25 ปีงานคำสอนประเทศไทย
โดย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์
คุณพ่อ วัชศิลป์ กฤษเจริญ (ราชบุรี) และผมได้

หัวข้อ 4 ประการในการประชุม 1995 คือ

มีโอกาสเป็นตัวแทนหน่วยงานคำสอนประเทศไทย

1. หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ไปร่วมประชุมคำสอนของเอเชีย (First Pan Asian

(CCC) ซึ่งพระศาสนจักรสากลได้จัดพิมพ์เมื่อวันที่

Conference on Catechesis) ระหว่าง 19-23

11 ตุลาคม ค.ศ.1992

ตุลาคม ค.ศ.1995 ที่สิงค์โปร์

จัดโดย สหพันธ์

2. สภาพเท็จจริงและสิ่งที่เกี่ยวข้องของงานคำ

สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย หน่วยงานการศึกษา
(FABC - OE )

สอนในเอเชีย

ผมจำได้ดีเพราะผมลืมพาสปอร์ต

3. การสอนคำสอนผู้ใหญ่

ติดตัวไปสนามบินดอนเมือง จึงทำให้คุณพ่อวัชศิลป์

4. คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนระดับชาติ

ได้เดินทางไปก่อน ส่วนผมเดินทางตามไป และนาย
แพทย์ชาวสิงค์โปร์คนหนึ่ง
คุณพ่อวัชศิลป์

ที่เป็นอาสาสมัครมารับ

ได้หัวใจวายระหว่างการประชุมครั้ง

นั้น
หน่วยงาน FABC-OE ต้องการจัดประชุมวันที่
4-8

พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

เตรียมฉลอง 50 ปี

ข อ ง ส ห พั น ธ์ ส ภ า พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช แ ห่ ง เ อ เ ชี ย ใ น
พฤศจิกายน ค.ศ.2020 แต่ก็ไม่ได้จัด เพราะเหตุ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จประเทศไทย
20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019
ผมจึงคิดว่าเวลาผ่านไป 25 ปี คือ ตุลาคม
1995 ถึง ตุลาคม 2020 ผมเป็นผู้เขียนรายงาน
เตรียมเสนองานคำสอนไทยเมื่อ 25 ปีที่แล้ว จึงน่า
เขียนรายงานเตรียมเสนอคณะกรรมการคำสอนไทย
เพราะ FABC-OE ได้จัดพิมพ์หนังสือหลังการประชุม
ครั้งนั้น มีชื่อว่า Catechesis for Asia editor :
Fr.Vincente G Cajilig.O.P. พิมพ์ 8 กันยายน
1996 ,283 หน้า

