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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนา
ของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปนชุมชนคาทอลิก จํานวน 
400 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  

ผลการวิจัยพบวา 
1. เนื้อหาการอบรมคริสตศาสนามีความสําคัญกับคริสตชนในภาพรวมอยูในระดับมาก

( X =4.23) เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียเปนรายขอพบวาเนื้อหาเร่ืองพระคัมภีร ( X =4.82) มีคะแนน
เฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแก เนื้อหาเร่ืองขอบัญญัติ/พระบัญญัติ ( X =4.69) และเนื้อหาเร่ืองการ
อภิบาลคริสตชน ( X =3.28) มีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุด 

2. วิธีการอบรมคริสตศาสนาควรเปนการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส (รอยละ 45.32) การ
บรรยายความรูทางวิชาการ (รอยละ 22.52) การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู (รอยละ 11.90) 
การเทศนในพิธีกรรม (รอยละ 8.86) การศึกษาความรูดวยตนเอง (รอยละ 6.84) การจัดคายอบรม 
(รอยละ 4.56) 

3. กลุมเปาหมายท่ีเหมาะสําหรับการเผยแพรความรูมากท่ีสุดคือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24 
ป (รอยละ 45.82) ผูใหญ อายุ 25-54 ป (รอยละ 31.65) เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป (รอยละ 16.20) และ
กลุมผูสูงอายุ อายุ 55 ปข้ึนไป (รอยละ 6.33) 

 

สรุปผลการศึกษา จากการสํารวจขอมูลในขั้นตอนท่ี 1 ผลการศึกษาเปนดังนี้ คริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทยสวนใหญตองการทราบเน้ือหาดานพระคัมภีรจากวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอ-
นิกส โดยเผยแพรความรูดังกลาวใหกับกลุมเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ขอมูลจากการสํารวจนี้
จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาความรูของคริสตชนคาทอลิกในข้ันตอนตอไป 
 

คําสําคัญ :   1) ชุมชนคาทอลิก  
2) บริการความรู  
3) การสํารวจความตองการ 
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ABSTRACT 
 

This research objective is to survey the requirements of Christianity knowledge services 
for Catholic in Thailand. The informants are 400 persons in the Catholic communities. The 
information collection was made by the questionnaire distribution. The frequency, percentage, 
mean and standard deviation were used for the information analysis.  
 

The research results are found that 
1. The contents of teaching Christianity are significant in overall with high level 

( X =4.23) When considered as the contents with ranking mean scores as follows; the content of 
the Bible ( X =4.82), The Commandment ( X =4.69) and Christian pastoral ( X =3.28) 
respectively. 

2. When considered as the methods of teaching Christianity with ranking percentage  
as follow;  by e-learning (45.32%), academic lecturing (22.52%), seminar/dialogue for knowledge 
exchanges (11.90%), ritual preaching (8.86%), self-learning (6.84%) and educational camp  
(4.56%) respectively. 

3. The target age groups that are appropriate to receive the knowledges with ranking 
percentage as follow; the youths : 15-24 years old (45.82%), the adults : 25-54 years old 
(31.65%),  the primary to secondary students : 6-14 years old (16.20%) and the old people : 55 
years old and elder (6.33%) respectively. 

Conclusion: From the initial survey informations, we found that most of Catholics in 
Thailand required to know about the content of the Bible by e-learning, especially teaching 
Christianity for the youths (15-24 years old). The informations from this survey will become the 
foundation on knowledge development for the Catholic in the next steps.  
 

KEYWORDS:  1) Catholic Communities  
2) Knowledge Services  
3) Requirement Survey  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การพัฒนาสังคมไทยในอดีตจนสูยุคปจจุบัน พบวาส่ิงท่ีควบคูมากับความสําเร็จกลับ

กลายเปนปญหาท่ีสะสมพอกพูนตามมาและเพิ่มมากยิ่งข้ึน จนอาจสรุปเปนขอความส้ันๆ แตนาคิด
อยางยิ่งวา "เศรษฐกิจกาวหนา สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน" ยิ่งพัฒนาดานเศรษฐกิจและความ
เจริญดานวัตถุมากเทาใดสภาพดานจิตใจกลับเส่ือมลง จิตใจคนสับสน วาเหว คนขาดท่ีพึ่งทางใจ
ครอบครัวท่ีเคยเขมแข็งกลับออนแอ แตกแยก ชุมชน หมูบานท่ีเคยเขมแข็งก็ตกอยูในสภาพเดียวกัน 
ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวัตถุ แตเกิดความเส่ือมทางดานจิตใจ คานิยม
และสังคมคนไทยประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเส่ือมทางจิตใจอยางเห็นไดชัดเจนหลายประการ 
เชน นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุมเฟอย ยกยองคนรวย โดยไมคํานึงถึงวาจะรํ่ารวยมาไดโดยวิธีใด 
เกิดการแขงขันเอารัดเอาเปรียบ ไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบนี้
นอกจากจะเบียดเบียนกันเองแลว ยังเบียดเบียนรุกรานธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอีกดวย                                                      

คนไทยสวนใหญพื้นฐานการศึกษายังนอย ปรับตัวไมทันกับความเจริญทางวัตถุท่ีเปนไป
อยางรวดเร็ว ความเจริญทางจิตใจน้ันถายโอนกันไมได แตละคนตองเร่ิมตนทํากันเอง การตอยอด
ในการพัฒนาจึงแทบเปนไปไมได อยางมากก็เพียงจัดส่ิงแวดลอมให และแนะนําเทคนิคบางอยาง
ใหเทานั้น การพัฒนาจึงทําไดชากวาวัตถุ ไมสามารถสรางหนาตาใหกับคนในยุคปจจุบันไดและ
ไมใชส่ิงจะนําไปโออวดกัน  ทุกวันนี้ความเจริญทางวัตถุมีมากกวาความเจริญทางจิตใจมาก คนสวน
ใหญจึงตกไปในกระแสของวัตถุโดยอัตโนมัติอยูแลว  จากกระแสของโลกทําใหการพัฒนาทาง
จิตใจน้ันขาดแคลนท้ังบุคลากร เคร่ืองไมเคร่ืองมือ เงินทุนสนับสนุน อีกท้ังยังมีปญหาท่ีบุคลากร
ดานนี้บางคนถูกกระแสวัตถุเขาครอบงํา จนทําตัวใหเส่ือมเสีย สงผลใหคนจํานวนมากหันหลัง
ใหกับศาสนามากข้ึนเร่ือยๆ เปนการซํ้าเติมพัฒนาการทางจิตใจใหแยลงไปอีก  ปญหาทางสังคม
ตางๆ จึงตามมาอยางมากมายและทับถม  สับสนปนเปกันจนยากท่ีจะแกไขแตเนื่องจากความสุขจาก
ความเจริญทางวัตถุนั้นเปนความสุขท่ีฉาบฉวย มีความสุขเพียงเล็กนอยเปนเคร่ืองลอ แตกลับมีความ
ทุกขติดตามมาอยางมากมาย ไมวาจะเปนทุกขจากการแสวงหา การแกงแยงชิงดีชิงเดน การฟาดฟน
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คูแขง ความกังวลความกลัวการทํารายของคูแขง ความไมม่ันคงของระบบเศรษฐกิจ ความผิดหวัง 
ความลมเหลว ฯลฯ นอกจากนี้เม่ือไดทรัพยตางๆ มาครอบครองแลว ยังตองกังวล เปนหวงเปนใย 
กลัววาจะถูกแยงชิงไปดวยกลวิธีตางๆ อีกดวย และเม่ือตองสูญเสียไปจริงๆ  ก็ตองเปนทุกขข้ึนมา
อีก ดังนั้น เม่ือวัตถุเจริญมากข้ึนแทนท่ีความสุขจะมากข้ึน กลับเปนตรงกันขาม แมรางกายจะมี
ความสุขก็จริง แตจิตใจน้ันกลับเต็มไปดวยความทุกขสารพัดรูปแบบ ท้ังความกลัว กังวล วาเหว
เพราะขาดคนท่ีจะคบดวยอยางจริงใจ  เหงา  รอนรุมดวยความโลภ  โกรธ  หลง คนท้ังหลายจึง
พยายามหาทางแกทุกขกันสารพัดวิธี ซ่ึงวิธีท่ีงายและสะดวกสบาย เห็นผลไดรวดเร็ว ก็เชน การหัน
หนาเขาหาอบายมุขชนิดตางๆ  ไมวาจะเปนเหลา  บุหร่ี  ยาเสพติดชนิดตางๆ จากการที่คนจํานวน
มากตั้งหนาต้ังตาแสวงหาวัตถุจนไมมีเวลาใหกับครอบครัว ทําใหตองเล้ียงดูครอบครัวดวยเงิน 
แทนท่ีจะเปนความรัก ความเขาใจ ความอบอุน กําลังใจ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ดังนั้น ปญหา
ในครอบครัวจึงตามมา ถาหนักมากก็ถึงข้ันหยาราง  หรือฆากันตายก็มี  เบาลงมาหนอยก็มีปญหากับ
ลูกๆเมื่อเด็กขาดความอบอุนจากพอแม จึงตองหาความอบอุนจากท่ีอ่ืนมาทดแทน ซ่ึงก็คงหนีไมพน
เพื่อนๆ และถาโชครายคบเพื่อนท่ีไมดี ก็มักจะชักจูงกันไปหาความสุขท่ีฉาบฉวย  หาไดงาย  ก็คือ
เหลา  บุหร่ี  และยาเสพติดตางๆ  นั่นเอง  นอกจากนี้ก็ยังมีการหาความสุขอยางอ่ืนเชน การแตงตัว
ตามแฟชั่นเพื่ออวดกัน การแขงรถ ฯลฯ อันเปนความสุขเล็กๆ ท่ีพอหาได และเม่ือวัยรุนมารวมตัว
กันเปนกลุมใหญมากข้ึน ความรูสึกวากลุมของตนเข่ืองก็ตามมา จึงเปนสาเหตุของการยกพวกเขาทํา
รายกัน  ดังท่ีเปนขาวอยูบอยๆ  และเน่ืองจากการเจริญเติบโตมาอยางขาดความอบอุนของเด็ก
จํานวนมากนี้เอง ทําใหเด็กพยายามหาที่พึ่งทางใจตางๆ เชน การมีแฟน การเรียนใหไดผลการเรียนดี
ท่ีสุดเพื่อใหคนอ่ืนยอมรับ ฯลฯ และพยายามทุมเทใหกับส่ิงท่ีตนคิดวาเปนท่ีพึ่งนั้นอยางหมดตัว
หมดหัวใจ เม่ือผิดหวังจึงรูสึกเหมือนโลกน้ีไมมีอะไรเหลืออีกแลวการฆาตัวตายจึงตามมาและ
เนื่องจากการชอบแสวงหาความสุขแบบฉาบฉวย ประกอบกับการทุมเทใหกับส่ิงท่ีคิดวาเปนท่ีพึ่ง
ทางใจอยางหมดตัวหมดหัวใจนี้เอง การมีเพศสัมพันธกอนเวลาอันควรจึงตามมา ไมวาจะดวยความ
ยินยอมพรอมใจ หรือขัดอีกฝายไมไดก็ตาม (รวมท้ังกรณีท่ีคนท่ีมีเงินนอย แตพยายามแสวงหา
ความสุขจากวัตถุใหไดมากๆ จนถึงกับยอมเอารางกายแลกกับเงินดวย) ปญหาการต้ังทองโดยไม
พรอม การทําแทง การคลอดลูกแลวท้ิงอันทําใหเกิดปญหาเด็กเรรอน ปญหาเร่ืองโรคเอดส ฯลฯ จึง
เกิดข้ึนอยางมากมาย  ปญหาทางสังคมท้ังหลายจึงเกิดข้ึน พอกพูน ทับถม ซับซอน ยากท่ีจะแกไข 
จากปญหาดังกลาว ถึงเวลาแลวท่ีทุนคนในสังคมตองรวมมือกันแกไขปญหา  เพื่อไมใหปญหา
รุนแรงมากกวานี้   

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรมเล็งเห็นความสําคัญใน
ความกาวหนาท่ีไมหยุดนิ่งของสังคมโลก การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอาจสงผลกระทบตอระบบ
ความเช่ือความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชนได ดังนั้นจึงพยายามผลักดันใหเกิดองค
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ความรูเขาถึงระบบความเช่ือ ความศรัทธาของคริสตชนเพ่ือคริสตชนจะไดนําความรูเหลานี้ไปปรับ
ใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจําวันของคริสตชน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
เพื่อสํารวจความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกใน

ประเทศไทย 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร ไดแก คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย

ท้ัง 10 สังฆมณฑล ประกอบดวย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลจันทบุรี อัครสังฆมณฑล 
ทาแร-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑล
นครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรีและสังฆมณฑลนครราชสีมา  

2. ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
3. ขอบเขตการวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษา 

ความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนา 3 ดาน ดังนี้ 
3.1 ดานเนื้อหา 
3.2 ดานวิธีการอบรม 
3.3 ดานกลุมเปาหมาย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนา หมายถึง ระดับน้ําหนักวัดจากระดับ

คาเฉล่ียท่ีแสดงถึงความมากนอยท่ีมีตอการรับบริการความรูดานคริสตศาสนา สําหรับการวิจัยคร้ังนี้
มุงศึกษาใน 3 ประเด็นคือ เนื้อหาการอบรมคริสตศาสนา วิธีการที่ใชในการอบรมคริสตศาสนาและ
กลุมเปาหมายท่ีใชในการอบรมคริสตศาสนา 

2. เนื้อหาการอบรมคริสตศาสนา หมายถึง ขอมูลท่ีใชในการใหบริการความรูดานคริสต
ศาสนาซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยเนื้อหาเร่ืองพระคัมภีร เทววิทยา จริยาศาสตร/จริยธรรม 
พิธีกรรม ประวัติคริสตศาสนา การอภิบาลคริสตชน กฎหมายพระศาสนจักรและขอบัญญัติ/พระ
บัญญัติ 

3. วิธีการอบรมคริสตศาสนา หมายถึง ลักษณะการนําเสนอความรูดานคริสตศาสนา 
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาลักษณะการนําเสนอความรูในดานการบรรยายความรูทางวิชาการ 
การศึกษาความรูดวยตนเอง การเทศนในพิธีกรรม การจัดคายอบรม การจัดสัมมนา/เสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรูและการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 
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4. กลุมเปาหมายในการอบรมคริสตศาสนา หมายถึง บุคคลสําหรับใหบริการความรูทาง
คริสตศาสนาที่กลุมผูใหขอมูลเห็นวามีความเหมาะสมในการวิจัยคร้ังนี้มากท่ีสุด ประกอบดวยกลุม
เยาวชน กลุมผูใหญ กลุมเด็กนักเรียนและกลุมผูสูงอายุ  

5. คริสตชนคาทอลิก หมายถึง ฆราวาสผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกใน
ประเทศไทยท้ัง 10 สังฆมณฑล ไดแก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑล
นครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลนครราชสีมา 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
1. ไดทราบความตองการการรับบริการความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกใน

ประเทศไทยท้ัง 10 สังฆมณฑล 
2. ไดขอมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผนใหบริการความรูดานคริสตศาสนาสําหรับ 

คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย  
3. ไดแนวทางสําหรับนําไปวางแผนการจัดอบรมเกี่ยวกับใหบริการความรูดานคริสต

ศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย  
 



 
 

งานวิจัยเร่ืองการสํารวจและวิเคราะหความตองการบริการความรูดานคริสตศาสนธรรม 
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แบงออกตามลําดับ ดังนี้ 

1) ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม 
2) การสอนคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย 
3) เปาหมาย และเนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม 
4) วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม 

 

1. ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม 
1.1  ความหมาย 

1.1.1  ความหมายของคํา 
การสอนคริสตศาสนธรรม หรือท่ีผูนับถือศาสนาคริสตเรียกส้ัน ๆ วา "คําสอน" ใน

ภาษาไทยน้ัน ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวา ใครเปนผูนํามาใชเปนคนแรก แตในภาษาอังกฤษ ใชคํา
วา "Catechesis" ซ่ึงมาจากภาษากรีกวา"katecheo" หรือ "katekin" หมายถึง "เสียงจากเบ้ืองบน" 
(Sound from above) เปนคําท่ีใชกันนอยมาก  ซ่ึงชาวกรีกใชเพื่อหมายถึง การอานบทประพันธให
ผูฟงจากแทนสูง แตตอมาไดพัฒนาคําๆ นี้ใหมีความหมายในสองลักษณะ คือ 

1) การเลาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหใครคนใดคนหน่ึงฟง หรือการแจงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให
ใครคนใดคนหนึ่งรู (เนนการเลาการบอก การแจง ช้ีแจง) 

2) การแนะนําบุคคลใหรูบางส่ิงบางอยาง หรือการสอนใหคนรูบางส่ิง (เนนการสอน 
การแนะนํา การใหความรู)ซ่ึงตามปกติมักจะเปนการสอนท่ีเกี่ยวกับความชํานาญเบ้ืองตนในทักษะ
ประเภทใดประเภทหน่ึง 
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นอกจากนั้น คําวา "คําสอน”  ยังพบวาพวกสโตอิค1 (Stoicism)ใชเพื่อหมายถึง การ
สอนศิษย ตอมา ชาวกรีกคงใชคํานี้เพื่อหมายถึงการส่ังสอน การแนะนําบางส่ิงบางเร่ืองใหกับบาง
คน หรือการสอนคนใหรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีตองการ 

1.1.2  ความหมายของ "คําสอน" ในพระคัมภีรศาสนาคริสต 
คําวา "คําสอน" ไมปรากฏวามีการใชในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม (แมแตพระ

คัมภีรท่ีมีการแปลเปนภาษากรีก หรือ “Septuagint”) เราพบวามีการใชคําวา "คําสอน" อยูบางใน
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม แตใชในความหมายท่ีเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เชน ในพระวรสารท้ัง
ส่ีพบเพียงคร้ังเดียว คือ พระวารสารนักบุญลูกา (ลก 1: 4)  ตอนท่ีนักบุญลูกาพูดกับเทโอพีลัสวา  "ท่ี
ขาพเจาเขียนไวนี้ก็เพื่อจะใหทานมั่นใจถึงเร่ืองท่ีเขาสอนทาน" ในท่ีนี้เปนการอางอิงถึงการสอนของ
บรรดาอัครสาวก ท่ีเกี่ยวกับความเช่ือของคริสตชน ไมไดอางถึงการสอนของพระเยซูคริสตเจา
โดยตรง    

นอกจากนั้น พบวาในหนังสือกิจการของอัครสาวกสองตอน ไดแก บทท่ี 18 ขอท่ี 25 
และ บทที่ 21 ขอท่ี 21  (กจ 18:25, 21:21) ซ่ึงบันทึกวา "อปอลโลผูนี้ เรียนรูในเร่ืองพระเจา เขามี
ความรอนรน กลาวสอนเร่ืองพระเยซูอยางถูกตอง ท้ังๆ ท่ีเขารูแตเพียง เร่ืองพิธีใชน้ําของยอหน
เทานั้น"  (กจ 18: 25) ในท่ีนี้ "คําสอน" หมายถึงการสอนคนใดคนหนึ่งในเร่ืองของพระเจา ในขณะ
ขอความในบทท่ี 21 ขอท่ี 21  ใชคํา "คําสอน" เพื่อหมายถึง การแจงขาวใหคนบางคนรูเร่ืองบางเร่ือง 
ดังท่ีมีบันทึกไววา "ไดยินขาววาพี่สอนใหชาวยิวในตางแดนเลิกปฏิบัติตามคําสอนของโมเสส บอก
ใหเราเลิกถือพิธีสุหนัต เลิกทําตามขนบธรรมเนียมยิวเสีย" (กจ 21: 21) 

ความหมายของคําวา “คําสอน” ท่ีไดรับการยอมรับและนํามาใชในกลุมคริสตชน
สมัยตอๆ มา เปนความหมายแรกท่ีใชหมายถึงการแนะนําหรือการสอนในเร่ืองของพระเจา ดังนั้น 
จึงสรุปไดวา ในพระคัมภีรคริสตศาสนา มีการใชคําวา “คําสอน” ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม  
มีการใชคําวา "คําสอน" เปนการอางอิงถึงกระบวนการสอนหรือแนะนําบุคคลใหรูเร่ืองของพระเจา
หรือสอนเก่ียวกับคําสอนของพระเจา 

พระคัมภีรมักจะใชคําวา  “Didaskein” หรือ  “Didache” แปลวา “การสอน” เพ่ือ
อางอิงถึงการสอนของพระเยซูคริสตเจา คําๆ นี้มักใชกับการสอนของบรรดานักปรัชญา หรือบรรดา
ประกาศก2 (Prophets) ผูซ่ึงไดรับการเผยแสดงหรือแรงดลใจเปนพิเศษ ดังนั้นจึงเปนการสอนท่ีมี
อํานาจและสอนอยางเปนตนตํารับ ในขณะท่ีคําวา "คําสอน" หรือ Catechesis นี้ เปนการสอน

                                                 
1 แนวคิดของนักปรัชญากลุมหน่ึงในยุคกรีกโบราณ ราว กอน ค.ศ. 300 - ค.ศ. 529 มีแนวคิดที่สอนวาจุดหมายของ
ชีวิตมนุษยในโลกน้ีคือ การหาความสุข และความสุขแทจริง อยูที่การสงบจิตใจ จะมีความสงบจิตใจไดก็ตองมี
ความพอใจกับสิ่งที่จําเปนในชีวิตเทาน้ัน. 
2 หมายถึง ผูประกาศพระวาจาของพระเจาแกประชากรของพระองค. 
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ประเภทหนึ่งท่ีใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยผูสอนน้ันสอนเกี่ยวกับคําสอนของผูมีอํานาจนั้น 
(ไมใชการสอนคําสอนของตนเอง)  ดังนั้นในความหมายของเรา การสอนคําสอนจึงเปนการสอน
บุคคลใหรูเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคําสอนของพระเยซูคริสตเจา ในภาษากรีกเรียกครูวา "Didaskalos" ซ่ึง
ชาวยิวใชคําวา รับบี (Rabbi) (Rabbi ก็คือ Didaskalos)  

เม่ือทราบความหมายตามศัพทนี้แลว จึงกลาวไดวา พระเยซูคริสตเจามิใชครูคําสอน 
(Catechesis) หรือผูแนะนํา แตเปนครู (Didaskalos) สวนคําท่ีใชเพื่ออางอิงถึงกิจการสอนของพระ
เยซูคริสตเจาเรียกวา Didaskein ในพระวรสารของนักบุญยอหนคําวา Didaskein นี้ ใชในความหมาย
ท่ีเฉพาะเจาะจง กลาวคือ เพ่ืออางอิงถึงคําสอนท่ีเกิดจากการเผยแสดงของพระเจา หรือแรงดลใจ
พิเศษ (ยน 8:28; 14:26, 1ยน 2:27)  

ดังนั้น เพื่อท่ีจะแยกแยะใหชัดเจนระหวางการสอนของบรรดาอัครสาวก โดยเฉพาะ
นักบุญเปาโล (ค.ศ. 10 – 67) จึงใชคําวา "katechein" เพ่ือบงบอกถึงการสอนคําส่ังสอนของพระ
เยซูคริสตเจาท่ีบรรดาอัครสาวกไดใหแกประชาชน 

1.2 .  ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในสมัยอัครสาวก 
  จากการศึกษาถึงส่ิงท่ีบรรดาอัครสาวกไดกระทําในยุคสมัยของพวกทาน ทําใหเขาใจ

ความหมายของการสอนคําสอนไดชัดเจนยิ่งข้ึน นั่นก็คือ การสอนท่ีเกี่ยวกับคําสอนหรือกฎของ
พระเยซูคริสตเจา รวมไปถึงคําสอนอ่ืนๆ ของพระองคดวย แตถาเปนการสอนคําส่ังสอนของบรรดา
อัครสาวกเองไมเรียกวาเปนการสอน คําสอนคําสอนแทตองมาจากองคพระเยซูคริสตเจาเทานั้น 

ในเร่ืองนี้ ประวิทย พงษวิรัชไชย (2550)  กลาววาบรรดาอัครสาวกมีความหวงใยมากท่ีจะ
ไมใหมีการสอนนอกลูนอกทาง เพราะขณะนั้นยังเปนการสอนที่ถายทอดกันดวยปากเปลา (Oral 
Teaching) นักบุญเปาโลเองไดไปท่ีกรุงเยรูซาเลมเพื่อปรึกษา และเทียบเคียงคําสอนของทานกับคํา
สอนของคณะอัครสาวกผูเปนประดุจ "เสาหลักของคริสตศาสนจักร" (กท 2:9) ระยะนั้น มีการพูด
กันติดปากวา"คําสอนของคณะอัครสาวก" (Doctrine of the Apostles) (กจ2:42) 

 อยางไรก็ตาม คําวาการสอนคําสอน พบขอความในบทจดหมายของนักบุญเปาโล (ค.ศ. 
10-67) สามตอนดวยกัน คือ จดหมายถึงชาวโรม (2:18 )จดหมายถึงชาวโครินทรฉบับท่ีหนึ่ง (14:19) 
และจดหมายถึงชาวกาลาเทีย (6:6) ในสามตอนน้ีใชเพื่อหมายถึงการสอนเร่ืองบทบัญญัติของโมเสส
หรือกฎหมายของโมเสส หรือเปนการสอนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในชีวิตคริสตชนหรือสอนเร่ืองความ
เช่ือของคริสตชน ดังการอธิบายในรายละเอียดตอไปนี้ 

1)  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม (2:18)  
ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม (2:18) บันทึกวา "ทานก็รูแลววาพระเจา

ทรงตองการใหทานทําอะไรและทานก็ทราบจากธรรมบัญญัติดวยวาส่ิงไหนถูกตองควรทํา" ธรรม-
บัญญัติที่นักบุญเปาโลกลาวถึงก็คือ กฎของโมเสสนั่นเอง กฎท่ีทําใหคริสตชนสมัยนั้น (ก็คือชาวยิว
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ท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตเจา) รูวาตนตองประพฤติปฏิบัติอยางไร ดังนั้น การสอนคําสอนใน
ความหมายนี้จึงมีลักษณะเปนการสอนเชิงอบรม (Formative Instruction) เพราะเปนการสอนใหรู
กฎบัญญัติ เพื่อให บุคคลนั้น ๆ ปฏิบัติ 

2)  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร  
ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทรฉบับท่ีหนึ่ง (1 คร 14:19)  บันทึกวา 

"แตในท่ีประชุมนมัสการของคริสตชน ขาพเจามักจะพูดเพียงหาคําท่ีใครๆ เขาใจไดมากกวา เพื่อจะ
ไดสอนผูอ่ืน ดีเสียกวาพูดพันคําดวยภาษาแปลกๆ" ในท่ีนี้การสอนคําสอน ยังหมายถึงการสอน
บุคคลอ่ืนๆ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนท่ีปรากฏตัวอยูตอหนาครูคําสอน (ไมไดสอนเฉพาะบุคคล
หรือแบบตัวตอตัวเทานั้น) 

นักบุญเปาโลไดแยกความหมายระหวางคําวา"การเทศน"(Preacing) หรือ“Kerygma” 
กับการสอนคําสอนไวหลายแหงดวยกัน ดังท่ีทานสอนวา ความเช่ือเกิดข้ึนโดยผานการเทศน ดังนั้น
เม่ือทานใชคําวาเทศน หรือ Kerygma  นักบุญเปาโลใชหมายถึง การทําใหผูท่ีไมใชคริสตชนเขามามี
ความเช่ือ ดังท่ีทานเขียนไวในจดหมายถึงชาวโรม (10:14 และ 17)ท่ีกลาววา “เขาจะศรัทธาใน
พระองคไดอยางไร ถาเขายังไมไดยินเร่ืองพระองค" (รม 10:14) และ"ความศรัทธาก็เกิดข้ึนไดเพราะ
เราฟงคําประกาศ และคําประกาศนั้นมีข้ึนเพราะการเทศนาเร่ืองพระเยซูคริสตเจา” (รม 10:17) สวน
การสอนคําสอนเปนการสอนคําส่ังสอนของพระเยซูคริสตเจา เพื่อนําผูท่ีมีความศรัทธาอยูแลว ให
เขาสูชีวิตคริสตชน ท่ีสมบูรณแบบมากข้ึน 

3)  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย 
ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 6:6) นักบุญเปาโลไดกลาวถึง

ความสัมพันธ  หรือความผูกพันระหวางครูคําสอนกับผูเรียนวา "ผูท่ีรับคําสอนทางคริสตศาสนาควร
แบงปนส่ิงท่ีดีท้ังหมดท่ีตนมีกับครูผูสอนตน" 

จึงกลาวไดวา การสอนคริสตศาสนธรรม หรือท่ีเรียกวา "การสอนคําสอน"ในสมัยอัคร-
สาวกของพระเยซูคริสตเจา (ราวคริสตศตวรรษท่ี 1)  ความหมายของการสอนคําสอนหมายถึงการ
ประกาศขาวดี (Kerygmatic) มุงสอนความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจา ซ่ึงพระองคมิไดทรงอธิบาย
หนังสือเลมหนึ่งเลมใดเหมือนอยางท่ีบรรดาคัมภีราจารย3  ในสมัยนั้นปฏิบัติกัน แตพระองคทรง
อธิบายชีวิตของพระองคเอง ทรงแจงใหมนุษยทราบวาพระองคเปนใคร มาจากไหน ทรงทําอะไร 
ฯลฯ การสอนคําสอนในสมัยอัครสาวก จึงเปนการนําเสนอชีวิตของพระเยซูคริสตเจาคําสอนจึงมิใช
วิชาหน่ึงสําหรับสติปญญาเทานั้น แตเปนเร่ืองของชีวิต คณะอัครสาวกก็ไดทําตามพระอาจารย มุง
ประกาศขาวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจาคริสตเจา ดังท่ี นักบุญเปาโล (ค.ศ. 10-67) นักประกาศขาวดีแหง
ความรอดท่ีมีช่ือเสียงในหมูคณะอัครสาวกไดยืนยันวา ทานไมรูจักอะไรอื่นหรือใครอ่ืน นอกจาก

                                                 
3หมายถึงผูสอนหรืออธิบายพระคัมภีรของศาสนายิว หรือนักวิชาการของศาสนายิว. 
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พระเยซูคริสตเจา ทรงเปนพระคริสตเจาท่ีถูกตรึงและส้ินพระชนมบนกางเขน (1 คร 3:11-15 ; 2 คร 
5:16-21)  (ประวิทย พงษวิรัชไชย, 2550) 

ในเร่ืองน้ี ประวิทย พงษวิรัชไชย (2550) อธิบายเพิ่มเติมวา เนื้อหาการสอนคริสตศาสน-
ธรรม สมัยอัครสาวกเปนการสอนเกี่ยวกับพระสัจธรรมข้ันพื้นฐานท่ีผูประกาศขาวดีแหงความรอด
ในยุคนั้นสอนบรรดาผูสมัครมานับถือศาสนาคริสต ซ่ึงขณะน้ันเปนศาสนาใหม แตกตางจากศาสนา
ยิว (ยูดาห) ดังในจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 6:2) และหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ 8:37) ท่ีกลาวถึง
เนื้อหาการสอนคําสอน (คริสตศาสนธรรม) โดย 

1) สอนเร่ืองคําสอนเกี่ยวกับพิธีลางบาป แยกแยะพิธีนี้จากพิธีลางของชาวยิวและพิธีลาง
ของทานยอหน บัปติสต4 

2) มีการปกมือท่ีเปนเคร่ืองหมายภายนอกของพระพรและการประทานพระจิต 
3) สอนเร่ืองการกลับเปนข้ึนมาของบรรดาผูตาย และการพิพากษาสุดทาย 
4) สอนความจริงเกี่ยวกับการไถบาป และพระเยซูคริสตเจา 

 

เปนท่ีนาสังเกตวา ขอความเช่ือเบ้ืองตนท่ีสําคัญขออ่ืนๆ ของศาสนาคริสต เชน เร่ืองพระ 
ตรีเอกภาพ (Trinity) เปนตน ยังไมมีการสอนอยางแจมแจง ชัดเจนในยุคแรก แตเปนท่ีแนใจวา
บรรดา คริสตชนไดรูขอความเช่ือเร่ืองนี้แลว เพราะมีการประกอบพิธีลางบาปในยุคอัครสาวกดวย
บทสูตรท่ีเอยพระนามวา"เดชะพระนาม พระบิดาและพระบุตรและพระจิต" (มธ 28:19)ในยุคอัคร
สาวกไดมีบทภาวนาท่ีเปนการสรุปขอความเช่ือคือบท"ขาพเจาเช่ือถึงพระเจา" (Apostles' Creed) ข้ึน
ท่ีเราเรียกกันวาบทสัญลักษณคณะอัครสาวก ซ่ึงบทภาวนาดังกลาวเริ่มแพรหลายในราว ค.ศ. 170 
เปนตนมา 

สอดคลองกับ อันตนนีโอ โฆเช กายเย (2550) ท่ีเสนอลักษณะเฉพาะของคําสอนในยุค
อัครสาวก วาเปนการสอนคําสอนผูใหญ มีจุดมุงหมายเพ่ือการใหผูเรียนไดเขามานับถือศาสนา
คริสต และเนนการเปล่ียนทัศนคติของผูเรียนคําสอน ลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนในรูปแบบ
นี้ยึดถือพระเยซูคริสตเจาเปนศูนยกลางวิธีการสอนเปนการเลาประสบการณของความเช่ือคําสอน
รูปแบบน้ีเรียกวา "The Original Kerygmatic Catechesi" 

นอกจากน้ัน ประวิทย พงษวิรัชไชย (2550)  ใหขอสังเกต คือ บรรดาอัครสาวกให
ความสําคัญเปนพิเศษตอการเตรียมตัวผูรับพิธีศีลลางบาป  พบไดในหนังสือกิจการอัครสาวก มีการ
เลาเร่ืองการประกอบพิธีลางบาปหลายคร้ัง หากอานอยางผิวเผิน อาจเขาใจวาการประกอบพิธีลาง
บาปดูเหมือนทํากันอยางงายๆ ใชเวลาสอนคําสอน (การศึกษาคริสตศาสนธรรม) เพียงนิดเดียวเชน 
การกลาวถึงการเสด็จมาของพระจิต ในวันพระจิตเสด็จลงมา (วันเปนเตกอสเต) ท่ีมีการประกอบพิธี
                                                 
4 ยอหน บัปติสตา เปนประกาศกที่พระเจาสงมาเพ่ือเตรียมจิตใจประชากรของพระเจา (ชาวอิสราเอล) โดย
เรียกรองใหเปนทุกขถึงบาป กลับใจเพ่ือตอนรับการเสด็จมาของพระแมสสิอาหที่กําลังจะเสด็จมา  (ยน 1:29 - 31).   
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ลางบาปประมาณ 3,000 คน (กจ 2:41) เราจะกลาคิดวาไมมีการเตรียมตัวมากไปกวาการฟงเทศน
ส้ันๆ นั้นเชียวหรือ พวกยิวท่ีรับพิธีลางบาปในวันนั้น ลวนเปนพวกท่ีปฏิบัติธรรมบัญญัติตามศาสนา
ยิวกันอยางเครงครัดมิใชหรือ จุดท่ีเนนการเลาเร่ืองดังกลาวจึงอยูท่ีการเสด็จมาของพระจิตเจาเหนือ
คนเหลานั้น หรือการเลาเร่ืองศาสนบริกรของศาสนาคริสตยุคแรกท่ีช่ือ ฟลิบ (Philip) ประกอบพิธี
ลางบาปใหแกขุนนางชาวเอธิโอเปย (กจ 8:26-40) และนักบุญเปโตรท่ีประกอบพิธีลางบาปแกนาย
รอยชาวโรมันช่ือ "Cornelius" (กจ 10:1-11) ก็เชนกัน ขุนนางชาวเอธิโอเปยท่ีรับพิธีลางบาปจาก
ฟลิป ขณะน้ันกําลังอานพระคัมภีร สวน "Cornelius" ท่ีรับพิธีลางบาปจากนักบุญเปโตรก็ไดรับคํา
ชมเชยไววาทานเปน "บุรุษผูศรัทธาและเปนผูยําเกรงพระเจา" ฉะนั้น เราจะวาทานเหลานี้มิไดมีการ
เตรียมตัวมากอนการรับพิธีลางบาปน้ันมิไดเนื่องจากคริสตศาสนจักรเรียกรองใหมีผูสอนความเชื่อ
แกผูจะรับพิธีลางบาป และผูท่ีมีหนาท่ีดังกลาวเราเรียกกันติดปากวา "พอ - แมทูนหัว"5  (Sponsor, 
Godfather, Godmother) เราพบวาผูลางบาปท่ีกลาวถึงในหนังสือกิจการอัครสาวกก็มีพอทูนหัวดวย 
"เราจะกลาปฏิเสธ ไมยอมประกอบพิธีลางบาปใหกับคนท่ีไดรับพระจิตเชนเดียวกับเราหรือ" (กจ 
10:47) ดังนั้น นักบุญเปโตร ซ่ึงเปนผูกลาวประโยคขางบนนี้จึงกลายเปนพอทูนหัวของ "Cornelius" 
ในลักษณะดังกลาว 

นอกจากนั้น ลําดับการเลาเหตุการณการกลับใจของนักบุญเปาโลมีส่ิงหนึ่งท่ีสะกิดใจเรา
เกี่ยวกับการเตรียมลางบาปของทาน กลาวคือ ทานตาบอด และไมไดทานอะไรเลยเปนเวลา 3 วัน  
การอดอาหารนี้ไดกลายเปนธรรมเนียมของผูสมัครเขาเปนคริสตชน และขอเรียนคําสอนเพ่ือรับพิธี
ลางบาป ภายหลังไดกลายเปนสวนหนึ่งของเทศกาลมหาพรต ท่ีเปนระยะเวลาเตรียมตัวพิเศษ
สําหรับผูเตรียมจิตใจเพื่อรับพิธีลางบาปในวันอาทิตยปสกา ระยะเวลาดังกลาวเปนเวลาของการ
ภาวนาและการทรมานตนเพ่ือใชโทษบาป เปนระยะเวลาของการขับไลปศาจ "ปศาจชนิดนี้ จะขับ
ไลไดดวยอดอาหารและภาวนา" (มธ 17:21) ระยะเวลาการเตรียมตัวรับพิธีลางบาปจึงเปนชวงของ
การชิงอํานาจระหวางพระเยซูคริสตเจา องคความสวาง กับเจาแหงความมืด6 

การเตรียมตัวรับพิธีลางบาปถือเปนเวลาที่ตองมีการอบรมจิตใจอยางเขมขน เปนเวลาของ
การควบคุมตนเองเพ่ือเอาชนะความอยาก เวลาของการทรมานตัวใชโทษบาป และชวงเวลาแหงการ
ภาวนา ดังท่ีมีบันทึกในหนังสือ "Didache" ซ่ึงนับไดวาเปนหนังสือคําสอนเลมแรกๆ ของคริสต

                                                 
5ศาสนาคริสตกําหนดใหมี "พอหรือแมทูนหัว" หรือ "พอแมอุปถัมภ" เพ่ือชวยผูรับพิธีลางบาป หรือชวยบิดา
มารดาของผูรับพิธีลางบาป อบรมและเปนแบบอยางการดําเนินชีวิตคริสตชน. 
6ศาสนาคริสตเช่ือในพระเจาองคเดียว คําวา "เจาแหงความมืด" เปนการเปรียบเทียบถึงจิตช่ัวหรือปศาจ ที่เคยเปน
เทวดา อยูรับใชพระเจาบนสวรรคมากอน แตไดต้ังตนเปนใหญ ที่สุดถูกพระเจาขับไลจากสวรรค ตองกลายสภาพ
เปนปศาจ ที่คอยชักจูงใหมนุษยหลงผิดตามที่พวกตนเคยหลงผิด. 
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ศาสนจักรยุคแรกๆ มีบันทึกวาใหผูเตรียมตัวรับพิธีลางบาปตองอดอาหาร 1 - 2 วันกอนรับพิธี  
(Didache, 7) นอกนั้นมีการใหช่ือใหมแกผูรับพิธีลางบาป ฯลฯ 

