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         ผูชวยหัวหนาสาขาวิชาฯและอาจารยประจำ  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม           

“ã¤ÃÇèÒ¤ÃÙ¤ÓÊÍ¹äÁèÊÓ¤ÑÞ?”
หมวดคำสอน**

 หาก “ครู” เปนบุคคลท่ีสำคัญรองจากพอแมในการอบรมส่ังสอนลูกหลานเยาวชน
“ครูคำสอน” ก็เปนบุคคลสำคัญรองจากพระสงฆ และนักบวชในการสอนคำสอนแกเด็ก
เยาวชน   และผูใหญคาทอลิก   และผูสนใจศาสนาคริสตของเรา 
                                                         ในหนังสือประวัติการเผยแพรคริสตศาสนา
                                                       ในสยามและลาว   บาทหลวงโรแบต  โกสเต
                                                     เขียน   อรสา   ชาวจีน   แปลและเรียบเรียง
                                         (ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  กรุงเทพๆ
                                   จัดพิมพ  พ.ศ.2549/2006 ,725 หนา) ได
                                                            กลาวถึงครูคำสอนหลายตอน เชน
“ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ครูสอนหนังสือและครูคำสอนมักเปนคนเดียวกัน... ครูคำสอน
ในฐานะเปนผูรวมงานของศาสนบริกรแหงพระวาจา มีความสำคัญเปนพิเศษ มีการกำหนด
หลักเกณฑการคัดเลือก พรอมท้ังภาระหนาท่ี ครูคำสอนตองไดรับการอบรมจากสามเณราลัย
และจะเลือกผูท่ีเหมาะสมบางคนจากคนเหลาน้ีเพ่ือบวชเปนพระสงฆ” (หนา 97)

พระสงฆธรรมทูตสมัยแรกท่ีพูดภาษาทองถ่ินยังไมได “เม่ือพระสงฆออกไปตามท่ีตางๆ
จะมีครูคำสอนหน่ึงหรือหลายคนติดตามไปดวยเสมอ บางคร้ังจะสงครูคำสอนไปตามลำพัง
ชุมชนคริสตังบางแหงท่ีไมมีพระสงฆประจำอยู จะมีแตครูคำสอนเทาน้ัน…บางคร้ังเราไมคอย
เห็นความสำคัญ และคุณความดีของครูคำสอน ท่ีทำงานประกาศพระวรสาร และอบรม
ส่ังสอนคริสตัง ดังน้ัน เม่ือเห็นบทบาทของพวกเขาในมิสซัง จึงเห็นวาจำเปนตองอบรม
ครูคำสอนเหลาน้ีอยางเหมาะสม” (หนา 434)

ครูคำสอนทรงคุณคา ป ค.ศ.2004
โอกาสชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ คร้ังท่ี 3