1

1.สภาพเท็จจริงของงานคำสอนไทย
ประเทศไทย มีพลเมืองประมาณ 65 ล้านคน

1.1 การศึกษาคาทอลิก มิชชันนารี่ได้นำการศึกษา

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 94 อิสลามร้อย

เข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ ค.ศ.1665 มากกว่า

ละ 5 คริสต์ร้อยละ 1 พราหมณ์ฮินดูและซิกข์ มีชาว

350

คาทอลิกประมาณ 400,000 คน ประมาณ 0.4%

และเยาวชนของชาติมีการศึกษาที่ดีปัจจุบันมี สภา

เราฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม 4 มิถุนายน ค.ศ.1669

การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ช่วยประสาน

- 2019 แบ่งเป็น 10 สังฆมณฑล จนวันที่ 25

งาน มีโรงเรียน 339 แห่ง อาชีวะ 15 แห่ง วิทยาลัย

เมษายน ค.ศ. 2018 แบ่งสังฆมฑลเชียงใหม่ แยก

3 แห่ง และมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย

4 จังหวัด เป็นสังฆมณฑลเชียงราย โดยมีพิธีสถาน

อัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มีนักเรียน

ปนามิสซัง และบวชสังฆราชใหม่ วันที่ 7 กรกฎาคม

นักศึกษา 549,085 คน ครู อาจารย์ 33,899 คน

ค.ศ. 2018

ทำงานในโรงเรียนของเรา

ปี โดยนักบวชชายหญิง คณะต่างๆ ช่วยเด็ก

โรงเรียน และสถาบันศึกษาคาทอลิกทั้งหมด
สังฆมณฑล

ระดับสอน

กรุงเทพฯ

หญิง

รวม

131

101,821

121,577

233,398

3,316

11,483

14,799

อาชีวะ

5

1,975

1,172

3,129

196

126

322

วิทยาลัย

3

602

2,256

2,858

206

198

404

มหาวิทยาลัย

2

5,933

7,591

13,524

404

478

918

141

110,313

132,596

242,909

4,158

12,285

16,443

26

18,810

19,775

38,585

672

2,033

2,705

4

2,180

1,042

3,222

123

109

232

รวม

30

20,990

20,817

41,807

795

2,142

2,937

โรงเรียนสามัญ

42

32,601

33,554

66,155

748

3,147

3,895

3

425

1,420

1,845

18

69

87

รวม

45

33,026

34,974

68,000

766

3,216

3,982

โรงเรียนสามัญ

19

12,926

13,539

26,465

241

955

1,196

รวม

19

12,926

13,539

26,465

241

955

1,196

โรงเรียนสามัญ

12

7,861

10,951

18,812

339

1,029

1,368

รวม

12

7,861

10,951

18,812

339

1,029

1,368

รวม
โรงเรียนสามัญ
2

3

4

5

ราชบุรี

จันทบุรี

นครสวรรค์

เชียงใหม่

จำนวนครู / อาจารย์

ชาย
โรงเรียนสามัญ

1

จำนวนนักเรียน /
นักศึกษา

จำนวน
สถาบัน

อาชีวะ

อาชีวะ

2

ชาย

หญิง

รวม

สังฆมณฑล

ระดับสอน

7

8

9

10

11

สุราษฎร์ธานี

รวม

ชาย

หญิง

รวม

26

22,147

23,010

45,147

394

1,823

2,217

1

191

50

241

24

14

38

รวม

27

22,338

23,060

45,388

418

1,837

2,255

โรงเรียนสามัญ

12

11,377

11,843

23,220

241

977

1,218

1

143

-

143

15

4

19

รวม

13

11,520

11,843

23,363

256

981

1,237

โรงเรียนสามัญ

20

13,013

14,394

27,407

354

1,267

1,621

1

236

576

812

10

24

34

รวม

21

13,249

14,970

28,219

364

1,291

1,655

โรงเรียนสามัญ

18

10,438

10,345

20,783

217

811

1,028

รวม

18

10,438

10,345

20,783

217

811

1,028

โรงเรียนสามัญ

24

11,712

13,003

24,715

205

1,069

1,274

รวม

24

11,712

13,003

24,715

205

1,069

1,274

โรงเรียนสามัญ

10

4,357

4,266

8,623

106

418

524

รวม

10

4,357

4,266

8,623

106

418

524

360

237,740

290364

549,084

7,865

26,034

33,899

อาชีวะ

นครราชสีมา

อาชีวะ

อุบลราชธานี

อุดรธานี

เชียงราย

จำนวนครู / อาจารย์

หญิง

อาชีวะ

ท่าแร่-หนองแสง

จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา
ชาย

โรงเรียนสามัญ
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จำนวน
สถาบัน

รวม

สถิติคาทอลิกในประเทศไทย
จังหวัด

พื้นที่

1996

78

514,346

59,545,180

237,394

347

231

2000

78

514,346

60,793,369

262,218

376

2005

78

5,143,468

64,404,265

298,317

2010

79

5,175,248

64,204,426

2015

79

513,894,058

2020

79

508,077,058

รวม

ประชากร

ภคนี

วัด

162

1,404

415

246

120

1,484

422

436

275

121

1,439

463

340,852

478

167

111

1,542

477

66,243,398

369,636

496

287

122

1,473

501

66,999,226

401,976

578

315

113

1,502

526

1,910,393

2,711

1,353

749

8,844

2,804

1,033,318,524 382,189,864

คาทอลิก

พระสงฆ์ พระสงฆ์ต่าง
ภราดา
สังฆมณฑล สังฆมณฑล

ปี ค.ศ.

3

1.2 ได้ตั้งศูนย์อบรมการแพร่ธรรมระดับชาติ
ตั้งแต่ ค.ศ.1965 ปัจจุบันอยู่ที่สามพราน ติดกับ
วิทยาลัยแสงธรรม เราได้จัดฉลอง 50 ปี ของ NCC
เมื่อ มกราคม ค.ศ. 2016 เป็นบ้านอบรมสำหรับ
ฆราวาสนักศึกษาคริสตศาสตร์ เรียน 4-5 ปี ที่วิทยาลัย
แสงธรรม มีนักศึกษา ประมาณ 30 คน

•

จัดอบรมภาคฤดูร้อน (3 ปี) ประมาณ 100-120
คน

•

จัดอบรมคอร์สพระคัมภีร์ในวันเสาร์แก่ชาวบ้าน
ประมาณ 30 - 40 คน

•

มีร้านหนังสือ และสื่อคำสอน บริการ
ศูนย์คำสอนแม่ริม เชียงใหม่ ป็นศูนย์อบรม

เยาวชนชาติพันธ์ อายุ 16 ปีขึ้นไป เช่น ปกาเกอะญอ
ม้ง อาข่า หลักสูตร 2 ปี เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1980 ปัจจุบัน
นักบวชชายซาเลเชียน ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่ ค.ศ.
2014 ปีหนึ่งมีนักศึกษาประมาณ 7 - 10 คน
1.3 วิทยาลัยแสงธรรม อยู่ภายใต้สภาพระสังฆ
ราชฯ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา
และศาสนา ค.ศ.1979
2. หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณทิต สาขาวิชา
เทววิทยา
3. หลักสูตรการศึกษาบัณทิต สาขาวิชาคริสต
ศาสนศึกษาตั้งแต่ ค.ศ. 2000
4. สภาวิทยาลัยแสงธรรมอนุมัติหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 โดย
จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2010
บรรดาพระสังฆราชไทย ตระหนักถึงความสำคัญ
ของบุคลากรคำสอน จึงได้พิจารณาส่งพระสงฆ์
นักบวช และฆราวาส ไปรับการอบรม ที่มหาวิทยาลัย
ซาเลเซียน กรุงโรม วิทยาลัยมาแตร์เอ็กเกลซีเอ
กัสเตลกันดอลโฟ ฯลฯ
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1.4 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
ระดับชาติ
ฝ่ า ย อ ภิ บ า ล ใ น ส ภ า พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช ค า ท อ ลิ ก แ ห่ ง
ประเทศไทย มีคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกพระคัมภีร์ และแผนกคริสตศาสนธรรม ในแผนกคริสต
ศาสนธรรม มีกรรมการ จาก
+ ตัวแทนจากสังฆมณฑล ละ 2 คน
+ ตัวแทนจากชมรมนักบวชหญิง
+ ตัวแทนจากวิทยาลัยแสงธรรม
+ อธิการของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ
+ ที่ปรึกษา
+ และกรรมการที่ประธาน (สังฆราช) แต่งตั้ง 2 คน
รวมทั้งหมด ประมาณ 30 คน มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง
1.5 ศูนย์ / แผนกคริสตศาสนธรรมระดับสังฆมณฑล
แต่ละสังฆมณฑลส่งเสริม พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ให้
เรียนด้านคำสอนระดับปริญญาโท ที่ต่างประเทศ และกลับ
มารับผิดชอบงานคำสอนในสังฆมณฑล โดยทำงาน
เต็มเวลา และมีผู้ร่วมงานประจำเป็นส่วนใหญ่ที่เข้มแข็ง เช่น
สังฆมณฑลราชบุรี จันทบุรี กรุงเทพ โคราช ท่าแร่-หนองแสง
อุดร อุบล เชียงใหม่ ฯลฯ
คณะกรรมการฯ ระดับชาติ จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ในศูนย์
คำสอนของทุกสังฆมณฑล 2 ปีครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
สร้างสัมพันธ์ทีมงาน
1.6 วิทยาลัยมาแตร์ เอ็กเกลซีเอ กัสเตล กันดอลโฟ
กรุงโรม ( Mater Ecclesial Missionar y College)
สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน
ได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับฆราวาส และนักบวชแก่ประเทศ
มิสซัง เพื่อเป็นครูคำสอน ประเทศไทยได้รับทุนครูคำสอน
ตั้งแต่ ค.ศ.1979 ได้ส่งฆราวาสเป็นส่วนใหญ่ จนถึง ค.ศ.
2012

