
1                                                               วิสัยทัยน  ์              
ประชากรของพระเจา้มสีุขภาพกายใจสมบูรณ์ 

     และร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกนัฉนัพีน้่อง 
             เป่ียมดว้ยคุณธรรมในความรกัของพระเจา้     

   พย์ ธกิจ     
   ส่งเสรมิเวชบุคคล เครอืขา่ยผูสู้งอายุ เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้                
  ใหไ้ดร้บัการอภบิาล และอุทศิตนรบัใชป้วงชนดา้น        
  สุขภาพอนามยั โดยเน้นผูย้ากไรต้ามแบบอยา่งพระเยซูเจา้    

   มกราคม มกราคม มกราคม ---   กมุภาพนัธ์ กมุภาพนัธ์ กมุภาพนัธ์ 202120212021   ( ฉ.1/( ฉ.1/( ฉ.1/2564 2564 2564 ) ) )    

       ภาคี 5 หน่วยงาน คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อการพฒันาสงัคม แผนกสตร ี(คคส.) สื่อมวลชนคาทอลกิประเทศไทย            
สหพนัธอ์ธกิารเจา้คณะนกับวชในประเทศไทย และแผนกสตรอีคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จดัสมัมนาหวัขอ้ “พรบ. มาตรา 301   
และ 305 กบัจดุยืนคาทอลิก”  เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2564 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 10 อาคารสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่            
ประเทศไทย และสมัมนาทางไกล ผา่นระบบ ZOOM เพื่อชกัชวนใหค้ดิไตร่ตรองดว้ยความเขา้ใจในดา้นประเดน็ทัง้ทาง
กฎหมายบา้นเมอืง สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว รวมถงึเขา้ใจมุมมอง และจดุยนืของพระศาสนจกัรคาทอลกิ                           
กฎแห่งจรยิธรรมและความเป็นมนุษย ์ ทีส่ าคญักวา่คอื บทบาทขององคก์รศาสนา และภาครฐั ในการทีจ่ะจดัระบบดูแลและ             
ประคบัประคองสตร ีเมือ่ประสบปญัหานี้ไดอ้ย่างไร โดยหวงัวา่จะเป็นเวทแีห่งการสรา้งความเขา้ใจ ใชป้ญัญาในการแกไ้ข

การสมัมนา“พรบ. มาตรา 301 และ 305 กบัจดุยืนคาทอลิก” 

กรรมาธิการฝ่ายสงัคมสภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ประกอบดว้ย                            



   เวลา 09.00 น.  บชิอปฟิลปิ บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธกิารฝา่ยสงัคม                                
สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย เป็นประธาน                                                               
เปิดการสมัมนา “พรบ. มาตรา 301 และ 305 กบัจดุยืนคาทอลิก”  โดยม ี                                                                                                                  
ทพญ.จนัทนา อึง้ชศูกัดิ ์ผูอ้ านวยการแผนกสตร ี(คคส.) ชีแ้จงวตัถุประสงคข์อง                                                               
การจดังานฯ การสมัมนาครัง้นี้มผีูเ้ชีย่วชาญทางดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งร่วมอภปิราย                                                                                                
บาทหลวงสุเทพ วนพงศท์พิากร เลขาธกิารคณะกรรมการทีป่รกึษาเศรษฐกจิและ                                                                 

กฎหมายบา้นเมอืง สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย ในหวัขอ้                                                                                
“ร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305”                                                                                
บาทหลวงเชดิชยั เลศิจติรเลขา อธกิารและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลคามลิเลยีน                                                                 

ในหวัขอ้“จดุยนืของพระศาสนจกัรคาทอลกิเรือ่งการปฏสินธ ิคุมก าเนดิและการท าแทง้”                                                                               
ซสิเตอรอ์นุรกัษ์ ไชยเผอืก จาก คณะนกับวชหญงิศรชีมุพาบาล ผูอ้ านวยการ                                                                                                                                                               

บา้นดอกไมป้า่(สถานทีร่องรบัผูท้ีต่ ัง้ครรภ์ไม่พรอ้ม) จงัหวดัเชยีงใหม่ ในหวัขอ้                                                                             
“การโอบอุม้ของสงัคมเมือ่ปญัหาเกดิแลว้”  โดยม ีบาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูช้ว่ยเลขาธกิารฝา่ยสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์                                                                  
สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย ฝา่ยสงัคม  บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผูอ้ านวยการสื่อมวลชนคาทอลกิ
ประเทศไทย เป็นผูด้ าเนินการและร่วมอภปิราย  เมื่อเสรจ็สิน้การอภปิรายแลว้ ซสิเตอรอ์รญัญา กจิบุญช ูประธานสหพนัธ์
อธกิารเจา้คณะนกับวชในประเทศไทย เป็นผูก้ล่าวขอบคุณและปิดการสมัมนา.. 
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 ต่อหน้า 3.. 

.. 

  บชิอปฟิลปิ บรรจง ไชยรา  เป็นประธานภาวนาและเปิดการสมัมนาผา่นทางระบบ ZOOM โดยยกพระวรสารของ                 
นกับุญมทัธวิ 22:35–40  ความวา่ “มคีนหนึง่เป็นบณัฑติทางกฎหมายไดทู้ลถามเพือ่จบัผดิพระองคว์า่พระอาจารยบ์ทบญัญตั ิ 
ขอ้ใดเป็นเอกในธรรมบญัญตั ิพระเยซูเจา้ตรสัตอบวา่ ท่านจะตอ้งรกัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของท่านสุดจติ สุดใจ สุดวญิญาณ
สุดสตปิญัญาของท่าน นีค่อื บทบญัญตัเิอกและเป็นบทบญัญตัแิรก บทบญัญตัปิระการที ่2 กเ็ชน่เดยีวกนั คอืท่านตอ้งรกัเพือ่น
มนุษยเ์หมอืนรกัตนเอง ธรรมบญัญตัแิละค าสอนของบรรดาประกาศกกข็ึน้อยู่กบับทบญัญตั ิ2 ประการนี้”  พ่อรูส้กึดใีจ ชืน่ชม 
และอยากใหก้ าลงัใจกบั คุณหมอจนัทนา อึง้ชศูกัดิ ์ผูอ้ านวยการแผนกสตร ีและ ซสิเตอรอ์รญัญา กจิบุญช ูทีร่่วมกนัจดัสมัมนา
หวัขอ้ พรบ.มาตรา 301 และ 305 กบัจุดยนืคาทอลกิ เพื่อศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษยข์องเรา 
 วนันี้ทีเ่ราร่วมกนั แมเ้ป็นส่วนเลก็ๆของสงัคมกเ็ป็นการสะกดิใหส้งัคมตระหนกัถงึจุดยนืของครสิตชนในเรื่องศกัดิศ์รแีละ
ความเป็นมนุษยแ์ละเป็นโอกาสทีเ่ราจะสรา้งจติส านึกในสงัคมไทยใหม้มีโนธรรม ตระหนกัถงึศกัดิศ์รแีละความศกัดิส์ทิธิข์อง          
ชวีติมนุษย ์ และในโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์ม ี2 ค าทีพ่่ออา่นแลว้ซื้ง คอื Save Baby Stop Abortion พรอ้มกบัรูปหญงิที่
ตัง้ครรภ์นัน้ ดูแลว้ด ีฟงัแลว้มคีวามหมาย ส าหรบัคาทอลกิจงึตอ้งยนืหยดัในจุดยนืของพวกเรา เพื่อสะกดิมโนธรรมของสงัคม 
ใหค้ าวา่ Save Baby Stop Abortion  อยู่ในจติใตส้ านึกของสงัคมไทยเราเสมอไป โดยเฉพาะในโอกาสนี้ 
        ตามค าสอนของคาทอลกิมนุษยถ์ูกสรา้งมาใหม้อีสิรภาพในดา้นความคดิ การกระท า แต่การกระท านัน้ตอ้งอยู่ในกรอบของ
มโนธรรมทีถู่กตอ้ง ทีพ่ระเจา้ทรงมอบใหม้นุษย ์เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินชวีติ 

 ต่อจากหน้า 1 .. 



      พระคมัภีรบ์อกเราว่า พระเจา้ทรงสรา้งมนุษยม์าในภาพลกัษณ์ของพระองค ์และพระองคท์รงมอบอ านาจใหเ้ขาดูแล                       
สิง่สรา้งของพระองค ์การดูแลนัน้กค็อื ไม่ท ารา้ย ไมท่ าลาย ในแง่นี้ชวีติมนุษยท์กุคนมคีวามเทา่เทยีมกนั ไมม่คีวามแตกต่าง
ระหวา่งคนรวยกบัคนจน ระหวา่งเจา้นายกบัคนใช ้และระหวา่งผูป้กครองกบัผูท้ีอ่ยูใ่นปกครอง ระหวา่งผูท้ีเ่กดิมามองเหน็โลก          
แลว้กบัผูท้ีอ่ยู่ในครรภ์ของมารดา เพราะการเป็นมนุษยเ์ริม่ตัง้แต่การปฏสินธใินครรภ์ของมารดา มนุษยก์ลุม่นี้ชว่ยตวัเองไมไ่ด้ 
     พวกเขาตอ้งการความชว่ยเหลอืและปกป้องพวกเขาเป็นกลุ่มมนุษยท์ีเ่รยีกวา่ “Silent cry : รอ้งแต่ไมม่ใีครไดย้นิ”                  

เราตอ้งรกัชวีติของพวกเขา เหมอืนกบัรกัชวีติของเราเอง เราตอ้งปกป้องพวกเขา การสมัมนาครัง้นี้เป็นวธิหีนึ่งทีพ่วกเรา                
ก าลงัปกป้องพวกเขา พอ่จงึบอกวา่ พอ่ชืน่ชมผูท้ีจ่ดัสมัมนาและทมีงานและทุกคนทีใ่หค้วามสนใจเขา้ร่วมสมัมนาในครัง้นี้                   
เพื่อแสดงจุดยนืตามความเชือ่ของคาทอลกิของเราทุกคน 
   สัมเดจ็พระสัย์ ตะปาปาฟรยงซิสั  ตรสัวา่ ปีศาจทีน่่ากลวัทีสุ่ดคอืการตายดา้น จากการแยกแยะความดคีวามชัว่ หากเรา         
แยกแยะไม่เป็นวา่สิง่ใดคอื ความด ีสิง่ใดคอื ความชัว่ เรากแ็พปี้ศาจแลว้ Save Baby Stop Abortion ขอใหพ้วกเราดูแล 
เดก็ทารกและอย่าท าแทง้ 
   พ่อขอเปิดการสมัมนาครัง้นี้อย่างเป็นทางการ วอนขอพระจติของพระเจา้น าทาง และเป็นพลงัของวทิยากร และทุกคนที่ 
เขา้ร่วมการสมัมนาครัง้นี้ ขอพระเจา้อวยพร และขอแม่พระอยู่เคยีงขา้งพวกเราทุกคน ขอใหก้ารสมัมนาครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไป 
ตามจุดประสงคท์ีไ่ดต้ัง้ไว ้.. 
 ซสิเตอรอ์รญัญา กจิบุญช ูกล่าวขอบคุณ ความวา่ วนันี้หวัขอ้บอกวา่พรบ.มาตรา 301 และมาตรา 305 กบัจุดยนืคาทอลกิ   
และมคีตพิจน์วา่ Save Bady Stop Abortion กเ็ชือ่วา่เราคงอยู่ในจุดนี้ ในขณะทีส่งัคมก าลงั Save Bady และ Stop Abortion  
  เมื่อสกัครู่ไดย้นิคุณพ่อวทิยากรไดพ้ดูถงึพระราชบญัญตันิี้ออกมา 60 ปีมาแลว้ โดยประสบการณ์ตวัเองกจ็ าไดเ้มื่อ 30 ปี          
ทีแ่ลว้ ไดร้บัการเชญิชวนใหแ้สดงสทิธคิดัคา้นกฎหมายการท าแทง้ เป็นครัง้แรกทีไ่ดร้บัการเชญิชวน แลว้ตอนนัน้ตวัเองก ็          
เซน็ชือ่ดว้ยความสมคัรใจ สมคัรใจในครัง้นัน้ดว้ยพืน้ฐานความเชือ่อยา่งเดยีว คอืความเชือ่ทีบ่อกวา่มนุษยเ์รา ไมใ่ชเ่จา้ของ             
ชวีติของเราและมนุษยไ์ดร้บัสทิธขิองความเป็นมนุษย ์มตีัง้แต่เริม่ตน้ปฎสินธ ิอนันัน้คอืความเชือ่เท่านัน้ ตอนนัน้ไม่ไดรู้เ้รือ่ง
กฎหมาย ไม่ไดรู้เ้รื่องสทิธมินุษยชน ไม่รูเ้รื่องอะไรเลย กข็อบคุณพระเจา้ทีพ่ระศาสนจกัรกแ็สดงจุดยนืต่อเรื่องนี้มาเป็นระยะๆ 
อย่างเขม้แขง็และเอาจรงิเอาจงั 
 ขอบคุณพระเจา้ทีส่งัคมมคีวามเจรญิกา้วหน้าทกุๆดา้น โดยเฉพาะในดา้นของความรูใ้นวชิาการแขนงต่างๆและใน 
เรื่องเทคโนโลย ีแลว้กต็อ้งยอมรบัวา่ชวีติเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนและซบัซ้อน เกีย่วขอ้งกบัหลาย ๆ มติไิม่วา่จะดา้นศกัดิศ์ร ี
ความเป็นมนุษย ์สทิธมินุษยชน ความเป็นบุคคล ความยุตธิรรม ความเสมอภาค และศลีธรรม 
 การสมัมนาวนันี้ ตอบโจทยใ์นอดตีของตวัเอง ทีเ่รายนืหยดัเฉพาะความเชือ่เท่านัน้ วนันี้เราไดเ้ปิดโลกทศัน์มากขึน้ 
ในหลากหลายมติทิีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เราจะมองโลกอย่างเขา้ใจ แลว้กม็องปญัหาดว้ยความจรงิ และตดัสนิดว้ยความถูกตอ้ง 
 ขอขอบคุณ บาทหลวงสเุทพ วนพงศท์พิากร ก่อนในฐานะทีท่่านมาพดูในวนันี้ ท่านพูดในฐานะทีเ่ป็นนกักฎหมาย                
ขอบคุณ ทีอ่ธบิายทีม่าทีไ่ปของ พรบ.ทัง้ 2 มาตรา สาระส าคญัของพระราชบญัญตัทิัง้สองมาตรา ใหเ้ราเขา้ใจอย่างกระจ่างแจง้            
ใหเ้ราไดท้ราบเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัทิัง้สองในฐานะทีเ่ราเป็นคนไทย โดยเฉพาะหญงิไทยทีจ่ะตอ้งตดัสนิใจต่าง             
สทิธเิสรภีาพ และทีส่ าคญัตามกฎศลีธรรม 

  บชิอปฟิลปิ บรรจง ไชยรา  เป็นประธานภาวนาและเปิดการสมัมนาผา่นทางระบบ ZOOM โดยยกพระวรสารของ                 
นกับุญมทัธวิ 22:35–40  ความวา่ “มคีนหนึง่เป็นบณัฑติทางกฎหมายไดทู้ลถามเพือ่จบัผดิพระองคว์า่พระอาจารยบ์ทบญัญตั ิ 
ขอ้ใดเป็นเอกในธรรมบญัญตั ิพระเยซูเจา้ตรสัตอบวา่ ท่านจะตอ้งรกัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของท่านสุดจติ สุดใจ สุดวญิญาณ
สุดสตปิญัญาของท่าน นีค่อื บทบญัญตัเิอกและเป็นบทบญัญตัแิรก บทบญัญตัปิระการที ่2 กเ็ชน่เดยีวกนั คอืท่านตอ้งรกัเพือ่น
มนุษยเ์หมอืนรกัตนเอง ธรรมบญัญตัแิละค าสอนของบรรดาประกาศกกข็ึน้อยู่กบับทบญัญตั ิ2 ประการนี้”  พ่อรูส้กึดใีจ ชืน่ชม 
และอยากใหก้ าลงัใจกบั คุณหมอจนัทนา อึง้ชศูกัดิ ์ผูอ้ านวยการแผนกสตร ีและ ซสิเตอรอ์รญัญา กจิบุญช ูทีร่่วมกนัจดัสมัมนา
หวัขอ้ พรบ.มาตรา 301 และ 305 กบัจุดยนืคาทอลกิ เพื่อศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษยข์องเรา 
 วนันี้ทีเ่ราร่วมกนั แมเ้ป็นส่วนเลก็ๆของสงัคมกเ็ป็นการสะกดิใหส้งัคมตระหนกัถงึจุดยนืของครสิตชนในเรื่องศกัดิศ์รแีละ
ความเป็นมนุษยแ์ละเป็นโอกาสทีเ่ราจะสรา้งจติส านึกในสงัคมไทยใหม้มีโนธรรม ตระหนกัถงึศกัดิศ์รแีละความศกัดิส์ทิธิข์อง          
ชวีติมนุษย ์ และในโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์ม ี2 ค าทีพ่่ออา่นแลว้ซื้ง คอื Save Baby Stop Abortion พรอ้มกบัรูปหญงิที่
ตัง้ครรภ์นัน้ ดูแลว้ด ีฟงัแลว้มคีวามหมาย ส าหรบัคาทอลกิจงึตอ้งยนืหยดัในจุดยนืของพวกเรา เพื่อสะกดิมโนธรรมของสงัคม 
ใหค้ าวา่ Save Baby Stop Abortion  อยู่ในจติใตส้ านึกของสงัคมไทยเราเสมอไป โดยเฉพาะในโอกาสนี้ 
        ตามค าสอนของคาทอลกิมนุษยถ์ูกสรา้งมาใหม้อีสิรภาพในดา้นความคดิ การกระท า แต่การกระท านัน้ตอ้งอยู่ในกรอบของ
มโนธรรมทีถู่กตอ้ง ทีพ่ระเจา้ทรงมอบใหม้นุษย ์เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินชวีติ 

3 
 ต่อหน้า 4.. 