อ.ทัศนีย  มธุรสสุวรรณ



ใครวาครูคำสอนไมสำคัญ ? 97

ขาพเจา (ผูเขียน) เปนครูและครูคำสอน 25 ป ตระหนักดีถึงศักด์ิศรีของครูคำสอน
ท่ีพระเจาทรงมอบให ขาพเจาประทับใจ บุญราศีสมเด็พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2
ท่ีตรัสถึงบรรดาครูคำสอน ในสมณสาสนเตือนใจเร่ืองการสอนคำสอนในปจจุบัน ไดกลาวถึง
ความสำคัญของครูคำสอนวาดังน้ี “ขาพเจาขอกลาวขอบคุณบรรดาครูคำสอนตามวัดตางๆ
ท้ังชายและหญิงจำนวนมากซ่ึงทำงานอยูท่ัวโลกและกำลังอุทิศตนเพ่ือใหการอบรมศาสนธรรม
รุนตางๆ งานของพวกทานดูวาเปนงานต่ำตอยและไมมีใครเห็น แตกระน้ันก็ดี ทานก็ยัง
ทำดวยความรอนรนและความยินดี น่ีแหละแบบฉบับท่ีเดนมากของฆราวาสแพรธรรม ซ่ึง
มีความสำคัญอยางย่ิงยวดสำหรับเด็กและเยาวชนท่ีขาดการอบรมดานศาสนาอยางเหมาะสม
ในบานของพวกเขาดวยสาเหตุตางๆมีคริสตชนจำนวนเทาใดแลวท่ีไดรับความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับคำสอนคาทอลิก การเตรียมตัวรับศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท คร้ังแรกและศีลกำลัง
จากครูคำสอน...ขาพเจารวมกับการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคร้ังท่ี 4 มิไดลืมความสำคัญ
ของทาน ขอเปนกำลังใจแกพวกทานในการทำงานเพ่ือชีวิตของพระศาสนจักรตอไป”
(สมณสาสนเตือนใจฯ  ขอ 66) 
กระแสเรียกของฆราวาสในดานการสอนคำสอน 
มาจากศีลลางบาปไดรับการเสริมพลังดวยการ
รับศีลกำลัง   พวกเขาจึงมีสวนรวมใน   “งาน
ศาสนบริกรของพระคริสตเจาในฐานะสงฆ 
ประกาศก   และกษัตริย”   นอกเหนือจาก
กระแสเรียกทั่วไปใหทำงานแพรธรรมแลว   
ฆราวาสบางคนไดรับการเรียกเปนพิเศษใหมา
เปน   ครูคำสอน   ซึ ่งไดรับการเรียกจาก
พระจิตเจามาสูพันธกิจของพระศาสนจักร
ภายใตการนำของพระสังฆราช และเปนผูประสานงานอยางพิเศษกับกิจกรรมแพรธรรมของ
พระศาสนจักร (คูมือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย ขอ 140) ครูคำสอนจึงเปน
ผูท่ีถูกเรียกมาเพ่ือรวมงาน และติดตามองคพระเยซูเจาเปรียบเสมือนเปนประกาศก ครูและ
ผูอบรมส่ังสอน ประกาศขาวดีของพระองค (เทียบ Orientamenti e Itinerari di 
Formazione dei Catechisti หนา 37) ดังน้ัน “ครูคำสอนเปนผูท่ีไดรับการแตงต้ัง 
และถูกสงไปจากพระคริสตเจา” เพ่ือทำงานในทามกลางพระศาสนจักร (เทียบ La Formazione
di Catechisti nella Comunita Cristiana Orientamenti Pastorali ขอท่ี 12)
ดังน้ันกระแสเรียกของครูคำสอนจึงมีคุณลักษณะ ดังน้ี

ครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
บุญยาตราสูสองคอน (โอกาสวันครูคำสอนไทย)

เม่ือวันท่ี 4-6 ธันวาคม 2552
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 1.ครูคำสอนคือผูท่ีไดรับการเรียกจากพระศาสนจักร 
 คริสตชนทุกคนไดรับการเรียกต้ังแตรับศีลลางบาป ในการทำหนาท่ีแพรธรรม การ
เปนครูคำสอนเปนการเรียกอยางหน่ึงท่ีพระเปนเจาทรงเรียกดวยความรัก เปนพระหรรษทาน
ท่ีพระเปนเจาประทานใหเรา เพราะฉะน้ันครูคำสอนตองตอบรับการเรียกของพระเปนเจา
และรับใชพระเปนเจาโดยการดำรงชีวิตเปนพยานถึงพระคริสตเจาพระผูชวยใหรอด ครูคำสอน
เปนผูสอนและอบรมพ่ีนองคริสตชนในความเช่ือโดยการประกาศพระวรสาร (เทียบ Il
Rinnovamento della Catechesi ขอท่ี 185)
 2.ครูคำสอนคือผูท่ีไดรับการเรียกเพ่ือประกาศพระวาจาของพระเปนเจา
  ครูคำสอนคือผูท่ีไดรับการเรียกเพ่ือประกาศพระวาจาของพระเปนเจา ครูคำสอนไม
เพียงแตเปนผูท่ีดำรงชีวิตท่ีสมบูรณในความเช่ือแตเพียงฝายเดียว แตตองเปนผูใหกับผูอ่ืน
“...จงพรอมเสมอท่ีจะใหคำอธิบายแกทุกคนท่ีตองการรูเหตุผลแหงความหวังของทาน จงอธิบาย
ดวยความออนโยน และดวยความเคารพอยางบริสุทธ์ิใจ...” ( เทียบ 1 เปโตร 3: 15-16

   การประกาศพระวาจาของพระเปนเจา ก็เปนการประกาศแผนการแหงความรอดตาม
เร่ืองราวในพระคัมภีร ครูคำสอนตองถายทอดความเช่ือ คือ ขอความเช่ือ พระบัญญัติ
พระเปนเจา พิธีกรรม การภาวนาและเปนพยานแหงความเช่ือ ความรัก และเมตตาโดย
ยกตัวอยางจากนักบุญท้ังหลาย ซ่ึงทานเหลาน้ันไดดำรงชีวิตเปนแบบอยางท่ีดีแหงความเช่ือ
และครูคำสอนเปนผูท่ีสอนการตีความหมายตามพระคัมภีร ซ่ึงพระเปนเจาทรงเปดเผยแกมนุษย 
เพราะฉะน้ันครูคำสอนเปรียบเสมือนเปนผูสอนและผูอบรมใหกับผูรับฟงพระวาจาของพระเจา
(เทียบ Formazione Catechista in Italia negli Anni Ottanto หนา 40,50)

