ความเปนมาโดยสังเขป
นับตั้งแตพระเยซูเจาไดทรงบัญชาพวกสาวกเปนครั้งสุดทายกอนเสด็จขึ้นสวรรควา “จงออกไปทั่วโลก ประกาศ
ขาวดีแกนานาชาติ” (มก.16,15) การสอนคําสอนก็เริ่มกอตัวขึ้นในจิตสํานึกของพวกสาวกและคอยๆ วิวัฒนาการจนถึงขีด
สูงสุดในวันพระจิตเสด็จลงมา
อยางเอาเปนเอาตาย

เมื่อพวกเขาออกจากหองที่ชุมนุมกันแลวเริ่มประกาศคําสอนของพระเยซูเจาในที่เปดเผย

ตั้งแตวันนั้นการสอนคําสอนมิไดสิ้นสุดหรือสะดุดหยุดชะงักลงเลย

แตไดกลายมาเปนกิจวัตร

ประจําวันหรือประจําชีวิตของพวกสาวกของพระเยซูเจาไปจนกระทั่งถึงสมัยของเรานี้ และคงจะดําเนินตอไปจนกวาจะสิ้น
โลก
เวลานับเปนพันๆ ปที่ผานไป โลกมนุษยเราไดผานแตละยุค แตละสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ คําสอนของพระ
เยซูเจายังคงตั้งหลักปกฐานอยางเหนียวแนน เปนความจริงที่เที่ยงแทและอมตะ แมจะถูกคนพบแงมุมใหม ๆ อยูเสมอแต
ก็มิไดทําใหคําสอนนั้นเปลี่ยนแปลงหรือขัดแยงกัน ตรงกันขามกลับทําใหสมบูรณยิ่งขึ้น
วิธีการประกาศคําสอนนั้นก็มีอยูหลายรูปแบบสุดแลวแตความเหมาะสมและประสิทธิภาพที่จะทําใหคําสอน
เขาถึงจิตใจของสัตบุรุษยุคแรกๆ อาจจะเนนพระเยซูเจาองศศาสดามากกวาอยางอื่นๆ เพราะพระองคเพิ่มเสด็จผานไป
ใหมๆ ความทรงจําและประสบการณของผูสอนก็ดีและของผูฟงก็ดียังสดๆ รอนๆ อยู พวกสาวกถึงกับกําหนดเปนเงื่อนไข
ในการเลือกคนที่จะมาแทนยูดาสศิษยทรยศวา “คนที่จะมารวมงานกับเราจําเปนจะตองเปนประจักษพยานในเรื่องพระเยซู
กลับคืนพระชนม เขาจะตองเปนผูที่อยูกับเราตลอดเวลา และไปไหนมาไหนกับ พระเยซูเจานับตั้งแตวันไดรับพิธีลางจาก
ยอหน (บัปติสต) จนกระทั่งถึงวันที่เสด็จขึ้นสวรรค” (กจ.1, 21-22) เพราะเขาจะไดสามารถยืนยันดวยประสบการณของ
เขาเองทําใหคําสอนมีน้ําหนักยิ่งขึ้น
ยุคตอๆ มาประสบการณและความทรงจํานี้คอยๆ จางหายไปจากผูสอนก็ดี จากผูฟงก็ดีเพราะอยูหางจาก
เหตุการณ จุดเนนก็คอย ๆเปลี่ยนมาลงที่คําสอนของพระเยซูเจาเปนการใหญ เปนเหตุใหเกิดความขัดแยงกันในเรื่องคํา
สอนและเกิดการแตกแยกเปนลักธิตางๆ เพราะความเขาใจไมตรงกัน พระศาสนจักรตองเรียกประชุมสังคายนาหลายครั้ง
หลายคราเพื่อตัดสินชี้ขาด และการประชุมสังคายนาเหลานั้นก็ชวยใหพระศาสนจักรผานพนวิกฤติการณมาไดอยางโชก
โชน และชําระคําสอนของพระเยซูเจาองคศาสดาที่ไดทรงมอบฝากไวใหบริสุทธิ์ผุดผองและสมบูรณแบบยิ่งขึ้นทุกที