จึงกลาวไดวา คริสตศาสนจักรตั้งแตแรกเร่ิม ไดมองเห็นความสําคัญของการเตรียมผูรับ
พิธีลางบาป ไดจัดเตรียมพวกเขาอยางเปนข้ันตอนอยางเอาใจใส พวกเขาจะตองรูจักขอความเช่ือ
สําคัญๆ ของศาสนาคริสต ตองรับรูประวัติศาสตรแหงความรอดท่ีตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ เขาตอง
มีสวนในชีวิตใหมนี้ มิใชดวยสติปญญาอยางเดียว แตจากประสบการณดวยตนเองดวย นี่คือแกนแท
ของคําวา "กลับใจ" ของศาสนาคริสตในความหมายท่ีวาเปนการละท้ิงปศาจและสมัครมาเปนศิษย
ของพระเยซูคริสตเจา 

1.3  ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในสมัยปตาจารยจนถึง
เร่ิมยุคกลางของยุโรป 

หลังจากสมัยของบรรดาอัครสาวกแลว บรรดาผูนําของศาสนาคริสต (คริสตศาสนจักร) ท่ี
สืบตอมา (หรือเรียกพวกทานวา "ปตาจารย7") ยังคงสัตยซ่ือตองานดานประกาศขาวดีแหงความรอด
พนตอไปอยางสืบเนื่อง โดยถือวางานสอนคําสอนเปนงานสวนหนึ่งของศาสนบริการดานการ
ประกาศแบบประกาศก (The Prophetic Ministry) ท่ีไดรับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจาเอง ในยุค
นี้ เร่ิมมีการพัฒนาระบบการเตรียมตัวผูสมัครเขารับพิธีลางบาป หรือท่ีเรียกวา"คริสตชนสํารอง" 
(Catechumenate) ข้ึนอยางชัดเจน กลาวคือมีการริเร่ิมการสอนดวยการกําหนดวา การสอนคริสตชน
สํารองนี้เปนหนาท่ีของบุคคลท่ีเปนผูนําของคริสตศาสนจักร โดยเฉพาะบรรดามุขนายกจะทําหนาท่ี
ในการสอนคําสอน 

ตอมา จํานวนของผูสนใจสมัครเขาเปนคริสตชนทวีมากข้ึน ระบบนี้จึงคอยๆ ลดลงไปการ
สอนบรรดาคริสตชนสํารองเหลานี้ มีการเรียกวา "การสอนคําสอน" ซ่ึงมีการดําเนินการอยางเปน
ระบบในสมัยของปตาจารย ซ่ึงมีการจัดระบบการสอนคําสอน สองลักษณะ ไดแก 

1) The Baptismal Catechesis  หมายถึง การสอนคําสอนใหกับผูสมัครเพ่ือเตรียมตัวรับพิธี
ศักดิ์สิทธ์ิ คือ ศีลลางบาป ศีลกําลัง และศีลมหาสนิท8 

                                                 
7 ปตาจารย หมายถึง บรรดาผูสอนและอธิบายความเช่ือในศาสนาคริสต ในชวงประมาณหาคริสตศตวรรษแรก. 
8 คําวา “ศีล (ศักด์ิสิทธิ์)”  แปลจากภาษาอังกฤษวา Sacraments  คําวา  “ศีล” น้ี เปนศัพทเฉพาะของศาสนาคริสต 
โรมันคาทอลิก (ซึ่งไมไดมีความหมายวา “ขอหาม” ตามคําวา “ศีล”  ของพุทธศาสนา)  คําวา  “ศีลศักด์ิสิทธิ์”  ของ
คาทอลิก หมายถึง การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต อันเปนเคร่ืองหมายภายนอกเพื่อแสดงออกถึง
ความสัมพันธของศาสนิกชนกับพระเจา  เปนเครื่องหมายถึงการประทานพระพรของพระเจา ในศาสนาคริสต 
โรมันคาทอลิกประกอบดวยศีลศักด์ิสิทธิ์เจ็ดประการ  ไดแก  ศีลลางบาป (Baptism)  ศีลกําลัง (Confirmation)   
ศีลมหาสนิท (Communion)  ศีลอภัยบาป (Confession)  ศีลสมรส (Matrimony)  ศีลบวช (Order) และศีลเจิมคนไข 
(Anointing of the Sick) 
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2) The Mystagogical Catechesis หมายถึง การสอนคําสอนใหกับผูท่ีรับพิธีศีลลางบาปแลว 
เพ่ือใหเกิดความรูสึกลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึนเกี่ยวกับชีวิต ความเชื่อและการดําเนินชีวิตคริสตชน ซ่ึงโดย
ปกติแลวจะดําเนินการในรูปแบบของการเทศนในระหวางพิธีกรรมตางๆ 

สมัยปตาจารยนี้ มีการสอนคําสอนมากมายหลายสํานัก เชน คําสอนของนักบุญเคลเมนต 
แหงอเล็กซานเดีย (St.Clement of Alexandia, ค.ศ. 150-215) คําสอนของนักบุญเทโอดอ แหงมอฟ 
ชูเอสเตีย (St. Theodore of Studion, ค.ศ. 758-826) คําสอนของนักบุญชีรีล แหงเยรูซาเลม (St. Cyril 
of Jerusalem,ค.ศ. 315 - 386) คําสอนของนักบุญออกุสติน9 (St. Augustineof Hippo, ค.ศ. 354-430) 
ฯลฯ  

ดังนั้นในสมัยปตาจารย คําวา "การสอนคําสอน" จึงหมายถึงการสอนสมาชิกใหมเกี่ยวกับ
ความเช่ือศรัทธาของคริสตชน ซ่ึงมีอยูสองระยะ ดวยกัน คือ กอนการรับพิธีลางบาปและหลังการรับ
พิธีลางบาป การสอนคําสอนจึงเปนการใหการอบรมเร่ืองความเช่ือศรัทธา สวนการเทศน 
(Kerygma)หรือการประกาศพระวรสาร (Evangelization) มุงหวังเพื่อใหเกิดความเช่ือในพระเยซู 
คริสตเจาในระยะแรกเร่ิม เม่ือผูสมัครยอมรับวาพระเยซูคริสตเจาเปนพระผูไถของเขาแลวจึงนําเขา
สูการสอนเก่ียวกับคําส่ังสอนของพระเยซูคริสตเจา (ในชวงนี้แหละท่ีเรียกวา “การสอนคําสอน”)  
สอดคลองกับ อันตนนีโอ โฆเช กายเย (2550) ท่ีอธิบายลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนในยุค
ปตาจารยวา เปนการสอนคําสอนผูใหญ ผูท่ีเรียนคําสอนคือผูท่ีรับความสวาง ทําใหเห็นกิจการ
อัศจรรยของพระในประวัติศาสตรและธรรมลํ้าลึกของพระองค ใชวิธีเลากิจการของพระเจาใน
ประวัติศาสตรแหงความรอดพน และใหเขาใจพิธีกรรมซ่ึงเปนกิจการอัศจรรยของพระเจาท่ีเกิดข้ึน
ในปจจุบัน รูปแบบน้ีเรียกวา "Biblico-Liturgical Catechesis" 

อยางไรก็ตาม สถานการณการสอนคริสตศาสนธรรมในยุคแรกๆ ของคริสตศาสนาเต็มไป
ดวยความยากลําบาก เนื่องจากผูนับถือศาสนาคริสต ไดถูกเบียดเบียนอยางรุนแรงในคริสตศตวรรษ
แรก ๆ จากทางอาณาจักรโรมัน แตท้ัง ๆ ท่ีถูกเบียดเบียนเปนระยะเวลาคอนขางยาวนาน(ราวค.ศ. 63 
- 313) แตคริสตศาสนจักรไดเจริญข้ึน มีการพัฒนาตนเองท้ังทางดานระบบการทํางาน ดานพิธีกรรม

                                                                                                                                            
 แตละพิธี (ศีล) ศักด์ิสิทธิ์ มีพระพรเฉพาะ  ไดแก พิธีลางบาป ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการเปน
บุตรของพระเจา  พิธีกําลังทําใหไดรับพระหรรษทานจากพระจิตเจาเพ่ือทําใหคริสตชนเขมแข็ง  พิธีศีลมหาสนิท 
ทําใหไดรับพระเยซูเจาเขามาในชีวิต ทําใหมีความสัมพันธกับพระเจาและเพ่ือนพ่ีนอง พิธีอภัยบาป ไดรับพระ
หรรษทานแหงการคืนดีกับพระเจา พิธีเจิมผูปวย ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการบําบัดรักษาโรคภัยทางกาย
และจิต พิธีแตงงาน ทําใหไดรับพระหรรษทานในการดําเนินชีวิตครอบครัว และพิธีบวช ทําใหไดรับพระหรรษ
ทานในการเปนผูแทนของพระเยซูเจาบนโลก. 
9 ทานไดจัดทําหนังสือคําสอนช่ือ De Catechizandis Rubidus (การสอนคําสอนสําหรับผูแรกเริ่ม) ถือเปนผลงานท่ี
ยอดเย่ียมช้ินหน่ึงของนักบุญออกุสติน. 
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และการประกาศขาวดีแหงความรอด เร่ิมมีการกอต้ังคณะนักบวชฤาษีในท่ีตางๆ ข้ึน เร่ิมมีนัก 
เทววิทยาคนสําคัญๆ ท่ีพยายามปองกันและโตแยงความหลงผิดในการสอนคริสตศาสนธรรม  
ภัยจากทางบานเมืองก็ดี จากความพลาดพล้ังหลงผิดของผูสอนบางทานก็ดี  ไดกลายเปนแรงผลักดนั
ใหบรรดาผูประกาศขาวดีไดเอาใจใสในการเตรียมตัวผูขอรับพิธีลางบาปดวยความเอาใจใส และมี
การดําเนินการอยางรอนรนมากข้ึน 

การสอนคําสอนไดมีการปรับและเปล่ียนใหเขากับกาลสมัยตลอดมา ท้ังนี้ เพื่อใหตรงกับ
ความตองการของสถานการณและสภาพแวดลอมในสมัยนั้น ๆ ตัวอยางเชน ระบบการสอนคําสอน
ใหกับบรรดาผูสนใจ หรือท่ีเรียกวา"คริสตชนสํารอง" นั้น ไดปรับเปล่ียนไป  เนื่องจากผูสนใจสมัคร
เขานับถือศาสนาคริสตมีจํานวนมากข้ึน โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 4 หลังจากพระจักรพรรดิองคหนึ่ง
ของจักรวรรดิโรมัน (จักรพรรดิ์คอนสแตนติน, ค.ศ. 313) ไดสมัครเขานับถือคริสตศาสนา สงผลให
ชาวโรมันหันมานับถือดวย   เหตุผลอีกประการหน่ึง ก็คือ การอนุญาตใหมีการลางบาปเด็กๆ ได  
สอดคลองกับ ประวิทย  พงษวิรัชไชย (2550)  ท่ีอธิบายวา การที่ศาสนาคริสตไดรับเสรีภาพในการ
ประกาศศาสนา และมีพระราชโองการของพระจักรพรรดิโรมันพระนามวา "คอนสแตนติน" ให
พลเมืองมีเสรีภาพในการถือศาสนา  (ค.ศ. 313) องคจักรพรรดิเองก็ทรงเล่ือมใสในศาสนาคริสต 
สงผลใหพลเมืองในอาณาจักรโรมัน เร่ิมตนจากกลุมชนช้ันสูงในจักรวรรดิ์เร่ิมเขานับถือศาสนา
คริสต  ประชาชนในชนบทก็เร่ิมสนใจ ยอมรับและเล่ือมใสคริสตศาสนาแทนความเล่ือมใสเดิมท่ีมัก
เปนลัทธิทางไสยศาสตรและการนับถือเทพเจาตางๆ  รวมท้ัง 

ผูสมัครเขาเปนคริสตชนในยุคนี้ มีท้ังพวกท่ีถือวัฒนธรรมกรีกและวัฒนธรรมโรมัน ฉะนั้น 
จึงไดมีการพยายามปรับวัฒนธรรมตางๆ ใหเขาไดกับพระวรสารที่ถือกําเนิดในบรรยากาศสังคมยิว 
บรรดาผูสอนและอธิบายความเชื่อในศาสนาคริสตยุคแรก (บรรดาปตาจารย) ท่ีมีท้ังพวกใชภาษา
กรีกและละตินจึงไดสรางสมผลงานทางเทววิทยาไวเปนมรดกตกทอดมาถึงคริสตชนรุนหลังเปน
อันมาก    

ตอมา เม่ือพวกอนารยชน (กลุมชนท่ีลงมาจากทางยุโรปภาคเหนือ10) เขามามีอํานาจทาง
บานเมืองแทนพวกโรมันและกรีก คริสตศาสนจักรตองปรับตัวตามความจําเปนท่ีจะตองอบรม
บุคคลท่ีสมัครมานับถือศาสนาคริสต ซ่ึงเปนบุคคลท่ีไมคอยไดรับการศึกษาอยางเปนระบบ สงผล
ใหคริสตศาสนจักรใหความสําคัญตอการจัดตั้งสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรมอยางจริงจัง ซ่ึง 
ประวิทย  พงษวิรัชไชย อธิบายไวดังนี้ (2550) 

 
 

                                                 
10 หรือเรียกวาพวก Barbarians. 
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1) กําเนดิสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) 
 หลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับการกําเนิดสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม

คอนขางคลุมเครือ พบวาเร่ิมตนต้ังแตยุคแรกๆ ของคริสตศาสนจักร  มีหลักฐานจากนักบุญยูสติน 
(ราว ค.ศ. 100-165) ท่ีกลาวถึงการดําเนินงานของสถาบันดังกลาวจากงานเขียนของทาน  ตอมาราว
เร่ิมตนคริสตศตวรรษท่ี 3  มีเอกสารตางๆ ท่ีบรรยายการดําเนินงานของสถาบันดังกลาววาไดมีการ
จัดต้ังและดําเนินการในที่หลายแหงดวยกัน และในเวลาใกลเคียงกัน 

 คริสตศาสนจักรใหความสําคัญตอการจัดต้ังสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม สถาบัน
คําสอนท่ีมีช่ือเสียงมากในขณะนั้นมีท้ังท่ีกรุงโรม ท่ีกรุงอเล็กซานเดรียและท่ีซีเรีย ซ่ึงพอจะสรุปได
วามีลักษณะการดําเนินงานท่ีคลายคลึงกัน  ซ่ึงนักบุญฮิปโปลิต (ราว ค.ศ. 236) 
ไดบรรยายการทํางานของสถาบันคําสอนท่ีกรุงโรมในหนังสือ Traditio Apostolica (ราว ค.ศ. 250) 
ไวยอ ๆ ดังนี ้

1.1) ระยะเวลาการอบรมประมาณ 3 ป (บางแหงอาจส้ันกวา เชน ท่ีสเปน ใชเวลา 2 ป) 
1.2)  ผูเรียนคําสอนใชเวลาดังกลาวในการศึกษาคําสอนและฝกหัดเจริญชีวิตคริสตชน 

เชน การถือตามพระบัญญัติ ตลอดจนการฝกฝนคุณธรรมตางๆ การท่ีคริสตศาสนจักรใชเวลานาน
ในการสอนและอบรมผูจะเปนคริสตชน เนื่องจากชวงการเร่ิมตนการจัดต้ังสถาบันการอบรม 
คริสตศาสนธรรมน้ัน มีการเบียดเบียนศาสนา และหลายๆ คนท่ีเขามานับถือศาสนาคริสตแลว แตยัง
ไมเขมแข็งม่ันคงในความเช่ือไดยอมท้ิงไป นับเปนท่ีสะดุดตอคริสตชนอ่ืนๆ ไมนอย นอกจากนั้น 
คริสตศาสนจักรยังเรียกรองการดําเนินชีวิตคริสตชนท่ีแทจริงมากกวาจํานวนของผูเขามานับถือ
ศาสนาคริสต ฉะนั้น จึงใหความสําคัญตอการใชเวลาในการฝกฝนอบรมผูเตรียมตัวเปนคริสตชน
อยางมีคุณภาพมากกวาปริมาณ  

2) ลักษณะการดําเนินงานการสอนคริสตศาสนธรรม(คําสอน) และเตรียมผูสมัครขอรับพิธี
ลางบาป 

 การรับบุคคลผูหนึ่งเขาเปนคริสตชน ไดมีการกระทําเปนข้ัน ๆ ดังตอไปนี ้
2.1) การรับสมัครและการคัดเลือกคร้ังแรก 

 ผูสมัครเรียนคําสอนตองแสดงความจํานง และยื่นรายช่ือ แลวจะมีการสอบประวัติ 
เปนตนจากผูท่ีแนะนําและรับรองมา จากนั้นจะไดรับการอบรมจากครูคําสอนมีการหัดสวดภาวนา
บอยๆ มีการอธิบายขอความจากพระคัมภีรโดยเนนพระวรสารเปนพิเศษ เม่ือจบระยะการอบรม
ข้ันตนนี้ ครูคําสอนจะทําการปกมือเหนือผูสมัครเรียน และมีบทภาวนาพิเศษสําหรับพวกเขา มีการ
สอบเร่ืองความประพฤติและเนนหนักเปนตนดานเมตตาจิต ตามจิตตารมณคริสตชน การสอบ
ดังกลาวทําในท่ีประชุม จัดเปนการคัดเลือกข้ันแรก 
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2.2) การเขารวมวจนพิธีกรรม 
ข้ันนี้เปนข้ันท่ีสอง และมักเร่ิมพรอมกับเทศกาลมหาพรตโดยคริสตศาสนจักรออก

ประกาศวา "ใกลวันสมโภชปาสกาแลว จงแจงช่ือเพื่อขอรับพิธีลางบาป" (Ecce Pascha est, da 
nomen ad baptismum) ในข้ันนี้ผูสมัครเปนคริสตชนจะไดรับเชิญใหเขารวมพิธี ฟงบทอานจากพระ
คัมภีร (รวมในวจนพิธีกรรม) จะมีการปกมือ มอบบท "สัญลักษณคณะอัครสาวก" และบทภาวนาไล
ปศาจ สําหรับพิธีไลปศาจนี้ถาประกอบข้ึนในวันใกลวันรับพิธีลางบาป ผูนําคริสตศาสนจักรในแต
ละแหง (มุขนายก)จะเปนผูประกอบพิธีดังกลาว 

2.3) การเตรียมตัวระยะใกลรับพิธีลางบาป 
ระหวางสามวันกอนวันรับพิธีลางบาป ซ่ึงตามปกติทําในวันอาทิตยปสกา11 จะมีพิธี

พิเศษสําหรับผูจะเปนคริสตชนใหม ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธ์ิ เขาจะตองชําระรางกายอยางหมดจด 
ในวันศุกรศักดิ์สิทธ์ิจะตองทรมานตน ใชโทษบาปดวยการอดอาหาร และในวันเสารศักดิ์สิทธ์ิ
จะตองเขาพิธีรับเรียกจากมุขนายก หรือผูนําคริสตศาสนจักรในแตละทองถ่ินซ่ึงเปนผูประกอบพิธี
ไลปศาจ และเปาลมเหนือเขาพรอมท้ังเจิมอวัยวะสําคัญบางสวนของรางกาย อาทิ หนาผาก อก จมูก
และหู 

2.4) การรับพธีิลางบาป 
การประกอบพิธีลางบาป กระทํากันในคืนวันเสารศักดิ์สิทธ์ิ โดยมีลําดับพิธีคือ การ

ประกาศท้ิงปศาจ การเจิมน้ํามันการประกาศวาจะกราบไหวนมัสการพระตรีเอกภาพ12  การถามตอบ
ขอความเช่ือสําคัญๆ แลวจึงถึงพิธีลางบาป โดยจุมตัวลงในนํ้าสามคร้ัง ตามดวยการเจิมน้ํามันอีก
คร้ังหนึ่ง จากนั้นผูประกอบพิธีจะภาวนาเพื่อความม่ันคงหนักแนนของผูรับพิธีลางบาปใหมหลังจาก
พิธีลางบาป ยังมีการอบรมตอโดยมีผูรับรอง (ท่ีภายหลังเรียกกันวาพอแมทูนหัว) เปนผูดูแลใกลชิด
คอยตักเตือนแนะนําลูกทูนหัว (Godson, Goddaughter) ของตน 

3) ยุครุงเรืองของสถาบันคริสตศาสนธรรม (คําสอน) 
 คริสตศาสนจักรไดจัดต้ังสถาบันคําสอนข้ึนในท่ีหลายๆ แหงในเวลาไลเล่ียกัน อีกท้ัง

โครงสรางของระบบการทํางานก็คลายคลึงกันมาก  จึงมิอาจกําหนดลงไปไดแนนอนวา ท่ีใดเปนท่ี
ท่ีไดริเร่ิมและพัฒนาสถาบันดังกลาวนี้กอนใครหมด อยางไรก็ดีเปนท่ียอมรับกันวาชวงเวลาระหวาง
คริสตศตวรรษท่ี 3-4 เปนยุคท่ีสถาบันคําสอนเจริญรุงเรืองมาก ท่ีสุด เวลาดังกลาวนี้นับไดตั้งแตเม่ือ

                                                 
11การสมโภชการคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา ซึ่งในระหวางสัปดาหจะมีการระลึกถึงพระทรมาน การ
สิ้นพระชนมและทําการสมโภชพระเยซูคริสตเจากลับคืนชีพ โดยมีสามวันสําคัญ คือ วันพฤหัสศักด์ิสิทธิ ์ศุกร
ศักด์ิสิทธิ ์เสารศักด์ิสิทธิ์และอาทิตยปสกา. 
12ศาสนาคริสตเช่ือในพระเจาองคเดียว ที่ทรงสรางความสัมพันธกับมนุษยในแบบสามพระบุคคล ไดแก พระบิดา 
พระบุตร (พระเยซูคริสตเจา) และพระจิตเจา หรือที่เรียกวา "พระตรีเอกภาพ". 
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จักรพรรดิ์คอนสแตนตินไดทรงประกาศวา ศาสนาคริสตเปนศาสนาท่ีรัฐรับรอง (ค.ศ.313) 
จนกระท่ังถึงส้ินสมัยของพระสันตะปาปา เยลาซิอูส (Gelasius, ค.ศ. 496) ยุคดังกลาวเปนยุคท่ีมีการ
ขยับขยายปรับปรุงพัฒนาสถาบันคําสอนมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องมาจากสาเหตุสนับสนุนหลายประการ 
ทั้งทางการเมืองและทางวัฒนธรรม จึงสรุปสาเหตุสําคัญๆ ท่ีชวยใหสถาบันคําสอนรุงเรืองมากใน
ยุคน้ีไดดังตอไปนี้ 

3.1) การประกาศรับรองศาสนาคริสต จากทางฝายบานเมืองทําใหมีผูเขามานับถือศาสนา
คริสตมากข้ึน ท้ังในวงราชการและคนช้ันสูงในขณะน้ัน เพราะมีเหตุผลทางการเมืองเขามาพัวพัน
ดวย 

3.2) ผลประโยชนทางกฎหมาย การไดรับสิทธิและความคุมครองจากรัฐในเม่ือตนตองใช
เวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ ทําใหเกิดความสนใจตอศาสนาคริสตมากข้ึน 

3.3) เม่ือมีผูสนใจสมัครเรียนคําสอนมากข้ึน ทางสถาบันก็จําตองขวนขวายหาอาจารยดีๆ 
และเพิ่มจํานวนใหมากข้ึนเพื่อมาชวยอบรมส่ังสอน ทําใหเกิดความกระตือรือลนในการเตรียมครู 
สอนคริสตศาสนธรรม 

3.4) ในบรรดาผูสมัครท่ีเขามาเรียนคําสอน มีหลายคนยังไมอยากรับพิธีลางบาป แต
ขอใหเก็บช่ือของตนไวเปนเพียงแคผูสมัครเรียนคําสอน เพราะเกรงวาถาตนรับพิธีลางบาปเปน 
คริสตชนแลวอาจถูกเรียกรองใหทําการใชโทษบาปอยางหนัก เปนตนในระยะแรก ๆ ท่ีเขาเปน 
คริสตชน บางคนก็ยังอาจติดใจอยูกับขนบธรรมเนียมหรือพิธีกรรมบางอยางในศาสนาเดิมของตน 
ซ่ึงถาหากตนเขาเปนคริสตชนอยางเปดเผยแลว ก็ตองงดเวนการไปรวมพิธีเหลานั้น จึงหนวงเหนี่ยว
รอการรับพิธีลางบาปไวตอนปลายชีวิตท้ังหมดส่ิงตาง ๆ บางประการท่ีกลาวมาขางบนน้ีไดเปน
แรงผลักดันจากภายนอกใหมีการสงเสริมและขยับขยายงานดานสถาบันคําสอนมาก แตท่ีสําคัญกคื็อ 
บรรดาปตาจารยของคริสตศาสนจักรไดมีความรอนรนในการประกาศขาวดีแหงความรอดและใน
การอภิบาลสัตบุรษอยูเสมอ ทานเหลานี้ไดมอบผลงานทางเทววิทยาและคําสอนแกพวกคริสตชน
รุนหลังเปนจํานวนมาก  

มีหนังสือเลมหนึ่ง ท่ีเราควรพูดถึงเปนพิเศษก็คือ หนังสือ "วาดวยการสอนคําสอน
ชาวบาน" (De catechizandisrudibus) ของนักบุญออกัสติน (ค.ศ. 400) หนังสือเลมนี้ใหแนวการ
สอนคําสอนแกเรา และทุกวันนี้เรากําลังหวนไปคิดถึงความสําคัญหลายๆ ประการท่ีทานไดกลาวไว
แลวในหนังสือดังกลาว เนื้อหา ในหนังสือเลมนี้ทานไดเนนถึงความสําคัญของครูสอนคริสตศาสน-
ธรรม ท่ีตองไดรับการเตรียมตัวและอบรมมาอยางดี ทานยังบอกวา การสอนคําสอนควรเนนหนัก
ดานประวัติศาสตรความรอดนั้น มิใชสอนแตเพียงดานบทบัญญัติหรือศีลธรรมแตอยางเดียว ทาน
ช้ีใหเห็นวา คําสอนมีเปาหมายชัดเจน กลาวคือใหผูฟงไดเกิดความเช่ือเล่ือมใส เม่ือเล่ือมใสแลวจะ
ไดมีความวางใจ และผลท่ีตามมาก็คือจะรักไดงายข้ึน เม่ือคนหนึ่งรักพระเจาอยางจริงใจ เขาก็จะ
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ดําเนินชีวิตคริสตชนไดอยางครบครันตามวาทะของทานนักบุญท่ีกลาวไวในแหงอ่ืนวา "ขอใหรัก
จริงๆ เถิดแลวจะทําอะไรก็ตามใจ" (Ama et fac quod vis) 

4) ยุคเส่ือมของสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) 
ท่ีสุด ลวงมาถึงคริสตศตวรรษท่ี 5  มีการเปล่ียนแปลงชัดเจนเกี่ยวกับการทํางานของ

สถาบันคําสอน ความสําคัญและบทบาทของสถาบันดังกลาวคอยๆ ลดลง จนเส่ือมไปในท่ีสุด จึง
สรุปสาเหตุใหญๆ ท่ีทําใหสถาบันนี้เส่ือมลงไดดังตอไปนี้ 

4.1) ประชากรสวนใหญในจักรวรรดิ์โรมันลวนเปนคริสตชนกันแลว ฉะน้ัน การสอนคํา
สอนและเตรียมพิธีลางบาปผูใหญจึงไมสูมีบอยนัก 

4.2) เนื่องจากพิธีกรรมและธรรมเนียมคริสตชน ไดแผวงกวางออกไป จึงทําใหมีการลด 
"การสอบสวนดานความประพฤติ" แลวลดการดําเนินงานท่ีเคยทําเปนข้ันๆ กอนพิธีลางบาปลงมาก 
จนเหลือเพียงดานพิธีกรรมซ่ึงก็ทํากันแบบงายๆเชนพิธีไลปศาจและการเจิมน้ํามัน 

4.3) ไดมีหนังสือพิธีกรรมเกี่ยวกับการประกอบพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธ์ิออกมาในสมัยของ
พระสันตะปาปา เยลาซิอูส (ราว ค.ศ. 490) เรียกวา "Sacramentarium Gelasianum"13  เปนหนังสือท่ี
ไดปรับปรุงและลดเวลาของการประกอบพิธีใหส้ันลงมากการเตรียมตัวของผูรับพิธีลางบาปจึงทํา
กันในระยะเวลาส้ันเขา 

4.4) การสมัครเขาเปนคริสตชนของชาวเยอรมันนีและชาวสลาฟ (Slave) จากยุโรป
ตะวันออกเปนจํานวนมากและหลายคร้ังสมัครมาเปนคริสตชนแบบเปนเมืองๆ (Mass Conversion) 
การเตรียมผูรับพิธีลางบาป จึงกระทํากันแบบเรงรีบ ทําใหมิอาจสอนคําสอนแบบเปนข้ันตอน
เหมือนในสมัยแรกๆ ได 

4.5) ภาระหนาท่ีในการสอนคําสอน เปล่ียนมาเปนความรับผิดชอบของผูท่ีเปนบาทหลวง
โดยส้ินเชิง ครูสอนคริสตศาสนธรรมท่ีเปนฆราวาสคอยๆ หมดความหมายไป การสอนคําสอน
เปล่ียนรูปมาเปนบทเทศนและจํากัดลงมาเหลือแคกระทํากันในพิธีกรรมเทานั้น 

คริสตศาสนจักรยุคดังกลาว กําลังอยูในภาวะตองปรับตัวใหเขากับสังคมสมัยนั้น ท่ีกําลัง
เปล่ียนแปลงอีกคร้ังหนึ่งจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญคอยๆ เส่ือมลงกลายเปนแควนเล็กแควนนอย 
คริสตศาสนจักรหันมาเอาใจใสจัดการสอนคําสอนเด็กเล็กท่ีลางบาปแลวแทนการสอนกอนลางบาป 
การสอนเด็กจึงเนนหนักไปทางดานเนื้อหาและความจําจนกลายเปน "วิชาคําสอนและเทววิทยา" ซ่ึง
ภายหลังไดกอใหเกิดความหางเหินกันไปบางระหวาง "ความรูทางพระสัจธรรม กับชีวิตประจําวัน” 
(Doctrine & Life) ส่ิงนี้เปนส่ิงหนึ่งท่ีมีหลายคน วิพากษวิจารณกันในสมัยนี้ แตหากจะไดเขา
ใจความเปนมาแตแรก คงจะไมมองการทํางานของคริสตศาสนจักรในแงราย ตรงขามทุกคนมี

                                                 
13มีการรวมเลม ราว ค.ศ. 750. 
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หนาท่ีชวยกันฟนฟูจิตตารมณท่ีถูกตองข้ึนใหม ซ่ึงก็เปนเปาหมายของการทํางานของคริสตศาสน-
จักรหลังสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 นั่นเอง 

 

1.4  ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในยุคกลางของยุโรป
และสมัยปฏิรูปศาสนา (Protestant Reformation) 

คําวา “ยุคกลางของยุโรป” ตามการพิจารณาในเร่ืองประวัติการสอนคริสตศาสนธรรม 
หมายถึง ระยะเวลาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 7 จนถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 15 หรือพูดอีกนัยหนึ่ง 
จนถึงยุคปฏิรูปของลัทธิโปรแตสตันท14 (Protestant Reformation) และสภาสังคายนาแหงเมือง
เตรนท (Council of Trent) เปนท่ีเห็นชัดวาระยะเวลาหลายรอยปท่ีจัดเขาอยางหลวมๆ วาเปนยุค
เดียวกัน ยอมไมเหมือนกันระหวาง ตนยุค กลางยุค และปลายยุค คําสอนท่ีจัดทําข้ึนและสอนในท่ี
ตางกันในเวลาตางกัน แมจะอยูในยุคเดียวกันก็ยอมแตกตางกันไปไมนอย รวมท้ังผลท่ีไดรับดวย แต
ท่ีเราถือวาการสอนคําสอนในระหวางเวลาอันยาวนานดังกลาวนั้น พอจัดไดวาเปนยุคเดียวกัน ก็
เพราะลักษณะของการดําเนินงานในยุคดังกลาวแตกตางจากลักษณะการทํางานประกาศขาวดีแหง
ความรอดในยุคแรก และก็ตางจากท่ีทํากันในยุคใหมนี้ดวย 

ลักษณะเฉพาะบางประการของการสอนคําสอนในยุคกลาง  ท่ีแสดงถึงสภาพการ
ทํางานดานสอนคําสอนในยุคดังกลาว ดังตอไปนี้ (ประวิทย  พงษวิรัชไชย, 2550) 

1) องคประกอบตาง ๆ ท่ีทําใหการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในยุโรปยุคกลาง  
 ยุคกลางเปนยุคท่ีเนนหนักในการสอนคําสอนพวกเด็กท่ีลางบาปแลว แตยังขาด

ความรูลึกซ้ึงทางศาสนา ซ่ึงแตกตางจากเปาหมายของการสอนคําสอนในยุคแรก เพราะใน
คริสตศตวรรษแรกๆ มุงสอนใหคนเขาเปนคริสตชนและเตรียมรับพิธีลางบาปเม่ือเปนเชนนี้ 
เปาหมายของการสอนในยุคกลาง จึงมุงหนักทางดานการอธิบายเนื้อหาและคอยๆ เพิ่มรายละเอียด
มากข้ึนจนกลายเปนการแสวงหาความลึกซ้ึงทางดานสติปญญา ขณะเดียวกัน มิไดเนนภาคธรรม-
ปฏิบัติใหมากควบคูกันไป การสอนคริสตศาสนธรรมจึงกลายเปนเร่ืองของสติปญญามากกวาเร่ือง
ของการปฏิบัติสาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีทําใหท้ังผูสอนและผู เ รียนในขณะนั้นไดมองขาม
ความสําคัญดานนี้ ก็เพราะธรรมเนียมคริสตชนไดเผยแผในสังคมท่ัวไปในขณะน้ัน ผลท่ีตามมาคือ
เกิดความไมตอเนื่องกันระหวางการเรียนท่ีสูงสง และการดําเนินชีวิตอีกแบบหนึ่ง อีกส่ิงหนึ่งท่ีนา
สลดก็คือ เม่ือสถาบันคําสอนเส่ือมลงและสูญส้ินไปในท่ีสุดนั้น คริสตศาสนจักรก็มิไดจัดตั้งสถาบัน
ใดท่ีคลายคลึงข้ึนมาแทน คงมีแตองคการยอยๆ ท่ีริเร่ิมกันเองในระหวางพวกนักบวชฤาษีคณะตางๆ 
ท่ีจัดใหมีสํานักศึกษาพระสัจธรรมและเทววิทยาข้ึน โดยเฉพาะการขาดการติดตามความรูดาน 
คริสตศาสนธรรมในบรรดาคริสตชนท่ัวไป สภาพดังกลาวนับเปนสภาพทั่วๆ ไปของสังคม และ
                                                 
14การแยกตัวของคริสตชนกลุมหน่ึงในราว ค.ศ. 1500 ที่ไมยอมรับอํานาจของพระสันตะปาปาและไดจัดระบบ
ความเช่ือตามแบบของตน. 
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คริสตศาสนจักรในยุคนั้น เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดชองวางชนช้ันระหวางพวกนักศึกษาวิชาพระ
สัจธรรมในศาสนาคริสต และชาวบานท่ัวไปท่ีไมคอยมีความรูดานพระสัจธรรมในศาสนามากนัก 
นอกนั้นเรายังพบวาองคประกอบอีกหลายประการที่ทําใหเกิดภาพพจนใหมของการสอนคําสอนข้ึน 
ไดแก 

1.1) คานิยมของสังคม  
บรรยากาศสังคมขณะน้ันสรางความรูสึกวา ทุกคนเปนคริสตชน ฉะนั้น ทุกคน

ไปรวมพิธีในโบสถ ทุกคนถือตามพระบัญญัติเหมือนกัน ฯลฯ พิธีกรรมทางศาสนาจึงมีความสําคัญ
ตอรัฐ จนท่ีสุดหลายอยางกลายเปนรัฐพิธีไป เชน กองตํารวจเกียรติยศยืนเรียงรายเวลาประกอบ
พิธีกรรมในวัด ฯลฯ มีการแปลความหมายของพระคัมภีรโดยดึงเอารัฐพิธีเขาไปเกี่ยวของ เชน มีการ
หาความหมายจากพระคัมภีรวาในสวรรคมีการทําพิธีอยางนี้อยางนั้นอยางไร พระคัมภีรตอนไหน
กลาวพาดพิงถึงพิธีเชนนั้นบาง แลวก็เอามาประยุกตกับพิธีแตงต้ังบรรดาอัศวินช้ันตางๆ พิธีสวม
มงกุฎจักรพรรดิ ฯลฯ  

ส่ิงท่ีตามมาจากความเขาใจลักษณะดังกลาวทําใหการสอนคําสอนบิดเบือนจาก
เปาหมายท่ีแทจริง จนเปนเหตุใหมีผูวิจารณในภายหลังวาลักษณะการกระทําเชนนี้เปนลักษณะท่ี
กอใหเกิด "ลัทธิระเริงชัย"(Triumphalism) แบบหนึ่งข้ึนในคริสตศาสนจักร ท่ีเนนความสุขความช่ืน
ชมยินดี ซ่ึงถือวา เปนคนละเสนทางกับทางไมกางเขนอันยากลําบากท่ีพระเยซูคริสตเจาไดเผชิญ
และทรงสอนใหคริสตชนดําเนินตามแบบอยางของพระองค 

1.2) มีการเปล่ียนแปลงดานผูสอนคําสอน  
จากเดิม ในยุคแรกๆ ของคริสตศาสนจักร มุขนายกเปนผูสอนคําสอนและเปน

ผูรับคริสตชนใหมเอง ลวงมาถึงยุคกลาง หนาท่ีดังกลาว เปล่ียนมาอยูกับบรรดาบาทหลวง (ผูชวย
ของมุขนายก) ตามหมูบานท่ีอยูตามชนบท มุขนายกจะต้ังสํานักของทานในหัวเมืองและหลายคร้ังก็
ทําหนาท่ีผูปกครองเมืองไปดวย งานดานการอภิบาลสัตบุรุษเปล่ียนมาอยูในความดูแลของ
บาทหลวงแทบท้ังส้ิน บาทหลวงเปนผูประกอบพิธีลางบาป ฯลฯ มีการแบงเขตทํางาน เขตปกครอง 
นาน ๆ คร้ัง มุขนายกจะออกไป เยี่ยมเยียนสัตบุรุษและสอนคําสอนกันสักคร้ัง ทําใหเกิดความตกตํ่า
ดานความสนใจเรียนคําสอน กลายเปนวาเรียนเพื่อเตรียมถูกสอบคําสอนจากมุขนายก 

1.3) มีการสรางธรรมเนียมหนึ่งข้ึนในบรรดาคริสตชน 
กลาวคือ เกิดลักษณะคลายครอบครัวแบบใหมในคริสตศาสนจักร เนื่องจากผูรับ

พิธีลางบาปมักเปนเด็กเล็ก ฉะนั้น พอแมทูนหัวจึงตองรับผิดชอบบรรดาลูกทูนหัวของตนในเร่ืองคํา
สอน ทําใหมีการแยกแยะเกินไปวา ภาระการสอนคําสอนเด็กเล็กอยูในความรับผิดชอบของฆราวาส 
สวนบาทหลวงและนักบวชรับสอนพวกเด็กโตและคนหนุมๆ สาวๆ ตามสถาบันตางๆ ท่ีจัดต้ังข้ึน 
การแยกแยะเชนนี้ บอยคร้ังทําใหเด็กเล็กขาดผูรับผิดชอบตอการศึกษาอบรมดานคําสอนอยางจริงจัง 
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และอยางมีระบบกฎเกณฑ ส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรูมักเปนแตบทสวดบางบทพระบัญญัติสําคัญๆสวน
เร่ืองความหมายลึกซ้ึง หรือคําสอนข้ันสูงข้ึน ถาพวกเขาเผอิญไดมีโอกาสเขาศึกษาตามสํานัก ก็
นับวาเปนโชคดีของตนมิฉะนั้นก็เร่ิมออกทํางานในทุง และเติบโตขึ้นโดยขาดความรูคําสอนท่ี
จําเปน 

