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หวัข้อวิทยานิพนธ์ กระบวนการสืบทอด  จากส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม   “ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 

7 ประการ” ไปสูค่วามเช่ือศรัทธาและการดําเนินชีวิตทางธรุกิจ  แบบมี
จริยธรรมของชมุชนชาวคริสต์ (โรมนัคาทอลกิ) ของโบสถ์พระมารดานิจ
จานเุคราะห์  กรุงเทพมหานคร 

ช่ือนักศึกษา  นายศิริพจน์  สกลุทอง 
อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์สกุญัญา   สดุบรรทดั 
สาขาวชิา  นิเทศศาสตร์ธรุกิจ 
ปีการศึกษา  2546 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศกึษาวิจยัเร่ือง กระบวนการสืบทอดจากส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม “ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
7 ประการ”ไปสูค่วามเช่ือศรัทธาและการดําเนินชีวิตทางธรุกิจ  แบบมีจริยธรรมของชมุชนชาว
คริสต์    (โรมนัคาทอลกิ)  ของโบสถ์พระมารดานิจจานเุคราะห์  กรุงเทพมหานคร    เป็นการศกึษา
เพ่ือรู้และเข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีสําคญัในพิธีกรรม “ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ” ของชาว
คริสต์ (โรมนัคาทอลกิ) ท่ีดําเนินอยูใ่นปัจจบุนัเพ่ือนําไปสูค่วามเช่ือศรัทธาและการดําเนินชีวติทาง
ธรุกิจ แบบมี จริยธรรมอนันําไปสูค่วามเป็นชมุชนเข้มแข็งแบบชาวคริสต์   
 
การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์  คือ 
 1. ศกึษาประวติัความเป็นมา ของการใช้สญัลกัษณ์ในพิธีกรรม “ศีลศกัดิส์ิทธ์ิ  

       7 ประการ”  
 2. ศกึษากระบวนการถา่ยทอดสญัลกัษณ์ได้แก ่การใช้ส่ือ สญัญะ ทัง้นยัตรงและ 

       นยัแฝง ของบาทหลวง (พระสงฆ์คาทอลิก) ในฐานะผู้ เข้ารหสั 
 3. ศกึษาชมุชนชาวคริสต์ ในฐานะผู้ถอดรหสั ได้ให้ความหมายและนําไปสู่ 

       การมีความเช่ือศรัทธาและสง่ผลถงึการดําเนินชีวิตทางธรุกิจแบบมีจริยธรรม 
 4. ศกึษาเพ่ือเข้าใจปัจจยัแวดล้อม ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องทําให้เกิดความเหมือน และ   

แตกต่าง       ในการดําเนินชีวิต 
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ผลการวิจัยพบว่า 
 
 1. ประวตัคิวามเป็นมา ของการใช้สญัลกัษณ์ในพิธีกรรม  พร้อมทัง้ความหมาย     มี

ความเป็นมา    
อยา่งมีระบบระเบียบแบบแผน ท่ีเป็นหนึง่เดียวของพธีิกรรม ในพระศาสนจกัร
โรมนัคาทอลกิ      ซึง่มีการถ่ายทอดอย่างเท่ียงตรงและการอธิบายความหมายไว้แล้ว
อยา่งถกูต้อง โดยได้รับการรับรองจากพระศาสนจกัร จนเป็นจารีตพธีิกรรมของศีล
ศกัด์ิสทิธ์ิตา่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

              
             2. กระบวนการถ่ายทอดสญัลกัษณ์ของบาทหลวง (พระสงฆ์คาทอลิก) ได้ให้ความหมาย          

ทัง้นยัตรง และนยัแฝงท่ีเดน่ชดั ตามความหมายแท้ของพิธีกรรมของแต่ละศีลศกัดิ์สิทธ์ิ      
อยา่งถกูต้อง 

 
              3. ชมุชนชาวคริสต์ได้รับรู้และให้ความหมายดงักลา่วค่อนข้างสอดคล้องกบัเจตนาของ

บาทหลวง  อาศยัเคร่ืองหมายท่ีชดัเจน พร้อมทัง้คําภาวนาท่ีอธิบายและ/หรือการ
อธิบายของบาทหลวง   ซึง่ก่อให้เกิดความเช่ือศรัทธาและมีการดําเนินชีวิตทางธุรกิจ
แบบมีจริยธรรม ซึง่เป็นการนําไปสูค่วามเป็นชมุชนเข้มแข็งแบบชาวคริสต์ได้อยา่งดี 

 
              4. ปัจจยัแวดล้อมท่ีสําคญัท่ีทําให้การดําเนินชีวิตมีความเช่ือ คือ ความสม่ําเสมอของการ

เข้าร่วมพิธีกรรม “ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ” คือ เวลาท่ีสามารถจดัให้กบัการมาร่วม
พิธีกรรมมีมากน้อย   สภาพท่ีแท้จริงของสถานภาพทางเศรษฐกิจของบคุคล ความ
พร้อมของบคุคลท่ีเข้าร่วม  พิธีกรรม ทําให้เกิดความเช่ือความศรัทธาและมีการดําเนิน
ชีวิตแบบมีจริยธรรม คือ มีคณุธรรมด้านความรัก ความเมตตา   ความยติุธรรม การให้
อภยั และการแบง่ปัน ซึง่ให้ผลอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดี 
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 ABSTRACT 

 
 This research, using qualitative methods, has the following objectives : 
 

1. to study the history of the use of symbolic signs in the “Seven Sacraments” 
Holy  Liturgy ritual;  

 
2. to study the transmission process of the signs which includes both 

denotative and  connotative use of the signs by the Catholic priest, in his 
capacity as encoder; 

3. to study the decoding process by the Catholic community who gives    
meaning to the  signs that lead to their faith, ethical way of life and their 
business work ethic; 

4. to understand the surrounding factors that may affect the ethical way of life   
and   business work ethic of people in the community who participated in the 
ritual; 
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The study has these findings : 
 
1. The  use  of  symbolic  signs  in  the  “Seven  Sacraments”   Holy  Liturgy  

ritual  has  developed systematically as a tradition within the Roman Catholic 
Church from past to present.  The transmission process is precise with 
accurate explanation of meaning that has been approved by the Church; 

 
2. The  transmission  process  of  symbolic  signs  by  the  Catholic  priest  

renders both  denotative and connotative meanings that were interpreted 
clearly and correctly in accordance with the Holy Liturgy; 

 
3. The Christians in the studied community learn and give meaning to the  

signs   in  the way as intended by the Catholic priest.  The priest’s words of 
prayers that explain the Liturgy create faith and lead to ethical way of life and 
business work ethic that is conducive to a strong Christian community; 

 
4. Surrounding factors that affect the ethical way of life and business work   

                     ethic of the Christians in the studied community include: time allocated for   
      the participation in the Holy Liturgy ritual; actual economic status of the    
      person; and the preparedness of the person in attending the ritual.  These  
      factors positively affect their faith and their ethical way of life that have these  
      attributes: virtue, love, mercy, justice, forgiveness, and sharing. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้สําเร็จลงได้ด้วยดี ผู้ เขียนขอขอบพระคณุเป็นพเิศษ สําหรับ ศาสตราจารย์ 
สกุญัญา   สดุบรรทดั  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ท่ีได้สละเวลาอนัมีค่า   ในการให้คําแนะนําตรวจ   
แก้ไขวทิยานิพนธ์ รวมทัง้ให้กําลงัใจผู้ เขียนเสมอมา และต้องขอขอบพระคณุคณะกรรมการวทิยานิพนธ์
ฉบบันีท้กุท่าน  ท่ีกรุณาให้คําแนะนําทางวิชาการ  เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ มีเนือ้หาท่ีมีคณุค่าและ
สมบรูณ์มากท่ีสดุเท่าท่ีเป็นไปได้ 
 

 ผู้ เขียนขอขอบพระคณุ ครอบครัวสกลุทอง และ มิสซงัโรมนัคาทอลิก กรุงเทพฯ พร้อมกบั     
ทกุท่านท่ีคอยสนบัสนนุและให้กําลงัใจเสมอมาในทกุๆ ด้าน   ตัง้แตเ่ร่ิมต้นการศกึษาในบณัฑิตวิทยาลยั
ของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  จนกระทัง่สําเร็จการศึกษา  ผู้ เขียนจะได้พยายามใช้สิง่ท่ีได้รับจาก     
การเรียนรู้  ไปใช้ในการทําหน้าท่ีตา่งๆ ในพระศาสนจกัรเพ่ิมมากขึน้ตามความสามารถ  
 
 ขอพระเป็นเจ้า  พระแมม่ารีอา  พร้อมกบับรรดาผู้ศกัดิส์ิทธ์ิในพระศาสนจกัร ประทานพระพร
และอวยพรให้ทกุท่าน  ให้ดํารงอยูใ่นพระเมตตารักของพระเป็นเจ้าตลอดไป 
 
 อนึง่ หากวิทยานิพนธ์นี ้มีคณุคา่และประโยชน์ตอ่การศกึษา ค้นคว้า ของผู้ ท่ีสนใจ ผู้ เขียน 
ขอมอบสว่นดีๆ  ให้กบัผู้ มีพระคณุทกุท่าน  หากมีข้อผิดพลาดแตป่ระการใด  ผู้ เขียนขออภยั     ไว้  ณ   ท่ีนีด้้วย. 
 
 

ศิริพจน์  สกลุทอง 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1. ที่มาและความสาํคัญของปัญหา 
 
 ศาสนาต่างๆ ของโลก เป็นสว่นหนึง่ของชีวิตมนษุย์มาตัง้แต่แรกเร่ิมแล้ว ซึง่เราพบว่ามนษุย์ 
ทกุยคุทกุสมยัต่างมีความเช่ือความศรัทธา ในหลกัธรรมคําสอนของศาสนา ซึง่ก่อตัง้โดยศาสดาตา่ง  ๆ  
มาโดยตลอดและอยา่งตอ่เน่ือง  ผู้ ทําหน้าท่ีสืบทอดความเช่ือความศรัทธา (Faith) ของแตล่ะศาสนา
ได้ทําการสืบทอดด้วยกระบวนการหรือวิถีทาง (Process / Path) ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยอาศยั
บคุคลในระดบัตา่งๆ ทัง้นีเ้พ่ือบรรลจุดุประสงค์หรือเป้าหมายของคําสอนของศาสนานัน้ๆ ซึง่มี          
ความมุง่มัน่ท่ีจะทําให้มนษุย์เป็นผู้ มีความสมบรูณ์ทัง้มติิด้านชีวิตฝ่ายกาย (Physical Dimension) และชีวิตฝ่ายจิต 
(Spiritual Dimension)  กลา่วคือ เป็นผู้ ท่ีสมบรูณ์ครบครันตามหลกัธรรมคําสอนขององค์ศาสดา  
โดยการเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพของมนุษย์ให้มีความเข้มแข็ง ในการดําเนินชีวิตครบใน
สังคมโลกได้อย่างเป็นปกติสุข และบรรลถุงึเป้าหมายของการดําเนินชีวิตในโลกนี ้คือมีความสขุ   
ทัง้กายและใจ เน่ืองจากวา่ ศาสนานัน้หากพิจารณาถึงกรอบของคําจํากัดความแล้ว 
ก็มีความหมายโดยรวมดังท่ีวิลเลียม บี วิลเลียมสัน (William B. Williamson) ได้ให้คําจํากดั  
ความไว้ว่า 
  

“ศาสนา คือ การยอมรับความเช่ือท่ีเหนือพ้นลกัษณะธรรมดาของโลกให้เข้ามา 
มีสว่น ในชีวิตของตนเองในเชิงศีลธรรม ด้วยความมั่นใจเชิงจิตวิทยาท่ีส่งเสริมให้
ความเช่ือ  และศีลธรรมนัน้มีบทบาท ในการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมอนัถาวร 
ของมนษุย์”1 

 
นัน่ก็หมายความว่า คําสอนของศาสนานัน้จะเป็นเนือ้หาท่ีบรรยายถงึสิ่งท่ีอยูเ่หนือพ้นความเป็น
ธรรมดาของโลกนี ้        โดยมีความครบครันหรือความสมบรูณ์ท่ีสดุของความคาดหวงัท่ีมนษุย์มีตาม    
 

                                                                                    

1 William B. Williamsom, “What is Religion” ใน Decision in Philosophy of Religion. (Ohio: Charles E. 
Merrill Publishing Company, 1976), หน้า 30-31. 
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หลกัการทางด้านจิตวิทยาภายใต้กฎเกณฑ์ด้านศีลธรรม ซึง่มีจดุมุ่งหวงัท่ีความสขุและปราศจาก
ความทกุข์เป็นเป้าหมายอนัเป็นเร่ืองพิเศษท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตมนษุย์ ไมว่า่ตามทศันะของความเช่ือ 
ในศาสนา ดงัท่ี ลดุวิก ฟอยเออร์บคั (Ludwig Feuerbach) ท่ีได้นําเสนอวา่ “เป้าหมายของศาสนา 
เป็นส่ิงท่ีได้รับการคดัเลือกแบบพิเศษท่ีแสนดีเลิศ (The most excellent, the first, the supreme being)  
จนเป็นเหมือนภาพลกัษณ์อนัครบครันของธรรมชาติมนษุย์2 หรือในทศันะของผู้ ท่ีไมย่อมรับความเช่ือ 
ของศาสนาใดๆ เช่น พอล ทิลลิช (Paul Tillich) ก็ได้ให้ความเห็นวา่เป้าหมายของศาสนาเป็น 
สิ่งท่ีดีเลิศซึง่มนษุย์ได้สญูเสียไป และกําลงัพยายามอย่างหนกัหน่วงท่ีจะให้ได้มาซึง่สิง่นัน้อนัจะทําให้
ชีวิตเขาได้ประสบความสมบรูณ์อีกครัง้หนึง่3 
 จะเห็นได้วา่ ศาสนาเป็นแนวความคิดของมนษุย์ซึง่มุง่ท่ีจะทําให้ตวัเองมีความสขุอย่างท่ีสดุ
ตามแนวคําสอนของศาสดาผู้ตัง้ศาสนานัน้ๆ จงึพอจะเห็นได้วา่ศาสนากบัมนษุย์จะต้องไปด้วยกนั  
โดยท่ีศาสนานัน้เป็นเคร่ืองมือท่ีจําเป็นอยา่งหนึง่ท่ีทําให้มนษุย์นัน้ บรรลถึุงความดีบริบรูณ์ โดยอาศยั  
คําสัง่สอนของศาสดาของแตล่ะศาสนา ซึง่ได้มีการบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและนบัถือสืบตอ่กนัมา 
และบรรดาผู้นบัถือศาสนาแตล่ะศาสนาตา่งก็ยืนยนัว่า หากได้ทําการปฏิบตัิตามคําสอนของศาสนานัน้ๆ 
อยา่งแท้จริงแล้ว บรรดาศาสนิกของศาสนานัน้ๆ จะได้พบกบัความสขุท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุดงัท่ีศาสดา 
ของศาสนานัน้ประสบมาแล้ว เก่ียวกบัความคดิเห็นในเร่ืองนี ้มขุนายก บญุเล่ือน หมัน้ทรัพย์ ได้นําเสนอ
ถงึความสําคญัของศาสนาไว้อยา่งน่าคิดวา่ 
 
 “ศาสนา เป็นเร่ืองคู่กนักบัมนษุย์เช่นเดียวกนักบัสงัคมก็เป็นเร่ืองคูก่นักบัมนษุย์  

เม่ือเกิดมาเป็นมนษุย์ก็ต้องเข้าอยูใ่นสงัคมอยา่งไร เม่ือเกิดเป็นมนษุย์ก็ต้องมีศาสนา 
ถือศาสนาเช่นกนั มนษุย์ไมอ่าจอยูค่นเดียวได้ หรือถ้าไปอยูเ่สียคนเดียวก็มิใช่มนษุย์
บริบรูณ์ เช่นเดียวกบัมนษุย์ไม่อาจอยูโ่ดยไมมี่ศาสนา ถ้าอยูโ่ดยไม่มีศาสนา ไมถื่อ
ศาสนา ก็ไมใ่ช่มนษุย์บริบรูณ์”4 
 

                                                                                    

2 ดเูพิ่มเติมใน Ludwig Feuerbach, “Religions as The Projection of Human Nature” เลม่เดียวกนั, 
หน้า 38. 
3 ดเูพิ่มเติมใน Paul Tillich, “The Lost Dimension in Relgion”, เล่มเดียวกนั, หน้า 41-47. 
4 บญุเลื่อน หมัน้ทรัพย์ ศาสนาพลังพฒันามนุษย์. (กรุงเทพฯ: สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพฒันา, 
2529), หน้า 67-68. 
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แล้วท่านเอง ก็ได้ฝากข้อคิดเชิงตัง้คําถามให้มีการไตร่ตรอง ถงึการดําเนินชีวิตของคนแตล่ะคน 
และคนในสงัคมซึง่มีศาสนามาอีกว่า 
 “เม่ือศาสนาเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัมนษุย์ และเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะช่วยให้มนษุย์ลถุงึความดี
บริบรูณ์เช่นนีแ้ล้ว คําถามท่ีน่าถามตวัเราเองแต่ละคนและทกุคนก็คือวา่ เรารู้ศาสนาของเราหรือไม ่
เพียงใด และเราถือศาสนาของเราจริงจงัหรือไม ่เพียงใด”5 
   คําถามนีม้ีนยัแห่งความเป็นสากล (Universality) และความเป็นปัจเจก (Particularity) 
ของความเข้าใจในคําสัง่สอนของศาสดาซึง่เป็นเร่ืองท่ีมีการบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้
การมีพิธีกรรมเพ่ือให้บรรดาศาสนิกของศาสนานัน้ๆ ได้ปฏิบตัิในอนัท่ีกอ่ให้เกิดความเข้าใจ 
อยา่งลกึซึง้ซึง่คําสอนนัน้ภายใต้ความสมัพนัธ์โดยไม่ขดัแย้งกนัระหวา่ง ความเป็นปัจเจกและ    
ความเป็นสากลของคําสอนนัน้ๆ ท่ีสอดแทรกอยูใ่นสื่อและสญัญะตา่งๆ ทางศาสนา เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความเข้าใจ อย่างชดัเจนและดื่มด่ํา  อนัเป็นเร่ืองท่ีแนน่อนเหลือเกินวา่จําเป็น
อยา่งย่ิงท่ีจะต้องมีผู้ ทําหน้าท่ีชีแ้จง และนําเสนอคําสัง่สอนนัน้ๆ แก่บรรดาศาสนิกของศาสนานัน้ๆ 
อยา่งมีความสอดคล้อง ซึง่บางครัง้บางคราวแล้ว  ก็ยงัเป็นเร่ืองสงสยัอยูว่า่คําแนะนําสัง่สอนนัน้ๆ        
สอดคล้องกบับริบทของคําสัง่สอนขององค์ศาสดาของศาสนานัน้ๆ อยา่งแท้จริงหรือไม่6 
 ศาสนาคริสต์หรือคริสตศาสนา (Christianity) นิกายโรมนัคาทอลิก (Roman Catholic) 
เป็นศาสนาหน่ึงท่ีมีผู้ คนเล่ือมใสศรัทธาในหลักธรรมคําสอนและปวารณาตนเป็นศาสนิกอย่าง 
เป็นทางการมากมายทัว่โลก และเป็นศาสนาท่ีกล่าวถึงองค์พระเจ้า (God) ว่าเป็นพระผู้ทรงสร้าง 
ทกุสิ่งทกุอย่างเพ่ือให้ทกุสิ่งทกุอย่างเป็นอยู่กบัพระองค์อยา่งแจ้งชดั (ปฐก. 1:2-2:25; ยน. 8:12 ข)  
พร้อมกับยอมรับว่าคําสอนของพระเจ้าได้ถูกถ่ายทอดมาถึงมนุษย์  ผ่านทางบรรดาประกาศก 
(Prophet) ในประวตัิศาสตร์ของชาวยิว และคําสอนของพระเจ้านัน้  ได้รับการถ่ายทอดอย่างสมบรูณ์
ท่ีสดุเพ่ือให้มนุษย์ปฏิบตัิด้วยความเข้าใจอย่างชดัเจน โดยอาศยัการถ่ายทอด (หากทําความเข้าใจ
เชิงประวตัิศาสตร์) ผ่านทางชายท่ีช่ือเยซู บุตรของยอแซฟและมารีอา ชาวนาซาเร็ธท่ีเป็นชาวยิว  
(มธ.1:1-25; ลก. 3:23-38) หรือ พระเยซูคริสตเจ้า พระบตุรของพระเจ้าผู้มารับสภาพเป็นมนษุย์ 
(Incarnation) (หากพิจารณาในเชิงเทวศาสตร์) (มธ. 3:1-17; มก. 1:9-11; ลก. 3:21-22   แล้วบรรดา
อคัรสาวก (Apostle) และผู้ประกาศ (Preacher) ต่างๆ ก็ได้ทําการเผยแผ่คําสอนนัน้ๆ ตามคําสัง่ 
ของพระเยซูเจ้า (มธ. 28:16-20; มก. 16:15-16; ลก. 24:47; ยน. 14:18-21;2:38) ด้วยวิถีทางต่างๆ 

                                                                                    

5 บญุเลื่อน หมัน้ทรัพย์, เร่ืองเดียวกนั หน้าเดียวกนั. 
6 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน William P. Alston.  Religious Belief and Philosophical Thought. (N.Y.: Harcourt, 
Brace & World, Inc., 1963), หน้า 4-15. 
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ตามยุคตามสมัย  เพ่ือมนุษย์จะได้เข้าใจถึงหลักธรรมคําสอนของพระเจ้าโดยการดําเนินชีวิต 
ท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือความศรัทธา  มีชีวิตท่ีเข้มแข็งในการประกอบคุณงามความดี ท่ีเต็มเป่ียม 
ไปด้วยความรักและเสียสละ ขณะเดียวกนัก็หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง  ความรุนแรง
และการทําลายล้าง ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทัง้ในการดําเนินชีวิตของตนเองและบคุคลอ่ืน กล่าวคือ
การมีจริยธรรม อันจะเป็นการสืบเน่ืองไปสู่การสร้างชีวิตของตนเองและของสังคมรอบข้าง  
ให้มีความเข้มแข็ง  มัน่คง  สมบรูณ์  จะได้ดําเนินชีวิตร่วมกนัอยา่งเป็นปกติสขุ  อนัเป็นความต้องการ
ของมนษุย์ทกุคน 
 ในกระบวนการสืบทอดหลกัพระธรรมคําสอน คริสตศาสนาคาทอลิกได้มีหลกัการจาก  
หนงัสือพระคมัภีร์ ( Bible ) ทัง้พระธรรมเก่า (Old Testament) พระธรรมใหม ่(New Testament) 
และธรรมประเพณี (Tradition) เป็นรากฐานท่ีมัน่คงตลอดมา ซึง่ได้มีการรวบรวมคําชีแ้จง แนะนํา 
เชิงปฏิบตัิอยา่งเป็นทางการ เพ่ือความเป็นหนึง่เดียวไว้ในสงัคายนาวาติกนัครัง้ท่ีสอง โดยใช้ 
การเทศน์สอน พิธีกรรม และการดําเนินชีวติเพ่ือสอดคล้องกบัความเช่ือความศรัทธา เพ่ือเป็น 
การสืบทอดเจตนารมณ์ของพระธรรมคําสอนได้อยา่งดี  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองของการสืบทอด
หลกัพระธรรมคําสอนท่ีสามารถบนัดาลความศกัดิ์สทิธ์ิให้กบัมนษุย์นัน้ คือ พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
ซึง่มีกระบวนการและรูปแบบท่ีแนน่อน เป็นสากลสมกบัช่ือ คือ คาทอลิก ซึง่หมายความวา่ความเป็นสากล  
หนึง่เดียว และสืบเน่ืองมาจากบรรดาอคัรสาวกของพระเยซูคริสตเจ้า7 กลา่วคือ มีการใช้กระบวนการ
ของการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม เพ่ือให้ความหมายและบนัดาลความศกัดิ์สทิธ์ิอยา่งแท้จริง 
(SC. 8-14, 21-24)  โดยมี  Matter (วตัถธุาต)ุ ซึง่ประกอบไปด้วย Matter (การกระทํา และวตัถ)ุ  
และ Form   (รูปแบบการบรรยาย)  ซึง่เป็น “วาจาแห่งความเช่ือ”8  ท่ีแน่นอน 7 วิถีทาง  เรียกวา่   
“ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  7  ประการ” 
 ด้วยกระบวนการสืบทอดดงักลา่ว เป็นหนทางนําให้มนษุย์ก้าวไปสู่ความเช่ือความศรัทธา 
(Faith)   ได้อยา่งมัน่คงและเข้มแข็ง  และเม่ือมีความเช่ือความศรัทธาท่ีดีและถกูต้องแล้ว  มนษุย์ 
ก็จะสามารถดําเนินชีวติ ให้สอดคล้องกบัความเช่ือความศรัทธาของตนในแตล่ะวนั จงึเรียกได้วา่ 
เป็นบคุคลท่ีมีจริยธรรม และเน่ืองจากการดําเนินชีวิตทกุขณะเป็นการดําเนินไปเพ่ือหวงัผลด้วยกนั 
ทัง้นัน้  ไมว่า่เป็นผลทางด้านกาย (Physical) หรือด้านจิตใจ (Spiritual) ก็ตาม ซึง่ก็รวมถงึมิติของ 
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจของชีวิตท่ีแตล่ะคนมีด้วย 

                                                                                    

7 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน LG 7-8; CCC.1145-1155. 
8 Aime Georges Martimort.  The Sign of the New Covernant. (MN: The Liturgical Press, 1963), หน้า 18-
19 
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 ชมุชนชาวคริสต์ (โรมนัคาทอลิก)   ของโบสถ์พระมารดานิจจานเุคราะห์      หมู่บ้านโชคชยั    
คลองจัน่ กรุงเทพมหานคร เป็นชมุชนหนึง่แหง่การสืบทอดความเช่ือศรัทธาในพระเจ้าของพระศาสนจกัร
คาทอลิกในประเทศไทยมาช้านานแล้ว กล่าวคือ เมื่อแรกเร่ิมความเช่ือแบบคาทอลิกเข้ามาสู ่     
ประเทศไทย (กรุงสยาม) ตัง้แต่ก่อนสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือ ช่วงรัชสมยัของสมเด็จ 
พระรามาธิบดีท่ี 29 บรรดาผู้ ทําหน้าท่ีเผยแผ่ศาสนาคริสต์  ก็ได้ทําการสั่งสอนข้อความเช่ือของตน 
แก่ผู้คนรอบข้าง  ซึ่งได้ยอมรับเอาคําสอนของคริสตศาสนาคาทอลิก เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
ของตนจึงเกิดเป็นชุมชนคาทอลิกกระจดักระจายอยู่ทัว่ไป  และโดยพระเมตตาของพระเจ้าแผ่นดิน
ของไทยในแต่ละยคุสมยั ทําให้การดําเนินชีวิตทางด้านศาสนาของชาวคริสต์ คาทอลิกไทย เป็นไป
ด้วยความราบร่ืน อีกทัง้  พระเมตตาของพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ก็ปรากฏออกมาให้ประจกัษ์
เด่นชัด     โดยท่ีโปรดเกล้าพระราชทานท่ีดินหลายแห่ง เป็นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กับ 
ชาวคริสต์คาทอลิกได้อยู่อาศัยรวมกันเป็นชุมชน เช่น ชุมชนวดันักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (บ้านญวณ)   
ชุมชนวัดคอนเซปชัญ (บ้านเขมร) ชุมชนวัดซางตาครู้ส (กุฎีจีน) ซึ่งแต่ละชุมชนก็มี                        
การสร้างโบสถ์ขึน้ในเพ่ือเป็นศนูย์รวมจิตใจ  และประกอบศาสนกิจ พร้อมทัง้เผยแผ่คําสอนคาทอลิก
ให้แก่ผู้ สนใจ ทําให้ความเช่ือความศรัทธานีไ้ด้แผ่ขยายออกไปและให้เกิดชุมชนคาทอลิกใหม่ๆ   
อีกหลายแห่ง  รวมทัง้ชุมชนชาวคริสต์   (โรมนัคาทอลิก)  ของโบสถ์พระมารดานิจจานเุคราะห์ด้วย   
ซึ่งตัง้อยู่ท่ี แขวงบึงกุ่ม  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นชุมชนคาทอลิกอย่างเป็นทางการ       
เม่ือมีโบสถ์เป็นเคร่ืองหมายตัง้แต่ปี   ค.ศ.1985  โดยมี ”สตับุรุษ”  (คนในชุมชนท่ีมีความเช่ือ     
ความศรัทธาแบบคาทอลิก) ท่ีมีภมิูลําเนาดัง้เดิมจากหลายท้องท่ีทัว่ประเทศ แตเ่พราะหน้าท่ีการงานจึง
ได้มารวมกลุม่กนัเป็นชมุชนใหญ่มีสมาชิกประมาณ  1,500 คน 
 บรรดา ”สตับุรุษ” ของโบสถ์พระมารดานิจจานุเคราะห์  อาศยัอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ  ใกล้ๆ  
โบสถ์  ในพืน้ท่ีของเขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ   โดยมีงานอาชีพท่ีแตกต่างกนัออกไป    คือประกอบธุรกิจ    
รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา  พ่อค้าแม่ค้า  พ่อบ้านแม่บ้าน  เป็นต้น  แต่สิ่งท่ีทําให้เป็นชุมชนได้คือ
ความเช่ือ ความศรัทธาแบบคาทอลิก โดยมีโบสถ์เป็นศนูย์รวมจิตใจของทุกคนให้มีการดําเนินชีวิต 
ไปในทิศทางเดียวกัน  คือ คุณธรรมแห่งความรัก  ความเมตตา  การให้อภัย และการแบ่งปัน  
(มธ. 22:37-39; มก. 12:29-31; ลก. 10:27) อนัเป็นหลกัคําสอนแห่งพระศาสนจกัรคาทอลิก  

                                                                                    

9 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม ใน อนุสรณ์วันเสดจ็พระราชดาํเนินงานฉลอง 300 ปี วัดคอนเซป็ชัญแห่งพระแม่

เจ้า. (กรุงเทพฯ: บริษัท ประชาชน (แผนกการพิมพ์) จํากดั, 2517), หน้า ง.  และ Luigi Bressan. A Meeting of 

Worlds: The Interaction of Christian Missionaries and Thai Culture. (Bangkok: Assumption University 
Press, 2000), pp. 1-1. 
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โดยมีบาทหลวงประจําโบสถ์เป็นผู้ ทําหน้าท่ีประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา  ในลักษณะของ 
การเป็นผู้ประกาศ  (Preacher) คําสัง่สอนขององค์ศาสดาคือพระเยซคูริสตเจ้า  ด้วยกระบวนการต่างๆ 
ในการถ่ายทอดความหมายของความเช่ือทางด้านศาสนาผ่านสื่อสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม   พร้อมกบั
คําอธิบายข้อความเช่ือด้านต่างๆ  ท่ีส่งเสริมและทําให้ชุมชนมีการดําเนินชีวิตทุกรูปแบบ   รวมทัง้  
ทางธุร กิจด้วยมีจ ริยธรรมท่ีแฝงไ ว้ ด้วยความรัก  อันเ ป็นกฎทองท่ีองค์ศาสดาได้มอบไว้  
ให้กับบรรดาคริสตชนคาทอลิกผู้ มีความเช่ือศรัทธาทัง้หลาย  นําไปปฏิบัติให้ เกิดผลจริง                 
หรืออาจกลา่วได้ว่าเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็ง   ตามแบบของชาวคริสต์  (โรมนัคาทอลิก)  ของโบสถ์พระมารดา 
นิจจานเุคราะห์  ซึง่เป็นสว่นย่อยของพระศาสนจกัรโดยรวม เรียกว่า พระศาสนจกัรท้องถ่ินก็ได้ 
 
2. หลักการและเหตุผลในการทาํวิจัย 
 
 จดุประสงค์หลกัท่ีต้องงานวิจยัฉบบันีต้้องการศึกษานัน้   เป็นเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการ 
สืบทอดผ่านทางพิธีกรรมโดยใช้ส่ือสญัลกัษณ์ของ “ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ” ของคริสตศาสนาคาทอลิก 
ท่ีมีความเช่ือว่า โดยอาศัยการมีส่วนร่วมและการรับรู้ความหมายของส่ือในพิธีกรรมต่างๆ ของ 
พระศาสนจักรคาทอลิกซึ่งผู้ ประกอบพิธีต่างๆ  คือมีบาทหลวงเป็นประธานในพิธีได้กระทํา อาศัย
กระบวนการส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม “ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ” โดยใช้ส่ือสญัลกัษณ์ของศีล
ศกัดิ์สิทธ์ิแต่ละประการท่ีมี  FORM  และ  MATTER  โดยเฉพาะเจาะจง (Specific) แล้ว    มนษุย์จะ
สามารถได้รับการบันดาล    ความศักดิ์สิทธ์ิ    คือ การได้รับพระพรของพระเจ้า  เพ่ือเป็นพลัง
สนับสนุนในการดําเนินชีวิตตามความเช่ือความศรัทธาได้อย่างเหมาะสมย่ิงขึน้   สามารถต่อสู้กับ 
ความชั่วร้ายทัง้ภายในจิตใจของตนและส่ิงแวดล้อมต่างๆ นอก ตนเองได้อย่างดี  เพ่ือมีชีวิต 
ท่ีประกอบด้วยคณุธรรมความดีมากขึน้     กลา่วคือเป็นการดําเนินชีวิตแบบมีจริยธรรมของชาวคริสต์  
 ตัง้แต่แรกเร่ิม    ในสมยัของพระเยซูคริสตเจ้าศาสดาของคริสตศาสนา  พระองค์ทรงตัง้ 
“ศีลศกัดิ์สิทธ์ิทัง้ 7 ประการ” อนัเป็นเส้นทางแห่งความสมบรูณ์ของประวตัิศาสตร์แหง่ความรอด10 
ของมนษุยชาตินีไ้ว้แล้วและตรัสสัง่บรรดาอคัรสาวกของพระองค์ด้วยว่า ให้ปฏิบติักิจการดงักลา่ว 
เพ่ือทัง้ผู้ประกอบพิธีและผู้ ร่วมพธีิจะได้สามารถรับพระพรของพระด้วยวิถีทางดงักลา่ว  ซึง่การตัง้พิธี
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิแตล่ะประการก็ได้เกิดขึน้ในต่างวาระกนั11   ซึง่เมื่อแรกท่ีบรรดาอคัรสาวกได้ออกไปประกาศ 
“พระวรสาร” คือข่าวดีของพระคริสตเจ้าแก่ชนชาติต่างๆ กระบวนการสืบทอดพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ิ
แต่ละประการ ได้มีการใช้สญัลกัษณ์และการส่ือความหมายท่ีแตกตา่งกนัออกไป ถึงแม้ว่ามี          

                                                                                    

10สําราญ วงศ์เสง่ียม. พธีิกรรม 1. (นครปฐม: วิทยาลยัแสงธรรม, 2529), หน้า 26; ดเูพิ่มเติมใน SC. 7.  
11 ดขู้อมลูทัว่ไปใน สําราญ วงศ์เสง่ียม พธีิกรรม 3, 4. 
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เป้าประสงค์อนัเดียวกนั แต่กระบวนการอาจแตกตา่งกนัไปบ้าง บรรดาอคัรสาวกจงึได้กลบัมา      
รวมตวักนัเพ่ือประชมุปรึกษาหารือ กําหนดแนวทาง กระบวนการและสญัลกัษณ์ท่ีใช้ให้เป็นหนึง่
เดียวกนั และได้มีการพฒันามาเป็นระยะๆ จนถงึการประชมุอย่างเป็นทางการครัง้หลงัสดุของบรรดา
ผู้ สืบทอดหน้าท่ีของบรรดาอคัรสาวก คือบรรดามขุนายก  (Bishops) โดยมีสมเด็จพระสนัตปาปา 
(Pope / Bishop of Rome) เป็นประธาน ซึง่เรียกว่าการประชมุสงัคายนาวาติกนัท่ี 2           
[Vatican Council II]   (ค.ศ.1963-1965) ได้กําหนดจารีตและแนวปฎิบติัท่ีชดัเจนของพระศาสนจกัร
คาทอลิก เก่ียวกบัเร่ืองพิธีกรรมศกัดิ์สิทธ์ิ12 โดยกําหนดให้ใช้เป็นกระบวนการเดียวกนัทัว่โลกใน    
พระศาสนจกัรโรมนั คาทอลกิสากล โดยผู้ประกอบพิธี ต้องเป็นผู้ ได้รับแต่งตัง้อยา่งเป็นทางการ 
(Official Celebrant) ซึง่ส่วนมากก็เป็นผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้อยูใ่นสถานภาพบาทหลวง (Priest) และใช้
รูปแบบการบรรยาย (Form) และวตัถธุาต ุ(Matter) หลกั ๆ ท่ีสําคญัอนัเดียวกนั  สว่นประกอบย่อย
อาจดดัแปลงได้บ้างแตย่งัต้องให้คงความหมายเดิม (SC 22-24) ทัง้นีเ้พราะเป็นการรับรู้ของ       
วฒันธรรมกลุม่ชนในแต่ละชาติแต่ละภาษาด้วย ซึง่เป็นพระศาสนจกัรท้องถ่ิน (SC 37)  ตวัอยา่งเช่น  
ก่อนสงัคายนาวาติกนัท่ี 2  การประกอบพิธีถวายมิสซา หรือพิธีมิสซาบชูาขอบพระคณุ  ในปัจจบุนั  
บาทหลวง ผู้ประกอบพิธีจะใช้สื่อภาษาประกอบพิธีเป็นภาษาลาติน  แตห่ลงัจากสงัคายนาวาติกนั     
ท่ี 2  ประเทศไทยของเราก็เร่ิมเปลี่ยนมาใช้ภาษาไทย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจความหมายของ
พิธีกรรมแต่ละพธีิได้ดี ถกูต้องและลกึซึง้มากย่ิงขึน้ แตก็่ยงัคงความหมายเดิมของพิธีกรรมนัน้ๆ ไว้ 
ตามเจตนารมณ์ของผู้ ถ่ายทอด ซึง่ตามหลกัการทางเทววิทยา (Theology of Liturgy) ผลของพิธีกรรม
ศกัด์ิสทิธ์ิไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัอานภุาพของผู้ประกอบพิธี (es opere operanto) แตจ่ะเป็นความศกัดิ์สทิธ์ิของ
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิแตล่ะศีลเองท่ีทําให้ผู้ รับมีความเป็นพระ (Divinization) ในด้านหนึง่ และจะเกิดผลอยา่ง  
แท้จริงในชีวิตอยา่งครบบริบรูณ์  ก็ตอ่เม่ือผู้ รับมีความพร้อม  ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจคือรู้คณุค่า 
ความหมายและวิธีการในการท่ีจะรับศีลศกัดิ์สิทธ์ิด้วย (es opere operantis)  
 อย่างไรก็ตาม ควรอย่างย่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความประสานสมัพนัธ์กนัระหว่างผู้ ให้และผู้ รับ  
อนัจะทําให้เกิดประสิทธิผลท่ีสมบรูณ์กบัชีวิตอย่างแท้จริง  จึงเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่กระบวนการสืบทอด
จากการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมใน “ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ” หรือการประกอบพิธีท่ีบนัดาล 
ให้บุคคลผู้ รับมีความศักดิ์สิทธ์ิ  ตามแต่เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละพิธีกรรมนี ้ มีการเปลี่ยนแปร
ความหมายของผู้ส่งสาร และผู้ รับสารไปมากหรือน้อยจากบริบทเดิมของพิธีกรรมแห่งศีลศกัดิ์สิทธ์ิ
แต่ละประการนัน้ จําเป็นต้องพิจารณาจากสองประเด็นใหญ่ คือการถ่ายทอดความหมายของ       
พิธีกรรมนัน้ๆ ทัง้ผ่านทางเคร่ืองหมายหรือสัญญลักษณ์ท่ีถูกกําหนดโดยพระศาสนจักรคาทอลิก

                                                                                    

12 หลงัจากการสงัคายนาครัง้นีซ้ึง่หลกัเกณฑ์โดยทัว่ไปในการปรับปรุงพิธีกรรมต่างๆ ได้ถกูกําหนดไว้แล้ว ก็ได้มีการ
พิจารณาปรับปรุงให้ทนัเหตกุารณ์อยู่เร่ือยมา ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน Austin Flannery. (ed.)  Vatican Council 

II.  (MN: Liturgical Press, 1975), pp.1-282.  
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สากล ไม่ว่าจะเป็นวตัถุธาต ุ(Matter) และแบบแผนพิธีกรรมท่ีรวมทัง้คําพดู [Form]  และการ
แสดงออกในการประกอบพิธีของผู้ประกอบพิธีเอง ซึง่โดยหลกัการแล้วผู้ประกอบพิธีหรือศาสนบริกร 
(Minister: Bishop, priest and deacon) จะต้องนําเสนอข้อมลูเพ่ือสร้างความเข้าใจในพิธีกรรม    
แต่ละอย่างแก่ผู้ ร่วมพิธี ทัง้ผ่านการอธิบายในขณะประกอบพิธีโดยอาศัยการเทศน์สอน   รวมทัง้   
การให้การอบรมนอกเวลาประกอบพิธีเพ่ือสร้างความเข้าใจอันถูกต้องต่อข้อความเช่ือต่างๆ            
ท่ีพระเจ้าได้   ชีแ้นะไว้   เพ่ือให้ผู้ เช่ือได้รับรู้โดยผ่านทางของพระศาสนจกัรคาทอลิกในการท่ีจะเป็น
ส่ือพยานถึงความรักท่ีพระมีต่อมนุษย์   ผ่านทางพระเยซูเจ้าอาศัยศีลศักดิ์สิทธ์ิต่างๆ และความ
พร้อมทัง้         ทางด้านจิตใจ  ตลอดจนสภาพทางด้านกายภาพของผู้ รับซึ่งจะต้องเปิดจิตใจของ
ตนเองให้พร้อมรับ    ข้อมลูท่ีถกูนําเสนอโดยเคร่ืองหมายในพิธีกรรมและผู้ประกอบพิธีกรรม  อีกทัง้
ความช่วยเหลือทางด้านเหนือธรรมชาติจากพระเป็นเจ้า ผ่านการดลใจ (Inspiration) ด้วย ดงันัน้ผล
ของพฤติกรรมของ  ผู้ เช่ือศรัทธาในศาสนาคาทอลิกท่ีเกิดขึน้  ซึ่งถือว่าเป็นการดําเนินธุรกิจแห่งชีวิต
อันมีความหมายกว้างกว่าธุรกิจท่ีเป็นเพียงธุรกรรม  จะต้องมาจากความเข้าใจอย่างลึกซึง้ของ         
เขาเองในฐานะผู้ ร่วมพิธีและผู้ รับศีลศกัด์ิสทิธ์ิตา่งๆ  ท่ีสามารถนําเอาความเข้าใจนัน้ๆ ไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจําวันของตนเองได้มากน้อยเท่าใดด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยพิจารณาถึง
บรรยากาศของความสงบสขุและการช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในแบบต่างๆ โดยท่ีมีความขดัแย้งกนัน้อย
ท่ีสดุ  หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้   ซึ่งบรรยากาศแบบนีค้นทัว่ไปเรียกกนัว่าชมุชนเข้มแข็ง   ท่ีจะต้องมี
การสร้างขึน้จากสมาชิกของ     ชมุชนเอง  โดยท่ีสมาชิกของชมุชนแต่ละคน ต้องเรียนรู้และซมึซบัถึง
แก่นแท้ของความรักท่ีพระเป็นเจ้ามีต่อมนุษย์ผ่านทางองค์พระเยซูเจ้า ในประวตัิศาสตร์แห่งความ
รอดของมนุษยชาติ ตามความเช่ือของคาทอลิก จนถึงขัน้ท่ีสามารถแสดงออกมาในชีวิตจริงโดยไม่
แตกแยกจากธรรมชาติของความเป็นมนษุย์ท่ีคนแตล่ะคนควรจะต้องเป็นเช่นนัน้ 
 เพ่ือให้มีความเข้าใจถึงสภาพ กระบวนการสืบทอดจากการใช้สื่อสญัลกัษณ์ในพิธีกรรม        
”ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ” ไปสูศ่รัทธาและการดําเนินชีวติทางธุรกิจแบบมีจริยธรรม ของชมุชน      
ชาวคริสต์คาทอลกิของโบสถ์พระมารดานิจจานเุคราห์ หมูบ้่านโชคชยั คลองจัน่ กรุงเทพฯ   ผู้ วิจยั    
มีความจําเป็นท่ีจะต้องศกึษาและค้นคว้าองค์ประกอบอ่ืนๆ เพ่ือจะได้สามารถรู้และเข้าใจความหมาย
ของสญัลกัษณ์ท่ีสําคญั ในพิธีกรรม “ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ” ท่ีชาวคริสต์ต้องรับหรือร่วมพิธีอยา่ง
ละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 1) ศกึษาประวติัความเป็นมาของพิธีกรรมดงักล่าว รายละเอียดเนือ้หา ความหมายของ
สญัลกัษณ์ต่าง ๆ    ท่ีใช้ในพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิแตล่ะประการ ตลอดจนผลทางด้านเหนือธรรมชาติท่ีพระเจ้า
ทําให้ผู้ รับพิธีกรรมศกัดิ์สทิธ์ินัน้มีสถานภาพของพระอยูใ่นตนเอง เพราะตามความหมายทางด้านเทววิทยา
ของพิธีกรรมศกัด์ิสทิธ์ิแล้ว ศีลศกัด์ิสทิธ์ิแตล่ะศีลนัน้จะทําให้ผู้ รับเปลี่ยนสภาพ (Transfiguration) จิตใจ
หรือสถานภาพเหนือธรรมชาตขิองผู้ รับ (Spirituality) คล้ายกบัพระเจ้ามากขึน้ไปเร่ือย  ๆโดยการพฒันา 
สภาพชีวิตของผู้ เช่ือไปตามสภาพทางด้านจิตใจและร่างกาย ภายใต้ความเจริญอย่างต่อเน่ืองของวฒิุภาวะ 
(Maturity) ของแตล่ะคน (SC 5-8) ซึง่มีจดุมุง่หมายท่ี “ความรัก” ท่ีพระเจ้ามีตอ่มนษุย์และมนษุย์ควร 
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มีต่อพระเจ้า ผ่านทางแสดงความรักตอ่คนอืน่ อนัเป็นการสรุปรวบยอด บญัญตัิสิบประการ (The Ten 
Commandments)13 
 2) กระบวนการถ่ายทอดความหมายเชิงเทววิทยาผ่านสญัลกัษณ์ตา่ง  ๆดงักลา่ว ซึง่ได้แก่ 
การ    ใช้ส่ือ   การใช้สญัญะทัง้แบบวจันะ   (Verbal)  และอวจันะ  (Nonverbal) ในการถ่ายทอดจากผู้กระทํา 
(Sender/ Encoder) ผ่านส่ือสญัลกัษณ์  และการส่ือสาร (Symbolic / Means)  ไปสูผู่้ รับรู้ (Receiver / 
Decoder)  เป็นไปอยา่งไร   
 3) การรับรู้ของผู้ รับรู้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้สื่อความหมาย ถกูต้องและสอดคล้อง
กบัหลกัการเหลา่นัน้ได้มากน้อยเพียงใด มีปัจจยัอะไรท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในลกัษณะตวัแปรของความรู้
ความเข้าใจ  เพ่ือวา่การรับรู้  การถ่ายทอดด้วยกระบวนการดงักล่าวสามารถนําชีวิตมนษุย์ ก้าวไปสู ่    
ความเช่ือความศรัทธาท่ีถกูต้องแบบชาวคริสต์ อนัจะนําไปสูก่ารดําเนินชีวิตแบบมีจริยธรรมของ      
ชาวคริสต์  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการดําเนินชีวิตทางธรุกิจ  คือ การมีการติดต่อสมัพนัธ์กนัทางธรุกิจ
ต่าง  ๆเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในการดําเนินชีวิตอยูร่อดในสงัคมโลกปัจจบุนั 
 การเรียนรู้ถึงกระบวนการดังกล่าวท่ีเข้ามาในชีวิตของชาวคริสต์คาทอลิก หากว่ามีความ
เป็นไปอย่างเหมาะสม  ถูกต้องและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้ สืบทอดตามบริบทอย่างชัดเจน 
และลึกซึง้ ซึ่งจะมีพืน้ฐานทางด้านเทววิทยาเป็นหลักเกณฑ์แล้ว ก็จะทําให้ชุมชนซึ่งเป็นส่วนย่อย 
ของสงัคมใหญ่   สามารถเป็นแบบอย่างและสร้างความเข้มแข็งให้กบัชีวิตโดยส่วนตวัและส่วนรวม
ด้วย  ย่ิงศึกษาอย่างละเอียดลึกซึง้มากเท่าใด  ก็จะทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  ความเข้าใจใหม ่    
กว้างย่ิงขึน้   อนัจะนําประโยชน์มาสู่ทกุคนท่ีศึกษาเร่ืองนีย่ิ้งขึน้เช่นเดียวกนั   เน่ืองจากวา่การเป็นผู้
เช่ือศรัทธาในคริสตศาสนาคาทอลิกนัน้  ไมไ่ด้ทําให้ผู้ เช่ือมีความแปลกแยกจากคนอ่ืนๆ ในสงัคม แต่
จะทําให้คนนัน้ๆ   มีคณุคา่ต่อสงัคมมากขึน้หากผู้นัน้สามารถนําเอาความเช่ือของเขานํามาประยกุต์  
เพ่ือการปฏิบตัิต่อบคุคลอ่ืนในการดําเนินชีวิตของเขา   เพราะเขาต้องรู้ว่าการดําเนินชีวิตของเขานัน้
คือการลงทุน ทัง้ท่ีสามารถตรวจสอบได้โดยผัสสะทางปริมาณของเวลาและวตัถุต่างๆ ท่ีหามาได้ 
และไม่สามารถตรวจสอบได้โดยผสัสะแต่รับรู้ด้วยความเข้าใจภายในถึงความช่วยเหลือท่ีพระเจ้า 
มีต่อเขา  ผ่านทางพิธีกรรมศกัดิ์สิทธ์ิต่างๆ  ท่ีเขาได้รับตามวฒิุภาวะของเขาพร้อมกบัความสมคัรใจ
ของเขาตามเง่ือนไขท่ีพระศาสนจกัรคาทอลิกได้วางไว้  ย่ิงกวา่นัน้   หากเขาดําเนินชีวิตของตนเองใน
เส้นทางด้านทําธุรกรรมเชิงพาณิชย์    เขาจะสามารถประยกุต์เอาคําสอนของศาสนาคาทอลิกผ่าน
                                                                                    

13 เนือ้หามวลรวมของบญัญติัสิบประการสามารถประมวลเข้าสู ่“กฎทอง” สาํหรับคริสตชนซึง่พระเยซเูจ้าได้กลา่วไว้
ในพระวรสารเม่ือถฟูาริสีคนหนึง่ถามถึงบญัญติัท่ีสําคญัท่ีสดุว่า “ท่านต้องรัก พระเจ้าของท่านด้วยหวัใจทัง้หมด 
วิญญาณทัง้หมดและจิตใจทัง้หมด น่ีคือบญัญติัใหญ่และแรกสดุ บญัญติัท่ีสองซึง่เท่าเทียมกนัคือ ท่านต้องรักเพ่ือน
บ้านดงัตวัท่านเอง” (มธ 22:34-39; มก 12: 28-31; ลก 10: 25-28) โดยสรุปคือ บญัญติัประการท่ีหนึง่ถึงประการท่ี
สามนัน้กล่าวถึงความรักตอ่พระเจ้า และบญัญติัประการส่ีถึงประการสิบนัน้กลา่วถึงความรักตอ่คนอื่น หรือ เพ่ือน
มนษุย์อนัเป็นศพัท์ท่ีชาวคริสต์ใช้โดยทัว่ไป ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน John Paul II.  Catechism of the Catholic 
Church.  (London: Geoffrey Chapman, 1994), หน้า 447-542. 

DPU



 

 

    10

 ทางการรับศีลศกัดิ์สิทธ์ิต่างๆ  อนัจะเป็นการตอกยํา้ให้เกิดความเข้าใจถึงความรักท่ีพระ
มีต่อมนษุย์และมนษุย์จะต้องมีตอ่พระ   ผ่านทางการติดต่อสมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนษุย์ เม่ือมีการทําธรุกรรม  
ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตภายใต้ความยตุิธรรมแห่งการแลกเปล่ียนท่ีก่อให้เกิดผลกําไร  ด้วยการลงทนุ
ทัง้ด้านวตัถแุละพลงังานท่ีผู้ประกอบการได้ หากวา่ความเข้าใจท่ีมีต่อคําวา่ธรุกิจนัน้ไมไ่ด้มุง่ท่ีการทํา
กําไรเกินควรหรือเล็งผลเฉพาะกําไรเฉพาะหน้าอย่างเดียว โดยไม่คิดถึงผลกําไรระยาวท่ีแฝงเร้นอยู่
ในการทําธุรกรรมท่ีควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนสองกลุ่ม   คือ 
ผู้ จําหน่ายสินค้ากบัผู้บริโภคสินค้า  ซึ่งเป็นกําไรระยะยาวท่ีไม่มีวนัหมดไปทัง้ในมิติของวตัถแุละมิติ
ด้านจิตใจแทนการแลกเปล่ียนระหว่างสินค้ากบัเงินตราเท่านัน้  ซึ่งจะต้องกลายเป็นการเอาเปรียบ
กันในท่ีสุด เน่ืองจากจะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  อันควรจะมีคุณค่ามากกว่า
สินค้าและเงินตราหรือผลกําไรท่ีถูกคํานวณซึ่งเป็นเพียงวัตถุเข้ามาเก่ียวข้อง  ทัง้ๆ  ท่ีมนุษย์เป็น
ผู้ เก่ียวข้องทัง้หมด และความจริงแล้วการทําธุรกรรมเป็นการเก่ียวข้องกนัระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์  
โดยมีสินค้าและเงินตราเป็นส่ือกลาง   จึงความทําความเข้าใจถึงความหมายของคําว่าธุรกิจ กําไร 
และมนุษย์หรือคน   แทนท่ีจะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสินค้ากับเงินตราเท่านัน้14  หาก
พิจารณาโดยอาศยัโครงสร้างของ  Potter Box ก็พอจะนําเสนอเป็นแนวได้ดงัต่อไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTTER  BOX

                                                                                    

14 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมถึงการวิจัยเก่ียวกับการทําธุรกิจเชิงจริยธรรมได้ใน Mayot, Charn. Corporate 
Responsibility: Social Contract-Based-Stakeholder Theory. Unpublished Master Degree’s Thesis, 
Bangkok: Assumption University, 1997, โดยเฉพาะอย่างย่ิง บทท่ี 4-5. 

  

Empirical Definition 
การทําธุรกิจท่ีต้องมีผลกําไร ในลกัษณะตา่ง 
ตอบแทน ยิ่งได้กําไรมากย่ิงเป็นสิ่งดี (ลงทนุ 
น้อยได้มาก) หรือ การทําธุรกิจคาทอลิกกําไร 
ไม่มาก แต่ตามความยติุธรรมต่อพ่อค้าและลกูค้า 

 

Value Identification 
ธุรกิจทัว่ไปกําไรมากแต ่ไม่นานและอยตุิธรรม 
ธุรกิจคาทอลิกกําไรน้อยแต่นานและยุติธรรม 
รวมกับความสัมพันธ์คนกับคน (รักและไม่โลภ
แตกํ่าไรยาว) 

Appeal to Ethical Principles 
ประโยชน์นิยม กําไรสงูสดุ ลงทนุน้อยสดุ 
คาทอลิก รักมากสดุกําไรน้อยสดุแตพ่ออยู่ได้ 

Choosing Loyalty: 
พระเจ้าและเพ่ือนมนษุย์/ผลประโยชน์ระยะยาวทัง้

ผู้ ค้าและลกูค้า 

Judgment 
ทําธุรกิจอย่างมีจริยธรรมแห่งความรัก แบ่งปันและ
ให้อภัยบนความเป็นจริงของความเป็นคนและ

 

ความรัก ความยติุธรรม และผลประโยชน์ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ขาย                  Ethic Principles 

(Source: Ralph Potter, “THE LOGIC OF MORAL ARGUMENT” in “TOWARD A DISCLIPLINE OF SOCIAL ETICS” , ed.Pau; Deats, Boston University Press, 

ภาพที่ 1 
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3. ปัญหานําวิจัย 

 

 3.1 การใช้สญัลกัษณ์ในพิธีกรรม   “ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ”     ของชาวคริสต์    มีอะไรบ้าง         

และมีประวติัความเป็นมาอยา่งไร 

 3.2 กระบวนการถ่ายทอดสัญลักษณ์ต่างๆ ในพิธีกรรม “ศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ  ได้แก ่  

การใช้ส่ือ  การใช้สญัญะ  ทัง้วจันะภาษา  (Verbal) และอวจันะภาษา  (Non-Verbal)  ป็นอย่างไร  [Encoder] 

 3.3 ชมุชนชาวคริสต์ได้รับรู้ความหมายศีลศกัดิ์สิทธ์ิอย่างไร  และนําไปสู ่การมี    

ความเช่ือ ความศรัทธา  การมีจริยธรรม  และสง่ผลถึงการดําเนินชีวติทางธุรกิจ  หรือไม ่ อย่างไร  

[Decoder] 

 3.4 ความแตกตา่งของคริสตชนเดิม    คริสตชนใหม ่   ช่วงอาย ุ   เพศ   การศกึษา    

ภมูิหลงั  สภาพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ  ของสตับรุุษกลุม่ตวัอย่าง  มีผลตอ่  การตดัสนิใจ

ดําเนินชีวิตอยา่งมีจริยธรรมหรือไม ่ อย่างไร  (กรณีศกึษา) 

 

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 

 4.1 รู้และเข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีสําคญัในพิธีกรรม “ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ” 

ของชาวคริสต์ 

 4.2 ตรวจสอบการรับการถ่ายทอดสญัลกัษณ์ในพิธีกรรมดงักล่าวให้อยู่ในระดบัท่ีตรงกับ

เจตนาของบาทหลวงในการส่ือความหมาย และนําไปสูค่วามเช่ือความศรัทธาและการมีจริยธรรม 

 4.3 รับทราบผลจากการรับการถ่ายทอด   ด้วยกระบวนการดังกล่าวว่า  ได้นําไปสู่ความเช่ือ

ศรัทธาแบบมีจริยธรรม  และก้าวไปสู่การดําเนินชีวิตทางธุรกิจของชาวคริสต์คาทอลิกอยา่งดีมากน้อย    

ด้วยปัจจยับางประการท่ีแตกต่างกนั 

 

5. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ผู้วจิยัจะทําการศึกษาวจิยัเฉพาะชมุชนคาทอลิกท่ี  โบสถ์พระมารดานิจจานเุคราะห์    

หมูบ้่านโชคชยัคลองจัน่  ถนนนวมินทร์    เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 
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6. ข้อสันนิษฐาน 
 

 6.1 กระบวนการสืบทอดจากการใช้สื่อสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม “ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 
ประการ”  ระหวา่งบาทหลวงซึง่เป็นผู้สง่สาร (sender/encoder) ผ่านทางสญัลกัษณ์  (Means) กบั
สตับรุุษในชมุชนซึง่เป็นผู้ รับสาร (receiver / decoder)  มีความสอดคล้องกนั 
 6.2 มาตรท่ีใช้วดัความเช่ือศรัทธา  และการมีจริยธรรม  (สามารถได้ด้วยกฎพืน้ฐาน
ของสงัคมศาสนา) ซึง่มีพืน้ฐานจากพระบญัญตัิ 10 ประการ  (กฎบญัญติัรักของพระเยซคูริสตเจ้า)  
และธรรมประเพณีของพระศาสนจกัรคาทอลิก  โดยใช้การสงัเกตพฤติกรรมการดําเนินชีวิต  และ   
การสมัภาษณ์เชิงลกึ ทัง้ด้านบาทหลวงและสตับรุุษกลุม่ตวัอย่าง โดยมี Coding sheet เป็นหลกั    
น่าเช่ือถือได้ 
 
7. นิยามศัพท์ 
 
 พระคมัภีร์ [Holy Bible]  คือพระวาจาของพระเจ้า  ท่ีถกูบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
บคุคลท่ีพระเจ้าทรงเผยแสดง [Inspiration] ให้ทราบในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั และนํามารวบรวมกนั   
โดยพระศาสนจกัรคาทอลิกเป็นผู้ รับรอง  โดยแยกออกเป็น 
 พระคมัภีร์ ( Bible )พระธรรมเก่า [Old  Testament] จํานวน  46  เล่ม  
 พระคมัภีร์ ( Bible )พระธรรมใหม ่[New Testament] จํานวน  27  เล่ม 
 
ธรรมประเพณี (Tradition)  หมายถงึ ประเพณีของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก เป็นประเพณีทางด้าน

ศาสนาท่ีปฏิบตัิสืบทอดตอ่กนัมา เพ่ือเป็นหลกัปฏิบติัของบรรดาคริสตชน  
(สตับรุุษ)  ในการดําเนินชีวิตของชมุชนท่ีมีความเช่ือในพระเจ้า  และ           
พระศาสนจกัรคาทอลกิให้การรับรองวา่ถกูต้อง 

พิธีกรรม (Liturgy) ในภาษาไทย  เข้าใจกนัโดยทัว่ไปว่าเป็น  “การบชูา” หรืออีกนยัหนึ่ง  “การสกัการะ
ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ” (พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2493)  ในวงการคาทอลิก
ใช้คํานี ้เพ่ือความหมายถึง ศพัท์ “Liturgia”  (องักฤษ Liturgy) เป็นการประกอบพิธี
ทางด้านศาสนาของศาสนาหนึ่ง ๆ  ซึ่งมีวิธีการ  รูปแบบท่ีกําหนดตามความเช่ือของ
กลุม่ชนในศาสนานัน้ ๆ  พระศาสนจกัรคาทอลิก ได้สรุปความหมายของพิธีกรรม ว่า
เป็นการประกอบหน้าท่ีสงฆ์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในพิธีกรรมการกระทํา 
ให้มนุษย์ศักดิ์สิทธ์ินัน้แสดงออกโดยอาศัยเคร่ืองหมายแสดงท่ีประสาทรับรู้ 
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แลเห็นได้และบังเกิดผลตรงตามเคร่ืองหมาย ท่ีแสดงออกในแต่ละอย่างนัน้ ใน
พิธีกรรมพระกายทิพย์ของพระเยซูคริสตเจ้า  กล่าวคือ องค์พระผู้ เป็นศีรษะกับ
บรรดาผู้ เป็นส่วนต่าง ๆ  แห่งพระกายของพระองค์ เป็นผู้ประกอบประชาคารวกิจทัง้
ครบ (SC.7) 

ความเชือ่ศรัทธา (Faith)  คือ ความยดึมัน่อยา่งหนกัแน่นในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ด้วยสิน้สดุจิตใจโดย
ปราศจากข้อสงสยั ทําให้เกิดความเช่ือมัน่ ความมัน่ใจ สง่ผลถึงความรู้  
ความนกึคดิ  และการกระทําของบคุคลเป็นการ “ติดใจ” และไว้วางใจ  
อยา่งไมมี่ข้อสงสยั 

สญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม คือ สญัลกัษณ์ / สญัญะ / รูปหมาย (Symbol / Sign) ซึง่มกัประกอบด้วย  
Form / Matter  หรืออีกนยัหนึ่งคือการสื่อความหมายในพิธีกรรม   อาจมี 
รูปแบบวจันภาษา (Verbal language) หรือ อวจันภาษา (Non-verbal 
language) ก็ได้ซึง่คริสตศาสนาคาทอลกิใช้ในการประกอบพิธีกรรมของ   
”ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ” 

พิธีกรรม    ศีลศกัด์ิสิทธ์ิ [Liturgy of Sacrament] ศกัดิ์สทิธิการ/การบนัดาลความศกัดิ์สิทธ์ิ (Sanc- 
tification) เป็นการทําให้มนษุย์มีความศกัดิ์สิทธ์ิด้วยพระพรของพระเจ้า 
ผ่านทางพิธีกรรมในศาสนาคริสต์ (โรมนัคาทอลิก) โดยการสืบทอด           
อยา่งตอ่เน่ืองจากพระเยซเูจ้า  ผ่านทางพระศาสนจกัร  มีอยู ่7 ประการ  เรียกวา่  
ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  ได้แก ่  

  
 1.  ศีลล้างบาป (Baptism)  
 ซึ่งเป็นพิธีกรรมท่ีแสดงเจตนาของผู้ขอรับศีลฯ (หรือผู้แทนในกรณี
เด็กเล็ก ๆ) เพ่ือขอรับความเช่ือในศาสนาคริสต์ (โรมันคาทอลิก) โดย 
ศาสนบริกรของพระศาสนจกัร   เทนํา้บนศีรษะขอผู้ รับศีลฯ  (Matter)  แล้ว
ผู้ประกอบพิธีก็กล่าวคําภาวนาขณะเทนํา้บนศีรษะ (Form) ว่า  “ข้าพเจ้า
ล้างท่าน เดชะพระนาม พระบิดา และพระบตุร และพระจิต”  ซึง่ก่อให้เกิด
การชําระล้างบาปและมลทินทัง้สิน้ตัง้แต่เกิดจนปัจจุบนั แล้วก่อให้เกิดผล
ต่อผู้ รับคือการเป็นบุตรของพระเป็นเจ้าหรือมีฉายาของพระในวิญญาณ
ของตนเอง เป็นสมาชิกของพระศาสนจกัรคาทอลิกอย่างเป็นทางการและ
สามารถรับศีลศกัดิ์สิทธ์ิอื่นๆ ได้ 
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 2.  ศีลอภัยบาป (Reconciliation)  
 เป็นพิธีกรรมท่ีกระทําเพ่ืออภยับาปแก่ผู้ รับศีลฯ   ซึ่งก่อให้เกิดการคืนดี          
ระหว่างพระกบัผู้กระทําบาป  หลงัจากได้รับศีลล้างบาปมาแล้ว   โดยท่ีผู้ รับศีลฯ 
ต้องรู้สํานึกถึงความผิดท่ีตนเองได้กระทํา และตัง้ใจจะไม่กระทําอีก  แล้วไป
สารภาพความผิดของตน (Matter) กับบาทหลวงซึ่งจะทําหน้าท่ีอภัยบาปให้    
โดยบาทหลวง (Priest)  ปกมือเหนือผู้สารภาพผิด  อนัเป็นสญัลกัษณ์การอภยับาป
ในนามของพระ   พร้อมกบักล่าวคําอภยับาป (Form) ว่า   “พระเป็นเจ้าพระบิดา      
ผู้ทรงพระเมตตา   ได้ทรงทําให้โลกคืนดีกับพระองค์  อาศัยการสิน้พระชนม์และ  
การกลับคืนชีพของพระบุตร  และทรงส่งพระจิตมาเพ่ืออภัยบาปมนุษย์                  
ขอพระองค์ประทานพระเมตตาและสันติสุขแก่ท่าน   อาศัยศาสนบริการของ        
พระศาสนจักร   ข้าพเจ้าจึงอภัยบาปทัง้สิน้ของท่าน    เดชะ   พระนามพระบิดา  
และพระบตุร   และพระจิต” 

 
 3.  ศีลมหาสนิท  (Eucharist) 
 เป็นศีลศักดิ์สิทธ์ิท่ีบรรจุพระกายและพระโลหิต ของพระเยซูคริสตเจ้า   
เพ่ือแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพระกับมนุษย์และนําเสนอความหมาย 
ของความรักและการไถ่ให้รอดของพระเยซูเจ้าท่ีมีต่อโลก   โดยมีสัญลักษณ์คือ
แผ่นปังไร้เชื อ้และเหล้าองุ่น  [Matter]   และคํากล่าวอภิเษก (Consecratio)   
ซึ่งเป็น Form ของผู้ประกอบพิธีว่า “รับปังนีไ้ปกินให้ทั่วกนั  น่ีเป็นกายของเรา 
ท่ีจะมอบเพ่ือท่าน…..”   และ    “รับถ้วยนีไ้ปด่ืมให้ทัว่กนั  น่ีเป็นถ้วยโลหิตของเรา  
โลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยง  โลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพ่ืออภัยบาป         
สําหรับท่านและมนุษย์ทัง้หลาย  จงทําการนีเ้พ่ือระลึกถึงเราเถิด”  เป็นการ 
ประกอบพิธีศีลมหาสนิทในพิธีกรรม  พิธีมิสซาบูชาของพระคุณซึ่งชาวคริสต์ 
ไปร่วมพิธีในทกุ  ๆวนัอาทิตย์     เป็นการแสดงออกถึงความรักของพระโดยประทบั
อยู่ในรูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่น ท่ีอภิเษกโดยศาสนบริกร   คือบาทหลวง  
(Priest)    เพ่ือเป็นอาหารฝ่ายจิต  (Spiritual / Soul)  คริสตชน    เพ่ือดําเนินชีวิต
อยา่งมีจริยธรรมท่ีเข้มแข็งถกูต้องตามคําสอนของพระ 
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 4.  ศีลกาํลัง (Confirmation)  
 เป็นศีลศกัดิ์สิทธ์ิท่ีประทานพระจิตเจ้าพร้อมกบัพระคณุพิเศษ  7  ประการ
ให้กับผู้ รับ ทําให้เขาเป็นผู้ มีพลังทางจิตใจท่ีเข้มแข็งในการต่อสู้ กับปีศาจ 
และความชั่วร้ายต่างๆ  ในการดําเนินชีวิตของตน พระจิตเจ้าประทับกับผู้ รับ  
โดยการเจิมนํา้มนัคริสมาบนหน้าผากซึ่งเป็นสญัญลกัษณ์ของการประทานพระจิต
เจ้าพร้อมกับพระคุณ และด้วยการปกมือเหนือศีรษะของผู้ รับของผู้ประกอบพิธี 
(Matter) พร้อมกับกล่าวคําภาวนาเพ่ือมอบพระจิตเจ้าพร้อมทัง้พระคุณ  ท่ีเป็น     
รูปแบบ (Form) ว่า “จงรับพระจิตเจ้า และพระคุณของพระองค์ซึ่งพระบิดา 
ประทานให้” 

 
 5.  ศีลบวช  [Holy Orders]  
 เป็นศีลศกัดิ์สิทธ์ิท่ีทําการอภิเษกให้ผู้ ได้รับเลือกสรรให้เป็น  ศาสนบริกร
อนัศกัดิ์สิทธ์ิ ของพระเจ้า และของพระศาสนจักร โดยมีสญัญลกัษณ์การอภิเษก  
ท่ีมองเห็นภายนอก (Matter)  คือ การปกมือของมขุนายก (Bishop)  เหนือผู้ รับ
อภิเษก  และคํากลา่วอภิเษก  (Form)   ท่ีเป็นรูปแบบว่า    “บดันี ้  โปรดหลัง่พลงั
จากพระองค์  คือพระจิต   ผู้ทรงศักดานุภาพนี ้ มายงัผู้ เลือกสรรของพระองค์ 
พระจิตซึ่งพระองค์ได้โปรดประทานให้แก่พระบุตรเยซูคริสตเจ้า   พระจิตซึ่ง 
พระบตุรเองได้ประทานแก่บรรดาอคัรสาวก   ผู้สร้างพระศาสนจกัร  ณ  ท่ีต่าง  ๆ  
เพ่ือสรรเสริญถวายเกียรติแตพ่ระนามของพระองค์ โดยไมห่ยดุหยอ่น” 
 
 6.  ศีลสมรส  (Marriage)  
 เป็นศีลศักดิ์สิทธ์ิท่ีประกอยขึน้  เพ่ือเป็นการแต่งงาน ของชายและหญิง 
ท่ีเป็นคาทอลิก  โดยมี (Matter)  การแสดงความสมัครใจของคู่แต่งงาน                     
ท่ีจะใช้ชีวิตในฐานะสามีภรรยากนัจนตลอดชีวิตต่อหน้าพระศาสนจกัรและชมุนุม 
คริสตชน  โดยการจับมือขวาของกนัและกนัแล้วแสดงความสมคัรใจต่อหน้า 
ศาสนบริกรของพระศาสนจักร  กล่าวว่า (Form)  “ข้าพเจ้า…..ขอรับคณุ……….
เป็น (สามี/ภรรยา)   และขอสญัญาว่าจะถือซ่ือสตัย์ต่อคณุ  ทัง้ในยามทกุข์และ 
ยามสุข  ทัง้ในเวลาสบายดีและป่วยไข้  และจะรักยกย่องให้เกียรติคุณจนกว่า 
ชีวิตจะหาไม่   เดชะพระนามพระบิดา   และพระบุตร  และพระจิต”  ทําให้ 
คู่แต่งงานเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสายสัมพันธ์แห่งความรัก  ได้รับพระคุณพิเศษ 
 ในการดําเนินชีวิตครอบครัวคริสตชนคาทอลิกท่ีดี 
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 7.  ศีลเจิมคนไข้ (Anointing of the Sick) 
 เป็นศีลศกัดิ์สิทธ์ิท่ีกระทําต่อผู้ ป่วยในกรณีอนัตรายใกล้จะตาย   ประทาน
พระคุณทัง้ด้านร่างกายและวิญญาณให้เข้มแข็งขึน้   เพ่ือช่วยเหลือให้กําลังใจ 
คนป่วยให้ยอมรับสภาพธรรมชาติของร่างกาย ภายใต้ความหวังในความเช่ือ 
ว่าเม่ือได้รับศีลศักด์ิสิทธ์ินีแ้ล้วเขาจะได้รับความบรรเทา โดยบาทหลวงจะเจิม
นํา้มนัเจิมคนไข้ บนหน้าผาก ฝ่ามือ ของคนป่วย (Matter) เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ 
ของการให้กําลงัและการประทับอยู่ของพระเจ้า พร้อมกับคําภาวนา (Form) ว่า 
“อาศัยการเจิมอันศกัดิ์สิทธ์ินี ้ อาศัยพระเมตตาอนัล้นพ้นของพระองค์ ขอพระ 
เป็นเจ้าทรงช่วยท่านด้วยพระหรรษาทานของพระจิต, ขอพระองค์ทรงช่วยท่านให้
พ้นบาป อีกทัง้ทรงพระกรุณาบรรเทาทุกข์และช่วยให้รอด”  เป็นการประทาน
พระคณุแห่งความบรรเทาทางกาย (เพ่ือรักษาความเจ็บป่าย หากเป็นท่ีพอพระทยั
ของพระ) และพระคุณฝ่ายจิตวิญญาณ ให้มั่นคงในพระสัญญาแห่งชีวิต 
นิรันดรท่ีมีสนัติสขุกบัพระ 

จริยธรรม (Ethics) ในทศันะของ ส.สดุบรรทดั (การบรรยายปี 2544 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั 
ธรุกิจบณัฑิตย์) หมายถงึปรัชญา/ระบบท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยศีลธรรม  เป็นหลกัปฏิบตัิ
ของคนในสงัคม  วา่ประพฤติเช่นนัน้ดีหรือไมด่ี  เป็นสิง่ท่ีใครจะประพฤติ คือ 
ก็ได้ไมป่ระพฤติก็ได้   ตา่งจากกฎหมายท่ีต้องประพฤติปฏิบตัิทกุคนพจนานกุรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525 ให้ความหมายว่า  “ธรรมะท่ีเป็นข้อปฏิบติัเก่ียวกบั
ศีลธรรม  และกฎศีลธรรม”  ในทศันะของ William H. Shaw และ Vincent Barry 
(Shaw, William H. and Vincent Barry, 1992: 3) หมายถงึ  อปุนิสยัของปัจเจก
บคุคลท่ีมีคณุลกัษณะของคนดี รวมทัง้กฎเกณฑ์ทางสงัคมท่ีควบคมุและจํากดั 
ซึง่การกระทําของคนเรา   และขยายไปถงึหลกัธรรมอนัสงูสดุท่ีเก่ียวกบัความผิด 
หรือความถกูท่ีเรียกวา่ “ศีลธรรม” ด้วยคําสอนของ คาทอลิก ให้คําจํากดัความว่า 
การปฏิบตัิกิจการตา่ง  ๆในการดําเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกบัพระธรรม 
คําสอนของคริสตศาสนา ซึง่มีแนวทางโดยสรุปท่ีหนทางแห่งความรัก  ความเมตตา  
ความยตุิธรรม  การให้อภยั และการแบง่ปัน  คือ ทําความดี  หลีกหนีความชัว่ร้าย  
ตามคําสอนของพระเจ้า 

คริสตศาสนาคาทอลิก หมายถึง ศาสนาท่ีพระคริสตเจ้าพระบตุรพระเจ้าทรงสถาปนาขึน้ในโลกและ  ศิษย์

ของพระองค์ได้สืบทอดกันมาอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดตอน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า      

พระศาสนจักรคาทอลิก   ชาวคริสต์  (Catholics)  คริสตชน / คริสตังค์  หรือ         

“สัตบุรุษ” หมายถึงคนท่ียอมรับนับถือพระเจ้าเท่ียงแท้มีพระเยซูคริสตเจ้า 
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เป็นองค์ศาสดา พร้อมกับรับเอาคําสอนของพระองค์  มาปฏิบัติในชีวิต และ 

เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของพระศาสนจักรคาทอลิก  ซึ่งมีผู้ แทนพระเจ้า 

ท่ีแลเห็นได้คือ   องค์สมเด็จพระสนัตปาปาท่ีสืบทอดจากอคัรสาวกของพระเยซูเจ้า  

เป็นประมขุของพระศาสนจกัร 

คริสตชนเดิม คือ คนท่ียอมรับนบัถือ มีความเช่ือความศรัทธาพระเจ้าในพระศาสนจกัรคาทอลิก

ตัง้แต่แรกเกิด   โดยมีบิดามารดาเป็นผู้ ยืนยันยอมรับแทนตัง้แต่เกิดอย่างเป็น     

ทางการ    และมีการรือ้ฟื้นการยืนยันความเช่ือด้วยตนเองอีกครัง้หนึ่งในเวลา 

ท่ีเหมาะสม   คือ เม่ืออายรูุ้ความ 

คริสตชนใหม่ คือ คนท่ียอมรับนับถือพระเจ้าในพระศาสนจักรคาทอลิกในภายหลงั   คือเรียนรู้

และเข้าใจในพระธรรมคําสอนตามสมควร จนเกิดความเช่ือความศรัทธา   และ 

มีการยืนยนัยอมรับอยา่งเป็นทางการ 

การดําเนินชีวิตทางธุรกิจ คือการดําเนินชีวิตปกติของบุคคลในแต่ละวนั  เพราะการกระทํา (action)  ล้วนมี

การลงทุนและการหวงัผลตอบแทน  ไม่ว่าเป็นการซือ้ขายหรือแลกเปล่ียนสิ่งต่าง  ๆ    

ทัง้เล็กและใหญ่ในทุกระดบัของกิจการนัน้  ๆ โดยทัว่ไป เป็นท่ีเข้าใจว่าการดําเนิน

ชีวิตทางธุรกิจคือ การลงทนุในการประกอบการเพ่ือการธุรกิจ (เป็นการหวงัผลกําไร 

จากการลงทุนด้วยทรัพย์  สิ่งของ  ปัญญา และอ่ืนๆ )  แล้วได้ผลกําไรเป็นการ 

ตอบแทนสําหรับการลงทนุนัน้  ๆ ทัง้การประกอบกิจการเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ภายใต้

เง่ือนไขและเวลาท่ี กําหนดตามจุดประสงค์ของกิจการ  ในอีกมิติหนึ่ ง                   

ด้านศาสนา ชีวิตเป็นการลงทนุเช่นกนั  คือ  มีมิติของจิตวิญญาณ  (Spiritual)  ซึ่ง

ทางศาสนาถือว่าเป็นการดําเนินชีวิตในเวลาเป็นการเร่ิมต้นและการลงทุนอย่าง 

ต่อเน่ือง  (ลงทุน)  การดําเนินชีวิตตัง้แต่เกิดจนตาย   (ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง) 

ได้ รับผลของการดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงเวลา คือ  ผลตอบแทน (กําไร)  

เช่นเดียวกนักบัการทําธุรกิจแบบการค้าขายทัว่  ๆไป 

มขุนายก    หมายถงึ มขุนายก ( Bishop )   ผู้ เป็นประมขุของคณะสงฆ์ในเขตการ ปกครอง 

บาทหลวง  หมายถงึ  บาทหลวง ( Priest )  คือ  พระสงฆ์คาทอลิก  

อนบุาทหลวง ( Decon ) หมายถึง อนุบาทหลวง ( Decon )  คือผู้ช่วยบาทหลวง ( Priest ) และมขุนายก 

( Bishop )  
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ชมุชนเขม้แข็ง หมายถึง  กลุ่มชนท่ีรวมตัวอาศัยอยู่ร่วมกัน   อาจเล็กหรือใหญ่ก็ได้ตามปัจจัย   

แวดล้อม  เช่นเชือ้ชาติ  วัฒนธรรม   ความเช่ือ  เป็นต้น    โดยมีชีวิตท่ีดําเนินไป

อย่างเป็นปกติสุข  มีความพอเพียงในด้านร่างกาย [Physical} และ จิตใจ   

[Spiritual}  คือการดําเนินชีวิตตามความเช่ือศรัทธาในศาสนาและมีจริยธรรม        

ก่อให้เกิดสขุและสนัติในชมุชนนัน้  ๆ 

นอกนัน้ยงัหมายถงึ กลุม่ชนหรือชมุชนท่ีดําเนินชีวิตร่วมกนั  เมื่อมีอปุสรรค์ปัญหา  

ก็รวมตวักนัหรือหาหนทางแก้ปัญหาร่วมกนั 

 เราสามารถวดัได้วา่บคุคลหนึง่ๆ สามารถดําเนินชีวิตตามความเช่ือ ความศรัทธาท่ีตน  

ได้รับไว้ ในลกัษณะของการมีจริยธรรมในการตดัสนิใจเลือกและดําเนินการในกิจการตา่ง ๆ ของ     

ช่วงชีวิตของตน  คือตามวฒุภิาวะ อยา่งมีจริยธรรมโดยใช้เกณฑ์ของพระศาสนจกัรคาทอลิก           

ซึง่พิจารณาได้  4 ด้าน  ดงันี ้

 1. ความรัก และความเมตตา 

 2. ความยติุธรรม 

 3. การให้อภยั 

 4. การแบง่ปัน 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 8.1 ผู้ศกึษาได้รู้รายละเอียดสําคญั ของกระบวนการสืบทอดจากการใช้ส่ือสญัลกัษณ์

ทางพิธีกรรม “ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  7 ประการ”  แล้วเข้าใจความหมาย ความสําคญัของพิธีกรรมอยา่งถกูต้อง 

มากย่ิงขึน้ 

 8.2 เข้าใจถงึความสําคญัของการรับ การถ่ายทอดดงักล่าว อย่างสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของบาทหลวง ทําให้นําไปสู่การมีความเช่ือความศรัทธา มีจริยธรรมในการดําเนิน

ชีวิตมากขึน้  อนัความก้าวหน้าให้แก่ตนเองและประเทศชาต ิเป็นชชุนท่ีเข้มแข็ง 

 เป็นแนวทางความคิดของผู้ศึกษาวิจัยในอนาคต ในอันท่ีจะศึกษาเฉพาะเร่ืองเฉพาะ

ประเด็นให้ลกึซึง้ย่ิงขึน้ เพ่ือเกิดองค์ความรู้ใหมใ่นสว่นตา่งๆ ทางด้านศาสนาท่ีมีส่วนสําคญัในการทําให้

ชีวิตบคุคลในชมุชนมีจริยธรรม และความเข้มแข็งมากยิง่ขึน้อนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมท่ีดีและมัน่คง   

ต่อไป 
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บทที่  2 
 

วรรณกรรม  แนวคดิ  ทฤษฎี  และงานวจิยัที่เก่ียวข้อง 
[ Literature Theory and Research ] 

 
ทฤษฎีแนวความคิดเก่ียวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการทาํการศึกษาวิจยั 
 
 ในการศึกษาวิจยักระบวนการสืบทอดจากส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม “ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 
ประการ” ไปสูค่วามศรัทธาและการดําเนินชีวิตทางธุรกิจแบบมีจริยธรรมของชมุชนชาวคริสต์ (โรมนั 
คาทอลิก) ของโบสถ์พระมารดานิจจานเุคราะห์ กรุงเทพมหานครนี ้  ได้ใช้แนวความคดิจากหลกั 
พระธรรมคําสอนจากพระคมัภีร์ ( Bible ) พระธรรมเก่าและพระธรรมใหม ่คําสอนของพระศาสนจกัร
คาทอลิก  ทฤษฎีตา่ง ๆ   และผลงานวิจยัของบคุคลในพระศาสนจกัร  มาประกอบวิธีวิจยัดงันี ้
 
 1. หลกัพระธรรมคําสอนจากหนงัสือพระคมัภีร์ ( Bible )  (Biblical Teaching) 
 2. คําสอนของพระศาสนจกัรคาทอลิก              (Ecclesiastical Teaching) 
 3. ทฤษฎีสารส่ือสาร (Communication Theories)  
 4. ทฤษฎีสญัญะวิทยา (Semiology) 
 5. ทฤษฎีและแนวคิดความเช่ือเฉพาะกลุม่ (Community Faith Theory and  
   Thinking) 
 6. ทฤษฎีจิตวทิยา (Psychology Theory) 
 7. งานวิจยัและแนวความคิดในพระศาสนจกัร (Research) 