3.ครูคำสอนคือผูท่ีรับใชและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเปนเจา  
  พระศาสนจักรสอนใหเขากลาว พระวาจาแหงการชวยใหรอด ถายทอดคำสอนท่ีไดรับ 

ฝากมอบอำนาจท่ีไดรับและใชเขาไปเทศนสอนมิใชเร่ืองตัวของเขา หรือความคิดสวนตัวของเขา
(เทียบ 2 คร 4:5) แตเทศนสอนพระวาจาซ่ึงเขาเองหรือพระศาสนจักรมิใชนายสูงสุดหรือ
เจาหนาท่ีบงการส่ิงใดตามใจชอบ แตเปนผูรับใชท่ีจะถายทอดตอไปดวยความซ่ือสัตย (เทียบ
การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน ขอ 15) พระเยซูเจาไดตรัสวา “ผูใดฟงทาน ผูนั้นฟงเรา” 
(เทียบ ลูกา 10: 16) และ “มนุษยมิไดดำรงชีวิตดวยอาหารเทาน้ัน แตดำรงชีวิตดวย พระวาจา
ทุกคำท่ีออกจากพระโอษฐของพระเจา” (เทียบ มัทธิว 4:4) อยางไรก็ดี ในการพบปะแตละ
คร้ังในกลุมผูเรียนคำสอนกับครูผูสอนคำสอน ก็เหมือนกับพระเยซูเจาทรงเทศนาในโรงธรรม
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ท่ีนาซาเร็ธ คือ ครูคำสอนตองเปนผูประกาศขาวดีใหกับเด็กๆ และกลุมผูเรียนคำสอน  
เพราะฉะน้ันสำหรับครูคำสอนควรจะเปนผูท่ีเรียนรูอยางลึกซ้ึงเก่ียวกับพระวจนะของพระเจา
เพ่ือนำพระวาจาของพระเจาน้ันเผยแพรกับคริสตชนตอไป (เทียบ Il Minister del 
Catechista หนา 35-35, 39-41,48)

อน่ึง ในหนังสือคูมือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย ขอ 144 ไดกลาวถึง
ครูคำสอนวาเปน ศาสนบริกรท่ีสำคัญของพระศาสนจักรดวยเชนกัน ดังน้ันครูคำสอนจึงควรมี
คุณลักษณะ ดังตอไปน้ี

ก) ครูคำสอนจะตองเปนผูมีอุดมคติ ท่ีวา “การทำใหชีวิตศักด์ิสิทธ์ิในขณะท่ีดำเนินชีวิต
เย่ียงฆราวาส แพรธรรม” (LG 41) ตามหลักการและท่ีมาของเอกลักษณครูคำสอนคือ
“พระบุคคลของพระคริสตเจาเอง” (คูมือครูคำสอน 20)

ข) ตอบรับการเรียกของพระเจา ดวยความเสียสละ และใชความสามารถตางๆ มิใช
เพ่ือสอนคำสอนผูอ่ืนเทาน้ันแตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองในดานความเช่ือ

ค) ครูคำสอนตองอุทิศตนเปนพยานถึงขาวดีของพระคริสตเจา โดยแบงปนความเช่ือ ดวย
ความเช่ืออยางม่ันคง ดวยความรักความยินดี ความกระตือรือรนและความหวัง “จุดหมาย
สูงสุด และหัวใจของการฝกอบรมการสอนคำสอนอยูท่ีความพรอมท่ีจะเรียนรู และความสามารถ
ท่ีจะส่ือสารสารแหงพระวรสาร” (GDC 235) ส่ิงเหลาน้ีจะเกิดข้ึนไดเม่ือครูคำสอนเช่ือใน
พระวรสาร และถายทอดออกมาดวยชีวิต

ง) อุทิศตนเพ่ือพระศาสนจักร และรับใชชุมชน เพียรพยายามกระทำตนใหเปนเคร่ืองมือ
ท่ีมีคุณภาพของพระเจา และเปนเคร่ืองหมายถึงการประทับอยูของพระจิต

จ) มีความรู ทักษะ และความสามารถ แมครูคำสอนจะไดรับการเตรียมอยางดีใน
ศาสนบริกรดาน คำสอน แตถาปราศจากการกระทำของพระจิตเจา ส่ิงเหลาน้ีก็ไรความหมาย

