AsIPA
Asian – Integral – Pastoral – Approach
กระบวนการอภิบาลแบบบูรณาการของคริสตชนเอเชีย

คณะพระสังฆราชแหงเอเชีย ไดประกาศในแถลงการสุดทายจากที่ประชุม
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียครั้งที่ 5 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย วา ชุมชน
วัดและพระศาสนจักรหลังป ค.ศ. 1990 นี้ ตองเปน “พระศาสนจักรที่ทุกคนมีสวนรวม”
เปน “ชุมชนวัดที่เปนจิตหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนคริสตชนยอยๆ” พระศาสนจักรที่เปน
“ประจักษพยานถึงองคพระคริสตเจาผูกลับคืนพระชนมชีพ” (FABC 5 ขอ 8)
ประเด็นปญหาก็คือ จะสนับสนุนวิถีชุมชนวัด หรือ “วิถีทางใหมของการเปน
ชุมชนวัด” นีไ้ ดอยางไร ฉะนัน้ ในปลายป 1993 โดยการสนับสนุนรวมกันของสองสํานักงาน
ในสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC) คือ สํานักงานเพื่อการพัฒนามนุษย
(OHD) และสํานักงานเพือ่ กิจการฆราวาส (OL) ไดจดั การประชุมปรึกษากันทีก่ วั ลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย และเสนอใหกระบวนการทางดานอภิบาลสนับสนุน “พระศาสนจักรที่
ทุกคนมีสว นรวม” ในเอเชียวา AsIPA ซึง่ ยอมาจาก Asian Integral Pastoral Approach
เอกสารคูมือ AsIPA ของโครงการฝกอบรม มีแนวทางปฏิบัติตรงตามชื่อดังนี้
Asian
โครงการนีต้ อ งการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศนของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
และชวยคริสตชนเอเชียใหเผชิญชีวิตตามแบบชาวเอเชีย ในแสงสวางแหงพระวรสาร
Integral
โครงการนีบ้ รู ณาการใหเกิดความสมดุลในชีวติ คริสตชน ระหวางชีวติ “ฝายจิต”
กับชีวิตทางดาน “สังคม” ระหวางชีวติ “สวนบุคคล” กับชีวติ “ชุมชน” ระหวางชีวติ “ผูน าํ
ทางฐานันดร” กับ “ผูรวมรับผิดชอบที่เปนฆราวาส”
Pastoral
โครงการนีม้ งุ เนนการฝกอบรมฆราวาส ในพันธกิจดานงานอภิบาลของพวกเขา
ในชุมชนวัด ในพระศาสนจักรและในสังคมโลก
Approach
กระบวนการของเอกสารคูม อื ชุดตาง ๆ เหลานีส้ รางขึน้ เพือ่ เปนเครือ่ งมือ ทําให
งานอภิบาลในชุมชนวัดมี “พระคริสตเจา” และ “ชุมชน” เปนศูนยกลาง นอกจากนั้น ยัง
เปนการโนมนําสมาชิกที่รวมประชุมกลุมใหคนหาประสบการณ “การเปนชุมชนวัดในวิถี
ทางใหม” นี้ดวยตนเอง

D การฝกอบรมทีมงานอภิบาล

D6
จะเริ่มชุมชนคริสตชนยอยอยางไร?

ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2013
ศูนยประสานงานสงเสริมวิถีชุมชนวัด
สํานักนโยบาย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

Copy right: AsIPA Desk, FABC

AsIPA Texts are developed by the AsIPA Team

หัวขอเรื่องในเอกสารคูมือ AsIPA
A
B
C
D

การแบงปนพระวาจา
ชุมชนคริสตชนยอย
พระศาสนจักรที่ทุกคนมีสวนรวม
การฝกอบรมทีมงานอภิบาล

การใชเอกสารคูมือ AsIPA
เอกสารคูมือ AsIPA เรียบเรียงขึ้นสําหรับคริสตชนชายหญิงชาว
บานทั่วๆไปในระดับวัด เอกสารเหลานี้สามารถนํามาใชไดผลดีที่สุดใน
ชุมชนคริสตชนขนาดเล็ก ชุมชนเพื่อนบาน สภาภิบาลวัด หรือกลุมขนาด
เล็กอื่นๆ ในชุมชนวัดก็ได
เอกสารคูมือ AsIPA ยังอาจนํามาใชไดกับกลุมขนาดใหญ เชน
ในการสัมมนา หรือในวัด แตตองรักษา “วิธีการการมีสวนรวม” อาศัยการ
ทํางานในกลุมยอยเปนสําคัญ
ลักษณะเดนของ กระบวนการ AsIPA
1. เอกสารคูม อื AsIPA รับเอา “วิธกี ารการมีสว นรวม” มาใช ซึง่ ผูเ ขารวม
ประชุมทุกคนจะแสวงหาและคนพบดวยตนเองใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได
2. เอกสารนี้เรียบเรียงขึ้นมาในลักษณะที่วา ผูนํากลุม (facilitator) อาจ
นํามาใชไดดวยการเตรียมตัวเพียงเล็กนอย
3. ผูน าํ กลุม ควรจะปฏิบตั ติ ามเอกสารคูม อื นีอ้ ยางเครงครัดทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะ
ทําได และเปดโอกาสใหผูเขาประชุมมีสวนรวมตามที่ระบุไวในเอกสาร
4. ผูน าํ กลุม จะไมพงึ พอใจกับคําตอบเพียงคําตอบเดียวตอประเด็นคําถาม
แตสนับสนุนใหผเู ขาประชุมแสวงหาคําตอบใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะมากได
เทคนิค “แบงปนกับคนขางเคียง” 2-3 คน (Buzz groups) จะชวยให
มีสวนรวมไดมากขึ้น
5. บทเสริม อาจชวยเพิม่ เติมจากสิง่ ทีผ่ เู ขารวมประชุมกลุมไดคน พบแลว
และสรุปประเด็นสําคัญ
6. บทสรุป เจตนาเพื่อใชเปน “การใหขอมูล”
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5. ìœÐüéòðëĈśèĘāæĄēðā×āÐÙćðÙè
úôĀÖ×āÐÐāòêòÿÙćð 5-8 ÓòĀĔÖČôśö ëĈśèĘā×ÿċÐăã×āÐÙćðÙèñŚüñđ ċÙŚè
×ÿðĄ 2 ÓèèĘāÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā üĄÐ 2 ÓèċñĄñē ðëĈêś öŕ ñ æāÖöĀã×ÿ×Āãüéòð
æĀÐøÿĎúśëèśĈ āĘ ċúôŚāèĄüĔ ñŚāÖùðĘāē ċùðü (ĎÙśéæċòĄñè AsIPA Ùćã A 1-7 ùĘāúòĀé
ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā ČôÿéæċòĄñèÐāòìœÐæĀÐøÿëĈśèĘā ×āÐ Lunko 9, 17)
6. ÐāòäăãäāðÙŚöñċúôĆü ČôÿÐāòúôŚüċôĄĔñÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñæĄēċÐăãÑąĔèČôśö×ÿďðŚåĈÐæüãæăĔÖďöśäāðôĘāíĀÖ
ÓćâíŚüðāèÿČôÿæĄðÑüÖæŚāèñĀÖÓÖæĘāÖāèäŚüċèĆēüÖãśöñÐāòċùèüČèÿ
y ĎúśÓöāðċÑśāĎ×ċòĆēüÖÙćðÙèÓòăùäñŚüñüñŚāÖôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔè
y ċÙĆēüðčñÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ċÑśāÐĀéÐôćŚðüĆēèđ ïāñĎèÙćðÙè
y ċêŢèæĄēêòąÐøāĎèÐāòæĘāÐă×ÐòòðòŚöðÐĀèĎèÙćðÙè
y ×ĀãüéòðëĈśèĘāæĄēċÐăãÑąĔèüñŚāÖäŚüċèĆēüÖãśöñÐāòìœÐæĀÐøÿ ċíĆēüĎúś
ÙĘāèāÜñăÖē ÑąèĔ ĎèÙŚöÖîŔèŤ îĈ×äă Ď×ùćãùĀêãāúŞ ČôÿæĀÐøÿÐāòĎÙśÐ×ă Ðòòð
ìœÐüéòð
(ãĈ AsIPA Ùćã D7) ÐāòúôŚüċôĄĔñÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ)

×ÿċòăēðÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñüñŚāÖďò?
éæèĘā
ðĄöăçĄċòăēðÖāèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ üñĈŚúôāñöăçĄ
üñŚāÖďòÐĒã×Ą āÐêòÿùéÐāòâŞæëĄē āŚ èðā öăçÐĄ āòäŚāÖđ æĄðē üĄ ñĈéŚ āś ÖèĀèĔ ċúĒè
ďãśÙĀãöŚāñĀÖďðŚíüċíĄñÖ ãĀÖèĀĔè ĎèéæċòĄñèèĄĔ ċòā×ÿÙŚöñëĈśèĘāÙćðÙèöĀã (ċÙŚè
ëĈśüïăéāôċäĒðċöôā ùðāÙăÐùïāïăéāôòÿãĀéöĀã ÐòòðÐāòäŚāÖđ) ĎúśòŚöðÐĀè
ÓśèúāüÖÓŞêòÿÐüéæĄēùĘāÓĀÜĎèÐāòċòăēðÖāèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ

Ð. öăçĄÐāòäŚāÖđ ĎèÐāòċòăēðÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
y
y
y
y

×ĀãÐôćŚð 2-3 Óè
üŚāèÓĘāéòòñāñïāíöāãæĀĔÖùüÖÙćãĎèúèśā 2 Čôÿ 3
üïăêòāñÓĘāåāð
úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 10 èāæĄ ÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ

ÓĘāåāð
y ×ÖòöéòöðÑśüďãśċêòĄñé (advantages)
ČôÿÑśüċùĄñċêòĄñé (disadvantages) ÑüÖöăçĄÐāòċòăēðÖāèÙćðÙè
ÓòăùäÙèñŚüñæĀĔÖùüÖöăçĄ
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1. ÐāòċòăēðÖāèčãñëĈśċÙĄēñöÙāÜ ( “EXPERT” START)
1.

ëĈüś ïăéāôÑüÖÙćðÙèöĀãäĀãùăèĎ×öŚā
“ċòāÓöòðĄÙðć ÙèÓòăùäÙèñŚüñ”

