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ชุมนุม (นานาชาติ) เรื�องการสอนศาสนธรรมสําหรับผู้ใหญ่ 

 

 เมื�อขา้พเจา้ไดต้อบแบบสอบถาม (Questionnaire) เรื�อง สภาพการสอนคริสตศาสนธรรมสาํหรับ

ผูใ้หญ่ในประเทศไทย  สมยัที�เป็นเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื�อคริสตศาสนธรรมฯ ทาํใหมี้เพื�อนที�

รับผิดชอบแบบเดียวกนักบัประเทศที�ใชภ้าษาองักฤษ  ทาํใหมี้โอกาสไปประชุมเรื�องการสอนคาํสอนผูใ้หญ่  

International Forum on Adult Religious Education ถึง � ครั� ง คือ  

- ที�ออตตาวา  แคนาดา  (11-15 พฤษภาคม ����) หัวขอ้ ความเชื�อผูใ้หญ่เพื�อเปลี�ยนแปลงชีวิต  มีผู ้

ร่วมประชุม �� คน จาก �� ประเทศ  คนไทย � คน  

- ที�ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา (��-�� เมษายน ����) หัวขอ้ คาํสอนผูใ้หญ่เพื�อการเปลี�ยนแปลงสังคม มี

ผูร่้วมประชุม �� คน จาก �� ประเทศ  คนไทย � คน 

- ที�เมืองไฮเดรราบัค อินเดีย (�-� กุมภาพนัธ์ ����) หวัขอ้ วิสัยทศัน์การประกาศพระวรสารและงาน

คาํสอนผูใ้หญ่  ตามคู่มือแนะแนวการสอนคาํสอน ���� มีผูร่้วมประชุม �� คน คนไทย � คน 

- ที�บ้านผู้หวาน สามพราน บา้นเรา (�� พฤศจิกายน – � ธนัวาคม ����) หวัขอ้ การประสานข่าวดีเขา้

กบัวฒันธรรมทอ้งถิ�นในสถานการณ์หลายหลาก และซบัซอ้นเพื�อพฒันาการสอนคาํสอนผูใ้หญ่ มีผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม �� คน จาก �� ประเทศ  คนไทย �� คน 

- ที�เมืองดูร์แฮม ประเทศองักฤษ (��-�� พฤษภาคม ����) หวัขอ้ การเป็นพยานถึงพระคริสต ์เพื�อแนว

ปฏิบติัสาํหรับการสอนคาํสอนผูใ้หญ่ ในโลกที�มีความหลากหลายดา้นศาสนา  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม �� คน จาก 

�� ประเทศ  คนไทย � คน 

- ที�แคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (��-�� กุมภาพนัธ์ ����) หวัขอ้ มารวมกนั และถูกส่งไปเพื�อการ

อบรมผูใ้หญ่สาํหรับพนัธกิจในชุมชนยคุโลกาภิวฒัน์  มีผูร่้วมประชุม �� คน คนไทย � คน 

 ผลจากการไปร่วมประชุมเหล่านี�  ทาํใหเ้ราตระหนกัถึงความสาํคญั เห็นแนวทางการสอนคาํสอน

ผูใ้หญ ่และเริ�มปฏิบติัในบางวดั  ในบางสังฆมณฑล โดยจดั � แบบคือ 

1. สําหรับคาทอลิกผู้ใหญ่  คือ จดัอบรมแก่ผูที้�สนใจ ในวนัเสาร์ เนื�อหา พระคมัภีร์ พิธีกรรม  

วิถีชุมชนวดั ฯลฯ 

2. สําหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ที�สนใจคริสตศาสนธรรม ใช้เนื�อหา  วิธีการ  และพิธี  ตามหนังสือ    

กา้วไปดว้ยกนั (Our Journey Together) พยายามหาพี�เลี� ยง (Sponsor) พิธีตอ้นรับ  พิธีเลือกสรร 

พิธีเอฟฟาธา  และการสอนหลงัรับศีลลา้งบาปอีก � สัปดาห ์

 