2) ความใสใจและการวางกฎเกณฑของคริสตศาสนจักรในเร่ืองการสอนคริสตศาสน-
ธรรม (คําสอน) ในยุโรปยุคกลาง 

แมวาจะมีสถานการณทางสังคม การเมืองและวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมท่ี
ปรับเปล่ียนไป แตคริสตศาสนจักรมิไดเพิกเฉยตอความรับผิดชอบการสอนคริสตศาสนธรรม เห็น
ไดจากมีคําส่ังและประกาศตางๆ กระตุนเตือนพอแมคริสตชนใหสํานึกความรับผิดชอบการสอน 
คริสตศาสนธรรมตอลูกหลานเสมอ สภามุขนายกในแขวงตางๆ (Synod) ไดออกสาสนเวียนเปน
ระยะๆ กําชับใหสอนเด็กๆ เร่ืองบทขาแตพระบิดา (The Lord'sPrayer) บทขาพเจาเช่ือถึงพระเจา 
(Apostles' Creed) บทวันทามารีอา (Hail Mary) มีการเรียกรองให พอแมของเด็กท่ีรับพิธีลางบาป
พยายาม "ซํ้าบทเทศนท่ีตนไดฟงมาจากโบสถใหลูกๆ ฟง "สาสนเวียนเชนนี้ช้ีแจงไวดวยวา หนาท่ี
ดังกลาว พอแมจะบายเบ่ียงไมได 

นอกนั้นสาสนเวียนตางๆ ไดมีการแนะแนวปฏิบัติใหดวยวาเนื้อหาในการอบรม
ลูกหลานน้ัน นอกจากบทภาวนาท่ีสําคัญๆดังกลาวแลว ควรอบรมลูกเร่ืองความเคารพยําเกรงพระ
เจา บรรดานักบุญ ความเคารพตอผูนําทางศาสนา และตอพอแม ผูใหญ เกี่ยวกับดานศีลธรรม
ภาคปฏิบัติ ตองหม่ันอบรม ซํ้าๆ เร่ือง "ทําดีหนีช่ัว" ปลูกฝงคุณธรรมการเขารวมพิธีกรรมทาง
ศาสนา การรับศีลอภัยบาป รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ และการมีเมตตาจิต  สอดคลองกับ อันตนนีโอ 
โฆเช กายเย (2550) ท่ีวิเคราะหลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนในยุคนี้วา เปนการสอนคําสอน
ใหครอบครัว รวมท้ังผูใหญและเด็กๆ จุดมุงหมายเพื่อสอนขอความเช่ือคริสตชน เร่ิมจากขอความ
เช่ือ พระบัญญัติและพิธีศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ (พิธีกรรม) วิธีการเสนอขอความเช่ือคริสตชน อยางมี
ระเบียบ แบบแผน รูปแบบน้ีใชอยูจนถึงคริสตศตวรรษท่ี 20 หรือท่ีเรียกวา "Doctrinal Catechesis" 

คริสตศาสนจักรยังไดจัดใหมีการเผยแผหนังสือ "คูมือชีวิตคริสตชน" บรรจุท้ัง
เนื้อหาคําสอนและวิธีสอนหลักคําสอนสําคัญๆ ของคริสตศาสนา หนังสือคูมือนี้นอกจากจะใชใน
หมูคริสตชน ยังใชประโยชนในการ "ประกาศขาวดีแหงความรอด" ท่ัวๆ ไปดวย หนังสือนี้บรรยาย
รายละเอียดของการปฏิบัติตัวในฐานะเปนคริสตชน เชน เม่ือเขารวมพิธีกรรมตองสวดภาวนาตอง
ทําอยางไร ตองตักเตือนกันและลงโทษผูทําผิดอยางไร ทําอยางไรจึงมีความเคารพเช่ือฟง มีวิธีฝกหดั
อยางไร ฯลฯ  มีการใหคําแนะนําตางๆ เชน คริสตชนท่ีดียอมถือวา การไปรวมพิธีกรรมท่ีโบสถใน
วันอาทิตยสําคัญกวาการไปม่ัวสุมท่ีรานกาแฟหรือตามบารท่ีมีการเตนรําทําเพลง มีการกําชับให
อบรมลูกท่ียังมีอายุนอยๆ ใหมีนิสัยวานอนสอนงาย การสอนคําสอนในยุคกลางนี้เกือบพูดไดวาไม
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แยกจากบทเทศน เปนตนบทเทศนในวันอาทิตยและวันฉลองตางๆจนกระท่ังกลาวกันวา บทเทศนก็
คือการอธิบายคําสอนนั่นเอง 

คริสตศาสนจักร  โดยพระสันตะปาปาฯ ไดเตือนบรรดาผูนําคริสตศาสนาในกลุม
คริสตชนเขตตาง ๆ ใหเอาใจใสเร่ืองบทเทศนใหมาก ขอบกพรองประการหน่ึงของกิจกรรมดานนี้ก็
คือ ในยุคดังกลาวไดละเลยการอธิบายพระคัมภีรตามอยางท่ีบรรดาปตาจารยไดเคยกระทําไว แตหัน
มาอธิบายเร่ือง บทขาแตพระบิดา บทขาพเจาเช่ือถึงพระเจา และเร่ืองคุณธรรมตางๆ เสียเปนสวน
ใหญ ฉะนั้น การเทศนสอนในรอบปหนึ่งๆ จึงซํ้าซากกันบอยๆ ภายหลังจึงคอยๆ มีผูอธิบายเพิ่มเติม
เร่ืองบาป พิธีศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ บทวันทามารีอา ความสําคัญของวันพระเจา วันฉลองตางๆ 
บาทหลวงและมุขนายกผูประกอบพิธีจะใชโอกาสวันอาทิตย วันฉลอง และการรับพิธีอภัยบาป
ประจําปสอนความรูทางศาสนาใหผูใหญ   เพื่อใหไปนําเลาใหเด็กๆ ฟงในดานปญหาเกี่ยวกับผูเทศน 
คริสตศาสนจักรก็มิใชวาจะนิ่งเฉยละเลย ไดมีการแนะแนว "การเทศน" มีหนังสือคูมือเทศนเรียกกัน
ท่ัวๆ ไปวา "Artes Praedicandi" เปนหนังสือท่ีรวบรวมศิลปะในการเทศน หนังสือประเภทน้ีมีหลาย
ตอหลายเลม มักพูดหนักดานวิธีเทศนมากกวาแนะเร่ืองเนื้อหาของบทเทศน มีการเนนวา บทเทศนท่ี
ดี มิใชอยูท่ีเนื้อหาสาระท่ีสูงล่ิวหรือคําพูดสละสลวย ไพเราะๆ ท่ีผูฟงธรรมดาไมอาจเขาใจ แตอยูท่ี
การสามารถทําใหผูฟงเขาใจแลวบังเกิดความซาบซ้ึง ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันใหเขานําไปปฏิบัติ
ตางหาก จากการเรียกรองคุณสมบัติตางๆของผูเทศนอบรม ทําใหเกิดการละเลยตอการสอนคนกลุม
ใหญ มาเปนอบรมกลุมนอย ท่ีจะเปนนักเทศนสอน การละเลยนี้เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหสามัญชน
หันความสนใจไปสูพวกปฏิรูปคริสตศาสนจักร (Protestant Reformers) นับเปนความเสียหายใหญ
หลวงท่ีนาสลดใจไมนอยในประวัติการประกาศขาวดีแหงความรอดของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 

3) การจัดทําหนังสือการสอนคริสตศาสนธรรม 
3.1) การจัดทําหนังสือคําสอนโดยมารติน ลูเทอร 

เหตุการณสําคัญท่ีทําใหผูนําคริสตศาสนจักร ตองหันมาตรวจสอบเร่ืองงานคํา
สอน ไดแกการปฏิรูปศาสนาโดยมารติน ลูเธอร (ค.ศ. 1483-1546) ลูเธอร แตเดิมเปนบาทหลวงของ
คริสตศาสนจักร  เปนท้ังนักเทศนและครูสอนคําสอนดวย แตไดแยกตัวออกจากคริสตศาสนจักรท่ี
อยูภายใตการปกครองของพระสันตะปาปา ราว ค.ศ. 1520 ทานพบวา คริสตชนในเวลาน้ันขาด
ความรูเกี่ยวกับคําสอนของศาสนาเปนอยางมาก เปนตนคนในชนบทและคนหนุมสาว ตําราคําสอน
ท่ีมีอยูก็ไมจุใจ  จึงแตงตําราสอนคําสอนข้ึนเองใน ค.ศ. 1529 เลมแรกช่ือ "คําสอนใหญ" (The Great 
Catechism) เปนคูมือสําหรับครูผูสอนและนักเทศน เลมตอมาชื่อ "คําสอนเล็ก" (The Little 
Catechism)ใชสําหรับเด็กๆและผูท่ีเร่ิมเขาเปนคริสตชน หนังสือท้ังสองนี้ไดรับการยอมรับและ
แพรหลายมาก จนทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับขอความเช่ือดั้งเดิมของศาสนาคริสต (คาทอลิก) 
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3.2)  การจัดทําหนังสือคําสอนทางการของคริสตศาสนจักร (คําสอนโรมัน) 
 จากการจัดทําหนังสือคําสอนของมารติน ลูเธอร ซ่ึงทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับ

ขอความเช่ือดั้งเดิมของศาสนาคริสต (คาทอลิก) สงผลใหผูปกครองของคริสตศาสนจักรเล็งเห็นวา 
ถึงเวลาท่ีคริสตชน (คาทอลิก) ควรมีหนังสือท่ีมีระบบระเบียบ เพื่อใชสําหรับอบรมความเช่ือใหกับ
สมาชิกอยางเปนสากล ความคิดนี้ไดรับการยอมรับและใหเปนหัวขอสําคัญประการหนึ่ง ในการ
ประชุมสังคายนาแหงเตรนต (ค.ศ. 1545-1563)  จนกระท่ัง ค.ศ. 1566 จึงมีหนังสือคําสอนอยางเปน
ทางการท่ีช่ือวา "คําสอนแหงสังคายนาเมืองเตรนต" หรือ "The Catechism of the Council of Trent" 
ซ่ึงมีอีกช่ือหนึ่งวา "คําสอนโรมัน” หรือ "The Roman Catechism" (นอกจากนั้น ยังมีการเรียกอีกช่ือ
หนึ่งวาคําสอนโรมันสําหรับบาทหลวงประจําโบสถ หรือคําสอนของปโอท่ี 5 อีกดวย)  หนังสือคํา
สอนเลมนี้เอง ถือวาเปนผลงานท่ีสมบูรณแบบท้ังเนื้อหาและขอคําสอนของคริสตชน นอกจากนั้น
ยังไดรับการยกยองใหเปนประดุจคูมือแหงงานอภิบาล (A Pastoral Directory) สําหรับบรรดาผูนํา
ของคริสตศาสนจักรในระดับตาง ๆ อีกดวย 

โครงสรางของหนังสือ "คําสอนโรมัน" นี้แบงออกเปนส่ีภาคใหญ ๆ ดวยกัน คือ 
1) ความเช่ือและขอความเชือ่ของอัครสาวก (Faith and the Apostles' 

Creed) 
2) ศีลศักดิ์สิทธ์ิ (The Sacraments) 
3) พระบัญญัต ิ(The Commandments) 
4) บทขาแตพระบิดาของขาพเจาท้ังหลาย (The Our Father) 

ในสองภาคแรกของหนังสือเลมนี้ เร่ิมดวยการอธิบายส่ิงท่ีพระเจาไดทรงกระทําให
เราในอดีต และส่ิงท่ีพระองคทรงกระทําใหเราในปจจุบัน จากน้ัน จึงเปนส่ิงท่ีมนุษยจะตอบสนอง
ความรัก ความดีงามของพระองค โดยการประพฤติตามบทบัญญัติและคําส่ังสอนของพระองค 

เม่ือพิจารณาสถานการณการสอนคําสอนในชวงนี้แลว ทําใหเขาใจไดวาการสอน   
คําสอนในชวงเวลานี้มีจุดประสงคเพื่อจะใหความรูท่ีถูกตอง (ตามแนวคาทอลิก) แกคริสตชน และ
ใหคริสตชนไดยึดม่ันสัตยซ่ือตอความเช่ือนั้น เพ่ือจะไดตอสูกับคําสอนของพวกปฏิรูปตางๆ หรือ
ท่ีคริสตชนเรียกวา "พวกเฮเรติ๊ก" (Heretics) ในสมัยนั้นมีความเขาใจวารูคําสอนเพื่อไวโตตอบ
โตเถียง หรือปกปองความเช่ือท่ีถูกตองตามท่ีคริสตศาสนจักรสอน และความคิดนี้ไดคงอยูเร่ือยมา
ในหมูคริสตชนเปนเวลานาน 

ดังนั้น จึงสรุปแมวาคริสตศาสนจักรในยุคกลางและยุคปฏิรูป ระบบการสอนคําสอน 
คริสตชนสํารองจะลดความเขมขนลงไป แตความหมายของ "คําสอน" ก็ยังคงเหมือนกับสมัยท่ีผาน
มา คือ การสอนขอคําสอนและหลักความเช่ือของคริสตชน 
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1.5  ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) จากเอกสารสําคัญๆ 
ของคริสตศาสนจักรท่ีเก่ียวกับการสอนคริสตศาสนธรรม โดยเฉพาะเอกสารสภาสังคายนาวาติกัน
คร้ังท่ี 2   และเอกสารที่ตามมา 

ในเอกสารตางๆ ของคริสตศาสนจักร มีการอางอิงเกี่ยวกับงานคําสอนอยูมากมาย สวน
ใหญแลว เม่ือกลาวถึง "คําสอน" มักหมายถึงการใหขอแนะนําหรือขอคําสอนของคริสตชนแก
บุคคลท่ีไดเขารวมพิธีลางบาปเปนคริสตชนแลวโดยมีจุดประสงคเพื่อท่ีจะบํารุงพัฒนาความเช่ือท่ีมี
อยูใหเขมแข็งข้ึน อยางไรก็ตามคริสตศาสนจักรตระหนักวา เม่ือกาลเวลาผานไป สถานการณผาน
ไป ความจําเปนหรือความตองการและความหมายในเร่ืองการเรียนรูคําสอนก็ไดรับการพัฒนา
ปรับเปล่ียนไปดวย จะเห็นไดจากเอกสารสําคัญๆ ของคริสตศาสนจักรในชวงศตวรรษท่ี 20 เปนตน
มาท่ีนําเสนอหรือใหคําแนะนําการสอนคริสตศาสนธรรมท่ีสําคัญๆ เปนสองสวน ไดแก เอกสาร
กอนและหลังสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 ดังน้ี 

1.5.1  เอกสารกอนสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 
1) เอกสาร Acerdo Nimis 

"Acerdo Nimis" เปนเอกสารฉบับแรกของศตวรรษท่ียี่สิบท่ีใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับคําสอนโดยตรง ออกโดยพระสันตะปาปาปโอท่ี 1015 ใน ค.ศ. 1905 พระองคทรงเปนพระ
สันตะปาปาท่ีเต็มไปดวยจิตวิญญาณแหงนักอภิบาลและคําสอนและพระองคนี้แหละ เปนผูผลักดัน
ใหเกิดหนังสือคําสอนท่ีเหมาะกับยุคศตวรรษท่ี 20 หนังสือคําสอนนั้นเปนท่ีรูจักกัน 
ในนาม "คําสอนของปโอท่ี 10" (The Catechism of Pius X) 

ในเอกสาร "Acerdo Nimis" นี้ไดใหความสําคัญแกคําสอนโดยถือวา เปน
เคร่ืองมือท่ีจะหยิบยื่นความเช่ือของคริสตชนสูชนรุนใหม โดยดูไดจากช่ือนําของเอกสารนี้เอง ท่ีวา 
"Acerdo Nimis : De Chistiana tradenda" ซ่ึงหมายความวา "จงมอบคําส่ังสอนของคริสตชนโดยการ
สอน" แมวาจะไมมีการกําหนดนิยามโดยตรงวาคําสอนคืออะไร แตความหมายของการสอนคําสอน
ก็ปรากฏแจงชัดในเอกสารฉบับนี้ คือ "การมอบคําส่ังสอนของคริสตชน" 

ส่ิงท่ีนาสนใจนอกจากความหมายของการสอนคําสอนแลวเห็นจะไดแก การ
ใหความสําคัญแกงานคําสอนตามโบสถ โดยที่พระสันตะปาปาไดทรงเนนถึงแนวปฏิบัติบาง
ประการ ท่ีเคยปฏิบัติสืบมาแลวใหเขมขนอีก เชน 

1.1) ใหทุกโบสถคาทอลิกจัดใหมีการเรียนคําสอน สําหรับเด็กๆในวันอาทิตย
เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

1.2) ใหจัดการเรียนคําสอนพิเศษ โดยมีระยะเวลาท่ีแนชัดสําหรับผูท่ีเตรียม
ตัวรับศีลอภัยบาป ศีลกําลัง และศีลมหาสนิท 

                                                 
15ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1903-1914. 
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1.3) จัดใหมีกลุมผูสอนคําสอนทุกโบสถ 
1.4) ใหจัดหลักสูตรพิเศษแกบรรดานักศึกษา 
1.5) ใหจัดการเรียนคําสอนพิเศษใหบรรดาผูใหญ นอกเหนือจากการเทศนใน

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย 
งานตางๆท่ีพระองคทรงกําชับนี้ ไดรับการตอบสนองโดยท่ัวไป ทําให

สํานักงานคําสอนแพรหลายออกไปอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนคําสอนตามโบสถ
ตางๆ ไดรับความสนใจและเอาใจใสจากบรรดาบาทหลวงประจําโบสถเปนอยางดี 

เอกสาร Acerbo Nimis (Pius X, 1905) ถือไดวาเปนเอกสารท่ีพูดถึงงานคํา
สอนโดยเฉพาะเจาะจงเปนฉบับแรกของศตวรรษท่ียี่สิบ ความหมายของการสอนคําสอนท่ีเอกสาร
ฉบับนี้ใหไว ก็คือ "การมอบคําส่ังสอนของคริสตชนสูชนรุนใหม" 

2) เอกสาร Provido Sane Concilio 
เอกสารสําคัญฉบับตอมาท่ีจะกลาวถึง คือ Provido Sane Concilio ซ่ึงออกโดย

พระสันตะปาปาปโอท่ี 1116 ใน ค.ศ.1935  เอกสารฉบับนี้ทําใหเห็นวา พระสันตะปาปาฯทรงให
ความสําคัญแกงานคําสอนมาก และเนนงานดานนี้ตอเนื่องจากพระสันตะปาปาปโอท่ี 10 ขอนา
สังเกตก็คือพระองคสนับสนุนใหจัดการสอนคําสอนตามโบสถ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย 
พระองคย้ําใหใชสถาบันการศึกษาเปนท่ีใหความรูทางศาสนา ใหเด็กและเยาวชนไดรูคําสอนและ
เพื่อใหงานคําสอนดําเนินไปอยางมีเอกภาพ พระองคทรงสนับสนุนใหมีสํานักงานคําสอนในระดับ
ตางๆ ท้ังระดับโบสถสังฆมณฑล17 และระดับชาติข้ึน เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนและปรับปรุงกิจกรรม
การสอนคําสอนใหทันสมัยอยูเสมอ 

จากเอกสารฉบับดังกลาว พระสันตะปาปาฯ ทรงกําชับใหบรรดามุขนายก 
บาทหลวงและผูอภิบาลทุกคน ถือวางานคําสอนเปนหนาท่ีหลักในการอภิบาล และจะตองจัดใหมี
การสอนคําสอนในโบสถคาทอลิกตางๆ ท่ีรับผิดชอบ สวนจุดประสงคพื้นฐานของการสอนคําสอน
ก็คือ การชวยมนุษยทุกคนใหมารูจักพระเยซูคริสตเจา และเรียนรูถึงคําส่ังสอนของพระองค เอกสาร
ดังกลาว ย้ําวาการสอนคําสอน หมายถึงการสอนท่ีพิเศษท่ีมีรูปแบบเฉพาะของคริสตศาสนจักร เปน
รูปแบบท่ีไดรับการถายทอดมาจากการสอนหรือการใหขอแนะนําแกบรรดาผูเตรียมตัวเขาเปน 
คริสตชนในคริสตศาสนจักรยุคแรกๆ เปนการสอนท่ีเขมขน จริงจังเกี่ยวกับคําส่ังสอนของพระเยซู 
คริสตเจา และของคริสตศาสนจักรใหแกบุคคลท่ีเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ  และกับบรรดาคน
หนุมสาวรวมท้ังบรรดาผูใหญ เพื่อท่ีจะนําบุคคลเหลานี้ใหเกิดความเขาใจท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนเกี่ยวกับ
ความเช่ือของคริสตชน 

                                                 
16ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวางค.ศ. 1922-1939. 
17เขตปกครองของคริสตศาสนจักรทองถ่ิน มีมุขนายกเปนประมุขในแตละเขตปกครอง. 
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1.5.2  เอกสารหลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกนั คร้ังท่ี 2 
วุฒิชัย  อองนาวา (2549: 57) อธิบายความหมายและความสําคัญของการประชุม

สภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 วา เปนความพยายามอยางเปนรูปธรรมของคริสตศาสนจักร ท่ีจะ
ทบทวน ปรับปรุง “วิธีการ” และการดําเนินชีวิตเปนประจักษพยานเพ่ือประกาศขาวดีแหงอาณาจักร
พระเจา เปนจริงเปนจังดวยการจัดประชุมสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจัดข้ึนท่ีมหาวิหาร
นักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ระหวาง ค.ศ. 1962 - 1965  พระสันตะปาปา ยอหนท่ี 2318 ทรงจัดและ
มีพระประสงคท่ีจะปรับปรุงคําสอนและแนวคิดของคริสตศาสนาใหเขากับการเปล่ียนแปลงของ
สังคม พระองคจึงทรงประกาศเรียกบรรดามุขนายกทุกประเทศเขารวมประชุม19 โดยมีตัวแทน
บาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเช่ียวชาญทางดานตาง ๆ รวมถึงมีการเชิญผูไมไดนับถือคริสต
ศาสนา โรมันคาทอลิก เขารวมเปนท่ีปรึกษาและผูสังเกตการณดวย การประชุมสภาสังคายนาเสร็จ
สมบูรณในสมณสมัยของพระสันตะปาปา ปอลท่ี 620  (8 ธันวาคม 1965)   

สาระสําคัญของการประชุมสภาสังคายนาดังกลาว ไมใชการนําเสนอแนวคิด
ใหม  แตเปนการแสดงจุดยืนคําสอนคริสตศาสนาทามกลางกระแสคานิยมของสังคมท่ีเนนวัตถุและ
การพัฒนามนุษยโดยใชเศรษฐกิจเปนตัวกําหนดความเจริญของมนุษยตามคานิยมของสังคมปจจุบัน   
การสงเสริมใหมีการเสวนาและสรางความสัมพันธในหมูผูนับถือศาสนาตาง ๆ  รวมทั้งการปฏิรูป
วิถีชีวิตคริสตชน โดยเฉพาะดานพิธีกรรม มีการสงเสริมใหมีการแปลพระคัมภีรเปนภาษาทองถ่ิน 
การประยุกตวัฒนธรรมใหเขากับทองถ่ิน โดยเฉพาะการใชภาษาทองถ่ินในการรวมพิธีกรรม และมี
การปรับปรุงการบริหารองคกรโดยเนนการมีสวนรวมในแบบหมูคณะท่ีรับผิดชอบรวมกัน โดยให
มุขนายกมีสวนรวมในการพิจารณาและการบริหารปกครอง โดยถือวาพระสันตะปาปาคือหัวหนา
ของสมัชชาของมุขนายก (College of  the Bishops)  และสงเสริมใหแตละประเทศมีสภามุขนายก 
(Bishops’s Conference) เพ่ือการทํางานท่ีเปนเอกภาพ รวมถึงการสงเสริมบทบาทของฆราวาสท้ัง
ดานการอบรมศึกษาศาสนาและการประกาศขาวดีแหงความรอดพน 

ส้ินสมัยประชุมสุดทาย มีการจัดทําเอกสารการประชุม ซ่ึง พระสันตะปาปาปอล
ท่ี 6 ทรงรับรอง  โดยเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสอนคริสตศาสนธรรม  มีช่ือวา Christus Dominus 
(1965)  

เอกสาร  Christus Dominus (1965: 14) สรุปความไดวา การสอนคําสอนมี
จุดมุงหมายท่ีจะทําใหความเช่ือในตัวมนุษยเขมแข็งและม่ันคงอาศัยความสวางแหงคําสอน บรรดา
มุขนายกตองสอดสองจัดการใหเด็กและเยาวชน ผูใหญอายุนอยและอายุมากไดรับการสอนคําสอน

                                                 
18 ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1958 – 1963. 
19ประกอบดวยบรรดามุขนายก (Bishop)  2,860 ทาน.  
20 ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1963 – 1978. 
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แบบนี้ดวยความเอาใจใสอยางกวดขันดวย ในการสอนคําสอนใหใชลําดับและตําราท่ีมิใชเหมาะแก
เร่ืองท่ีสอนเทานั้น แตใหเหมาะแกอุปนิสัย ความสามารถ อายุและสภาพชีวิตของผูฟงดวยการสอน
ท่ีกลาวน้ีจะตองถือพระคัมภีรธรรม ประเพณี พิธีกรรม คําสอนทางการและชีวิตของคริสตศาสน-
จักรเปนหลัก" 

ความหมายการสอนคําสอนตามแนวทางของสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 จึง
มุงเนนใหเห็นวา งานคําสอนเปนหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งในงานอภิบาลของคริสตศาสนจักร 
การสอนคําสอนจึงเปนงานท่ีมีอัตลักษณเฉพาะของตัวเอง  

ดังนั้น การสอนคําสอนกับการสอนศาสนาจึงไมเหมือนกัน ดังในเอกสาร 
Christus Dominus (1965)  ไดแนะนําวา หนาท่ีสําคัญของการสอนคําสอน คือ การพัฒนาการดําเนิน
ชีวิต และพัฒนาความเช่ือของคริสตชนใหเขมขน ชัดเจน โดยอาศัยคําส่ังสอนของพระเยซูคริสตเจา 
ในเอกสารของสภาสังคายนาฯ ฉบับดังกลาว เม่ืออางถึงขอคําสอนของคริสตชน จะรวมถึงคําส่ัง
สอนของพระเยซูคริสตเจา หรือความจริงท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงเปดเผย และไดรับการรับรองโดย
คริสตศาสนจักร ดังท่ีนําเสนอวา  "ตองสอนคริสตศาสนธรรม ดวยวิธีเหมาะแกความตองการของยคุ 
คือใหตรงกับความยุงยากและปญหาท่ีบีบค้ัน และทําใหมนุษยกระวนกระวายใจมากท่ีสุด" 
(Christus Dominus,1965: 13) 

จากคําแนะนําดังกลาว ทําใหเราเห็นความจริงสองมิติ ของงานคําสอน กลาวคือ 
(1)  ตองสอนขอคําสอนของพระเยซูคริสตเจา และ 
(2)  ตองสอนคําสอนของพระเยซูคริสตเจา ดวยความรับผิดชอบตอมวลมนุษย 

ดวยการชวยพวกเขาใหเผชิญหนากับปญหาตางๆ ในชีวิตดวยความเช่ือศรัทธา 
ความจริงท้ังสองมิติของงานคําสอนดังกลาวนี้ เรียกวาความสัตยซ่ือตอพระเยซู 

คริสตเจาและการรับผิดชอบตอมวลมนุษยท่ีจะตองมีอยูในใจของผูสอนคําสอนทุกคนเสมอ 
จึงเห็นไดวา การประชุมสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 ท่ีนําเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับความหมายการสอนคริสตศาสนธรรม ผานทางเอกสาร Christus Dominus (1965) เปนการ
สรุปและทบทวนความเขาใจและประสบการณการสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักร 
รวมท้ังประยุกตใหเขากับสถานการณชีวิตคริสตชนในสังคมปจจุบัน 

หลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2  มีความพยายามนํามติท่ีประชุม
ดังกลาวไปพัฒนาคริสตศาสนจักรในทุกมิติ รวมท้ังการสอนคริสตศาสนธรรม ท่ีเนนใหการสอน 
คริสตศาสนธรรมดําเนินไปอยางทันยุคสมัย สอดคลองกับการดําเนินชีวิตของคริสตชน รวมท้ังมี
เอกสารสําคัญๆ ท่ีนําแนวคิดจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 มาอธิบายการสอน 
คริสตศาสนธรรม เอกสารสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการอธิบายการสอนคริสตศาสนธรรมตามแนวทาง
ของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 เรียงตามลําดับเวลาไดดังนี้ 
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1) คูมือแนะแนวการสอนคําสอนท่ัวไป (General Catechetical Directory ,1971 
หรือ General Directory for Catechesis, 1997) 

คูมือแนะแนวการสอนคําสอนท่ัวไป (General Catechetical Directory) เปน
เอกสารท่ีพระสันตะปาปา เปาโล ท่ี 621 ใหการรับรองใน ค.ศ. 1971 โดยใหช่ือยอท่ีใชเรียก
โดยท่ัวไป คือ GCD  ดําเนินการปรับปรุงใหมและประกาศใชโดยเปล่ียนช่ือเปน คูมือแนะแนว
ท่ัวไปสําหรับการสอนคําสอน (General Directory for Catechesis) โดยใชช่ือยอวา GDC ใน ค.ศ. 
1997 

คูมือฯ นี้จัดพิมพข้ึนเนื่องมาจากผลการประชุมสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 
ท้ังนี้เพ่ือประมวลและจัดระบบงานคําสอนตางๆ ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกใหอยูในหมวดหมู
คูมือนี้ไมเนนภาคทฤษฎีมากนัก คูมือนี้จึงมีความผสมผสานระหวางความหมายของงานคําสอน 
พรอมกับรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติ จุดมุงหมาย ประสิทธิผล เนื้อหา วิธีการ ฯลฯ นอกจากนี้
คูมือนี้ยังใหแนวทางเพ่ือการสรางงานคําสอนใหเหมาะกับสภาพการของแตละสถานที่ กาลเวลา 
และความเปนไปของผูคน  จึงสรุปเนื้อหาสาระท่ีสําคัญไดดังนี้ 

(1) การสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) เปนงานหน่ึงในศาสนบริการดาน
พระวาจา กลาวคือ คําสอนเปนรูปแบบหนึ่งแหงงานอภิบาลดานพระวาจา (GDC,1997: 17)  
ศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรมีภารกิจสามอยาง ไดแกการประกาศพระวาจาของพระเจา  
พิธีกรรม และการอภิบาลรับใช   อาศัยศาสนบริการเหลานี้ คริสตศาสนจักรไดถายทอดความเชื่อ 
(คําสอน) สูชนรุนถัดมาอยางตอเนื่อง คูมือนี้ไดระบุโดยอางอิงถึงคําส่ังสอนของสภาสังคายนาฯ วา 
"ส่ิงท่ีบรรดาอัครสาวกถายทอดสืบตอกันมานั้น รวมทุกอยางซ่ึงมีประโยชนสําหรับเสริมสรางชีวิต
ท่ีศักดิ์สิทธ์ิ และเพิ่มความเช่ือของประชากรของพระเจาและดังนี้ คริสตศาสนจักรในการส่ังสอน 
การดําเนินชีวิตและพิธีกรรม ก็ทะนุบํารุงและถายทอดทุกอยางท่ีตัวเองเปนและท่ีตัวเองเช่ือตอไปให
มนุษยทุกชั่วอายุขัย (GDC,1997: 13)   ดังนั้น จึงสรุปไดวา การสอนคําสอนเปนสวนหนึ่งของศาสน
บริการ ดานพระวาจาในคริสตศาสนจักร (GDC,1997: 17) 

(2) การสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) เปนการอบรมคริสตชนใหบรรลุ
ถึงความเช่ือท่ีสมบูรณ  เปนการย้ําธรรมชาติ และจุดมุงหมายของการสอนคําสอนวา "ศาสนบริการ
ดานพระวาจาทําไดหลายแบบรวมท้ังการสอนคําสอนดวย ท้ังนี้สุดแลวแตสถานการณตางๆในเวลา
กระทํา และสุดแลวแตจุดมุงหมาย ซ่ึงตองการจะบรรลุถึง...ยังมีศาสนบริการดานพระวาจาในแบบ
การสอนคําสอน" (ซ่ึงมุงอาศัยการอบรมที่จะทําใหความเช่ือของมนุษยกลับมีชีวิตชีวาเกิดความ
สํานึกและนําไปปฏิบัติ) (GDC,1997: 14, 17) 

                                                 
21ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1963-1978. 
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จากขอแนะนําดังกลาว จึงกลาวไดวาการสอนคําสอนก็คือ งานหนึ่ง
ในศาสนบริการดานพระวาจา ซ่ึงมุงหวังท่ีจะทําใหความเช่ือของคนเรามีชีวิตมากข้ึน มีสํานึกและ
นําไปสูการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน โดยอาศัยการใหการศึกษาอบรม   นอกจากนั้น คูมือฯ นี้ยังใหคําจํากัด
ความของการสอนคําสอนอีกวา "ในขอบขายของงานอภิบาล การสอนคําสอนเปนศัพทท่ีจะตองใช
สําหรับกิจการของคริสตศาสนจักร ในการนําสมาชิกของคริสตศาสนจักรท้ังสวนตัวและสวนรวม
ใหลุถึงความเช่ือสมบูรณ"  (GDC,1997: 21) 

ดังนั้น จากเอกสาร "คูมือแนะแนวการสอนคําสอนท่ัวไป” จึงสรุปไดวา 
จุดมุงหมายของการสอนคําสอนก็คือ การนําผูท่ีมีความเช่ือ (อยูแลว) ไปสูความเช่ือท่ีสมบูรณการ
นําเสนอท่ีชัดเจนของคูมือเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการสอนคําสอนนี้ เปนการสนับสนุนเทววิทยา
ของการสอนคําสอน ซ่ึงในเทววิทยานี้การสอนคําสอนถูกจัดใหอยูในขอบขายงานอภิบาลของ
คริสตศาสนจักร 

2)  เอกสารการประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน  (Evangelii Nuntiandi, 1975) 
 วันท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 1975 อันเปนปท่ี 13 แหงสมณสมัยของพระสันตะปาปา 

เปาโล ท่ี 6 พระองคไดออกเอกสาร "Evangelii Nuntiandi" (การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน) 
โดยมีช่ือยอเปนทางการวา "EN" เอกสารฉบับดังกลาว ไดอธิบายความหมายของการสอนคําสอนไว
วา เปนงานพื้นฐานของคริสตศาสนจักรกลาวคือ การสอนคําสอนเปนการประกาศพระวรสาร ซ่ึง
เปนหนาท่ีโดยตรงของคริสตศาสนจักร (EN, 1975: 14) การสอนคําสอนถูกจัดใหอยูในรูปแบบหรือ
เคร่ืองมือท่ีสําคัญในงานการประกาศพระวรสาร เนื่องจาก "เคยมีการนิยามการประกาศพระวรสาร
วา เปนการประกาศพระเยซูคริสตเจาแกผูท่ีไมรูจักพระองค ในรูปแบบของการเทศนาก็มี เปนการ
อธิบายคําสอนก็มี เปนการประกอบพิธีลางบาปและพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ ก็มี" (EN, 1978: 17)  
"วิธีอยางหน่ึงท่ีไมควรละเลยเสียในประกาศพระวรสารก็คือการแปลคําสอน ซ่ึงสติปญญา 
(โดยเฉพาะสติปญญาของเด็กและบรรดาเยาวชน) นั้น ตองการจะเรียนรูขอคําสอนท่ีเปนพื้นฐาน
และขอความจริงตางๆ ท่ีพระเจาไดทรงเผยแสดงและคริสตศาสนจักรพยายามอธิบายใหเขาใจยิ่งข้ึน
เร่ือยๆตลอดมาในประวัติศาสตรและเขาตองการเรียนรูในเร่ืองดังกลาวโดยมีผูสอนใหอยางมีแบบ
แผน" (EN, 1978: 14)  

จากการเสนอแนวทางจากเอกสารดังกลาวทําใหเขาใจไดวา การสอนคําสอน
เปนการใหการอบรมทางศาสนาอยางเปนระบบแกเด็กๆ และเยาวชนท่ีรับพิธีลางบาปแลว ดวย
คําส่ังสอนพ้ืนฐานของคริสตศาสนจักร 
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3) เอกสารการสอนคําสอนในยุคปจจุบัน (Catechesi Tradendae, 1979) 
วันท่ี 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979 พระสันตะปาปา ยอหนปอล ท่ี 222 ไดออกเอกสาร

ช่ือ "การสอนคําสอนในยุคปจจุบัน" (Catechesi Tradendae) โดยใหใชช่ือยอวา “CT” ซ่ึงถือไดวา
เอกสารฉบับดังกลาว เปนเอกสารที่ทรงอิทธิพลตอกิจการคําสอนตางๆ อยางมากท่ีสุดในชวง
ทศวรรษท่ีผานมา และตราบจนปจจุบันนี้ เอกสารฉบับดังกลาวไดใหหลักการสอน 
คําสอนท่ีถูกตองโดยวางอยูบนพื้นฐานทางเทววิทยาของคริสตศาสนจักร โดยมีพื้นฐานจากพระ
คัมภีร คําสอนของสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 และขอมูลจากเอกสารงานคําสอนฉบับกอนๆ โดย
เร่ิมดวยการอางอิงพระบัญชาสุดทายท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงมอบใหกับบรรดาอัครสาวกท่ีวา "จง
ออกไปประกาศขาวดีแกนานาชาติใหมาเปนศิษยของพระองค และทรงสอนพวกเขาใหถือตามทุก
ส่ิงทุกอยางท่ีพระองคไดทรงสอนไว" (มธ 28:19-20)" (CT,1979: 1)  

ขอความจากพระคัมภีรดังกลาว อธิบายไดวาการสอนคําสอนเปนสวนท่ีสําคัญ
สวนหนึ่งในกระบวนการทําใหผูอ่ืนมาเปนศิษยของพระเยซูคริสตเจา สวนแรกสุดก็คือการเทศนาท่ี
นําไปสูการกลับใจและการรับพิธีลางบาป สวนท่ีสองก็คือ การสอนคําสอนหรือการสอนซ่ึงนําไปสู
ชีวิตตามพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจา ขออางอิงนี้ยังพาดพิงไปถึงความหมายของการสอนคํา
สอนสามประการ ไดแก 

(1) การสอนคําสอนเปนการสอนบทบัญญัติของพระเยซูคริสตเจา 
(2) การสอนคําสอนเปนการสอนท่ีใหกับผูท่ีรับพิธีลางบาปแลว 
(3) การสอนคําสอนเปนการสอนท่ีมุงหวังใหผูเรียนปฏิบัติตามบทบัญญัติของ

พระเจา 
กลาวคือ พิธีลางบาปเปนการบงบอกและอางอิงไปถึงเร่ืองการเทศนสอน ซ่ึง

นําผูคนใหมีความเช่ือในพระเยซูคริสตเจาและเขารับพิธีลางบาป จากนั้นจึงเปนเร่ืองของการสอน
บทบัญญัติของพระเจา ซ่ึงจะชวยเขาหรือนําพวกเขาใหปฏิบัติบทบัญญัติของพระเจาในชีวิตของ
พวกเขา เอกสารนี้นําเสนอวา การสอนคําสอนเปนงานสืบทอดศาสนบริการเร่ืองการเทศนสอนของ
พระเยซูคริสตเจา (CT,1979:7-8) พระเยซูคริสตเจาทรงมอบหมายศาสนบริการนี้ใหกับบรรดาอัคร-
สาวก และบรรดาอัครสาวกก็มอบหมายหนาท่ีนี้ตอมายังผูสืบทอดท้ังหลาย ซ่ึงก็คือ บรรดามุขนายก
และบาทหลวงของคริสตศาสนจักร  