ดังน้ัน ครูคำสอนจึงควรแสวงหาความรูจากพระคัมภีร ศึกษาพระคัมภีรเปนประจำเพ่ือ
ใหเกิดทักษะ เปนผูนำการแบงปนพระวาจา มีจิตภาวนา และเติบโตในความเช่ือตามวัยใน
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม

อยางไรก็ดี ในหนังสือคูมือการสอนคำสอนในประเทศไทย ขอ 142-143 ยังไดกลาว
ถึงครูคำสอนวาเปนบุคคลสำคัญในงานสรางชุมชนคริสตชนกลุมยอย ชวยงานคำสอนในเขตวัด
และสถาบันการศึกษา ดังน้ัน งานคำสอนและงานอภิบาลจะบังเกิดผลสำเร็จเพียงใด ข้ึนอยู
กับการดำเนินชีวิตท่ีดีของครูคำสอนมากกวาวิธีการและส่ืออุปกรณ ฉะน้ัน การเปนครูคำสอน 
หมายถึง
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(1) การตอบรับกระแสเรียกใหเปน “พยานถึงพระวรสาร” เปนผูรวมงานในพระคริสตเจา
(2) การตอบรับกระแสเรียกเปน “ธรรมทูตและผูประกาศขาวดี” โดยรวมมือและประสาน

สัมพันธภายใตสายงานและการแนะนำของผูรับผิดชอบ
(3)    การมี “สวนรวมรับผิดชอบงานคำสอนผูใหญ คำสอนเยาวชน คำสอนเด็ก” ท้ังใน

ดานการอบรม การเปนพยานชีวิตศีลธรรมท่ีดีงาม และมีชีวิตท่ีสนิทสัมพันธกับพระคริสตเจาใน
การภาวนา

(4) ผูท่ีเต็มใจ “อุทิศตนเพ่ือพระศาสนจักร” ดวยความซ่ือสัตย ซ่ือสัตยตอพระเจา และ
รับใชชุมชนตามจิตตารมณพระวรสาร

ไดจำแนกครูคำสอนตามลักษณะงานคำสอนในบริบทของประเทศไทยได 3 
ประเภท เพ่ือใหการอบรม ชวยเหลือ สนับสนุนใหครูคำสอนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังตอไปน้ี

1) ครูคำสอนอาชีพ (Professional / fulltime Catechists) คือผูไดรับการอบรม และ
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันท่ีพระศาสนจักรรับรองและไดรับการแตงต้ังจากพระสังฆราชหรือ
พระสงฆ เพ่ือทำงานดานคำสอนเต็มเวลา

2) ครูคำสอน (Part-time Catechists) คือครู หรือคริสตชนฆราวาสท่ีไดรับการอบรม
ดานคำสอน ไดรับการแตงต้ังและไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีสอนคำสอนในโรงเรียนหรือวัด

3) ครูคำสอนอาสาสมัคร (Volunteer Catechists) คือคริสตชนฆราวาสท่ีอาสาสมัคร
ชวยงานคำสอนหรือสมาชิกองคกรคาทอลิกตางๆฆราวาสแพรธรรม พลมารี โฟโคลาเร ผูอาน
พระคัมภีร ผูนำสวดประจำหมูบานในบางสังฆมณฑล ฯลฯ

            อน่ึง พระศาสนจักรในประเทศไทย ได
                                                            ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรครู ฆราวาส

                                            และนักบวชใหมีโอกาสศึกษาดานศาสนา และ
                                                                เทววิทยามากย่ิงข้ึนดวยเชนกัน 

                                                    ดังน้ัน สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
                                                          ประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการคาทอลิก
                                                         เพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
                                                                จึงรวมมือกับวิทยาลัยแสงธรรม ดำเนินการ
                                                           เปดหลักสูตรคริสตศาสนศึกษาโดยทบวง
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มหาวิทยาลัยอนุมัติใหดำเนินการเปดหลักสูตรน้ีไดต้ังแต ปการศึกษา 2543 โดยเปนหลักสูตร
4 ป ผูท่ีจบการศึกษาจะไดรับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศาสนศาสตร สาขา
วิชาคริสตศาสนศึกษา (Bachelor of Arts: Christian Studies) และสำนักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา มีมติใหรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาน้ี เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2545
เปนตนมา ดังน้ันจึงเปนการพัฒนากระแสเรียกการเปนครูคำสอนใหมีคุณภาพท้ังในดานชีวิต
จิตครูคำสอน ความรูดานเทววิทยา ดานคริสตศาสนธรรม ทักษะและวิธีการสอนในบริบท
สังคมไทยดวย ซ่ึงมีบัณฑิต ครูคำสอน จบการศึกษาไปแลว 8 รุน จำนวน 110 คน  ซ่ึงไดรับใช
พระศาสนจักรทองถ่ินและสวนรวมในฐานะฆราวาส นักบวช จึงหวังเปนอยางย่ิงวาเราตอง
ชวยกันเสริมสรางกระแสเรียกการเปนครูคำสอนใหมีคุณภาพและจำนวนมากข้ึน เพ่ือรับใช
พระศาสนจักรในประเทศไทยตอไป  ปจจุบันมีนักศึกษา ช้ันป 1-4  จำนวน 93 คน 