 ขอขอบคุณ บาทหลวงเชดิชยั เลศิจติรเลขา อธกิารและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลคามลิเลยีน ทีก่รุณาแบ่งปนัจุดยนืของ                
พระศาสนจกัร ไม่วา่จะเป็นเรื่องการปฏสินธ ิการคุมก าเนิดและการท าแทง้ กเ็ชน่เดยีวกนัคุณพอ่ตอกย ้าอย่างหนกัแน่นอกีครัง้          
ใหด้ฉินัและทกุคนยงัคงยดึมัน่ในจุดยนืของความเชือ่ของพระศาสนจกัรทีไ่ม่เปลีย่นแปลง ตามค าสอนของพระศาสนจกัร 
คาทอลกิ ในขอ้ 2270  ชวีติมนุษยน์ัน้ตอ้งไดร้บัการเคารพและปกป้องอย่างเตม็ที ่ตัง้แต่เริม่ปฏสินธ ิตัง้แต่วนิาทแีรกทีม่ชีวีติ
มนุษยจ์ะตอ้งไดร้บัการยอมรบัวา่ เขามสีทิธขิองความเป็นบุคคล ซึง่เราไม่สามารถจะละเมดิสทิธขิองชวีติบรสิุทธิน์ัน้ได ้และ 
การสมัมนาวนันี้ ยงัท าใหเ้ราตระหนกัอกีครัง้หนึ่งวา่ เราตอ้งเป็นกระบอกเสยีงของผูท้ีไ่รเ้สยีง 
 ขอขอบคุณ ซสิเตอรอ์นุรกัษ์ ไชยเผอืก จากคณะศรชีมุพาบาล ทีแ่บ่งปนัใหเ้ราไดท้ราบ และชืน่ชมในงานของ 
คณะนกับวชหญงิ ทีท่ าในนามของพระศาสนจกัร สะทอ้นความรกัของพระเจา้ทีเ่ป็นมารดา ตามทีม่สีอนไวใ้นหนงัสอื 
ประกาศกเยเรมยี ์ทีบ่อกวา่ เราไดร้กัเจา้ดว้ยความรกันิรนัด ์เพราะฉะนัน้เราจงึน าเจา้มาดว้ยความรกั และสรา้งเจา้อกี และ 
เจา้จะถูกสรา้งใหม่ ท าใหพ้วกเขาไดรู้ส้กึวา่เขามสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความรกั ความเอาใจใส่ การเลีย้งดู การศกึษาทีเ่ท่าเทยีมกบั 
คนอื่นๆ ทีม่สีทิธทิีจ่ะมชีวีติอยู่บนโลกนี้ 
 และสุดทา้ยขอบคุณทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมสมัมนา ไม่วา่จะสมัมนาในหอ้งนี้ และร่วมสมัมนาระบบออนไลน์ 
 ตวัดฉินัเองกส็มัผสัไดว้า่ ก่อนหน้านี้ในชว่งทีเ่ริม่บอกวา่ตวักฎหมายนี้ก าลงัมาแลว้จะพลาดแลว้ ตอ้งยอมรบัวา่  
มโนธรรมถูกรบกวนมากเราจะท าอะไรกนัด ีดฉินักต็ระหนกัถงึบทบาทหน้าทีข่องตนเองในฐานะทีเ่ป็นครสิตชน ในฐานะ          
ทีเ่ป็นพระสงฆ ์นกับวชชายหญงิ ทีจ่ะตอ้งปกป้องชวีติมนุษย ์แลว้กป็รารถนาทีจ่ะใหม้าตรฐานของศลีธรรมของประเทศไทย
สูงขึน้ แลว้กเ็ขม้แขง็ขึน้ 
 มคี าพูดหนึ่งทีบ่อกวา่ จุดเทยีนเลม่หนึ่งขึน้ ยงัดกีวา่สาปแชง่ความมดื แมก้ฎหมายจะผา่นกระบวนการพจิารณาไปแลว้ 
จนดูเหมอืนวา่เราท าอะไรไม่ทนั เราไม่สามารถตา้นกระแส เสยีงของเราน้อยนดิในสงัคม แต่สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 
ตรสัวา่ แมจ้ะมเีงาหนาทบึทีไ่ม่ควรละเลย แตก่ย็งัมหีนทางของความหวงัมากมายในหนทางขา้งหน้าตอ่ไป พระเจา้ยงัหวา่น 
เมลด็พนัธุแ์ห่งความดใีนมนุษยชาต ิ สิง่ทีเ่ราจะท าได ้เมื่อสกัครูก่ม็เีสยีงเยอะแยะจากพวกเราทีบ่อกวา่ เราควรจะตอ้งท า                 
เชงิรุกและเชงิรบัอยู่ แต่เชงิรุกตอ้งท าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ จากขอ้เสนอของหลายท่าน เพราะฉะนัน้กเ็ชือ่วา่เราควรจะ 
ตอ้งลุกขึน้มาท าหน้าทีเ่ป็นแสงสวา่งต่อไปในสงัคม โดยเฉพาะการร่วมทกุขร์่วมสุข และร่วมเป็นความหวงั ดูแลเอาใจใส่ 
บรรดาสตร ี อนันี้เน้นเป็นกลุ่มแรกก่อน ในเรือ่งของสตร ี
 จ าไดว้า่ เมื่อตอนทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ เสดจ็เยอืนประเทศไทยเมื่อปี 2019 และเวลาทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปา 
ตรสัวา่ ขา้พเจา้นกึถงึสตร ีและเดก็ในยคุของเรา ทีต่อ้งเผชญิกบัความรุนแรง กบัการถกูเอารดัเอาเปรยีบ และการถูกบงัคบั 
ในหลากหลายรูปแบบ ขอใหเ้ราร่วมปณธิานเดยีวกบัพระองคใ์นการท างานทัง้ระดบัส่วนตวั ระดบัองคก์ร ระดบัคณะ              
ทีจ่ะท างานอยา่งไม่รูจ้กัเหน็ดเหนื่อย ในการทีเ่ราจะหล่อหลอมใหทุ้กคนเคารพในศกัดิศ์รขีองตนเองและผูอ้ ื่น เคารพใน            
ความเป็นหญงิและเป็นชาย และทีส่ าคญัหลอ่หลอมมโนธรรมทีถู่กตอ้ง หลอ่หลอมใหเ้กดิกฎแห่งศลีธรรมทีด่งีาม             
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มโนธรรมก่อนการตดัสนิใจ สรา้งคา่นิยมของการถอืความบรสิทุธิ ์การครองตน ส่งเสรมิสถาบนัครอบครวั
ใหเ้ขม้แขง็ ทีห่ล่อเลีย้งดว้ยความรกัและความเชือ่ ใหเ้ป็นสงัคมทีม่อีารยธรรมแหง่ความรกั ความยุตธิรรมและสนัต ิสุดทา้ย
สมเดจ็พระสนัตะปาปาไดต้รสัอกีวา่ ใหเ้ราสรา้งพระศาสนจกัรทีเ่ป็นบา้น หรอืสถานทีแ่ห่งความเมตตากรุณาแบบใหเ้ปล่า     
ซึ่งทุกคนทีก่ าลงัประสบปญัหา รูส้กึวา่ไดร้บัการตอ้นรบั ไดร้บัความรกั การใหอ้ภยั และก าลงัใจ เพราะฉะนัน้สรุปกค็อืวา่  
พระศาสนจกัรจะตอ้งเป็นพระศาสนจกัรทีน่ าความหวงั เป็นพระศาสนจกัรแห่งการเยยีวยา และเป็นพระศาสนจกัรทีเ่ป็น 
มโนธรรมของสงัคม   ต่อหน้า 5.. 
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 สุดทา้ยนี้ ขอปิดดว้ยบทภาวนา ทีม่าจากสมณสาสน์ ความชืน่ชมยนิดแีห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium) ทีบ่อกวา่   
ขอพระแมม่ารยีพ์รหมจารแีละมารดา พระนางมอบตนอย่างสิน้เชงิแด่พระเจา้ ขอโปรดชว่ยใหข้า้พเจา้ทัง้หลายตอบรบัใน
ความเร่งด่วน ทีจ่ะท าใหข้า่วดขีองพระเยซูเจา้สะทอ้นกอ้ง แมพ่ระทรงยนืหยดัมัน่คง ณ เชงิกางเขน ดว้ยความเชือ่ทีไ่ม่
หวัน่ไหว บดันี้ขอโปรดใหข้า้พเจา้ทัง้หลายมคีวามกระตอืรอืรน้ใหม่ ทีจ่ะน าพระวรสารแห่งชวีติไปสู่ทุกคน ขา้แต่พระมารดา
แห่งพระวรสารทรงชวีติ โปรดภาวนาเพื่อขา้พเจา้ทัง้หลาย และเพือ่พระศาสนจกัรดว้ยเทอญ ...  
 สืบ่เนือ่งจากคณะรฐัมนตร ีไดม้มีตเิหน็ชอบ “ร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และ 
305 ความผดิฐานท าใหแ้ทง้ลกู” หรอื “ท าแทง้” เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิายน 2563 และสภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิฯ    
ไดท้ าหนงัสอืลงวนัที ่6 มกราคม 2564 ถงึประธานคณะกรรมาธกิาร การศาสนา คุณธรรม จรยิธรรม ศลิปะและวฒันธรรม 
วฒุสิภา  เพือ่แสดงถงึจุดยนืของครสิตชนคาทอลกิ และค าสอนของพระศาสนจกัรคาทอลกิเกีย่วกบัการออกกฎหมายดงักล่าว 
 นอกจากนี้ยงัมคีรสิตศาสนกิชนผูไ้ม่เหน็ดว้ยกบัร่างพระราชบญัญตันิี้ไดร้่วมลงนามคดัคา้นดว้ย อยา่งไรกต็ามเมื่อ   
วนัที ่21 มกราคม 2564  สภาผูแ้ทนราษฎรไดม้มีตริบัร่าง จากนัน้ วนัที ่25 มกราคม 2564  วฒุสิภากม็มีตผิา่นร่างกฎหมาย
ดงักล่าวเชน่เดยีวกนั โดยในร่างนี้ไดร้ะบุใหม้ผีลบงัคบัใชก้่อน วนัที่ 12 กุมภาพนัธ ์ศกนี้ 
.  จุดยนือนัมัน่คงของพระศาสนจกัรคาทอลกิทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัการท าแทง้ดว้ยความจงใจ (direct abortion) นัน้มมีาโดยตลอด
เพราะความเชือ่ของครสิตชนเหน็วา่ สทิธขิ ัน้พืน้ฐานแห่งการมชีวีติอยูข่องมนุษย ์เป็นของประทานอนัล ้าค่า พระศาสนจกัร
คาทอลกิเหน็ความส าคญัของชวีติมนุษย ์และยงัคงต่อสูเ้พื่อรกัษาไวซ้ึ่งศกัดิศ์ร ีและคุณค่าพืน้ฐานของชวีติมนุษยท์ีเ่ริม่ตัง้แต่
เกดิการปฏสินธใินครรภ์มารดา และสิน้สุดลงเมือ่ตอ้งตายตามธรรมชาต ิทัง้นี้ ไม่จ ากดัเฉพาะในขอบเขตของพระศาสนจกัร
คาทอลกิเท่านัน้ แต่รวมไปถงึมนุษยท์ุกคนทีม่นี ้าใจด ี(all people of good will) อกีดว้ย พระศาสนจกัรคาทอลกิเรยีกรอ้งให้
พจิารณาถงึการเคารพศกัดิศ์รขีองมนุษย ์ซึ่งตัง้อยู่บน “กฎศลีธรรมตามธรรมชาต”ิ ทีพ่ระเจา้ทรงจารกึลงในจติใจของมนุษย ์
  ทุกคน เหตุผลดงันี้มนุษยท์ุกคนสามารถเขา้ถงึความจรงินี้ไดอ้ย่าง 
  เท่าเทยีมกนั มกีารด าเนินการอย่างจรงิจงัมาโดยตลอด ตัง้แต่ระดบั 
  สากลเป็นตน้มา ดงัเชน่ สัมณสัาสั ์  ”ข่าวดีเรื่องชีวิตม์ุษท ”  
  (Evangelium Vitae) ที ่สัมเดจ็พระสัย์ ตะปาปาทอห ์  ปอล ั่ี 2   
  ทรงประกาศเมื่อวนัที ่25 มนีาคม 2538 แสดงจดุยนืของพระศาสนจกัร
  คาทอลกิ ทีม่ตี่อการปกป้องชวีติมนุษยจ์ากความรุนแรง ดงัเชน่ 
  การท าแทง้ ซึ่งสมณสาสน์ฉบบันี้ ยงัไดร้บัการย ้าเตอืน และน ามา  
  ปฏบิตัเิกีย่วกบัเรื่องการปกป้องชวีติมนุษยจ์นถงึปจัจุบนั ..   

        

      อ้างอิงข้อมูล และั่า์สัามารถติดตามเ์้ือหาการสัยมม์า 
อุดมสารรายสปัดาห ์(UDOMSARN WEEKLY)                                                    

ปีที ่45  ฉบบัที ่8 ประจ าวนัที ่14 - 20 กุมภาพนัธ ์2021   
จดัพมิพโ์ดย  

สื่อมวลชนคาทอลกิแห่งประเทศไทย 

 ต่อหน้า 6.. 



 ต่อหน้า 7.. 
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“จดุทื์คาัอลิกต่อการั าแั้ง”  การสมัมนาครัง้นี้มผีูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งร่วมอภิปราย ประกอบด้วย    

  บาัหลวงสัเุัพ ว์พงน ั ิพากร   เลขาธกิารคณะกรรมการทีป่รกึษาเศรษฐกจิและกฎหมายบา้นเมอืง                                                                  
สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย หวัขอ้ “ร่างพระราชบญัญตั ิแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา             
มาตรา 301 และ 305”           
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และมาตรา 305  เกีย่วเนื่องกนั ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่นี่เป็นประมวลกฎหมายอาญา 
ทีถู่กตราไวต้ัง้แต่ปี 2499 เริม่ประกาศใช ้มผีลบงัคบั ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2500 รวมความ 60 กวา่ปีแลว้ ระหวา่ง 60 กวา่ปีนี้ 
ไดม้กีารพยายามน าเสนอการแกไ้ขปรบัปรุงอยูห่ลายครัง้ แต่กไ็ม่ประสบความส าเรจ็ เรื่องการเสนอร่างพรบ.แก้ไขเพิม่เตมิ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305  มคีวามเป็นมา คอื มเีหตุการณ์หนึ่งเกดิขึน้ เนื่องจากวา่ทางต ารวจไดไ้ปจบักมุผูก้ระท า 
ความผดิ เกีย่วกบัการท าแทง้ ซึ่งเป็นแพทยห์ญิง และขณะเดยีวกนักเ็กดิความสงสยัและเกดิค ารอ้งขึน้มาวา่ สิง่ทีท่่านท า          
อยู่นัน้ ท่านมสีทิธทิ าได ้เพราะวา่ในกฎหมายรฐัธรรมนูญ ฉบบัปจัจุบนั 2560  นี้ มอียู่ 2 มาตรา ทีเ่กีย่วเนื่อง  
 มาตราแรก คอื มาตรา 27 ทีพู่ดถงึชายและหญงิมสีทิธเิทา่เทยีมกนั และในมาตรา 28 ทีก่ล่าววา่บุคคลยอ่มมสีทิธ ิเสรภีาพ 
ในชวีติและร่างกาย ดงันัน้ ท าใหเ้กดิความสงสยั ท่านจงึไดย้ื่นค ารอ้งมาสู่ศาลรฐัธรรมนูญ   
 ศาลรฐัธรรมนูญ โดยอาศยัสทิธขิองผูร้อ้ง ตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ มาตรา 231 กร็บัเรื่อง แลว้มคี าวนิิจฉยัที่ 4/2563 โดย 
อา้งองิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ทีเ่คยบญัญตัไิวว้า่ หญงิทีท่ าแทง้หรอืใหผู้อ้ ื่นท าแทง้นัน้ มคีวามผดิทางอาญา แต่ 
ศาลรฐัธรรมนูญมาพจิารณาถงึสทิธเิสรภีาพเหนือร่างกายของตนเอง จงึวนิิจฉยัวา่กฎหมายอาญานี้ขดักบักฎหมายรฐัธรรมนูญ
 ในระบบกฎหมายไทยนัน้มลี าดบัและศกัดิข์องกฎหมายอยู่ กฎหมายพระราชบญัญตันิัน้มศีกัดิด์อ้ยกวา่กฎหมาย           
รฐัธรรมนูญ เมื่อกฎหมายทีด่อ้ยกวา่ขดักบักฎหมายทีส่งูกวา่กถ็อืวา่ไม่มผีล ดงันัน้ ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ เสยีงส่วนใหญ่จงึ 
วนิิจฉยัวา่ มาตรา 301 นัน้ ขดักบักฎหมายรฐัธรรมนูญ มาตรา 28 โดยอาศยัอ านาจในพระราชบญัญตั ิประกอบรฐัธรรมนูญ 
วา่ดว้ยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ จงึก าหนดระยะเวลาวา่ภายใน 360 วนั กฎหมายฉบบันี้ หมายถงึ ประมวลกฎหมาย         
อาญา มาตรา 301  ตอ้งไดร้บัการแกไ้ข หากไมไ่ดร้บัการแกไ้ขภายใน 360  วนั ถอืวา่ไมม่ผีล หากมาถงึจุดนี้กแ็ปลวา่ 
จะเกดิการท าแทง้เสร ีนี่เป็นค าวนิิจฉยัเมือ่วนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2563  เรื่องนี้ตอ้งส่งเขา้สู่คณะรฐัมนตร ีเมื่อคณะรฐัมนตร ี             
รบัเรื่อง ในวนัที ่3 มนีาคม 2563 กม็มีตสิง่เรื่องใหก้บัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ได้ร่วมกนัพจิารณา 
ตามค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญวา่ จะตอ้งแก้ไขตรงนี้อย่างไร      
 เมื่อมกีารร่างแกไ้ขกฎหมายนี้ ถามวา่ท าไมประชาชนชาวไทยไม่ทราบเรื่องเลย กย็อมรบัวา่อาจจะขาดการประชาสมัพนัธ ์
ทางส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ไดเ้ปิดใหแ้สดงความคดิเหน็ในเดอืนสงิหาคมและเดอืนกนัยายน ผา่นทางเวบ็ไซต ์
ของส านกังาน ปรากฏวา่ในครัง้แรกมคีนไปแสดงความคดิเหน็เพยีง 6 ท่าน หมายความวา่อยา่งไร หมายความวา่ขาดการ                
ประชาสมัพนัธ ์และการเอาใจใสก่ฎหมายนี้อย่างจรงิจงั ถอืวา่เป็นประเดน็ทีเ่ป็นขอ้บกพร่อง
 อย่างไรกด็กีระบวนการของกฎหมายกด็ าเนนิตอ่ไป จนมาถงึวนัทีค่ณะรฐัมนตรปีระกาศรบัร่าง วนัที ่17 พฤศจกิายน  2563 
เรื่องนี้จงึตอ้งถูกส่งตอ่เขา้สภาผูแ้ทนราษฎร  ซึ่งพวกเราทราบด ีในสปัดาหท์ี่แล้ว วนัที่ 20 มกราคม 2564 กผ็า่นทาง                
สภาผูแ้ทนราษฎร  หวัค ่าของวนัที่ 25 มกราคม 2564 กฎหมายฉบบันี้กไ็ดผ้า่นวฒุสิภา  
 จากรา่งของวฒุสิภานัน้ ไดย้นืยนัร่างของสภาผูแ้ทนราษฎร ทีม่กีารแกไ้ขจากร่างของคณะรฐัมนตรอียู่เลก็น้อย   
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“จดุทื์คาัอลิกต่อการั าแั้ง”  การสมัมนาครัง้นี้มผีูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งร่วมอภิปราย ประกอบด้วย    

