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องค ก รส ง เสริ ม ชี วิ ต เอเชี ย และองค ก รส ง เสริ ม ชี วิ ต สากล
(Human life International HLI – Asia Oceania) ร ว ม กั บ
คณะกรรมการวาดวยเรื่องครอบครัวของสภาพระสังฆราชแหงภูมิภาค
จี น (ไต ห วั น ) จั ด สั ม มนาเรื่ อ ง “ความเชื่ อ ชี วิ ต และครอบครั ว ระดั บ
ภูมิภาค เอเชีย -โอเชี ยเนีย ครั้งที่ 20 [20th Asia Pacific Congress
on Faith Life and Family (20th ASPAC)] การสั ม มนาดั ง กล า วนี้ จ ะหมุ น ไปจั ด ตามประเทศต า งๆ สํ า หรั บ ไต ห วั น เป น
เจาภาพจัดงานเรื่องดังกลาวนี้เปนครั้งแรก โดยเลือกที่จะจัดในชวงเวลาดังกลาว เนื่องจากไตหวันกําลังเริ่มเขาสูฤดูหนาว เปน
ชวงเวลาที่ดอกไมประจําชาติ คือ ดอกพลัม plum ซึ่งเปนชอแลวก็จะเริ่มปลิวฟลุงไปทั่ว เปนการใหเกียรติตอนรับสมาชิกแขก
ผูมารวมสัมมนาในครั้งนี้ ไตหวันเปนประเทศเล็กๆ มีลักษณะแคบๆจาก
ตะวันออก-ตก และยาวจากเหนือลงใต พื้นที่ 2 ใน 3 เปนทิวเขาและปา
ไตหวันเปนเสมือนประจักษพยานตอการสราง (ปฐก 2 : 9) การไดมาอยู
ทามกลางสวรรคทางธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็ไดรับพระพรจาก
ขาวดี และพระหรรษทานจากพระเปนเจาดวย
พระสังฆราชจอหน บัปติส ลี ประธานคณะกรรมการวาดวยเรื่อง
ครอบครั ว ของสภาพระสั ง ฆราชไต ห วั น ได ก ล า วถึ ง พระสมณสาร Encyclical Letter on the Regulation of Birth
“Humanae Vitae” ป 1968 ของพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 วาไดเชิญคูแตงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคูแตงงานที่เปนคริสตชน ให
เอาใจใสตอความรับผิดชอบเฉพาะตอบทบาทของครอบครัว วาพวกเขาจะตองยอมรับตอชีวิตใหมที่จะเกิดดวยความยินดี และ
ถือวาเด็กๆเปนของขวัญสูงสุดจากพระเปนเจา” ตั้งแตป 2014 พระสันตะปาปาฟรังซิส ไดทรงกระตุนพระศาสนจักรคาทอลิก
ทั้งหมดใหไตรตรองตอผลกระทบที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดานของสังคม ที่ซึ่งบรรดาครอบครัวกําลัง
เผชิญหนาอยู พระสันตะปาปายังไดทรงแสดงความหวงใยถึงการตอสูดิ้นรนตอความเปนอยูของครอบครัว “ภรรยาของทานจะ
เปนดังเถาองุนที่มีผลดกดําภายในบานของทาน บุตรของทานจะเปนเหมือนหนอตนมะกอกเทศ นั่งอยูรอบโตะอาหาร”
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ พระอัครสังฆราช Vincenzo Paglia ประธานของสมณกระทรวงวาดวยเรื่องครอบครัว ไดให
เกียรติมาเปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เปดการสัมมนา และทานไดแจงใหผูเขารวมสัมมนาไดทราบวาทางสมณกระทรวง