ในบทความน้ี ขาพเจาไดสัมภาษณครูคำสอนจำนวน 5 ทาน เก่ียวกับ “เสนทางกระแส
เรียกการเปน ครูคำสอน” เพ่ือแบงปนชีวิตกระแสเรียกการเปนครูคำสอนของพวกเขา ในโอกาส
น้ีดวย

1. อันนา ทิพยวัลย  กิจสกุล  อายุ  70 ป  สอนคำสอน  51 ป
ปจจุบัน  เปนครูคำสอนอาสาสมัคร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  สอนคำสอนผูใหญท่ีวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจ่ัน (ต้ังแตป 2543 – ปจจุบัน)                     

   สอนวิธีการสอนคำสอนอนุบาล ท่ีศูนยคำสอนแมริม สังฆมณฑลเชียงใหม 
   สอนคำสอนกลุมชาติพันธุ (ผูใหญและเยาวชน) วัดนักบุญสเตเฟน สังฆมณฑล
   เชียงใหม

  รวมเปนกลุมแพรธรรมเคล่ือนท่ีออกเย่ียมตามบานของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี 

เสนทางกระแสเรียกการเปนครูคำสอน เกิดจากการเห็นแบบอยางและประทับใจการปฏิบัติตน
ของบรรดามิชชันนารีท่ีเสียสละ อุทิศตนในการสอนคำสอน และชวยเหลือในยามเดือดรอน 
เชน พระสังฆราชวังกาแวร พระสังฆราชลังเยร และ คุณพอกูตัง จึงทำใหตระหนักถึงความ
รักท่ีพระทรงมีตอเรามากมายผานทางมิชชันนารีเหลาน้ี จึงพรอมท่ีจะประกาศความรักของ
พระใหโลกรู และมีความสุขทุกคร้ังท่ีไดแบงปนความรักของพระใหกับผูอ่ืน
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  2. มาการีตา กมลา สุริยพงศประไพ อายุ 46 ป สอนคำสอน 19 ป
  ปจจุบัน เปนครูสอนคำสอนเต็มเวลาท่ีวัดและโรงเรียนนักบุญเปโตร
  ตำแหนง ผูชวยผูอำนวยการฝายจิตตาภิบาล โรงเรียนนักบุญเปโตร

        อัครสังฆมณฑล  กรุงเทพฯ

เสนทางกระแสเรียกการเปนครูคำสอน กอนอ่ืนใด ขอขอบพระคุณพระเจา ท่ีพระองคได
ทรงเลือกขาพเจาใหเปนครูคำสอน จากครูคนหน่ึงท่ีไมไดมีความรูมากมาย ไมไดมีโอกาสได
สอนคำสอน เน่ืองจากมีหนาท่ีอ่ืนในโรงเรียนท่ีตองรับผิดชอบ แตมีโอกาสไดชวยกลุมกิจกรรม
พลศีล ท่ีไดมาเร่ิมกอต้ังเปนคร้ังแรกท่ีโรงเรียน กระแสเรียกการเปนครูคำสอนจึงไดเร่ิมตน
อยางชัดเจน เม่ือมีโอกาสไปศึกษาตอดานคำสอนท่ีกรุงโรม จึงสัมผัสไดวาพระทรงเตรียมตัว
ขาพเจาในหลายๆดานสำหรับงานของพระองค เม่ือจบการศึกษาแลว ก็ไดทำหนาท่ีครูคำสอน
เต็มเวลา ไดรับการสนับสนุนอยางดีจากคุณพอเจาวัดทุกองค มีเพ่ือนรวมงานท่ีดี ท่ีชวยกัน
ทำงานในดานการสอนคำสอนและงานอภิบาลท้ังท่ีวัดและโรงเรียน ทำงานกันแบบไมรูจัก
เหน็ดเหน่ือย ส่ิงท่ีภูมิใจและดีใจก็คือ ไดมีโอกาสทำงานอภิบาลพ่ีนอง คริสตชนในวัดและ
หมูบานของตนเอง โดยแฉพาะกับบรรดาเด็กและเยาวชนในเร่ืองจิตวิญญาณ เม่ือเราอุทิศตน
อยางเต็มกำลังของเรา เพ่ืองานของพระองคแลว พระพรของพระจะเต็มท่ีสำหรับชีวิตของเรา
เชนกัน ชีวิตท่ีมีความสุข มีพระพรสูสมาชิกในครอบครัว บางคร้ังมีปญหาบางแตก็มีความม่ันใจ
อยูเสมอวาพระจะทรงดูแลเรา “พระเจาทรงบันดาลใหทุกส่ิงกลับเปนประโยชนแกผูท่ีรัก
พระองค” (รม 8:28) และก็เปนเชนน้ันจริง ๆ

