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เลขที่ สสท. 0222/2019
ประกาศจากสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง จารีต ศีลสมรส และ พิธีสมรส ตามธรรมเนียมคริสตชนคาทอลิก
อวยพรมายังคุณพ่อ นักบวชชาย-หญิง ผู้อภิบาล และพี่น้องสัตบุรุษคาทอลิกทุกท่าน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีก รรม ภายใต้ สภาประมุ ขบาดหลวงโรมั นคาทอลิ ก แห่ง
ประเทศไทย ได้ศึกษาทบทวนกฎเกณฑ์ด้านพิธีกรรมสากลและธรรมเนียมการปฏิบัติของคริสตชน
คาทอลิกเกี่ยวกับการสมรสแล้ว เห็นว่าควรปรับขั้นตอนพิธีเพื่อให้สอดคล้องกับพิธีสมรสตามจารีต
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร จึงประกาศมาเพื่อการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

1. ความหมายของศีลสมรส และ พิธีสมรส มีลักษณะดังนี้
1.1

1.2

พระศาสนจักรคาทอลิกถือว่าการสมรสระหว่างคริสตชนคาทอลิกกับคริสตชนคาทอลิก
เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ (The Sacrament of Matrimony) เรียกภาษาไทยว่า ศีลสมรส
การประกอบพิธีปกติกระท�ำระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณศีลสมรส กล่าวคือหลังจาก
ประธานในพิธีเทศน์จบแล้ว
การสมรสระหว่างคริสตชนคาทอลิกกับคริสตชนนิกายอื่นที่ล้างบาปในพระนามของ
พระตรีเอกภาพ เป็นศีลสมรสทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายพระศาสนจักร และมีขอ้ ผูกมัดทัง้ ทาง
กฎหมายธรรมชาติ (Natural Lawor natural bond) และทางกฎหมายพระศาสนจักร
(Canon Law)การประกอบศีลสมรสนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบิชอป สมณะผู้ปกครองที่
จะก�ำหนดให้ประกอบศีลสมรสระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือ ก่อนหรือหลังพิธีบูชา
ขอบพระคุณ (เทียบ เอกสารของคณะกรรมการพิธีกรรมแห่งประเทศไทย พิมพ์เมื่อวันที่
1 ตุลาคม ค.ศ. 1992 ข้อ 8)
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1.3

การสมรสระหว่างคริสตชนคาทอลิกกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ได้รับศีลล้างบาปแม้จะ
ไม่ใช่ศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ถือเป็นพิธีสมรสที่ถูกต้องตามจารีตพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และตาม
กฎหมายพระศาสนจักรและมีข้อผูกมัดทั้งทางกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law or
natural bond) และทางกฎหมายพระศาสนจักร (Canon Law)

โดยการอ้างอิงจากเอกสารของสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์เลขที่ 259/2018 ลง
วันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ในมุมมองเพื่อประโยชน์ทางชีวิตฝ่ายจิตของการอภิบาลของ
พระศาสนจักรท้องถิ่นได้แนะน�ำว่า ขอให้ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองมุ่งให้ความส�ำคัญในพันธกิจ
แห่งการอภิบาลสัตบุรุษ กล่าวคือส่งเสริมผู้อภิบาลให้ก�ำหนดอย่างชัดเจนและถูกต้องตามจารีต
พิธกี รรมเกีย่ วกับพิธกี ารสมรส และให้มกี ารประกอบพิธบี ชู าขอบพระคุณ (มิสซาสุขส�ำราญ) ได้ ก่อน
หรือหลังโดยแยกแก่นแท้ของพิธแี ต่อาจกระท�ำอย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับพิธสี มรสระหว่างคริสตชนคาทอลิก
กับผู้นับถือศาสนาอื่น ซึ่งอาจปฏิบัติได้ดังนี้
1.3.1 เริม่ ต้นโดยการประกอบพิธสี มรสและเมือ่ เสร็จพิธแี ล้ว สามารถกระท�ำพิธบี ชู า
ขอบพระคุณ (มิสซาสุขส�ำราญ) ต่อไปได้ (โดยพิธีกรรมทั้งสองแยกออกจาก
กันอย่างชัดเจน เช่นการใช้อาภรณ์พธิ กี รรมทีต่ า่ งกัน - เสีอ้ คลุมยาวทีเ่ รียกว่า
กั ป ปา(cappa) ใช้ ส� ำ หรั บ พิ ธี ส มรสและเสื้ อ กาซู ล าใช้ ส� ำ หรั บ พิ ธี บู ช า
ขอบพระคุณ)  หรือ
1.3.2 เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาสุขส�ำราญ) และเมื่อจบพิธีบูชา
ขอบพระคุณประธานเปลี่ยนอาภรณ์ แล้วจึงประกอบพิธีสมรส หรือ
1.3.3 นอกจากจะประกอบพิธมี สิ ซาสุขส�ำราญในวันเดียวกันกับทีป่ ระกอบพิธสี มรส
แล้ว คูส่ มรสยังอาจเลือกขอให้ประกอบพิธมี สิ ซาดังกล่าว ก่อนวันท�ำพิธสี มรส
หรือหลังวันพิธีสมรส ก็ได้

ข้อสังเกตที่ส�ำคัญจากตัวเลือกดังกล่าวข้างต้น คือ
ก.