2. íòÿùÖÕŞċ×śāöĀãċêŢèëĈÐś āĘ úèãúòĆü
ÑüüāùāùðĀÓòċÑśāòŚöð “æĄðÖāè
üïăéāôÑüÖöĀã”
- ÓćâíŚüæĘāÐāòìœÐüéòðæĄðÖāè
ãĀÖÐôŚāö ċíĆüē Ďúśďê×ĀãÐāòêòÿÙćð
ĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
3. æĄðÖāèüïăéāôÑüÖÙćðÙèöĀã
ČéŚÖÙćðÙèöĀãüüÐċêŢèċÑäČôÿ
ÙćðÙèñŚüñđ
4. ùðāÙăÐĎèæĄðÖāèüïăéāôÑüÖ
ÙćðÙèöĀã ċêŢèëĈśċòăēðČôÿãĘāċèăè
ÐāòĎèæćÐđ ÙćðÙèñŚüñ
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òŚöðêòÿÙćðæĄöē ãĀ ĎèöĀèíćçäüèċñĒè æĄðÖāèüïăéāôÑüÖöĀã×ÿÙŚöñĎúśċòāċÑśāĎ×
ðāÐÑąèĔ åąÖČèöÓăãċÐĄñē öÐĀéÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñöŚāċêŢèüñŚāÖďò ČôÿíöÐċÑā
ĎÙśÙĄöăäòŚöðÐĀèüñŚāÖďò”
æĄðÖāèüïăéāôÑüÖÙćðÙèöĀãÑüĎúśæĄðüïăéāôÑüÖùĀÖÕðâàôÙŚöñ
ãĘāċèăèÐāòêôćÐ×ăäùĘāèąÐĎèċòĆēüÖ ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ĎèÐāòüéòðùĀððèā
(ĎÙśÓĈŚðĆü Lumko no.19)
4.ÐāòùèĀéùèćèĎúśðĄÐāòêòÿÙćðÓòĀĔÖČòÐ
ĎèÙŚöÖæśāñÐŚüè×éÐă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐċòĆüē ÖäŚāÖđ ðĄÐāòċÙăÜÙöèĎèæĄē
êòÿÙćðöŚā “æŚāèæĄðē ÓĄ öāðêòÿùÖÓŞ×ÿċòăðē ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎèÙćðÙèÑüÖäè
æŚāèùāðāòåäăãäŚüÓćâíŚüúòĆüùðāÙăÐĎèæĄðÖāèÑüÖċòāďãś íöÐċòā×ÿðā
ÙŚöñæŚāèċòăēðÖāè”
ðĄùāðÙćðÙèČùãÖÓöāðêòāòåèāæĄē×ÿċòăēðÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ æĄð
ÖāèÑüÖÙćðÙèöĀã (æĄðċôĒÐđ ùüÖùāðÓè) ďãśÙŚöñíöÐċÑā×ĀãÐāòêòÿÙćð
ÑĀèĔ ČòÐ 5-8 ÓòĀÖĔ čãñÙŚöñĎúśċÑśāĎ×ċòĆüē ÖÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñüñŚāÖôąÐÚąÖĔ
ñăēÖÑąĔè æĄðÖāèÑüÖöĀãùüèċòĆēüÖíĆĔèßāèÐāòêòÿÙćðĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
ÚąēÖĎÙśöăçĄÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè
ÑĀèĔ äüèæĄē 1-5 æĘāĎúśÙðć Ùèċ×òăÜċäăéčäòŚöðÐĀè ċúðĆüèċêŢèÐāòãĘāċèăè
ÙĄöăäüñĈŚĎèÙćðÙèæĄēíòÿÓòăùäċ×śāêòÿæĀéüñĈŚ
ÑĀèĔ äüèæĄē 6 ċêŢèÐāòùĆéùāèíĀèçÐă×ÑüÖüÖÓŞíòÿċñÚĈÓòăùäċ×śāĎèČäŚôÿ
ùŚöèÑüÖÙćðÙè
(ĎÙśÓĈŚðĆü AsIPA B 1-3 ċíĆēüċÑśāĎ×ċòĆēüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñãĄñăēÖÑąĔè
ČôÿĎÙśÓĈŚðĆü AsIPA A 1-5 ċíĆēüèĘāċÑśāùĈŚÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā)
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2. ùòśāÖ “æĄðëĈśüéòðòÿãĀéÙćðÙèöĀã” ČôÿðĄùŚöèÙŚöñĎèÐāò
ùèĀéùèćèÖāèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
ëĈæś ċĄē ÑśāòŚöðòĀéÐāòüéòðĎèÙŚöÖùćãùĀêãāúŞ 2 ÓòĀÖĔ ëĈæś êĄē òāòåèā×ÿòŚöð
æĄðüéòðÑüÖöĀã ÓćâíŚü×ÿċÙăÜĎúśċÑśāòŚöðæĄðÖāèüïăéāôÑüÖÙćðÙèöĀã ðĄÙāñ-úÜăÖ
12 ÓèČùãÖÓöāð×ĘāèÖÓŞ èĄēÓĆüùăēÖæĄēċòāċòĄñÐöŚā “ÐāòùòśāÖæĄðëĈśüéòðòÿãĀé
ÙćðÙèöĀã”
 y íòśüðÐĀéæĄðÖāèÑüÖÙćðÙèöĀãèĄĔ ÓćâíŚüðāèÿ ďãś×ãĀ Ðă×ÐòòðäŚāÖđ
ÑüÖÙćðÙèċíĆēüèéśāèòŚöðÐĀè
äĀöüñŚāÖċÙŚè
- èĘāċùèüČôÿüïăêòāñċÐĄēñöÐĀéùāòÑüÖíòÿùĀÖÕòāÙ
- ċñĄēñðÓòüéÓòĀöÓòăùäÙèæćÐÓòüéÓòĀö
- ×ĀãíăçĄÐòòðùĘāúòĀéÙćðÙè ċíĆēüċäòĄñðċæ÷ÐāôíòÿÓòăùäùðïí
- ãśöñöăçĄèĄĔ ÓćâíŚüðāèÿ ďãśĎúśčüÐāù “ùĀðëĀùÙĄöăä” ÐāòċêŢè
ÙćðÙèñŚüñđ ČÐŚéòòãāÓòăùäÙè
3. æĘāĎúśæĄēêòÿÙćðäòÿúèĀÐåąÖöăùĀñæĀ÷èŞÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
(1) Ðă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐòÿúöŚāÖíăçĄÐòòðöĀèüāæăäñŞ
æĄðÖāèÑüÖÙćðÙèöĀãċäòĄñðČôÿèĘāċùèüÐă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐ 3
òāñÐāòĎèíăçÐĄ òòðöĀèüāæăäñŞ úĀöÑśüÓĆü “öăåæĄ āÖĎúðŚĎèÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã”
ÑüæĄðÖāèüïăéāôòÿãĀéùĀÖÕðâàô ðāÙŚöñèĘāċùèüÐă×ÐòòðêôćÐ
×ăäùĘāèąÐĎèÙćðÙèöĀã òÿúöŚāÖíăçĄÐòòðöĀèüāæăäñŞ
[ĎÙś ÓĈŚðĆü AsIPA D 2-5 ÚąēÖċêŢèäĀöüñŚāÖÑüÖ Ðă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐ
(Awareness Programmes)]
(2) ĎÙśÐ×ă ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐċòĆüē Ö ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ĎèÐāòêòÿÙćðùĀððèā
ÐāòċÙăÜÙöèċÑśāòŚöðÐă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐüā××ÿíĈãċÙăÜÙöèæĘāèüÖèĄĔ
“ċèĆēüÖ×āÐďãśðĄÓöāðùèĎ×æĄē×ÿ×ĀãäĀĔÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎèöĀãÑüÖċòā
ÑüċÙăÜæćÐđ æŚāèæĄēäśüÖÐāòòĈśċíăēðċäăðċÐĄēñöÐĀéÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎúśðā
6
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2. ÐāòċòăēðÖāèčãñ “ÙćðÙè” ( “COMMUNITY” START)
1.

×ĀãÐāòîŔŤèîĈ×ăäĎ×ùćãùĀêãāúŞ
ĎèúĀöÑśüċòĆēüÖ “öăåĄÙćðÙèöĀã”
čãñæĄðüéòðÑüÖùĀÖÕðâàô

2. ðĄæĄðÖāèüïăéāôÑüÖöĀãċÐăãÑąĔè
ČôÿďãśòĀéÐāòìœÐüéòð ĎúśċÑśāďê
ċòăēðÖāèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ
3. æĄðÖāèüïăéāôÑüÖöĀãČôÿ
ÐòòðÐāòäŚāÖđ üüÐċñĄēñðéśāè
æćÐéśāè
4. æĄðÖāèüïăéāôÑüÖÙćðÙèöĀã
ãĘāċèăèÐă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐ
ĎèÐāòêòÿÙćðùĀððèāúòĆüĎè
òÿúöŚāÖíăçĄÐòòðöĀèüāæăäñŞ
5. æĄðÖāèüïăéāôÑüÖÙćðÙèöĀã
ċòăðē ãĘāċèăèÐāòêòÿÙćðÐôćðŚ 5-8 ÓòĀÖĔ
ĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ċðĆüē ÙćðÙè
íòśüðæĄē×ÿċòăēð
6. ëĈśèĘāÙćðÙèæćÐÓèĎèÙćðÙè
ÓòăùäÙèñŚüñďãśòĀéÐāòìœÐüéòð
üñŚāÖùðĘēāċùðüČôÿäŚüċèĆēüÖ
3
AsIPA D6 ×ÿċòăēðÙćðÙèÓòăùäñŚüñüñŚāÖďò?