วาดวยเรื่อครอบครัวไดจัดตั้งหนวยงานแยกออกเปน 3 หนวยงาน เพื่อใหครอบคลุมงานของกระทรวงที่มีขอบเขตกวางขึ้น
ไดแก 1. หนวยงานวาดวยเรื่องครอบครัว 2. หนวยงานวาดวยเรื่องฆราวาส 3. หนวยงานวาดวยเรื่อง “ชีวิต”
ในวันที่ 2 ของการสัมมนา คือ ระหวางวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2015 ไดมีการบรรยายในหัวขอตางๆที่เกี่ยวของกับ
ครอบครัว ที่นาสนใจหลายหัวขอไดแก
หัวขอที่ 1 เรื่องความเขาใจแผนงานของพระเปนเจาวาดวยเรื่องการแตงงาน และครอบครัว (Understanding GOD’s
Plan for Marriage and the Family – ซึ่งบรรยายโดย ดร.ลิกายา เอ อาคอสต า
ทานไดกลาววา ครอบครัวเปนสิ่งที่สําคัญ ที่พระเปนเจาใหพระบุตรของพระองคมา
บังเกิดในครอบครัว ครอบครัวเปนสถานที่แรกที่มนุษยไดเริ่มตนชีวิต ไดรับการอบรม
และการเรียนรู เปนสถาบันที่เราจะตองสงเสริม ปองกัน การแตงงานของคริสตชนและ
ชีวิตครอบครัวคริสตชนเสริมสรางคุณธรรมตางๆ พระศาสนจักรโดยผานทางศีล
ลางบาป การศึกษา และความเชื่อ ครอบครัวเปนศูนยกลางแหงความรัก การแตงงาน
เปนความเปนหนึ่งเดียวของหญิงและชาย ในการไดของขวัญพิเศษจากพระเปนเจาคือ “ลูก” ที่จะเกิดมาใหแกคูสมรส ในฐานะที่
เปนครอบครัวๆหนึ่งตามแผนการณของพระเปนเจา คูแตงงานจึงมิอาจแบงแยกออกจากความเปนหนึ่งเดียวได เพราะฉะนั้น
การแตงงานจึงตองการ การสัญญาที่จะเปนหนึ่งเดียวกันตลอดไปจนกวาชีวิตจะหาไม
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ดร.ลิกายา เอ อาคอสตา ยังไดใหขอแนะนํา 10 ประการของชีวิตคูในการสื่อสารซึ่งกันและกัน ไดแก
1. ใหเวลาแกกันและกัน
2. สวดภาวนาดวยกัน
3. เรียนรูที่จะรับฟงซึ่งกันและกัน
4. มีความอดทนไวใจซึ่งกันและกัน ไมหูเบา แตสุขุมรอบคอบ
5. ยอมรับการติเตียนซึ่งกันและกันดวยความยินดี และเรียนรูที่จะขอโทษ
6. หลีกเลี่ยงการบนวา
7. แสดงความชื่นชมยินดีซึ่งกันและกัน
8. เรียนรูกฎเกณฑหรือขอจํากัดของการทะเลาะกัน
9. ความในอยานําออก ความนอกอยานําเขา
10. ใชเพศสัมพันธสําหรับจุดมุงหมายตามแผนการณของพระเปนเจา
ลูกคือของขวัญ
หั ว ข อ ที่ 2 การคุ ก คามและสิ่ ง ท า ทายที่ มี ต อ ชี วิ ต ครอบครั ว โดยทั่ ว ไป
(Threats and Challengs to the Family : The Global Agenda) โดย
Dr.Brian Clowes ผู อํ า นวยการการวิ จั ย และการศึ ก ษาของหน ว ยงาน
สงเสริมชีวิต สหรัฐอเมริกา ทานไดกลาวถึงวาการคุกคามและการทาทายตางๆโดยทั่วๆไปนี้มักจะผานมาทางหนวยงานหรือ
สถาบันตางๆดังนี้ เชน
1. องคกรสหประชาชาติ
2. NGOs ตางๆ
3. หนวยงานระดับบริหารของนานาชาติ
4. ศาล/ตุลาการ
5. การออกกฎหมาย / กฎเกณฑตางๆ
6. สมาคมวิชาชีพตางๆ
7. สื่อตางๆ
8. ผูนําสถาบันการศึกษา
9. วัด
10. ครอบครัว