มารตินลูเธอร เปนผูหนึ่งที่อธิบายคําสอนคําสอนของพระเยซูเจาหลายประเด็นผิดแผกไปจากเดิม และยังได
เขียนหนังสืออธิบายคําสอนตามทัศนะของตนนี้ในรูปของการถาม-ตอบเปนเลมแรกขึ้นเมื่อป ค.ศ.1529 พระศาสนจักรจึง
ถือเปนหนาที่ที่จะตองปกปองคําสอนของพระเยซูเจาที่ถูกตองและครบถวนสมบูรณแบบไวเพื่อมิใหคนเกิดความเขาใจผิด
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หรือไขวเขว ก็ไดเขียนหนังสืออธิบายคําสอนแบบถาม-ตอบขึ้นมาเหมือนกันในป ค.ศ.1530 เนื้อหาสวนใหญก็เปนการ
ตอบโตหักลางคําสอนที่ไมถูกตองของมารติน ลูเธอรนั่นเอง จุดเนนของการสอนคําสอนก็เปลี่ยนไปเปนการหยิบยกเอา
ปญหาบางอยางที่ฝายตรงขามกลาวหาโจมตีมาพิจารณาหาทางพิสูจนปองกันและอภิปรายคัดคานขอกลาวหานั้น เจตนา
ของพระศาสนก็เพื่อมิใหคริสตชนหลงเขาใจผิดและคลอยตามความผิดหลงนั้น สภาพการณเชนนี้คงอยูตอเนื่องเปนเวลา
ชานานสงผลใหคําสอนของพระศาสนจักรมีลักษณะที่เนนหนักไปในทางปองกันตัวอยูตลอดเวลา และยิ่งตอมาในยุค
หลังๆ เมื่อวิชาการเฟองฟู เหตุผลทางดานสติปญญาเขามามีบทบาท เปนที่นิยมและยอมรับกันยิ่งมากขึ้น พระศาสจักรก็
ใชเหตุผลทางดานสติปญญานั้นมาชวยอธิบายสนับสนุนคําสอนของตนใหมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น คําสอนจึงกลายไปเปน
วิชาการ และการสอนคําสอนก็กลายไปเปนการสอนวิชาการไปดวย
ผูแพรธรรมหลายทานที่มีจิตสํานึกเริ่มรูสึกอึดอัดตอทาทีของการสอนคําสอนแบบนี้ซึ่งเขวไปจากเปาหมายเดิมคือ
องคพระเยซูเจา และหันไปเนนขอคําสอนหรือขอความเชื่อกันจนเลยเถิด กระแสตอตานคอยๆรุนแรงขึ้น จนในที่สุดก็เผย
โฉมหนาออกมาโดยมี เอ.ยุงกแมนน เอส.เจ. เปนผูนําเมื่อป ค.ศ.1936 บุคคลเหลานี้พยายามนําเอาพระเยซูเจากลับมา
เปนศูนยกลางของคําสอนเหมือนเมื่อครั้งพวกสาวกและเนนพระคัมภีร (พระวารสาร) เปนจุดสําคัญ การสอนคําสอนแบบ
นี้เริ่มแพรหลายและเปนที่นิยมกันทั่วไป
ตอมาในปค.ศ. 1962 ที่กรุงเทพฯ ไดมีการประชุมเรื่องการสอนคําสอนระดับนานาชาติ เรื่อง “การสอนคําสอนใน
ประเทศมิสซัง”ผูเขาประชุมไดศึกษากันอยางลึกซึ้งและกวางขวางถึงโครงสรางของความเชื่อที่กอกําเนิดขึ้นในตัวของ
ผูใหญที่สนใจเรียนคําสอน ก็พบวาความเชื่อเกิดจากการที่พระเปนเจาทรงเรียกและมนุษยเปนผูตอบสนองแตพระเปนเจา
จะทรงเรียกมนุษยตามสภาพ ฐานะและสิ่งแวดลอมของแตละคนที่แตกตางกัน