éæċùòăð ĎèúĀöÑśü “ÐāòċòăēðÖāèčãñëĈśċÙĄēñöÙāÜ”
+ ċòăēðäśèüñŚāÖòöãċòĒö
+ ðĄÐāòìœÐüéòðČééċêŢèæĄð
- ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüññĀÖðĄôĀÐøâÿċêŢè “ÖāèÑüÖÓćâíŚü” ùðāÙăÐ
ÙćðÙèüā×òĈśùąÐöŚā ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñÑüÖäè “åĈÐ×ĀãċäòĄñðĎúś”
ÐāòíĀáèāĎúśċÐăãÓöāððĀēèĎ×ïāñĎèČôÿüćæă÷äèüñŚāÖåāöòċÐăãÑąĔè
ďãśñāÐ
- ëĈśèĘāüā×ďðŚďãśòĀéÐāòñüðòĀéĎèÙćðÙè
- éāÖÓèüāùāùðĀÓòãśöñċúäćëôæĄēďðŚåĈÐäśüÖ
- ëĈśèĘāæĄēåĈÐČäŚÖäĀĔÖČôÿüāùāùðĀÓòüā××ÿďðŚċúðāÿùðÐĀéïāòÐă×æĄē×ÿ
ùòśāÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
éæċùòăð ĎèúĀöÑśü “ÐāòċòăēðÖāèčãñÙćðÙè”
+ ÙćðÙèċÑśāďêċÐĄēñöÑśüÖĎèæćÐÑĀĔèäüè ùðāÙăÐÙćðÙèòĈśùąÐöŚāďãśòĀéÐāò
ñüðòĀé ČôÿðĄùŚöèòŚöðüñŚāÖ×òăÖ×ĀÖ
+ ðĄÐāòèĘāċùèüĎúśċÑśāĎ×ôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔèĎèċòĆēüÖ ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
ùŚÖëôĎúśíöÐċÑāäĀãùăèĎ×ãśöñäèċüÖæĄē×ÿðĄùŚöèòŚöðĎèæĄðÖāèüïăéāô
ÑüÖÙćðÙèöĀãúòĆü ÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
+ êÞăéĀäăäāðúôĀÐÐāòëĈśèĘāæĄēãĄ
+ ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ×ÿďðŚåÐĈ æüãæăÖĔ ďöśäāðôĘāíĀÖ ĎúśċêŢèċúðĆüèċãăð
ċðĆēüÓòĀĔÖæĄēíöÐċÑāďãśċòăēðäśè ČäŚíöÐċÑāďãśòĀéÓöāðÙŚöñċúôĆü ďãśòĀé
ÐāòìœÐüéòð×āÐëĈèś āĘ ÑüÖċÑāċêŢèêòÿ×Ęā ČôÿðĄæðĄ ÖāèÑüÖÙćðÙèöĀã
ċêŢèċíĆēüèòŚöðÖāèÐĀéċÑā
- éāÖÓèüā××ÿñĀÖďðŚíòśüðĎèċòĆēüÖèĄĔ
- ċòăēðäśèďãśÙśā ČôÿĎÙśċöôāðāÐ
4
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úðāñċúäć
ñĀÖÓÖðĄöăçĄÐāòüĆēèđ ðāÐðāñ ĎèÐāòċòăēðÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ċÙŚè
ÐāòíĀáèāÐôćŚðïāöèāæĄēêÞăéĀäăÐĀèüñĈŚ úòĆü üÖÓŞÐòäŚāÖđ æĄēæĘāÖāèüñĈŚČôśö
čÓòÖÐāòéāÖüñŚāÖÑüÖöĀãüā×ċêŢèčÓòÖÐāòæĄÙē öŚ ñòăċòăðē úòĆüùèĀéùèćèÐāòùòśāÖ
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñċÙŚèÐĀè äĀöüñŚāÖċÙŚè ÙćðÙèäŚāÖđ ċòăēðäśèãśöñÐāò
òöéòöðċÖăèĎúśöãĀ ČäŚĎèæĄùē ãć ČôśöíöÐċÑāäśüÖÐāòðāÐÐöŚāÐāòòöéòöðċÖăè