 
 เน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการต่างๆ เป็นไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงเก่ียวกบัข้อมลูขา่วสาร และระบบสาระสนเทศ จนก่อให้เกิดสภาวะของกระแส                 
แห่งโลกาภิวตัน์ [Globalization] ซึง่มีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลง ท่ีกอ่ให้เกิดทัง้ผลดีและผลเสียทัง้                 
ด้านเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศตา่งๆ ทัว่โลก    ตวัอยา่งเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือเร็วๆ นี ้
ก็มีการกลา่วถึงการดําเนินการทางด้านธรุกิจท่ีเกิดขึน้แบบไมต่รงกบัความเป็นจริง (Fact) กรณีหนึง่ 
คือ มีการตกแตง่บญัชีของบริษัทฯ เพ่ือทําให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีวา่ธรุกิจตา่งๆ ดําเนินไปได้ด้วยดี 
ตามสมควร จนความจริงปรากฏออกมาผา่นส่ือสารมวลชนต่างๆ ในด้านตรงกนัข้าม ทําให้ผู้ นํา
ประเทศคือ ประธานาธิบดี  จอร์ช  ดบัเบิล้ย ู บชู  ก็ได้ออกมากลา่วว่า  ผู้ ท่ีกระทําการเหลา่นี ้          
ควรต้องมีจริยธรรมท่ีดีและถกูต้องกวา่นี ้ เพราะส่ิงท่ีเกิดขึน้ ในการกระทําดงักลา่วสง่ผลเสีย             
ต่อสภาวะธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศและของโลกด้วย  
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 เป็นเร่ืองท่ีน่าคิดท่ีวา่ทัง้ๆ ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสงัคมท่ีมีการสืบทอดความเช่ือ
ความศรัทธามาจากพระเจ้า (God) มีการสืบทอดด้วยกระบวนการทางพธีิกรรมของชาวคริสต์   
(คาทอลิก) อยา่งสมํ่าเสมอ จนกระทัง่วา่แม้บนธนบตัรของประเทศสหรัฐอเมริกา มีข้อความเขียนไว้
วา่ “IN GOD WE TRUST” น่ีก็น่าจะแสดงได้ว่าทฤษฎีและหลกัการตา่งๆ นัน้ หาได้เป็นเคร่ืองมือ 
ท่ีแนน่อนในการท่ีจะชีแ้นะให้คนเรามีการดําเนินชีวติท่ีเพียบพร้อมด้วยจริยธรรมตลอดไปไม ่  แตไ่ด้มี
ปัจจยัหลายอยา่งเข้ามามีผลกระทบ  ทําให้การดําเนินชีวิตทางธรุกิจของมนษุย์มีการเปล่ียนแปลงไป
จากท่ีควรจะเป็น ทําให้การดําเนินชีวิตของมนษุย์ท่ีควรต้องมีความสอดคล้องกบัความเช่ือศรัทธา
หากพิจารณาในหลกัการ  หรือท่ีเรียกวา่การมีจริยธรรมนัน้  ได้ถกูปรับเปล่ียนไปสู่แนวทางท่ีทําให้เกิด
ความวิตกกงัวลในสงัคมโดยทัว่ไปวา่คนท่ีรู้หลกัการทางจริยธรรมเหลา่นัน้  ได้มีกระบวนการสืบทอด  
โดยผ่านส่ือและสญัลกัษณ์ในพิธีกรรมทางศาสนา  โดยเฉพาะอย่างย่ิง  พิธีกรรมทางคริสตศาสนา   
ท่ีเรียกวา่  “ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  7 ประการ”  แบบไหน ดี  ถกูต้อง  เหมาะสม และมากน้อยเพียงใด  รวมทัง้
การรับรู้และเข้าใจของมนษุย์ ในพิธีกรรมดงักลา่วเป็นอยา่งไร และมีปัจจยัอะไรบ้างท่ีเข้ามาทําให้
เกิดผลกระทบตอ่การดําเนินชีวิตตามจริยธรรมแบบชาวคริสต์ ซึง่พระเยซเูจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ และ      
พระศาสนจกัรคาทอลกิ ก็ได้มีกรอบแห่งหลกัการของการดําเนินชีวติของสมาชิกตามฐานนัดร (Hie- 
rarchy of Personal Status) อยา่งชดัเจน ด้วยคาดหวงัอยา่งมัน่ใจวา่ เม่ือบรรดาผู้ ท่ีเป็นสมาชิกของ
พระศาสนาจกัรคาทอลิกจะได้ดําเนินชีวิตตามหลกัการท่ีวางไว้แล้ว บคุคลผู้นัน้จะได้รับชีวิตนิรันดร 
(John Paul II, 1994: 3; อ้างถงึ ยน. 8:32 1 คร. 1:12;  2 คร. 5:6-8) 
 ในประเทศไทยของเราก็เช่นกนั มีประชาชนคนไทยจํานวนหนึง่ ซึง่มีความเช่ือ         
ความศรัทธาแบบชาวคริสต์คาทอลกิรวมอยูด้่วย โดยรวมตวักนัเป็นชมุชนกระจดักระจายกนัอยูท่ัว่ไป  
และได้มีกระบวนการสืบทอดเก่ียวกบัการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม “ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ” 
ของชาวคริสต์คาทอลิก (คริสตชน) เช่นเดียวกนั โดยมีโบสถ์เป็นศนูย์กลาง มีบาทหลวงเป็น
ผู้ ดําเนินการกระบวนการดงักลา่ว คริสตชนเป็นผู้ รับกระบวนการแห่งความหมายของการสืบทอด
ความเช่ือ ดงักลา่วโดยคาดหวงัวา่เขาเหลา่นัน้จะได้มีความเช่ือความศรัทธา และมีการดําเนินชีวิต
ทางธรุกิจ แบบมีจริยธรรมของชาวคริสต์ สามารถทําให้เกิดการดําเนินชีวิตท่ีดี  มีจริยธรรม  เพ่ือสร้าง
ความ   เข้มแข็งมัน่คงให้กบัชมุชน  สงัคมและประเทศชาติต่อไป  เพ่ือการดําเนินไปของประชาชน
โดย     สว่นรวม  ซึง่มีความเช่ือศรัทธาท่ีหลายหลากในประเทศไทยของเรานี ้  จะได้เป็นไปอยา่งดี
และปกติสขุ  อนัจะยงัความมัน่คงและก้าวหน้าไม่ว่าในด้าน เศรษฐกิจ  สงัคมหรือการเมือง  
 จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า  การศึกษาวิจยัในเร่ืองนีใ้นประเทศไทยของเรา  โดยผู้ วิจัยเลือกทํา
กรณีศึกษาท่ีชุมชนชาวคริสต์คาทอลิกท่ีสังกัดเป็นสมาชิกของโบสถ์พระมารดานิจจานุเคราะห์ 
หมู่บ้านโชคชยั คลองจัน่ กรุงเทพมหานคร  โดยทําการตรวจสอบว่า   กระบวนการสืบทอด     จาก
การส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม  “ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  7  ประการ” ไปสูศ่รัทธาและการดําเนินชีวิตทางธุรกิจ     
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แบบมีจริยธรรม ของชุมชนชาวคริสต์ (โรมันคาทอลิก) ของโบสถ์พระมารดานิจจานุเคราะห์  
กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างไร  กระบวนการสืบทอดตัง้แต่ต้น จนก่อให้เกิดผลของการดําเนินชีวิต
ของชุมชนคริสตชนชาวคริสต์นี ้ บงัเกิดผลเป็นอย่างไรในสถานท่ี  เวลา  ปัจจยัแวดล้อมแบบสงัคม
โลกยคุโลกาภิวฒัน์ โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีและแนวคิดตา่งๆ ดงันี ้
 
1.  หลักพระธรรมคาํสอนจากหนังสือพระคัมภร์ี ( Bible ) (Biblical Teachings) 
   
  พระเยซูคริสตเจ้า  องค์ศาสดาผู้ ก่อตัง้พระศาสนจักรคาทอลิก  ได้แต่งตัง้และมอบหมาย 
ภารกิจ หน้าท่ี   และอํานาจ ในการสืบทอดความจริงเก่ียวกบัพระเจ้า  เป็นพระธรรมคําสอน  ให้กบับรรดา
อคัรสาวก และผู้ สืบทอดตําแหน่งในระดับต่างๆ  คือมุขนายก ( Bishop ) หรือ บาทหลวง (Priest)  ฯลฯ  
โดยใช้กระบวนการการส่ือความหมาย  ด้วยกระบวนการท่ีมีการ  ปรับปรุง   เปล่ียนแปลง   พัฒนา               
ให้สามารถเป็นเคร่ืองมือ  ท่ีคงไว้ซึ่งความจริง  หน้าท่ี  ความหมายและคงอยู่ร่วมยุคร่วมสมัยควบคู่กับ
ความก้าวหน้าทางสงัคมท่ีมีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาและตลอดไป   แต่ทว่า  เนือ้หาสาระ  (Content)   
ของ พระธรรมคําสอนในเร่ืองพิธีกรรมศกัดิ์สิทธ์ิ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  พิธี    “ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ”   ยงัคง
อยู่เสมออย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิผลตามเง่ือนไขท่ีพระศาสนจกัรคาทอลิกกําหนด   เพ่ือสานต่อซึ่ง
เจตนารมณ์ของพระเจ้าในการบนัดาลความศกัดิ์สิทธ์ิให้กบัมนุษย์ด้วยวิธีการ  และกระบวนการดงักล่าว 
โดยมีหลกัการและคําสอนท่ีมาจากหนงัสือพระคมัภีร์ ( Bible ) ทัง้พระธรรมเก่า [Old Testament]  และ 
พระธรรมใหม่[New Testament]  เป็นพืน้ฐานในการสร้างความมัน่ใจ กบัข้อความเช่ือเก่ียวกบัศีลศกัดิ์สิทธ์ิ
ทัง้  7  ประการนัน้ 
 กระบวนการสืบทอดต่าง ๆ ของพิธีกรรมเก่ียวกับศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการในชุมชนชาวคริสต์
คาทอลิกนัน้  บรรดาบาทหลวงเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม จึงมีหน้าท่ีเป็นผู้ ส่งสารท่ีสําคัญท่ีต้องตระหนัก 
ถึงความจริงท่ีเกิดขึน้  มั่นคงและถูกต้องในการถ่ายทอดด้วยการใช้ส่ือสัญลักษณ์ท่ีพระศาสนจักร 
คาทอลิกได้กําหนดเป็นพิเศษในเร่ืองของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  เพ่ือนําไปสู่ความเช่ือความศรัทธาท่ีถกูต้อง    และ 
มีการดําเนินชีวิตทางธุรกิจแบบมีจริยธรรมของชาวคริสต์  ในชุมชนชาวคริสต์และสงัคมท่ีตนเองมีชีวิตอยู ่
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของสงัคมทัว่โลก   เพ่ือการดําเนินชีวิตของทกุ  ๆ  คนในทกุระดบัจะได้สามารถเป็นไปอยา่งดี  
ถกูต้อง  มีสนัติสขุ  มากท่ีสดุเท่าท่ีเป็นไปได้ 
 ดงันัน้  กระบวนการสืบทอด จากการส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม ศีลศักด์ิสิทธ์ิ 7 ประการ  
ของชาวคริสต์  การมีชีวิตแห่งความเช่ือ  ความศรัทธา  และมีจริยธรรม  ต้องเทียบเคียงกับพระคัมภีร์  
( Bible )   และธรรมประเพณี (Tradition) ของพระศาสนจกัร   เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาวดัความจริงวา่       
การดําเนินชีวิตของคริสตชน  ถูกต้อง ดีมากน้อยเพียงใด  โดยมีการเทียบเคียงกับบทบัญญัติ 
ของพระเจ้า  
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 หากพิจารณาดเูนือ้หาของพระคมัภีร์ ( Bible )พระธรรมเก่าและพระธรรมใหม่  ท่ีถกูบนัทึกไว้ 
ในรูปแบบของภาษาไวยากรณ์ซึ่งเป็นสื่อและสญัญะอย่างหนึ่งแล้ว   เนือ้หาของทัง้สองส่วนในคัมภีร์นัน้   
ต่อเน่ืองกนัเก่ียวกบัชีวิตของมนษุยชาติ  ท่ีมีเนือ้หาแห่งการเปิดเผยของพระเจ้า   โดยท่ีมีใจความเก่ียวเน่ือง
กบัประวตัิศาสตร์แห่งความรอด (History of Salvation) ของมนษุยชาติ   โดยมีมมุมองจากผู้ เขียนหลายคน
ซึ่งพระเจ้าทรงเลือกสรรให้เป็นเคร่ืองมือของพระองค์  ในการท่ีจะถ่ายทอดวิถีแห่งความรอด  ในบริบทของ
ประวตัิศาสตร์อนัยาวนานของชนชาวยิวหรือประชาชาติอิสราเอล  ท่ีได้รับเลือกสรรจากพระเป็นเจ้า    ให้เป็น
ประชากรของพระองค์และเป็นตวัแทนของมนษุยชาติทัง้มวล   แล้วคําสอนของพระเจ้าเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตนเพ่ือจะให้ได้รับซึ่งชีวิตนิรันดร   ก็ได้รับการถ่ายทอดออกมาผ่านทางส่ือและสญัญาต่างๆ ทัง้ในรูปแบบ 
ท่ีมีอยู่ ในธรรมชาติและเกิดขึน้แบบเหนือพ้นธรรมชาติ 15 อย่างต่อเน่ืองตลอดมาตามเส้นทาง                      
แห่งประวติัศาสตร์ของชาวยิวท่ีเก่ียวเน่ืองกบักาลเวลา   โดยท่ีมีสญัญาณแห่งกาลเวลา   (Sign of Time)        
ท่ีจะมีผู้ พระผู้ ช่วยให้รอดมากระทําการไถ่กู้ ได้ รับการเฝ้าคอยอยู่เสมอ   แล้วก็มาสําเร็จบริบูรณ์                     
อยู่ในช่วงประวตัิศาสตร์ของชายท่ีช่ือ เยซู  บุตรของยอแซฟ   และมารี  ชาวเมืองนาซาเร็ธ     ผู้ ทําหน้าท่ี
ประกาศขา่วดีของ พระเจ้าและพยายามทําให้สงัคมชาวยิวเห็นว่า   เขาเป็นบตุรของพระเจ้าผู้ ได้ทรงสญัญา
ว่า   จะทําให้ ประชากรท่ีได้รับเลือกสรรคือชาวยิวหรือชนชาวอิสราเอลให้ได้รับความรอด  แต่ต้องเช่ือฟัง     
คําสั่งสอนและปฏิบัติตามอย่างบริสุทธ์ิใจ   “จงกลับใจและเช่ือข่าวดี    เพราะพระอาณาจักรสวรรค์           
ใกล้เข้ามาแล้ว”      (มก.1:15; มธ. 4:12-17; ลก. 4:14-15). 
 หลงัจากการตายเพราะถกูตรึงบนกางเขนของชายช่ือเยซนีู ้  และในวนัท่ีสามก็มีพยานหลายคน
ได้รับรู้ถงึการกลบัฟืน้คืนชีพของเขา   ทําให้หลายคนนอกจากสานศุิษย์และคนใกล้ชิดแล้ว  ยอมรับ         
อยา่งสนิทใจเขาวา่เป็น พระผู้ไถ่ (Messiah)    คําสอนของพระองค์ได้รับการยอมรับมากขึน้เร่ือย  ๆ   และ
สาวกของเขาก็ได้บนัทกึคําสัง่สอนตา่ง  ๆ ท่ีพระองค์ได้กลา่วไว้ตามบริบทของแต่ละคน ซึง่ก็ล้วนนําเสนอ 
เร่ืองราวต่างแล้วไมว่า่ในทศันะของนกับญุมาร์โก   ซึง่นําเสนอความคดิท่ีเก่ียวกบัการแสดงองค์ของ 
พระแมสสิยาห์  หรือพระผู้ไถ่   ผู้ เป็นบตุรพระเจ้าท่ีถกูตรึงกางเขน (มก. 1:34; 2:10; 5:43; 7:24; 9:30) 
ซึง่เร่ืองนี ้Daniel J. Harrington   ได้ให้ข้อคดิวา่เทวศาสตร์  ของพระวรสารนกับญุมาร์โกคือ  ความลบัของ
พระแมสสิยาห์ (NJBC, 1990: 597) หรือทศันะของนกับญุมตัธิว ท่ีบรรยายถงึอาณาจกัรสวรรค์ท่ีกําลงั 
มาถงึ  (มธ. 4:17ff; 5:17)  แล้ว Benedict T. Viviano    ก็ได้นําเสนอยํา้ถงึความเป็นพระคริสต์ของคนท่ีช่ือ 
เยซ ู (NJBC, 1990: 631) อีกด้วย  และแม้แต่แนวคิดของนกับญุลกูา ท่ีเน้นถงึความศกัดิ์สิทธ์ิของ 
นครเยรูซาเลม็ ซึง่เป็นทัง้เยรูซาเล็มของชนชาวยิวและเยรูซาเลม็แห่งสวรรค์ (ลก. 9:31;1:33;18:31; 19:11) 
แล้ว  Robert J. Karris   ก็ขยายความอีกวา่ ลกูาได้พยายามนําเสนอแนวคดิ  แก่ผู้ เช่ือในพระคริสต์ท่ีไมไ่ด้
เป็นยิวว่า พระเจ้าจะต้องปกป้องคุ้มครองให้ทัง้เมืองและคนท่ีอาศยัอยูข้่างในเมืองนัน้อยูร่อดปลอดภยั   
                                                                                    

15 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหนงัสืออพยพโดยเฉพาะอย่างย่ิง อพย. 7:8-34:35; Martimort. 1963: 29-31 
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จนได้เป็นหนึง่เดียวกบัพระองค์ในเมืองสวรรค์ (NJBC, 1990: 676) หรือของนกับญุยอห์น  ท่ีมีเนือ้หา       
ค่อนข้างซบัซ้อนเชิงสญัลกัษณ์    ท่ีพยายามนําเสนอความสมบรูณ์ของการดําเนินการไถ่บาปของมนษุย์        
โดยบตุรของพระเจ้าท่ีมีความรุ่งโรจน์    (Glorification of Jesus)  ผ่านการเช่ือมโยงความคดิเห็นในพระธรรม
เก่า    ท่ีสง่เร่ืองให้เห็นถงึความสมบรูณ์ของการไถ่บาปในพระธรรมใหม ่  (ยน 5:27, 12:41, 19:37; NJBC, 
1990:947)   ก็ล้วนมุง่สนบัสนนุความสําคญัของการตายเพ่ือไถ่กู้    และการกลบัคืนชีพของคนผู้ นี ้ ซึง่เป็น
บตุรพระเจ้าโดยให้ความเห็นว่าเหตกุารณ์นี ้   เป็นทัง้ความเป็นจริงท่ีเกิดผลตลอดไป  และเป็นทัง้เคร่ืองมือ
และเคร่ืองหมาย   ในการสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ เช่ือในคําสอนของพระองค์   ได้เอาเป็นแบบอย่างในด้าน
อดุมคติผ่านการดําเนินชีวิตสว่นตวัของแต่ละคน   โดยผ่านการทําซํา้ในพิธีกรรมของ  ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ  
7 ประการ   ท่ีแต่ละปัจเจกบคุคลซึง่ยอมรับความเช่ือคริสตศาสนาคาทอลิกเป็นหลกัในการดําเนินชีวิต      
จะได้รับผลของศีลศกัดิ์สทิธ์ิท่ีตนกําลงัมีสว่นร่วมอยูน่ัน้   ทําให้ตนเองได้รับความรอดตลอดนิรันดร          
บทบญัญตัท่ีิย่ิงใหญ่ท่ีสดุท่ีพระเยซเูจ้า  หรือเยซชูาวนาซาเร็ธ  ได้นําเสนอให้แก่ผู้ตดิตามคือ  “จงรักพระเจ้า
ด้วยสิน้สดุหวัใจ สิน้สดุวิญญาณ สิน้สดุกําลงั และสิน้สดุจิตใจ และเพ่ือนมนษุย์ดงัตวัทา่นเอง” (ลก. 10: 27; 
มก.12:28-31; มธ. 22:34-40)  จากแนวความคดินีเ้อง พระเยซเูจ้าในพระวรสารทัง้หลาย  ของพระธรรมใหม ่
ก็ได้กระทํากิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศีลศกัดิสิ์ทธ์ิทัง้หลาย  ซึง่หากพิจารณาในทศันะของเทวศาสตร์ด้าน 
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิก็ต้องยอมรับวา่  พระเยซเูจ้าเป็นบอ่เกิดแหง่ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ และพระองค์เองคือผู้ ท่ีทําให้ 
ผู้ รับศีลศกัดิ์สทิธ์ินัน้  ๆ   ศกัดิ์สทิธ์ิไป โดยมีข้อความท่ีกลา่วถึงเหตกุารณ์อนัพอท่ีจะถือวา่เป็นบอ่เกิด 
ของศีลศกัดิ์สทิธ์ิแตล่ะประการ   ดงัตอ่ไปนีค้ือ   ศีลล้างบาป  (ยน.3:5)     ศีลอภยับาป หรือศีลแห่งการคืนดี 
(มธ.18:15-17)   ศีลมหาสนิท (1คร.11:23-25; ลก. 22:1-20 มก.14:16-25; มธ. 26:19-29)   ศีลกําลงั   
(กจ.2.1-4)   ศีลบวช (ยน. 10:16)  ศีลสมรส  (มธ. 5: 31-33; 19: 4-6, 8; ลก. 16:18)  และศีลจิมคนไข้  
(มธ. 4:23-24; ลก. 6: 17-18; มก. 3: 7-11; ยก. 5:14-16)   
 ดงันัน้ศีลศกัดิส์ิทธ์ิต่าง  ๆ จงึไม่ใช่พิธีกรรมท่ีพระศาสนจกัรจดัทําขึน้โดยพลการและไมมี่ 
ความตอ่เน่ือง แตไ่ด้รับการสถาปนาโดยพระเยซเูจ้า    เพ่ือให้ผู้ ท่ีเช่ือในพระองค์ได้คงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์ 
กบัพระองค์ผ่านการกระทําดงัท่ีพระองค์สอน   โดยมีศีลศกัดิ์สทิธ์ิตา่ง  ๆ ซึง่เป็นทัง้เคร่ืองมือ  เคร่ืองหมาย 
และบนัดาลความศกัด์ิสทิธ์ิ  ท่ีทําให้ผู้ เช่ือเป็นผู้ศกัดิ์สทิธ์ิและสนิทสมัพนัธ์กบัพระเยซเูจ้าตลอดไป 
 
2.  คาํสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก  (Ecclesiastical Teachings) 
  
 เป็นความจริงท่ีว่า พระศาสนจักรคาทอลิกได้รับพันธกิจจากพระเยซูเจ้า   ให้ทําหน้าท่ีเป็น
พยานและถ่ายทอดความเช่ือความศรัทธาในพระองค์ไปสู่มนษุย์ทกุคน    ดงัคําสัง่ของพระเยซูคริสตเจ้าท่ีได้
มอบให้แก่บรรดาอคัรสาวกกอ่นท่ีจะเสด็จสูส่วรรค์วา่   “พวกท่านจงไปทัว่โลก ประกาศพระวรสารแก่สิ่งสร้าง
ทัง้หลาย   ผู้ ใดก็ตามท่ีเช่ือและได้รับศีลล้างบาปก็จะได้ถกูช่วยให้รอด   บรรดาผู้ ไม่เช่ือทัง้หลายก็จะได้รับ
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การประณาม  น่ีคือเคร่ืองหมายท่ีจะช่วยเหลือผู้ ท่ีเช่ือ  ในนามของเราพวกเขาจะขบัไล่มารร้ายได้  พวกเขา 
จะสามารถพูดภาษาต่างๆ ได้ พวกเขาจะจับงูไว้ในมือได้   แม้ด่ืมยาพิษก็ไม่ได้รับอันตราย   พวกเขาจะ 
ปกมือคนป่วยซึง่จะมีอาการดีขึน้…” (มก. 16:15-18; มธ. 28: 18-20)   ซึ่งก็หมายถึงคํามัน่สญัญาท่ี          
พระเยซูเจ้าจะคงอยู่   และช่วยเหลือบรรดาผู้ ท่ีเช่ือตลอดไป แล้วแนวความคิดนีก็้ได้รับการพัฒนามาสู ่   
ความรู้ความเข้าใจ  และอธิบายความเก่ียวกับ  ศีลศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ  เพ่ือให้เป็นสญัลักษณ์  เคร่ืองหมาย  
เคร่ืองมือและความจริงในเวลาเดียวกนัถึงธรรมลํา้ลึกของความสมัพนัธ์ระหว่าง   ผู้ มีความเช่ือและบ่อเกิด
แห่งความเช่ือ      ซึ่งเสริมสร้างความครบบริบูรณ์แห่งการเป็นสิ่งสร้างอย่างต่อเน่ืองในชีวิตของผู้ ท่ีมี       
ความเช่ือแต่ละคน    ดงันัน้ในการสมัมนาทางวิชาการเก่ียวกบัพิธีกรรมทกุครัง้ของผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวกบัจารีต
พิธีกรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก   จะมีการเน้นยํา้และชีใ้ห้เห็นถึงความหมายและประสิทธิผล                
อนัสมบูรณ์ท่ีมีต่อผู้ รับของพิธีกรรมต่างๆ อยู่ตลอดมา   ซึ่งเร่ิมตัง้แต่ผู้ประกอบพิธี   กระบวนการท่ีใช้ใน      
แต่ละแห่ง     เคร่ืองหมายหรือสัญญะ   ท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีศีลศักดิ์สิทธ์ิ                  
ทัง้ 7 ประการอยา่งถกูต้องทัง้ในด้านรูปแบบการใช้ภาษา (Form) ซึง่ไม่เพียงแต่เป็นบทสวดเท่านัน้   แต่เป็น
แนวคิดทางด้านเทววิทยาเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ และ วสัดอุปุกรณ์ (Matter)  ท่ีใช้เป็นสื่อ    และขณะเดียวกนัก็
เป็นส่ิงนัน้ด้วยอํานาจเหนือธรรมชาติตามความเช่ือของคาทอลิกโดยท่ีพระศาสนจักรกําหนดชัดเจน          
สว่นวิธีการ       การมีสว่นร่วมในพิธีกรรมนัน้  ๆ ก็ต้องคํานงึถงึความสอดคล้องและความรู้รวมทัง้ความเข้าใจ
อนัดี  ถกูต้องของผู้ ร่วมพิธี  หรือผู้ขอรับศีลศกัด์ิสทิธ์ิประการนัน้  ๆ ด้วย  อีกทัง้พิจารณาให้เข้ากบัวฒันธรรม
ท้องถ่ิน (Local culture) ด้วย  เพ่ือทําให้การประกอบพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ิ นัน้ๆ บงัเกิดผลอย่างแท้จริง                 
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมพิธีกรรมของผู้ รับศีลศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเหมาะสมตามเง่ือนไข  และสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ผู้ประกอบพิธีคือบาทหลวง จะทําให้กระบวนการถ่ายทอดผ่านสื่อสัญลักษณ์ทางพิธีกรรม   
ศีลศักดิ์สิทธ์ิแต่ละประการ   นําพระพรพระหรรษทานความศักด์ิสิทธ์ิไปสู่ผู้ รับการถ่ายทอด  อันยังผล 
ไปสู่ความเช่ือศรัทธา  (Faith)  ซึ่งนําไปสู่การดําเนินชีวิตทุกด้านรวมทัง้ชีวิตทางธุรกิจ  แบบมีจริยธรรม 
แบบชาวคริสต์    คือการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกบัความเช่ือความศรัทธาท่ีได้รับ 
 ดงันัน้   ทัง้ผู้ประกอบพิธีคือบาทหลวง   ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร  ผู้ เข้ารหสั  [Sender/Encoder]  
ด้วยสญัลกัษณ์ตามกระบวนการของการใช้ส่ือสญัญะซึง่เป็นช่องทาง (channel)  ของการส่ือสารและบคุคล
ผู้ขอรับหรือเข้าร่วมพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ิซึง่เป็นผู้ รับสารหรือผู้ถอดรหสั  [Receiver / Decoder] ต้องได้รับ
ความรู้และความจริงท่ีเกิดขึน้จากพิธีกรรมดังกล่าวท่ีมาจากความเช่ือศรัทธาท่ีถูกต้องอันจะทําให้เกิด 
ความดีงามแก่ทกุ ๆ  ฝ่าย สง่ผลถงึการดําเนินชีวิตท่ีดีของบคุคลในสงัคมตอ่ไป  
 เร่ืองต่าง ๆ เหล่านี  ้ ก็ต้องพิจารณาให้อยู่ในแนวทางของการอธิบายในกรอบแห่งคําสอน 
ของพระศาสนจักรสากลด้วย  สิ่งต่าง ๆ เหล่านีจํ้าเป็นอย่างย่ิงทีจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่  ชีแ้นะ   
ให้คําแนะนํา ตามประกาศของผู้ปกครองท้องถ่ิน   คือมขุนายก ท้องถ่ิน   (Local Bishop)   ผู้ มีอํานาจอยา่ง
เป็นทางการ 
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 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับเร่ืองความหมายอนัลํา้ลึกซึ่งเช่ือมโยงระหว่าง  วตัถุ
ธาต ุ(Matter)  ท่ีถกูใช้เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีนําสู่ความเข้าใจในสภาพเหนือธรรมชาติ  ภายใต้ความเช่ือ
คาทอลิกอย่างลกึซึง้ รวมทัง้ รูปแบบ  (Form)   ท่ีส่ือกอ่ให้เกิดความเป็นจริงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติของ 
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ   และคําสอนทางเทวศาสตร์อนัถกูต้องตามแนวทางของพระศาสนจกัรคาทอลิก      
ผู้ วิจยัจึงนําเสนอหลกัการของพระศาสนจกัรคาทอลิกท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศีลศกัดิ์สิทธ์ิ   ทัง้ในมิติของผู้ประกอบ
พิธีศีลศกัดิ์สิทธ์ิ    ผู้ รับศีลศกัดิ์สิทธ์ิ   และลกัษณะทัว่ไปของศีลศกัด์ิสทิธ์ิแตล่ะอย่างดงัตอ่ไปนี ้
 ในทัศนะของสังคายนาวาติกันท่ีสองท่ีว่าด้วยพิธีกรรม พระสังฆธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรม
ศกัด์ิสิทธ์ิ (The Constitution on The Sacred Liturgy)  ได้นําเสนอวา่ 
 
 “พิธีกรรมคือการประกอบหน้าท่ีสงฆ์ของพระเยซคูริสตเจ้าในพิธีกรรม การ 

กระทําให้มนษุย์ศกัดิ์สิทธ์ิ แสดงออกโดยเคร่ืองหมายแสดงท่ีประสาทรับรู้ 
แลเห็นได้และบงัเกิดผลตรงตามเคร่ืองหมายท่ีแสดงออกแต่ละอยา่งนัน้ ใน
พิธีกรรม พระกายทิพย์ของพระเยซเูจ้า-กลา่วคือ องค์พระผู้ เป็นศีรษะกบับรรดา
ผู้ เป็นสว่นตา่งๆ แห่งพระกายของพระองค์-เป็นผู้ประกอบประชาคารวกิจ 
ทัง้ครบ” (SC 7) 

 
 นัน่ก็หมายความว่าพิธีกรรมแต่ละอย่างนัน้  โดยเนือ้แท้แล้วเป็นการประกอบหน้าท่ีสงฆ์
ของพระเยซูเจ้าโดยผ่านทางผู้ ประกอบพิธี    ซึ่งได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการผ่านทางศีล     
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเก่ียวข้อง    เพ่ือทําให้ผู้ ท่ีมีความเช่ือซึ่งกําลงัร่วมพิธีอยู่นัน้มีความศกัดิ์สิทธ์ิ (Sanctified)      
โดยใช้เคร่ืองหมายภายนอกท่ีพระศาสนจกัรกําหนดไว้   อาศยัความเก่ียวเน่ืองด้านความหมายกับ
ประวัติศาสตร์แห่งความรอดซึ่งสําเร็จสมบูรณ์ในสมัยเยซูชาวนาซาเร็ธ ก่อให้เกิดผลต่อผู้ รับ         
ตรงตามความหมายของเคร่ืองหมาย   ภายใต้การร่วมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนท่ีมีความเช่ือ
อยา่งเดียวกนั 
 

กฎหมายพระศาสนจกัรคาทอลิกก็ได้ให้คํากดัความของคําวา่พิธีกรรมไว้อยา่งชดัเจนอีกวา่ 
 

 “พระศาสนจกัรคาทอลกิ ดําเนินพนัธกิจของการทําให้ทกุส่ิงทกุอย่างศกัดิ์สทิธ์ิได้
อยา่งครบถ้วนด้วยทางพิเศษทางพิธีกรรมศกัดิ์สทิธ์ิ ซึง่โดยแท้จริงแล้วเป็น      
การปฏิบตัิภารกิจแห่งความเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า โดยศีลศกัด์ิสทิธ์ินัน้ผ่าน
ทางเคร่ืองหมายท่ีสมัผสัได้ การทําให้มนษุยชาติศกัดิ์สิทธ์ิก็สร้างความหมายและ
ก่อให้เกิดผลตามลกัษณะ อนัถกูต้องของแตล่ะสญัลกัษณ์ท่ีถกูใช้ และ          
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ประชาคารวกิจของพระเจ้าทัง้มวล ก็ถกูดําเนินไปโดยพระกายทิพย์ ของพระเยซู
คริสต์  นัน่คือ  ทัง้ผู้ นําและสมาชิกทัง้มวล ประชาคารวกิจนีเ้กิดขึน้เม่ือมีการกระทํา
ในนามของพระศาสนจกัร โดยบคุคลท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเป็นทางการและผ่าน
กิจกรรม ท่ีได้รับการรับรองจากอํานาจของพระศาสนจกัร”(C 834) 

  
 เม่ือเป็นเชน่นี ้ทัง้ผู้ รับและผู้ประกอบพิธีจงึต้องรู้และเข้าใจถงึความหมายและผลท่ีเกิดขึน้
อยา่งแท้จริงของศีลศกัดิ์สทิธ์ิแต่ละอย่าง โดยพร้อมท่ีจะนําเอาความเป็นศีลศกัดิ์สทิธ์ิท่ีตนเองได้รับ 
แตล่ะศีลนัน้มาทําให้ตนเองศกัด์ิสทิธ์ิ โดยการดําเนินชีวติตามคําสอนของพระเยซเูจ้าดงัท่ีคําจํากดั
ความของคริสตชนคาทอลกิซึง่ กฎหมายพระศาสนจกัรคาทอลกิข้อท่ี 204 วรรคแรกกําหนดไว้ว่า 
 

“คริสตชนผู้ มีความเช่ือคือผู้ ท่ีได้เป็นสว่นหนึ่งของพระกายของพระคริสตเจ้าอยา่ง
มากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้โดยได้รับการสถาปนาเป็นสมาชิกของประชากรของพระ
เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี  ้   เน่ืองจากเขาได้กลายเป็นผู้ มีส่วนร่วมในความเป็นสงฆ์ 
ประกาศก และกษัตริย์ของพระคริสตเจ้าในสถานภาพของเขา เขาก็ได้ถกูเรียกให้
ดําเนินพนัธกิจท่ีพระเป็นเจ้าได้มอบหมายไว้กบัพระศาสนจกัรคาทอลิกให้สําเร็จ
ไปบนโลกนีภ้ายใต้เง่ือนไขอนัเหมาะสมของแตล่ะคน” (C 204) 

 
 จงึเป็นหน้าท่ีของคริสตชนคาทอลิกแตล่ะคน ไมว่่าจะอยูใ่นสถานภาพของการเป็นผู้ มี
สิทธิประกอบพิธี หรือผู้ ร่วมพธีิในการท่ีจะทําตนเองให้เป็นผู้ศกัดิ์สิทธ์ิและเหมาะสม ในการท่ีจะเข้า
เป็นสว่นหน่ึงของพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้าตามสถานภาพของตน และในสว่นของผู้ประกอบ
พิธีซึง่ต้องเป็นผู้ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งสงฆ์อยา่งเป็นทางการ ต้องทําความเข้าใจ        
อยา่งท่องแท้ ถึงข้อความเช่ือเก่ียวกบัศีลศกัด์ิสทิธ์ิตา่งๆ ดงัท่ีกฎหมายพระศาสนจกัรคาทอลิก          
ข้อท่ี 836  กําหนดไว้ว่า 

 
“เพราะคารวกิจของคริสตชนคาทอลิก ซึง่สถานภาพของความเป็นสงฆ์โดย    
พืน้ฐานของบรรดาผู้ มีความเช่ือได้ถกูนําออกมาใช้ เป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกจาก
ความเช่ือศรัทธาและมีพืน้ฐานอยูบ่นความเช่ือศรัทธานัน้ ศาสนบริกรอนั
ศกัดิ์สทิธ์ิจําเป็นต้องมุง่มัน่อยา่งมมุานะ ในการท่ีจะปลกุเร้าและทําให้ความเช่ือ     
นัน้กระจ่างแจ้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพนัธกิจแห่งการสัง่สอนซึง่ก่อให้เกิด  
ความเช่ือขึน้อีกทัง้เลีย้งบํารุงความเช่ือนัน้ด้วย” (C 836) 
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 นัน่ก็หมายความว่า  “ศาสนบริกรผู้ ทําหน้าท่ีสง่สาร (Sender/Encoder) คือบาทหลวง  
ซึง่ต้องรับผิดชอบตอ่พนัธกิจแห่งการสัง่สอนพระวาจาของพระเจ้า (Ministry of the Word)  อยา่ง
เป็นทางการจําเป็นต้องประมวล ขยายความ และเพ่ิมพนูความเข้าใจในคําสอนของพระคริสตเจ้า 
(Message)   อยา่งถกูต้องไมว่า่จะเป็นการเทศน์สอน  หรือการประกอบพิธีกรรมตา่งๆ  เพ่ือสง่เสริม
ความเช่ือทัง้ของตนเองและผู้ ร่วมพิธีกรรม (Receiver/Decoder) นัน้ให้ลกึซึง้ย่ิงขึน้” (CCC, 1985: 
601) 

 
 ด้วยความเข้าใจอย่างชดัเจนถงึความสําคญัในหลกัการของการส่ือสาร พระศาสนจกัรคาทอลิก 
จงึได้ออกฤษฎีกาว่าด้วยส่ือของการส่ือสารมวลชนตัง้แตมี่การประชมุสงัคายนาวาติกนัท่ี 2 ช่ือ Inter Mirifica 
(IM) และประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม ค.ศ. 1963  ย่ิงกวา่นัน้   ก็ได้ประกาศคําสอนเชิงอภิบาลเก่ียวกบั 
ส่ือของการส่ือสารมวลชน  ช่ือ  Communio et Progressio (CP)   เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม   ค.ศ. 1971 
 
 ถงึแม้ว่าเนือ้หาโดยสว่นใหญ่  จะกลา่วถงึหน้าท่ีอนัเหมาะสมของส่ือมวลชน แตอี่กด้าน
หนึง่ ทัง้กฤษฎีกาและคําสอนเชิงอภิบาลนัน้ก็ได้มองเห็นความสําคญัของส่ือตา่งๆ วา่เป็นท่อธารท่ีนํา
ข้อมลูและขา่วสารต่างๆ อนัเป็นเคร่ืองมือแห่งการสร้างความเข้าใจสู้ จิตใจของมนษุย์ (IM 1) และก็
เป็นพระพรของพระเจ้า ซึง่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือรวมมนษุย์ในความเป็นพ่ีน้องกนั และเพ่ือ       
ช่วยเหลือมนษุย์ ในการร่วมมือกบัแผนการของพระองค์เพ่ือความรอดของพวกเขา (CP 1) พร้อมกบั
เลง็เห็นวา่ ถ้าส่ือต่างๆ ได้รับการใช้อย่างถกูต้องเหมาะสมแล้ว ก็เป็นประโยชน์ในการท่ีจะขยายและ
เพิ่มพนูความเข้าใจของมนษุย์ รวมทัง้ช่วยเหลือการประกาศและการสร้างความเป็นหนึง่เดียว        
ซึง่อาณาจกัรของพระเจ้า (IM 2) กฤษฎีกาฯ ได้กลา่วถงึแนวทางท่ีส่ือต่างๆ มีสว่นร่วมในการสง่เสริม 
และเพ่ิมพนูความเช่ือของบรรดาคริตชนคาทอลิกไว้วา่ 

 
“ผู้ อภิบาลฝ่ายวิญญาณ   ควรมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการมีส่วนร่วม 
การใช้ส่ือสารให้เป็นประโยชน์ต่องานอภิบาล เพราะส่ือต่างๆ นัน้ถูกนําเข้าไป   
เช่ือมโยงต่องานเทศน์สอนพระวาจา บรรดาผู้ ท่ีทํางานเก่ียวกับสื่อมวลชน   ก็ควร
มานะในการทําตวัเป็นพยานถึงองค์พระคริสตเจ้า” (IM 1) 
 
“ย่ิงกว่านัน้พระศาสนจักรคาทอลิก ยกย่องความสําคญัของการส่ือสารว่าเป็น
เหมือนองค์พระเยซูเจ้า  ผู้ เป็นองค์สื่อสารท่ีนําพระวาจาของพระเจ้ามาสู่มนษุย์ 
และพระองค์เองก็เป็นสื่อท่ีทําให้มนุษย์เข้าใจแผนการณ์แห่งความรอดท่ี       
พระเป็นเจ้าประทานให้พวกเขา” (CP 11) 

 

DPU
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 สรุปความแล้ว ทศันะของพระศาสนจกัรคาทอลกิเก่ียวกบัการส่ือสารนีเ้ป็นไปในทางท่ีดี

งามเพราะมีความเข้าใจถงึหน้าท่ีของการส่ือสารเป็นอยา่งดี โดยเอาพระเยซคูริสต์เป็นมาตรฐานใน

ความเป็นส่ือได้อยา่งไมเ่คอะเขิน อยา่งไรก็ตามแนวความคิดเก่ียวกบัความไมดี่ของสื่อ ก็ได้รับการ

พิจารณาว่าเป็นเพราะผู้ ใช้ส่ือนัน้ใช้ส่ือแบบผิดจดุประสงค์และไมต่รงตามหน้าท่ีของตวัสื่อเอง  (IM 9) 
 

ข้อมูลสาํคัญเบือ้งต้นเก่ียวกับศีลศักดิ์สิทธ์ 7 ประการ 

 

 นกัปราชญ์ของพระศาสนจกัรคาทอลกิตัง้แตเ่ร่ิมแรก ได้พยายามสร้างความเข้าใจ    

อยา่งถกูต้อง เก่ียวกบัศีลศกัดิ์สทิธ์ิทัง้ 7 ประการ ทัง้ในด้านความสําคญัทางด้านประวตัศิาสตร์    

งานอภิบาล   และเทวศาสตร์ 

 เก่ียวกบัเร่ืองต้นกําเนิดของศีลศกัดิ์สิทธ์ิทัง้หลายนัน้ ทกุคนก็ยอมรับว่ามีต้นกําเนิดมา

จากพระเยซคูริสตเจ้าและสามารถสืบหาต้นตอได้จากบนัทึกในพระคมัภีร์ (Bible) พระธรรมใหมด่งัท่ี

ได้กลา่วไว้แล้ว ซึง่จากปรากฏการณ์ทางประวตัศิาสตร์ได้เกิดขึน้แล้ว แนวคิดหลกัทางเทวศาสตร์ 

ท่ีเกิดขึน้ตามมาก็ล้วนสรุปถงึความสําคญัของศีลศกัด์ิสทิธ์ิวา่เป็น “ธรรมลํา้ลกึแห่งปัสกาของ       

พระเยซคูริสตเจ้า” หรือเป็นข้อความเช่ือ เก่ียวกบัธรรมลํา้ลกึแห่งการตายและการกลบัคืนชีพของ 

พระคริสตเจ้า ซึง่ถกูรือ้ฟืน้ด้วยการกระทําของพระศาสนจกัรซึง่เป็นประชาคารวกิจแห่งความเช่ือ     

ท่ีก่อให้เกิดการไถ่กู้ เพ่ือจะได้บรรลถุงึชีวตินิรันดร (CCC 1114-114) โดยท่ีพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ินัน้ 

เป็นงานของพระคริสตเจ้าเพราะ 

 

“ธรรมลํา้ลกึแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ ได้ถกูกระทําให้เป็นปัจจบุนัด้วยอาศยัอํานาจ

ของพระจิตเจ้า เพราะพระกายของพระองค์คือพระศาสนจกัรเป็นเช่นเดียวกบัศีลศกัด์ิสทิธ์ิ 

(เคร่ืองหมายและเคร่ืองมือ) ท่ีพระจิตเจ้าได้ธรรมลํา้ลกึแห่งการไถ่กู้ ไว้ และเพราะโดยผ่าน

ทางการแสดงออกเก่ียวกบัพิธีกรรมนี ้ พระศาสจกัรผู้ กําลงัเดนิทางไปสูเ่ป้าหมายแห่งความ

รอดได้มีสว่นร่วมในพิธีกรรมแห่งสวรรค์ดงัได้เคยบรรยายไว้” (CCC 1111) 
 

 และงานเช่นนีนี้ก็้เป็นการพบปะกนั ระหวา่งประชากรของพระเจ้า หรือบรรดาคริสตชน

คาทอลิก กบัพระคริสตเจ้า เพ่ือทําให้งานไถ่กู้ของพระคริสตเจ้าเป็นปัจจบุนั และมีชีวิตชีวาด้วยพลงั 

ท่ีได้รับการถ่ายเทจากองค์พระคริสตเจ้าเอง  

DPU
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มนุษย์ มี 2 ชีวิต  คือ 

 - ชีวิตตามธรรมชาติ ท่ีร่างกาย  [Physical body] และวิญญาณ  [Soul / Spiritual  

body]  ร่วมสนิทกนัเป็นหนึ่งเดียว 

 - ชีวิตเหนือธรรมชาติ  คือการท่ี วิญญาณ  [Soul / Spiritual body]  ร่วมสนิทกบั  

พระเพ่ือก่อให้เกิดผลแห่งความศกัดิ์สิทธ์ิย่ิงขึน้ในพระศาสนจกัร  ตามแต่ลกัษณะของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 

แต่ละประการ  ซึ่งพอจะเข้าใจความหมายได้ตามลักษณะของสัญลักษณ์ท่ีใช้ พอสรุปสําคัญ 

ได้ดงันี ้(ดจูากตารางรายละเอียดหน้าถดัไป) DPU
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ศีลศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ์ / สัญญะ  และรูปแบบที่สาํคัญ สิทธิหรือลักษณะพเิศษ ผลทางด้านวญิญาณ 
ศีลล้างบาป 
(ยน.3.5) 

สัญสักษณ์ (Sign / Matter) 
-การเทนํา้บนศีรษะ 3  ครัง้ โดยแต่ละครัง้ให้กลา่วคําพดู
ตามรูปแบบ 
รูปแบบ (Form) 
- “ข้าพเจ้าล้างท่าน เดชะพระนามพระบิดาและพระบตุร
และพระจิต” 

-  เป็นสมาชิกของพระศาสนจกัร  อยา่งเป็นทาง  
   การ  คือการเป็นคริสตงัค์ (คริสตชนคาทอลกิ) 
-  มีสทิธิในการรับศีลศกัดิ์สิทธิ์อื่นๆ ได้ 

- ลบล้างบาปและโทษบาป
ทัง้หมดโดยสิน้เชิง 

-  พระพรที่พระให้ในการเป็น
บตุรของ พระเจ้า 

ศีลอภยับาป 
(มธ.16.13-19) 

สัญลักษณ์ (Sign / Matter) 
-การสารภาพบาปของผู้ขอรับการอภยับาป 
-การปกมือเหนือผู้สารภาพบาป 
รูปแบบ (Form) 
-การสวดคําอภยับาปวา่ “พระเป็นเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระ
เมตตา ได้ทรงทําให้โลกคืนดีกบัพระองค์ อาศยัการ
สิน้พระชนม์และการกลบัคืนชีพของพระบตุรและทรงสง่
พระจิตมาเพื่ออภยับาปมนษุย์ ขอพระองค์ประทานพระ
เมตตาและสนัติสขุแก่ท่าน อาศยัศาสนบริการของ
พระศาสนจกัร ข้าเจ้าจงึอภยับาปทัง้สิน้ของท่าน เดชะ
พระนามพระบดิาและ พระบตุรและพระจิต 

-นําแสดงถงึการคืนดีระหวา่งบคุคลนัน้กบัพระ 
และพระศาสนจกัร 
-การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึน้ 

-ได้รับการอภยับาปที่ได้กระทําหลงัแต่
ได้รับศีลล้างบาป 
-การกลบัคืนสูส่ภาพการเป็นบตุรของ
พระเจ้า 
-การได้รับพระพรของพระ 

ตารางที่ 1 DPU
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ศีลมหาสนิท 
(มธ.26.26-28) 

สัญลักษณ์ (Sign / Matter) 
-แผ่นปัง และเหล้าองุ่น 
รูปแบบ (Form) 
-“รับปังนีไ้ปกินให้ทัว่กนั  นี่เป็นกายของเราที่จะมอบ
เพื่อท่าน” 
-“รับถ้วยนีไ้ปดื่มให้ทัว่กนั  นี่เป็นถ้วยโลหิตของเรา  
โลหิตแห่งพนัธสญัญาใหมอ่นัยืนยง โลหิตซึง่จะหลัง่
ออกเพื่ออภยับาป  สําหรับท่านและมนุษย์ทัง้หลาย จง
ทําการนีเ้พื่อระลกึถงึเราเถิด” 

-การประทบัอยูข่องพระเยซคูริสตเจ้า   ภายใต้
รูปปรากฏของ ปังและเหล้าองุ่น 

-หลอ่เลีย้งวิญญาณด้วยอาหารทิพย์ซึง่
เป็นการแสดงถงึความรักของพระตอ่เรา 
-การมีความเป็นหนึ่งเดียวกบัพระศาสน
จกัร 
-พระคริสตเจ้าประทบัอยูก่บัเราเสมอ
ไป 

ศีลกาํลัง 
(กจ.8.14-17) 

สัญลักษณ์ (Sign / Matter) 
-การปกมือเหนือศีรษะของผู้ รับศีลฯ  
-และเจิมนํา้มนัคริสมา เป็นรูปกางเขน  ที่หน้าผาก  
 ของผู้ รับ 
รูปแบบ (Form) 
- “โปรดประทานพระจิตลงมาเหนือข้ารับใช้ของ 
พระองค์เพื่อจะได้มีกําลงัเข้มแข็งในการประกาศความ
เชื่อ” 

- “จงรับเครื่องหมายของพระจิตเจ้าซึง่พระบดิา  
ประทานให้” 

- เป็นคาทอลกิ (คริสตงัค์) บริบรูณ์ 
-การเป็นพยานถงึองค์พระเยซคูริสตเจ้า 
-การเป็นทหารของพระเยซคูริสตเจ้า  และ 
 พระศาสนจกัร 

-พระพรของพระจิตเจ้า  7 ประการ 
  พระดําริ  สติปัญญา    ความคิดอ่าน   
  กําลงั  ความรู้  ความศรัทธา 
  ความยําเกรงพระเจ้า 
 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) DPU
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ศีลบวช 
(มก.16.15-18) 

สัญลักษณ์ (Sign / Matter) 
-การปกมือมอบอํานาจเหนือผู้ ได้รับเลือกสรร 
รูปแบบ (Form) 
-คําภาวนาอภิเษกตามจารีตพิธีกรรม  
“บดันี ้ โปรดหลัง่พลงัจากพระองค์ คือพระจิตผู้ทรง
ศกัดานภุาพนีม้ายงัผู้ เลือกสรรของพระองค์พระจิต ซึง่
พระองค์ได้โปรดประทานให้แก่พระบตุรเยซคูริสตเจ้า 
พระจิตซึง่พระบตุรเองได้ประทานแก่บรรดาอคัรสาวก 
ผู้สร้างพระศาสนจกัร ณ ที่ตา่งๆ เพื่อสรรเสริญถวาย
เกียรติแตพ่ระนามของพระองค์โดยไมห่ยดุหยอ่น.” 

ก.อํานาจในการทําหน้าที่ “สงฆ์” ศาสนบริกร  
   ของพระเจ้ามีหน้าที่บนัดาลความศกัดิ์สทิธิ์  
  ให้กบัประชากรของพระ เช่นถวายมิสซา   
   โปรดศีลศกัดิ์สิทธิ์ 
ข.มีหน้าที่ “ประกาศก”  ประกาศพระวาจา  
   เทศน์สอน 
ค.มีหน้าที่ “กษัตริย์”  เป็นผู้ปกครองสตับรุุษ    
   ดแูลโบสถ์        

-บวช เสกบคุคล ให้เป็นบาทหลวง 
(บาทหลวง / Priest)  และมอบอํานาจ  
พร้อมด้วยพระหรรษทานที่จะทําหน้าที่
ศกัดิ์สทิธิ์ โดยดี เพื่อบําเพ็ญกรณียกิจ
อยา่งเดียวกบัพระเยซคูริสตเจ้า  เพื่อ
พระสิริมงคลของพระเจ้า  และเพื่อ
ความสขุของวิญญาณมนษุย์ 

ศีลสมรส 
(มธ.19.3-12) 

สัญลักษณ์ (Sign / Matter) 
-การประกาศให้คํามัน่สญัญามอบตวัให้แก่กนัและกนั 
รูปแบบ (Form) 
-คูแ่ตง่งานกลา่วปฏิญาณว่า 
“ข้าพเจ้า…..ขอรับคณุ……….เป็น (สามี/ภรรยา) จะ
ใช้ชีวติร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัเธอทัง้ในเวลาเจ็บป่วยและ
เวลาสบาย รักและยกยอ่งให้เกียรติเธอจนกวา่ชีวิตจะ
หาไม”่ 
 

-เป็นสามี  ภรรยาคาทอลิก ที่ได้รับพระหรรษ-  
 ทานที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตครอบครัวคริ
สตชนคือ   
  การเสริมสร้างความรัก   ตอ่กนัตลอดชีวติ 
  การบงัเกิดบตุร  และอบรมเลีย้งดใูห้เติบโต   
 ในความเชื่อ 

-พระพรของชีวิตครอบครัวคาทอลิกที่ด ี
-ภาพลกัษณ์ของความสมัพนัธ์ระหวา่ง
พระศาสนจกัรกบัพระคริสตเจ้า 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) DPU
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ศีลเจมิคนไข้ สัญลักษณ์ (Sign / Matter) 
-การเจิมนํา้มนัเจิมคนไข้ที่หน้าผาก - ฝ่ามือ 
รูปแบบ (Form) 
-การทําให้ศกัดิ์สทิธิ์ โดยผู้ โปรดศีลกลา่วว่า “อาศยัการ
เจิมอนัศกัดิ์สทิธิ์นี ้ อาศยัพระเมตตาอนัล้นพ้นของ
พระองค์ ขอพระเป็นเจ้าทรงช่วยท่านด้วยพระหรรษทาน
ของพระจิต, ขอพระองค์ทรงช่วยท่านให้พ้นบาป อีกทัง้
ทรงพระกรุณาบรรเทาทกุข์และช่วยให้รอด” 

-การรือ้ฟืน้ความเข้าใจถงึการทรมานของพระ
เยซคูริสตเจ้าและความหมายเพื่อมีกําลงั
เข้มแข็งทัง้กายและวิญญาณ 

-การบรรเทาฝ่ายวิญญาณ  คือชําระ
บาป  ทัง้ช่วยให้มีสติกําลงัสามารถตอ่สู้
กบัปีศาจ(ความชัว่)ได้ จนถงึที่สดุ 
-การบรรเทาฝ่ายกาย  คือการบรรเทา
ความเจ็บไข้ให้น้อยลง  บาทีถึงกบัให้
หายโรคก็มี  ในเมื่อพระทรงเห็นวา่  จะ
เป็นประโยชน์ยิ่งแก่วิญญาณของผู้ รับ
ศีลฯ 
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3. ทฤษฎีการส่ือสาร   [Communication Theory] 
 

 การสื่อสารมีความจําเป็นตอ่การดําเนินชีวิตของมนษุย์เป็นอย่างมาก  ในทกุด้านรวมทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ  สงัคม  ศาสนา  วฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  การท่ีเราจะเข้าใจกระบวนการ 
ของการส่ือสารท่ีมีหลายรูปแบบและระดับต่าง ๆ ในสังคม  ทัง้การส่ือสารในบุคคล  (Intrapersonal 
communication) การส่ือสารระหว่างบคุคล หรือการส่ือสารปัจเจกชน (Interpersonal communication 
or Face to face communication) การสื่อสารระหว่างบคุคลกบักลุม่ชน (Public communication) 
 เดวิด  เค  เบอร์โล  [David K. Berlo]  ได้เสนอแบบจําลองการส่ือสารไว้เม่ือปี  พ.ศ. 2503  
โดยอธิบายวา่  การส่ือสารประกอบด้วยพืน้ฐานสําคญั 6 ประการ  คือ 
 1. แหลง่ต้นสาร Communication source 

ผู้ เข้ารหสั Encoder 
สาร Message 
ช่องทาง Channel 
ผู้ถอดรหสั Decoder 
ผู้ รับสาร Communication receiver 

 จากแบบจําลองการส่ือสารดงักลา่ว   เขาจึงได้เสนอ  “แบบจําลองของ   S M C R  ของ 
เบอร์โล”   (Berlo ‘s  S  M  C  R   model)  ซึง่ประกอบด้วย 
 S คือ Sender เป็นการรวมรวมต้นแหล่งสารกบัผู้ เข้ารหสั  ในฐานะผู้สง่สาร 

 M คือ Message คือ สาร 
 C  คือ Channel ช่องทางการส่ือสาร 
 R คือ Receiver  ผู้ รับสาร 
 

 S M C R 
     ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร 
  

สว่นประกอบ             
โครงสร้าง 

 
 

การจดัการ 

ทกัษะในการส่ือสาร 

ทศันคต ิ

ความรู้ 

ระบบสงัคม 

วฒันธรรม 

การเห็น 

การได้ยิน 

การได้สมัผสั 

การได้กลิน่ 

การลิม้รส 

ทกัษะในการส่ือสาร 

ทศันคต ิ

ความรู้ 

ระบบสงัคม 

วฒันธรรม 
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 อีกแนวความคดิหนึง่คือการส่ือสารจะมีประสทิธิผลมากน้อยเพียงใด ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ  
4 ประการดงักลา่วว่า  มีประสิทธิภาพเพียงใด  และประสทิธิภาพขององค์ประกอบแต่ละประการ        
ขึน้อยูก่บัปัจจยัดงันี ้
 1. ผู้ส่งสาร    ปัจจยัสําคญัคือ 
  1.1 ทกัษะในการส่ือสาร [Communication Skill] 
  1.2 ทศันคต ิ [Attitude] 
  1.3 ความรู้ [Knowledge] 
  1.4 ระบบสงัคม [Social System] 
  1.5 วฒันธรรม [Culture] 
 2. สาร  ปัจจยัสําคญัคือ 
  2.1 รหสั [Code] 
  2.2 เนือ้หา [Content] 
  2.3 การจดัเสนอ [Treatment] 
 ทัง้รหสั เนือ้หา และการจดัเสนอ ประกอบด้วยสว่นในประกอบ [element] และโครงสร้าง  
[structure] 
 3. ส่ือ  เบอร์โบกลา่วว่า  สื่อมีความหมาย  3  ประการ 
  3.1 การเข้ารหสัและการถอดรหสั [Encoding and Decoding] 
  3.2 สิ่งท่ีนําสาร เช่น คล่ืนแสง  คล่ืนเสียง วทิย ุ โทรทศัน์  หนงัสือพิมพ์  เป็นต้น
[Message – Vehicle] 
  3.3 พาหนะของสิ่งท่ีนําสาร  เช่น  อากาศ  เป็นต้น 
  ส่ือในความหมายท่ี 2 และ 3 เป็นเร่ืองของทางเทคนิค  วิศวกร  และนกัวิทยาศาสตร์  ใน
กระบวนการส่ือสารของมนษุย์  ส่ือตามความหมายของ เบอร์โล  คือ  ช่องทางท่ีจะนําสารไปสูป่ระสาท
สมัผสั  [Sense Mechanisms] หรือการถอดรหสัของผู้ รับสาร  ได้แก่  การเห็น  การได้ยิน  การสมัผสั  
การได้กล่ิน  และการลิม้รส 
 4. ผู้รับสาร ปัจจยัท่ีสําคญัคือ 
  4.1 ทกัษะในการส่ือสาร [Communication  Skill] 
  4.2 ทศันคต ิ [Attitude] 
  4.3 ความรู้ [Knowledge] 
  4.4 ระบบสงัคม [Social System] 
  4.5 วฒันธรรม [Culture] 
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การส่ือสาร สามารถจําแนกตามทิศทางได้  2  แบบ  คือ 
 1. การส่ือสารแบบทางเดยีว ( One-way Communication ) 
  เป็นการส่ือสารท่ีผู้สง่สารถ่ายทอดข่าวสาร ให้ผู้ รับสารลกัษณะเป็นเส้นตรง ไมเ่ปิด
โอกาสให้ให้ผู้ รับสารเป็นฝ่ายให้การสื่อสารแลกเปล่ียนกนั ไมมี่การย้อนกลบัไปดปูฏิกิริยาของผู้ รับสาร 
ทําให้ข้อมลูสะท้อนกลบั (feedback) ท่ีจะไปถึงผู้สง่สารนัน้มีน้อย หรือไมม่ีเลย หรือไม่ก็ผู้ ให้การส่ือสาร
ไมใ่สใ่จกบัปฏิกิริยาสะท้อนกลบั 
 2. การส่ือสารแบบสองทาง ( Two-way Communication ) 
  เป็นการส่ือสารท่ีผู้สง่สารและผู้ รับสารสามารถสง่ข่าวสาร และแลกเปล่ียนความคดิเห็น
ระหวา่งกนัได้ การส่ือสารสองทางนีผู้้สง่สารจะให้ความสนใจกบัปฏิกิริยาโต้กลบัของผู้ รับสาร (feed- 
back) ซึง่นบัวา่เป็นสิ่งสําคญัมากสําหรับกาบริหาร 
 
ทฤษฎีตามแบบจําลองการส่ือสาร  ท่ีผู้ วิจยันํามาใช้เป็นหลกั ๆ คือ 
 
การใส่รหสั และ การถอดรหัส  [Encoding  -  Decoding] 
 S. Hall นกัคิดและนกัวิจยัในกลุม่นิยมทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory) (กาญจนา         
แกว้เทพ} การศึกษาสือ่มวลชนดว้ยทฤษฎีวิพากษ์, โรงพิมพ์ภาพพิมพ์,ครั้งที ่ 2,2544 กรุงเทพฯ)           
ได้สนใจค้นคว้าเร่ืองกลยทุธการการใสร่หสั  และการถอดรหสั  ซึง่เป็นสว่นเสีย้วสําคญัของกระบวนการ
ถ่ายทอดอดุมการณ์สูส่งัคม  โดยมองการส่ือสารวา่การถ่ายทอดทางการส่ือสารกบัมวลชนสนใจเร่ือง 
การส่ือสารแบบทางเดียวจากกลุม่ผู้สง่จํานวนแล็ก ๆ กลุม่หนึ่งไปยงัผู้ รับสารจํานวนมหาศาล  ซึง่ผู้        
สง่สารทําหน้าท่ีเป็น ผู้ เฝ้าประต ู  (Gate keeper) ตามทฤษฎีผู้ ปิด – เปิดประตขูา่วสาร  หรืออีกนยัหนึง่
คือผู้กรองข่าวสาร  เพ่ือท่ีจะสง่ผา่นขา่วสารไปยงัผู้ รับสาร  ซึง่แนวความคิดของ  เค  เลวิน                   
[K. Lewin  1947]   (ศภุรัศมิ์ นิติกลุเจริญ 2540: 195) ได้ถกูนําเสนอออกมาในลกัษณะท่ีวา่ บาทหลวง
เป็นประดจุ  ผู้ เฝ้าประต ู  ท่ีคอยกรองขา่วคราวซึง่ได้รับจากพระศาสนจกัรแล้วถา่ยทอดไปให้ผู้ รับข่าวได้
รับทราบเท่าท่ีมีความจําเป็นผ่านทางการประกอบพิธีกรรมแห่งศีลศกัด์สทิธ์ิ  7  ประการ 
 
 
 
 
 

 
  

แหล่งข่าว: ข้อความเช่ือของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
 รูปแบบและวตัถธุาต ุ
 ขัน้ตอนของพิธีกรรม 

ศาสนบริกร 

คริสตชนคาทอลกิ 
-เก่า 
-ใหม ่

FEED BACK 

ภาพที่ 3 
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  และกลยทุธ์ท่ีผู้สง่สารเลือกนํามาใช้ในการเข้ารหสั  [Encoder] มีความสําคญัทําให้ผู้ รับสาร 
 [Decoder] มีพฤติกรรมตามการโน้มน้าวของผู้สง่สาร  และเม่ือผู้ รับสารได้รับและถอดรหสัแล้ว  
สามารถมี Feedback  กลบัไปยงั ผู้สง่สาร และแหล่งสารเพ่ือปรับความเข้าใจอนัดีตอ่กนัให้มากขึน้  ซึง่
เป็น   การให้อาํนาจแก่ผู้ รับสารในการแสดงความคิด ซึง่เป็นลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง [Two way 
communication]  เป็นการให้ความหมายร่วมกนัจากทัง้ Encoder  และ  Decoder 
 การศกึษาวจิยัในหวัข้อกระบวนการการสืบทอด จากสื่อสญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรม               
“ศีลศกัดิ์ สทิธ์ิ 7 ประการ” ไปสูศ่รัทธาและการดําเนินชีวิตทางธรุกิจแบบมีจริยธรรมของชมุชนชาวคริสต์ 
(โรมนัคาทอลกิ)  ของโบสถ์พระมารดานิจจานเุคราะห์  กรุงเทพมหานคร   เป็นกระบวนการสง่สาร      
ชดัเจน  คือใช้การเข้ารหสั [Encode] และการถอดรหสั [Decode] โดยตลอดจึงต้องนําเอาหลกัทฤษฎี
พืน้ฐานของการส่ือสารมาใช้ 

4. ทฤษฎีสัญญะวิทยา  [Semiology] 
 

 กาญจนา แก้วเทพ (กาญจนา แก้วเทพ, 2542, หนา้ 80) ได้ให้คําจํากดัความแก่คําว่า    
สญัญะวิทยาวา่เป็นศาสตร์แห่งสญัญะ (Science of sign)   สําหรับคําว่าสญัญะ (Sign)  หมายถงึ      
สิ่งท่ีถกูสร้างขึน้มาเพ่ือให้มีความหมาย  (meaning) แทนของจริง / ตวัจริง (object)  ในตวับท  (text)  
หรือบริบท (context) หนึง่ๆ  ซึง่ในบริบทหนึง่ๆ ของสงัคมอาจให้ความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป สิ่งท่ี
นํามาใช้เป็นสญัญะนัน้อาจจะเป็น วตัถสุิง่ของ เช่น รูปภาพ  แต่สญัญะท่ีเรารู้จกัมากท่ีสดุก็คือ ภาษา  
เราจะเห็นความสําคญัและพลานภุาพของสิ่งท่ีเราเรียกวา่สญัญะ ดงัท่ีปรากฏในวรรณกรรม ตํานาน  
คมัภีร์ทางศาสนา มากมาย 
 ทฤษฎีสญัญะวิทยา มีเอกลกัษณ์อยูต่รงท่ีจะสนใจเร่ืองการสร้างสรร และการแปรเปล่ียน
ความหมายท่ีดํารงอยูใ่นสญัญะตา่งๆ นกัวิชาการท่ีควรได้รับการยกยอ่งวา่เป็นผู้บกุเบิกวางรากฐาน   
ของทฤษฎีสญัญวิทยา คือ 
 F. De Saussure  นกัวิชาการด้านภาษาศาสตร์ ชาวสวิส  ไม่ได้มีงานเขียนเป็นของตนเอง  
แตบ่รรดาศิษย์รวบรวมคําบรรยายของท่านมาพิมพ์รวมเลม่  เขายอมรับวา่ ภาษา  เป็นสญัญะอยา่งหนึ่ง  
แตข่ยายและเสนอวา่  ยงัมีระบบสญัญะรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสาทีรถจะแสดงความหมายและความคิดของ 
ผู้สง่สารได้  ไมว่่าเป็นภาษาใบ้  พิธีกรรม  สญัญาณทหาร ฯลฯ กลา่วคือ  ทกุสิง่ทกุอยา่งสามารถจะ
เป็นสญัญะได้หากถกูนํามาใช้แสดงความหมายได้ 
 ดงันัน้สญัญะวิทยา (Semiology) จงึเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาธรรมชาติของสญัญะท่ีอยูใ่นบริบท
หนึง่ๆ (Life of Sign) เพ่ือต้องการหาความหมายอนัแท้จริงของสญัญะนัน้ คําถามท่ีนกัสญัญะวิทยา   
จะตัง้ก็คือ  อะไรเป็นตวัสถาปนาสญัญะ (Constitute)  มีกฎอะไรบงัคบัอยู ่ และสญัญะนัน้ผกผนัไปได้ 
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อยา่งไร (สิน้สดุความหมายหนึง่  หรือแปรเปล่ียนไปสูอี่กความหมายหนึง่) [De Daussure, 1974,  
p. 191) 
 ในกระบวนการถ่ายทอด พระศาสนจกัรคาทอลกิได้ถ่ายทอดพิธีกรรม “ศีลศกัดิส์ิทธ์ิ 7 
ประการ” ด้วยสญัญะ และ สญัลกัษณ์  [Sign / Symbol] เพ่ือให้ความหมาย  ซึง่เป็นทัง้วจันภาษา   
อวจันภาษา  ภาษาท่าทาง  ฯลฯ  เพ่ือเป็นส่ือความรู้  ความเข้าใจ  และการอธิบายความหมายท่ีถกูต้อง  
เพ่ือทําให้เกิดความเช่ือศรัทธา และการดําเนินชีวิตอยา่งมีจริยธรรมตามคําสอนของศาสนาคริสต์ (โรมนั 
คาทอลิก) 
 C. Peirce   [1931]  มีความคดิวา่สญัญะหนึง่ ๆ มีองค์ประกอบ 2 ส่วน  คือ  สว่นท่ีเป็น        
ตวัหมาย (Signifier)  และตวัหมายถงึ  (Signified)  เช่นเม่ือเรายกมือขึน้พนมระหวา่งอก (Signifier)     
ก็จะมีความหมายถึงการแสดงความเคารพ (Signified)  และจากองค์ประกอบทัง้สองนี ้  เขาได้นําเอา
ระยะห่างระหวา่ง  Signifier กบั Signified  มาจดัประเภทของ Sign ได้เป็น 3 ประเภท 
 

 1. Icon คือ รูปหมายถึง  มีความคล้ายคลงึ  เช่น  ภาพถ่าย  มองเห็นได้ 
 2. Index คือ การมีความเช่ือมโยงอย่างมีเหตผุล [Causal connection] เช่น ควนัไฟ    
   อาการของโรค  ทําให้ต้องคิดหาเหตผุล (figure out) 
 3. Symbol    คือความเช่ือมโยง  เกิดจากข้อตกลง  (convention)  เข่น คํา  ตวัเลข ชวเลข 
   ตอ้งเรียนรู้ 
 

 หากมีการทําความเข้าใจธรรมชาติของสญัญะแตล่ะชนิดท่ีถกูใช้ในแตล่ะบริบท  แล้วทําให้
เราสามารถใช้สญัญะได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ เพราะสญัญะ  คือสิง่ท่ีมีความหมายมากกว่า  
ตวัของมนัเอง  (Sign is something which stands to somebody for something in some respect)   
เช่น รูปผู้หญิง  ผู้ขาย ท่ีตดิอยูห่น้าห้องนํา้  ไมเ่พียงเป็นรูปหมายถงึ  ผู้หญิง ผู้ชายท่านัน้  แตมี่         
ความหมายว่า  ห้องนํา้สําหรับผู้หญิง / ห้องนํา้สําหรับผู้ชาย 
 ย่ิงกว่านัน้ C Piece มองเห็นว่าสญัญะวิทยาต่างจากภาษาศาสตร์  คือขยายขอบเขตของ

ภาษาให้กว้างขวางออกไป  ทุกสิ่งทุกอย่างหากโคจรเข้ามาอยู่ในแวดวงของการทําให้เกิดความหมาย

แล้ว  จะมีคุณสมบัติเป็นสัญญะได้  ดังนัน้การวิเคราะห์ สัญญะ และ รหัส  จึงขยายขอบเขตและ    

ความสําคญัออกไปอย่างกว้างขวางมาก  สิ่งท่ีเรานํามาศึกษาทัง้หมดเรียกว่า  “ตวับท” (Text) และ

เพ่ือท่ีจะรู้ความหมายของสัญญะอย่างถูกต้องนัน้ คําถามหลักของการศึกษาสัญญะท่ีควรตัง้ไว้คือ 

ถามว่า  ความหมายท่ีอยูใ่นสญัญะได้ถกูสร้างสรรค์  (Generate) ขึน้มาอยา่งไร  และ  ผู้สร้างสญัญะนัน้ 

มี วิ ธีการ ถ่ายทอดความหมาย  (Convey)  ไปยังผู้ รับสารอย่างไรบ้าง   ส่วนในฝ่ายผู้ รับสาร                  

ถอดความหมายออกมาจากสญัญะดงักลา่วได้อยา่งไร     ดงัท่ีทราบแล้ววา่      การใช้สญัญะแต่ชิน้มิใช่     
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กระบวนการท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ  หากแต่ต้องเรียนรู้  เราจึงสามารถศึกษาได้ว่าผู้ รับสารเรียนรู้ได้

อย่างไร  คําตอบเบือ้งต้นขณะนีก็้คือ  สิ่งท่ีเช่ือมโยงระหว่างผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร  ท่ีเอือ้อํานวยให้

กระบวนการสง่และรับความหมายเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัๆได้ก็คือ  ทัง้สองฝ่ายจะต้องมี  “รหสั” (Code) 

อนัเดียวกนั  แตไ่ม่จําเป็นเสมอไปมีเหตผุลยกเว้นได้ (Peirce C.S. 1931, p.  34) 

 Berger (1982) กลา่ววา่ รหสั เป็นแบบแผนชัน้สงูท่ีซบัซ้อนของความสมัพนัธ์ระหว่างสญัญะต่าง ๆ   

 B.Bernstein ได้นําเสนอแนวความคิดเก่ียวกับรหัสว่า รหัสเป็นกรอบแห่งความแน่นอน      

ในการจดัวางโครงสร้างทางสงัคมของความหมาย16 

 กระบวนการในการเข้ารหัส (Encoding) และกระบวนการถอดรหัส (Decoding) นัน้        

นกัสญัญะวิทยามีสมมติฐานว่า  ผู้ส่งและผู้ รับสารนัน้ไม่จําเป็นต้องถือรหสัเล่มเดียวกนัก็ได้    แต่เท่าท่ี

ยงัส่ือสารกนัได้เพราะมีความคล้ายกนั    ดงันัน้  U. Eco.  จึงกลา่วว่า      “การถอดรหสัเพีย้นไปเป็นกฎ

ของการส่ือสาร ไม่ใช่ข้อยกเว้นเน่ืองจากฝ่ายผู้ รับเองก็มีกรอบท่ีอ้างอิง (Reference) ซึ่งนํามาสร้างรหสั

ต่าง ๆ มากมาย  เพราะฉะนัน้จึงไม่มีการถอดรหสัท่ีผิดพลาด  มีเพียงการถอดรหสัท่ีแตกต่างกนัออกไป

จากฝ่ายผู้ส่งเท่านัน้”17 ในการทําการศึกษาวิจัยฉบบันี ้ ผู้ วิจยัพยายามชีใ้ห้เห็นถึงการใช้สญัญะ  และ

สญัลกัษณ์ [Sign / Symbol] จากผู้ส่งสาร  ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทัง้ท่าทาง  เคร่ืองหมาย  รูปแบบ  ซึง่มีทัง้ 

วจันภาษา [Verbal]  และอวจันภาษา [Non-Verval]   เข้ามาเป็นช่องทางสาร  [Channel]  ในการส่งต่อ

ซึ่งความหมายทางพิธีกรรม ศีลศักด์ิสิทธ์ิ 7 ประการของชาวคริสต์  ให้กับชาวคริสต์   ซึ่งหากมี            

การนําเสนอและการเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องตามกระบวนการแล้วความเช่ือพืน้ฐานท่ีเป็น         

ธรรมลํา้ลึกของศาสนานัน้ก็จะได้รับการถอดรหัสอย่างถูกต้องและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้          

อยา่งเหมาะสมทัง้ในการดําเนินธุรกิจโดยทัว่ไปหรือการใช้ชีวติสว่นตวัในครอบครัวตามฐานะ 

 Gay และ Donal Lumsden    ได้นําเสนอแนวคิด  เก่ียวกบัสญัญะวิทยาทางด้านภาษาว่า    

อวจันภาษา   เป็นการส่ือสารชนิดหนึ่ง  ท่ีช่วยเหลือหรือแทนท่ี  หรือแม้แต่ทําการบรรจุข้อความของ 

วจันภาษาซึ่งบางครัง้ก็แสดงออกซึ่งความหมาย        ในลกัษณะตรงข้ามกบัข้อความท่ีนําเสนอออกไป

ในแบบวจันภาษาด้วยด้วย        อวจันภาษานีป้ระกอบไปด้วย      นํา้เสียง วิธีการพดู การแสดงออกทาง 
                                                                                    

16   ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน  Bernstein B. “Elaborated and restricted codes: their social origins 
and some consequences” in Communication and Culture. 

17  ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน Eco U.   A Theory of Semiotics, Indiana University press1976 และ 
Eco U. The Role of Reader, Indiana University Press, 1979. 
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สายตา สีหน้า  ท่าทาง  ตลอดจนวิธีการอ่ืน  ท่ีทําให้คนเข้าใจความหมายตามบริบทท่ีผู้แสดงออก    ซึ่ง 

อวจันภาษานัน้ต้องการ นอกจากเป็นการรือ้ฟืน้แนวความคิดตา่งๆ  เน้นยํา้ข้อความท่ีผู้ นําเสนอให้สําคญั

และชัดเจนย่ิงขึน้ ยังสามารควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการนําเสนอข้อมลูในขณะนัน้ๆ 

ด้วย ทัง้ Gay และ Donal Lumsden ได้ให้ข้อคิดไว้เพ่ิมเติมว่า  ภาษาพฒันาสํานึกส่วนบุคคลเก่ียวกบั

เอกลกัษณ์ของตัวเอง และก็สร้างภาพลกัษณ์ของโลกในทัศนะของตวัเอง ภาษาของมนุษย์นัน้สะท้อน 

ให้เห็นถงึความเข้าใจของเขาเก่ียวกบัชีวิตพร้อมทัง้กําหนดเอกลกัษณ์ของตวัเองออกมาด้วย 

 เก่ียวกบัการพฒันาการใช้อวจันภาษา Gay และ Donal Lumsden ให้คําแนะนําว่า อย่า
รีบด่วนสรุป พร้อมกบัสงัเกตบริบทของการท่ีคนอื่นใช้อวจันภาษา โดยการพยายามค้นหาความหนกัแน่น
หรือความไมห่นกัแน่นของเนือ้หาท่ีมีการนําเสนอขึน้มา รวมทัง้ทําการทดลองวิธีการใหม่ๆ เพ่ือตรวจสอบ
ดูการตอบสนองจากคนอ่ืน ตลอดจนการแสวงหาความชัดเจนของข้อมูลและหลักการต่างๆ ด้วย    
เพราะอวัจนภาษาก็เป็นสื่ออนัหนึ่งท่ีสร้างความน่าเช่ือถือ (Credibility) และความไว้เนือ้เช่ือใจ 
(Confidence)   แก่ตวัเองด้วย 
 

วิธีการวิเคราะห์สัญญะ 
 ซึง่แยกประเภทและระดบัความหมายได้ 2 ประเภทคือ 18 
 1. การตีความหมายนัยตรง ( Denotation ) คือการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง       
ตวัหมายกบัตวัหมายถึงในสญัญะนัน้ และความสมัพนัธ์ของสญัญะกบัสิ่งท่ีกล่าวถึง  เป็นความหมาย    
ท่ีเข้าใจอยา่งชดัเจน ตามตวัอกัษร 
 2. การตีความหมายนยัแฝง ( Connotation ) คือการอธิบายถึงปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือ
สญัญะกระทบกบัความรู้สกึหรืออารมณ์ และค่านิยมของผู้ รับสาร เกิดขึน้จากการตีความโดย อตัตวิสยั 
ซึง่ก็มีความแตกตา่งกนัจากสาเหตหุลกั 3 ประการ 
  - ความเช่ือดัง้เดิม โดยการเล่าเร่ืองราว หรือทําให้เข้าใจธรรมชาติหรือความจริง  

( Reality ) โดยอาศยัวฒันธรรม 
  - สญัลักษณ์ ( Symbolic ) แสดงถึงประเพณีนิยม และให้ความหมายแทนสิ่งใด 

สิ่งหนึง่ 
  - การให้ส่วนหนึ่งแทนส่วนทัง้หมด ( Metonymy ) เป็นการถ่ายทอดความโดยท่ีหยิบ

เอาส่วนเสีย้วเล็กๆ ส่วนหนึ่งของสญัญะ ( part ) มาแทนความหมายของส่วนรวม 
ทัง้หมด ( whole ) 

                                                                                    

18  ระบบการเข้ารหสัและถอดรหสัความหมายของ “สญัลกัษณ์ตราสินค้าไทย” ,เกศยคุนธ์ โพธ์ิมาศ หน้า 8-12 
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5.  ทฤษฎีและแนวคิดความเช่ือเฉพาะกลุ่ม  [Community Faith Theory and Thinking] 
 

 เป็นทฤษฎีและแนวคิดท่ีกล่าวถึงการดําเนินชีวิตของคนในสงัคม ท่ีมีมีความแตกต่างกนัใน

เร่ืองของความเช่ือความศรัทธา (Faith)  ไม่ได้หมายถึง การเช่ือถือ (Believe)  การเกิดขึน้ของความเช่ือ

ในลกัษณะนี ้ เกิดขึน้ได้จากภาวะของการเป็นผู้ นําในกลุม่ชนนัน้ๆ  ทัง้ในด้านกายภาพ  (Physical)  และ

จิตวิญญาณ   (Spiritual)   คริสตศาสนาก็เช่นกนัมีกําเนิดมาจากลุ่มชนชาวยิวในสมยัของพระเยซูเจ้า  

และมีกระบวนการสืบทอดพระธรรมคําสอนไปยงัทัว่โลก  

 ความเช่ือศรัทธาจึงหมายถึงการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆ ท่ีคล้อยไปในแนวทางหรือ          

ทิศทางเดียวกนัโดยมีหลกัการใดหนึ่งเป็นมาตรการและแนวทางโดยปราศจากข้อสงสยัแม้จะไม่สามารถ

เข้าใจเนือ้หาของหลกัการนัน้ทัง้หมดก็ตาม  ซึ่งนบัได้ว่าเป็นการติดใจ  การติดใจทําให้คนในกลุ่มชนฟัง

และเช่ือ  ดําเนินชีวติตามมากกวา่แบบอ่ืนๆ  

 หากพิจารณาในความหมายของวฒันธรรมของกลุ่มชน  [Culture]  ดร. เอ็ดวาร์ด  เอช   

(จูเลียพ หาสท์, 2538, หน้า 39) ได้สรุปความคิดและเสนอว่า  วัฒนธรรมท่ีต่างกัน  ก็จะทําให้            

การส่ือความหมาย ทางกาย อาจมีความหมายท่ีแตกต่างกันออกไปด้วย วัฒนธรรมกลุ่มจึงเป็น

ตวักําหนดท่ีสําคญัของการส่ือความหมายด้วย 

 ฉลาดชาย  รมิตานนท์   (สโุขทยัธรรมธิราช, 2535, 352-3) ได้นําเสนอแนวคิดเก่ียวกบัเร่ือง

ความเช่ือและพิธีกรรมต่างๆ ของผู้คนในแต่ละสงัคม-วฒันธรรมไว้ว่า สิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้จากการปรับตวั

ทางสงัคม  วฒันธรรมของผู้คนเหล่านัน้ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  การท่ีจะเข้าใจความเช่ือและ

พิธีกรรมของผู้ คน  ต้องศึกษาภายในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของคนเหล่านัน้  เช่นนัน้จะ          

ไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เลย  และมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องทําความเข้าใจว่าความเช่ือและ       

พิธีกรรมต่างๆ  นัน้ย่อมสมัพนัธ์กบัวิกฤติการณ์ต่างๆ  ในชีวิต   ยิ่งกว่านัน้ วิกฤติการณ์กบัพิธีกรรมนัน้

สร้างความเช่ือมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลกบัผู้คนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลนัน้ๆ   ในสถานภาพต่างๆ 

และในระดบัตา่งๆ  ด้วย 

 โรคิช   [Rokeach, 1973]   ได้ให้ความหมายของค่านิยมไว้ว่า  เป็นความเช่ืออย่างหนึ่งซึง่มี

ลกัษณะค่อนข้างถาวร  และเช่ือในวิถีปฏิบติับางอย่าง  หรือเป้าหมายบางอย่างนัน้  เป็นสิ่งท่ีตนเองหรือ

สังคมเห็นสมควรท่ีจะยึดถือหรือปฏิบัติ  มากกว่าวิถีปฏิบัติหรือเป้าหมายชีวิตอย่างอ่ืน   ค่านิยมหรือ

ความเช่ือเฉพาะกลุม่  จงึเป็นความสําคญัท่ีบคุคลนัน้ให้กบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  และวา่สิ่งนัน้มีคณุค่า  พร้อมท่ี

จะปฏิบตัิตามความเช่ือนัน้  โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อความเช่ือความศรัทธา

ของเขา 
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 นอกจากนี ้ โรคิช (1973) ยงัอธิบายต่อไปด้วยว่า  ค่านิยมหรือวฒันธรรมกลุ่มนี ้ มีลกัษณะ
สม่ําเสมอ  และคงท่ี  คือไม่เปลี่ยนแปลงง่าย  เป็นสาเหตุท่ีทําให้บุคลิกภาพของกลุ่มคนในสงัคมหนึ่ง
แตกต่างไปจากอีกสงัคมหนึ่ง  ทําให้มีลกัษณะประจํากลุ่ม  และท่ีสําคญัในเร่ืองค่านิยมท่ีมีลกัษณะเป็น
ความเช่ือ  มี 3 รูปแบบ  คือ 
 

 ก. ความเช่ือแบบพรรณนา  [Descreptive Belef]   ความเช่ือท่ีสามารถทดสอบได้ว่า     
ถกูต้องหรือไม ่
 ข. ความเช่ือแบบประเมิน   [Evaluative Belief]  ความเช่ือท่ีประเมินว่าสิ่งใดดีหรือไม ่
 ค. ความเช่ือแบบกําหนดการ  [Prescriptive Belief]  คือความเช่ือท่ีมีทิศทางและ         
เป้าหมายของการกระทําท่ีถกูตดัสินวา่เป็นสิง่จําเป็นหรือไม ่
 

 การกําหนดความเช่ือ  มีองค์ประกอบ  3 ส่วนคือ  เป็นความรู้ความเข้าใจ  [Cognitive]  
ความรู้สกึด้านอารมณ์  [Affective]  และ  พฤติกรรม  [Behavioral]  โดยมีคําอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาใช้ร่วมกนั 
คือ  จดุมุ่งหมาย  [Goal]  ซึ่งหมายถงึสิ่งท่ีกําหนดเส้นทางแห่งการดําเนินชีวิตของแต่ละคนว่าจะไปใน
แนวทางใด   จุดมุ่งหมายในชีวิตจะช่วยสร้างค่านิยมในทางปฏิบัติ   เจตคติ   [Attitude]  เป็น             
ความโน้มเอียงของจิตใจท่ีมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด  อาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่ีมีความรู้สึกเกิดขึน้  และ
ความรู้สึก [Feeling]  เป็นเคร่ืองบ่งชีค้่านิยมอย่างหนึ่งของบุคคล  มกัแสดงความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
ตามคา่นิยมท่ียดึถือ  คือค่านิยมด้านจริยธรรม  สนุทรียภาพ  และสงัคมการเมือง19 
 ในมมุมองอีกด้านหนึ่งท่ีควรคํานึงถึงเม่ือเกิดมีความขดัแย้งเกิดขึน้ซึ่งก็พอจะพิจารณาได้ว่า
แนวความคิดของแต่ละฝ่ายไม่ตรงกัน เพ่ือแก้ไขความขัดแย้งหรืออีกนัยหนึ่งคือการสร้างความเข้าใจ    
ซึ่งกนัและกนัของแต่ละกลุ่มซึ่งความเช่ือของแต่ละฝ่ายมี มนัก็จะคล้ายกบัแนวความคิดของ Rudolph  
F. Verderber และ Kathleen S. Verderber นําเสนอสาเหตขุองการขดัแย้งว่า  มาจากการคิดเอาเอง 
ข้อเท็จจริง หรือมาจากค่านิยม ตลอดจนทัศนคติส่วนตัว ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจอนัดีต่อกนั  เม่ือ 
ยอมรับความเป็นจริงของกนัและกัน ขณะเดียวกันก็พยายามอธิบายถึงเนือ้หาพืน้ฐานของข้อขัดแย้ง
ต่างๆ พร้อมกับหลีกเล่ียงการประเมินค่าแรงผลักดันท่ีคนอ่ืนมีอยู่ โดยมีความมั่นใจว่าคนอ่ืนก็เข้าใจ
ปัญหาของเราด้วย และคํานึงถึงสิ่งท่ีตนเองจะส่ือให้คนอ่ืนรับรู้ก่อนท่ีจะทําการปฏิสมัพนัธ์กบัคนๆ นัน้ 
โดยมีความเข้าใจสิ่งตา่งๆ แบบพืน้ๆ ตามธรรมชาติ 

                                                                                    

19  ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์  จติวิทยาการศึกษา บริษัทพิมพ์ดีจํากดั 
 พิมพ์ ครัง้ท่ี 2, 2543. 
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 คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก  ไม่ว่าจะเป็นประกาศจากสันตสํานักโดยผ่านทาง

กระทรวงพิธีกรรมศกัดิ์สิทธ์ิ  หรือประกาศ  แนวทางของคณะกรรมการพิธีกรรมศกัดิ์สิทธ์ิในประเทศไทย  

ก็ได้แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่  ต้องใช้ส่ือสญัลกัษณ์ท่ีถกูต้องและให้ความหมายท่ีสามารถนําคริสตชน

ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และนําความศักด์ิสิทธ์ิคือมีความเช่ือศรัทธาท่ีถูกต้องตามความหมายเดิม       

ท่ีถกูต้อง  และประพฤติตนให้สอดคล้องกบัความเช่ือแบบมีจริยธรรม  ยงัผลไปสู่ความดีงานทัง้ปวงของ

ชีวิตมนุษย์อันสืบเน่ืองมาจากวัฒนธรรมของชาวคริสต์  ท่ีได้รับการสืบทอดกันมา ตามแบบฉบับ         

ของพระเยซเูจ้า  ซึง่เป็นชาวยิว  และอยูใ่นการปกครองของชาวโรมนัด้วย 

 

6.  ทฤษฎีจติวิทยา   [Psychology Theory] 

 

 จิตวิทยาการส่ือสาร  คือวิชาว่าด้วยกลไกและระบบทางกายภาพ  ชีวภาพ  จิตใจ  และ   

พฤติกรรมของมนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเก็บ  การสง่  และการรับข่าวสาร  เป็นการศกึษาหาความสมัพนัธ์

เก่ียวเน่ือง  เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการส่ือสารประเภทต่าง ๆ ในชีวิตและสังคม  ให้มี       

ประสิทธิผล  และประสทิธิภาพดีย่ิงขึน้  

 

 องค์ประกอบทางจิตวิทยาการส่ือสาร  [Elements in Communication Psychology] 

 1. ระบบข่าวสารท่ัวไป    

  ระบบข่าวสารเชิงกายภาพ [Physical Information] 