พระองคจะไมทรงเรียกมนุษยทุกคน

เหมือนๆ กัน หรือโดยวิธีเดียวกัน ฉะนั้นจากผลของการศึกษานี้จึงทําใหเห็นวา การสอนคําสอนแบบใชพระคัมภีรเปนหลัก
และจุดเริ่มตนนั้นดูขัดกับโครงสรางของความเชื่อ เหมือนกับใหยากอนแลวจึงวินิจฉัยโรค วิธีที่ถูกตองควรจะศึกษามนุษย
กอนวาเขามีสภาพ ฐานะและสิ่งแวดลอมอยางไรเพื่อจะไดนําพระคัมภีรที่เหมาะสมกับเขาและสามารถชวยเขาใหดําเนิน
ชีวิตตามสภาพ ฐานะและสิ่งแวดลอมนั้นมาประกาศแกเขาได จึงเกิดมีกระแสใหมของการสอนคําสอนขึ้นที่ยึดตัวบุคคล
มนุษยเปนจุดเริ่มตน(PERSONALISTIC) การสอนคําสอนแบบนี้จะเริ่มจากประสบการณของมนุษยแลวจึงชักเอาพระคัมภีร
สวนที่เกี่ยวของและมีความหมายสําหรับประสบการณนั้นมากที่สุดมาเปนเนื้อหาสําหรับสอน
แมวาวิธีนี้จะเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในขณะนี้

แตก็มีจุดออนอยูหลายจุด

จึงไดรับการปรับปรุงแกไขให

สมบูรณยิ่งๆ ขึ้นอยูเสมอโดยวิธีการตางๆ ที่เกิดตามมา และหนึ่งในจํานวนนี้มี CCP รวมอยูดวย
การสอนคําสอนแบบ CCP
ที่จริงจะพูดวาการสอนคําสอนแบบ CCP เปนเพียงวิธีการอยางหนึ่งก็ไมสูจะถูกตองนัก เพราะ

CCP ไมจํากัดวง

อยูแควิธีการเทานั้นแตยังหมายถึงหลักการทั้งทางเทววิทยา จิตวิทยา วิชาครู จิตตารมณ และวิธีการควบคูไปดวย คําวา
CCP
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เปนโครงการเบ็ดเสร็จที่นอกจากจะตอบสนองโครงสรางของ

ความเชื่อในสวนบุคคลแลว ยังมีวัตถุประสงคที่จะสรากลุมคริสตชน คือกลุมของผูที่มีความเชื่อ เพื่อเปนสนามสําหรับ
ปฏิบัติและหลอเลี้ยงความเชื่อนั้นใหรุกรอนทวียิ่งขึ้นดวย
หลักการของ CCP
1. ยึด “นิมิตหมายแหงกาลเวลา” (SIGNS

OF THE TIMES )

นี้เปนจุดเริ่มตน คําวา “นิมิตหมายแหง

กาลเวลา” นี้เปนคําที่พบหลายครั้งในเอกสารของสังคายนาวาติกันที2่ (พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน
ขอ 4 และ 11) ความหมายก็คือ พระเปนเจาทรงเผยแสดงพระประสงคของพระองคใหเรามนุษยทราบโดยผานทาง
เหตุการณ ความตองการ ความปรารถนา ความเปนไปตางๆ ที่เกิดขึ้นแกมนุษยทั้งในสวนตัวและสวนรวม มนุษยจะ
ดําเนินชีวิตอยางถูกตอง และเหมาะสมก็ตองยึดเอาพระประสงคของพระเปนเจาที่ทรงเผยแสดงใหทราบนี้มาเปนบรรทัด
ฐาน หลักการ CCP เขาใจวา “นิมิตหมายแหงกาลเวลา” วาเปนการเผยแสดงของพระเปนเจาซึ่งดําเนินตอเนื่องไปจนสิ้น
พิภพ (ONGOING