จำนวน 42 คน

ต่อจากนั้น

กรุงโรมให้ทุนเฉพาะ

ซิสเตอร์พื้นเมืองส่วนใหญ่ที่ขอทุน เป็นคณะรักกางเขนท่าแร่
คณะซิสเตอร์แม่ปอน คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ
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1.7 สถิติครูคำสอนในประเทศไทย

ปี

ครูคำสอน
บางเวลา
(โรงเรียน/วัด)

ครูคำสอน
เต็มเวลา

ครูคำสอน
อาสาสมัคร

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

2548/2005

123

86

288

1,010

278

295

2,080

2552/2009

78

117

437

1,073

96

165

1,966

2556/2013

116

247

403

931

535

199

2,431

2560/2017

76

173

361

1,128

96

66

1,900

2562/2019

77

170

340

1,070

92

65

1,814

6

6

2. หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่
2 ได้ทรงรับรอง หนังสือคำสอนพระศาสนจักร
คาทอลิก (Catechism of the Catholic Church
CCC) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1992/
พ.ศ.2535 ป็นฉบับภาษาฝรั่งเศส และที่สุด
พระองค์ทรงอนุมัติฉบับภาษาละติน เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม ค.ศ. 1997

2.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสน
ธรรม

ได้พยายามดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย

และพิมพ์แยกทีละภาค ตั้งแต่ ค.ศ.1994 ถึง ค.ศ.
1999 จนแปลเสร็จทั้งหมด

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สำหรับคริสตชนไทย

เสด็จประเทศไทย 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

เป็นพิเศษสำหรับสามเณร นักศึกษาที่วิทยาลัย

เราจึงรีบจัดพิมพ์หนังสือคำสอนพระศาสนจักร

แสงธรรม และที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม

คาทอลิก

ประเทศไทยใช้ศึกษา

พิเศษนี้ เพื่อ “พระสงฆ์ผู้อภิบาล (นักบวช

ปลายปี 1997 บาดหลวง ยอห์น มารีย์ เวียนเน

สม่ำเสมอในงานธรรมทูตของตน.. และแก่พี่น้อง

ต้นฉบับภาษาละติน ตั้งแต่ ค.ศ 2013 ถึง

ทุกคนที่ต้องการทราบเหตุผลของการที่เรามีความ

ค.ศ.2018 จนสำเร็จ

หวังอยู่ในใจเรา และซึ่งต้องการรู้ว่าพระศาสนจักร

สมเด็จพระสันตะ

ปาปาฟรังซิสขอให้เราฉลอง 100 ปี

ครูคำ

สอน) และสัตบุรุษทุกคน ใช้หนังสือเล่มนี้อย่าง

ทัศไนย์ คมกฤส ได้กรุณาช่วยแปลใหม่จาก

ค.ศ. 2019

เป็น

ของขวัญชิ้นหนึ่ง และ แก่พี่น้องชาวไทยในโอกาส

เมื่อทางกรุงโรมพิมพ์ฉบับภาษาละติน

ตุลาคม

ฉบับแปลเป็นภาษาไทยรวมเล่ม

คาทอลิกเชื่อในสิ่งใด” (นักบุญยอห์น ปอลที่ 2)

สมณลิขิต

Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเน
ดิกต์ที่15 เน้นความสำคัญสูงสุดของการประกาศ
พระวรสารสู่ปวงชน ให้ทั้งเดือนเป็นเดือนแพร่
ธรรมพิเศษ ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต อีกทั้ง
ปีนี้ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม (ค.ศ. 1669 -2019)
ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดี
ใหม่
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2.2 หนังสือคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก

เล่ม 4 ติดตามพระเยซูเจ้าในพระวรสาร
เล่ม 5 พระเยซูเจ้าประทับในชุมชนคริสตชน

ต้องขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้เรามีเสรีภาพใน

เล่ม 6 การเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าใน

การนับถือศาสนาในประเทศไทย เราจึงสามารถ

สังคม

สอนคริสตศาสนธรรมแก่เด็ก และเยาวชนคาทอลิก

เล่ม 7 ก้าวไปกับประชากรพระเจ้า

ในโรงเรียนของเรา

เล่ม 8 ก้าวไปกับพระเยซูเจ้า ชาวนาซาเร็ธ
2.3 หนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตัง
คุณพ่อราฟาแอล สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