เอกสารนี้ยังย้ําวาการสอนคําสอนเปนรูปแบบหนึ่งของการประกาศพระวร-
สาร (Evangelization) แตไมไดระบุเฉพาะเจาะจงวาเปนการเทศน หรือการประกาศในข้ันเร่ิมตน 
(เหมือนดังในเอกสารของพระสันตะปาปา ปอล ท่ี 6) ดังขอความในเอกสารฯ ท่ีใหคําอธิบายไววา 

                                                 
22ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวางค.ศ. 1978-2005. 
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"การสอนคําสอนก็คือ การอบรมเด็กๆ เยาวชน และผูใหญใหเติบโตในความเช่ือ โดยการถายทอด
คําสอนสําหรับคริสตชนตามลําดับ และทําอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนเติบโตในความเช่ือจนถึง
ข้ันสมบูรณ" (CT,1979: 18) และอธิบายตอไปวา "ลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนซ่ึงแตกตาง
จากการประกาศพระวรสารขั้นแรกสําหรับผูเริ่มสมัครเขาเปนคริสตชนมีจุดมุงหมายสองประการ
คือ เพ่ือทําใหความเช่ือเติบโตจนถึงข้ันสมบูรณ และเพื่ออบรมใหเปนสาวกท่ีแทจริงของพระเยซู 
คริสตเจาโดยอาศัยความรูท่ีลึกซ้ึงและเปนระบบในเร่ืองของพระเยซูคริสตเจา และคําสอนของ
พระองค"นอกจากน้ัน เอกสารดังกลาวยังไดบงบอกถึงจุดมุงหมายเฉพาะหรือวัตถุประสงคพื้นฐาน
ของงานคําสอนไววาเปน"การพัฒนาความเช่ือท่ีเพิ่งเร่ิมตน โดยอาศัยความชวยเหลือจากพระเจาให
มุงไปสูความไพบูลยและการหลอเล้ียงชีวิตคริสตชนของสัตบุรุษ ท้ังผูเยาวและผูสูงอายุ ใหเจริญ
งอกงามข้ึนทุกวัน นั่นก็คือ การบันดาลใหเมล็ดพันธุแหงความเช่ือท่ีพระเจาไดทรงหวานไว โดยการ
ประกาศขาวดีคร้ังแรกและพิธีลางบาปนั้น ใหเจริญงอกงามข้ึนท้ังดานความรูและชีวิต"(CT, 1979: 
20)  

ดังนั้น จึงสรุปไดวาเอกสารนี้ไดอธิบายถึงเทววิทยาแหงงานคําสอนไดอยาง
ลึกซ้ึง กลาวคือ งานคําสอนถูกจัดใหอยูในรูปแบบหน่ึงของกระบวนการประกาศพระวรสารเปน
เคร่ืองมือหนึ่งในการประกาศพระวรสาร เอกสารน้ียังไดแยกแยะใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
การประกาศพระวรสารในข้ันแรกเร่ิมกับงานคําสอนไวอยางชัดเจน และไดนําเสนอวางานคําสอน
เปนการสืบทอดศาสนบริการเร่ืองการสอนของพระเยซูคริสตเจาและเปนการสืบทอดงานสอนของ
คริสตศาสนจักร ยี่งกวานั้นยังไดใหความกระจางเกี่ยวกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการสอน
คําสอนไวอยางชัดเจน นั่นก็คือการนําผูฟงไปสูการมีชีวิตคริสตชนท่ีสมบูรณ นั่นก็คือ 
ชีวิตแหงความเช่ือของคริสตชนนั่นเอง 

ดังนั้น ความหมายของการสอนคําสอนจากเอกสาร "การสอนคําสอนในยุค
ปจจุบัน" จึงสรุปไดวา งานคําสอนเปนเคร่ืองมือท่ีจะอบรมชีวิตแหงความเชื่อของคริสตชน 

4) เอกสารคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church, 
1992) 

วันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 1992 พระสันตะปาปา ยอหนปอล ท่ี 2 ไดรับรองและ
ทรงมอบหนังสือท่ีสําคัญเกี่ยวกับงานคําสอนของคริสตศาสนจักร ช่ือ เอกสาร "คําสอนคริสตศาสน
จักรคาทอลิก" หรือในภาษาอังกฤษวา "Catechism of the Catholic Church" โดยใชอักษรยอวา 
"CCC" ในเอกสารดังกลาว แบงเนื้อหาคําสอนออกเปนส่ีภาค กลาวคือ 

(1) ภาคการประกาศยนืยนัความเช่ือ 
(2) ภาคการเฉลิมฉลองธรรมลํ้าลึกคริสตชน -พิธีกรรม - ศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
(3) ภาคชีวิตในพระเยซูคริสตเจา-พระบัญญัติ 
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(4) ภาคการภาวนาของคริสตชน 
ความเชื่อมโยงกันของท้ังส่ีภาคนี้ พระสันตะปาปา ยอหนปอลท่ี 2 ไดทรง

เขียนไวในคํานําวา "ธรรมลํ้าลึกแหงพระคริสตศาสนา คือ ส่ิงท่ีตองเช่ือ (ภาคหนึ่ง) ธรรมลํ้าลึกท่ี
ไดรับการเฉลิมฉลองและส่ือออกไปในการประกอบพิธีกรรม (ภาคสอง) ธรรมลํ้าลึกนี้มีอยูเพื่อให
ความสวางและคํ้าจุน บุตรท้ังหลายของพระเจา ในการประพฤติปฏิบัติของพวกเรา (ภาคสาม) ธรรม
ลํ้าลึกนี้เปนพื้นฐานแหงการภาวนาของเราซ่ึงการแสดงออกท่ีพิเศษสุดก็อยูท่ีบท "ขาแตพระบิดาของ
ขาพเจาท้ังหลาย" และยังประกอบข้ึนเปนจุดหมาย แหงการวอนขอ การสรรเสริญสดุดีและการ
วิงวอนแทนของเรา (ภาคส่ี)" 

นอกจากนั้น เอกสารดังกลาวไดใหความหมายของการสอนคําสอนไวดวยวา 
"การสอนคําสอน คือการใหการศึกษาในเร่ืองความเช่ือแกเด็กๆ เยาวชนและผูใหญ ซ่ึงประกอบดวย
การสอนเร่ืองหลักคําสอนของพระเยซูคริสตเจาเปนพิเศษ ซ่ึงการสอนน้ี โดยท่ัวไปจะใหในลักษณะ
ท่ีเปนสมุฏฐาน12 และอยางเปนระบบ ดวยความมุงหมายท่ีจะสอนใหรูลูทางไปสูบูรณภาพแหง
ชีวิตคริสตชน" (CCC, 1992: 5)  การสอนคําสอนยังถูกจัดใหเปนปจจัยหนึ่งในงานอภิบาลของ
คริสตศาสนจักรซ่ึงเปนปจจัยท่ีผูกพันอยางชิดสนิทกับชีวิตท้ังชีวิตของคริสตศาสนจักร มิเพียงแตใน
เร่ืองของการขยายขอบเขตเชิงภูมิศาสตร  และการเพิ่มพูนดานจํานวน แตรวมถึงการเจริญเติบใหญ
ภายในของคริสตศาสนจักรดวย (CCC, 1992: 7) แมวาวัตถุประสงคพื้นฐานของการสอนคําสอนจะ
เปนการนําผูฟงใหกาวไปสูการมีชีวิตคริสตชนท่ีสมบูรณครบครันแลว การสอนคําสอนยังเปน
เคร่ืองมือสําคัญ เพื่อเปนการใหการอบรมชีวิตแหงความเช่ือใหกับบรรดาคริสตชนอีกดวย  

เนื้อหาเอกสารในสี่ภาคนี้ แบงออกเปนขอยอยๆ ได 2,856 ขอ การจัดแบง
เนื้อหานั้น ยังคงยึดรูปแบบตามหนังสือคําสอนของปโอท่ี 5 (ค.ศ. 1566) หรือหนังสือคําสอนแหง
สภาสังคายนาเมืองเตรนท แมวาหนังสือคําสอนเหลานี้จะไดอธิบายถึงเนื้อหาท้ังหมดของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก แตไมไดหมายความวา คริสตชนทุกคน ทุกประเทศตองใชหนังสือนี้ โดยยกเลิก
ของเกาใหหมดหนังสือนี้มิไดมาแทนหนังสือคําสอนของแตละทองถ่ิน แตจะมุงใหเกิดกําลังใจ และ
เปนคูมือใหแตละคริสตศาสนจักรทองถ่ินไดเรียบเรียงคําสอนของตนเองใหเหมาะกับทองถ่ินตาม
สถานการณและวัฒนธรรมของตน 

ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมองคริสตศาสนจักรซ่ึงเร่ิมตนต้ังแตคริสตศาสนจักรยุค
แรกๆ จนปจจุบัน ถือเปนภารกิจสําคัญท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีพัฒนาการ ซ่ึง ประวิทย  
พงษวิรัชไชย (2550) เสนอคําศัพทสําคัญท่ีใชเช่ือมโยงกับการสอนคริสตศาสนธรรมตามประวัติ
ของคริสตศาสนจักร ไดแก การประกาศขาวดี  การเทศน การสอนคําสอน และเทววิทยา  แตละคํามี
การอธิบายในรายละเอียด ดังนี้ 
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(1) การประกาศขาวดี (Kerygma) เปนการแจงขาวดีเร่ืองพระเจา ใหผูท่ียังไมรูเร่ืองไดรับ
ทราบ ลักษณะการประกาศขาวดีแหงความรอดดังกลาว อยูท่ีการประกาศขอความเช่ือพื้นฐานให
ผูอ่ืนท่ียังไมใชคริสตชนรับรูวาพระเยซูคริสตเจา คือ พระบุตรของพระเจา ไดทรงส้ินพระชนมเพื่อ
มนุษยชาติและไดทรงกลับคืนพระชนมชีพ ใครที่เช่ือและปฏิบัติตามคําสอนของพระองคจะไดชีวิต
เท่ียงแท 

(2) การเทศน (Homily) เปนการส่ังสอนท่ีคริสตศาสนจักรทําอยูเปนปกติตอกลุมคริสตชน 
แตเปนการส่ังสอนท่ีไมตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางเปนระบบ (Systematic) ตามปกติจะทําควบคูไป
กับพิธีกรรม เนนหนักดานภาคปฏิบัติและชีวิตคุณธรรมเทศนตามเนื้อหาของพิธีกรรมนั้นๆ แตละ
คร้ัง 

(3) การสอนคําสอน (Catechesis) เปนการส่ังสอนหรือการอธิบายท่ีอยูระหวางการประกาศ
ขาวดีและการเทศนเปนการสอนคนท่ีรูจักขาวดีเร่ืองพระเจา และพรอมจะเปนคริสตชน (สําหรับผูที่
ยังไมไดรับพิธีลางบาป) หรือคนท่ีเปนคริสตชนแลวแตยังตองศึกษาใหรูจักคําสอนของพระเยซู 
คริสตเจาใหลึกซ้ึงข้ึน เพื่อจะเขารวมกลุมคริสตชนในการประกอบพิธีกรรมและหลอเล้ียงชีวิต 
คริสตชนดวยพระวาจาและพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธ์ิ   การสอนคําสอนจึงเปนการประกาศขาวดีแหงความ
รอดท่ีจัดอยางเปนระเบียบแบบแผน (Systematic) เปนเร่ืองๆ ตอกันมิใชแบบคําเทศนเปนคร้ังคราว 

(4) เทววิทยา (Theology) เปนการอธิบายความหมายท่ีลึกซ้ึง และเปนการคนหาคําอธิบายท่ี
จะชวยใหเราเขาใจการเผยแสดงของพระเจาตอมนุษยดีข้ึน วิชาเทววิทยาจึงมีท้ังคําสอน และใน
ขณะเดียวกันก็ปะปนดวยการเสนอความเห็น การแปลความ ฯลฯ ซ่ึงคริสตศาสนจักรจะเปนผูช้ีขาด
วาเปนความเห็นท่ีถูกตอง หรือท่ีผิดหลงไปจากขอความจริงของความเช่ือเท่ียงแท 

การสอนคริสตศาสนธรรม หรือ “คําสอน” จึงหมายถึง การจัดการศึกษาอบรมอยางเปน
ระบบแกผูสนใจสมัครเขาเปนคริสตชน และผูเปนคริสตชนอยูแลว ใหมีความสัมพันธท่ีลึกซ้ึงกับ
พระเยซูคริสตเจา เพื่อเปนคริสตชนที่มีคุณภาพตามแนวทางของคริสตศาสนจักร โดยมีรูปแบบท่ี
หลากหลายตามสถานการณในประวัติศาสตรและพัฒนาการของคริสตศาสนจักรท่ีพัฒนารูปแบบ
การสอนคริสตศาสนธรรมใหสอดคลอง เหมาะสมกับแตละยุคสมัย สอดคลองกับ วีระ อาภรณรัตน 
(2005) ท่ีสรุปความหมายของการอบรมคริสตศาสนธรรม วา การอบรมคริสตศาสนธรรม (การสอน
คําสอน)   คือ การอบรมเด็กๆ  เยาวชนและผูใหญ ใหเติบโตในความเช่ือ โดยการถายทอดคําสอน
สําหรับคริสตชนตามลําดับ  และทําอยางเปนระบบ  เพ่ือใหผูเรียนเติบโต ในความเชื่อจนถึงข้ัน
สมบูรณ  สอดคลองกับเอกสารการสอนคําสอนในยุคปจจุบัน (Catechesis Tradendae, CT, 1979: 
18) ท่ีอธิบายความหมายของการสอนคริสตศาสนธรรมวา  การสอนคริสตศาสนธรรม (การสอนคํา
สอน) หมายถึง การอบรมเด็กๆ เยาวชน และผูใหญ ใหเติบโตในความเช่ือ  โดยการถายทอดคําสอน
และประสบการณชีวิตแหงความเช่ือ สําหรับคริสตชนอยางเปนลําดับและเปนระบบ เพื่อใหผูเรียน
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เติบโตจนบรรลุวุฒิภาวะแหงความเช่ือ ซ่ึงประวิทย พงษวิรัชไชย (2550) วิเคราะหตัวอยาง
สถานการณท่ีสงผลตอการจัดรูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักร วามีผลมาจาก 

(1)  การเปล่ียนแปลงโครงสรางเร่ืองการอภิบาลสัตบุรุษ (Pastoral) ในคริสตศาสนจักร 
มีการเปดโอกาสใหสัตบุรุษมีบทบาทมากข้ึน ในการมีสวนรับผิดชอบโบสถท่ีตนสังกัด

อยู แตเดิมสัตบุรุษมีหนาท่ีรับฟงทุกอยางจนถึงรายละเอียดทุกขอ แตปจจุบันมีการสงเสริมให
สัตบุรุษ เขามามีสวนมากขึ้น เชน การเปนผูนําอภิปรายกลุม การอาน และแนะขอคิดในระหวาง
พิธีกรรมบางอยาง ฯลฯ 

(2)  การคนควาและทดลองวธีิการสอนแผนใหมๆในวงการศึกษา 
การคนควาและทดลองวิธีการสอนแผนใหมๆ ในวงการศึกษา มีผลกระทบกระเทือน

ตอการสอนถําสอนแบบเดิมมาก เพราะสรางความไมแนใจ เปนตนตอตัวผูสอนเกิดการเปรียบเทียบ 
และแลวก็มีการทดลองสอนแบบใหม จนอาจกลายเปนส่ิงกระทบกระเทือนมาถึงเร่ืองเนื้อหาคํา
สอน เชน เร่ืองพระตรีเอกภาพ เร่ืองพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธ์ิ ฯลฯ คําสอนเปนส่ิงท่ีเราสอนไดแตไดมาก
แคไหน เพราะการสอนคําสอนมิใชวิชาการธรรมดาแบบวิชาการอื่นๆ แตเปนงานสวนหนึ่งท่ีเกิด
จากการทํางานของพระพรของพระเจา การอาศัยแตวิชาครูเทานั้นมิอาจเขาซ้ึงถึงธรรมลํ้าลึกและ
ความจริงเรนลับอีกหลายๆ ประการท่ีคริสตชนตองเช่ือ 

(3)  สภาพสังคมท่ีกําลังเปล่ียนแปลง 
สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ มีผลทําใหการเจริญชีวิตก็ตองรีบเรง แขงกับเวลา 

สังคมหลายๆ แหงกําลังเปล่ียนจากสังคมกสิกรรมมาเปนอุตสาหกรรม แตกอนคริสตชนเรียน 
คําสอนเม่ือเปนเด็กเล็กๆ โตข้ึนสภาพสังคมยังชวยใหเขามีความม่ันคงตอส่ิงท่ีตนรํ่าเรียนมา บัดนี้
แทบจะกลาวไดวาพอเรียนจบ ความเช่ือ ความเล่ือมใสศรัทธาก็พลอยจบลงดวย ตามสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนไป 

(4)  การริเร่ิมการเสวนา (Dialogue) 
มีการเปล่ียนแปลงทัศนคติของคริสตศาสนจักรในเร่ืองความเช่ือของศาสนาอ่ืนๆ การ

ยอมรับความหลากหลายทางศาสนาและการเคารพความเช่ือของแตละคน นี่เปนส่ิงท่ีดี นาสงเสริม 
แตการทําโดยไมไดสัดสวนหรือการขาดการเตรียมจิตใจตามสมควร เปนความละเลยท่ีนาตําหนิ 
เชน การสงเสริมคูแตงงานท่ีนับถือศาสนาตางกัน โดยไมมีการอบรมทางศาสนาคริสตอยางเพียงพอ 
ยอมเปนภัยตอชีวิตความเช่ือท้ังของฝายคริสตชนเองและเปนตนตอบุตรหลานท่ีจะเกิดมา เปนตน 

(5)  ปรัชญาชีวิตและคานิยมการดําเนนิชีวติเปล่ียนไป 
แนวโนมของปรัชญาชีวิต และคานิยมการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมท่ีเนนการ

แสวงหาความสะดวกสบายทางดานวัตถุภายนอกทําใหมองขามความสําคัญของฝายจิตใจ เรียนคํา
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สอนแลวไมเห็นทําใหรวย ไมชวยใหหางานทําไดงายข้ึน สูไปเรียนวิชาการอ่ืนไมไดเสียเวลาไป
เรียนคําสอนทําไม ฯลฯ 

ตัวอยางสถานการณและความทาทายตางๆ ดังกลาว รวมท้ังปญหาอ่ืนๆ อีกจํานวนมากได
ทําใหความเฉ่ือยชา และการปลอยปละละเลยเรื่องความสนใจเรียนคําสอนเกิดข้ึนในจิตใจของพอ
แมคริสตชนเปนจํานวนมาก คริสตศาสนจักรไดมองเห็น"สัญญาณของกาลเวลา" วาจําเปนและเปน
ส่ิงเรงดวน ท่ีจะตองหันมาพิจารณาปรับปรุง ฟนฟูงานประกาศขาวดีแหงความรอดดานนี้ เพราะเปน
หนาท่ีโดยตรงและหนาท่ีแรกของคริสตศาสนจักร ซ่ึงตองทําควบคูไปกับงานดานเมตตาจิต  
 

2. การสอนคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย 
2.1 ความเปนมาและภาพรวมเก่ียวกับคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในประเทศไทย 

ธีรพล  กอบวิทยากุล (2006 อางใน วุฒิชัย  อองนาวา, 2549: 150 - 153) ไดสรุปความ
เปนมาของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกไววา   มีจุดเร่ิมตนดวยการเดินทางเขามาในสยามของ
ชาวโปรตุเกส23ใน ค.ศ.1511 ภายใตการนําของอัลฟองโซ อัลบูรเคิรก  ผูแทนกษัตริยโปรตุเกสที่เขา
มาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจาแผนดินแหงอาณาจักรอยุธยา โปรตุเกสจึงเปนชนยุโรปกลุมแรกท่ี
มาถึงประเทศไทย ตอมาชาวโปรตุเกสไดรับอนุญาตใหเร่ิมงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม โดยมี
มิสชันนารีสองทานแรกท่ีมาถึงสยาม คือ บาทหลวงเยโรนิโม ดา ครูส และบาทหลวงเซบาสติอาว 
ดา กันโต ท้ังสองเปนนักบวชคณะโดมินิกัน มาถึงสยามใน ค.ศ.1567 ตอมามีมิสชันนารีคณะอ่ืนๆ 
เขามาอีกคือ คณะฟรังซิสกัน คณะเอากุสติเนียน และคณะเยสุอิต ในชวงระหวางค.ศ.1582 – 1767  

ตอมา พระสันตะปาปาเกรโกร่ีท่ี 1524  ทรงกอตั้งสมณกระทรวงเผยแพรความเช่ือใน
ค.ศ.1622 นับเปนเหตุการณท่ีมีความสําคัญตองานประกาศศาสนาคริสตในประเทศไทยอยางยิ่ง 
โดยสมณกระทรวงฯ จะรับภาระในการเผยแผคริสตศาสนาท้ังหมด พระสันตะปาปาทรงแตงต้ัง 
“ผูแทนพระสันตะปาปา” และสงผูแทนเดินทางไปยังดินแดนตางๆ ท่ัวโลก ผูแทนพระสันตะปาปา
ท่ีถูกสงตัวมาในดินแดนภาคตะวันออกไกลไดแก มุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลาม็อต  มุขนายก 
ฟรังซัว ปลลือ ซ่ึงเปนผูนําคณะมิสชันนารีชาวฝร่ังเศส ซ่ึงจะตองไปทํางานในประเทศจีนและ
เวียดนาม บรรดามิสชันนารีชาวฝร่ังเศสกลุมนี้สังกัดคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (M.E.P.) 
ซ่ึงกอต้ังข้ึนใน ค.ศ.1660    บรรดามิสชันนารีเดินทางมาดวยความยากลําบาก มิสชันนารี ชุดแรก 17 
ทานท่ีออกเดินทางมาในคร้ังนั้น มาถึงอยุธยาเพียง 9 ทาน เนื่องจากเสียชีวิตระหวางการเดินทาง 
และยังไมสามารถเขาไปในประเทศจีนและเวียดนามได เนื่องจากยังมีการเบียดเบียนศาสนาคริสต
ในสองประเทศดังกลาว ในเวลานั้น ท้ังหมดจึงพักคอยอยูท่ีกรุงศรีอยุธยาใน ค.ศ.1662 - 1664 
                                                 
23 มหาอํานาจของยุโรปในสมัยน้ันมีสองชาติ ไดแก โปรตุเกสและสเปน  ทั้งสองชาติไดรับมอบหมายหนาที่
ประกาศคริสตศาสนาจากพระสันตะปาปาแกดินแดนที่ยังไมรูจักคริสตศาสนา. 
24 ดํารงตําแหนงประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1921 – 1923. 
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ขณะเดียวกัน มีการประชุมเร่ืองการประกาศคริสตศาสนาในหมูมิสชันนารีท่ีอยุธยา หลังจากประชุม
ดังกลาว  พวกทานตกลงจะเร่ิมงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม ในชวงนั้นอยูในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ ซ่ึงมีนโยบายเปดประเทศตอนรับคนตางชาติ เพื่อติดตอในดานการคาและการทูต คริสต
ศาสนามีความเจริญกาวหนาอยางมากในชวงสมัยนี้ สามารถตั้งสถาบันอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวง สรางโบสถ ประกาศศาสนาไดอยางเสรี มีคนท่ีสนใจและสมัครเขาเปนคริสตชนมากข้ึน 
จนพระสันตะปาปาฯ ทรงกอตั้งและรับรองเขตปกครอง (มิสซังสยาม) ใน ค.ศ.1674 โดยมีมุขนายก 
ลาโน เปนประมุของคแรก แตทวาในชวงรัชสมัยตอมา เกิดการเบียดเบียนศาสนาขึ้น ทําใหการ
ประกาศศาสนาหยุดชะงักไป และเหตุผลจากการมีมิสชันนารีเขามาทํางานไมมาก ทําใหงานเผยแผ
คริสตศาสนาไมคอยเกิดผลมากนัก จนกระท่ังเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ีสองใน ค.ศ.1767 

คริสตศาสนา (โรมันคาทอลิก) เร่ิมฟนตัวอีกคร้ังในรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน 
หลังจากทรงกอบกูเอกราชแลว ไดพระราชทานท่ีดินเพื่อสรางวัดใหกับมิสชันนารีและคริสตชนท่ี
กลับเขามาในราชอาณาจักร ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระองคยังทรง
ตอนรับมิสชันนารีอยางดี เพราะพระองคตองการเร่ิมติดตอสัมพันธกับตางประเทศ และสนับสนุน
เร่ืองการคาขายกับประเทศตาง ๆ เหมือนกับท่ีเคยเปนมาแตกอน  จากนี้เปนตนมา คริสตศาสนาใน
สยามคอยๆ เจริญเติบโตข้ึน ทีละเล็กทีละนอย มีโบสถและจํานวนคริสตชนเพ่ิมมากข้ึน ท้ังคริสต-
ชนชาวสยามเองคริสตชนท่ีมีเช้ือสายโปรตุเกส คริสตชนชาวเขมร ชาวญวน และชาวจีน การเพิ่มข้ึน
ของจํานวน คริสตชนและงานเผยแผคริสตศาสนา ประกอบกับอาณาเขตของมิสซังสยามอันกวาง
ใหญไพศาลที่ยากตอการเดินทาง ใน ค.ศ.1841 พระสันตะปาปาฯ ทรงแบงมิสซังสยามออกเปน 2 
เขตปกครอง คือ มิสซัง “สยามตะวันตก” ประกอบดวยสิงคโปร มะละกา ปนัง มะริด และทวาย อยู
ในการปกครองของมุขนายกกูรเวอรซี และมิสซัง “สยามตะวันออก” ซ่ึงหมายถึงประเทศสยามน้ัน 
อยูในการปกครองของมุขนายกปลเลอกัว  

มุขนายกปลเลอกัว เปนมุขนายกท่ีเฉลียวฉลาด มีความรูลึกซ้ึงในศาสตรและศิลป
แขนงตางๆ มีความรูภาษาบาลีและภาษาไทยอยางแตกฉาน ดวยความสัมพันธอันดีท่ีทานมีตอ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สงผลใหคริสตศาสนจักรในมิสซังสยามเจริญกาวหนาไป
พรอม ๆ การเปดประเทศติดตอกับชนชาติยุโรปมากข้ึน มีการทําสนธิสัญญาทางการคาและ
สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับชนชาติตาง ๆ มากมาย   งานประกาศศาสนาในแผนดินสยามตอง
ถือวาเปนหนี้บุญคุณของมุขนายกปลเลอกัว ทานอุทิศตัวเองอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย ตอบสนอง
ความตองการของประชากรพระเจา ทานไดสรางโบสถหลายแหงในมิสซังสยาม จิตตารมณในการ
เผยแผคริสตศาสนาของทาน ความเขาใจอันถองแทในวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณของคน
ไทย มีความสําคัญอยางมากตอการวางรากฐานการเผยแผคริสตศาสนาใหลึกซ้ึงและเขมแข็งขึ้น เปน
ตน งานดานอภิบาล การเทศนสอน งานดานสังคม และการใหการศึกษา  
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งานท่ีมุขนายกปลเลอกัวไดเร่ิมตนไว จะเกิดผลในสมัยตอมา นั่นคือ สมัยมุขนายก 
ดือปองด และสมัยมุขนายกหลุยส เวย เปนชวงเวลาของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะทานไดเร่ิมสง
มิสชันนารีไปเผยแผคริสตศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเปนจุดกําเนิดมิสซังภาคอีสานใน
ปจจุบัน เวลานั้นมีคริสตชนจํานวนกวา 23,600 คน โบสถจํานวนมากมาย  สถาบันศึกษาอบรมผู
เตรียมตัวเปนบาทหลวงหลายแหง บาทหลวงชาวสยาม นักบวชชายและหญิง ครูสอนคริสตศาสน-
ธรรม วิทยาลัย 3 แหง โรงเรียนมากมายและโรงพยาบาล 1 แหง มีคณะนักบวชหลายๆ คณะเขามา
ทํางานในมิสซังมากข้ึน เชน   คณะพระกุมารเยซูเขามาใน ค.ศ.1885 คณะเซนตปอล เดอ ชารตร เขา
มาสยามในค.ศ.1898 รับผิดชอบงานท่ีโรงพยาบาลเซนตหลุยส ซ่ึงมุขนายกเวยไดสรางข้ึน และยัง
รับผิดชอบในการอบรมนักบวชหญิงพ้ืนเมือง ซ่ึงพักอยูท่ีสามเสน เรียกวา “คณะรักกางเขน” และ
โรงเรียนตาง ๆ ในค.ศ.1901 โรงเรียนอัสสัมชัญถูกต้ังข้ึนภายใตการดูแลของภราดาคณะเซนต 
คาเบรียล ตามคําเชิญของมุขนายกเวย  

มุขนายกเวย คิดถึงโครงการประกาศศาสนาในภาคเหนือของสยาม แตสภาพแวดลอม 
ความจําเปนในดานวัตถุ และบุคลากร ซ่ึงมีอยูนอย งานนี้จึงบรรลุผลในชวงสมัยมุขนายกแปรรอส 
(ค.ศ. 1909-1947)  มิสซังสยามขยายตัวมากข้ึน บรรดามิสชันนารีถูกสงไปทางภาคเหนือ เชน เชียงใหม 
เชียงราย และลําปาง ในสมัยนี้คริสตศาสนาแพรกระจายไปท่ัวทุกภาคของสยาม ใน ค.ศ.1930 มีการ
แบงทางภาคใตกลายเปนมิสซังราชบุรี ภายใตการดูแลของคณะซาเลเซียน มิสซังจันทบุรีกอต้ังใน ค.ศ.
1944 มิสซังเชียงใหมกอต้ังใน ค.ศ.1960 ในสมัยนี้และตอมาในสมัยมุขนายกหลุยส โชแรง มีคณะ
นักบวชอีกมากมายเขามาทํางานดานตางๆ ในประเทศไทย เชน คณะอุรสุลิน คณะคารแมล คณะ 
ซาเลเซียน คณะพระมหาไถ คณะสงฆพระหฤทัยแหงเบธาราม คณะลาซาล คณะเยสุอิต คณะ 
คามิลเลียน คณะศรีชุมพาบาล ฯลฯ รวมถึงคณะนักบวชใหมๆ อีกมากมายท่ีเขามาในประเทศไทย
ในสมัยตอมา นอกนั้นยังมีความต่ืนตัวในเร่ืองกิจการฆราวาสแพรธรรม การกอตั้งคณะกิจการแพร-
ธรรมตางๆ มากมายอีกดวย 

คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเจริญเติบโตข้ึนผานทางบรรดามุขนายก 
บาทหลวง  มิสชันนารี และครูสอนศาสนาท่ีทํางานอยางกระตือรือรน ทําใหงานเผยแผคริสตศาสนา
เติบโตกาวหนามากข้ึน สมณกระทรวงเผยแพรความเช่ือเห็นวา ถึงเวลาแลวที่จะสถาปนาพระ
ฐานานุกรมคริสตศาสนจักรในประเทศไทย ดังนั้นใน ค.ศ.1965 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และ
อัครสังฆมณฑลทาแร- หนองแสง ไดรับการสถาปนาข้ึน  

ปจจุบันประเทศไทยแบงการปกครองเปน 10 เขตปกครอง (สังฆมณฑล) คือ 1)อัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  2) สังฆมณฑลราชบุรี  3) สังฆมณฑลจันทบุรี 4) สังฆมณฑลเชียงใหม  
5) สังฆมณฑลนครสวรรค  6) สังฆมณฑลสุราษฎรธานี  7) อัครสังฆมณฑลทาแร- หนองแสง  
8) สังฆมณฑลอุบลราชธานี  9) สังฆมณฑลอุดรธานี และ10) สังฆมณฑลนครราชสีมา  แตละ 
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สังฆมณฑลมีมุขนายกท่ีไดรับการแตงต้ังจากพระสันตะปาปา เปนประมุขประจําสังฆมณฑล และ
ประมุขสังฆมณฑลมีอํานาจหนาท่ีในเขตสังฆมณฑลของตน (ข้ึนตรงกับพระสันตะปาปา) และจะ
รวมกันบริหารปกครองคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ภายใตการกํากับดูแลของ 
“สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย”25 (Catholic Bishops Conference of 
Thailand) โดยมีสํานักงานศูนยกลางอยูท่ี เลขท่ี 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120  

จํานวนผูนับถือศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกมีประมาณ 330,000 คน มีมุขนายก
และบาทหลวงท้ังส้ินราว 714  ทาน  ภราดา (บราเดอร) 114 ทาน ภคินี (ซิสเตอร) 1,494 ทาน  โบสถ 
471 แหง26    

2.2 การดําเนินงานการสอนคริสตศาสนธรรมในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย 
การดําเนินงานการสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย

ในปจจุบัน อยูภายใตคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม27 ในกรรมาธิการฝายอภิบาล 
คริสตชน สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (ส่ือมวลชนคาทอลิกแหง
ประเทศไทย, 2008) 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมพยายามสนองตอบขอเรียกรองจาก
คริสตศาสนจักร ดวยการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ท่ีสอดคลองกับคูมือ
แนะแนวท่ัวไปสําหรับการสอนคําสอน (General Directory for Catechesis, 1997) และสอดคลอง
กับทิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2000 ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย โดยเร่ิมดําเนินการ
ประชุมจัดทํารางคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย (Thai Directory for Catechesis) 
ตั้งแต ค.ศ. 2000  โดยคณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดําเนินงานจัดทํารางคูมือ28

ดังกลาว ท่ีสุดคณะกรรมการฯ ดําเนินการปรับปรุงแกไข ท่ีสุดไดพิจารณาผานมติของคณะ
กรรมการฯ ใหพิมพทดลองใชเม่ือวันท่ี 26 มกราคม ค.ศ. 200529  ซ่ึง วีระ อาภรณรัตน (2005) 

                                                 
25ในประเทศไทยสมาชิกสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกประเทศไทย ประกอบดวยมุขนายกประจํา 
สังฆมณฑลรวมกับตัวแทนพระสันตะปาปาประจําประเทศไทย (เอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย) 
26ขอมูลจากปฏิทินคาทอลิก ป 2007.  
27 แตเดิม มีช่ือวา คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการอบรมคริสตศาสนธรรม. 
28 คณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวย บาทหลวงวีระ อาภรณรัตน บาทหลวงวัชศิลป  กฤษเจริญ เซอรไอรีน  
ชํานาญธรรม ซิสเตอรสังวาลย  วาปทะ ครูประภา  วีระศิลป ครูราตรี  ชอยเครือ ครูทัศนีย  มธุรสสุวรรณ คณูกมลา 
สุริยพงศประไพ และครูเอมอร ทองอดิศัย. 
29 ภายใตการรับรองของมุขนายก พเยาว  มณีทรัพย ประธานคณะกรรมการฯ และบาทหลวงวีระ  อาภรณรัตน 
เลขาธิการคณะกรรมกรรฯ ในขณะน้ัน ซึ่งลงนามรับรองวันที่ 16 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005. 
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อธิบายวาคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม (ประเทศไทย) ไดพิมพหนังสือ
แรงบันดาลใจ เปน (ราง) คูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทยในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2005 

ในเอกสารรางคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย (Thai Directory for 
Catechesis) ท่ีคณะกรรมการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย (2005) ดําเนินการ
จัดทําข้ึน ไดนําเสนอสภาพการสอนคริสตศาสนธรรมในสังคมไทย  รวมท้ังการกําหนดวิสัยทัศน 
และพันธกิจการดําเนินงานการสอนคริสตศาสนธรรมในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย 
ดังนี้ (คณะกรรมการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย, 2005: 8 - 23) 

2.2.1 ภาพรวมการสอนคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย 
คณะกรรมการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ไดเสนอ

ภาพรวมการสอนคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย โดยแบงการนําเสนอสภาพท่ีเช่ือมโยงกัน  
เร่ิมตนดวยวิเคราะหสภาพสังคมไทย สภาพคริสตศาสนจักรในประเทศไทย และความกาวหนา
ดานคริสตศาสนธรรม  สรุปไดดังนี้  (2005: 5 – 17) 

1) สภาพของสังคมไทย  
สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีพื้นฐานและวิวัฒนาการมาจากคําสอนของ

พระพุทธศาสนา  วิถีชีวิตคนไทยเปนไปอยางเรียบงาย  มีความรัก ความเอ้ืออาทร  และความเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน ใหความเคารพและยึดม่ันในคําส่ังสอนของผูใหญ  เปนตนบิดามารดามีความเช่ือใน
เร่ืองของบาปบุญคุณโทษ หรือ “กรรม” เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตอมา ชีวิตตามวิถีและภูมิ-
ปญญาไทยไดรับผล มาจากแนวคิดเร่ืองการพัฒนาการทางสังคมจากแหลงอ่ืนๆ ซ่ึงใชกรอบและ
ขอมูลทางเศรษฐกิจเปนตัวนํา  ใชคําวาทันสมัยและความเปนสากลเปนแรงจูงใจ ความเช่ือทาง
ศาสนา การปฏิบัติตัวตามประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงามดั้งเดิม ถูกทาทายดวยกระแสความคิด คานิยม
สมัยใหม วิถีชีวิตท่ีเรียบงาย กินอยูแตพอเพียงตามรูปแบบเกษตรกรรม จึงถูกแทนท่ีดวยระบบการ
แขงขัน และผลประโยชน ซ่ึงมาจากระบบอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม (สํานักงานสภามุขนายก
คาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 13) 

ผลท่ีตามมาจากกระแสสมัยใหม กอใหเกิดความเจริญกาวหนาแกประเทศ
มากมายหลายประการดวยกันแตในอีกดานหนึ่งนั้น ความเจริญกาวหนาก็สงผลในเชิงลบใหกับ
สังคมไทยดวย  เชน ปญหาส่ิงแวดลอม ครอบครัวลมสลาย  ปญหาคานิยมท่ียกยองบุรุษเหนือสตรี  
ปญหาสตรี  เด็ก  ปญหาการขายบริการทางเพศ  ความยากจน ชองวางระหวางวิถีชีวิตในเมืองและ
ชนบท แรงงาน การแพรของโรคเอดส  ยาเสพติด  การพนัน การขาดความเขาใจดานศาสนาและ
ชาติพันธุ วิกฤตการณทางวัฒนธรรม ปจจัยและวงจรของอิทธิพล  ความรุนแรง  (สํานักงานสภามุข
นายกคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 17)  
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อยางไรก็ดีเรายังพบวาความเช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ การเคารพนับถือ
บรรพบุรุษและผูอาวุโส ความภาคภูมิใจในตน  และความเอ้ืออาทรก็ยังคงอยูในธรรมชาติของ คน
ไทยสวนใหญซ่ึงพรอมท่ีจะใหคุณคาแกคุณธรรม และความดีตามวิถีของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีตนนับถือ     
อีกทั้งพรอมท่ีจะร้ือฟนภูมิปญญาทองถ่ินและดุลยภาพระหวางมนุษย  สังคม   และธรรมชาติอีกดวย    
(สํานักงานสภามุขนายกคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 18) 

2) สภาพคริสตศาสนจักรในประเทศไทย 
 คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเปนชนกลุมนอยท่ีมีจํานวนเพียง 

0.46%   ของประชากรไทยท้ังหมด  หรือประมาณ   290,503   คน  (จากปฏิทินคาทอลิก ค.ศ. 2004) 
ในขณะท่ีมิชชันนารีกลุมแรกเขามาเผยแผศาสนาคริสตในประเทศมานานถึง 400 กวาปมาแลว   
คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยสวนใหญมีบรรพบุรุษเปนชาวจีนท่ีอพยพมาจากผืนแผนดินใหญ    
ชาวญวนและชาวลาวท่ีมาจากประเทศเพื่อนบาน  แมจะมีจํานวนไมมากนัก แตคริสตชนคาทอลิก
ไทยก็ไดทําประโยชนใหกับแผนดินจนเปนท่ียอมรับของชาวไทย เปนตนในเร่ืองของการศึกษา   
การอนามัย  และการสังคมสงเคราะห  จุดแข็งของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทยก็คือ การมี
โครงสรางการปกครองท่ีเขมแข็ง การใหสมาชิกมีการศึกษาท่ีดี การมีองคกรท่ีชวยเหลือเกื้อกูล ฯลฯ 
ประกอบกับประเทศไทยเปนประเทศท่ีใหเสรีภาพกับประชาชนในการนับถือศาสนาจึงทําให
คริสต-ชนคาทอลิกในประเทศไทยสามารถอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุข สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือรับราชการไดอยางอิสระเชนเดียวกับชาวไทยทุกคน 