  ระบบข่าวสารเชิงพนัธกุรรม [Genetic Information] 

  ระบบข่าวสารของสมอง [Brain Information] 

  ระบบข่าวสารนอกร่างกาย [Extrasomatic Information] 

 2. ระบบการเก็บข่าวสาร 

การรู้และความรู้ [Cognition and Knowledge] 

ความจําและการจดจํา [Memory and retention] 

ทศันคติ ความเช่ือและความคิดเห็น [Attitude, Belief and Opinion] 

การคิดและความคิด [Thinking and Thought] 

  กรอบของการอ้างอิงและสนามประสบการณ์ [Frame of Reference and Field of  

   Experience] 
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 3. ระบบการส่งข่าวสาร 

การเข้ารหสั [Encoding] 
การสร้างสาร [Message – Making] 
การสง่สาร [Message – Sending] 
การใช้ส่ือธรรมชาติและส่ือประดิษฐ์  

 4. ระบบการรับข่าวสาร 
ครรลอง [Channels] 
การรับรู้ [Perception]  ด้วยประสาทสมัผสัทัง้ 5 
ผล [Effect]  ตอ่ความรู้  ทศันคติ  พฤติกรรม  มีการรับรู้และสูก่ารเรียนรู้ 
การเรียนรู้     [Learning]    ด้วยตนเอง / ประสบการณ์    หรือโดยสงัคม   การสอนจาก 
 ผู้อื่น / สื่อมวลชน 

 5. ระบบการป้อนกลับและอัตรกิริยา [Feedback and Interaction] 
ผล  และ  ปฏิกิริยา [Effect and Reaction] 
มนษุย์สมัผสั [Human Touch] 
มนษุย์สมัพนัธ์ [Human Relation] 
กลไกการป้อนกลบัและอนัตรกิริยา [Feedback and Interactive Mechanism] 
 

แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา  เร่ืองความแตกต่างระหว่างความต้องการพืน้ฐาน  และความต้องการ
ทางจติวิทยา 
 แนวความคิดเดิมมกัจะเช่ือว่า  จิตวิทยาคือวิชาท่ีว่าด้วยเร่ืองจิตใจ [Mind or Soul]  และ 
ต่อมาก็ครอบคลุมถึงพฤติกรรม  แต่แนวคิดปัจจุบัน  มักจะมองจิตวิทยารวมไปถึงโครงสร้างทาง             
สรีระวิทยา และชีววิทยาด้วย  เพราะไม่สามารถแยกออกไปได้  ดงัเช่นท่ีมีการค้นพบความสมัพนัธ์ระหว่าง
กาย  และจิตวญิญาณ  [Body and Soul / Spirit]  (Newsweek, November  1988, หน้า 39] 
 ความต้องการพืน้ฐานกับความต้องการทางจิตวิทยา  จึงเป็นสิ่ ง ท่ี ซ้อนกันอยู่ เ ป็น           
ความต้องการทัง้กายและทางใจควบคูก่บัไป ไมส่ามารถแยกออกได้ 
 ส่วนในด้านพฤติกรรมในการส่ง  และในการรับข่าวสาร   ควรจะหมายรวมถึง พฤติกรรม 
ทกุอย่างของมนษุย์เพราะพฤติกรรม คือ การกระทําท่ีปรากฏให้ตนเอง หรือผู้ อ่ืน รู้ โดยประสาทอย่างใด
อย่างหนึ่ง  (หู  ตา  จมูก  ลิน้  กาย)  เป็นข้อมูลทางจิตวิทยาท่ีมีค่าเหนือจิตใจ หรือจิตสํานึก (Mind  
or Consciousness)   ซึง่ถือวา่เป็นข้อมลูท่ีไมมี่ความหมาย 
 ตามแนวคิด  BEHAVIORISM พฤติกรรมศาสตร์  ของ John B. Watson (Watson, 1918) 
นัน้พฤติกรรมในตวัของมนัเอง จงึเป็นสาร  (Message)    ท่ีมีผู้ รับสาร    และก่อให้เกิดผลของการส่ือสาร  
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(communication Effects)  ผลจะเกิดขึน้อยา่งไรย่อมขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ ของผู้ รับสาร (ซึง่อาจจะ 
หมายถงึคนเองก็ได้ในกรณีการส่ือสารภายในบคุคล) 

 
ปัจจัยหรือตัวแปรทางด้านผู้รับสารทางจิตวิทยา 
 
 1.  สารนิเทศหรือขา่วสารในสมองของผู้นัน้เอง 
  - ความรู้ 
  - ความคิด 
  - ความเช่ือ 
  -  ทศันคติ 
   เกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์และถ่ายทอดมาทางพนัธกุรรม 
 2. อารมณ์ (Brain + Body + สภาพแวดล้อม) 
 3. ความต้องการพืน้ฐานและความต้องการในขณะนัน้  (Actually – Conceived Needs) 
 4. สภาวะทางกายของผู้ รับสาร (ความสะอาด ความสะดวก ความสบาย ความสดช่ืน) 
 5. สภาวะแวดล้อม (เสียง ภาพ อณุหภมูิ ขนาดห้อง จํานวนของผู้คน เวลา) 
 6. ความสมัพนัธ์ในเชิงปฏิกิริยาและอนัตรกิริยา   ระหว่างพฤติกรรมกบัปัจจยัตา่งๆ ข้างต้น 
 
ทฤษฎีที่น่าสนใจและใช้เป็นประโยชน์ในการส่ือสารทางจิตวิทยา 
 ทฤษฎีความต้องการพืน้ฐาน  (Basic Needs) 
 ทฤษฎีการชกัจงูและการใช้แรงจงูใจ (Persuasion & Motivation) 
 กลุม่ทฤษฎีสมดลุย์ (Balance Theory)   
 การสื่อสารระหว่างบคุคล (Interpersonal)   
 การสื่อสารกลุม่ (Group)   
 การสื่อสารมวลชน (Mass) 
 ทฤษฎีประโยชน์และความพงึพอใจ (Uses and Gratifications) 
 กระบวนการรับรู้ (Perception Process) 
 ทฤษฎีบคุลิกภาพ (Personality Theory) 
 กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) 
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 จากการรวบรวมของพชันี  เชยจรรยา และ เมตตา ถิรนนัท์ (2541, 50) ทฤษฎีจิตวิทยาท่ี
เก่ียวข้องกบัการถอดรหสัและเข้ารหสัอยา่งถกูต้องตามบริบทของสารนัน้  จําเป็นท่ีจะต้องรู้ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง
กบัความคิดความเข้าใจของมนษุย์ดงัตอ่ไปนีคื้อ 
 การรับรู้  (Perception) คนเรามีการรับรู้ท่ีต่างกัน การรับรู้เป็นกระบวนการทางจิตท่ี      
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าท่ีได้รับเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจ   เป็นกระบวนการการเลือกรับสาร  การจัดสาร 
เข้าด้วยกัน  และการตีความสารท่ีได้รับ ตามความเข้าใจและความรู้สึกของตนเอง  และการรับรู้เป็น
กระบวนการท่ีเรียนรู้ได้  การรับรู้สารเดียวกันแต่ต่างกัน  เกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง [Filter]  
บางอยา่งคือ 
 - แรงผลกัดนัหรือแรงจงูใจ (Motive) 
 - ประสบการณ์เดิม (Past experience) 
 - กรอบอ้างอิง (Frame of reference) 
 - สภาพแวดล้อม (Environment) 
 - สภาวะจิตใจและอารมณ์ (Spiritual Situation and Mood) 
 

 การรับรู้เป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ของเขาท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมประชาชน  เป็นลักษณะท่ีสามารถมองเห็น  ยืนยันในความเป็นจริงได้  ผลท่ีจะได้รับ 
คือ  ความรู้ของเขาเก่ียวกบัสิ่งนัน้จะมีความเปล่ียนแปลงไป 
 การรับรู้  .....การรู้......เก็บไว้เป็นความรู้.....สั่งสม.......การเรียนรู้ [Learning process]  
โดยอาศยัประสบการณ์และการเรียนรู้ทางสงัคม 
 การรับรู้  คือการสมัผสัท่ีมีความหมาย  การรับรู้เป็นกระบวนการหรือตีความแห่งการสมัผสั 
ท่ีได้รับ  ออกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีความหมาย  คนเราจะต้องใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมท่ีมี 
มากอ่น20 
 เพจ และ โทมัส (Page, T.G. and J.B. Thomas, 1977) อธิบายว่าการรับรู้หมายถึง  
กระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลจัดและทําใฟ้มีความหมายในการรับประสบการณ์จากการสัมผสั  เป็น    
การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความหมายโดยกระบวนการรับรู้   ดงันัน้  การรับรู้จึงควรเป็นกระบวนการ    
ท่ีเกิดขึน้แทรกระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง 
 ส่ิงเร้า.........................การรับรู้.......................การตอบสนอง 
                                                                                    

20  ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน Hilgard  E.R. and G.H. Bower, Theories of learning. 4th ed. 
 New  York: Appleton Century Crifts, 1975. 
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โดยกระบวนการของการรับรู้เกิดขึน้จากสว่นประกอบดงันี ้
 1. อาการสัมผัส  คือส่ิงเร้าเข้ามาสัมผัสเพ่ือให้คนเรารับรู้ภาวะแวดล้อมรอบตัว  และ
จําแนกตามประสบการณ์เดิมท่ีตนมีอยู่  ซึ่งการแปลความหมายต้องอาศัย เชาว์ปัญญา  การสังเกต
พิจารณา  ความสนใจ  คณุภาพจิตขณะนัน้ 
 2. การแปลความหมายจากอาการสมัผสั  ซึ่งขึน้อยู่กบัความชดัเจนในการดํารงชีวิต  รู้ได้
โดยดจูากกริยาท่าทาง  ลกัษณะคําพดูนัน้ได้ 
 3. ความรู้ประประกบการณ์เดิม มีความสําคัญต่อการตีความหมาย  ประสบการณ์เดิม 
ท่ีสะสมไว้ต้องเป็นความรู้ท่ีแน่นอน  มีปริมาณมาก  จึงจะช่วยให้แปลความหมายได้ดีและถูกต้อง 
มากขึน้ 

 George Boeree21  ได้สรุปแนวความคิดของ  Gestalt  Psychology  เก่ียวกบัเร่ืองการรับรู้
ว่า การรับรู้เป็นเหมือนการให้กําเนิดความคิด  ซึ่งจะต้องมีประสบการณ์ภายในรองรับโดยมีหลกัการ 
ของการเก่ียวเน่ืองระหว่างแนวความคิดเก่า  และประสบการณ์ใหม่โดยมีสภาพของความคล้ายคลงึกนั
เป็นตัวแปรสําคัญในการสร้างความเข้าใจส่วนตัว ซึ่งแนวความคิดนีเ้ป็นประเด็นท่ีช่วยเสริมให้ทํา 
ความเข้าใจถึงความหมายของสื่อท่ีถกูส่งออกมาจากแหล่งได้อย่างถูกต้องตามศกัภาพของผู้ รับข้อมลู
นัน้ๆ  

 จาํเนียร  ช่วงโชตแิละคณะ (2516) ได้อธิบายความหมายและกระบวนการรับรู้  ดงันี ้

 การรับรู้ [Perception]  หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนัเป็นผลจากการได้รับ   
ประสบการณ์ความเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  การรับรู้มีผลเก่ียวเน่ืองกบัพฤติกรรม  และบุคลิกภาพของ
คนนัน้  ก็เป็นผลของการเรียนรู้  [Learning]  แทบทัง้สิน้  การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีคนเรารับรู้สิ่งต่างๆ 
โดยผ่านการสัมผสั  [Sense]  และมีการใช้ประสบการณ์เดิม  เพ่ือช่วยในการแปลความหมายของ 
สิ่งนัน้ๆ ออกมาเป็นความรู้ ความเข้าใจ 

 การรับรู้และการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกัน  ถ้าไม่มีการรับรู้  การเรียนรู้ย่อมเกิดขึน้ 
ไม่ได้  เพราะคนเราไม่มีประสบการณ์เดิมอยู่เลย  การเรียนรู้มีขอบเขตกว้างขวางและซับซ้อนมาก   
ซึ่งต้องเก่ียวพันกับกระบวนการทางจิตใจ  การจัดระเบียบความคิด  ความคิดรวบยอด  ทัศนคติ        
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  การรับรู้จึงเป้นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีทําให้เกิดความคิดรวบยอดและทศันคติ
ของมนษุย์เรา 

 การโน้มน้าวใจ (Persuasion)  เป็นหนึ่งในวตัถปุระสงค์หลกัของการส่ือสารซึ่งผู้ส่งสาร 
ยอ่มต้องการชกัจงูให้ผู้ รับสาร      คิด     เช่ือ      หรือปฏิบตัิตาม     กลา่วคือเพ่ือทําให้ผู้ รับสารมีทศันคติ         
                                                                                    

21ดเูพ่ิมเติมใน http://www.psychology.org  
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ความเช่ือพฤติกรรม ไปในแนวทางเดียวกบัเจตนารมณ์ของผู้สง่สารต้องมีกลยทุธ์ของการส่ือสาร      เพ่ือ
โน้มน้าวใจ คือ การเสนอสารซํา้ๆ   (repetition)     การเช่ือมโยง   (association)  การแต่รูปโฉม         
ของสาร  (com- position)  นอกนัน้ยงัต้องมีจดุจงูใจในสาร  (Message appeals)    ด้วยคือ  ความกลวั   
อารมณ์   ความโกรธ    อารมณ์ขนั  รางวลั  แรงจงูใจ  เพ่ือเป็นการเร้าอารมณ์         เพ่ือการโน้มน้าวใจ
แต่อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยของ Hovland ได้ศึกษาพบว่า  อํานาจการโน้นน้าวใจนัน้  ขึน้อยู่กบัตวัแปร     
ซึ่งเป็นปัจจัยอีกเป็นจํานวนมาก  เช่นแหล่งสาร  ผู้ ส่งสาร  ตัวสาร  ช่องทางสาร  ผู้ รับสาร  เป็นต้น           
เป็นขบวนการแห่งความร่วมมือ  ซึง่ต้องอาศยัความเข้าใจซึง่กนัและกนัทัง้สองฝ่าย  การจงูใจยอ่มต้องใช้
ทัง้ศาสตร์และศิลป์ คือเป็นศาสตร์ด้านจิตวิทยาสงัคม  เป็นศิลป์คือเป็นการเกลีย้กลอ่ม     โน้มน้าวจิตใจ
ด้วยวิธีการต่างๆ  ทัง้นี ้ เพ่ือเปล่ียนแปลงทศันคติและให้ตดัสินใจปฏิบตัิตามเป้าหมายท่ีได้ตัง้เอาไว้ 
 การโน้มน้าวใจเป็นเร่ืองยากท่ีจะให้ความหมายท่ีครอบคลุมได้ทั่วถึงเพราะแทรกซึมอยู่ใน
หลายวงการทัง้ทางตรงและทางอ้อม การโน้มน้าวใจมีความหมายถึงการชักจูงให้คนเปล่ียนแปลง    
ความคิด  หรือทัศนคติ  หรือมีคําอ่ืนท่ีใกล้เคียงกับการโน้มน้าวใจ  เช่น  การโฆษณาชวนเช่ือ             
การประชาสมัพนัธ์ซึง่แตล่ะคําก็มีความหมายเก่ียวข้องกบัการโน้มน้าวใจจนยากท่ีแยกออกได้ 

 

 การโน้มน้าวใจเป็นรูปแบบหนึง่ของการส่ือสารของมนษุย์ซึง่มีความสําคญัมาก มนษุย์
พยายามท่ีจะพฒันาการส่ือสารไปเร่ือย ๆ การส่ือสารมกัมีการโน้มน้าวใจเข้ามาเก่ียวข้องด้วยเสมอ 
ลกัษณะของการส่ือสาร เพ่ือการโน้มน้าวใจจงึเก่ียวข้องกบัความพยายามอยา่งแน่วแน่ ของบคุคลท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงทศันคต ิ ความเช่ือและพฤติกรรมของบคุคลอ่ืนหรือกลุม่บคุคลโดยผ่านทางการส่ือสาร    
การโน้มน้าวใจไมเ่ก่ียวข้องกบัการส่ือสารทัง้หมด  แต่การสื่อสารหลายประเภทเก่ียวข้องกบั              
การโน้มน้าวใจ   
 วิธีการท่ีใช้ในการโน้มน้าวใจนัน้ แบง่จดุประสงค์ออกเป็น 4 ลกัษณะ  
 1) การโน้มน้าวจิตใจจะต้องสร้างให้ผู้ รับสารเกิดความเข้าใจในสาร 
 2) การเร้าความสนใจของผู้ รับสารจะมีข้อมูลต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์สําหรับจุดประสงค์ 
  ของผู้สง่สาร 
 3) ความพงึพอใจและการเร้าใจของผู้ รับสารจะถกูสร้างขึน้ด้วยกรรมวธีิของการโน้มน้าวจิตใจ  
 4) สร้างให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบท่ีน่าพงึพอใจ  
 
 ดังนัน้  จุดประสงค์ของการโน้มน้าวใจจะมีลักษณะคาบเก่ียวกันอยู่ ผู้ โน้มน้าวจิตใจ           
ท่ีประสบผลสําเร็จส่วนใหญ่ จะพยายามวิเคราะห์ถึงความเช่ือและทัศนคติของผู้ รับสารของเขา          
เพ่ือจะได้นํามาเป็นฐานในการพฒันาความคิดใหม่ๆ  ซึง่จะนําไปสูก่ารโน้มน้าวใจ 
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 A.H. Maslow   นกัส่ือสารมวลชนทางด้านความสมัพนัธ์ของมนษุย์ กล่าวถึงความ

ต้องการของมนษุย์โดยสรุป  คือ   

 - Physiological need   คือด้านสรีระวิทยา  รวมถงึความต้องการอาหาร ท่ีพกั  

 - Safety need   ด้านความปลอดภัยตามสภาพธรรมชาติ  การพกัผ่อนและ                  

การออกกําลงักาย  กลา่วคือความมัน่คง  ปลอดภยัหรือสวสัดิภาพ 

 - Affection needs / Love and belonging  ความต้องการความอบอุน่  ด้านสงัคม  คือ   

ต้องการเป็นท่ียอมรับในสังคมและบุคคลอ่ืน   ตลอดจนได้รับความรักและการติดต่อ 

กบัผู้ อ่ืน 

 - Self Esteem / Esteem needs    ความภาคภมูิใจในตนเอง  ด้านความมัน่ใจ อิสรภาพ 

ความก้าวหน้า การแข่งขัน ความรู้และสิ่งทดแทนอ่ืนๆ   คือ ได้รับความพึงพอใจของ      

ตนเอง  เข้าใจถึงความสามารถท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายใน เป็นลกัษณะความคิดสร้างสรรค์   

เป็น  ความพงึพอใจ ลกัษณะสว่นตวั ความต้องการท่ีจะรู้สกึวา่ตนเองมีค่า  

 - Self Actualization  ด้านความต้องการความสําเร็จท่ีดีท่ีสดุ  คือการรู้จกัตนเองอย่าง     

แท้จริง   และพฒันาตนเต็มท่ีตามศกัยภาพของตน 

 

 จากความต้องการพืน้ฐาน  อาจกลายเป็นความละโมบ [Greed]   เพราะความต้องการ    

เผ่ือไว้  หรือ  ให้มากไว้  [redundancy]  ในชีวิตมนุษย์  มีพลงั  แรงขบั [Drive]  ซึ่งเป็นการส่ือสาร        

ท่ีมีพลงั  การส่ือสารนําเอา พลงั [Drive] นีม้าเป็นแรงจูงใจ  [motivate] ก่อให้เกิดการใช้แรงจูงใจ  

[motivation]  โดยนําเข้าไปในข้อความตา่งๆ ก็จะเกิดผลท่ีสง่เสริมให้เกิดการกระทําขึน้ 
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 ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพัฒนาตน
อยา่งเต็มท่ีตามศกัยภาพของตน 
Need for self actualization 
ความต้องการท่ีจะรู้สกึว่าตนเองมีคา่ 
Esteem Needs 
ความต้องการความรักและเป็นสว่นหน่ึงของหมู ่
Love and Belonging Needs 
ความต้องการความมัน่คงปลอดภยัหรือสวสัดิภาพ 
Safety Needs 
ความต้องการทางสรีระ 
Physiological Needs 

 

 

 
  

 บันดูรา [Bandura]  วิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้จากการสังเกต  หรือการเลียนแบบ  ซึ่งเขา 
ได้ให้ความสําคัญของการปฏิสัมพันธ์ของอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม  และถือว่าการเรียนรู้ก็เป็นผลของ 
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและสิ่งแวดล้อม  โดยผู้ เรียนและสิ่งแวดล้อม  มีอิทธิพลต่อกนัและกนั  บนัดูรา 
ถือว่าทัง้บุคคลท่ีต้องการจะเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม  เป็นสาเหตุของพฤติกรรม  และได้อธิบาย                 
การปฏิสมัพนัธ์  ดงันี ้
 

  B                                    B  คือ  พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ของบคุคล 
   P  คือ  บคุคล  (ตวัแปรเกิดจากผู้ เรียน) 
P    E E  คือ  ส่ิงแวดล้อม 
 

(สรุางค์  โค้วตระกูล  จิตวิทยาการศึกษา  กรุงเทพฯ  สํานกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ครัง้ท่ี 5, 
2544 หน้า 238 ) 
 

 ในแนวความคิดข้างต้น  สามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นหลกัในการใช้ส่ือต่างๆ ท่ีขึน้อยู่กับ 
ผู้ ส่งสาร    วิธีการ  ช่องทางสาร  ผู้ รับสาร  และสภาพแวดล้อมในการรับสาร  ทําให้เกิดการรับรู้   
เปล่ียนพฤติกรรมในด้านต่างๆ   และยังใช้สําหรับการสังเกตพฤติกรรมของผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร 
ในงานวิจยันีไ้ด้ 

ภาพที่ 4 
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7.  งานวิจัยและแนวความคิด ในพระศาสนจักร  (Research) 
 
 ในพระศาสนจักรคาทอลิกได้มีการรวบรวมงานเขียนของบรรดานักปราชญ์พระศาสนจักร 
ไว้มากมาย  มีการศึกษาค้นคว้าละทําการแยกแยะ  ตีความ  และอธิบายความหมายของข้อความ   
เป็นต้นจากหนงัสือพระคมัภีร์ ( Bible )ไว้มากมาย  แต่ท่ีจะนํามาเป็นหลกัในการศึกษาวิจยัในหวัข้อนี ้  
ผู้ศกึษาได้นําเอาหนงัสือหลกั  คือหนงัสือ THE JEROME BIBLICAL COMMENTARY ท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทั่วไปว่า  เป็นหนังสือท่ีนักเทววิทยาหลายท่านในพระศาสนจักรได้ทําการศึกษาวิจัยในเร่ืองต่างๆ 
และได้นํามารวบรวมกนัขึน้เป็นหนงัสือเล่มนี ้  และได้พิมพ์ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1968  ทําให้เกิดแนว   
ความคิดตามหลักเทววิทยาของพระศาสนจักรคาทอลิกท่ีชัดเจนมากย่ิงขึน้ในเร่ืองต่างๆ สําหรับ        
เร่ืองกระบวนการสืบทอดผ่านสื่อพิธีกรรมท่ีกําลงัทําการศกึษาวิจยันี ้งานเขียนเลม่นี ้ เป็นพืน้ฐานสําคญั
ของความรู้ ความเข้าใจ  การตีความหมายของพระคมัภีร์ ( Bible )  ซึ่งช่วยให้การส่ือความหมายท่ีใช้
สญัลกัษณ์ต่างๆ ในพิธีกรรม ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการของชาวคริสต์  เป็นไปอย่างถกูต้องในความหมาย
และสอดคล้องกบัเทววิทยาของงานเขียนพระคมัภีร์ ( Bible )  
 งานวิจัยเก่ียวกับการศีลอภัยบาปของสําราญ วงศ์เสง่ียมเร่ือง “ความเข้าใจเก่ียวกับ          
ศีลอภัยบาป” เมื่อปี 1976 โดยสุ่มตัวอย่างทัง้หมด 2597 ราย จากทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งพอสรุป      
ได้วา่ คริสตชนคาทอลิกไทยไม่เข้าใจแก่นของศีลอภยับาปเท่าท่ีควร22 
 
ทฤษฎีการตคีวาม (Hermeneutic Interpretation) 
 
 ผู้ วิจยัมีความเห็นว่าการท่ีจะทําความเข้าใจถึงความหมายของศีลศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ   รวมทัง้
ปรากฏการณ์ของสภาพสงัคมทางด้านการดําเนินชีวิตตามคําสอนของศาสนา   ในเขตโบสถ์พระมารดา
นิจจานเุคราะห์  หมู่บ้านโชคชยัคลองจัน่   ซึ่งจะส่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธ์ิผลของการสืบทอดสญัญะ
ของศีลศักดิ์สิทธ์ิต่างๆ  ในการดําเนินชีวิตประจําวันของเขาได้อย่างชัดเจนนัน้   ผู้ ศึกษาวิจัยจะใช้
แนวความคิดของนกัปราชญ์แห่งการตีความช่ือ   พอล ริกเกอร์ (Paul  Ricoeur)  ซึ่งได้ให้ความหมาย       
การตีความวา่  เป็นการนําเสนอความหมายซึง่เปิดเผยความตัง้ใจของผู้สร้างสารนัน้ขึน้มา  โดยมองข้าม
ความลําบากทางด้านวฒันธรรมและสถานท่ี   โดยเช่ือมโยงผู้อ่านกับสารท่ีถูกสร้างขึน้มานัน้ภายใต้
ปรากฏการณ์ปัจจุบันของผู้ ท่ีทําการตีความเผชิญอยู่   เป็นการท่ีความคิดของผู้ ศึกษาทําการดึงเอา 
ความหมายท่ีถูกซ่อนไว้อยู่ออกมาสู่ความเข้าใจอันแจ่มแจ้ง  โดยใช้วิธีการลอกคราบความลึกลับ 
(Demythologization) ซึง่มีโครงสร้างดงันี ้
                                                                                    

22 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน สําราญ วงศ์เสง่ียม. พธีิกรรม 3. (นครปฐม: วิทยาลยัแสงธรรม, 2535), หน้า 91-101. 
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 1) การทําความเข้าใจตามตวัอกัษร ผู้ตีความต้องดคูวามหมายท่ีเขียนไว้ตามตวัอกัษรว่า
หมายถงึอะไรโดยอาศยัการอธิบายทางความหมายทัว่ไป 
 2) การทําความเข้าใจตามความคดิเห็นของผู้ตีความ ซึง่ผู้ ตีความพยายามนําเอา     
ประสบ การณ์ในอดีตของผู้ตีความมาทําความเข้าใจสิ่งท่ีตนเองกําลงัตีความอยู ่
 3) การทําความเข้าใจเชิงปรัชญา ผู้ ตีความใช้หลกัการวิเคราะห์เชิงปรัชญาสืบหาต้นตอ
ของการใช้ข้อความเพ่ือจะได้พบความเป็นไปได้โดยอาศยัทศันะของผู้ รู้มาสนบัสนนุความเข้าใจของตน 
 4) การตีความตามบริบทคือ การพยายามสืบค้นหาต้นตอของการใช้ข้อความรวมทัง้
พิจารณาองค์ประกอบทัง้หมดท่ีอยูร่อบกรณีเหล่านัน้ แล้วหาทางสรุปความหมายให้ได้ตามข้อมลู         
ท่ีเราสืบได้  การกระทําเช่นนีจ้ะทําให้ผู้ ตีความสามารถเข้าใจความหมายของสารตามบริบทได้อย่าง     
ถกูต้อง  [Existence and Humentics.  Ricoeur 1974  pp.3 – 24, 189 – 190] 
 
 ในการศกึษาเก่ียวกบัการส่ือสารของความเข้าใจในคําสอนของพระศาสนจกัร ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัวฒันธรรมท้องถ่ินซึง่ ไทยวฒัน์ นิลเขต (Nilkhet, 1998) ได้ทําการวจิยัในเร่ือง “คณุคา่ของความเช่ือ
ในผีปู่ ตาสําหรับคริสตชนคาทอลิกอีสาน” ได้พบวา่การส่ือความหมายของคําสอนพระศาสนจกัร        
เป็นการทําแบบสากลโดยไม่พิจารณาดบูริบททางวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ิน ทําให้การทําความเข้าใจ
คําสอนของพระศาสนจกัรคาทอลิกเป็นไปอย่างไม่ชดัเจน เพราะผู้ รับไมส่ามารถถอดรหสัของคําสอน
จากพระศาสนจกัรสว่นกลางได้อย่างถ่องแท้ ทําให้การดําเนินชีวิตด้านศาสนา จงึเป็นเพียง             
ปฏิบตัิตามตวัอกัษรเท่านัน้ แตไ่มไ่ด้ลงไปถงึแก่นของคําสอนท่ีพระเยซูเจ้าทรงสัง่สอนไว้อยา่งแท้จริง 
 

 เม่ือเป็นเชน่นีผู้้ วิจยัจงึจะใช้แนวคิดต่างๆ เหลา่นีเ้พ่ือทําการวิเคราะห์ กระบวนการสืบทอด 
จากการส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม  “ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ  7  ประการ” ไปสูศ่รัทธาและการดําเนินชีวิตทางธุรกิจ 
แบบมีจริยธรรม ของชมุชนชาวคริสต์ (โรมนัคาทอลกิ) ของโบสถ์พระมารดานิจจานเุคราะห์  
กรุงเทพมหานคร  วา่จะเป็นอยา่งไร 
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บทที่  3 
ระเบยีบวธีิวจิยั  [Methodology] 

 
 งานวิจยัเร่ือง “กระบวนการสืบทอด  จากการส่ือสญัลกัษณ์ทางพธีิกรรม ศีลศกัดิ์สทิธ์  
7 ประการ ไปสู่ศรัทธาและการดําเนินชีวิตทางธรุกิจแบบมีจริยธรรมของชมุชนชาวคริสต์ (โรมนั 
คาทอลิก) ของโบสถ์พระมารดานิจจานเุคราะห์  กรุงเทพมหานคร   ใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ  [Qualitative 
Research] ซึง่จากการประเมินองค์ประกอบตา่งๆ เรียบร้อยแล้วผู้ วิจยัมีความเป็นวา่สามารถดําเนินการ
วิจยัไปได้จนบรรลผุล  ทัง้นีเ้ป็นผลสืบเน่ืองมาจากองค์ประกอบท่ีสําคญัดงันี ้
 
I.  วธีิวิจัย  [Methodology] 
 1. การศึกษาเกบ็รวบรวมฐานข้อมูล  ทัง้ฐานข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources of Data) 
และฐานข้อมูลทุตยิภมิู (Secondary Sources of Data)  สามารถ  ศกึษาค้นคว้าเชิง    วิชาการ ได้ผ่าน
หนงัสือพระคมัภีร์ ( Bible )พระธรรมเก่าและใหม ่ งานเขียนของนกัปราชญ์พระศาสนจกัร การสมัภาษณ์   
เชิงลกึจากบาทหลวงคาทอลิก  โดยเฉพาะบาทหลวงท่ีทําหน้าท่ีประจําวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์  
กรุงเทพฯ  ทัง้นี ้  เพราะเนือ้หาแท้ท่ีสําคญั (Main Pattern) ขององค์ประกอบส่ือลญัลกัษณ์  ในกระบวนการ
สืบทอดผ่านพิธีกรรม ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  7 ประการ คือ  MATTER  (วตัถธุาต)ุ   และ  FORM  (รูปแบบ             
การบรรยาย)   เป็นอยา่งเดียวกนัทัว่พระศาสนจกัรสากล 
 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก  [Depth Interview] 
  2.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ในการให้ข้อมลูด้านกระบวนการการสื่อสารด้วย      

การสมัภาษณ์เชิงลกึ  (Depth Interview)  และการสงัเกต  (Observation) บคุคล
ตอ่ไปนี ้

   ก) บาทหลวง (Priest)  คือบาทหลวงเจ้าอาวาส บาทหลวงผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
บาทหลวงท่ีมาช่วยงานอภิบาลเป็นครัง้คราวท่ีโบสถ์ รวมจํานวน  3 ท่าน   
ในเร่ืองกระบวนการถ่ายทอดสญัลกัษณ์  คือการใช้ส่ือ  การใช้สญัญะ        
ทัง้นยัตรงและนยัแฝงเป็นอย่างไร  พร้อมกบัเจตนารมณ์ของการส่ือสารด้วย 

   ข) ชาวคริสต์  (Christian Catholic) ซึง่แบง่กลุม่ตวัอยา่ง  เพราะบคุคลแตล่ะ
ระดบัอาย ุ วฒิุภาวะการรับรู้ และการตอบสนองการรับรู้ ตลอดจน        
ประสบการณ์ความคุ้นเคยท่ีมีในพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ิแต่ละประการ เพ่ือให้มี
ความเข้าใจตามบริบทของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ แตล่ะศีลจะมีความแตกต่างกนั      
ด้วยภาวะดงักลา่ว ดงันี ้
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คริสตชนเดมิ   
ชาย  -  หญิง   อายรุะหวา่ง  16 –  25 ปี     จํานวนกลุม่ละ 2 คน  รวม 4 คน 
ชาย  -  หญิง   อายรุะหวา่ง   26 -  45 ปี     จํานวนกลุม่ละ 2 คน  รวม 4 คน 
ชาย  -  หญิง   อายรุะหวา่ง   46 – 60 ปี     จํานวนกลุม่ละ  2 คน รวม 4 คน 
 

คริสตชนใหม่   
ชาย  -  หญิง  อายรุะหวา่ง   16 – 25 ปี   จํานวนกลุม่ละ  2  คน  รวม  4  คน 
ชาย  -  หญิง  อายรุะหวา่ง   16 – 45 ปี   จํานวนกลุม่ละ  2  คน  รวม  4  คน 
ชาย  -  หญิง  อายรุะหวา่ง   46 – 60 ปี   จํานวนกลุม่ละ  2  คน  รวม  4  คน 

หมายเหตุ : ผู้ ทําการศกึษาวิจยัได้คดัเลือก บคุคลท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีทําธุรกิจ เช่น เจ้าของโรงงาน 
ผลติสนิค้า เจ้าของโรงเรียน เจ้าของกิจการค้าส่ง เจ้าของกิจการค้าปลีก เจ้าของกิจการ
สง่ออกสินค้า กิจการรับเหมาก่อสร้าง เจ้าของธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ (ขายอาคาร   
ท่ีดิน  รถยนต์) 

 

 2.2 คาํถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก   [Depth Interview] 
 

 บาทหลวง [Priest] 
      ภมิูหลัง  [Background] 
   ประวตัิสว่นตวั 
    การศกึษา 
   การทํางานในพระศาสนจกัรคาทอลกิมากน้อยเพียงใด 
   อดุมการณ์และเป้าหมายการดําเนินชีวติสงฆ์ [Priesthood] 
     ในฐานะผู้ใส่รหัส [Encoder]  
   ท่านใช้ส่ือนอกเหนือจากข้อกําหนด ของพระศาสนจกัร ในการส่ือ      

ความหมาย ในแต่ละพิธีกรรมบ้างหรือไม ่
         ท่านมีเจตนาในการใช้ส่ือดงักลา่วเพ่ืออะไร 
         ท่านกําหนดกลุม่เป้าหมายของการใช้ส่ืออยา่งไร และคาดหวงัอะไรหรือไม ่
   ท่านต้องการให้สตับรุุษเข้าใจพิธีกรรมแตล่ะอยา่งอย่างไร   
   ท่านคดิวา่สตับรุุษควรนําเอาความหมายของ แตล่ะพิธีกรรมไปประยกุต์

เข้ากบัการดําเนินชีวิตอย่างไร เน้นศีลศกัด์ิสทิธ์ิประการใดเป็นพเิศษ    
หรือไม ่

   ท่านคดิวา่สตับรุุษเข้าใจกระบวนการใช้สื่อนัน้อย่างไร 
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ท่านเห็นว่าสตับรุุษนําไปใช้ในการดําเนินชีวติอยา่งไร 

      ท่านมีความเห็นเก่ียวกบั กระบวนการใช้ส่ือนีห้รือไม ่ อยา่งไร 
ท่านเห็นวา่ควรมีการปรับปรุงพิธีกรรมแตล่ะอยา่งหรือไม ่
ท่านเห็นวา่สภาพแวดล้อม  เช่น  ตวัโบสถ์  การตกแต่งสถานท่ี  สิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ มีผลต่อการใช้ส่ือศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  หรือไม่  อยา่งไร  

      ท่านเห็นวา่ปัญหา / อปุสรรค์ ในกระบวนการใช้ส่ือ  มีหรือไม ่ อย่างไร 
      ท่านคดิวา่กลยทุธ์ในการใช้ส่ือ เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล        

มีอยา่งไร การใช้ส่ือมีการทําซํา้ ๆ หรือไม ่ อย่างไร  เพราะเหตใุด 
              ตัวสาร  [Message] 
      ท่านใช้สาร  (message)  อะไรเพ่ือให้ความหมายตอ่ความเช่ือศรัทธา  
      และจริยธรรม 
     ท่านมีเกณฑ์ในการวดัความเช่ือ ความศรัทธา และการดําเนินชีวิต     

แบบมีจริยธรรมของคริสตชนคาทอลิกท่ีทา่นใช้คืออะไร 
  ท่านคดิวา่  ส่ือท่ีใช้มีผลตอ่การดําเนินชีวิตของสตับรุุษอยา่งไร 
 

 สัตบุรุษ  [Christian Catholics] 
 

 ภมิูหลัง  [Background] 
  ประวตัิสว่นตวั 
  การศกึษา 
  เป็นคริสตชนนานเท่าใด 
  การทํางานแบบมีสว่นร่วมพิเศษในโบสถ์หรือองค์กรธุรกิจคาทอลกิ 
  ในฐานะผู้ถอดรหสั  [Decoder] 
  เข้าใจกระบวนการใช้ส่ือในพิธีกรรมอย่างไร  

 เข้าใจความหมาย ในพิธีกรรมตา่งๆ อย่างไร 
  ให้ความหมายของการมีความเช่ือศรัทธาอย่างไร   
  ให้ความหมายของจริยธรรมอยา่งไร 
  พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิทําให้ท่านมีความเช่ือศรัทธา  หรือไมอ่ยา่งไร 

 ท่านดําเนินชีวิตสอดคล้องกบักบัความเช่ือศรัทธาคือมีจริยธรรม 
 มากน้อย เพียงใด 

  ท่านดําเนินชีวิตสอดคล้องกบัความเช่ือศรัทธาเพราะอะไร 
   ท่านมีความเห็นกบัการใช้สื่อในพิธีกรรมของศีลศกัด์ิสทิธ์ิแตล่ะอยา่งหรือไม ่
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   ท่านคดิวา่ สื่อสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม ท่ีทา่นได้รับ มีผลตอ่การดําเนินชีวิต         
                                            หรือไมอ่ยา่งไร 
   ในชีวติจริง  ทา่นสามารถปฏิบตัิได้ตามแนวความคดิท่ีท่านเห็นว่าควรเป็น   
   มากน้อยเพียงใด          เพราะสาเหตใุดท่ีอาจทําให้ไมส่ามารถดําเนินชีวติ 
   จริยธรรมท่ีดีได้ 
   ในกรณีนีท้่านคิดว่าจะแก้ปัญหาการปฏิบตัินีไ้ด้มากน้อยเพียงใด  อย่างไร 

 
 3. การสังเกต  [Observation] 
   สงัเกตกระบวนการใช้สื่อในพิธีกรรม ของศีลศกัด์ิสทิธ์ิ 7 ประการของ 
   พระศาสนจกัรคาทอลกิ โดยภาพรวม 
   สงัเกตเจตนาของบาทหลวงในโบสถ์พระมารดานิจจานเุคราะห์ ผู้ประกอบ 
   พิธีในการให้ความหมายและความคาดหวงั 

   สงัเกตพฤติกรรมการรับการใช้ส่ือของสตับรุุษ ท่ีสงักดัโบสถ์พระมารดา 
   นิจจานเุคราะห์ และการนําไปประยกุต์ใช้กบัการดําเนินชีวิตธรุกิจ       
   แบบมีจริยธรรม 

   มีแบบเพ่ือบนัทกึ [Coding Sheet] ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตในประเดน็ 
   ตา่ง ๆ 
   ช่วงระยะเวลา  ประมาณ  3  เดือนคือ  ตลุาคม – ธนัวาคม 2002 
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II.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 
ตารางท่ี 1  :  Coding  Sheet   1  [Sacrament  /  Faith] 
Decoder  คนท่ี  ............................. 

SACRAMENT  /  FAITH 
ตารางท่ี  2 

ศีล 

ศรัทธาในการถ่ายทอดศีล   7  ประการ   ของพระ  

พระเจ้ามีอยูจ่ริง 
พรท่ีพระเจ้าให้ 
สมัฤทธ์ิผลได้จริง 

พรท่ีพระเจ้าให้ 
ช่วยเหลือชีวติ 
ฝ่ายจิตวิญญาณ 

เช่ือในประสทิธิผล 
ของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
เพ่ือดําเนินชีวิต 

เป็นคนใหมอ่ยูเ่สมอ ฯลฯ 

สงู กลาง ตํ่า สงู กลาง ตํ่า สงู กลาง ต่ํา สงู กลาง ต่ํา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ศีลล้างบาป                      
ศีลอภยับาป                      
ศีลมหาสนิท                      

ศีลกําลงั                      
ศีลบวช                      

ศีลสมรส                      
ศีลเจิมคนไข้                      

 
เกณฑ์คะแนน   

เม่ือรับศีลฯแตล่ะประการ  มีความเช่ือศรัทธาด้านดงักลา่ว สงู  กลาง  ต่ํา   
( มาก  ปานกลาง น้อย ) โดยสามารถคิดเป็นร้อยละ 
5    คือ   100  -  81  
4       คือ       80  -  61            
3       คือ         60  -  41 

 2 คือ       40  -  21   
 1       คือ        20  -   0        
 
หมายเหตุ :  หน่วยคดิเป็น  ร้อยละ / เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางท่ี 2  :  Coding  Sheet  2  [Ethics  Life] 
        (ชดุต้นฉบบัของผู้ทําการวิจยั) 

 
แบบสอบถามสัตบุรุษ 

 
ขอความร่วมมือผู้ถกูสมัภาษณ์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักรณีศกึษาทัง้สามกรณี โดยอาศยัหลกัการ   
ของคริสตศาสนาคาทอลกิเป็นมาตรการ 
 
ระดับของการแสดงความคิดเหน็ในตาราง 

    เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
  เหน็ด้วย 
  ไม่แสดงความเหน็ 
  ไม่เหน็ด้วย 
  ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
 

 

คาํถาม 

ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

กรณีศึกษาที่ 1 

ด้านความรัก ความเมตตา 

1.   ท่านเห็นว่า นายมหาลาภ  สขุเกษม ปฏิบตัิตนเป็นคริสตชนท่ีดี 

2.   ท่านเห็นวา่นายเจริญ งามการค้า  ดําเนินปฏิบติัตนเป็นคริสตชนท่ีดี 

     

ด้านความยุตธิรรม 

3.  นายมหาลาภ  สขุเกษม ควรให้การดแูลเอาใจใสน่ายเจริญ งามการค้า 

4.  การท่ีนายมหาลาภ  สขุเกษมไมใ่ห้การดแูลเอาใจใส่นายเจริญ           

งามการค้าเพราะวา่ทกุอย่างเป็นไปอยา่งยติุธรรม 

     

ด้านการให้อภยั 

5.  ท่านคิดวา่นายเจริญ งามการค้า สมควรทําการฟ้องร้องนายมหาลาภ  สขุเกษม 

6.  นายเจริญ  งามการค้าคิดวา่การให้อภยักบันายมหาลาภ  สขุเกษมเป็นส่ิงดี 

     

ตารางที่ 3 
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ด้านการแบ่งปัน      

7.  การท่ีนายเจริญ  งามการค้าไมฟ้่องร้องนายมหาลาภ  สขุเกษมเพราะนายเจริญ

งามการค้า  มีคณุธรรมความรัก 

8.  นายมหาลาภ  สขุเกษม  ควรให้การช่วยเหลือนายเจริญ  งามการค้า   

เร่ืองค่าใช้จ่ายบ้างตามสมควร 

     

กรณีศึกษา ท่ี 2 

ด้านความรักความเมตตา 

9.    ท่านคิดวา่นายวชิาญเห็นฐานะการเงินในครอบครัวสําคญัท่ีสดุ 

10.  ท่านเห็นวา่นายวชิาญ ปฏิบตัตินเหมาะสมกบัการเป็นคริสตชนท่ีดีในฐานะ   

หวัหน้าครอบครัว 

     

ด้านความยุตธิรรม 

11.  ถ้าท่านเป็นวิภาจะเข้าใจพอ่ซึง่ต้องหาเงินเลีย้งครอบครัวในยคุปัจจบุนั 

12. ท่านคดิวา่นายวิชาญ ควรให้ความรักกบัวิภา  และใช้หลกัของศาสนา     ให้

มากกว่านี ้

     

ด้านการให้อภยั 

13.  การท่ีวิภาคบเพ่ือนออกเท่ียวมืดค่ํา  สาเหตเุกิดจากครอบครัว 

14.  ถ้าท่านเป็นวิชาญจะให้โอกาสในการแก้ไข  ปรับปรุงตวั และหาสาเหตขุอง

ปัญหามากกว่าการไลล่กูออกจากบ้าน 

     

ด้านการแบ่งปัน 

15.  ท่านคดิวา่การท่ีนายวิชาญให้ทรัพย์สิน  เงินทองกบัวิภาเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง 

16.  นายวิชาญควรจดัสรรเวลาระหวา่งงานกบัครอบครัวอยา่งเหมาะสมกวา่นี ้

     

กรณีศึกษาที่ 3 
ด้านความรักความเมตตา 
17.  ท่านเห็นด้วยกบัการตดัสนิใจของหมอรักษา เมตาจิตท่ีแนะนําให้นางรุ่งอรุณ

รับการผา่ตดัเพ่ือตนเองจะได้รับรายได้พิเศษ 

18.  การท่ีสามีของรุ่งอรุณสนบัสนนุให้เธอรับการผ่าตดัเป็นการตดัสนิใจท่ีถกูต้อง 

     

ตารางที่ 3 (ต่อ) 
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ด้านความยุตธิรรม 

19.  ท่านเห็นวา่หมอรักษา เมตตาจิตดํารงตนเป็นคริสตชนท่ีดีอยูแ่ล้ว 

20.  ถ้าท่านเป็นหมอรักษา เมตตาจิตท่านจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณ     รักษา         

ด้วยวธีิอืน่ท่ีไมต้่องทําลายเด็กในครรภ์ 

     

ด้านการให้อภยั 

21.  ถ้าท่านเป็นนางรุ่งอรุณท่านจะรับการผ่าตดัตามคําแนะนําของหมอ 

22.  ท่านเห็นวา่นางรุ่งอรุณตดัสนิใจผดิพลาดท่ีไมทํ่าการผ่าตดั 

     

ด้านการแบ่งปัน 

23.  บาทหลวงไมค่วรโปรดศีลเจิมคนไข้ให้นางรุ่งอรุณ เพราะเธอกําลงัจะร่วมมือ

กบัหมอฆา่ลกูของเธอจากการผา่ตดันัน้ 

24.  ถ้าท่านเป็นสามีของรุ่งอรุณ ท่านจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรักษาเด็กไว้จน

คลอดเสียก่อนจงึทําการผ่าตดั 

     

 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 
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แบบสอบถามสัตบุรุษ 
 

ขอความร่วมมือผู้ถกูสมัภาษณ์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักรณีศกึษาทัง้สามกรณี   โดยอาศยัหลกัการ 
ของคริสตศาสนาคาทอลกิเป็นมาตรการ 
 
ระดับของการแสดงความคิดเหน็ในตาราง 
  เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
  เหน็ด้วย 
  ไม่แสดงความเหน็ 
  ไม่เหน็ด้วย 
  ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 

คาํถาม 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
กรณีศึกษาที่ 1 

 

1.  ท่านเห็นวา่ นายมหาลาภ  สขุเกษม ควรปฏิบตัิตนเป็นคริสตชนท่ีดีกวา่นี ้

2.  ท่านเห็นวา่นายเจริญ งามการค้า  ดําเนินปฏิบติัตนเป็นคริสตชนท่ีดี 

3.  นายมหาลาภ  สขุเกษม ควรให้การดแูลเอาใจใสน่ายเจริญ งามการค้า 

4.  การท่ีนายมหาลาภ  สขุเกษมไมใ่ห้การดแูลเอาใจใสน่ายเจริญ งามการค้า 

เพราะวา่ทกุอย่างเป็นไปอย่างยติุธรรม 

5.  ท่านคิดวา่นายเจริญ งามการค้า  สมควรทําการฟ้องร้องนายมหาลาภ  สขุเกษม 

6.  นายเจริญ  งามการค้าคิดวา่การให้อภยักบันายมหาลาภ  สขุเกษม  เป็นส่ิงดี 

7.  การท่ีนายเจริญ  งามการค้าไมฟ้่องร้องนายมหาลาภ  สขุเกษม  เพราะนายเจริญ  

งามการค้ามีคณุธรรมความรัก 

8.  นายมหาลาภ  สขุเกษม  ควรให้การช่วยเหลือนายเจริญ  งามการค้า เร่ือง

คา่ใช้จ่ายบ้างตามสมควร 

     

 

ตารางที่ 4 
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กรณีศึกษาที่ 2 

 

9.    ท่านคดิวา่นายวิชาญเห็นฐานะการเงินในครอบครัวสําคญัท่ีสดุ 

10.  ท่านเห็นว่านายวชิาญ ปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นคริสตชนท่ีดีในฐานะ

หวัหน้าครอบครัว 

11.  ถ้าท่านเป็นวิภาจะเข้าใจพอ่ซึง่ต้องหาเงินเลีย้งครอบครัวในยคุปัจจบุนั 

12.  ท่านคดิวา่นายวิชาญ ควรให้ความรักกบัวิภา  และใช้หลกัของศาสนาให้  

มากกว่านี ้

13.  การท่ีวิภาคบเพ่ือนออกเท่ียวมืดค่ํา  สาเหตเุกิดจากครอบครัว 

14.  ถ้าท่านเป็นวิชาญจะให้โอกาสในการแก้ไข  ปรับปรุงตวั   และหาสาเหตขุอง

ปัญหามากกว่าการไลล่กูออกจากบ้าน 

15.  ท่านคดิวา่การท่ีนายวิชาญให้ทรัพย์สิน  เงินทองกบัวิภาเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง 

16.  นายวิชาญควรจดัสรรเวลาระหวา่งงานกบัครอบครัวอยา่งเหมาะสมกวา่นี ้

     

กรณีศึกษาที่ 3 
 
17.  ถ้าท่านเป็นหมอรักษา    เมตาจิตจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณ    รับการผา่ตดั        

เพ่ือรักษาชีวิตตนเองและพร้อมกนันัน้ก็จะได้รับรายได้พิเศษด้วย 
18.  การท่ีสามีของรุ่งอรุณสนบัสนนุให้เธอรับการผ่าตดัเป็นการตดัสนิใจท่ีถกูต้อง 
19.  ท่านเห็นวา่หมอรักษา เมตตาจิตดํารงตนเป็นคริสตชนท่ีดีอยูแ่ล้ว 
20.  ถ้าท่านเป็นหมอรักษา เมตตาจิตท่านจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรักษาด้วย     

วิธีอ่ืนท่ีไมต้่องทําลายเด็กในครรภ์ 
21.  ถ้าท่านเป็นนางรุ่งอรุณท่านจะรับการผ่าตดัตามคําแนะนําของหมอ 
22.  ท่านเห็นวา่การตดัสนิใจของนางรุ่งอรุณลาดท่ีไมทํ่าการผ่าตดัเป็นสิ่งท่ีดี 
23.  บาทหลวงไมค่วรโปรดศีลเจิมคนไข้ให้นางรุ่งอรุณ เพราะเธอกําลงัจะร่วมมือ

กบัหมอฆา่ลกูของเธอจากการผา่ตดันัน้ 
24.  ถ้าท่านเป็นสามีของนางรุ่งอรุณ ท่านจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรักษาเด็กไว้จน

คลอดเสียก่อนจงึทําการผ่าตดั 

     

 

ตารางที่ 4 (ต่อ) 
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ตารางท่ี  3 :  Coding  Sheet  3 

                 ความสมัพนัธ์  ความเช่ือ  สู ่ การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 
 

บุคคล
ที่ 

ระดับเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 
ระดับเฉล่ียการดาํเนินชีวติทางธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรม 

หมาย
เหตุ พระเจ้า 

มีอยู่จริง 

พรที่   พระ
เจ้าให้
สัมฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พระที่ 
พระเจ้าให้
ช่วยเหลือ
ชีวติ 
ฝ่ายจติ
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล
ศักดิ์สทิธ์ิ
เพ่ือดาํเนิน
ชีวติเป็นคน

ใหม่ 
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ
ยุตธิรรม 

การให้
อภัย 

การ
แบ่งปัน 

1          
2          
3          
4          
5 - 24          

 
 

ตารางที่ 5 DPU
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ตารางท่ี 4 : Coding  Sheet  4 
(ตาราง  Decoder  /  Encoder) 

 
ระดับความเหน็ 

คาํถาม 
5 4 3 2 1 

1.  บาทหลวงได้ใช้การแสดงออกทางสีหน้าในการประกอบพิธีกรรมศกัดิ์สทิธ์ิ 
2.  บาทหลวงได้ใช้นํา้เสียงขึน้ลงเพ่ือเน้นถงึความสําคญัของรูปแบบและเนือ้หาของ  

ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
3.  บาทหลวงเพียงแตป่ฏิบตัิตามกฎของพิธีกรรมเมื่อประกอบพธีิศีลศกัดิสิ์ทธ์ิ 
4.  บาทหลวงพยายามหาองค์ประกอบอ่ืนๆ ให้ผู้ ร่วมพิธีกรรมเข้าใจในความหมาย    

อนัแท้จริงของพิธีกรรม 
5.  บาทหลวงคํานงึถึงข้อกําหนดของกฎพิธีกรรมมากกวา่ความเข้าใจของผู้ ร่วมพิธี 
6.  บาทหลวงเห็นวา่พธีิกรรมให้ความศกัดิ์สทิธ์ิแก่ผู้ เข้าร่วมพิธีโดยไมข่ึน้อยูก่บั     

ความเข้าใจของผู้ ร่วมพิธี 
7.  บาทหลวงเห็นวา่ขัน้ตอนของพิธีกรรมทกุอย่างจะเป็นสิ่งท่ีละเลยไมไ่ด้ 
8.  บาทหลวงเห็นวา่เม่ือประกอบพธีิกรรมผู้ประกอบพธีิ ต้องมีการเตรียมตวัเตรียมใจ

ให้พร้อม 
9. บาทหลวงเห็นวา่พิธีกรรมทําให้ชีวิตผู้ ร่วมพิธีอยูใ่นศีลธรรมของคริสตศาสนา       

โดยอตัโนมตั ิ
10.บาทหลวงเห็นว่าความศกัดิ์สิทธ์ิของชีวิตคริสตชนจะต้องแสดงออกในการดําเนิน

ชีวิตประจําวนัด้วย 

     

 

ตารางที่ 6 DPU
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แบบสัมภาษณ์สัตบุรุษเพิ่มเตมิ 
 

1. ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ………………………………………………………………………... 

2. จริยธรรมหมายถึง....................................................................................................................... 

3. ดําเนินชีวิตสอดคล้องกบัความเช่ือเพราะ...................................................................................... 

4. ความเห็นทางด้านการใช้สื่อสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม....................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

5. ท่านปฏิบตัิตามแนวคิดท่ีวา่ควรจะเป็นได้มาก / น้อย เพียงใด 

 .................................................................................................................................................. 

 เหตผุล....................................................................................................................................... 

 แนวทางแก้ไข............................................................................................................................. 
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III.  ขัน้ตอนในการทาํวจัิย 
 1. ศึกษาเอกสาร  ชัน้ 1  และเอกสารชัน้ 2 
 2. ศึกษาโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  และสร้างคําถามนํา 
 3. สร้าง  Coding  Sheet  ให้สอดคล้องกบัปัญหานําวจิยั 
 4. สร้างตัวอย่างกรณีศึกษา [Case]   3 กรณี  โดยสร้างสมมตเิหตกุารณ์จําลอง  
(case study)  เพ่ือทดสอบการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม คือ บคุคลจะตดัสนิใจอย่างไร    
ในกรณีนัน้  โดย กรณีศกึษาโดยสมมติ สถานการณ์ปัจจยัแวดล้อม ปัญหาทางศีลธรรมท่ีเกิดขึน้ บคุคล
ได้ใช้หลกัการ (แนวความคิดของศีลศกัดิ์สิทธ์ิประการใดมาใช้หรือไม ่ บคุคลภกัดี (Loyal)                  
ตอ่หลกัศาสนาหรือธุรกิจ (ผลประโยชน์สว่นตน) แล้วเขาได้ตดัสินใจอยา่งไร (อ้างอิง, การสร้าง       
กรณีศกึษาของนายวโิรจน์  ศรีหิรัญ, ภาควชิาวารสารสนเทศ, นิเทศฯ จฬุาฯ) ซึง่กรณีศกึษาดงักลา่วนี ้ 
เป็นเพียงแนวทางลกัษณะ  Preseriptive  มากกว่าเป็น  Normative 

 
 โดยกําหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ระดบัของคําตอบในด้าน  ความรัก  ความเมตตา  /  ความ
ยตุิธรรม  /  การให้อภยั  /  การแบง่ปัน  ดงันี ้
 5 เห็นด้วยอยา่งย่ิง แสดงว่า มีคณุธรรมด้านนีส้งูมาก 
 4 เห็นด้วย แสดงว่า มีคณุธรรมด้านนีค้อ่นข้างสงู 
 3 ปานกลาง แสดงว่า มีคณุธรรมด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 2 ไม่เห็นด้วย แสดงว่า มีคณุธรรมด้านนีค้อ่นข้างน้อย 
 1 ไม่เห็นด้วยอยา่งย่ิง แสดงว่า มีคณุธรรมด้านนีน้้อยมาก 

 
*** หมายเหตุ   
 การมีคุณธรรมในแต่ละด้านมีพืน้ฐานมาจากพระคัมภร์ี ( Bible ) (Holy Bible)  และ  
 ธรรมประเพณี  (Tradition) 

 ความรักความเมตตา ลก.6.27 – 36 จงรักศตัรู / ยกโทษให้ทกุครัง้ไป 
 ความยตุิธรรม อสย.  11.4 พระเจ้าเป็นแบบอยา่งความยตุิธรรม 
 การให้อภยั ลก.23.34 ให้อภยับนกางเขน  (ลก.17.4) 
 การแบง่ปัน มธ.5.42 ให้แก่ผู้ขดัสนขาดแคลน  ใครขอจงให้ 
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กรณีศึกษาที่ 1 

 นายมหาลาภ  สขุเกษม เป็นนกัธรุกิจคาทอลิกซึง่ได้รับศีลล้างบาป รวมทัง้ศีลฯ อ่ืนๆ ท่ีฆราวาส

ควรรับทัว่ไป ประสบความสําเร็จจากการค้าขายสินค้าชนิดหนึง่ประเภทเฟรนไชส์  จนไมส่ามารถบริหารงาน

ซึง่กําลงัเจริญเติบโตขึน้ทกุวนัได้  จงึได้วา่จ้างนายเจริญ งามการค้า  ซึง่เป็นคาทอลิกเม่ือตอนแตง่งาน     

เข้ามาช่วยในการบริหารงานของบริษัท หน้าท่ีของนายเจริญ คือ เป็นผู้ รับผิดชอบท่ีมีอํานาจเต็มในการเบิก

จากเงินให้กบัคูค้่าและบคุคลอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ แห่งนีโ้ดยท่ีนายมหาลาภ  สขุเกษม ไมไ่ด้เข้ามา 

มีสว่นในการเซ็นจ่ายเช็คแต่อยา่งใดเพราะความไว้เนือ้เช่ือใจตอ่กนั  แตน่ายมหาลาภ  สขุเกษม จะเป็น      

ผู้ เก็บรวบรวมรายได้ทัง้หมดไว้ เม่ือประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจทําให้กิจการของนายมหาลาภ 

สขุเกษม ดําเนินไปไมดี่เท่าท่ีควร ต่อมานายเจริญ งามการค้า  ถกูตํารวจจบัดําเนินคดี เร่ืองจ่ายเช็คเด้ง 

จนถกูฟ้องล้มละลายเพราะเซ็นจ่ายเงินให้คูค้่าของนายเจริญ งามการค้า โดยท่ีนายมหาลาภ สขุเกษม     

ไมไ่ด้สนใจเร่ืองราวของนายเจริญแม้แตน้่อย เขาก็ยงัพาภรรยาและลกูๆ ไปโบสถ์ทกุวนัอาทิตย์และวนัฉลอง

สําคญั  อย่างไรก็ตาม นายเจริญ งามการค้า  ก็ไมไ่ด้คิดโกรธแค้นประการใด ยงัดํารงตนเป็นคนดีในแวดวง

คาทอลิกต่อไป 

 

กรณีศึกษาที่ 2 

 นายวิชาญ  ทรัพย์มาก  เป็นคาทอลิกตัง้แตเ่กิดประกอบอาชีพทางธุรกิจ  ด้วยการเปิดร้านขาย

อะไหลเ่คร่ืองยนต์  ขณะเดียวกนัก็รับจ้างซอ่มเคร่ืองยนต์ทกุชนิดทัง้ในและนอกสถานท่ี  เขาคดิวา่เขาต้อง

หาเงินมากๆ  ชีวิตของเขาและครอบครัวจะได้สบาย ในด้านครอบครัวเขามีลกูสาวกบัภรรยาเดิม 1 คนช่ือ 

วิภา   นายวชิาญแตง่งานใหมก่บันางสาวนชุนารถ ซึง่นบัถือคนละศาสนา  ด้วยความท่ีต้องทํามาหากินแขง่

กบัเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ทําให้นายวิชาญไมค่อ่ยมีเวลาให้กบัครอบครัวมากนกั   เขาจงึ

มอบการอบรมเลีย้งดลูกูสาวให้กบันชุนารถ  ถงึจะมีเวลาน้อยเท่าไรก็ตามในวนัอาทิตย์ เขาจะพาภรรยา

และลกูสาวมาโบสถ์เป็นประจํา  วิภาเกิดความรู้สกึว้าเหวท่กุครัง้ท่ีกลบับ้านหลงัเลกิเรียนจะไมพ่บพอ่     

เม่ือวิภาเรียนอยูใ่นชัน้ ม.3  การเรียนเร่ิมมีปัญหา  ผลการเรียนคอ่นข้างตํ่า  ทําให้นายวชิาญเกิดความรู้สกึ

ไมพ่อใจ  ทกุครัง้ท่ีพ่อกบัลกูพบหน้ากนัก็จะเกิดปากเสียงกนัทกุครัง้  วิภาเลา่ให้เพ่ือนฟังวา่เธอเธอไมช่อบ

พอ่  เพราะพ่อไมเ่คยเข้าใจความรู้สกึของเธอเลย  พ่อให้ทกุอย่างทัง้เงินทอง ข้าวของ แต่ไม่ให้ความรัก 

ความอบอุน่  วภิาหาทางออกโดยการเท่ียวเตร่  กลบับ้านมืดๆ ค่ําๆ นายวิชาญโกรธมากถงึกบัออกปากไล่

วิภาออกจากบ้าน 
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กรณีศึกษาที่ 3 
 นางสาวรุ่งอรุณ ร่ํารวยเป็นคาทอลิก ได้แต่งงานอย่างถกูต้องตามกฎของศาสนาคาทอลิก
กบันายเศรษฐี มีทรัพย์สิน จนตัง้ครรภ์ได้หกเดือนจงึไปตรวจครรภ์กบัหมอคาทอลิกช่ือรักษา เมตตาจิต  
จากการตรวจสภาพร่างกายโดยทัว่ไป แล้วหมอพบวา่นางรุ่งอรุณเป็นมะเร็งท่ีมดลกู ซึง่ถ้าจะรักษา      
ก็ต้องได้รับการผา่ตดั ท่ีสง่ผลให้เด็กในครรภ์ต้องแท้งออกมา หมอรักษา เมตตาจิต จงึให้คําแนะนํากบั
นางรุ่งอรุณว่า ให้ตดัสนิใจรับการผา่ตดัในทนัที  โดยท่ีในความเป็นจริง เพราะหมอก็กําลงัต้องการเงิน
เพ่ือเอาไปใช้จ่ายสําหรับรักษาภรรยาตวัเองท่ีเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด สําหรับนายเศรษฐีซึง่เป็นสามีของ
นางรุ่งอรุณ  ต้องการรักษาชีวติของภรรยาให้นานท่ีสดุ ก็มีความเห็นเดียวกนักบัหมอ แตต่วันางรุ่งอรุณ
กลบัจะตดัสินใจไมทํ่าการผ่าตดั จนกวา่ลกูจะคลอดออกมาเสียก่อน 

 
โดยพิจารณาตวัอย่างกรณีศกึษาในด้าน 
 1. ด้านความรัก  ความเมตตา 
 2. ด้านความยตุิธรรม 
 3. ด้านการให้อภยั 
 4. ด้านการแบง่ปัน 
ซึง่การให้คะแนน  จะใช้เกณฑ์ตดัสนิจากหนงัสือพระคมัภีร์ ( Bible )  [Bible]  และธรรมประเพณี 
[Tradition] 
 
 1. ทาํ Pre-Test เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของคําถาม โดยใช้วธีิการ Coding Sheet และ  
Cases (หลงัการทํา Pre-Test แลว้โดยใชผู้แ้ทนเป็นผูดํ้าเนินการ เพือ่ปิดบงัฐานะของผูวิ้จยัทีเ่ป็นบาทหลวง 
ซ่ึงอาจทําใหเ้กิดการใหคํ้าตอบเพือ่ความพึงพอใจหรือเกรงใจผูทํ้าการศึกษาวิจยั  พบว่า  คําถามเหมาะสม  
ใชไ้ด ้ รายละเอียด  เป็นเอกสารประกอบ) 
 
 2. ผู้ทาํการศึกษาวิจัย  เร่ิมออกสังเกตการณ์  ด้วยตนเอง เป็นเวลาประมาณ 1  เดือน
ในแตล่ะแง่มมุท่ีศกึษา  โดยใช้  Coding  Sheet  
 
 3. ผู้วิจัยส่งตวัแทนออกไปทาํการสัมภาษณ์เชิงลึก กบักลุม่ตวัอยา่ง เน่ืองจาก ผู้ศกึษา 
วิจยัเป็นบาทหลวง คําตอบท่ีได้จากการสมัภาษณ์ด้วยตนเองจากผู้ ท่ีถกูสมัภาษณ์เชิงลกึ อาจไมต่รงกบั 
ความเป็นจริง    เพราะผู้ให้สมัภาษณ์อาจเกิดความเกรงใจหรือตอบเพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ศกึษาวิจยั 
 โดยผู้ศึกษาวจัิย ได้ทาํการฝึกซ้อมวิธีการ สอบถาม และการเก็บข้อมลู ให้แก่ ตวัแทน        
เป็นอย่างดี       เพ่ือความเข้าใจจดุประสงค์ท่ีตรงกบัการศกึษาวิจยั    และทําการบนัทกึคําตอบด้วย เทป   และ     
การบนัทกึด้วยการเขียนคําสมัภาษณ์ 
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8.  การวิเคราะห์ข้อมูล  [Data Analysis] 
 หลงัจากมีการจดัระเบียบ  หมวดหมู ่ ของส่ือพิธีกรรมท่ีถกูใช้ในแตล่ะศีลศกัด์ิสทิธ์ิของ   
การศกึษาค้นคว้าท่ีเป็นเอกสาร  หลกัฐาน  ประวติัศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการและดําเนินการเรียบเรียง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัจะทําการวเิคราะห์สารโดยใช้ Coding sheet ภายใต้ทฤษฎีความเช่ือ     
เฉพาะกลุม่ โดยทําตามกระบวนการตอ่ไปนี ้ 
 1. วิเคราะห์  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์   การสงัเกต  ฝ่ายบาทหลวง ประกอบกบัศกึษา
จากคําเทศน์สอนในโบสถ์ประจําวนัอาทิตย์ และโอกาสประกอบพิธีกรรมต่างๆ รวมทัง้บทความ           
ท่ีเจ้าอาวาสและผู้ ช่วยเจ้าอาวาสเขียนลงในสารวดัทกุอาทิตย์ 
 2. วิเคราะห์  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์   การสงัเกต  ฝ่ายสตับรุุษ ซึง่เก่ียวข้องกบั        
การนําเอาคําสอนทางศาสนา ซึง่ได้รับจากสื่อในพิธีกรรมศกัด์ิสทิธ์ิเหลา่นัน้มาประยกุต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวนัของตวัเอง ซึง่เป็นการประกอบธุรกิจให้ดีขึน้และทําให้ชมุชนคาทอลกิมีความเข้มแข็ง
อยา่งมีจริยธรรมอยา่งไร 
 3. รวบรวม จดัระเบียบแนวความสมัพนัธ์ของข้อมลูท่ีได้มาจาก  Coding  Sheet  ตา่ง ๆ 
วา่มีความเช่ือมโยงกนัมากน้อยเพียงไร เพ่ือนํามาประกอบการอภิปรายผล เก่ียวกบัปัจจยับางประการ
ท่ีทําให้เกิดผลลพัธ์ดงักลา่ว 
 4. เกณฑ์ท่ีนํามาเป็นหลกัในการวดั การใช้ส่ือท่ีเสริมสร้างความเช่ือศรัทธาและความมี 
จริยธรรม และความสําเร็จทางด้านธรุกิจคือ พระคมัภีร์ (Bible) ธรรมประเพณีพระศาสนจกัร        
ตลอดจนคําสอนของพระศาสนจกัรคาทอลิกท่ีเก่ียวข้อง 
 
9. เขียนรายงานการศึกษาวจัิย  และ  สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 โดยมีข้อมลูดงันี ้
 1. ข้อมูลปฐมภูม ิ [Primary data source]   
  เป็นข้อมลูท่ีมาจากพระคมัภีร์ ( Bible ) คาทอลิก  และกฎหมายพระศาสนจกัร ซึง่เป็น
เอกสารชัน้หนึง่ 
     ข้อมลูจากการสมัภาษณ์   บาทหลวง   และสตับรุุษ 
     ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต  บาทหลวง   และสตับรุุษ 
 2. ข้อมูลทุตยิภมิู  [Secondary data source] 
  เป็นข้อมลูท่ีได้มาจากงานศกึษาวิจยัและงานเขียนตา่งๆ ของนกัปราชญ์พระศาสนจกัร 
เป็นเอกสาร  ชัน้สอง 
  ผู้ ทําการศกึษาวิจยั ใช้การนําเสนอข้อมลูแบบพรรณนาวิเคราะห์ [Descriptive 
analysis] 
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สรุป Conceptual Framework ดังนี ้
 
 1. พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิ ทัง้ 7  ประการ  เป็น   ENCODER 
 2. การให้ความหมาย (การตีความ) ของการสื่อความหมายในพิธีกรรมทัง้ 7 DECODER  
 3. ระดบัความเช่ือศรัทธา ในศีลศกัดิ์สทิธ์ิแตล่ะข้อ  
 4. การตดัสินใจการดําเนินชีวิตธรุกิจ ด้านความรักและเมตตา ความยตุิธรรม การให้อภยั
การแบง่ปัน 

 
Conceptual  Framework 

 

 
 

พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิ 
Encoder 
7 ข้อ 

Symbol / สิทธิ / 
ผลท่ีคาดหมาย 

การตีความหมาย 
สญัลกัษณ์ ของ 

Decoder 
7 ข้อ 

ระดบัความศรัทธาใน
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิแตล่ะข้อ 

การตดัสนิใจ 
ทางธรุกิจ  4  ด้าน 

1)  พระเจ้ามีอยูจ่ริง 
2) พรท่ีพระเจ้าให้สมัฤทธ์ิผลได้ 

จริง   
3)  พรท่ีพระเจ้าให้ช่วยเหลือชีวิต  
     ฝ่ายจิตวญิญาณ 
4)  เช่ือในประสิทธิผลของ 
     ศีลศกัดิ์สทิธ์ิดําเนินชีวิต 

1)  ด้านความรัก / ความเมตตา 
2)  ด้านความยติุธรรม 
3)  ด้านการให้อภยั 
4)  ด้านการแบง่ปัน 

 

ภาพที่ 5 
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ดงันัน้. 
 

ปัญหานําวิจัย 
ข้อที่ 

ทฤษฎีและแนวคิด วิธีการวิจัย 

1.  สญัลกัษณ์ในพธีิ   
     กรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7     
     ประการ 

1.ประวติัความเป็นมา 
2.คําสอนพระศาสนจกัร 
3.การตีความ  Semantic 

1.  เอกสารชัน้ 1  พระคมัภีร์ ( Bible )   [Holy Bible] 
2.  เอกสารชัน้ 2  คําสอนพระศาสนจกัร [Teaching] 
3.  การอธิบายตีความของปิตาจารย์พระศาสนจกัร 

2.  การถ่ายทอดด้วยโดย  
     ใช้ส่ือ  สญัญะ ทัง้ใน 
      ด้าน วจันภาษา และ 
      อวจันภาษา 

1.ทฤษฎีสญัญวิทยา 
2.ทฤษฎีการส่ือสาร  
3.Encode – Decode 
4. ความเช่ือเฉพาะกลุม่ 

1.  เอกสาร  ชัน้  1  -  2  [Bible & Teaching] 
2.  สมัภาษณ์เชิงลกึ  บาทหลวง [Depth Interview] 
    Coding Sheet…4…… 
3.  การสงัเกต  [Observation]  

3.  ชาวคริสต์รับรู้ ให้ 
     ความหมาย  นําไปสู ่    
     ความเช่ือและการมี 
     ชีวิตทางธุรกิจอย่าง   
     มีจริยธรรม 
 
 
   

1.ทฤษฎีการรับรู้ 
2.ทฤษฎี Encode  / 
    Decode 
3.การตีความ Semantic 
4. Potter Box 

1.  สมัภาษณ์เชิงลกึชาวคริสต์ (คริสตชนเดิม / ใหม)่ 
     วยัรุ่น  -  กลางคน  -  อาวโุส  ท่ีทําธรุกิจ 
2.  ใช้แบบสอบถาม  ให้ decoder ประเมินตนเองทัง้  
      ในด้านความเช่ือศรัทธา  และการตดัสนิด้าน  
      ชีวติจริยธรรม  Coding Sheet…1  และ   2  
     กรณีศกึษา 3 กรณี     ทกุกรณีมีการวดัคณุธรรม  
     ความรัก-เมตตา  ความยตุธิรรม  การให้อภยั  และ    
    การแบง่ปัน  กรณีละ  2  คําถามทกุกรณีท่ียกมา 
     และใช้ Coding  Sheet  4    
3.  ดคูวามสมัพนัธ์ของความเช่ือศรัทธา-จริยธรรม 
     ใช้  Coding Sheet…3 
4.  ใช้การสงัเกต  [Observation]  โดยลงพืน้ท่ี เพ่ือ  
     บนัทกึการดําเนินชีวิตทางธรุกิจของชาวคริสต์ 
      

4.  ปัจจยัแวดล้อม ตอ่  
     การตดัสนิใจ 

1.ความเช่ือเฉพาะกลุม่ 
2.ทฤษฎีจิตวิทยา 

1. สมัภาษณ์เชิงลกึ  และ  แบบสอบถาม 
2.  ใช้การสงัเกต  [Observation]  

 
 

 
 

ตารางที่ 7 DPU
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สรุปแนวคิดการทาํการศึกษาวิจัย 

 

 1. เร่ิมต้นด้วยการศกึษาค้นคว้า  ประวติั  ความเป็นมา ของพิธีกรรม  ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ       

ทัง้  7 ประการ  คือ 

      ศีลล้างบาป Baptism 

  ศีลอภยับาป Reconciliation 

  ศีลกําลงั Confirmation 

  ศีลมหาสนิท Eucharist 

  ศีลบวช Holy Orders 

  ศีลแตง่งาน Marriage 

  ศีลเจิมคนไข้ Anointing of the Sick 

 

 ในด้านการใช้  สญัญะ / เคร่ืองหมาย  [Sign  /  Symbol] ในการประกอบพิธีกรรม         

ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  ท่ีสําคญัในแตล่ะศีลศกัด์ิสทิธ์ิ    พร้อมทัง้ความหมายท่ีถกูต้องของการประกอบพิธีของ

การใช้ สญัญะ  / เคร่ืองหมาย  ตามท่ีพระคมัภีร์ ( Bible ) หมายถงึ  และคําสอนของพระศาสนจกัร

คาทอลิกในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้การให้ความหมายทัง้นยัตรงและนยัแฝงของการอธิบายเพิม่เติม 

ของบรรดาปิตาจารย์   ของพระศาสนจกัร 

 

 2. ทําการสมัภาษณ์เชิงลกึ  และการสงัเกต  [Depth Interview and Observation]  

บาทหลวงคาทอลิก  ตามกลุม่ตวัอยา่งท่ีกําหนด  ในด้านตา่ง ๆ ตัง้แตภ่มูิหลงัของท่านเอง  พร้อมทัง้ 

ความคดิเห็นในฐานะผู้ใสร่หสั   การใช้สื่อ  เจตนา  กลุม่เป้าหมาย  วิธีนําไปสูค่วามรู้ความเข้าใจใน   

พิธีกรรม  การนําเข้าไปสูก่ารดําเนินชีวิตตามความหมาย  การใช้สื่อจามข้อกําหนด  พิธีกรรมประกอบ  

ปัจจยัแวดล้อมของการประกอบพิธี  ปัญหา  อปุสรรค์  การแก้ไขเชิงแนะนํา  กลยทุธท่ีใช้เพ่ือทําให้เกิด

ประสทิธิภาพในการส่ือมากขึน้ 

 การนําเสนอสารผ่านส่ือสญัลกัษณ์  ทําให้เกิดความเช่ือศรัทธา  และการนําสตับรุุษไปสู่

การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  มีเกณฑ์การวดัอย่างไร  มีผลมากน้อยเพียงใด 
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 3. ทําการสมัภาษณ์เชิงลกึ และใช้การสงัเกต  [Depth Interview and Observation]   

สตับรุุษ  ตามกลุม่ตวัอย่างท่ีกําหนด ในด้านภมูิหลงั  ความรู้ความเข้าใจ  ความหมายของสญัลกัษณ์

ในพิธีกรรม  เพ่ือนําไปสูค่วามเช่ือศรัทธาและการดําเนินชีวิตธรุกิจอยา่งมี จริยธรรม  โดยใช้กรณีศกึษา 

3 กรณี  และใช้แบบเก็บข้อมลู [Coding Sheet  1   2 และ 4]  เพ่ือเก็บบนัทกึการสมัภาษณ์เชิงลกึ  

และนํามาวิเคราะห์เชิงบรรยาย [Descriptive]ในรูปตารางวเิคราะห์ผล พร้อมทัง้นํามาเปรียบเทียบ  

พิจารณาส่ิงท่ีเกิดขึน้ทัง้ในด้านความสมัพนัธ์ และไมส่มัพนัธ์ระหว่างความเช่ือศรัทธาและการดําเนิน

ชีวิตทางธรุกิจแบบมีจริยธรรม   

 นอกนัน้ ยงัวิเคราะห์พิจารณาข้อมลูเพ่ิมเติมท่ีได้รับมาในการเก็บข้อมลู ในเร่ืองท่ีได้      

นอกเหนือจากแบบสมัภาษณ์  ซึง่อาจเป็นปัจจยัแวดล้อม  ของการมีความรู้ความเข้าใจผ่านสญัลกัษณ์

ตา่งๆ ในพิธีกรรม ศีลศกัดิ์สทิธ์  7  ประการ การมีความเช่ือศรัทธา  การดําเนินชีวิตทางธรุกิจแบบมี  

จริยธรรม และอ่ืนๆ ท่ีพบ 

 

 4. ทําการสรุปผลท่ีได้รับจากการวเิคราะห์ข้อมลูทัง้หมดและข้อสงัเกต  ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือเป็นแนวทางในการทําการศกึษาวจิยัในเร่ืองตอ่ๆ ไปท่ีเก่ียวเน่ืองและน่าสนใจ   
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บทที่ 4 
ผลการวจัิย 

 
 ในการศึกษาวิจยัเพ่ือความเข้าใจ และแยกข้อมลูรวมทัง้สรุปผลการวจิยั เร่ือง “กระบวน 
การสืบทอด  จากส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ“ จงึขอสรุปข้อมลู                 
เป็นสว่นๆ  คือ 
 
สว่นท่ี 1 ประวตัคิวามเป็นมาของการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ในพิธีกรรม “ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 ของชาวคริสต์ ( โรมนัคาทอลิก) ” (พร้อมทัง้ความหมายของนยัตรง / นยัแฝง) 
สว่นท่ี 2 ข้อมลูของการใช้เคร่ืองหมาย    สญัญะ    ในพธีิกรรม   ในด้านของบาทหลวง   (Priest)         

 ในฐานะเป็นผู้ เข้ารหสั (Encoder) มีเจตนาอยา่งไรในการใช้สื่อดงักลา่ว  พร้อมทัง้          
 ความคาดหวงัในการส่ือความหมาย 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูการถอดรหสั (Decoder) ของชาวคริสต์ ในเร่ืองพิธีกรรมดงักลา่ว 
 - ด้านการนําไปสูค่วามเช่ือ ความศรัทธา 
 - ด้านการดําเนินชีวิตทางธุรกิจแบบมีจริยธรรม 
 - ด้านการเปรียบเทียบ ความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือความศรัทธา และการดําเนิน 
  ชีวิตทางธรุกิจ แบบมีจริยธรรม 
 - ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความเช่ือความศรัทธา การมีจริยธรรม 
  - ด้านการดําเนินชีวิตสอดคล้องจริงๆ  กบัความเช่ือความศรัทธา หรือไม ่ อย่างไร     

  ของกลุม่คริสตชนตวัอยา่งท่ีกําหนดจํานวน 24 คน พร้อมทัง้สรุปผลในด้านต่างๆ 
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ส่วนท่ี 1 ประวัตคิวามเป็นมาของการใช้ส่ือสัญลักษณ์ในพธีิกรรม “ศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 
 ประการ ของชาวคริสต์ (โรมันคาทอลิก)” (พร้อมทัง้ความหมายของ 
 นัยตรง/นัยแฝง) 
 
1.  ประวัตแิละที่มาของศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
 เรามี  2 ชีวิตคือ  ชีวิตเหนือธรรมชาต ิ ท่ีกายและวิญญาณร่วมสนิทกนั และ ชีวติ
เหนือธรรมชาต ิคือการท่ีวิญญาณร่วมสนิทกบัพระเป็นเจ้า 
 ชีวิตธรรมชาติเม่ือเราเกิด...................................ศีลล้างบาปบนัดาลชีวิตเหนือธรรมชาต ิ
 ตอ่มาเราเติบโตแข็งแรง.........................................................ศีลกําลงัทําให้เราเข้มแข็ง 
 เรากินอาหาร..............................................................................เราไปรับศีลมหาสนิท 
 เรากินยาเม่ือป่วย.....................................................ศีลแก้บาปรักษาโรคฝ่ายวิญญาณ 
 ท่ีสดุเราจะตาย..........................ศีลเจิมคนไข้ชําระเศษบาป และช่วยเราจนวาระสดุท้าย 
 ศีลศกัดิ์สิทธ์ิคือ สําคญัภายนอกอนัศกัดิ์สทิธ์ิ ซึง่พระเยซเูจ้าทรงตัง้ขึน้เพ่ือโปรดประทาน
พระหรรษาทานแก่เรามนษุย์ ( สําคญัภายนอกก็คือส่ิงท่ีได้เห็น ได้ยิน หรือแตะต้องได้   และทําให้ 
เรารู้จกัส่ิงอ่ืนท่ีไมอ่าจเห็น ได้ยิน หรือแตะต้องได้ ) ศีลศกัดิ์สิทธ์ิแบง่ออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ  คือ  
 
 ศีลศักดิ์สิทธ์ิแห่งการเข้าเป็นคริสตชน  [Sacraments of Christian Initiation] 
 - ศีลล้างบาป 
 - ศีลกําลงั 
 - ศีลมหาสนิท 
 ศีลศักดิ์สิทธ์ิแห่งการเยียวยา [Sacramen of Healing] 
 - ศีลอภยับาป 
 - ศีลเจิมคนไข้ 
 ศีลศักดิ์สิทธ์ิที่เสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดยีวกัน [Sacraments of Mission] 
 - ศีลบวช 
 - ศีลสมรส 
 ศีลศกัดิ์สิทธ์ิท่ีพระเยซเูจ้าทรงตัง้ขึน้มีอยู ่ 7 ประการแตใ่นวิทยานิพนธ์นีจ้ะขอกลา่วตาม
วฒิุภาวะของผู้ ท่ีจะรับศีลฯดงัต่อไปนี ้
 1. ศีลล้างบาป ( Baptism) 

2. ศีลอภยับาป (Reconciliation) 
 3. ศีลมหาสนิท (Eucharist) 
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 4. ศีลกําลงั (Confirmation) 
 5. ศีลบวช (Holy Orders) 
 6. ศีลสมรส (Marriage) 
 7. ศีลเจิมคนไข้ (Anointing of the Sick) 
 
 ศีลศกัดิ์สิทธ์ิทัง้ 71 นีถ้กูตัง้ขึน้โดยมีความมุ่งหมายไมเ่หมือนกนั ฉะนัน้ศีลแตล่ะศีลจงึให้
พระหรรษทานต่างกนั คือพระหรรษทานท่ีสําคญัภายนอกของแตล่ะศีลจะ หมายถงึ ผู้ รับ 
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิจะได้รับพระหรรษทานทกุครัง้ แต่มีศีลศกัดิส์ิทธ์ิอยู ่3 ประการท่ีสามารถรับได้ครัง้เดียว
คือ  
 1) ศีลล้างบาป 
 2) ศีลกําลงั  
 3) ศีลบวช  
เพราะทัง้ 3 ศีลนีผ้ลิตเคร่ืองหมายไม่รู้เลือนในวิญญาณเรียกว่า “ตราประทบั” 
 ถ้อยคําต่างๆของพระเยซเูจ้า ได้บอกถงึพระอานภุาพของธรรมลํา้ลกึปัสกาของพระองค์ 
สิ่งเหลา่นัน้ประกาศและตระเตรียมสิง่ ซึง่พระองค์ได้ประทานให้พระศาสนจกัรเม่ือทกุสิง่ได้ทําเสร็จ
สมบรูณ์แล้ว ธรรมลํา้ลกึตา่งๆ ของชีวิตพระคริสตเจ้าเป็นพืน้ฐานของสิง่ซึง่บดันีพ้ระองค์ 
ทรงแจกจ่ายในศีลศกัด์ิสทิธ์ิ โดยอาศยัศาสนบริการของพระศานจกัร เน่ืองจากว่า “สิ่งซึง่แลเห็นได้ 
ในองค์พระผู้ ไถ่ของเรานัน้ได้ผา่นไปสูธ่รรมลํา้ลกึของพระองค์” 2 
 ศีลศกัดิ์สิทธ์ิเป็น “ฤทธ์ิอํานาจท่ีออกจาก” พระกายของพระคริสตเจ้า3 ยอ่มทําให้ 
ชุ่มช่ืนและมีชีวิตชีวา ศีลศกัดิ์สิทธ์ิเหลา่นีเ้ป็นกิจการของพระจิตเจ้า ผู้ปฏิบติัการในพระกาย 
ของพระองค์ซึง่เป็นพระศาสนจกัร ศีลศกัด์ิสทิธ์ินัน้เป็นผลงานชิน้เอกของพระเจ้าในพนัธสญัญาใหม ่
ท่ีคงอยูน่ิรันดร 