Ñ. òāñôÿċüĄñãÐāòċòăēðÖāèčãñ “ÙćðÙè”
æĘāÖāèĎèÐôćŚðòöð
ĎúśüŚāèÑĀĔèäüèúòĆüúôĀÐÐāòÑüÖÐāòċòăēðčãñÙćðÙè (community
start) äāðæĄēÓćâíŚüðāèÿ ďãśèĘāðāĎÙśĎèÙćðÙèöĀãÑüÖæŚāè
ÓĘāåāð
ÐāòċÑśāďêùĀðëĀùÐāòùòśāÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎèöĀãÑüÖÓćâíŚü
ðāèÿ æĘāĎúśċòāďãśÓöāðÓăãüÿďòéśāÖæĄē×ÿèĘāďêĎÙśĎèÐāòċòăēðÙćðÙè
ÓòăùäÙèñŚüñÑüÖċòā?
1. ĎúśêòÿùéÐāòâŞČôÿòùÙāäăÙĄöăäÑüÖÙćðÙè
y ÓćâíŚüðāèÿďãśċùèüĎúś×ãĀ üéòðċòĆüē Ö “öăùñĀ æĀ÷èŞĎúðŚÑüÖÙćðÙèöĀã”
ÐĀéëĈùś èĎ×æćÐÓè ĎèÙŚöÖùćãùĀêãāúŞ 2 ÓòĀÖĔ ðĄëùśĈ èĎ×ċÑśāòŚöð êòÿðāâ
30 Óè
y ÓćâíŚü×ĀãċÑśāċÖĄñéùćãùĀêãāúŞüĄÐÓòĀĔÖùĘāúòĀéùïāïăéāôöĀã òŚöðÐĀé
ÐôćŚðïāöèāÑüÖöĀãúôāñÐôćŚð
(ÓćâíŚüĎÙśúĀöÑśüéāÖúĀöÑśü×āÐ ÓĈŚðĆüAsIPA Ùćã A ċòĆēüÖÐāòČéŚÖêŠè
íòÿöā×ā Čôÿ×āÐÓĈŚðĆüAsIPA Ùćã C ċòĆēüÖöăùĀñæĀ÷èŞÑüÖÙćðÙèöĀãæĄēæćÐÓè
ðĄùŚöèòŚöð)
5
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éæċùòăð ĎèúĀöÑśü “ÐāòċòăēðÖāèčãñëĈśċÙĄēñöÙāÜ”
+ ċòăēðäśèüñŚāÖòöãċòĒö
+ ðĄÐāòìœÐüéòðČééċêŢèæĄð
- ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüññĀÖðĄôĀÐøâÿċêŢè “ÖāèÑüÖÓćâíŚü” ùðāÙăÐ
ÙćðÙèüā×òĈśùąÐöŚā ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñÑüÖäè “åĈÐ×ĀãċäòĄñðĎúś”
ÐāòíĀáèāĎúśċÐăãÓöāððĀēèĎ×ïāñĎèČôÿüćæă÷äèüñŚāÖåāöòċÐăãÑąĔè
ďãśñāÐ
- ëĈśèĘāüā×ďðŚďãśòĀéÐāòñüðòĀéĎèÙćðÙè
- éāÖÓèüāùāùðĀÓòãśöñċúäćëôæĄēďðŚåĈÐäśüÖ
- ëĈśèĘāæĄēåĈÐČäŚÖäĀĔÖČôÿüāùāùðĀÓòüā××ÿďðŚċúðāÿùðÐĀéïāòÐă×æĄē×ÿ
ùòśāÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
éæċùòăð ĎèúĀöÑśü “ÐāòċòăēðÖāèčãñÙćðÙè”
+ ÙćðÙèċÑśāďêċÐĄēñöÑśüÖĎèæćÐÑĀĔèäüè ùðāÙăÐÙćðÙèòĈśùąÐöŚāďãśòĀéÐāò
ñüðòĀé ČôÿðĄùŚöèòŚöðüñŚāÖ×òăÖ×ĀÖ
+ ðĄÐāòèĘāċùèüĎúśċÑśāĎ×ôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔèĎèċòĆēüÖ ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
ùŚÖëôĎúśíöÐċÑāäĀãùăèĎ×ãśöñäèċüÖæĄē×ÿðĄùŚöèòŚöðĎèæĄðÖāèüïăéāô
ÑüÖÙćðÙèöĀãúòĆü ÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
+ êÞăéĀäăäāðúôĀÐÐāòëĈśèĘāæĄēãĄ
+ ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ×ÿďðŚåÐĈ æüãæăÖĔ ďöśäāðôĘāíĀÖ ĎúśċêŢèċúðĆüèċãăð
ċðĆēüÓòĀĔÖæĄēíöÐċÑāďãśċòăēðäśè ČäŚíöÐċÑāďãśòĀéÓöāðÙŚöñċúôĆü ďãśòĀé
ÐāòìœÐüéòð×āÐëĈèś āĘ ÑüÖċÑāċêŢèêòÿ×Ęā ČôÿðĄæðĄ ÖāèÑüÖÙćðÙèöĀã
ċêŢèċíĆēüèòŚöðÖāèÐĀéċÑā
- éāÖÓèüā××ÿñĀÖďðŚíòśüðĎèċòĆēüÖèĄĔ
- ċòăēðäśèďãśÙśā ČôÿĎÙśċöôāðāÐ
4
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úðāñċúäć
ñĀÖÓÖðĄöăçĄÐāòüĆēèđ ðāÐðāñ ĎèÐāòċòăēðÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ċÙŚè
ÐāòíĀáèāÐôćŚðïāöèāæĄēêÞăéĀäăÐĀèüñĈŚ úòĆü üÖÓŞÐòäŚāÖđ æĄēæĘāÖāèüñĈŚČôśö
čÓòÖÐāòéāÖüñŚāÖÑüÖöĀãüā×ċêŢèčÓòÖÐāòæĄÙē öŚ ñòăċòăðē úòĆüùèĀéùèćèÐāòùòśāÖ
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñċÙŚèÐĀè äĀöüñŚāÖċÙŚè ÙćðÙèäŚāÖđ ċòăēðäśèãśöñÐāò
òöéòöðċÖăèĎúśöãĀ ČäŚĎèæĄùē ãć ČôśöíöÐċÑāäśüÖÐāòðāÐÐöŚāÐāòòöéòöðċÖăè