  บาัหลวงสัเุัพ ว์พงน ั ิพากร   เลขาธกิารคณะกรรมการทีป่รกึษาเศรษฐกจิและกฎหมายบา้นเมอืง                                                                  
สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย หวัขอ้ “ร่างพระราชบญัญตั ิแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา             
มาตรา 301 และ 305”           
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และมาตรา 305  เกีย่วเนื่องกนั ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่นี่เป็นประมวลกฎหมายอาญา 
ทีถู่กตราไวต้ัง้แต่ปี 2499 เริม่ประกาศใช ้มผีลบงัคบั ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2500 รวมความ 60 กวา่ปีแลว้ ระหวา่ง 60 กวา่ปีนี้ 
ไดม้กีารพยายามน าเสนอการแกไ้ขปรบัปรุงอยูห่ลายครัง้ แต่กไ็ม่ประสบความส าเรจ็ เรื่องการเสนอร่างพรบ.แก้ไขเพิม่เตมิ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305  มคีวามเป็นมา คอื มเีหตุการณ์หนึ่งเกดิขึน้ เนื่องจากวา่ทางต ารวจไดไ้ปจบักมุผูก้ระท า 
ความผดิ เกีย่วกบัการท าแทง้ ซึ่งเป็นแพทยห์ญิง และขณะเดยีวกนักเ็กดิความสงสยัและเกดิค ารอ้งขึน้มาวา่ สิง่ทีท่่านท า          
อยู่นัน้ ท่านมสีทิธทิ าได ้เพราะวา่ในกฎหมายรฐัธรรมนูญ ฉบบัปจัจุบนั 2560  นี้ มอียู่ 2 มาตรา ทีเ่กีย่วเนื่อง  
 มาตราแรก คอื มาตรา 27 ทีพู่ดถงึชายและหญงิมสีทิธเิทา่เทยีมกนั และในมาตรา 28 ทีก่ล่าววา่บุคคลยอ่มมสีทิธ ิเสรภีาพ 
ในชวีติและร่างกาย ดงันัน้ ท าใหเ้กดิความสงสยั ท่านจงึไดย้ื่นค ารอ้งมาสู่ศาลรฐัธรรมนูญ   
 ศาลรฐัธรรมนูญ โดยอาศยัสทิธขิองผูร้อ้ง ตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ มาตรา 231 กร็บัเรื่อง แลว้มคี าวนิิจฉยัที่ 4/2563 โดย 
อา้งองิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ทีเ่คยบญัญตัไิวว้า่ หญงิทีท่ าแทง้หรอืใหผู้อ้ ื่นท าแทง้นัน้ มคีวามผดิทางอาญา แต่ 
ศาลรฐัธรรมนูญมาพจิารณาถงึสทิธเิสรภีาพเหนือร่างกายของตนเอง จงึวนิิจฉยัวา่กฎหมายอาญานี้ขดักบักฎหมายรฐัธรรมนูญ
 ในระบบกฎหมายไทยนัน้มลี าดบัและศกัดิข์องกฎหมายอยู่ กฎหมายพระราชบญัญตันิัน้มศีกัดิด์อ้ยกวา่กฎหมาย           
รฐัธรรมนูญ เมื่อกฎหมายทีด่อ้ยกวา่ขดักบักฎหมายทีส่งูกวา่กถ็อืวา่ไม่มผีล ดงันัน้ ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ เสยีงส่วนใหญ่จงึ 
วนิิจฉยัวา่ มาตรา 301 นัน้ ขดักบักฎหมายรฐัธรรมนูญ มาตรา 28 โดยอาศยัอ านาจในพระราชบญัญตั ิประกอบรฐัธรรมนูญ 
วา่ดว้ยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ จงึก าหนดระยะเวลาวา่ภายใน 360 วนั กฎหมายฉบบันี้ หมายถงึ ประมวลกฎหมาย         
อาญา มาตรา 301  ตอ้งไดร้บัการแกไ้ข หากไมไ่ดร้บัการแกไ้ขภายใน 360  วนั ถอืวา่ไมม่ผีล หากมาถงึจุดนี้กแ็ปลวา่ 
จะเกดิการท าแทง้เสร ีนี่เป็นค าวนิิจฉยัเมือ่วนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2563  เรื่องนี้ตอ้งส่งเขา้สู่คณะรฐัมนตร ีเมื่อคณะรฐัมนตร ี             
รบัเรื่อง ในวนัที ่3 มนีาคม 2563 กม็มีตสิง่เรื่องใหก้บัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ได้ร่วมกนัพจิารณา 
ตามค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญวา่ จะตอ้งแก้ไขตรงนี้อย่างไร      
 เมื่อมกีารร่างแกไ้ขกฎหมายนี้ ถามวา่ท าไมประชาชนชาวไทยไม่ทราบเรื่องเลย กย็อมรบัวา่อาจจะขาดการประชาสมัพนัธ ์
ทางส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ไดเ้ปิดใหแ้สดงความคดิเหน็ในเดอืนสงิหาคมและเดอืนกนัยายน ผา่นทางเวบ็ไซต ์
ของส านกังาน ปรากฏวา่ในครัง้แรกมคีนไปแสดงความคดิเหน็เพยีง 6 ท่าน หมายความวา่อยา่งไร หมายความวา่ขาดการ                
ประชาสมัพนัธ ์และการเอาใจใสก่ฎหมายนี้อย่างจรงิจงั ถอืวา่เป็นประเดน็ทีเ่ป็นขอ้บกพร่อง
 อย่างไรกด็กีระบวนการของกฎหมายกด็ าเนนิตอ่ไป จนมาถงึวนัทีค่ณะรฐัมนตรปีระกาศรบัร่าง วนัที ่17 พฤศจกิายน  2563 
เรื่องนี้จงึตอ้งถูกส่งตอ่เขา้สภาผูแ้ทนราษฎร  ซึ่งพวกเราทราบด ีในสปัดาหท์ี่แล้ว วนัที่ 20 มกราคม 2564 กผ็า่นทาง                
สภาผูแ้ทนราษฎร  หวัค ่าของวนัที่ 25 มกราคม 2564 กฎหมายฉบบันี้กไ็ดผ้า่นวฒุสิภา  
 จากรา่งของวฒุสิภานัน้ ไดย้นืยนัร่างของสภาผูแ้ทนราษฎร ทีม่กีารแกไ้ขจากร่างของคณะรฐัมนตรอียู่เลก็น้อย   

 แสัดงว่าตอ์์้ีกฎหมาทกผ็า่์แล้ว                                                                        
 หากมองในแงข่องกระบวนการออกกฎหมาย กต็อ้งยอมรบัวา่กฎหมายฉบบันี้           
 ถอืวา่ผา่นกระบวนการทีเ่ป็นการแปรญตัตกิารแกไ้ข จนถงึกระบวนการที ่                  
 ศาลรฐัธรรมนูญไดต้รวจ ไม่มอีะไรขดัแยง้กบักฎหมายรฐัธรรมนูญแลว้ กค็งจะ    
 ตอ้งทูลเกลา้ เพือ่ลงพระปรมาภไิธย แลว้กป็ระกาศในหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา  
 แลว้กถ็ูกบงัคบัใช ้กระนัน้กด็วีนัที่ 12 กุมภาพนัธ ์2564 ถอืวา่เป็นวนัทีค่รบ             
 360 วนั  ฉะนัน้ กฎหมายนี้จะตอ้งออกภายในวนัที่ 12 กุมภาพนัธน์ี้  

ข้อมูลและราทละเอีทดกฎหมาท มาตรา 301 และ 305 
มาตรา 301 เราทราบดวีา่ จากกฎหมายเดมิทีม่องถงึการท าแทง้ทกุกรณ ีเป็นความผดิ กระท าไมไ่ดเ้ลย สาระส าคญัของ

มาตรา 301 ทีถู่กแกไ้ขใหม่ คอืสามารถใหท้ าแทง้ไดห้รอืยุตกิารตัง้ครรภ์ได ้เมื่ออายคุรรภไ์ม่เกนิ  12  สปัดาห ์ขณะเดยีวกนั
โทษทีเ่คยม ีจ าคุก 3 ปี ปรบั 60,000 บาท ถูกแกไ้ขใหม่ ลงโทษเพยีง 1  ใน 6  กเ็หลอื 6 เดอืน และปรบั 10,000 บาท       
 อาจจะมคีนสงสยัวา่ แลว้เลข 12 สปัดาหม์าจากไหน ผมกเ็รยีนวา่ 12 สปัดาหน์ัน้ เป็นขอ้แนะน าจากแพทยสภาและ              
ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย ทีม่องวา่เป็นอายุครรภท์ีส่ามารถท าแทง้ได ้โดยทีไ่ม่มอีนัตราย เป็นความคดิเหน็
ทางการแพทย ์ 

ส่วนอกีมาตราหนึ่ง คอื มาตรา 305 ทีถู่กแกไ้ข ในกฎหมายเดมินัน้มเีพยีงแค่ 2 กรณ ีทีก่ฎหมายอนุญาตใหท้ าแทง้ได ้ 
 กรณทีี ่ 1  เป็นกรณทีีเ่ป็นอนัตรายตอ่มารดา หรอืเป็นอนัตรายต่อหญงิทีต่ ัง้ครรภ์นัน้                   

กรณทีี ่ 2  ทีก่ฎหมายอนุญาตใหท้ าแทง้ไดค้อื กรณทีีม่คีวามผดิเกีย่วกบัทางเพศ เชน่ ถูกขม่ขนืกระท าช าเราจนตัง้ทอ้ง          
นี่คอืกฎหมายทีเ่ราใชอ้ยู่  

แต่มาตรา 305 ทีจ่ะไดร้บัการแกไ้ขนัน้ เพิม่มาอกีเป็น  5 อนุมาตรา ดงันี้คอื        
 1.  ท าได ้อนันี้เป็นขอ้เดมิ เมื่อเป็นอนัตรายต่อหญงิหรอืต่อมารดานัน้  

2.  เป็นประเดน็ทีเ่พิม่มาใหม ่หากแพทยว์นิจิฉยัแลว้เหน็วา่ทารกมคีวามผดิปกตเิมือ่จะคลอดเป็นทารกกส็ามารถจะ 
 ยุตกิารตัง้ครรภ์ได ้ 
3.  ขอ้ยกเวน้เหมอืนเดมิ ตัง้ครรภ์เนื่องจากถูกล่วงละเมดิทางเพศ หรอืเป็นความผดิเกีย่วเนื่องทางเพศ  
4.  เมื่ออายุครรภ์ไม่เกนิ 12 สปัดาห ์และยนืยนัวา่ ผูเ้ป็นมารดายนืยนัวา่จะยุตกิารตัง้ครรภ์  
5. เป็นประเดน็ทีเ่พิม่มาใหม่ล่าสุด ในร่างทีส่ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีและคณะรฐัมนตรี

 เสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร จะไม่มขีอ้ 5 นี้อยู่ ส่วนทีเ่พิม่ขึน้มาคอืหากอายุครรภ์เกนิ 12 สปัดาห ์แต่ยงัไม่เกนิ  
 20 สปัดาห ์หากผูเ้ป็นมารดาหรอืหญงิผูต้ ัง้ครรภ์นัน้ ยนืยนัหลงัจากไดต้รวจและรบัค าปรกึษากบัผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 
 ซึ่งตรงนี้กจ็ะมเีจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ เป็นผูใ้หค้ าปรกึษาและค าอนุญาต ซึ่งจะเกีย่วกบัการตัง้ครรภ์
 ไม่พงึประสงค ์การแกป้ญัหาทางผูเ้ยาวท์ีต่ ัง้ครรภ์ ซึ่งตรงนี้หากไดร้บัค าปรกึษาแล้ว โดยอนุมาตราที่ 5  ที่เสรมิเขา้มา 

 ใหม่นี้ สามารถจะยุตกิารตัง้ครรภ์ได ้ทัง้นี้ตอ้งเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม หรอืแพทยท์ีท่ างานดา้นนี้เท่านัน้  
 ทีจ่ะเป็นผูด้ าเนนิการการท าแทง้ครัง้นี้  

ตามครรลองของกฎหมาท จะเป็์อท่างไรต่อไป ก่อ์วย์ ั่ี 12 กมุภาพย์ ธ  2564  
ก่อนทีจ่ะมกีฎหมายนี้ประกาศใช ้เรากย็งัใชก้ฎหมายเดมิอยู่ กจ็ะถูกบงัคบัจนกวา่จะถูกประกาศใช ้แต่เมื่อประกาศใชแ้ลว้

ยงัมหีลายส่วนทีเ่กีย่วขอ้งทีย่งัไมส่ามารถออกมาเป็นรายละเอยีดได ้เชน่ การตรวจครรภ์วา่ท าอย่างไร จะครบ 12 สปัดาห ์
จรงิหรอืไม่ หรอืวา่แพทยท์ีใ่หค้ าปรกึษานัน้ จะตอ้งมหีน่วยงานใดรบัผดิชอบ ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนย่อยทีใ่นรายละเอยีดของ
องคก์รตา่งๆ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งจะสามารถด าเนนิการต่อไป ซึ่งแน่นอนหากกฎหมายนี้ไดถู้กประกาศใชแ้ลว้ กต็อ้งยดึถอืตาม
กฎหมายใหม่ทีป่ระกาศใช ้นบัตัง้แต่วนัทีถ่กูประกาศ  
แ์วความคิดใ์ส่ัว์ของกฎหมาทบ้า์เมืองกยบนีลธรรม  ัยง้ใ์ส่ัว์ของคาัอลิก และกฎนีลธรรมัยว่ไป  
 เวลาทีเ่รยีนกฎหมาย ทัง้ในส่วนของกฎหมายบา้นเมอืง หรอืกฎหมายพระศาสนจกัรกต็าม เราทราบว่ากฎหมายมขีดีข ัน้ 
และศกัดิศ์รทีี่แตกต่างกนั หากอยู่ในหมู่บา้นเราอาจจะมกีฎในหมู่บ้าน หากเราจะอยู่ในจงัหวดัอาจจะมปีระกาศเฉพาะ
จงัหวดั หรอืแต่ละภาคส่วน  

 ต่อหน้า 8.. 



 ต่อหน้า 9.. 
8 

       ส าหรบัประเทศไทย กฎหมายสงูสดุในการปกครองประเทศ เราทราบดวีา่                
 เป็นกฎหมายรฐัธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายอืน่ๆ จะไม่สามารถขดัแยง้กบักฎหมาย
 รฐัธรรมนูญได ้ไมว่า่จะเป็นพระราชบญัญตั ิพระราชก าหนด ประกาศกฎกระทรวง              
 หรอืเทศบญัญตั ิหรอือะไรต่างๆ กไ็ม่สามารถจะขดัแยง้ 
   ในขณะเดยีวกนัเรากม็องไปอกีมุมหนึ่ง แล้วกฎทีไ่ม่ถูกบญัญตัไิวใ้นกฎหมายนัน้           
 ไม่วา่จะเป็นกฎหมายตามธรรมชาต ิ ผมยกตวัอย่างทีเ่ราจะพอคดิไดว้า่ บดิามารดา

ตอ้งเลีย้งลูก กฎหมายอาจจะไมไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นรายละเอยีด แต่เป็นกฎธรรมชาตทิีถู่กตราไว ้ฉะนัน้ หลายท่านอาจจะมองวา่
กฎหมายทางศาสนา กฎหมายทางดา้นศลีธรรม ไม่เกีย่วกบักฎหมายบา้นเมอืง  แต่ในความเป็นจรงิแล้ว เราด าเนินชวีติอยู่            
ในโลก เรามสี่วนที่เราจะต้องด าเนินชวีติตามกฎหมายบา้นเมอืง แตข่ณะเดยีวกนัเราในฐานะทีเ่ราเป็นมนุษย ์เรามศีลีธรรม              
เรามกีฎหมายทีอ่ยูใ่นใจ กฎหมายทีอ่ยู่ในธรรมชาต ิทีเ่กดิมาปุ๊บไม่ตอ้งถูกสอนแต่เรารบัรูเ้ลยวา่ เราจะตอ้งรกั เราจะตอ้งเมตตา 
เราจะตอ้งเอือ้อาทร กฎหมายไม่ไดเ้ขยีนไว ้ 

ฉะนัน้ ในขณะเดยีวกนั หากเรามาคดิถงึความส าคญัขดีข ัน้ของกฎหมาย หากมองว่ากฎหมายรฐัธรรมนูญเป็นกฎหมาย            
สูงสุดในการปกครองประเทศ และมกีฎหมายทีสู่งกวา่นัน้ไหม นัน่คอื กฎศลีธรรม หากเรามองในแง่นี้กห็มายความวา่                  
กฎหมายรฐัธรรมนูญไม่อาจจะไปขดัแยง้กบักฎศลีธรรมทีอ่ยู่ในใจได้ 

หรอืรวมความ อาจจะยกตวัอยา่งง่ายๆ วา่ กฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้แตก่ฎศลีธรรมเราบอกวา่ มนัไม่ถูกตอ้ง  เราไมท่ า             
เรากไ็ม่ท า เพราะวา่เราฟงัเสยีงมโนธรรม เสยีงกฎหมายในจติใจ หากกฎหมายนัน้ออกโดยมอืมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นออกจาก                                              
สภาใด ตามขดีข ัน้ จากต าบล จากอ าเภอ จากจงัหวดั หรอืจากในประเทศ กถ็ูกลบลา้งดว้ยอ านาจของผูอ้อกกฎหมาย แต่หาก                  
เป็นกฎหมายของธรรมชาต ิใครจะลบลา้งได ้เพราะวา่เราไม่ไดเ้ป็นผูอ้อกกฎหมาย ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่าหากมองถงึขดีข ัน้             
ของความมศีกัดิศ์ร ีกฎของพระเจ้า กฎหมายในธรรมชาต ิมคี่า มศีกัดิส์งูกวา่กฎหมายทีอ่อกจากน ้ามอืของมนุษย ์ 

เราสงัเกตเหน็วา่ในกฎหมายแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างหลากหลายตามพืน้ที ่แต่กฎธรรมชาตเิป็นกฎสากลใชไ้ดทุ้กที ่        
ในโลก คนทุกชาต ิทุกภาษา เขา้ใจกฎหมายทีถู่กจารกึ ถกูตราไวท้ีห่วัใจ  
แล้วเราคริสัตช์ จะั าอท่างไรกย์ ดีต่อจาก์้ี  
 เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ หลายครัง้พระศาสนจกัรตัง้รบั ถูกถามวา่ คดิอย่างไร?  ผูน้ าพระศาสนจกัรคดิอย่างไร?                                   
สมเดจ็พระสนัตะปาปาคดิอย่างไร?  พระคาร์ดนิัลคดิอย่างไร?  บรรดาพระสงฆ ์นักบวชชาย-หญิงคดิอย่างไร?                                                    
ค าสอนของพระศาสนจกัรคดิอยา่งไร? 