เจตนารมณ์ของสมณกระทรวงพิธกี รรมและศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ ต้องการให้แยกระหว่าง
พิธีสมรส กับพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาสุขส�ำราญ) ซึ่งเป็นพิธีกรรมสองอย่าง
ออกจากกัน (เช่นเดียวกับการท�ำนพวารถวายเกียรติแด่พระมารดนิจจานุเคราะห์
กับพิธีบูชาขอบพระคุณ แต่อาจท�ำต่อเนื่องได้ โดยมีการแยกพิธีกรรมที่เห็น
เด่นชัด เช่น การใช้อาภรณ์ที่ต่างกัน โดยที่ผู้ประกอบพิธีมีช่วงหยุดเพื่อเปลี่ยน
อาภรณ์)
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ข.

การประกอบพิธสี มรสนัน้ ต้องกระท�ำภายในวัด ยกเว้นจะมีเหตุผลอันส�ำคัญทีจ่ ะ
กระท�ำนอกวัด โดยได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจของพระศาสนจักร

2. พิธีสมรส ตามลักษณะของข้อ 1.3 การประกอบพิธีกรรมพึงปฏิบัติดังนี้
ตามสภาพความเป็นจริงของการอภิบาลสัตบุรษุ ของพระศาสนจักรในประเทศไทย การแต่งงาน
ของคริสตชนคาทอลิกส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ “ต่างคนต่างถือ” ดังที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 กล่าวคือ
การสมรสระหว่างคริสตชนคาทอลิกกับผู้ก�ำลังเรียนค�ำสอนเพื่อเตรียมตัวเป็นคาทอลิกที่เราเรียกว่า
“คริสตชนส�ำรอง” (Catechumen) หรือกับผูท้ นี่ บั ถือศาสนาอืน่ กรณีเช่นนีก้ ารประกอบพิธสี มรสจะมี
ก่อนหรือหลังมิสซาสุขส�ำราญ ซึ่งการประกอบพิธีสมรสจะปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีกรรม ตามที่ระบุไว้
ในหนังสือจารีตพิธีกรรมของพระศาสนจักรแบบที่ 3 ข้อ 152 – 178 ดังนี้
• พิธีต้อนรับคู่บ่าวสาว และประธานกล่าวปราศรัยเพื่อให้ทุกคนเตรียมจิตใจส�ำหรับพิธีสมรส
• วจนพิธีกรรม (บทอ่านอย่างน้อย 1 บทที่เกี่ยวกับการสมรส) บทอ่านอื่นๆ จะน�ำมาอ่านใน
พิธีมิสซาสุขส�ำราญ
• ประธานในพิธีเทศน์เตือนใจ
• ประธานในพิธีกล่าวปราศรัยกับคู่บ่าวสาว
• ค�ำถามก่อนการแสดงความสมัครใจ
• การแสดงความสมัครใจ
• ประธานในพิธีกล่าวรับความสมัครใจ
(เชิญชวนผู้ร่วมพิธีให้ถวายพรแด่พระเจ้า)
• การเสกแหวนและการสวมแหวน
(ผู้ร่วมพิธีอาจขับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า)
• บทภาวนาอวยพรคู่บ่าวสาว (หรือสวดบทภาวนาส�ำหรับคู่สมรสใหม่)
• บทภาวนาเพื่อมวลชน
• บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
• ประธานอวยพรปิดพิธี (ลงนามในทะเบียนสมรสที่โต๊ะซึ่งจัดไว้ในบริเวณที่เหมาะสม)
จากนั้นจึงแห่ออก
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3. เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องสอดคล้องกฎเกณฑ์พิธีกรรมสากล
สมาชิกของสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ประชุมหารือเพือ่ ทบทวน
หลักการในการประกอบพิธกี รรมอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์พธิ กี รรมของพระศาสนจักรสากล
ดังที่ได้ชี้แจงและอธิบายข้างต้น จึงออกประกาศฉบับนี้โดยขอให้เริ่มปฏิบัติในทุกวัดของเขตศาสน
ปกครอง ตั้งแต่อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าคือ วันที่ 1 ธันวาคม
ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป
ส�ำหรับบทพิธสี มรส คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ พิธกี รรมก�ำลังจัดพิมพ์เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการประกอบพิธีและให้ค�ำอธิบายรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป
ขอขอบคุณในความร่วมมือ และขอพระเจ้าโปรดอ�ำนวยพระพรแก่ชมุ ชนความเชือ่ และสถาบัน
ครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองเทอญ
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 2019
		

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประธานสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
และ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

                                               บิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
เลขาธิการสภาประมุขฯ