  3. เปโตร ทรงพล ศรีวิโรจน  อายุ 53 ป  สอนคำสอน  14  ป
  ปจจุบัน เปนครูคำสอน โรงเรียนเซนตโยเซฟเพชรบุรี  สังฆมณฑลราชบุรี 
เสนทางกระแสเรียกการเปนครูคำสอน เร่ิมจากการเรียนคำสอน และมีความรักพระต้ังแต
เด็ก วัยรุน และผูใหญ ดังน้ัน ความรักจึงเปนอันดับหน่ึง ตามดวยความสนิทสัมพันธกับ
พระเจา คือ การสวดภาวนา รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ อานหนังสือศรัทธา และหนังสือท่ี
ดีท่ีสุดในชีวิตของผมก็คือพระคัมภีร ในชีวิตการเปนครูคำสอนยังคงมีปญหาและอุปสรรค 
ดังน้ันจึงตองมีความอดทนดวย และการเปนแบบอยางท่ีดี (ดวยความคิด คำพูด และการ
กระทำ) ความเสียสละ (ทุกเวลาเชา เท่ียง เย็น ในวันท่ีมีเวลาผมตองหาชองทางสอนคำสอน
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เหน่ือยแตมีความสุข) ส่ิงเหลาน้ีชวยหลอหลอมทำใหผมทำหนาท่ีในการเปนครูคำสอนท่ีดี ผม
ยังคงกาวเดินตอไปไมรูวาขางหนาจะเปนอยางไร ขอฝากไวกับ องคพระผูเปนเจา พระบิดา
ผูใจดี ขอขอบพระคุณพระเจา

    
   4.ฟลิป (อัครสาวก) ถาวร กัมพลกูล อายุ 48 ป
    ทำงานดานคำสอน 25 ป  สังฆมณฑลเชียงใหม
    ปจจุบัน เปนเจาหนาท่ีศูนยประสานงานแพรธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม  ป 
   พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน ( ฝกอบรมดานคำสอนแกครูคำสอน ผูนำคริสตชน

             ประจำหมูบานและเยาวชนศูนยคาทอลิก
           สอนภาษาทองถ่ิน (ปกาเกอะญอ) แกผูรับการฝกอบรมเปนครูคำสอน ศูนย

             คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม (แมริม)  
 ป พ.ศ. 2530-2533 เปนผูชวยผูอำนวยการศูนยคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม

  ป พ.ศ. 2534-2538 เปนผูประสานงานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุม
  ชาติพันธุ สภาพระสังฆราชแหงประเทศไทย  

 ป พ.ศ. 2539 –2550 เปนครูผูสอนพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมที่ศูนย
 คำสอนสังมณฑลเชียงใหม (แมริม)