 จรงิๆ เรือ่งนี้ตอ้งยนืยนัวา่ ค าสอนของพระศาสนจกัรไมเ่คยเปลีย่นแปลงมาแต่ไหนแต่ไรเรื่องของชวีติ แต่สิ่งหนึ่ง               
ผมสงัเกตจากค าตอบของสมเด็จพระสนัตะปาปาเมื่อถูกถาม สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิหรอืพระสนัตะปาปาหลายพระองค ์             
ใชว้ธิกีารของพระเยซูเจา้ คอื ถามกลบัไปทีส่งัคม ใหส้งัคมไดค้ดิ เชน่ สมเดจ็พระสนัตะปาปาถามวา่ “มนัจะยุตธิรรมหรอืทีจ่ะ                
แกป้ญัหา ดว้ยการท าลายชวีติ” เหมอืนอาจจะมปีญัหาดา้นเศรษฐกจิ มปีญัหาวา่ครอบครวัแตกแยก อาจจะมปีญัหาวา่มลูีกเยอะ                                 
วธิแีกป้ญัหาง่ายๆ กค็อื ท าแทง้             
 นี่คอืสิง่ทีผ่มอยากจะใหส้งัคมไดก้ลบัมาคดิ สงัคมไดน้ัง่ ไดห้ยุด เงยีบ พจิารณาไตร่ตรอง เป็นค าถามทีถู่กถามกลบัไปที ่                   
สงัคม ไมไ่ดถ้ามทางศาสนา อนันี้เป็นสิง่แรกทีผ่มจะขออนุญาตใหค้ าถามทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ไดถ้ามกบัพวกเรา                    
ถามกบัสงัคม  
ขอฝากแ์วความคิด 4 ประเด็์           
 ประเดน็ที ่ 1  รูส้กึดใีจทีส่งัคมตื่นตวั และตระหนกัรูถ้งึเรื่องนี้เป็นปญัหา แต่อย่าลมืวา่มปีญัหาทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกนั ไม่ใชม่ ี           
ปญัหาเรื่องของการท าแทง้ แต่มปีญัหาต่อเนื่องมาถงึเดก็ก าพร้า มปีญัหาถงึครอบครวัแตกแยก มปีญัหาหลายเรื่องเกีย่วกบั                  
สมาชกิในสงัคม  

 ประเดน็ที ่ 2  อยากใหม้องถงึโอกาสของเรา ทีเ่ราจะประกาศความเชือ่ เราครสิตชนส่วนที่เป็นนกับวช ส่วนที่เป็นฆราวาส               
จะถูกตัง้ค าถามเชน่กนัว่า คดิอย่างไร เป็นโอกาสทีเ่ราจะตอบ หากเขาไม่ถามเราคงไม่มโีอกาสไดต้อบ เมือ่เขาถามกเ็ป็น                   
โอกาสของเราจะไดอ้ธบิาย เป็นโอกาสทีเ่ราจะไดเ้สวนา และแลกเปลีย่นวา่เราคดิอยา่งไร ในขณะเดยีวกนักฟ็งัเขา                
ฟงัสทิธเิสรภีาพของเขา ทีเ่ขาจะพูด เป็นการเสวนาท าความเขา้ใจ 
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ในโลก เรามสี่วนที่เราจะต้องด าเนินชวีติตามกฎหมายบา้นเมอืง แตข่ณะเดยีวกนัเราในฐานะทีเ่ราเป็นมนุษย ์เรามศีลีธรรม              
เรามกีฎหมายทีอ่ยูใ่นใจ กฎหมายทีอ่ยู่ในธรรมชาต ิทีเ่กดิมาปุ๊บไม่ตอ้งถูกสอนแต่เรารบัรูเ้ลยวา่ เราจะตอ้งรกั เราจะตอ้งเมตตา 
เราจะตอ้งเอือ้อาทร กฎหมายไม่ไดเ้ขยีนไว ้ 

ฉะนัน้ ในขณะเดยีวกนั หากเรามาคดิถงึความส าคญัขดีข ัน้ของกฎหมาย หากมองว่ากฎหมายรฐัธรรมนูญเป็นกฎหมาย            
สูงสุดในการปกครองประเทศ และมกีฎหมายทีสู่งกวา่นัน้ไหม นัน่คอื กฎศลีธรรม หากเรามองในแง่นี้กห็มายความวา่                  
กฎหมายรฐัธรรมนูญไม่อาจจะไปขดัแยง้กบักฎศลีธรรมทีอ่ยู่ในใจได้ 

หรอืรวมความ อาจจะยกตวัอยา่งง่ายๆ วา่ กฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้แตก่ฎศลีธรรมเราบอกวา่ มนัไม่ถูกตอ้ง  เราไมท่ า             
เรากไ็ม่ท า เพราะวา่เราฟงัเสยีงมโนธรรม เสยีงกฎหมายในจติใจ หากกฎหมายนัน้ออกโดยมอืมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นออกจาก                                              
สภาใด ตามขดีข ัน้ จากต าบล จากอ าเภอ จากจงัหวดั หรอืจากในประเทศ กถ็ูกลบลา้งดว้ยอ านาจของผูอ้อกกฎหมาย แต่หาก                  
เป็นกฎหมายของธรรมชาต ิใครจะลบลา้งได ้เพราะวา่เราไม่ไดเ้ป็นผูอ้อกกฎหมาย ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่าหากมองถงึขดีข ัน้             
ของความมศีกัดิศ์ร ีกฎของพระเจ้า กฎหมายในธรรมชาต ิมคี่า มศีกัดิส์งูกวา่กฎหมายทีอ่อกจากน ้ามอืของมนุษย ์ 

เราสงัเกตเหน็วา่ในกฎหมายแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างหลากหลายตามพืน้ที ่แต่กฎธรรมชาตเิป็นกฎสากลใชไ้ดทุ้กที ่        
ในโลก คนทุกชาต ิทุกภาษา เขา้ใจกฎหมายทีถู่กจารกึ ถกูตราไวท้ีห่วัใจ  
แล้วเราคริสัตช์ จะั าอท่างไรกย์ ดีต่อจาก์้ี  
 เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ หลายครัง้พระศาสนจกัรตัง้รบั ถูกถามวา่ คดิอย่างไร?  ผูน้ าพระศาสนจกัรคดิอย่างไร?                                   
สมเดจ็พระสนัตะปาปาคดิอย่างไร?  พระคาร์ดนิัลคดิอย่างไร?  บรรดาพระสงฆ ์นักบวชชาย-หญิงคดิอย่างไร?                                                    
ค าสอนของพระศาสนจกัรคดิอยา่งไร? 

 จรงิๆ เรือ่งนี้ตอ้งยนืยนัวา่ ค าสอนของพระศาสนจกัรไมเ่คยเปลีย่นแปลงมาแต่ไหนแต่ไรเรื่องของชวีติ แต่สิ่งหนึ่ง               
ผมสงัเกตจากค าตอบของสมเด็จพระสนัตะปาปาเมื่อถูกถาม สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิหรอืพระสนัตะปาปาหลายพระองค ์             
ใชว้ธิกีารของพระเยซูเจา้ คอื ถามกลบัไปทีส่งัคม ใหส้งัคมไดค้ดิ เชน่ สมเดจ็พระสนัตะปาปาถามวา่ “มนัจะยุตธิรรมหรอืทีจ่ะ                
แกป้ญัหา ดว้ยการท าลายชวีติ” เหมอืนอาจจะมปีญัหาดา้นเศรษฐกจิ มปีญัหาวา่ครอบครวัแตกแยก อาจจะมปีญัหาวา่มลูีกเยอะ                                 
วธิแีกป้ญัหาง่ายๆ กค็อื ท าแทง้             
 นี่คอืสิง่ทีผ่มอยากจะใหส้งัคมไดก้ลบัมาคดิ สงัคมไดน้ัง่ ไดห้ยุด เงยีบ พจิารณาไตร่ตรอง เป็นค าถามทีถู่กถามกลบัไปที ่                   
สงัคม ไมไ่ดถ้ามทางศาสนา อนันี้เป็นสิง่แรกทีผ่มจะขออนุญาตใหค้ าถามทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ไดถ้ามกบัพวกเรา                    
ถามกบัสงัคม  
ขอฝากแ์วความคิด 4 ประเด็์           
 ประเดน็ที ่ 1  รูส้กึดใีจทีส่งัคมตื่นตวั และตระหนกัรูถ้งึเรื่องนี้เป็นปญัหา แต่อย่าลมืวา่มปีญัหาทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกนั ไม่ใชม่ ี           
ปญัหาเรื่องของการท าแทง้ แต่มปีญัหาต่อเนื่องมาถงึเดก็ก าพร้า มปีญัหาถงึครอบครวัแตกแยก มปีญัหาหลายเรื่องเกีย่วกบั                  
สมาชกิในสงัคม  

 ประเดน็ที ่ 2  อยากใหม้องถงึโอกาสของเรา ทีเ่ราจะประกาศความเชือ่ เราครสิตชนส่วนที่เป็นนกับวช ส่วนที่เป็นฆราวาส               
จะถูกตัง้ค าถามเชน่กนัว่า คดิอย่างไร เป็นโอกาสทีเ่ราจะตอบ หากเขาไม่ถามเราคงไม่มโีอกาสไดต้อบ เมือ่เขาถามกเ็ป็น                   
โอกาสของเราจะไดอ้ธบิาย เป็นโอกาสทีเ่ราจะไดเ้สวนา และแลกเปลีย่นวา่เราคดิอยา่งไร ในขณะเดยีวกนักฟ็งัเขา                
ฟงัสทิธเิสรภีาพของเขา ทีเ่ขาจะพูด เป็นการเสวนาท าความเขา้ใจ 

ประเดน็ที ่3  ให้ดูความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายบ้านเมอืง กบักฎศลีธรรม หลายคนมองวา่แยกตอ่กนั พระสงฆ ์           
นกับวช หรอืทางศาสนาไมเ่กีย่วกบัการปกครองบา้นเมอืง หรอืกฎหมายบา้นเมอืง อนันี้เป็นสิง่ทีเ่ราจะตอ้งเสวนา และ                    
ในขณะเดยีวกนั ต้องเหน็ขดีข ัน้ของศลีธรรม จดัล าดบัความส าคญัของกฎหมาย กฎหมายธรรมชาต ิกฎหมายทีม่นุษยอ์อก 
กฎหมายทีค่รอบครวัออก เชน่ บางบา้นกจ็ะมกีฎเฉพาะในบา้น ฉะนัน้ ขดีข ัน้ของกฎหมายกเ็ป็นโอกาสทีเ่ราไดค้ดิถงึ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกฎหมายบา้นเมอืงกบักฎศลีธรรม  

ประเดน็ที ่4  ในประเทศไทยเรามทีีท่ีเ่ราสามารถจะประกาศ หรอืเรยีกง่ายๆ วา่ใหศ้าสนามพีืน้ทีไ่ดพ้ดูกบัสงัคม ไดม้ี
โอกาสไดพ้ดูกบันกัเรยีนทีเ่ราดูแล ไดพู้ดกบัพีน้่องสตับุรุษ ได้พูดกบัผูท้ีม่อี านาจในการออกกฎหมาย หลายท่านไม่เขา้ใจ                
ไม่เคยรบัรูเ้รื่องความเชือ่ ไม่เขา้ใจเรือ่งชวีติ หากยอ้นกลบัไปในแงก่ฎหมาย ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 15       
พดูถงึสภาพบคุคลวา่จะเป็นสภาพบุคคลเมื่อคลอดแลว้อยู่รอดเป็นทารก 

 แต่ส าหรบัเรามองวา่ ชวีตินัน้เริม่ตัง้แต่ปฏสินธ ิฉะนัน้ นยิามของคุณค่าตวันี้ จะตอ้งถูกพูดถงึ เหมอืนการใชส้ทิธเิสรภีาพ                    
กเ็ชน่เดยีวกนั หากหลายเรื่องสงัคมไมพ่ดูถงึ อาจจะมกีฎหมายทีข่ดัแยง้กบัศลีธรรม หากมองวา่มนุษยห์รอืสตร ีหรอืบคุคลใด
บคุคลหนึง่มสีทิธเิสรภีาพเหนอืรา่งกายตนเอง กฎหมายการคา้ประเวณอียา่งถกูกฎหมายอาจจะตามมา หรอืหากจะมองวา่                  
สภาพบุคคลสิน้สดุเมือ่คณุหมดความสามารถ เชน่ พกิาร ปว่ยหนกั เมือ่สิน้สภาพบุคคลแลว้กไ็มม่สีทิธ ิกส็ามารถที่จะท าลาย
ชวีติ ถ้าคุณเลอืกจะเสยีชวีติ กเ็ป็นสทิธขิองคุณ ซึ่งตรงนัน้กอ็าจจะขดักบักฎหมายศลีธรรม ..  
 บาัหลวงเชิดชยท เลินจิตรเลขา อธกิารและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลคามลิเลยีน  หวัขอ้ “จุดยนืของพระศาสนจกัร
คาทอลกิ เรื่องการท าแทง้”  
 มโนทศัน์ หรอืวา่แนวคดิการท าแทง้นี้ คอ่นขา้งทีจ่ะซบัซ้อนเกีย่วขอ้งกบัหลายฝา่ย และมหีลายสถานการณ์ การแทง้กค็อื
การแทง้ลูก มสีาเหตุมาด้วยแท้งโดยธรรมชาต ิเพราะวา่ความไม่สมบูรณ์ของสตรเีอง หรอืวา่มาจากอุบตัเิหตุ อนันัน้ไม่มี
ปญัหาทางดา้นศลีธรรม กเ็ยยีวยากนัไป อะไรต่างๆ กว็า่กนัไป เราท าเพื่อรกัษาชวีติ แต่การท าแทง้มนัเกีย่วขอ้งกบับุคคล            
ในสมยัก่อนเมื่อพูดถงึการท าแทง้นี้ กจ็ะเป็นมโนทศัน์ทีเ่ราเขา้ใจกค็อื คนหนึ่งตัง้ครรภ์แลว้ไปหาอกีคนหนึ่งทีช่ว่ย ชว่ยทีจ่ะ
กระท าใหเ้ดก็หรอืทารกในครรภ์นัน้ คลอดออกมากอ่นก าหนด  
 แต่ ณ ปจัจุบนันี้มวีธิกีารหลายๆ อย่าง เรือ่งนี้ถา้เป็นสูตนิรแีพทย ์จะอธบิายไดม้ากกวา่ผม เชน่ การทานยาบางอย่าง         
เพื่อการคุมก าเนดิ เชน่ morning after pills หรอืวา่ยาคมุก าเนดิ ซึง่บางครัง้เมือ่การคมุก าเนดิลม้เหลว กม็ผีลท าใหต้วัออ่น 
(zygote) หรอืวา่ทารกในครรภ ์(embryo)  แทง้ออกมาได ้หรอืการท าแทง้ โดยการผา่ตดั (surgical) โดยอาศยัผูท้ีช่ านาญ 
อาจจะเป็นแพทยท์ีม่วีชิาชพีหรอือาจจะเป็นผูท้ีไ่ม่มวีชิาชพีทีร่บัรอง ทีเ่ราประสบอยู่ แลว้อยู่ในสถานการณ์ไหน มหีลาย
สถานการณ์ อยา่งเชน่เป็นสถานการณ์ที่ embryo เองหรอืวา่ทารกในครรภ์  fetus เอง เพราะวา่ในปจัจุบนักต็้องเรยีนโดยตรง
วา่เมื่อบุคคลหนึ่งตัง้ครรภ์กต็อ้งไปฝากครรภ ์เพราะฉะนัน้การฝากครรภอ์าจจะใชเ้ครื่องมอืทางการแพทย ์เชน่ อลัตราซาวด ์
พอไปตรวจแลว้รูส้กึเหมอืนเดก็มนี ้าในสมอง แต่การฝากครรภ์กเ็ป็นส่วนหนึ่ง ดูถงึวา่เดก็จะมโีอกาสทีพ่กิลพกิารไหม 
อย่างเชน่ดูโครโมโซม ซึ่งในส่วนนี้กอ็าจจะน าไปสู่การท าแทง้ดว้ย หรอืในสถานการณ์ที่ถูกช าเราทางเพศจากบุคคลอื่น                    
ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่วา่ตัง้ครรภ์ แต่ส่วนใหญ่มกัจะเหน็ด้วย แต่ผมกจ็ะมขีอ้อา้งวา่ท าไมจุดยนืของพระศาสนจกัร แม้แต่
กรณีนี้ไม่เหน็ด้วย ขอ้โต้แย้งกค็อืความเป็นบุคคลของ embryo นัน่เอง   
 จุดยนืของพระศาสนจกัร โดยเฉพาะอย่างยิง่พระศาสนจกัรคาทอลกิ ที่เรารูจ้กักนัในศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ                 
เรามคี าสอนเกีย่วกบัเรือ่งศลีธรรมที่ทนัสมยั เพราะว่าการด าเนินชวีติของเรา  เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป สภาพแวดลอ้ม
เปลีย่นไป วทิยาศาสตรเ์ปลีย่นไป ความกา้วหน้าเปลีย่นไป มนัมปีญัหาใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้มา ทีเ่รากต็อ้งเรยีนรู ้แลว้กห็าค าตอบ
ในการแกป้ญัหาเป็นชว่งๆ ไป ซึ่งค าสอนทีเ่ป็นทางการของพระศาสนจกัร มอียู่หลายฉบบั หลายเล่ม แตอ่าจจะสรปุในประเดน็
กค็อืพระศาสนจกัรยงัพดูวา่การท าแทง้นัน้ เป็นฆาตกรรมที่เลวรา้ยที่สุด อนันี้คอืในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิง่จุดยนือนัมัน่คง
ของพระศาสนจกัรคาทอลกิทีป่ระณามการท าแทง้ดว้ยความจงใจ (direct abortion) แลว้หลายๆ คนกจ็ะเริม่ม ีค าถามมาแลว้วา่ 
ในประเดน็ปลกียอ่ยนัน้ อนันี้เป็น direct abortion หรอืเปล่า อนันี้เป็น indirect อนันี้เป็นการยุตกิารตัง้ครรภม์ัง้คุณพอ่?          
เพราะบางทเีราประดษิฐศ์พัทข์ึน้มาใชใ้นแต่ละ terminology นัน้ กม็คีวามหมายด้วย เพราะฉะนัน้บางทเีราพูดถงึการท าแทง้  
เรยีกเตม็ปากหรอืบางครัง้เรากพ็ูดวา่เป็นเฉพาะการยุตกิารตัง้ครรภ ์ศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิคดัคา้น   

 ต่อหน้า 10 .. 