REVELATION)ฉะนั้นหนาที่ประการแรกของการสอนคําสอนก็คือ

คนหานิมิตหมายแหงกาลเวลาใน

ขณะนี้วามีอะไรบาง และอธิบายชี้แนะใหเขาใจความหมายที่ซอนเรนอยูเพื่อจะไดทราบพระประสงคของพระเปนเจาและ
นําไปปฏิบัติตาม คุณคาของชีวิตมนุษยก็อยูในสิ่งนี้เทานั้น ตัวอยางเชน ความอดทนอยากที่เกิดขึ้นในประเทศเอธิโอเปย
ก็ ดี หรือ แผน ดิน ไหวที่ เกิดขึ้น ในประเทศเม็ กซิโ กก็ดี หรือ ภูเ ขาระเบิด ในประเทศโคลั มเบียก็ดี ถา มองดูเ ผิน ๆ ก็เป น
เหตุการณอยางหนึ่งในเหตุการณหลายอยางที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน ก็เลยทําใหเรามองดูดวยสายตาธรรมดาๆ ไมชาก็ลืม
แตสําหรับผูที่เชื่อในพระเปนเจาคือ พระศาสนจักร จะตองมองใหลึกซึ้งยิ่งกวานั้นโดยถือวามันเปนนิมิตรหมายแหง
กาลเวลาอยางหนึ่งที่พระเปนเจาทรงใชเพื่อเผยแสดงพระประสงคของพระองคใหมนุษยทราบ เราจึงตองนําเหตุการณนี้
มาศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดโดยอาศัยแสงสวางจากพระวรสาร เพื่อจะไดทราบวาพระประสงคของพระเปนเจาใน
เหตุการณเหลานี้คืออะไร และเราจะตองตอบสนองอยางไรจึงจะเหมาะสมถูกตองตามกาละเทศะ
2. ปลุก “ความตื่นตัว”(AWARENESS)ในตัวผูเรียนใหมารับรูนิมิตหมายแหงกาลเวลา พระประสงคของพระ
เปนเจามีปรากฏอยูในนิมิตหมายแหงกาลเวลามากมาย แตมีมนุษยนอยคนที่ทราบ ทั้งหนี้ก็เพราะขาดความตื่นตัวที่จะ
รับรู ดังนั้นบทบาทของการสอนคําสอนประการที่ 2 ก็คือ การปลุกจิตของผูเรียนใหตื่นตัวรับรูการเผยแสดงของพระเปนเจา
ถาจะเปรียบก็เหมือนกับคลื่นวิทยุซึ่งมีอยูมากมายในบรรยากาศรอบดาน แตมนุษยหาทราบไมจนกวาจะเปดเครื่องรับ
วิทยุนั่นแหละจึงจะทราบได ฉันใดก็ฉันนั้น การเผยแสดงของพระเปนเจามีอยูในเหตุการณตางๆ มากมาย แตมนุษยจะ
ทราบไดก็ตอเมื่อเขาตื่นตัวและเปดใจรับเทานั้น
3.สราง “กลุมคริสตชน” (COMMUNITY