ประเทศที่พัฒนาแลวจะใชนโยบายเรื่องความมั่นคงของชาติ เพื่อเอาเปรียบชาติที่กําลังพัฒนาในการที่จะไปขโมยเอา
ทรัพยากรตางๆ เพื่อประเทศของตนเอง (การลาอาณานิคมโดยใชนโยบายทางความคิดตางๆมาควบคุม)
Dr.Brian ยังไดใหความหมายของคําวา “วัฒนธรรมแหงความตาย Culture of Death ไววาดังนี้ คือ
D = Divorce การหยา
E = Euthanasia การุณยฆาต
A = Abortion การทําแทง
T = Total population Control ควบคุมประชากร
H = Homosexuality รักรวมเพศ
ทั้งหมดเหลานี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความเชื่อและชีวิตครอบครัวทั้งสิ้น ยกตัวอยางเชน ปศาจอาจใชเรื่องเหลานี้ในการ
โจมตีความเชื่อของเราและครอบครัว โดยทําใหทุกคนเชื่ออยางผิดๆวา มันเปนสิทธิสวนตัวของปจเจกบุคคลแตละคนในการ
ทําแทง การใชยาเสพติด ความเสรีทางเพศ ฯลฯ พวกเขาสามารถที่จะควบคุมคนทั่วไปอยางงายดาย โดยอาศัยการโฆษณา
ชวนเชื่อ การโจมตีทางออมก็โดยผานทางการออกมติของสหประชาชาติในเรื่อง การลดจํานวนประชากรลง สนับสนุนไมใหมี
การตั้งครรภ ฯลฯ สุ ดท า ย Dr.Brian ได สรุป ว าคาทอลิ กเราจะต องใหการปกป องในเรื่ องความเชื่อและครอบครั ว รวมกั บ
พระสันตะปาปา โดยการรวมสวดภาวนา จัดตั้งกลุม วางแผน และศึกษาเพื่อขอเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิต
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หัวขอที่ 3 อาจารย Jo Imbong Esq จากมหาวิทยาลัยเอซียและแปซิฟค และมหาวิทยาลัย Ateneo ฟลิปปนส ไดมา
บรรยายเกี่ยวกับมุมมองของชีวิต ในแงมุมทางกฎหมาย (Yes, Life Begins at Conception : Coming to Terms with
Nature” ) ซึ่งกลุมของทานไดตอสูในประเทศฟลิปปนสในการยับยั้งกฎหมายที่อนุญาต
ใหทําแทง ซึ่งรัฐบาลไดออกไปในเดือนธันวาคม 2014 โดยยื่นฟองคัดคานใน 13 ประเด็น
ในเดือนมกราคม 2015 ซึ่งทางศาลก็รับฟง จึงทําใหกฎหมายดังกลาวยังคาอยูที่ศาล
หัวขอที่ 4 Dr.Joseph Meaney ผูอํานวยการของหนวยประสานงานสากลขององคกร
สงเสริมชีวิตสากลประจําปารีส ฝรั่งเศส (International Coordination, Human Life
International–Paris France) ไดมาบรรยายในหัวขอเรื่อง“วิกฤตของมโนธรรมในปจจุบัน
(The Modern Crisis of Conscience) วิทยากรไดบรรยายอธิบายถึงศัพท Conscience วามีรากศัพทจากภาษาลาติน
CONSCIENTIA (“knowledge within ourself) ซึ่งแปลวา Knowledge / awareness ความรู / รูตัว รวมความแลวก็
คือมโนธรรม สิ่งที่เปนตัวบอกวา การกระทําของมนุษยอันไหนดี หรืออันไหนเลว ชีวิตมนุษยเปนของขวัญอันประเสริฐจาก
พระเปนเจา และถาชีวิตนั้นอยูคูกับมโนธรรมที่จะเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยมีคามากที่สุด มโนธรรมเปนเหมือนกับผูพิพากษา