      การั าแั้ง สัรปุ 2 ประเด็์    ประเดน็ที ่1  ศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ สอนวา่มกีารกระท าบางอย่าง แลว้ให ้            
ลสิตร์ายชือ่ของกลุม่การกระท าดว้ยวา่เป็นการกระท าทีเ่ราใชค้ าวา่ ช ัว่ในตนเอง หมายความวา่ เป็นการกระท าทีไ่ม่วา่ผูท้ี ่
กระท านัน้จะมเีจตนาอย่างไรกต็าม อยูใ่นสถานการณ์ใดกต็ามนัน้ ไมอ่นุโลมใหท้ าการกระท านัน้ได ้อย่างเชน่ การฆาตกรรม                
การฆา่ตวัตาย  การจบัเป็นทาส  การกระท าการุณยฆาต กค็อื การท าใหผู้ป้ว่ยทีอ่ยู่ในระยะเวลาทีก่ าลงัจะเสยีชวีตินัน้                
เสยีชวีติก่อน และหนึ่งในลสิต์รายชือ่ทีม่าอนัดบัต้นๆ กค็อืเกี่ยวกบัเรื่องการท าแทง้ ซึ่งไม่ว่าบุคคลนัน้จะอา้งเหตุผล หรอื            
วา่มเีจตนาใดกต็าม ไม่สามารถจะเป็นการกระท าทีย่อมรบัได ้เพราะวา่ในตวัเองนัน้ เป็นการกระท าทีช่ ัว่ในตนเอง   
 ประเดน็ที ่2  ทารกนัน้เป็นเหยือ่ทีบ่รสิุทธิ ์ซึ่งกเ็ป็นขอ้อา้งทีเ่รามกัจะใชว้า่ ทารกทีเ่กดิมาถา้เขาพกิารหรอืไม่สมประกอบ            
เป็นภาระของพ่อแม่ เป็นภาระของสงัคม อนันัน้อาจจะเป็นประเดน็ทีอ่้างหรอือาจจะเป็นประเดน็ที่ว่า ทารกนัน้เกดิมาไม่ได ้ 
มาจากความตัง้ใจ เพราะวา่หญงินัน้ถูกขม่ขนื แต่ประเดน็ทีอ่ยากจะเรยีนกค็อื แมแ้ต่ในประเดน็สุดทา้ยนัน้ มบีุคคลทีเ่ขา้มา
เกีย่วขอ้ง  2 บุคคล หรอื 3 บุคคล ถา้เกีย่วขอ้ง 3 บุคคลกค็อื มชีายทีข่ม่ขนืหญงิ แน่นอนทีสุ่ดชายนัน้จะตอ้งรบัผดิชอบใน             
สิง่ทีเ่กดิขึน้  แต่ประเดน็ที่หญิงนัน้ อา้งวา่ เพราะฉะนัน้ ถา้จะตอ้งท าใหบ้คุคลที่ 3 ที ่เราจะมาดูกนัวา่มโนทศัน์ทีย่อมรบั           
ความเป็นบุคคลของเขานัน้ อยู่ในการปรบัปรุง หรอืวา่หาใหส้มบูรณ์มากยิง่ขึน้หรอืเปล่า คอืพูดง่ายๆ วา่เรายอมรบัความเป็น
บุคคลของทารกที่มศีกัดิศ์รทีี่จะตอ้งไดร้บัการปกป้องหรอืเปล่า อนันี้เป็นค าถามทีไ่ม่ใชค่ าถาม ส าหรบัผมเอง ไม่ใชค่ าถาม
ส าหรบัพระศาสนจกัรคาทอลกิเอง แต่เป็นค าถามส าหรบัมวลมนุษยท์ัว่ไปดว้ย 
  การคดัดา้นการท าแทง้ หรอืวา่การฆาตกรรมผูบ้รสิุทธิน์ัน้ ไม่ใชเ่รื่องของผูท้ีน่บัถอืศาสนาครสิตแ์ต่เพยีงอยา่งเดยีว เชน่          
ในพระคมัภรีอ์าจจะมคี าสอนทีห่า้มการท าแทง้ แต่ศาสนาครสิต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สมเดจ็พระสนัตะปาปาบอกวา่ โดย             
อาศยัเหตุผล (ไมไ่ดม้าจากความเชือ่นะ ความเชือ่นัน้เราพบไดใ้นค าสอนของพระเยซูครสิตเจา้) แต่เหตุผลนัน้กค็อื ที่เรา
สามารถที่จะเขา้ถงึและเขา้ใจไดโ้ดยอาศยัเหตผุล ในฐานะทีเ่ราเป็นมนุษยอ์ย่างทีเ่ราเป็น หมายความวา่อยา่งไร?                   
หมายความวา่ มกีฎเกณฑบ์างอย่างทีม่อียู่ในโลก โลกเราไม่ไดส้รา้งใหเ้ป็นโลกทีวุ่น่วาย แต่โลกเราสรา้งใหม้ามคีวามเป็น          
ระบบ ระเบยีบ และ หนึ่งในความเป็นระบบระเบยีบนัน้กค็อื ทีเ่ราเรยีกวา่เป็นกฎศลีธรรมตามธรรมชาต ิเพราะฉะนัน้                   
การฆา่ชวีติผูบ้รสิุทธิก์ค็อื การผดิกฎศลีธรรมตามธรรมชาตดิว้ย 
การให้ั าแั้งได้หรือให้ั าไมไ่ด้ ย์ ้์  อาจจะมาจากการ์ิทามหรือการตีความ ค าว่าตยวอ่อ์ เดก็ ัารก การปฏิสั์ธิ 
รวมัยง้เรื่องของอาทคุรรภ  12 สัยปดาห  ความกระจา่งใ์มมุของคาัอลิกหรอืการตีความเรือ่งของเดก็ ตยวอ่อ์ ัารก 
 เรื่องนี้เป็นเรื่องทีซ่บัซ้อนไม่น้อยกวา่เรื่องการท าแทง้ พระเจา้สรา้งโลกใหง้่าย แต่มนุษยน์ัน้คดิ และคดิแบบซบัซ้อน                   
จงึมวีชิาเทววทิยา หรอืวชิาศาสตรต์่างๆ ทีอ่อกมา เรื่องความเป็นบุคคลของทารก ซึ่งส าหรบัผมเองเทา่ทีศ่กึษามานัน้ การที่           
จะให้ค านิยามที่ครอบคลุมครบทุกมตินิัน้เรายงัไม่ม ีเราจะมอียู่ เฉพาะค านิยามของบุคคล อยา่งเชน่ในสาขาวชิาปรชัญากด็ ี                 
ค านิยามวา่บุคคลกค็อืเป็นปจัเจกทีส่ามารถรบัรู้ไดด้้วยเหตุผล เพราะฉะนัน้บุคคลทีไ่ม่สามารถคดิไดด้ว้ยเหตุผล อยา่งเชน่
เดก็ๆ เขากไ็ม่ใชบ่คุคล อนันัน้เรามอียู่แลว้ หรอืค านิยามความเป็นบุคคลที่มองในแต่ละศาสตร์ หรอืวา่สาขาวชิา อย่างเช่นที่
คณุพอ่สเุทพไดแ้บ่งปนัค านยิามของประเภทบุคคลในดา้นของกฎหมาย กฎหมายนี้รบัรองวา่ บุคคลบรรลุวฒุภิาวะอายุ 18 ปี  
และค านิยามเรื่องความเป็นบคุคล ในสาขาจติวทิยากด็ ีในสาขาสงัคมวทิยากด็ ีทีเ่รามอียู่นี้ ทีเ่รายอมรบัในพืน้ฐานทีว่า่              
บุคคลนัน้ตอ้งไดร้บัการปกป้อง บุคคลนัน้จะตอ้งไดร้บัการเคารพซึ่งศกัดิศ์ร ีประเดน็กค็อื ค านิยามทีเ่รามอียู่เหล่านี้สามารถ            
ใชก้บัทารก ตวัออ่น หรอืวา่ fetus ไดไ้หม? หรอืเราจะตอ้งคน้ควา้กนัตอ่ไป  
 ประเดน็ล่าสุด แมแ้ต่ทางการแพทยเ์อง กศ็กึษาอย่างเชน่กระบวนการพฒันาตัง้แต่ชวีติ ชวีติเริม่ตน้ขึน้เมื่อเกดิการปฏสินธ ิ
อนันี้เป็นสิง่ทีเ่รายอมรบั แลว้กเ็จรญิเตบิโตขึน้มาในครรภ์ของมารดา ไดม้กีารแบ่งเซลล ์ในชว่ง 14 วนัแรกนัน้ อาจจะแบ่ง          
เป็น  1 เป็น 2,  2 เป็น  4 ต่างๆ ถา้เราแยกตวัออ่น (split embryo) ออกมาเป็น  2 ส่วน ในระยะนัน้อาจจะไดเ้ดก็แฝด (ตดิแฝด)             
แต่เมื่อถงึประมาณสกั 14 วนั การเจรญิเตบิโตของ embryo เซลลก์ลุ่มในแต่ละส่วนของ zygote จะมกีารพฒันาไปในทศิทาง
เดยีวกนั เชน่ เซลลก์ลุ่มนี้พฒันาเป็นเซลลส์มอง เซลลส์่วนนี้พฒันาเป็นกระดูก เซลลส์่วนนี้พฒันาเป็นอวยัวะภายใน ฉะนัน้     
ทางวทิยาศาสตรก์บ็อกวา่ กน็ี่ไงเอา 14 วนัส ิเริม่ทีจ่ะนับความเป็นบุคคล แล้วกส็รา้ง concept ว่า กค็อืในระยะของ embryo 

เพราะฉะนัน้จะม ีconcept หรอืมโนทศัน์เกีย่วกบัเรื่อง pre-embryo ประเดน็คอืถา้เราคดิกค็อืมนัมอียู ่2 ทาง คอืมคีวามเป็น
บุคคลตัง้แต่แรก หรอืไม่มตีัง้แต่แรก จะมาบอกมภีายหลงั จะเป็นสิง่ที่จะขดัแยง้เมื่อใหเ้หตุผลของตนเอง แต่การรบัรูค้วาม 
เป็นบุคคลของเขานัน้ เป็นเรือ่งทีเ่ราจะตอ้งชว่ยกนั เพราะวา่หนึ่งในหน้าทีข่องเรากค็อืเหมอืนกบั บชิอปบรรจง ไชยรา กล่าวไว ้                                
ตอนเปิดสมัมนาวา่ “Silent cry : เสยีงของผูท้ีไ่ม่มเีสยีงจะรอ้ง” 
 10 
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ั่ีสัดุแล้ว พรบ. 301 และ 305 ั าไมเราถึงไม่เห็์ ด้วท 
 อนันี้กเ็ป็นประเดน็ที่ค่อนขา้งที่จะซบัซ้อนอกีประเดน็หนึ่ง ก่อนอื่นตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิองกฎหมายก่อน นี่อาจจะ 
เป็นมุมมองทางดา้นวชิาปรชัญา กฎหมายที่เราประยุกตใ์ชอ้ยู่ เพื่อที่จะปฏบิตัติามกฎหมายไดส้่วนหนึ่งและเป็นส่วนทีส่ าคญั        
กค็อืจะตอ้งขึน้อยู่กบักฎศลีธรรมตามธรรมชาต ิหรอื  natural moral law ซึ่งกฎศลีธรรมตามธรรมชาต ิ มนัอยูท่ีไ่หนล่ะ              
มนัไม่ม ีมนัเป็นนามธรรม แต่กฎหมายทีเ่ราประยุกตใ์ชอ้ยู ่ทีบ่ญัญตัเิป็นขอ้ๆ เพื่อทีจ่ะให้คนในสงัคมในแต่ละยคุแต่ละสมยันัน้ 
ผมคดิวา่กจ็ะมกีารพฒันาปรบัปรุงใหท้นัสมยัมากยิง่ขึน้ มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  และมบีทลงโทษเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมาย  
แต่กฎศลีธรรมตามธรรมชาตนิี้ มนัไม่มบีทลงโทษ เพราะฉะนัน้ประเดน็ทีเ่รามกัจะเขา้ใจคลาดเคลื่อนกด็ ีถา้กฎหมายทีเ่รา           
มอียู่ ทีเ่มื่อก่อนนี้ 50 กวา่ปีทีเ่ราใชม้า ไดร้บัการเปลีย่นแปลง มนักม็ชีอ่งวา่งมาก เพราะฉะนัน้ถา้กฎหมายทีอ่อกมานัน้                           
เปิดชอ่งใหก้วา้งขึน้ คนมกัจะมคีวามสบายใจ เมื่อปฏบิตัติามกฎหมายเท่านัน้ โดยไมค่ านงึถงึเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรอื  
spirit of the law วา่กฎหมายเกีย่วกบัเรื่องการท าแทง้นี้ เขามมีาเพื่ออะไร อนันัน้เรามกัจะขาด เรามกัจะปฏบิตัติามเฉพาะ
กฎหมายตามตวัอกัษร เพราะวา่เรากลวัทีจ่ะถกูลงโทษ แลว้ผูร้กัษากฎหมายกค็อื ผูพ้ทิกัษส์นัตริาษฎรห์รอืต ารวจ ท่านก็
ประยุกตใ์ชก้ฎหมายกค็อืตามจบั ตามจบัคนทีป่ฏบิตัผิดิตามตวัอกัษรนัน้กจ็บั เพราะวา่มบีทลงโทษ การด าเนินชวีติของเรา   
ถา้เราวนเวยีนอยู่ในลกัษณะนี้ มนักเ็ป็นไปในลกัษณะทีไ่ม่สมบูรณ์ เพราะฉะนัน้อยากจะใหม้องวา่การเปลีย่นแปลงกฎหมายนี้  
แน่นอนทีสุ่ดเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบันี้ไดเ้ปลีย่นไปไหม? นี่เป็นค าถามทีอ่ยากจะฝากเอาไว ้
 

ั่ีสัดุแล้ว สัมมุติว่าเราไม่เห็์ ด้วท แล้วคณุพ่อมีค าแ์ะ  ์าอท่างไรสั าหรยบคริสัตช์ หรือว่าสัถาบย์  โรงพทาบาล
คาัอลิกต่างๆ เพราะว่าจะต้องเก่ีทวข้องกยบเรื่องของมโ์ธรรม 
 เนื่องจากการตดัสนิใจทีจ่ะท าแทง้นี้ เป็นการตดัสนิใจทางดา้นศลีธรรม เพราะวา่ไม่ใชก่ารตดัสนิใจทีท่ ากนัทกุวนันี้                 
การกระท าเป็นการตดัสนิใจทางดา้นศลีธรรม อนันี้จะตอ้งเขา้ใจใหต้รงกนัก่อน เชน่ ผมตดัสนิใจทีจ่ะมาร่วมการสมัมนาครัง้นี้  
จะเป็นความรบัผดิชอบ อาจจะไมไ่ดเ้กีย่วกบัศลีธรรมอะไร แต่อาจจะเกีย่วบา้งในบางส่วน เพราะฉะนัน้เมื่อกฎหมายฉบบันี้ผา่น 
ในประเดน็กค็อืกฎหมายนี้บงัคบัเฉพาะการกระท าภายนอก แต่สิง่ทีเ่ราสามารถที่จะเตอืนและเป็นมโนธรรมของสงัคมไดก้ค็อื 
เราจะตอ้งมอีกีส่วนหนึ่งคอื วฒุภิาวะของพลเมอืง หรอืวฒุภิาวะของผูท้ีด่ าเนนิชวีติควบคู่กนัไป ซึ่งไดม้าจากไหน ไดม้าจากการ
เรยีนรู ้อบรม สัง่สอน ทีเ่ราไดร้บัจากการสัง่สมจากบรรพบุรุษของเรา จากประเพณขีองเรา ไดร้บัการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ต่างๆ ทีท่ าใหเ้ราเป็นผูท้ีม่วีฒุภิาวะ ควบคู่กบักฎหมาย ซึ่งจะมชีอ่งวา่ง กฎหมายฉบบันี้อาจจะมชีอ่งวา่งมากหน่อย อนันัน้         
เป็นประเดน็ที่เราสามารถท าไดต้ัง้แต่การใหก้ารอบรม ทีพ่ระศาสนจกัรคาทอลกิของเรากม็โีรงเรยีนในหลายๆ แห่ง  
 อกีประเดน็หนึ่งกค็อื เมื่อเป็นสิง่ทีเ่ราเรยีนรูจ้ากหลายประเทศ เพราะวา่การผา่นกฎหมายทีอ่นุญาตใหท้ าแทง้ หรอืทีใ่ห ้          
ไม่เกนิ 12 สปัดาห ์20 สปัดาหก์ด็ ีในประเทศอืน่นัน้ กไ็ดผ้า่น แต่ของเขากม็อีงคก์รทีจ่ะมาชว่ย ซึ่งอาจจะไม่ช่วยเป็นแบบ
ปลายทาง แต่ปลายทางนัน้คดิว่าเรามอียู่แล้ว เรามีสถานทีร่องรบัส าหรบับุคคลทีไ่มพ่รอ้มทีจ่ะตัง้ครรภ์ อนันัน้เป็นปลายทาง 
แต่ถา้มนัท าใหด้ ีไม่ด ีแต่ตน้ทางกค็อืตามความคดิทีเ่ราเรยีนรูค้อื น่าทีจ่ะมศีนูยใ์หค้ าปรกึษาส าหรบับุคคลทีม่คีวามประสงคจ์ะ
ท าแทง้ เพราะในความโดดเดีย่ว ในความไมรู่ ้หรอืในความสบัสน  เขาตอ้งการคนชว่ยเหลอื ทีใ่หค้วามรู ้ความเขา้ใจ ในมติติ่างๆ 
และตรงนี้ศาสนาของเรา ถา้สามารถทีจ่ะท าไดใ้นส่วนๆ นี้ อาจจะเป็นตน้ทางทีช่ว่ยใหส้งัคมของเราพฒันาตอ่ไป ใหเ้ป็นสงัคม   
ทีม่คีวามศวิไิลซม์ากยิง่ข ึน้ ในฐานะทีเ่ป็นสงัคมของมนุษยใ์นประเทศไทย อนัเป็นทีร่กัของเรา 
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ซิสัเตอร อ์ุร ยกษ  ไชทเผอืก จากคณะศรชีมุพาบาล ผูอ้ านวยการบา้นดอกไมป้า่ (บา้นพกัทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืแก ่           
แมแ่ละเดก็)  จงัหวดัเชยีงใหม ่ในหวัขอ้ “การโอบอุม้ของสงัคมเมือ่ปญัหาเกดิแลว้”  

 คณะศรชีมุพาบาลมจีติตารมณ์ความรกั ความเมตตา และการกลบัคนืด ีเหมอืนพระเยซูเจ้าเป็นผูเ้ลี้ยงแกะ เมื่อม ี                 
แกะตวัหนึ่งหลงหายไป แม้ตวัเดยีว ไม่ใชว่า่มนัไมม่คี่า แกะ 99 ตวัเหลอือยู่กด็แีลว้ แต่พระเยซูเจา้กต็ามหา และใน                  
พระวรสารกบ็อกวา่พระองคแ์บกใส่บา่ กลบัมาดว้ยความยนิด ีแลว้กเ็ฉลมิฉลอง นี่เป็นจติตารมณ์ของเราโดยตรง 

คณะศรชีมุพาบาลเป็นคณะนานาชาต ิมอียู่ 72 ประเทศ  ในประเทศไทยมอียู่ 6 แห่ง แต่ละแห่งท างานแตกตา่งกนั                
คณะม ี3 บา้นทีท่ างานดา้นดูแลเดก็ทารกทีอ่ยู่ในครรภ์ การรกัษาชวีติ หรอืปกป้องชวีติ  

ปี 1972  คณะเปิดบา้นสุขฤทยั ทีด่นิแดง กรุงเทพฯ เป็นบา้นพกัส าหรบัแม่และเดก็ หลงัจากทีเ่รามศีนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอื  
คุณพ่อยอล ีและ พระคุณเจา้ยวง  นิตโย ใหเ้ราไปอยู่ตรงวดัแมพ่ระฟาตมิา ชว่งปี 1975 เป็นชว่งสงครามเวยีดนาม กม็ ี         
ฐานทพัอเมรกิามาตัง้ทีพ่ทัยา สตัหบี อุบลราชธานี และอุดรธานี ชว่งแรกทีห่ญงิตัง้ครรภ์ไม่พรอ้มสมยักอ่น  50 ปีนัน้ เป็น           
เรื่องทีน่่าอบัอาย เหมอืนสุภาษติไทยทีว่า่มลีูกสาวเหมอืนมสีว้มหน้าบา้น มนัจะส่งกลิน่ ทกุคนกจ็ะรูห้มดวา่ผูห้ญงิหรอืลูกสาว
บา้นนี้ตัง้ครรภ์ มทีอ้ง ผูช้ายไม่รบัผดิชอบ เพราะฉะนัน้ เขากต็อ้งแอบไปท าแทง้หรอืไปหาหมอนวด ทานยาเพือ่ใหเ้ดก็ตาย                 
ในทอ้ง หรอืวา่เอาออกมา ไม่ตอ้งมชีวีติอยู่  

สงัคมชว่งนัน้มนัเปลีย่น ผูห้ญงิมาท างานบรกิาร สงัคมยงัยากจน มกีารอพยพแรงงานมากรุงเทพฯ ปญัหาเกดิขึน้เรื่อยๆ 
เพราะวา่เหมอืนทีว่ทิยากร 2 ท่านพูดไปแลว้ ผูช้ายไปไหนไม่รู ้การตัง้ครรภ์เป็นหน้าทีข่องผูห้ญงิทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบ               
แบกภาระคนเดยีว กม็าหาซสิเตอร ์ชว่งแรกๆ เป็นผูห้ญงิทัว่ๆ ไป แลว้กห็ญงิบรกิาร เราเรยีกวา่ขา้วนอกนา  

ประมาณ  20 ปีทีแ่ลว้ เดก็ผูห้ญงิ เดก็นกัเรยีนวยัใสทีม่าทีบ่า้นสขุฤทยัสาเหตทุีต่ ัง้ครรภ์เพราะไม่มคีวามรูเ้รื่องการป้องกนั 
อยากทดลอง อยากรู ้เดก็ทีอ่ายนุ้อยทีสุ่ดทีเ่ขา้มาพกับา้นสขุฤทยั ประมาณ 11-13 ปี เรากถ็ามวา่เกดิอะไรขึน้ ส่วนใหญ่           
เดก็ถูกล่วงละเมดิทางเพศ โดยคนใกลช้ดิในบา้น เชน่ ลุง น้า อาผูช้าย หรอืแมก้ระทัง่พ่อเลีย้ง หรอืบดิาแท้ๆ  ของตวัเอง 

เรากถ็ามค าถามวา่ มนัเกดิอะไรขึน้ในสงัคม ทีเ่ดก็พวกนี้ถูกละเมดิทางเพศ เดก็ส่วนใหญ่หรอืผูใ้หญ่กจ็ะคดิวา่ การท าแทง้              
คอืการแกป้ญัหา เดก็จะไดไ้ม่มปีญัหา หรอืบางคนบอกวา่ ใหเ้ดก็เกดิมาท าไม เดก็กจ็ะล าบาก โตขึน้มากม็ปีญัหาอกี 