ในอีกดานหน่ึง เนื่องจากคริสตศาสนาในประเทศไทย เร่ิมมาจากการเผยแผ
โดยคณะมิชชันนารีจากประเทศทางทวีปยุโรป จึงทําใหชาวไทยท่ัวไปมีความรูสึกวาคริสตศาสนา
เปนศาสนาของฝร่ังตางชาติ และผลจากการเมืองในสมัยนั้น ทําใหคนไทยจํานวนหนึ่งมองวาศาสนา
คริสตเปนเคร่ืองมือทางการเมืองของชาติตะวันตก ประกอบกับการมีชีวิตเปนหมูคณะท่ีมี
กฎระเบียบ และการประกอบพิธีกรรมเฉพาะของคริสตศาสนจักร จึงทําใหคนในสังคมเกิด
ความรูสึกวาคริสตชนคาทอลิกเปนกลุมบุคคลท่ีแปลกแยกไปจากคนไทยท่ัวๆไป ดังจะเห็นวาสมัย
หนึ่งมีการเรียกคริสตชนคาทอลิกวาเปนพวก “เขารีต” เปนตน ทัศนคติในเร่ืองนี้คอยๆ  ดีข้ึนตาม
กาลเวลา 

ในสวนชีวิตภายในของคริสตศาสนจักรเอง ทามกลางเสรีภาพและ
ความสําเร็จของกิจการตางๆ ท่ีคริสตศาสนจักรไดดําเนินการ  คริสตชนคาทอลิกจํานวนมาก รูสึก
คริสตศาสนจักรเปนคริสตศาสนจักรแหงสถาบันมากกวาคริสตศาสนจักรท่ีเปนประจักษพยานแหง
ความรักของพระเยซูคริสตเจาอยางแทจริง บรรดาผูนําใหความสําคัญกับความสําเร็จภายนอก
มากกวาดานจิตใจ ดําเนินนโยบายไปตามกระแสสังคมโลกมากกวาแนวทางแหงพระวรสาร   
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บรรดาคริสตชนคาทอลิกยังมีความรูและความเช่ือท่ีไมพอเพียงกับการดําเนินชีวิตท่ีเปนประจักษ
พยานในทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมปจจุบัน 

ดังนั้น คริสตศาสนจักรในประเทศไทยจึงจําเปนตองทบทวน และใช
วิจารณญาณในการเจริญชีวิตของตนดวยความสุภาพถอมตนตามจิตตารมณพระวรสาร มิใหถูกกลืน
โดยคานิยม ความทันสมัยในมิติวิถีชีวิตทางโลก  แตตองยึดม่ันในพันธสัญญาท่ีพระเยซูคริสตเจา
ประทานใหและทรงเรียกรองใหกลับใจ  (มก 1:15)  

3) ความกาวหนาดานคริสตศาสนธรรม 
ชาวไทยสวนใหญเขามานับถือศาสนาคริสตโดยการสืบทอดตอกันมาจาก

ครอบครัว   มีผูใหญท่ีสนใจเขามาศึกษา และเขาเปนสมาชิกไมมากนัก ในจํานวนนี้สวนหนึ่งเขามา
เพราะการแตงงานกับคูสมรสท่ีเปนคริสตชนคาทอลิก ครอบครัวคริสตชนคาทอลิกสวนใหญยังคง
ใหความสําคัญกับการใหบุตรหลานไดรับศีลศักดิ์สิทธ์ิแหงการเร่ิมตนชีวิตคริสตชน คือ ศีลลางบาป  
ศีลกําลัง  และศีลมหาสนิท  เม่ือถึงวัยแตงงานก็ใหรับศีลสมรส   เม่ือถึงวัยชราโดยเฉพาะชวงเวลา
ใกลความตาย ยังมีความตองการท่ีจะพบบาทหลวงเพื่อรับศีลเจิมผูปวย และตองการฝงศพของ
ตนเองหรือ  ญาติพี่นองไวในสุสาน (คริสตชนคาทอลิกไทยใหความสําคัญแกผูตายอยางมาก  ดังจะ
เห็นไดวามีธรรมเนียมการสวดภาวนาใหผูลวงลับในระยะเวลาตางๆ หลายโอกาส   และบุตรหลาน
ญาติพี่นองจะมารวมชุมนุมกันในงานศพ   และในงานเสกสุสานประจําปกันเปนจํานวนมาก)  

นอกจากนี้ คริสตชนคาทอลิกไทยยังคงใหความสําคัญกับโบสถโดยการ
มารวมพิธีกรรมในวันอาทิตยและในวันฉลองตางๆ ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมสวนใหญจึง
เนนเร่ืองของการเตรียมตัวคริสตชนเพ่ือรับศีลศักดิ์สิทธ์ิตาง ๆ มากกวาการอบรมใหคริสตชนเติบโต
ในความเช่ือจนถึงข้ันสมบูรณตามแบบอยางของพระเยซูคริสตเจา 

สําหรับเด็กท่ีเรียนอยูในโรงเรียนของคริสตศาสนจักร สวนมากเรียน 
คริสตศาสนธรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีคําสอนท่ีผานการฝกอบรมมาจากสถาบันอบรม 
คริสตศาสนธรรมหรือผานการอบรมอยางตอเนื่อง มีเวลาและอุปกรณท่ีพอเพียงสําหรับงาน 
คริสตศาสนธรรม    แตสําหรับหลายๆโรงเรียน ยังมีปญหาเร่ืองการขาดแคลนครูคําสอนท่ีชํานาญ
การ และเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนคริสตศาสนธรรมสําหรับเด็กๆ ท่ีไมไดเรียนในโรงเรียน
ของคริสตศาสนจักร  และอยูหางไกลจากชุมชนคริสตชนคาทอลิก จะขาดการอบรมอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง นอกจากน้ัน  เยาวชนท่ีศึกษาในระดับวิชาชีพ และในระดับอุดมศึกษา ยังขาด
ผูรับผิดชอบท่ีจะใหการอบรมพวกเขา เชนเดียวกัน ในการสอนคริสตศาสนธรรมใหกับผูท่ีเตรียมตัว
เขาสูชีวิตแตงงาน บางแหงยังขาดการจัดการอบรมอยางเปนระบบและ ใชเวลาเพียงส้ันๆ สําหรับทํา
ความเขาใจเร่ืองท่ีตองใชเวลาอยูดวยกันตลอดชีวิต ดังนั้นโรงเรียนจึงเปนสถานท่ีสําคัญสําหรับการ
ปลูกฝงความเช่ือใหกับเด็กและเยาวชน สวนวัดทําหนาท่ีในการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธ์ิมากกวาการ
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ใหการอบรมส่ังสอนเร่ืองของความเช่ือหรือการเผยแผศาสนา สวนคริสตชนคาทอลิกก็ให
ความสําคัญกับการรวมพิธีกรรมมากกวาการศึกษาหลักธรรมของศาสนา 

ชีวิตแหงความเช่ือของคริสตชนคาทอลิกไทยมาจากบรรยากาศใน
ครอบครัว บิดามารดาจึงเปนบุคคลสําคัญอันดับแรกท่ีถายทอดชีวิตแหงความเช่ือใหกับบุตรหลาน    
แมวาบิดามารดาจะมีความรูในศาสนาไมสูงนัก  แตดวยการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีเล่ือมใสศรัทธา
ตอพระเจา  บุตรหลานจึงซึมซับความเช่ือนั้นมาเปนมรดกติดตัวไป สวนโรงเรียนมีหนาท่ีให
คําอธิบายเกี่ยวกับความเช่ือท่ีเด็ก ๆ รับมานั้น  และโบสถเปนสถานท่ีใหทุกคนมาแสดงออกถึงความ
เช่ือและความศรัทธาท่ีมีตอพระเจา ดังนั้น บาน โบสถ และโรงเรียนจึงเปนสามสถาบันท่ีชวยกัน
ถายทอดความเช่ือใหกับคริสตชน  แตจากสภาพโดยท่ัวไป  การประสานสัมพันธและความเขมแข็ง
ในการทําหนาท่ีของแตละสถาบัน ยังตองมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

คริสตชนคาทอลิกไทยสวนใหญเขาใจวาการเรียนคริสตศาสนธรรมเปน
เร่ืองของเด็กๆ เม่ือไดรับศีลลางบาป ศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท และศีลกําลัง ก็แสดงวาเรียนคริสต- 
ศาสนธรรมจบแลวไมตองมีการเรียนอะไรอีก จึงขาดการศึกษาอบรมอยางตอเนื่อง ทําใหความรู
เร่ืองศาสนาเรียนมาในอดีตไมเทาทันกับสถานการณในโลกปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีการทาทายของแนวคิดสมัยใหมตอสถาบันศาสนาและความเช่ือ แมในปจจุบันวัดบางแหง
จะจัดใหมีการอบรมคริสตศาสนธรรมเร่ืองศาสนาใหเปนระยะๆ แตก็มีผูใหความสนใจไมมากนัก 

การสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักรไทยยังเนนไปท่ีองค
ความรูมากกวาการมีประสบการณฝายจิต เรายังขาดผูนําทางจิตวิญญาณท่ีสามารถฝกอบรม 
คริสตชน ใหไดสัมผัสพระเจาและภาวนาติดตอกับพระเจาดวยใจท่ีรอนรนมากกวาการภาวนา ดวย
บทภาวนาท่ีไดจัดเตรียมไวแลว 

การสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักรไทยยังเนนไปที่ขอ
ปฏิบัติ หรือบทบัญญัติภายนอกท่ีมาจากธรรมประเพณีมากกวาความเช่ือหรือขอคําสอนท่ีมาจาก
พระคัมภีร คริสตชนคาทอลิกไทยจึงขาดความรูท่ีแทจริง และขาดแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตที่
ถูกตองจากพระคัมภีร 

ชีวิตของคริสตชนคาทอลิกไทยอยูภายใตบรรยากาศของพี่นองตาง
ความเช่ือ ดังนั้นแนวคิดและการปฏิบัติของคนสวนใหญในทองถ่ินนั้นๆ  ยอมมีผลตอความเช่ือและ
วิถีชีวิตของคริสตชนอยางหลีกเล่ียงไมได  

จากสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรมโดยสังเขปท่ีกลาวไวนี้ ทํา
ใหเรามองเห็นวาคริสตศาสนจักรจะตองฟนฟูการสอนคริสตศาสนธรรมใหตอบสนองตอความ
ตองการของคริสตชนไทย ตามสภาพความเปนจริง ใหเหมาะสมกับกาลเวลาและสภาพแวดลอม
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ของสังคมไทย ใหคําสอนเปนคําตอบชีวิตสําหรับตนเองและสังคม และจัดใหงานดานคริสตศาสน-
ธรรมนี้เปนงานเรงดวนอันดับตน ๆ ของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย 

จากประวัติศาสตร ท่ีผานมาจนถึงปจจุบันเราไดเห็นการพัฒนาท่ี
กาวหนาของงานการอบรมคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย ไดดังนี้  

(1) มีการจัดสงบาทหลวง นักบวช และฆราวาสเดินทางไปศึกษา
วิชาคริสตศาสนธรรมสมัยใหมในตางประเทศมากข้ึน 

(2) มีการจัดต้ังสถาบันเพื่อใหการอบรมครูคําสอน คือ “ศูนยอบรม 
คริสตศาสนธรรมประเทศไทย” ใน ค.ศ.1965 และเปดสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย 
แสงธรรมใน ค.ศ. 2000 

(3) มีการจัดตั้งศูนยคริสตศาสนธรรมประจําสังฆมณฑล30และศูนย 
คริสตศาสนธรรมภาคอีสาน (สองคอน)  ค.ศ. 1995 

                                                 
30 สํานักงาน ศูนยอบรมและศูนยคริสตศาสนธรรม ในประเทศไทย  ทั้งหนวยงานคริสตศาสนจักรระดับประเทศ
และระดับสังฆมณฑล มี 14 แหง ไดแก   
1. สํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม  (ประเทศไทย) 57  ซ.โอเรียนเต็ล    บางรัก    
กรุงเทพฯ   10500 E-mail: arethai@catholic.or.th 
2. ศูนยอบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  (ประเทศไทย)  (National  Catechetical  Center) 82  ม. 6   
ซ. วัดเทียนดัด  ต. ทาขาม  อ. สามพราน จ. นครปฐม   73110    
3. ศูนยคริสตศาสนธรรม ภาคอีสาน 111  หมู 2  บานสองคอน  ปงขาม อ. หวานใหญ จ. มุกดาหาร 49150    
4. ศูนยคําสอนสังฆมณฑลเชียงใหม   (แมริม) 124   ม. 3  ต.ริมใต   อ.แมริม   จ.เชียงใหม   50180  
5. ศูนยคําสอนแพรธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี 21/3 ม.1  ต. สุรศักด์ิ     อ. ศรีราชา    จ. ชลบุรี  20110 
6. ศูนยคริสตศาสนธรรมคาทอลิกเขตมิสซังราชบุรี 31/2-4 ถ. สมบูรณกุล   อ. เมือง  จ. ราชบุรี  70000 
7. ศูนยคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 57  ซ.โอเรียนเต็ล    บางรัก    กรุงเทพฯ   10500 
8. ศูนยประสานงานแพรธรรม5/1 ซ. 12 ถ. เจริญประเทศ  ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม   50100 
9. ศูนยคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครสวรรค สํานักงานมิสซังฯ 69/39  ถ.ดาวดึงส  อ. เมือง  จ. นครสวรรค    
60000 
10. ศูนยอภิบาล   “บานชุมพาบาล”  สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 15 ม.6   ถ. ชนเกษม  41   ต. มะขามเต้ีย    อ. เมือง     
จ.สุราษฎรธานี   84000 
11. ศูนยคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ต. ทาแร อ. เมือง จ. สกลนคร 47230  
โทร 0-4275-1197 
12. ศูนยคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุบลฯ 120/2  ถ.แมชี  ต.ขามใหญ   อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี    34000 
13. ศูนยคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา สํานักมิสซัง 387 ถ. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา    

30000      
14. ศูนยคําสอนสังฆมณฑลอุดรธานี ตู ป.ณ. 6 ปท.โพศรี  อ. เมือง  จ. อุดรธานี  41002. 
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(4) มีการจัดแปลเอกสารดานคริสตศาสนธรรมสากลของคริสต
ศาสนจักร ผลิตหนังสือ คูมือ ส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัยมากข้ึน 

(5) โรงเรียนและวัดจัดการสอนคริสตศาสนธรรมท้ังในระบบและ
นอกระบบมากข้ึน 

2.2.2 วิสัยทัศน พันธกิจและแนวปฏิบัติการสอนคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย 
1) พื้นฐานแนวคิด 
พื้นฐานแนวคิดในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของการสอนคริสตศาสน

ธรรมในประเทศไทย คือ แนวทางตามคําสอนของคริสตศาสนจักร บนพื้นฐานของพระคัมภีรท่ีเลา
ถึงเหตุการณและพระดํารัสของพระเยซูเจาท่ีทรงสําแดงพระองคในแควนกาลิลี ทรงสงบรรดาอัคร-
สาวกไปท่ัวโลก โดยตรัสวา “ทานท้ังหลาย จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา  ทําพิธี
ลางบาปใหเขา  เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต  จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําส่ังทุกขอ
ท่ีเราใหแกทาน”  (มธ 28:19-20)  และพระดํารัสของพระเยซูท่ีวา “เราใหบทบัญญัติใหมแกทาน
ท้ังหลาย ใหทานรักกัน เรารักทานท้ังหลายอยางไร ทานก็จงรักกันอยางนั้นเถิด ถาทานมีความรักตอ
กัน ทุกคนจะรูวาทานเปนศิษยของเรา”  (ยน 13:34-35) รวมท้ังขอความจากพระวรสารนักบุญยอหน 
ท่ีเลาวา  เม่ือพระองคกลับคืนพระชนมชีพ  ทรงสําแดงพระองคกับบรรดาศิษย ตรัสวา “สันติสุขจง
สถิตอยูกับทานท้ังหลายเถิด  พระบิดาทรงสงเรามาฉันใด  เราก็สงทานไปฉันนั้น”   (ยน 20:21) 

2) วิสัยทัศน พนัธกิจและแนวปฏิบัติ 
คริสตศาสนจักรไดรับมอบพันธกิจจากพระเยซูเจาใหประกาศขาวดีแกมนุษย

ทุกคน ดังนั้น คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ซ่ึงหมายถึงคริสตชนทุกคนจึงมีเกียรติไดรับ
มอบพันธกิจนี้ ในการเสริมสรางพระอาณาจักร จากการรวมประชุมปฏิบัติการทําแผนแมบททิศทาง
งานอภิบาล คริสตศักราช 2000 ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก สําหรับ ค.ศ. 2000-2010 โดย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม จึงไดจัดทําวิสัยทัศนและ
พันธกิจ ดังตอไปนี้ 

2.1) วิสัยทัศน 
ศิษยพระเยซูคริสต  ประจักษพยานดวยชีวิต เพื่อเสริมสรางชุมชนแหง
ความเช่ือ 

2.2) พันธกิจ 
ศาสนบริกรเพือ่คริสตศาสนธรรมมุงม่ันท่ีจะ 
(1) เปนศิษยของพระเยซูคริสต มีชีวิตสนิทสัมพันธกับพระเยซูดวยการ

ภาวนา  พระวาจา ศีลศักดิ์สิทธ์ิ พิธีกรรม และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
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(2) รวมมือกันประกาศพระเยซูคริสตดวยชีวิต และการเสวนา เพื่อยืนยัน
ถึงศักดิ์ศรีมนุษย   

(3) สรางเสริมสถาบันครอบครัว และชุมชนทองถ่ิน ใหเขมแข็งในความ
เช่ือ  และในทุกมิติชีวิต 

(4) พัฒนาการอบรมความเช่ืออยางตอเน่ืองในทุกดาน 
2.3) แนวทางปฏิบัติ 

เพื่อทําใหพันธกิจท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงมอบหมายแกเราสําเร็จไปตาม
ความมุงหวัง   คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม  จึงมุงท่ีจะ 

(1) ปลุกจิตสํานึกบรรดาผูนําคริสตศาสนจักรใหเห็นความสําคัญของงาน 
คริสตศาสนธรรม  โดยจัดใหงานคริสตศาสนธรรมเปนงานสําคัญเรงดวน ใหการสนับสนุนงาน 
คริสตศาสนธรรม และบุคลากรดานคริสตศาสนธรรมดวยทรัพยากรทั้งทางดานวัตถุปจจัยและดาน
จิตใจอยางเพียงพอ 

(2) จัดการอบรมครูคริสตศาสนธรรมใหมีประสิทธิภาพท้ังทางดาน 
ชีวิตจิต ความรูและทักษะอยางตอเน่ือง 

(3) สงเสริมความรวมมือ  การประสานงาน  ชวยเหลือและแบงปนกันใน
ทุกๆ ดาน ระหวางศูนยคริสตศาสนธรรมดวยกันและหนวยงานอ่ืนๆ ของคริสตศาสนจักร เชน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อครอบครัว  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา   เปนตน 

(4) จัดใหมีการอบรมศึกษาดานคริสตศาสนธรรมอยางตอเนื่องทุกชวง
ชีวิต โดยใหสอดคลองกับสภาพชีวิตอันหลากหลายของประชาชน (GDC, 1997: 165) เฉพาะอยาง
ยิ่งการอบรมคริตศาสนธรรมสําหรับครอบครัว   และคริสตศาสนธรรมดานสังคม    

(5) ยึดพระคัมภีร  เปนหลักในการอบรมคริสตศาสนธรรม เพราะ“เปน
ทอธาร”   (GDC, 1997: 94)  และ “คลังแหงความเช่ือ” รวมท้ังธรรมประเพณีศักดิ์สิทธ์ิและอํานาจ
ส่ังสอนของคริสตศาสนจักร เพราะท้ังสามส่ิงนี้ตางสงเสริมความรอดพนของวิญญาณอยางสัมฤทธ์ิ-
ผลตามวิธีการของตน  โดยรวมกับการกระทําของพระจิตเจา (DV, 1965: 10) 

(6) มุงเนนการสอนความเช่ือสูชีวิต คารวกิจและพิธีกรรม ท่ีนําไปสูการ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพ สังคมและวัฒนธรรมของแตละทองถ่ินในจิตตารมณของพระวรสาร  
มีความสํานึกในการเปนพยาน ชีวิตคริสตชนเพ่ือการเสวนากับพี่นองตางความเช่ือ และการอบรม
ดานงานธรรมทูต (GDC, 1997: 30) 

(7)  จัดทํา ปรับปรุง และสงเสริมหนังสือ คูมือและอุปกรณตางๆ ในการ
อบรมคริสตศาสนธรรมใหทันสมัย มีคุณภาพ และจํานวนเพียงพอกับความตองการที่จําเปน อีกท้ัง
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สงเสริมสนับสนุนใหมีการประยุกตใชใหเหมาะกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน
ดวย 

(8) สงเสริม สนับสนุน และใหนําวิธีการตามข้ันตอนของการรับผูใหญ
เขาเปนคริสตชน (RCIA) มาใช (GDC, 1997:176) 
 

3. เปาหมาย และเนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม 
จากเอกสารคูมือแนะแนวท่ัวไปสําหรับการสอนคําสอน(General Directory for Catechesis, 

1971) ไดใหแนวทางเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนธรรม ตามแนวทางของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ัง
ท่ี 2 สงผลมีการศึกษา วิเคราะหและประยุกตคําแนะนําจากเอกสารดังกลาวมากําหนดเปนแนว
ทางการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย  โดยเฉพาะสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม ไดแตงตั้งและ
มอบหมายใหคณะกรรมการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ดําเนินการจัดทํา
รางคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย จนประกาศทดลองใชใน ค.ศ. 2005   

3.1  เปาหมาย 
วีระ  อาภรณรัตน  (2550) สรุปความคิดจากการศึกษาเอกสารคูมือแนะแนวการสอน 

คําสอนท่ัวไป (General Directory for Catechesis, 1971) เสนอวาเปาหมายการสอนคริสตศาสน-
ธรรม คือ การชวยพี่นองคริสตชนใหเปนหนึ่งเดียว   สนิทสัมพันธกับพระเยซูคริสต และดําเนินชีวิต
ตามคําส่ังสอนของพระองค  (GDC, 1997: 80)  ดังนั้น ภารกิจข้ันพื้นฐานของงานอบรม ตามเอกสาร
คูมือแนะแนวการสอนคําสอนท่ัวไป (GDC, 1997: 85 – 86)  ไดแก 

1) สงเสริมความรูดานความเช่ือในคริสตศาสนา 
2) ศึกษาเร่ืองเกีย่วกับพิธีกรรม  และศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
3) ฝกอบรมการดําเนินชีวิตในพระคริสตเจาและตามคําสอนของคริสตศาสนจักร

ปจจุบัน 
4) สอนใหรูจักภาวนา 
5) สอนใหรักและรับใชชุมชน  
6) สอนใหเปนธรรมทูต กลาแบงปนความเช่ือ 
สอดคลองกับแนวทางจากเอกสารการสอนคําสอนในยุคปจจุบัน  (Catechesis 

Tradendae, CT, 1979: 5) และเอกสารคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic 
Church, CCC, 1992: 426) ท่ีกลาววา เปาหมายของการอบรมคริสตศาสนธรรม คือ การพัฒนาชีวิต 
คริสตชนใหเปนหนึ่งเดียว  สนิทสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจาอยางแนนแฟน ดวยการดําเนินชีวิต
ตามคําสอนของพระองค 
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3.2  เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005: หมวดท่ี 3) ในเอกสารรางคูมือ

แนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ไดอธิบายแหลงท่ีมาและเนื้อหาการสอนคริสตศาสน
ธรรม ดังนี้  

3.2.1  แหลงท่ีมาของเนื้อหาคริสตศาสนธรรม  
เพ่ือใหการสอนคริสตศาสนธรรมดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เนื้อหาคริสต-

ศาสนธรรมจะตองต้ังอยูบนพื้นฐานของการเผยแสดงของพระเจาท่ีปรากฏอยูในพระคัมภีร
ศักดิ์สิทธ์ิและในธรรมประเพณีของคริสตศาสนจักร ซ่ึงแสดงออกโดยผานทางการช้ีนําและการ
รับรองจากอํานาจการสอนของคริสตศาสนจักร พิธีกรรม  เทววิทยา ประจักษพยานชีวิตของบรรดา
ผูศักดิ์สิทธ์ิ    คุณคาทางศาสนาและวัฒนธรรมประจําทองถ่ินท่ีผูเรียนอาศัยอยู  (GDC, 1997: 94-95) 
ซ่ึงนําเสนอเปนโครงสราง ดังน้ี  
 
               พิธีกรรม 
 
             พระคัมภีร        คําสอนคริสตศาสนจักร 
 
   พระวาจา             เทววิทยา 
 
               ประจักษพยาน 
           ธรรมประเพณ ี
               คุณคาทางศาสนา 
         และวัฒนธรรม 
 

3.2.2  หลักเกณฑในการนําเสนอเนื้อหา 
หลักเกณฑในการนําเสนอเนื้อหา ตองเนนท่ีพระเยซูคริสตเจา และขาวดีท่ี

พระองคนําเสนอในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ภายใตการสืบตองานผานทางอัครสาวกและผูสืบ
ตําแหนง  โดยประยุกตเขากับวัฒนธรรมและสามารถนําไปสูการดําเนินชีวิตในแตละทองถ่ิน 
กลาวคือ (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม, 2005: 28 – 30) 

(1)  พระเยซูคริสตเจาเปนศูนยกลางในการสอนคริสตศาสนธรรม หมายถึง   
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมเปนสารแหงพระวรสาร มิไดมาจากมนุษย แตเปนพระวจนาตถของพระเจา 
“คําส่ังสอนของเรามิใชของเราเอง แตเปนของผูทรงใชเรามา” (ยน 7: 16) ดังนั้น ทุกส่ิงท่ีการสอน 
คริสตศาสนธรรมถายทอดใหนั้นก็คือ “คําส่ังสอนของพระเยซูคริสตเจา”  (GDC, 197: 98) 
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การมีพระเยซูคริสตเจาเปนศูนยกลางในการสอนคริสตศาสนธรรม          
จะนําไปสูการยืนยันความเช่ือในพระตรีเอกภาพ เพราะธรรมลํ้าลึกของพระตรีเอกภาพเปน
ศูนยกลางธรรมลํ้าลึกของความเช่ือและชีวิตคริสตชน (CCC, 1992: 234; 2157, GDC, 1997: 99-
100) 

(2)   เนื้อหาคริสตศาสนธรรมเปนการประกาศเร่ืองความรอดพน กลาวคือการ
สอนเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจา (ความยุติธรรม ความรัก สันติสุข ฯลฯ) ซ่ึงเร่ิมต้ังแตบนโลก
นี้   (GDC, 1997: 101-102) 

ขาวดีเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจา ท่ีประกาศเร่ืองความรอดพนนั้น   
ยอมรวมถึงเนื้อหาการปลดปลอยใหเปนอิสระจากความทุกข ความยากจน ความอยุติธรรม 
ยาเสพติด ฉอราษฎร  บังหลวง ฯลฯ  ดังนั้นสารแหงการปลดปลอย มิอาจมีขอบเขตจํากัด ไมวาจะ
เปนดาน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือดานขอความเช่ือ  (GDC, 1997: 103-104)  

(3)    เนื้อหาคริสตศาสนธรรมมีแหลงกําเนิดจากการยืนยันความเช่ือของคริสต
ศาสนจักร  อันสืบเนื่องมาจากอัครสาวก บรรดาผูศักดิ์สิทธ์ิ  ปตาจารย นักปราชญและบรรดาผูนํา
ของคริสตศาสนจักร (GDC, 1997: 105-106) ซ่ึงมีลักษณะทางประวัติศาสตรของพระธรรมลํ้าลึก
แหงความรอดพน โดยใชพระคัมภีรเปนหลักในการสอนคริสตศาสนธรรมเพื่อจะแสดงใหมนุษยรู
วาพระเปนเจาทรงเผยแสดงพระองคเอง “ดวยกิจการและพระวาจา” (GDC, 1997: 107-108) 

(4)  การสอนคริสตศาสนธรรมตองมีการประสานขาวดีของพระเยซูเจาเขากับ
วัฒนธรรมทองถ่ิน (Inculturation) ซ่ึงจําเปนตองศึกษาและเขาใจอยางถแทถึงวัฒนธรรมไทย โดยยดึ
หลักการพื้นฐานสองประการ คือ การสอดคลองกับพระวรสารและการเปนหนึ่งเดียวกับคริสต
ศาสนจักรสากล (GDC, 1997: 109 - 110) เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมตองมีความครบถวน
ของสารแหงพระวรสาร  ในการสอนคริสตศาสนธรรมจะตองถายทอดสารแหงพระวรสารอยาง
ซ่ือสัตยและครบถวน  มิใชการนําเสนอแบบแบงสวนหรือบิดเบือน (GDC, 1997: 111-113) 

(5)  เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมตองเปนสารท่ีเขาใจงายและเปนลําดับ
ข้ันตอน   เนื่องจากขอความจริงบางประการมีพื้นฐานมาจากขอความเช่ืออ่ืนๆ และมีความเช่ือมโยง
กันและกัน ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาคริสตศาสนธรรม ควรเปนลําดับข้ันตอนดังนี้ คือ   
ประวัติศาสตรแหงความรอดพน ความเช่ือ พิธีกรรม พระบัญญัติและการภาวนา (GDC, 1997: 114-
115)  

(6)   เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมตองเปนสารท่ีมีความหมายตอการ
ดําเนินชีวิต การสอนคริสตศาสนธรรมมิใชสอนเร่ืองพระเจาเทานั้น แตตองประยุกตใหเขากับชีวิต
มนุษย  โดยคํานึงถึงสภาพของสังคม  เศรษฐกิจ ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมรวม
สมัย  (GDC, 1997: 116-117) 
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ท่ีสุด หลักเกณฑในการนําเสนอเนื้อหาคริสตศาสนธรรม ใหนําเสนอเนื้อหา
สอดคลองกับเอกสารคําสอนทางการของคริสตศาสนจักรฉบับลาสุด ซ่ึงพระสันตะปาปายอหน 
ปอล ท่ี 2  ทรงมีคําส่ังใหแตงต้ังคณะกรรมาธิการจัดทํา  ทรงรับรองเอกสารดังกลาว วันท่ี 25 
มิถุนายน ค.ศ. 1992  และทรงมีคําส่ังใหจัดพิมพและเผยแพรหนังสือคําสอนคริสตศาสนจักร
คาทอลิก (Catechism of the Catholic  Church) ในวันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 1992  “เพื่อใหบาทหลวง
และผูมีความเชื่อทุกคนใชหนังสือเลมนี้อยางสมํ่าเสมอในงานธรรมทูตของตนในการประกาศความ
เช่ือ…ใชเปนตนฉบับอางอิงท่ีแนนอนและถูกตองถองแทในการสอนหลักคริสตศาสนจักรคาทอลิก  
และโดยเฉพาะเพื่อการเรียบเรียงหนังสือคําสอนของทองถ่ิน”  

เนื้อหาเอกสารดังกลาว ประกอบดวยส่ีภาคสําคัญ ไดแก 
ภาค 1 การประกาศยืนยันความเช่ือ นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเช่ือคาทอลิก   

อธิบายบทขาพเจาเช่ือ 
ภาค 2  การเฉลิมฉลองพระธรรมลํ้าลึกของพระคริสตเจา นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ

พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธ์ิ     
ภาค 3 ชีวิตในพระคริสตเจา นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ 

คริสตชนอาศัยพระบัญญัติ 10 ประการ    
ภาค 4 การภาวนาแบบคริสตชน นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการภาวนาในชีวิต 

คริสตชน  และอธิบายบทขาแตพระบิดา  
หนังสือคําสอนทางการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก เปนคลังแหงความเช่ือของ

คริสตศาสนจักร ท่ีมีพื้นฐานอางอิงจากพระคัมภีร ธรรมประเพณี  คําสอนของบรรดาปตาจารย  
นักปราชญของคริสตศาสนจักรและคําสอนของพระสันตะปาปา และสาสนจากสมณกระทรวง
ตางๆ ในสมัยปจจุบัน (GDC, 1997: 124-125) 

3.2.3  เนื้อหาคริสตศาสนธรรม 
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมมีพื้นฐานอยูท่ีความเช่ือในพระเจา มีศูนยกลางบนการ

เผยแสดงของพระเจา ผานทางพระเยซูคริสตเจาท่ีนําเสนอขาวดีเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจา โดย
สํานึกถึงบทบาทของพระจิตเจาท่ีประทับอยูในคริสตศาสนจักร และตัวอยางการดําเนินชีวิตของ
พระนางมารียและบรรดานักบุญ โดยไมละเลยตอคุณคาวัฒนธรรมทองถ่ิน กลาวคือ (คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม, 2005: 24 – 27) 

(1)  เนื้อหาคริสตศาสนธรรมมีพื้นฐานอยู ท่ีความเช่ือในพระเจา กลาวคือ 
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมตองอยูในบริบทของความเช่ือเร่ืองพระเจา ในฐานะท่ีพระองคทรงเปนพระ
ผูสรางและส่ิงสรางท่ีสําคัญท่ีสุด คือ มนุษย  โดยใหมีภาพลักษณของพระองค  (ปฐก 1:26 )   
คุณลักษณะของพระเจา คือ ทรงเปนองคแหงความรัก  ความเมตตา เนื้อหาคริสตศาสนธรรม ตองนาํ
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ผูเรียนใหเขาสัมผัสกับพระเจาผูประทับอยูทามกลางเรา (ยน 1:14) และเพื่อนมนุษยทุกคน เราทุกคน
จึงเปนพี่นองกัน รวมมือกันในการปกปอง  ดูแล  และอนุรักษส่ิงสรางตางๆ รอบตัวเรา  

(2)  ศูนยกลางการสอนคริสตศาสนธรรมอยูท่ีการเผยแสดงของพระเจา กลาวคือ 
มนุษยรูจักพระเจาไดจากการเผยแสดงของพระองคโดยผานทางกิจการและพระวาจา(GDC 38) ใน
ประวัติศาสตรชาติอิสราเอล โดยผานทางบรรดาบุคคลตางๆ ในพันธสัญญาเดิม  และการเผยแสดง
ของพระองคท่ีสมบูรณท่ีสุดอยูท่ีองคพระบุตรพระเยซูคริสต  (ฮบ 1:1-2) 

(3)  เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมเนนความสัมพันธกับพระเยซูเจา เนื่องจาก
ชีวิตของพระเยซูคริสตทําใหรูวาพระเจาคือใคร  คําสอนของพระองคเปนหนทาง  ความจริง และ
ชีวิต (ยน 14 :6) มนุษยสามารถคนหาคําตอบของชีวิตไดจากการศึกษาชีวิตของพระองค เชน เกิดมา
ทําไม ตายแลวไปไหน ความทุกขมีความหมายอยางไร ทําความดีไปทําไม ฯลฯ การสอน 
คริสตศาสนธรรมจึงตองนําเสนอชีวิตของพระเยซูคริสต ใหผูเรียนไดเกิดความรัก  ความศรัทธา    
และดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระองค 

(4)  เนื้อหาคริสตศาสนธรรม คือ ขาวดีเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจา ขาวดีท่ี
พระเยซูคริสตทรงนํามาประกาศแกมนุษย คือ ขาวดีเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจา ซ่ึงเปนขาวดี
สําหรับทุกคน เปนอาณาจักรแหงความรักและสันติสุข เปนพิเศษสําหรับผูยากจน ผูถูกทอดทิ้ง ฯลฯ 
ในเวลาเดียวกันก็เปนอาณาจักรแหงความยุติธรรม และการพิพากษา (GDC 103) และพระองคทรง
เช้ือเชิญมนุษยทุกคนใหเขามาเปนสมาชิกแหงพระอาณาจักรนี้  (มธ  28:19) 

(5) เนื้อหาคริสตศาสนธรรม เนนบทบาทของพระจิตเจา เนื่องจากขาวดีแหง
ความหวังเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจาปรากฏอยูในชีวิต พันธกิจ พระทรมาน การส้ินพระชนม 
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสต ซ่ึงเปนอาณาจักรแหงชีวิตท่ีสําเร็จสมบูรณโดย
อาศัยพระพรของพระจิตเจา ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเชิญชวนใหผูเรียนเปดใจรับ
พระพรของพระจิตเจา เพ่ือความเช่ือของตนเองและความดีของสวนรวม  ภายใตพระญาณเอ้ืออาทร
ของพระเจา 

พระจิตเจาทรงปฏิบัติพันธกิจของพระองคในคริสตศาสนจักรท่ีพระเยซู
คริสตทรงจัดต้ังข้ึน คริสตศาสนจักรจึงเปนพระเยซูคริสตเองที่ประทับอยูทามกลางเรา การเช่ือฟง
คริสตศาสนจักรก็เทากับเช่ือฟงพระองค ดังนั้น งานคริสตศาสนธรรมจะตองมีความซ่ือสัตยตอ
คริสตศาสนจักร หนึ่งเดียว  ศักดิ์สิทธ์ิ สากล  และสืบจากอัครสาวก   

อยางไรก็ตาม การดําเนินชีวิตตามแนวทางคริสตศาสนธรรมของพระเยซู
คริสตมิใชวาจะราบร่ืน หรือไมมีอุปสรรคใดๆ ดวยเหตุนี้ พระเจาทรงเมตตาประทานเคร่ืองมือ
ศักดิ์สิทธ์ิมาเพื่อชวยเหลือมนุษยใหมีความเช่ือและพัฒนา โดยอาศัยพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธ์ิ พระ
บัญญัติ   และการภาวนา  
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(6)  เนื้อหาคริสตศาสนธรรม ใหนําเสนอแบบอยางการดําเนินชีวิตของสมาชิก
คริสตศาสนจักร ในบรรดาสมาชิกของคริสตศาสนจักร  พระแมมารีย  ทรงเปนแบบฉบับของผูท่ี
ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจา  (มธ 12:46-50) ดังนั้น เราตองใหความสําคัญกับการสอนคริสต-
ศาสนธรรมเร่ืองพระแมมารีย ผูใหกําเนิดพระเยซูคริสตเจา พระแมทรงเปนเพื่อนรวมทางและ
แบบอยางแหงความเช่ือของเรา 

คริสตชนยังไดรับแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนของพระ
เยซูคริสต  จากแบบอยางของบรรดาผูศักดิ์สิทธ์ิ   ผูแพรธรรม และผูชอบธรรม  ท่ีเจริญชีวิต เปน
ประจักษพยานแหงความรักและความเชื่อ  ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองใหความสําคัญ
กับแบบอยางชีวิต ของบุคคลตางๆ  เหลานี้ดวย 

(10)  เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม ตองตระหนักถึงคุณคาและวัฒนธรรม  
เนื่องจากพระเจาทรงเผยแสดงพระองคในความดีงามของวัฒนธรรม คุณคาทางศาสนาและหลัก
ศีลธรรมตางๆ ดังนั้น เนื้อหาคริสตศาสนธรรมจะตองพิจารณาถึงคุณคาและความหมายท่ีดีงามจาก
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูเรียนดวย  (GDC 95) 