เล่ม 9 กลายเป็นชุมชนของศิษย์
พระ

ส่วนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เราเสนอ

สงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี เคยเป็นเลขาธิการของคณะ

หนังสือที่คุณพ่อ ปอล ตราปุกกี คณะซาเลเซียน ได้

กรรมการคำสอนระดับชาติ ตั้งแต่ ค.ศ.1976

แปลจากภาษาอังกฤษ ฟิลิปปินส์ คือ

ถึง

ค.ศ.1992 ได้แปลหนังสือคำสอนชุด God with us

1. เรื่องน่าทึ่งของพระเยซูเจ้า ชาวนาซาเร็ธ

series จากประเทศอินเดีย มาประยุกต์ใช้ใน

(พิมพ์ครั้งที่ 4) ค.ศ.1994

ประเทศไทย โดยใช้ชื่อ ชุดชีวิตคริสตัง สำหรับชั้น

2. ความรักของพระเจ้าและประชากรของ

ประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง มัธยมปีที่ 3 ทั้งหมด 9 ชั้น

พระองค์

ใช้ในการสอนคำสอนในระบบโรงเรียนตั้งแต่

(กันยายน ค.ศ.1990)

3. พระคริสต์ และพระศาสนจักรของพระองค์

ปี.....โดยมีวิธีการสอนแบบ Chrsitian Community
Programme (CCP)

(ธันวาคม ค.ศ.1992)
4. ทางสู่พระเจ้า ของข้าพเจ้า (ธันวาคม

หลังจากใช้หนังสือคำสอนชุดนี้ ประมาณ 20 ปี

ค.ศ.1994)

เรามีเพื่อนนักบวชคณะออกัสติเนี่ยน ประเทศ
ฟิลิปปินส์ จึงขออนุญาตนำคำสอนชุด Living
Faith in God ของเขา ซึ่งพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์
ค.ศ.1998 มาแปล และปรับใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่
ค.ศ.2000 / พ.ศ. 2543 ตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชื่อชุดชีวิตคริสตังเหมือน
เดิม แต่มีชื่อเฉพาะของแต่ละชั้น คือ
เล่ม 1 ค้นพบพระเจ้าในสิ่งสร้าง
เล่ม 2 พบพระเจ้าในพระเยซูเจ้า
เล่ม 3 พบกับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท
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2.4 คำสอนคาทอลิก สำหรับเยาวชน (YouCat)
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 ได้มีการจัดทำหนังสือ
YouCat สำหรับงานชุมนุมเยาวชนโลก วันที่ 10-23
สิงหาคม ค.ศ. 2011 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน คณะ
ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้แปลเป็นภาษาไทย โดย
ทยอยพิมพ์ เป็น 4 เล่ม
เล่ม 1 เราเชื่ออะไร

(29 มิถุนายน ค.ศ. 2012)

เล่ม 2 เราเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกอย่างไร
(8 ธันวาคม ค.ศ. 2012)
เล่ม 3 เรามีชีวิตในพระคริสตเจ้าอย่างไร
(29 มิถุนายน ค.ศ. 2013)
เล่ม 4 ภาค 3 ต่อ และ เราภาวนาอย่างไร
(20 ตุลาคม ค.ศ. 2013)
เราระลึกถึงความเสียสละของเซอร์มารี หลุยส์
พรฤกษ์งาม

ที่แปล

และหาทุนจัดพิมพ์คำสอนคาทอลิก

สำหรับเยาวชน รวมทั้ง 4 เล่ม สำเร็จในเดือนตุลาคม
ค.ศ.2016

2.5 หนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเด็ก และผู้ปกครอง
YouCat For Kids เป็นหนังสือคำสอนที่สภาพระ
สังฆราชของออสเตรียได้จัดพิมพ์

และสมณกระทรวงเพื่อ

ข้อความเชื่อ ที่กรุงโรม ได้รับรอง เมื่อ สิงหาคม ค.ศ.
2018 คุณครูประภา วีระศิลป์ ได้แปลเป็นภาษาไทย และ
จัดพิมพ์ในกลางปี 2020
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3. การสอนคำสอนผู้ใหญ่
คู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำสอน
(11 สิงหาคม ค.ศ. 1997) ข้อ 172 -176 ได้ยืนยัน
เรื่องการสอนคำสอนผู้ใหญ่ในชุมชนคริสตชน
(COINCAT 1990) ว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่าการสอน

ที่ออตตาวา แคนาดา (11-15 พฤษภาคม
1995) หัวข้อ ความเชื่อผู้ใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลง
ชีวิต ผู้ร่วมมี 33 คน จาก 20 ประเทศ ไทยส่ง 3
คน

คำสอนเด็ก และเยาวชน
ในการประชุมผู้รับผิดชอบงานคำสอนใน
เอเชีย(19-23 ตุลาคม 1995) คุณพ่อจีโน่ เฮนรีเกส
ค ณ ะ พ ร ะ ม ห า ไ ถ่ ไ ด้ พู ด คำ ส อ น ผู้ ใ ห ญ่ ( ดู
Catechesis for Asia P. 54 -58) และอ้างถึง
การประชุมของFABC ที่บันดุง ประเทศอินโดเนเซีย
ค.ศ. 1990

“คำสอนผู้ใหญ่เป็นความหวังของพระ

ศาสนจักรในเอเชีย” ซึ่งเราทราบว่ายังหมายถึงวิถี
ชุมชนคริสตชน (Basic Ecclesial Community)
คุณพ่อจีโน เฮนริเกส เป็นผู้จัดอบรมผู้นำเรื่อง
การประกาศพระวรสารสู่ปี ค.ศ. 2000 เป็นคอร์ส 6

ที่ฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา (17-21 เมษายน
1997) หัวข้อ คำสอนผู้ใหญ่เพื่อการเปลี่ยนแปลง
สังคม มีผู้ร่วม 50 คน จาก 19 ประเทศ ไทยส่ง
6 คน