เสนทางกระแสเรียกการเปนครูคำสอน ผมเช่ือวากระแสเรียกมาจากพระประสงคของ
พระผูเปนเจา โดยผานทางบุคลลตางๆ อันดับแรกคือบิดามารดาท่ีอนุญาตใหผมออกจาก
หมูบานไปศึกษาท่ีศูนยแมปอน ซ่ึงมีอายุเพียง 8 ป บุคคลตอมาคือคุณพอโยเซฟ เซกีน็อต
และคุณพอยอหนบัปติสต โบนาต ท่ีคัดเลือกผมไปศึกษาตอท่ีเชียงใหม และคุณพอนิพจน เทียนวิหาร
ท่ีแนะนำใหไปเรียนตอท่ีศูนยฝกอบรม ผูสืบทอดเจตนารมณ (ศูนยคำสอนสังฆมณฑล
เชียงใหม) และจากการศึกษาอบรมเร่ืองศาสนา วัฒนธรรม และสังคม มาต้ังแตเด็กจนเปน
ผูใหญ ทำใหผมเห็นวา สังคมชนเผา สังคมชนบท ยังถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกทอดท้ิง
ไมไดรับการเอาใจใสเทาท่ีควร ถูกดูถูกเหยียดหยาม ไรการศึกษา ฯลฯ ดวยเหตุน้ี ในฐานะ
ท่ีผมไดมีโอกาสไดเรียนหนังสือและพระธรรมคำสอนมากกวาคนอ่ืนๆ ดังน้ันผมจึงเลือกท่ีจะ
เปนครูคำสอนเพ่ือการทำงานประกาศขาวดี หรือ การสอนคำสอน ชวยเหลือเพ่ือนพ่ีนองให
อยูระดับท่ีเหมาะสมกับการเปนบุตรขององคพระผูเปนเจาอยางแทจริง
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   5.มารีอา  กฤติยา อุตสาหะ   อายุ 29 ป   สังฆมณฑลราชบุรี
   ปจจุบัน เจาหนาท่ีศูนยคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี (ต้ังแต ป 2547-
   ปจจุบัน) และกำลังศึกษาตอดานงานอภิบาลและงานคำสอนธรรมทูต
                       คณะการแพรธรรม มหาวิทยาลัยอูรบาเนียนา กรุงโรม ประเทศอิตาลี
เสนทางกระแสเรียกการเปนครูคำสอน เร่ิมจากพ้ืนฐานครอบครัวท่ีแมพาไปวัดทุกวัน จึงทำ
ใหมีความผูกพันกับวัดต้ังแตตอนเปนเด็ก ชอบเรียนคำสอนเพราะรูสึกวาเปนวิชาท่ีเขาใจงาย
และมีความสุขทุกคร้ังท่ีไดเรียน หลังจากจบมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 ก็ไดรับแรงบันดาลใจอยาก
ทำงานคำสอน เพราะคิดวา ถาทำงานดานน้ี เราก็ไดพูดในส่ิงท่ีเราเช่ือ ซ่ึงเปนส่ิงอยากทำอยู
ลึกๆในใจ ตอมาในป 2543 (ค.ศ. 2000) วิทยาลัยแสงธรรมไดเปดสาขาศึกษาคริสตศาสน
ศึกษา จึงไดรับทุนการศึกษาจากสังฆมณฑลราชบุรี ไปศึกษาในสาขาวิชาฯน้ี ในระดับปริญญาตรี
ซ่ึงเปนบัณฑิตครูคำสอนรุนแรก ป พ.ศ. 2547 และเขาทำงานท่ีศูนยคริสตศาสนธรรม
สังฆมณฑลราชบุรี ฝายงานวิชาการและฝายงานยุวธรรมทูต เปนเวลา 4 ปหลังจากน้ันไดไป
ศึกษาตอท่ีประเทศอินเดีย ดานเทววิทยาเบ้ืองตน 3 เดือน และไปศึกษาตอระดับปริญญา
โทดานคำสอนและการแพรธรรมท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี ต้ังแตปการศึกษา 2552-2554 
และจะกลับมารับใชพระศาสนจักรในงานคำสอนและการแพรธรรม ตามท่ีผูใหญมอบหมาย
ตอไป
 จากบทสัมภาษณครูคำสอนเหลาน้ี จะเห็นวาครูคำสอนแตละทาน ไดรับกระแสเรียก
ในการเปน ครูคำสอนท่ีแตกตางกันไป ไดรับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากครอบครัว
บรรดามิชชันนารี พระสังฆราชพระสงฆและบุคคลตางๆ และแตละคนก็นอมรับในการทำหนาท่ี
ครูคำสอนดวยใจยินดี และพรอมท่ีจะติดตามพระองคตลอดไป แมวาจะมีความยากลำบากบาง
แตก็มีพระเจาอยูเคียงขางเสมอ ครูคำสอนแตละทานก็พรอมท่ีจะทำหนาท่ีในการประกาศ
พระวาจาของพระองค สอนคำสอน แบงปนความเช่ือ ความรักของพระเจา เอาใจใสดาน
จิตวิญญาณ ศักด์ิศรีความเปนมนุษย ชวยเหลือเพ่ือนพ่ีนอง ฯลฯ ใหกับคริสตชนและ
ผูสนใจในชุมชน เขตวัด โรงเรียนและในทุกหนทุกแหง ทำงานดวยความเสียสละ อดทน 
เปนแบบอยางท่ีดี และไมรูจักเหน็ดเหน่ือย และกาวเดินตอไปเพ่ืองานของพระองคเสมอ
 ขาพเจาขอเปนกำลังใจใหกับครูคำสอนทุกทาน ท่ีทำหนาท่ีในกระแสเรียกครูคำสอน
ท่ีไดรับดวยความเสียสละ และขอพระเปนเจาโปรดตอบแทนน้ำใจดีของครูคำสอนทุกทาน
เสมอ
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ดังน้ัน ขาพเจาขอสรุปบทความน้ีดวย “คำขวัญวันครูคำสอนไทย” ซ่ึงพระสังฆราช
วีระ อาภรณรัตน
  ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหมและประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสต
  ศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ไดกลาวไวในสาร
  คำสอน ปท่ี 22 ฉบับท่ี 51 วันท่ี 16 ธันวาคม 2553 (โอกาสวัน
  ครูคำสอนไทย)  วา   “ครูคำสอน เปนบุคลากรสำคัญกลุมหน่ึง ไมวาทานจะ
เปนครูคำสอนเต็มเวลา ครูคำสอน (บางเวลา) ในโรงเรียน ในเขตวัด และครูคำสอน
อาสาสมัคร พ่ีนองพระสงฆและนักบวช ควรสงเสริมกระแสเรียก ครูคำสอนเหมือนอยาง
ท่ีทานไดรับการสงเสริม โปรดคัดเลือกเยาวชนใหรับการอบรมเปนครูคำสอน ในโรงเรียน
และในสังฆมณฑลของตน จะไดมีทายาทครูคำสอนปฏิบัติหนาท่ีสืบไป ทานควรจัดการ
พบปะ ภาวนา รวมมิสซา เย่ียมเยียน ใหกำลังใจ และฟนฟูจิตใจ แกครูคำสอนเปน
พิเศษ เพราะพวกเขาเปนฆราวาส มีครอบครัว ตองการความเขาใจ กำลังใจ การให
เกียรติ และความเอาใจใสจากพระศาสนจักร เพ่ือรวมงานกับเรา พอขอขอบใจท่ีทานเลือก
และสมัครใจเปนครูคำสอน ขอพระเปนเจาโปรดอวยพรใหทานกลาเปนครูคำสอนแบบอยาง
ท่ีดีแกเด็กและเยาวชนยุคปจจุบัน”
 ในเม่ือ “ครูคำสอนเปนกระแสเรียกหน่ึง” ท่ีถูกเรียกมาเพ่ือรวมงานและติดตาม
องคพระเยซูเจาเปรียบเสมือนเปนประกาศก ครูและผูอบรมส่ังสอน ประกาศขาวดีของ
พระองค และอุทิศตนเพ่ือพระศาสนจักรแลว                                      