3.2.4 เนื้อหาคริสตศาสนธรรมการตามวัย 
 เพื่อใหการสอนคริสตศาสนธรรมบรรลุผลตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน การสอนคริสตศาสนธรรมไมเพียงแตมุงเนนเนื้อหาคริสตศาสนธรมเพ่ือใหผูเรียนมีความรู
เทานั้น  แตจําเปนตองสนใจผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ ตองมีความรูดานจิตวิทยา ความตองการของ
แตละวัย เพื่อจะไดพัฒนาผูเรียนใหเปนคนท่ีสมบูรณ มีความเช่ือและคุณธรรมตามคานิยม 
พระวรสาร สามารถดําเนินชีวิตธรรมทูตอยางมีสันติสุขในสังคมไทย จึงแบงผูเรียนเปนสามชวงอายุ 
คือ วัยผูใหญ วัยเด็ก และวัยเยาวชน (GDC, 1997: 171-188) ในแตละวัยจะคํานึงถึงสภาพท่ัวไป 
(หลักการและเหตุผล) บุคคลเปาหมาย เปาหมายการพัฒนา รูปแบบการอบรมและบทบาท หนาท่ี
ของครูสอนคริสตศาสนธรรม กลาวคือ (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม, 2005: 34 –
62) 

1) คริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเด็ก 
1.1)  สภาพท่ัวไป (หลักการและเหตุผล) 

 การพัฒนาของเด็กวัยนี้มีความสําคัญ และมีอิทธิพลอยางมากตอการอบรม
เด็ก   เด็กวัยนี้เร่ิมรูจักตนเอง รูจักแยกแยะส่ิงดีและส่ิงไมดี เรียนรูส่ิงตางๆรอบตัวไดมากข้ึน รูจักการ
ใหและการรับ  การเขาหาบุคคลหรือสังคมในวงกวางข้ึน ในเวลาเดียวกัน พวกเขายังมีสังคมเฉพาะ
กลุมของตน  เพื่อนจะมีอิทธิพลตอการกระทําของเขามากกวาผูใหญ 

เนื้อหาของหลักสูตรคริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเด็ก ควรมีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  เพื่อเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดสรางสรรคและเรียนรูเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ของความเช่ือและ
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การเรียนรูทางสังคมไดมากข้ึน โดยยึดพระคัมภีรเปนหลัก “ดวยเหตุนี้การสอนคริสตศาสนธรรม  
จะตองถือตามสิทธิบนพื้นฐานกลุมอายุท่ีหลากหลายและเสริมประกอบเขากันได โดยคํานึงถึงความ
ตองการตาง ๆ  และศักยภาพของตัวผูรับท้ังหลาย” (GDC, 1997: 171) 

คริสตศาสนจักรตระหนักถึงความสําคัญของบรรดาเด็กๆ เสมอมาดัง
แนวคิดของพระสันตะปาปาเปาโลท่ี 6 ท่ีย้ําถึงความสําคัญของการสอนคริสตศาสนธรรมในยุค
ปจจุบันโดยเฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชน “เนื่องจากเด็กๆ และเยาวชนเปนผูท่ีกําลังเตรียมตัวท่ีจะ
เปนผูใหญในวันขางหนา  เราประกาศพระเยซูคริสตใหแกพวกเขาไดอยางไร ท่ีจะทําใหพวกเขา
เหลานั้นเกิดความใกลชิดสนิทสัมพันธยิ่งวันยิ่งลึกซ้ึงกับพระองคมากข้ึน โดยเฉพาะคําสอนของ
พระเยซูเจาท่ีทรงเผยแสดงแผนการของพระเจาเร่ืองอาณาจักรของพระเจา  เราตองทําอยางไรจึงจะ
ใหเด็กๆ เขาใจความหมาย ความสําคัญ ส่ิงจําเปนข้ันพื้นฐาน กฎแหงความรัก คําสัญญาและ
ความหวังในพระอาณาจักรนี้ (CT, 1979: 35) 

ดวยเหตุผลและทัศนะของความเชื่อท่ีวา “เด็กวัยนี้มีคุณคา ท้ังเพื่อสราง
คริสตศาสนจักรและสรางสังคมมนุษย”(ChL, 1988: 47) ดังนั้น พวกเขามีสิทธิอันเนื่องมาจากศีล
ลางบาป ซ่ึงทําใหตองไดรับความเคารพและความชวยเหลือในการเติบโตท้ังดานชีวิตจิตและชีวิต
มนุษย  และไดรับการอบรม ส่ังสอนใหเขาสูชีวิตคริสตชนอยางเต็มเปยม ดังท่ีพระเยซูคริสตตรัสกับ
บรรดาศิษยวา   “ปลอยใหเด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด  อยาหามเลยเพราะพระอาณาจักรของพระเจาเปน
ของคนท่ีเหมือนเด็กเหลานี้”  (มก 10:14) 

1.2) บุคคลเปาหมาย 
คริสตศาสนจักรมีแนวคิดวา ความเช่ือจะชวยเสริมสรางการพัฒนาตัวบุคคล

ใหเปนคริสตชนท่ีสมบูรณข้ึน ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองถือตามสิทธิบนพื้นฐานกลุม
อายุท่ีหลากหลาย และเสริมประกอบเขากันได นอกจากนี้ ยังตองตระหนักถึงวัยและพัฒนาการ
ตางๆ ของเด็กในแตละชวงอายุ ซ่ึงมีพัฒนาการและทัศนะของความเช่ือท่ีแตกตางกัน จึงควรมอบ
ความเช่ือคริสตชนใหตรงกับคุณสมบัติพิเศษเฉพาะวัย  (GDC, 1997: 171, 148, 178)  กลาวคือ 

(1) วัยทารก หมายถึงเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงกอนเกณฑเขาโรงเรียน เปน
ชวงเวลาท่ีเด็กไดรับการสอนคริสตศาสนธรรมเบ้ืองตนจากพอแมและบรรยากาศในครอบครัวตาม
ประเพณีท่ีถือกันมา  การสอนคริสตศาสนธรรมในวัยทารก จึงเปนการสอนใหสวดภาวนาและ
แนะนําใหรูจักพระคัมภีร   (CT, 1979: 36; GDC, 1997: 178) 

(2) วัยเด็ก หมายถึงเด็กตั้งแตเขาเรียนในระดับอนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษา  
เปนวัยท่ีเร่ิมกาวสูสังคมท่ีกวางข้ึนสูสังคมโรงเรียน วัดและกลุมกิจกรรมตางๆ เปนชวงเวลาแหงการ
เร่ิมเขาสูชีวิตคริสตชนอันเนื่องมาจากการรับศีลลางบาป และตองทําใหสมบูรณโดยการรับศีล
ศักดิ์สิทธ์ิตางๆ  วัยเด็กเปนชวงเวลาแหงการฝกอบรมเร่ืองความเช่ืออยางมีระบบเปนคร้ังแรก และ
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นําเด็กเขาสูชีวิตของคริสตศาสนจักร เด็กวัยนี้ตองการความเคารพและความชวยเหลือเติบโตท้ังดาน
ฝายจิตและความเจริญทุกดานของชีวิตมนุษย  จึงเรียกรองใหการสอนคริสตศาสนธรรมและครูคํา
สอนตองประสานงาน   รวมมือกับผูปกครองและครูท่ีสอนในโรงเรียน (GDC, 1979: 177-179) 

(3)  เด็กดอยโอกาสและเด็กท่ีขาดแรงหนุนทางดานศาสนาจากครอบครัว    
ถือเปนเด็กกลุมพิเศษ ถือเปนความรับผิดชอบของกลุมคริสตชนท่ีจะตองชวยกูสถานการณแบบนี้
อยางจริงจัง โดยการเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดหาวิธีสอนคริสตศาสนธรรมท่ีสอดคลองกับ
ความสามารถ  และความตองการอันแทจริงของเด็กๆ เหลานี้ (GDC, 1979: 180) 

1.3) เปาหมายการพัฒนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 
การสอนคริสตศาสนธรรมของเด็กในวัยนี้อยูในระดับการนําเสนอพื้นฐาน

เร่ืองความเช่ือ   เปาหมายหลัก คือ การเสริมสรางทัศนคติในการปลูกฝงเร่ืองของศาสนา ใหได
สัมผัสกับพระเจาในแบบที่เปนรูปธรรม ช้ีใหเห็นวาพระเยซูคริสตเจาทรงเปนเพื่อน  ผูนําและ
แบบอยางใหเขา เปรียบเหมือนเปน “แสงสวาง” และ “เกลือ” (มธ 5:13-16) เพื่อความยินดีสวนตัว
และเพื่อรับใชผูอ่ืน (CT,1979: 38, 56) ดังนั้น ในการสอนคริสตศาสนธรรม จึงตองคํานึงถึงการ
พัฒนาส่ีมิติ ดังนี้ 

(1) มิติดานอัตลักษณของบุคคล 
มีลักษณะพื้นฐานดานอัตลักษณสวนบุคคลไดแก  
(1.1) มีสัมพันธภาพที่ดีตอธรรมชาติ    ตนเองและผูอ่ืน 
(1.2) คนพบพระเจาในส่ิงสรางตาง ๆ เห็นถึงความสัมพันธของพระเจา

กับมนุษย 
(1.3) เช่ือเร่ืองพระเจา พระบิดา  พระบุตร  พระจิตและคริสตศาสนจักร 
(1.4) พรอมท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนดวยความรักตามแบบอยางของพระ

คริสตเจา 
(2)  มิติดานความสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจา 

มีลักษณะพื้นฐานท่ีสําคัญ ไดแก 
(2.1)  รูจักการภาวนา พิธีกรรม  สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจาใน

ส่ิงซ่ึงพระองคประทานสําหรับชีวิตของเขาในแตละวนั 
(2.2)  เรียนรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ อันเปนเคร่ืองหมาย

แสดงภารกจิของพระเจาในการชวยมนุษยใหรอดพน   โดยเนน
เร่ืองศีลมหาสนิทและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  (CCC, 1992: 
1211) 
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(3)  มิติดานการเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรสังคมและวัฒนธรรม 
มีลักษณะพื้นฐานท่ีสําคัญ ไดแก 
(3.1) เกิดความรูสึกภูมิใจท่ีไดเปนลูกของพระเจา   
(3.2) สรางความสํานึกการเปนสมาชิกในครอบครัวของพระเจา   
(3.3) มีความเสียสละ รับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว ชุมชนและ

สังคม 
(3.4) มีความเคารพและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน   

(4)  มิติดานกระแสเรียกการเปนธรรมทูต    
มีมิติพื้นฐานทีสํ่าคัญ ไดแก 
(4.1) ดําเนินชีวิตเปนประจักษพยานถึงพระเยซูเจา ในดานความเช่ือ  

ความศรัทธาทางศาสนา เปนผูมีจิตใจดแีละมีคุณธรรม 
(4.2) สามารถแบงปนความเช่ือในพระเจากับเพือ่นและครอบครัว   
(4.3) สงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมคาทอลิกและกิจกรรมของ

โรงเรียน 
1.4) รูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรม 

เนื่องจากสภาพสังคมไทยมีลักษณะการดําเนินชีวิตแบบครอบครัว มีความ
เอ้ืออารี ไมตรีจิตตอทุกคน มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม และมีคุณคาสืบตอมา
ชานานอีกท้ังความร่ํารวยในภูมิปญญาทองถ่ิน และความกลมกลืนกับธรรมชาติ ดังนั้น ในการ
สอนคริสตศาสนธรรมสามารถเสนอความรูเกี่ยวกับพระธรรมลํ้าลึกแหงความเช่ือ และช้ีใหเห็น
รูปแบบชีวิตคริสตชนท่ีแทในจารีตประเพณีที่เปนอยู รวมถึงการเฉลิมฉลองแบบคริสตชนท่ีซอน
เรนอยูในวัฒนธรรมนั้นๆ เพื่อชวยใหเด็ก  เขาใจความเช่ือของตนอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน สรางความ
ใกลชิด ความนับถือตอพี่นองตางความเช่ือ (GDC, 1997: 157) 

ดังนั้น รูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรมมีความสําคัญมากในการดึงดูดเด็ก   
ควรใชทุกโอกาส ทุกรูปแบบท่ีสามารถเอ้ืออํานวยและเหมาะสมกับวัย ใหพวกเขาหันมาสนใจ มี
ความกระตือรือลนท่ีจะเรียนรูและนําไปปฏิบัติในชีวิต    

(1)  การใหความสําคัญตอการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียน 
เนื่องจากวัยเด็ก เปนชวงเวลาท่ีเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียน ดงันัน้

จึงใหความสําคัญตอการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียน “โรงเรียนเปนสถานท่ีเพื่อการเผย
แผพระวรสาร เพ่ือการแพรธรรมอยางถองแทและเพื่อกิจการเชิงอภิบาล มิใชโดยอาศัยกิจกรรม
เสริมหรือควบคู หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร แตโดยตัวของมันเองเลยทีเดียว นั่นคืองานให
การศึกษาอบรมแกบุคคลผูเปนคริสตชน” (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
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ไทย, 2000: 44)  ท้ังนี้ “โรงเรียนสามารถและสมควรจะแสดงบทบาทในงานดานการสอนคริสต-
ศาสนธรรมโดยเฉพาะในเมื่อเปาหมายทางการศึกษาของโรงเรียนมีรากฝงอยูในหลักการของคริสต
ศาสนา” (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 69)  ภารกิจนี้บรรลุผล
สําเร็จในโรงเรียน  ซ่ึงมีทุกคนท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับโรงเรียน ไดแก  คณะผูบริหาร คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา  ผูปกครองและชุมชนเปนหัวใจสําคัญ และเปนผูมีบทบาทโดยธรรมชาติ 
และทดแทนอีกไมไดแลว ในการศึกษาของบุตรธิดาของเขา ชุมชนในโรงเรียนยังรวมถึงตัวนักเรียน
อีกดวย เพราะนักเรียนเปนผูมีบทบาทโดยตรงในการศึกษาของตัวเอง  (GDC, 1997: 259) 

(2)  การจดัการสอนคริสตศาสนธรรมนอกระบบโรงเรียน 
นอกเหนือจากการจัดการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียนแลว 

ควรใหความใสใจตอการสอนคริสตศาสนธรรมนอกระบบโรงเรียนดวย เนื่องจากจากสภาพ
สังคมไทยท่ีอยูรวมกันกับพี่นองตางความเช่ือ และจํานวนคาทอลิกในประเทศไทยยังมีจํานวนนอย  
เด็กๆ คริสตชนคาทอลิกจํานวนมากยังคงเรียนอยูในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนตามสถาน
ท่ีตั้งของครอบครัว โอกาสในการเรียนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียนจึงไมเกิดข้ึน เพื่อ
ชวยเหลือและรักษาความเช่ือของพวกเขาใหพัฒนาเติบโตข้ึน จึงจําเปนตองจัดการสอนคริสตศาสน-
ธรรมในรูปแบบตางๆ ไดแก 

(2.1)  การจัดคายคริสตศาสนธรรม  คายพระคัมภีร 
(2.2)  การสอนคริสตศาสนธรรมในวันเสาร    วันอาทิตยและวันหยุดใน

โอกาสตางๆ 
(2.3)  การเรียนคริสตศาสนธรรม - พระคัมภีรทางไปรษณีย 
(2.4)  การเรียนคริสตศาสนธรรมทางไกลโดยผานส่ือตางๆ เชน 

ส่ิงพิมพ  วิทยุ โทรทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
(3) การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุมและตามโอกาส 

การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุม และการสอน 
คริสตศาสนธรรมตามโอกาสและสถานการณตามสภาพแวดลอม เปนส่ิงท่ีควรใหความสําคัญดวย 
โดยเฉพาะการสอนคริสตศาสนธรรมโดยใชกลุมกิจกรรมคาทอลิก: เพื่อชวยเสริมสรางและพัฒนา
ความเช่ือของเด็กในมิติท่ีกวางข้ึน ในดานความรู ความรัก การรับใช และเปนหนึ่งเดียวกัน โดย
อาศัยกลุมกิจกรรมตางๆ  เชน ยุวธรรมทูต  กองหนาราเริง พลศีล พลมารี ยุววินเซ็นต เดอ ปอล  
ฯลฯ และการสอนคริสตศาสนธรรมตามโอกาส: เนื่องจากสภาพการณและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ในแตละทองถ่ินนั้น  จึงจําเปนตองมีการสอนคริสตศาสนธรรมใหกับเด็กๆ  ตามสภาพการณ และ
ตามโอกาสท่ีเหมาะสมสําหรับแตละทองถ่ินเทาท่ีสามารถจะกระทําได เพื่อหลอเล้ียงความเช่ือของ
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พวกเขาใหเติบโตข้ึนในสภาพสังคมท่ีพวกเขาเจริญชีวิตอยู เชน การเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี คาย
ปจฉิมนิเทศ  วันวิชาการ คายจริยธรรม วันส่ือมวลชน เตรียมฉลองวัด  การแสวงบุญ  ฯลฯ 

(4)  การสงเสริมใหเกิดความกระตือรือลนตอการศึกษาคริสตศาสนธรรม
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ในการสอนคริสตศาสนธรรมรูปแบบตางๆ ท่ีไดกลาวมาแลวนั้น ควร
ใชวิธีการตางๆ เพื่อใหเด็กมีความกระตือรือรนในการพัฒนาความเช่ือของตนใหมากยิ่งข้ึน โดย 

(4.1) สอนใหสวดภาวนา  ฝกใหสวดบทภาวนาจากพระคัมภีร การ
ภาวนาจากใจ จะเปนจุดเร่ิมตนการผูกสัมพันธในความรักกับพระเจา (CT, 1979: 36, GDC, 1997: 
178) 

(4.2) สอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อชวยเด็กๆใหดําเนินชีวิต
สอดคลองกับความเช่ือ  พิธีกรรม ชีวิตคริสตศาสนจักรและการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ(CT, 
1979: 37;GDC, 1997: 178) 

(4.3) ยึดพระคัมภีรเปนหลัก เปดโอกาสใหเด็กๆ ไดสรางสรรคและ
เรียนรูมากข้ึนเกี่ยวกับแงมุมตางๆ  ของความเช่ือและการเรียนรูทางสังคม  (CT, 1979: 27) 

(4.4) ใชส่ือประกอบ เพื่อชวยการสอนคริสตศาสนธรรมเปนรูปธรรม
และมีชีวิตชีวามากข้ึน จึงควรใชส่ือประกอบ เชน เพลง ภาพประกอบ  ธรรมชาติ  ชมนิทรรศการ  
วีดีทัศน  ฯลฯ 

(4.5) การทองจํา เนื่องจากการเฉลิมฉลองหรือการระลึกถึงเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตรแหงความรอดพน เรียกรองความรูท่ีถูกตองแนชัด โดยฝกผูเรียนใหทองจํา
พระวาจาของพระเจา  บทสวด บทตอบรับในพิธีกรรม ประวัตินักบุญ ฯลฯ (CT, 1979: 55) 

อยางไรก็ตามวิธีการสอนตางๆ ท่ีใชกันอยูในการสอนคริสตศาสธรรมใน
ปจจุบันนี้ อาจเปนเคร่ืองหมายท่ีแสดงใหเห็นถึงความมีชีวิตชีวา  และความปราดเปร่ืองแตท่ีสุดแลว
การที่เลือกเอาวิธีการใดวิธีการหนึ่งนั้น จะตองคํานึงถึงกฎข้ันพื้นฐานสําหรับชีวิตของคริสตศาสน-
จักรท้ังหมด  นั่นคือกฎแหงความซ่ือสัตยตอพระเจาและกฎแหงความซ่ือสัตยตอมนุษย โดยอาศัย
ทัศนคติแหงความรักเพียงประการเดียว  (CT, 1979: 55, CCC, 1992: 25) 

1.5) บทบาทและหนาท่ีของครูคริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเด็ก 
ครูสอนคริสตศาสนธรรมเปนของขวัญลํ้าคาท่ีคริสตศาสนจักรสามารถหยิบ

ยื่นใหแกโลก การสรางคริสตชนท่ีเพียบพรอมดวยส่ิงท่ีเปนแกนสารสําหรับชีวิต และเปนผูท่ีเบิก
บานยินดีในความเช่ือของตน (CT, 1979: 61) เพ่ือทํางานอยางสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน เพ่ือทําใหพระคริสตเปนท่ีรูจัก  เปนท่ีรักและติดตามโดยผูท่ียังไมรูจักพระองคและผูท่ีมี
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ความเชื่ออยูแลว  บทบาทและหนาท่ีของครูสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับการสอนคริสตศาสน-
ธรรมสําหรับวัยเด็ก จึงมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1.5.1) ครูสอนคริสตศาสนธรรม ตองมีความสัมพันธท่ีดีกับบาน โบสถ 
โรงเรียน  ชุมชนคริสตชนและตอพี่นองตางความเช่ือ 

(1.5.2) ครูสอนคริสตศาสนธรรมตองมีหัวใจรักของความเปนพอเปนแม มี
ความเพียรทน สมํ่าเสมอ อุทิศตน ซ่ือสัตย เสียสละ วางใจในพระเจาและเพื่อนมนุษย 

(1.5.3) ครูสอนคริสตศาสนธรรมมีพันธกิจอันละเอียดออนในการใหความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับคําสอน เตรียมเด็กรับศีล อภัยบาป รับศีลมหาสนิทคร้ังแรกและศีลกําลัง (CT, 1979: 
66, GDC, 1997: 232) 

(1.5.4) ครูสอนคริสตศาสนธรรมควรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังในดาน
ความรู ทักษะ วิธีการและเทคนิคกระบวนการสอนใหมๆ ที่เหมาะกับวัยของเด็ก 

(1.5.5)ครูสอนคริสตศาสนธรรมควรสงเสริมกระแสเรียกการเปนบาทหลวง 
นักบวช  และฆราวาสผูประกาศขาวดีในคริสตศาสนา 

2) คริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเยาวชน 
2.1) สภาพท่ัวไป (หลักการและเหตุผล) 

งานอบรมคริสตศาสนธรรมเยาวชนเปนงานการอบรมที่ตอเนื่องมาจากวัย
เด็ก วัยเยาวชนเปนวัย หัวเล้ียวหัวตอระหวางเด็กและผูใหญ ท่ีตองเผชิญกับสภาพของสังคมท่ี
หลากหลาย ดังนั้น จึงเปนท่ีผูอภิบาลทั้งหลายจะตองใหความสําคัญกับพวกเขาเปนพิเศษ เพราะพวก
เขาไมใชเปนแคความหวังสําหรับอนาคตเทานั้น แตพวกเขายังเปนบุคคลแหงโลกปจจุบัน เปน
ทรัพยากรที่มีคาของคริสตศาสนจักร 

จากสภาพความเปนจริงของคริสตศาสนจักรประเทศไทย พบวาเยาวชน
สวนหนึ่งกําลังศึกษาอยูท้ังในและนอกสถาบันของคริสตศาสนจักร อีกสวนหน่ึงกําลังทํางานท้ังใน
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และงานบริการทั่วไป เยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันของคริสต
ศาสนจักรจะไดรับการอบรมอยางตอเน่ืองและเปนระบบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย แตท่ีกําลังศึกษา
อยูในสถาบันอ่ืนๆ  และท่ีตองทํางาน อาชีพ มักจะขาดการอบรมท่ีตอเนื่องและเปนระบบ จึงพบวา 
คริสตชนคาทอลิกในวัยเยาวชนยุคปจจุบัน มีความตองการที่จะเรียนรูคุณคาพระวรสารเพ่ือนํามา
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

คริสตศาสนจักรใหความสําคัญกับเยาวชน เยาวชนเปนท้ังความหวังและ
ความทาทายอันยิ่งใหญสําหรับการเปล่ียนแปลงอนาคตของคริสตศาสนจักร ดังนั้น งานอภิบาลของ
คริสตศาสนจักรจึงมุงม่ันพัฒนาเยาวชนใหมีอัตลักษณของตนเอง โดยยึดพระเยซูคริสตเจาเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิต  พรอมกับใชศักยภาพของตนเอง เขามีสวนรวมในงานของคริสตศาสนจักรทุก
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รูปแบบ  (GDC, 1997: 183) เพื่อใหเยาวชนคาทอลิกเปนผูประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจาในหมู
เยาวชนดวยกัน เพื่อประกาศขาวดีอาศัยภาษาของพวกเขาเอง (สภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย,2000: 97) 

2.2)  บุคคลเปาหมาย 
คริสตศาสนจักรไดแบงระดับการอบรมคริสตศาสนธรรมสําหรับเยาชน

ตามความตองการและสภาพชีวิตเปนหกกลุม ดังนี้  
(1) กลุมเยาวชนคาทอลิกท่ีไดรับการอบรมคริสตศาสนธรรมตอเนื่อง

เปนระบบ    เยาวชนกลุมนี้มีการปฏิบัติศาสนกิจท่ีดีอยูแลว จึงมีเปาหมายในการอบรมความเช่ือ
เพื่อใหเปนผูประกาศขาวดีในฐานะธรรมทูต การเปนผูนําและการเปนประจักษพยานดวยชีวิต    

ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาจึงเปนการนําเสนอเร่ืองราวในพระ
คัมภีร  แบบอยางของพระเยซูคริสต  พระนางมารีย บรรดาอัครสาวก บรรดาผูศักดิ์สิทธ์ิ และบุคคล
ท่ีมีชีวิตเปนแบบอยางท่ีดีท่ีเยาวชนประทับใจ ชีวิตประจําวัน พระคัมภีรกับชีวิต เสรีภาพ ปญหา
สังคม  การรวมพิธีกรรม มิตรภาพ การวางแผนชีวิต 

(2) กลุมเยาวชนคาทอลิกท่ีละเลยหรือไมใสใจตอการปฏิบัติตนเปน 
คริสตชน ขาดการติดตอสัมพันธกับคริสตศาสนจักร เปาหมายในการอบรมความเช่ือจึงเปนการ
ปลุกจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตคริสตชน และทาทายเขาใหปรับเปล่ียนชีวิตเปนประจักษพยานให
เหมาะสมในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาจึงเปนการนําเสนอตัวอยางบุคคลใน
พระคัมภีร และนําเสนอชีวิตฝายจิตของบุคคลตางๆ ที่ไดรับพระพรพิเศษในการเปล่ียนแปลงวิถีการ
ดําเนินชีวิต เชน อับราฮัม โมเสส  เยเรมีย  อาโมส อัครสาวก  ศักเคียส มารีย มักดาเลนา  นักบุญ
ออกัสติน  นักบุญเปาโล  ฯลฯ   

(3) กลุมเยาวชนซ่ึงเปนพี่นองตางความเช่ือท่ีกําลังแสวงหาคุณคาและ
ความหมายของชีวิต เปาหมายในการอบรมความเช่ือจึงเปนการนําเยาวชนกลุมนี้มาคนหาคําตอบ
ของชีวิต พบกับพระเจา  พบคุณคาของชีวิต ตลอดจนนํามารับความเช่ือในพระเยซูคริสต 

การนําเสนอเนื้อหาจึงเปนการนําเสนอความหมายของชีวิต  
เร่ืองราวในพระคัมภีร ในดานพิธีกรรม การสวดภาวนา มิตรภาพการตอนรับ การยอมรับในความ
แตกตาง เพื่อความเปนหนึ่งเดียวกัน เสริมสรางชีวิตกลุมในคริสตศาสนจักร 

(4)  กลุมเยาวชนเพื่อเตรียมเขาสูชีวิตครอบครัว เปาหมายในการอบรม
ความเช่ือจึงเปนการนําเยาวชนกลุมนี้ใหเขาใจบทบาทและหนาท่ีในชีวิตครอบครัว  

เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําเสนอพระคัมภีรใน
มุมมองของชีวิตครอบครัว  ความหมายของศีลสมรส พิธีสมรส ศักดิ์ศรีและคุณคาของชายและหญิง 
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(5 ) กลุมชาติพันธุ หมายถึง กลุมเยาวชนเผาตางๆ ท่ีมีอยูในประเทศไทย     
เปาหมายในการอบรมคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําเยาวชนกลุมนี้ใหรักษาคุณคาดั้งเดิมในวิถีชีวิต
ของตนเอง และพบความหมายใหมตามคุณคาพระวรสาร 

เนื้อหาจึงเปนการนําเสนอเร่ืองราวในพระคัมภีร ประวัติศาสตรของ
บรรพบุรุษของตนประวัติคริสตศาสนจักรท้ังระดับสากลและทองถ่ิน ดวยกระบวนการแนวศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี 

(6) เยาวชนกลุมพิเศษ ไดแกเยาวชนท่ีพิการดานรางกาย  ผูติดเช้ือเอดส  
ผูตองขัง ผูอพยพ ผูติดยาเสพติด เปาหมายในการอบรมความเช่ือจึงเปนการนําใหเยาวชนกลุมนี้
สํานึกวาชีวิตของตนมีคุณคา ทําใหมองเห็นความหมายและคุณคาของความทุกขยากแหงไมกางเขน
ของพระเยซูคริสต เกิดการยอมรับท้ังแกตนเองและสังคม 

เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําเสนอเร่ืองราวชีวิต
การไถกู  ผานทางกางเขนของพระเยซูคริสต และบุคคลพระคัมภีร เชน โยบ ดาเนียล โทบิต ฯลฯ    
รวมท้ังคําสอนดานสังคมของคริสตศาสนจักร 

2.3)  เปาหมายการพัฒนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 
 ประกอบดวยการพัฒนาดานอัตลักษณสวนบุคคล ชีวิตสนิทสัมพันธ

กับพระเยซูคริสตเจา การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและสังคม รวมทั้งความกระตือรือรนใน
การประกาศขาวดี ดังน้ี 

2.3.1) อัตลักษณของบุคคล   
การอบรมดานคริสตศาสนธรรมสําหรับเยาวชนคาทอลิก มี

เปาหมายเพื่อพัฒนาอัตลักษณสวนบุคคล ใหเยาวชนมีคุณลักษณะและความสํานึกในเร่ืองตอไปนี้ 
(1) ตระหนกัถึงความหมายของคําสอนศาสนากับชีวิตเยาวชน 
(2) ใชพระคัมภีรเปนหลักในการดําเนินชีวิตและเปนมิตรกับ

ทุกคน 
(3) มีความรัก ความเมตตา และมีความสัมพันธอยางดีกับ

สมาชิกในครอบครัว 
(4) เคารพในศักดิศ์รีของตนเองและผูอ่ืน    
(5) มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และอนุรักษภูมิปญญา

ทองถ่ินของตน 
2.3.2) ความสนิทสัมพันธกบัพระเยซูคริสตเจา โดย 

(1) มีชีวิตท่ีสนิทกับพระเยซูเจา ผูเปนหนทาง ความจริง และ
ชีวิต  (ยน 14:6) 
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(2) ตระหนักถึงการประทับอยูของพระเจาในชีวิตประจําวัน
ดวยการภาวนา  อานพระคัมภีร รวมพิธีกรรมและรับศีล
ศักดิ์สิทธ์ิ 

2.3.3) การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและสังคม โดย 
(1) ภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของคริสตศาสนจักร โดยรวม

รับผิดชอบในพันธกิจตามพระพรของแตละบุคคล  
(2) เปนเยาวชนคาทอลิกท่ีดี มีหนาท่ีธํารงรักษา ปกปองและ

เสริมสรางคริสตศาสนจักรและสังคม 
(3) เสริมสรางคริสตศาสนจักรใหเจริญกาวหนาดวยการเปนผู

ประกาศขาวดี 
2.3.4) ความกระตือรือลนในการเปนผูประกาศขาวดี  โดย 

(1) รูจักตนเองอยางถองแท เพื่อเลือกและตัดสินใจในชีวิตของ
ตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

(2) ดําเนินชีวิตเปนประจักษพยาน เห็นคุณคาและศักดิ์ศรีของ
การเปนบุตรพระเจา 

(3) ใหเปนผูนํา มีสวนรวมในพิธีกรรมและกิจกรรมคาทอลิก 
2.4) รูปแบบในการอบรมคริสตศาสนธรรม 

การอบรมคริสตศาสนธรรมสําหรับเยาวชนควรเร่ิมจากประสบการณ
ชีวิต ปญหาใกลตัว โดยอาศัยพระคัมภีรเปนหลักในการดําเนินชีวิต ใชกระบวนการกลุมในรูปแบบ
กิจกรรมตางๆ หรือการสัมผัสชีวิต กระบวนการนี้จะบรรลุประสิทธิผลมากเทาใดก็ข้ึนกับ
ความสัมพันธระหวางผูอภิบาลและผูเรียน     

วิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยนี้ก็คือ การนําเสนอในลักษณะของการอธิบาย     
การฟง  การเสวนา การคนควา  กระบวนการ  ไตรตรอง และการใชส่ือท่ีเราใจ ฯลฯ 

2.5) บทบาทหนาท่ีของผูสอนคริสตศาสนธรรม 
การสอนคริสตศาสนธรรมเยาวชนมีลักษณะแตกตางจากการสอน 

คริสตศาสนธรรมวัยอ่ืนๆ  เนื่องจากพลังความสามารถท่ีมีอยูมากมายในเยาวชน ครูสอนคริสต- 
ศาสนธรรมควรมีลักษณะดังนี้ 

(1) เปนผูรวมทางในการอบรมดานคริสตศาสนธรรม 
(2) เปนผูใหความรู ดานขอความเช่ือของศาสนา ใหเยาวชนมีความรู

เกี่ยวกับคริสตศาสนธรรมในทุกมิติ   
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(3) เปนผูอบรมท่ีมุงใหเยาวชนเกิดการพัฒนาตนในทุกดาน เฉพาะ
อยางยิ่งดานการอบรมฝายจิต 

(4) เปนผูปลุกเราใหเยาวชนไดใชทุกโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ของตน  

(5) เปนผูชวยแนะแนวชีวิตใหเยาวชนไดคนพบคําตอบและรูจัก
ตัดสินใจเลือกอยางถูกตองในโอกาสตางๆ ตามแนวทางคุณคา
พระวรสาร 

3) คริสตศาสนธรรมสําหรับวัยผูใหญ 
3.1) สภาพท่ัวไป (หลักการและเหตุผล) 

โดยท่ัวไปเราเนนการสอนคริสตศาสนธรรมแกเด็กโดยไมไดใหความสนใจ
มากนักตอการอบรม คริสตศาสนธรรมแกเยาวชนและผูใหญมากนัก สงผลใหการอบรมคริสต-
ศาสนธรรมจึงขาดความตอเน่ือง เนื่องจากการสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญทําใหเกิดพัฒนาการดาน
ความเชื่อของตนเอง และชุมชนท้ังหมด ดังนั้น คริสตศาสนจักรคาทอลิกจึงเนนวา “การสอน 
คริสตศาสนธรรมผูใหญจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด เนื่องจากเกี่ยวของกับบุคคลท่ีสามารถรับผิดชอบได
อยางเต็มท่ีแลว การสอน คริสตศาสนธรรมวัยอ่ืนๆแมวาจําเปนก็จริง แตตองมุงไปสูการสอน 
คริสตศาสนธรรมผูใหญท้ังนั้น”  (GDC, 1997: 59) 

วัยผูใหญหมายถึงผูท่ีมีอายุตั้งแตอายุ 25 ปข้ึนไป หรือผูท่ีแตงงานแลว 
กลุมเปาหมายของคริสตศาสนธรรมผูใหญเปนบุคคลหลากหลายประเภท จึงจําเปนตองมีการศึกษา
สภาพของผูเรียนในดานการศึกษา ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมทองถ่ิน ฯลฯ เพ่ือจะไดกําหนด
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมใหบรรลุวัตถุประสงคและวุฒิภาวะของความเช่ือ ซ่ึงตอไปเขาจะไดเปนผู
ถายทอดความเช่ือในครอบครัวและสังคมใหเหมาะกับยุคสมัย 

คริสตศาสนจักรสํานึกวาพระเจาประทานพระพรสําหรับมนุษยทุกคนให
เติบโตเพ่ือท่ีจะเปนผูใหญและมีชีวิตแบบผูใหญ พระพรนี้มีรูปแบบท่ีครบครันท่ีสุดในองคพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธ  “ทรงเร่ิมเทศนาส่ังสอน มีพระชนมายุราว 30  พรรษา”  (ลก 3: 23)  ในการประกาศ
พระอาณาจักร  การเจริญชีวิตและการใกลชิดกับพระองคผูเปนมนุษย ครบครัน (อฟ 4:13-15)  การ
สอนคริสตศาสนธรรมผูใหญจะตองใหถูกตองตามลักษณะเฉพาะของการเปนผูใหญคริสตชนซ่ึงจะ
มีการแสดงออกมาเปนรูปธรรมตามวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระ  (GDC, 1997: 173)  ดังนั้น การ
สอนคริสตศาสนธรรมผูใหญ จึงตองคํานึงในเร่ืองตอไปนี้ 

(1)  สอนคริสตศาสนธรรมตามสภาพแวดลอมของผูใหญ  โดยคํานึงถึง
ประสบการณ  ปญหาดานภาษา จิตใจ และวัฒนธรรมทองถ่ิน ดวยความเคารพในความแตกตางของ
บุคคล 
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(2)  ผูรับศีลลางบาปทุกคนไดรับเชิญใหบรรลุความศักดิ์สิทธ์ิ  (ChL, 1988: 
57-59) 

(3)  เอาใจใสเร่ืองความสัมพันธกับชุมชน  เพื่อวาการสอนคริสตศาสนธรรม
จะไดอยูในบรรยากาศของการตอนรับและคํ้าจุนสนับสนุน 

(4)  เอาใจใสใหดําเนินงานอภิบาลผูใหญอยางมีระบบ โดยการสอดแทรก
การฝกอบรมดานพระคัมภีร คําสอนดานสังคม ศาสนสัมพันธ คริสตสัมพันธและการบริการ 
เมตตาจิต 

(5)  มีการอบรมดานคารวกิจและพิธีกรรม สนับสนุนใหนําวัฒนธรรมมาใช
ตามความเห็นชอบของ คริสตศาสนจักรทองถ่ิน และการใชสัญลักษณในพิธีกรรมท่ีสอดคลองกับ
วิธีคิดและวิธีปฏิบัติของคนไทย เพื่อคริสตศาสนจักรไทยจะเติบโตในความเช่ือและการเปน
ประจักษพยานถึงพระคริสตเจาในฐานะคริสตชนไทย  (GDC, 1997: 174) 

3.2) บุคคลเปาหมาย 
 การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญมุงไปที่ตัวบุคคล ดังนั้นจึงตองตระหนัก

ถึงประสบการณ  สภาพแวดลอม และส่ิงทาทายตางๆ ท่ีผูเรียนประสบในชีวิต เชน ปญหาเกี่ยวกับ
ความเช่ือ ความตองการที่มีอยูหลากหลายแตกตางกัน จึงแบงเปน 5 กลุม  คือ 

(1) ผูใหญคริสตชนท่ีดําเนินชีวิตตามความเช่ือของพวกเขาอยางยึดม่ัน  
สมํ่าเสมอและปรารถนาท่ี จะเขาใจอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึนในความเช่ือ  

(2) ผูใหญท่ีรับศีลลางบาปแลว แตมิไดรับการสอนคริสตศาสนธรรมอยาง
ลึกซ้ึงเพียงพอ  หรือมิไดรับการช้ีนําใหบรรลุถึงเปาหมายการเดินทางท่ีเร่ิมจากการเขาเปนคริสตชน
หรือผิดพลาดไปจากความเช่ือ  

(3) ผูใหญท่ียังไมไดรับศีลลางบาป เปนผูท่ีสนใจศาสนาคริสต และ
ปรารถนาที่จะเขามาเปนคริสตชน ตองมีการเตรียมตัวเปนคริสตชนอยางแทจริงและถูกตอง
เหมาะสม (GCD, 1997: 172)  

(4) ผูใหญท่ีเตรียมตัวเพื่อรับศีลสมรส (ระหวางคาทอลิกกับคาทอลิก) 
ผูใหญท่ีเตรียมเขาพิธีสมรส  (ระหวางคาทอลิกกับผูท่ีนับถือตางความเช่ือ)  และคําสอครอบครัว 

(5) ผูใหญในกลุมพิเศษ ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวย ผูติดเช้ือเอดส ผูพิการ ผูอพยพ
ยายถ่ิน  ผูติดยาเสพติด  ผูถูกคุมขัง ผูเดินทางทะเล ผูทองเท่ียว แรงงานตางชาติในประเทศ ผูขาย
บริการทางเพศ ผูมีสภาพจิตเบ่ียงเบน กลุมชาติพันธุ  เปนตน 

3.3) เปาหมายการพัฒนาการสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ 
การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญจะตองนําเสนออยางมีระบบเกี่ยวกับความ