เดือน ที่มนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ พระศาสนจักรไทย
บางสังฆมณฑลได้ส่งพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส
ไปรับการอบรม อย่างน้อย 3 รุ่น ทำให้ตระหนัก
ก็เรื่องนี้
International Forum on Adult
Religious Education ในประเทศที่ใช้ภาษา
อังกฤษ มีผู้รับผิดชอบการสอนคำสอนผู้ใหญ่ ของ
แคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย ฯลฯ
จัดการประชุมผู้นำรับผิดชอบคำสอนผู้ใหญ่ทุก 2 ปี
ประเทศไทยได้ส่งตัวแทนไปร่วมเรียนรู้ 6 ครั้ง ดัง
ต่อไปนี้
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ที่เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย (3 -7
กุมภาพันธ์ 1999) หัวข้อ วิสัยทัศน์การประกาศ
พระวรสาร และงานคำสอนผู้ใหญ่ ตาม GDC
1997 มีผู้ร่วม 48 คน ไทย 3 คน

1. แก่ผู้เป็นคาทอลิกผู้ใหญ่ ดร.ทิม พรรณสิริ เป็น
ผู้นำฆราวาสของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ที่ไปร่วม
ประชุมที่ฟลอริดา ค.ศ. 1997 พยายามจัดอบรม ต่อมา
อัครสังฆมณทลกรุงเทพ จันทบุรี ราชบุรี ฯลฯ โดยเน้น
เนื้อหาเรื่องพระคัมภีร์ และต่อมาเป็น วิถีชุมชนวัด
2. แก่ผู้ใหญ่ที่สนใจเป็นคริสตชน เราพยายาม
ปฏิบัติ ตามพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน
ที่สามพราน ประเทศไทย (26 พฤศจิกายน ถึง 2
ธันวาคม

2001)

หัวข้อ

การประสานข่าวดีเข้ากับ

วัฒนธรรมท้องถิ่นในสถานการณ์หลายหลาก และซับ
ซ้อน เพื่อพัฒนาการสอนคำสอนผู้ใหญ่ มีผู้เข้าร่วม 18
ประเทศ 78 คน เป็นคนไทย 15 คน

(Rites

Christian Initiation of Adults -RCIA) พยายามใช้
หนังสือ ก้าวไปด้วยกัน (Our Journey Together ) เป็น
คู่มือในการสอน และพยายามจัดพิธีต้อนรับผู้สนใจ พิธี
เลือกสรร พิธีเอฟฟาธา และการสอนต่ออีก 7 สัปดาห์
ตามที่พระศาสนจักรเสนอ
เราเริ่มแปล และพิมพ์หนังสือ ก้าวไปด้วยกัน พิมพ์
5 ครั้ง ตั้งแต่ 1995 -2018 , 334 หน้า
- ศรัทธาทรงชีวิต (Faith Alive) มิถุนายน
1996 , 573 หน้า
- อัตลักษณ์คาทอลิก กุมภาพันธ์ 2013 , 332
หน้า
- คำสอนครอบครัว มิถุนายน 2014 , 416
หน้า

ที่ เ มื อ ง ดู ร์ แ ฮ ม ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ ( 11 - 1 6
พฤษภาคม 2003) หัวข้อ การเป็นพยานถึงพระคริสต์
เพื่อแนวปฏิบัติสำหรับการสอนคำสอนผู้ใหญ่ ในโลกที่
มีความหลากหลายด้านศาสนา

มีผู้เข้าร่วมประชุม 19

ประเทศ 50 คน มีตัวแทนจากไทย 2 คน
ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 20-25 กุมภาพันธ์
2005 หัวข้อ มารวมกัน และถูกส่งไปเพื่อการอบรม
ผู้ใหญ่สำหรับพันธกิจในชุมชนยุคโลกาภิวัตน์ มีผู้ร่วม
47 คน คนไทย 3 คน
จากการไปร่วมประชุมเหล่านี้ ทำให้เราตระหนักถึง
ความสำคัญและแนวทางการสอนคำสอนผู้ใหญ่ และ
เริ่มปฏิบัติในบางวัด ในบางสังฆมณฑล

of

ตั้งแต่

ค.ศ.

1999 โดยจัดเป็น 2 แบบ คือ
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- ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระ
ศาสนจักร (ค.ศ. 2016) 2 เล่ม , 600 หน้า

4. คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป
สมณกระทรวงว่าด้วยเรื่องพระสงฆ์ ได้จัดพิมพ์
คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป (General
Catechetical Directory) วันที่ 11 เมษายน ค.ศ.
1971 ชมรมศิษย์เก่า EAPI ได้ดำเนินการแปลและ
จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย ค.ศ.1980
4.1 ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของเอกสาร
คำสอนฉบับนี้สมณกระทรวงว่าด้วยเรื่องพระสงฆ์ จึง
ปรับปรุงใหม่และประกาศใช้ General Directory
For Catechesis - GDC เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
ค.ศ. 1997 ได้ดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย โดยใช้
ชื่อว่า คู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำสอน
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ เมษายน ค.ศ.1999 ต่อมาได้ให้
คุณครูกิ่งแก้ว ปริกัมศีล แปลใหม่ และแผนกคริสต
ศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

4 . 2 คู่ มื อ แ น ะ แ น ว ก า ร ส อ น คำ ส อ น ใ น
ประเทศไทย
เนื่องจากมติของการประชุมผู้รับผิดชอบงาน

เมื่อ 24 เมษายน ค.ศ.2006

คำสอนของเอเชีย Pan Asian Conference on
Catechesis เมื่อวันที่ 19-23 ตุลาคม ค.ศ. 1995
ณ บ้านเณรใหญ่ประเทศสิงค์โปร์ ให้คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมของแต่ละประเทศ จัด
ทำคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนของท้องถิ่น เพื่อให้
สอดคล้องกับคู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำ
สอน (11 สิงหาคม ค.ศ.1997) และเพื่อให้สอดคล้อง
กับทิศทางงานอภิบาล ค.ศ.2000 ของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย
เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในเรื่อง
นี้ 9 คน เมื่อ 6-9 กันยายน ค.ศ. 2000 ได้พิมพ์
ฉบับทดลองใช้ เมื่อ 26 มกราคม ค.ศ. 2005 และได้
รับการอนุมัติจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 เดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2006
จำนวน 1000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2010
จำนวน 2000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 4
จำนวน 2000 เล่ม
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เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014