                                                 
1 เทียบสงัคายนาท่ีลีอองค์ II ( 1274) DS 860 
2 นกับญุเลโอ, บทเทศน์ 74,2: PL 54,398 
3 เทียบ ลก. 5:17 ; 6: 19 ;8 :46 
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 1.1   ศีลล้างบาป 
 ศีลล้างบาป   คือศีลศกัดิ์สทิธ์ิท่ีประทาน พระหรรษทาน ให้เราเกิดใหมใ่นพระคริสตเจ้า 
คือชีวิตเหนือธรรมชาติ ทําให้เราเป็นบตุรบญุธรรมของพระองค์ เราจะได้รับฤทธ์ิกศุลเหนือธรรมชาติ 
ทําให้เราสามารถดํารงชีวิตคริสตงัและสร้างบญุกศุลสําหรับสวรรค์ได้ ศีลล้างบาปยงัทําให้เรา
สามารถรับศีลศกัดิ์สิทธ์ิอื่นๆได้  สว่นตราของศีลล้างบาปนัน้ได้ทําให้เราเป็นอวยัวะสว่นหนึ่ง 
ของพระศาสนจกัร โดยมีองค์พระเยซคูริสตเจ้าเป็นศีรษะโดยศาสนบริกรของพระศาสนจกัร เทนํา้บน
ศีรษะขอผู้ รับศีล แล้วผู้ประกอบพิธีก็กล่าวคําภาวนาขณะเทนํา้บนศีรษะว่า “ข้าพเจ้าล้างท่าน  
เดชะพระนาม พระบิดา และพระบตุร และพระจิต”  ซึง่ก่อให้เกิดการชําระล้างบาปและมลทินทัง้สิน้
ตัง้แต่เกิดจนปัจจบุนั แล้วก่อให้เกิดผลต่อผู้ รับคือการเป็นบตุรของพระเป็นเจ้าหรือมีฉายาของ 
พระในวิญญาณของตนเอง 
 

  1.1.1  ประวัตแิละที่มา 
  จากพระวรสารโดยนกับญุยอห์น กลา่วไว้วา่ “มีชายคนหน่ึงในพวกฟาริสี 
ชือ่นิโคเดมสัเป็นขนุนางของพวกยิว ชายผูนี้ไ้ดม้าหาพระเยซูเจ้าในเวลากลางคืน ทูลพระองค์ว่า 
‘ท่านอาจารย์เจ้าขา้ พวกข้าพเจ้าทราบอยู่แลว้ว่าท่านเป็นครูทีม่าจากพระเจ้า เพราะไม่มีผูใ้ดกระทํา
หมายสําคญั ซ่ึงท่านไดก้ระทํานัน้ได ้นอกจากว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ดว้ย’ พระเยซูตรสัตอบเขาว่า 
‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ ผูน้ ัน้จะเห็นแผน่ดินของพระเจ้าไม่ได’้           
นิโคเดมสัไม่เข้าใจ พระองค์จึงตรัสว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ 
จากน้ําและพระจิตเจ้าผูน้ัน้จะเขา้ในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได ้เหตวุ่าส่ิงใดเกิดจากเนือ้ก็เป็นเนือ้ 
ส่ิงใดเกิดจากจิตก็เป็นจิต ท่านจงอย่าประหลาดใจ เมือ่เรากล่าวว่า ท่านตอ้งเกิดเสียใหม่’ “4  
 

  1.1.2  สมัยแรกเร่ิม 
  ในสมยัเร่ิมแรกนัน้ บรรดาอคัรสาวกได้ถือองค์ประกอบท่ีสําคญัอยู ่ 3 ประการ คือ       
   1. การชําระตวัด้วยนํา้  
   2. การยืนยนัศรัทธา   
   3. การสํานกึกลบัใจ5 
  นกับญุเปาโล ยงัเสริมความหมายของศีลล◌า้งบาปให◌ส้มบรูณ์ย่ิงขึน้ว่า พิธี 
สํานึกกลบัใจนี ้รวมเราเข้าในพระคริสตเจ้า และทําให้เรามีสว่นในการสิน้พระชนม์และ 
การกลบัคืน พระชนม์ชีพของพระองค์6 
                                                 
4( ยน. 3:1-8 ) 
5 ด ูมก. 16:15-16  , มธ. 28:19-20  , กจ. 2:38 
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 มีท่ีน่าสงัเกตวา่ ท่ีนกับญุมทัธิวเขียนไว้ว◌่าพธีิล◌า้งด้วยนํา้นีก้ระทําในพระนาม พระ
บิดา  และพระบตุร และพระจิตนัน้ ท่านไมไ่ด้ประสงค์จะชีใ้ห้เห็นว่าเป็นแบบแผนพิธีกรรมในสมยันัน้  
แตต้่องการชีถ้งึจดุท่ีเพง่เลง็ถึง (object) ของศรัทธาท่ีผู้ รับศีลจะต้องยืนยนั  เช่นเดียวกบัท่ีนกับญุ   
เปาโลใช้อีกสํานวนหนึง่บอ่ยๆ  ในจดหมายของท่านวา่ “รับพิธีล้าง เดชะพระนาม พระคริสตเจ้า    ”
นัน้ก็เช่นกนั ความจริง จดุเพ่งเลง็ถึง (object) ของศรัทธา ไมห่ยดุอยูเ่ฉพาะพระคริสตเจ้าเท่านัน้ 
แตมี่ความสมัพนัธ์กบัพระบิดาและพระจิตด้วย7 
 การเตรียมตวั สําหรับพิธีล้างบาปในสมยัอคัรสาวกนัน้ ไมไ่ด้ใช้เวลาอนัยาวนาน   
เพียงเรียกร้องเง่ือนไขบางประการจากผู้ รับเท่านัน้  ดงัจะเห็นได้จากการถือปฏิบตัิในการล้างบาป  
คนหมูม่ากในวนัพระจิตเสดจ็  และการล้างบาปขนัทีชาวเอธิโอเปียโดยนกับญุฟิลปิ 
 การเตรียมตวัหรือเง่ือนไขท่ีเรียกร้องจากผู้ รับศีลล้างบาปมี 3  ประการดงัต่อไปนีคื้อ 
  1) สํานกึถงึบาปท่ีได้กระทําและกลบัใจ รวมทัง้ปฏิบตัติามพระบญัญติัของ 
   พระผู้ เป็นเจ้า8 
  2) ศรัทธา  และการยืนยนัศรัทธา  ซึง่ 
  3) อคัรสาวกได้ประกาศสอนลว่งหน้าก่อนแล้ว 
 

  1.1.3  การถือปฏิบัตใินสมัยต่อๆ มา 
  ในสมยัต่อมา เน่ืองจากมีผู้มาขอรับศีลล้างบาปกนัมากขึน้ แต่มีพืน้ฐานความเช่ือ 
ท่ียงัไมม่ัน่คง พระศาสนจกัรจงึให้มีการเตรียมตวั เรียนคําสอน จดัอบรม ฝึกหดัและอดอาหาร 
เป็นเวลานาน มีการนําพระวาจาของพระเจ้ามาอา่นก่อนจะประกอบพธีิ และเทศนาเตือนใจ 
ผู้มาขอรับศีลล้างบาปด้วย การเตรียมตวัรับศีลล้างบาปเป็นไปอยา่งมีกฎเกณฑ์แน่นอนยิง่ขึน้กว่าเดิม  
และมีบง่ไว้ในหนงัสือ  Traditio Apostalica9  
  การเตรียมตวันัน้  มีพิธีเป็นขัน้ๆก่อนท่ีจะถงึขัน้ได้รัยศีลล้างบาป  ซึง่มีอยู ่  2  ระยะ
ด้วยกนัคือ 
  1) การเตรียมระยะยาวหรือท่ีเรียกว่า Catechumenate ตามความหมายอนัแท้จริง 
ท่ี  Catechumens ( ผู้สมคัรเรียนคําสอนเพ่ือรับศีลล้างบาป  หรือ  “คริสตงัสํารอง” )  จะต้องถือตาม 
  2) การเตรียมระยะสัน้  ซึง่ถือเป็นขัน้ท่ี 2  ของการเตรียมตวัก่อนรับศีลล้างบาป 
ไมน่าน 
  ระยะเตรียมตวัทัง้สองระยะอนัยาวนานนีไ้มไ่ด้กําหนดตายตวัแน่นอน  สดุแล้วแต่
สภาพความพร้อมของแต่ละคนๆ ไป  แตจ่ะไมเ่กิน 3 ปี 

                                                                                                                                               
6 รม. 6:2-11 , กท. 3:27  ,  1คร. 12:13 , อฟ. 5:26  , คส. 2:11-13 
7 กจ. 2:33 
8 ตามพระวรสารนกับญุมทัธิว 28:19-28 
9 Ed. Botte, Munster 1963, esp. 15-21 
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 การเตรียมตวัระยะยาวนัน้ ประกอบด้วยการเรียนรู้ทางด้านพระศาสนาและศีลธรรม     
ซึง่ครูคําสอนท่ีเรียกวา่  Catechest   เป็นผู้อบรม นอกนัน้มีการภาวนา  (ซึง่แยกตวัภาวนาตา่งหาก
จากกลุม่คริสตชน) มีการปกมือเหนือศีรษะผู้สมคัรรับศีลล้างบาปพร้อมด้วยคําภาวนาโดยครูคําสอน
เพ่ือขบัไลปี่ศาจ  หรือจิตชัว่ออกไป10 
 การเตรียมตวัระยะสัน้นัน้ รวมไปถงึการพิจารณาชีวิตของผู้สมคัรรับศีลล้างบาป  พร้อม
ด้วยคํารับรองของผู้ ท่ีนําเขาเข้ามารับการอบรม (guarantor) ซึง่ต้องรับรองเขาตอ่ไปในอนาคตด้วย  
นอกนัน้มีการพจิารณาถงึการสอนตามพระวรสาร และการขบัไลปี่ศาจและจิตชัว่โดย การปกมือเหนือ
ศีรษะผู้ รับศีลล้างบาปในแตล่ะวนัด้วยวา่ได้กระทําครบถ้วนหรือไม ่
 เม่ือใกล้จะถึงกําหนดรับศีลล้างบาป  จะมีพิธีขบัไลปี่ศาจ (Exorcism) อยา่งสง่า  โดย  
มขุนายก (Bishop) ด้วย  ในวนัพฤหสัสบดี  ก่อนถงึวนัรับศีลล้างบาป  ผู้สมคัรรับศีลล้างบาป         
จะอาบนํา้ชําระตวัอยา่งดี  จําศีลอดอาหารวนัศกุร์และวนัเสาร์  ในวนัเสาร์จะมีการประชมุพร้อม   
หน้ากนั โดยมีมขุนายก (Bishop) เป็นประธาน  ในการนี ้มีพิธีปกมือเหนือศีรษะผู้สมคัร                 
รับศีลล้างบาป  เป่าลมเหนือผู้สมคัรรับศีลล้างบาป  และเจิมห ู หน้าผาก  และจมกู  ตลอดวนัเสาร์นี ้
เป็นวนัเตรียมรับศีลล้างบาปในเวลากลางคืนมีการอา่นบทอา่นจากพระคมัภีร์ (Bible) และการอบรม  
เม่ือเร่ิมวนัใหม่คือวนัอาทิตย์ท่ีประชมุคริสตชนทัง้หมดก็จะไปท่ีท่ีล้างบาป  ผู้สมคัรรับศีลล้างบาป
ถอดเสือ้ผ้าและถกูจุ่มตวัลงในนํา้รับศีลล้างบาป  ในพิธีนีม้ีการกลา่วคําสาบานละทิง้ปีศาจของ 
ผู้ รับศีลล้างบาปด้วย  และได้รับการเจิมด้วย  “น้ํามนัไล่ปีศาจ”  (oil of exorcism) 
 ในสมยัก่อนๆ การล้างบาปมกักระทําในวนัอาทิตย์ใดๆ ก็ได้ แตต่่อมาไมน่าน 
ได้กลายเป็นพิธีท่ีกระทําเฉพาะในคืนวนัเสาร์ปัสกาเท่านัน้ 
 เคร่ืองหมายท่ีสําคญัก็คือพิธีล้างบาป ซึง่ได้มีบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรปรากฏไว้ว่า
ดงันี ้“ กล่าวถึงการลา้งบาป  ใหล้้างบาปดงันี ้หลงัจากไดบ้รรยายมาทัง้หมดแลว้11  ‘ใหล้า้งบาป 
ในพระนาม พระบิดา และพระบตุร  และพระจิต’ ในน้ําที ่ มีกระแสน้ํา)  ไหล  หากไม่มีน้ําทีไ่หล  
ก็จงลา้งในน้ําแบบอืน่  หากไม่สามารถลา้งในน้ําเย็น  ก็จงลา้งในน้ําอุ่น  และหากไม่มีน้ํา 
ทัง้สองแบบ ก็จงใชน้ํ้ารดศีรษะ 3  หน ‘ในนามของพระบิดา  และพระบตุร  และพระจิต’  และก่อนที่
จะลา้ง  ใหผู้ทํ้าพิธีลา้งและรับศีลลา้ง  ตลอดจนคนอืน่ๆ  ดว้ยถา้เป็นไปได ้ จําศีลอดอาหาร  และ
ท่านตอ้งสัง่ผูรั้บศีลลา้งใหจํ้าศีลอดอาหารเป็นเวลา  1  หรือ 2  วนัก่อนพิธี ”12                             
 

                                                 
10 ผู้สมคัรรับศีลล้างบาปต้องตอ่สู้กบัจิตชัว่เป็นระยะๆ 
11 คือการอบรมสัง่สอนคนสมคัรรับศีลล้างบาป ,Cf. I-VI 
12 ( Didache, VII, 1-4 ) 
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 เน่ืองจากมีทารกมาขอรับศีลล้างบาปกนัมากขึน้ แตเ่ด็กเหลา่นัน้ยงัไมส่ามารถตดัสนิใจ 
หรือเข้าร่วมพิธีเองได้ พระศาสนจกัรจงึให้มีพอ่แมท่นูหวั เพ่ือท่ีจะให้คํามัน่สญัญาจะดแูลเด็ก 
ให้เติบโตขึน้ในความเช่ือ  เป็นคริสตชนท่ีดี 
 

  1.1.4  สมัยปัจจุบัน 
  ในปัจจบุนั ผู้มาขอรับศีลล้างบาป จะมีการให้คํามัน่สญัญา วา่จะละทิง้ปีศาจและ
การโอโ่ถของมนั   และจะถือตามคําสัง่สอนของพระเยซเูจ้าตลอดชีวิต 
  พิธีศีลล้างบาปสามารถแบง่ออกได้  2  ระดบัคือ  ล้างบาปทารกและล้างบาปผู้ใหญ่ 
พิธีล้างบาปทารก13   อาจสรุปเป็นตอนๆ  ดงัต่อไปนี ้
   ก) - การต้อนรับเดก็และคณะท่ีมาร่วมพิธีโดยศานบริการ 
    - การถามบิดามารดาถงึคํามัน่สญัญาท่ีจะอบรมเลีย้งดบูตุร 
     ตามศรัทธาคาทอลิก 

    - การทําเคร่ืองหมายไม้กางเขนบนหน้าผากของทารกโดยศาสนบริกร 
     บิดา มารดาของเด็ก และพอ่แมท่นูหวั 

   ข) - วจนพิธีกรรม  ซึง่ได้แก่การอา่นบทอา่น  หนึ่งหรือ สองบทจาก 
     พระคมัภีร์ (Bible),   การเทศน์เตือนใจ, และบทภาวนาเพ่ือมวลชน 
   ค) - บทภาวนาขบัไลปี่ศาจและเจิมเด็ก (ท่ีหน้าอก) ด้วยนํา้มนัแห่ง 
     ศีลล้างบาป (The Oil of Catechuments) ซึง่การเจิมนี ้  
     สภามขุนายก ( Bishop Conference) อาจวินิจฉยัให้ละเว้นก็ได้ 

   ง) พิธีแห่งศีลศกัดิ์สทิธ์ิ  ซึง่ได้แก่ 
    - การเสกนํา้ท่ีจะล้างบาป 

    - การประกาศละทิง้บาปและยืนยนัความศรัทธา  
     (ของบิดามารดา   และพ่อแมท่นูหวั ) 

    - การล้างบาป 
    - การเจิมนํา้มนัคริสมาบนศีรษะเด็ก 
    - การสวมเสือ้ขาวให้แก่เด็ก 
    - การมอบเทียนท่ีจดุสว่างให้หวัหน้าครอบครัวหรือพอ่ทนูหวั 
    - พิธีสมัผสัหแูละปากของเด็ก (ถ้าสภามขุนาย(Bishop Conference) 

     เห็นสมควร  รักษาพิธีเก่านีไ้ว้) 
                                                 
13 Rituale Romanum ex decreto…Pauli PP. VI promulgatum : Ordo Baptismi . Parvulorum. 
Ed. Tupica, Tyupis Poluglottis Vaticanis 1969 พิธีล้างบาปทารก, คณะกรรมการพิธีกรรม      
แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ พ,ศ,2514  ศีลล้างบาปเด็กและผู้ใหญ่, คณะกรรมการพิธีกรรม          
แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ ค.ศ.1984 
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    จ) ปิดพิธีซึง่ได้แก่ 
    - การแห่ไปยงัพระแทน่ 
    - การภาวนาบท  “ข้าแตพ่ระบิดา”   
    - การอวยพรแก่มารดาท่ีกําลงัอุ้มทารกแก่บิดาและแก่ทกุคน 
     ท่ีมาร่วมพิธี 
 

 พิธีล้างบาปผู้ใหญ่นัน้  ปัจจบุนักลายเป็นพิธีเรียบๆ ไมเ่หมือนแบบเดมิซึง่สลบัซบัซ้อน
และบางตอนก็ไมก่ระจ่าง  เพราะได้นําเอาพิธีการตา่งๆ ในภาค  พิธีเตรียมตวัเป็นขัน้ๆ  เพือ่รับ 
ศีลลา้งบาป  (Cetechumenate) มาไว้ในบทภาวนา และการกระทําตา่งๆในพธีิล้างบาปเองมากมาย  
ซึง่ถ้ามองดตูลอด  “รายการ”  ของพิธีแล้ว  ก็ไมมี่ความหมายปัจจบุนั  ภาคพิธีเตรียมตวัเป็นขัน้ๆ 
ก่อนรับศีลล้างบาป  ได้ถกูนํามาปฏิบตัิอีกหน  (แม้วา่มขุนายก (Bishop) ผู้ปกครองสงัฆมณฑลจะมี
อํานาจกําหนดให้ยกเลกิภาคนี ้ หรือใช้พธีิล้างบาปแบบสัน้ก็ได้ – พิธีเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน           
จงึทําให้พิธีศีลล้างบาปเองเป็นไปอย่างเรียบๆ  และไมส่ลบัซบัซ้อนดงักลา่ว 
 พิธีศีลล้างบาปผู้ใหญ่  หรือพิธีเข้าเป็นคริสตศาสนิกชนของผู้ ใหญ่14  เร่ิมหลงัการเทศน์ 
ในบชูามิสซาโดยก่อนหรือในระหว่างขบัร้องบทร่ําวิงวอนนกับญุทัง้หลายนัน้  ผู้สมคัรรับศีลล้างบาป
ต่างรวมกนัในท่ีท่ีจะล้างบาป  ก่อนจะเร่ิมบทร่ําวิงวอนนกับญุทัง้หลาย  ศาสนบริกรประกาศรับ      
ต่อท่ีประชมุสตับรุุษทํานองนีว้า่  “ ให้เราวิงวอนพระบิดาผู้ทรงสรรพานภุาพเพ่ือ.....ข้ารับใช้ (เหลา่) นี ้
ท่ีมาขอรับศีลล้างบาป  พระองค์ทรงเรียกและนําเขามาจนถึงบดันี ้ โปรดประทาน     ความสวา่ง และ
พละกําลงัให้เขายดึมัน่ในองค์พระคริสตเจ้า ด้วยใจกล้าหาญ และประกาศความเช่ือของ               
พระศาสนจกัร  ขอพระองค์บนัดาลให้เขาเป็นคนใหมเ่ดชะพระจิต ผู้ซึง่ในไมช้่านี ้ ข้าพเจ้าทัง้หลาย
จะเรียกร้องพระองค์ให้เสด็จลงเหนือนํา้นี”้ แม้วา่คําปราศรัยนีจ้ะไมใ่ช่บทตายตวั  ว่าจะต้องอา่น     
ทกุคํา15  แต่ก็มีสาระท่ีสําคญัมาก เพราะทําให้เราเห็นแนวเทววิทยาในด้านนีไ้ด้ชดัเจนวา่ศีลล้างบาป
ทําให้คริสตศาสนิกชน เข้าเป็นสมาชิกในองค์พระคริสตเจ้า และมีหน้าท่ียืนยนัศรัทธา  และเป็น             
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิท่ีทําให้เราเกิดใหมด้่วยนํา้และพระจิต 
 หลงับทร่ําวิงวอน  มีการเสกนํา้ล้างบาป  บทภาวนาเสกนํา้ล้างบาปมีให้เลือก 3 บท   
(เหมือนในพิธีล้างบาปทารก) 

                                                 
14 Rituale Romanum ex decreto…Pauli PP.VI ppromulgatum : Ordo Initiationis Christianae 
Adultorum. Ed. Typica, Tupis Poluglottis Vaticanis 1972 ศีลล้างบาปเด็กและผู้ใหญ่,           
คณะกรรมการพิธีกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ค.ศ.1984 
15 หนงัสือพิธี “ศีลล้างบาปผู้ใหญ่” บอกวา่ “ บาทหลวงปราศรัย...ด้วยถ้อยคําต่อไปนี ้ หรือท่ี
คล้ายคลงึกนั” ( 213 ) 
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 ตอ่จากนัน้เป็นการประกาศละทิง้ปีศาจและยืนยนัศรัทธา  พิธีนีซ้ึง่มีอยูแ่ล้วในภาคตา่งๆ 
ของ พิธีเตรียมตวัเป็นขัน้ๆ  เพือ่รับศีลลา้งบาป (Catechumenate) เม่ือนํามากระทําซํา้อีก   
หลายท่านอาจเห็นวา่เป็นเร่ืองเกินความจําเป็น  หนงัสือพิธีเองอธิบายเร่ืองนีว่้า “การละทิง้ปีศาจและ
การประกาศยืนยนัศรัทธาถือเป็นพธีิเดียวกนั  เกิดผลอย่างเต็มที ่ ในการล้างบาปของผู้ ใหญ่  เพราะ
เม่ือศีลล้างบาปเป็นศีลแห่งศรัทธาและต้องอาศยัศรัทธา  ผู้ เตรียมตวัรับศีลล้างบาปจงึต้องสนิทกบั
พระผู้ เป็นเจ้าและเกิดใหมจ่ากพระองค์ในเวลาเดียวกนั  ท่ีทําพธีิละทิง้ปีศาจและประกาศยืนยนั
ศรัทธากอ่นล้างบาปนัน้เหมาะสมแล้ว  เน่ืองด้วยสมัพนัธไมตรี  ( ระหวา่งพระผู้ เป็นเจ้า )  กบับรรดา
อยักาในสมยัแรก เป็นรูปแบบหมายถงึฉนัใด  บดันี ้เขาก็ละทิง้บาปและปีศาจ ฉนันัน้   
ด้วยประการนี.้... ผู้ รับศีลล้างบาปแสดงความตัง้ใจอนัได้ไตร่ตรองแล้วเป็นอยา่งดีในระหวา่ง 
เตรียมตวัล้างบาป”  
 หลงัจากนัน้ เป็นพิธีล้างบาปเอง ซึง่กระทําโดยการจุ่มผู้ รับศีลลงไปในนํา้หมด ทัง้ตวั 
(immersion)16  หรือโดยหลัง่นํา้รดศีรษะ (affusion) สําหรับกรณีแรก  ศาสนบริกรใช้มือ ต้องตวัหรือ
ศีรษะของผู้ รับศีลจุ่มลงไปในนํา้ 3 หน  และยกขึน้มา 3 หน พลางออกพระนาม พระตรีเอกภาพวา่      
“...ข้าพเจ้าล้างท่าน  เดชะพระนามพระบิดา (จุ่มลงไปในนํา้ครัง้ท่ีหนึง่) และพระบตุร      (จุ่มลงไปใน
นํา้ครัง้ท่ีสอง) และพระจิต (จุ่มลงไปในนํา้ครัง้ท่ีสาม) 
 หลงัพิธีล้างบาปแล้ว  มีพิธีสวมเสือ้ขาว17  (ซึง่อาจงดเว้นได้  ถ้าเห็นสมควร)  และพธีิ
มอบเทียนท่ีจดุสวา่ง แก่ผู้ รับศีลล้างบาปใหมโ่ดยพอ่แมท่นูหวั คําท่ีศาสนบริกรกล่าวเมื่อ พอ่แม่ทนูหวั
ย่ืนเทียนท่ีจดุสวา่งแก่ผู้ รับศีลล้างบาปใหมน่ัน้ลกึซึง่จบัใจมาก  ดงันี ้
 “พวกท่านได้กลายเป็นแสงสว่างในพระคริสตเจ้าแล้ว ขอให้ดําเนินชีวติเย่ียง บตุร 
แห่งความสวา่งทกุเวลา และยดึมัน่อยูใ่นความเช่ือ ท่านจะได้ต้อนรับพระคริสตเจ้าเม่ือพระองค์เสด็จ
มากบันกับญุทัง้หลายในวิมานสวรรค์  ”  
 ตอ่จากพิธีล้างบาป     ถ้าหากพิธีศีลกําลงัประกอบพร้อมกบัศีลล้างบาปไม่ได้      เพราะ
มีเหตจํุาเป็น   ศาสนบริกรก็จะเจิมนํา้มนัคริสมาให้ผู้ รับศีลล้างบาปใหม ่   ตามท่ีเคยปฏิบตัิกนัมา       
แตถ้่ามีการประกอบศีลกําลงัต่อเน่ืองกนัไปตามปรกติ         ก็จะงดการเจิมนํา้มนัคริสมา        หลงัรับ 
 
 
 
                                                 
16 พงึสงัเกตว่า หนงัสือพิธีพดูถงึวิธีเป็นอนัดบัแรก 
17 กรณีเส่ือขาว พระศาสนจกัรในประเทศไทย ยงัไมม่ีกําหนดตายตวั จงึเป็นระยะทดลองไปก่อน 
ปัจจบุนัทางยโุรปหลายแงนิยมใช้เสือ้คล้ายๆแบบอลัลา ของบาทหลวง(เสือ้ขาวทิง้ยาวไปถึงข้อเท้า ) 
ซึง่เหมาะสําหรับทัง้ชายและหญิง 
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ศีลล้างบาปนีเ้สีย18 
 หลงัพิธีศีลล้างบาปและศีลกําลงั  มีการถวายบชูามิสซาตอ่ไป งดสวดบท “ข้าพเจ้า 

เช่ือ ”   (เพราะได้มีการประกาศยืนยนัก่อนหน้านัน้แล้วในพิธีล้างบาป)  การรับศีลมหาสนิท     ควรให้

ผู้ รับศีลลางบาปใหมไ่ด้รับทัง้พระกายและพระโลหิต รวมทัง้พ่อแมท่นูหวั  และพอ่แมญ่าต ิ    พ่ีน้อง

ของเขาด้วย19 
 ในกรณีปกติ บาทหลวง (Priest) ประจําวดัมีหน้าท่ีโปรดศีลล้างบาป แตใ่นกรณีจําเป็น ใครๆ  ก็มี

อํานาจและถือเป็นหน้าท่ีของเขาด้วย  ท่ีจะต้องโปรดศีลล้างบาป โดยจะต้อง 

 1) มีความตัง้ใจจะโปรดศีลล้างบาป 

 2) เทนํา้ด้วยตวัเองลงบนศีรษะของผู้ รับศีล และ 

 3)  ในขณะเดียวกนั ต้องกลา่ววา่ “ฉนัล้างเธอ เดชะพระนาม พระบิดา และพระบตุร             

และพระจิต”  

ข้อความสําคญัในพระคมัภีร์ (Bible) ท่ีบง่ชี ้เก่ียวเน่ือง สมัพนัธ์กบัศีลศกัด์ิสิทธ์ิประการนีคื้อ 

 - การจําเป็นในการเกิดใหม่ (ยน. 3:5) 

 - การแต่งตัง้โดยพระคริสตเจ้า (มธ. 28:18-20) 

 - คริสตชนในยคุแรกเร่ิม (กจ. 8:26-39, 16:16, 19:1-7) 

 - เทววิทยาของท่านนกับญุเปาโลท่ีเก่ียวข้องกบัศีลล้างบาป (รม. 6:3-11; กท. 2:19-20, 

3:14,26-29; อฟ 1:3-5 , 2:4-10; คส 1:14, 2:9-1, 3:1-3; 1ปต. 1:3-5) 

 ศีลล้างบาป  (ยน. 3:5)  มีสญัลกัษณ์ภายนอกของการใช้ส่ือในพธีิกรรม คือ การเทนํา้

เหนือผู้ รับศีล/การเจิมนํา้มนับนร่างกาย/คําภาวนา 

นยัตรง นํา้ชําระให้เกิดความสะอาด เจิมนํา้มนัเป็นเคร่ือง (การหมาย) การให้กําลงั 

 นยัแฝง ยกบาปทัง้สิน้ กําหนดให้เป็นบตุรพระเจ้า 
 

                                                 
18 การเจิมนํา้มนันี ้ซึง่ในสมยัดัง้เดิม คือสมยัของ Hippolytus มีการเจิมทัง้หลงัรับศีลล้างบาปและ
ขณะรับศีลกําลงันัน้ บดันีพ้ระศาสนจกัรให้งดเจิมหลงัรับศีลล้างบาป ถ้ามีการรับศีลกําลงัตอ่เน่ือง 
และให้เจิมเฉพาะรับศีลกําลงั แสดงให้เห็นวา่พระศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิไมถื่อวา่การเจิมนํา้มนั
ศกัดิ์สทิธ์ิเป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีสดุของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
19 ก่อนสง่ศีลมหาสนิทคือ ก่อนบาทหลวง ( Priest )ชแูผ่นศีลกลา่วว่า  “ น่ีคือลกูแกะพระเจ้า....” เป็น
การดีท่ีท่านจะพดูสัน้ๆ ถึงความย่ิงใหญ่ของธรรมลํา้ลกึแห่งศีลมหาสนิท ซึง่เป็นศนูย์กลาง 
แห่งพิธีเข้าเป็น คริสตศาสนิกชน และชีวิตคริสตชนเอง ( พิธีล้างบาปผู้ใหญ่, 234 ) 
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 สรุป 
 1. ศีลล้างบาปทําให้เกิดชีวิตใหมใ่นพระคริสตเจ้า ศีลล้างบาปจําเป็นเพ่ือความรอด 
ตามนํา้พระทยัขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเช่นเดียวกบัท่ีเราเข้าในพระศาสนจกัรนัน้เองโดยอาศยั 
ศีลล้างบาป 
 2. ผลของศีลล้างบาปหรือพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปคือ การยกบาปกําเนิด 
และบาปสว่นตวัทกุประเภท เม่ือบงัเกิดชีวติใหมนี่ ้มนษุย์กลายเป็นบตุรบญุธรรม ของพระบิดา 
สมาชิกของพระคริสตเจ้าพระวิหารของพระจิตเจ้า เพราะศีลนี ้ผู้ รับศีลล้างบาปก็เป็นสมาชิกของ   
พระศาสนจกัร พระกายของพระคริสตเจ้า และมีสว่นร่วมสงัฆภาพกบัพระคริสตเจ้า 
 3. ศีลล้างบาปประทบัตราฝ่ายจิตท่ีลบล้างไมอ่อกลงในวิญญาณ ซึง่ตรานัน้ทําให้ผู้ รับ
ศีลล้างบาปได้รับการแตง่ตัง้ให้เข้าสูก่ารถวายเคร่ืองบชูาของศาสนาคริสต์ ศีลล้างบาป ไมส่ามารถ 
รับซํา้ได้อีกอนัเน่ืองมาจากลกัษณะท่ีพิมพ์ตรานัน้ไว้แล้ว20 
 
  1.2  ศีลอภัยบาป 
  ศีลอภยับาป คือ ศีลศกัดิ์สทิธ์ิซึง่ยกบาปท่ีเราได้กระทําหลงัแตรั่บศีลล้างบาปแล้ว 
เป็นการคืนดีระหวา่งผู้ ท่ีได้หลงลืมตวักระทําผิดกบัพระเจ้าและเพ่ือนมนษุย์ โดยท่ีผู้ รับศีลฯ ต้องรู้สํานกึ
ถงึความผิดท่ีตนเองได้กระทําและตัง้ใจจะไม่กระทําอีกแล้วไปสารภาพความผิดของตน  กบับาทหลวง  
(Priest) ซึง่จะทําหน้าท่ีอภยับาปให้ โดยปกมือเหนือผู้สารภาพผิดอนัเป็นสญัลกัษณ์การอภยับาป 
ในนามของพระ พร้อมกบักล่าวคําอภยับาปว่า “พระเป็นเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระเมตตา ได้ทรงทําให้โลกคืนดีกบั
พระองค์ อาศยัการสิน้พระชนม์และการกลบัคืนชีพของพระบตุรและทรงส่งพระจิตมาเพ่ืออภยับาปมนษุย์  
ขอพระองค์ประทานพระเมตตาและสนัติสขุแก่ท่าน อาศยัศาสนบริการของพระศาสนจกัร ข้าพเจ้าจงึ 
อภยับาปทัง้สิน้ของท่าน  เดชะพระนาม  พระบิดา   และพระบตุร   และพระจิต” 
 
   1.2.1  ประวัตแิละที่มา 
   พระเยซเูจ้าทรงตัง้ศีลอภยับาป เวลาคํ่าท่ีพระองค์ทรงกลบัเป็นขึน้มา เม่ือ  
พระองค์ตรัสแกเ่หลา่อคัรสาวกว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ถา้ท่านจะยกความผิดบาปของผูใ้ด 
ความผิดบาปนัน้ก็จะถูกยกเสีย และถา้ท่านจะใหค้วามผิดบาปติดอยู่กบัผูใ้ด ความผิดบาปนัน้ 
ก็จะติดอยู่กบัผูน้ัน้” 21 
 
 

                                                 
20 DS 1609,1624 
21 ( ยน. 20:22-23 ) 
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   1.2.2  สมัยแรกเร่ิม 
   จากหลกัฐานในพระวรสารเอง เราพอจะมองเห็น การถือปฏิบตั ิ
ศีลอภยับาปในสมยัเร่ิมแรกนี ้22 พระศาสนจกัรในสมยัอคัรสาวกได้รับรู้วา่ตวัเองทําบาป และมี 
การอภยัให้แก่   พ่ีน้องคริสตชนท่ีทําผิด  การรู้ตวัเช่นนีก้ารทําให้บรรดาสมาชิกตา่งพยายาม  
ประพฤติตนหา่งจากบาปโดยตัง้ใจเป็นตวัอย่างดีแก่กนัและกนั  ตกัเตือน  และภาวนาให้แก่กนั   
การกลบัใจ และการ ”คืนดี” ของตริสตชนท่ีกระทําผิดในสมยันัน้  มีวิธีการปฏิบติัท่ีแตกตา่งกนัอยู ่ 
2 แบบคือ  แบบท่ีหนึง่  เป็นการว่ากลา่วตกัเตือนแบบพ่ีน้อง การภาวนาในท่ีประชมุและ 
การสารภาพผิดต่อพ่ีน้อง23 แบบท่ีสอง  ซึง่ใช้ถือปฏิบตัิในกรณีท่ีเป็นความผิดขัน้อกุฉกรรจ์  และ 
เป็นบาปประเภทท่ีเรียกกนัวา่บาป “อือ้ฉาว” (ฆาตกรรม – ผิดประเวณี – ละทิง้ศาสนา) มีการปฏิบตัิ
ท่ีเป็นพิธีรีตรองมากกว่าแบบแรก  ประกอบด้วย 2 วาระคือ  วาระแรก  แยกคนบาปออกจาก 
สงัคมคริสตชน  ด้วยกลวัวา่ เขาอาจทําให้สงัคมคริสตชนทัง้กลุม่เสียหาย พร้อมกนันัน้ก็แก้ไขและ
ตกัเตือนให้กลบัใจ24  วาระตอ่มาคือ  “คืนดี” ( กบัพระเจ้าและพระศาสนจกัร ) พร้อมกบัรับเข้ามาอยู่
ในสงัคมคริสตชนเสียใหม ่ เม่ือแน่ใจวา่  เขาผู้นัน้กลบัใจอย่างจริงจงัแล้ว25 
 ตอ่จากสมยัอคัรสาวก  พระศาสนจกัรในสมยัแรกๆ  คือคริสตศตวรรษท่ี 1 – 2 เราพบ
หลกัฐานในหนงัสือ Didache วา่ 
 “ในวนัพระเจ้า  ทกุคนต่างมาร่วมชมุชนุกนั  บิขนมปังและกล่าวคําขอบพระคณุพระเจ้า       
(ร่วมถวายบชูามิสซา – ผู้ เขียน) หลงัจากทีพ่วกท่านสารภาพผิดแลว้  การถวายบูชาของท่าน 
จึงสะอาดบริสทุธ์ิ  ใครก็ตามทีมี่ข้อผิดพอ้งหมองใจกบัพีน่อ้ง  อย่าใหม้าร่วมในทีป่ระชมุกบั 
พวกท่าน  จนกว่าจะคืนดีเสียก่อน  เพือ่มิให้การถวายบูชาของท่านมีราคี ” 26 
 เห็นได้วา่เป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่สอนและวิธีการของอคัรสาวกนัน่เอง27 วา่ “การคืนดี” 
หรือศีลอภยับาปเป็นเง่ือนไขจําเป็นข้อแรก เพ่ือให้คําภาวนาโดยเฉพาะอยา่งย่ิงพิธี ศีลมหาสนิท   
เป็นไปอยา่งเหมาะสม  และแท้จริง 

                                                 
22 Cf. J. MURPHY-O’CONNOR, “Peche et Communaute dans le N.T.” in : Rev. Bib., 74  
   (1967) 161-193 
23 Cf. มธ. 18:15-17 , 19-20 , กท. 6:1-6 , ยก. 5:16-20 , 1ยน. 5:16 
24 Cf. 2ธส. 3:6-15 , 1 ทธ. 1:20  ฯลฯ 
25 Cf. 2 คร. 5:2-11 
26 F.X. FUNK, Patres Apostolici, Tubingen 1901, XIV-1, 2 ,pp. 3-57 
27 1 คร. 11:28 , มธ. 5:23-24 ใน Epistula Barnabee (จดหมายของบาร์นาบา “สนันิษฐานว่า 
เขียนท่ีปาเลสไตน์ ราวต้นคริสตศตวรรษท่ี 2) ก็มีคําสอนแนวเดียวกบัใน Didache ดงันี ้ “เจ้าต้องใส่
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 การถือปฏิบตัิของคริสตชนในสมยัดัง้เดิมคือคนบาปต้องเป็นทกุข์เสียใจ  และรับรู้วา่ตน
เป็นคนบาป  เฉพาะพระพกัตร์พระเป็นเจ้า  และต่อหน้าชมุชนพระศาสนจกัรทัง้ครบ  ไม่วา่ 
ผู้ มีอํานาจปกครองหรือสตับรุุษตา่งภาวนาพร้อมกนั  ตอ่จากนัน้เป็นการร่วมมือจากทัง้สองฝ่าย 
ในการแก้ไขความผิดพลาด  และการอภยับาปจากสมณะเป็นครัง้สดุท้าย 
 
   1.2.3  การถือปฏิบัตใินสมัยต่อๆ มา 
  ในคริสตศตวรรษท่ี 2-3 นี ้เป็นสมยัแห่งการเบียดเบียนพระศาสนจกัร 
อยา่งรุนแรงและโหดเหีย้มท่ีสดุ  คริสตชนบางคนทนถกูทรมานไมไ่หว  ได้ละทิง้พระศาสนาไป  
(อาโปสตาตา) พระศาสนจกัรพยายามหาวิธีการอภยับาปขึน้ แต่ก็ยงัไมมี่แบบแผนท่ีแน่นอน 
ตายตวั  หลกัฐานท่ีพออ้างอิงได้คือหนงัสอื Didascalia Apostolorum28 สรุปได้ดงันี ้
   1) บาปทกุประการมีทางแก้ไข  และรับการอภยัได้ (2, 16, ss)29 
   2) มขุนายก (Bishop) ปกมือเหนือคนบาป (เพ่ืออภยับาป)  
มีอนบุาทหลวง (Decon) ใกล้ชิด (2, 28 ss) 
    - การปฏิบตัิตอ่คนบาป ให้ถือแบบ บิดา ตอ่บตุร 
    - บพัพาชนียกรรม (ถกูตดัขาดจากสงัคมพระศาสนจกัร /  
Excommunicate) ถือวา่เป็นการ “เยียวยา” จนกว่าจะเห็นวา่คนบาปเป็นทกุข์เสียใจ และ 
ใช้โทษบาปมานานพอสมควร 
   ในคริสตศตวรรษท่ี 3-4  มีมจิฉาทิษฐิ (เฮเรติก) เกิดขึน้มากมาย  เช่น  ลทัธิ  
Donatism, Arianism, Montanism, Novatianism เป็นต้น  พระศาสนจกัรก็ย่ิงเข้มงวดกบัคนบาป
มากขึน้  การอภยับาป  ยอ่มให้เป็นทางการต่อหน้าสาธารณชน  และการ “คืนดี” ย่อมกระทํา 
อยา่งเป็นพิธีรีตองเสมอ (Canonical penitence) แม้วา่บางกรณีคนบาปจะมีสารภาพผิดตอ่ 
มขุนายก (Bishop) เป็นการสว่นตวัแล้วก็ตาม  ทัง้นี ้ เพ่ือป้องกนั  หรือ “เยียวยา” บาปประเภท  
มิจฉาทิษฐินี ้เป็นต้น  พระศาสนจกัรเคร่งครัดถงึกบัหลงัจากคนบาปกลบัใจแล้ว  ยงัถกูจํากดัสิทธิ       
หลายอย่างไปจนตลอดชีวิต  เช่นทํางานประเภทบริการประชาช  (Public service)    ไมไ่ด้                

                                                                                                                                               

ใจในการคืนดี มีสนัติภาพ กบัอีกฝ่ายหนึง่ และอยา่ได้ไปภาวนาโดยมีมโนธรรมที่แปดเปือ้น”  
(c. 19,12)  
28 เขียนท่ีซีเรียเหนือ ราว ค.ศ.220 Ed. FUNK 
29 ในอฟัริกา Terlullian สมยัยงัเป็น montanist ซึง่เป็นลทัธิถือเคร่งครัดมาก สอนวา่ คนบาปไมค่วร
ได้รับการอภยัโทษ เพราะจะทําให้คนอืน่ถือเป็นเย่ียงอย่าง และถือหลกัวา่การไมย่อมอภยัโทษให้ 
คนบาปนัน้ จะทําให้คนอ่ืนกลวัไม่กล้าทําบาป 
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ฝ่ายสามีหรือภรรยาตายแล้ว จะแตง่งานอีกหนไมไ่ด้ ศีลมหาสนิทในเวลามิสซาไม่ได้ ดงันี ้ เป็นต้น   
ผลท่ีตามมาคือ  หลายคนหมดความอดทน  ทิง้วดัไปเลยก็มี 
   ในคริสตศตวรรษท่ี 5-6 วิธีการปลดเปลือ้งบาปมีแบบแผนอย่างเป็นพิธีรีตรอง  
กลา่วคือในวนัพธุศกัดิ์สทิธ์ิคนบาปบางประเภทบาป “อือ้ฉาว” (ฆาตกรรม ผิดประเวณี ละทิง้ศาสนา) 
จะถกูนําตวัออกจากคกุ  เพ่ือทําพิธี “คืนดี” กบัพระศาสนจกัร30  ในวนัพฤหสั-ศกัดิ์สิทธ์ิ คนบาปจะถกู
นําตวัมากราบจรดพืน้ต่อหน้ามขุนายก (Bishop) อนบุาทหลวง (Decon) จะกลา่วนําพิธีว่าเป็นวนั
เวลาแห่งความรอด, ความตาย-ชีวิต, ความยนิดีของพระศาสนจกัร ท่ีมีคนกลบัเข้ามาใหม ่               
นบัได้ว่าเป็นความเจริญของพระศาสนจกัรเอง กลา่วถงึการคืนดี ซึง่เก่ียวกนักบัศีลล้างบาป             
ต่อจากนัน้มขุนายก (Bishop)    กลา่วตกัเตือน  ให้มีความสภุาพให้ระลกึถงึความเมตตาของพระเจ้า
ให้มีความหวงั  และกลา่วคําภาวนา 
   สําหรับคนบาป จะต้องกระทําดงัตอ่ไปนี ้
   -  ภาวนา 
   -  พิจารณาบาป 
   -  เป็นทกุข์เสียใจ   
   - สารภาพบาปกบัศาสนบริกร  และรับกิจใช้โทษบาป 
   - ขอโทษและขอคืนดี  เข้าไปอยูใ่นสงัคมคริสตชนใหม ่
   - ไมแ่ต่เพียงขอให้พระศาสนจกัรอภยับาปให้แต่ยงัขอภาวนาอทิุศให้แก่ 
    ตนด้วย 
   ในราวคริสตศตวรรษท่ี 7-8  ได้มีวิธีการแก้บาปแบบ “สว่นตวั” (ทีละคน 
หรือตวัตอ่ตวักบับาทหลวง (Priest) เกิดขึน้ในพระศาสนจกัร อนัมีกําเนิดมาจากกฎ 
ท่ียกเว้นสําหรับพวกนกัพรต    (ฤษี) วา่ไม่ต้องถือตามกฎการอภยับาป “อือ้ฉาว” สําหรับสามญัชน
ทัว่ๆ ไป31 
   น่าสงัเกตอีกประการหนึง่ว่าเม่ือพวกนกัพรตทําบาปหนกั กิจใช้โทษบาป  
ก็ไมเ่หมือนกบัคนอ่ืน  เช่นว่ามีการถอดถอนตําแหน่งหน้าท่ี (ตวัอยา่งจากรองเจ้าอธิการมาเป็นคนทํา
สวน ดงันีเ้ป็นต้น)32 นอกจากพวกนกัพรตแล้ว  ยงัมีพวกท่ีเรียกกนัว่า “ผู้กลบัใจ” (conversi) พวกนี ้
แม้ไมอ่ยูใ่นอารามนกัพรต  แต่ก็ดําเนินชีพแบบนกัพรตคือถือเพศพรหมจรรย์และบําเพ็ญตบะ      
พวกเหลา่นีไ้ด้รับการยกเว้นเช่นกนั ไมต้่องถือตามกฎการอภยับาป ในท่ีสาธารณะอยา่งเป็น           
พิธีรีตอง  (Canonical penitence)   การอภยับาปและการใช้โทษบาป   แบบสว่นตวัในอาราม   
                                                 
30 เห็นได้วา่ในสมยันัน้ การเมืองกบัศาสนายงัปะปนกนัอยู่ 
31 Ad monachos, De Paentitentia ; PL 58,875-876 
32 Siricius, Ep. 167 , inquisitio 
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นกัพรต  ได้คอ่ยๆ แพร่หลายนอกอาราม  สืบเน่ืองมาจากบรรดานกัแพร่ธรรมท่ีเป็นนกัพรตนําวธีิการ
อภยับาปของตนนีไ้ปใช้ในดนิแดนท่ีประกาศสอนศาสนา และเรียกการอภยับาปแบบนีว้า่ Tariff 
penitence33 ซึง่พิธีการนีป้ระกอบด้วย 
   1) คนบาปสารภาพบาปสว่นตวั  ตวัตอ่ตวั  กบับาทหลวง (Priest)  ไมใ่ช ่  
กบัมขุนายก ( Bishop ) และอยา่งเปิดเผยแบบ Canonical penitence  
   2) บาทหลวง (Priest) ให้กิจใช้โทษบาปตามความหนกัเบาของบาป   
กิจใช้โทษบาปแบบนีป้กติมีการภาวนา ขอมิสซาเพ่ือรับการอภยับาป 
   3) เม่ือคนบาปทํากิจใช้โทษบาปดงักลา่วข้างต้นแล้ว  กิจใช้โทษบาปหนกัๆ
แบบอ่ืน  ตามวิธีอภยับาปแบบ Canonical Penitence เช่นห้ามทํางานประเภทบริการประชาชน     
รับศีลมหาสนิทในเวลามิสซาไมไ่ด้ ยืนเท้าเปลา่ในฤดหูนาวหน้าวดัเวลามีการประกอบพิธีกรรม  
เป็นอนัยกเลิก 
   4) เม่ือคนบาปพลาดพลัง้ตกในบาปอีก  ก็มาทําพิธีปลดเปลือ้งบาปแบบนี ้
ได้อีก  (ซึง่จะยากมากถ้าเป็นกรณีอภยับาปแบบ “อือ้ฉาว” หรือ Canonical Penitence) 
   ในคริสตศตวรรษท่ี 9 เป็นต้นมา  วิธีอภยับาปมีอยู ่2 แบบตามประเภท 
ของบาป  คือถ้าบาปประเภท “อือ้ฉาว” (ฆาตกรรม ผิดประเวณี ละทิง้ศาสนา) ก็ใช้วิธีอภยับาป   
“เปิดเผย” หรือ Canonical Penitence หากเป็นบาปประเภท “ลบัเฉพาะ” หรือนอกเหนือไปจากบาป 
“เปิดเผย” ก็ใช้วิธีอภยับาปแบบเฉพาะสว่นตวั  หรือตวัตอ่ตวักบับาทหลวง (Priest) 
   ในคริสตศตวรรษท่ี 10 วธีิอภยับาปแบบ “เปิดเผย” หรือ Canonical 
Penitence มีผิดแผกกบัแบบในคริสตศตวรรษท่ี 5-6 อยูบ้่าง  เช่นวา่ทําพิธีท่ีหน้าประตโูบสถ์   
มขุนายก (Bishop) เป็นผู้ เรียกคนบาปให้เดินเข้าไปหาท่าน  เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงการเรียก     
และพระเมตตาจากพระเป็นเจ้า  และมขุนายก (Bishop) พร้อมกบัคนบาป  ต่างก้มกราบจรดพืน้ดิน 
เพ่ือสารภาพต่อพระผู้ เป็นเจ้า (ความสภุาพถ่อมตวัของมขุนายก (Bishop)  แม้วา่จะอยูใ่นฐานะ     
หวัหน้า  ผู้แทนของชมุชนพระศาสนจกัร ก็ตาม)34 
   ในศตวรรษท่ี 13 วิธีการอภยับาปแบบ Canonical Penitence  เป็นไป 
อยา่งสลบัซบัซ้อน  แต่วา่พิธีรีรองภายนอกเหล่านัน้  เน้นถึงบาปและเทววิทยาว่าด้วยศีลอภยับาป
อยา่งมาก   (พระเมตตากรุณาของพระผู้ เป็นเจ้า, การร่วมมือของคนบาปกบัพระผู้ เป็นเจ้า               
ในการกลบัใจ, แสงสวา่งแหง่ปัสกา ซึง่เป็นความหวงั และความยินดี ท่ีจะได้กลบัคืนชีพ                     
ในองค์พระคริสตเจ้า ฯลฯ)35 
                                                 
33 tariff = พิกดัอตัราภาษี tariff penitence เป็นการใช้โทษบาปตาม “อตัรา” ความหนกัเบาของบาป 
ท่ีบาทหลวง ( Priest )จะวินิจฉยัให้คนบาปทํา “กิจใช้โทษบาป” ตามนัน้ 
34 ดรูายละเอียดใน Pontif. Rom . Germanicum, Vol II, pp. 58-71, nn. 225 ss. 
35 ดรูายละเอียดใน Pontificale ของ G.Durand , pp. 560-568 
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   1.2.4  สมัยปัจจุบัน 
   พิธีศีลอภยับาปตามการปรับปรุงของสภาสงัคายนาวาติกนัท่ี 2 ซึง่เป็น 
การปรับปรุงท่ีต้องใช้เวลานานหลายปีทีเดียว จนต้องออกลา่ช้ากวา่พิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ         
ทัง้หมด  คือในปี ค.ศ.197436 นัน้ ได้พยายามยดึหลกัของสงัคายนาวาติกนัท่ี 2 ดงัเชน่พิธีกรรม 
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิฉบบัแก้ไขปรับปรุงอ่ืนๆ  ซึง่อาจสรุปหลกัการใหญ่ๆ ดงันี ้
   1) พิธีกรรมเป็นการปฏิบตัิของพระศาสนจกัร  กลา่วคือ  ของประชากร 
ท่ีร่วมประชมุกนั “ไมใ่ช่พิธีท่ีกระทําโดยการสว่นตวั” (สงัฆธรรมนญูวา่ด้วยพิธีกรรม = SC, 26 b) 
   2) จะต้องมีการอา่น (ประกาศ) พระวาจาของพระเจ้า (หรือภาค 
วจนพธีิกรรม) 
   3) พิธีเองจะต้องทําให้เห็นเดน่ชดั เพราะนัน่เป็นคณุลกัษณะของพิธีกรรม 
(SC, 7)  
   4) จะต้องเป็นแบบท่ีสตับรุุษในฐานะผู้มาร่วมประชมุร่วมกนั สามารถ 
มีสว่นร่วมได้เต็มท่ี 
   ถ้าเราศกึษารายละเอียดในหนงัสือพิธีกรรมศีลอภยับาปปัจจบุนั  ซึง่มีพธีิ 
อยู ่3 แบบจะเห็นว่าคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงพิธีกรรม ได้พยายามทําตามหลกัการของ 
สภาสงัคายนาวาติกนัท่ี 2 อยูแ่ล้ว  มากบ้างน้อยบ้าง  แตก็่นบัวา่เป็นความ “พยายาม” ท่ีดีกว่า 
แบบเดิมมาก 
 
ข้อความสําคญัในพระคมัภีร์ ( Bible )ท่ีบง่ชี ้เก่ียวเน่ือง สมัพนัธ์กบัศีลศกัดิ์สทิธ์ิประการนีค้ือ 
 - ในเย็นวนันัน้ วนัแรกของสปัดาห์ พระเยซเูจ้าทรงแสดงองค์แก่สาวกและตรัส 
กบัเขาวา่  “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทัง้หลายอภยับาปของผู้ ใด บาปของผู้นัน้ก็จะได้รับการอภยั 
ท่านทัง้หลายไม่อภยับาปผู้ใด บาปของผู้นัน้ก็ไม่ได้รับการอภยัด้วย” (ยน. 20:19, 22-23) 
 - คนเจ็บต้องการหมอ คนสบายไมต้่องการ เรามิได้มาเพ่ือจะเรียกคนท่ีเห็นว่า 
ตวัชอบธรรม แตม่าเรียกคนท่ีพวกท่านเรียกว่านอกรีต” (มก. 2:17) 
 - ท่านมิได้จบูเรา แตห่ญิงผู้ นีม้ิได้หยดุจบูเท้าเรา  ท่านมิได้เอานํา้ชโลมศีรษะของเรา  
แตน่างเอานํา้หอมชโลมเท้าของเรา เหตฉุะนัน้เราบอกท่านวา่ ความบาปผิดของนางซึง่มีมาก         
ได้โปรดยกเสียแล้ว เพราะนางรักมาก แตผู่้ ท่ีได้รับการยกน้อย ผู้นัน้ก็รักน้อย (ลก. 7:47-50) 
 
                                                 
36 Rituale Romanum ex decreto. … Pauli PP. VI promulgatum: ORDO PAENITENTIAE Ed. 
Typica, Tupis Polyglottis Vaticanis 1974. ( กฤษฎีกา ) ( Decretum ) ท่ีประกาศใช้: วนัท่ี 2 
ธนัวาคม ค.ศ.1973 
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 ศีลอภยับาป (มธ. 16: 13-19) มีสญัลกัษณ์ภายนอกของการใช้สื่อในพิธีกรรม คือ 
 การปกมือเหนือผู้ รับศีล/คําภาวนาอภยับาป 
 นยัตรง การสง่อํานาจของผู้ มีอํานาจ 
 นยัแฝง การได้รับอภยับาปของบคุคลนัน้/อํานาจของพระท่ีผ่านทางศาสนบริกร 
   (บาทหลวง ( Priest )) 
 
สรุป 
 1. การอภยับาปท่ีทําภายหลงัศีลล้างบาปนัน้ ได้รับการให้โดยทางศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
ท่ีเรียกวา่ ศีลแห่งการกลบัใจ  ศีลแหง่การสารภาพบาป ศีลอภยับาปหรือศีลแหง่การคืนดี 
 2. ผู้ซึง่ทําบาปก็ทําลายเกียรติของพระเจ้าและความรักของพระองค์ ศกัดิศ์รีแห่ง 
การเป็นมนษุย์ของตน ท่ีถกูเรียกให้มาเป็นบตุรพระเจ้า และชีวิตฝ่ายจิตของพระศาสนจกัร               
ซึง่คริสตชนทกุคนเป็นศิลาท่ีมีชีวิต 
 3. ศีลอภยับาป ประกอบด้วยสามกิจการท่ีทําไปพร้อมกนั โดยผู้สารภาพบาป         
และโดยการยกบาปจากฝ่ายบาทหลวง (Priest) กิจการของผู้สารภาพบาปนัน้ได้แก่ การสํานกึผิด  
การสารภาพบาป       หรือการบอกบาปกบับาทหลวง    (riest)   ความตัง้ใจท่ีจะแก้ไข      และ
ประกอบกิจใช้โทษบาป 
 4. บาทหลวง ( Priest )เท่านัน้ท่ีได้รับอํานาจของพระศาสนจกัรให้มีความสามารถ 

ยกบาป สามารถอภยับาปในนามของพระคริสตเจ้า 

 5. ผลทางจิตใจของศีลอภยับาปได้แก่ 

  - การคืนดีกบัพระเจ้า ซึง่โดยทางนีผู้้ ใช้โทษบาปได้รับพระหรรษทานคืนมา 

  - การคืนดีกบัพระศาสนจกัร 

  - การยกโทษถาวรท่ีสมควรอนัได้รับเน่ืองจากบาปหนกั 

  - การยกโทษชัว่คราวอย่างน้อยเป็นบางสว่นท่ีเป็นผลตามมาของบาป 

  - สนัติสขุและความสบายใจของมโนธรรมและความบรรเทาทางจิตใจ 

  - การเพ่ิมพลงัทางจิตเพ่ือการรบสู้แบบคริสตชน 

 
  1.3  ศีลมหาสนิท 

  ศีลมหาสนิท คือ ศีลศกัด์ิสทิธ์ิซึง่บรรจพุระกาย, พระโลหิต, พระวิญญาณ และ    

พระเทวภาพของพระคริสตเจ้า ภายใต้รูปปรากฏของปังและนํา้องุ่น เพ่ือแสดงถงึ                      

ความเป็นหนึง่เดียวกนัระหวา่งพระกบัมนษุย์  และเสนอความหมายของความรัก   และการไถ่ให้รอด 
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ของพระเยซูเจ้าท่ีมีต่อโลกโดยมีสัญลักษณ์คือแผ่นปังไร้เชือ้และเหล้าองุ่น โดยท่ีพระองค์ตรัสว่า    

“รับปังนีไ้ปกินให้ทั่วกัน  น่ีเป็นกายของเราท่ีจะมอบเพ่ือท่าน…..”และ “   รับถ้วยนีไ้ปดื่มให้ทั่วกัน  น่ีเป็น       

ถ้วยโลหิตของเรา  โลหิตแห่งพนัธสัญญาใหม่อนัยืนยง  โลหิตซึ่งจะหลัง่ออกเพ่ืออภัยบาปสําหรับท่าน และ

มนษุย์ทัง้หลาย  จงทําการนีเ้พ่ือระลกึถึงเราเถิด”  เป็นการประกอบพิธีศีลมหาสนิทในพิธีกรรม  พิธีมิสซาบชูา 

ขอบพระคุณซึ่งชาวคริสต์ไปร่วมพิธีในทุก ๆ วันอาทิตย์   เป็นการแสดงออกถึงความรักของพระ                         

โดยประทับอยู่ในรูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่น ท่ีอภิเษกโดย   ศาสนบริกร คือบาทหลวง (Priest)                     

เพ่ือเป็นอาหารฝ่ายจิต  (Spiritual / Soul)  คริสตชน  เพ่ือดําเนินชีวิตอยา่งถกูต้องตามคําสอนของพระ 
 
   1.3.1  ประวัตแิละที่มา 

   พระเยซคูริสตเจ้าทรงตัง้ศีลมหาสนิท เวลาค่ําวนัพฤหสับดีศกัดิ์สทิธ์ิ คือ 

วนัก่อนท่ี  พระองค์จะสิน้พระชนม์บนไม้กางเขน 

   “ค่ําวนัพฤหสัฯศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนวนัส้ินพระชนม์ขณะรับประทานอาหารมือ้

สดุทา้ยกบัคณะอคัรสาวก พระองค์ตรัสว่า ‘ เรามีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ ทีจ่ะกินปัสกากบั     
พวกท่าน’ ขณะรับประทานอาหาร พระองค์ทรงหยิบปัง และหลงัจากกล่าวขอบพระคณุแลว้       
พระองค์ทรงเสก และบิออกส่งใหอ้คัรสาวก พลางตรัสว่า ‘ จงรับเอานีไ่ปกินทัว่กนั นีเ่ป็นการของเรา 
กายทีจ่ะถูกมอบเพือ่ท่าน‘ แลว้พระองค์ทรงหยิบถว้ยเหลา้องุ่น และหลงัจากกล่าวขอบพระคณุแลว้ 
ก็ยืน่ใหบ้รรดา อคัรสาวกพลางตรัสว่า ‘ จงรับถว้ยนีไ้ปดืม่ใหท้ัว่กนั เหตวุ่านีเ่ป็นโลหิตของเรา 
 โลหิตใหม่แห่งพนัธสญัญาอนัสถาพร โลหิตนีจ้ะหลัง่ออกเพือ่ท่าน และคนจํานวนมาก              
เพือ่ชําระบาป... 
จงทําดงันีเ้พือ่ระลึกถึงเราเถิด ‘ “37 

   พระเยซเูจ้าทรงตัง้ศีลมหาสนิทเพ่ือ 

   1) ถวายพระองค์เองเป็นเคร่ืองบชูา แด่พระบิดาเจ้าบนสวรรค์ 

   2) เป็นอาหารเลีย้งวิญญาณเรา 

   3) ประทบัอยูท่่ามกลางเราเสมอไป 

 
   1.3.2 สมัยแรกเร่ิม 
   เอกสาร 4 ฉบบัในพระคมัภีร์ (Bible) ภาคพนัธสญัญาใหม ่ ได้เลา่ถงึ 
การกระทําของพระเยซคูริสตเจ้าขณะรับประทานอาหารค่ําครัง้สดุท้ายของพระองค์ เอกสารฉบบัแรก 

                                                 
37 ( ลก. 22:13-20 ) 

DPU



 
 

92 
 

ท่ีเก่าแก่กวา่ทัง้หมดคือ จดหมายของนักบุญเปาโล ฉบับแรกถึงชาวโครินธ์38 เลา่ว่า  
“เหตวุ่าเร่ืองท่ีข้าพเจ้าบอกให้ท่านทราบนัน้ ข้าพเจ้าได้รับจากพระเจ้า คือในคืนท่ีพระเยซเูจ้า 
ถกูทรยศ พระองค์ทรงหยิบขนมปังเม่ือ  (ภาวนา) ขอบพระคณุแล้ว ทรงบิปังออก ตรัสวา่ “น่ีคือ     

กายของเรา ที่จะมอบเพื่อท่าน จงทาํดงันี ้เพ่ือระลึกถงึเราเถิด” ทํานองเดียวกนั เม่ือเลีย้ง
อาหารค่ําเสร็จแล้ว พระองค์ทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น ตรัสว่า ‘ถ้วยนีคื้อพนัธสัญญาใหม่ด้วยโลหติ
ของเรา (หรือ    ‘น่ีเป็นถ้วยโลหติของเรา โลหติแห่งพันธสัญญาใหม่…’) ทุกครัง้ที่ท่านดื่ม          
ถ้วยเหล้าองุ่นนี ้จงทาํเพื่อระลึกถงึเราเถดิ” (1 คร. 11:23-25) 
   เอกสารอีก 3 ฉบบั คือพระวรสาร 3 เลม่ท่ีเลา่เร่ืองนี ้คือ ลกูา 22:13-20,    
มาระโก 14:16-25, และมทัธิว 26:19-29 
   จากการศกึษาเปรียบเทียบดเูอกสารทัง้ 4 ฉบบัดงักลา่ว ก็พอเพียงท่ีจะสรุป
และเห็นชดัแจ้งวา่ บรรดาอคัรสาวกผู้ เป็นพยานรู้เห็นการกระทํา และพระวาจาของพระคริสตเจ้า  
ได้เห็นความสําคญัของการ  “ทาํดังนี.้...” ของพระเยซเูจ้า นัน่คือทําสิ่งซึง่พระเยซเูจ้าทรงกระทํา   
และทรงสัง่ให้พวกท่านทําสืบไป 
   พงึสงัเกตว่าการกระทําดงักลา่วของพระเยซเูจ้านัน้ กระทําโดยอาศยักรณี 
แวดล้อมและพิธีการของชาวยิว และทําให้เกิดความหมายใหม ่กลา่วคือ 
   1) เม่ือเร่ิมรับประทานอาหารค่ํา (ซึง่เวลานัน้เป็นงานเลีย้งฉลองปัสกา     
ของชาวยิว พระเยซเูจ้าได้ทรงปฏิบตัิและทรงตัง้พิธีปัสกาใหม)่ นกับญุลกูาเลา่ถงึการด่ืมเหล้าองุน่        
ถ้วยแรก ซึง่มีความหมายถึงการมองถงึจดุหมายปลายทางขัน้สมบรูณ์ (Eschatology) (ลก. 22:17-
18) นกับญุลกูาเลา่ถงึงานเลีย้งปัสกาแบบเดิม ซึง่เร่ิมต้นด้วยการกลา่วถงึคําสดดีุสรรเสริญ 
พระเจ้า อย่างไรก็ตาม  ตอนนีเ้ราไมถื่อวา่เป็นสว่นหนึง่ของพิธีใหมท่ี่พระเยซเูจ้าทรงตัง้ขึน้ 
   2) ในเวลาเร่ิมรับประทานอาหารค่ําฉลองปัสกาของชาวยิวเช่นกนั ขณะท่ีใน
พิธีของพวกยิวมีการกลา่วถวายพรแดพ่ระเจ้าสัน้ๆ สําหรับขนมปังไมใ่สเ่ชือ้ (ยิสต์) พระเยซเูจ้าทรง
ปฏิบตัิเช่นเดียวกนั โดยให้ความหมายใหม ่  การกระทําของพระองค์เป็นไปดงันี ้ คือ 
    -  ทรง หยิบ ขนมปัง 
    -  กลา่วคําภาวนา ถวายพร พระเจ้า 
    -  ทรง บิ ขนมปังออก 
    -  ประทาน ให้บรรดาสาวก 
    - ตรัส โดยมีสาระสําคญัวา่ “รับเอาน่ีไปกนิให้ทั่วกัน  น่ีเป็นกายของ

เราที่จะมอบเพื่อท่าน” 

                                                 
38 ราว ค.ศ.55 
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    3) เม่ือใกล้จบการเลีย้งปัสกาของชาวยิว-ตามท่ีนกับญุเปาโลและลกูา
เขียนเลา่ไว้อย่างเจาะจง - เป็นเวลาท่ีตามพิธีฉลองปัสกาของชาวยิว มีการถวายพรแด่พระเจ้า        
อีกหนหนึ่ง สําหรับเหล้าองุน่ถ้วยท่ีสามท่ีผสมนํา้นิดหน่อย พระเยซเูจ้าก็ทรงกระทําคล้ายกนั กลา่วคือ 
    - ทรง หยิบ ถ้วยเหล้าองุ่น 
    - กลา่ว คาํภาวนาแห่งการขอบพระคุณ 
     (ภาษากรีก : Eucha- ristesas )39 
    - ประทาน ให้บรรดาสาวก 
    - ตรัสวา่ “รับถ้วยนีไ้ปดื่มให้ทั่วกัน น่ีเป็นถ้วยโลหติของเรา  โลหติ

แห่งพันธสัญญาใหม่” ลงท้ายด้วยคําสัง่ว่า “จงทาํดังนี ้เพ่ือระลึกถึงเราเถดิ”  
   พระศาสนจกัร นบัตัง้แตส่มยัอคัรสาวกเป็นต้นมา การทําตามคําสัง่ 
ของพระเยซเูจ้าในเร่ืองนีอ้ยา่งเป็น พธีิการ จงึรวมการกระทําดงักลา่วของพระเยซเูจ้าเข้าไว้            
4   ประการท่ีสําคญัในพิธีบชูามิสซาดงันีค้ือ 
    1. หยิบปังและถ้วยเหล้าองุ่น 
    2. กลา่วคําภาวนาสดดีุ – ขอบพระคณุ ( บทขอบพระคณุ )40 
    3. บิปัง 
    4. แจกจ่ายปังและเหล้าองุน่ให้บรรดาสตับรุุษ41 
 

   1.3.3  การถือปฏิบัตใินสมัยต่อๆ มา 
   พิธีบชูามิสซา ซึง่บดันีป้ระกอบด้วยภาคสําคญั 2 ภาค คือภาควจนพิธีกรรม 
และภาคศีลมหาสนิทนัน้ ตัง้แตแ่รกเร่ิมทีเดียว อาจประกอบด้วยภาคศีลมหาสนิทเท่านัน้ ก็มีดงัจะ
เห็นได้จากหลกัฐานของนกับญุยสุตินมรณสกัขี (ราว ค.ศ. 150) ท่ีเขียนเลา่ไว้ว่า หลงัจากมี 
พิธีล้างบาปแล้วก็ถวายบชูามิสซาด้วยภาคศีลมหาสนิทเลย โดยไมมี่การอา่นพระวาจาของพระเจ้าใน  
ภาควจนพธีิกรรม42 ถึงกระนัน้ก็ดี ในหนงัสือเล่มเดียวกนับทท่ี 67 กล่าววา่ ในวนัอาทิตย์ ชมุชน 
                                                 
39 ซึง่เป็นท่ีมาของคําวา่ Eucharist ท่ีใช้ในภาษาไทยวา่ “ศีลมหาสนิท” นัน่เอง ซึง่ถ้าแปลตรง
ตวัอกัษรต้องว่า “ศีลแหง่การขอบพระคณุ” 
40 แน่นอนว่าการกลา่วคําภาวนาขอบพระคณุ ( บทขอบพระคณุ ) นัน้ต้องถือวา่เป็นเร่ืองสําคญั 
เพราะเป็นการท้าวความถงึการกอบกู้มนษุยชาติของพระเจ้า ทัง้ยงัเป็นการถือตามคําสัง่ของพระเยซู
เจ้าท่ีว่า “จงทําดงันีเ้พ่ือระลกึถึงเราเถิด” ด้วย 
41 พงึสงัเกตว่าในการเลีย้งใดๆ จะต้องมีการกระทําท่ีสําคญั 3 อยา่งคือ การเตรียมขนมปัง ( ข้าว ) 
และเหล้าองุ่น ( เคร่ืองด่ืม ) – แบง่ปันแจกจ่าย - และด่ืมกิน 
42 I Apologia c. 65 ss. 
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คริสตงัได้ร่วมกนัประกอบพธีิบชูามิสซา โดยเร่ิมต้นด้วยภาควจนพิธีกรรม แล้วจงึภาคศีลมหาสนิท 
ฉะนัน้เราจงึลงความเห็นได้วา่ ตัง้แตค่ริสตศตวรรษท่ี 2 เป็นต้นมา มิสซาประกอบด้วยภาคสําคญั      
2  ภาคอยูแ่ล้วจนถึงปัจจบุนั 
 
   1.3.4 สมัยปัจจุบัน 
   จากการท่ีมี “ขบวนการพิธีกรรม” (Liturgical Movement) ท่ีเบลเย่ียม, 
เยอรมนี ฯลฯ ในคริสตศตวรรษท่ี 20 จึงทําให้เกิดการต่ืนตวักนัมากในด้านพิธีกรรม จนกระทัง่มาถึง
จดุสดุยอดในสมยัสงัคายนาแห่งวาติกนัท่ี 2 ซึง่ได้ออกบทบญัญติัให้ปฏิรูปแก้ไขปรับปรุงพิธีกรรม   
ใหมห่มด อาจสรุปการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัๆ   ตัง้แตค่ริสตศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมาดงัต่อไปนี ้
   1) สมณสาสน์ของสมเด็จพระสนัตะปาปา ปีโอท่ี 10 “Mediator Dei”  
ค.ศ. 1947 ซึง่ให้แนวเทววิทยาในด้านพิธีกรรมท่ีสําคญัยิ่งฉบบัหนึง่ 
   2) สมเด็จพระสนัตะปาปา ปีโอท่ี 10 ทรงบญัญตัิให้ปรับปรุงพิธีวนัเตรียม
ก่อนฉลองปัสกา (Celebratio Vigiliae Paschalis) ในปี ค.ศ. 1951 
   3) แก้ไข ประมวลกฎเกณฑ์พธีิกรรม (rubrica) ในสมยัสมเด็จ 
พระสนัตะปาปา ยอห์น  ท่ี 23 ค.ศ. 1958 
   4) สงัคายนาแห่งวาติกนัท่ี 2 ประกาศสงัฆธรรมนญูวา่ด้วยพิธีกรรม ใน 
ปี ค.ศ. 1963 
   5) ตัง้สภาท่ีปรึกษา (Consilium) เก่ียวกบัการประยกุต์สงัฆธรรมนญู 
วา่ด้วยพิธีกรรมให้สําเร็จลลุว่งในปีค.ศ. 1964 
   6) หนงัสือพิธีกรรมต่างๆ ท่ีปรับปรุงแก้ไขใหม่ ซึง่มีหนงัสือมสิซาใหม ่
ท่ีเรียกวา่ “ Missale Romanum ฉบบัเปาโลท่ี 6 “ ในปี ค.ศ.1970 รวมอยูด้่วย 
 
ข้อความสําคญัในพระคมัภีร์ (Bible) ท่ีบง่ชี ้เก่ียวเน่ือง สมัพนัธ์ กบัศีลศกัดิ์สิทธ์ิประการนีคื้อ 
 - พระเยซเูจ้าตรัสวา่ “ เราเป็นปังทรงชีวิต ท่ีลงมาจากสวรรค์ ใครกินปังนีจ้ะมีชีวิตอยู่
ตลอดไป” ( ยน. 6:51 ) หรือ  มก. 14:22-25; ลก. 227-20  
 - ระหวา่งอาหารมือ้นัน้ พระเยซเูจ้าทรงหยิบขนมปัง และเม่ือถวายสาธุการแล้ว ทรงหกั
ให้เหลา่สาวก ตรัสวา่ “จงรับไปกินเถิด น่ีเป็นกายของเรา” แล้วทรงหยิบถ้วย โมทนาพระคณุ แล้วสง่
ให้เขา ตรัสวา่ “จงรับไปด่ืมทกุคนเถิด ด้วยง่าน่ีเป็นโลหิตของเรา เป็นพนัธสญัญา เพ่ือคนบาปเป็นอนั
มาก เราบอกท่านทัง้หลายวา่ เราจะไมด่ื่มนํา้แห่งผลเถาองุ่นอีก จนวนั นัน้มาถึง คือวนัท่ี 
เราจะดื่มกบัพวกท่านในแผน่ดินแห่งพระบิดาของเรา (มธ. 26:26-28) 
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 ศีลมหาสนิท (มธ. 26:26-28)  มีสญัลกัษณ์ภายนอกของการใช้ส่ือในพิธีกรรม คือ 
  ปังและเหล้าองุ่นท่ีได้รับการเสก  /  คําภาวนา 
  นยัตรง เป็นอาหารและเคร่ืองดื่น  สามารถเลีย้งชีวิตมนษุย์ 
  นยัแฝง เป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าอาหารเลีย้งชีวิต 
   ฝ่ายจิตวิญญาณ   
 

สรุป 
 1. ศีลมหาสนิทนี ้ เป็นหวัใจและจดุสดุยอด  ของชีวติของพระศาสนจกัร  เน่ืองจากวา่     
พระคริสตเจ้าทรงเช่ือมโยงพระศาสนจกัร และสมาชิกทัง้มวลของพระศาสนจกัรของพระองค์          
ในศีลมหาสนิท กบัเคร่ืองบชูาแห่งการสรรเสริญและการขอบพระคณุ ท่ีถวายแด่พระบิดาเจ้า        
ครัง้เดียวตลอดไปบนไม้กางเขน โดยทางเคร่ืองบชูานีพ้ระองค์ทรงพระหรรษทาน แหง่ความรอด 
ของพระองค์คือ พระศาสนจกัร 
 2. การฉลองศีลมหาสนิทมีองค์ประกอบตอ่ไปนีเ้สมอคือ การประกาศพระวาจาของ
พระเจ้า การขอบพระคณุตอ่พระเจ้าพระบิดา สําหรับคณุความดีทัง้ปวงของพระองค์ โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงสําหรับการประทานพระบตุรของพระองค์ การเสกปังและเหล้าองุ่น และการเข้าไปมี 
สว่นร่วมใน  งานเลีย้งทางพิธีกรรม ในการพระกายและพระโลหิต ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า              
องค์ประกอบต่างๆ   เหล่านีต้ัง้ขึน้เป็นการถวายบชูาอนัเดียวกนั 
 3. ศีลมหาสนิทเป็นการระลกึถึงปัสกาของพระคริสตเจ้า นัน่คือ ผลงานแห่งความรอด 
ท่ีทําสําเร็จสมบรูณ์โดยทางชีวิต การสิน้พระชนม์ และการกลบัคืนชีพของพระคริสตเจ้า เป็นผลงาน     
ซึง่ทําให้เป็นปัจจบุนัโดยกิจการทางพิธีกรรม 
 4. บาทหลวง (Priest) ท่ีได้รับการบวชอยา่งถกูต้องเท่านัน้ สามารถเป็นประธาน      
พิธีมิสซาและเสกปังและเหล้าองุ่นเพ่ือให้กลายเป็นพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 
 5. เคร่ืองหมายสําคญัของศีลมหาสนิทนัน้ คือปังท่ีทําจากเมล็ดข้าว และเหล้าองุ่น 
ซึง่ได้มีการวิงวอน ขอพระพรของพระจิตเจ้า เหนือของถวายนี ้และบาทหลวง (Priest) เอย่ถ้อยคํา 
การเสกท่ีพระคริสตเจ้าได้ทรงกลา่วไว้ระหว่างอาหารค่ํามือ้สดุท้าย ”นีเ้ป็นกายของเราท่ีจะมอบ 
เพ่ือท่าน...น่ีเป็นโลหิตของเรา....” 
 