เช่ือคริสตชนอันครบถวนและถูกตองตามคําสอนของคริสตศาสนจักร  ใหความสําคัญอันดับแรกใน
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การประกาศเร่ืองความรอดพน อานพระคัมภีรดวยความเช่ือและหม่ันสวดภาวนา ดังนั้น การสอน 
คริสตศาสนธรรมจึงตองคํานึงถึงการพัฒนา 4 มิติ  ดังนี้ 

3.3.1) อัตลักษณของบุคคล  โดย 
(1) พัฒนาใหเปนผูมีความเชื่อแบบผูใหญ รับผิดชอบหนาท่ีคริสตชน  

ดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม มีชีวิตเรียบงาย 
(2) เนนการเปนผูนําความเช่ือในการสรางคริสตศาสนจักรระดับบาน

(Domestic Church) และสามารถถายทอดความเช่ือใหแก
ลูกหลานและผูอ่ืน 

(3) รูจักรัก รับใชคริสตศาสนจักรและสังคม ตามจิตตารมณพระ 
วรสาร โดยตระหนักถึงการอยูรวมกันดวยความยุติธรรมและ
สันติ  ตามหลักศาสนสัมพันธและมีความสํานึกในการเปนชุมชน 
(ไมใชตางคนตางอยู) 

3.3.2) ความสนิทสัมพันธกบัพระเยซูคริสตเจา โดย 
(1) เปนบุคคลที่มีประสบการณกับพระเจา สํานึกถึงการประทับอยู

ของพระเจา และสามารถ แบงปนประสบการณความเช่ือได 
(2) สงเสริมการอบรมและพัฒนาชีวิตในพระคริสตเจาผูทรงกลับคืน

พระชนมชีพ โดยใชพระคัมภีรในชีวิตประจําวันอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
ดําเนินชีวิตเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและชวยเหลือผูยากไร 

(3) มีสวนรวมในพิธีกรรมอยางมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะในพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ 

(4) การภาวนา ควรนําผูเรียนใหมีประสบการณท่ีลึกซ้ึงกับพระเจา   
ดวยการภาวนาในรูปแบบตางๆ เชน การภาวนาจากใจการรําพึง
ไตรตรองพระวาจา (Lectio Divina) จิตภาวนา  ฯลฯ    

3.3.3) การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและสังคม โดย 
(1) รูสึกรักและภูมิใจท่ีเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักร และไดรับ

การตอนรับอยางอบอุน และพรอมท่ีจะรับใชคริสตศาสนจักรเต็ม
ความสามารถ 

(2)  สงเสริมใหเปนสมาชิกวิถีชุมชนวัด (BASIC ECCLESIAL 
COMMUNITIES; BECs) ดวยการสรางคริสตศาสนจักรแบบมี
สวนรวม(Asian Integrated Pastoral Approach; AsIPA เพื่อให 
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คริสตชนรวมงานกับคริสตศาสนจักรในระดับวัดและชุมชน
อยางดี 

(3)  สงเสริมการเสวนากับพี่นองตางความเช่ือ (Interreligious 
Dialogue) สงเสริมคริสตศาสนจักรสัมพันธ (Ecumenism) และ
การนําความเช่ือเขาในวัฒนธรรมทองถ่ิน (Inculturation)     

3.3.4) ความกระตือรือลนในการประกาศขาวดี  โดย 
(1) มีสวนรวมรับผิดชอบในพันธกิจของคริสตศาสนจักร 
(2) สามารถเปนประจักษพยานและถายทอดความเช่ือถึงองคพระ

คริสตเจาไดในสังคม 
(3) สงเสริมใหมีสวนรวมในองคกรคาทอลิก 
(4) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการเปนพลเมืองท่ีดี ในดานเศรษฐกิจ  

การเมือง และสังคม 
3.4) รูปแบบการอบรมคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ 

สถานการณและสภาพแวดลอมบางอยาง ตองการการสอนคริสตศาสน-
ธรรมในรูปแบบเฉพาะตางๆ ดังนี้  

(1) การเตรียมตัวเขาเปนคริสตชนสําหรับผูใหญควรมีรูปแบบเฉพาะ สภา
สังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ไดร้ือฟนการเตรียมตัวเขาเปนคริสตชน (Catechumenate) สําหรับผูท่ีกําลัง
เตรียมเขาเปนคริสตชน (Catechumens) เพ่ือชวยใหบุคคลเหลานี้ไดบรรลุวุฒิภาวะดานความเช่ือ  
โดยใชพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน (RCIA) เปนแนวทางปฏิบัติ 

(2) การอบรมตอเนื่องแกบุคคลท่ีมีหนาท่ีฝกอบรม ครูคําสอนและบุคคลตาง 
ๆ ท่ีเกี่ยวของกบังานฆราวาสแพรธรรมและสรางชุมชนคริสตชน 

(3) การสอนคริสตศาสนธรรมในโอกาสพิเศษตาง ๆ ในชีวิตของคริสต
ศาสนจักรและในสังคม เชน ตรีวารฉลองวัด  การอบรมคูสมรส พิธีสมรส  พิธีลางบาป  การรับศีล
ศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ การภาวนาอุทิศใหผูลวงลับ พิธีปลงศพ รณรงคจิตตารมณมหาพรต รณรงคใน
เทศกาลและ วันสําคัญตางๆ การประกวดเทียนปสกา  การประกวดดาวและถํ้าพระกุมาร กองบุญ
ขาว ฯลฯ 

(4) การสอนคริสตศาสนธรรมโดยใชศรัทธาประชาชน (Popular Devotion) 
และวัฒนธรรมทองถ่ินใหสอดคลองกับปพิธีกรรม เชน มรรคาศักดิ์สิทธ์ิ  มิสซาวันศุกรตนเดือน  
นพวารพระมารดานิจจา นุเคราะห สวดสายประคํา  พิธีแหพระรูปแมพระ การจาริกแสวงบุญท้ังใน
และตางประเทศ 



 

 64 

(5) การสอนคริสตศาสนธรรมโดยใชส่ือตางๆ เชน ส่ิงพิมพคาทอลิก  วีดี
ทัศน รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน เว็บไซต ขาวสารคาทอลิก คําสอนและพระคัมภีรไปรษณีย 

(6) การสอนคําสอนกลุมพิเศษ โดยพิจารณาการใชรูปแบบการสอนตาม
ความเหมาะสมของแตละกลุม เพื่อเปนแนวทาง ความหวัง  และกําลังใจในการดําเนินชีวิต  เชน   
ผูสูงอายุ   ผูพิการ  ฯลฯ 

3.5) บทบาทและหนาท่ีของครูสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ 
ครูสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ ควรมีบทบาทหนาท่ี   ดังนี้ 
(1) เปนธรรมทูต เสียสละ และมีน้ําใจ 
(2) เปนผูอภิบาล ผูนําทางวิญญาณ และท่ีปรึกษา 
(3) เปนมโนธรรมของสังคม ประจักษพยาน แบบอยางและสอนดวยชีวิต 
(4) เปนครู ผูใหความรู ผูอบรม เขาใจสถานการณในสังคม และเขาใจใน

พัฒนาการชีวิตของผูเรียน  
(5) เพิ่มเติมความรูดานศาสนาและสังคมอยางตอเน่ือง  
(6) เปนมิตร และผูรวมเดินทางกับผูเรียน 

 

4. วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม 
 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005: หมวดท่ี 5) ในเอกสารรางคูมือแนะ
แนวการสอนคําสอนในประเทศไทย เสนอวิธีการสอนคริสตศาสนธรรม ดังนี้ 

4.1  ภูมิหลังทางประวตัิศาสตรและสภาพการณวิธีการถายทอดความเชื่อคริสตศาสนาใน
ประเทศไทย 

ในอดีต สมัยท่ีคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทยอยูภายใตการบริหารงานดาน 
คริสตศาสนธรรมของบรรดามิสชันนารีจากคณะนักบวชตางๆ ท่ีเปนชาวตางชาติ สังคมมีความ
แตกตางจากปจจุบัน วัดเปนศูนยกลางของชีวิตคริสตชน ตั้งแตเกิดจนตาย เชน ท่ีอยูอาศัย การทํามา
หากิน การศึกษาอบรม การปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตางๆ ในชีวิต และการใหบริการศีลศักดิ์สิทธ์ิ
ตางๆ เปนตน คริสตชนคาทอลิกมีความศรัทธาและเกาะกลุมกันอยางเหนียวแนน  เสียงระฆังของ
โบสถ   มีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันของสัตบุรุษ มีการสวดภาวนาพรหมถือสารท้ังสาม
เวลา การภาวนาคํ่าพรอมกันในบาน มีแทนพระเปนศูนยกลางของบาน คริสตชนคาทอลิกไดรับการ
ถายทอดความเช่ือดวยวิธีการทองจําขอคําสอนไดอยางข้ึนใจจากหนังสือคําสอนท่ีมีลักษณะถาม
ตอบประกอบคําอธิบายเปนเร่ืองๆอยางชัดเจน    

เปนส่ิงนาช่ืนชมท่ีมีมุขนายก  บาทหลวง นักบวช และฆราวาสบางทานไดพยายาม
เรียบเรียงหนังสือคําสอนคริสตศาสนาท่ีเปนภาษาไทย เพื่อใชในการอบรมคริสตศาสนธรรม 
รวมท้ังมีการดําเนินการจัดทําหนังสือคําสอนอยางตอเน่ือง 
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ตอมา สถานการณท้ังทางดานสังคม การศึกษา การงาน เศรษฐกิจเร่ิมเปล่ียนแปลงไป   
ชีวิตของคริสตชนคาทอลิกเร่ิมซับซอนมากยิ่งข้ึน ชีวิตความเช่ือไมไดรับการขัดเกลาจากทางโบสถ
แตเพียงดานเดียว  แตจากส่ือสารมวลชน แนวความคิดและคานิยมของโลกสมัยใหมตางๆ  อีกดวย  
ดังนั้น คริสตศาสนจักรจึงตองปรับกระบวนการทํางานของตนเองในการทํางานดานคริสตศาสน-
ธรรมนี้  ท้ังทางดานการเตรียมบุคลากร  วิธีการ   

รูปแบบและวิธีการสอนคําสอนในประเทศไทยที่กระทํากันมาในอดีต ไดมีการ
เปล่ียนแปลงไปดวยแรงผลักดันหลายๆ ประการ โดยเฉพาะจากสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 (ค.ศ. 
1962-1965) ท่ีเนนใหคริสตศาสนจักรเปนผูเผยแผคําสอนของพระเยซูเจา นําขาวดีแหงความรอดพน
ไปยังนานาชาติ เรียกรองใหมีการปรับปรุงการสอนคริสตศาสนธรรมใหทันกับเหตุการณและความ
ตองการของทองถ่ิน โดยมีการการปรับปรุงท้ังในรูปแบบและวิธีการ  

แตเดิมการสอนจะใหความสําคัญกับ “ความรู” คือ ตองการสอนใหผูเรียนไดรูวาพระ
เยซูเจาคือใคร แตรูปแบบใหมเนนท่ี “ใจ” หรือ “ประสบการณ” กลาวคือใหผูเรียนไดสัมผัสกับ
ความรักความเมตตาของพระเจา  โดยรับรูวาพระเจาทรงรักเราและโลกอยางไร การสอนท่ีเนนการ
ทองจํา จึงเปล่ียนเปนการใหผูเรียนไดเกิดประสบการณโดยผานทางกิจกรรมหรือการปฏิบัติจริง    
วิธีการนี้เรียกวาการสอนแบบ ซีซีพี (Christian Community  Program)  คือเปนวิธีการสอนแบบ
อุปมานรูปแบบหนึ่ง (Inductive method) ซ่ึงสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย   ใหการสนับสนุนเพื่อใชสําหรับการสอนในประเทศไทย ตั้งแต  ค.ศ. 1976 อยางไรก็ตามการ
สอนแบบอนุมาน  (Deductive)  ท่ีเนนขอคําสอนเปนหลักแลวนําสูการปฏิบัติก็ยังมีการใชอยูท่ัว ๆ 
ไป  

4.2  แนวทางเบ้ืองตนในการใชวิธีการสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักร
คาทอลิก ประเทศไทยในยุคปจจุบัน 

คณะกรรมการเพ่ือคริสตศาสนธรรม (2005) ไดวิเคราะหแนวทางการสอนคริสต-
ศาสนธรรมไว 5 แนวทาง ดังน้ี  (2005: 68 – 74) 

4.2.1 แนวทางที่หนึ่ง  “ประสิทธิภาพของวิธีการข้ึนอยูกับการใชท่ีชาญฉลาด” 
 อุปสรรคสําหรับในการสอนคริสตศาสนธรรมใหมีประสิทธิภาพน้ันไมไดอยูท่ี

ครูสอนคริสตศาสนธรรมคนไทยขาดวิธีการ หรือส่ืออุปกรณ แตอยูท่ีการใชการประยุกตและการ
พัฒนาวิธีการตางๆ นั้นอยางชาญฉลาด วิธีการทุกอยางข้ึนอยูกับผูใช ครูสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองไดรับการฝกใหมีประสบการณในการสอนหลายๆ รูปแบบโดยใหรูวาทําไมตองใชวิธีการนี้
และจะประยุกตหรือปรับเปล่ียนอยางไรใหเขากับผูเรียนของเรา โดยครูสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองฝกทักษะในเร่ืองตางๆ โดย 
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1) ใหสามารถดึงเอาความหมายของชีวิตคริสตชนออกมาจากประสบการณ
ชีวิตประจําวันของตนเอง และของผูสนใจออกมา  

2) นําความหมายของชีวิตนั้นมาเทียบกับคุณคาท่ีถูกตองของสังคมไทย  และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคุณคาแหงพระวรสาร ซ่ึงข้ันตอนนี้ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปนผู
ช้ีแนะในการกระทําเชนนี้ ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเรียนรูที่จะปรับวิธีการใหเหมาะสมกับ
ผูสนใจอยูตลอดเวลา  

4.2.2  แนวทางท่ีสอง  “วิธีการท่ีดี ไมไดมีเพียงวิธีการเดียวเทานัน้”     
การสอนคริสตศาสนธรรม ตองใชวิธีการที่หลายหลาก โดยพิจารณาถึงสภาพ

ทางจิตวิทยาและวุฒิภาวะของผูสนใจ  ดังนั้น ครูคําสอนนอกจากจะศึกษาศาสตรเกี่ยวกับพระเจา
แลว ยังตองศึกษาศาสตรตาง ๆ  เกี่ยวกับมนุษยดวย เนื่องจากผูเรียน มีความแตกตางกัน ท้ังวุฒิภาวะ 
ประสบการณ จึงจําเปนตองเรียนรูกระบวนการพัฒนาทางดานความเช่ือ และการบรรลุวุฒิภาวะของ
บุคคลในวัยตางๆ ใหมากข้ึน  เพราะประสบการณความเช่ือของเด็กยอมแตกตางไปจากวัยเยาวชน
หรือวัยผูใหญ เปนตน จึงจําเปนตงพิจารณาความตองการและขีดความสามารถของบุคคล  

ยิ่งกวานั้น อยาลืมวาคริสตศาสนจักรเช่ือวา “ขาวดีเร่ืองอาณาจักรของพระเจา”   
ก็ยังแสดงออกดวยวิธีการท่ีหลากหลายเชนเดียวกัน ดังจะเห็นไดวาเร่ืองราวเกี่ยวกับแผนการของ
พระเจานั้นยังดําเนินตอไปในโลกปจจุบัน และจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อพระเยซูคริสตเจาจะเสด็จ
กลับมาอีกคร้ังหนึ่ง พระวาจาของพระเจายังคงมีบทบาทตอโลกท่ีกําลังเปล่ียนแปลง และคริสตชน
ทุกคนไดรับเรียกมาเพื่อใหเปนประจักษพยานตอความจริงนี้ในฐานะท่ีเปนประชากรของพระองค
ดวยวิธีการท่ีแตกตางกันไป  ดังแบบอยางของบรรดาประกาศก  อัครสาวก และบรรพบุรุษแหง
ความเช่ือคริสตชนในอดีต    

นอกจากนั้น “ขาวดีเร่ืองอาณาจักรของพระเจา” เปนขาวดีสําหรับคนทุกยุคทุก
สมัย แมกาลเวลาจะเปล่ียนแปลงไป พระวาจาของพระเจาทามกลางมวลมนุษยก็ยังคงไดรับการ
พัฒนาและประยุกตเพื่อเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคริสตชนตอไป การตีความและการนําพระ
วาจาของพระเจาไปใชนี้ จึงกอใหเกิดวิธีการศึกษาตางๆ มากมาย คุณคาของพระวาจาของพระเจา    
ยิ่งใหญเกินกวาท่ีจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการทําความเขาใจ 

4.2.3 แนวทางท่ีสาม “เนนวิธีการที่ถูกตองของงานคริสตศาสนธรรม คือ พระคัมภีร 
ธรรมประเพณี พิธีกรรม คําสอนของคริสตศาสนจักรและประสบการณมนุษย” 

แมวาจะยอมรับความหลากหลายของวิธีการ แตทุกวิธีการจะตองมีพื้นฐาน
บางอยางรวมกัน พื้นฐานเหลานี้จะชวยทําใหวิธีการท่ีใชเปนวิธีการท่ีถูกตองของงานสอนคริสต-
ศาสนธรรม พื้นฐานตางๆ ไดแก พระคัมภีร ธรรมประเพณี พิธีกรรม คําสอนของคริสตศาสนจักร
และประสบการณมนุษย   ถาไมมีพระคัมภีรในการสอนนั้นก็ไมใชคําสอนของคริสตชน ถาไมมี
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ธรรมประเพณี เราก็เปนแคนักพระคัมภีรหรือนักปรัชญา ถาไมมีพิธีกรรมก็เปนความรูแค
สติปญญาเทานั้นไมมีการตอบสนอง  เพราะพระวาจาของพระเจาเสด็จลงมาบังเกิดอยูในสังคม
มนุษยดวยและถาไมมีพื้นฐานอยูบนประสบการณ มนุษยเราก็จะไมใหความสนใจกับตัวบุคคล 
ความสัมพันธระหวางบุคคล สังคม โลก  เราจะมีแตขาวสาร  แตไมมีผูฟง จึงหมายความวาวิธีการที่
เราใชจะตองตอบสนองแนวทางปฏิบัติสองประการดวยกันคือ ความสัตยซ่ือตอพระวาจา และ 
คําสอนของคริสตศาสนจักร  และความเปนไปของมนุษยในโลกปจจุบัน 

4.2.4  แนวทางประการท่ีส่ี “บรรยากาศท่ีดทํีาใหการเรียนคําสอนมีประสิทธิภาพ” 
ความสําเร็จของการสอนคริสตศาสนธรรม  ข้ึนอยูกับความพรอมของ

สภาพแวดลอมทางดานจิตใจ อารมณ  และลักษณะทางกายภาพของการสอนคําสอน ชีวิตของกลุม
คริสตชนที่มีชีวิตชีวา ท่ีแสดงออกดวยทาทีของความเช่ือศรัทธา มีบรรยากาศแหงการตอนรับเปน
กันเอง ส่ิงเหลานี้เปนลักษณะพื้นฐานท่ีจะทําใหการสอนคริสตศาสนธรรมมีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดลอมของแตละสถานที่เปนองคประกอบสําคัญในการกําหนด
วิธีการ วิธีการท่ีใชไดผลในสถานท่ีแหงหนึ่งอาจจะไมเหมาะกับสถานท่ีอีกแหงหนึ่งก็ได ดงันัน้ การ
ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม จึงเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยใหเราสามารถแกปญหาใหเกิดความ
สมดุลระหวางขอความเช่ือ หลักศีลธรรม และการภาวนาได 

ยิ่งกวานั้น โดยท่ัวไปแลว งานการสอนคริสตศาสนธรรมมักจะอยูภายใตเร่ือง
ท่ีสําคัญๆ สามประการ ไดแก คําสอนเร่ืองพิธีกรรม (Liturgical Catechesis) คําสอนจากเหตุการณ   
(Catechesis of Events) และการสอนคําสอนแบบทางการ (Formal Catechesis)กลาวคือ คําสอน
พิธีกรรมชวยเสริมสรางความสัมพันธใหกับชุมชนคริสตชน โดยการเตรียมสมาชิกใหเขารวม
พิธีกรรมดวยความเขาใจและมีชีวิตชีวา พิธีกรรมยังคงมีความสําคัญตอเหตุการณตางๆ ในวิถีชีวิต
ของคริสตชน เชน  การเกิด (ศีลลางบาป)  การเติบโต (ศีลกําลัง) การแตงงาน (ศีลสมรส) และความ
ตาย   (ศีลเจิมผูปวย) นอกจากนั้นยังมีวันฉลองทางศาสนาอ่ืนๆมากมาย สุดทายการสอนคําสอน
แบบทางการ เปนการสอนแบบมีระบบ มีการจัดการโดยผานทางโบสถ โรงเรียน หรือชุมชนคริสต
ชน เปนตน 

4.2.5 แนวทางที่หา “พระจิตเจาผูประทานความสําเร็จ”   
 การสอนคริสตศาสนธรรมจะประสบผลสําเร็จไมได ถาไมไดรับความชวยเหลือ

จากพระจิตเจา กอนอ่ืนหมดงานคริสตศาสนธรรม คือ การนําผูเช่ือแลวใหมีชีวิตแหงความเช่ือ     
ความหวัง และความรักท่ีสมบูรณ ในพระเยซูคริสตเจา  ส่ิงเหลานี้เปนพระพรท่ีพระเจาประทาน
ใหแกคริสตชน ไมไดเกิดข้ึนจากคุณงามความดีอะไรของคริสตชน เปนพระจิตเจาท่ีทรงชวยเหลือ
ครูสอนคริสตศาสนธรรมใหพัฒนาปรับปรุงตนจนสามารถสื่อสารหรือถายทอดความเชื่อคริสตชน
ไดอยางถูกตอง   เนื่องจากจุดมุงหมายของการสอน ไมไดหยุดอยูแคใหผูเรียนไดประพฤติตนตาม 
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คําสอนของคริสตศาสนาเทานั้น แตใหพวกเขาเกิด “ความเช่ือ” ไมใชแคใหมีการดําเนินชีวิตแบบ 
คริสตชนเทานั้น แตใหเกิดการกลับใจอยางแทจริง ดังนั้น เสรีภาพจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญตอความเช่ือ
ของคริสตชน ในดานหนึ่งพระเจาประทานพระพรใหแกมนุษยดวยพระทัยอิสระโดยผานทางพระ
บุตรเยซูคริสตและพระจิตเจา สวนมนุษยเองก็ตอบรับพระพรและการเรียกของพระเจาดวยใจอิสระ
เชนกัน ดังนั้น ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองไวตอความละเอียดออนแหงความรักของพระเจา
และการแสวงหาพระเจาในสวนของมนุษย 

4.3  วิธีการสอนคําสอนสําหรับคริสตชนไทยในยุคปจจุบัน 
คณะกรรมการเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005) ไดวิเคราะหวิธีการสอนคริสตศาสน-

ธรรมสําหรับคริสตชนคาทอลิกชาวไทยไวสามรูปแบบ สรุปความไดดังนี้  (2005: 74 – 89) 
4.3.1  การสอนคําสอนแบบบูรณาการและเปนระบบ 

การสอนคริสตศาสนธรรมแบบบูรณาการและอยางเปนระบบ หมายถึงการ
สอนคริสตศาสนธรรมโดยท่ีผูสอนจะตองผสมผสานสาระสําคัญของคริสตศาสนธรรม ไดแก 

1) ความรูเกี่ยวกบัพระวาจาของพระเจา 
2) การเฉลิมฉลองความเช่ือดวยศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
3) การประกาศความเช่ือคริสตชนดวยการดําเนินชีวิตประจําวัน 
การบูรณาการสาระสําคัญท้ังสามประการนี้ตองมีลักษณะกลมกลืน และอยูใน

ทุกรูปแบบของการสอนคริสตศาสนธรรม รวมท้ังเปนหลักในการประเมินประสิทธิภาพและความ
สมบูรณของโครงการหรือบทเรียนคําสอนในทุกรูปแบบ เนื่องจากการสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองดําเนินการใหตรงกับหลักแหงความสัตยซ่ือสองประการ คือ “ความสัตยซ่ือตอพระเจา”   
และ “ความสัตยซ่ือตอมนุษย” ในพระเยซูคริสตเจา นอกจากเราจะตองสอนโดยมีความ“สัตยซ่ือตอ
คริสตศาสนจักร”  ซ่ึงแสดงออกในวิธีการสอนคําสอนเพ่ือสรางชุมชน  กลาวคือ 

1) ความสัตยซ่ือตอพระเจา 
ลักษณะเฉพาะของการสอนเพ่ือพัฒนาความเช่ือของคริสตชน สาระสําคัญ

ข้ึนอยูกับเนื้อหาของการสอนมากกวากระบวนการสอน เนื้อหาการสอนไดแกเร่ืองพระธรรมลํ้าลึก
แหงชีวิตของพระเยซูคริสตเจา เนื่องจากงานคริสตศาสนธรรม คือ งานถายทอดความหมายของพระ
ธรรมลํ้าลึกของพระเยซูคริสตเจาไปสูผูเรียน ความเช่ือหรือความสัตยซ่ือตอพระเจาของคริสตชนใน
สมัยเร่ิมแรก แสดงออกโดยศาสนบริการของคริสตศาสนจักรใน 5 รูปแบบ (กจ 2:42,  44-47) ไดแก 
การประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจา (Kerygma) การสอนและความเขาใจขาวดีนั้น (Didache)  
การบิปงและการสรรเสริญพระเจารวมกัน (Liturgia) การกอตั้งเปนชุมชนและการมีสิทธิในส่ิงของ
ตางๆรวมกัน (Koinonia) และการเปนประจักษพยานแหงความรักดวยการรับใชเพื่อนมนุษยทุกคน
ในพระคริสตเจา  (Diakonia) 
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ท้ังหารูปแบบของงานศาสนบริการดังกลาวขางตนดําเนินไปตามลําดับข้ัน 
เร่ิมตนดวยการประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจา (Kerygma) แกพี่นองชาวไทยท่ีสนใจทุกคน      
หมายความวา คริสตศาสนจักรจะตองใชทุกวิถีทางท่ีจะทําใหพระวาจาของพระเจาหยั่งรากลึกเขา
ไปในหัวใจของประชาชนทุกคน ทุกวัย การไดฟงเร่ืองราวของพระเยซูเจาจะตองทําใหผูฟงตองการ
คนหาความหมายท่ีลึกซ้ึงกวา  และตองการจะไตรถามหรืออยากรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของ 
คริสตชนมากข้ึน จากน้ันจึงนําสูข้ันการสอน (Didache) เพื่อพัฒนา “ความรู”  เกี่ยวกับชีวิตของพระ
เยซูคริสตเจาใหเกิดความเขาใจในความหมายท่ีถูกตอง  ซ่ึงในทางปฏิบัติครูสอนคริสตศาสนธรรม
สามารถกระทําไดโดย    

(1) ใหขอความจริงแหงความเช่ือคริสตชนสัมพันธกับปญหาของชีวิต    
(2) ศึกษาหรืออานเทววิทยาและคําส่ังสอนของคริสตศาสนจักรใหมาก  
(3) นําขอความเช่ือของคาทอลิกเขาสูวงสนทนาในวัด   โรงเรียนในกลุม

สนทนา    หรือในการสอนคําสอนผูใหญ    
อยางไรก็ตาม “การรู” อยางเดียวเทานั้นยังไมเพียงพอ จะตองมีการ “ปฏิบัติ

ความจริง”  ในการดําเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสตดวยการรับใชดวยความรัก ในข้ันนี้การสอน 
คริสตศาสนธรรมจะตองนําเสนอหลักศีลธรรม (Diakonia) ท่ีจําเปนดวยเร่ืองของพระบัญญัติของ
พระเจา ความสุขท่ีแทจริง บทเทศนในระหวางอาหารคํ่าคร้ังสุดทาย ดวยการนําเสนอในลักษณะ
ของกรณีศึกษา  บทบาทสมมุติ การแกปญหาการทําคานิยมใหกระจาง (Value Clarification)ฯลฯ 
โดยใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของสังคมไทยในปจจุบัน มิติทางจริยธรรมแหงความ
เช่ือของคริสตชนจะตองครอบคลุมถึงความดีเชิงศีลธรรมท่ีมาจากแบบฉบับความดีและความรักของ
พระเยซูเจาเอง   และจากความนึกคิดดวยเหตุและผลที่ไดมาจากการอบรมทางมโนธรรมของมนุษย
แตละคนอีกดวย 

การเร่ิมเขาสูพระธรรมลํ้าลึกของพระเยซูคริสตเจาหมายความวา แตละคน
จะตองกาวลงไปใหลึกกวา “การรู” และ“การปฏิบัติ” นั้นคือ เขาไปใหถึง “ความรัก” โดยผาน
ทางการเฉลิมฉลองพิธีกรรม (Liturgia) ในชุมชนคริสตชน (Koinonia) ผูเรียนคริสตศาสนธรรม
จะตองเรียนรูท่ีจะเขามามีสวนรวมในพิธีกรรมของสวนรวม ดังนั้น วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองกระทําอยางสรางสรรค เพื่อจะใหคริสตชนคาทอลิกไทยไดมีสวนรวมรับผิดชอบมีบทบาท
ในการเสริมสรางและทําใหกลุมคริสตชนของเราเขมแข็งดวยการรวมเฉลิมฉลองพิธีกรรมและ 
ศีลศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
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2) ความสัตยซ่ือตอมนุษย 
วิธีการสอนแบบบูรณาการนี้ ไมไดหมายความแคการทําใหเนื้อหาของคํา

สอนมีความสมดุลยกันเทานั้น แตยังจะตองทําใหเนื้อหาสัมพันธโดยตรงกับผูเรียน ใหแนวทาง
ดําเนินชีวิตทางศีลธรรม ใหมีสวนรวมในการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ ดังนั้น ความหมายแรก
ของการสอนตามหลัก “ความสัตยซ่ือตอมนุษย”  ก็คือ การใหความสําคัญกับตัวบุคคล ชุมชน และ
ประวัติของผูเรียนอยางจริงจัง  

อนึ่ง วิธีการสอนคริสตศาสนธรรมดวยการทองจํา ท่ีคร้ังหนึ่งเคยเปนแนวทาง
สําคัญในการสอน แตมาไดใหความสําคัญนอยลงซ่ึงทําใหเยาวชนคนรุนใหมรูจักบทภาวนาพื้นฐาน 
หรือขอความเช่ือของคริสตศาสนจักรนอยลง ดังนั้น ในสมัยปจจุบันจึงจําเปนท่ีจะตองรักษาสมดุลย
ระหวางความเขาใจกับความจําใหเหมาะสม วิธีการสอนแบบการใชความจํายังมีความสําคัญและ
ความจําเปน (GDC, 1997: 154) เพราะการทองจําเปนวิธีการรักษาและถายทอดความเช่ือจากชนรุน
หนึ่งมาสูชนอีกรุนหนึ่ง เร่ืองท่ีตองจดจําใหได  เชน บทขาพเจาเช่ือ ขาแตพระบิดา วันทามารีอา    
สิริพึงมี บทแสดงความเช่ือบทแสดงความรัก  บทแสดงความไวใจ  บทแสดง ความทุกข รวมท้ังบท
ภาวนาในพิธีมิสซา ขอความสําคัญๆ จากพระคัมภีร บัญญัติสิบประการ ความสุขแทจริง และ
บัญญัติของคริสตศาสนจักร การจําเร่ืองเหลานี้  ถาไดมีการอธิบายถึงความหมายอยางดีแลว ก็จะ
เปนวิธีการท่ีชัดเจนในการถายทอดความเช่ือสูชนรุนหลังตอไป แมวาสถานท่ีนั้นๆ จะขาดแคลน
บาทหลวงหรือครูคริสตศาสนธรรมก็ตาม ดังนั้น ในการสอนคริสตศาสนธรรมแตละคร้ัง มีสอง
เร่ืองท่ีเราควรพิจารณาในดานความจํา คือ 

(1) เนื้อหาท่ีสําคัญๆ 
(2) บทภาวนาและขอความเช่ือ 

การสอนแบบบูรณาการเรียกรองใหใสใจตอ “มิติดานพฤติกรรม” ดังใน
เอกสารการฟนฟูคําสอนสําหรับเอเชีย (Renewed Catechesis for Asia : Towards the year 2000 and 
beyond, 1995: 17) ใหแนวทางวามิติดานพฤติกรรมเปนเร่ืองท่ีแสดงถึงการมีวุฒิภาวะของผูเรียน   
วิธีการสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปนวิธีการท่ีกอใหเกิด “ประสบการณ” ท่ีเกี่ยวพันกับปญหา
ทางศีลธรรมท่ีเกิดข้ึนรอบๆตัวของผูเรียน และเปนเร่ืองท่ีผูเรียนกําลังสับสนตัดสินใจไมได   
การศึกษาจิตวิทยาเร่ืองกระบวนการพัฒนาบุคคลตามลําดับข้ันตางๆ สามารถชวยครูคริสตศาสน-
ธรรมวางแผนการสอนหรือจัดหลักสูตรการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเปน 
“แรงจูงใจ” เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะผลักดันใหมนุษยปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ ดังนั้น ครูสอนคริสตศาสน-
ธรรมจะตองสรางแรงจูงใจท่ีดีเพื่อใหผูเรียนไดเห็นถึงความสําคัญหรือ ประโยชนของการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของศาสนา ในการสอนคําสอนเร่ืองหลักศีลธรรมน้ัน เราควรท่ีจะใหผูเรียน
ไดมีโอกาส ฝกปฏิบัติการแกปญหาทางศีลธรรม โดยเนนใหผูเรียนไดเกิด “ความรูสึก” และ
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“จินตนาการ” โดยการใชวิธีกรณีศึกษา การอภิปราย ฯลฯ  ผานทางเหตุการณ และปรากฏการณ
ตางๆ และการศึกษาและสรางความสัมพันธสวนบุคคลกับบุคคลท่ีเปนแบบอยางในดานศีลธรรม
เปนตน 

ท่ีสุด การแสดงออกถึงความเช่ือท่ีสําคัญและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ “การ
เฉลิมฉลองพิธีกรรม” การเฉลิมฉลองพิธีกรรมเปนชวงเวลาพิเศษท่ีผูเรียนจะไดเปดหัวใจตอนรับ
การเช้ือเชิญและการทาทายของพลังแหงพระวาจาของพระเจา เปาหมายประการหนึ่งของการสอน
คําสอนก็คือการนําผูเรียนใหเขามารวมเฉลิมฉลองพิธีกรรมกับชุมชนคริสตชน ดังนั้น วิธีการสอน
จะตองใชการเฉลิมฉลองพิธีกรรมและกิจศรัทธาตางๆ ใหเปนประโยชนตอการสอน ท้ังสวนบุคคล 
ครอบครัว หมูบาน ประเทศ ชีวิตประจําวัน และในวงจรชีวิต ฯลฯ เพื่อทําใหผูเรียนไดเกิดความ
เขาใจอยางลึกซ้ึง และเกิดสํานึกในความรักของพระเจา ในฐานะท่ีทรงเปนบิดาของเรามนุษยทุกคน 

4.3.2  การสอนคริสตศาสนธรรมแบบการประสานขาวดีเขากับวัฒนธรรมทองถ่ิน 
การสอนคริสตศาสนธรรมดวยการประสานขาวดีเขากับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(Inculturation) มีความหมายในสองลักษณะ กลาวคือ 
1) ประการแรก ขาวดีของพระคริสตเจาจะตองแสดงออกโดยผานทางรูปภาพ   

สัญลักษณ  หรือพิธีกรรมท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมไทย  และ 
2) ประการท่ีสอง คุณคา ทัศนคติและแนวปฏิบัติตามวิถีชีวิตไทยเองจะตอง

ไดรับการวิเคราะหตามแนวทางแหงคําสอนของคริสตชน 
แนวคิดดังกลาว มีพื้นฐานจากพระคัมภีรในบทจดหมายถึงชาวฮีบรูท่ีวา “ใน

อดีต พระเจาตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศกหลายวาระและหลายวิธี  คร้ันสมัยนี้เปน
วาระสุดทาย พระองคตรัสกับเราโดยทางพระบุตร พระเจาทรงสถาปนาพระบุตรใหเปนทายาท
ครอบครองทุกส่ิง”  (ฮบ 1:1-2) ดังนั้น ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปนผูสืบทอดพันธกิจของ
พระเจา ในการชวยกันทําใหพระบุตร พระเยซูคริสตเจาไดครอบครองจิตใจของมนุษยทุกคนโดย
ผานทางแนวคิด ลักษณะการแสดงออกและภาษา  เพื่อใหเกิดการยอมรับ “ขาวดี” นี้ในบริบทท่ี
คุนเคยของตนเอง    

การสอนคริสตศาสนธรรมในลักษณะนี้ ไมไดเปนเพียงการถายทอดขาวดีของ
พระเจาเทานั้น แตยังเปนการแสดงออกใหผูเรียนไดรูวาพวกเขา สามารถตอบสนองการเรียกของ
พระเจาตามแนวทางการดําเนินชีวิตของตนไดอยางไร  

การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบการนําความเช่ือคริสตชนเขาสูวิถีชีวิตนี้
มีลักษณะเปน “กระบวนการ”  ท่ีไมไดมีรูปแบบสําเร็จรูป แตเปนงานท่ีตองอาศัยการสรางสรรค    
ความพยายามอยางแนวแนและตอเนื่องท่ีจะคนหารูปแบบการแสดงออกในพิธีนมัสการในการ
ดําเนินชีวิตใหถูกตอง ท้ังทางวิถีชีวิตและตามคําสอนของคริสตศาสนจักร คริสตศาสนจักรคาทอลิก
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ประเทศไทยจะตองมีองคกรหรือสถาบันท่ีรับผิดชอบศึกษาดานวัฒนธรรมโดยตรงพรอมกับการ
สงเสริม ฝกอบรมสมาชิกของคริสตศาสนจักรใหเรียนรูและตระหนักถึงคุณคาของวิถีชีวิตตาม
สภาพแวดลอมท่ีตนอาศัยอยู (สภามุขนายกชคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 123) เนื่องจากการนํา
ความเช่ือเขาสูวิถีชีวิตนี้ มิใชเปนเพียงการกระทําแตภายนอกเพ่ือใหขาวดีของพระเจาดึงดูดความ
สนใจของชาวไทยไดมากข้ึนหรือเพียงแคประดับประดากันอยางผิวเผิน ตรงกันขาม จะตองกระทํา
กันอยางถึงสวนท่ีลึกท่ีสุดของจิตใจ ปจเจกชนและชุมชนโดยใหขาวดีไดเขาไปสัมผัสสวนลึกท่ีสุด
ของจิตใจของพวกเขา (GDC, 1997: 109 ) 

การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบการนําความเช่ือเขาสูวิถีชีวิตนี้ ครูสอน 
คริสตศาสนธรรมจะตองดูวา คุณคา ขนบธรรมเนียม ประเพณีอะไรบางท่ีควร “รับเอามา”  ดวยวา
คุณคานั้นสอดคลองกับความเช่ือคริสตชน สวนอีกทางหนึ่ง จะตองแสวงหาทาง “ชําระลาง”และ 
“แปรรูป” หลักเกณฑแนวคิดและรูปแบบการดําเนินชีวิตท้ังหลายที่ขัดแยงกับพระอาณาจักรของ
พระเจา     

การสังเกตคุณคาในแนวทางนี้มีการควบคุมดวยหลักพื้นฐานสองประการ  คือ 
ความสอดคลองกับพระวรสาร และเปนหนึ่งเดียวกับคริสตศาสนจักรสากล (GDC, 1997:  109)    
ในขณะเดียวกัน การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบนี้ ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองกระทํา
ดวยความรอบคอบ เพราะเปนงานท่ีละเอียดออน และจะกระทบกับความรูสึกของบุคคลอ่ืนได     
ดังนั้น เราจะตองกระทําดวยเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ ดวยความเคารพและไมแบงแยก (สภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 140)  

4.3.3  การสอนคริสตศาสนธรรมเพ่ือสรางชุมชน  
การถายทอดความเช่ือหรือการอบรมคริสตศาสนธรรม เปนกระบวนการท่ีทํา