5. สารคำสอน - เวบไซต์

5.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสน

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ได้เริ่มทำ “สารคำ

และประสบการณ์

งานคำสอนของวัด และโรงเรียนต่างๆ

สอน” ฉบับปฐมฤกษ์ วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1990/

ค่าสมาชิก ปีละ 250 บาท (5 เล่ม)

พ.ศ.2533 ปีละ 2-3 ฉบับ เป็นใบแทรกในวารสาร

เว็ปไซต์ http://www.kamsondeedee.com

อุดมสาร รายสัปดาห์ โอกาสวันครูคำสอนไทย (16

ปั จ จุ บั น ปี ที่ 2 5 ฉ บั บ ที่ 1 7 0 ธั น ว า ค ม -

ธันวาคม) วันสมโภชพระจิตเจ้า (ปลายเดือน

กุมภาพันธ์ 2020

พฤษภาคม)
5.3 สังฆมณฑลจันทบุรี หน่วยงานคำสอน-แพร่

วัตถุประสงค์

ธรรมได้ออก “คำสอนจันท์”

1. เพื่อเผยแพร่ แนวทางการสอนคำสอนสมัย

โดยมีวัตถุประสงค์

ปัจจุบัน แก่ครูคำสอน และบุคคลทั่วไป

1. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสอนคำสอนใน

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า และข่าว
ในวงการคำสอนของศูนย์คำสอนต่างๆ เวบไซต์
www.thaicatechesis.com

โรงเรียน และการสอนคำสอนแก่บุคคลทั่วไป

ปัจจุบัน ปีที่ 30 ฉบับที่ 68 (15 ธันวาคม
2562/2019)

คริสตศาสนา

5.2 สังฆมณฑลราชบุรี ได้ออก

2. เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ทาง
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าว ความเคลื่อนไหว
และกิจกรรมในแวดวงการสอนคำสอน และ

“สารคำสอน”

งานคำสอน - แพร่ธรรม

ตั้งแต่ ค.ศ. 1995 / พ.ศ. 2538 ปีละ 5 เล่ม

หน่วย

สังฆมณฑลจันทบุรีออก

ตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 2008 เล่มละ 150 บาทปัจจุบัน

โดยมีวัตถุประสงค์

ออกราย 4 เดือน ปีที่ 10 ฉบับที่ 38 เดือน ตุลาคม

1. เพื่อเป็นการให้การอบรมต่อเนื่องแก่บรรดา

2019 (ฉบับพิเศษ)

ครูคำสอน และผู้สนใจ

เว็บไซต์ : http://www.kamsonchan.org

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงาน
คำสอน
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6. การส่งบุคลากรประชุมนานาชาติ
การเรียนรู้ด้านคำสอน นอกจากสนับสนุน
บุคลากรรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
แล้วการส่งไปร่วมประชุม สัมมนา และฉลองในระดับ
นานาชาติ เป็นการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และให้
กำลังใจที่ดีมาก
1. Pan Asian Conference on
Catechesis

จัดโดย

FABC - OESC

19-23

ตุลาคม 1995 สิงคโปร์ 11 ประเทศ 49 คน ไทย
2 คน

ฉลอง 10 ปี ของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

2. ปี ค.ศ. 2000 ปียูบีลี เพื่อครูคำสอน 10-11
ธันวาคม ที่กรุงโรม คุณพ่อศิริพงษ์ จรัสศรี และคุณ
พ่อวีระ อาภรณ์รัตน์
3. ฉลอง 10 ปี ของหนังสือคำสอนพระ
ศาสนจักรคาทอลิก (CCC)

8-11

ตุลาคม

ศ.ศ.

2002 ที่กรุงโรม 160 คน เอเชีย 14 คนไทย 4
คน
4 . ไ ป ดู ง า น R C I A ที่ สิ ง ค โ ป ร์ 1 4 - 1 9
กรกฎาคม ค.ศ. 2004 จำนวน 20 คน จากกรุงเทพ

ฉลอง 10 ปี ของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

จันทบุรี ราชบุรี
5. Adult Religious Education
Congress 17-20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 ที่
ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา หัวข้อ Awake to
Grace มีคนร่วมประมาณ 20,000 คน มีคนไทย 6
คน
6. คำสอนครอบครัว จัดโดย FABC -OESC
23 -27 ตุลาคม ค.ศ. 2006 ที่ ABAC บางนา
กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมจาก 14 ประเทศ 42 คน คน
Adult Religious Education Congress

ไทย 5 คน

คำสอนครอบครัว

ดูงาน RCIA
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7. International Conference of
Catechesis 26 -29 กันยายน ค.ศ. 2013

ฉลอง

20 ปี ของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ที่

กรุงโรม ผู้ร่วมเดินทาง 50 คน

International Conference of Catechesis

9. ไปดูงาน RCIA ที่สิงค์โปร์ (ครั้งที่ 2 )
จำนวน 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม ค.ศ. 2017
จำนวน 45 คน
8. ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม สำหรับครูคำ
สอนที่กรุงโรม 22-30 กันยายน ค.ศ. 2016 จาก
ประเทศไทย 2 กลุ่ม คือ กรรมการคำสอน 48 คน
และ คณะเซอร์เซนต์ปอลฯ 42 คน

ดูงาน RCIA

ปีศักดิ์สิทธิ์
แห่งเมตตาธรรม
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7. งานวิจัยในประวัติศาสตร์คำสอนไทย
เพื่อให้งานคริสตศาสนธรรมพัฒนาขึ้นอย่าง