  1.4  ศีลกาํลัง 
  ศีลกําลงั คือ ศีลศกัด์ิสทิธ์ิ  ซึง่ประทานพระจิตเจ้าพร้อมกบัพระคณุพิเศษ  
ของพระองค์ให้แก่เรา  ทําให้เราเป็นคริสตชนอยา่งสมบรูณ์  เป็นทหารของพระเยซคูริสตเจ้าและพระศาสนจกัร
พระจิตเจ้าจะประทบักบัผู้ รับ    โดยการเจิมนํา้มนัคริสมาบนหน้าผากซึง่เป็นสญัลกัษณ์ 
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ของการประทาน   พระจิตเจ้าพร้อมกับพระคุณ และด้วยการปกมือเหนือศีรษะของผู้ รับของผู้ประกอบพิธี  
พร้อมกบักลา่วคําภาวนาวา่   “จงรับเคร่ืองหมายของพระจิตเจ้า  ซึง่พระบิดาประทานให้” 
  พระคณุของพระจิตมี  7  ประการ  ดงันี ้
  1) พระดําริ ทําให้เรา รู้..........ของพระเป็นเจ้า 
  2)  สติปัญญา  “ เข้าใจในสิ่งท่ีเราต้องเช่ือ และต้องปฏิบติั 
  3)  ความคดิอา่น  “ ตดัสนิใจตามจิตตารมณ์ของความเช่ือในกรณียาก 
  4) กําลงั  “ ตอ่สู้กบัศตัรูฝ่ายวิญญาณ 
  5) ความรู้  “ รู้อตัถ์ความจริงแห่งพระศาสนา 
  6) ความศรัทธา “ รักพระเป็นเจ้า ในฐานะท่ีพระองค์เป็นพระบิดา 
  7) ความยําเกรง “ เคารพระเป็นเจ้า และกลวัจะทําเคืองพระทยั 
 

  “ผู้ มีหน้าท่ีประกอบพิธีศีลกําลงั  ตามปรกตคืิอมขุนายก (Bishop)”  และ  
ถ้าถือตามแนวคําสอนโดยทัว่ไปของสภาสงัคายนาวาติกนัท่ี 2 คําวา่ “มขุนายก (Bishop)” ในท่ีนี ้
หมายถงึมขุนายก (Bishop)  ผู้ปกครองท้องท่ีนัน้ๆ นัน่เอง “ทัง้นี ้ เพือ่แสดงใหเ้ห็นชดัเจนย่ิงข้ึนว่า 
เร่ืองนีเ้กีย่วพนัถึงการทีพ่ระจิตเจ้าเสด็จลงมาครั้งแรกในวนัพระจิตเสด็จ  กล่าวคือเมือ่ไดรั้บ 
พระจิตแลว้  พวกอคัรสาวกไดเ้ชิญพระจิตเสด็จมายงับรรดาสตับรุุษต่อไป ดว้ยการปกมือดงันี ้ 
การรับพระจิตเจ้าโดยอาศยั ศาสนบริการของมขุนายก (Bishop)  จึงแสดงให้เห็นว่า  ผูไ้ดร้ับศีล
กําลงั มีความผูกพนัอยู่กบัพระศาสนจกัรอย่างแน่นแฟ้นย่ิงข้ึน” 
  หนงัสือพิธีศีลกําลงัยงัระบผุู้ มีสทิธิประกอบพิธีนีต้ามตําแหน่งหน้าท่ี (ipso iure)    
อีกดงัตอ่ไปนี ้
  1) ผู้ รัง้ตําแหน่งประมขุสงัฆมณฑล หรือมิสซงัท่ีไมเ่ป็นมขุนายก (Bishop) 
(Administrator Apostolicus) อคัราธิการคณะนกับวชบางคณะ (Praelatus vel Abbas nullius)   
สงัฆรักษ์ (Vicarius et praefectus Apostolicus) ผู้ รักษาการแทนมขุนายก (Bishop)  
(Vicarius Capitularis)  บคุคลเหล่านีเ้ฉพาะในเขตปกครองและในระหวา่งดํารงตําแหน่ง 

 2) บาทหลวง (Priest) ท่ีมีสทิธ์ิตามหน้าท่ีในการประกอบพธีิศีลล้างบาปให้แก่      
ผู้ใหญ่หรือเด็กท่ีมีอายเุรียนคําสอนแล้ว หรือรับคริสตศาสนิกชนผู้ใหญ่นิกายอื่นท่ีรับศีลล้างบาป     
ถกูต้องแล้วเข้ามาเป็นคาทอลิก 
  3) ในกรณีฉกุเฉินคนใกล้ตาย  ถ้าหามขุนายก (Bishop) ไมไ่ด้  บคุคลตอ่ไปนี ้     
มีสิทธิประกอบ    ศีลกําลงั คือ  เจ้าอาวาสและผู้มีตําแหน่งเทียบเท่า (parochi et vicarii 
paroeciales) หรือถ้าทัง้สองไมอ่ยู ่ คณุพอ่ปลดั (vicarii cooperators) , คณุพอ่ดแูลศาสนสมบตัิ                   
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(vicarii oeconomi), คณุพอ่ปลดัรักษาการ  (vicarii substituti) ปลดัผู้ช่วย (vicarii adiutores)43 
ถ้าบคุคลเหลา่นี ้ไมอ่ยู ่ บาทหลวง (Priest) ทกุท่านท่ีไมถ่กูโทษใดๆ ของพระศาสนจกัร 
 

   1.4.2 ประวัตแิละที่มา 
   “เมือ่ทราบข่าวว่า ชาวสะมาเรียไดร้ับพระวาจาของพระเจ้าแลว้ คณะอคัรสาวกซ่ึงอยู่
ใน กรุงเยรูซาเล็ม จึงใชเ้ปโตรและยอห์นไปหาเขา เมือ่สาวกทัง้สองมาถึงแลว้ ก็ไดภ้าวนาเพือ่สตับรุุษใหม่ 
จะไดร้ับพระจิต เพราะพระจิตยงัมิไดเ้สด็จมาเหนือผูใ้ดเลย ดว้ยว่าเขาเพียงแต่ไดรั้บศีลลา้งบาป เดชะ 
พระนาม      ของพระเยซูเจ้าเท่านัน้ สาวกทัง้สองจึงปกมือเหนือพวกเขา และพวกเขาก็ไดร้ับพระจิตเจ้า” 44 
   “เมือ่วนัเทศกาลเพน็เทศเตมาถึง พวกบรรดาอคัรสาวกไดอ้ยู่รวมกนัในทีแ่ห่งหน่ึง  ใน
ทนัใดนัน้มีเสียงมาจากฟ้า เหมือนเสียงพายกุลา้สัน่ก้องทัว่ตึกทีพ่วกเขานัง่อยู่ มีเปลวไฟสณัฐาน 
เหมือนล้ินปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาส้ินทกุคน เขาเหล่านัน้ก็ประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 
จึงตัง้ตน้พดูภาษาอืน่  ๆตามทีพ่ระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงโปรดใหพู้ด”45 
 

   1.4.3  การถือปฏิบัตต่ิอ  ๆมา 
   พิธีศีลกําลงั46 ก็เช่นเดียวกบัพิธีศีลศกัดิ์สทิธ์ิอื่นๆ ท่ีปรับปรุง หลงัจาก
สงัคายนาวาติกนัท่ี 2 ท่ีปกตปิระกอบในระหวา่งพิธีบชูามิสซา  หลงัภาควจนพธีิกรรม   
   ผู้ รับศีลกําลงัมายืนอยูเ่ฉพาะหน้ามขุนายก (Bishop) โดยการนํา 
หรือเบิกตวัของบาทหลวง (Priest) เจ้าอาวาสหรือคนอ่ืนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการสอนอบรม (อาจเป็น
บาทหลวง (Priest)  อนบุาทหลวง (Decon)  หรือครูสอนคําสอนก็ได้) ถ้าผู้ รับศีลกําลงัเป็นเด็ก  บดิา
มารดาหรือพอ่แมท่นูหวัเป็นผู้ นําเข้ามา  มีการเรียกช่ือ ผู้ รับศีลกําลงัเป็นรายตวั (ยกเว้น 
ถ้ามีจํานวนมากเกินไป) 
   ตอ่จากนัน้  มขุนายก ( Bishop )จะเทศน์เตือนใจ  โดยหยิบยกข้อความ     
จากบทอ่านใน พระคมัภีร์ (Bible) มาอธิบาย และทําให้ผู้ รับศีลกําลงัตลอดจนทกุคนได้เข้าใจทราบ       
                                                 
43 สําหรับประเทศไทย ไมนิ่ยมตําแหน่งตา่งๆ มากมายเช่นนี ้ ปกติวดัหนึ่งๆ ก็มีเพียงตําแหนง่         
เจ้าอาวาส และคณุพอ่ปลดั 
 ( อาจจะมีปลดัท่ี1, ท่ี 2... ) 
44 ( กจ. 8:14-17 ) 
45 ( กจ. 2:1-4 ) 
46 Pontificale Romanum ex decreto… Pauli PP.VI promulgatum: Ordo Confirmationis.Ed. 
Typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1971 “จารีตศีลกําลงั” ,คณะกรรมการพิธีกรรม                 
แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ พ.ศ.2516 
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ซึง่ถงึธรรมลกึของศีลนี ้หรือเทศน์จากข้อความตวัอย่างม่ีให้ไว้ในหนงัสือพธีิเอง (เลข 22) ตอ่จากนัน้
เป็นการเชือ้เชิญให้ละทิง้ปีศาจและยืนยนัศรัทธาซึง่เป็นการรือ้ฟืน้คํามัน่สญัญาศีลล้างบาป...  
ท่ีเก่ียวกบัพระจิตได้  วา่ดงันี ้
   “ลกูเช่ือถงึพระจิตเจ้าผู้บนัดาลชีวติ และในวนันีเ้สด็จมาถงึลกูอย่าง 
น่าอศัจรรย์   ทางศีลกําลงัเหมือนท่ีได้เสดจ็มาถงึพวกอคัรสาวกท่ีกรุงเยรูซาเลม็หรือ”  
   - “ลกูเช่ือ” 
   หลงับทสรุปประกาศยืนยนัศรัทธา  มขุนายก (Bishop) กลา่วเชิญชวน         
สตับรุุษให้ภาวนาอทุิศแก่ผู้ รับศีลกําลงั  ตอ่จากนัน้ท่านพร้อมกบับาทหลวง (Priest) ผู้ช่วยทกุคน47      
ปกมือเหนือผู้ รับศีลกําลงั  แตม่ขุนายก (Bishop) ผู้ เดียวภาวนาบทอญัเชิญพระจิตเสด็จลงมา       
ต่อจากนัน้ เป็นพิธีสําคญัของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ คือการเจิมผู้ รับศีลกําลงัด้วยนํา้มนัคริสมา โดยใช้ 
ปลายนิว้หวัแม่มือขวาจุ่มนํา้มนั คริสมาทําเคร่ืองหมายไม้กางเขนบนหน้าผากผู้ รับศีล ซึง่ในเวลา
เดียวกนัหนงัสอืพิธีกลา่ววา่เป็นการปกมือในตวัด้วย48  มขุนายก (Bishop) ตบแก้มเบาๆ            
พลางกลา่วว่า “ขอลกูจงมีสนัติสขุ” ส่วนผู้ รับศีลตอบวา่  “ขอท่านจงมีด้วยเทอญ” ขณะทําพธีิเจิม 
พร้อมกบัปกมือดงักลา่ว พอ่แมท่นูหวัจะวางมือขวาบนบา่ผู้ รับศีลตอ่ไปเป็นบทภาวนาเพ่ือมวลชน49   
และดําเนินพิธีมิสซาต่อไปจนจบ  
 
ข้อความสําคญัในพระคมัภีร์ (Bible) ท่ีบง่ชี ้เก่ียวเน่ือง สมัพนัธ์ กบัศีลศกัดิ์สิทธ์ิประการนีคื้อ 

   - “บรรดาอคัรสาวกท่ีกรุงเยรูซาเล็ม สง่เปโตรและยอห์นไปหาชาวสะมาเรีย 

เม่ือทราบวา่ เขาได้รับพระวาจาของพระเจ้าแล้ว เม่ือเปโตรและยอห์นไปถงึ ได้อธิษฐานภาวนา

สําหรับ ชาวสะเรียเหลา่นัน้ เพ่ือให้ได้รับพระจิตเจ้า เพราะยงัไมมี่ผู้ ใดรับองค์พระผู้ เป็นเจ้าเท่านัน้      
                                                 
47 การให้บาทหลวงท่ีช่วยในพธีิ ปกมือพร้อมกบัมขุนายกนัน้เป็นเร่ืองใหม่ไม่เคยมีมาก่อน 
48 ดสูมณกฤษฎีกา ( Constitutio Apostolica ) วา่ด้วยพิธีศีลกําลงั ระบวุ่า “ศีลกําลงักระทําโดย    
การเจิมนํา้มนัคริสมาบนหน้าผาก ซึง่ทําโดยมือท่ีกาง พร้อมกบักลา่ววาจา ‘....จงรับเคร่ืองหมาย   
พระจิตเจ้า ซึง่พระบิดาประทานให้’ ( SACRAMENTUM CONFIRMATIONIS CONFERTUR 
UNTIONEM CHRISMATIS IN FRONTE , QUE FIT MANUS IMPOSTIONE, ATQUE PER 
VERBA: “ACCIPE SIGNACULUM DONI SPIRITUS SANCTI” ( p 14 )สมณกฤษฎีกาฉบบันี ้
ยงักลา่วว่า การปกมือพร้อมกบัคําภาวนาก่อนหน้านัน้     แม้มิใช่สว่นสําคญัย่ิงกวา่ของศีลศกัดิสิ์ทธ์ิ     
แตก็่มีความสําคญัเพ่ือทําให้พธีิครบถ้วน     และทําให้เข้าใจความหมายของศีลศกัดิ์สิทธ์ิมากขึน้ 
49 ซึง่นบัวา่ผิดแผกกบัแบบแผนในพิธีศกัด์ิสทิธ์ิอ่ืนๆ เพราะปกติบทภาวนาเพ่ือมวลชนนีจ้ะกระทําก่อน
ภาคสําคญัของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ ไม่ใช่กระทําภายหลงั 
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เปโตรและยอห์น จงึได้ปกมือเหนือเขาทัง้หลาย และเขาเหลา่นัน้ก็ได้รับพระจิตเจ้า” (กจ. 8:14-17, 

9:17-19, 10:5, 19:5; ทต. 3:4-8) 
 

ศีลกาํลัง (กจ. 8: 14-17)  มีสญัลกัษณ์ภายนอกของการใช้สื่อในพิธีกรรมคือ 

  การปกมือเหนือผู้ รับ / การเจิมนํา้มนัคริสมา / คําภาวนา 

  นยัตรง การมอบอํานาจ หน้าท่ี  กําลงัในการทําหน้าท่ีของศีลฯท่ีได้รับ 

  นยัแฝง การมอบพระจิตเจ้าพร้อมทัง้พระคณุพิเศษ 7 ประการ 
 
สรุป 

 1. ศีลกําลงัทําให้พระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปสมบรูณ์ เป็นศีลศกัด์ิสทิธ์ิท่ีประทาน

พระจิตเจ้า เพ่ือให้เราหยัง่รากลกึลงในการเป็นบตุรพระเจ้าย่ิงขึน้ ทําให้เรารวมเข้ากบัพระคริสตเจ้าได้ 

อยา่งมัน่คงย่ิงขึน้ ทําให้ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระสาสนจกัรเข้าแข็งย่ิงขึน้ เช่ือมโยงเรา 

ไว้กบัภารกิจของพระองค์และช่วยให้เราเป็นพยานความเช่ือคริสตชนด้วยวาจาและกิจการ 

 2. ศีลกําลงัประทบัตราฝ่ายจิตท่ีลบล้างไมอ่อกลงในวญิญาณคริสตชน เหมือน        

ศีลล้างบาป เพราะฉะนัน้ จงึรับศีลศกัดิ์สิทธ์ิได้เพียงครัง้เดียวในชีวิตเท่านัน้ 

 3. ผู้สมคัรรับศีลกําลงัซึง่บรรลคุดิหาเหตผุลได้ ต้องประกาศความเช่ือ อยูใ่น 

สถานภาพพระหรรษทาน มีความตัง้ใจท่ีจะรับศีลศกัด์ิสทิธ์ินีแ้ละเตรียมท่ีจะรับบทบาทเข้าเป็นสาวก 

และเป็นประจกัษ์พยานถงึพระคริสตเจ้าทัง้ในชมุชนพระศาสนจกัร และความรับผิดชอบฝ่ายโลก 

 
  1.5  ศีลบวช 

  ศีลบวช หรือศีลอนกุรม คือ ศีลศกัด์ิสทิธ์ิ ซึง่บวชเสกบคุคลให้เป็นบาทหลวง (Priest) 
และมอบอํานาจพร้อมด้วยพระหรรษทานแก่ท่าน เพ่ือจะได้ทําหน้าท่ีศกัดิ์สทิธ์ิโดยดี โดยมี           
การอภิเษก ท่ีมองเห็นภายนอกคือ การปกมือเหนือผู้ รับการอภิเษก และกลา่วคําอภิเษกว่า          
“บดันีโ้ปรดหลัง่พลงัจากพระองค์ คือพระจิตผู้ทรงศกัดานภุาพนีม้ายงัผู้ เลือกสรรของพระองค์ 
พระจิต  ซึง่พระองค์ได้โปรดประทานให้แกพ่ระบตุรเยซคูริสตเจ้า พระจิตซึง่พระบตุรเองได้ประทาน     
แก่บรรดาอคัรสาวก ผู้สร้างพระศาสนจกัร ณ ท่ีตา่งๆ เพ่ือสรรเสริญถวายเกียรติแดพ่ระนามของ   
พระองค์โดยไมห่ยดุหย่อน” 
  การบวชเป็นบาทหลวง (Priest) ถือเป็นพระหรรษทานพิเศษ เพราะวา่บาทหลวง  
(Priest) ได้ดําเนินชีวิตเลียนแบบพระเยซคูริสตเจ้าทัง้ครบ เพ่ือสิริมงคลของพระเป็นเจ้า และเพ่ือ
ความรอดของวญิญาณ 
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 หน้าท่ีของบาทหลวง (Priest) ก็คือการอภิบาลสตับรุุษ บนัดาลความศกัดิ์สทิธ์ิ       ให้กบั
ประชากร เช่น การถวายบชูามิสซา โปรดศีลศกัดิ์สิทธ์ิ สวดภาวนา นอกจากนัน้ยงัมีหน้าท่ี    เป็น
ประกาศก ประกาศพระวาจาของพระเป็นเจ้า สอนคําสอน 
  
   1.5.1  ประวัตแิละที่มา 
   ระหวา่ง 3 ปี พระเยซเูจ้าทรงอบรมอคัรสาวก เม่ือทรงตัง้ศีลมหาสนิทแล้ว     
ก็ทรงมอบอาชญาสิทธ์ิขิงพระองค์แก่เขาด้วย ตอ่มาหลงัจากเสด็จกลบัคืนพระชนม์ชีพ พระองค์ทรง
มอบหมายให้อคัรสาวกมีอํานาจยกบาปได้ และพระองค์ยงัตรัสกบับรรดาอคัรสาวกวา่ “เราจะอยูก่บั
ท่านจนสิน้พิภพ” 50 
   “เจ้าทัง้หลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวโลกทกุคน       
ผูใ้ดเชื่อและรบับพัติสมาแลว้ก็จะรอด แต่ผูใ้ดไม่เชือ่จะตอ้งถูกปรับโทษ มีคนเชือ่ทีไ่หน หมายสําคญั
เหล่านีจ้ะบงัเกิดข้ึนทีน่ ัน้ คือเราเขาจะขบัผีออกในนามของเรา เขาจะพดูภาษาแปลกๆ เขาจะจบังูได ้
ถา้เขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอนัตรายแก่เขา และเขาวางมือบนคนไข ้คนป่วย แลว้เขาเหล่านัน้
ก็จะหายจากโรค” 51 
  
   1.5.2  สมัยแรกเร่ิม 
   ซึง่การสืบทอดได้ทํามาตัง้แตส่มยับรรดาอคัรสาวก โดยการเลือกและรูปแบบ
ท่ีแสดงให้เห็นก็คือ การปกมือ “ดงันัน้อคัรสาวกได้แตง่ตัง้มขุนายก (Bishop) และบาทหลวง (Priest) 
เพ่ือสืบตําแหน่งแทนตอ่ๆ  มาการแตง่ตัง้ครัง้แรกคือ   ตัง้มทัธีอสัแทนยดูาส  ผู้ทรยศ” 52 
 
   1.5.3  การถือปฏิบัตต่ิอๆ มา 
   เราสามารถแบง่การบวชออกเป็น 3 ขัน้ด้วยกนัคือ  
     1.  มขุนายก (Bishop)  
     2.  บาทหลวง (Priest)  
     3.  อนบุาทหลวง (Decon) 
 
 
 

                                                 
50 ( มธ. 26:20 ) 
51 ( มก. 16: 15-18 ) 
52 ( กจ. 1:26 ) 
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พธีิบวชมุขนายก ( Bishop ) สมัยดัง้เดมิ 
 จากหนงัสือพิธีบวชใน Traditio Apostolica ของ Hippolytus53 ทําให้เราพอทราบได้บ้าง
วา่การบวชสมยัดงัเดิม ในคริสตศตวรรษท่ี 3 เป็นไปอยา่งไร เพราะมีการบรรยายพิธีการตา่งๆ ไว้ 
กลา่วคือ การบวชมขุนายก (Bishop) นัน้กระทําเม่ือท่านผู้นัน้ได้รับเลือกจากประชาคมทัง้หมด      
พิธีกระทํากนัในวนัอาทิตย์โดยมีประชาสตับรุุษ, บาทหลวง (Priest) และมขุนายก (Bishop)         
ใกล้เคียงมาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกนั บรรดามขุนายก (Bishop) เร่ิมปกมือเหนือศีรษะผู้ รับเลือก    
โดย “ทกุคนสํารวมเงียบ ภาวนาใน (หวั) ใจ  เพือ่ขอพระจิตเสด็จลงมา” ครัน้แล้วมขุนายก (Bishop) 
ท่านหนึ่ง “ซึง่ได้รับการขอร้องจากทกุคน” กลา่วบทภาวนาอวยพรอภิเษก “พร้อมกบัปกมือ            
เหนือศีรษะท่านผูน้ัน้ทีเ่ป็นมขุนายก (Bishop แลว้ ”ในคําภาวนานัน้ มีการขอพระผู้ เป็นเจ้า 
ได้โปรดประทานพระจิตมายงัผู้ รับเลือก เหมือนดงัท่ีได้ประทานแก่บรรดาอคัรสาวกโดยทาง          
พระคริสตเจ้า ต่อจากนัน้ ก็แจ้งให้มขุนายก (Bishop) ใหมท่ราบถงึหน้าท่ีต่างๆ ของพรมขุนายก 
(Bishop) ซึง่ได้แก่การ “เลีย้งดูฝงูแกะศกัด์ิสิทธ์ิ, ปฏิบติัหนา้ทีส่งฆ์สูงสดุโดยรับใชพ้ระเจ้าทัง้กลางวนั
กลางคืน, ขอสมาโทษและถวายเคร่ืองบูชาของพระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิ, อภยับาป, แต่งตัง้หนา้ที ่ 
การงานต่างๆ , แกปั้ญหาต่างๆ, ใชอํ้านาจตามทีบ่รรดาอคัรสาวกไดร้ับมา” และสดุท้ายขอให้        
มขุนายก (Bishop) ใหม ่“เป็นทีพ่อพระทยัของพระเจ้าดว้ยความมีใจอ่อนหวานและบริสทุธ์ิในการ
ถวายเคร่ืองหอมแด่พระองค์” หลงัจากคําภาวนาบทนี ้มขุนายก (Bishop) ใหม่ได้รับการสวมกอด 
(แสดงความรักความยินดี) และการคํานบัจากท่ีประชมุทัง้หมดแล้วนัน้   อนบุาทหลวง (Decon)      
นําเคร่ืองบชูา” ซ่ึงท่านปกมือเคร่ืองบูชาพร้อมกบัคณะสงฆ์ทัง้หมด และกล่าวคําภาวนา             
เสกศีลมหาสนิท” นัน่คือ หลงัพธีิบวช   มีพธีิถวายบชูามิสซาตอ่เน่ืองกนัไปจนจบพธีิ 
 

พธีิบวชบาทหลวง (Priest) สมัยดัง้เดิม 
 

 สําหรับพิธีบวชบาทหลวง (Priest) หนงัสือ Traditio Apostolica ของ Hippolytus54    
บรรยายว่า    ประกอบด้วยการปกมือเหนือศีรษะผู้ รับเลอืกจากมขุนายก   (Bishop)    “โดย
บาทหลวง (Priest) อืน่ๆ ก็ถูกตวัท่าน   (ผูน้ ัน้) ดว้นกิริยาการเช่นเดียวกนั” และมีคําภาวนาของ     
มขุนายก (Bishop) ขอพระผู้ เป็นเจ้าประทาน “พระจิตแห่งพระหรรษทานและความคิดอ่านสขุมุ”        
(Spiritum gratiae et consilii)     แห่งความเป็นบาทหลวง  (Priest)    “เพือ่ท่าน     (ผูนี้)้    จะช่วย       
 
                                                 
53 Hippolytus, La tradition apostoliqie, 2 ed.B.Botte,Munster,Aschendorff  
1963 ,2-3 pp.4-11 
54 ด ูHippolytus, La tradition apostoliqie 7, op. cit. pp. 20-22 
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ปกครองประชากรดว้ยใจบริสทุธ์ิ ดัง่ทีพ่ระองค์ ไดท้รงทําเช่นเดียวกบัประชากรทีเ่ลือกสรรของ    
พระองค์ และทีท่รงสัง่ให้โมเสสเลือกบรรดา ผู้อาวุโส (presbyteros)55 บทภาวนาบทนี ้คล้ายกบั  
บทภาวนาสําหรับบวชมขุนายก (Bishop) แสดงให้เห็นวา่ บาทหลวง (Priest) มีสว่นร่วมในหน้าท่ีของ 
มขุนายก (Bishop) เช่นกนั บทภาวนาลงท้ายด้วยการสวดอทิุศแก่  คณะสงฆ์ทัง้มวล “เพือ่ท่าน 
จะรักษาชีวิตหนา้ทีแ่ห่งพระหรรษทาน และเป็นผูเ้หมาะสมในการรับใชพ้ระดว้ยความเชือ่และมีใจ
เรียบง่าย” 
 
พธีิบวชอนุบาทหลวง (Decon) สมัยดัง้เดมิ 
 
 ตามคําบรรยายพิธีบวชอนบุาทหลวง (Decon) ของ Hippolytus กลา่วว่า อนบุาทหลวง 
(Decon) จะต้องได้รับเลือกจากประชาสตับรุุษ (เช่นเดียวกบัมขุนายก (ishop) และบาทหลวง 
(Priest)) ในพิธี “มขุนายก (Bishop) เท่านัน้ ทีป่กมือเหนือศีรษะท่าน (ผูน้ ัน้) เพราะ 
อนบุาทหลวง (Decon) ไม่ไดบ้วชเพือ่บาทหลวง (Priest) แต่เพือ่รับใชใ้นงานศาสนบริการ 
(ministerium) ของมขุนายก (Bishop) ตามทีท่่านจะสัง่การ ความจริง ท่านเองไม่อยู่ในกลุ่มที่
ปรึกษาของคณะสงฆ์  แต่ดําเนินการและแจ้งใหม้ขุนายก (Bishop) ทราบ ในส่ิงทีเ่ห็นว่าจําเป็น     
ทีต่อ้งทราบ...”56 ในคําภาวนาอภิเษกของมขุนายก (Bishop) ในพธีิบวชอนบุาทหลวง (Decon)       
ได้ร้องขอพระจิตโปรดพระหรรษทานและความกระตือรือร้นแก่ท่านผู้นัน้เพ่ือรับใช้ 
พระศาสนจกัร และนําของถวายมายงัโต๊ะศกัดิ์สิทธ์ิหรือพระแท่นบชูา 
 
   1.5.4  สมัยปัจจุบัน 
   พงึสงัเกตว่า พิธีบวชท่ีปรับปรุงในปัจจบุนั ได้แสดงให้เห็นว่าการบวช           
ทัง้ 3 ขัน้นัน้ มีสิง่คล้ายกนัอยู ่3 ประการคือ  
   1. การปกมือเหนือผู้ รับการเลือก  

2. คําภาวนาอภิเษก  
 
 

                                                 
55 คือผู้ซึง่ทําหน้าท่ี “บาทหลวง” ในสมยัต่อมา 
56 ในพิธีบวชอนบุาทหลวง ( Decon )ปัจจบุนันีเ้ท่านัน้ ท่ีบง่ว่าอนบุาทหลวง ( Decon )เป็นศาสนบริ
กรของบาทหลวง ซึง่นบัวา่เป็น “วิวฒันาการ” ทางด้าน 
เทววทิยาในด้านนี ้
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   3. พิธีปลีกยอ่ยอื่นๆ ประกอบ เช่น การเจิมนํา้มนัศกัดิ์สทิธ์ิ, การมอบ   
เคร่ืองหมายบอกตําแหน่งหน้าท่ี ทําให้เราเข้าใจว่าการบวชทัง้ 3 ขัน้นี ้เป็นศีลศกัดิส์ิทธ์ิหนึง่เดียว
อยา่งแท้จริง57 
 
ข้อความสําคญัในพระคมัภีร์ (Bible) ท่ีบง่ชี ้เก่ียวเน่ือง สมัพนัธ์กบัศีลศกัดิ์สทิธ์ิประการนี ้  คือ 
 - นกับญุเปาโล กลา่วกบัทิโมธีศิษย์ของท่านวา่ “ข้าพเจ้าจึงเตือนความจําท่าน เพ่ือ  
ปลกุพระพรของพระเจ้าให้เป็นไฟท่ีรุ่งโรจน์ขึน้อีก พระพรนีท้่านได้รับมาโดยการปกมือของข้าพเจ้า  
(2ทธ.1:6)  
 - “ถ้าใครใฝ่ฝันจะปกครองดแูลเขา ก็ปรารถนากิจการท่ีดีงาม” ( 1ทธ.3:1)  
 -  ท่านกลา่วกบัทิตสัวา่ “ข้าพเจ้าปลอ่ยท่านไว้ท่ีเกาะครีต เพ่ือให้ท่านจดัการเร่ือง  
ท่ียงัค้างให้เรียบร้อย และเพ่ือแตง่ตัง้กลุม่ผู้อาวโุสปกครองกลุม่คริสตชนทกุๆ  เมืองตามวธีิการท่ี
ข้าพเจ้าได้บอกไว้ (ทต. 1:5) 
 -  เร่ืองการเป็นขนัที    (มธ.19:3-12 ; มก. 10:2-12) 
 
ศีลบวช (มก. 16: 15-18))   มีสญัลกัษณ์ภายนอกของการใช้ส่ือในพธีิกรรมคือ 
  การปกมือ  /  การเจิมนํา้มนัคริสมา  /   คําภาวนา 
  นยัตรง การมอบอํานาจหน้าท่ี  กําลงัในการทําหน้าท่ีของศีลฯ  ท่ีได้นบั 
  นยัแฝง การมอบพระคณุและหน้าท่ีสงฆ์ของพระเจ้า 
 
สรุป 
 1. พระศาสนจกัรทัง้มวลเป็นประชากรสงฆ์ สตับรุุษทัง้ปวงมีสว่นสงัฆภาพของ 
พระคริสตเจ้าอนัเน่ืองมาจากศีลล้างบาป การมีสว่นร่วมนัน้เรียกกนัว่า “สงัฆภาพทัว่ไปของบรรดา 
ผู้ มีความเช่ือ” ยงัมีการ มีสว่นร่วมกบัภารกิจของพระคริสตเจ้าอีกบนพืน้ฐานและการบริการรับใช้ 
เป็นการมีสว่นร่วมของศาสนบริกรท่ีโปรดให้โดยศีลบวช ซึง่มีหน้าท่ีคือ ให้บริการในนาม 
พระคริสตเจ้าท่ามกลางชมุชน 

                                                 
57 ในหนงัสือพธีิบวช ( Pontificale Romanum…. ฉบบั ค.ศ.1968 ) ได้วางลําดบัพิธีบวชดงันี ้  
อนบุาทหลวง ( Decon ) -  บาทหลวง ( Priest ) – มขุนายก ( Bishop )  เน่ืองจากสภาสงัคายนา
วาติกนัท่ี 2   ได้รือ้ฟืน้ความเป็นประธานของมขุนายก ( Bishop )  ขึน้มาใหม ่  
 เราจงึเห็นควรศกึษาพิธีบวชตามความสําคญัจากมากไปน้อย คือ      พิธีบวชมขุนายก  
( Bishop ) – บาทหลวง ( Priest ) – อนบุาทหลวง ( Decon )   ตามลําดบั 
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 2. สงัฆภาพด้านศาสนบริกรนัน้ แตกตา่งในสาระสําคญักบัสงัฆภาพทัว่ไปของบรรดา 
ผู้ มีความเช่ือ เน่ืองจากวา่ให้อํานาจศกัดิ์สทิธ์ิเพ่ือรับใช้บริการผู้ มีความเช่ือ ศาสนบริกรท่ีได้รับแตง่ตัง้
นัน้ปฏิบติัการให้บริการแก่ประชากรของพระเจ้า โดยทางการสัง่สอน ถวายเคร่ืองบชูา 
พระเจ้า     และปกครองอภิบาล 
 3. มขุนายก (Bishop) ได้รับความครบครันแห่งศีลบวชอยา่งสมบรูณ์ เข้าในคณะ     
มขุนายก (Bishop) และทําให้ท่านเป็นประมขุท่ีแลเห็นประจกัษ์ ของพระศาสนจกัรท้องถ่ินซึง่ได้
มอบหมายไว้กบัท่าน มขุนายก (Bishop) ในฐานะผู้ สืบตําแหนง่ต่อจากอคัรสาวก มีสว่นในการ
รับผิดชอบการแพร่ธรรมคารวกิจของพระศาสนจกัร ทัง้มวลภายให้การบงัคบับญัชาของพระ
สนัตะปาปา 
 ผู้สืบตําแหน่งตอ่จากนกับญุเปโตร 
 4. พระศาสนจกัรโปรดศีลบวชให้กบัผู้ชายท่ีรับศีลล้างบาปแล้วเท่านัน้ ซึง่เจตคติ
สําหรับการปฏิบตัิศาสนบริการนัน้ได้เป็นท่ียอมรับอย่างเหมาะสม ศีลนีเ้ป็นอํานาจของพระศาสนจกัร
ท่ีจะรับผิดชอบ และสิทธิท่ีจะเรียกใครก็ได้มารับศีลบวชนี ้
 

  1.6  ศีลสมรส 
  ศีลสมรสหรือศีลกลา่ว คือ   ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ    ซึง่รวมชายหญิงสองคนต่อหน้า            
พระเป็นเจ้า เพ่ือจะได้สร้างครอบครัวคริสตงัค์   เป็นศีลศกัดิ์สทิธ์ิท่ีทําให้การแตง่งานของชายหญิง      
ท่ีเป็นคาทอลกิ โดยการแสดงความสมคัรใจของคูแ่ต่งงาน   ท่ีจะใช้ชีวิตในฐานะสามีภรรยากนั      
จนตลอดชีวิต ต่อหน้าพระสาสนจกัรจกัรและชมุนมุคริสตชน  โดยการจบัมือขวาของกนั  และกนัแล้ว 
แสดงความสมคัรใจตอ่หน้าศาสนบริกรของพระศาสนจกัร  กล่าวว่า  “ข้าพเจ้า…..ขอรับคณุ……….เป็น  (สามี/
ภรรยา)   และขอสญัญาวา่จะถือซ่ือสตัย์ต่อคณุ  ทัง้ในยามทกุข์และยามสขุ  ทัง้ในเวลาสบายดี 
และป่วยไข้  และจะรักยกย่องให้เกียรติคณุจนกว่าชีวิตจะหาไม ่ เดชะพระนามพระบิดา  และพระบตุร   
และพระจิต”          ทําให้คูแ่ตง่งานเป็นหนึง่เดียวกนัด้วยสายสมัพนัธ์แห่งความรัก    ได้รับพระคณุในการดําเนิน
ชีวิตครอบครัว 
 

   1.6.1  ประวัตแิละที่มา 
   พระเยซเูจ้าทรงตัง้ศีลสมรสขึน้ เม่ือครัง้เสดจ็ไปร่วมงานแตง่งานท่ีเมือง 
คานา58 และอีกครัง้หนึง่ตามคําบอกเล่าของท่านนกับญุมทัธิวว่า    “วนัหน่ึงขณะทีพ่ระเยซูเจ้ากําลงั
เทศนา ในท่ามกลางฝงูชน มีพวกฟาริสีเข้ามาทูลถามพระองค์หวงัจะจบัผิดว่า ‘สามีจะหย่า 

                                                 
58 ( ยน. 2:2-12 ) 
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กบัภรรยาเพราะเหตใุดๆก็ตามไดห้รือไม่?’ พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า ‘บรุุษจะละจากบิดามารดา  
ไปผูกพนักบัภรรยาของตน และทัง้สองจะกลายเป็นเลือดเนือ้เดียวกนั ดงันีก็้ไม่เป็นสองคนอีกแลว้  
 

แต่กลายเป็นคนเดียวเท่านัน้ มนษุย์ไม่มีสิทธ์ิแยกส่ิงทีพ่ระเจ้าทรงรวมไว’้ พระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า 
‘ใครๆที ่หย่ากบัภรรยาแล้วไปแต่งงานใหม่ ก็ทําผิดประเวณี และผูใ้ดแต่งงานกบัหญิงทีถู่กหย่า  
ก็ทําผิดประเวณีเหมือนกนั” 59 
 

   1.6.2  สมัยแรกเร่ิม 
   งานแต่งงานของสังคมที่ไม่ใช่คริสตศาสนิกชน 
   ในบทนีไ้มส่ามารถจะกลา่วถงึประวตัคิวามเป็นมาโดยละเอียดได้ เหตวุ่า
สงัคม  แต่ละหมูเ่หลา่, ศาสนพิธีกรรม, ตา่งมีประวตัคิวามเป็นมาท่ีแตกตา่งกนัไปตามยคุสมยั  
สภาพท้องท่ี และสภาพการณ์ของวฒันธรรมและศาสนา ในท่ีนี ้จะพยายามกล่าวถงึวิวฒันาการ 
ท่ีสําคญัอยา่งกว้างๆ รวมกนัไปเทา่นัน้ 
   กลา่วตามหลกัมานษุยวิทยาแล้ว มนษุย์เป็น ”สตัว์สงัคม” ท่ีขึน้แกห่ลายๆ 
อยา่งด้วยกนั กลา่วคือ วงศ์ตระกลู, การเก่ียวพนัระหวา่งชายหญิง, อาย,ุ ตลอดจนความเป็นอยูข่อง     
แตล่ะบคุคลด้วย  ธรรมชาตขิองมนษุย์มกัตอ่สู้กนัระหว่างเผ่าพนัธ์ุกลุม่หนึง่กบัอีกกลุ่มหนึง่ และ   
เผา่พนัธุ์กลุม่หนึง่ๆ เกิดขึน้ได้เพราะมนษุย์มี “จิตสํานกึวา่เป็นเชือ้ชาตสิายเดียวกนั” เหตวุา่มนษุย์   
ทกุคนอยากจะร่วมพวกพ้องเป็นหนึง่เดียวกบัผู้ ท่ีคล้ายตน ไมว่่าทางเชือ้สาย, ภาษา, วฒันธรรม และ
ไมค่บค้าสมาคมกบั “คนแปลกหนา้” ด้วยแนวโน้มดงันีส้งัคมทกุประเภทจงึเกิดมีพ่ีน้อง  
ร่วมสกลุเดียว   (clans)  เผา่ (tribes) , ชาติ และแม้กระทัง่คณะนกับวช และศาสนา 
   แก่นของสงัคมมนษุย์ทัง้หลายนัน้ อยูท่ี่ครอบครัวและสว่นประกอบอนัเป็น
รากฐาน สําคญัของชีวิตนัน้ ก็คือความแตกต่างของเพศทัง้สองนัน่เอง มนษุย์คือการรวมกนั 
ระหวา่งชายและหญิง “พระเจ้าสร้างมนษุย์...ชายและหญิงพระองค์ทรงสร้างมา”                     
(ปฐก. 1:27) ...” คนผู้ นี”้(เอวา) ... เป็นกระดกูของกระดกูของข้า (อาดมั) และเนือ้จากเนือ้ของข้า... 
ดงันัน้ ผู้ชายจึงละบดิามารดามาอยู่กินกบัภริยาของตน และเขาทัง้สองกลายเป็นเนือ้เดียว                
(= เชือ้สายวงศ์ตระกลู, พ่ีน้อง) (ปฐก. 2:23-24) บรุุษและสตรีซึง่ตกลงปลงใจรักใคร่กนั                   
จงึสร้างครอบครัวใหม ่แล้วบงัเกิดลกูหลานสืบตระกลูของตน 
   ทางมานษุยวิทยาเช่นกนั ได้ชีใ้ห้เห็นถงึความจริงวา่การแต่งงานเป็นสิง่ท่ีมี
ปรากฏทัว่ไปทกุแห่งหนและเสมอไป ประวตัศิาสตร์ชีใ้ห้เห็นวา่การแตง่งานมีหลายแบบหลายวธีิ    
แตก่ลา่วโดยสรุปรวมๆ แล้ว การแตง่งานเป็นการร่วมเป็นหนึง่เดียวของ 2 เพศ ท่ีเม่ือเกิดบตุร 
จากมารดาแล้ว ก็เป็นท่ีทราบจากคนทัว่ไปวา่เป็นบตุรท่ีถกูต้องตามกฎหมายของบิดา การแตง่งาน
                                                 
59 ( มธ. 18:3-9 ) 
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เป็นการฉลองเสมอ แม้วา่จะเป็นไปอยา่งเรียบๆ ในชนบางหมูเ่หลา่ก็ตาม จากประวตัศิาสตร์         
เราเห็นวา่ในงาน แตง่งานยอ่ประกอบด้วยพิธีรีตรองและสญัลกัษณ์มากมาย 
    
   1.6.3  การถือปฏิบัตต่ิอๆ มา 
   ระยะคริสตศตวรรษท่ี 3 หรือต้นคริสตศตวรรษท่ี 4 เราไมพ่บหลกัฐาน 
ท่ีแสดงวา่ มีการแต่งงานอยา่งเป็นพิธีรีตองในโบสถ์60 นกัประวตัิศาสตร์ลงความเห็นวา่              
คริสต์ศาสนิกชน   ต่างถือธรรมเนียมการแต่งงานตามขนบธรรมเนียมของท้องถ่ิน61 
   หลกัฐานท่ีสําคญัเขียนโดย Tertulian ในงานเขียนช่ือ Ad uxorem 2, 8.       
ท่ีวา่ “ unde suffucuamus ad enarrandum felicitaitem eius matrimonii quod ecclesia 
conciliat et confirmat oblatio et obsignat benebictio , angeli renuntiat, Pater rato habet.” 
ควรตีความหมายจากหลกัฐานนีว่้า เป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์ในเวลานัน้วา่ ใน              
คริสตศตวรรษแรกๆ คริสตศาสนิกชนคงไมไ่ด้เลือกแตง่งานกบัคริสตศาสนิกชนด้วยกนัเท่านัน้  
อยา่งในกรณีท่ีพดูถึงใน Ad uxorem เป็นการพดูถงึการแตง่งานของสตรีท่ีเป็นคริสตงัค์ 
กบัคนต่างศาสนาว่า การแต่งงานจะต้องเป็นการแตง่งานของสงัคมพระคริสตเจ้าแทนพระ Juno 
Pronuba:”quod ecclesia conciliat” “quod confirmat oblatio”:เป็นการแตง่งานซึง่ยืนยนั 
โดยบชูามิสซา แทนท่ีการบชูา    พระอ่ืน ; ”quod obsignat benedictio” : เป็นการแตง่งาน 
ซึง่ประทบัตรารับรองโดยการอวยพร  (ของสงัคมคริสตชน) ; “quod angeli renuntiat” : เป็น        
การแตง่งานซึง่เทพสวรรค์ป่าวประกาศ; ”quod Pater rato habet” : ซึง่พระบิดาอนมุติั อาจสรุป    
ได้วา่ในกรณีนี ้Tertullian ไมไ่ด้ตัง้ใจหมายถงึการแต่งงานท่ีโบสถ์โดยมีพิธีสงฆ์ แตห่มายถงึ         
การแตง่งานแบบธรรมเนียมโรมนั ท่ีนํามาใช้ใน  แวดวงคริสตชน แตยื่นยนั (confirm) ในขัน้สดุท้าย
เม่ือแตง่งานแล้ว ไมใ่ช่ด้วยพธีิถวายเคร่ืองบชูาแด่พระ Lares (พระภมูิเจ้าท่ีประจําบ้าน) แตด้่วยพิธี
บชูามิสซาท่ีบ้านหรือท่ีโบสถ์ 
   คริสตศาสนิกชนในคริสตศตวรรษแรกๆ (สว่นมากเป็นทาสหรือคนจน)  
ถือประเพณีหมัน้และแตง่งานแบบในถ่ินนัน้ๆ (สว่นมากกบัคนตา่งศาสนา)62 โดยร่วมถวายบชูามิสซา
แทนซึง่มกักระทําท่ีบ้านตามธรรมเนียมแตง่งานสมยันัน้      ซึง่มขุนายก (Bishop)    และบาทหลวง  

                                                 
60 ท่ีเรียกกนัในภาษาองักฤษวา่ a Ministerial Rcclesiastical Liturgy of Matrimony 
61 ดตูวัอยา่ง Tertullian ( ประมาณ ค.ศ.155-220 ) พดูถงึแหวนใน De Idololatria, บทท่ี 16 และใน 
Apologeticum 6,4: พดูถงึการใช้ผ้าคลมุศีรษะเจ้าสาว และการสญัญาแต่งงาน   การจบูของ 
คู่บา่วสาวและการสง่มือขวา ใน De Oratione 22          นอกจากนัน้ยงัพดูถงึประเพณีอ่ืนๆ เช่น 
การหมัน้ เป็นต้น 
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(Priest) ไมไ่ด้คดัค้านหรือตอ่ต้านประเพณีแตง่งานท่ีบ้าน หรือ “พิธีของครอบครัว” (Family 
Marriage) แตอ่ย่างใด เพียงแตส่ัง่สอนวา่ จะต้องถือการแตง่งานนัน้มีความสมัพนัธ์กบั 
พระคริสตเจ้าแทนพระเจ้าอ่ืน (พระภมูเิจ้าท่ีประจําบ้าน – Lares) ตามท่ีพวกโรมนัถือกนั 
   ตัง้แต่คริสตศตวรรษท่ี 4 เป็นต้นมา ประวตัศิาสตร์ได้ชีใ้ห้เห็นวา่  
การแตง่งานแบบท่ีบ้าน หรือ “พิธีของครอบครัว” (Family Marriage) ของคริสตศาสนิกชนนัน้  
ได้ค่อยๆ    กลายมาเป็นการแตง่งานท่ีโบสถ์ หรือ “พิธีของวดั” (Church Marriage) มากขึน้ ทัง้นี ้
มีเหตท่ีุเป็นไปตามวิวฒันาการของสงัคมวดั หรือศาสนจกัรในยโุรปตะวนัตกด้วย 
   บรรดามขุนายก (Bishop) และบาทหลวง (Priest) ได้ใสใ่จและกวดขนั       
ในเร่ืองพนัธะตามหน้าท่ีหรือความสตัย์ซ่ือตอ่กนัและความสมคัรใจ (Consent) ของคูบ่า่วสาว        
ในพิธีแตง่งานเป็นพิเศษ ทัง้นีเ้พ่ือเห็นแกค่นจนและทาสเป็นสว่นใหญ่ ซึง่ในเวลานัน้ยงัไม่ได้รับสทิธิ 
ทางกฎหมายและอยูใ่นสภาพท่ีถกูกดข่ี63 พระศาสนจกัรให้ถือว่าการแตง่งานเป็นการกระทําท่ีให้ 
ผลทางกฎหมายและสิทธิแกท่กุๆ  คน ไมว่่าไพร่ผู้ดี การเน้นถงึสทิธิทางกฎหมายผวัเมีย และ         
การยินยอมนีต้้องกระทําอยา่งเปิดเผย มี ญาติพ่ีน้องเป็นพยาน มีการลงทะเบียน การสญัญา 
การให้สินสอดของหมัน้ ตลอดจนมีพิธีรีตรอง  ในพิธีกรรม เช่นการแห่แหนการสง่ตวัเจ้าสาว  
การสวมแหวน การจบัมือให้สญัญา ฯลฯ  บทภาวนาตา่งๆ ในพธีิเองก็เน้นสอนในเร่ือง              
ความสมคัรใจ คํามัน่สญัญา ความซ่ือสตัย์ตอ่กนั หน้าท่ีของสามีภรรยาเป็นสําคญั 
   เวลาลว่งเลยมา เม่ือยโุรปกลายเป็น “ชาติคริสตชน” ไปแล้ว รัฐเองก็ประสงค์
ให้มีทะเบียนคูส่มรสไว้เป็นหลกัฐาน เพ่ือคุ้มครองชีวิตคูส่ามีภรรยา และป้องกนัการมีชู้และโสเภณี   
บาทหลวง (Priest) ตามโบสถ์ต่างๆ จึงได้รับมอบหมายจากรับให้จดทะเบียนไว้เป็นหลกัฐาน ไมใ่ช่
เพราะเป็นความสะดวกสําหรับรัฐเท่านัน้ แตเ่พราะวา่พวกพระเท่านัน้ท่ีรู้จกัเขียนอา่น64 
   จากสาเหตหุลายประการ รวมทัง้ความสะดวกด้วย การแตง่งานซึง่นบัแต ่
บดันัน้ไป จะต้องมีบาทหลวง (Priest) อยู่ร่วมด้วยในฐานะเป็นพยานสําคญั ได้เร่ิมงานพิธีท่ีซุ้มหน้า
ประตโูบสถ์ (Vestibule) หรือหน้าโบสถ์เองการแต่งงานยงัคงมีรูปแบบแต่งงานท่ีบ้าน หรือ “พิธีของ

                                                                                                                                               
62 ตอ่มาจงึเป็นการแต่งงานระหวา่งคริสตชนด้วยกนัโดยเฉพาะเท่านัน้ ( สว่นหน่ึงมาจากความรู้สกึ
ทางมานษุยวิทยาว่า มนษุย์ต้องการสมัพนัธ์กบัผู้ ท่ีเหมือนตน ในกรณีนีค้ือคริสตชนกบัคริสตชน    
ด้วยกนั 
63 เพ่ือลดการมี นาง ( หรือ นาย ) บําเรอ ท่ีเป็นทาสหรือยากจนท่ีพวกผู้ ดีมีเงินทัง้ชายหญิงมกั
ประพฤติกนั 
64 ฉะนัน้ภาษาฝร่ัง    clerks   ท่ีแปลวา่เสมียน  ( คือผู้ รู้หนงัสือ ) นัน้ เพีย้นมาจากคําวา่ Clergy   ซึง่
แปลวา่พระ 

DPU



 
 

108 
ครอบครัว” อยู ่แม้ว่าจะไมจ่ดังานท่ีบ้านแล้วก็ตาม บาทหลวง (Priest) เป็นเพียงพยานสําคญั  
ท่ีลงทะเบียนการแตง่งานและอวยพรคู่บา่วสาวเท่านัน้ พิธีอ่ืนๆ เช่นการสวมแหวน การให้สินสอด 
ของหมัน้          การสง่ตวัเจ้าสาวเท่านัน้  ฯลฯ         เป็นหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวตามประเพณี 

 
ของแต่ละท้องท่ี บาทหลวง (Priest) เพียงแต ่  เฝ้าดแูละเป็นพยาน จนกระทัง่มาในคริสตศตวรรษ    
ท่ี 11 หรือ 12 เท่านัน้ ท่ีบาทหลวง (Priest) เร่ิม “ประกอบ” หน้าท่ีต่างๆของพิธีแต่งงานเสียเอง      
แทนสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว ประกอบกบัการมีพิธีแต่งงานในระหว่างมิสซา ทําให้งานแต่งงาน     
ซึง่เป็น “พิธีของครอบครัว” (Family Marriage) กลายเป็น ”พิธีของวดั” หรือพระศาสนจกัรไป 
(Church Marriage) 
 
   1.6.4  สมัยปัจจุบัน 
   พิธีสมรสในพระศาสนจกัรตัง้แตไ่หนแตไ่รมา มีลกัษณะเรียบๆ กล่าวคือ 
มีการแสดงความสมคัรใจของคู่บา่วสาว และการมอบตวัให้แก่กนัและกนั และพระสาสนจกัร 
ได้นําพิธีนีม้ากระทําในระหว่างพธีิบชูามิสซา 
   พิธีสมรสประกอบหลงัภาควจนพิธีกรรมในมิสซา เหมือนกบัพิธีศกัดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ 
บทอา่นในมิสซาศีลสมรส มีให้เลือกมากมาย น่าสงัเกตวา่ บทอา่นจากพระคมัภีร์ (Bible)                        
ภาคพนัธสญัญาเดมินัน้ สว่นมากจะเหมาะสําหรับสตับรุุษท่ีได้เรียนรู้พระคมัภีร์ (Bible) มาบ้าง    
พอสมควร65 
 
   1) ในพธีิสมรสเอง 
   เน้นถึงความเข้าใจในพนัธะของการแต่งงาน, เสรีภาพของการตกลงปลงใจ 
และการมอบตวัแก่กนัและกนั การประกาศการตกลงปลงใจ ต่อหน้าธารกํานลันีเ้องแสดงให้เห็นถงึ
ความรู้สกึภายในใจของคูส่มรส และดงันีเ้องจงึเป็นเคร่ืองหมายของศีลศกัดิสทิธ์ิ66 
   2) การเสกแหวนและสวมแหวน 
   แหวนซึง่คูบ่า่วสาวสวมให้แก่กนัและกนัในพิธีนัน้ มีกําเนิดมาจากพิธีหมัน้            
(sponaslia) ซึง่ก็คือแหวนนัน่เอง ในสมยักลาง “เป็นเคร่ืองหมายแห่งความรักและความซ่ือสตัย์”   
ดงัท่ีบทเสกแหวนในพธีิวา่ไว้67 

                                                 
65 ไมเ่ป็นการยากท่ีจะหลบัตามองเห็นปฏิกิริยาของผู้ ไมม่ีความรู้ทางพระคมัภีร์ ( Bible )   ภาค 
พนัธสญัญาเดมิ เม่ือได้ฟังบทอา่นท่ีว่า “ข้าได้ยินเสียงของบอดรัก...กําลงักระโดดบนภเูขา...” 
66 ด ูหนงัสือพิธีสมรส เลข23-26 
67 ดหูนงัสือเลม่เดียวกนั เลข 27-28 
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   ตอ่จากนัน้เป็นการสวดบทภาวนาอทุิศแก่มวลชนและภาคอ่ืนๆ ของ
มิสซาตามปกต ิ
 
    

   3)  การอวยพรแก่คู่บ่าวสาว 
   หลงัสวดบท “ข้าแตพ่ระบิดา” เว้นไมส่วดบท “โปรดเถิดพระเจ้าข้า”  
แตบ่าทหลวง (Priest) เชิญชวนสตับรุุษภาวนาขอพระผู้ เป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรแก่คู่บา่วสาว  
บทภาวนานีม้ีให้เลือกถงึ 3 บท (บทแรกเป็นบทเดิม ซึง่มาจากหนงัสือพธีิกรรมสมยัโบราณ 
(Sacramentarium) สว่น 2 บทหลงัท่ีแตง่ขึน้ใหมน่ัน้ ใช้ภาษาท่ีทกุคนเข้าใจ – มีการวอนขอให้       
เจ้าสาวเป็นภรรยาและมารดาท่ีดี และให้เจ้าบา่วเป็นสามีท่ีซ่ือสตัย์ตอ่ภรรยา และเป็นบิดาท่ีดี)68 
   4) การอวยพรก่อนจบพธีิ 
   ตอนปลายมิสซา กอ่นจะอวยพรแกส่ตับรุุษ บาทหลวง (Priest) อวยพร      
เจ้าบา่วเจ้าสาว อีกครัง้หนึง่ 69 
 
ข้อความสําคญัในพระคมัภีร์ (Bible) ท่ีบง่ชี ้เก่ียวเน่ือง สมัพนัธ์กบัศีลศกัดิ์สทิธ์ิประการนีค้ือ 
 - นกับญุเปาโลกลา่ววา่ “สามีจงรักภรรยา ดงัท่ีพระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจกัร    
และทรงพลีพระองค์เพ่ือพระศาสนจกัร ธรรมลํา้ลกึประการนีย่ิ้งใหญ่นกั ข้าพเจ้าหมายถงึ  
พระคริสตเจ้ากบัพระศาสนจกัร” (อฟ. 5:25,32) 
 - คําถามเก่ียวกบัการหยา่ร้าง (มธ. 19:3-12) 
 
ศีลสมรส     (มธ. 19: 3-12))   มีสญัลกัษณ์ภายนอกของการใช้ส่ือในพธีิกรรมคือ การแลกเปล่ียน

ความสมคัรใจของคู่สมรส ตอ่หน้าศาสนบริกร และพยาน  / คํากลา่ว 
  นยัตรง แสดงเจตนาของการใช้ชีวิตร่วมกนัของคูส่มรส ขอผู้แทนพระและมนษุย์ 

 เป็นพยาน 
  นยัแฝง การขอรับพระพรแห่งการดําเนินชีวติคู ่(แบบครอบครัวคริสตชน) 
  
สรุป 
 1. พนัธสญัญาการแตง่งานซึง่ชายและหญิงสร้างชีวิต และความรักร่วมกนั 
อยา่งใกล้ชิดระหวา่งเขาทัง้สองนัน้ พระผู้สร้างได้ตัง้ขึน้และมอบให้เป็นธรรมบญัญตัิเฉพาะ ได้ตัง้ขึน้

                                                 
68 ดหูนงัสือเลม่เดียวกนั เลข 33 และ 120-121 
69 ดหูนงัสือเลม่เดียวกนั เลข 125-127 
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ตามธรรมชาติของมนั เพ่ือความดีของคู่สามีภรรยา เช่นเดียวกบัการให้กําเนิด และให้กําเนิด 
อบรมลกูหลาน    พระคริสตเจ้าทรงยกการแตง่งานระหวา่งผู้ รับศีลล้างบาปไปสูศ่กัดิ์ศรีแห่งศีล
ศกัดิ์สทิธ์ิ70 
  
  
  

 2. ศีลสมรสเป็นเคร่ืองหมายของการผกูพนัของพระคริสตเจ้า และของพระศาสนจกัร 
ศีลนี ้ให้พระหรรษทานแกผู่้บา่วสาวให้รักกนัด้วยความรัก ซึง่พระคริสตเจ้าได้ทรงรักพระศาสนจกัร     
ของพระองค์ พระหรรษทานของศีลนี ้ทําให้ความรักแบบมนษุย์ของสามีภรรยาสมบรูณ์ ทําให้   
ความเป็นหนึง่เดียวกนัท่ีไมอ่าจแยกกนัได้ของเขามัน่คง และชําระเขาให้บริสทุธ์ิในการเดนิทาง         
สูชี่วิตถาวร71 
 3. การแตง่งานอยูบ่นพืน้ฐานของความสมคัรใจ กลา่วคือ อยูบ่นนํา้ใจท่ีจะมอบตวัเอง
เป็น  ของขวญัแก่กนัและกนัและอยา่งแน่นอน เพ่ือสูเ่ป้าหมายท่ีจะดําเนินชีวติ ตามสญัญา 
ท่ีจะดําเนินชีวิตท่ีซ่ือสตัย์และบงัเกิดผล 
 4. การแตง่งานใหมข่องผู้หย่าร้างนัน้ ในขณะท่ีคูท่ี่ถกูต้องตามกฎหมายยงัมีชีวิตอยู ่    
เป็นการละเมิดแผนการและบญัญตัิของพระเจ้าท่ีพระคริสตเจ้าได้ทรงสัง่ไว้ เราไม่ได้แยกเขา 
ออกจากพระศาสนจกัร แตพ่วกเขาไม่สามารถไปรับศีลมหาสนิทได้ เขาจะดําเนินชีวิตคริสตชน 
ของเขา         ให้การอบรมศกึษาลกูๆ  ของเขาในความเช่ือเป็นพิเศษ 
 

  1.7  ศีลเจมิคนไข้ 
  ศีลเจิมคนไข้ คือ ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ ซึง่บรรเทาวิญญาณและร่างกายของผู้ ป่วยในกรณี
อนัตรายใกล้จะตาย ประทานพระคณุทัง้ด้านร่างกายและวิญญาณให้เข้มแข็งขึน้ เพ่ือช่วยเหลือ     
ให้กําลงัใจคนป่วยให้ยอมรับสภาพธรรมชาติของร่างกายภายใต้ความหวงัในความเช่ือวา่ เม่ือได้รับ 
ศีลศกัดิ์สิทธ์ินีแ้ล้วเขาจะได้รับความบรรเทา โดยบาทหลวงจะเจิมนํา้มนัเจิมคนไข้ บนหน้าผาก ฝ่ามือ     
ของคนป่วยเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของการให้กําลงั  และการประทบัอยูข่องพระเจ้า พร้อมกบัคําภาวนาวา่  
“อาศยัการเจิมอนัศกัดิ์สิทธ์ินี ้อาศยัพระเมตตาอนัล้นพ้นของพระองค์ ขอพระเป็นเจ้าทรงช่วยท่านด้วย 
พระหรรษทานของพระจิต, ขอพระองค์ทรงช่วยท่านให้พ้นบาป อีกทัง้ทรงพระกรุณาบรรเทาทกุข์ 
และช่วยให้รอด”  เป็นการประทานพระคณุแห่งความบรรเทาทางกาย (เพ่ือรักษาความเจ็บป่าย หากเป็นท่ีพอ
พระทยัของพระ)  และพระคณุฝ่ายจิตวิญญาณ ให้มัน่คงในพระสญัญาแห่งชีวิตนิรันดรท่ีมีสนัติสขุ 
กบัพระ 

                                                 
70 กฎหมาย 1055 ข้อ 1, พระศาสนจกัรในโลกสมยัใหมนี่ ้ข้อ 48.1 
71 DS 1799 
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  ศีลเจิมคนไข้นีบ้รรเทาผู้ ป่วยทัง้ทางร่างกายและทางจิตใจ บรรเทาทางร่างกาย 
ให้ความเจ็บไข้ลดน้อยลงหรือหายไป บรรเทาทางจิตใจ ให้มีสภาพท่ีแข็งแรงสามารถต่อสู้กบั 
ปีศาจได้ 
  

   1.7.1  ประวัตแิละที่มา 
   พระเยซเูจ้าทรงตรัสวา่ “จงต่ืนเฝ้า เหตวุ่าทา่นไมรู้่เวลาท่ีพระผู้ เป็นเจ้า 
จะเสด็จมา  รู้ไว้เถิดว่า ถ้าพ่อบ้านรู้เวลาท่ีขโมยจะมา เขาก็จะคอยระมดัระวงัมิให้มนัเข้าบ้าน  
 
 

ฉะนัน้ ท่านจงเตรียมพร้อมไว้เสมอ เหตวุา่ความตายจะมาเย่ียมท่านดจุดงัโจรผู้ ร้าย ซึง่จะมาในเวลา
ท่ีท่านไมค่าดฝันเลย” 72 
  

   1.7.2  สมัยแรกเร่ิม 
   แม้ว่าจะมีการพดูถึงศีลเจิมคนไข้อยา่งคอ่นข้างชดัแจ้ง ในจดหมายของ      
นกับญุยากอบ (5:14-16) แต่หลงัจากนัน้ไมม่ีหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองนีอี้กเลย จนถงึต้น 
คริสต ศตวรรษที่ 3        ในหนงัสือ Traditio Apostolica (V) ของ Hippolytus 
   นกับญุยากอบเขียนไว้ว่า “มีใครในพวกท่านเจ็บป่วย จงเชิญผู้อาวโุส 
จากกลุม่คริสตชน ให้มาภาวนาเหนือเขา เจิมเขาด้วยนํา้มนัในพระนามของพระผู้ เป็นเจ้า คําภาวนา 
ด้วยความเช่ือจะช่วยผู้ ป่วยให้รอด และพระผู้ เป็นเจ้าจะทรงทําให้เขาหายโรค ถ้าเขาอยูใ่นบาป  
ก็จะได้รับการอภยั (ยก.5:14-16) 
   ตามเนือ้ความในจดหมายนกับญุยากอบดงักลา่ว  แสดงวา่พิธีเจิมคนไข้ 
ในสมยันัน้มีองค์ประกอบตา่งๆ ของศีลศกัด์ิสิทธ์ิครบถ้วน กลา่วคือมีคณะสงฆ์อยูร่่วมในพิธี73  
มีคําภาวนา, การเจิมคนไข้ด้วยนํา้มนัศกัดิ์สิทธ์ิ การทําให้คนไข้ “รอด” และ “หายจากโรค”  
(ยก.5:15)  และ     ถ้าจําเป็นก็มีการอภยับาปแก่คนไข้ 
 

   1.7.3  การถือปฏิบัตต่ิอๆ มา 
   ตามหลกัฐานท่ีปรากฏในหนงัสือ Traditio Apostolica (V) ของ Hippolytus 
มีการเสกนํา้มนัศกัดิ์สิทธ์ิ (หลงับทขอบพระคณุ ในมิสซา) เพ่ือให้คนเจ็บป่วยใช้ทาหรือด่ืม ในพิธี    
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิของ Serapion (Sacramentarium Serapionis)  (ราวปลายคริสตศตวรรษท่ี 4) ก็มีระบุ
ไว้วา่  นํา้มนัสําหรับเจิมคนไข้ได้รับการเสกแบบเดียวกนั 74 

                                                 
72 ( ลก. 12 ) 
73 ตัง้แต่สมยัแรกๆ ถงึคริสตศตวรรษท่ี 13 เป็นปกตท่ีิบาทหลวงจะประกอบพิธีร่วมกนัหลายๆ ท่าน 
74 Sacramentarium Serapionis, XVII, ed. Funk Constitutiones Apostolicae, vol. II, ppp.   
178-181 
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   น่าสงัเกตว่า ตัง้แตค่ริสตศตวรรษท่ี 1-5 มีการเจิมคนไข้อยูส่องแบบ คือ   
“แบบสว่นตวั”   ทําโดยคนไข้เองหรือญาตพ่ีิน้อง (โดยใช้นํา้มนัศกัดิ์สทิธ์ิมาทาหรือด่ืม) วิธีปกติ 
ใช้ในกรณีเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และต้องการรักษาโรคฝ่ายกายเสียมากกวา่ สว่นอีกแบบหนึง่ 
ประกอบการเจิมโดยบาทหลวง (Priest) หรือมขุนายก (Bishop) ใช้ในกรณีเจ็บหนกั  
และต้องการความช่วยเหลือฝ่ายวญิญาณด้วย ซึง่แบบนีเ้ป็นศีลศกัดิ์สิทธ์ิอยา่งไรก็ดี ในระยะแรกๆ 
ไมมี่การเห็นความแตกตา่งกนัอย่างแน่ชดั เพราะคําสอนเก่ียวกบัเร่ืองศีลศกัดิ์สิทธ์ิยงัไมไ่ด้พฒันา   
ไปไกล 
    

   ในสาส์นของสมเด็จพระสนัตะปาปา อินโนเซนต์ท่ี 1 (สิน้พระชนม์ ค.ศ.417) 
ท่ีมีถงึ Decentius แห่ง Gubbio, (416) ได้ให้อรรถาธิบายบทจดหมายของนกับญุยากอบและ 
กลา่วว่าเป็นท่ีแน่ชดัวา่สตับรุุษท่ีเจ็บป่วยได้รับการเจิมด้วยนํา้มนัและนํา้มนันัน้คือนํา้มนัคริสมา75 
นอกนัน้ยงัมีคําภาวนาเสกนํา้มนัใน หนงัสือเยลาเซียน (Sacramentarium Gelasianum)76  
ในราวคริสตศตวรรษท่ี 5 และตอ่มาในหนงัสือพิธีของมขุนายก (Bishop)     (PontificaleRomanum, 
ค.ศ. 1596) ซึง่มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย  ตามหลกัฐานและคําสอนเช่นนี ้เห็นได้ว่าเป็น      
การเน้นถงึการ รักษา และเป็นการรักษา ตวับคุคลทัง้ครบ (totus homo) : ร่างกาย จิตใจ และ
วิญญาณ และนํา้มนัท่ีใช้ทาหรือเจิมก็เป็นสญัลกัษณ์หมายถงึการรักษาอยูแ่ล้ว 
   ตอ่มา ในคริสตศตวรรษท่ี 10 พิธีเจิมคนไข้นีไ้ด้ถกูนํามาสมัพนัธ์                 
กนัอยา่งใกล้ชิดกบัการใช้โทษบาป และความตาย  ปัจจบุนั พระศาสนจกัรได้หวนนําคําสอนใน  
พิธีเยลาเซียน ท่ีเน้นถงึการรักษา ตวับคุคลทัง้ครบ ไมว่่าร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ มาสอน 
อีกครัง้หนึ่ง ดงัท่ีปรากฏในพธีิเจิมคนไข้ในปัจจบุนั  
 
   1.7.4  สมัยปัจจุบัน 
   พิธีเจิมคนไข้  โดยปรกตมีิสว่นประกอบตา่งๆ ดงัต่อไปนี ้
   1) บาทหลวง ( Priest )ทกัทายและถ้าเห็นสมควร เอานํา้เสกพรมคนไข้ 
    กบัห้อง77 

                                                 
75 Denzinger, 17th ed. (1928) ,. No. 99 
76 Ed. Mohlberg, no. 382, p.61 น่าสงัเกตการเรียกนํา้มนัท่ีใช้เจิมคนไข้วา่ “นํา้มนัคริสมา” อีกครัง้
หนึง่ เหมือนในสมยัสมเด็จพระสนัตะปาปาอนิโนเซนต์ท่ี 1 
77 ด ู“พิธีและอภิบาลคนเจ็บป่วย ,คณะกรรมการพิธีกรรมแห่งประเทศไทย ค.ศ. 1984, หน้า 19 
 ( ข้อ 64เป็นต้นไป ) 
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   2) คําปราศรัยสัน้ๆ ซึง่รวมถึงการท้าวความถงึข้อความในจดหมาย
นกับญุ 
    ยากอบ  บทท่ี 5:14-16 
   3) การสารภาพความผิดบาปทัว่ๆ ไป (เช่นบทข้าพเจ้าขอสารภาพ...)  
    หรือการสารบาป ของคนไข้ ถ้าหากไมไ่ด้กระทํามาก่อน 
   4) บทอา่นจากพระคมัภีร์ (Bible) และเทศน์เตือนใจสัน้ๆ ถ้าสามารถทําได้ 
   5) บทร่ําวิงวินพระผู้ เป็นเจ้าสําหรับคนไข้และพยาบาลผู้ดแูลคนไข้ 
   6) การปกมือเหนือศีรษะคนไข้เงียบๆ 
    

   7) การเสกนํา้มนัสําหรับเจิมคนไข้ (กรณีจําเป็น) หรือมิฉะนัน้เป็นการภาวนา 
    การภาวนาขอบพระคณุแบบพวกยิว      (“ขอถวายพระพร”)        สําหรับ 
    พระเมตตาของพระองค์ ในการบําบดัความเจ็บป่วยของมนษุย์ 
   8) การเจิมนํา้มนัแกค่นไข้บนหน้าผากและบนมือทัง้สอง พร้อมกบักลา่ววา่  
    “อาศยัการเจิมอนัศกัดิ์สิทธ์ินี ้อาศยัพระเมตตาอนัล้นพ้นของพระองค์  
    ขอพระเจ้าทรงช่วยท่านด้วยพระหรรษทานของพระจิต 
    -  อาแมน 
    ขอพระองค์ทรงช่วยท่านให้พ้นบาป อีกทัง้ทรงกรุณาบรรเทาทกุข์ 
    และช่วยให้รอด 
    -  อาแมน” 
   9) บทภาวนาของบาทหลวง   (Priest บท Collect) ซึง่มีให้เลือก           

    เหมาะแก่สภาพตา่งๆ   ของคนไข้, บทข้าแตพ่ระบิดา   และถ้าคนไข้จะรับ 
    ศีลมหาสนิท ก็ให้รับตอนนี ้จบลงด้วยการอวยพรแบบพิเศษเฉพาะ 
   พิธีเจิมคนไข้ปัจจบุนั มีโครงสร้างตา่งๆ ของพิธีศีลศกัด์ิสทิธ์ิครบถ้วน กลา่วคือ  
ภาควจนพธีิกรรม, คําภาวนา และการประกอบศีลศกัดิ์สทิธ์ิเอง พิธีทัง้หมดเป็นแบบมองไปยงั 
ท่ีตวับคุคลมากขึน้กวา่แบบเดิม มุ่งไปท่ีคนเจ็บไข้และผู้ดแูลพยาบาล และน่าสงัเกตว่าเกือบทกุๆ ภาค
ของพิธีนี ้เน้นถึงอํานาจแห่งการรักษาความเจ็บป่วยตา่งๆ (ทัง้ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ) อาศยั
ศีลศกัดิ์สิทธ์ินี ้
 

ข้อความสําคญัในพระคมัภีร์ (Bible) ท่ีบง่ชี ้เก่ียวเน่ือง สมัพนัธ์กบัศีลศกัดิ์สทิธ์ิประการนีค้ือ 
 - “ท่านใดเจ็บป่วยจงเชิญบรรดาผู้อาวโุสของกลุม่คริสตชนมาให้ท่านเหลา่นัน้ 
  อธิษฐาน เพ่ือผู้ ป่วยในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า คําอธิษฐานภาวนาด้วย 
  ความเช่ือจะช่วยผู้ ป่วยให้รอดชีวิต      องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะช่วยผู้ ป่วยให้ลกุขึน้ได้ และ 
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  ถ้าเขากระทําบาป  เขาก็จะได้รับการอภยั” (ยก.5:14-15) 
 - พลงัแห่งการภาวนา (ยก. 5:13-18 ; ลก. 11:5-13) 
 

 ศีลเจมิคนไข้ (ยก.5:14-15))มีสญัลกัษณ์ภายนอกของการใช้ส่ือในพิธีกรรมคือ  
การเจิมผู้ ป่วยด้วยนํา้มนัศกัดิ์สิทธ์ิ / คําภาวนาด้วยความเช่ือ 
 นยัตรง การให้กําลงัทัง้ทางกาย  และจิตวญิญาณ 
 นยัแฝง การให้พระคณุพิเศษของพระในยามเจ็บป่วย หรืออาจอนัตรายแห่งชีวิต 
   ให้พระคณุการรักษาฝ่ายร่างกายด้วย หากเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจ้า 
 

สรุป 
 1. ศีลเจิมคนป่วยมีเป้าหมายเพ่ือโปรดประทานพระหรรษทานพิเศษให้คริสตชน ซึง่ 
ประสบปัญหาความลําบากท่ีติดมากบัสภาพการเจ็บหนกัและความชราภาพ 
 2. เวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือรับศีลเจิมคือ เวลาท่ีสตับรุุษเร่ิมจะพบวา่ตกอยูใ่นภยัถงึตาย  
แน่นอนเพราะอาการป่วยไข้หรือชราภาพ 
 3. ทกุครัง้ท่ีคริสตชนได้รับโรคภยัเจ็บไข้อย่างหนกั เขาสามารถได้รับศีลเจิมคนป่วย 
และหลงัจากท่ีได้รับศีลเจิมแล้ว ปรากฏว่าอาการป่วยยงัไข้ยงัหนกัอีก ก็ยงัรับได้อีก 
 4. พระหรรษทานพิเศษของศีลเจิมคนป่วย มีดงันี ้
  - ทําให้ผู้ ป่วยเป็นหนึง่เดียวกบัพระมหาทรมานของพระคริสตเจ้า เพ่ือผลบญุ 
   ของตน  และของพระศาสนจกัรทัง้มวล 
  - พละกําลงั สนัติสขุและความกล้าหาญ เพ่ือทนทกุข์ทรมานของอาการป่วยไข้ 
   หรือความชราภาพอยา่ง คริสตชน 
  - การอภยับาป ถ้าผู้ ป่วยไมส่ามารถรับศีลอภยับาปได้ 
  - การฟืน้มีสขุภาพดีดงัเดิม ถ้าสิ่งนีเ้ป็นประโยชน์ต่อความรอดฝ่ายวิญญาณ 

- การตระเตรียมการผ่านไปสูชี่วิตนิรันดร 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลของการใช้เคร่ืองหมาย สัญญะ ในพธีิกรรม ในด้านของบาทหลวง              
 ในฐานะเป็นผู้เข้ารหสั (Encoder12) มีเจตนาอย่างไรใน การใช้ส่ือดงักล่าว  
 พร้อมทัง้ความคาดหวังในการส่ือความหมาย 
 
1.  ข้อมูลของบาทหลวง คนท่ี 1 
 
 ปัจจบุนันี ้ บาทหลวงท่านนีมี้ อาย ุ51 ปี เป็นคนฉะเชิงเทราโดยกําเนิด   บิดามารดา    
เป็นคริสชนเดมิ ในครอบครัวท่านมีพ่ีน้องทัง้ 7 คน ตวัทา่นเองเป็นคนท่ี 6  และมีพ่ีน้องบางคน 
เป็นนกับวชในคริสตศาสนาด้วยด้วยบิดา-มารดา เป็นคนมีความเช่ือศรัทธาท่ีดีมาก จงึได้สง่ให้ลกูๆ 
ได้เข้าศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก บาทหลวงเองได้เรียนชัน้ประถมท่ีโรงเรียนดาราสมทุร ฉะเชิงเทรา  
จากนัน้ก็ไปศกึษาชัน้มธัยมท่ีโรงเรียนอสัสมัชญั ศรีราชา หลงัจากนัน้ได้รับการศกึษา เพ่ือท่ีจะ 
เป็นนกับวช โดยไปศกึษาเก่ียวกบัด้านปรัชญา / เทวศาสตร์ ท่ีวทิยาลยั แสงธรรม  สามพราน  
นครปฐม    หลงัจากนัน้คณะนกับวชท่ีท่านสงักดัอยูไ่ด้สง่ท่านไปศกึษาตอ่ท่ี Holy Redeemer 
Collage, USA และ MA Counseling California, USA เม่ือกลบัมาได้รับใช้พระศาสนจกัรในฐานะ
บาทหลวง [Religious Priest]   ตัง้แตน่ัน้มาจนถงึปัจจบุนัเป็นเวลา 23 ปี โดยเป็นบาทหลวง 
ท่ีเป็นนกัพฒันาและมีเทคนิคในการเทศน์  ท่านจะทําให้สตับรุุษมีความเช่ือความศรัทธาในพระเจ้า 
ท่านทํางานในท่ีหลายๆ แหง่ เช่นทางภาคอีสานจงัหวดัหนองคาย, อดุรธานี, ขอนแก่น และ           
ทางกรุงเทพฯ ก็ท่ีวดัพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี และโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศกึษา มีนบรีุ คณะนี ้
ท่านดํารงตําแหน่งท่ีสําคญัในคณะนกับวชของท่านเอง เน่ืองจากการท่ีท่านมีประสบการณ์มากมาย 
 ท่านยงัมีอดุมการณ์ ท่ีจะเป็นสงฆ์ท่ีศกัดิ์สทิธ์ิ เพ่ือช่วยดวงวญิญาณทกุดวงให้รอด   
โดยการใช้ส่ือพธีิกรรมตามท่ีพระศาสนจกัรได้กําหนดและส่ืออ่ืนๆ ท่ีชว่ยสนบัสนนุงานการสอน 
ของท่านตามสภาพแวดล้อม และมีความต้องการท่ีจะให้สตับรุุษเข้าใจความหมายในพิธีกรรม 
แตล่ะอยา่งโดยการนําความหมายเหลา่นัน้  ไปประยกุต์ให้เข้ากบัการดําเนินชีวติในแตล่ะวนั   แตมี่
ความคดิท่ีวา่ สตับรุุษยงัมีความเข้าใจความหมายในพิธีกรรมไมเ่พียงพอ ท่ีปฏิบตัิไปก็เพราะ 
ทําไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีเท่านัน้ และเห็นว่าพิธีกรรมแตล่ะอย่างดีอยูแ่ล้ว สภาพแวดล้อม
ต่างๆ  มีผลตอ่การใช้สื่อและสามารถสง่ผลตอ่ฝ่ายจิตใจได้ด้วยด้วย  เช่นบรรยากาศท่ีเงียบสงบ   
ช่วยให้มีสมาธิ  อาคารสถานท่ี(โบสถ์)ซึง่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ  ต้องสะอาด  มีระเบียบ  งดงาม  
มีสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร  รวมทัง้สถานท่ีตัง้ท่ีสามารถเดินทางมาสะดวก  
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2.  ข้อมูลของบาทหลวง คนท่ี 2 
  
 บาทหลวงท่านนี ้อาย ุ45 ปี เป็นคนกรุงเทพฯ บิดา-มารดาเป็นคริสตชนเดิม ครอบครัว 
มีสมาชิก 12 ท่าน บดิามารดามีความเช่ือความศรัทธามาก  และอบรมให้ลกูๆ มีความเช่ือ 
ความศรัทธาในพระภายในครอบครัว มีสมาชิกบางคนได้อทิุศตน โดยการบวชเป็นนกับวชหญิง  
(ซิสเตอร์) ด้วยเช่นกนั ท่านได้รับการศกึษาในชัน้ประถมท่ีโรงเรียนเซนต์คาเบรียล, มธัยมท่ีโรงเรียน
อสัสมัชญัศรีราชา, และได้เข้าศกึษาต่อท่ีวทิยาลยัแสงธรรม โดยจบปริญญาตรี ปรัชญา/เทวศาสตร์  
ได้รับการอบรมก่อนท่ีบวชเป็นบาทหลวง   ตามลําดบัขัน้ตอนของพระศาสนจกัร  เป็นเวลา 9 ปี  
ขณะนีท้่าน   ได้ทํางานในพระศาสนจกัรในฐานะบาทหลวงของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ มาเป็น
เวลา 18 ปี    โดยเร่ิมท่ีวดันกับญุเปโตร สามพราน,  วดัคาทอลิกในต่างจงัหวดัอีก 2-3 แห่ง รวมทัง้ 
อาสนวิหารอสัสมัชญั และวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์ ซึง่ในการทํางานในแต่ละท่ี พระศาสนจกัร 
เป็นผู้ กําหนดให้ไปนัน้  บาทหลวงได้กระทําด้วยความเช่ือศรัทธาในหน้าท่ีตอ่พระศาสนจกัรเป็น 
อยา่งดี  
 ท่านมีอดุมการณ์อนัแน่วแนท่ี่จะรับใช้พระ โดยผ่านทางบคุคลรอบข้างอยา่งเต็ม      
ความสามารถ แม้วา่จะมีข้อบกพร่องตามวิสยัมนษุย์บ้างก็ตาม ท่านก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเสมอ  
ขณะเดียวกนัก็ได้ใช้สื่อพิธีกรรม ซึง่เป็นส่ือหลกัในการสืบทอดความเช่ือความศรัทธาของสตับรุุษ  
อยา่งเต็มความสามารถ พร้อมทัง้พยายามอธิบาย  ชีใ้ห้เห็นความหมายต่างๆตามท่ีพระศาสนจกัร
กําหนดอยา่งดี  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอนันําไปสูค่วามเช่ือท่ีถกูต้องและมีการดําเนินชีวติ
ท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือแบบคริสตชน โดยพยายามอธิบายความหมายให้ชดัเจนตามสภาพ        
วฒิุภาวะของสตับรุุษ วา่ความหมายของศีลศกัด์ิสทิธ์ิหรือพิธีกรรมมีความหมายอยา่งไร และยงัได้
พยายามใช้ส่ืออ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นสภาวการณ์ นํามาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุเท่าท่ีเป็นไปได้  
เพ่ือประโยชน์ของบรรดาสตับรุุษท่ีได้รับการมอบหมายจากมขุนายกให้ดแูลรับผิดชอบ  
 ท่านเองมีความคาดหวงัวา่ผู้ ท่ีมีความเช่ือจะได้รับพระพรและดําเนินชีวิตอย่างดี จาก 
ส่ือต่างๆ ท่ีได้รับ โดยการปฏิบตัิตามคําสอนของพระศาสนจกัรและประยกุต์ให้เข้ากบัการดําเนินชีวติ
ในแตล่ะวนัให้ได้จริงๆ  น้อยไมเ่ป็นไร  แตข่อให้ดีจริง  มัน่คงจริง  แล้วปริมาณก็จะคอ่ยๆ สะสม
เพิ่มขึน้เอง และท่านมีความเห็นวา่สตับรุุษมีความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการใช้สื่อตา่งๆ 
ค่อนข้างมาก   มีบางเร่ืองท่ีต้องใช้จิตารมณ์มากกว่าเป็นการทําตามธรรมเนียมเท่านัน้ จารีตพิธีกรรม
แตล่ะอยา่ง      ดีอยูแ่ล้ว, สภาพแวดล้อมตา่งๆมีผลตอ่การใช้สื่อและการรับสารของสตับรุุษด้วย 
โดยเฉพาะ       ความพร้อมของสถานท่ีประกอบพธีิ สิง่อํานวยความสะดวกทัว่ไป เช่น บรรยากาศ 
ท่ีตัง้ของวดั  ความพร้อมในการบริการของศาสนบริกรของพระศาสนจกัร และอาจมีอปุสรรคใด 
ในการใช้สื่อนัน้ๆ บ้างก็ต้องพยายามประยกุต์และใช้เท่าท่ีเป็นไปได้ และสามารถสง่ผลให้สตับรุุษ 
มีความเช่ือมากยิ่งขึน้ และขึน้อยูก่บัความสม่ําเสมอ และความพร้อมของสตับรุุษและบาทหลวงเอง
ในการร่วมประกอบพิธีกรรมบอ่ยๆ ด้วย 
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3.  ข้อมูลของบาทหลวง คนท่ี 3 
  
 บาทหลวงท่านนี ้อาย ุ45 ปี เป็นคนเกาะใหญ่โดยกําเนิด  บดิา-มารดา เป็นคาทอลกิเดิม  
มีความเช่ือความศรัทธาตอ่ศาสนามาก เพราะมีความคุ้นเคยกบับาทหลวงและโบสถ์ท่ีบ้านเกิด 
ของท่านตัง้อยู ่ โดยสง่บาทหลวงให้รับการศกึษาในโรงเรียนในเครือคาทอลกิ  เพ่ือวา่จะได้เรียนรู้
เก่ียวกบัคําสอนอยา่งต่อเน่ือง  จนถงึระดบัปริญญาตรี ได้ศึกษาท่ีวิทยาลยัแสงธรรม  สามพราน  
จนจบ ปริญญาตรี ศศบ.ทางสาขาปรัชญาและเทววิทยา ในขณะท่ีเรียนนัน้  ได้รับการอบรม
ตามลําดบัขัน้ตอนท่ีพระศาสนจกัรกําหนดต่อจากนัน้ ก็ได้รับการบวชเป็นบาทหลวงและรับใช้ 
พระศาสนจกัรจนถงึปัจจบุนั พร้อมทัง้ศกึษาต่อด้านการบริหารการศกึษา ระดบัปริญญาโท           
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  รวมเวลาทํางานได้ได้ 18 ปี โดยเร่ิมงานท่ีวดัต่างๆ ในเขตอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ และช่วยงานท่ีวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์ด้วยเป็นประจํา ปัจจบุนัดํารงตําแหนง่เป็น 
คณุพอ่เจ้าวดั  ภายในจงัหวดักรุงเทพฯ  
 ขณะท่ีทํางานนัน้ บาทหลวงก็มีอดุมการณ์ท่ีจะทํางานเพ่ือความดีของผู้ อ่ืน และรับใช้
สงัคม ได้ใช้ส่ือตา่งๆตามท่ีพระศาสนจกัรกําหนดไว้ โดยให้ความหมายและความเข้าใจเก่ียวกบั     
พิธีกรรมต่างๆ ผ่านทางส่ือพิธีกรรมท่ีพระศาสนจกัรกําหนดและสามารถนํามาประยกุต์ให้เข้ากบั 
การดําเนินชีวิตของสตับรุุษ ท่านมีความเห็นว่าสตับรุุษจะมีความเข้าใจมากขึน้เม่ือมาร่วมพิธีกรรม
สม่ําเสมอ, มีความไว้วางใจวา่พระทรงช่วยเหลือเราตลอดเวลา, พธีิกรรมควรจะมีความเป็นแบบไทย
มากขึน้, สภาพแวดล้อมมีผลตอ่การใช้ส่ือ, ปัญหาของการใช้สื่อก็คือสภาพท่ีแตกต่างกนัของสตับรุุษ
พระคมัภีร์ (Bible) เป็นสื่อท่ีให้ความหมายของความเช่ือความศรัทธา, เกณฑ์การวดัความเช่ือ 
ความศรัทธาและการมีจริยธรรมคือ ความสงบสขุของสงัคม  
 ส่ือสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ มีผลตอ่การดําเนินชีวติของสตับรุุษ
เป็นอยา่งมาก โดยมีข้อสงัเกตวา่ส่ือท่ีใช้ในพิธีกรรมนัน้ให้ความหมายฝ่ายจิตใจเป็นอยา่งมาก  และ
สง่ผลบนัดาลความศกัดิ์สทิธ์ิท่ีพระเจ้าประทานให้มนษุย์จริง  และยงัสง่เสริมการดําเนินชีวติคริสตชน
ในโลกปัจจบุนัของเขาได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย ทําให้สามารถอยูร่่วมกบับคุคลอ่ืนในสงัคมได้ 
อยา่งเป็นสขุ 
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สรุปแบบสอบถามบาทหลวง (Priest) 
 
ส่ิงที่เหมือนกัน 
 บาทหลวงมาจากครอบครัว ท่ีมีความคุ้นเคยกบัโบสถ์มาก ทําให้เกิดความเช่ือ         
ความศรัทธาท่ีดี  มีการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองทัง้วิชาการและความรู้ทางด้านศาสนา  พวกท่านเป็นผู้ มี
นํา้ใจในการทําหน้าท่ีบาทหลวงเพ่ือถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางการรับใช้  ชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์
ในหน้าท่ีการงานของท่าน  คือการดแูลเอาใจใส ่ การโปรดศีลศกัด์ิสทิธ์ิ การเทศน์สอน  การสอน     
คําสอน  การสวดมนต์ภาวนา  การเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดี  สอดคล้องกบัความเช่ือศรัทธา  ได้ใช้
ส่ือตามท่ีพระศาสนจกัรกําหนด โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสื่อทางพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิทัง้ 7 ประการ       
โดยพยายามอธิบายความหมายให้ชดัเจน ขณะประกอบพิธีกรรมนัน้ๆ  ให้คําอธิบายเพ่ิมเติม        
ตามสภาพวฒิุภาวะของสตับรุุษเพ่ือจะได้รู้และเข้าใจความหมาย  ผลท่ีเกิดขึน้จริงคือความศกัด์ิสทิธ์ิ  
พระพรท่ีได้รับจากพระเจ้า และนําคําสอนของพระโดยคําอธิบายท่ีถกูต้องตามเจตนารมณ์ของ    
พระเยซคูริสตเจ้า 
ไปประยกุต์ให้เข้ากบัการดําเนินชีวิตในแตล่ะวนัอย่างจริงจงั รวมทัง้ยงัมีความเข้าใจกบัสภาพ 
ความเป็นอยู ่ปัจจยัแวดล้อมต่างๆ ของการใช้ส่ือ  การรับสื่อ  และสงัคมของบรรดาสตับรุุษ 
เป็นอยา่งดี มีความเห็นเก่ียวกบักระบวนการใช้ส่ือสญัลกัษณ์และพิธีกรรมวา่ดีอยูแ่ล้ว โดยอธิบาย
ความหมายให้ชดัเจนตามความเหมาะสม   และเกณฑ์ท่ีใช้วดัความเช่ือความศรัทธาคือ การปฏิบตั ิ
ท่ีแสดงออก  หรือการร่วมศาสนกิจตา่งๆ  
 
ส่ิงที่ต่างกัน 
 ก็มีระดบัการศกึษา อาย ุประสบการณ์ในการทํางานในพระศาสนจกัร สถานท่ีท่ีทํางาน 
และความเห็นเก่ียวกบัความเข้าใจพิธีกรรมและศีลศกัด์ิสทิธ์ิตา่งๆ ของสตับรุุษท่ีได้รับ  ความสนใจ 
ในเร่ืองปัจจยัแวดล้อมอาจให้ความมุง่เน้นมากน้อยตา่งกนัแตก็่ใกล้เคียงกนัมาก 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการถอดรหัส (Decoder) ของชาวคริสต์ ในเร่ืองพธีิกรรมดังกล่าว 
 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนท่ี  1  กลุม่ตวัอย่าง บคุคลท่ี 1 เป็นคริสตชนเดิม  อาย ุ25 ปี  เพศชาย ในสมยัเด็กได้ศกึษา     
ท่ีโรงเรียนคลองกุ่มในระดบัชัน้ประถมศกึษา และได้เรียนตอ่ท่ีโรงเรียนบางกะปิในระดบัชัน้
มธัยมศกึษา  จากนัน้ก็ได้ไปศกึษาต่อปริญญาตรี  ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร  
ซึง่เป็นโรงเรียนของรัฐ    มใิช่   โรงเรียนในเครือคาทอลิก  จงึไม่ได้เรียนคําสอน แตเ่ป็นคริสตชนแต่
เกิด       มิคอ่ยได้ใสใ่จเก่ียวกบัศาสนาเท่าท่ีควร ปัจจบุนัมีสถานภาพโสดยงัไม่แตง่งาน  ขณะนี ้
ทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์ รับสร้าง โปรมแกรมให้กบัลกูค้าทัว่ๆ ไป  เน่ืองจากอาชีพนีเ้องทําให้มี
ปัญหากบัลกูค้า  เพราะทางบ้านเป็น   คริสตชน ได้มีการปลกูฝังสัง่สอนตัง้แตเ่ด็กให้มีความรักกบัคน
ทกุคนจงึทําให้อาชีพดําเนินไปได้      ซึง่แตเ่ดิมครอบครัวมีฐานะยากจน แตท่างครอบครัวได้อบรมสัง่
สอนให้มี  ความรัก ให้อภยัด้วย      การปฏิบตัิแบบนี ้ ทําให้ฐานะปานกลาง  มีรายได้พอมีพอใช้ 
 1. การรับรู้ความหมายของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพธีิกรรม  มีความเข้าใจมากตอ่    
ศีลศกัดิ์สทิธ์เช่น  ศีลล้างบาป  ศีลอภยับาป  และศีลมหาสนิท  เน่ืองจากสืบทอดมาจากบรรพบรุุษ และ
ได้เข้าร่วมพิธีอย่างตอ่เน่ือง  ถือเป็นกิจวตัรอนัจําเป็น  สว่นศีลกําลงั  ศีลสมรส  ศีลบวช  และศีลเจิม   
คนไข้  มี  ความเข้าใจน้อยท่ีสดุ  เน่ืองจากไมค่อ่ยได้สมัผสั  นานๆ   จะพบสกัครัง้ 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 

 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เชือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

 
เฉล่ีย

ความเช่ือ
ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 4 5 19 4.750 
2. ศีลอภยับาป 5 5 4 4 18 4.500 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 4 4 18 4.500 
4. ศีลกําลงั 5 5 3 4 17 4.250 
5. ศีลบวช 5 5 3 5 18 4.500 
6. ศีลสมรส 5 5 4 4 18 4.500 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 4 4 18 4.500 
คะแนนรวม 35 35 26 30   
ค่าเฉลีย 5.000 5.000 3.715 4.286   
        ค่าเฉล่ียรวม          4.500 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 
 

ตารางที่ 8 
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา  แสดงออกทางจริยธรรม  จากการอบรมสัง่สอนท่ี
ครอบครัวปลกูฝังเป็นแบบอย่าง  คือทกุสปัดาห์จะต้องไปแก้บาปรับศีล  พร้อมทัง้มีการให้อภยั        
จงึทําให้ธรุกิจของเขาดําเนินไปได้ด้วยดี    และรองลงมาคือจะต้องมีความยติุธรรม   พร้อมทัง้      
การแบง่ปันให้กบัคนรอบข้าง  แตเ่ขาก็ยงัมีค่อนข้างน้อย  
 

การสัมภาษณ์เชิงลึกในการดาํเนินชีวติทางธุรกิจแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดังนี ้
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทงัสาม รวม เฉลีย 
-  ด้านความรักความเมตตา   
-  ด้านความยตุิธรรม   
-  ด้านการให้อภยั   
-  ด้านการแบง่ปัน 

3       4       2       2       1       5      
5       1       4       4       1       4  
3       4       4       5       4       2    
4       5       1       5       2       2     

17 
19 
22 
19 

2.833 
3.167 
3.667 
3.167 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.209 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 
 
 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัคอ่นข้างมาก ซึง่สมัพนัธ์ 
กบัการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม ในระดบัระดบัปานกลาง 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 

ค่าเฉล่ีย                                                          4.500                                                      3.209 

คนที่ 
1 

ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา ระดบัเฉล่ียการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้า      
มีอยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก    
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบง่ปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 
ได้ 35 35 26 30 17 19 22 19 
เฉลีย่ 5.000 5.000 3.715 4.286 2.833 3.167 3.667 3.167 

. 
มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ 
คอ่น 

ข้างมาก 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

เกือบจะ
ปาน 
กลาง 

ปาน
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้างม

าก 

ปาน
กลาง 

ตารางที่ 9 

ตารางที่ 10 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ สตับรุุษได้สงัเกตและประเมินองค์ประกอบ การประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้คือบาทหลวงได้ให้       
ความสําคญัในประเด็นท่ีน่าสนใจซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีน่าจะทําให้สตับรุุษเกิดความรู้  ความเข้าใจ  
มีหลกัปฏิบตัิ  และบงัเกิดผลดีมากท่ีสดุเท่าท่ีสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวนั  อยูใ่นระดบัท่ีมาก
บ้าง  น้อยบ้างตามความเห็นของสตับรุุษเป็นลําดบัดงันีค้ือ บาทหลวงพยายามทําตามข้อกําหนด 
ของจารีตพิธีกรรมมาก  จนบางทีมองข้ามความเข้าใจของผู้ ร่วมพธีิไปบ้าง  พิธีกรรมต้องเป็นแนว
ทางการดําเนินชีวิตท่ีดีและศกัดิ์สิทธ์ิตามประสทิธิผลของพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ินัน้ๆ  โดยท่านได้
พยายามหาองค์ประกอบตา่งๆ มาช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก  และเราต้องพยายาม
เป็นคนดี  มีคณุธรรมอยา่งเต็มความสามารถของตน และยงัใช้สีหน้า นํา้เสียงเพ่ือเน้นความสําคญั
ของขัน้ตอนตา่งๆ อย่างครบถ้วน  นอกนัน้ในเร่ืองของการปฏิบตัิตามกฎจารีตพิธีกรรม การบนัดาล              
ความศกัดิ์สทิธ์ิก็ได้ให้ความสนใจเช่นกนัแตน้่อยกวา่เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเขาสงัเกตในการเข้าร่วมพิธีกรรม    
ในแตล่ะพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึการท่ีบคุคลมีความเช่ือในพระเจ้าสดุจิตสดุใจ  และมีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบตัิตามในชีวิตประจําวนั การมีจริยธรรมคือการมีส่ิงท่ีดีงามในการดําเนินชีวติ คือมีคณุธรรม
ความดีตามหลกัการของพระศาสนา  เป็นสิง่ท่ีต้องอยูใ่นตวับคุคล  
 การดําเนินชีวติในแต่ละวนั  มีความจําเป็นต้องมีความสอดคล้องกบัความเช่ือท่ีตนมี   
ทําให้เกิดความสมดลุระหวา่งความเช่ือความศรัทธาและการปฏิบตัิจริงในชีวิตให้มากท่ีสดุ โดยมี
ความเห็นวา่ เม่ือคนเราต้องอยูร่่วมกนั การกระทําต้องมีความรอบคอบ มีความรักความเมตตา     
แบง่ปันและเอาใจใสก่นัและกนัให้มากๆ ต้องพยายามทําในสิง่ท่ีควรทําและเห็นวา่เป็นสิง่ท่ีดีท่ีสดุ
แล้วในเวลานัน้  โดยอิงกบัหลกัพระธรรมคําสอนท่ีสืบเน่ืองมาจากความเช่ือของตนท่ีมีสว่นความเห็น
ด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7 ประการท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั เห็นวา่มี          
ความเหมาะสมดีอยูแ่ล้ว  แตค่วรมีการให้รายละเอียดคือการอธิบายและวธีิพดูให้เหมาะสมมากขึน้  
ก็จะเกิดประโยชน์แก่สตับรุุษมากขึน้ 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