Ñ. òāñôÿċüĄñãÐāòċòăēðÖāèčãñ “ÙćðÙè”
æĘāÖāèĎèÐôćŚðòöð
ĎúśüŚāèÑĀĔèäüèúòĆüúôĀÐÐāòÑüÖÐāòċòăēðčãñÙćðÙè (community
start) äāðæĄēÓćâíŚüðāèÿ ďãśèĘāðāĎÙśĎèÙćðÙèöĀãÑüÖæŚāè
ÓĘāåāð
ÐāòċÑśāďêùĀðëĀùÐāòùòśāÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎèöĀãÑüÖÓćâíŚü
ðāèÿ æĘāĎúśċòāďãśÓöāðÓăãüÿďòéśāÖæĄē×ÿèĘāďêĎÙśĎèÐāòċòăēðÙćðÙè
ÓòăùäÙèñŚüñÑüÖċòā?
1. ĎúśêòÿùéÐāòâŞČôÿòùÙāäăÙĄöăäÑüÖÙćðÙè
y ÓćâíŚüðāèÿďãśċùèüĎúś×ãĀ üéòðċòĆüē Ö “öăùñĀ æĀ÷èŞĎúðŚÑüÖÙćðÙèöĀã”
ÐĀéëĈùś èĎ×æćÐÓè ĎèÙŚöÖùćãùĀêãāúŞ 2 ÓòĀÖĔ ðĄëùśĈ èĎ×ċÑśāòŚöð êòÿðāâ
30 Óè
y ÓćâíŚü×ĀãċÑśāċÖĄñéùćãùĀêãāúŞüĄÐÓòĀĔÖùĘāúòĀéùïāïăéāôöĀã òŚöðÐĀé
ÐôćŚðïāöèāÑüÖöĀãúôāñÐôćŚð
(ÓćâíŚüĎÙśúĀöÑśüéāÖúĀöÑśü×āÐ ÓĈŚðĆüAsIPA Ùćã A ċòĆēüÖÐāòČéŚÖêŠè
íòÿöā×ā Čôÿ×āÐÓĈŚðĆüAsIPA Ùćã C ċòĆēüÖöăùĀñæĀ÷èŞÑüÖÙćðÙèöĀãæĄēæćÐÓè
ðĄùŚöèòŚöð)
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2. ùòśāÖ “æĄðëĈśüéòðòÿãĀéÙćðÙèöĀã” ČôÿðĄùŚöèÙŚöñĎèÐāò
ùèĀéùèćèÖāèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
ëĈæś ċĄē ÑśāòŚöðòĀéÐāòüéòðĎèÙŚöÖùćãùĀêãāúŞ 2 ÓòĀÖĔ ëĈæś êĄē òāòåèā×ÿòŚöð
æĄðüéòðÑüÖöĀã ÓćâíŚü×ÿċÙăÜĎúśċÑśāòŚöðæĄðÖāèüïăéāôÑüÖÙćðÙèöĀã ðĄÙāñ-úÜăÖ
12 ÓèČùãÖÓöāð×ĘāèÖÓŞ èĄēÓĆüùăēÖæĄēċòāċòĄñÐöŚā “ÐāòùòśāÖæĄðëĈśüéòðòÿãĀé
ÙćðÙèöĀã”
 y íòśüðÐĀéæĄðÖāèÑüÖÙćðÙèöĀãèĄĔ ÓćâíŚüðāèÿ ďãś×ãĀ Ðă×ÐòòðäŚāÖđ
ÑüÖÙćðÙèċíĆēüèéśāèòŚöðÐĀè
äĀöüñŚāÖċÙŚè
- èĘāċùèüČôÿüïăêòāñċÐĄēñöÐĀéùāòÑüÖíòÿùĀÖÕòāÙ
- ċñĄēñðÓòüéÓòĀöÓòăùäÙèæćÐÓòüéÓòĀö
- ×ĀãíăçĄÐòòðùĘāúòĀéÙćðÙè ċíĆēüċäòĄñðċæ÷ÐāôíòÿÓòăùäùðïí
- ãśöñöăçĄèĄĔ ÓćâíŚüðāèÿ ďãśĎúśčüÐāù “ùĀðëĀùÙĄöăä” ÐāòċêŢè
ÙćðÙèñŚüñđ ČÐŚéòòãāÓòăùäÙè
3. æĘāĎúśæĄēêòÿÙćðäòÿúèĀÐåąÖöăùĀñæĀ÷èŞÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
(1) Ðă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐòÿúöŚāÖíăçĄÐòòðöĀèüāæăäñŞ
æĄðÖāèÑüÖÙćðÙèöĀãċäòĄñðČôÿèĘāċùèüÐă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐ 3
òāñÐāòĎèíăçÐĄ òòðöĀèüāæăäñŞ úĀöÑśüÓĆü “öăåæĄ āÖĎúðŚĎèÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã”
ÑüæĄðÖāèüïăéāôòÿãĀéùĀÖÕðâàô ðāÙŚöñèĘāċùèüÐă×ÐòòðêôćÐ
×ăäùĘāèąÐĎèÙćðÙèöĀã òÿúöŚāÖíăçĄÐòòðöĀèüāæăäñŞ
[ĎÙś ÓĈŚðĆü AsIPA D 2-5 ÚąēÖċêŢèäĀöüñŚāÖÑüÖ Ðă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐ
(Awareness Programmes)]
(2) ĎÙśÐ×ă ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐċòĆüē Ö ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ĎèÐāòêòÿÙćðùĀððèā
ÐāòċÙăÜÙöèċÑśāòŚöðÐă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐüā××ÿíĈãċÙăÜÙöèæĘāèüÖèĄĔ
“ċèĆēüÖ×āÐďãśðĄÓöāðùèĎ×æĄē×ÿ×ĀãäĀĔÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎèöĀãÑüÖċòā
ÑüċÙăÜæćÐđ æŚāèæĄēäśüÖÐāòòĈśċíăēðċäăðċÐĄēñöÐĀéÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎúśðā
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2. ÐāòċòăēðÖāèčãñ “ÙćðÙè” ( “COMMUNITY” START)
1.

×ĀãÐāòîŔŤèîĈ×ăäĎ×ùćãùĀêãāúŞ
ĎèúĀöÑśüċòĆēüÖ “öăåĄÙćðÙèöĀã”
čãñæĄðüéòðÑüÖùĀÖÕðâàô

2. ðĄæĄðÖāèüïăéāôÑüÖöĀãċÐăãÑąĔè
ČôÿďãśòĀéÐāòìœÐüéòð ĎúśċÑśāďê
ċòăēðÖāèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ
3. æĄðÖāèüïăéāôÑüÖöĀãČôÿ
ÐòòðÐāòäŚāÖđ üüÐċñĄēñðéśāè
æćÐéśāè
4. æĄðÖāèüïăéāôÑüÖÙćðÙèöĀã
ãĘāċèăèÐă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐ
ĎèÐāòêòÿÙćðùĀððèāúòĆüĎè
òÿúöŚāÖíăçĄÐòòðöĀèüāæăäñŞ
5. æĄðÖāèüïăéāôÑüÖÙćðÙèöĀã
ċòăðē ãĘāċèăèÐāòêòÿÙćðÐôćðŚ 5-8 ÓòĀÖĔ
ĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ċðĆüē ÙćðÙè
íòśüðæĄē×ÿċòăēð
6. ëĈśèĘāÙćðÙèæćÐÓèĎèÙćðÙè
ÓòăùäÙèñŚüñďãśòĀéÐāòìœÐüéòð
üñŚāÖùðĘēāċùðüČôÿäŚüċèĆēüÖ
3
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1. ÐāòċòăēðÖāèčãñëĈśċÙĄēñöÙāÜ ( “EXPERT” START)
1.

ëĈüś ïăéāôÑüÖÙćðÙèöĀãäĀãùăèĎ×öŚā
“ċòāÓöòðĄÙðć ÙèÓòăùäÙèñŚüñ”