จรงิๆ แลว้เดก็ไม่ใชป่ญัหา เดก็ไม่รู ้เขาบรสิุทธิ ์ปญัหาคอืผูใ้หญ่ เป็นปญัหาของผูใ้หญ่เขาไม่อยากแก ้จงึคดิวา่ท าแทง้         
เป็นทางออกทีด่ทีีสุ่ด แลว้กจ็บไป เดก็กก็ลบัไปเรยีนหนงัสอื กลบัไปท างานได ้โดยทีค่นอื่นไมรู่ ้สงัคมไม่รู ้เพื่อนบา้นไม่รู ้           
พ่อแม่บางคนบอกวา่พอ่แม่ยงัไม่ทราบเลย นี่เป็นปญัหาทีเ่ราพบวา่การใหค้ าปรกึษา เหมอืนทีคุ่ณพ่อเชดิชยัไดพ้ดูนัน้ จะเป็น
กระบวนการต่อไปวา่เราจะแนะน าอะไรก่อน เขาไมม่คีวามรูเ้ลยวา่การท าแทง้คอือะไร ท าอย่างไร อะไรเกดิขึน้กบัร่างกายเขา  

ซสิเตอรเ์คยไปแอบดคูลนิกิท าแทง้ ไปกบัผูห้ญงิคนหนึ่งทีเ่ขาคดิจะท าแทง้ เวลาเขา้ไปแล้ว เหมอืนมารบัของฟร ีมหีญงิ
แน่นมากจนไม่มทีี่จะยนื แล้วผูห้ญงิกม็ใีบหน้าทีเ่ศรา้ อมทกุข ์เป็นทุกขม์ากๆ มนัมพีลงังานดา้นลบเขา้ไป เรารูเ้ลยวา่มนัมี
พลงังานดา้นลบเยอะมาก แลว้เราจะท าอยา่งไร บางทไีดย้นิขา่ววา่มผีูห้ญงิฆา่ตวัตายเพราะรูว้า่ตวัเองทอ้ง หรอืกระโดดตกึ  
หรอืเจอศพเดก็ทีใ่ส่ถุงพลาสตกิ หรอืไปโยนตามถงัขยะ หรอืเอาเดก็ทีบ่างทยีงัไม่ตายกไ็ปโยนทิง้ในปา่ มดขึน้ สนุขักไ็ปกดักนิ  
มขีา่วออกบอ่ยๆ ตวัเองรูส้กึเสยีใจมากๆ ถา้พวกเขารูจ้กับา้นสขุฤทยัตอนนัน้ เขาน่าจะมาหาเรา เราจะใหค้วามชว่ยเหลอืเขาได ้ 

ปจัจุบนัทีบ่า้นสขุฤทยั วนัก่อนถาม ซสิเตอรฉ์ลาด วา่มปีระมาณ  2,542 ราย บางส่วนประวตักิจ็มน ้า น ้าท่วมกห็ายไป  
ชว่งสนึาม ิปี 2004 ซสิเตอรย์ูเฟรเซยี ไดล้งไปชว่ย หลงัจากสนึามเิสรจ็กม็กีารฟ้ืนฟูสรา้งอาคาร สรา้งตกึ โรงแรม               

เราเจอสารพดั ซสิเตอรเ์คยไปดูภูเกต็หลงัจากทีเ่กดิสนึาม ิเราเขา้ไปในแคมป์ของคนก่อสรา้ง หรอืทีเ่รยีกวา่แรงงานขา้มชาต ิ
ในปจัจุบนั บางแคมป์เป็นหมื่น บางแคมป์เป็นพนั หา้พนั หกพนั สภาพความเป็นอยูก่ไ็ม่ด ีแลว้เขากต็อ้งมภีรรยามา มลูีกมา
ใชไ่หม การตัง้ครรภ์กเ็กดิขึน้ สามบีางคนกล็งเรอื ลงทะเลไป ไปเป็นเดอืนๆ กวา่จะไดก้ลบั ผูห้ญงิเหล่านี้กถ็ูกทิง้ใหอ้ยู่แบบ
ล าพงั หรอือยูก่บัเพื่อนบา้น ไมม่บีตัรสุขภาพถา้ไปโรงพยาบาลตอ้งเสยีเงนิเยอะ เขากถ็ูกทิง้ตามยถากรรม  

12 
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เราไดส้รา้งบา้นแห่งความหวงั ภูเกต็ เพือ่ใหค้ าแนะน าและชว่ยเหลอืสตรทีีป่ระสบปญัหาการตัง้ครรภ์ไม่พรอ้ม  ไม่วา่          
ในกรณทีีต่ ัง้ครรภก์่อนวยัอนัควร  การตัง้ครรภโ์ดยไม่ตัง้ใจ หรอืประสบชะตากรรม  ถกูทอดทิง้ขณะตัง้ครรภ์ หรอือืน่ๆ กไ็ด ้           
ชว่ยเหลอืกลุ่มแรงงานหญงิเหล่านี้ ทีม่าอยูใ่นทีพ่กัประมาณ  557 ราย นอกจากเราจะใหเ้ขา้มาพกัในบ้านแห่งความหวงัแลว้            
ซสิเตอร์เขากล็งพืน้ที่ไปในแคมป์ ใหค้วามรูเ้รือ่งการตัง้ครรภ์ การทานอาหาร พาไปโรงพยาบาล และแมก้ระทัง่พาไปคลอด                        
ดว้ย แลว้กด็ูเรื่องของเอกสารสทิธิก์ารเกดิ เพราะพวกนี้เขาจะไม่มคีวามรู ้เขาจะมคีวามกลวั บางทอีาจจะคลอดเองในแคมป์      
กม็เีกดิขึน้ อนันี้กเ็ป็นส่วนของทีภ่าคใต ้ทีเ่รากต็อบสนองความตอ้งการของสงัคม 

 ปี 2013 ที่จรงิๆ บ้านดอกไม้ปา่เกดิขึน้ตัง้แต่ปี 2008 โดยคณะแมรีโ่นลล ์แลว้คณะแมรีโ่นลลถ์อนพนัธกจิจากประเทศไทย 
และไดเ้ลอืกคณะศรชีมุพาบาลมาท าทีบ่า้นดอกไมป้า่ คอืกลุ่มชาตพินัธุ ์ทีน่ี่ความเชือ่ของกลุ่มชาตพินัธุเ์ผา่ตา่งๆ วฒันธรรม          
ของเขา ถา้ลูกสาวบา้นใดตัง้ทอ้ง โดยไม่มสีาม ีโดยไมไ่ดแ้ต่งงาน เขาจะถอืวา่เป็นค าสาป ทีจ่ะน ามาสู่ความโชครา้ย น ามาสู่
ครอบครวั เพราะฉะนัน้ทัง้ครอบครวัจะถูกขบัไล่ออกจากหมู่บา้น และถา้ลกูสาวไม่ออกจากหมู่บา้น ทัง้ครอบครวัจะตอ้ง
รบัผดิชอบ ออกไปเลย และถา้มหีมู สุนขั หรอืวา่สตัวเ์ลีย้งตายในหมู่บา้น เขากบ็อกวา่เพราะเธอนี่แหละ ท าให้โรคระบาด            
หรอืวา่ความไม่ดเีกดิขึน้ เพราะฉะนัน้ผูห้ญิงกต็้องรบัภาระแบกไว้ตรงนี้ เขากต็อ้งหาทีอ่ยูใ่หก้บัลูกสาวอยู่กระทัง่หลงัคลอด              
30 วนั ถงึจะมสีทิธิก์ลบัมาได ้ชว่งทีท่อ้งเขาไปทีไ่หนกไ็ดท้ีไ่ม่ใชบ่า้นตวัเอง หรอืถา้ดทีีสุ่ดได้รบัการอภยัจากสงัคมกค็อื          
พ่อแม่ต้องไปสร้างบ้านหลงับ้านตวัเอง อยู่เอง ทานเอง ท าอะไรๆ ดูแลเอง โดยทีพ่อ่แม่กไ็มม่สีทิธิไ์ปชว่ยอะไรไดม้าก อนันี้                  
เป็นวฒันธรรม ความเชือ่ของกลุม่ชาตพินัธุ ์

 

บ้า์พยกั่ีให้ความช่วทเหลือแก่แม่และเดก็  
 ทีบ่อกวา่ท าแทง้ได้ 12 สปัดาห ์ เราพูดเรือ่งนี้กนัมานานมาก เวลาทีเ่ราไปเสวนาในกลุม่สตรทีีเ่รยีกรอ้งสทิธขิองผูห้ญงิที ่           
ตัง้ครรภ์ คอื ร่างกายของฉนันะ ฉนักจ็ะไปท าแทง้ มนักเ็รื่องของฉนั แต่ไม่มใีครค านึงวา่เดก็ทีอ่ยู่ในครรภ์เขากอ็ยากมชีวีติอยู่    
จะมาฆา่เขาท าไม  
 จรงิๆ แลว้ บา้นทัง้หมดของเราทีเ่ราใหบ้รกิารนัน้ เรายนิดตีอ้นรบั แต่เราอยากเป็นเสยีงของเดก็ทีอ่ยู่ในครรภ์มารดา             
ซึ่งเขาไม่สามารถปกป้องชวีติของเขาไดเ้ลย  
 ขัน้ตอนการท างานของเรา  เมื่อผูห้ญงิเขา้มาอยู่แรกๆ นัน้ เราจะเริม่การรกัษาเยยีวยา บางคนบอบช ้าทัง้ร่ายกาย         
ทัง้จติใจ เพราะถูกท ารา้ย ปจัจุบนัสามที ารา้ยผูห้ญงิ ความรุนแรงสูงมาก จนระดบั 2 ของเอเชยี 

เรากน็ าเขาไปฝากทอ้ง ดูแลดา้นร่างกาย จติใจ และใหค้ าปรกึษาส่วนตวั แลว้กม็กีารประเมนิ นอกจากนี้เรามกีารให้
ค าปรกึษาแบบกลุม่ เขากจ็ะนัง่ด้วยกนั การช่วยเหลอื การแบ่งปนั และเขากบ็อกว่าการแบ่งปนัมนัคอืสอนทกุข ์กเ็ท่ากบัฝึก 
เพราะเขากจ็ะเจอปญัหา เจอคนทีม่คีวามทุกขเ์หมอืนฉนั เขาอยู่ได ้ฉนักส็ามารถเอาชนะปญัหาได ้อนันี้คอืการรกัษาเยยีวยา 
ขณะทีเ่ขามาอยูท่ีน่ี่ 

งานของเราคอืการรกัษาเยยีวยา  เราจะสรา้งเสรมิศกัยภาพ เวลาทีผู่ห้ญงิมาอยูก่บัเราๆ กจ็ะใหค้วามรู ้บางคนไม่เคย             
เรยีนหนงัสอืเลย ภาษาไทย หรอืแมก้ระทัง่คณติศาสตร ์หรอืไม่เคยไปโรงเรยีน เรากจ็ะสอน และเราสอนงานฝีมอื เยบ็ผา้              
เป็นเรื่องกจิกรรมบ าบดั  ให้เขามคีวามสุขกบัการคน้พบความสามารถของตวัเอง การไดท้ างาน  

บางทจีะเหน็เราแปลงบทบาทจากที่เป็นซสิเตอร์นัง่สวดท าวตัร สวดภาวนา ท างานดา้นอภบิาล เป็นนกัสงัคม             
นกัจติวทิยา บางทกีไ็ปเป็นแมค่า้ขายของตามวดั  

และเวลาที่ผูห้ญิงก่อนจะออกไปสู่สงัคม เรากม็กีารเตรยีมตวั มกีารวางแผนวา่ ถา้มลีูกแลว้ เพราะบางคนบอกวา่            
หนูเลีย้งไม่ได ้ยงัไงๆ หนูกเ็ลีย้งไม่ได ้หนูตอ้งกลบัไปเรยีน หรอืพอ่แม่ฉนักไ็ม่ไหว เพราะวา่ยากจน เรากม็กีารรบัเป็น                              
บุตรบุญธรรม โดยมูลนิธทิีเ่ราท าดว้ย แมก้ระทัง่ของทีพ่ทัยาเรากท็ าศนูยส์งเคราะหเ์ดก็พทัยา  
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บางทคีนทีม่าอยู่กบัเราเขาจะกลวัมาก พอ่แม่รูจ้ะไปอยู่ในสงัคมอย่างไร? จรงิๆ แลว้ ถา้บอกใหพ้่อแม่รู ้พ่อแม่เป็นคนแรก          
ดว้ยซ ้าทีจ่ะเอาหลานกลบั พอเหน็หน้าหลานกจ็ะเอาหลานกลบั ส่วนใหญ่ผูห้ญงิกจ็ะกลวั กลวัการถูกลงโทษ  ถูกต าหนิ           
พ่อแม่นัน่แหละเป็นคนทีด่ทีีสุ่ด เรากจ็ะแนะน าเขาแบบนี้  

บางคนบอกวา่ อยากเอาลูกไปเลีย้งแลว้กก็ลบัไปท างาน ตอ้งมรีะบบการฝากเลีย้ง 1 ปีก่อน เพือ่ใหผู้ห้ญงิไปท างาน จะได ้                    
มเีงนิกอ้นหนึ่ง แลว้กม็ารบัลูกไป ทางบา้นของเราเองกม็เีงนิเลก็ๆ น้อยๆ ถา้ผูห้ญงิอยากจะไปเริม่ธุรกจิ เชน่ ขายก๋วยเตีย๋ว              
เพราะวา่เวลาอยู่กบัเรากส็อนท าอาหาร สอนเยบ็ผา้ ไปเริม่ได ้เขากจ็ะมโีอกาสทีจ่ะเริม่ตน้ชวีติใหม่ เมื่อไม่อยู่กบัเรา 
     พระศาสนจกัรคาทอลกิมคี าตอบใหแ้ก่สงัคมและผูท้ีต่ ัง้ครรภ์ไมพ่รอ้ม มสีถานทีร่องรบัผูท้ีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม โดย                                                    
คณะนกับวชคาทอลกิ ซสิเตอรศ์รชีมุพาบาล มสีถานทีร่องรบั 4 แห่ง คอื  
1.  ภคนิีศรชีมุพาบาล บา้นแม่และเดก็ (อยู่หลงัวดัแม่พระฟาตมิา ดนิแดง)  4128/1 ซ.แม่พระฟาตมิา ถ.อโศก-ดนิแดง              
 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โทร. 02-642-8949  
2.  บา้นดอกไมป้า่ 228 ม.4 บา้นปา่บง ต.แม่คอื อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่โทร. 08-9632-8847, www.wildflowerhome.net  
3.  ศนูยบ์ าบดัฟ้ืนฟู และพฒันาผูห้ญงิและเดก็ ต.ตลาดใหม่ อ.เมอืง จ.ภูเกต็  โทร. 08-9941-3028     
4. ศรชีมุพาบาลบา้นแห่งความหวงั 128 ม.5 ถ.ประชาอุทศิ ต.รษัฎา อ.เมอืง จ.ภูเกต็ 83000  โทร. 08-1947-9004     
5.  บา้นมติราทร เชยีงดาว 167 ม.8  ถ.เชยีงใหม-่ฝาง ต.เชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ 50170  โทร.0-5345-5654 ถงึ 5 
 www.baanmitratorn.com 
นอกจากคณะศรชีมุพาบาลแลว้กย็งัม ี 
6.  มูลนิธสิงเคราะหเ์ดก็พทัยา (PATTAYA ORPHANAGE) สถานรบัเลีย้งเดก็ก าพรา้) ด าเนินงานโดย สงัฆมณฑลจนัทบุร ี                    
 ต.นาเกลอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี โทร. 0-3841-6426 , 0-3842-3468  www.thepattayaorphanage.org                                                                                                              
7.  ส าหรบัมารดาทีต่ดิเชือ้ HIV/เอดส ์และตัง้ครรภ์ไมพ่งึประสงค ์ มสีถานทีร่องรบั ที ่คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ระยอง   
 1/1 ซ.ครี ีต.หว้ยโปง่ อ.เมอืง จ.ระยอง 21150  ด าเนินการโดย คณะนกับวชคามลิเลยีนชาย                                                        
 โทร. 0-3868-5480, 0-3869-1480   www.camillianrayong.org                                                                                                                               
                              นอกจากนี้ คณะนกับวชหลายคณะ ยงัมศีนูยแ์ละสถานสงเคราะห ์ทีดู่แล  
             ใหก้ารศกึษาเดก็ และใหท้นุการศกึษาเดก็ เชน่ ซสิเตอรค์ณะพระหฤทยัฯ                     
                        ซสิเตอรค์ณะผูร้บัใชฯ้ มาเซอรค์ณะเซนตป์อล เดอ ชารต์ร  ภราดาคณะลาซาล  
            ภราดาคณะเซนต์คาเบรยีล เป็นต้น หรอืทีด่ าเนินการโดยสงัฆมณฑล   

   อ้างอิงข้อมูล และั่า์สัามารถติดตามเ์้ือหาการสัยมม์า 
อุดมสารรายสปัดาห ์(UDOMSARN WEEKLY)                                                    

ปีที ่45  ฉบบัที ่9 ประจ าวนัที ่21 - 27 กุมภาพนัธ ์2021   
จดัพมิพโ์ดย  

สื่อมวลชนคาทอลกิแห่งประเทศไทย 



    4 ก.พ.2564 - ทีส่ านกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ นายศรสีุวรรณ จรรยา      
นายกสมาคมองคก์ารพทิกัษ์รฐัธรรมนูญไทย เขา้ยื่นค ารอ้งต่อ
ผูต้รวจการแผน่ดนิผา่น พ.ต.ท.กรีป  กฤตธรีานนท ์เลขาธกิารส านกังาน
ผูต้รวจการแผน่ดนิขอใหพ้จิารณาและเสนอศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยั วา่
การแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301, 305 ( 4 ) และ 
305 ( 5 ) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหห้ญงิสามารถท าแทง้ได ้ขดัหรอืแยง้ต่อ                  
รฐัธรรมนูญมาตรา 26  ประกอบมาตรา 4 มาตรา 77 หรอืไม ่   