มนุษยควรที่จะไดรับการอบรม มโนธรรมที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง ถามโนธรรมถูกอบรมมาอยางผิดๆ มนุษยผูนั้นก็
อาจเปนฆาตกรได คาทอลิกจําเปนที่จะตองสวดภาวนาขอพระเพื่อนําทางใหเรามีมโนธรรมที่ถูกตอง เมื่อผูนําที่มีอํานาจมี
ความคิดในทางที่ไมถูกตอง จะมีจิตสํานึกที่เห็นแกตัวทําใหสามารถออกนโยบายที่ผิดได สุขภาพเปนองคประกอบที่สําคัญ
อยางหนึ่งของมโนธรรม เชน คนที่มีมโนธรรมที่ถูกตองจะไมยอมรับการทําแทง เปนตน การแตงงานของเพศเดียวกัน เปน
สวนหนึ่งของมนุษยที่ปฏิเสธสิทธิซึ่งเปนมโนธรรมที่คิดเอาเองแบบเขาขางตนเอง
หัวขอที่ 5 การดําเนินชีวิตครอบครัวคาทอลิกในสภาพแวดลอมที่มิใชคาทอลิก (Rasing a Catholic Family in a NonCatholic Environment) แบ งป น โดย ครอบครั ว คุ ณ แอนโทนี่ และเซรี น ลิ ม
เขาไดเลาถึงชีวิตครอบครัวของเขาที่อยูในแวดวงของผูที่มิใชคาทอลิก ซึ่งเปน
กลุมที่ไมไดดีตอเขาเทาไรนัก แตเขาก็พยายามทําดีตอบ ในที่สุดเพื่อนบานก็
เปลี่ยนใจมายอมรับความเปนเพื่อนของเขา เขาสรุปวาสิ่งแวดลอมรอบโลก/
รอบตัวเรา เปนอะไรที่อยูนอกเหนือการควบคุมของเรา แตสิ่งที่เราสามารถ
ควบคุมได ดูแลได คือ ครอบครัวของเขา (เชน การสวดดวยกัน วิธีการดําเนิน
ชีวิต ฯลฯ) ในที่สุดเมื่อเพื่อนบานของเขาจะยายไปอยูที่อื่น เพื่อนบานดังกลาวจึงเสนอขายบานให แอนโทนี่ กอนใครๆใน
ราคาเทาทุนที่เพื่อนบานนั้นไดซื้อมาเทานั้น เขาถือวานี่เปนการจัดการของพระ เขากลาววาการแตงงานของเขาเปน
แผนการของพระ เปนการเรียกของพระ เพราะฉะนั้นแผนการของพระนั้นสําคัญมากกวาแผนการของเขา ครอบครัวของ
เขาผานความยากลําบากก็จริง แตทุกครั้งพระใหสิ่งที่ดีกวาแกเขาเสมอ ฉะนั้นทุกครอบครัวควรที่จะมีพระเปนเจาเปน
ศูนยกลาง จากประสบการณของเขาที่จะรักโดยไมมีเงื่อนไข ผลที่ไดรับคือ พระจะใหมากกวา หากครอบครัวใดประสบ
ความยากลําบาก ควรที่จะหาความชวยเหลือจากพระ ซึ่งทําใหสิ่งที่มิอาจเปนไปได ใหเปนไปได เขาสรุปวาครอบครัว
จะตองมีพระเปนเจาเปนศูนยกลางของบาน
หัวขอที่ 6 ความจริงเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องเพศ (Unmasking the Gender Ideology)บรรยายโดย ดร.ไบรอัน วา
แนวความคิดเรื่องนี้มีจุดกําเนิดจากความเห็นแกตัวของพวกนักการเมือง ที่นํามาใสไวในเรื่องนโยบายความมั่งคงของชาติ
ความคิดหนึ่งที่ถูกบังคับใสในประเทศที่กําลังพัฒนาจากประเทศที่ร่ํารวยคือ เรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับเพศ (Gender) มัน
เปนรูปแบบของอาณานิคมในทางความคิด พวกเขาโปรโมต / สงเสริมแนวความคิดเชนนี้ โดยเอาไปผูกโยงไวกับโครงการ