2] ข้อกําหนดของสภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลิกแห่งประเทศไทย (�� สิงหาคม ����) กฤษฎีกา � 

ข้อกาํหนดเกี�ยวกับการจัดเตรียมผูเ้ตรียมตัวรับศีลล้างบาป  เพื�อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมาย        

พระศาสนจกัร มาตรา ���#� สภาฯ ประกาศวา่ 

1)  ตอ้งจดัใหผู้ใ้หญ่ที�จะสมคัรใจรับศีลลา้งบาปเป็นผูเ้ตรียมตวัรับศีลลา้งบาป หรือเทียบเท่า  (เทียบ

มาตรา ��� # �) ส่วนเด็กในวยัเรียนที�ยงัไม่ไดรั้บศีลลา้งบาป  ก็ใหถื้อขอ้กาํหนดเดียวกนันี�  
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2)   เฉพาะบุคคลที�ไดรั้บ “จารีตรับผูเ้ตรียมตวัรับศีลลา้งบาป”   เท่านั�น   จึงจะไดรั้บการพิจารณาว่า

เป็นผูเ้ตรียมตวัรับศีลลา้งบาป 

3)  ผูส้มคัรจะไดรั้บการชี�แจงถึงพิธีเตรียมตวัเป็นขั�นๆ  เพื�อรับศีลลา้งบาป  เมื�อจบพิธีแต่ละขั�นจะตอ้ง

ลงชื�อ  และผูเ้ป็นประธานในพิธีแต่ละขั�นจะตอ้งลงชื�อดว้ย  

4)  ผูส้มคัรจะถูกรวมเขา้ไปในกลุ่มที�ตั�งขึ�นมาโดยมีจุดประสงฆเ์พื�อให้ผูส้มคัรไดรั้บประสบการณ์

ทางดา้นชีวิตของพระศาสนจกัร 

5)  สิทธิพิเศษสาํหรับผูเ้ตรียมตวัรับศีลลา้งบาปมีดงันี�คือ 

     ก. มีสิทธิ� ไดรั้บพิธีปลงศพในพระศาสนจกัร 

     ข. มีสิทธิ� ไดรั้บการอวยพรต่างๆ 

 

3] รายงานการวิจัย  การศึกษากระบวนการพิธีรับผูใ้หญ่เขา้เป็นคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย (RCIA) 

คณะผูว้ิจยั มุขนายก วีระ อาภรณ์รัตน์ บาทหลวงอนัโตนีโอ วาลเซกกี  และ อ.ทวศีกัดิ�  เดชาเลิศ  ศูนยว์ิจยั

คน้ควา้ศาสนาและวฒันธรรม  วิทยาลยัแสงธรรม  ปีการศึกษา ����  จดัพิมพเ์ดือน กุมภาพนัธ์ ���� (ค.ศ. 

2009) 

สรุปผลการวิจัย  (ดูหนา้���-���) 

1. ส่งแบบสาํรวจ ��� วดั ทั�วประเทศ  ส่งกลบั ��� วดั 

2. จดัพิธีรับผูใ้หญ่เขา้เป็นคริสตชน ��� แห่ง 

3. จดัพิธีตอ้นรับผูส้มคัรเรียนคาํสอน พบวา่ ร้อยละ ��.� ระบุวา่ไม่มีที�จดัใหมี้พิธีเพียงพอร้อยละ 

43.3  

4. การจดัใหมี้พิธีเลือกสรร ร้อยละ ��.�  

5. การจดัพิธีศีลศกัดิ� สิทธิ� แห่งการรับเขา้เป็นคริสตชน ในวนัเสาร์ศกัดิ� สิทธิ� ...มีพิธีเอฟฟาธา ร้อยละ 