ใหบุคคลตางๆ มีความเช่ือไดเขาเปนหนึ่งเดียวกับพระธรรมลํ้าลึกของพระเยซูคริสตเจา โดยอาศัย
ความเช่ือชีวิตแหงความเช่ือเปนตัวกลางที่เช่ือมโยงใหบุคคลตางๆ มีความสัมพันธตอกัน เพราะพวก
เขาเช่ือ เปนประจักษพยานและนมัสการพระเยซูคริสตเจา พระเจาแตองคเดียวรวมกัน และความเช่ือ
จะเติบโตจนบรรลุความสมบูรณแบบไดก็โดยอาศัยการสนับสนุนจากบรรยากาศของครอบครัว    
หองเรียน และชุมชน ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของงานสอนคริสตศาสนธรรมก็คือ “ชุมชนแหงความ
เช่ือ” การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองกาวใหไกลไปกวาการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบ
โรงเรียน โดยพัฒนาไปสูการสอนแบบ   “ชุมชนแหงความเช่ือท่ีอยูในวิถีชีวิตแบบไทย”  

ดังนั้นงานสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปนกิจกรรมของคริสตศาสนจักรท่ี
ดําเนินงานโดยคริสตศาสนจักร ในคริสตศาสนจักร และเพื่อคริสตศาสนจักร กลาวคือ  

(1) งานสอนคริสตศาสนธรรมกระทํา “โดย” คริสตศาสนจักร เนื่องจาก    
“งานคําสอนจะตองเปนงานท่ีพระศาสนจักรท้ังมวลจะตองรวมกันรับผิดชอบ” (CT, 1979: 16)
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สมาชิกแตละคนของคริสตศาสนจักรจะตองมีสวนรับผิดชอบในดานตางๆ ตามความถนัดของแต
ละคน      

(2) งานสอนคริสตศาสนธรรม กระทํา “ใน” คริสตศาสนจักร หมายความวา  
งานสอนคริสตศาสนธรรมจะตองกระทําในชุมชนคริสตชน เชน โบสถ ครอบครัว โรงเรียน และ
กลุมกิจกรรมตางๆ    

(3) งานสอนคริสตศาสนธรรมกระทํา “เพื่อคริสตศาสนจักร” หมายความวา
งานสอนคริสตศาสนธรรมมิใชกระทําเพื่อใครคนหน่ึงคนใด แต “เพื่อเสริมสรางชีวิตภายในชุมชน
ของผูมีความเชื่อ และของกิจกรรมภายนอกในฐานะท่ีเปนคริสตศาสนจักรแหงธรรมทูต” (CT, 
1979: 15) ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองชวยทําใหชุมชนของคริสตศาสนจักรมีชีวิตชีวา และ
สามารถเปนประจักษพยานชีวิตคริสตชนไดอยางมีประสิทธิภาพ (GDC, 1997: 35)  

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาทัศนะของสังคมวิทยา การสอนคริสตศาสนธรรม 
คือ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization Process) ท่ีสําคัญยิ่งประเภทหนึ่ง เพราะการ
สอนคริสตศาสนธรรมเปนการทํานุบํารุง หลอเล้ียง และนํามวลสมาชิกของชุมชนคริสตชน
คาทอลิกใหมีความเช่ือท่ีสมบูรณ  (Maturity of Faith) ในแงนี้งานสอนคริสตศาสนธรรมจึงมี
เปาหมายหลักสามประการดวยกัน กลาวคือ  

(1) เพื่อใหความเชือ่ของสมาชิกไดเติบโตจนถึงข้ันสมบูรณ  
(2) เพื่อพัฒนาความผูกพันของผูเรียนโดยการนําพวกเขาเขาสูชุมชนทองถ่ิน

อยางเปนลําดับข้ันตอน  
(3)  ทํานุบํารุงสืบทอดและเผยแผชีวิตแหงศีลศักดิ์สิทธ์ิและโครงสรางการ

ดําเนินชีวิตพื้นฐานท่ีชวยใหสมาชิกแตละคนไดสรางสรรคอัตลักษณและ
ความเขาใจตนเอง ในฐานะท่ีเปนคริสตชนคาทอลิกอยางแทจริง  

วิธีการสอนคริสตศาสนธรรมเพ่ือสรางชุมชนจึงเปนการผสมผสานระหวาง
เร่ืองสวนบุคคล (การเติบโตในความเช่ือ) กับชุมชน (ความผูกพันทางความเช่ือ) และการสืบทอด
ธรรมประเพณีของคริสตศาสนา  (ศีลศักดิ์สิทธ์ิ ศาสนพิธีและการดําเนินชีวิตแบบคริสตชน
คาทอลิก)  

อยางไรก็ตาม ในเร่ืองการสอนคริสตศาสนธรรมเพ่ือสรางชุมชนคริสตชนนี้    
จะตองไมลดความสําคัญของความศรัทธาสวนบุคคลลง แตตรงกันขามเราจะตองพัฒนาสมาชิกแต
ละคนใหมีความเช่ือท่ีเขมแข็งโดยใหพวกเขาไดรูจัก และยอมรับพระเยซูเจาวาพระองคทรงเปนพระ
เจาและพระผูไถของตัวของเขาเอง  โดยเฉพาะใหตัวของเขาไดกลายเปนสานุศิษยของพระองคซ่ึง
หมายความวาไดซึมซับเอาความคิด คุณคา  ทัศนคติ และการดําเนินชีวิตของพระเยซูคริสตเจาโดย
แสดงตนออกมาอยางเปดเผยเพื่อเปน “ประจักษพยานแหงความเช่ือ”  อยางแทจริง นี่เปนแนวทาง
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ในการอบรมท่ีพระเยซูเจาทรงใชกับบรรดาศิษยของพระองค ซ่ึงคริสตศาสนจักรในฐานะท่ีเปน
มารดาและครูของคริสตชนไดกระทําสืบทอดตอกันมา ดังนั้น ผูท่ีเปนบิดามารดาจะตองตระหนักถึง
บทบาท ความสําคัญ และพลังของการดําเนินชีวิตท่ีเปนประจักษพยานตอบุตรหลานและบุคคล
ท่ัวไปในชุมชนของเรา 

บทบาทของกระบวนการอบรมในลักษณะน้ี เรียกรองใหผูอบรมหรือครูสอน 
คริสตศาสนธรรมตองมีความเช่ืออยางแรงกลา  เนื่องจากชีวิตของครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตอง
เปนส่ือกลางระหวางผูเรียนรูกับพระเยซูคริสตเจาผูทรงกลับฟนคืนชีพ ความเปนส่ือกลางนี้จะ
เปนไปอยางสมบูรณแบบไดโดยอาศัยการขับเคล่ือนและการดลใจจากพระจิตเจา ครูสอนคริสต-
ศาสนธรรมเปนผูแทนของพระเยซูคริสตเจาและขอคําสอนพระองค ตอหนาชุมชนอยางท่ีจะหาใคร
มาแทนท่ีไมไดเลย บทบาทของครูสอนคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําทุกคนใหเขามามี
ความสัมพันธท่ีดีกับพระเยซูคริสตเจาไมใชเพื่อตนเอง 

การสร างความสัมพันธ ในชุมชนเ รียกรองใหค ริสตชนแตละคนมี
ความสัมพันธกับผูอ่ืนอยางถูกตอง ดวยชีวิตท่ีเปนประจักษพยานถึงความชื่นชมยินดีท่ีไดมี  “ชีวิต
ในพระเยซูคริสตเจา”  และมีพลังในใจท่ีจะกาวออกมาเสวนา สรางความเปนเพื่อนกับทุกๆคน 
แนวทางปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและมีพลังท่ีจะทําใหงานคําสอนของเราประสบผลสําเร็จ คือ การ
ทํางานรวมกันอยางเปน “หมูคณะ” ของครูสอนคริสตศาสนธรรม โดยมี “ขาวดี” ของพระเยซูคริสต
เปนรากฐานเพื่อเปนเคร่ืองหมายถึง “สันติสุขและความยินดี” ในองคพระเจา จากแบบฉบับอันดีงาม
นี้ครูคําสอนสามารถสราง “ชุมชน” ข้ึนในระหวางผูเรียน และแสดงใหเห็นถึงการเปนบุคคลแหง
การภาวนาและการรับใชในฐานะท่ีเปนศิษยของพระเยซูคริสตเจาอยางแทจริง  

องคกรและกลุมกิจกรรมตางๆในคริสตศาสนจักรหรือโบสถคริสตชนจะตอง
ไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะกลุมผูเรียนคริสตศาสนธรรมเหลานี้เรียนรูคําสอนของพระเยซู 
คริสตเจา และนําเอาศรัทธานี้ไปปฏิบัติตนตามแนวทางของกลุม หรือองคกรของตนเอง ตัวอยางเชน    
กลุมเยาวชน เราตองจัดโครงการสอนคําสอนเยาวชนใหตรงกับความตองการของพวกเขา ท้ังใน
ระบบโรงเรียนและนอกระบบ ท้ังสวนรวม และสวนตัวโดยจัดใหมีรูปแบบและมีวิธีการท่ี
หลากหลายแตกตางกันไป เชน การชุมนุมภาวนา การศึกษาพระคัมภีร  การเขาเงียบ การจัดกิจกรรม
ชวยเหลือสังคม  กิจเมตตาตางๆ กลุมเลนกีฬา และนันทนาการตางๆ  การจาริกแสวงบุญ  ฯลฯ     
สวนกิจกรรมสําหรับผูใหญ  เชน การศึกษาและการแบงปนพระวาจาในรูปแบบตางๆ เชน Lectio 
Divina  เปนตน (GDC, 1997: 71)  

การสอนคําสอนแบบสรางกลุมชุมชนคริสตชนนี ้ สภาสังคายนาวาติกนั คร้ังท่ี 
2 ไดร้ือฟนกระบวนการเตรียมตัวเขาเปนคริสตชน (Catechumenate) สําหรับผูท่ีเตรียมตัวเขาเปน 
คริสตชน รวมท้ังคริสตชนท่ียังไมไดรับการอบรมเพียงพอในความเช่ือ ดังนั้น วิธีการสอนโดยการ
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ใช “พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน” (RCIA) จึงเปนวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับคริสตศาสนจักรไทย 
จึงควรกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติและประกอบพิธีการตางๆ  (GDC, 1997: 214) 

คริสตศาสนจักรสํานึกวาชีวิตคริสตชนเปนชีวิตท่ีเขาอยูในพระธรรมลํ้าลึก
แหงชีวิตของพระเยซูคริสตเจาท่ีเรียกวาพระธรรมลํ้าลึกปสกา เปนชีวิตท่ีคริสตชนจะตองคอยๆ
เปล่ียนแปลงตนเอง ใหมีชีวิตเหมือนพระคริสตเจา การสอนคําสอนจึงเปนกระบวนการท่ีชวยทําให
ชีวิตแหงความเช่ือนี้เขมแข็งข้ึน โดยอาศัยชุมชนเปนผูหลอเล้ียง  ดังนั้นวิธีการสอนคําสอน มิใชเปน
เพียงวิธีการหรือเทคนิคธรรมดาเทานั้น แตเปนสาระแกนสารของชีวิต 
 การอบรมเพื่อเสริมสรางความเช่ือเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เปนความเช่ือท่ี
คอยๆ พัฒนาไปอยางมีลําดับข้ันตอนตามจังหวะของชีวิต ซ่ึงเราสามารถทําความเขาใจไดโดยอาศัย
จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา แตสําหรับบางคน พระเจาประทานความรักและพระพร
พิเศษใหเปนผูศักดิ์สิทธ์ิไดโดยขามข้ันตอนของชีวิต 
 ครูสอนคริสตศาสนธรรมเปนผูท่ีทําใหงานดังกลาวขางตนบรรลุผลดวยศักยภาพของตน 
คริสตศาสนจักรไทยจําเปนตองฝกอบรมครูคําสอนหรือผูประสานงานคําสอนใหมีคุณภาพ เปนครู
คําสอนท่ีตระหนักตอการเผยแสดงของพระเจา การทรงนําของพระจิต และความตองการของมนุษย
 ขณะเดียวกันก็เคารพอิสรภาพและความคิดสรางสรรคของผูเรียน โดยมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของพระจิตเจาในการสอน ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
มาใชโดยมีพื้นฐานท้ังในดานของความศักดิ์สิทธ์ิและศาสตรตางๆของมนุษย กลาวคือ ครูสอน 
คริสตศาสนธรรมตองสามารถทํางานโดยมีความรูจากแหลงขอมูลพ้ืนฐานของงานคําสอน คือ พระ
คัมภีร คําสอนของคริสตศาสนจักร พิธีกรรม และประสบการณมนุษย จากองคประกอบเหลานี้ครู
คําสอนจึงสามารถคิดหาวิธีการประยุกต หรือปรับวิธีการสอนตามความคิดสรางสรรคของตนเองได 
 วิธีการใดท่ีสอดคลองกับลักษณะของวิธีการสอนคําสอนท้ังสามประการดังกลาวขางตน    
สามารถรับใชพระเจา โดยนําพระพรแหงความเช่ือของพระเจามาใหกับคริสตชนไทยอยางสมบูรณ   
ท้ังนี้ใหวิธีการนั้นตรงกับ “หลักความสัตยซ่ือตอพระเจา และตอมนุษย โดยมีทัศนคติแหงความรัก
เปนพื้นฐานแตประการเดียว” (CT, 1979: 55) 



 
 

งานวิจัยเร่ืองการสํารวจความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทย คณะผูวิจัยนําเสนอวิธีดําเนินการตามข้ันตอน ซ่ึงมีรายละเอียดตามหัวขอ
ดังตอไปนี้ 
 1. แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. วิธีดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 

การสํารวจความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย  เปนการเร่ิมตน
การสํารวจความคิดเห็นของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย เกี่ยวกับความตองการบริการความรู
ดานคริสตศาสนา ซ่ึงประกอบดวยเรื่อง เนื้อหาสําหรับการอบรม วิธีการท่ีใชในการใหความรู และ
กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม  
 

แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 
แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาสําหรับข้ันตอนนี้ คือ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยท้ัง 10 

สังฆมณฑล จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) ซ่ึงมีวิธีการ 
ดังนี้ 

1. ใชวิธีการสุมแบบโควตาเพื่อแบงจํานวนแหลงขอมูลใหไดเปนสัดสวนท่ีเหมาะสมกับท้ัง 
10 สังฆมณฑล ไดจํานวนดังนี้ 

 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   จํานวน  100  ตัวอยาง 
 สังฆมณฑลจันทบุรี   จํานวน  50  ตัวอยาง 
 อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง  จํานวน  50  ตัวอยาง 
 สังฆมณฑลเชียงใหม   จํานวน  50  ตัวอยาง 
 สังฆมณฑลอุบลราชธานี   จํานวน  20  ตัวอยาง 
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 สังฆมณฑลอุดรธานี   จํานวน  20  ตัวอยาง 
 สังฆมณฑลนครสวรรค   จํานวน  30  ตัวอยาง 
 สังฆมณฑลสุราษฎรธานี   จํานวน  20  ตัวอยาง 
 สังฆมณฑลราชบุรี   จํานวน  20  ตัวอยาง 
 สังฆมณฑลนครราชสีมา   จํานวน  40  ตัวอยาง 
2. ใชวิธีการสุมอยางงายในการเลือกตัวอยางจากแตละสังฆมณฑล 
 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยข้ันตอนนี้ คือ แบบสํารวจเร่ืองความตองการการบริการความรู

ดานคริสตศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย โดยมีข้ันตอนการสรางและพัฒนา ดังน้ี 
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรูดานคริสต

ศาสนา เนื้อหาดานคริสตศาสนา วิธีการสอนคริสตศาสนา นํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับสราง
แบบสํารวจ 

2. กําหนดลักษณะของแบบสํารวจในแตละประเด็น ซ่ึงแตละประเด็นจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการวัด ไดแก 

 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 3 ขอ โดยสอบถามเกี่ยวกับสังกัด 
สังฆมณฑล อายุและอาชีพ ลักษณะของขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

 เนื้อหาดานคริสตศาสนา จํานวน 8 ขอ ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ โดยสอบถามความตองการการบริการความรูดานเนื้อหาคริสตศาสนา จําแนก
เปนกลุมตางๆ ดังนี้ 

2.2.1 พระคัมภีร 
2.2.2 เทววิทยา  
2.2.3 จริยาศาสตร/จริยธรรม  
2.2.4 พิธีกรรม  
2.2.5 ประวัติคริสตศาสนา  
2.2.6 การอภิบาลคริสตชน  
2.2.7 กฎหมายคริสตศาสนจักร 
2.2.8 ขอบัญญัติ/พระบัญญัติ 

 

2.3 วิธีการอบรมคริสตศาสนา จํานวน 6 ขอ ลักษณะของขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ
ไดเพียง 1 ขอเทานั้น โดยสอบถามความตองการการบริการความรูดานวิธีการอบรมคริสตศาสนา 
จําแนกเปนกลุมตางๆ ดังนี้ 
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2.3.1 การบรรยายความรูทางวิชาการ  
2.3.2 การศึกษาความรูดวยตนเอง  
2.3.3 การเทศนในพิธีกรรม  
2.3.4 การจัดคายอบรม  
2.3.5 การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
2.3.6 การใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 

2.4 กลุมเปาหมายสําหรับจัดการอบรม จํานวน 4 ขอ ลักษณะของขอคําถามเปนแบบ
เลือกตอบไดเพียง 1 ขอเทานั้น โดยสอบถามความตองการการบริการความรูดานกลุมเปาหมายใน
การอบรมคริสตศาสนา จําแนกเปนกลุมตางๆ ดังนี้ 

2.4.1 กลุมเยาวชน  
2.4.2 กลุมผูใหญ  
2.4.3 กลุมเด็กนักเรียน 
2.4.4 กลุมผูสูงอายุ  

 

3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสํารวจโดยการประเมินจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน แลวนํามาหา
คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นท่ีตองการวัดดวยการคํานวณคาดัชนี IOC นํา
ขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข 

4. ทดลองใชกับคริสตชนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพท้ังฉบับ โดย
การหาคาความเช่ือม่ันเชิงความสอดคลองภายใน ดวยวิธีการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
ครอนบราค ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.89 
 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. จัดแบบสํารวจตามจํานวนสัดสวนของแตละสังฆมณฑล 
2. แจกแบบสํารวจใหนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมท่ีสังกัดสังฆมณฑลตางๆ เพื่อนําไปเก็บ

ขอมูลโดยแจกใหกับกลุมผูใหขอมูล 
3. เม่ือไดรับแบบประเมินกลับคืน ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสํารวจ จึงดําเนินการ

วิเคราะหขอมูล 
4. แจกแบบสํารวจไป 400 ฉบับ ไดรับกลับคืน 395 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.75 
 

การวิเคราะหขอมูล 
1. แบบสํารวจตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจใชการวิเคราะหความถ่ีแลวหา

คารอยละ นําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง 
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2. แบบสํารวจตอนที่ 2 เนื้อหาดานคริสตศาสนาใชการวิเคราะหคาเฉล่ียเลขคณิตและคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง โดยกําหนดระดับ
การใหคะแนน ดังน้ี 

 5  คะแนน หมายถึง  มากท่ีสุด 
 4  คะแนน หมายถึง  มาก 
 3  คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
 2  คะแนน หมายถึง  นอย 
 1  คะแนน หมายถึง  นอยท่ีสุด 
เม่ือไดคาเฉล่ียแลวนํามาเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ดังนี ้
 4.50-5.00 หมายถึง  รูปแบบฯ มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 3.50-4.49 หมายถึง  รูปแบบฯ มีประสิทธิภาพมาก 
 2.50-3.49 หมายถึง  รูปแบบฯ มีประสิทธิภาพปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถึง  รูปแบบฯ มีประสิทธิภาพนอย 
 1.00-1.49 หมายถึง  รูปแบบฯ มีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด 
3. แบบสํารวจตอนท่ี 3 วิธีการอบรมคริสตศาสนาใชวิธีการวิเคราะหความถ่ีแลวหาคารอย

ละ นําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง 
4. แบบสํารวจตอนท่ี 4 กลุมเปาหมายสําหรับการอบรมใชวิธีการวิเคราะหความถ่ีแลวหา

คารอยละ นําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง 
 



 
 

งานวิจัยเร่ืองความตองการบริการความรูดานคริสตศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกใน
ประเทศไทย คณะผูวิจัยไดสํารวจความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ท้ัง 
10 สังฆมณฑล เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับท่ี
ศูนยวิจัยฯ สรางข้ึนเอง การเก็บรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยฯ ไดสงแบบสอบถามใหคริสตชนไทย
จํานวน 400 ฉบับ ไดรับกลับคืน 395 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.75 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย ส่ือความหมาย การวิเคราะหขอมูล

คร้ังน้ี  ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  n แทน จํานวนตัวอยาง 
  f แทน  คาความถ่ี 
  % แทน คารอยละ 
  x  แทน คาเฉล่ีย (Mean) 
  S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
ศูนยวิจัยฯ ไดนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางประกอบความเรียงโดยแบงเสนอเปน 6 

ตอน ตามลําดับดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดังปรากฏในตารางท่ี 4.1 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการบริการความรูเกี่ยวกับคริสตศาสนาดาน

เนื้อหาดานคริสตศาสนา ดังปรากฏในตารางท่ี 4.2 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการบริการความรูเกี่ยวกับคริสตศาสนาดาน

วิธีการอบรมคริสตศาสนา ดังปรากฏในตารางท่ี 4.3 
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ตอนท่ี  4 ผลการวิ เคราะหความตองการบริการความรู เกี่ยวกับคริสตศาสนาดาน
กลุมเปาหมาย ดังปรากฏในตารางท่ี 4.4 
ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวศูนยวิจยัฯ ขอนําเสนอในตารางประกอบความเรียง ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1. สังกัดสังฆมณฑล   
     - อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 100 25.30 
     - สังฆมณฑลจันทบุรี 50 12.70 
     - อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 50 12.70 
     - สังฆมณฑลเชียงใหม 50 12.70 
     - สังฆมณฑลอุบลราชธานี 20 5.10 
     - สังฆมณฑลอุดรธานี 20 5.10 
     - สังฆมณฑลนครสวรรค 25 6.30 
     - สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 20 5.10 
     - สังฆมณฑลราชบุรี 20 5.10 
     - สังฆมณฑลนครราชสีมา 40 10.10 

รวม 395 100.0 

2. อายุ   
     - อายุ 6-24 ป 243 61.52 
     - อายุ 25-54 ป 136 34.43 
     - อายุ 55 ปข้ึนไป 16 4.05 

รวม 395 100.0 

3. อาชีพ   
    - รับราชการ 68 17.22 
    - ธุรกิจ/คาขาย 48 12.15 
    - เกษตรกรรม 16 4.05 
    - นักเรียน/นักศึกษา 263 66.58 

รวม 395 100.00 
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จากตารางพบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จํานวน 100 
คนคิดเปนรอยละ 25.30 อยูในกลุมอายุ 6-24 ปจํานวน 243 คนคิดเปนรอยละ 61.52 มีอาชีพเปน
นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 263 คนคิดเปนรอยละ 66.58 
ตารางท่ี 4.2 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเน้ือหาการอบรมดานคริสตศาสนา 

เนื้อหาการอบรมดานคริสตศาสนา X  S.D. แปลผล 
1. พระคัมภีร 4.82 .54 มากท่ีสุด 
2. เทววิทยา 4.14 .61 มาก 
3. จริยศาสตร/จริยธรรม 3.87 .42 มาก 
4. พิธีกรรม 4.27 .39 มาก 
5. ประวัติคริสตศาสนา 4.59 .63 มากท่ีสุด 
6. การอภิบาลคริสตชน 3.28 .48 ปานกลาง 
7. กฎหมายคริสตศาสนจักร 4.17 .46 มาก 
8. ขอบัญญัติ/พระบัญญัติ 4.69 .79 มากท่ีสุด 

รวม 4.23 .49 มาก 

 
จากตารางขอมูลคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเน้ือหาการอบรมดานคริสตศาสนา

แสดงใหเห็นวา เนื้อหาเหลานี้มีความสําคัญกับคริสตชนในภาพรวมอยูในระดับมาก( X =4.23) เม่ือ
พิจารณาคะแนนเฉล่ียเปนรายขอพบวาเนื้อหาเร่ืองพระคัมภีร ( X =4.82) มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก เนื้อหาเร่ืองขอบัญญัติ/พระบัญญัติ ( X =4.69) และเนื้อหาเร่ืองการอภิบาลคริสตชน 
( X =3.28) มีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุด  
 

ตารางท่ี 4.3 คาความถ่ีและคารอยละของวิธีการอบรมคริสตศาสนา 

n=395 
วิธีการอบรมคริสตศาสนา 

f % อันดับ 
1.  การบรรยายความรูทางวชิาการ   89 22.52 2 
2.  การศึกษาความรูดวยตนเอง 27 6.84 5 
3.  การเทศนในพิธีกรรม 35 8.86 4 
4.  การจัดคายอบรม 18 4.56 6 
5.  การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู 47 11.90 3 
6.  การใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 179 45.32 1 

รวม 395 100.0 - 
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จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาวิธีการอบรมคริสตศาสนาควรเปน 
1. การใชส่ืออิเล็กทรอนิกส (รอยละ 45.32) 
2. การบรรยายความรูทางวิชาการ (รอยละ 22.52) 
3. การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู (รอยละ 11.90) 
4. การเทศนในพิธีกรรม (รอยละ 8.86) 
5. การศึกษาความรูดวยตนเอง (รอยละ 6.84) 
6. การจัดคายอบรม (รอยละ 4.56) 

 

ตารางท่ี 4.3 คาความถ่ีและคารอยละของกลุมเปาหมายสําหรับอบรม 

n=395 
กลุมเปาหมายสําหรับอบรม 

f % อันดับ 
1. เด็กนกัเรียน อายุ 6-14 ป   64 16.20 3 
2. เยาวชน อายุ 15-24 ป 181 45.82 1 
3. ผูใหญ อายุ 25-54 ป   125 31.65 2 
4. ผูสูงอายุ อายุ 55 ปข้ึนไป 25 6.33 4 

รวม 395 100.00 - 
  

จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวากลุมเปาหมายท่ีเหมาะสําหรับการเผยแพร
ความรูมากท่ีสุดคือ  

1. กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป (รอยละ 45.82) 
2. ผูใหญ อายุ 25-54 ป (รอยละ 31.65) 
3. เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป (รอยละ 16.20)   
4. ผูสูงอายุ อายุ 55 ปข้ึนไป (รอยละ 6.33) 

 

สรุปผลการศึกษา จากการสํารวจขอมูลในข้ันตอนท่ี 1 ผลการศึกษาเปนดังนี้ คริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทยสวนใหญตองการทราบเนื้อหาดานพระคัมภีรจากวิ ธีการใช ส่ือ
อิเล็กทรอนิกสโดยเผยแพรความรูดังกลาวใหกับกลุมเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ขอมูลจากการ
สํารวจนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาความรูของคริสตชนคาทอลิกในข้ันตอนตอไป 



 
 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการดําเนินการเพ่ือศึกษาความตองการการบริการความรูดาน
คริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อสํารวจความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกใน

ประเทศไทย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาสําหรับข้ันตอนนี้ คือ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยท้ัง 10 

สังฆมณฑล จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเร่ืองความตองการการบริการความรู

ดานคริสตศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ซ่ึงเนื้อหาครอบคลุมเร่ือง เนื้อหาดาน
คริสตศาสนา วิธีการอบรมคริสตศาสนาและกลุมเปาหมายสําหรับจัดการอบรม  

เก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง โดยแจกแบบสํารวจไป 
400 ฉบับ ไดรับกลับคืน 395 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.75 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึง
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนท่ีกําหนด  

การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. คริสตชนสวนใหญสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จํานวน 100 คนคิดเปนรอยละ 

25.30 อยูในกลุมอายุ 6-24 ปจํานวน 243 คนคิดเปนรอยละ 61.52 มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 263 คนคิดเปนรอยละ 66.58 
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2. เนื้อหาการอบรมคริสตศาสนามีความสําคัญกับคริสตชนในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X =4.23) เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียเปนรายขอพบวาเนื้อหาเร่ืองพระคัมภีร ( X =4.82) มีคะแนน
เฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแก เนื้อหาเร่ืองขอบัญญัติ/พระบัญญัติ ( X =4.69) และเน้ือหาเร่ืองการ
อภิบาลคริสตชน ( X =3.28) มีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุด 

3. วิธีการอบรมคริสตศาสนาควรเปนการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส (รอยละ 45.32) การ
บรรยายความรูทางวิชาการ (รอยละ 22.52) การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู (รอยละ 11.90) 
การเทศนในพิธีกรรม (รอยละ 8.86) การศึกษาความรูดวยตนเอง (รอยละ 6.84) การจัดคายอบรม 
(รอยละ 4.56) 

4. กลุมเปาหมายท่ีเหมาะสําหรับการเผยแพรความรูมากท่ีสุดคือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24 
ป (รอยละ 45.82) ผูใหญ อายุ 25-54 ป (รอยละ 31.65) เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป (รอยละ 16.20)และ
กลุมผูสูงอายุ อายุ 55 ปข้ึนไป (รอยละ 6.33) 

 

สรุปผลการศึกษา จากการสํารวจขอมูลในข้ันตอนท่ี 1 ผลการศึกษาเปนดังนี้ คริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทยสวนใหญตองการทราบเนื้อหาดานพระคัมภีรจากวิ ธีการใช ส่ือ
อิเล็กทรอนิกสโดยเผยแพรความรูดังกลาวใหกับกลุมเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ขอมูลจากการ
สํารวจนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาความรูของคริสตชนคาทอลิกในข้ันตอนตอไป 

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยทําใหเขาใจไดวาคริสตชนในประเทศไทยมีความตองการการบริการความรู

ดานคริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยอยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาความรูดาน
คริสตศาสนาตอการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยปรับปรุงวิธีการการบริการความรูท่ี
หลากหลายและอํานวยความสะดวกตอสภาพชีวิตในแตละชวงวัย 

ผลการวิจัยท่ีระบุวากลุมเยาวชน ท่ีมีอายุระหวาง 15 – 24 ป เปนกลุมท่ีควรไดรับการบริการ
ความรูดานคริสตศาสนามากท่ีสุด เนื่องจากเปนกลุมท่ีสุมเส่ียงในการเผชิญหนากับคานิยมของ
สังคมท่ีดําเนินตามวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเปนหลัก สงผลใหเกิดความสับสนและขาดหลักการ
ดําเนินชีวิตได จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงการบริการความรูดานคริสตศาสนากับกลุมเยาวชนเปน
พิเศษ ดวยวิธีการท่ีสอดคลองกับสภาพสังคมและจิตวิทยาเยาวชน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย  
 ควรมีการนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจไปพัฒนากระบวนการใหบริการความรูดานคริสต
ศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย 



 86 

 
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนสัมพันธ.  2007.  เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อศึกษาขอ
เชื่อของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกกับโปรแตสแตนท.   

คณะกรรมการพระคัมภีรคาทอลิกแหงประเทศไทย. 1994.  พระคัมภีรภาษาไทยฉบบัใหม .  
กรุงเทพฯ: อํานวยรัตนการพิมพ. แปลจาก The New Jerusalem Bible. 1985. London: 
Cambridge University press. 

ธีรพล  กอบวิทยากุล.  บาทหลวง.  2006.  ประวัติศาสตรคริสตจักร 1.  นครปฐม:  
วิทยาลัยแสงธรรม. 

_________.  2006.  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตรและความเปนมาของพระ 
ศาสนจักรในประเทศไทย. 

วัชศิลป กฤษเจริญ, บาทหลวง. (บก.). 1997.  สารคําสอนสังฆมณฑลราชบุร ี. ราชบุรี: ธรรมรักษการ
พิมพ.  

วัชศิลป  กฤษเจริญ และคณะ.  2550.  การสอนคริสตศาสนธรรม.  นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม. 
วุฒิชัย  อองนาวา, บาทหลวง.  2549.  ศาสนาคริสต, เอกสารประกอบการสอน.  นครปฐม: วิทยาลัย 

แสงธรรม 
วีระ  อาภรณรัตน, บาทหลวง.  2551.  แนวทางและอัตลักษณครูสอนคริสตศาสนธรรม.  นครปฐม:  

วิทยาลัยแสงธรรม. 
สํานักงานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย.  2000.  ทิศทางงานอภิบาลคริสตศักราช  
 2000 ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย สําหรับ ค.ศ.2000-2010.  กรุงเทพฯ: อัสสัมชัญ. 
ส่ือมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย.  2007.  ปฏิทินคาทอลิก.  กรุงเทพฯ: อัสสัมชัญ. 
Apostolic Constitution Fidei Depositum. 1994. Catechism of the Catholic Church. London: 

Geoffrey Chapman.  
Apostolic Constitution Sacrae Disciplinae Leges.  1983.  Code of Canon Law.  Washington, 

D.C.: Braun-Brumfield, Inc. 
Flannery Austin , O.P. (Ed.). 1965. The Documents of Vatican II. Grand Rapids, Mich: 

Eerdmans.  
Flannery Austin, O.P. (Ed.). 1992.  Vatican Council II. The Conciliar and Post Conciliar  

Documents. Indiana: The Liturgical Press.  
 



 87 

International Council for  Catechesis. 1988. Adult Catechesis in The  
Christian  Community : Some  Principles and  Guidelines. n.p. 

Jean Danielou. 1969.  la catechese aux premiers siecles. Torino: LDC.  
Jungmann, J.A. Catachetica. n.p. 1969. 
John Paul II, Pope. 1979. Catechesi Tradendae. n.p.  
Jose Prado Flores,  2000.   "DISCIPLESHIP : THE STRATEGY OF ST.PAUL", New 

Evangelization 2000", No.22 Summer 1993, 14 -18., n,p. 
Miller, Michael J., C.S.B. (Ed.). 1996. The Encyclicals of John Paul II. Huntington, IN: Our  

Sunday Visitor. 
Nebredaa. S.J. 1962. EAST ASIAN STUDY WEEK ON MISSION CATECHETICS. n.p. 
Paul VI, Pope. 1975. Evangelii Nuntiandi. n.p.  
Pius X, Pope. 1905. Acerbo Nimis. n.p.  
Pius XI, Pope. 1935.  Provido Sane Concilio. n.p. 
Puthiyedath, Jose. n.d.  Catechesis of an Evangelizing Church (A Study on the Nature of  

Catechesis). n.p.  
Paul VI, Pope. 1975. Evangelii Nuntiandi. n.p. 
Paul VI, Pope. 1987. Redemptoris mater. n.p. 
The Congregation for Evangelization of Peoples. 1993. GUIDE FOR CATECHISTS. n.p. 
The Congregation for the Clergy, 1971. GENERAL CATECHETICAL DIRECTORY, n.p. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

88 

คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552 
 

1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย      พงษศิริ   ท่ีปรึกษา 
2. บาทหลวงชีวนิ                  สุวดินทรกูร  ท่ีปรึกษา 
3. อาจารยสุมาลี                    จันทรชลอ  ท่ีปรึกษา 
4. บาทหลวงวุฒชัิย   อองนาวา  ประธาน 
5. บาทหลวงวิรัช                นารินรักษ  กรรมการ 
6. บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย  ปโตโย  กรรมการ 
7. บาทหลวงเชษฐา              ไชยเดช   กรรมการ 
8. บาทหลวงดร.ลือชัย          ธาตุวิสัย  กรรมการ 
9. บาทหลวงเจริญ                วองประชานุกลู  กรรมการ 
10. บาทหลวงบุญเลิศ             สรางกุศลในพสุธา กรรมการ 
11. อาจารยพีรพัฒน               ถวิลรัตน  กรรมการ 
12. อาจารยทิพอนงค              รัชนีลัดดาจิต  กรรมการ 
13. อาจารยลัดดาวรรณ          ประสูตรแสงจันทร กรรมการ 
14. อาจารยสุจิตตรา               จันทรลอย  กรรมการ 
15. อาจารยพิเชษฐ                 รุงลาวัลย  กรรมการ/เลขานุการ 
16. น.ส. อิสรีย              กิจสวัสดิ ์  ผูชวยเลขานุการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 90

 
 

แบบสํารวจเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การพัฒนาความรูดานคริสตศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย 

 
 แบบสํารวจน้ีจัดทําข้ึนเพื่อศึกษาความตองการงานบริการความรูเกี่ยวกับคริสตศาสนาใน
กลุมเปาประสงคทุกภูมิภาค กรุณาตอบตามความเปนจริงและโปรดตอบใหครบทุกขอทุกตอนเพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนงานบริการความรูเกี่ยวกับคริสตศาสนา คุณธรรมจริยธรรมตอไป 
คําชี้แจง 
 แบบสํารวจนีป้ระกอบดวยคําถาม  2  ตอน 
 ตอนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ  

ตอนท่ี  2   ความตองการบริการความรูเกีย่วกับคริสตศาสนา 
  
ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 

โปรดกาเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  (     )  หรือเติมคําตอบในชองหนาขอความท่ีตรงกับ
ความเปนจริงของทาน 

 
1)   สังกัดสังฆมณฑล (    ) กรุงเทพฯ  (    ) อุดรธานี 

(    ) จันทบุรี   (    ) นครสวรรค 
 (    ) ทาแร-หนองแสง  (    ) สุราษฎรธานี 

(    ) เชียงใหม  (    ) ราชบุรี 
(    ) อุบลราชธานี  (    ) นครราชสีมา 

2)   อาย ุ  ..................................  ป 
 3)  อาชีพ  (    ) รับราชการ  (    ) ธุรกิจ/คาขาย 
    (    ) เกษตรกรรม  (    ) นักบวช 
    (    ) อ่ืน ๆ   ....................................................................... 
 
 

(โปรดพลิกดานหลัง) 



 91

ตอนท่ี  2  ความตองการบริการความรูเก่ียวกับคริสตศาสนา 
2.1 เนื้อหาดานคริสตศาสนา  

ทานเห็นวาเนือ้หาเหลานี้มีความสําคัญกับคริสตชนมากนอยเพยีงใด โปรดทําเคร่ืองหมาย 
  ในท่ีตรงกบัความคิดเหน็ทานมากท่ีสุด 

           มาก     นอย 

ระดับความคดิเห็น 
เนื้อหาดานคริสตศาสนา 

5 4 3 2 1 
1. พระคัมภีร      
2. เทววิทยา      
3. จริยศาสตร/จริยธรรม      
4. พิธีกรรม      
5. ประวัติคริสตศาสนา      
6. การอภิบาลคริสตชน      
7. กฎหมายพระศาสนจักร      
8. ขอบัญญัติ/พระบัญญัติ      
 
2.2 วิธีการอบรมคริสตศาสนา 

ทานคิดวาวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธควรเปนแบบใดมากท่ีสุด โปรดทําเคร่ืองหมาย
หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด (เลือกเพียง 1 ขอเทานั้น) 

(     ) 1.  การบรรยายความรูทางวชิาการ   
 (    ) 2.  การศึกษาความรูดวยตนเอง 
 (    ) 3.  การเทศนในพิธีกรรม 
 (    ) 4.  การจัดคายอบรม 
 (    ) 5.  การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
 (    ) 6.  การใชส่ืออิเลกทรอนิกส 
 (    ) 7.  อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................................................. 
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2.3 กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม 
 ทานคิดวากลุมเปาหมายใดเหมาะสําหรับการเผยแพรความรูดานศาสนสัมพันธมากที่สุด 
โปรดทําเคร่ืองหมาย หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเหน็ของทานมากท่ีสุด (เลือก 1 ขอเทานั้น) 
 (    ) 1. เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป  (    ) 2. เยาวชน อายุ 15-24 ป 
 (    ) 3. ผูใหญ อายุ 25-54 ป  (    ) 4. ผูสูงอายุ อายุ 55 ปข้ึนไป 
 

 
ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม    วิทยาลัยแสงธรรม 
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