ชวยเหลือตางๆ และการศึกษา เชน นโยบายในเรื่องการควบคุมประชากร นโยบายเรื่องทางเลือกเสรี (freedown of
Choices) การทํ า แท ง การแต ง งานเพศเดี ย วกั น พวกเขาใช คํ า ที่ มี ค วามหมายกํ า กวม มี ค วามหมายซ อ นเร น ซึ่ ง ไม มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับความเปนจริง แตสรางความสับสนในสังคมตางๆ เชน ในโรงเรียน ในวัด ฯลฯ การตัดสินใจวา
เปนเพศใดขึ้นอยูกับอิทธิพลของสังคมหรือความรูสึกสวนตัว ถามวาใครคือผูสรางของเรื่องนี้ คาทอลิกควรที่จะหยุดความ
สับสนในประเด็นเรื่องเพศนี้ ผานทางการสอนในโรงเรียนคาทอลิกและในวัด
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หัวขอที่ 7 ความเขาใจเรื่องการทําแทง “Understanding Abortion: The Global Holocaust” : การสังหารหมูในปจจุบัน
ดร.ลิกายา ผูบรรยายในหัวขอนี้ไดอธิบายถึงความหมายของชีวิตและความนากลัว นาขยะแขยงของการทําแทง เขาถือวาลูกๆ
ของเขาเป นความมั่ งคั่ ง เป น ขุน ทรั พ ย ของเขา ไม ใช เ ป น ตั วถ ว ง แต เ ป นผลงานที่ สํา คั ญ ที่ สุด ของเขา เขาได ต อกย้ํ า เรื่ อ ง
วัฒนธรรมของความตายที่ไดมีวิทยากรอื่นๆกลาวถึงแลวอีกครั้งหนึ่ง เขากลาววา ผูที่เคยทําแทงมากอนวา ภายหลังมักจะ
ประสบปญหา Truma feeling ซึมเศรา ติดแอลกอฮอร ติดยา หรือแมแตบางคนติดฆาตัวตาย ดร.ลิกายา สรุปวาการทําแทงดู
เหมือนไดประโยชนสวนตัวในระยะสั้น แตในระยะยาวจะมีแตความทุกข เราควรที่จะรักษาชีวิตทารกในทองไว ในระยะสั้น
อาจจะมีความยากลําบากบาง แตในระยะยาวเราจะพบความสุข
หัวขอที่ 8 Humanae Vitae : Relevance in Today’s World เรื่องที่เกี่ยวของในปจจุบันกับเอกสารดังกลาว
Rev.Fr.shenan Boquet ประธานองคกรสงเสริมชีวิตสากล ทานไดบรรยายโดยเริ่มดวยคําถาม “ใครคือมนุษย” และทาน
ได ต อบโดยอ า งอิ ง จากพระคั มภี ร ต อนต า งๆ คุ ณ พ อ ได อ ธิ บ ายข อ ความเชื่ อ ของคาทอลิ ก ตั้ ง แต เ รื่ อ งศั ก ดิ์ ศ รี ข องมนุ ษ ย
ธรรมชาติของการแตงงาน ความยุติธรรมในสังคม เทววิทยา ศีลธรรม การมองมนุษยทั้งครบตองประกอบไปดวย กายและจิต
วิญญาณ ศีลแตงงาน เปนกระแสเรียกของชายและหญิง ที่จะรวมเปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อจุดประสงคในการสรางครอบครัวและมี
ความรับผิดชอบรวมกัน ครอบครัวที่ดีจะตองดําเนินชีวิตอยางเต็มศักยภาพตามแผนการสรางของพระเปนเจา เราควรที่จะตอง
เขาใจความจริงพื้นฐานของชีวิตมนุษยอยางเปนเหตุผล ตามแผนการสรางของพระ
หลังจากในภาคเชาของวันที่ 3 ของการสัมมนา ซึ่งจบลงตรงหัวขอที่ 8 แลว ในภาคบายของวันที่ 3 มีการแบงแยกออกเปน