คนที่ 2 กลุม่ตวัอย่าง บคุคลท่ี 2 เป็นคริสตชนเดิม อาย ุ 24  ปี เพศชาย การศกึษาระดบั 
ปริญญาตรี  จากคณะนิเทศศาสตร์  ของมหาวิทยาลยัรามคําแหง  สถานภาพโสด  อยูใ่นกิจกรรม
ของวดัเป็นเยาวชนช่วยกิจกรรมตา่งๆของ วดัพระมารดานิจจานเุคราะห์  บางกะปิ  กรุงเทพฯ มีอาชีพ
ขายผลไม้ ได้ทําการค้าขายผลไม้แบบนีต้ัง้แตบ่รรพบรุุษซึง่แตเ่ดิมมีฐานะปานกลาง  แตใ่นปัจจบุนั
ฐานะได้เปล่ียนไปเป็นมีอนัจะกิน  อาศยัความเช่ือความวางใจในพระ  ปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม 
ท่ีบาทหลวงสัง่สอนให้ถ่ายทอดให้กบัลกูหลาน ทําให้เกิดจริยธรรมท่ีนา่ยินดีสง่ผลทําให้การค้ารุ่งเรือง 
 1. การรับรู้ความหมายของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพธีิกรรม  เข้าใจมากศีลฯ หลายข้อ
และเช่ือมัน่ในศีลอภยับาป ศีลมหาสนิท  อนัเป็นกิจวตัรท่ีคริสตชนพงึปฏิบตัิเป็นประจํา  มีความเช่ือมัน่
ถงึการพฒันาจิตวิญญาณจากการร่วมพิธีกรรม สว่นการร่วมพิธีศีลบวช  เม่ือมีโอกาส  จะทําให้
ตระหนกัในการพฒันาจิตจนสามารถบวชได้ 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยู่จริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม่ 

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 4 4 4 4 16 4.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 4 4 4 4 16 4.000 
5. ศีลบวช 5 5 5 5 20 5.000 
6. ศีลสมรส 3 3 3 3 12 3.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 4 4 18 4.500 
    คะแนนรวม 31 31 30 30   
    ค่าเฉล่ีย 4.429 4.429 4.286 4.286   
        ค่าเฉล่ียรวม          4.357 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ
  

ตารางที่ 11 
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 2. จากการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ มีผลให้การดําเนินชีวิตอยา่งมีจริยธรรมด้าน 
ความยติุธรรม  รู้จกัแบง่ปันในชีวติ  จงึทําให้มีการใกล้ชิดกบัคนในครอบครัว  สงัเกตพฤติกรรมของ
คนในครอบครัว  ทําให้สง่ผลการดําเนินชีวิตทางธรุกิจด้วยการแบง่ปัน  ไม่เน้นกําไรเกินสงูกวา่ 
ความจําเป็น  ทําให้มีลกูค้ามาก  มีความยติุธรรม  สว่นด้านความรักความเมตตาและการให้อภยั 
มีอยูร่ะดบัปานกลาง 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึกในการดาํเนินชีวติทางธุรกิจแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดังนี ้
 

 
การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 

- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

2       2       2      2      3      4    
4       2       4       4      3      4      
1       4       2       4       2     3      
4       5       4       5       1     4    

15 
21 
16 
23 

2.500 
3.500 
2.667 
3.833 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.125   
หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ
  

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัคอ่นข้างมาก ซึง่สมัพนัธ์กบั
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในระดบัระดบัปานกลาง 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 

ค่าเฉล่ียรวม        4.357                                                  3.125 
 

คนที่ 
2 

ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา ระดบัเฉล่ียการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้า      
มีอยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก    
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบง่ปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 
ได้ 31 31 30 30 15 21 16 23 
เฉลีย่ 4.429 4.429 4.286 4.286 2.500 3.500 2.667 3.833 

หมายถึ
ง 

คอ่นข้าง  
มาก 

คอ่น  
ข้าง  
มาก 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

เกือบจะ
ปาน
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
ปาน
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

ตารางที่ 12 

ตารางที่ 13 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ สตับรุุษได้สงัเกตและประเมินองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้ บาทหลวงได้ยายามปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดอยา่งครบถ้วน แม้ว่าจะเข้าใจได้ไมท่ัง้หมดก็ตาม  และจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องแสดงออก
ทางการดําเนินชีวิตประจําวนัของคริสตชนด้านการใช้สีหน้า  นํา้เสียงก็เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั 
สว่นหนึง่เชน่กนั  ทําให้รู้  เข้าใจเนือ้หาท่ีบาทหลวงอยากเน้น  อธิบายเพ่ิมขึน้  การปฏิบตัิตามขัน้ตอน
ท่ีเหมาะสม  ทําให้เกิดการบนัดาลความศกัดิ์สิทธ์ิได้จริง  ไมว่า่ผู้ ร่วมพิธีจะเข้าใจทัง้หมดหรือไมก็่ตาม  
ท่ีสําคญั  ความพร้อมของผู้ เข้าร่วมพธีิต้องพยายามให้มาก  สว่นท่ีเห็นวา่เน้นน้อยคือการสอนวา่ 
ควรต้องปฏิบติัตามกฎพธีิ  เพราะกระทําอยูแ่ล้ว  รวมถึงการร่วมพิธีกรรมทําให้บคุคลสามารถ 
มีจริยธรรม  คณุธรรม  ศีลธรรมท่ีดี  เกิดขึน้เองตามกระบวนการถ่านทอดผา่นส่ือ  ความเช่ืออยูแ่ล้ว 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย  และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ พบวา่ 
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึความรู้สกึมัน่ใจในสิง่ท่ีเราเช่ือ  นํามาเป็นส่ิงท่ียดึถือ เป็นหลกัปฏิบติั
ในการดําเนินชีวิต เพ่ือทําให้เกิดความมัน่ใจในการทําหน้าท่ีการงานตา่งๆ ในแตล่ะวนั 
การมีจริยธรรมคือ  การกระทําท่ีถกูต้องตามความรู้สกึดีๆ  ตามท่ีได้รับการอบรมสัง่สอนจากผู้ใหญ่ 
ไมผิ่ดขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสงัคม  และไมข่ดักบักฎหมายของบ้านเมือง 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  มีความเห็นว่า  ถ้าเราไม่เช่ือใครเราคงไมค่บหา
สมาคมกบัเขา  แต่ถ้าเรามีความเช่ือ  คือเช่ือมัน่ในคนนัน้แล้ว  เราก็พร้อมท่ีจะอยูก่บัเขา  และดําเนิน
ชีวิตไปในทางเดียวกนั  ชีวิตจริงก็สามารถทําตามท่ีคดิได้อยา่งดีพอสมควร  คือต้องวางใจในพระเจ้า  
จดัเวลาและลําดบัความสําคญัของการทํากิจการต่างๆ อยา่งเหมาะสมในแต่ละวนั  โดยยดึ 
หลกัมัน่คงในความรักมารพระมีตอ่เรา  และเราต้องตอบสนองความรักในชีวิตของเรา  และต้อง
พยายามเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อกนัและกนั  เป็นต้น ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอยา่งด้านจริยธรรมให้ผู้ น้อย
ด้วย 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  มีความเห็น
วา่มีความเหมาะสมอยูแ่ล้ว เพราะเข้าใจจากการเรียนรู้ทางการเรียนคําสอน การอบรมของบาทหลวง
และผู้สอนคําสอน  จงึเข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์ต่างๆ   ท่ีใช้ตามสมควร 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 3 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี 3 เป็นคริสตชนเดิม  อาย ุ21 ปี  เพศหญิง  การศกึษาปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยั  ขอนแก่น  สถานภาพโสด  อยูใ่นกิจกรรมของวดั เป็นเยาวชน 
วดัพระมารดานิจจานเุคราะห์  อาชีพขายเคร่ืองประดบัท่ีเป็นของเลน่สาํหรับสตรีวยัรุ่น และ           
เคยมีประสบการณ์เป็นอาสาสมคัรช่วยเด็กท่ีมีปัญหาตามมลูนิธิต่างๆ 
 
 1. จากความเช่ือของศีลศกัด์ิสทิธ์ิทัง้ 7 ประการ ในเร่ืองของ การรับรู้ความหมายของ
การใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพธีิกรรม  พบวา่มีความเช่ือและความเข้าใจเป็นอยา่งมาก โดยเฉล่ีย     
เท่าๆ กนั ทัง้นีอ้าจจะเน่ืองมาจากมีความคุ้นเคยและใกล้ชิดจากครอบครัวท่ีมีความเช่ืออยู ่มีความรัก 
ในพระ  และมีสมาชิกในครอบครัวเป็นบาทหลวงด้วย ทําให้เกิดความซมึซบัเข้าใจได้อยา่งสงู 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยู่จริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม่ 

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 5 5 5 20 5.000 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 5 20 5.000 
คะแนนรวม 35 35 35 35   
ค่าเฉล่ีย 5.000 5.000 5.000 5.000   
        ค่าเฉล่ียรวม                5.000 
 
หมายเหต ุ  5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 14 
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 2. ความเช่ือความศรัทธาท่ีนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั  จะเห็นได้ว่าเป็นผู้ ท่ีมีความยดึมัน่  
และแสดงออกทางจริยธรรมในเร่ืองของความยตุิธรรมเป็นส่ิงแรกและมีมากท่ีสดุ ทัง้นีส้ว่นหนึง่       
มาจากการท่ีได้อยูใ่กล้ชิดกบัครอบครัว  ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสมํ่าเสมอ จนทําให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จนทําให้นํามาปฏิบตัิอยา่งถกูต้องจนเกิดมีความยตุิธรรมสงู 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึกในการดาํเนินชีวติทางธุรกิจแบบมีจริยธรรมได้คะแนนดังนี ้
 

 
การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 

1. ความรัก    ความเมตตา   
2. ความยติุธรรม   
3. การให้อภยั   
4. การแบง่ปัน 

5     5     3     2     1     4  
5     2     2     5     3     4     
2     5     2     5     1     4      
4     2     2     5     3     2 

20 
21 
19 
18 

3.333 
3.500 
3.167 
3.000 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.250 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัมากท่ีสดุ  ซึง่สมัพนัธ์กบั     
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  ในระดบัปานกลาง 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 

 

 
คนที่ 

3 
 

 
ระดับเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบง่ปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 35 35 35 20 21 19 18 

เฉลีย่ 5.000 5.000 5.000 5.000 3.333 3.500 3.167 3.000 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก  
ท่ี 

 สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก  
ท่ี 

 สดุ 
ปาน
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 

ค่าเฉล่ียรวม                                             5.000                                       3.250 

ตารางที่ 15 

ตารางที่ 16 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ ท่านได้ให้ความสําคญัของ
ขัน้ตอนตา่งๆ ของพธีิกรรมท่ีต้องดําเนินไปอย่างดีและถกูต้องตามขัน้ตอนของจารีต โดยสตับรุุษ   
ต้องมีความพร้อมในด้านตา่งๆ ของการมาร่วมพิธีตามทสมควร  และเน้นวา่ความศกัด์ิสทิธ์ิแท้ 
ต้องการการดําเนินชีวิตจริงในแต่ละวนัด้วย โดยท่านพยายามอธิบายโดยใช้องค์ประกอบตา่งๆ       
มาช่วยอธิบายเสริมถงึความหมายตา่งๆ ของสญัลกัษณ์ในพิธีกรรมนัน้ๆ สว่นในเร่ืองของการให้         
สีหน้าท่าทางภายนอกก็มีบ้างตามสมควร  แม้วา่สตับรุุษจะเข้าใจได้ไมท่ัง้หมดก็ตาม แต่ก็ยงัต้อง
พยายามเป็นคนดีมีศีลธรรมให้ดีท่ีสดุ เทา่ท่ีเป็นไปได้  การประกอบพิธีกรรม ได้บนัดาล               
ความศกัดิ์สทิธ์ิแน่นอนแตจ่ะเกิดผลมากน้อยขึน้อยูก่บัสตับรุุษด้วย 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย  และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึการท่ีเราวางใจในสิ่งนัน้ๆ  โดยไมห่วงัผลตอบแทนทางวตัถธุาตใุด ๆ  
มีความมัน่ใจท่ีมัน่คง  ไมเ่ปลี่ยนแปลง  การมีจริยธรรมคือ การมีข้อเตือนใจภายใน  เป็นจิต             
ท่ีคอยเตือนตนเอง  ในการคดิ  ตระหนกัถึงความดี ไมดี่  ก่อนการตดัสอนใจกระทํากิจการ 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  มีความสอดคล้องวา่พระเป็นเจ้าเป็น        
ความประเสริฐท่ีสดุท่ีเรามี  เพราะพระองค์เป็นองค์ความดีงามพร้อมและสมบรูณ์  เราวสามารถมี
ความไว้วางใจได้ดีท่ีสดุ  เราจงึต้องพยายามดําเนินชีวิตในแนวทางของพระเจ้า  โดยพยายามมี    
คณุธรรมท่ีสําคญั  เร่ืองความรักความเมตตา  ความยตุิธรรม  การให้อภยัและการแบ่งปันให้ดีท่ีสดุ  
จดัความสําคญั คณุคา่ให้ดีๆ โดยให้ความรักเป็นหลกัพืน้ฐาน  แม้จะมีความออ่นแอตามประสา
มนษุย์เช่นความเห็นแก่ตวัเข้ามาเป็นปัจจยัก็ตาม   เราก็ต้องพยายามยบัยัง้ไว้ตามสมควร 

สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ เห็นว่าแนว
ทางการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมของพระศาสนจกัรดีแล้ว  มีความเป็นหนึง่เดียวกนั  คือท่ีวดัใด 
ก็ใช้พิธีในแนวทางเดียวกนั แม้ว่าการอธิบายและความเดน่ชดัอาจตา่งไปบ้างตามลกัษณะของ 
ผู้ประกอบพิธี  คือบาทหลวง 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 4 กลุม่ตวัอย่าง บคุคลท่ี 4 คริสตชนเดิม  อาย ุ21  ปี  เพศหญิง  เคยศกึษาในระดบั ประถม
มธัยมต้นท่ีโรงเรียนนกับญุเปโตร สามพราน และมาเรียนตอ่ชัน้มธัยมปลายท่ีโรงเรียน     ราชินีบรูณะ 
นครปฐม ขณะนีกํ้าลงัศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลยัแสงธรรม    สถานภาพ โสด        
ได้ร่วมกิจกรรมของพระศาสนจกัรโดยตลอด  เช่น เป็นนกัขบัร้องเพลงศกัดิ์สทิธ์ิในพิธีกรรม เป็นผู้อ่าน
พระคมัภีร์ในพิธีกรรม และปัจจบุนัยงัเป็นพลมารีของวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์ โดยกิจกรรมนี ้
นอกเหนือจากการสวดภาวนาแล้ว  ยงัมีการเย่ียมเยียนผู้สงูอาย ุ ผู้ ป่วย  หรือกระทัง่ผู้ ท่ีหมดหวงั 
ในชีวิต  สามารถให้คําแนะนํา  ปรึกษา  หรือบรรเทาใจให้กบับคุคลอื่นได้อีก  จะเห็นได้วา่ศาสนา
คาทอลิกเปิดโอกาสให้กบัผู้ ท่ีมีความสนใจมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของวดัได้ โดยอิสระแล้วแต่
ความสมคัรใจ  ปัจจบุนัมีอาชีพขายหม ู(เจ้าของกิจการ) 
 1. การรับรู้ความหมายของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพธีิกรรม มีความเข้าใจมากต่อ     
ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ เชน่ศีลล้างบาป  ซึง่ได้รับมาตัง้แต่วยัเด็ก พอโตขึน้ก็เรียนคําสอนและได้รับศีลอภยับาป   
ศีลมหาสนิท และศีลกําลงั  ทัง้นีเ้พราะเป็นครอบครัวคาทอลิกมาตัง้แตกํ่าเนิด  สืบทอดมาจาก 
บรรพบรุุษ  ท่ีได้รับผลจากการปฏิบตัศิาสนกิจท่ีมีตอ่ศาสนาโดยตลอด  จนกลายเป็นกิจวตัรอนัจําเป็น  
สว่นศีลอ่ืนๆ นัน้ เม่ือยา่งเข้าสูว่ยัรุ่นจะมีสว่นร่วมกบัพระศาสนจกัรน้อยลง เช่น พธีิศีลบวช  ศีลสมรส
และศีลเจิมคนไข้  มีความเข้าใจคอ่นข้างน้อย เน่ืองมาจากไมค่อ่ยได้สมัผสันกั  นานๆ   ครัง้จะได้พบ 
สกัครัง้หนึง่ 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 

 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยู่จริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม่ 

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 4 4 4 5 17 4.250 
6. ศีลสมรส 3 4 4 4 15 3.750 
7. ศีลเจิมคนไข้ 4 5 5 5 19 4.750 
คะแนนรวม 31 33 33 34   
คา่เฉลีย 4.429 4.714 4.714 4.857   
        ค่าเฉล่ียรวม               4.679 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 17 

DPU
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธาท่ีเกิดจากการร่วมพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิ  แสดงออกทาง 
จริยธรรม รู้จกัการให้อภยักบัผู้ อ่ืนคอ่นข้างมาก  สว่นด้านการแบง่ปัน ความรักความเมตตา    และ
ความยติุธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง      
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทงัสาม รวม เฉลีย 
1. ความรัก    ความเมตตา   
2. ความยติุธรรม   
3. การให้อภยั   
4. การแบง่ปัน 

5       3       4       3       2       5 
5       2       3       5       3       4     
3       5       4       5       3       3     
5       5       1       5       2       3      

22 
22 
23 
21 

3.667 
3.667 
3.833 
3.500 

 

        ค่าเฉล่ียรวม      3.667 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัคอ่นข้างมาก  ซึง่สมัพนัธ์กบั
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในระดบัเกือบจะค่อนข้างมาก 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 
 

 
คนที่ 

4 
 

 
ระดับเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความเมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบง่ปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 31 33 33 34 22 22 23 21 

เฉลีย่ 4.429 4.714 4.714 4.587 3.667 3.667 3.833 3.500 

หมาย 
ถึง 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
คอ่นข้าง 
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง 
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง 
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง 
มาก 

ตารางที่ 18 

ตารางที่ 19 

คา่เฉลียรวม                                          4.107              3.667 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้ บาทหลวงเห็นความสําคญั
ของการดําเนินชีวิตศกัด์ิสิทธ์ิคือตามความหมายของพิธีกรรมนัน้ๆ  โดยพยายามนําองค์ประกอบ 
ของพิธีมาอธิบายให้เดน่ชดัย่ิงขึน้มากกวา่การสงัเกตและเข้าใจเองตามบทภาวนาของพิธี  ตอ่มาคือ
ความพร้อมตามสมควรของผู้ เข้าร่วมพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ด้วยทัง้ทางกายและจิตใจ นอกนัน้ก็เป็น
การปฏิบตัิตามขัน้ตอนของพิธีกรรมโดยเคร่งครัดเพ่ือความหมายท่ีดีเป็นลําดบั และเป็นการบนัดาล
ความศกัดิ์สทิธ์ิด้วย  เพ่ือช่วยให้เราเป็นคนดีมีจริยธรรม ศีลธรรมในการดําเนินชีวิตในแตล่ะวนั      
โดยเน้นส่ิงตา่ง ๆ ทางสีหน้าท่าทางและนํา้เสียงด้วย  ไมใ่ช่เพียงการทําตามจารีตให้จบๆ ไปเท่านัน้ 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย  และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ การเช่ือศรัทธาในพระเจ้า  ปฏิบติัตามคําสางสอนของพระองค์  เป็น
ต้นผา่นทางบทบญัญตัติา่ง ๆ และคําแนะนําของพระศาสนจกัร      เพ่ือการดําเนินชีวิตประจําวนัท่ีดี  
การมีจริยธรรมคือการมีแนวทางปฏิบตัิ  ซึง่เกิดขึน้ภายในชีวติเรา ในหนทางท่ีดีและถกูต้อง 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  สามารถทําให้เราสามารถบรรลถุงึเป้าหมาย
ของการดําเนินชีวิตในโลกนีเ้พ่ือมุง่สูส่ขุและสนัติ  คือสวรรค์นิรันดร  แตท่วา่ในชีวิตจริง  ยงัต้อง 
พยายามนําเอาหลกัแห่งความรักพระและเพ่ือนพ่ีน้องมาเป็นแนวทางเสมอ  ต้องพยายามลําดบั    
คณุคา่ความสําคญัต่างๆ ให้มากขึน้  เพราะความไม้เข้าใจกนั  อาจมาจากความจริงใจ  เปิดใจตอ่กนั
น้อยไป  ต้องให้ความเคารพตอ่บคุคลมากขึน้ทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืนท่ีอยูร่อบข้าง  
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  สว่นมาก   
ก็ดีอยูแ่ล้ว  อาจเป็นเพราะความพร้อมบ้างของผู้ ร่วมพิธีกรรม  หรือการเตรียมของบาทหลวงเอง       
ก็ด้วย   อาจทําให้การใช้ส่ือสญัลกัษณ์ต่างๆ  สร้างความเข้าใจได้ในระดบัหนึง่เท่านัน้ 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

คนที่ 5 กลุม่ตวัอย่าง บคุคลท่ี 5 เป็นคริสตชนเดิม  อาย ุ40 ปี  เพศชาย  ได้รับการศกึษา          
ขัน้สงูสดุในระดบัปริญญาตรี  การศกึษาศาสตร์บณัฑิต จากมหาวทิยาลยั ศรีนครินทร์วิโรฒ ประสาน
มติร  วิชาเอกประวติัศาสตร์  เป็นคริสตชนตัง้แต่เกิด  สถานภาพปัจจบุนัแตง่งานแล้ว  มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมของพระศาสนจกัร คือเป็นพลมารี (ทหารของแมพ่ระ)  สงักดัวดัพระมารดา 
นิจจานเุคราะห์  ปัจจบุนัประกอบอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญ่ีปุ่ น  (เจ้าของกิจการ)  
 1. การรับรู้ความหมาย  ของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์  ทางพิธีกรรม มีความเข้าใจมาก        
ในศีลมหาสนิท  ซึง่เป็นสว่นท่ีหลอ่หลอมบํารุงจิตใจ  เพราะเป็นศีลท่ีรับบอ่ยๆ สว่นให้ความสนใจน้อย
คือศีลกําลงั  ซึง่อาจเป็นเพราะสามารถรับได้ครัง้เดียวในชีวิต  สว่นศีลล้างบาป  ศีลสมรส  ศีลเจิมคนไข้  
ศีลอภยับาป  และศีลบวช  เป็นศีลท่ีเข้าใจ  และให้ความสําคญัน้อยกวา่ศีลมหาสนิท  
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยู่จริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม่ 

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 4 5 19 4.750 
2. ศีลอภยับาป 5 4 5 4 18 4.500 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 4 4 4 17 4.250 
5. ศีลบวช 5 5 4 4 18 4.500 
6. ศีลสมรส 5 5 5 4 19 4.750 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 4 19 4.750 
คะแนนรวม 35 33 32 30   
ค่าเฉล่ีย 5.000 4.714 4.571 4.286   

 

    คา่เฉล่ียรวม         4.643     
 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 20 
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธาท่ีเกิดจากการร่วมพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิทัง้ 7 ประการ  
หรือเป็นผู้ ท่ีได้รับด้วยตนเอง  จงึแสดงออกทางจริยธรรม  มีความยติุธรรมคอ่นข้างมาก  การให้อภยั  
ความรักความเมตตา  อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั  เป็นสว่นหนึง่ของข้อคําสอน และนํามาแบง่ปันกนั 

 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้

 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
1. ความรัก  ความเมตตา   
2. ความยติุธรรม   
3. การให้อภยั   
4. การแบง่ปัน 

5     1     5     3     4     5     
4     2     5     2     2     5    
2     4     5     4     2    5   
2     4     1     5     2     5     

23 
20 
22 
19 

3.833 
3.333 
3.667 
3.167 

 ค่าเฉล่ียรวม            3.500 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 
 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา ในระดบัเกือบจะมากท่ีสดุ ซึง่สมัพนัธ์กบั 
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  ในระดบัเกือบจะคอ่นข้างมาก 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 

 
คนที่ 

5 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดบัเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัดิ์สิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบง่ปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 33 32 30 23 20 22 19 

เฉลีย่ 5.000 4.714 4.571 4.286 3.833 3.333 3.667 3.167 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

ปาน 
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง 
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง 
มาก 

ปาน 
กลาง 

ตารางที่ 21 

ตารางที่ 22 

คา่เฉล่ียรวม                                      4.643                                           3.500 
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  4. พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวง ผู้ประกอบพธีิกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 
บาทหลวงได้พยายามปฏิบตัติามขัน้ตอนของพิธีกรรมตา่งๆ อยา่งครบถ้วน  เพราะเป็นการบนัดาล
ความศกัดิ์สทิธ์ิ  มีการอธิบายความหมายตามสมควร แม้เราไม่สามารถเข้าใจได้ทัง้หมด                    
ก็ตาม         แต่ทว่าก็ขึน้อยู่กบัการเตรียมตวัของเราเองด้วยเช่นกนั    บาทหลวงก็ได้พยายามเสริม
คําอธิบายมากขึน้ตามโอกาสด้วย  โดยผ่านทางการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางหรือแม้กระทัง่
นํา้เสียง     ก็ตาม   ทัง้นีเ้พ่ือการดําเนินชีวติเป็นคนดีมีศีลธรรม  ซึง่เป็นการดําเนินชีวิตท่ีมีจริยธรรม  
แสดงออกซึง่ความศกัดิ์สิทธ์ิจากการร่วมพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  ไมใ่ช่เพียงการร่วมและปฏิบตัติามกฎ
พิธีเท่านัน้ 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ การไว้วางใจในพระเป็นเจ้าว่าพระองค์คือองค์แห่งความรักและ 
ความดีงามทกุประการ  เราจงึมัน่ใจท่ีจะยดึถือและให้พระองค์เป็นหลกัในการดําเนินชีวติ  การมี      
จริยธรรมคือ  ความมีระเบียบวนิยั  ความรับผิดชอบ  ความจริงใจ  และความสตัย์ซ่ือตอ่สิ่งท่ีเรา 
ยดึมัน่เป็นแนวทางชีวิต  สิง่นีเ้กิดขึน้ภายในจิตวญิญาณของเราเองผ่านทางความเช่ือและความรู้
ความเข้าใจท่ีเรามี 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  เกิดขึน้เพราะมีพระเจ้าเป็นศนูย์กลางของ 
การดําเนินชีวิต  แตก่ารปฏิบตัิจริงในแต่ละวนันัน้  ด้วยเหตท่ีุว่าพืน้ฐานชีวติท่ีแ ตกตา่งกนัตามสมควร  
เราต้องพยายามประพฤติดี  ทําดีต่อทกุคน  มีการสวดภาวนาทกุวนั  ต้องมีนํา้ใจตอ่กนัและกนั      
มากขึน้  เอาใจใส ่ รับผิดชอบ  ช่วยเหลือทกุๆ คน  โดยยดึพระธรรมคําสอนเป็นแนวทาง  มีพระอยูใ่น    
จิตใจเสมอ 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  มีความเห็น
วา่มีการใช้สญัลกัษณ์ ท่ีเข้าใจได้ง่ายๆ ด้วยตวัของมนัเอง และประกอบกบั คําภาวนามาให้
ความหมายเองอยูแ่ล้วก็ดี การอธิบายเสริมเพ่ิมเติมจากบาทหลวงด้วย เห็นวา่เป็นสิง่ท่ีดีและ
เหมาะสมแล้ว 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 6 จากกลุม่ตวัอยา่ง  บคุคลท่ี 6 เป็นคริสตชนเดิม  อาย ุ 35  ปี  เพศชาย ขณะนีไ้ด้แตง่งาน
มาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว ภรรยาและลกูจงึได้รับความรู้เก่ียวกบัการใช้ส่ือ  การมาวดัอย่างสมํ่าเสมอ   
เม่ือตอนวยัรุ่นได้มาศกึษาท่ีโรงเรียนช่างกล  ปทมุวนั  ในระดบัชัน้ ปวช. แตก็่มีสว่นร่วมกบัศาสนกิจ
เสมอ ประกอบกบัจบมาใหม่ๆ  ยงัไม่มีงานทําจงึหนัมาทําธุรกิจสว่นตวั  และคอยช่วยกิจกรรม 
ของวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์อยา่งสมํ่าเสมอ 
 1. การรับรู้ความหมายของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพธีิกรรม  เขามีความรู้          
ความเข้าใจเป็นอย่างดี  เพราะเขาได้ศกึษามาและร่วมพิธีการรับศีลกบัภรรยาในทกุโอกาสท่ีจะ
อํานวย  มีความเข้าใจวา่ศีลฯ มีความสําคญัตอ่ตนเองและคนรอบข้างเป็นอย่างมาก  รวมไปถงึ    
ทางร่างกาย  ฝ่ายจิตวิญญาณของผู้ รับ  โดยเฉพาะศีลสมรส  เขาจะต้องรับเพียงครัง้เดียวในชีวิต 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 5 5 5 20 5.000 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 5 20 5.000 
คะแนนรวม 35 35 35 35   
ค่าเฉล่ีย 5.000 5.000 5.000 5.000   
 

        ค่าเฉล่ียรวม          5.000 
 
 
 
 

ตารางที่ 23 

DPU
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หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ DPU
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา  แสดงออกทางจริยธรรมของเขาเด่นชดัมากในด้าน
ความรักความเมตตา รองลงมาคือการแบ่งปัน  แตก็่ไมท่ิง้ความความยติุธรรมและการให้อภยั        
แก่ผู้ ท่ีทําไมดี่กบัเขา 
 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดังนี ้
 

 
การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 

- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

 5     5     2     5     3     4    
 4     2     4     4     2     4      
 1     5     4     4     3    3      
 4     5     4     5     2     3   

24 
20 
20 
23 

4.000 
3.333 
3.333 
3.833 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.625 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัมากท่ีสดุ  ซึง่สมัพนัธ์กบั     
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในระดบัเกือบจะคอ่นข้างมาก 

 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 
 

 
คนที่ 

6 
 

 
ระดับเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉล่ียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบง่ปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 35 35 35 24 20 20 23 

เฉลีย่ 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 3.333 3.333 3.833 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

 

ตารางที่ 24 

ตารางที่ 25 

คา่เฉล่ียรวม           5.000                                                         3.625 

DPU
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้ บาทหลวงได้ให้          
ความสําคญัด้านการเตรียมการพิธีกรรมตามขัน้ตอน  ความพร้อมอยา่งเหมาะสมของผู้ ร่วมพิธีกรรม
ก็จําเป็น  เพราะการตัง้ใจร่วมพิธีและฟังคําอธิบายความหมายพิธีกรรม ท่ีบาทหลวงได้พยายามเสริม  
เพ่ือสร้างความเข้าใจสง่ผลถงึการดําเนินชีวิตเป็นคนดี มีศีลธรรมจริยธรรมมากขึน้ด้วย คือ 
การเน้นด้วยสีหน้าท่าทาง  แม้นํา้เสียงอาจเรียบๆ ไปบ้างก็ตาม  แตก็่บนัดาลความศกัดิ์สทิธ์ิแก่เรา  
แน่นอน  แม้วา่จะไมส่ามารถเจ้าใจได้ไมท่ัง้หมดก็ตาม 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ  สิ่งท่ีเราเคารพ  ให้ความไว้วางใจ  และยดึเอาเป็นท่ีหนึง่ของชีวิต  
พร้อมด้วยความตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิตามอยูเ่สมอด้วยความเต็มใจ  การมีจริยธรรมคือ  สิ่งดีงาม               
ท่ีควรปฏิบติั  และไมข่ดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของกลุม่ชน 

การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ มีความเห็นว่าเราเช่ือสิง่ใดเราก็ควรต้องปฏิบตัิ   
ตามนัน้  แตอ่าจปฏิบตัิจริงได้ไมท่ัง้หมด  อาจเน่ืองด้วยความรู้ความเข้าใจ  อาจพลาดได้บ้างตาม   
สมควร  จึงจําเป็นต้องมีการเรียนรู้เพ่ิมขึน้อยา่งสม่ําเสมอ  โดยเม่ือปฏิบตัิมากก็เป็นแรงเพ่ิมพนู 
ความเช่ือศรัทธามากขึน้ด้วยเช่นกนั 

สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิ 7 ประการ  พบวา่  มี    
การใช้ส่ือสญัลกัษณ์ดีพอสมควร และควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจเสริมให้มากขึน้ด้วยแนวทาง
อ่ืนๆ อีก  ก็จะช่วยได้มากถึงความรู้ความเข้าใจท่ีลกึซึง้เพ่ือสง่ผลถงึการดําเนินชีวิตท่ีดียิง่ๆ  ขึน้อีก 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 7 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี 7 เป็นเพศ หญิง  อาย ุ37 ปี มีสถานภาพโสด บรรพบรุุษ           
เป็นคริสตชนดัง้เดมิ เป็นคนกรุงเทพฯ  ครอบครัวเป็นผู้ศรัทธาต่อศาสนสอยา่งมาก  ไมว่า่ท่ีใดมีการ
ฉลองวดัหรือศาสนกิจ  ครอบครัวนีจ้ะไปร่วมพิธีกรรมเป็นเนืองนิจ  เม่ือตอนยงัเลก็บิดา-มารดา ได้สง่
เข้าเรียนท่ีโรงเรียนพระแมม่ารี  จนถงึชัน้มธัยม 3 และได้มาศกึษาต่อท่ีโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ 
คอนแวนต์  จนจบชัน้มธัยม 6 ในขณะท่ีเรียนนัน้ได้เรียนคําสอนและได้เข้าวดัอย่างสม่ําเสมอ          
จนปัจจบุนัได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมของวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์  และประกอบกิจพิธีสม่ําเสมอ  
ปัจจบุนัเขาได้เป็น     เจ้าของกิจการ คือเลีย้งหมขูายสง่ 
 1. การรับรู้ความหมายของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพธีิกรรม  มีความเข้าใจมาก 
ต่อทกุๆ ศีลฯ ทัง้นีเ้พราะบรรพบรุุษและตวัเขามีความช่ือความศรัทธาและปฏิบตัิศาสนกิจ           
อยา่งสม่ําเสมอจนถือเป็นกิจวตัรอนัจําเป็น  ถ้าวนัใดไมส่ามารถมาวดัได้จะมีความรู้สกึเป็นทกุข์ใจ  
เพราะเขาคิดวา่การมาวดัเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับฝ่ายจิตวญิญาณ  ได้มาร่วมพิธีกรรม  ได้มารับฟัง      
คําสัง่สอนของพระในขณะท่ี บาทหลวงเป็นผู้ เทศน์  รับรู้และเข้าใจในศีลล้างบาป  ศีลอภยับาป   
ศีลมหาสนิท  ศีลกําลงั  เพราะเขาได้รับรู้และสมัผสัมาตัง้แตเ่ด็ก  สว่นศีลบวช  และศีลสมรส   
พอเข้าใจ  เพราะเคยไปร่วมงานเน่ืองจากเป็นคนศรัทธา  สว่นศีลเจิมคนไข้  อาจจะเข้าใจ          
เพราะมีผู้ ใหญ่อยูร่อบข้าง  แตต่นเองยงัไมเ่คยรับ 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เชือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉลีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 5 5 5 20 5.000 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 5 20 5.000 
คะแนนรวม 35 35 35 35   
ค่าเฉลีย 5.000 5.000 5.000 5.000   
        ค่าเฉล่ียรวม          5.000 
 

หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 
 

ตารางที่ 26 

DPU



 

139

 2. การมีความเช่ือความศรัทธา  แสดงออกทางจริยธรรม  มีความเข้าใจในศีลฯต่างๆ 
และเช่ือวา่การมีความศรัทธาจากการร่วมพิธีกรรมจะสง่ผลไปให้ชีวิตมีความสขุ  และจะต้องเป็น 
การให้อภยั  และการแบง่ปันรวมไปถงึความยตุิธรรม  สว่นด้านความรักความเมตตามีจิตให้สํานกึ
ค่อนข้างน้อย 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 

 
การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 

- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

5     2     3     4     1     2    
4     1     4     5     1     5    
3     3     4     5     1    5     
3     5     2     5     1     5      

17 
20 
21 
21 

2.833 
3.333 
3.500 
3.500 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.292 
หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัมากท่ีสดุ  ซึง่สมัพนัธ์กบั    
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  ในระดบัปานกลาง 

 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 
 

 
คนที่ 

7 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 35 35 35 17 20 21 21 

เฉลีย่ 5.000 5.000 5.000 5.000 2.833 3.333 3.500 3.500 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม           5.000                                   3.292 

ตารางที่ 27 

ตารางที่ 28 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้ บาทหลวงเน้นว่าผู้ ร่วมพธีิ
ต้องเตรียมพร้อมในการมาร่วมพิธีกรรมตา่งๆ   การดําเนินไปตามขัน้ตอนตา่งๆ ของพิธีกรรมนัน้ๆ    
ละเลยไมไ่ด้เพราะแตล่ะตอนให้ความหมายตอ่การดําเนินชีวติ  เราต้องแสดงออกทางการดําเนินชีวิต
จริง  เพราะพิธีกรรมทําให้เป็นคนศกัดิส์ิทธ์ิ  มีจริยธรรม  บาทหลวงอธิบายเพ่ิมเติมทางสีหน้าท่าทาง
เพ่ือความเข้าใจท่ีลกึซึง้ย่ิงขึน้  และท่านได้ใช้นํา้เสียงเน้นความสําคญับางจดุท่ีต้องการเน้น  สว่น 
การปฏิบตัิตามความเข้าใจนัน้  อาจเข้าใจพิธีกรรมไมท่ัง้หมดก็ไม่เป็นไร  รับเอาเท่าท่ีสามารถของเรา  
แตย่งัคงความศกัด์ิสทิธ์ิเสมอ 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่   
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ   การเช่ือในพระเจ้า และไว้วางใจในพระองค์  เช่ือฟังและพยายาม
ปฏิบตัิตามคําสอนของพระเจ้า   การมีจริยธรรมคือ  การตัง้มัน่อยูใ่นธรรมบญัญัติของพระเจ้า   
เป็นการปฏิบติัตนเป็นคนดี  เป็นสิง่ท่ีอยูใ่นตวัของเรามนษุย์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ด้วยวิถีทางต่างๆ  
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  เพราะเม่ือเราเช่ือในพระเจ้าและพยายาม      
ทําตามท่ีพระเจ้าสอน  พระจะอวยพรให้เรามีความสขุและสนัติ  แม้ว่าบางครัง้ของชีวิตอาจทําใจ      
ยอมรับสิง่ท่ีเกิดขึน้บางประการไมไ่ด้บ้างก็ตาม  หรืออาจไมอ่ยากกระทํา  ไมก่ล้ากระทํา  ต้องแก้ไข
ด้วยการภาวนา  ทบทวนความตัง้ใจ  กล้ารับความจริงท่ีดีมากขึน้ 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  เห็นว่า 
ดีอยูแ่ล้ว  แตถ้่ามีการเสริมความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมเพ่ิมมากขึน้กว่านีอ้ีก  ก็จะเกิดผลดียิง่ขึน้ 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 8 จากกลุม่ตวัอยา่ง  บคุคลท่ี 8 เป็นคริสตชนเดิม  อาย ุ35 ปี  เพศหญิง  ได้รับการศกึษา  
ในระดบัชัน้ประถมและมธัยมท่ีโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ เป็นคริสตชนตัง้แตเ่กิด  
สถานภาพโสด  มีสว่นร่วมในกิจกรรมของวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์  โดยเป็นนกัขบัร้องเพลง  
ศกัดิ์สทิธ์ิในพิธีกรรม สงักดัวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์   ขณะนีป้ระกอบอาชีพขายประกนัชีวิต 
ของบริษัท เอ ไอ เอ  
 1. การรับรู้ความหมายของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพธีิกรรม  มีความเข้าใจมาก 
ต่อทกุศีลศกัดิ์สทิธ์ิทัง้ 7 ประการ  เน่ืองจากเป็นลกูกําพร้า ในวยัเด็กจงึได้มาอยูก่บันกับวชหญิง (ผู้ ถือ
ศีลบนทางคาทอลกิ) เป็นผู้อปุการะดแูล  ให้การศกึษาทางด้านวชิาการ  และมีบาทหลวง 
ให้การศกึษาทางด้านศาสนา  จงึมีความใกล้ชิดและผกูพนักบัผู้ดแูล  ทําให้ปฏิบติัศาสนกิจ 
อยา่งสม่ําเสมอ ถือเป็นกิจวตัรอนัจําเป็น  การดําเนินชีวิตจงึแสดงออกอยา่งสอดคล้องถกูต้อง 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 5 5 5 20 5.000 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 5 20 5.000 
คะแนนรวม 35 35 35 35   
ค่าเฉล่ีย 5.000 5.000 5.000 5.000   
        ค่าเฉล่ียรวม          5.000 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 29 
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธาท่ีเกิดจากการร่วมพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ทัง้ 7 ประการ 
หรือเป็นผู้ ท่ีได้รับด้วยตนเอง  จงึเต็มเป่ียมไปด้วยความเช่ือ  ซึง่ซมึซบัมาจากวยัเด็ก  สง่ผลตอ่ 
การแสดงออกทางจริยธรรม ด้วยการให้ความรักความเมตตา นอกนัน้ด้านความยตุิธรรม การแบง่ปัน
และการให้อภยั ก็อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัความรักความเมตตาเช่นกนั  เม่ือมีความเช่ือมกัแสดงออก
ด้วยความรักซึง่เป็นหวัใจคําสอนของศาสนา 
 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดังนี ้
 

 
การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 

- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

2     4     5     4     2     4     
4     2     2     5     2     4   
2     4     4     4     2    4        
4     4     2     4     2     4    

21 
19 
20 
20 

3.500 
3.167 
3.333 
3.333 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.333 
หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัมากท่ีสดุ  ซึง่สมัพนัธ์กบั    
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  ในระดบัเหนือกว่าปานกลางเลก็น้อย 

 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

 

 
คนที่ 

8 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความเมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 35 35 35 21 19 20 20 

เฉลีย่ 5.000 5.000 5.000 5.000 3.500 3.167 3.333 3.333 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
คอ่นข้างม

าก 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ตารางที่ 30 

ตารางที่ 31 

คา่เฉล่ียรวม            5.000             3.333 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้บาทหลวงได้ให้           
ความสําคญัว่าชีวิตคริสตชนต้องแสดงออกในชีวติจริงทกุวนัแต่ทัง้นีผู้้ ร่วมพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิตา่ง ๆ 
ต้องมีความพร้อมของตนเองพอสมควร โดย บาทหลวงแสดงออกทางพิธีกรรม ซึง่สีหน้าท่าทางและ
การใช้เสียง เพ่ือเน้นความสําคญัพิเศษอยา่งสม่ําเสมอ  สว่นในด้านความเข้าใจโดยปฏิบตัิ พิธีกรรม
ตามกฎจารีต เป็นการทําให้เกิดความครบถ้วนเพ่ือบนัดาลความศกัด์ิสทิธ์ิ และทําให้เราเป็นคนดี 
มีศีลธรรม โดยบาทหลวงพยายามหาองค์ประกอบต่างๆ มาช่วยอธิบาย ให้เข้าใจความหมายมาก     
ย่ิงขึน้  และแม้วา่เราจะเข้าใจมากหรือน้อย ก็ให้ความสําคญัแตไ่มม่ากนกั และก็ยงัปฏิบติั             
ไปตามขัน้ตอนของพธีิกรรมท่ีกําหนดไว้  
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย  และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ การท่ีบคุคลมีความเช่ือ  ความไว้วางใจในส่ิงท่ีตนนบัถือ  และเช่ือวา่
สิ่งนัน้เป็นสิ่งดี ให้คณุตนเองและบคุคลท่ีอยูร่อบข้าง แก่เราตามความเหมาะสม  เราจงึเกิดความเช่ือ
ความศรัทธาในสิ่งนัน้   การมีจริยธรรมคือ  การปฏิบตัิส่ิงดีงามในชีวติประจําวนั  จนกระทัง่เกิด 
เป็นนิสยัท่ีดี เกิดประโยชน์ท่ีดีกบั  
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  เน่ืองจากได้รับการปลกูฝังพระธรรมคําสอน   
ให้ดําเนินชีวติท่ีดีตัง้แตเ่ด็กๆ และปฏิบติัมาโดยตลอดอยา่งสม่ําเสมอ ทําให้มีชีวิตท่ีสอดคล้องกบั 
ความเช่ือ  ซึง่เป็นแรงผลกัดนัในการปฏิบตัิอีกทางหนึง่ ในชีวิตจริง ก็ต้องพยายามมากขึน้แม้จะมี    
ข้อบกพร่องบ้าง  ก็ต้องพยายามโดยอาศยัหลกัแห่งความรักตามคําสอน ช่วยโน้มนําให้ปฏิบตัิ        
ให้มากท่ีสดุ และด้วยแบบอยา่งของบคุคลท่ีอยูร่อบข้าง  ในการดําเนินชีวิตท่ีดี เป็นต้น  ผู้ใหญ่ท่ีมี
หน้าท่ีสอนเองด้วย 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  บางอยา่ง 
ก็เข้าใจบ้างไมเ่ข้าใจบ้าง แม้จะได้ตดิตามการใช้สื่อสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม ของบาทหลวงก็ตาม 
เพราะขีดจํากดัของความรู้ ของเราแตล่ะคนอาจมีความรู้ไมเ่ท่ากนั แตส่ว่นมากก็เข้าใจได้ดี  
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 9 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี  9  เป็นคริสตชนเดิม  อาย ุ 74  ปี  เพศชาย  จบการศกึษา      
สายสามญัในระดบัชัน้มธัยม 6 (ม. ปลาย) โรงเรียนอสัสมัชญับางรัก  เป็นคริสตชนตัง้แตเ่กิด     
สถานภาพเป็นหม้าย  เป็นสตับรุุษของวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์  ประกอบอาชีพขายขนม
ประเภทขบเคีย้วนํา้อดัลม ท่ีบ้าน  (เจ้าของกิจการ) 
 1. การรับรู้ความหมายของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพธีิกรรม  มีความเข้าใจมาก     
ต่อทกุๆ ศีลศกัด์ิสทิธ์ิทัง้ 7 ประการ เป็นอยา่งดี  ทัง้นีเ้พราะบรรพบรุุษ  มีความเช่ือและปฏิบตัิ         
ศาสนกิจอยา่งสม่ําเสมอจนถือเป็นกิจวตัรอนัจําเป็นในการดําเนินชีวิต  ละเลยไมไ่ด้  สว่นศีลบวชมี
ความเข้าใจคอ่นข้างน้อยเพราะไมค่อ่ยได้สมัผสั  นานๆ จะได้ร่วมพิธี 
 
ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยู่จริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 4 4 4 17 4.250 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 5 20 5.000 
คะแนนรวม 35 34 34 34   
ค่าเฉล่ีย 5.000 4.857 4.857 4.857   
        ค่าเฉล่ียรวม          4.893 
 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 32 

DPU
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา ท่ีเกิดจากการร่วมพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิทัง้ 7 ประการ  
หรือเป็นผู้ ท่ีรับด้วยตนเอง  จงึแสดงออกทางจริยธรรมมากท่ีสดุในด้านการแบง่ปัน  ซึง่ก็เป็นหนึง่ใน
ข้อสําคญัของหลกัคําสอน  นอกจากนีด้้านความรักความเมตตา  การให้อภยั และความยติุธรรม  
เป็นสว่นท่ีรองลงมา  เพราะอยูค่นเดียวมี ซึง่ก็มีสาเหตมุาจากการเป็นหม้าย 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

4     4     1     4     1     1    
5     1     4     5     1     5     
1     5     5     5     1    4    
5     5     2     5     3     5    

15 
21 
21 
25 

2.500 
3.500 
3.500 
4.167 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.417 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัเกือบจะมากท่ีสดุ ซึง่สมัพนัธ์
กบัการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม ในระดบัปานกลาง 
  

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
 

 
คนที่ 

9 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดบัเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิผลได้

จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบง่ปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 34 34 34 15 21 21 25 

เฉลีย่ 5.000 4.857 4.857 4.857 2.500 3.500 3.500 4.167 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
ปาน
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้างม

าก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

 

ค่าเฉล่ียรวม           4.893                                                         3.417

ตารางที่ 33 

ตารางที่ 34 

DPU
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้บาทหลวงได้ให้          
ความสําคญัด้านการดําเนินชีวิตของสตับรุุษซึง่เป็นเคร่ืองหมายศกัดิ์สิทธ์ิของพิธีกรรม  ท่ีได้ประกอบ
ขึน้ ในการดําเนินชีวติประจําวนั  ผู้ ร่วมพิธีกรรมศีลศกัดิสิ์ทธ์ิ  ต้องมีการเตรียมตวัให้พร้อมของตนเอง 
ตามความเหมาะสม  สิ่งท่ีบาทหลวงได้เน้นรองลงมา  คือ  หาองค์ประกอบอ่ืน เพ่ือให้ได้ช่วยเข้าใจ
พิธีมากย่ิงขึน้  ซึง่รวมถงึการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางและนํา้เสียง  และแม้ว่าจะเข้าใจได้            
ไมท่ัง้หมด แตก็่ได้คงความศกัดิ์สิทธ์ิ  เพราะได้ปฏิบติัตามแนวทางจารีต อยา่งครบถ้วน 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่ 
ความเช่ือ ความศรัทธา หมายถงึ   การท่ีเรามีความเช่ือในองค์ความดี และมีความศรัทธาใน         
การปฏิบตัิในทางแหง่ความดีนัน้  การมีจริยธรรมคือ  แนวทาง ข้อประพฤติปฏิบตัิ ในคณุธรรม   
ความดี  มีกฎระเบียบแบบแผน ข้อบงัคบัแน่นอน   
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  คือการมีความเช่ือในพระเจ้า  มีความเคารพใน
สิ่งดี  และดําเนินชีวิตในแนวทางนัน้ ในแตล่ะวนั  สามารถทําได้  แตไ่มสู่้สมบรูณ์ครบถ้วน เพราะ
กระแสของสงัคมโลก  ท่ีทําให้เรามกักระทํากิจการท่ีสวนทางกบัพระธรรม คําสอน  ท่ีเรามีความเช่ือ  
ในองค์พระเจ้า  ดงันัน้เราต้องพยายามทบทวน ถงึความเช่ือของเราบอ่ยๆ และมีข้อตัง้ใจท่ีจะ
พยายาม  ดําเนินไป ในแนวทางนัน้  โดยอาจมีการเตือนสอน กนัและกนัอยา่งสม่ําเสมอ  
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  มีความเห็น
วา่  มีแนวทาง กระบวนการ ซึง้ทําให้รู้และเข้าใจความหมาย ของสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในเวลานัน้   
พร้อมทัง้ความศกัดิ์สทิธ์ิท่ีเกิดขึน้เม่ือประกอบพิธีกรรม  อยา่งเป็นระบบระเบียบอยูแ่ล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 10 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี 10 เป็นคริสตชนเดิม  อาย ุ85 ปี  เพศชาย  การศกึษาระดบั  
ประถม 4 โรงเรียนอสัสชญั บางรัก  สถานภาพแตง่งาน  อยู่ในกิจกรรมของวดัพระมารดา 
นิจจานเุคราะห์ (เป็นคณะกรรมการสภาวดั) ขณะนีไ้ด้เกษียณตวัเองออกจากการคมุการเงิน 
การจดัซือ้ของหมูบ้่านโชคชยั  ปัญจทรัพย์ (เจ้าของกิจการ) 
 1. การรับรู้ความหมาย ของการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ ทางพธีิกรรม  มีความเข้าใจมาก     
ต่อศีลล้างบาป  เช่ือวา่พระเจ้ามีอยูจ่ริง  เช่ือวา่พระพรจะสมัฤทธ์ิผลอยา่งมากใน ศีลล้างบาป   
ศีลอภยับาป  ศีลมหาสนิท  ศีลสมรส  และศีลเจิมคนไข้  ด้วยวยัท่ีผ่านมานานกบัประสบการณ์ 
ท่ีได้รับ จงึเห็นจริง 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 4 4 18 4.500 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 3 4 17 4.250 
4. ศีลกําลงั 5 4 3 3 15 3.750 
5. ศีลบวช 5 4 3 3 15 3.750 
6. ศีลสมรส 5 5 4 3 17 4.250 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 3 2 15 3.750 
คะแนนรวม 35 33 25 24   
ค่าเฉล่ีย 5.000 4.714 3.571 3.429   
        ค่าเฉล่ียรวม          4.179 
 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 35 

DPU
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 2.  การมีความเช่ือความศรัทธา  แสดงออกทางจริยธรรมด้านการแบ่งปันมีมาก สว่นด้าน    
อ่ืน ๆ มีน้อยกวา่ การแบง่ปันนิดหนอ่ย  ความรักความเมตตาอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ  จงึทําให้คา่เฉล่ีย
ปานกลาง 

 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้

 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

5     5     5     1     1     1      
4     1     4     5     2     3     
1     5     5     5     1    5    
5     5     3     4     5     5     

18 
19 
22 
27 

3.000 
3.167 
3.667 
4.500 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.584 
หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัคอ่นข้างมาก ซึง่สมัพนัธ์กบั
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  ในระดบัค่อนข้างมาก 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 

 
คนที่ 
10 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 33 25 24 18 19 22 27 

เฉลีย่ 5.000 4.714 3.571 3.429 3.000 3.167 3.667 4.500 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
คอ่นข้างมา

ก 
ปานกลาง ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียรวม                     4.179             3.584 

ตารางที่ 36 

ตารางที่ 37 

DPU
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้   บาทหลวงได้ให้         
ความสําคญัตามลําดบั คือ  การเน้นให้เราดําเนินชีวติอยา่งศกัดิ์สิทธ์ิจริง ในทกุๆ วนัแห่งชีวิต  
ท่านพยายามให้องค์ประกอบต่างๆ มาอธิบายให้เราเข้าใจมากย่ิงขึน้ซึง่รวมถงึการใช้สีหน้าท่าทาง  
การเนินนํา้เสียงในสว่นท่ีสําคญักวา่ตอนอ่ืนๆ และพยายามทําตามข้อกําหนดจารีตพธีิกรรม 
อยา่งครบถ้วน    นอกนัน้ในด้านการปฏิบตัติามขัน้ตอนก็ดี  การเตรียมพร้อมของผู้ ร่วมพิธีกรรม 
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิก็ดี  ทําให้เราเป็นคนดี  มีศีลธรรม  สว่นท่ีเน้นน้อยก็เป็นในด้านของการการปฏิบตัิตาม
ข้อกําหนดและการบนัดาลความศกัดิ์สทิธ์ิท่ีเกิดขึน้แม้ไมเ่ข้าใจทัง้หมดก็ตาม 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย  และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ พบวา่  
ความเช่ือ ความศรัทธา หมายถงึ  การเช่ือในส่ิงท่ีเรารู้จกั  สิ่งท่ีเราเคารพนบัถือ  และสามารถเป็น
แบบแผนในการทําความดี หลีกหนีความชัว่ร้ายตา่งๆ ได้   การมีจริยธรรมคือการมีคณุธรรมท่ีดี    
ทางศาสนาท่ีมีอยูใ่นจิตใจมนษุย์เป็นพืน้ฐาน 

การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  เป็นสิ่งท่ีต้องพยายามให้มากท่ีสดุเพราะ  เป็นสิ่ง  
ท่ีดี  เป็นสิง่ท่ีพระทรงสอนเราอยูเ่สมอ  เป็นต้นเม่ือเราไปร่วมพิธีกรรมและฟังพระวาจาของพระเจ้า  
สว่นการปฏิบตัติามแนวความคิดในชีวิตจริงแล้ว  อาจทําได้ไมท่ัง้หมด  เพราะสภาพปัจจยัแวดล้อม 
ท่ีแตกต่าง กนั  แม้เร่ืองเดียวกนั  ต้องยอมรับว่าบางทีก็ตดัสนิใจแตกตา่งกนัออกไปได้  แตก็่ได้
พยายามทบทวนพระธรรมคําสอน และได้รับการเตือนสอนอยูเ่สมอ  ทัง้บคุคลท่ีอยูร่อบข้าง          
หรือบาทหลวงเองด้วยเม่ือเรามีโอกาสฟังพระวาจาและบทเทศน์สอนของท่าน 

สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  มีความเห็นว่า
มีระบบระเบียบ  ขัน้ตอนท่ีดีอยูแ่ล้ว 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 11 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี  11  เป็นคริสตชนเดิม  อาย ุ61  ปี  เพศหญิง  สถานภาพแต่งงาน 
เป็นเวลา 38 ปีได้รับการศกึษาในระดบัชัน้ประถมและมธัยมท่ีโรงเรียนรักษ์วทิยา  และได้ศกึษาต่อท่ี
วิทยาลยัครู จนัทรเกษม คณะเทคโนโลยีและวตักรรมทางการศกึษา เป็นคริสตชนนานกว่า 56 ปี 
แล้ว  ได้มีสว่นร่วมในพิธีกรรมต่างๆ ของพระศาสนจกัร  และเป็นครูคําสอนของวดัพระมารดา 
นิจจานเุคราะห์อีกด้วย ปัจจบุนัได้ประกอบอาชีพขาย –  จดัดอกไม้ ในและนอกสถานท่ี  
 1. การรับรู้ความหมายของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพธีิกรรม  มีความเข้าใจมาก     
ต่อศีลศกัด์ิสิทธ์  ทกุศีลศกัดิสิ์ทธ์  เช่น ศีลล้างบาป  ศีลอภยับาป  ศีลมหาสนิท  ศีลกําลงั  ศีลสมรส  
และศีลเจิมคนไข้  เน่ืองจากได้รับการถา่ยทอดจากบรรพบรุุษ  และได้เข้าร่วมพิธีอย่างตอ่เน่ือง
สม่ําเสมอ  ถือเป็นกิจวตัรอนัจําเป็น  ยกเว้นศีลบวชท่ีมีความเข้าใจค่อนข้างยาก  เน่ืองจากไมค่อ่ยได้
มีโอกาสสมัผสั  มากนกั  นานๆ  จะได้พบสกัครัง้ 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 5 4 5 19 4.750 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 5 20 5.000 
คะแนนรวม 35 35 34 35   
ค่าเฉล่ีย 5.000 5.000 4.875 5.000   
        ค่าเฉล่ียรวม          4.964 
 

 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธาท่ีเกิดจากการร่วมพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์  การแสดงออก
ทางจริยธรรมในทกุด้านใกล้เคียงกนั  แตใ่นด้านท่ีมากท่ีสดุก็คือในด้านการแบง่ปัน  สอนให้รู้จกั    
การให้กบัคนท่ีอยูร่อบข้าง  สว่นด้านการให้อภยั  ด้านความรักความเมตตา  ค่อนข้างมาก และ    
ด้านท่ีน้อยท่ีสดุคือด้านความยตุิธรรม 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

5     4     5     2     2     2     
5     1     2     4     2     5    
2     4     5     5     1     4     
4     4     2     4     4     4    

20 
19 
21 
22 

3.333 
3.167 
3.500 
3.667 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.417 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัเกือบจะมากท่ีสดุ ซึง่สมัพนัธ์
กบัการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม ในระดบัมากกวา่ปานกลาง 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
 

 
คนที่ 
11 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 35 34 35 20 19 21 22 

เฉลีย่ 5.000 5.000 4.857 5.000 3.333 3.167 3.500 3.667 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม            4.964             3.417

ตารางที่ 39 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้  บาทหลวงได้เน้น       
ความพร้อมในด้านต่างๆ ของสตับรุุษมากทีเดียวทัง้ภายในและภายนอก  และเราต้องดําเนินชีวติให้
สอดคล้องกบัความเช่ือท่ีเราได้รับรวมทัง้ความศกัด์ิสทิธ์ิในการดําเนินชีวิตด้วย  รองลงมาท่ีท่านสนใจ
คือการอธิบายเพ่ิมเติม จากบทภาวนาของพิธีกรรม  การเน้นด้วยสีหน้าท่าทาง และนํา้เสียง              
ในตอนต่างๆ ท่ีสําคญักว่าตอนอ่ืนๆ ท่านก็ได้พยายามเน้นเป็นอย่างมากเพ่ือให้เราเข้าใจมากขึน้   
สว่นในด้านการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์  ขัน้ตอนของพธีิกรรมทัง้ครบเป็นเร่ืองรองลงมาอีกระดบัหนึง่
เพ่ือทําให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรม  เพราะพิธีกรรมได้บนัดาลความศกัด์ิสทิธ์ิแก่สตับรุุษ  จะโดยรู้ตวั  
เข้าใจมากหรือน้อยก็ตามที 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย  และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ  ความซ่ือสตัย์  ความจริงใจในสิง่ท่ีเราเคารพนบัถือสงูสดุ   
มีความไว้วางใจมนทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีเราจะกระทํา  ตลอดจนการดําเนินชีวิตทกุๆ วนั  การมีจริยธรรม
คือ  การคิดและการกระทําในสิ่งท่ีดี   มีคณุธรรมตรงตามหลกัการของศาสนาของตน  ซึง่                          
อยูใ่นกรอบอนัดีงามของสงัคม  ไมข่ดักนัเอง 

การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  จะทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าทัง้ฝ่ายกายและ
วิญญาณ  ผ่านการกระทําด้วยความเช่ือท่ีถกูต้อง  ในชีวติจริงทําได้ดีเพราะมีพระเป็นศนูย์กลางของ
การดําเนินชีวิตในแต่ละวนั  อนัเน่ืองมาจากการสวดภาวนา  อา่นพระวาจา  และรับศีลศกัดิ์สทิธ์ิ
สม่ําเสมอเท่าท่ีเป็นไปได้  ต้องพยายามรู้จกัรับผิดชอบ  พดูคยุในเร่ืองคณุคา่ท่ีแท้จริงของชีวิต   
สภาพสงัคมปัจจบุนั  ลดความเห็นแก่ตวัลงให้มาก   

สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  เห็นว่าเป็นการ
กระทําสญัลกัษณ์ท่ีให้ความหมาย   ความรู้ความเข้าใจ  และประโยชน์  ผลของการร่วมพธีิกรรม 
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิท่ีถกูต้องดี 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 12 คริสตชนเดิม  อาย ุ 53  ปี  เพศหญิง  การศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึาปีท่ี 6  
จากโรงเรียนวิจารณ์วิทยา กรุงเทพฯ  สถานภาพแตง่งาน  เป็นสภาภิบาล, พลมารี, และคร์ูซิโล 
ของวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์  ประกอบอาชีพเป็นตวัแทนประกนัชีวิต บริษัท เอ ไอ เอ จํากดั 
 1. การรับรู้ความหมาย การใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรม  มีความเข้าใจมากท่ีสดุ  
ศีลกําลงัและศีลสมรส  เช่ือว่าพระเจ้ามีอยูจ่ริงอยา่งมากในศีลกําลงั ศีลบวช ศีลสมรส  และ 
ศีลเจิมคนไข้  เช่ือว่าพระพรสมัฤทธ์ิผลในศีลกําลงั ศีลสมรส  ศีลเจิมคนไข้  เช่ือวา่พระพรช่วยชีวิต
ฝ่ายจิตวิญญาณอย่างมากในศีลกําลงั ศีลสมรส  และศีลเจิมคนไข้  ด้วยวยัและประสบการณ์ 
จงึได้เห็นความจริงมากขึน้ 
   

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 

 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 3 3 3 3 12 3.000 
2. ศีลอภยับาป 4 4 4 4 16 4.000 
3. ศีลมหาสนิท 4 4 4 4 16 4.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 4 4 4 17 4.250 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 4 19 4.750 
คะแนนรวม 31 30 30 29   
ค่าเฉล่ีย 4.429 4.286 4.286 4.143   
 
 คา่เฉล่ียรวม          4.286 
 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 
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 2. ความเช่ือความศรัทธา  แสดงอกทางจริยธรรม  ในด้านความรักความเมตตามาก      
การแบง่ปันน้อย  แตค่วามยติุธรรมใกล้เคียงกบัการให้อภยั 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

5     5     5     4     1     3      
4     3     4     5     1     5      
2     4     4     5     1    5      
3     4     1     5     1     5    

23 
22 
21 
19 

3.833 
3.667 
3.500 
3.167 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.542 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัคอ่นข้างมาก ซึง่สมัพนัธ์กบั
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  ในระดบัเกือบจะคอ่นข้างมาก 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
 

 
คนที่ 
12 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดบัเฉล่ียการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความเมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบง่ปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 31 30 30 29 23 22 21 19 

เฉลีย่ 4.429 4.286 4.286 4.143 3.833 3.667 3.500 3.167 

หมาย 
ถึง 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง 
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่าเฉล่ียรวม          4.286               3.542

ตารางที่ 42
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้บาทหลวงเน้นความพร้อม
ของสตับรุุษท่ีมาร่วมพิธีกรรม  พยายามทําตามขัน้ตอนตา่งๆ อยา่งไมล่ะเลยตอนใดเลย  โดยเน้น
ด้วยสีหน้าท่าทาง  การเน้นเสียงในตอนตา่งๆ  ท่ีสําคญัเป็นพิเศษ  และต้องแสนดงออกถงึสิ่งเหลา่นี ้ 
คือความเช่ือท่ีเป็นการดําเนินชีวิตจริง  ท่านพยายามหาองค์ประกอบรอบด้านมาอธิบายให้เราเข้าใจ
ถงึความหมายของสญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิให้ละเอียด และง่ายยิง่ขึน้               
ต่อการเข้าใจ   และเป็นการทําตามขัน้ตอนเพ่ือบนัดาลความศกัดิ์สทิธ์ิ  มีศีลธรรมในชีวิตให้มาก  
พร้อมทัง้ใช้การเน้นสีหน้าท่าทางและนํา้เสียงมาช่วยในท่ีสดุ  
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่ 
ความเช่ือความศรัทธา หมายถงึ  การเช่ือและเห็นด้วยกบัคําสัง่สอนของพระเจ้า ทําให้เกิด           
ความเล่ือมใสศรัทธา  ท่ีจะพยายามดําเนินชีวิตตามพระธรรมคําสอนนัน้   การมีจริยธรรมคือ        
การประพฤติในสิง่ท่ีดี  และถกูต้องตามหลกัพระธรรมคําสอนของพระศาสนา 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  เพราะเห็นดีด้วยกบัคําสอนของพระเยซเูจ้า 
องค์ศาสดา  และพบวา่เป็นความดีงามท่ีเอามาปฏิบติั  ก็เกิดความสขุและสนัติในการดําเนินชีวิต 
ในปัจจบุนันี ้ ทําให้จิตใจสบายมีสขุจริงๆ ในชีวติจริง  หากมีความเช่ือมากก็ปฏิบตัิได้มากตามไปด้วย  
และต้องพยายามฝึกตนในการปฏิบตัิคณุธรรมตา่งๆ ให้มากในชีวิต  เป็นต้นในเร่ืองการแบง่ปัน    
ตามท่ีพระเยซเูจ้าทรงสอน 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  เป็น 
การเรียนรู้ผา่นทางสื่อสญัลกัษณ์ท่ีเราต้องพยายามเข้าใจให้ลกึซึง้ และปฏิบตัติามด้วยความเช่ือมัน่ 
และด้วยความพากเพียร  เป็นสิ่งท่ีให้ความหมายดีมาก 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 13 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี 13 เป็นคริสตชนใหม ่ อาย ุ24 ปี  เพศชาย  การศกึษาระดบั      
ชัน้มธัยม 6  ท่ีโรงเรียนสะเพิงพิทยาคม  จงัหวดัเชียงใหม่  ปัจจบุนัอาศยัอยูใ่กล้กบัวดัพระมารดา 
นิจจานเุคราะห์  จงึเกิดศรัทธาตอ่ศาสนา  และได้รับการอบรมสัง่สอนจากผู้ ท่ีอยูใ่กล้ชิด  และ
บาทหลวงคอยให้การดแูลเอาใจใส ่ จงึมีความศรัทธามาก  จงึได้กลบัใจหนัมาพึง่พาศาสนาเป็น    
แกนหลกัของชีวิต  ปัจจบุนัยงัเป็น โสด และยดึอาชีพเป็นช่างกญุแจชา่งกญุแจ (เจ้าของกิจการ)      
เป็นคริสตชนท่ีได้รับความรักความอบอุน่จากครอบครัว มีความเช่ือความศรัทธาในศาสนกิจ             
ร่วมการปฏิบติัตา่งๆทางศาสนา จนเป็นกิจวตัรอนัจําเป็น  
 1. การรับรู้ความหมาย  ของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม  มีความเข้าใจมาก     
ในศีลศกัดิ์สทิธ์ิทัง้ 7 ประการ  เพราะพึง่ผา่นการรับศีลฯ มาใหม่ๆ จากการอบรมสัง่สอนของผู้สอน
ศาสนา  บาทหลวง และผู้ใกล้ชิด  แตเ่ขายงัอาจไมค่่อยเข้าใจเก่ียวกบัศีลเจิมคนไข้  ศีลบวช  เพราะ
ไมค่อ่ยได้สมัผสั จะพบนานๆ ครัง้ สว่นศีลล้างบาป ศีลอภยับาป ศีลมหาสนิท และศีลกําลงัจะ 
พบเห็นอยูบ่่อยครัง้   
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 

 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 5 5 5 20 5.000 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 5 20 5.000 
คะแนนรวม 35 35 35 35   
ค่าเฉล่ีย 5.000 5.000 5.000 5.000   
       คา่เฉล่ียรวม          5.000 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 44 
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 2. ความเช่ือความศรัทธา  แสดงออกทางจริยธรรมด้วยศีลศกัด์ิสทิธ์ิทัง้ 7 ประการ      
ทําให้เขามีความเช่ือต่อพระวา่จะทําให้เขาสมัฤทธ์ิผลตอ่ร่างกายและจิตใจ  ทําให้การดําเนินชีวติของ
เขากลายเป็นคนใหม่ในสายตาของคนรอบข้าง จริยธรรมในด้านความรักความเมตตาคอ่นข้างมาก  
รองลงมาคือการให้อภยั  ด้านความยตุิธรรม  และท่ีน้อยท่ีสดุคือการแบง่ปัน 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

5     5     5     3     3     3     
5     2     3     4     4     3     
3     4     5     5     3    3      
4     4     2     4     3     3     

24 
21 
23 
20 

4.000 
3.500 
3.833 
3.333 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.667 
หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธาในระดบัมากท่ีสดุ ซึง่สมัพนัธ์กบั 
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  ในระดบัเกือบจะค่อนข้างมาก 
 

 
คนที่ 
13 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉล่ียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 35 35 35 24 21 23 20 

เฉลีย่ 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 3.500 3.833 3.333 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่าเฉล่ียรวม            5.000             3.667 

ตารางที่ 45 

ตารางที่ 46 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้ บาทหลวงเน้นการดําเนิน
ชีวิตตามความเช่ือท่ีได้รับคอ่นข้างมากท่ีสดุ  พร้อมทัง้ในเร่ืองการดําเนินตามขัน้ตอนอยา่งครบถ้วน
ด้วย  เพราะขัน้ตอนท่ีกระทําทําให้เราเป็นคนดี  มีศีลธรรม  และเราต้องมีความพร้อมตามสมควร 
ในการร่วมพิธีกรรมศีลศกัดิส์ิทธ์ิตา่งๆ   มีการให้ความเข้าใจเพ่ิมทางองค์ประกอยตา่งๆ ท่ีเข้ามา 
มีสว่นช่วยให้เข้าใจมากขึน้  เช่นสีหน้าท่าทาง  นํา้เสียงท่ีใช้เน้นตามขัน้ตอนต่างๆ ด้วย     
 
 5.    การประมวลการให้ความหมาย  และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่   
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ  การท่ียอมรับให้พระเจ้าเข้ามาเป็นผู้ นําในการเป็นท่ีพึง่ด้านจิต
วิญญาณ  เป็นผู้ นําในการดําเนินชีวิตประจําวนัทกุๆ เร่ือง   การมีจริยธรรมคือ  การท่ีเราดําเนินชีวิต
อยา่งมีสติ  มีความรับผิดชอบ  ถกูต้อง  มีวินยัทัง้ในตนเองและในสงัคมท่ีเราดําเนินอยู ่

การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  เพราะความเช่ือท่ีดีและถกูต้องสามารถโน้มนํา   
ให้เราดําเนินไปในหนทางชีวิตท่ีดีในสงัคม  เป็นพิเศษในเร่ืองความรักและสนัติ การดําเนินชีวิตจริง  
ในแตล่ะวนัเป็นไปได้มาก เพราะว่าจากการมีพระเป็นหลกั และจากคําสอนท่ีวา่รักผู้ อ่ืน               
เหมือนรักตนเอง  เป็นส่ิงท่ีนํามาใคร่ครวญอยูเ่สมอ  ทําให้เราทําให้มากท่ีจะมีชีวิตท่ีดี        สอดคล้อง
กบัความเช่ือในพระธรรมคําสอน 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ              
เป็นการทําให้เรามีความเข้าใจผ่านทางส่ือท่ีแสดงออกมาในพิธีกรรม  เป็นการทบทวน   เม่ือร่วม
พิธีกรรมนัน้บอ่ยๆ เพ่ือเตือนตนให้ยดึมัน่ในพระเจ้า  เพ่ิมความเช่ือให้มัน่คงมากย่ิงขึน้ 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 14 กลุม่ตวัอย่าง บคุคลท่ี 14 คริสตชนใหม ่ อาย ุ 21  ปี  เพศชาย  สถานภาพโสด   
ในวยัเด็กได้เข้าศกึษาท่ี     โรงเรียนปรีชานศุาสน์  และศกึษาตอ่ชัน้มธัยมท่ีโรงเรียนชลราษฎรบํารุง  
เป็นคริสตชนมา 15 ปีแล้ว  เป็นเยาวชนของวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์ คอยช่วยเหลือ 
งานวดัตลอด  ทัง้งานฉลองวดั แห่แม่พระ หรือคริสต์มาส  ขณะนีป้ระกอบอาชีพประดิษฐ์สิง่ของ 
จากเศษวสัดจํุาหน่าย (เจ้าของกิจการ) ได้นําส่ิงของตา่งๆ มาจําหน่ายด้วยความรัก ได้เห็นแบบอย่าง
ของคริสตชนท่ีปฏิบตัด้ิวยความรัก จงึดํารงชีวติด้วยความรัก 
 1. การรับรู้ความหมาย ของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรม มีความเข้าใจมากท่ีสดุ
คือศีลล้างบาปและศีลอภยับาป  มีความเช่ือว่าพระเจ้ามีอยูจ่ริงมากท่ีสดุ  ศีลล้างบาป  ศีลอภยับาป  
ศีลมหาสนิท  ศีลเจิมคนไข้  เช่ือว่าพระพรสมัฤทธ์ิผลมากในศีลล้างบาป ศีลอภยับาป  เช่ือวา่พระพร
ช่วยชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมากในศีลล้างบาป  ศีลอภยับาป  ศีลมหาสนิท  ศีลกําลงั  ศีลบวช   
ศีลสมรส  ศีลเจิมคนไข้  เช่ือถงึการดําเนินชีวิตเป็นคนใหม ่และมีความศรัทธาในพิธีกรรมในระดบั 
ดีมาก 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 4 5 5 19 4.750 
4. ศีลกําลงั 4 4 5 4 17 4.250 
5. ศีลบวช 4 4 5 4 17 4.250 
6. ศีลสมรส 4 4 5 4 17 4.250 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 4 5 5 19 4.750 
คะแนนรวม 32 30 35 32   
ค่าเฉล่ีย 4.571 4.286 5.000 4.571   
        ค่าเฉล่ียรวม            4.607 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 47 
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา  แสดงออกทางการดําเนินชีวิต  ค่อนข้างมากในด้าน
ของความรัก  ได้สมัผสัความรัก  ความเมตตา  ทําให้สามารถนําเศษวสัดมุาประดิษฐ์เพ่ือจําหน่าย  
เห็นคณุคา่ของเศษวสัดทุัง้ๆ ท่ีคนอ่ืนไมเ่ห็น  และนํามาทําให้เกิดคณุค่าขึน้ใหมจ่นจําหน่ายได้ 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

5     5     5     2     3     4     
5     1     3     4     2     5     
3     4     5     5     2    3      
4     4     1     5     3     3     

24 
20 
22 
20 

4.000 
3.333 
3.667 
3.333 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.583 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัเกือบจะมากท่ีสดุ ซึง่สมัพนัธ์
กบัการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม ในระดบัเกือบจะค่อนข้างมาก 

 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 

 
คนที่ 
14 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 32 30 35 32 24 20 22 20 

เฉลีย่ 4.571 4.286 5.000 4.571 4.000 3.333 3.667 3.333 

หมาย 
ถึง 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

ปาน 
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

ปาน
กลาง 

 

 
ค่าเฉล่ียรวม           4.607            3.583 

ตารางที่ 48 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้บาทหลวงได้เน้นการดําเนิน
ชีวิตท่ีแสดงออกซึง่ความเช่ือมากท่ีสดุ รวมถึงการพยายามปฏิบตัิตามขัน้ตอนของพิธีกรรม             
ศีลศกัดิ์สิทธ์ินัน้ๆ  ให้ครบถ้วน   รองมาได้แก่  การเตรียมตวัอย่างดีพร้อมตามสมควร  เพ่ือจะได้
บงัเกิดผลดี  คือเป็นคนดี  มีศีลธรรม  เป็นการบนัดาลความศกัดิ์สิทธ์ิให้แก่เรา  แม้วา่บางทีเราอาจไม่
เข้าใจทัง้หมดของความหมายก็ตาม  บาทหลวงก็ได้พยายามนําองค์ประกอบตา่งๆ มาอธิบาย      
เพิ่มเติมเท่าท่ีท่านสามารถ  และตามท่ีเราจะสามารถรับไว้ได้ด้วย  ส่วนในด้านการใช้สีหน้าท่าทาง
และนํา้เสียงเน้นบางตอนในพิธีกรรมนัน้  ท่านก็ได้ใช้ตามสมควร  
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึความไว้วางใจในพระเจ้า  ในการกระทําสิ่งต่างๆ ให้คํานงึถึงส่ิงท่ี 
พระเจ้าสอน  ต้องกล้าตดัสินใจจากความเช่ือท่ีเรามี  ทําให้เรามีจิตใจท่ีดีงามตอ่ทกุคนท่ีอยูร่อบข้าง  
การมีจริยธรรมคือ  การมีกฎระเบียบวินยัในการปฏิบตัส่ิิงตา่งๆ ในชีวติ  ซึง่เป็นส่ิงท่ีดีงาม  ทําให้เรา 
มีความสขุ  และเป็นประโยชน์ต่อบคุคลท่ีอยูร่อบข้างในสงัคมด้วย 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  ด้วยความไว้วางใจท่ีเป็นหลกัยดึเหน่ียว 
ในจิตใจ  ทําให้สามารถมีความเข้มแข็งมากขึน้ในการตดัสินใจ  และกระทําสิง่ต่างๆ ท่ีบางทีเป็นสิง่
ยากในชีวิต  การยดึเอาคณุธรรม  ความรักความเมตตา  ความยติุธรรม  การให้อภยั  และ            
การแบง่ปัน  ซึง่เป็นคณุธรรมท่ีเดน่ในพระศาสนาคาทอลิกมาดําเนินชีวิต  ทําให้เรามีความสขุท่ี
ดําเนินในแนวทางท่ีพระเจ้าทรงสอน  แม้วา่ในชีวติจริงอาจทําได้ไมค่รบทัง้หมด  จะด้วยเหตปัุจจยัใด
ก็ตาม  หากเราสวดภาวนา  ทบทวนพระวาจา  พระจะช่วยเราให้เปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตให้มา
อยูใ่นหนทางท่ีดีและถกูต้อง  และเป็นคนท่ีมีชีวติใหม่ในความดีอยูเ่สมอได้ด้วยวิถีทางของพระองค์    
แน่นอน 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  มีความเห็น
วา่เป็นสิ่งท่ีสงูและศกัดิ์สทิธ์ิ จริง  ควรรับด้วยความเช่ือมัน่  พยายามปฏิบตัิในชีวิตจริง  และเป็น    
การเตือนตนในเร่ืองความเช่ือด้วย 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 15 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี  15 เป็นคริสตชนใหมก่ลบัใจ  อาย ุ 23  ปี  เพศหญิง  สถานภาพ
โสด  ได้เข้าศกึษาในระดบัชัน้ประถมท่ีโรงเรียนคลองกุ่ม  และศกึษาตอ่ระดบัชัน้มธัยมสายสามญั     
ท่ีโรงเรียนบางกะปิ  จากนัน้ได้ศกึษาในระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น เป็นคริสตชน   
มานาน 3 ปีแล้ว  ขณะนีป้ระกอบอาชีพเป็นพนกังานธนาคาร  ย ูโอ บี รัตนสิน  การเงินและสนิเช่ือ  
เป็นสมาชิกของวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์  เป็นหวัหน้าของกลุม่เยาวชน เน่ืองจากเป็นพนกังานท่ี
ทําเก่ียวกบัการเงินและสนิเช่ือ พบกบัลกูค้าท่ีมีปัญหาก็จะสวดภาวนา และสมัผสักบัคริสตชน 
ท่ีแสดงออกทางการดําเนินชีวิต  ทําให้ใช้ชีวิตใหม่โดยการเป็นผู้ นําในการดําเนินชีวติ 
 1. การรับรู้ความหมายของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพธีิกรรม  ทําให้เช่ือว่าพระเจ้า 
มีอยูจ่ริง  ในศีลศกัดิ์สิทธ์ิทัง้ 7 ประการ ซึง่ศีลฯ ทัง้ 7 ประการนัน้จะสง่ผลในการดําเนินชีวิต   
ศีลล้างบาป ศีลอภยับาป ศีลมหาสนิท  ศีลบวช ศีลสมรส ศีลเจิมคนไข้  ทําให้เช่ือว่าพระพรช่วยชีวิต
ฝ่ายจิตวิญญาณ  ทําให้เช่ือวา่การดําเนินชีวิตเป็นคนใหมต้่องอาศยัศีลศกัดิ์สิทธ์ิทัง้ 7 ประการ  
สว่นศีลท่ีเข้าใจน้อยคือศีลกําลงั 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 

 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 4 19 4.750 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 4 4 18 4.500 
5. ศีลบวช 5 5 5 5 20 5.000 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 5 20 5.000 
คะแนนรวม 35 35 34 33   
ค่าเฉล่ีย 5.000 5.000 4.857 4.714   
        ค่าเฉล่ียรวม          4.893 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 50 
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา  แสดงออกทางจริยธรรมท่ีมากท่ีสดุคือด้านความรัก
ความเมตตา  สว่นความยตุิธรรม  การแบง่ปัน  และการให้อภยั  มีค่อนข้างน้อยท่ีสดุ เพราะเราต้อง
ต่อสู้ดิน้รนกบัปัญหาของลกูค้า 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

5     4     4     4     2     4    
4     2     4     4     3     4    
2     4     2     4     4    2   
3     5     2     4     2     4    

23 
21 
18 
20 

3.833 
3.500 
3.000 
3.333 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.417 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัเกือบจะมากท่ีสดุ ซึง่สมัพนัธ์
กบัการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม  ในระดบัปานกลาง 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 

 

 
คนที่ 
15 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดบัเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความเมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบง่ปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 35 34 33 23 21 18 20 

เฉลีย่ 5.000 5.000 4.857 4.714 3.833 3.500 3.000 3.333 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
คอ่นข้าง 
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

ค่าเฉล่ียรวม           4.893                           3.417 

ตารางที่ 51 

ตารางที่ 52 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้บาทหลวงได้เน้น
ความสําคญัมากเร่ืองของการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกบัความเช่ือ และพระพรท่ีได้รับผ่านทาง
พิธีกรรม  ศีลศกัดิ์สิทธ์ิโดยเราต้องพยายามปฏิบตัติามขัน้ตอนตา่งๆ ของจารีตพิธีกรรมให้ดีๆ และ 
ผู้ ร่วมพิธีกรรมตา่งๆ ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในทกุๆ ด้านตามสมควรด้วย  เพ่ือจะทําให้ความรู้
ความเข้าใจผ่านสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมนัน้ กลายเป็นความเช่ือท่ีมัน่คงอนัยงัผลถงึการดําเนินชีวติท่ี
เกิดผลดี  ท่านพยายามเน้นประเดน็ท่ีสําคญัๆ ด้วยนํา้เสียงท่ีหนกัแน่น  นอกนัน้ยงัพยายาม 
หาองค์ประกอบต่างๆ มาช่วยอธิบายทําให้เข้าใจมากขึน้  เพ่ือเป็นคนดี  มีศีลธรรม  สว่นในเร่ืองอื่นๆ 
คือการใช้สีหน้าท่าทาง  การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์  เป็นการบนัดาลความศกัด์ิสทิธ์ิให้เรา แม้วา่ 
เราจะรู้หรือไมรู้่  หรือเข้าใจมากน้อยเพียงใดก็ตาม  
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย  และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธา หมายถึง การมีความไว้วางใจและพร้อมท่ีจะปฏิบตัิตามในสิง่ท่ีเราเช่ือ      
ด้วยความมัน่คงแน่วแน่   การมีจริยธรรมคือ  ส่ิงดีงามท่ีมนษุย์พงึมี  ซึง่ปกติจะอยู่ภายในจิตใจ 
ของเรา  ท่ีได้รับมาจากการสัง่สอนจนมีความเช่ือ  เป็นแนวทางด้านจริยธรรม  คณุธรรมความดี 
ท่ีศาสนาได้สอนไว้ 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  คือถ้าเราเช่ือในสิง่ท่ีดีท่ีสดุในความคดิเห็น      
ของเรา  เราจงึเช่ือศรัทธาและพยายามดําเนินชีวิตไปในแนวทางนัน้ๆ   คือมีคณุธรรมท่ีดีปรากฏใน 
การดําเนินชีวิตของตน  ในสภาพความเป็นจริงแห่งชีวิต  เราก็ต้องพยายามแม้ว่าอาจไมค่รบสมบรูณ์
ทัง้หมดก็ตาม  เพราะความออ่นแอของมนษุย์มีอยูก็่ตามอาศยัความเช่ือว่าความช่วยเหลือด้านจิตใจ
ผ่านการสวดภาวนา  จะทําให้เราสามารถทําได้ดีย่ิงขึน้  แม้วา่จะอยูใ่นลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไปก็ตาม 
สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิ 7 ประการ เป็นการใช้ส่ือสญัลกัษณ์
ท่ีช่วยให้เราสามารถทบทวนความจริงของพระพรของพระเป็นเจ้า  ความเช่ือท่ีเรามีตอ่พระเจ้ามัน่คง
ย่ิงขึน้  มีความหมายท่ีดี 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 16 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี  16  เป็นคริสตชนใหม ่ อาย ุ 20  ปี  เพศหญิง ได้จบการศกึษา
ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนมารีวิทยา สตัหีบ  สถานภาพโสด  เป็นสตับรุุษของวดั          
พระมารดานิจจานเุคราะห์  เป็นคริสตชนมานาน 3 ปี  ประกอบอาชีพ  ขายกาแฟ (เจ้าของกิจการ)     
เน่ืองจากประกอบอาชีพขายกาแฟ  ทําให้สมัผสั และใกล้ชิดสนิทสนมกบัลกูค้าท่ีเป็นคริสตชน  
ทําให้ได้รับการซมึซบัความศกัด์ิสทิธ์ิ ต้องแสดงออกทางการดําเนินชีวติ ต้องแสดงออกทาง 
การดําเนินชีวิตด้วยการแบง่ปัน 
 1. การรับรู้ความหมาย การใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรม  มีความเข้าใจมากท่ีสดุ 
ในศีลศกัดิ์สทิธ์ิทกุศีล  เช่นศีลมหาสนิท  เป็นการรับพระเยซเูจ้าเข้ามาประทบัอยูใ่นตวัเรา  และ 
ศีลกําลงั  เป็นการรับพระจิตเจ้าเข้ามาอยูก่บัเรา  โดยพระเจ้าเปรียบเหมือนแสงสวา่งสอ่งนําทาง   
ทําให้เราปฏิบตัิในส่ิงท่ีดีงาม 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 5 5 5 20 5.000 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 5 20 5.000 
คะแนนรวม 35 35 35 35   
ค่าเฉล่ีย 5.000 5.000 5.000 5.000   
 