5. วัชศิลป์ กฤษเจริญ บาทหลวง การพัฒนา

มั่งคงทันต่อเหตุการณ์ ตรงกับความต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการสอน

และสภาพความเป็นจริงมากที่สุด จึงต้องมีการ

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูคำสอนตาม

ทำวิจัยด้านคริสตศาสนธรรม (เทียบ GDC
279-280; TDC 109 )
1. The Bangkok International Study
Week of 1962 leading to Faith in
Missionary Work and the Problem of the

แนวคิดอิกญาเซี่ยนในประเทศไทย ดุษฎีบันทิต

different stages โดย บาทหลวงวีระ อาภรณ์
รัตน์ 15 กันยายน 1988 มหาวิทยาลัยซาเลเซียน
กรุงโรม
2. The Renewal in the Mission
Catechesis according to Asian
Catechetical Study Week in Manila 23-30
April,1967 โดย บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ
มหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม 15 พฤษภาคม
1992
3. วัชศิลป์ กฤษเจริญ บาทหลวง การดำเนิน
ชีวิตของเยาวชนคาทอลิก อายุ 16-20 ปี
น ค ร ป ฐ ม : วิ ท ย า ลั ย แ ส ง ธ ร ร ม ค รั้ ง ที่ 1
พ.ศ.2548 และ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552
4. การศึกษากระบวนการพิธีรับผู้ใหญ่เข้า
เป็นคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย (RCIA)
2551 (ค.ศ. 2008) โดย มุขนายก วีระ อาภรณ์
รัตน์ บาทหลวงอันโตนีโอ วาลเซกกี และ
อาจารย์ทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
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วิทยาลัย สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต และการ
พัฒนามนุษย์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
ปี 2558 (ค.ศ. 2015) 363 หน้า
6 . สุ ด ห ทั ย นิ ย ม ธ ร ร ม , D i a l o g o
Interreligioso con i Buddhisti in Thailandia,
Pontificia Universita’ Urbaniana, Roma,
Italia, 2008
7. ปริญญา เสมอพิทักษ์, หลักสูตรคำสอน
ของอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่.
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
คณะศาสนศาสตร์
2008)

สาขาเทววิทยา

ปีการศึกษา 2551 (ค.ศ.

8. คำสอนคนตาบอด
มิสเจเนวีฟ

คอลฟิลด์

ดังนั้น

ตั้งแต่ซิสเตอร์โรส

มัวร์ (ค.ศ. 1947)

สตรีตาบอดชาวอเมริกันเป็น

จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 73 ปี ทำให้มีโอกาสประกาศ

ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน เมื่อ

ข่าวดี แก่บรรดานักเรียน เป็นพิเศษ ศาสตราจารย์

วันที่ 12 มกราคม

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์

พ.ศ.

2482 (ค.ศ.1939) ใช้ชื่อว่า

ซึ่งได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียน

“โรงเรียนสอนตาบอด” ที่

สอนคนตาบอด พบกับ

ศาลาแดง นับเป็นโรงเรียน

มิสเจเนวีฟ คอลฟิลด์

สอนเด็กพิการแห่งแรกในประเทศไทย

และ ซิสเตอร์โรส มัวร์

พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) กรรมการมูลนิธิช่วย

จนมีโอกาสไปเรียนที่

ให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทยได้ติดต่อ

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ขอให้นักบวชหญิงคณะซาเลเซียน

และอัสสัมชัญที่สุดอาจารย์

จำนวน

4 ท่าน

มาดูแล โดยมี ซิสเตอร์ โรส มัวร์ (ชาวไอร์แลนด์)

ได้ขอรับศีลล้างบาปเป็นคาทอลิก

เป็นผู้จัดการ

ศู น ย์ ฝึ ก อ า ชี พ ห ญิ ง ค น ต า บ อ ด ม า อ ยู่ ที่
สามพราน 38 ปี ทำให้บางคนได้ตัดสินใจเรียน
คริสตศาสนธรรม เป็นคาทอลิก ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มาบางคนมาเรียนที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
สามพราน เพื่อเป็นครูคำสอนตาบอด

พ.ศ. 2492 ย้ายโรงเรียนไปที่พญาไท
พ.ศ. 2524 (ค.ศ.1981) ศูนย์ฝึกอาชีพหญิง
ตาบอด สามพราน เกิดขึ้นจากมูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทยฯ ได้พิจารณา เห็นว่านักเรียนหญิง
ผู้พิการทางสายตารุ่นโตของโรงเรียนแผนกหัตถกรรม
ควรมีสถานที่เฉพาะเพื่อฝึกวิชาชีพ จึงได้จัดหาสถานที่
ที่ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 7 มิถุนายน
พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) ได้ย้ายนักเรียนหญิงแผนก
หัตถกรรมจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มาอยู่
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน อย่างเป็น
ทางการ โดยซิสเตอร์คณะซาเลเซียน ดูแลบริหารงาน
ปัจจุบันมีซิสเตอร์ เทเรซา น้ำสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวย
การ
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8.1 คำสอนคนหูหนวก

คุณพ่อเปโตร ภูรวัติ ศีราอริย เป็นผู้อภิบาล

ตั้งแต่ ค.ศ. 2002 เริ่มรวมกลุ่มฆราวาสที่เป็น

คนหูหนวกในสภาพระสังฆราชฯ ตั้งแต่ พฤษภาคม

ล่ามภาษามือวิชาชีพในองค์กรของคนหูหนวก ซึ่งมี

ค.ศ. 2020

ความสนใจ และเห็นว่าศาสนามีความจำเป็น
ต้องการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของคนหูหนวก จึงได้
ปรึกษา คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เจ้าอาวาสวัด
แม่พระฟาติมา ดินแดงในขณะนั้น คุณพ่อได้ให้การ
สนับสนุนการรวมกลุ่มของคนหูหนวก เจ้าอาวาส
องค์ต่อๆ ก็มาให้การอภิบาล สืบต่อมาอย่างดี
คุณณรงค์ ถนอมเล็ก สัตบุรุษวัดคอนเซฟชั่น
กรุงเทพ ได้สมัครมาเรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อเป็นครูคำสอน รุ่นที่ 6 ปี 2008