หองยอย ๆ จํานวน 8 หอง ตามประเด็นเรื่องตางๆ 8 หัวขอ ใหผูเขารวมสัมมนาเขารับฟงการบรรยายตามหัวของเรื่องที่ตน
สนใจ ทางกลุมไดเลือกที่จะเขารับฟงการบรรยายในเรื่อง The Mission of the Pro-Life Movement Organizing Your
Pro Life Group โดย Dr.Brian Clowes ผูบรรยายไดแนะนําองคกรสงเสริมชีวิต วาในการที่จะจัดตั้งกลุมองคกรสงเสริมชีวิต
เราจะตองมี 4 ขั้นตอน คือ 1. สวดภาวนา Pray เราจะตองมีชีวิตภายใน จะตองรูวาภาวนาอยางไร ฯลฯ
2. การจัดการ Organize จะตองมีการจัดการอยางเปนระบบ โดยมีหนาที่ที่ตองจัดการ 11 อยาง
2.1 หาคุณพอจิตตาภิบาลที่ดี Good Spiritual Director
2.2 ประชุมสม่ําเสมอ Regular Meeting
2.3 ตองทําความเขาใจ / ศึกษา ผูที่สนับสนุนการทําแทงวาเหตุผลของเขาคืออะไร Intelligence on Pro-Abortion
2.4 เลือกผูนําและเจาหนาที่ทั้งหลายแหล
2.5 ฝกอบรม Training
2.6 จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร Establish Vision Mission Value Strategy
2.7 ทําความรูจักผูมีอํานาจที่อยูในโครงสราง Good Relationship with Power Structure
2.8 ออกจดหมายขาว Newsletter
2.9 คัดเลือกสมาชิก Recruitment
2.10 ทําอยางมืออาชีพ Cultivate Good Moral – Professional
2.11 เรียนรูเรื่องตางๆที่เกี่ยวของใหถองแท Learning all Topics
3. การวางแผน Planing กลุมตองเรียนรูจุดประสงคขององคกรสงเสริมชีวิต ซึ่งตองปกปองชีวิตทารกที่ยังไมเกิด จะตอง
มีสาระสําคัญของการบริหารภารกิจ ใครจะตองทําอะไร? อยูตรงไหน? สงเสริมความเปนหนึ่งเดียวกันของกลุม รูจุดออนของ
กลุมที่สนับสนุนการทําแทง
4. การใหความรู Expose / Educate กลุมควรรูวิธีการที่วาทําอยางไรที่จะไปเผยแพร ความอันตราย-ความชั่วรายของ
การทําแทง และใหความรูแกสาธารณะ / สมาชิกทั้งหมดของกลุมควรที่จะมีองคประกอบ 4 องคประกอบในตนเอง คือ Physical รางกาย / Mental จิตใจ / Emotional อารมณ / Spiritual ชีวิตจิต/ชีวิตภายใน
พระสังฆราชกิตติคุณ Anthony Lee Kok Hin แหงสังฆมณฑล Miri ผูมาแบงปนหัวขอ The Role of the Holy Spirit
in the Promotion and Defense of Love, Life and Family บทบาทของพระจิตในการสงเสริมและปกปองชีวต
ิ ความรัก
ครอบครัว ใหกลุมยอยที่ 8 ไดกลาววา เราควรที่จะใหความเอาใจใสกับพระจิตในพระธรรมเกาเราเห็นการทํางานของพระบิดา
ในพระธรรมใหมก็เลาเรื่องของพระบุตร ในยุคใหมนี้พระจิตเจากําลังทํางาน เพราะฉะนั้น เราตองสวดขอพระจิตเจาบอยๆ......
กลุมสงเสริมชีวิตจําเปนตองสวดขอความชวยเหลือจากนักบุญอัครเทวดามีคาแอลดวยเพื่อตอสูกับวัฒนธรรมแหงความตาย....
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