40.4 

6. การดาํเนินงานหลงัจากรับศีลศกัดิ� สิทธิ� แห่งการเริ�มตน้ชีวิตคริสตชนพบวา่   

6.1  มีการสอนคาํสอนต่อเนื�อง ร้อยละ ��.� 

6.2  มีการใชห้นงัสือ ก้าวไปด้วยกนั  ในการสอนคาํสอน ร้อยละ �� 

6.3  ลกัษณะการสอน  ใชบ้าทหลวงคนเดียว ร้อยละ ��.� 

  มีครูคาํสอนและพี�เลี�ยงช่วย ร้อยละ ��.� 

6.4  มีการจดัชุมนุมคริสตชนใหม่ ร้อยละ ��.� 

 ในรายงานการวิจยั เรื�องนี�  ยงัมีอภิปราย (หนา้ ���-���) ขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม �� ขอ้ 

(หนา้ ���-���) และขอ้เสนอแนะของคณะผูว้ิจยั (หนา้ ���-���) ผูใ้ดสนใจสามารถศึกษาต่อได ้
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4]  สมณสภาเพื�อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ ไดจ้ดัพิมพห์นงัสือ คู่มือแนะแนวการสอนคําสอน ค.ศ. ����  

(Directory for Catechesis) เมื�อวนัที� �� มิถุนายน ค.ศ. ���� คณะกรรมการคาทอลิกเพื�อคริสตศาสนธรรม

ประเทศไทย  ไดแ้ปลและจดัพิมพใ์นเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ���� ในบทที� � เรื�อง การสอนคําสอนในชีวิต

ของบุคคลต่างๆ ไดเ้สนอลาํดบัความสาํคญัของบุคคลเป้าหมายใหม่ ดงันี�  

 �. การสอนคาํสอนและครอบครัว (ขอ้ ���-���) 

 �. การสอนคาํสอนกบัเด็กและวยัรุ่น (ขอ้ ���-���) 

 �. การสอนคาํสอนในขอบเขตของคนหนุ่มสาว (ขอ้ ���-���) 

 �. การสอนคาํสอนกบัผูใ้หญ่ (ขอ้ ���-���) 

 �. การสอนคาํสอนกบัผูสู้งอาย ุ(ขอ้ ���-���) 

 �. การสอนคาํสอนกบับุคคลที�มีความพิการ (ขอ้ ���-���) 

 �. การสอนคาํสอนกบัผูอ้พยพยา้ยถิ�น (ขอ้ ���-���) 

 �. การสอนคาํสอนกบัผูอ้พยพยา้ยถิ�นออกนอกประเทศ (ขอ้ ���-���) 

 �. การสอนคาํสอนกบับุคคลชายขอบ (ขอ้ ���-���) 

 ��. การสอนคาํสอนในเรือนจาํ (ขอ้ ���-���) 

ในบทที� � ชุมชนคริสตชนในฐานะผูมี้ส่วนร่วมในการสอนคาํสอน กลา่วถึง ชุมชนวดั  สมาคม และ

กลุ่มต่างๆ ของสัตบุรุษ โรงเรียนคาทอลิก  และการสอนศาสนาคาทอลิกในโรงเรียน 

บทที� �� การสอนคําสอนในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย  กล่าวถึง 

วฒันธรรมดิจิทลัในฐานะเป็นปรากฎการณ์ทางศาสนา  การสอนคาํสอนและคาํถามบางอย่างที�เกี�ยวกบั      

ชีวจริยธรรม (ขอ้ ���-���)  การสอนคาํสอนและคาํถามบางอย่างที�เกี�ยวกบัชีวจริยธรรม (ขอ้ ���-���)  

การสอนคาํสอนและการมีส่วมร่วมดา้นสิ�งแวดลอ้ม (ขอ้ ���-���) 

 บทที� �� การสอนคําสอนที�ให้บริการในการนําความเชื�อเข้าสู่วัฒนธรรม 

- กล่าวถึงเป้าหมายของการนาํความเชื�อเขา้สู่วฒันธรรม (ขอ้ ���-���) 

- หนงัสือคาํสอนทอ้งถิ�น (ขอ้ ���-���) 

 