BUILDING) ควบคูกันไปดวย

เพราะ CCP เขาใจดีวา โครงการ

ความรอดของพระเปนเจาเปนโครงการเพื่อสวนรวม มิใชเพื่อใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะฉะนั้นผลของการสอนจะตอง
ปรากฎออกมาในรูปของการรวมกลุมกัน ความรวมมือรวมใจกัน ความสามัคคีกัน ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน CCP จึง
ยึดขบวนการกลุมเปนหลักและวิธีการสําหรับดําเนินการสอนอยูตลอดเวลา เปาหมายก็คือ เพื่อบรรลุถึงจิตตารมณของ
กลุมคริสตชนในยุคดั้งเดิมซึ่งทุกคนตางนําเอาขาวของสวนตัวมามอบใหเปนสมบัติของสวนกลาง ในพวกเขาจึงไมมีใคร
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ขัดสน และทุกคนตางก็รวม ในพิธีสวดภาวนาและหักปง (มิสซา) ดวยกัน (กจ.2,43-47) และ4, 32-37) ทั้งนี้ก็เพราะวา
กลุมคริสตชนนี่แหละคือสนามสําหรับปฏิบัติความเชื่อและหลอเลี้ยงความเชื่อนั้นใหเจริญเติบโตยิ่งๆ ขึ้น
4. อาศัย “การทํางานแบบประสานกัน”ในทุกๆ ฝาย (CONCERTED ACTION) การสอนคําสอนคําจึงมิใชถูก
ปดใหเปนภาระหรือหนาที่ของใครโดยเฉพาะเหมือนแตกอน เชน ของพระสงฆบาง นักบวชบาง ครูสอนคําสอนบาง สวน
คนอื่นๆ ถือวาไมเกี่ยวของ และไมตองรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น จากหลักการขอ 3 ที่เนนการสรางกลุมคริสตชนในหมูผูเรียน
หลักการขอ 4 ของ CCP ก็เนนจิตตรมณกลุมในหมูของผูสอนนี้กินความถึงทุกคนที่ไดรับพระหรรษทานแหงความเชื่อในศีล
ลางบาปเพราะหนาที่นี้เกิดมาจากศีลลางบาปโดยตรง
กระนั้นก็ดี หนาที่นี้มิไดผูกมัดทุกคนเทาเทียมกันหมด แตตามฐานะที่แตกตางกันไป เชน พระสังฆราชก็มีหนาที่
ดูแลกวดขันใหมีการสอนคําสอนอยางจริงจังและสม่ําเสมอในเขตสังฆมณฑลของตน ตองเนนหนาที่นี้เหนือสิ่งอื่นทั้งหมด
และพรอมที่จะสนับสนุนโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มที่ เชน บุคลากร วัตถุปจจัยตางๆ พระสงฆนักบวชก็มีหนาที่
ตองสอนคําสอนที่วัดหรือโรงเรียนที่รับผิดชอบดวยตนเอง และจัดใหมีฆราวาสที่มีความสามารถรวมงานนี้ดวย ครูคําสอน
ก็มีหนาที่ผูกมัดโดยตรงอยูแลวพอแมก็มีหนาที่ติดตามการเรียนคําสอนของลูกๆโดยรวมมือกับวัดหรือโรงเรียน กิจการ
คาทอลิกอื่นๆ ก็มีหนาที่ชวยสงเสริมการเรียนคําสอนตามบทบาทของตน
เราจึงเห็นไดวาโดยหลักการของ CCP ประการนี้ กลุมคริสตชนทั้งกลุมลวนมีสวนเกี่ยวของกับการสอนคําสอนไม
อยางใดอยางหนึ่งเสมอ
5. เนน “ทัศนคติแบบคริสตชน” (CHRISTIAN

ATTITUDE) มากวาที่จะเนนความรูเพราะ CCP มีความรูสึก

จากประสบการณวาการที่มีคริสตชนเปนจํานวนมากเปนคริสตชนแตชื่อ แตไมปฏิบัติหนาที่คริสตชน มิใชเปนเพราะวา
เขาขาดความรูในพระศาสนา แตเปนเพราะขาดจิตใจที่ซาบซึ้งในคุณคาของศาสนา จึงไมมีความกระตืนรือรนที่จะปฏิบัติ
ศาสนานั้นCCP จึงมุงเนนใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้งถึงคุณคานี้ในจิตใจ ซึ่งเรียกวา “ทัศนคติ” โดยเชื่อวาเมื่อเขาเกิดมี
ทัศนคติที่ดีตอศาสนาแลว ก็จะเกิดมีแรงผลัดดันใหเขาปฏิบัติศาสนกิจโดยอัตโนมัติ
แตทั้งนี้มิไดหมายความวาCCP ละเลยความรูในศาสนาโดยสิ้นเชิง หามิได

CCP

ยังสอนเนื้อหาที่เปนความรูที่ค

ริสตชนทุกคนจําเปนตองรูอยูเสมอ เพียงแตวา CCP มิไดพอใจหยุดอยูแคความรูนี้เทานั้น แตจะพยายามชักนําความรูอยู
เสมอ เพียงแตวา CCP มิไดพอใจหยุดอยูแคความรูนี้เทานั้น แตจะพยายามชักนําความรูจากสติปญญาใหสัมพันธ
เชื่อมโยงไปถึงจิตใจดวยทุกครั้ง ดังนี้ความรูนั้นก็จะปรากฏผลออกมาทางภาคปฏิบัติอยางไมตองสงสัย
วิธีการของ

CCP

เมื่อไดเสนอหลักการใหญๆ ของ CCP แลว วิธีการก็ตามมาวิธีการนี้ดําเนินไปตามกฎหรือกฎของชีวิตซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
1. SENSITIVE : มนุษยเรียนรูหรือรับรูโดยผานประสาทสัมผัสทั้งหาเปนดานแรก
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ซึ่งเรียกวา