เนื่องจากมี

ความรู้ ความสามารถใช้ภาษามือได้

จึงเริ่มสอน

ภาษามือ
ชมรมคนหูหนวกคาทอลิก ได้รับการจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2008 โดยพระ
คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และคุณพ่อวัชศิลป์
กฤษเจริญ เป็นจิตตาธิการ
เมื่อสมาชิกเพิ่มมากขึ้น คุณพ่อวัชศิลป์ ได้ขอ
การสนับสนุนใช้สถานที่จากคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์
อัประไมย เจ้าเอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ สาธร
กรุงเทพฯ กลุ่มจึงย้ายมารวมกันที่วัดเซนต์หลุยส์
เข้าร่วมมิสซาวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น และช่วง
เวลา 13.00 - 17.00 น. เป็นการแบ่งปันพระวาจา
ร่วมกัน โดยมีคุณพ่อ ธีรพงษ์ ก้านพิกุล (จันทบุรี )
เป็นจิตตาธิการ คนแรก ปัจจุบันคุณพ่อวิทวัฒน์
แก้วแหวน ช่วยดูแลอภิบาลคนหูหนวก
ชมรมคนหูหนวกดำเนินพันธกิจโดยให้การ
อภิบาลแก่ฆราวาสที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
และใช้ภาษามือประกาศข่าวดีแก่คนหูหนวกใน
สังคมไทย รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิก ใน
ด้านการให้คำปรึกษา การอบรมสัมมนา การ
บริการล่ามภาษามือในพิธีมิสซา จัดอบรมอาสา
สมัครภาษามือแก่สามเณร ฆราวาส ที่วิทยาลัยแสง
ธรรม ทุกวันพฤหัส เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน
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9. สิ่งท้าทายในสังคมปัจจุบัน
ต้นปี ค.ศ. 2020 มีการระบาดไวรัสโคโรน่า
ทำให้ประชาชนทั่วโลก ได้รับผลกระทบ ต้อง

ตรงกับกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ข้อ 22-24 เรื่องนี้
ยังต้องร่วมมือกันต่อไป

“กักตัว” อยู่ที่บ้าน อย่างน้อย 40 วัน ทำให้เห็น
ผลดีต่อสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศ

ธรรมชาติ

และไตร่ตรองชีวิต
1. ทำให้หน่วยงานสื่อมวลชน และสัตบุรุษ
พัฒนาการร่วมพิธีกรรมทางเฟสบุ๊คออนไลน์ ซึ่ง

3.

เนื่องจากเราเป็นคนกลุ่มน้อย

(0.4 %)

ในประเทศไทย การเสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว และสันติสุข
(อ้างแล้ว ข้อ 27(5) หน้า 25) ยังเป็นสิ่งที่เราต้อง
บรรจุในหนังสือคำสอน

การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการอภิบาล

4. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการประกาศข่าวดีเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาขึ้นใน

(Climate

ยุคปัจจุบัน (กฤษฎีการสมัชชาใหญ่ ของพระ

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณสาส์น เลาดา

ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 ข้อ
39)

โตซี เรื่อง การดูรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วม

2. พันธกิจของแผนกคริสตศาสนธรรม ที่

ใหญ่ๆ ข้อ 28 ได้ถือเรื่อง “รักษ์สิ่งสร้าง” เป็นหัวข้อ

“สร้างเสริมสถานบันครอบครัวและวิถีชุมชนวัด ให้

หนึ่งในขอบฟ้าเพื่อการฟื้นฟูการประกาศข่าวดี

เข้มแข็งในความเชื่อทุกมิติ” (คู่มือแนะแนวการ

ใหม่ เราต้องนำมาสอนเด็ก เยาวชนของเรา

Charge)

เป็นวิกฤติเร่งด่วนที่สมเด็จ

กัน (24 พฤษภาคม 2015) ดังกฤษฎีกาสมัชชา

สอนคำสอนในประเทศไทย ข้อ 27 (4) หน้า 25)

ส

รุปในช่วงเวลา “กักตัว” (quarantine) ระยะการระบาดของไวรัสโคโรน่าทั่วโลก ทำให้ข้าพเจ้า
มีโอกาสเขียนบทความ “ 25 ปีงานคำสอนในประเทศไทย (ค.ศ. 1995 -2020) รู้สึกภูมิใจกับ
บุคลากรคำสอน ที่รับการอบรมมาโดยตรง และยังอุทิศตัวทำงานอภิบาล และประกาศข่าวดีใน

วัด ในโรงเรียนและในชุมชนของเรา
งานคำสอน และประกาศข่าวดี มีก่อนเราเกิด...แม้เรากลับไปหาพระบิดา...งานก็ยังมีอยู่ต่อไป
ข้าพเจ้าไม่ได้โดดเดี่ยว มีคณะกรรมการที่ปัจจุบัน คุณพ่อออกัสติน เปรมปรี วาปีโส (นครราชสีมา) เป็น
เลขาธิการ เรามีประชุมสม่ำเสมอ ทั้งของ 4 มิสซังอีสาน และระดับชาติ มีชีวิตชีวาดี
ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้มี วิทยาลัยแสง
ธรรม และศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ที่
ชมรมนักบวชหญิงช่วยบริหารงาน และให้ข้าพเจ้ามี
โอกาสเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของงานคำสอน
ประเทศไทย “ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่
ข่าวดี” (1 คร 9 : 23)
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
22 เมษายน 2020
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