        ค่าเฉล่ียรวม          5.000 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 
 

ตารางที่ 53 
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา แสดงออกทางจริยธรรม ในด้านการแบง่ปันมาก  โดย
การรู้จกัเป็นผู้ให้  ซึง่ก็เป็นสว่นสําคญัของพระธรรมคําสอน  สว่นด้านท่ีรองลงมาคือความยตุิธรรม
และการให้อภยั  สวนด้านความรักความเมตตามีน้อย 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

4     2     5     1     2     3  
5     2     4     5     1     5    
1     5     5     5     2    5    
5     5     4     5     3     5    

17 
22 
23 
27 

2.833 
3.667 
3.833 
4.500 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.708 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัมากท่ีสดุ ซึง่สมัพนัธ์กบั 
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในระดบัเกือบจะคอ่นข้างมาก 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  

 

 
คนที่ 
16 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 35 35 35 17 22 23 27 

เฉลีย่ 5.000 5.000 5.000 5.000 2.833 3.667 3.833 4.500 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
ปาน
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียรวม           5.000             3.708

ตารางที่ 54 

ตารางที่ 55 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้   บาทหลวงเน้นการดําเนิน
ชีวิตควรต้องมีความสอดคล้องกบัความเช่ือมากท่ีสดุ  เป็นการแสดงออกซึง่ชีวิตท่ีเป็นผู้มีคณุธรรม  
จริยธรรม  ศีลธรรมท่ีดี  ต้องมีการเตรียมตวัพร้อมตามสมควร  ปฏิบตัพิิธีกรรมตามขัน้ตอน 
ท่ีเหมาะสมท่ีจารีตกําหนดไว้แล้ว  พร้อมทัง้ใช้องค์ประกอบท่ีจําเป็นเข้ามาช่วยเสริมความเข้าใจ 
มากขึน้  ไมว่า่ในเร่ืองนํา้เสียงเน้นประเด็นหรือสีหน้าท่าทางก็ตาม   สว่นเร่ืองความเข้าใจทัง้ครบ 
ของความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีใช้แม้เรารู้ และเข้าใจได้ไม่ทัง้หมดก็ไมเ่ป็นไร  เท่าท่ีสามารถ  เพราะ
พิธีกรรมยงัคงบนัดาลความศกัดิ์สิทธ์ิอย่างครบครันอยูเ่สมอ 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย  และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ   ความท้าทายในจิตวิญญาณของมนษุย์  ท่ีมุง่มองไปยงัส่ิงท่ีแม้มอง
ไมเ่ห็นแต่อาศยัความรู้ความเข้าใจมาประกอบทําให้เกิดความเช่ือ  ศรัทธาตอ่บคุคลด้วยความเต็มใจ  
การมีจริยธรรมคือ  มาตรฐานของคณุธรรมท่ีบง่ชีถ้งึความถกูต้อง  ความดีงามท่ีพงึปฏิบตัิในชีวิตท่ี
ประพฤติปฏิบติั 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ คือการกระทําทกุช่วยนาทีของชีวิต  เราเช่ือ
อยา่งไรเราก็จะปฏิบตัดิงันัน้  และในชีวิตจริง  ความคดินีเ้ป็นการปฏิบติัจริงได้เป็นอย่างมาก   
เพราะจากพระธรรมคําสอนท่ีแนะนําให้เราเอาใจใสก่นัและกนั  และยงัสอนเร่ืองของความยตุิธรรม  
ความรัก  การแบ่งปัน  ซึง่ทําให้เราสามารถมีความสขุ  สนัต ิ ยนิดีในชีวติจริงของเราได้ 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  เห็นว่า 
เป็นพิธีกรรมท่ีใช้องค์ประกอบต่างๆ ของการใช้ส่ือท่ีดีพอสมควรแล้ว 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 17 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี 17 เป็นคริสตชนใหม ่ อาย ุ 40  ปี  เพศชาย  การศกึษาอยู่        
ในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3  ของโรงเรียนประจําจงัหวดักําแพงเพชร  สถานภาพ  แตง่งาน เป็นเวลา  
15 ปีแล้ว  เป็นคริตชนมานาน 1 ปี  ในกิจกรรมของพระศาสนจกัร  ได้เป็นวตับรุุษของวดัพระมารดา
นิจจานเุคราะห์ และยงัเป็นพลมารี  (ทหารของแมพ่ระ)  อีกด้วย  ประกอบอาชีพ  ค้าขายรถยนต์  
หลงัจากเป็นคริสตชน  ทําให้กิจการค้าขายดีขึน้  เพราะได้ปฏิบตัศิาสนกิจอย่างสม่ําเสมอ  และเข้าใจ
การดําเนินชีวิต 
 1. การรับรู้ความหมาย ของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรม  เข้าใจมากท่ีสดุ  
ในเร่ืองศีลล้างบาป  ศีลมหาสนิท  และศีลบวช  เพราะเน่ืองจากเป็นคริสตชนใหม่จงึเรียนรู้  
และสมัผสัศีลฯ เหลา่นี ้แตก็่มีบางศีลท่ีอาจจะยงัไมค่่อยเข้าใจคือ พิธีกรรมศีลบวช  และศีลเจิมคนไข้  
เพราะอาจยงัไมเ่คยสมัผสัศีลฯ นีม้าก่อน 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 

 
ความเช่ือ 

ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 4 19 4.750 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 4 5 19 4.750 
5. ศีลบวช 5 5 4 4 18 4.500 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 4 5 19 4.750 
คะแนนรวม 35 35 32 33   
ค่าเฉล่ีย 5.000 5.000 4.571 4.714   
 

        ค่าเฉล่ียรวม          4.821 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 56 
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา แสดงออกทางจริยธรรมมีมากท่ีสดุคือการแบง่ปัน    
การให้อภยั  ความยติุธรรม  และด้านความรักความเมตตา  เป็นอนัดบัรองลงมา  เพราะจะช่วยทําให้
กิจการค้าขายของเขาดีขึน้  เม่ือเขาได้ร่วมปฏิบตัิศาสนกิจอยา่งสม่ําเสมอ 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

5     5     1     1     1     1      
5     2     5     5     1     5      
2     5     4     5     1    5     
5     5     1     5     5     5     

14 
23 
22 
26 

2.333 
3.833 
3.667 
4.333 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.542 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัเกือบจะมากท่ีสดุซึง่สมัพนัธ์
กบัการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม  ในระดบัเกือบจะคอ่นข้างมาก 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 

 
คนที่ 
17 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉล่ียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 35 32 33 12 22 23 26 

เฉลีย่ 5.000 5.000 4.571 4.714 2.333 3.667 3.833 4.333 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

คอ่น 
ข้าง 
น้อย 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม                       4.821              3.542

ตารางที่ 57 

ตารางที่ 58 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้    บาทหลวงได้เน้น        
การเตรียมตวัของผู้ เข้าร่วมพิธีพอสมควร การดําเนินพธีิกรรมตามแบบแผนท่ีกําหนด การหา
องค์ประกอบอ่ืนๆ เข้ามาช่วยให้รู้และเข้าใจความหมายของพิธีกรรมมากขึน้  โดยเน้นด้วยทัง้กริยา
ท่าทาง  เสียงท่ีใช้หนกัเบาเพ่ือเน้นข้อความสําคญัในพิธีกรรม  และนอกนัน้สิ่งท่ีเกิดขึน้ ทางพิธีกรรม  
คือ    การบนัดาลความศกัดิ์สทิธ์ินัน้ คือการให้เราได้ดําเนินชีวิต ให้สมกบัพระพรท่ีเราได้รับจากพระ
เจ้าในแต่ละวนั  ด้านความรู้ความเข้าใจทัง้หมดเป็นเร่ืองรอง 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ    การมีความเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีเราเคารพนบัถือว่าเป็นความดี  คือ 
องค์พระเจ้าตามท่ีพระศาสนาได้สอน  เป็นการแสดงความไว้วางใจ  และทําตามแนวทางชีนํ้าของ
พระเจ้า  เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจให้เป็นสขุเม่ือกระทําตาม   การมีจริยธรรมคือ  เป็นสิง่ท่ีเป็น 
ความดี ถกูกําหนดด้วยพระธรรมของศาสนาเพ่ือเราจะได้ยดึปฏิบตัิในการดําเนินชีวติ  จะได้ 
เกิดความสขุของตนเองและสงัคมโดยรวม 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงความเช่ือในองค์ 
พระเจ้าท่ีเราเรียนรู้  และรู้จกั   ทําให้เกิดความมัน่ใจกบัตนเองวา่มีความเช่ือจริง  โดยชีวิตจริงเราต้อง
อาศยักฎแห่งความรัก  ความเข้าใจ  การแบง่ปันเข้ามาช่วยให้เราสามารถดําเนินไปตามแนวทาง 
แห่งความเช่ือ  มโนธรรมจะได้เป็นสขุ  แม้ผิดพลาดอาจเกิดขึน้ได้ก็ตาม  สําคญัอยูท่ี่ความยายาม 
ทําเป็นนํา้ใจท่ีเรามีตอ่สิง่ท่ีเราเช่ือ 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ   7   ประการ   เป็น
เคร่ืองมือท่ีบนัดาลความศกัดิ์สิทธ์ิจริง  สร้างศรัทธา  ความเช่ือ  และความหวงัให้มัน่คงย่ิงขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 

171

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 18 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี  18  เป็นคริสตชนใหม ่ อาย ุ 38  ปี  เพศชาย สถานภาพโสด  
การศกึษา ม.ศ. 3 โรงเรียนวดัสทุธิวราราม เป็นพลมารีของวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์ ประกอบ
อาชีพขายเคร่ืองนอน (เจ้าของกิจการ)  เน่ืองจากว่าเป็นคริสตชนใหม ่ ได้ใกล้ชิดกบัครูท่ีเป็นคริสตชน  
และได้ครูเป็นแบบอยา่ง  จงึได้ดําเนินชีวิตด้วยความรัก  สามารถดํารงชีพอยูไ่ด้ทัง้ตนเอง  และ   
ครอบครัว 
 1. การรับรู้ความหมาย ของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรม  เข้าใจมากท่ีสดุในทกุศีลฯ   
เน่ืองการเพ่ิงจะเข้ามาเป็นคริสตชน  จงึได้รับการอบรม เรียนคําสอนมาไม่นาน  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั 
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิทัง้ 7 ประการจงึมีมาก 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 

 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 5 5 5 20 5.000 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 5 20 5.000 
คะแนนรวม 35 35 35 35   
ค่าเฉล่ีย 5.000 5.000 5.000 5.000   
 
        ค่าเฉล่ียรวม          5.000 
 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 59 
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา  แสดงออกทางจริยธรรม  ค่อนข้างมากในด้าน      
ความยติุธรรมและตามมาด้วยความเมตตา การแบง่ปัน  และท่ีน้อยคือในด้านการให้อภยั 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

4     4     4     2     1     4     
4     2     4     5     2     5     
1     4     2     5     3    2     
4     5     4     4     1     3   

19 
22 
17 
21 

3.167 
3.667 
2.833 
3.500 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.292 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัมากท่ีสดุ  ซึง่สมัพนัธ์กบั        
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  ในระดบัปานกลาง 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

 

 
คนที่ 
18 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดบัเฉล่ียการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบง่ปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 35 35 35 19 22 17 21 

เฉลีย่ 5.000 5.000 5.000 5.000 3.167 3.667 2.833 3.500 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

ปาน 
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
ปาน
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง 
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม            5.000                            3.292 

ตารางที่ 60 

ตารางที่ 61 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวง ผู้ประกอบพธีิกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้บาทหลวงได้เน้น       
ความสําคญัประการต้น คือความพร้อมของผู้ ร่วมพิธีกรรมตา่งๆ  การปฏิบติัตามขัน้ตอนจารีตอยา่งดี  
และทําให้เกิดความเช่ือท่ีถกูต้อง  เพ่ือนําไปสูก่ารดําเนินชีวติประจําวนัตามพระพรท่ีตนเอง              
ได้รับจริงๆ นอกนัน้ท่านยงัได้ใช้องค์ประกอบภายนอกตา่งๆ เข้ามาช่วยให้เกิดบรรยากาศความรู้ 
ความเข้าใจในพิธีกรรมนัน้มากขึน้ตามสมควรอีกด้วย  ทําให้เป็นคนดีมีศีลธรรม  สว่นความเข้าใจ 
ทัง้ครบนัน้ก็เน้นบ้างรวมทัง้การใช้สหีน้าท่าทาง  นํา้เสียงหนกัเบาเพ่ือเน้นสว่นท่ีสําคญัของพิธีกรรม 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย  และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ   ความมีศรัทธาและความไว้วางใจในพระเจ้า  เป็นส่ิง 
ยดึเหน่ียวทางจิตใจแก่บคุคล  ท่ีโน้มนําให้เราทําความดีหลีกหนีความชัว่  และพยายามเป็น         
แบบอยา่งท่ีดีแก่กนัและกนั  การมีจริยธรรมคือ การประพฤติปฏิบตัิอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม  รู้จกั    
การวางตนและปฏิบตัิตนอยา่งเหมาะสม  มีจิตสํานกึท่ีดําในการปฏิบติัคณุธรรมความดีท่ีศาสนาได้
สอนไว้ 

การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  เรามีพระเจ้าเป็นแบบอยา่งในการดําเนินชีวิตท่ีดี
แล้ว  เราเช่ือเราก็จะดําเนินตามเพ่ือได้รับรางวลัแห่งชีวิตตามความเช่ือท่ีเราหวงัไว้  พระเจ้าทรงเป็น
แบบอยา่งของการให้มากกว่ารับ  เราจงึต้องเลียนแบบตาม  จะได้มีความสขุตามท่ีพระเจ้าทรงสอน  
การปฏิบตัิตามแนวความคิดนีเ้ป็นไปได้หากวา่เราหมัน่บงัคบัตน  คือฝึกตนให้กระทําความดีผ่าน  
คณุธรรมตา่งๆ ท่ีพระสอนและให้แบบอยา่ง  เราก็จะมีความสขุแท้จริง  โดยต้องสละตนเอง 
ให้มากขึน้ 

สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  เห็นดีด้วยกบั
การใช้ส่ือสญัลกัษณ์ดงักลา่วในพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิทัง้ 7 ประการ  เพราะวา่บางอย่างเข้าใจได้เลย
ตามพิธีกรรมนัน้ๆ และการอธิบายของบาทหลวง ทําให้เข้าใจและกอ่ให้เกิดความเช่ือมัน่ใน 
ความช่วยเหลือของพระเจ้ามากขึน้ 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 19 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี 19  เป็นคริสตชนใหม ่ อาย ุ32 ปี  เพศ หญิง  สถานภาพ แตง่งาน  
เป็นเวลา  8  ปีแล้ว  ได้รับการศกึษาถงึระดบัชัน้ มธัยม 6 โรงเรียนบางกะปิ  เป็นสตับรุุษ 
วดัพระมารดานิจจานเุคราะห์  ปัจจบุนัประกอบอาชีพขายอาหารญวน  เน่ืองจากมีความใกล้ชิด 
กบัเพ่ือนๆ  ท่ีเป็นคริสตชน  ทําให้เกิดความประทบัใจ และดําเนินชีวิตเหมือนกบัคนท่ีตนรัก  
ด้วยความรักความเมตตา 
 1. การรับรู้ความหมาย ของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรม  มีความเข้าใจมาก 
ในศีลศกัดิ์สทิธ์ิทัง้  7  ประการ เช่น ศีลล้างบาป ศีลอภยับาป ศีลมหาสนิท ศีลกําลงั และ ศีลสมรส 
ยกเว้นศีลบวชและศีลเจิมคนไข้  ยงัมีความเข้าใจน้อย เพราะได้แตศ่กึษา ยงัไมค่อ่ยได้มีโอกาสสมัผสั
นานๆจะมีสกัครัง้ 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 4 4 4 17 4.250 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 4 4 18 4.500 
คะแนนรวม 35 34 33 33   
ค่าเฉล่ีย 5.000 4.857 4.714 4.714   
 

        ค่าเฉล่ียรวม          4.821 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 62 
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา  ท่ีเกิดจากการร่วมพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิทัง้ 7 ประการ
หรือเป็นผู้ ท่ีรับด้วยตนเอง  จากการเรียนรู้  และจากความประทบัใจของเพ่ือนคริสตชนจงึดําเนินชีวิต
โดยการแสดงออกทางจริยธรรมด้านความรักความเมตตา และพร้อมท่ีจะแบง่ปัน  การให้อภยั  
พร้อมทัง้มีความยตุิธรรม 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทงัสาม รวม เฉลีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

5     5     2     5     3     4    
4     2     4     4     2     4      
1     5     4     4     4    4       
3     5     2     4     2     4   

24 
20 
22 
20 

4.000 
3.333 
3.667 
3.333 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.583 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัเกือบจะมากท่ีสดุ  ซึง่สมัพนัธ์
กบัการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม  ในระดบัเกือบจะคอ่นข้างมาก 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 

 
คนที่ 
19 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 34 33 33 24 20 22 20 

เฉลีย่ 5.000 4.857 4.714 4.714 4.000 3.333 3.667 3.333 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

ปาน 
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

ปาน 
กลาง 

ค่าเฉล่ียรวม           4.821                                              3.583 

ตารางที่ 63 

ตารางที่ 64 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้   บาทหลวงได้เน้น     
ความสําคญัประการต้น  คือความพร้อมของผู้ ร่วมพิธีกรรมตา่งๆ  การปฏิบติัตามขัน้ตอนจารีตอยา่ง
ดี  และทําให้เกิดความเช่ือท่ีถกูต้อง  เพ่ือนําไปสูก่ารดําเนินชีวิตประจําวนัตามพระพรท่ีตนเองได้รับ
จริงๆ นอกนัน้ท่านยงัได้ใช้องค์ประกอบภายนอกต่างๆ เข้ามาช่วยให้เกิดบรรยากาศความรู้ความ
เข้าใจในพิธีกรรมนัน้มากขึน้ตามสมควรอีกด้วย  ทําให้เป็นคนดีมีศีลธรรม  สว่นความเข้าใจทัง้ครบ
นัน้ก็เน้นบ้างรวมทัง้การใช้สีหน้าท่าทาง  นํา้เสียงหนกัเบาเพ่ือเน้นสว่นท่ีสําคญัของพธีิกรรม 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่   

ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ   ความมีศรัทธาและความไว้วางใจในพระเจ้า  เป็นสิ่ง 
ยดึเหน่ียวทางจิตใจแก่บคุคล  ท่ีโน้นนําให้เราทําความดีหลีกหนีความชัว่  และพยายามเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่กนัและกนั  การมีจริยธรรมคือ การประพฤติปฏิบตัิอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม  รู้จกัการ
วางตนและปฏิบตัิตนอย่างเหมาะสม  มีจิตสํานึกท่ีดําในการปฏิบตัิ คณุธรรมความดีท่ีศาสนา 
ได้สอนไว้ 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  เรามีพระเจ้าเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต 
ท่ีดีแล้ว  เราเช่ือเราก็จะดําเนินตามเพ่ือได้รับรางวลัแห่งชีวิตตามความเช่ือท่ีเราหวงัไว้  พระเจ้า 
ทรงเป็นแบบอย่างของการให้มากกวา่รับ  เราจงึต้องเลียนแบบตาม  จะได้มีความสขุตามท่ีพระเจ้า
ทรงสอน  การปฏิบตัิตามแนวความคดินีเ้ป็นไปได้หากวา่เราหมัน่บงัคบัตน  คือฝึกตนให้กระทํา 
ความดีผ่านคณุธรรมตา่งๆ ท่ีพระสอนและให้แบบอยา่ง  เราก็จะมีความสขุแท้จริง  โดยต้องสละ    
ตนเองให้มากขึน้ 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  เห็นดีด้วย
กบัการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ดงักลา่วในพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิทัง้ 7 ประการ  เพราะวา่บางอยา่งเข้าใจได้
เลยตามพิธีกรรมนัน้ๆ และการอธิบายของบาทหลวงทําให้เข้าใจและก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ใน 
ความช่วยเหลือของพระเจ้ามากขึน้ 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 20 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี  20  เป็นคริสตชนใหม ่ อาย ุ 34  ปี  เพศ  หญิง สถานภาพ      
แตง่งาน  ซึง่ก็แต่งงานมาได้  15  ปีแล้ว  จบการศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 จากโรงเรียน
ประจําจงัหวดั  เป็นคริสตชนนาน 7 เดือน  เป็นสตับรุุษของกลุม่วดัพระมารดานิจจานเุคราะห์  
ปัจจบุนัประกอบอาชีพ  ค้าขายรถยนต์ และขายประกนัรถยนต์ (เจ้าของกิจการ) หลงัจากกลบัใจ 
มาเป็นคริสตชน  ทําให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง มีฐานะท่ีดีขึน้  เพราะได้ปฏิบตัิศาสนกิจ 
อยา่งสม่ําเสมอ  เพราะเข้าใจการดําเนินชีวิต 
 1. การรับรู้ความหมาย ของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรม  เข้าใจมากท่ีสดุใน   
เร่ืองศีลล้างบาป  ศีลอภยับาป  ศีลมหาสนิท  และศีลสมรส  สว่นศีลฯ  อืน่ๆ เช่นศีลกําลงั  ศีลบวช  
และศีลเจิมคนไข้  อาจเข้าใจแตย่งัไมม่ากนกั  เพราะยงัไม่ค่อยมีโอกาสได้สมัผสั แตถ้่าไมเ่ข้าใจมากๆ   
ก็จะไปสอบถามจากบาทหลวง  หรือผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัศีลฯ นัน้ๆ โดยทนัที 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 4 4 4 17 4.250 
5. ศีลบวช 5 4 4 4 17 4.250 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 4 4 4 17 4.250 
คะแนนรวม 35 32 32 32   
ค่าเฉล่ีย 5.000 4.571 4.571 4.571   
        ค่าเฉล่ียรวม          4.679 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 65 

DPU
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา  เก่ียวกบัศีลล้างบาป  ศีลอภยับาป  ศีลมหาสนิท   
ศีลสมรส  วา่ทําให้พระมีอยูจ่ริง  และทําให้พระพรสมัฤทธ์ิผลทัง้ฝ่ายกายและวญิญาณ ในการดําเนิน
ชีวิตใหม ่สว่นศีลศกัด์ิสทิธ์ิอ่ืนๆ  ก็มีความเช่ือ  แต่ไมค่อ่ยเดน่ชดัมากนกั เพราะอาจได้รับความรู้   
แตย่งัขาดความเข้าใจ  ทําให้การแสดงออกทางจริยธรรม ด้านการแบง่ปัน เดน่ชดัท่ีสดุ  สว่นความรัก
ความเมตตา  ความยติุธรรม  และการให้อภยั  เป็นสิ่งท่ีตามมา 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทงัสาม รวม เฉลีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบง่ปัน 

 5     5     4     2     1     1   
 5     1     2     5     1     5      
 1     5     5     5     1    5      
 5     5     1     5     5     5   

18 
19 
22 
26 

3.000 
3.167 
3.667 
4.333 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.542 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัเกือบจะมากท่ีสดุ ซึง่สมัพนัธ์
กบัการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม  ในระดบัเกือบจะคอ่นข้างมาก 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 
 

 
คนที่ 
20 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 32 32 32 18 19 22 26 

เฉลีย่ 5.000 4.571 4.571 4.571 3.000 3.167 3.667 4.333 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

 

ค่าเฉล่ียรวม                                              4.679                                                     3.542 

ตารางที่ 66 

ตารางที่ 67 

DPU
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิ ของบาทหลวงผู้ประกอบพธีิกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้บาทหลวงได้เน้น       
ความสําคญัของการดําเนินชีวิตจริงให้สอดคล้องกบัความเช่ือท่ีเกิดขึน้ จากพิธีกรรมศีลศกัดิส์ิทธ์ิ 
ทัง้ 7 ประการ  ย่ิงผู้ ร่วมพิธีกรรมมีความพร้อมมากเท่าไรก็เกิดผลดีมากเท่านัน้  เพราะพิธีกรรม 
เป็นการทําตามขัน้ตอน ตามคําสอนของพระเจ้าและพระศาสนจกัร เพ่ือบนัดาลความศกัดิ์สิทธ์ิ      
นบัเป็นพระพรความช่วยเหลือของพระท่ีมีตอ่เรา  โดยท่านพยายามให้องค์ประกอบอื่นๆ เท่าท่ีเป็นไป
ได้มาช่วยเสริมอธิบายความเข้าใจในพิธีกรรมมากขึน้  ทัง้สีหน้าท่าทาง  การใช้เสียงเน้นข้อความ
สําคญัเป็นต้น  รองลงมาท่ายงัทําให้เราเข้าใจวา่ การดําเนินตามพธีิกรรมอยา่งดี  ทําให้บนัดาล 
ความศกัดิ์สทิธ์ิ แม้วา่เราจะเข้าใจได้ไมค่รบถ้วนก็ตาม 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย  และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธา หมายถึง  การเอาหลกัคําสอนของศาสนามาเป็นหลกัในการดําเนินชีวติ   
อยา่งมัน่คง ด้วยความเช่ือมัน่ เพ่ือก่อให้เกิดความสขุกบัทกุๆ คนและตนเองด้วย การมีจริยธรรม       
คือ  คณุงามความดีท่ีถกูกําหนดให้ทกุคนมีร่วมกนัปฏิบตัติาม เพ่ือความสงบ  ความสขุในการดําเนิน
ชีวิตในโลกนี ้
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  เป็นการปฏิบตัิท่ีเราต้องกระทําตามความเช่ือ
ของตน  เพราะเป็นปกติของคน  เช่ืออยา่งไรก็ปฏิบตัิอยา่งนัน้  แตเ่ราต้องพิจาณาด้วยวา่เป็น      
ความเช่ือท่ีต้องมีรากฐานมาจากความจริงด้วย  แตอ่ยา่งไรก็ดี  เราทกุคนมีความออ่นแอ จงึต้อง
พยายามปฏิบตัิคณุธรรมตาคําแนะนําของพระเจ้าและพระศาสนจกัรอยา่งสม่ําเสมอด้วย  จงึเป็น
แนวทางแห่งชีวติท่ีมีความสขุแท้ได้  
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  เป็นส่ือ 
ท่ีทําให้เกิดความหวงัในความเช่ือ  เพ่ิมศรัทธาเพราะพระพร  ความศกัด์ิสทิธ์ิท่ีพระเจ้าประทาน 
ให้กบัเราเพ่ือช่วยเหลือให้ทําดีหนีชัว่ได้อยา่งดีและมีความสขุแท้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 21 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี  21  เป็นคริสตชนใหม ่ อาย ุ70  ปี  เพศ ชาย สถานภาพ แต่งงาน 
เป็นเวลา  40 ปีแล้ว  จบการศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6  เป็นคริสตชนมาเป็นเวลา 1 ปี   
เคยเป็นแพทย์มาก่อน  แตต่อนนีเ้กษียณแล้ว  เป็นหนึง่ในสมาชิกวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์    
เน่ืองจากมีความใกล้ชิดกบัภรรยามาตลอด จงึทําให้เกิดการซมึซบัการดําเนินชีวิตของภรรยา 
ท่ีเป็นคริสตชนท่ีดี   ท่ีแสดงออกด้วยการแบง่ปัน  และท่ีสําคญัเขาก็เคยเป็นแพทย์มาก่อนด้วย   
 1. การรับรู้ความหมายของการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรมเข้าใจมากในศีลล้างบาป  
และศีลเจิมคนไข้  เพราะเพ่ิงจะได้สมัผสั  สว่นศีลศกัดิ์สิทธ์ิอืน่ๆ มีความรู้  แตย่งัไมเ่ข้าใจลกึซึง้   
และค่อนน้อยเน่ืองจากยงัไมไ่ด้สมัผสั 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 4 4 4 4 16 4.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 4 5 5 19 4.750 
4. ศีลกําลงั 5 4 4 4 17 4.250 
5. ศีลบวช 5 5 4 5 19 4.750 
6. ศีลสมรส 5 3 5 5 18 4.500 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 5 20 5.000 
คะแนนรวม 34 30 32 33   
ค่าเฉล่ีย 4.857 4.286 4.571 4.714   
 

        ค่าเฉล่ียรวม          4.607 
 
 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 68 

DPU
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา การแสดงออกทางจริยธรรมมากท่ีสดุคือการแบ่งปัน  
ซึง่เป็นเพราะเคยเป็นแพทย์มาก่อน  ในชีวิตสมรสจงึมีการให้อภยัรองลงมา  สว่นด้านความรัก 
ความเมตตา  ความยติุธรรม เป็นสว่นท่ีตามมา  ทําให้ชีวติในครอบครัวมีความสขุ 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

5     5     5     3     1     1      
5     1     2     5     2     5      
4     5     2     5     2    5    
5     5     2     5     5     5     

20 
20 
23 
27 

3.333 
3.333 
3.833 
4.500 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.750 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัเกือบจะมากท่ีสดุ  ซึง่สมัพนัธ์
กบัการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม ในระดบัเกือบจะคอ่นข้างมาก 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 

 
คนที่ 
21 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 34 30 32 33 20 20 23 27 

เฉลีย่ 4.857 4.286 4.571 4.714 3.333 3.333 3.833 4.500 

หมาย 
ถึง 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

ปาน 
กลาง 

ปาน 
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียรวม                                             4.607                        3.750 

ตารางที่ 69 

ตารางที่ 70 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้บาทหลวงได้เน้น        
ความสําคญัของการดําเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ ท่ีได้รับผ่านทางพิธีกรรมในชีวติประจําวนั  
การทําตามขัน้ตอนของพิธีกรรมเป็นส่ิงท่ีต้องปฏิบตัิ  ความพร้อมของผู้ ร่วมพธีิกรรมก็สําคญั  การใช้
องค์ประกอบต่างๆ มาเสริมก็มีความจําเป็นในการเข้าใจมากขึน้  เช่นการให้กริยาท่าทาง  นํา้เสียง
เพ่ือเน้นความสําคญัพิเศษ  สว่นท่ีให้ความสําคญัรองลงมาคือในเร่ืองของความเข้าใจของสตับรุุษ    
ทัง้หมด อาจไมค่รบสมบรูณ์แต่ก็ยงับนัดาลความศกัดิ์สิทธ์ิและพระพรให้แก่เราได้เชน่กนั 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่ 
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ    การท่ีคนเราประทบัใจ  มัน่ใจในส่ิงนัน้ๆ  ทําให้จิตใจของคนเรา
ยอมรับในสิง่ท่ีสอนวา่เป้นความดี  นํามาซึง่ความสขุ  และควรยดึเป็นแบบอยา่งในการดําเนินชีวิต
ของตน   การมีจริยธรรมคือ  ความดีงามทกุอย่าท่ีเราควรมีในตวัของเรา  กลา่วคือมีคณุธรรมท่ีดี 
ตามหลกัพระธรรมคําสอนเพ่ือกอ่ให้เกิดความสขุแก่ชีวติตนเองและสงัคมด้วย 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  เป็นการดําเนินชีวติตามความเช่ือ  มีความเช่ือ
เป็นเสมือนความสวา่งนําทางชีวิตของเรา  เช่ืออย่างไร  เห็นดีอย่างไร  ก็ดําเนินชีวติไปตามนัน้เพราะ
เป็นสิ่งท่ีเก่ียวเน่ืองตามกนัไป 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  เห็นว่า 
มีความเหมาะสม  สง่างามและบนัดาลความศกัดิ์สิทธ์ิจริง  มีผลต่อความเช่ือและการดําเนินชีวิต 
ในแตล่ะวนัด้วย 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 22 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี  22  เป็นคริสตชนใหม ่ อาย ุ 57  ปี  เพศ ชาย  สถานภาพโสด  
จบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัรามคําแหง   ปริญญาตรี   คณะมนษุยศาสตร์ เป็นคริสตชน            
มานาน 27 ปี  เป็นสตับรุุษของวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์  ปัจจบุนัประกอบอาชีพขายเฟอร์นิเจอร์  
(เจ้าของกิจการ) ได้แสดงความศกัด์ิสิทธ์ิออกมาในการดําเนินชีวิต  ปรับเปล่ียนวิธีการขายสินค้า     
ทําให้ไม่ซบเซา  ให้ความยติุธรรมต่อลกูค้า  ไมเ่อาเปรียบ 
 1. การรับรู้ความหมายของการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรมมีความเข้าใจมาก   ต่อ
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ เชน่ ศีลล้างบาป  ศีลกําลงั  ศีลบวช  และศีลสมรส  เน่ืองจากได้มีโอกาสเรียนรู้ 
แตย่งัไมเ่ข้าใจลกึซึง้  สว่นศีลอภยับาป  ศีลมหาสนิท  และศีลเจิมคนไข้  มีความเข้าใจคอ่นข้างน้อย  
เน่ืองจากไมค่อ่ยไดสมัผสั  นานๆ จะพบสกัครัง้ 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพธีิกรรมศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 4 19 4.750 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 4 19 4.750 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 5 5 5 20 5.000 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 4 19 4.750 
คะแนนรวม 35 35 35 32   
ค่าเฉล่ีย 5.000 5.000 5.000 4.571   
        ค่าเฉล่ียรวม          4.893 
 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 71 
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา  ท่ีเกิดจากการร่วมพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิทัง้ 7 ประการ  
จงึแสดงออกทางจริยธรรมมากท่ีสดุในด้านความยตุิธรรม  และด้านการให้อภยั  ซึง่เป็นสว่นสําคญั
ของคําสอน นอกจากนีย้งัมีความรักความเมตตาและการแบง่ปันในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก
สภาพแวดล้อมของครอบครัว 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทงัสาม รวม เฉลีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

5     4     5     2     1     2    
5     3     2     4     2     5    
3     3     4     5     2    4    
3     3     2     5     2     2  

19 
21 
21 
17 

3.167 
3.500 
3.500 
2.833 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.250 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัเกือบจะมากท่ีสดุ ซึง่สมัพนัธ์
กบัการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม  ในระดบัปานกลาง 
 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 
 

 
คนที่ 
22 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉลียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 35 35 32 19 21 21 17 

เฉลีย่ 5.000 5.000 5.000 4.571 3.167 3.500 3.500 2.833 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

ปาน 
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
ปาน
กลาง 

 

ค่าเฉล่ียรวม                                                   4.893                                                      3.250 

ตารางที่ 72 

ตารางที่ 73 
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้   บาทหลวงให้ความสําคญั
ของการดําเนินชีวิตจริงท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ในแต่ละวนั อนัเป็นผลจากการร่วมพิธีกรรมอยา่งดี                     
มีความเตรียมพร้อมของผู้ ร่วมพิธี  เพ่ือเป็นคนท่ีประกอบคณุงามความดี   มีศีลธรรมอยา่งเหมาะสม   
ความเข้าใจก็ควรมีให้มากแม้วา่จะไม่ทัง้หมดก็ตาม ความศกัดิ์สทิธ์ิคือพระพรของพระยงัคงอยู ่
และช่วยเหลือเราอยูเ่สมอ  แม้ว่าจะรู้ตวัหรือไมรู้่ตวัก็ตามที  บาทหลวงได้นําเสนอองค์ประกอบอ่ืน 
มาช่วยอธิบายบ้างตามสมควร  รวมถงึการใช้นํา้เสียง  กริยาท่าทางตา่งๆ   ก็มีบ้างตามสมควร 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ     การท่ีบคุคลมอบตนเองทัง้หมด  ให้กบัการเช่ือในส่ิงใดสิง่หนึ่ง 
ท่ีตนเห็นวา่ดีท่ีสดุในชีวิต  การมีจริยธรรมคือ    ข้อกําหนดท่ีเม่ือปฏิบตัิและทําให้เกิดความสขุ   
ความเจริญในชีวติของบคุคลนัน้  เป็นต้นในเร่ืองคณุธรรม  ความดีงาม 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ   เม่ือเช่ือในคําสอนของศาสนาก็จะดําเนินชีวิต
ตามแนวนัน้  เพราะแน่ใจวา่เป็นสิ่งท่ีดี  ทําให้เรามีความสขุได้จริง 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  เป็นส่ิงท่ีดี
อยูแ่ล้ว 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนที่ 23 กลุม่ตวัอย่าง บคุคลท่ี  23 เป็นคริสตชนใหม ่ อาย ุ53 ปี  เพศ หญิง สถานภาพ หม้าย ได้
จบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  เป็นสมาชิกของวดัพระมารดา 
นิจจานเุคราะห์ ปัจจบุนัประกอบอาชีพขายฉากกัน้ห้องนํา้ (เจ้าของกิจการ) เม่ือมา 
เป็นคริสตชนได้แสดงความศกัดิ์สิทธ์ิสอดคล้องกบัความเช่ือ ทําให้เศรษฐกิจของครอบครัว ฟืน้คืนชีพ  
หลงัจากทรุดมาเป็นเวลานาน 
 
 1. การรับรู้ความหมาย ของการใช้ส่ือสญัลกัษณ์  ทางพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิ  
ทัง้ 7 ประการ  เน่ืองจากได้รับการศกึษาอยูใ่นโรงเรียนคาทอลิกมาตัง้แต่เด็กจงึได้สมัผสับอ่ย        
และมีความเข้าใจมากท่ีสดุในทกุศีล 

 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 5 20 5.000 
2. ศีลอภยับาป 5 5 5 5 20 5.000 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 5 5 5 20 5.000 
6. ศีลสมรส 5 5 5 5 20 5.000 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 5 5 5 20 5.000 
คะแนนรวม 35 35 35 35   
ค่าเฉล่ีย 5.000 5.000 5.000 5.000   

ค่าเฉล่ียรวม          5.000 
 
 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 74 
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 2. มีความเช่ือความศรัทธา แสดงออกทางจริยธรรม  มากท่ีสดุคือการแบง่ปัน      
ความยติุธรรมมีในระดบัปานกลาง  และความรักความเมตตาคอ่นข้างไปทางน้อย  คล้ายกบัยงัไม่
เข้าใจถงึการแบง่ปันและความยตุิธรรม  น่าจะมีพืน้ฐานในด้านความรักความเมตตา 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทัง้สาม รวม เฉล่ีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

3     4     3     4     1     2    
5     2     4     5     1     5    
4     1     3     4     3     5    
3     5     3     4     3     4    

17 
22 
20 
22 

2.833 
3.667 
3.333 
3.667 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.375 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัมากท่ีสดุ ซึง่สมัพนัธ์            
กบัการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม ในระดบัเกือบจะคอ่นข้างมาก 

 

การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 

 
คนที่ 
23 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉล่ียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 35 35 35 17 22 23 30 

เฉลีย่ 5.000 5.000 5.000 5.000 2.833 3.667 3.833 5.000 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
ปาน
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

ค่าเฉล่ียรวม                                              5.000                      3.375 

ตารางที่ 75 

ตารางที่ 76 

DPU
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวง    ผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านต่างๆ     ดงันี ้       บาทหลวง           
เน้นการเตรียมพร้อมของสตับรุุษท่ีมาร่วมพิธีมาก  และยงัเน้นด้วยวา่  เม่ือรับพระพรผา่นทางพิธีกรรม 
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิและ  ต้องดําเนินชีวิตให้เป็นคนดี  มีจริยธรรม  คณุธรรมตา่งๆ ตามท่ีพระเจ้า            
และพระศาสนจกัรแนะนํา  เพ่ือแสดงออกซึง่ความเช่ือท่ีถกูต้องและมัน่คง  โดยท่านพยายามอธิบาย
เสริมให้เข้าใจมากขึน้ด้วยองค์ประกอบตา่งๆ นอกเหนือจากท่ีพิธีจารีตกําหนดไว้ นอกนัน้ยงัให้   
ความสําคญัของอกปักริยา  ท่าทาง  คําพดูในพิธีกรรมด้วย  เพ่ือเน้นความสําคญั  เข้าใจมากขึน้   
ซึง่สิ่งเหลา่นี ้ บนัดาลความศกัดิ์สิทธ์ิให้เรามนษุย์อยา่งแท้จริง แม้ว่าจะเข้าใจได้ไมท่ัง้หมดก็ตาม   
แตบ่งัเกิดผลซึง่เป็นพระพรของพระเจ้าแก่เรา 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ  พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ   การมีใจยดึมัน่  หรือยดึถือเอาเป็นหลกัแห่งความดีงามทกุประการ  
ควรแก่ความเช่ือและนําไปปฏิบตัิ    การมีจริยธรรมคือ  การปฏิบตัิธรรมท่ีดีท่ีพระสอนเป็นนิสยั       
ในการดําเนินชีวิตท่ีเรียนกว่าเป็นคนดี 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ เม่ือมีความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีเราเช่ือมัน่ตาม
สมควรแล้ว  การนําเอาหลกัธรรม  คณุธรรมตา่งๆ มาใช้ในชีวิต  จงึเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เราเป็นคนมี
ความเช่ือท่ีแท้จริง  คือมีชีวิตตามความเช่ือของตน  เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ อ่ืนได้ด้วยชีวิตจริง  และ 
แม้เราจะดําเนินชีวิตผิดพลาดไปจากความเช่ือบ้างก็ตาม  เราก็สามารถกลบัมาอยูใ่นแนวทาง
ประพฤติปฏิบติัท่ีดีและถกูต้องได้ โดยอาศยัการทบทวนพระธรรมคําสอน และการเตือนสอนกนั    
และกนัด้วยความรัก 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  มีความเห็น
วา่เป็นสิ่งท่ีดี  เพราะเป็นส่ือท่ีเราเห็นและรับรู้  เข้าใจได้  โดยผา่นทางสญัลกัษณ์นัน้ๆ ทําให้เราเข้าใจ
ถงึพระพรความช่วยเหลือของพระผ่านทางพิธีกรรมศกัดิสิ์ทธ์ิต่างๆ มากขึน้ 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คนท่ี 24 กลุม่ตวัอย่าง  บคุคลท่ี 24 เป็นคริสตชนใหม ่ อาย ุ48  ปี  เพศ หญิง  สถานภาพ  แตง่งาน  
จบการศกึษาจากวทิยาลยัครู     จนัทรเกษม    คณะครุศาสตร์บณัฑิต    เป็นสตับษุของวดัพระมารดา
นิจจานเุคราะห์ ปัจจบุนัประกอบอาชีพทํา-ขายขนม (เจ้าของกิจการ) โดยเร่ิมจากขายขนมเด็ก - ขนมปัง   
ก็ได้สมัผสัอยา่งใกล้ชิดกบัคริสตชนท่ีปฏิบตัศิาสนกิจเป็นกิจวตัรอนัจําเป็น  จนทําให้ตนเองมา 
เป็นคริสตชนโดยสมบรูณ์แบบ  และปฏิบตัิตนตาม  จนกลายมาเป็นผู้ ท่ีมีความยติุธรรมและแบง่ปัน     
สง่ผลให้การค้าขายเล็กๆ น้อยๆ สามรถพยงุฐานะให้รับกบัภาวะเศรษฐกิจเช่นนีไ้ด้ 
 1. การรับรู้ความหมาย ของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรม  เข้าใจมากท่ีสดุ         
ในศีลมหาสนิทและศีลกําลงั  สว่นค่อนข้างมาก ในศีลล้างบาป  ศีลอภยับาป  และศีลบวช  สว่นน้อย
ท่ีสดุคือ  ศีลสมรส และศีลเจิมคนไข้  เพราะโอกาสสมัผสัยงัมีน้อย  ไมค่่อยมีโอกาสได้สมัผสั      
นานๆ จะได้สมัผสัสกัครัง้ 
 

ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ 
 
 

ความเช่ือ 
ความศรัทธา
จากการร่วม
พธีิกรรม 

ทําให้เช่ือ
ว่าพระจ้า
มีอยูจ่ริง 

ทําให้เช่ือว่า
พระพร 

สมัฤทธ์ิผล 

ทําให้เช่ือวา่
พระพร 
ช่วยชีวิต 
ฝ่ายจิต
วิญญาณ 

ทําให้เช่ือวา่การ
ดําเนิน 
ชีวิต 

เป็นคนใหม ่

 
รวม 

เฉล่ีย
ความ
เช่ือ

ศรัทธา 

1. ศีลล้างบาป 5 5 5 4 19 4.750 
2. ศีลอภยับาป 4 5 5 4 18 4.500 
3. ศีลมหาสนิท 5 5 5 5 20 5.000 
4. ศีลกําลงั 5 5 5 5 20 5.000 
5. ศีลบวช 5 5 4 4 18 4.500 
6. ศีลสมรส 5 4 4 4 17 4.250 
7. ศีลเจิมคนไข้ 5 4 4 4 17 4.250 
คะแนนรวม 35 33 32 30   
ค่าเฉล่ีย 5.000 4.714 4.571 4.286   
        ค่าเฉล่ียรวม          4.607 
 
 
หมายเหตุ   5= มากท่ีสดุ,  4 = คอ่นข้างมาก,  3 = ปานกลาง,  2 = น้อย,  1 = น้อยท่ีสดุ 

ตารางที่ 77 

DPU
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 2. การมีความเช่ือความศรัทธา แสดงออกทางจริยธรรม มากท่ีสดุ คือการแบง่ปัน   
และปานกลางคือ ด้านการให้อภยั  และยตุิธรรม  สว่นด้านความรักความเมตตาน้อยท่ีสดุ 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดาํเนินชีวิตทางธุรกจิแบบมีจริยธรรม ได้คะแนนดงันี ้
 
 

การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมจากกรณีศึกษาทงัสาม รวม เฉลีย 
- ด้านความรักความเมตตา   
- ด้านความยตุิธรรม   
- ด้านการให้อภยั   
- ด้านการแบ่งปัน 

5     5     4     1     1    1 
5     1     2     4     5     5     
2     5     5     5     1    5    
5     5     5     5     5     5     

17 
22 
23 
30 

2.833 
3.667 
3.833 
5.000 

        ค่าเฉล่ียรวม       3.833 
 

หมายเหตุ   5= มีมากท่ีสดุ, 4 = มีค่อนข้างมาก, 3 = มีปานกลาง, 2 = มีน้อย, 1 = มีน้อยท่ีสดุ 
 

 3. ภาพโดยรวมพบวา่มีความเช่ือความศรัทธา  ในระดบัเกือบจะมากท่ีสดุ ซึง่สมัพนัธ์ 
กบัการดําเนินชีวิตทางธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม  ในดบัปานกลาง 

 
การเปรียบเทยืบความเช่ือความศรัทธากับการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

 

 

ค่าเฉล่ียรวม                                                   4.607                                    3.833 
 

 
คนที่ 
24 

 
ระดบัเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา 

ระดับเฉล่ียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม 

 

พระเจ้ามี
อยู่จริง 

พรท่ี 
พระเจ้าให้
สมัฤทธ์ิ
ผลได้จริง 

พรท่ี 
พระเจ้า 

ให้ช่วยเหลือ
ชีวิตฝ่ายจิต 
วิญญาณ 

เช่ือใน 
ประสิทธิผล
ของศีล 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ
เพ่ือดําเนิน
ชีวิต 

เป็นคนใหม่
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยติุธรรม 

การ 
ให้อภยั 

การ 
แบ่งปัน 

คะแนน 35 35 35 35 30 30 30 30 

ได้ 35 33 32 30 17 22 20 22 

เฉลีย่ 5.000 4.714 4.571 4.286 2.833 3.667 3.333 3.667 

หมาย 
ถึง 

มาก 
ท่ี 
สดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

เกือบจะ
มากท่ีสดุ 

คอ่น 
ข้าง 
มาก 

เกือบจะ
ปาน
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

ปาน 
กลาง 

เกือบจะ
คอ่นข้าง
มาก 

ตารางที่ 78 

ตารางที่ 79 

DPU
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 4. จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  สตับรุุษได้สงัเกตและประเมนิองค์ประกอบการประกอบ
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิของบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้บาทหลวงให้ความสําคญั
ของการเตรียมความพร้อมของผู้ ท่ีจะร่วมพิธีกรรมศกัด์ิสทิธ์ิในทกุๆ ด้าน  ทัง้ภายนอกและภายใน    
จิตใจของสตับรุุษ ท่ีให้ความสําคญัรองลงมาเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกบั       
ความเช่ือท่ีเกิดขึน้จากการร่วมพิธีกรรมตา่งๆ   โดยเหตท่ีุเป็นพธีิกรรมท่ีดําเนินไปตามขัน้ตอนท่ี  
เหมาะสม  มีการนําเอาองค์ประกอบอ่ืนท่ีเหมาะสมเข้ามาเสริมอธิบาย  ทําให้เกิดความเข้าใจและ
ความเช่ือในการบนัดาลความศกัดิ์สทิธ์ิมากย่ิงขึน้ การใช้นํา้เสียง และกิริยาทางทางในพธีิกรรม 
ก็ถกูให้ความสําคญั เน้นตามสมควร เพ่ือเพ่ิมความสําคญัเฉพาะข้อความท่ีต้องการเน้นมากกว่าปกติ 
 
 5. การประมวลการให้ความหมาย และแนวทางการดําเนินชีวิตจริงของสตับรุุษ พบวา่  
ความเช่ือความศรัทธาหมายถงึ     ส่ิงท่ีเราให้ความเช่ือมัน่  ไว้วางใจ  เป็นท่ีหนึง่ในชีวิต  พร้อมท่ีจะ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางแหง่ความเช่ือนัน้เต็มความสามารถ  การมีจริยธรรมคือ  ประพฤติปฏิบตัิส่ิง 
ท่ีดีงามในสงัคมของตน  ขดัต่อระเบียบประเพณี 
 การดําเนินชีวติท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ  เป็นธรรมดาเม่ือเราเช่ือสิ่งใดเรามกัปฏิบตัติาม
ความเช่ือนัน้  และหากปฏิบตัิไมไ่ด้ทัง้หมด  ก็หมายถงึว่ามีอปุสรรค์หรือปัจจยับางประการเข้ามา    
ในชีวิต  การหมัน่ทบทวน  ฝึกหดัปฏิบตัิจนเป็นนิสยัท่ีดี  เป็นการทําให้ชีวิตอยูใ่นคณุธรรมความดี
อยา่งเข้มแข็งมากย่ิงขึน้  ด้วยความเอาใจใสท่บทวนพระธรรมคําสอน 
 สว่นความเห็นด้านการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ  เห็นว่า   
เป็นสิ่งท่ีดี   ชว่ยให้เราเข้าให้ถึงพระพรของพระท่ีมาถึงชีวิตเรา ผา่นทางสื่อพิธีกรรมมากย่ิงขึน้              
เป็นการเสริมความเช่ือและความมัน่ใจในพระเจ้ามากขึน้ 
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ความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจากการร่วมพิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธ์ 7 ประการ 
สัตบุรุษทัง้  24  คน ภาพโดยรวมพบว่า สตับรุุษมีความเช่ือ ความศรัทธา ผ่านทางพิธีกรรม    
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิทัง้ 7 ประการมีความใกล้เคียงกนัมากทีเดียว  และถ้าจะลําดบัความมากน้อยสามารถ
จดัลําดบัโดยเฉล่ียคือ ศีลมหาสนิท เพราะมีความเช่ือผ่านทางพิธีกรรมท่ีพระเป็นเจ้า                    
โดยพระเยซคูริสตเจ้าเสด็จมาประทบัอยูก่บัเรามนษุย์ผ่านทางรูปปรากฏของศีลมหาสนิท  คือ ปัง 
และเหล้าองุ่น  เป็นอาหารเลีย้งชีวติฝ่ายวิญญาณของสตับรุุษ  บงัเกิดผลให้กําลงัด้านจิตวิญญาณ
ของเรามนษุย์อยา่งชดัเจน  และเน่ืองด้วยมีการประกอบพธีิกรรมนีท้กุวนั  และหรือทกุวนัอาทิตย์ดงัท่ี 
เรามกัได้ยนิวา่  ชาวคริสต์ต้องไปโบสถ์เพ่ือร่วมพิธีกรรม  พิธีบิปัง(ศีลมหาสนิท) ทําให้เกิดการรับรู้
จากการทําซํา้ๆ อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ืองสําหรับสตับรุุษ  ตอ่มาคือศีลล้างบาป  ทําให้มีชีวติใหม่
เป็นคนใหม่ในฐานะ เป็นบตุรของพระเจ้าเพราะการรับศีลล้างบาป ทําให้เกิดใหมใ่นพระเจ้า       
เปลี่ยนสภาพของชีวิตให้สงูขึน้ คือละม้ายคล้ายกบัภาพลกัษณ์ของพระเจ้าจริง รองลงมาคือ          
ศีลอภยับาป  เพราะเป็นการประทานพระเมตตาของพระเจ้าตอ่เราซึง่เป็นคนบาป  มีความบกพร่อง            
ในการดําเนินชีวิตในโลกนี ้ โดยอภยับาปท่ีมนษุย์ได้กระทําหลงัแตรั่บศีลล้างบาปแล้ว  เป็น           
พระเมตตารักของพระท่ีมีตอ่เราตลอดไป  เม่ือเราเป็นทกุข์  กลบัใจ  ใช้โทษบาปความผิดบกพร่อง
นัน้ๆ ด้วยความสจุริตใจ  ทําให้เกิดความเช่ือในพระเจ้าและพระพรของพระองค์ ท่ีทําให้ชีวิตสามารถ           
เร่ิมต้นใหม ่ในคณุงามความดีและพระพรของพระเจ้า อยูเ่สมอ   ลําดบัต่อมาคือพธีิกรรมศีลเจิม      
คนไข้  เพราะความเช่ือของสตับรุุษโดยเฉพาะผู้ ป่วย ผู้อยูใ่นอนัตรายแห่งชีวิต  และพร้อมทัง้บคุคล     
ท่ีอยูร่อบข้องบคุคลเหลา่นี ้ คือถ้าได้รับพระพรของพระผา่นทางศีลฯ นี ้เขาจะสามารถมีกําลงัตอ่สู้กบั
ปีศาจ และความชัว่ร้ายในช่วงสดุท้ายของชีวิตในโลกนีไ้ด้อยา่งดีและเข้มแข็ง สามารถผา่นความตาย
ในโลกนีแ้ละกลบัมีชิวิตใหม ่ หลบัพกัผ่อนกบัองค์พระเจ้าอย่างมีสขุและสนัติ เพ่ือรอคอย              
การกลบัคืนชีพของร่างกายและวิญญาณ  ซึง่เป็นสภาพชีวิตใหมท่ี่รุ่งเรือง  มีความสขุตลอดนิรันดร
พร้อมกบัพระเจ้า  ลําดบัตอ่มาคือพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิ  พิธีสมรส  ซึง่สตับรุุษสว่นมากจะดําเนินชีวติ
ครอบครัว  การเข้าประกอบพธีิดงักลา่วทําให้เขารับรู้ถงึพระพรท่ีได้รับผ่านทางพธีิกรรมนี ้ซึง่เป็นพิธีท่ี
บนัดาลความศกัด์ิสทิธ์ิ  ได้รับพระพรของพระเพ่ือดําเนินชีวิตครอบครัวคริสตชนอยา่งดี  มีพรท่ีจําเป็น
ในการดําเนินชีวิตในลกักษณะดงักลา่ว  ลําดบัตอ่มาคือพิธีกรรมศีลกําลงัท่ีทําให้เขาได้รับพระพรท่ี
ต้องทําหน้าท่ีเป็นคริสตชนท่ีดีและสมบรูณ์  เป็นพยานยืนยนัถึงองค์พระเจ้าด้วยการดําเนินชีวิตเป็น  
คริสตชนท่ีดําเนินตามคําสอน  แบบอยา่งท่ีพระเยซเูจ้าทรงมอบให้  เป็นการประกาศพระวรสาร    
(ขา่วดีของพระเจ้า) ด้วยชีวติ  และท่ีสดุ  พิธีกรรมศีลบวช  แม้มีบคุคลท่ีถวายชีวติของตนในฐานะศา
สนบริกรของพระศาสนจกัร  สงฆ์ของพระเจ้า  คนกลางระหวา่งพระกบัมนษุย์ท่ีแลเห็นได้    
แม้พิธีนีอ้าจเกิดขึน้ปีละไมบ่อ่ยครัง้นกั ซึง่หมายถงึการไปร่วมพธีิกรรมดงักลา่ว  สตับรุุษ                      
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ก็มีความสํานกึถงึพระเมตตารักของพระเจ้า  ท่ีประทานพระพรและบนัดาลความศกัดิ์สิทธ์ิให้กบัเขา 
ผ่านทางการทําหน้าท่ีของผู้ รับศีลบวช คือทําหน้าท่ีสงฆ์ (บนัดาลความศกัด์ิสทิธ์ิ) ประกาศก  
(ประกาศ  และเทศน์สอนเร่ืองพระเจ้า) และกษัตริย์  (ปกครอง  ดแูลเอาใจใสบ่รรดาสตับรุุษให้
ดําเนินชีวิตในความเช่ือแท้ท่ีถกูต้อง) โดยผา่นทางการรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิ  หรือร่วมพิธีกรรม                 
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ ทัง้ 7 ประการของชาวคริสต์  เป็นการยืนยนัความเช่ือความศรัทธาในองค์พระเจ้า      
พระองค์ทรงดํารงอยู ่ ทรงพระเมตตารัก และห่วงใยมนษุย์อยูเ่สมอ โดยประทานพระพรช่วยเหลอืใน
การดําเนินชีวิตในรูปแบบตา่งๆ คือ  ชีวิตครอบครัว  ชีวติโสด  ชีวิตท่ีถวายแดพ่ระในฐานะผู้ รับใช้
พิเศษ คือ      การเป็นสงฆ์ของพระเจ้า  และเป็นการให้พระพร  บนัดาลความศกัดิ์สทิธ์ิ  ทําให้มีชีวติ      
ท่ีดี  เข้มแข็งขึน้ทัง้ทางกายและจิตวิญญาณอยา่งมีประสทิธิผล  ทําให้เป็นบคุคลใหมท่ี่ได้รับการฟืน้ฟู
ชีวิตของตนในปัจจบุนัอยา่งสม่ําเสมอ อยา่งต่อเน่ืองตามวฒุิภาวะของสตับรุุษขณะดําเนินชีวิต        
ในโลกนี ้
 

การมีความเช่ือความศรัทธา โดยมีการแสดงออกทางการดาํเนินชีวิตแบบมีจริยธรรมของ
ชาวคริสต์   
 

 คือการมีคณุธรรมด้าน  ความรักความเมตตา  ความยตุิธรรม  การให้อภยั  และ          
การแบง่ปัน จากการศกึษาวิจยัพบภาพโดยรวมวา่ เม่ือบรรดาคริสตชนหลงัจากได้ร่วมพิธีกรรม      
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิทัง้  7 ประการแล้ว  มีการรับรู้  เข้าใจ  และพยายามดําเนินชีวิตของตนให้สอดคล้องกบั
ความเช่ือความศรัทธาท่ีตนได้รับจากพิธีกรรมต่างๆ  สามารถลําดบัความมากน้อยดงันีคื้อ  สตับรุุษมี
การดําเนินชีวิตแหง่การแบง่ปันมากท่ีสดุ  ทัง้นีเ้พราะว่า  จากความสํานกึถงึการเป็นบตุรของพระเจ้า
เดียวกนัโดยพิธีกรรมศีลล้างบาป  มีพระเจ้าพระบิดาเดียวกนั   และคําสอนของพระเยซเูจ้าท่ีสอนวา่  
เราทกุคนเป็นพ่ีน้องกนัในความเช่ือเดียวกนั  ต้องรัก  เห็นใจ  ช่วยเหลือ ให้อภยักนัและกนัตาม    
ความสามารถ  ทัง้ในด้านวตัถ ุ และแม้กําลงัใจท่ีมอบให้แก่กนั  หรือแม้การคิดถงึกนัในการภาวนา
ทกุครัง้ก็ตาม 
 

 สว่นในคณุธรรมด้านการให้อภยัแก่กนัและกนัก็เกิดขึน้มากเช่นกนั  เพราะจากการได้รับ
การอภยัความผิดบาป และความบกพร้องของตนเองจากพระเจ้าผ่านทางศีลอภยับาป  และ         
การสวดภาวนา  บทข้าแต่พระบิดา  ซึง่เป็นบทภาวนาท่ีสําคญั ท่ีพระเยซเูจ้าเองทรงสอนและมีบนัทกึ
ไว้ในพระคมัภีร์ [Bible]  โดยเฉพาะข้อความในบทภาวนาที่วา่ “โปรดอภยัความผิดของข้าพเจ้า  
เหมือนท่ีข้าพเจ้ายกให้ผู้ อ่ืน” ทําให้เกิดความสํานกึถงึพระคณุพระเมตตารักและการให้อภยัของ   
พระเจ้า      ตอ่เขาเอง  ทําให้สตับรุุษ  สามารถดําเนินชีวิตแห่งการให้อภยัง่ายและมากขึน้อยูเ่สมอ 
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 อนัดบัรองลงมาคือคณุธรรมด้านความยตุิธรรม  ทัง้นีเ้พราะพระธรรมคําสอนผ่าน         

ศีลศกัดิ์สิทธ์ิทัง้ 7 ประการ  มีเนือ้หาการสอนให้ดําเนินชีวิตตามความเป็นจริง  ความจริงจะทําเขาให้

เป็นไท  จงึเกิดความสํานําว่าต้องดําเนินชีวิตตามความจริง  ขัน้น้อยท่ีสดุคือตามความยตุิธรรม     

นัน่เอง  เพราะการผิดต่อความยตุธิรรม  ทัง้ตอ่ตนเอง  ตอ่ผู้ อ่ืน  และตอ่พระเจ้า  ทําให้เขาเป็น       

คนบาป  ไม่เหมาะสมจะรับพระพรของพระเจ้า  ต้องมีการชําระบาปด้วยการรับศีลอภยับาป  คือ   

เป็นทกุข์  กลบัใจ  ใช้โทษบาป  เพ่ือหลงัจากท่ีได้ผ่านชีวิตในโลกนีไ้ปแล้ว  เขาจะได้รับผล            

ของการดําเนินชีวิตนี ้ เป็นชีวติใหมท่ี่มีสขุและสนัติกบัพระเจ้าตลอดนิรันดร  สตับรุุษทกุคนจงึ

พยายามเต็มความสามารถในการดําเนินชีวิตเป็นคริสตชนท่ีดี  โดยปฏิบติัตนตามคําสอน              

บทบญัญัติอยา่งดี   เพ่ือดําเนินชีวิตในโลกนีไ้ปสูเ่ป้าหมายท่ีดีและถกูต้องตามความเช่ือของคริสตชน 

 ท่ีสดุในเร่ืองคณุธรรมความรักความเมตตา ก็ยงัอยูใ่นระดบัคอ่นข้างมากเช่นกนั          

แตเ่น่ืองด้วยสภาพของเศรษฐกิจ  และสงัคม  อาจมาผลกระทบบ้างท่ีสง่ผล ทําให้การดําเนินชีวิต  

แห่งความรักความเมตตาน้อยกวา่คณุธรรมในด้านอ่ืนๆ ด้วยธรรมชาตขิองมนษุย์เองท่ีคอ่นข้าง        

มีความเห็นแก่ตวั  ตนเองต้องมาก่อน  แตอ่าศยัการสอนผา่นทางพระวาจา  และกําลงัท่ีได้รับจาก

การประกอบพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  ทําให้สตับรุุษมีการดําเนินชีวติในด้านนีอ้ยูใ่นระดบัท่ีน่าพงึพอใจ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือความศรัทธา กับ การดาํเนินชีวิตมีจริยธรรมของชาวคริสต์ 

 

 ภาพโดยรวมจากการศกึษาวิจยั  พบวา่  ความสมัพนัธ์ระหวา่งพิธีกรรมศีลมหาสนิท และ

จริยธรรมในด้านคณุธรรมการแบง่ปัน  มีมาก  เพราะเนือ้หาคําสอนของศีลมหาสนิท  เป็น      การ

แบง่ปันทกุอย่างจากองค์พระเจ้าเพ่ือเรามนษุย์  เป็นพิเศษในเร่ืองของความรักความเมตตา จงึ  ทํา

ให้สตับรุุษ มีการดําเนินชีวิตจริยธรรมด้านการแบง่ปันมากท่ีสดุเช่นเดียวกนั  แตท่ัง้นีม้ิได้      

หมายความว่าตดัขาดความสมัพนัธ์กบัเร่ืองอ่ืนๆ โดยสิน้เชิง  แตย่งัคงความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั

ตามลําดบัท่ีรองลงมาเท่านัน้  แม้ในเร่ืองพิธีกรรมศีลบวช  กบัจริยธรรมด้านความรักความเมตตา  

เมือดใูนรายละเอียด  ก็ยงัพบว่าอยูใ่นระดบัท่ีค่อนข้างมากเช่นกนั 
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คริสตชนได้สังเกตว่าบาทหลวงได้ให้ความสาํคัญในเร่ืองต่างๆ เม่ือเขาไปร่วมพธีิกรรม    
ศีลศักดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ ดงันี ้
 
 บาทหลวง ได้พยายามสอนขณะประกอบพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ิ และให้ความรู้          
ความเข้าใจในโอกาสต่างๆ แก่สตับรุุษมากท่ีสดุ  วา่  เม่ือรับศีลศกัดิ์สิทธ์ิแล้ว  เราต้องพยายาม
ดําเนินชีวิต     ให้สอดคล้องกบัความจริงท่ีตนเองได้รับ  โดยแสดงออกในการดําเนินชีวิตจริงทกุวนั 
และด้วยความสม่ําเสมอ  เพ่ือทําให้ได้รับพระพร  และมีชีวิตท่ีมัน่คงเข้มแข็งมากขึน้ในความเช่ือ
ความศรัทธามากยิง่ขึน้ทกุๆ วนัแห่งชีวติ  โดยผู้ ร่วมพิธีกรรมต้องมีการเตรียมพร้อมอยา่งเหมาะสม 
ในการรับศีลศกัดิ์สิทธ์ิ หรือร่วมพิธีก็ตาม เพ่ือจะได้รับผลอย่างแท้จริง โดยบาทหลวงพยายาม 
ให้องค์ประกอบภายนอกตา่งๆ มาช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจให้มากขึน้  อีกทัง้ใช้ กาลเทศะ  
ท่ีเหมาะสมในการให้คําสอนท่ีดีและถกูต้องมากย่ิงขึน้เสมอ  โดยอาศยัการเน้นความสําคญัของ     
บริบท เนือ้หาท่ีจําเป็นและองค์ประกอบด้วย  โดยพยายามดําเนินพธีิกรรมตามจารีตพิธีท่ี             
พระศาสนจกัรได้กําหนดไว้อยา่งดี และครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของผู้ ร่วมพธีิมากท่ีสดุ                  
ด้วยการประกอบพิธีอยา่งตัง้ใจจริง อาการท่ีแสดงออกทัง้ด้านการกระทํา และสีหน้าก็ตาม             
เป็นการประกอบพิธีกรรมอย่างสํารวม  ซึง่หมายถงึความศกัดิ์สทิธ์ิท่ีบาทหลวงเองเป็นรูปหมาย      
เพ่ือทําให้สตับรุุษเป็นผู้ ท่ีพยายามดําเนินชีวติประจําวนัอย่างมีจริยธรรม แบบชาวคริสต์อย่างแท้จริง 
มีคณุธรรม  ความรักความเมตตา  ความยตุิธรรม  การให้อภยั  และการแบง่ปันมากท่ีสดุ              
เท่าท่ีเขาสามารถ  แม้ว่าหลายครัง้สตับรุุษจะไม่สามารถเข้าใจได้ทัง้หมดก็ตาม  แตเ่ท่าท่ีรับรู้          
ถ้าพยายามปฏิบตัิจริงๆ ก็จะเกิดผลดี เพราะในแง่หนึง่  การประกอบพธีิอาจเป็นไปตามขัน้ตอน    
ของจารีตท่ีอาจทําให้สตับรุุษ            เข้าใจยากหรือไมเ่ข้าใจก็เป็นได้  แตด้่วยความเป็นหนึง่เดียว   
ทัว่พระศาสนจกัรคาทอลกิ  จารีตและ  กฎเกณฑ์ต่างๆ ก็ยงัจําเป็นอยู่เช่นกนั 
 
 
ความรู้ความเข้าใจของสัตบุรุษที่ผู้วิจัยทาํการศึกษาวิจยัและจากการเก็บข้อมูล 
 
 1. เร่ืองความเช่ือความศรัทธาตอ่พระเจ้า   หมายถงึ การวางใจ  เช่ือในพระเจ้า  และ
พยายามดําเนินชีวิตตามพระธรรมคําสอน  ปฏิบติัเพ่ือให้เกิดผลดีต่อตนเองและบคุคลท่ีอยู่รอบข้าง  
เป็นการท่ีบคุคลมีความเช่ือและไว้ใจในส่ิงท่ีตนเองเคารพนบัถือด้วยความเช่ือมัน่วา่ดี  นํามาเป็นหลกั
ในการดําเนินชีวิตท่ีดีได้จริง  โดยให้ความเคารพ  เช่ือมัน่  ยกให้เป็นท่ีหนึง่ของชีวิต  พร้อมท่ีจะปฏิบติั
ด้วยความตัง้ใจท่ีดี และเป็นสิ่งท่ีท้าทายของชีวติเป็นต้นฝ่ายจิตวญิญาณ โดยทุ่มเทตนเองให้กบั
ความเช่ือนี ้
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 2. แนวความคิดเร่ืองจริยธรรมแบบชาวคริสต์   คือคณุธรรมด้าน  ความรักความเมตตา  
ความยติุธรรม  การให้อภยั และการแบง่ปัน เป็นสิง่ท่ีดีงามท่ีควรปฏิบตัิในชีวิตประจําวนั 
เพ่ือความสขุของตนเองและบคุคลท่ีอยูร่อบข้าง  เป็นคณุธรรมความดีท่ีแสดงออกมาในการดําเนิน
ชีวิตผ่านทางความเช่ือความศรัทธา  ซึง่อนัท่ีจริงเป็นกฎระเบียบ  แบบแผน  ข้อบงัคบั  ข้อควรปฏิบตัิ 
ในชีวิตแตล่ะวนั  ซึง่ทกุคนมีอยูบ้่างแล้วตามสภาพแวดล้อม  การอบรมจากแหลง่ความรู้ท่ีเข้ามา 
สู้การรับรู้ของบคุคล  และสามารถพฒันาให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งได้ในทกุๆ ด้าน ด้วยการหมัน่ฝึกฝน 
อยา่งสม่ําเสมอ 
 
 3. การดําเนินชีวิตสอดคล้องกบัความเช่ือ  มีเหตผุลมาจาก  ความเช่ือมัน่ในส่ิงใด   
ก็จะพยายามปฏิบตัิตามนัน้  คําสอนของพระก็เป็นสิง่ท่ีสําคญัท่ีโน้มนําให้เกิดการดําเนินชีวิต 
ตามคําสอน  เป็นหลกัเกณฑ์ในการดําเนินชีวติเพ่ือมีสขุและสนัติ  ตามความเช่ือมัน่  ความเคารพ 
ท่ีได้รับการสอนเสมอมา  และสามารถผา่นอปุสรรคต่างๆ ท่ีมีในชีวติได้ด้วยความเช่ือมัน่ 
 
 4. ความเห็นทางด้านการใช้สื่อสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  เม่ือร่วมพิธีกรรม  
ทําให้รู้และเข้าใจ  ย่ิงบอ่ยเท่าไรก็มีความเข้าใจมากขึน้ผ่านทางส่ือเหลา่นัน้  และพบวา่มีความเห็นว่า
เป็นการใช้ส่ือท่ีดีและเหมาะสมอยูแ่ล้ว บรรดาสตับรุุษต้องพยายามร่วมพิธีกรรมให้มากยิง่ขึน้  เพราะ
ทําให้เราได้สามารถทบทวนถึงกิจการท่ีเรากําลงัร่วมพิธีกรรมอยูน่ัน้  ทําให้เกิดความเช่ือ ความศรัทธา  
ความหวงั  ความมัน่ใจในพระเจ้ามากขึน้  ทําให้เกิดความหมายในการดําเนินชีวติปัจจบุนัอยา่งดี  
เพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมายของชีวติท่ีถกูต้อง  สิง่เหลา่นี ้ ถกูสืบทอดมาถึงเราด้วยคําสอนและการดําเนินชีวิต
ท่ีเป็นแบบอยา่งของบรรพบรุุษ  เป็นต้นในเร่ืองการไปร่วมประกอบศาสนกิจ โดยเฉพาะพิธีกรรม 
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
 
 5. การปฏิบตัิตนตามแนวความคดิข้างต้น  เป็นไปได้มากน้อย  ขึน้อยูก่บัความเช่ือ 
ในพระเจ้า  มีพระเป็นศนูย์กลางในการดําเนินชีวิต  พยายามมีจริยธรรมด้านความรักความเมตตา  
ความยติุธรรม  การให้อภยั  และการแบง่ปัน ให้มากย่ิงขึน้  โดยคําแนะนํา  สัง่สอนของผู้ ใหญ่   
การฝึกตนอยา่งดีและสม่ําเสมอ  แตก็่จะพยายามเต็มความสามารถ  เพราะขึน้กบัปัจจยัแวดล้อม
ของแต่ละคนด้วย  เช่นความออ่นแอตามประสามนษุย์  จิตสํานกึ  การเปิดใจ  จริงใจต่อกนั  ทศันคติ  
แบบอยา่งท่ีพบ  และความสม่ําเสมอในการปฏิบตัิและการร่วมพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
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สรุปภาพรวม  24  คน 

 

 การท่ีเป็นคริสตชน ทัง้คริสตชนเดิมและคริสตชนใหม ่ได้รับการถ่ายทอดจากบคุคล        

ท่ีใกล้ชิด  บคุคลท่ีตนรัก  ทําให้การปฏิบตัตินละม้ายกลายไปเป็นชีวิตของบคุคลที่ตนเองเอาเป็น 

แบบฉบบัในชีวิต ทําให้สง่ผลตอ่การดําเนินชีวิต สมัพนัธ์กบัศาสนกิจ ด้านความเช่ือความศรัทธา

แสดงออกทางจริยธรรม ในด้านความเช่ือมากน้อยขึน้อยู่กบัการได้สมัผสั ถ้าสิ่งใดได้ปฏิบตัิเป็น     

กิจวตัรอนัจําเป็น ก็เข้าใจและเช่ือมากสดุ  การเฉล่ียความเช่ือความศรัทธาท่ีว่ามาก หรือน้อยท่ีสดุ

เฉพาะบคุคล มาจากการสมัภาษณ์ 

 การรับรู้ความหมาย ของการใช้ส่ือ สญัลกัษณ์ มีความเข้าใจมากแทบทกุศีลฯ   

เว้นศีลบวช  ศีลสมรส และศีลเจิมคนไข้  ก็เน่ืองมาจากขาดการสมัผสั  และวยัตา่งกนั  ให้ความสนใจ

ต่างกนั  เช่นวยัรุ่นยงัไม่แตง่งาน  ศีลสมรสก็ให้ความเข้าใจน้อย ไมเ่หมือนกบัศีลท่ีปฏิบตั ิ

อยา่งสม่ําเสมอ  เป็นกิจวตัรอนัจําเป็น 

 การมีความเช่ือ - ความศรัทธา แสดงออกทางจริยธรรม  สว่นใหญ่สอดคล้องกบั          

ความเข้าใจในแตล่ะศีล  เป็นต้นการแบ่งปัน  ความยตุิธรรม  และความรักความเมตตา  ความเช่ือ  

ความศรัทธาด้านฝ่ายจิต คอ่นข้างมาก  แสดงออกทางจริยธรรมปานกลาง  เน่ืองจากการดําเนินชีวติ 

ไมส่อดคล้องกบัความศกัดิ์สิทธ์ิ 

 การสมัภาษณ์พบวา่ บาทหลวง ผู้ประกอบพิธี  ให้ความสําคญัมากในด้าน  ผู้ เข้าร่วมพิธี

ต้องมีความพร้อม และความศกัดิ์สทิธ์ิต้องแสดงออกการดําเนินชีวิต 

 พบวา่ทัง้คริสตชนเดิมและคริสตชนใหม ่ นําไปใช้ในชีวติประจําวนั  สง่ผลให้สามารถ

ดําเนินชีวิตได้อยา่งราบร่ืนแม้มีอปุสรรคก็สามารถนําความศรัทธามาเสริม ทําให้ผา่นพ้นวิกฤตไปได้ 

 

สามารถพบภาพรวมได้ว่า 

 ศีลมหาสนิท ทําให้สง่ผลต่อการดําเนินชีวิตอยา่งมีจริยธรรมมากท่ีสดุ  ทัง้นีเ้พราะศีลนี ้

มีสว่นทําให้ตวัเองได้ใกล้ชิดกบัพระ  มีพระเป็นเพ่ือนกบัเรา  เราต้องการพระองค์  เราจงึปฏิบติั 

ตามพระองค์  และสามารถรับศีลศกัดิ์สิทธ์ิได้บอ่ยครัง้ ทําให้ความศกัดิส์ิทธ์ิแสดงออกด้วย 

การดําเนินชีวิต  สง่ผลออกทางธรุกิจ  แม้มีอปุสรรคก็ไมย่อ่ท้อ  ยืนหยดัต่อไป  สว่นศีลท่ีน้อยท่ีสดุ  

DPU



 

198

คือศีลกําลงันัน้  เป็นศีลศกัดิ์สิทธ์ิท่ีลกึซึง้  โอกาสสมัผสัมีไมม่าก  และสามารถรับศีลนีไ้ด้ 

เพียงครัง้เดียวในชีวิต  และการประกอบพิธีกรรมศีลกําลงันีพ้บน้อยมาก 

 ความเช่ือความศรัทธา  แสดงออกทางจริยธรรมในแต่ละคน  ไมว่า่จะเป็นคริสตชนเดิม

หรือคริสตชนใหม ่ บางครัง้ก็ไมส่อดคล้อง  เพราะบางครัง้ก็เป็นเร่ืองของจิตใจ  การแสดงออก 

ความศกัดิ์สทิธ์ิในการดําเนินชีวิต  จงึไมส่มัพนัธ์กนัแตไ่มต่่างกนัมากนกั    ทําให้การดําเนินชีวิต  

เศรษฐกิจแม้ล้มลงก็สามารถมีกําลงัใจให้อภยั  แบง่ปัน  ให้ความยตุิธรรมและความรักได้ 
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บทที่  5 
อภปิรายผลการวจิยั  สรุป  และข้อเสนอแนะ 

 
  จากการศกึษาวิจยัเร่ือง กระบวนการสืบทอดจากส่ือสญัลกัษณ์ ทางพิธีกรรม 
“ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  7  ประการ”  ของชาวโรมนัคาทอลกิ  พบวา่  ความเช่ือความศรัทธาของแตล่ะบคุคล  
พร้อมทัง้แบบอยา่งชีวิตท่ีปฏิบติัอย่างถกูต้อง  สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้อย่างดี  ไม่ว่า 
จะเป็นด้านครอบครัว  สงัคม  ชมุชน  และประเทศชาติ  ท่ามกลางสภาพของสงัคมเศรษฐกิจ และ
การเมืองท่ีกําลงัเจริญเติบโตและก้าวหน้า  ทัง้ทางเทคโนโลยี  และนวตักรรมใหมใ่นยคุโลกาภิวฒัน์  
จะเห็นได้วา่สิ่งทีสําคญัคือ  คณุธรรม – จริยธรรม  ซึง่ทางพระศาสนจกัรถือว่าเป็นตวับง่ชี ้       
บรรดาสตับรุุษของวดัพระมารดานิจจานเุคราะห์  คลองจัน่   กรุงเทพฯ  ผู้ ท่ีทําการศกึษามีจดุประสงค์  
เพ่ือศกึษาข้อมลูหลกัฐาน  ท่ีมาและประวตัิของศีลศกัดิสิ์ทธ์ิทัง้  7  ประการของศาสนาคริสต์        
(ศาสนิกชนนิกายโรมนัคาทอลิก)  ทราบวา่มีความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้อง ในเร่ืองความหมายของ
สญัลกัษณ์ในพิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิทัง้ 7 ประการ วา่มีความสอดคล้อง การส่ือความหมายมากน้อย
เพียงใด เพราะสญัลกัษณ์เป็นสว่นสําคญัในการการทําให้พิธีกรรมสมบรูณ์ขึน้ การถ่ายทอด
สญัลกัษณ์ของพิธีกรรม อยูใ่นระดบัท่ีตรงกบัเจตนาของบาทหลวง  ในการประกอบพธีิกรรม          
นําคริสตชนสูค่วามเช่ือความศรัทธา และการมีจริยธรรมมากน้อยเพียงใด  ในการดําเนินชีวิต
ประกอบธรุกิจของคริสตชนคาทอลกิ  มีปัจจยับางอย่างท่ีแตกตา่งกนั 
 ดงันัน้ผู้ ทําการวจิยัจงึเลง็เห็นวา่  การศกึษาประวตั ิ ความเป็นมา ความหมายของ        
พิธีกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิ 7 ประการของชาวคริสต์เป็นอยา่งไร  ตัง้แต่กระบวนการถ่ายทอดการใช้         
ส่ือ สญัลกัษณ์ตา่งๆ คือการใช้ส่ือทางพิธีกรรม  เพ่ือให้ชาวคริสต์ได้ทราบถงึความหมาย ให้ตรงกบั
เจตนารมณ์ของบาทหลวง  (Priest)  มากน้อยเพียงใด  และความสอดคล้องของการเข้ารหสั  และ
ถอดรหสันี ้ สามารถนําชาวคริสต์ท่ีมีความเช่ือความศรัทธาไปสู่การดําเนินชีวิตท่ีถกูต้องและมัน่คง 
ไมว่า่จะเป็นชีวิตสว่นตวัหรือด้านธรุกิจ  จะต้องมีคณุธรรมและจริยธรรม  แตจ่ะมีมากหรือน้อยขึน้อยู่
กบัสภาพแวดล้อมบคุคลรอบข้าง แต่ถ้ามีคณุธรรมจริยธรรมมาก ก็สามารถจะทําให้บคุคลนัน้ๆ 
ดําเนินชีวิตของเขาเป็นไปด้วยความเข้มแข็งมัน่คง ทัง้ตอ่ตนเองและสงัคม และพร้อมท่ีจะไปสู ่    
ความสําเร็จในบัน้ปลายของชีวิต เม่ือครอบครัวประสบความสําเร็จแล้ว นัน่ย่อมแสดงให้เห็นว่า
ประชาชาติก็ต้องมีความมัน่คงไปด้วย  กระบวนการสืบทอดต่างๆ ของพิธีกรรมเก่ียวกบัศีลศกัด์ิสทิธ์ิ 
7 ประการ ในชมุชนชาวคริสต์คาทอลกินัน้บรรดาบาทหลวง  เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม  จงึมีหน้าท่ีเป็น
ผู้สง่สาร   ท่ีสําคญัท่ีต้องตระหนกัถงึความจริงท่ีเกิดขึน้    มัน่คงและถกูต้องในการถ่ายทอด  
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ด้วยการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ ท่ีพระศาสนจกัรคาทอลิกได้กําหนดเป็นพเิศษ ในเร่ืองของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ   
เพ่ือนําไปสูค่วามเช่ือความศรัทธาท่ีถกูต้อง  ดงันัน้ กระบวนการสืบทอด จากการส่ือสญัลกัษณ์              
ทางพิธีกรรม ศีลศกัด์ิสทิธ์ิ 7 ประการ ของชาวคริสต์การมีชีวิตแห่งความเช่ือ ความศรัทธา             
และมีจริยธรรม ต้องเทียบเคียงกบัพระคมัภีร์  (Bible) และธรรมประเพณี (Tradition)   ของ                
พระศาสนจกัร 
 
สรุปผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
  
 1. ประวัตคิวามเป็นมาของการใช้ส่ือสัญลักษณ์ในพธีิกรรม “ศีลศักดิ์สิทธ์ิ  
7 ประการ” ของชาวคริสต์ (โรมนัคาทอลกิ) ซึง่ได้แก่ ศีลล้างบาป, ศีลอภยับาป, ศีลมหาสนิท,  
ศีลกําลงั, ศีลบวช, ศีลสมรสและศีลเจิมคนไข้  ศีลศกัด์ิสทิธ์ิแตล่ะประการ มีพระเยซเูจ้าเป็น 
ผู้แตง่ตัง้ขึน้เม่ือประมาณสองพนัปีก่อน  โดยมีพระคัมภร์ี (Bible) ซึง่บรรดาอคัรสาวกได้บนัทกึไว้
เป็นหลกัฐาน  แสดงท่ีมาได้อย่างชดัเจน  ศีลศกัด์ิสทิธ์ิแตล่ะประการนัน้  ได้มีการสืบทอดตอ่กนัมา
จนถงึปัจจบุนั  จากทฤษฎีและแนวความคิดความเชื่อเฉพาะกลุ่ม  ซึง่ โรคิช (Rokeach, 1973) 
ได้ให้ความหมายว่าเป็นการถือปฏิบติัท่ีทําอยา่งสม่ําเสมอ  ไมเ่ปล่ียนแปลง  เพราะเห็นวา่สิง่เหลา่นัน้
มีค่าและเป็นสิ่งท่ีดีงาม และจากทฤษฎีจติวิทยา  ซึง่ เพจ และ โทมสั (Page, T.G. and Thomas, 
1977) ได้กลา่ววา่ประสบการณ์ท่ีได้รับมา มีสว่นในการตอบสนองเชน่กนั  ในวิทยานิพนธ์เลม่นี ้ 
ผู้ เขียน    พบว่าคริสตชนตัง้แตส่มยัแรกเร่ิม  ได้ปฏิบติัและสืบถอดต่อกนัมาถึงปัจจบุนั  โดยทฤษฎี
ต่างๆ          ท่ีได้กลา่วอ้างถึงนัน้ มีสว่นเก่ียวข้อง  โดยการปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ และสามารถรับรู้                   
โดยการมองเห็น  ร่วมปฏิบตัิ เป็นต้น ศีลศกัด์ิสทิธ์ิแตล่ะประการนัน้ มีประวตัิความเป็นมา             
แตกต่างกนั  ตามวาระตา่งๆ ดงันี ้
  1.1 ศีลล้างบาป พระเยซเูจ้าทรงเป็นผู้ตัง้ศีลศกัดิ์สิทธ์ิประการนีข้ึน้ โดยท่ีบนัทกึ
ไว้ในพระคมัภีร์ (Bible) วา่ “ถ้าผู้ ใดไม่ได้เกิดใหมด้่วยนํา้และพระจิต  ผู้นัน้จะเข้าแผ่นดนิสวรรค์     
ไมไ่ด้” (ยน. 3:1-8) ในสมยัแรกเร่ิมบรรดาสาวกโปรดศีลล้างบาปให้แก่ผู้ มีความเช่ือในพระเจ้า      
นกับญุเปาโลเสริมความหมายว่า ควรเน้นการสํานกึกลบัใจเข้าไปด้วย สมยัตอ่มามีผู้ขอรับศีลนี ้    
มากขึน้แตพื่น้ฐานความเช่ือไมด่ีจึงให้มีการเตรียมตวัเรีนคําสอน อบรม และฝึกหดั พร้อมทัง้อา่น    
พระวาจา และเทศนาเตือนใจ เข้ามาร่วมด้วย ปัจจบุนัผู้ขอรับศีลล้างบาปต้องประกาศละทิง้ปีศาจ 
และยอมรับความเช่ือ (คําสอน) เสียก่อน  แล้วจงึดําเนินตามจารีตพธีิกรรมของศีลล้างบาปได้ และ
ผลของศีลล้างบาปคือมีชีวิตใหมท่ี่ปราศจากบาป ทําให้เป็นคริสตชนอยา่งเป็นทางการ และสามารถ
รับศีลศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆ ตอ่ไปได้ 
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  1.2 ศีลอภยับาป พระเยซเูจ้าทรงตัง้ศีลอภยับาป ตามท่ีมีบนัทกึในพระคมัภีร์ 
(Bible) ว่า“ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ ใด ความผิดบาปนัน้ก็จะถกูยกเสีย และถ้าท่านจะให้
ความผิดบาปตดิอยูก่บัผู้ ใด ความผิดบาปนัน้ก็จะติดอยูก่บัผู้นัน้” (ยน.20:22-23) ในสมยัแรกใช้   
การตกัเตือนแบบพ่ีน้อง การวา่กลา่วตกัเตือนแบบพ่ีน้อง คือ จะมีการภาวนาในท่ีประชมุและ         
การสารภาพบาป  และรับเข้ามาในสงัคมคริสตชนใหม ่และในสมยัต่อๆ มา เร่ิมมีแบบแผน คือสวด
ภาวนา พิจารณาบาป  เป็นทกุข์ถงึบาป  สารภาพบาปกบัศาสนบริกร  รับกิจใช้โทษ  พระศาสนจกัร
อภยับาป  ปัจจบุนัใช้จารีตพิธีกรรมอยา่งมีแบบแผนแน่นอน  ตามคําสอนของพระศาสนจกัร  ผลของ
ศีลอภยับาปคือ ยกบาปและเป็นการคืนดีระหว่างคนบาปกบัพระเป็นเจ้าและมนษุย์  
 1.3 ศีลมหาสนิท พระเยซูเจ้าทรงตัง้ขึน้ (ลก. 22 12-20) ไปลบเอาเอง  “จงรับ 
ไปกินให้ทัว่กนั”  สมยัแรกเร่ิมบรรดาอคัรสาวกได้กระทําพิธีนีต้่อๆ มา  โดยมีการภาวนา  อา่น 
พระคมัภีร์ (Bible) ไบเบิล้  และกระทําพิธีบิปัง  (พิธีศีลมหาสนิท) ร่วมกนั ตอ่มา มีการแยกพิธีนี ้
เป็น 2 ภาค คือ ภาคพระวาจาและศีลศกัดิ์สทิธ์ิ  ปัจจบุนัมีการใช้จารีตพิธีกรรม  อยา่งมีแบบแผน  
โดยศีลมหาสนิท  เป็นประดจุอาหารเลีย้งชีวติฝ่ายจิตวญิญาณ  ทําให้มีกําลงัในการทําความดี 
หลีกหนีความชัว่ร้ายต่าง ๆ ตามพระธรรมคําสอนของพระเยซคูริสตเจ้า 
  1.4 ศีลกาํลัง พระเยซเูจ้าทรงมอบพระจิตเจ้า  พร้อมกบัพระคณุพิเศษ 7 ประการ 
คือพระดําริ สติปัญญา ความคดิอา่น กําลงั ความรู้ ความศรัทธา ความยําเกรง ให้กบับรรดา 
อคัรสาวก (กจ. 2 1-4)  การถือปฏิบตัทํิาในระหวา่งพิธีมสิซา หลงัภาควจนพิธีกรรม โดยมขุนายก 
เป็นผู้ประกอบพิธีตามปกติ พระศาสนจกัรจงึกําหนดให้คริสตชนท่ีมีอายพุอเรียนคําสอน และมี   
ความเข้าใจในศาสนาพอสมควรแล้วมีวฒุิภาวะของความเป็นผู้ ใหญ่  คือสามารถดําเนินชีวิตเป็น
พยานยืนยนัถึงชีวิตและกิจการของพระเยซคูริสตเจ้าได้ในการดําเนินชีวิตของตน 
  1.5 ศีลบวช  พระเยซเูจ้าทรงมอบหน้าท่ี  จากบนัทึกในพระคมัภีร์ (Bible)                     
(มก. 16  15-18)  สมยัแรกเร่ิมมีการปกมือมอบอํานาจในระดบั มขุนายก  และบาทหลวง  ตอ่มา 
เพิ่มอนบุาทหลวง เข้าไปด้วย พระศาสนจกัรปัจจบุนัก็ได้ใช้วิธีแบบเดียวกนั  โดยพิจารณา 
จากการศกึษา  ความรู้ความศรัทธา  ความตัง้ใจท่ีจะรับใช้พระเป็นเจ้าและเพ่ือมนษุย์ในฐานะสงฆ์
ของพระเป็นเจ้า  คือบาทหลวง  โดยท่ีมขุนายก [Bishop]  รับรองบคุคลนัน้  และทําพิธีบวช 
แกบคุคลนัน้เพ่ือทําหน้าท่ีสงฆ์ของพระเป็นเจ้า (บาทหลวง) คือทําหน้าท่ี ปกครอง (กษัตริย์) 
เทศน์สอน  (ประกาศก)  และการบนัดาลความศกัดิ์สทิธ์ิ (สงฆ์) ใช้จารีตการบวชโดยมขุนายก ปกมือ
เหนือผู้ รับการเลือกให้เป็นบาทหลวงหรืออนบุาทหลวง คําภาวนาอภิเษกและพิธีปลีกยอ่ยอ่ืนๆ เพ่ือ
เป็นเคร่ืองหมายของตําแหน่งหน้าท่ี ซึง่บรรดาอคัรสาวกจะเลือกผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งแทนตอ่ๆ กนัมา  
และทําการแตง่ตัง้ให้บคุคลกระทําหน้าท่ีท่ีมอบหมายในการทํางาน ของพระศาสนจกัรในฐานะศาสน 
บริกร 
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  1.6 ศีลสมรส  พระเยซเูจ้าทรงตัง้ขึน้  โดยมีบนัทกึไว้ในพระคมัภีร์ ( Bible ) ว่า          
“บรุุษจะละจากบิดามารดา ไปผกูพนักบัภรรยาของตน และทัง้สองจะกลายเป็นเลือดเนือ้เดียวกนั 
ดงันีก็้ไมเ่ป็นสองคนอีกแล้วแต่กลายเป็นคนเดียวเท่านัน้ มนษุย์ไมม่ีสิทธ์ิแยกสิง่ท่ีพระเจ้าทรงรวมไว้” 
(มธ. 18:3-9) การถือปฏิบตัิต่อๆ มา ไม่มีบนัทกึแน่ชดั เพราะถือตามธรรมเนียมประเพณีตามแตล่ะ
ท้องถ่ิน แตต้่องมีบาทหลวงเป็นพยาน ต่อมาในปัจจบุนัพระศาสานจกัรได้กําหนดให้พิธีศีลสมรส 
เป็นการแสดงความสมคัรใจของคูบ่า่วสาว และการมอบตวัให้แก่กนัและกนัตอ่หน้าศาสนบริกร 
ของพระศาสนจกัรและพยาน     คริสตชนอีกสองคน  และนําพธีิสมรสนีเ้ข้ามาอยูใ่นระหวา่งพิธีบชูา
มิสซาขอบพระคณุ  ทําให้คูส่ามีภรรยา ได้รับพระพรแหง่การดําเนินชีวิตครอบครัวท่ีจําเป็น           
จากพระเป็นเจ้า   
 1.7 ศีลเจมิคนไข้ พระเยซเูจ้าทรงตัง้ศีลฯนีข้ึน้โดยมีบนัทึกในพระคมัภีร์ (Bible) 
วา่ “ถ้าท่านปกมือหนือผู้ ใด เขาก็จะหายจากโรค” (มก. 15 18 ) “ใครในพวกท่านเจ็บป่วย จงเชิญ 
ผู้อาวโุสจากกลุม่คริสตชน ให้มาภาวนาเหนือเขา เจิมเขาด้วยนํา้มนัในพระนามของพระผู้ เป็นเจ้า 
คําภาวนาด้วยความเช่ือจะช่วยผู้ ป่วยให้รอด และพระผู้ เป็นเจ้าจะทรงทําให้เขาหายโรค ถ้าเขาอยู่ 
ในบาป ก็จะได้รับการอภยั”(ยก.5:14-16) ซึง่บรรดาสาวกของพระเยซคูริสตเจ้าได้กระทําสืบตอ่     
กนัมา  โดยภาวนา  และเจิมนํา้มนัในพระนามพระเป็นเจ้า  ซึง่ในสมยัปัจจบุนั  ก็มีพิธีกรรมคล้ายๆ
กบัสมยัก่อน  คือมีการสวดภาวนาและเจิมนํา้มนัศกัด์ิสทิธ์ิท่ีหน้าผากและบนฝ่ามือ  เพ่ือเป็น      
เคร่ืองหมายของการให้พระพร  และกําลงัทัง้ทางกายและวิญญาณแกผู่้ ป่วย เป็นต้นเม่ืออยูใ่น
อนัตรายแห่งชีวิต 
 
 2. กระบวนการถ่ายทอดสัญลักษณ์ต่างๆ ในพธีิกรรม “ศีลศักดิ์สิทธ์ิ  
7 ประการ”  
 พระศาสนจกัรได้กําหนดให้บาทหลวง (Priest) เป็นผู้ประกอบพธีิกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 
ต่างๆ ซึง่พิธีกรรมเหลา่นัน้ถือวา่เป็นการแสดงออกผ่านทางเคร่ืองหมายต่างๆ โดยพระศาสนจกัรได้มี
สญัลกัษณ์ (Sign/ Matter) และรูปแบบ (Form) เป็นแบบแผนเดียวกนั  ซึง่ตามทฤษฎีสัญญะวทิยา  
ของ F. De Sussure ท่ีได้กลา่ววา่ ภาษา (วจันะภาษา Verbal และ อวจันภาษา Non-verbal) 
เป็นสญัญะอย่างหนึง่เชน่กนั  ซึง่ในท่ีนีป้ระกอบด้วย นํา้เสียง  วิธีการพดู  การแสดงออกทางสีหน้า  
สายตาและท่าทางด้วย  และในทฤษฎีการส่ือสาร ท่ี เดวดิ เค เบอร์โล (David K. Berlo)  
ได้เสนอทฤษฎี  SMCR ในปี พ.ศ. 2503  หน้า 32 ท่ีกล่าวเก่ียวกบัผู้สง่สาร สาร ช่องทาง 
การส่ือสาร และผู้ รับสาร เป็นกระบวนการพืน้ฐานของการสื่อสาร  ผู้ เขียนพบว่า ทฤษฎีตา่งๆ  
ท่ีอ้างมานัน้  มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัคริสตชนกลุม่ตวัอยา่งด้วย 
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  2.1  ศีลล้างบาป ซึง่ในปัจจบุนัมีสญัลกัษณ์ (Sign/Matter) คือ การเทนํา้บนศีรษะ    
ของผู้ ท่ีรับศีลฯ 3 ครัง้  โดยมีการกลา่วคําภาวนาวา่ (Form) “ข้าพเจ้าของล้างทา่นเดชะพระนาม 
พระบิดา  และพระบตุร  และพระจิต” 
  2.2 ศีลอภยับาป ในปัจจบุนับนัมีสญัลกัษณ์ (Sign/Matter) เป็นท่ีบง่บอกวา่ 
เป็นภาพ ซึง่มีขัน้ตอนดงันีค้ือ  การสวดภาวนาขอพรพระ  พิจารณาบาป  สารภาพบาป  เป็นทกุข์ 
ถงึบาป และตัง้ใจใช้โทษบาป ซึง่ถือวา่เป็นการเยียวยาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ  และสญัลกัษณ์ 
อีกอย่างหนึง่ก็คือ  การปกมือของผู้บาทหลวงเหนือผู้ รับการสารบาป โดยรูปแบบการภาวนา (Form) 
มีดงันี ้ “พระเป็นเจ้าพระบิดาผู้ทรงเมตตา  ได้ทรงทําให้โลกคืนดีกบัพระองค์  อาศยัการสิน้ พระชนม์ 
และการกลบัคืนชีพของพระบตุร  และทรงสง่พระจิตเพ่ืออภยับาปมนษุย์  ขอพระองค์ประทาน 
พระเมตตาและสนัติสขุแก่ท่านอาศยัศาสนบริการของพระศาสนจกัร  ข้าพเจ้าจงึอภยับาปทัง้สิน้ 
ของท่าน  เดชะพระนามพระบิดา  และพระบตุร    และพระจิต ” 
  2.3 ศีลมหาสนิท       ซึง่เราจะเห็นการเสกได้ ในพิธีบชูามิสซาขอบพระคณุในรูป                
(Sign/Matter) ของปังและเหล้าองุ่น  คําภาวนาท่ีใช้ (Form) ก็คือ “รับน่ีไปกินให้ทัว่กนั  น่ีเป็นกาย 
ของเราท่ีจะมอบเพ่ือท่าน” และ “รับถ้วยนีไ้ปด่ืมให้ทัว่กนั น่ีเป็นถ้วยโลหิตของเรา  โลหิตแหง่ 
พนัธสญัญาใหมอ่นัยืนยง  โลหิตซึง่จะหลัง่ออกเพื่ออภยับาป  สําหรับท่านและมนษุย์ทัง้หลาย        
จงทําการนีเ้พ่ือระลกึถงึเราเถิด”  
  2.4 ศีลกาํลัง สญัลกัษณ์ (Sign/Matter) ท่ีเราสามารถเห็น  รับรู้  ในพิธีก็คือ 
การปกมือของมขุนายกเหนือผู้ รับศีลฯ  และการเจิมนํา้มนัคริสมา   เป็นกางเขน  ท่ีหน้าผาก 
ของผู้ รับ  คําภาวนา (Form) ท่ีใช้ก็คือ “โปรดประทานพระจิตมาเหนือผู้ รับใช้ของพระองค์    เพ่ือจะ
ได้มีกําลงั  เข้มแข็งในการประกาศความเช่ือ” และ “จงรับเคร่ืองหมายของพระจิตเจ้า ซึง่    
พระบิดาเจ้าประทานให้ 
  2.5 ศีลบวช    โดยการปกมือ  (Sign/Matter)  ของ  มขุนายก (Bishop) เหนือ     
ผู้ รับศีลฯ  และเจิมนํา้มนัศกัด์ิสทิธ์ิท่ีฝ่ามือ  พร้อมทัง้คําภาวนาอภิเษก  และมอบอํานาจหน้าท่ีสงฆ์  
คําภาวนาอภิเษก  (Form)  ตามจารีตมีดงันี ้“บดันี ้โปรดหลัง่พลงัของพระองค์ คือพระจิตผู้ทรง 
ศกัดานภุาพนีม้ายงัผู้ เลือกสรรของพระองค์พระองค์ ซึง่พระองค์ได้โปรดประทานให้แก่พระบตุร 
เยซเูจ้า  พระจิตซึง่พระบตุร เองได้ประทานให้แก่บรรดาอคัรสาวกผู้สร้างพระศาสนจกัร ณ ท่ีต่างๆ 
เพ่ือสรรเสริญ ถวายเกียรติแต่พระนามของพระองค์โดยไม่หยดุหยอ่น” 
  2.6 ศีลสมรส เราสามารถรับรู้กระบวนการถ่ายทอดศีลศกัดิสิ์ทธ์ิประการนีไ้ด้ 
จากการเข้าร่วมพิธีสมรสของศาสนคริสต์  ซึง่สญัลกัษณ์ (Sign/Matter) นัน้ก็คือ การประกาศให้
คํามัน่สญัญามอบตวัให้แก่กนัและกนั ของคู่สามีภรรยา ซึง่ทัง้คู่จะปฏิญาณ (Form) ว่า  
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“ข้าพเจ้า.....ขอรับคณุ....... เป็น ( สามี / ภรรยา )    จะใช้ชีวิตร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัเธอ  ทัง้ในเวลา    
เจ็บป่วยและเวลาสบาย  รักและยกย่องให้เกียรติจนกวา่ชีวิตจะหาไม”่ 
  2.7 ศีลเจมิคนไข้ ศีลศกัดิ์สทิธ์ิประการนีมี้สญัลกัษณ์ (Sign/Matter) คือ        
การเจิมนํา้มนัเจิมคนไข้ท่ีหน้าผากและฝ่ามือ  สว่นรูปแบบคําสวดภาวนา (Form)  ก็คือ  “อาศยั 
การเจิมอนัศกัดิ์สทิธ์ินี ้ อาศยัพระเมตตาอนัล้นพ้นของพระองค์ ขอพระเป็นเจ้าทรงช่วยท่าน  
ด้วยพระหรรษทานของพระจิต, ขอพระองค์ทรงช่วยท่านให้พ้นบาป อีกทัง้ทรงพระกรุณาบรรเทาทกุข์
และช่วยให้รอด” 

 
 3. การรับรู้ความหมายศีลศักดิ์สิทธ์ิของชาวคริสต์ และความเช่ือความศรัทธา  มี
ผลต่อการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ 
 ชาวคริสต์สว่นมากได้รับการอบรม สัง่สอน ด้านศาสนามาตัง้แตอ่ายยุงัน้อย  คือตัง้แต่
เด็กและได้รับอยา่งต่อเน่ืองตามลําดบัของวฒิุภาวะ ในเร่ืองของคําสอน, พระคมัภีร์ (BIBLE),         
พิธีกรรมต่างๆ, บทสวดภาวนาตา่งๆ รวมทัง้การร่วมปฏิบตัิศาสนกิจอยา่งสม่ําเสมอ  ท่ีจริงแล้ว     
พระศาสนจกัรคาทอลกิก็มีจารีตท่ีเป็นสากลเป็นแบบแผนหนึง่เดียว ซึง่คริสตชนจะได้รับส่ิงตา่งๆ 
เหลา่นีเ้หมือนกนั  แตค่วามตัง้ใจ ความเข้าใจ ความสม่ําเสมอ หรือส่ิงท่ีได้รับจากพธีิกรรมตรงตาม
เจตนาของผู้ประกอบพิธีกรรมนัน้  ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมของตวัคริสตชนในแตล่ะคนเอง  ซึง่โดย
สว่นมากแล้ว ชาวคริสต์รับรู้ และให้ความหมายของศีลศกัด์ิสทิธ์ิสอดคล้องกบัเจตนาของบาทหลวง 
ผู้ประกอบพิธี  ทําให้มีความเช่ือความศรัทธาท่ีถกูต้อง มีพระเป็นศนูย์กลางในการดําเนินชีวติ รวมทัง้
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจก็เป็นไปแบบมีจริยธรรมของชาวคริสต์  คือด้วยความรักความเมตตา     
ความเมตตา  ความยติุธรรม  การให้อภยั  และการแบง่ปัน  สว่นกรณีท่ีไมส่อดคล้องนัน้  อนัเกิดจาก
การไม่รู้  ไมเ่ข้าใจ   หรือการให้ความหมายคลาดเคล่ือนไป  คริสตชนและบาทหลวง  (หรือผู้ ท่ีมี   
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความเช่ือความศรัทธา ท่ีสอดคล้องกบัการดําเนินชีวิตแบบมีจริยธรรม   
พอสมควร)  ก็จะมาสนทนากนั ซึง่ในท่ีนี ้ก็จะตรงตามทฤษฎีการส่ือสาร ท่ี เค เลวิน   (K. Lewin, 
1947)  ได้พดูถงึการส่ือสารแบบ สองทาง คือ สามารถรับและสง่ข้อมลูได้  หรือเปลีย่นข้อมลูกนัได้
นัน่เอง เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจท่ีถกูต้องให้มากขึน้  เพ่ือประโยชน์ของตวับคุคล  ซึง่ไม่อยูใ่นลกัษณะของ
การต่อรอง  แตเ่ข้าใจกบัการดําเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมในเวลานัน้มากกวา่ 
 หลงัจากท่ีผู้ เขียนได้ออกไปทําการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 24 คน  ผลท่ีออกมา
ค่อนข้างดีถึงดีมาก  เพราะระบบการสอนของพระศาสนจกัรคาทอลิกเป็นระบบระเบียบ  พิธีกรรม
ต่างๆ  ก็เป็นหนึง่เดียวกนั  ได้รับการอบรมจากครอบครัวตัง้แต่เด็กและยงัต่อเน่ืองเม่ือมาเข้าเรียนตอ่ 
ท่ีโรงเรียนคาทอลิก  และด้วยความสมํ่าเสมอของการเข้าร่วมศาสนกิจแม้ในบางพธีิกรรม จะไมค่อ่ย
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ได้มีโอกาสเข้าร่วมบอ่ยๆ เช่นพิธีศีลบวช  หรือพิธีรับศีลกําลงั  แตก็่ได้รับการอบรม     จากการเรียน
คําสอนและแบบอยา่งของผู้ ท่ีรับ  ในทฤษฎีจติวทิยาเร่ืองการโน้มน้าวใจ  ท่ีกลา่วถงึการทําซํา้ 
แสดงให้เห็นบอ่ย สามารถท่ีจะทําให้มนษุย์ได้รับการถ่ายทอดส่ิงเหลา่นัน้ได้ นัน่ทําให้เราเห็นวา่  
ถ้าได้รับการถ่ายทอดในส่ิงท่ีดี ก็จะปฏิบตัิในสิง่ท่ีดี  หรือได้รับการถ่ายทอด  ส่ิงดีๆ มามาก   
 เน่ืองจากผลท่ีออกมาค่อนข้างดีถงึดีมาก  ผู้ ทําการวิจยัมีความสงสยัวา่ เป็นเพราะฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ของกลุม่ตวัอยา่งหรือไม ่(เพราะตา่งก็เป็นเจ้าของกิจการ) ซึง่มีฐานะทางเศรษฐกิจ 
ท่ีค่อนข้างดี ทําให้พวกเขามีเวลาเข้าร่วมศาสนกิจ  เม่ือมาร่วมพธีิบอ่ยๆ ก็ทําให้เกิดความเช่ือ     
ความศรัทธา รวมทัง้ดําเนินชีวติแบบมีจริยธรรม ในด้านความรักความเมตตา ความยตุิธรรม         
การแบง่ปัน และการให้อภยั ได้ง่ายและเป็นอย่างดี  ดงันัน้ จงึไปทําการสมัภาษณ์เพ่ิมเติม โดยหาผู้ ท่ี
ประกอบกิจการสว่นตวั แตไ่มป่ระสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร เพราะจากทฤษฎีจติวิทยา ท่ี A.H. Maslow 
ได้กลา่ววา่ มนษุย์ก็คือคน  คนก็สามารถเปล่ียนแปลงได้อยู ่ เพราะความต้องการของมนษุย์โดย
ธรรมชาติ และยงัได้พดูถงึเร่ืองความละโมบ  ทําให้มีพลงัในการกระทําในสิง่ต่างๆ หรือ              
ความต้องการพืน้ฐานในขณะนัน้ๆ อาจทําให้เขาไม่ดําเนินชีวิตโดยมีคณุธรรมเป็นหลกัได้ โดย
ผู้ ทําการวจิยั ได้หาข้อมลูเพ่ิมด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึอีกเป็นจํานวน 4 – 5 คน  พบว่า ถงึแม้พวก
เขาจะไมป่ระสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงานเท่าท่ีควร  พวกเขาก็ยงัมีความเช่ือความศรัทธา  
ดําเนินชีวิตด้วยจริยธรรม  พอลองดปูระวตัขิองพวกเขาแล้ว  พบวา่เขาก็มาจากครอบครัวคริสตชนท่ี
มีความเช่ือความศรัทธา  ได้รับการปลกูฝังให้มีความเช่ือตัง้แต่เด็ก  จงึทําให้พบว่าถ้าได้รับการ
ปลกูฝังท่ีดีด้านความเช่ือศรัทธา  ถงึแม้จะประสบกบัปัญหาทางเศรษฐกิจ  ก็ยงัดําเนินชีวิตตามความ
เช่ือท่ีได้รับมา  
 
 4. ความแตกต่างของคริสตชน มีผลต่อการตดัสินใจในการดาํเนินชีวิต 
 จากกการท่ีได้ออกไปสมัภาษณ์กลุ่มคริสตชนตวัอยา่ง  ผู้ วิจยัได้พบวา่ความแตกตา่งของ

คริสตชนกลุม่ตวัอยา่งดงักลา่ว มีผลตอ่การตดัสนิใจในการดําเนินชีวติ โดยเร่ิมจากคริสตชนเดมิ

และคริสตชนใหม ่ จะเห็นได้วา่คริสตชนเดิมนัน้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพิธีกรรมศีลศกัดิ์สทิธ์ิ   

ทัง้ 7 ประการคอ่นข้างมาก  แตจ่ะมีความเฉ่ือยชา  เพราะสภาพความเคยชิน   ท่ีมีมาตัง้แต่เด็ก   

สว่นคริสตชนใหมน่ัน้  ถงึความรู้ความเข้าใจในพธีิกรรมศีลศกัด์ิสทิธ์ิจะมีบ้างพอสมควร  แต่            

ไมม่ากนกั ก็ยงัมีความกระตือรือร้นมากกวา่  เพราะเพ่ิงจะได้รับการอบรมสัง่สอน  อายก็ุเป็นอีก

ปัจจยัท่ีทําให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพิธีกรรมศีลศกัดิ์สิทธ์ิต่างกนั  เพราะคนท่ีมีอายนุ้อย การรับรู้     

และการสมัผสัยงัมีไม่มาก    ทําให้ความเข้าใจมีบ้าง      แตก็่ยงัไมม่ากนกั    แตสํ่าหรับผู้ ท่ีมีอายแุล้ว          
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ประสบการณ์ก็มีมาก  การรับรู้และการสมัผสัก็มากด้วย ทําให้มีความเข้าในคอ่นข้างมาก  

สว่นการศกึษานัน้ ก็มีความสําคญัเช่นเดียวกนั  เพราะผู้ ท่ีมีการศกึษาท่ีสงู  ก็จะสามารถรับรู้และ   

เข้าใจอะไรได้เร็วและง่ายกว่าผู้ ท่ีมีการศกึษาท่ีตํ่ากวา่  สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวก็เป็นอีกส่วน 

ท่ีสําคญั  จะเห็นวา่  ผู้ ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะดี  ไมต้่องดิน้รนเทา่ไรนกั  จะมีเวลามาร่วมปฏิบตัิ

ศาสนกิจบ่อย  สว่นผู้ ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีไมค่อ่ยจะสู้ดีนกั  จะมีการต่อสู้ดิน้รนมากกว่า  แม้จะ

ไมมี่เวลาท่ีจะมาร่วมปฏิบตัศิาสนกิจบอ่ยนกั  แตจ่ากการปลกูฝังของบรรพบรุุษ, ตวัอยา่งท่ีดี, และ

คําสัง่สอนของพระศาสนจกัร ทําให้พวกเขายงัมีความเช่ือความศรัทธา ในด้านบทบาทของบาทหลวง   

ในพิธีกรรมนัน้มีอทิธิพลต่อสตับรุุษด้วยเช่นกนั ไมว่า่จะเป็นการแสดงออกทางสีหน้า, นํา้เสียงท่ีใช้

ในขณะประกอบพิธีกรรม  หรืออิริยาบทต่างๆ ของตวับาทหลวงเอง     ก็มีสว่นด้วยกนัทัง้สิน้  สดุท้าย

ก็คือสภาพของสถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรม  คริสตชนบางคนได้ให้ความสําคญักบัสว่นนีม้าก  

เพราะมนษุย์เองก็ต้องการความสะดวกสบาย  เช่น ถ้าวดัไหนความสะดวกสบาย  บริเวณวดัมี   

ความสวยงาม  น่าเชิญชวนให้เข้าไปร่วมศาสนกิจ  สตับรุุษก็พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกบัทางวดั

อยา่งดี  แตถ้่าวดัไหนไมมี่สิง่ท่ีน่าเชิญชวน หรือจะดงึดดูสตับรุุษได้ สตับรุุษก็ไม่คอ่ยอยากท่ีจะให้

ความร่วมมือกบัทางวดั เป็นต้น ซึง่ตามทฤษฎีจติวิทยาการส่ือสาร คือวิชาว่าด้วยกลไก   และ

ระบบทางกายภาพ ชีวภาพ จิตใจ และพฤติกรรมของมนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเก็บ การสง่ และการรับ

ขา่วสาร เป็นการศกึษาหาความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ือง เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงพฒันาการส่ือสาร

ประเภทตา่งๆ ในชีวิตและสงัคม ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ ก็มีสว่นเก่ียวข้องสมัพนัธ์ 

กบัเหตผุลดงักลา่วเช่นกนั สว่นด้านเพศของกลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้วจิยัได้ทําการสมัภาษณ์นัน้  พบวา่ 

ไมมี่ผลใดๆ ตอ่การตดัสนิใจในการดําเนินชีวติ 

 ในการศึกษาวิจยัและเขียนวิทยานิพนธ์นี ้   มีความจริงท่ีสําคญั ท่ีควรตระหนกัเสมอว่า 

พระศาสนจกัรคาทอลกิเป็นสถาบนัท่ีเกิดขึน้จากความศรัทธา เช่ือมัน่ในองค์พระเยซคูริสตเจ้า        

พืน้ฐานของสถาบนันีคื้อ  ความผกูพนัระหวา่งบคุคลหนึ่งกบัองค์พระเยซคูริสตเจ้า  ด้วย             

ความเล่ือมใสศรัทธา และด้วยจิตใจท่ีเป็นอสิระในการตดัสนิใจสร้างความผกูพนันี ้และเน่ืองจาก 

เป็นสถาบนัและเป็นสงัคมของผู้ มีศรัทธาเช่ือมัน่ท่ีมารวมกนั  จงึต้องมีความชดัเจน  แนว่แน่   และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ในการแสดงความเล่ือมใสศรัทธานี ้ ยดึมัน่ในคณุลกัษณะ 4 ประการ  
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ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก  คือพระศาสนจกัรมีความเป็นหนึง่เดียว  มีความศกัดิ์สทิธ์ิ            

มีความเป็นสากล และสืบเน่ืองมาจากบรรดาอคัรสาวกของพระเยซคูริสตเจ้า อย่างตอ่เน่ืองตลอดมา  

(บทภาวนาสญัลกัษณ์ของอคัรสาวก) 

 คณุสมบตัิทัง้ 4 ประการ ซึง่เป็นความศรัทธาของเราคริสตศาสนิกชนคาทอลิก          

แสดงออก อย่างเปิดเผยในการประกอบพิธี หรือร่วมพิธีกรรม ของพระศาสนจกัรคาทอลกิ   

พระศาสนจกัรนีโ้ดยผู้ มีอํานาจหน้าท่ี  ตามความศรัทธาเช่ือมัน่ของศาสนิกทกุคน จะเป็นผู้ ชีแ้นะ  

และกําหนด กฎระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบตัิศาสนกิจและพิธีกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นศาสนกิจทางการ

และประกอบร่วมกนั  สว่นในการปฏิบตัศิาสนกิจสว่นตวัเป็นความศรัทธาของแตล่ะคน  โดย           

ไมอ่อกนอกลู่นอกทางของความศรัทธาเช่ือมัน่ทางด้านพระธรรมคําสอน เพราะเป็นความจริงท่ีต้องมี

ความสอดคล้องร่วมกนัระหวา่งพระสจัธรรมคําสอน และพระธรรมปฏิบตัิ ในการปฏิบติัของบรรดา 

คริสตศาสนิกทกุคน 

 ในการปฏิบตัิพิธีกรรม พระศาสนจกัรคาทอลิกจะเป็นผู้ กําหนด ทัง้ระเบียบต่างๆ  

ในพิธีกรรม  และเร่ืองของเวลา  หรือเทศกาลการฉลองตา่งๆ ในรอบปี  ทัง้นี ้ ก็เพ่ือศาสนิกทกุท่าน  

จะได้รับรู้  เข้าใจ และมีสว่นร่วมในการนมสัการ  สรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่าง 

พร้อมเพรียง และบงัเกิดความมัน่ใจในศาสนกิจท่ีตนปฏิบตั ิอาจมีบางทา่นได้ให้ความเห็นโต้แย้งวา่  

ปัจเจกบคุคลควรมีอิสระในการแสดงความภกัดีของตน  ซึง่ก็เป็นความจริงสว่นหนึง่  แต่ก็ต้องยอมรับ

ด้วยมิใช่หรือวา่  คนเรามิใช่รู้ทกุเร่ือง  หรือแน่ใจในการตดัสินใจทกุครัง้  แต่เราต้องการการชีแ้นะ  

การตกัเตือน  และความมัน่ใจในการปฏิบตัิของตน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือ

ศรัทธา  ความเล่ือมใสในองค์พระเจ้า  ท่ีสายตาของเราไมอ่าจมองเห็นหรือสมัผสัได้ 

 พระศาสนจกัรคาทอลกิ เป็นพระศาสนจกัรหนึง่เดียว ศกัดิ์สทิธ์ิ สากล และ 

สืบเน่ืองมาจากอคัรสาวก  ดงัคําสัง่ของพระเยซเูจ้าท่ีได้มอบภารกิจของพระองค์ท่ีมาจากพระเป็นเจ้า

ท่ีพระองค์เองได้เร่ิมไว้แล้ว ให้แก่บรรดาผู้ มีความเช่ือโดยเฉพาะอยา่งย่ิงบรรดาอคัรสาวกของพระองค์ 

(มธ.10.5-10,28.19)  ในการประกาศขา่วดีของพระเจ้า  ท่ีมีมาถงึมนษุย์ทกุคน  โดยบรรดาอคัรสาวก

ตระหนกัถงึหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ในฐานะของ สงฆ์ (บนัดาลความศกัดิ์สทิธ์ิ)  ประกาศก (ผู้พดู 

ในนามพระเจ้า คือเทศน์  สอน)  กษัตริย์  (ปกครองดแูลเอาใจใสผู่้ มีความเช่ือในพระเจ้า)             

โดยผ่านทางหวัหน้าของบรรดาอคัรสาวกซึ่งพระเยซเูจ้าทรงแตง่ตัง้ (ยน.21.15-19) คือพระสงัฆราช

แห่งกรุงโรม ซึง่เป็นศนูย์กลางของพระศาสนจกัรคาทอลกิ    ปัจจบุนัคือสมเด็จพระสนัตปาปา   
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ผู้แทนของพระเยซเูจ้าในโลกนี ้   ได้พยายามสืบทอดความเช่ือ  พระธรรมคําสอนอยา่งเท่ียงตรง   

ภายใต้การนําของพระจิตเจ้า (ลก.24.44-49, ยน.14.25-26)) พระศาสนจกัรคาทอลิกจงึเป็น         

พระศาสนจกัรสากลตามความหมาย  คือสําหรับทกุคน  และด้วยชีวิตท่ีผกูพนักบัพระเยซเูจ้า  จงึได้

อธิบาย  สอนถงึความจริงท่ีตนเองได้รับ  และถ่ายทอดผ่านส่ือตา่งๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่   พระคมัภีร์     

ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ  และธรรมประเพณีศกัดิ์สทิธ์ิของพระศาสนจกัร   [St.Irenaeus  c.130 - c.200 ]      

 พระศาสนจกัรโดยผู้ มีอํานาจในการสืบทอดความเช่ือจงึมีการประชมุสมัมนา และเป็นท่ีรู้จกั

วา่ พระสงัคายนา  เป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม  ได้มีการทําความเข้าใจ  ศกึษา อธิบาย     ตีความ  

และประมวลเป็นข้อกําหนด  จารีตพิธีกรรม  เพ่ือความเป็นหนึง่เดียว  ดงันัน้  การประกอบพิธีกรรม

ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ ทัง้  7  ประการ   จงึได้มีการกําหนด  จารีตพิธีกรรม สื่อสญัลกัษณ์  และ 

การให้ความหมายของการใช้ส่ือดงักลา่ว อยา่งเฉพาะเจาะจง เป็นคําสอนของพระศาสนจกัรสากล      

พระศาสนจกัรท้องถ่ิน จงึได้รับเอามาถ่ายทอด เพ่ือเป็นวถีิทางหนึง่ของการสืบทอดความเช่ือ       

จากส่ือสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม  “ศีลศกัดิ์สทิธ์ิ 7 ประการ”   ไปสูค่วามเช่ือศรัทธาและการดําเนินชีวิต

อยา่งมีจริยธรรม  (รวมทัง้ชีวติทางธรุกิจ)  ของชมุชนชาวคริสต์อยา่งมัน่คงและเข้มแข็ง 

 

 “พระศาสนจกัรถือเสมอมาทกุแห่งทกุสมยั  และยงัถือตอ่ไปวา่  พระวรสารทัง้ส่ี  

(สว่นหนึง่ของพระคมัภีร์ [Bible) มีกําเนิดมาจากบรรดาอคัรสาวก  สิง่ท่ีบรรดาอคัรสาวกประกาศ

สอนตามพระบญัชาของพระคริสตเจ้านัน้  ในเวลาตอ่มา  พระจิตเจ้าทรงดลใจให้ทา่น (อคัรสาวก) 

และผู้ใกล้ชิดกบัท่านได้บนัทกึลงไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  มอบต่อมาให้เรา   เป็นรากฐานความเช่ือ  

นัน่คือ  พระวรสารส่ีแบบ  โดย มตัธิว  มาร์โก  ลกูา  และยอห์น”  (สงัฆธรรมนูญเร่ืองการเผย  

(ความจริง) ของพระเป็นเจ้า ขอ้ 18) 

 

 จงึพบวา่  เป็นการใช้ส่ือสญัลกัษณ์ท่ีเป็นหนึง่เดียวกนัทัว่โลกในเร่ืองพิธีกรรม แม้ว่า     

พระศาสนจกัรทัง้ถ่ินสามารถดดัแปลงพิธีกรรมได้ตามความเหมาะสม หรือประเพณี วฒันธรรม    

ท้องถ่ินก็ตาม  แตเ่นือ้หา  บริบท  ของพธีิกรรมดงักลา่วยงัคงอยูอ่ย่างสมบรูณ์  นบัว่าเป็นเอกลกัษณ์

ท่ีโดดเด่นประการสําคญัประการหนึง่ของพระศาสนจกัรคาทอลิกท่ีน่าสนใจมากทีเดียว 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัต่อ ๆ ไป 
 
 จากการศกึษาเร่ือง “กระบวนการสืบทอดจากการใช้สื่อสญัลกัษณ์ทางพิธีกรรม   
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 7  ประการ ” เห็นได้วา่กระบวนการสืบทอดความเช่ือศรัทธาจากการใช้ส่ือสญัลกัษณ์
ต่างๆ ท่ีใช้ในพธีิกรรม  ซึง่เป็นส่ือหลกัท่ีทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามจดุประสงค์ของผู้ตัง้         
ศีลศกัดิ์สิทธ์ิเอง  คือพระเยซคูริสตเจ้า  และด้วยความรู้ความเข้าใจการตีความถ่ายทอด             
อยา่งเท่ียงตรง มีระบบระเบียบ  เป็นหนึง่เดียวกนั  ทําให้มีความเช่ือความศรัทธาและจริยธรรม               
ในการดําเนินชีวิตจริงในทกุๆ ด้านของคริสตชน  รวมทัง้ด้านธรุกิจด้วย  เป็นการทําให้บคุคล            
มีความเช่ือตามคําสอนของพระศาสนา และดําเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรมอย่างแท้จริงในชีวติ ชมุชน
สงัคม ทัง้สว่นยอ่ยและสว่นรวม    จะมีความสงบสขุทัง้กายและจิตใจมีความมัน่คง มีความสม่ําเสมอ
ในการประพฤติปฏิบตัคิณุงามความดี  อนัยงัผลถงึความมัน่คง ของการดําเนินชีวิตในโลกปัจจบุนั 
 เพ่ือจะสง่เสริมให้สตับรุุษ  มีความรู้ความเข้าใจในด้านศาสนาอย่างดีและมัน่คงมากขึน้
อยา่งกว้างขวาง  ควรจะมีการศกึษาแนวทางการใช้ส่ืออ่ืนๆ อีกเช่น  ส่ือสิ่งพิมพ์  วิทย ุ โทรทศัน์  
ส่ือบทเพลงคาทอลกิ หรือส่ือโสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ  เช่น อินเตอร์เนต  เพ่ือท่ีจะรู้และเข้าใจถงึวิธีการ  
ความเหมาะสม ประสิทธิผลของส่ือแต่ละอยา่งในการเข้าถงึบคุคลเป้าหมายตามปัจจยัแวดล้อม   
ซึง่จะสง่ผลให้บคุคล หรือชมุชนมีความรู้ความเข้าใจ และดําเนินชีวติโดยมีคณุธรรมตา่งๆ  
อยา่งเหมาะสม ตามสภาพความเป็นอยูข่องแตล่ะบคุคลหรือชมุชน 
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CCC.  Catechism of the Catholic Church (CCC. 1XXX)  

เอกสารสังคายนาวาตกัินครัง้ท่ีสอง 
AG.   = Decree on the Church’s Missionary Activity  
 (กฤษฎีกาว่าด้วยการกิจการแพร่ธรรมของพระศาสนจกัร, Ad Gentes) 
DV.   = Dogmatic Constitution on Divine Revelation  
 (พระสงัฆธรรมนญูวา่ด้วยการเปิดเผย, Dei Verbum) 
GS.   = Pastoral Constitution on the Church in the Modern World  
 (พระสงัฆธรรมนญูด้านการอภิบาลว่าด้วยพระศาสนจกัรในโลกปัจจบุนั,    

Gaudium et Spes) 
IM.  = Decree on the Means of Social Communication  
 (กฤษฎีกาว่าด้วยเคร่ืองมือแห่งการส่ือสารในสงัคม, Inter Mirifica) 
LG.      = Dogmatic Constitution on the Church  
  (พระสงัฆธรรมนญูวา่ด้วยพระศาสนจกัร, Lumen Gentium) 
SC.   = The Constitution on the Sacred Liturgy (พระสงัฆธรรมนญูวา่ด้วยพิธีกรรม,        

               Sacrosanctum Concilium) 
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ตารางที่1 : Decoder  ให้คะแนนความเช่ือ  ศรัทธา  อันสืบเน่ืองมารจากศีลศักดิ์สิทธ์ิที่ได้รับ 
 
เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับของคาํตอบในด้าน 
 

 1) พระเจ้ามีอยูจ่ริง 
 2) พรท่ีพระเจ้าให้สมัฤทธ์ิผลได้จริง 
 3) พรท่ีพระเจ้าให้ช่วยเหลือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 
 4) เช่ือในประสทิธิผลของศีลศกัด์ิสทิธ์ิเพ่ือดําเนินชีวิตเป็นคนใหม่อยูเ่สมอ 
 

   5 เห็นด้วยอยา่งย่ิง แสดงวา่ มีความเช่ือศรัทธาสงูมาก 
   4 เห็นด้วย แสดงวา่ มีความเช่ือศรัทธาคอ่นข้างสงู 

   3 ปานกลาง แสดงวา่ มีความเช่ือศรัทธาในระดบัปานกลาง 
   2 ไมเ่ห็นด้วย แสดงวา่ มีความเช่ือศรัทธาคอ่นข้างน้อย 

   1 ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง แสดงวา่ มีความเช่ือศรัทธาน้อยมาก 
 

*** หมายเหตุ  การมีคุณธรรมในแต่ละด้านมีพืน้ฐานมาจากพระคัมภร์ี (Holy Bible) และ  
 ธรรมประเพณี  (Tradition)  
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ตารางที่ 1  :   

Decoder  คนที่  1 
Sacrament  /  Faith 

 

ศีล 

ศรัทธาในการถ่ายทอดศีล   7  ประการ   ของพระ  

พระเจ้ามีอยูจ่ริง 
พรท่ีพระเจ้าให้ 
สมัฤทธ์ิผลได้จริง 

พรท่ีพระเจ้าให้ 
ช่วยเหลือชีวติ 
ฝ่ายจิตวิญญาณ 

เช่ือในประสทิธิผล 
ของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
เพ่ือดําเนินชีวิต 

เป็นคนใหมอ่ยูเ่สมอ ฯลฯ 

สงู กลาง ตํ่า สงู กลาง ตํ่า สงู กลาง ต่ํา สงู กลาง ต่ํา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ศีลล้างบาป  /     /     /     /     
ศีลอภยับาป /     /      /    /      

ศีลมหาสนิท /     /      /    /      

ศีลกําลงั  /     /    /     /      

ศีลบวช                      
ศีลสมรส                      
ศีลเจิมคนไข้                      
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Decoder  คนที่  2 
Sacrament  /  Faith 

 

ศีล 

ศรัทธาในการถ่ายทอดศีล   7  ประการ   ของพระ  

พระเจ้ามีอยูจ่ริง 
พรท่ีพระเจ้าให้ 
สมัฤทธ์ิผลได้จริง 

พรท่ีพระเจ้าให้ 
ช่วยเหลือชีวติ 
ฝ่ายจิตวิญญาณ 

เช่ือในประสทิธิผล 
ของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
เพ่ือดําเนินชีวิต 

เป็นคนใหมอ่ยูเ่สมอ ฯลฯ 

สงู กลาง ตํ่า สงู กลาง ตํ่า สงู กลาง ต่ํา สงู กลาง ต่ํา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ศีลล้างบาป  /    /     /     /      

ศีลอภยับาป /     /     /     /      
ศีลมหาสนิท /     /     /     /      

ศีลกําลงั  /     /     /     /     
ศีลบวช                      
ศีลสมรส  /     /     /     /     

ศีลเจิมคนไข้                      
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Decoder  คนที่  3 
Sacrament  /  Faith 

 

ศีล 

ศรัทธาในการถ่ายทอดศีล   7  ประการ   ของพระ  

พระเจ้ามีอยูจ่ริง 
พรท่ีพระเจ้าให้ 
สมัฤทธ์ิผลได้จริง 

พรท่ีพระเจ้าให้ 
ช่วยเหลือชีวติ 
ฝ่ายจิตวิญญาณ 

เช่ือในประสทิธิผล 
ของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
เพ่ือดําเนินชีวิต 

เป็นคนใหมอ่ยูเ่สมอ ฯลฯ 

สงู กลาง ตํ่า สงู กลาง ตํ่า สงู กลาง ต่ํา สงู กลาง ต่ํา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ศีลล้างบาป  /     /     /     /     

ศีลอภยับาป  /     /     /     /     
ศีลมหาสนิท /     /     /     /      

ศีลกําลงั  /     /    /     /      
ศีลบวช                      
ศีลสมรส   /      /    /    /     

ศีลเจิมคนไข้  /     /     /     /     
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Decoder  คนท่ี  1 - 2 - 3 
Sacrament  /  Faith 

 

ศีล 

ศรัทธาในการถ่ายทอดศีล   7  ประการ   ของพระ  

พระเจ้ามีอยูจ่ริง 
พรท่ีพระเจ้าให้ 
สมัฤทธ์ิผลได้จริง 

พรท่ีพระเจ้าให้ 
ช่วยเหลือชีวติ 
ฝ่ายจิตวิญญาณ 

เช่ือในประสทิธิผล 
ของศีลศกัดิ์สิทธ์ิ 
เพ่ือดําเนินชีวิต 

เป็นคนใหมอ่ยูเ่สมอ ฯลฯ 

สงู กลาง ตํ่า สงู กลาง ตํ่า สงู กลาง ต่ํา สงู กลาง ต่ํา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ศีลล้างบาป  ///    / //    / //    / //     

ศีลอภยับาป // /    // /    / //    // /     
ศีลมหาสนิท ///     ///     // /    ///      

ศีลกําลงั  ///     ///    / //    // /     
ศีลบวช                      
ศีลสมรส  / /    /  /   / /    //     

ศีลเจิมคนไข้  /     /     /     /     
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กรณีศึกษาที่ 1 
 นายมหาลาภ  สขุเกษม เป็นนกัธรุกิจคาทอลกิซึง่ได้รับศีลล้างบาป รวมทัง้ศีลฯ อ่ืนๆ  
ท่ีฆราวาสควรรับทัว่ไป ประสบความสําเร็จจากการค้าขายสินค้าชนิดหนึ่ง ประเภทเฟรนไชส์                     
จนไมส่ามารถบริหารงานซึง่กําลงัเจริญเตบิโตขึน้ทกุวนัได้ จงึได้วา่จ้างนายเจริญ งามการค้า  ซึง่เป็น
คาทอลิกเม่ือตอนแตง่งาน  เข้ามาช่วยในการบริหารงานของบริษัท หน้าท่ีของนายเจริญ คือ                  
เป็นผู้ รับผิดชอบท่ีมีอํานาจเตม็ในการเบิกจากเงินให้กบัคูค้่าและบคุคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ แห่งนี ้
โดยท่ีนายมหาลาภ  สขุเกษม ไมไ่ด้เข้ามามีสว่นในการเซ็นจา่ยเช็คแตอ่ย่างใดเพราะความไว้เนือ้เช่ือใจ  
ต่อกนั  แตน่ายมหาลาภ  สขุเกษม จะเป็นผู้ เก็บรวบรวมรายได้ทัง้หมดไว้ เม่ือประเทศไทยประสบปัญหา 
ทางเศรษฐกิจทําให้กิจการของนายมหาลาภ สขุเกษม ดําเนินไปไมดี่เท่าท่ีควร ต่อมานายเจริญ 
งามการค้า  ถกูตํารวจจบัดําเนินคดี เร่ืองจ่ายเช็คเด้งจนถกูฟ้องล้มละลายเพราะเซ็นจ่ายเงินให้คูค้่าของ
นายเจริญ งามการค้า  โดยท่ีนายมหาลาภ  สขุเกษม ไมไ่ด้สนใจเร่ืองราวของนายเจริญแม้แตน้่อย  
เขาก็ยงัพาภรรยาและลกูๆ ไปโบสถ์ทกุวนัอาทิตย์และวนัฉลองสําคญั  อย่างไรก็ตาม นายเจริญ 
งามการค้า  ก็ไมไ่ด้คิดโกรธแค้นประการใด ยงัดํารงตนเป็นคนดีในแวดวงคาทอลิกต่อไป 

 
กรณีศึกษาที่ 2 
 นายวิชาญ  ทรัพย์มาก  เป็นคาทอลิกตัง้แต่เกิดประกอบอาชีพทางธุรกิจ  ด้วยการเปิดร้าน
ขายอะไหลเ่คร่ืองยนต์  ขณะเดียวกนัก็รับจ้างซอ่มเคร่ืองยนต์ทกุชนิดทัง้ในและนอกสถานท่ี  เขาคิดวา่เขา
ต้องหาเงินมากๆ  ชีวิตของเขาและครอบครัวจะได้สบาย ในด้านครอบครัวเขามีลูกสาวกับภรรยาเดิม        
1 คนช่ือ วิภา   นายวิชาญแต่งงานใหม่กับนางสาวนุชนารถ ซึ่งนับถือคนละศาสนา  ด้วยความท่ีต้อง 
ทํามาหากินแข่งกบัเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ทําให้นายวิชาญไม่ค่อยมีเวลาให้กบัครอบครัว
มากนัก   เขาจึงมอบการอบรมเลีย้งดูลูกสาวให้กับนุชนารถ  ถึงจะมีเวลาน้อยเท่าไรก็ตาม 
ในวันอาทิตย์ เขาจะพาภรรยาและลูกสาวมาโบสถ์เป็นประจํา  วิภาเกิดความรู้สึกว้าเหว่ทุกครัง้ท่ี 
กลับบ้านหลังเลิกเรียนจะไม่พบพ่อ  เม่ือวิภาเรียนอยู่ในชัน้ ม.3  การเรียนเร่ิมมีปัญหา  ผลการเรียน    
ค่อนข้างต่ํา  ทําให้นายวิชาญเกิดความรู้สึกไม่พอใจ  ทกุครัง้ท่ีพ่อกบัลกูพบหน้ากนัก็จะเกิดปากเสียงกนั
ทุกครัง้  วิภาเล่าให้เพ่ือนฟังว่าเธอเธอไม่ชอบพ่อ  เพราะพ่อไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของเธอเลย   
พ่อให้ทุกอย่างทัง้เงินทอง ข้าวของ แต่ไม่ให้ความรัก ความ    อบอุ่น  วิภาหาทางออกโดยการเท่ียวเตร่  
กลบับ้านมืดๆ ค่ําๆ นายวิชาญโกรธมากถงึกบัออกปากไลวิ่ภาออกจากบ้าน 
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กรณีศึกษาที่ 3 
 นางสาวรุ่งอรุณ ร่ํารวยเป็นคาทอลิก ได้แต่งงานอยา่งถกูต้องตามกฎของศาสนาคาทอลิก
กบันายเศรษฐี มีทรัพย์สิน จนตัง้ครรภ์ได้หกเดือนจงึไปตรวจครรภ์กบัหมอคาทอลิก 
ช่ือรักษา เมตตาจิต จากการตรวจสภาพร่างกายโดยทัว่ไป แล้วหมอพบวา่นางรุ่งอรุณเป็นมะเร็ง 
ท่ีมดลกู ซึง่ถ้าจะรักษาก็ต้องได้รับการผา่ตดั ท่ีสง่ผลให้เด็กในครรภ์ต้องแท้งออกมา หมอรักษา 
เมตตาจิต จงึให้คําแนะนํากบันางรุ่งอรุณวา่ ให้ตดัสนิใจรับการผา่ตดัในทนัที  โดยท่ีใน               
ความเป็นจริง เพราะหมอก็กําลงัต้องการเงินเพ่ือเอาไปใช้จ่ายสําหรับรักษาภรรยาตวัเองท่ีเป็นมะเร็ง 
ในเม็ดเลือด สาํหรับนายเศรษฐีซึง่เป็นสามีของนางรุ่งอรุณ ต้องการรักษาชีวิตของภรรยาให้นานท่ีสดุ  
ก็มีความเห็นเดียวกนักบัหมอ แตต่วันางรุ่งอรุณกลบัจะตดัสินใจไม่ทําการผา่ตดั จนกวา่ 
ลกูจะคลอดออกมาเสียก่อน 

 
โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
 4.1 ด้านความรัก  ความเมตตา 
 4.2 ด้านความยตุิธรรม 
 4.3 ด้านการให้อภยั 
 4.4 ด้านการแบง่ปัน 
 
เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับของคาํตอบในด้าน   
 1) ความรัก  ความเมตตา 
 2) ความยติุธรรม  
 3) การให้อภยั 
 4) การแบง่ปัน  ดงันี ้

 
5  เห็นด้วยอย่างย่ิง แสดงวา่ มีคณุธรรมด้านนีส้งูมาก 
4  เห็นด้วย แสดงวา่ มีคณุธรรมด้านนีค้่อนข้างสงู 
3  ปานกลาง แสดงวา่ มีคณุธรรมด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
2  ไม่เห็นด้วย แสดงวา่ มีคณุธรรมด้านนีค้่อนข้างน้อย 
1  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แสดงวา่ มีคณุธรรมด้านนีน้้อยมาก 

 
*** หมายเหตุ  การมีคุณธรรมในแต่ละด้านมีพืน้ฐานมาจากพระคัมภร์ี (Holy Bible) และ  
 ธรรมประเพณี  (Tradition) 
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ตารางที่ 2  :   Ethics  Life   (สําหรับผูวิ้จยั  เพือ่แยกแยะประเภทคณุธรรม) 
 

แบบสอบถามสัตบุรุษ 
 

ขอความร่วมมือผู้ถกูสมัภาษณ์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักรณีศกึษาทัง้สามกรณี โดยอาศยัหลกัการ   
ของคริสตศาสนาคาทอลกิเป็นมาตรการ 

 

ระดับของการแสดงความคิดเหน็ในตาราง 
   เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
 เหน็ด้วย 
 ไม่แสดงความเหน็ 
 ไม่เหน็ด้วย 
 ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 

คาํถาม 

ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

กรณีศึกษาที่ 1 

ด้านความรัก ความเมตตา 

1.   ท่านเห็นว่า นายมหาลาภ  สขุเกษม ปฏิบตัิตนเป็นคริสตชนท่ีดี 

2.   ท่านเห็นวา่นายเจริญ งามการค้า  ดําเนินปฏิบติัตนเป็นคริสตชนท่ีดี 

     

ด้านความยุตธิรรม 

3.  นายมหาลาภ  สขุเกษม ควรให้การดแูลเอาใจใสน่ายเจริญ งามการค้า 

4.  การท่ีนายมหาลาภ   สขุเกษมไมใ่ห้การดแูลเอาใจใสน่ายเจริญ           

งามการค้าเพราะวา่ทกุอย่างเป็นไปอยา่งยติุธรรม 

     

ด้านการให้อภยั 

5.  ท่านคิดวา่นายเจริญ งามการค้า สมควรทําการฟ้องร้องนายมหาลาภ  สขุเกษม 

6.  นายเจริญ  งามการค้าคิดวา่การให้อภยักบันายมหาลาภ  สขุเกษมเป็นส่ิงดี 
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ด้านการแบ่งปัน      

7.  การท่ีนายเจริญ  งามการค้าไมฟ้่องร้องนายมหาลาภ  สขุเกษมเพราะนายเจริญ

งามการค้า  มีคณุธรรมความรัก 

8.  นายมหาลาภ  สขุเกษม  ควรให้การช่วยเหลือนายเจริญ  งามการค้า เร่ือง

คา่ใช้จ่ายบ้างตามสมควร 

     

กรณีศึกษา ท่ี 2 

ด้านความรักความเมตตา 

9.    ท่านคิดวา่นายวิชาญเห็นฐานะการเงินในครอบครัวสําคญัท่ีสดุ 

10.  ท่านเห็นวา่นายวชิาญ ปฏิบตัตินเหมาะสมกบัการเป็นคริสตชนท่ีดีในฐานะ       

หวัหน้าครอบครัว 

     

ด้านความยุตธิรรม 

11.  ถ้าท่านเป็นวิภาจะเข้าใจพอ่ซึง่ต้องหาเงินเลีย้งครอบครัวในยคุปัจจบุนั 

12.  ท่านคดิวา่นายวิชาญ ควรให้ความรักกบัวิภา  และใช้หลกัของศาสนาให้

มากกว่านี ้

     

ด้านการให้อภยั 

13.  การท่ีวิภาคบเพ่ือนออกเท่ียวมืดค่ํา  สาเหตเุกิดจากครอบครัว 

14.  ถ้าท่านเป็นวิชาญจะให้โอกาสในการแก้ไข  ปรับปรุงตวั และหาสาเหตขุอง

ปัญหามากกว่าการไลล่กูออกจากบ้าน 

     

ด้านการแบ่งปัน 

15.  ท่านคดิวา่การท่ีนายวิชาญให้ทรัพย์สิน  เงินทองกบัวิภาเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง 

16.  นายวิชาญควรจดัสรรเวลาระหวา่งงานกบัครอบครัวอยา่งเหมาะสมกวา่นี ้

     

กรณีศึกษาที่ 3 
ด้านความรักความเมตตา 
17.  ท่านเห็นด้วยกบัการตดัสนิใจของหมอรักษา เมตาจิตท่ีแนะนําให้นางรุ่งอรุณ

รับการผา่ตดัเพ่ือตนเองจะได้รับรายได้พิเศษ 

18.  การท่ีสามีของรุ่งอรุณสนบัสนนุให้เธอรับการผ่าตดัเป็นการตดัสนิใจท่ีถกูต้อง 
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ด้านความยุตธิรรม 
19.  ท่านเห็นวา่หมอรักษา เมตตาจิตดํารงตนเป็นคริสตชนท่ีดีอยูแ่ล้ว 
20.  ถ้าท่านเป็นหมอรักษา เมตตาจิตท่านจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรักษาด้วยวิธี

อ่ืนท่ีไมต้่องทําลายเด็กในครรภ์ 

     

ด้านการให้อภยั 
21.  ถ้าท่านเป็นนางรุ่งอรุณท่านจะรับการผ่าตดัตามคําแนะนําของหมอ 

22.  ท่านเห็นวา่นางรุ่งอรุณตดัสนิใจผดิพลาดท่ีไมทํ่าการผ่าตดั 

     

ด้านการแบ่งปัน 

23.  บาทหลวงไมค่วรโปรดศีลเจิมคนไข้ให้นางรุ่งอรุณ เพราะเธอกําลงัจะร่วมมือ

กบัหมอฆา่ลกูของเธอจากการผา่ตดันัน้ 

24.  ถ้าท่านเป็นสามีของรุ่งอรุณ ท่านจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรักษาเด็กไว้จน

คลอดเสียก่อนจงึทําการผ่าตดั 
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แบบสอบถามสัตบุรุษ (คนที่  1) 
 

ขอความร่วมมือผู้ถกูสมัภาษณ์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักรณีศกึษาทัง้สามกรณี 
โดยอาศยัหลกัการของคริสตศาสนาคาทอลิกเป็นมาตรการ 

 
ระดับของการแสดงความคิดเหน็ในตาราง 
   เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
 เหน็ด้วย 
 ไม่แสดงความเหน็ 
 ไม่เหน็ด้วย 
 ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 

คาํถาม 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
กรณีศึกษาที่ 1 

 

1.  ท่านเห็นวา่ นายมหาลาภ  สขุเกษม ควรปฏิบตัิตนเป็นคริสตชนท่ีดีกวา่นี ้

2.  ท่านเห็นวา่นายเจริญ งามการค้า  ดําเนินปฏิบติัตนเป็นคริสตชนท่ีดี 

3.  นายมหาลาภ  สขุเกษม ควรให้การดแูลเอาใจใสน่ายเจริญ งามการค้า 

4.  การท่ีนายมหาลาภ  สขุเกษมไมใ่ห้การดแูลเอาใจใสน่ายเจริญ งามการค้า 

เพราะวา่ทกุอย่างเป็นไปอย่างยติุธรรม 

5.  ท่านคิดวา่นายเจริญ งามการค้า  สมควรทําการฟ้องร้องนายมหาลาภ  สขุเกษม 

6.  นายเจริญ  งามการค้าคิดวา่การให้อภยักบันายมหาลาภ  สขุเกษม  เป็นส่ิงดี 

7.  การท่ีนายเจริญ  งามการค้าไมฟ้่องร้องนายมหาลาภ  สขุเกษม  เพราะนายเจริญ  

งามการค้ามีคณุธรรมความรัก 

8.  นายมหาลาภ  สขุเกษม  ควรให้การช่วยเหลือนายเจริญ  งามการค้า เร่ือง

คา่ใช้จ่ายบ้างตามสมควร 

 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
/ 

 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
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กรณีศึกษาที่ 2 

 

9.    ท่านคดิวา่นายวิชาญเห็นฐานะการเงินในครอบครัวสําคญัท่ีสดุ 

10.  ท่านเห็นว่านายวชิาญ ปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นคริสตชนท่ีดีในฐานะ

หวัหน้าครอบครัว 

11.  ถ้าท่านเป็นวิภาจะเข้าใจพอ่ซึง่ต้องหาเงินเลีย้งครอบครัวในยคุปัจจบุนั 

12.  ท่านคดิวา่นายวิชาญ ควรให้ความรักกบัวิภา  และใช้หลกัของศาสนาให้

มากกวา่นี ้

13.  การท่ีวิภาคบเพ่ือนออกเท่ียวมืดค่ํา  สาเหตเุกิดจากครอบครัว 

14.  ถ้าท่านเป็นวิชาญจะให้โอกาสในการแก้ไข  ปรับปรุงตวั และหาสาเหตขุอง

ปัญหามากกว่าการไลล่กูออกจากบ้าน 

15.  ท่านคดิวา่การท่ีนายวิชาญให้ทรัพย์สิน  เงินทองกบัวิภาเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง 

16.  นายวิชาญควรจดัสรรเวลาระหวา่งงานกบัครอบครัวอยา่งเหมาะสมกวา่นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
/ 
 
 
 
 

 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
/ 

 

กรณีศึกษาที่ 3 
 
17.  ถ้าท่านเป็นหมอรักษา เมตาจิตจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรับการผ่าตดัเพ่ือ

รักษาชีวิตตนเองและพร้อมกนันัน้ก็จะได้รับรายได้พเิศษด้วย 
18.  การท่ีสามีของรุ่งอรุณสนบัสนนุให้เธอรับการผ่าตดัเป็นการตดัสนิใจท่ีถกูต้อง 
19.  ท่านเห็นวา่หมอรักษา เมตตาจิตดํารงตนเป็นคริสตชนท่ีดีอยูแ่ล้ว 
20.  ถ้าท่านเป็นหมอรักษา เมตตาจิตท่านจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรักษาด้วยวิธี

อ่ืนท่ีไมต้่องทําลายเด็กในครรภ์ 
21.  ถ้าท่านเป็นนางรุ่งอรุณท่านจะรับการผ่าตดัตามคําแนะนําของหมอ 
22.  ท่านเห็นวา่การตดัสินใจของนางรุ่งอรุณลาดท่ีไมทํ่าการผ่าตดัเป็นสิ่งท่ีดี 
23.  บาทหลวงไมค่วรโปรดศีลเจิมคนไข้ให้นางรุ่งอรุณ เพราะเธอกําลงัจะร่วมมือ

กบัหมอฆา่ลกูของเธอจากการผา่ตดันัน้ 
24.  ถ้าท่านเป็นสามีของนางรุ่งอรุณ ท่านจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรักษาเด็กไว้จน

คลอดเสียก่อนจงึทําการผ่าตดั 

 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

  
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
/ 
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แบบสอบถามสัตบุรุษ (คนที่  2) 

 
ขอความร่วมมือผู้ถกูสมัภาษณ์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักรณีศกึษาทัง้สามกรณี 

โดยอาศยัหลกัการของคริสตศาสนาคาทอลิกเป็นมาตรการ 
 
ระดับของการแสดงความคิดเหน็ในตาราง 
   เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
 เหน็ด้วย 
 ไม่แสดงความเหน็ 
 ไม่เหน็ด้วย 
 ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 

คาํถาม 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
กรณีศึกษาที่ 1 

 

1.  ท่านเห็นวา่ นายมหาลาภ  สขุเกษม ควรปฏิบตัิตนเป็นคริสตชนท่ีดีกวา่นี ้

2.  ท่านเห็นวา่นายเจริญ งามการค้า  ดําเนินปฏิบติัตนเป็นคริสตชนท่ีดี 

3.  นายมหาลาภ  สขุเกษม ควรให้การดแูลเอาใจใสน่ายเจริญ งามการค้า 

4.  การท่ีนายมหาลาภ  สขุเกษมไมใ่ห้การดแูลเอาใจใสน่ายเจริญ งามการค้า 

เพราะวา่ทกุอย่างเป็นไปอย่างยติุธรรม 

5.  ท่านคิดวา่นายเจริญ งามการค้า  สมควรทําการฟ้องร้องนายมหาลาภ  สขุเกษม 

6.  นายเจริญ  งามการค้าคิดวา่การให้อภยักบันายมหาลาภ  สขุเกษม  เป็นส่ิงดี 

7.  การท่ีนายเจริญ  งามการค้าไมฟ้่องร้องนายมหาลาภ  สขุเกษม  เพราะนายเจริญ  

งามการค้ามีคณุธรรมความรัก 

8.  นายมหาลาภ  สขุเกษม  ควรให้การช่วยเหลือนายเจริญ  งามการค้า เร่ือง

คา่ใช้จ่ายบ้างตามสมควร 

 
 
 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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กรณีศึกษาที่ 2 

 

9.    ท่านคดิวา่นายวิชาญเห็นฐานะการเงินในครอบครัวสําคญัท่ีสดุ 

10.  ท่านเห็นว่านายวชิาญ ปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นคริสตชนท่ีดีในฐานะ

หวัหน้าครอบครัว 

11.  ถ้าท่านเป็นวิภาจะเข้าใจพอ่ซึง่ต้องหาเงินเลีย้งครอบครัวในยคุปัจจบุนั 

12.  ท่านคดิวา่นายวิชาญ ควรให้ความรักกบัวิภา  และใช้หลกัของศาสนาให้

มากกวา่นี ้

13.  การท่ีวิภาคบเพ่ือนออกเท่ียวมืดค่ํา  สาเหตเุกิดจากครอบครัว 

14.  ถ้าท่านเป็นวิชาญจะให้โอกาสในการแก้ไข  ปรับปรุงตวั และหาสาเหตขุอง

ปัญหามากกว่าการไลล่กูออกจากบ้าน 

15.  ท่านคดิวา่การท่ีนายวิชาญให้ทรัพย์สิน  เงินทองกบัวิภาเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง 

16.  นายวิชาญควรจดัสรรเวลาระหวา่งงานกบัครอบครัวอยา่งเหมาะสมกวา่นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 

 

 
 
/ 
 
 
/ 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
/ 

   

กรณีศึกษาที่ 3 
 
17.  ถ้าท่านเป็นหมอรักษา เมตาจิตจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรับการผ่าตดัเพ่ือ

รักษาชีวิตตนเองและพร้อมกนันัน้ก็จะได้รับรายได้พเิศษด้วย 
18.  การท่ีสามีของรุ่งอรุณสนบัสนนุให้เธอรับการผ่าตดัเป็นการตดัสนิใจท่ีถกูต้อง 
19.  ท่านเห็นวา่หมอรักษา เมตตาจิตดํารงตนเป็นคริสตชนท่ีดีอยูแ่ล้ว 
20.  ถ้าท่านเป็นหมอรักษา เมตตาจิตท่านจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรักษาด้วยวิธี

อ่ืนท่ีไมต้่องทําลายเด็กในครรภ์ 
21.  ถ้าท่านเป็นนางรุ่งอรุณท่านจะรับการผ่าตดัตามคําแนะนําของหมอ 
22.  ท่านเห็นวา่การตดัสินใจของนางรุ่งอรุณลาดท่ีไมทํ่าการผ่าตดัเป็นสิ่งท่ีดี 
23.  บาทหลวงไมค่วรโปรดศีลเจิมคนไข้ให้นางรุ่งอรุณ เพราะเธอกําลงัจะร่วมมือ

กบัหมอฆา่ลกูของเธอจากการผา่ตดันัน้ 
24.  ถ้าท่านเป็นสามีของนางรุ่งอรุณ ท่านจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรักษาเด็กไว้จน

คลอดเสียก่อนจงึทําการผ่าตดั 

 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
/ 
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แบบสอบถามสัตบุรุษ (คนที่  3) 

 
ขอความร่วมมือผู้ถกูสมัภาษณ์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักรณีศกึษาทัง้สามกรณี 

โดยอาศยัหลกัการของคริสตศาสนาคาทอลิกเป็นมาตรการ 
 
ระดับของการแสดงความคิดเหน็ในตาราง 
   เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
 เหน็ด้วย 
 ไม่แสดงความเหน็ 
 ไม่เหน็ด้วย 
 ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 

คาํถาม 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
กรณีศึกษาที่ 1 

 

1.  ท่านเห็นวา่ นายมหาลาภ  สขุเกษม ควรปฏิบตัิตนเป็นคริสตชนท่ีดีกวา่นี ้

2.  ท่านเห็นวา่นายเจริญ งามการค้า  ดําเนินปฏิบติัตนเป็นคริสตชนท่ีดี 

3.  นายมหาลาภ  สขุเกษม ควรให้การดแูลเอาใจใสน่ายเจริญ งามการค้า 

4.  การท่ีนายมหาลาภ  สขุเกษมไมใ่ห้การดแูลเอาใจใสน่ายเจริญ งามการค้า        

เพราะวา่ทกุอย่างเป็นไปอย่างยติุธรรม 

5.  ท่านคิดวา่นายเจริญ งามการค้า  สมควรทําการฟ้องร้องนายมหาลาภ  สขุเกษม 

6.  นายเจริญ  งามการค้าคิดวา่การให้อภยักบันายมหาลาภ  สขุเกษม  เป็นส่ิงดี 

7.  การท่ีนายเจริญ  งามการค้าไมฟ้่องร้องนายมหาลาภ  สขุเกษม  เพราะนายเจริญ  

งามการค้ามีคณุธรรมความรัก 

8.  นายมหาลาภ  สขุเกษม  ควรให้การช่วยเหลือนายเจริญ  งามการค้า                  

เร่ืองคา่ใช้จ่ายบ้างตามสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
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/ 
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/ 
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กรณีศึกษาที่ 2 

 

9.    ท่านคดิวา่นายวิชาญเห็นฐานะการเงินในครอบครัวสําคญัท่ีสดุ 

10.  ท่านเห็นว่านายวชิาญ ปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นคริสตชนท่ีดีในฐานะ

หวัหน้าครอบครัว 

11.  ถ้าท่านเป็นวิภาจะเข้าใจพอ่ซึง่ต้องหาเงินเลีย้งครอบครัวในยคุปัจจบุนั 

12.  ท่านคดิวา่นายวิชาญ ควรให้ความรักกบัวิภา  และใช้หลกัของศาสนาให้   

มากกวา่นี ้

13.  การท่ีวิภาคบเพ่ือนออกเท่ียวมืดค่ํา  สาเหตเุกิดจากครอบครัว 

14.  ถ้าท่านเป็นวิชาญจะให้โอกาสในการแก้ไข  ปรับปรุงตวั และหาสาเหตขุอง

ปัญหามากกว่าการไลล่กูออกจากบ้าน 

15.  ท่านคดิวา่การท่ีนายวิชาญให้ทรัพย์สิน  เงินทองกบัวิภาเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง 

16.  นายวิชาญควรจดัสรรเวลาระหวา่งงานกบัครอบครัวอยา่งเหมาะสมกวา่นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
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/ 
 
 
 
/ 

 

กรณีศึกษาที่ 3 
 
17.  ถ้าท่านเป็นหมอรักษา เมตาจิตจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรับการผ่าตดัเพ่ือ

รักษาชีวิตตนเองและพร้อมกนันัน้ก็จะได้รับรายได้พเิศษด้วย 
18.  การท่ีสามีของรุ่งอรุณสนบัสนนุให้เธอรับการผ่าตดัเป็นการตดัสนิใจท่ีถกูต้อง 
19.  ท่านเห็นวา่หมอรักษา เมตตาจิตดํารงตนเป็นคริสตชนท่ีดีอยูแ่ล้ว 
20.  ถ้าท่านเป็นหมอรักษา เมตตาจิตท่านจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณ   รักษาด้วย  

วิธีอ่ืนท่ีไมต้่องทําลายเด็กในครรภ์ 
21.  ถ้าท่านเป็นนางรุ่งอรุณท่านจะรับการผ่าตดัตามคําแนะนําของหมอ 
22.  ท่านเห็นวา่การตดัสินใจของนางรุ่งอรุณลาดท่ีไมทํ่าการผ่าตดัเป็นสิ่งท่ีดี 
23.  บาทหลวงไมค่วรโปรดศีลเจิมคนไข้ให้นางรุ่งอรุณ เพราะเธอกําลงัจะร่วมมือ

กบัหมอฆา่ลกูของเธอจากการผา่ตดันัน้ 
24.  ถ้าท่านเป็นสามีของนางรุ่งอรุณ ท่านจะแนะนําให้นางรุ่งอรุณรักษาเด็กไว้จน

คลอดเสียก่อนจงึทําการผ่าตดั 
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สรุปผลการตอบแบบสอบถาม  

ความเช่ือศรัทธา   และ  การมีชีวิตธุรกิจแบบมีจริยธรรม 
 

บุคคลท่ี 1 
1. สภาพบุคคล  :  หญิง  อาย ุ19 ปี    อาชีพ   ทางธรุกิจ  (ขายของชําหน้าร้าน)  
2. เกณฑ์  ระดับความคิดเหน็  ด้านความเช่ือ ศรัทธา 
  5  เห็นด้วยอย่างย่ิง 17 – 20 มาก 
  4  เห็นด้วย 14 – 16 คอ่นข้างมาก 
  3  ปานกลาง   9 – 12 ปานกลาง 
  2  ไม่เห็นด้วย   5 –  8 คอ่นข้างน้อย 
  1  ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   1 –  4 น้อย 
 คะแนนที่ได้ด้านความเช่ือศรัทธา  คะแนน Mean 
  ด้านพระเจ้ามีอยูจ่ริง 18 4.5  
  ด้านพรท่ีพระเจ้าให้สมัฤทธ์ิผลได้จริง 18   4.5 
  ด้านพรท่ีพระเจ้าให้ช่วยเหลือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 17     4.25 
  ด้านความเช่ือในประสทิธิผลของศีลฯ เพ่ือดําเนินชีวติเป็นคนใหม ่ 18   4.5 
3. เกณฑ์  ระดับความคิดเหน็  ด้านการดาํเนินชีวิตธุรกิจแบบมีจริยธรรม 
  5  เห็นด้วยอย่างย่ิง 24 – 30 มากท่ีสดุ 
  4  เห็นด้วย 19 – 23 คอ่นข้างมาก 
  3  ปานกลาง 13 – 18 ปานกลาง 
  2  ไม่เห็นด้วย   7 – 12 คอ่นข้างน้อย 
  1  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   1 –  6 น้อยท่ีสดุ  
 คะแนนที่ได้  ด้านการดาํเนินชีวติธุรกจิแบบมีจริยธรรม 
  ด้านความรัก-ความเมตตา 21 คะแนน 
  ด้านความยตุิธรรม 20 คะแนน 
  ด้านการให้อภยั 20 คะแนน 
  ด้านการแบง่ปัน 21 คะแนน 
4. สรุปผลการตอบแบบสอบถาม บุคคลที่ 1 
 มีความเช่ือความศรัทธาในเกณฑ์สงูมากท่ีสดุ การดําเนินชีวิตแบบมีจริยธรรม  มีความรัก
ความเมตตา  ความยติุธรรม การให้อภยัและการแบ่งปัน  ในระดบัค่อนข้างมาก 
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สรุปผลการตอบแบบสอบถาม 
บุคคลท่ี 2 

 

1.  สภาพบุคคล  ชาย  อาย ุ30 ปี  อาชีพธุรกิจ  ขายรถจกัรยาน 
2.  เกณฑ์  ระดับความคิดเหน็  ด้านความเช่ือ ศรัทธา 
  5  เห็นด้วยอย่างย่ิง 21 – 30 มาก 
  4  เห็นด้วย 16 – 20 คอ่นข้างมาก 
  3  ไม่แสดงความเห็น 11 – 15 ปานกลาง 
  2  ไม่เห็นด้วย   6 – 10 คอ่นข้างน้อย 
  1  ไม่เห็นด้วยอยา่งย่ิง   1 –  5 น้อย 
คะแนนที่ได้ด้านความเช่ือ ศรัทธา   คะแนน Mean 

ด้านพระเจ้ามีอยูจ่ริง   22 4.4 
ด้านพรท่ีพระเจ้าให้สมัฤทธ์ิผลได้จริง  23 4.4 
ด้านพรท่ีพระเจ้าให้ช่วยเหลือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 23 4.4 
ด้านความเช่ือในประสทิธิผลของศีลฯเพ่ือดําเนินชีวิตเป็นคนใหม ่ 23 4.4 

3.  เกณฑ์  ระดับความคิดเหน็  ด้านการดาํเนินชีวิตธุรกิจแบบมีจริยธรรม 
5  เห็นด้วยอย่างย่ิง 24 – 30     มากท่ีสดุ 
4  เห็นด้วย 19 – 23     คอ่นข้างเห็นด้วย 
3  ปานกลาง 13 – 18     ปานกลาง 
2   ไม่เห็นด้วย   7 – 12    คอ่นข้างน้อย 
1   ไม่เห็นด้วยอยา่งยิง่   1 –  6 น้อยท่ีสดุ 

คะแนนที่ได้  ด้านการดาํเนินชีวติธุรกจิแบบมีจริยธรรม 
  ด้านความรัก-ความเมตตา   26 คะแนน 
  ด้านความยตุิธรรม   24 คะแนน 
  ด้านการให้อภยั   25 คะแนน 
  ด้านการแบง่ปัน   22 คะแนน 
4.  สรุปผลการตอบแบบสอบถาม คนท่ี 2 
 มีความเช่ือ ศรัทธาสงูมาก การดําเนินชีวิตแบบมีจริยธรรม มีความรักความเมตตา   
ความยติุธรรม การให้อภยั อยูใ่นระดบั 5  คือมีมาก  แตใ่นเร่ืองของการแบ่งปัน  อยูใ่นระดบั 4 คือ
ค่อนข้างมาก  ดงันัน้อาจต้องมองในมมุมองอ่ืนๆ ว่า บคุคลท่ี 3 นี ้ในทางธุรกิจประสบความสําเร็จ
มากน้อยเท่าใด  ทําให้การแบง่ปันไมส่ามารถทําได้อยา่งเต็มท่ี 
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สรุปผลการตอบแบบสอบถาม 
บุคคลท่ี 3 

 

1. สภาพบุคคล  หญิง  อาย ุ 45 ปี  อาชีพธรุกิจ  ขายอาหาร 
2. เกณฑ์  ระดับความคิดเหน็  ด้านความเช่ือ  ศรัทธา 
  5  เห็นด้วยอย่างย่ิง 24 – 30  มาก 
  4  เห็นด้วย 19 – 23 คอ่นข้างมาก 
  3  ไม่แสดงความเห็น 13 – 18 ปานกลาง 
  2  ไม่เห็นด้วย   7 – 12 คอ่นข้างน้อย 
  1  ไม่เห็นด้วยอยา่งย่ิง   1 –  6 น้อย 
 คะแนนที่ได้ด้านความเช่ือ ศรัทธา คะแนน  Mean 

ด้านพระเจ้ามีอยูจ่ริง 24 4 
  ด้านพรท่ีพระเจ้าให้สมัฤทธ์ิผลได้จริง 23 3.8 
  ด้านพรท่ีพระเจ้าให้ช่วยเหลือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 24 4.33 
  ด้านความเช่ือในประสิทธิผลของศีลฯ เพ่ือดําเนินชีวติเป็นคนใหม ่ 26 4.33 
3.  เกณฑ์  ระดับความคิดเหน็  ด้านการดาํเนินชีวิตธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
  5  เห็นด้วยอย่างย่ิง  24 – 30 
  4   เห็นด้วย   19 – 23 
  3  ปานกลาง   13 – 18 
  2  ไม่เห็นด้วย     7 – 12 
  1  ไม่เห็นด้วยอยา่งย่ิง    1 –  6 
 คะแนนที่ได้  ด้านการดาํเนินชีวติธุรกจิแบบมีจริยธรรม 
  ด้านความรัก-ความเมตตา 24 คะแนน 
  ด้านความยตุิธรรม 19 คะแนน 
  ด้านการให้อภยั 18 คะแนน 
  ด้านการแบง่ปัน 22 คะแนน 
4.  สรุปผลการตอบแบบสอบถาม คนท่ี 3 
 มีความเช่ือความศรัทธา  คอ่นข้างมาก การดําเนินชีวิตแบบมีจริยธรรม  ด้านความรัก
ความเมตตา มีอยูม่าก  สว่นในเร่ืองของความยติุธรรมและการแบง่ปัน มีคอ่นข้างมาก  สําหรับ     
การให้อภยั มีในระดบัปานกลาง 
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สรุปผลการตอบแบบสอบถาม 
ด้านการดาํเนินชีวิตด้านธุรกิจแบบมีจริยธรรม   บุคคลที่ 1 – 2 – 3  

 
1.  สภาพบุคคล บคุคลท่ี 1  หญิง   อาย ุ19 ปี  มีอาชีพทางธรุกิจ  ขายของชําหน้าร้าน 
 บคุคลท่ี 2  ชาย   อาย ุ30 ปี  มีอาชีพทางธุรกิจ  ขายรถจกัรยาน 
 บคุคลท่ี 3 หญิง   อาย ุ45 ปี  มีอาชีพทางธรุกิจ  ขายอาหาร 
2.  เกณฑ์ 
 ระดบัความคิดเห็น 
 5  เห็นด้วยอย่างย่ิง 24 – 30  มาก 
 4  เห็นด้วย 19 – 23   คอ่นข้างมาก 
 3  ไม่แสดงความเห็น 13 – 18 ปานกลาง 
 2  ไม่เห็นด้วย   7 – 12 คอ่นข้างน้อย 
 1  ไม่เห็นด้วยอยา่งย่ิง    1 – 6 น้อย 
 
3.  คะแนนที่ได้ 
 

ความคิดเหน็ บุคคลท่ี 1 บุคคลท่ี 2 บุคคลท่ี 3 
ด้านความรัก-ความเมตตา 21 26 24 
ด้านความยตุิธรรม 20 24 19 
ด้านการให้อภยั 20 25 18 
ด้านการแบ่งปัน 21 22 22 

 
4.  สรุปผลการตอบแบบสอบถาม   คนที่ 1-2-3 
 
 ในภาพรวมเห็นวา่ทัง้ 3 คน มีความรักความเมตตา  ความยตุิธรรมและการให้อภยั  
อยูใ่นระดบัมาก สว่นในเร่ืองของการแบ่งปัน อยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก  แต่ถ้าจะย้อนกลบัมามอง
ภาพรวมของแต่ละคน พบวา่บคุคลท่ี 1 คะแนนในแตล่ะด้านไม่ค่อยดีนกั  ดงันัน้อาจต้องพิจารณา  
ในสว่นอ่ืนๆ ประกอบ  สําหรับบคุคลท่ี 2  ทกุด้านอยูใ่นเกณฑ์ค่อนข้างสงูรู้จกัมีความรักความเห็นใจ    
ผู้อื่น  เข้าใจโลก  รู้จกัการให้ สว่นบคุคลท่ี 3  คะแนนสงูๆ ต่ําๆ และท่ีน้อยท่ีสดุคือการให้อภยั  
อาจแสดงให้เห็นว่า การมองโลกใช้อารมณ์เป็นเคร่ืองตดัสินมากกว่าเหตผุล และหลกัของศาสนา 
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ตารางที่  3 :  ความสัมพนัธ์  ความเช่ือ  สู่  การดาํเนินชีวิตทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

                     ของตัวอย่างทาํ Pre-Test  3 คน 
 

บุคคล 
ที่ 

ระดับเฉล่ียความเช่ือ / ศรัทธา ระดับเฉล่ียการดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม 

หมาย
เหตุ พระเจ้า 

มีอยู่
จริง 

พรที่ 
พระเจ้า
ให้

สัมฤทธ์ิ
ผลได้
จริง 

พรที่ 
พระเจ้าให้  
ช่วยเหลือ   
ชีวติ 
ฝ่ายจติ 
วิญญาณ 

เช่ือในประสิทธิผล
ของศีลศักดิ์สทิธ์ิ
เพ่ือดาํเนินชีวติ
เป็น คนใหม่        
อยู่เสมอ 

ความรัก 
ความ
เมตตา 

ความ 
ยุตธิรร
ม 

การ 
ให้อภัย 

การ 
แบ่งปัน 

1 4.5 4.5 4.25 4.5 

21 
ค่อน 
ข้าง 
มาก 

20 
ค่อนข้า
งมาก 

20 
ค่อนข้า
งมาก 

21 
ค่อนข้า
งมาก 

 

2 4.4 4.4 4.4 4.4 

26 
มาก 
ที่สุด 

 

24 
มาก 
ที่สุด 

 

25 
มาก 
ที่สุด 

 

22 
ค่อนข้า
งมาก 

 

3 4 3.8 4.33 4.33 

24 
มาก 
ที่สุด 

 

19 
ค่อน 
ข้าง 
มาก 

18 
ปาน 
กลาง 

 

22 
ค่อน 
ข้าง 
มาก 

 

4   
 
 
 

    
 
 

 
 

5 - 24   
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สรุป จากตารางการทดสอบ  Pre-Test   ในด้านความเช่ือศรัทธา และการดาํเนินชีวิตทาง
ธุรกิจแบบมีจริยธรรม ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทาํการทดสอบแบบสอบถาม  พบวา่  

   
 กลุม่ตวัอย่าง มีความเช่ือความศรัทธาค่อนข้างสงูจนถงึสงูมาก สง่ผลตอ่เน่ืองไปสู ่      
การดําเนินชีวิตทางธุรกิจ แบบมีจริยธรรมไปสูร่ะดบัคอ่นข้างสงูจนถงึสงูมาก อาจมีคณุธรรม        
บางประการอยูใ่นระดบัปานกลางบ้าง ก็เป็นเร่ืองท่ีต้องทําการศกึษาวิจยัอย่างลกึซึง้ในโอกาสตอ่ไป  
เพ่ือทราบถงึเหตปัุจจยัท่ีแท้จริง ซึง่เป็นไปได้วา่เป็นกรณียกเว้น เพราะเป็นปัจเจกบคุคลและกรณี  
แวดล้อมท่ีอาจแตกต่างกนัเป็นกรณีพิเศษ 
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ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ  นาย  ศริิพจน์   สกลุทอง 

วัน เดือน ปี เกิด 27  ธนัวาคม  2500 

การศึกษา ประถมศกึษา    :   โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  กรุงเทพฯ 

 มธัยมศกึษา    :   โรงเรียนอสัสมัชญั  ศรีราชา 

 พาณิชยการ    :    โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย์  กรุงเทพฯ 

 อดุมศกึษา    :   วิทยาลยัแสงธรรม สามพราน 

      ปริญญาตรี  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาปรัชญา 

          ศกึษาเพิ่มเติม    :   วิทยาลยัแสงธรรม สามพราน สาขาเทววิทยา

  

การทาํงาน        ปี 2528 – ปัจจบุนั   :   บาทหลวง สงักดั อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

       ทําหน้าท่ีตามวดัและโรงเรียนคาทอลิกตา่งๆ  

       ในเขตอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

DPU


	Cover
	Cover
	Cover
	Cover
	Cover
	Cover
	Cover
	Cover
	Cover
	Cover
	ABS.1

	กิติ

	สารบัญ

	Chap_1_3

	Chap_4

	115
	119

	Chap_5

	App_bib

	App

	Vita