ประสบการณ การเรียนคําสอนก็เปนกระบวนการเรียนรูอยางหนึ่งของมนุษย จึงเพื่อใหไดผลก็ตองผานดานแรกนี้ คือ
ประสบการณของผูเรียนเสียกอน ขั้นตอนแรกของวิธีการ ของ CCP จึงเริ่มจากประสบการณโดยเนนกิจกรรมที่ประสาท
สัมผัสทั้งหาของผูเรียนจะสามารถรับรูได

2. COGNITIVE: ประสบการณจากประสาทสัมผัสทั้งหาจะถูกสงผานไปยังสมองหรือสติปญญาซึ่ง

จะทําหนาที่วินิจฉัยตัดสินวาอะไร เปนอะไร CCP เรียกวา การวิเคราะห เพื่อใหพบความหมายของสิ่งที่มากระทบประสาท
สัมผัสทั้งหา ทําใหเกิดความรูและความเขาใจขึ้น
3. AFFECTIV: สิ่งที่สมองหรือสติปญญาวิเคาระหวาเปนอะไร

โดยธรรมชาติจะเชื่อมโยงไปถึงจิตใจ

ซึ่งจะทําหนาที่กลั่นกรองดูวาสิ่งนั้นๆ ดีหรือราย ใหประโยชนหรือเกิดโทษแกตนอยางไร ถาดีมีประโยชนก็เกิดความรูสึก
ชอบ รัก อยากได ถาราย เกิดโทษ ก็เกิดความรรูสึกรังเกียจ หลีกหนี ขั้นตอนนี้ CCP เรียกวาขั้นคําสอนหรือประกาศขาว
ดีโดยมุงใหเนื้อหาที่สอนนั้นเกิดความประทับใจในตัวผูเรียนวาเปนสิ่งที่ดี มีคุณคา นาจะรับไว จึงเกิดความกระหายที่จะ
ไดความดีนั้นจงสังเกตดูใหดีวาขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดเพราะเปนคําสอนแทๆ และมุงใหเกิดทัศนคติที่ดีแกผูเรียนวาสิ่งที่
เรียกวาสิ่งที่เรียนรูนี้เปนขาวดีสําหรับเขาจริงๆ
4. EFFECTIVE :เปนธรรมดาของจิตใจ

เมื่อเกิดมีความรูสึกก็ผลักดันใหผูรูสึกนั้นกระทําหรือแสดง

กิริยาอาการใดอยางหนึ่ง ออกมา เชน รูสึกวาดี ก็ยิ้ม หัวเราะ ยื่นมือ กาวเทา ฯลฯ รูสึกวารายก็หนาซีด ตัวสั่น วิ่งหนี
ฯลฯ ขั้นตอนนี้
CCP

CCP

เรียกวา การปฏิบัติการสอนคําสอนจะครบวงจรก็ตอเมื่อปรากฏผลออกมาทางภาคปฏิบัติฉะนั้น

จะปดทายการสอนคําสอนแตละครั้งดวยการปฏิบัติซึ่งเปนการตอบสนองตอขาวดีที่ไดเรียนรูมาเสมอ เชน การสวด

ภาวนาการขอบคุณพระเปนเจา วจนพิธีกรรม การปฏิบัติหนาที่แหงความรักตอมนุษย ฯลฯ

สรุป วิธีการของ CCP มีอยู 4 ขั้นตอนคือ
1. เริ่มตนจากประสบการณของผูเรียน
2. วิเคราะหประสบการณนั้นเพื่อให พบความหมายที่ซอนเรนอยู
3. ประกาศขาวดีซึ่งเปนเนื้อหาจองคําสอน ขาวดีนี้ไดมาจากพระวรสารและคําสั่งสอนของพระศาสนจักร
4. นําผูเรียนใหตอบสนองดวยการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งในชีวิตจริง
(คัดจากหนังสือ ตามรอยโดยคณะนักศึกษา ซี.ซี. รุนที่ 15 หนาที่ 1-10)
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