 ์าทนรีสัวุรรณ กล่าววา่ สูตนิรแีพทยม์หีน้าทีใ่นการชว่ยชวีติคน แตก่ารออกกฎหมายใหฆ้า่คนหรอืท าแทง้ทารก           
แมถู้กมองวา่ยงัไม่มสีภาพเป็นคน แต่การทีท่ารกมอีายุ 12 สปัดาหแ์ลว้กถ็อืวา่เป็นอกีชวีติหนึ่ง เพราะทารกทีม่อีายคุรรภ์  
12-18 สปัดาหม์กีารเตน้ของหวัใจ การไปก าหนดใหท้ าแทง้ไดก้รณไีม่เกนิ 12 สปัดาหถ์อืวา่กระทบต่อจติใจ เหมอืนใหฆ้า่คน
โดยไมม่คีวามผดิ และรฐัธรรมนูญกใ็หค้วามคุม้ครองชวีติของประชาชน  ประกอบกบัการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวไม่เคย            
รบัฟงัความคดิเหน็ โดยเฉพาะความคดิเหน็ทางการแพทย ์จงึขอใหผู้ต้รวจฯส่งเรือ่งดงักล่าวใหศ้าลรฐัธรรมนูญ  หากไม่ส่งก็
จะด าเนินการยืน่รอ้งตรงตอ่รฐัธรรมนูญเอง  เพราะมขีา่วกฎหมายดงักล่าวทีผ่า่นการแกไ้ขจะประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เพื่อมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่12 ก.พ.นี้   ซึ่งมผีลบงัคบัใชก้จ็ะเคลื่อนไหวใหม้กีารแกไ้ขตอ่ไป   
 พญ.ชยญวลี นรีสัโุข  หมอสูตนิรแีพทย ์ ไม่เหน็ดว้ยทีใ่นกฎหมายฉบบันี้ เปิดใหผู้ห้ญงิทอ้งอายคุรรภ์ 12 สปัดาห ์         
ท าแทง้ได ้โดยไม่มกีารถามเหตุผลใดๆทัง้สิน้ ถอืวา่ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน แต่เหน็วา่การท าแทง้จะตอ้งมเีหตุผลและผูห้ญงินัน้
จะตอ้งไดร้บัขอ้มูลทีเ่พยีงพอ รวมถงึตอ้งเป็นทางเลอืกสดุทา้ย  กรณนีี้กระทบกบัความรูส้กึของสูตนิารแีพทย ์เพราะอายุ
ครรภ์ 12 สปัดาห ์ ชวีติเริม่ตน้แลว้เดก็มพีฒันาการ ไม่ใชก่อ้นเลอืดทีจ่ะเอาออกได ้ อกีทัง้การท าแทง้ยงักระทบถงึแพทย์
ทัว่ไปดว้ย เพราะกฎหมายไมไ่ดร้ะบุวา่ ใครเป็นคนท าแทง้ หากคนทอ้งเดนิเขา้ไปในโรงพยาบาลชมุชน กเ็ป็นหน้าทีข่อง
แพทยท์ัว่ไป ซึง่มองวา่จะมปีระสบการณ์เพยีงพอหรอืไม ่ อกีกรณกีารท าแทง้ดว้ยตวัเอง ในอายุครรภ ์12 สปัดาหน์ัน้ คนที่
ไม่มปีระสบการณ์บอกง่าย ออกหมด ใหม้าเป็นสูตนิารแีพทย ์การท าแทง้ 12 สปัดาห ์ไมไ่ดอ้อกหมด มสี่วนหนึ่งทีค่า้ง             
ตอ้งมาขดูหรอืดูดมดลูก  หรอืตามดว้ยการอกัเสบ ตดิเชือ้ แมจ้ะเกดิภาวะแทรกซอ้นน้อย แตแ่พทยไ์ม่สามารถบอกไดว้า่จะ
ไมไดร้บัอนัตราย  ทุกขพลภาพหรอืถงึแก่ชวีติ  ซึ่งทีผ่า่นมาสูตนิารเีคยท าแทง้ แต่เกดิกรณมีดลูกตบีตนัไมส่ามารถมลีูก               
ไดอ้กี ฉะนัน้การท าแทง้ แมจ้ะต ่ากวา่ 12 สปัดาห ์ไม่ไดแ้ปลวา่ไม่อนัตราย       
 “ขา่วทีอ่อกมาบอกวา่ท าแทง้ดว้ยตวัเอง 12 สปัดาห ์งา่ยมาก  ถามวา่ประชาชนเรามคีวามรู ้พอทีจ่ะท าแทง้ตนเองไหม 
สิง่ส าคญักวา่การท าแทง้ ซึ่งเป็นทางออกสุดทา้ยในบางกรณ ี คอื การคมุก าเนิดทัว่ถงึหรอืยงั เมอืงไทย การคมุก าเนิด
กวา้งขวางมาก ยาคุมไม่ตอ้งมใีบสัง่จากแพทย ์ยาคมุฉุกเฉินซือ้จากรา้นขายยาไดเ้ลย ดงันัน้ความรูใ้นการคุมก าเนดิเรา
แพร่หลายหรอืยงั  อกีสิง่ทีส่ าคญัในการป้องกนัมากกวา่การท าแทง้คอื ปจัจุบนัคนมลูีกยากมาก คนทีพ่รอ้มมลูีก ตอ้งไปท า
เดก็หลอดแกว้ แต่คนทีท่อ้งมาปรกึษาหมอ เป็นกลุ่มทีม่ทีางออกเยอะ ไม่ตอ้งการลูก ไม่มเีงนิเลีย้งดูกม็หีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
รบัผดิชอบเลีย้งดู ถามวา่ใครอยากไดเ้ดก็ กค็นแย่งกนั เพราะปจัจุบนัอตัราการเกดิของไทยประมาณ 1 เปอรเ์ซน็ต ์หรอื         
5 แสนคนตอ่ปี ลดลงจากเดมิทีปี่ละ 1 ลา้นคน  สงัคมกจ็ะเป็นสงัคมผูสู้งอายุ ไม่มคีนดูแลคนแก่ ถอืเป็นเรื่องทีย่อ้นแยง้          
ทัง้นี้ไมไ่ดป้ฏเิสธการท าแทง้ แต่ตอ้งมขีอ้บ่งชีท้ีเ่หมาะสม ส่วนตวัเหน็วา่เรื่องนี้เป็นการเปลีย่นแปลงวฒันธรรม ประเพณ ี         
ของสงัคมของไทยอย่างงา่ยๆ โดยการเซยเ์ยส 2 ครัง้ ไม่ตอ้งถามเหตุผล เป็นการกระท าทีถู่กกฎหมายแลว้ ซึ่งไม่แน่ใจวา่
ประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบเหล่านี้ โอเคหรอืเปล่านะคะ สรุปวา่ไม่ใชแ่คห่มอสูต ิแต่เป็นประชาชนคนไทย ผูน้บัถอืทุกศาสนา 
ไม่เหน็ดว้ยกบัการฆา่สตัวต์ดัชวีติ” พญ.ชยัวล ี

นรีสัวุรรณ-สัติู์รีแพัท ' ท่ื์ผู้ตรวจฯ ส่ังนาลรธ์. วิ์ิจฉยทแก้กฎหมาทั าแั้งขยด รธ์ . 

บางทคีนทีม่าอยู่กบัเราเขาจะกลวัมาก พอ่แม่รูจ้ะไปอยู่ในสงัคมอย่างไร? จรงิๆ แลว้ ถา้บอกใหพ้่อแม่รู ้พ่อแม่เป็นคนแรก          
ดว้ยซ ้าทีจ่ะเอาหลานกลบั พอเหน็หน้าหลานกจ็ะเอาหลานกลบั ส่วนใหญ่ผูห้ญงิกจ็ะกลวั กลวัการถูกลงโทษ  ถูกต าหนิ           
พ่อแม่นัน่แหละเป็นคนทีด่ทีีสุ่ด เรากจ็ะแนะน าเขาแบบนี้  

บางคนบอกวา่ อยากเอาลูกไปเลีย้งแลว้กก็ลบัไปท างาน ตอ้งมรีะบบการฝากเลีย้ง 1 ปีก่อน เพือ่ใหผู้ห้ญงิไปท างาน จะได ้                    
มเีงนิกอ้นหนึ่ง แลว้กม็ารบัลูกไป ทางบา้นของเราเองกม็เีงนิเลก็ๆ น้อยๆ ถา้ผูห้ญงิอยากจะไปเริม่ธุรกจิ เชน่ ขายก๋วยเตีย๋ว              
เพราะวา่เวลาอยู่กบัเรากส็อนท าอาหาร สอนเยบ็ผา้ ไปเริม่ได ้เขากจ็ะมโีอกาสทีจ่ะเริม่ตน้ชวีติใหม่ เมื่อไม่อยู่กบัเรา 
     พระศาสนจกัรคาทอลกิมคี าตอบใหแ้ก่สงัคมและผูท้ีต่ ัง้ครรภ์ไมพ่รอ้ม มสีถานทีร่องรบัผูท้ีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม โดย                                                    
คณะนกับวชคาทอลกิ ซสิเตอรศ์รชีมุพาบาล มสีถานทีร่องรบั 4 แห่ง คอื  
1.  ภคนิีศรชีมุพาบาล บา้นแม่และเดก็ (อยู่หลงัวดัแม่พระฟาตมิา ดนิแดง)  4128/1 ซ.แม่พระฟาตมิา ถ.อโศก-ดนิแดง              
 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โทร. 02-642-8949  
2.  บา้นดอกไมป้า่ 228 ม.4 บา้นปา่บง ต.แม่คอื อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่โทร. 08-9632-8847, www.wildflowerhome.net  
3.  ศนูยบ์ าบดัฟ้ืนฟู และพฒันาผูห้ญงิและเดก็ ต.ตลาดใหม่ อ.เมอืง จ.ภูเกต็  โทร. 08-9941-3028     
4. ศรชีมุพาบาลบา้นแห่งความหวงั 128 ม.5 ถ.ประชาอุทศิ ต.รษัฎา อ.เมอืง จ.ภูเกต็ 83000  โทร. 08-1947-9004     
5.  บา้นมติราทร เชยีงดาว 167 ม.8  ถ.เชยีงใหม-่ฝาง ต.เชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ 50170  โทร.0-5345-5654 ถงึ 5 
 www.baanmitratorn.com 
นอกจากคณะศรชีมุพาบาลแลว้กย็งัม ี 
6.  มูลนิธสิงเคราะหเ์ดก็พทัยา (PATTAYA ORPHANAGE) สถานรบัเลีย้งเดก็ก าพรา้) ด าเนินงานโดย สงัฆมณฑลจนัทบุร ี                    
 ต.นาเกลอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี โทร. 0-3841-6426 , 0-3842-3468  www.thepattayaorphanage.org                                                                                                              
7.  ส าหรบัมารดาทีต่ดิเชือ้ HIV/เอดส ์และตัง้ครรภ์ไมพ่งึประสงค ์ มสีถานทีร่องรบั ที ่คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ระยอง   
 1/1 ซ.ครี ีต.หว้ยโปง่ อ.เมอืง จ.ระยอง 21150  ด าเนินการโดย คณะนกับวชคามลิเลยีนชาย                                                        
 โทร. 0-3868-5480, 0-3869-1480   www.camillianrayong.org                                                                                                                               
                              นอกจากนี้ คณะนกับวชหลายคณะ ยงัมศีนูยแ์ละสถานสงเคราะห ์ทีดู่แล  
             ใหก้ารศกึษาเดก็ และใหท้นุการศกึษาเดก็ เชน่ ซสิเตอรค์ณะพระหฤทยัฯ                     
                        ซสิเตอรค์ณะผูร้บัใชฯ้ มาเซอรค์ณะเซนตป์อล เดอ ชารต์ร  ภราดาคณะลาซาล  
            ภราดาคณะเซนต์คาเบรยีล เป็นต้น หรอืทีด่ าเนินการโดยสงัฆมณฑล   
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 พญ.สัพุรรณี คณูแสัง แพทยผ์ูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมสูตนิรแีพทย ์กลา่ววา่ ผลกระทบจากกฎหมายท าแทง้ใหม่          
มหีลายขอ้ ประกอบดว้ย  1.การเขา้ถงึการท าแทง้ โดยไม่มหีลกัเกณฑ ์ก าหนด อาจสง่ผลใหค้วามระมดัระวงัต่อการคมุก าเนิด
หรอืการตัง้ใจในการคมุก าเนิดลดลง  2.สถติกิารตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงคแ์ละ
สถติโิรคตดิเชือ้ ทางเพศสมัพนัธเ์พิม่ขึน้ 3.สถติภิาวะจติใจของสตรกีลุ่มนี้
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  4.สถติภิาวะแทรกซ้อนอนัตรายตอ่ชวีติมารดา
เพิม่ขึน้ตามอาย ุครรภท์ีท่ าแทง้  5.ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์
ไดร้บัผลกระทบ   6.งบประมาณทีร่ฐัตอ้งไปดูแลเรื่องท าแทง้นัน้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบังบประมาณ  ในการคมุก าเนิดจะถูกกวา่งบประมาณใน           
การท าแทง้ 10 เท่า  7.มโนธรรมของสงัคม                                     
 ดงันัน้ ไม่เป็นผลดตีอ่ใครหากกฏหมายมผีลบงัคบัใช ้อย่างไรกต็ามกฎหมายดงักล่าวแมจ้ะเป็นการบรรเทาปญัหาของ
มารดาทีจ่ะไปท าแทง้ แต่จะสรา้งปญัหาใหม่ในวงกวา้งทัว่ประเทศ ตนมองวา่กลุ่มเยาวชนเป็นเหยื่อของกฏหมายฉบบันี้          
กลุ่มวยัรุ่นทีค่ดิไม่ออก ตกใจในการตัง้ครรภ์ แทนทีร่ฐัจะดูแลประคองครรภ์ของเขาแต่กลบัเปิดประตูใหเ้ขาไปท าผดิอนั
เนื่องมาจากความผดิพลาดของเขา ซึ่งเป็นการท าผดิซ ้ารอบ 2โดยการท าแทง้ยุตคิรรภ์ซึง่จะมผีลต่อจติใจของเขาในระยะยาว 
 ตนเสนอวา่รฐัควรหาทางเลอืกทีด่กีวา่นี้ใหก้บัสตรหีรอืเยาวชนทีไ่มพ่รอ้มตัง้ครรภ์ เพราะการท าแทง้เป็นการแกป้ญัหาที่
ปลายเหตุ ควรจะแกท้ีต่น้เหต ุโดยมองวา่ระบบการท าแทง้ของประเทศไทยควรดกีวา่นี้ อกีทัง้ระบบประเทศยงัสรา้งการมี
ส่วนรวมของฝา่ยชาย ในชว่งวยัรุ่นในการคมุก าเนิดไดน้้อย เชน่ในตา่ประเทศจะมรีะบบการส่งเสยีค่าเลีย้งดูเมื่อมลูีกแลว้             
เรายงัไม่ไดส้รา้งระบบนี้ข ึน้มา ระบบเครดติจะไม่สามารถกูเ้งนิได ้รวมถงึใบขบัขีก่ต็อ้งถูกยดึ นอกจากนี้ ถา้ยงัไม่รบัผดิชอบ           
กจ็ะไปสูค่ดอีาญาของผูช้าย ดงันัน้ ถา้ฝา่ยชายรูว้า่มอีะไรรออยูข่า้งหน้ากจ็ะมกีารร่วมรบัผดิชอบคุมก าเนดิ   
 พญ.เชิดช ู อริทนรีว ยฒ์า อดตีกรรมการแพทยส์ภา กล่าววา่ลูกไม่ใชภ่าระ แต่เป็นสมบตัขิองพ่อแม่ และครอบครวั เรา
เขา้ใจวา่มคีนส่วนหนึ่งตัง้ครรภ์โดยไม่ไดต้ัง้ใจหรอืไมม่คีวามพรอ้ม  แลว้ลกัลอบท าแทง้ โดยจะเหน็วา่มขีา่วพบศพเดก็ทีว่ดั          
ทีผ่า่นมาความตัง้ใจของแพทยส์ภาทีอ่ยากใหม้กีารแกไ้ขกฎหมายฉบบันี้ คอืตอ้งท าเพือ่สุขภาพ อนามยัของมารดาและทารก
นัน่คอืจะตอ้งมกีารใหค้ าปรกึษากอ่น แต่กลายเป็นวา่กฎหมายทีอ่อกมาเพยีงอายคุรรภ์ไม่ถงึ 12 สปัดาห ์ถา้อยากท าแทง้ก ็             
ท าได ้ซึ่งไม่ถูกตอ้งและไมม่ปีระเทศไหนทีใ่หท้ าแทง้ไดโ้ดยเสร ีซ ้ารา้ยยิง่กวา่นัน้ ในมาตรา 305 ยงัใหอ้ายคุรรภ์ 20 สปัดาห ์  
กท็ าแทง้ได ้ ซึ่ง 20 สปัดาหถ์อืวา่ผา่นมาครึง่ทางของการตัง้ครรภ์แลว้ เดก็กม็ชีวีติ หวัใจเตน้ มอีวยัวะเพศ เครื่องไหว          
ดูดนิ้วไดแ้ลว้  แลว้เราจะใหท้ าแทง้เพยีงเพราะพ่อแม่ไม่รบัผดิชอบ แลว้มาบงัคบัใหห้มอท า แบบนี้ไม่เหน็ดว้ย 
 “การจะใหท้ าแทง้จะมกีไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปอย่างมเีหตุมผีล นอกจากตอ้งเป็นการตดัสนิของพ่อแม่แลว้  ตอ้งเป็นการ
ตดัสนิใจของครอบครวัดว้ย เมือ่ก่อนประณามผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มวา่เดก็ทีเ่กดิมาเป็นมารหวัขน ค่านิยมเป็นอย่างนี้ ท าให้
หญงิทีท่อ้งแลว้ไม่มสีามอีบัอาย หลบซ่อน  แต่ในต่างประเทศทีเ่ราเดนิตามเขาอย่างสหรฐั เดก็ทีเ่กดิในลกัษณะนี้จะมกีลุ่ม
แพทยใ์หค้ าปรกึษา มศีนูยร์บัลีย้งเดก็ใหค้ าแนะน าวา่ต่อไปจะตอ้งป้องกนัอย่างไร  ไม่จ าเป็นตอ้งพูดถงึคุณธรรม จรยิธรรม
ทางศาสนา เพราะหลายศาสนากไ็ม่เหน็ดว้ยกบัการท าแทง้” พญ.เชดิช ู กล่าวและวา่เราไม่ไดค้ดัคา้นอย่างสดุโต่ง เขา้ใจวา่
บางครัง้มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งท า  แต่อยากใหท้บทวน ใหก้ารท าแทง้เป็นไปอย่างมเีหตมุผีล มจีรยิธรรม มโนธรรม  และ
ประกอบการตดัสนิใจของแพทย ์“  พญ.เชดิช ู         
 ขณะที ่พ.ต.ท.กรีป กล่าววา่จะเร่งสรุปค ารอ้งและขอ้เทจ็จรงิเพื่อเสนอตอ่ผูต้รวจการแผน่ดนิ เพราะเหน็วา่เรือ่งดงักล่าว
เป็นเรื่องศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์

  จาก  https://www.thaipost.net 
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ราชกิจจา์ุเบกษา ประกานแล้ว แก้ไขเพ่ิมเติม ก.ม. อาทคุรรภ ไม่เกิ์ 12 สัยปดาห ั  าแั้งได้                                                                                                                        
ประกาศแลว้ ราชกจิจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิ             

ประมวล ก.ม.อาญา (ฉบบัที ่28) พ.ศ. 2564 อายคุรรภไ์มเ่กนิ 12 สปัดาห ์ท าแทง้ได้ 

 6 กมุภาพย์ ธ  2564 เวบ็ไซต ์ราชกจิจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบญัญตั ิแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบบัที ่28) พ.ศ.2564 ความวา่ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญาจงึทรง          
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิ ึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรฐัสภา ดงัตอ่ไปนี้                     
มาตรา 1 พระราชบญัญตันิี้เรยีกวา่ “พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่28) พ.ศ. 2564”            
มาตรา 2 พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป มาตรา 3 ใหย้กเลกิ
ความในมาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบบัที ่26) พ.ศ.2560 และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนี้แทน                              
 “มาตรา 301 หญงิใดท าใหต้นเองแทง้ลูกหรอืยอมใหผู้อ้ ื่นท าใหต้นแทง้ลกูขณะมอีายุครรภ์เกนิสบิสองสปัดาห ์ตอ้ง
ระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ  หนึ่งหมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั” มาตรา 4 ใหย้กเลกิความในมาตรา 
305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา 305 ถา้การกระท าความผดิตามมาตรา 301 หรอืมาตรา 302 เป็นการกระท าของผูป้ระกอบวชิาชพี              
เวชกรรมและตามหลกัเกณฑข์องแพทยสภา” ในกรณดีงัต่อไปนี้  
ผูก้ระั าไม่มีความผิด 
 (1) จ าเป็นตอ้งกระท าเนื่องจากหากหญงิตัง้ครรภ์ต่อไปจะเสีย่งต่อการได้รบั
อนัตรายต่อสุขภาพทางกายหรอืจติใจของหญงินัน้ 
 (2) จ าเป็นตอ้งกระท าเนื่องจากมคีวามเสีย่งอยา่งมากหรอืมเีหตุผลทาง
การแพทยอ์นัควรเชือ่ไดว้า่หากทารกคลอดออกมาจะมคีวามผดิปกตถิงึขนาด
ทุพพลภาพอย่างรา้ยแรง 
 (3) หญงิยนืยนัตอ่ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมวา่ตนมคีรรภ์เนื่องจากมกีารกระท าความผดิเกีย่วกบัเพศ 
 (4) หญงิซึ่งมอีายุครรภ์ไมเ่กนิสบิสองสปัดาหย์นืยนัทีจ่ะยุตกิารตัง้ครรภ์ 
 (5) หญงิซึ่งมอีายุครรภ์เกนิสบิสองสปัดาห ์แต่ไม่เกนิยีส่บิสปัดาห ์ยนืยนัทีจ่ะยุตกิารตัง้ครรภภ์ายหลงัการตรวจ 
และรบัค าปรกึษาทางเลอืกจากผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมและผูป้ระกอบวชิาชพีอื่นตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุข 
 ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของแพทยสภาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น” 