5] พระสันตะปาปาฟรันซิส ไดอ้อกสมณลิขิตอตัตาณติั (Motu Proprio) ชื�อ Antiquum Ministerium แปลวา่ 

ศาสนบริกรดั�งเดิม วนัที� �� พฤษภาคม ���� (� หนา้) ใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของครูคาํสอนฆราวาส  

บทบาท  การอบรม  และรูปแบบการปฏิบติัหนา้ที� 

  บิชอป อนัโตนีอุส ซูบีอนัโต บันยามิน OSC บิชอปของบนัดุง ประเทศอินโดนีเซีย  ประธานของฝ่าย

การศึกษาและการอบรมความเชื�อของสหพนัธ์สภาบิชอปคาทอลิกแห่งเอเชีย FABC-OE ไดอ้อกจดหมาย    

(� เมษายน ����) ขอใหทุ้กมิสซงัตอบแบบสอบถามเกี�ยวกบัครูคาํสอนภายในวนัที� �� เมษายน ���� และ

ประชุมทางออนไลน์ วนัที� � และ �� มิถุนายน ���� เวลา ��.�� น. – ��.�� น. (เวลาประเทศไทย) 
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6]  การชุมนุมนานาชาติเรื�องการสอนคําสอน (International Congress on Catechesis ครั� งที� �) จดัโดยสมณ

สภาเพื�อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่  หวัขอ้ “ครูคาํสอน ประจกัษพ์ยานชีวิตใหม่ในพระคริสตเจา้” 

ระหวา่งวนัที� �-�� กนัยายน ค.ศ. ���� ที�กรุงโรม  วตัถุประสงคเ์พื�อช่วยใหก้ารสอนคาํสอนและการอบรม

ศีลธรรมลึกซึ� งยิ�งขึ�น  เนน้ภาคที� � ของหนงัสือคาํสอนพระศาสนจกัรคาทอลิก โดยเนน้ชีวิตใหม่ในพระ

คริสตเจา้ 

 

7]  ข้อไตร่ตรองส่วนตัว 

�. ขา้พเจ้าภูมิใจที�มีวิทยาลัยแสงธรรมเกือบ �� ปี  เคยเป็นนักศึกษาที�นี�   และเป็นส่วนหนึ� งของ

วิทยาลยัแสงธรรม  ภูมิใจที�มีหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  สาขาวิชาคริสต 

ศาสนศึกษา และหลกัสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  และกาํลงัดาํเนินการจดัตั�ง วิทยาเขต      

เซเวียร์เชียงราย สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื�อการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

�. การไปร่วมงานประชุมนานาชาติ เรื�องการสอนศาสนธรรมสําหรับผูใ้หญ่ ทาํให้ตระหนักดีว่า  

นกัศึกษา  อาจารย ์และผูร่้วมงานในวิทยาลยัแสงธรรม ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ให้คล่องขึ�น  เพื�อการสื�อสาร

และรับขอ้มูล 

�. บรรดาบาทหลวง และบัณฑิต  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ตอ้งรัก  ทุ่มเท สอนคาํสอนดว้ยตนเอง  

และอาํนวยความสะดวกในการสอนคริสตศาสนธรรม แก่ครูในโรงเรียน  และในหมู่บา้นต่างๆ มากขึ�น 

�. วิทยาลยัแสงธรรม ควรเพิ�มวิชาการสอนคริสตศาสนธรรม ตามคู่มือเล่มใหม่ ในยุคดิจิทลั แก่

นกัศึกษา “ไม่เพียงแค่ดาํเนินไปโดยการใชเ้ครื�องมือดิจิทลัต่างๆ เท่านั�น แต่ดว้ยการเสนอพื�นที�สาํหรับการ       

มีประสบการณ์ทางความเชื�อดว้ย” (DC  ขอ้ ���) 

 

   การรับฟังกนั  เพื�อการเดินไปดว้ยกนั  หนึ�งเดียว  ร่วมมือกนั  ในพนัธกิจของเรา 

 

 