2. íòÿùÖÕŞċ×śāöĀãċêŢèëĈÐś āĘ úèãúòĆü
ÑüüāùāùðĀÓòċÑśāòŚöð “æĄðÖāè
üïăéāôÑüÖöĀã”
- ÓćâíŚüæĘāÐāòìœÐüéòðæĄðÖāè
ãĀÖÐôŚāö ċíĆüē Ďúśďê×ĀãÐāòêòÿÙćð
ĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
3. æĄðÖāèüïăéāôÑüÖÙćðÙèöĀã
ČéŚÖÙćðÙèöĀãüüÐċêŢèċÑäČôÿ
ÙćðÙèñŚüñđ
4. ùðāÙăÐĎèæĄðÖāèüïăéāôÑüÖ
ÙćðÙèöĀã ċêŢèëĈśċòăēðČôÿãĘāċèăè
ÐāòĎèæćÐđ ÙćðÙèñŚüñ
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òŚöðêòÿÙćðæĄöē ãĀ ĎèöĀèíćçäüèċñĒè æĄðÖāèüïăéāôÑüÖöĀã×ÿÙŚöñĎúśċòāċÑśāĎ×
ðāÐÑąèĔ åąÖČèöÓăãċÐĄñē öÐĀéÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñöŚāċêŢèüñŚāÖďò ČôÿíöÐċÑā
ĎÙśÙĄöăäòŚöðÐĀèüñŚāÖďò”
æĄðÖāèüïăéāôÑüÖÙćðÙèöĀãÑüĎúśæĄðüïăéāôÑüÖùĀÖÕðâàôÙŚöñ
ãĘāċèăèÐāòêôćÐ×ăäùĘāèąÐĎèċòĆēüÖ ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ĎèÐāòüéòðùĀððèā
(ĎÙśÓĈŚðĆü Lumko no.19)
4.ÐāòùèĀéùèćèĎúśðĄÐāòêòÿÙćðÓòĀĔÖČòÐ
ĎèÙŚöÖæśāñÐŚüè×éÐă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐċòĆüē ÖäŚāÖđ ðĄÐāòċÙăÜÙöèĎèæĄē
êòÿÙćðöŚā “æŚāèæĄðē ÓĄ öāðêòÿùÖÓŞ×ÿċòăðē ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎèÙćðÙèÑüÖäè
æŚāèùāðāòåäăãäŚüÓćâíŚüúòĆüùðāÙăÐĎèæĄðÖāèÑüÖċòāďãś íöÐċòā×ÿðā
ÙŚöñæŚāèċòăēðÖāè”
ðĄùāðÙćðÙèČùãÖÓöāðêòāòåèāæĄē×ÿċòăēðÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ æĄð
ÖāèÑüÖÙćðÙèöĀã (æĄðċôĒÐđ ùüÖùāðÓè) ďãśÙŚöñíöÐċÑā×ĀãÐāòêòÿÙćð
ÑĀèĔ ČòÐ 5-8 ÓòĀÖĔ čãñÙŚöñĎúśċÑśāĎ×ċòĆüē ÖÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñüñŚāÖôąÐÚąÖĔ
ñăēÖÑąĔè æĄðÖāèÑüÖöĀãùüèċòĆēüÖíĆĔèßāèÐāòêòÿÙćðĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
ÚąēÖĎÙśöăçĄÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè
ÑĀèĔ äüèæĄē 1-5 æĘāĎúśÙðć Ùèċ×òăÜċäăéčäòŚöðÐĀè ċúðĆüèċêŢèÐāòãĘāċèăè
ÙĄöăäüñĈŚĎèÙćðÙèæĄēíòÿÓòăùäċ×śāêòÿæĀéüñĈŚ
ÑĀèĔ äüèæĄē 6 ċêŢèÐāòùĆéùāèíĀèçÐă×ÑüÖüÖÓŞíòÿċñÚĈÓòăùäċ×śāĎèČäŚôÿ
ùŚöèÑüÖÙćðÙè
(ĎÙśÓĈŚðĆü AsIPA B 1-3 ċíĆēüċÑśāĎ×ċòĆēüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñãĄñăēÖÑąĔè
ČôÿĎÙśÓĈŚðĆü AsIPA A 1-5 ċíĆēüèĘāċÑśāùĈŚÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā)
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5. ìœÐüéòðëĈśèĘāæĄēðā×āÐÙćðÙè
úôĀÖ×āÐÐāòêòÿÙćð 5-8 ÓòĀĔÖČôśö ëĈśèĘā×ÿċÐăã×āÐÙćðÙèñŚüñđ ċÙŚè
×ÿðĄ 2 ÓèèĘāÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā üĄÐ 2 ÓèċñĄñē ðëĈêś öŕ ñ æāÖöĀã×ÿ×Āãüéòð
æĀÐøÿĎúśëèśĈ āĘ ċúôŚāèĄüĔ ñŚāÖùðĘāē ċùðü (ĎÙśéæċòĄñè AsIPA Ùćã A 1-7 ùĘāúòĀé
ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā ČôÿéæċòĄñèÐāòìœÐæĀÐøÿëĈśèĘā ×āÐ Lunko 9, 17)
6. ÐāòäăãäāðÙŚöñċúôĆü ČôÿÐāòúôŚüċôĄĔñÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñæĄēċÐăãÑąĔèČôśö×ÿďðŚåĈÐæüãæăĔÖďöśäāðôĘāíĀÖ
ÓćâíŚüðāèÿČôÿæĄðÑüÖæŚāèñĀÖÓÖæĘāÖāèäŚüċèĆēüÖãśöñÐāòċùèüČèÿ
y ĎúśÓöāðċÑśāĎ×ċòĆēüÖÙćðÙèÓòăùäñŚüñüñŚāÖôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔè
y ċÙĆēüðčñÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ċÑśāÐĀéÐôćŚðüĆēèđ ïāñĎèÙćðÙè
y ċêŢèæĄēêòąÐøāĎèÐāòæĘāÐă×ÐòòðòŚöðÐĀèĎèÙćðÙè
y ×ĀãüéòðëĈśèĘāæĄēċÐăãÑąĔèüñŚāÖäŚüċèĆēüÖãśöñÐāòìœÐæĀÐøÿ ċíĆēüĎúś
ÙĘāèāÜñăÖē ÑąèĔ ĎèÙŚöÖîŔèŤ îĈ×äă Ď×ùćãùĀêãāúŞ ČôÿæĀÐøÿÐāòĎÙśÐ×ă Ðòòð
ìœÐüéòð
(ãĈ AsIPA Ùćã D7) ÐāòúôŚüċôĄĔñÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ)

×ÿċòăēðÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñüñŚāÖďò?
éæèĘā
ðĄöăçĄċòăēðÖāèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ üñĈŚúôāñöăçĄ
üñŚāÖďòÐĒã×Ą āÐêòÿùéÐāòâŞæëĄē āŚ èðā öăçÐĄ āòäŚāÖđ æĄðē üĄ ñĈéŚ āś ÖèĀèĔ ċúĒè
ďãśÙĀãöŚāñĀÖďðŚíüċíĄñÖ ãĀÖèĀĔè ĎèéæċòĄñèèĄĔ ċòā×ÿÙŚöñëĈśèĘāÙćðÙèöĀã (ċÙŚè
ëĈśüïăéāôċäĒðċöôā ùðāÙăÐùïāïăéāôòÿãĀéöĀã ÐòòðÐāòäŚāÖđ) ĎúśòŚöðÐĀè
ÓśèúāüÖÓŞêòÿÐüéæĄēùĘāÓĀÜĎèÐāòċòăēðÖāèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ

Ð. öăçĄÐāòäŚāÖđ ĎèÐāòċòăēðÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
y
y
y
y

×ĀãÐôćŚð 2-3 Óè
üŚāèÓĘāéòòñāñïāíöāãæĀĔÖùüÖÙćãĎèúèśā 2 Čôÿ 3
üïăêòāñÓĘāåāð
úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 10 èāæĄ ÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ

ÓĘāåāð
y ×ÖòöéòöðÑśüďãśċêòĄñé (advantages)
ČôÿÑśüċùĄñċêòĄñé (disadvantages) ÑüÖöăçĄÐāòċòăēðÖāèÙćðÙè
ÓòăùäÙèñŚüñæĀĔÖùüÖöăçĄ
8
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หัวขอเรื่องในเอกสารคูมือ AsIPA
A
B
C
D

การแบงปนพระวาจา
ชุมชนคริสตชนยอย
พระศาสนจักรที่ทุกคนมีสวนรวม
การฝกอบรมทีมงานอภิบาล

การใชเอกสารคูมือ AsIPA
เอกสารคูมือ AsIPA เรียบเรียงขึ้นสําหรับคริสตชนชายหญิงชาว
บานทั่วๆไปในระดับวัด เอกสารเหลานี้สามารถนํามาใชไดผลดีที่สุดใน
ชุมชนคริสตชนขนาดเล็ก ชุมชนเพื่อนบาน สภาภิบาลวัด หรือกลุมขนาด
เล็กอื่นๆ ในชุมชนวัดก็ได
เอกสารคูมือ AsIPA ยังอาจนํามาใชไดกับกลุมขนาดใหญ เชน
ในการสัมมนา หรือในวัด แตตองรักษา “วิธีการการมีสวนรวม” อาศัยการ
ทํางานในกลุมยอยเปนสําคัญ
ลักษณะเดนของ กระบวนการ AsIPA
1. เอกสารคูม อื AsIPA รับเอา “วิธกี ารการมีสว นรวม” มาใช ซึง่ ผูเ ขารวม
ประชุมทุกคนจะแสวงหาและคนพบดวยตนเองใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได
2. เอกสารนี้เรียบเรียงขึ้นมาในลักษณะที่วา ผูนํากลุม (facilitator) อาจ
นํามาใชไดดวยการเตรียมตัวเพียงเล็กนอย
3. ผูน าํ กลุม ควรจะปฏิบตั ติ ามเอกสารคูม อื นีอ้ ยางเครงครัดทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะ
ทําได และเปดโอกาสใหผูเขาประชุมมีสวนรวมตามที่ระบุไวในเอกสาร
4. ผูน าํ กลุม จะไมพงึ พอใจกับคําตอบเพียงคําตอบเดียวตอประเด็นคําถาม
แตสนับสนุนใหผเู ขาประชุมแสวงหาคําตอบใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะมากได
เทคนิค “แบงปนกับคนขางเคียง” 2-3 คน (Buzz groups) จะชวยให
มีสวนรวมไดมากขึ้น
5. บทเสริม อาจชวยเพิม่ เติมจากสิง่ ทีผ่ เู ขารวมประชุมกลุมไดคน พบแลว
และสรุปประเด็นสําคัญ
6. บทสรุป เจตนาเพื่อใชเปน “การใหขอมูล”

AsIPA
Asian – Integral – Pastoral – Approach
กระบวนการอภิบาลแบบบูรณาการของคริสตชนเอเชีย

คณะพระสังฆราชแหงเอเชีย ไดประกาศในแถลงการสุดทายจากที่ประชุม
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียครั้งที่ 5 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย วา ชุมชน
วัดและพระศาสนจักรหลังป ค.ศ. 1990 นี้ ตองเปน “พระศาสนจักรที่ทุกคนมีสวนรวม”
เปน “ชุมชนวัดที่เปนจิตหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนคริสตชนยอยๆ” พระศาสนจักรที่เปน
“ประจักษพยานถึงองคพระคริสตเจาผูกลับคืนพระชนมชีพ” (FABC 5 ขอ 8)
ประเด็นปญหาก็คือ จะสนับสนุนวิถีชุมชนวัด หรือ “วิถีทางใหมของการเปน
ชุมชนวัด” นีไ้ ดอยางไร ฉะนัน้ ในปลายป 1993 โดยการสนับสนุนรวมกันของสองสํานักงาน
ในสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC) คือ สํานักงานเพื่อการพัฒนามนุษย
(OHD) และสํานักงานเพือ่ กิจการฆราวาส (OL) ไดจดั การประชุมปรึกษากันทีก่ วั ลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย และเสนอใหกระบวนการทางดานอภิบาลสนับสนุน “พระศาสนจักรที่
ทุกคนมีสว นรวม” ในเอเชียวา AsIPA ซึง่ ยอมาจาก Asian Integral Pastoral Approach
เอกสารคูมือ AsIPA ของโครงการฝกอบรม มีแนวทางปฏิบัติตรงตามชื่อดังนี้
Asian
โครงการนีต้ อ งการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศนของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
และชวยคริสตชนเอเชียใหเผชิญชีวิตตามแบบชาวเอเชีย ในแสงสวางแหงพระวรสาร
Integral
โครงการนีบ้ รู ณาการใหเกิดความสมดุลในชีวติ คริสตชน ระหวางชีวติ “ฝายจิต”
กับชีวิตทางดาน “สังคม” ระหวางชีวติ “สวนบุคคล” กับชีวติ “ชุมชน” ระหวางชีวติ “ผูน าํ
ทางฐานันดร” กับ “ผูรวมรับผิดชอบที่เปนฆราวาส”
Pastoral
โครงการนีม้ งุ เนนการฝกอบรมฆราวาส ในพันธกิจดานงานอภิบาลของพวกเขา
ในชุมชนวัด ในพระศาสนจักรและในสังคมโลก
Approach
กระบวนการของเอกสารคูม อื ชุดตาง ๆ เหลานีส้ รางขึน้ เพือ่ เปนเครือ่ งมือ ทําให
งานอภิบาลในชุมชนวัดมี “พระคริสตเจา” และ “ชุมชน” เปนศูนยกลาง นอกจากนั้น ยัง
เปนการโนมนําสมาชิกที่รวมประชุมกลุมใหคนหาประสบการณ “การเปนชุมชนวัดในวิถี
ทางใหม” นี้ดวยตนเอง

D การฝกอบรมทีมงานอภิบาล

D6
จะเริ่มชุมชนคริสตชนยอยอยางไร?
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