ทานละ “คิดวาครูคำสอนสำคัญหรือไม”
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ประชาสัมพันธงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ   คร้ังท่ี   4
  ในโอกาสท่ี   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตท่ี   16   ทรงประกาศ   ปแหงความเช่ือ
(Year  of  Faith) ซ่ึงเร่ิมต้ังแตวันท่ี  11  ตุลาคม  2012  โอกาสครบ  50  ป  ของการเปด
สภาสังคายนาวาติกันท่ี  2  และครบ  20  ป  การพิมพหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
(CCC) ถึงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2013  สมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาลน้ัน
 คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม มีมติรวมกัน
ในการ  “จัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ   คร้ังท่ี  4”  และเปน  “ปแหงความเช่ือใน
ชีวิตครูคำสอนไทย”  ดวย  ในวันท่ี  17-19  ตุลาคม  2012/2555  ณ วิทยาลัยแสงธรรม
จึงขอประชาสัมพันธเพ่ือกราบเรียนเชิญบรรดาพระสังฆราช  พระสงฆ  ผูบริหารโรงเรียน  
เขารวมงานชุมนุมครูคำสอนฯ  และสนับสนุนครูคำสอนเขารวมงานชุมนุมครูคำสอนฯในคร้ัง
น้ีดวย  ขอขอบคุณ !!!
โดยติดตอไดท่ีศูนยคริสตศาสนธรรมของแตละสังฆมณฑล หรือ ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 
www.thaicatechesis.com   
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สถิติครูคำสอนในประเทศไทย
ป พ.ศ. 2552 / ค.ศ. 2009

สังฆมณฑล

ครูคำสอน
เต็มเวลา

ครูคำสอนบางเวลา
(ในโรงเรียน/วัด)

ครูคำสอน
อาสาสมัคร

รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

กรุงเทพฯ 3 23 93 449 6 16 590

จันทบุรี 6 15 32 69 14 1 137

เชียงใหม 37 12 170 65 14 6 304

ทาแร-หนองแสง - 5 45 190 - 2 242

นครราชสีมา - 6 13 42 15 38 114

นครสวรรค - - 30 16 - - 46

ราชบุรี 14 33 22 128 12 26 235

สุราษฎรธานี 3 10 14 24 11 20 82

อุดรธานี 15 13 5 13 6 2 54

อุบลราชธานี - - 13 77 18 54 162

รวม 78 117 437 1073 96 165 1966
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