จาก  https://www.komchadluek.net 
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           สาสน์องคส์มเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซิส  

         โอกาสวนัผูป่้วยสากลครั้งที ่29      

           (11 กุมภาพนัธ ์2021) 
 

 

                                          “อาจารท ของั่า์มีเพีทงผู้เดีทวและัุกค์เป็์พ่ี์้องกย์ ” (มธ. 23:8) 
                                             ความสัยมพย์ ธ บ์พ้ื์ฐา์ความไว้วางใจเพ่ือเป็์แ์วัางใ์การดแูลผู้ป่วท 

 

                                                บรรดาพีน้่องชายหญงิทีร่กัทัง้หลาย  
                                                        การเฉลมิฉลองวนัผูป้ว่ยสากลครัง้ที ่29 ในวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์ค.ศ.2021 
                                              ซึง่ตรงกบัวนัระลกึถงึแม่พระประจกัษท์ีเ่มอืงลูรด์ เป็นโอกาสทีท่ าใหเ้รามุ่ง           
       ความสนใจเป็นพเิศษส าหรบับรรดาผูเ้จบ็ปว่ยและผูท้ีใ่หก้ารชว่ยเหลอืดูแลพวกเขา ทัง้ใน
รูปแบบสถาบนัสุขภาพอนามยั ภายในครอบครวัและภายในชมุชน เราคดิค านึงถงึเป็นพเิศษส าหรบัผูท้ีไ่ดท้นทุกขท์รมาน และ
ยงัคงทกุขท์รมานอย่างตอ่เนื่องจากผลของการแพร่กระจายไปทัว่โลกของการตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า  พอ่ขอใหพ้วกลูกทกุคนและ
โดยเฉพาะบรรดาคนยากจนและบุคคลชายขอบของสงัคม ไดท้ราบวา่ พ่ออยู่ใกลช้ดิพวกลกูและอยากใหพ้วกลกูมัน่ใจวา่ 
พระศาสนจกัรค านึงถงึพวกลูกดว้ยความรกัอยู่เสมอ 
 1.ส าหรบัหวัขอ้ของวนัผูป้ว่ยสากลปีนี้มาจากขอ้ความในพระวรสาร ซึ่งเป็นเรื่องราวทีพ่ระเยซูเจา้ทรงต าหนิความหน้าซื่อใจ
คดของพวกทีไ่ม่ปฏบิตัติามสิง่ทีพ่วกเขาไดเ้ทศน์สอน (อา้งองิ มธ. 23:1-12) เมื่อความเชือ่ศรทัธาของเราถูกท าใหล้ดลงเป็น
เพยีงค าพูดทีว่า่งเปล่า ทีไ่มค่ านึงถงึชวีติและความตอ้งการของบุคคลอื่น บทยนืยนัความเชือ่ทีเ่ราประกาศออกมานัน้                
พสิูจน์แลว้วา่ไม่สอดคลอ้งกบัชวีติทีเ่ราด าเนินอยู่จรงิ ความเสีย่งนัน้รา้ยแรงจรงิๆ นัน่จงึเป็นเหตุผลทีพ่ระเยซูใชภ้าษาทีห่นกั
เกีย่วกบัภยนัตรายของการตกอยู่ในการหลงตนเอง พระองคท์รงตรสักบัเราวา่ “อาจารยข์องท่านมเีพยีงผูเ้ดยีวและทุกคนเป็น 
พีน้่องกนั” (ขอ้ 8)  
 การต าหนิของพระเยซูเจา้เกีย่วกบัคนที ่“พูด แต่ไม่ลงมอืปฏบิตั”ิ (ขอ้ 3) เป็นถอ้ยค าทีต่รสักบัเราทุกคนเสมอ เพราะไมม่ี
พวกเราคนใดทีร่อดพน้จากความชัว่รา้ยของความหน้าซื่อใจคดทีข่วางกัน้เราไม่ใหเ้จรญิรุ่งเรอืงในฐานะบุตรของพระบดิา          
องคเ์ดยีว ทีถู่กเรยีกมาเพือ่ด ารงชวีติอยู่ในความเป็นพีน้่องกนั 
 เมื่อเผชญิหน้ากบัเงื่อนไขความตอ้งการของพีน้่องชายหญงิของเรา พระเยซูเจา้ทรงเสนอรูปแบบพฤตกิรรมทีต่รงกนัขา้ม 
กบัความหน้าซื่อใจคดอย่างสิน้เชงิ พระองคท์รงเสนอใหห้ยดุรบัฟงั สรา้งความสมัพนัธโ์ดยตรงและเป็นส่วนตวักบัอกีฝา่ยหนึ่ง 
ใหรู้ส้กึเหน็อกเหน็ใจและมคีวามรกัเมตตาส าหรบัเขาหรอืเธอ และท าใหต้นเองมสี่วนร่วมในความทุกขท์รมานของเขาจนถงึ           
จุดทีต่อ้งรบัผดิชอบในการใหก้ารชว่ยเหลอืบรกิาร (เทยีบ ลก. 10:30 - 35) 
 2.ประสบการณ์ของความเจบ็ปว่ย ท าใหเ้รารูส้กึถงึความเปราะบางของเราและในขณะเดยีวกนั ความตอ้งการโดยธรรมชาต ิ
ของอกีฝา่ยหนึ่ง เงื่อนไขของการเป็นสิง่สรา้งจะชดัเจนยิง่ขึน้และเราจะสมัผสัไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เราตอ้งพึง่พาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
ทีจ่รงิแลว้เมื่อเราเจบ็ปว่ย ความไม่แน่นอน ความกลวั บางครัง้การรูส้กึถอดใจกแ็ผซ่่านไปทัว่ทัง้ความคดิและจติใจ 
เราจะพบวา่ตวัเองอยู่ในสภาพทีไ่รค้วามสามารถ เพราะสุขภาพของเราไม่ไดข้ ึน้อยู่กบัความสามารถของเรา หรอื “ความกงัวล” 
ของเรา (เทยีบ มธ 6:27) 

 ต่อหน้า 19.. 
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 ความเจบ็ปว่ยกอ่ใหเ้กดิค าถามเกีย่วกบัความหมาย ซึ่งในความเชือ่มุ่งหนัไปหาพระเจา้                                              
เป็นค าถามทีแ่สวงหาความหมายใหม่และแนวทางใหม่ในการด ารงชวีติอยู ่ซึ่งในบางครัง้อาจจะไม่พบค าตอบในทนัท ี             
เพื่อนๆ และญาตพิีน้่องของตนกไ็มส่ามารถชว่ยเราในการคน้หาค าตอบทีย่ากล าบากนี้ไดเ้สมอไป 
 ในเรื่องนี้ เรื่องราวในพระคมัภรีเ์กีย่วกบัมหาบุรุษโยบแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์ได ้ภรรยาและเพื่อนๆ ของโยบไมส่ามารถ 
อยู่ร่วมกบัโยบไดใ้นความโชครา้ยของเขา ในทางตรงกนัขา้ม พวกเขากล่าวโทษโยบ ซึ่งส่งผลใหโ้ยบเกดิความรูส้กึโดดเดีย่ว
และสบัสนในตวัเอง โยบตกอยู่ในสภาพของการถูกทอดทิง้และความเขา้ใจผดิ แต่ดว้ยความเปราะบางอย่างยิง่นี้ โยบปฏเิสธ
ความหน้าซื่อใจคดทัง้สิน้และเลอืกเสน้ทางแห่งความสตัยซ์ื่อจรงิใจต่อพระพกัตรพ์ระเจา้และตอ่ผูอ้ ื่น เขาส่งเสยีงรอ้งอยา่ง             
แน่วแน่ไปถงึองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ผูซ้ึ่งทรงตอบตอ่โยบในทา้ยทีสุ่ด เปิดขอบฟ้าใหม่ใหก้บัเขา เป็นการยนืยนัวา่ความทกุข์
ทรมานของเขาไม่ใชก่ารลงโทษหรอืการอยู่ในสถานะแยกจากพระเจา้ มนัไม่ไดเ้ป็นสถานะของการอยูห่่างไกลจากพระเจา้ 
หรอืเป็นสญัญาณของความเฉยเมยของพระองค ์ดงันัน้จากหวัใจทีไ่ดร้บับาดเจบ็และไดร้บัการรกัษาใหห้ายของโยบ ท าให ้             
โยบกล่าวออกมาอย่างมชีวีติชวีาและจบัใจต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่: “ขา้พเจา้เคยรูจ้กัพระองคเ์พยีงจากค าพูดของผูอ้ืน่                     
แต่บดันี้ดวงตาของขา้พเจา้แลเหน็พระองค"์  (โยบ 42:5) 
 3.ความเจบ็ปว่ยมภีาพใบหน้าเสมอ ไม่ใชแ่ค่เพยีงใบหน้าเดยีว แต่มใีบหน้าของผูป้ว่ยทุกคนทัง้ความเจบ็ปว่ยมภีาพ  
ใบหน้าเสมอ แมแ้ตค่นทีรู่ส้กึวา่ถูกเพกิเฉย ถูกกดีกนั เหยือ่ของความอยุตธิรรมทางสงัคมทีป่ฏเิสธสทิธอินัจ าเป็นของพวกเขา 
เทยีบสมณสาสน์ ทกุคนเป็นพีน้่องกนั ขอ้ 22) การระบาดใหญ่ในปจัจุบนั ท าใหเ้ราเหน็ระบบการดูแลสุขภาพทีไ่ม่เพยีงพอ 
และขอ้บกพร่องหลายประการในการชว่ยเหลอืผูเ้จบ็ปว่ย บรรดาผูสู้งอายุ ผูท้ีอ่อ่นแอทีสุ่ด และผูเ้ปราะบางทางสงัคม                          
ไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่จะเขา้ถงึการดูแลรกัษา และการเขถ้งึการรกัษากไ็ม่เทา่เทยีมกนัเสมอไป สิง่นี้ข ึน้อยูก่บัการเลอืก             
ในทางการเมอืง ในวธิกีารบรหิารทรพัยากรและความมุง่มัน่ของผูด้ ารงต าแหน่งทีร่บัผดิชอบ การลงทุนทรพัยากรในการดูแล  
และชว่ยเหลอืผูเ้จบ็ปว่ยถอืเป็นสิง่ส าคญัทีเ่ชือ่มโยงกบัหลกัการทีว่า่สขุภาพเป็นผลดร่ีวมทีเ่ป็นพืน้ฐานหลกั  ในขณะเดยีวกนั 
การแพร่ระบาดของโรคนี้ยงัเน้นย ้าถงึความทุม่เทและความเอือ้อาทรของบุคลากรดา้นสุขภาพอนามยั อาสาสมคัร บคุลากร
ฝา่ยสนบัสนุน พระสงฆ ์นกับวชชายและหญงิ ผูซ้ึ่งดว้ยความเป็นมอือาชพี เสยีสละตนเอง ส านึกรบัผดิชอบและรกัเพื่อน
มนุษย ์ไดช้ว่ยเหลอื ดูแล ปลอบโยนและใหบ้รกิารผูป้ว่ยจ านวนมากและครอบครวัของพวกเขาดว้ย กลุ่มบุคคลทัง้ชายและ
หญงิทีท่ างานอย่างเงยีบๆ ผูซ้ึ่งเลอืกทีจ่ะเฝ้าดูใบหน้าเหล่านัน้ ดูแลบาดแผลของผูป้ว่ยซึ่งพวกเขารูส้กึวา่เป็นเพื่อนมนุษย ์               
ในคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครวัมนุษยชาต ิ
 โดยแทจ้รงิแลว้ ความใกลช้ดิเปรยีบเสมอืนยารกัษาแผลทีม่คีุณค่า ซึ่งใหก้ารสนบัสนุนและการปลอบโยนแก่ผูทุ้กขท์รมาน
ในความเจบ็ปว่ย ในฐานะครสิตชน เราอยู่ใกลช้ดิกนัเพือ่เป็นการแสดงออกถงึความรกัของพระเยซูครสิตเจา้ ชาวสะมาเรยี          
ผูใ้จด ีผูท้รงพระเมตตากรุณา ทรงอยู่ใกลช้ดิกบัมนุษยท์กุคนทีไ่ดร้บับาดแผลจากบาป ร่วมกบัพระองคผ์า่นการบทบาทของ
พระจติเจา้ เราไดร้บัเรยีกใหม้คีวามรกั เมตตาเฉกเชน่พระบดิาเจา้และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ใหร้กับรรดาพีน้่องผูเ้จบ็ปว่ย 
อ่อนแอและทกุขท์รมาน (เทยีบ ยน 13:34-35) และเราด าเนินชวีติดว้ยความใกลช้ดินี้ในรูปแบบหมู่คณะเชน่เดยีวกบัทีเ่ป็น
ส่วนตวั อนัทีจ่รงิความรกัฉนัพีน้่องในองคพ์ระครสิตเจา้กอ่ใหเ้กดิชมุชนทีส่ามารถรกัษาได ้ซึง่ไม่ทอดทิง้ผูใ้ด ซึง่นบัรวมถงึ           
ผูท้ีเ่ปราะบางทีสุ่ดและยอมรบัเขาดว้ย 
 ในเรื่องนี้ ขา้พเจา้อยากจะระลกึถงึความส าคญัของความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัในภราดรภาพ ซึ่งแสดงออกอย่างเป็น
รูปธรรมในการบรกิารรบัใช ้และสามารถใชรู้ปแบบทีแ่ตกต่างกนัมาก โดยทัง้หมดมุ่งเน้นในการชว่ยเหลอืเพื่อนมนุษย ์              
“การบรกิารรบัใชห้มายถงึ การดูแลผูท้ีเ่ปราะบางในครอบครวัของเรา ในสงัคมของเรา ในประชากรของเรา ( บทเทศน์ที่ 

Havana ควิบา,  20 กนัยายน ค.ศ.2015)  
 ต่อหน้า 20.. 
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 ในค ามัน่สญัญานี้ ทกุคนสามารถ «ละทิง้ความตอ้งการและความคาดหวงั 
 ของตน  ความปรารถนาทีจ่ะมอี านาจทุกอย่างตอ่การมองเหน็ผูท้ีเ่ปราะบาง
ทีสุ่ด อย่างเป็นรูปธรรม การบรกิารรบัใชม้กัจะมองไปทีใ่บหน้าของพีน้่อง สมัผสั
 เนื้อหนงัของเขา รูส้กึถงึการอยูใ่กลช้ดิกบัสิง่ทีท่ าใหเ้ขา“ทกุขท์รมาน”  และ
แสวงหาการ สนบัสนุนการเป็นพีน้่องกนั ดว้ยเหตุนี้ การบรกิารรบัใชจ้งึไม่เป็นเรือ่งอุดมคต ิ
 ไม่ใชก่ารรบัใชค้วามคดิ แต่เป็นการรบัใชบุ้คคล " (อา้งเรือ่งเดยีวกนั) 
 4.เพื่อใหม้กีารบ าบดัรกัษาทีด่ ีท่าทเีชงิความสมัพนัธจ์งึมคีวามส าคญั ซึ่ง 
สามารถมแีนวทางแบบองคร์วมส าหรบัผูป้ว่ยได ้การเน้นในดา้นนี้ยงัชว่ยใหแ้พทย ์พยาบาล ผูเ้ชีย่วชาญและอาสาสมคัร
สามารถดูแลผูท้ีต่อ้งทนทกุขท์รมาน เพื่อร่วมเดนิทางไปกบัพวกเขาในเสน้ทางการรกัษาดว้ยความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลที่
ไวว้างใจ (เทยีบ ธรรมนูญใหม่ของผูท้ างานดา้นการดูแลสขุภาพอนามยั [2016], ( ขอ้ 4)   ดงันัน้ นี่จงึเป็นการคดิเกีย่วกบั             
การสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูท้ีต่อ้งการการดูแลและผูท้ีดู่แลพวกเขาขอ้ตกลงทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ฐานของความไวว้างใจและ 
ความเคารพซึง่กนัและกนั ของความจรงิใจ ของความพรอ้มใหก้ารชว่ยเหลอื ดงันัน้ เพื่อทีจ่ะเอาชนะทุกอุปสรรคขดัขวาง               
ใหว้างศกัดิศ์รขีองผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง ปกป้องความเป็นมอือาชพีของบุคลากรดา้นการดุแลสขุภาพอนามยัและรกัษา
ความสมัพนัธ ์ทีด่กีบัครอบครวัของผูป้ว่ย 
 ความสมัพนัธก์บัผูป้ว่ยเชน่นี้พบแหล่งทีม่าของแรงจูงใจและความเขม้แขง็ในความรกัของพระครสิตเยซูอย่างไมส่ิน้สุด  
ดงัทีเ่หน็ไดจ้ากประจกัษ์พยานนบัพนัปีของชายและหญงิผูศ้กัดิส์ทิธิท์ีอุ่ทศิตนในการรบัใชผู้ป้ว่ย ในความเป็นจรงิ จาก                                    
รหสัธรรมเรื่องการสิน้พระชนมแ์ละการกลบัคนื พระชนมชพีของพระครสิตเจา้ท าใหเ้กดิความรกัทีส่ามารถใหค้วามหมายได้
อย่างเตม็เป่ียม ทัง้จากสภาพของผูป้ว่ยและของผูท้ีดู่แลรกัษาเขา พระวรสารเป็นพยานถงึเรื่องนี้หลายครัง้ โดยแสดงให ้          
เหน็วา่การรกัษาของพระเยซูเจา้ ไม่เคยใชท้่าทางทีเ่ป็นเวทมนตรใ์ดๆ แต่เป็นผลจากการพบหน้ากนัเสมอ เป็นความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ซึ่งของขวญัของพระเจา้ไดร้บัการตอบสนองในความเชือ่แก่ผูท้ีย่อมรบัมนั เหมอืนกบัสิง่ทีพ่ระเยซูเจา้ทรงตรสั                       
อยู่เสมอวา่ “ความเชือ่ของท่าน ชว่ยท่านใหร้อด" 
 5.พีน้่องทีร่กั พระบญัญตัแิห่งความรกัซึ่งพระเยซูเจา้ไดท้รงมอบใหเ้หล่าสาวกของพระองค ์พบความสมบูรณ์ที่เป็นรูปธรรม 
แมก้ระทัง่ในความสมัพนัธก์บัผูป้ว่ยดว้ย สงัคมทีม่คีวามเป็นมนุษยม์ากขึน้เท่าไหร่ กย็ิง่รู้วธิดีูแลรกัษาสมาชกิที่เปราะบางและ
ทุกขท์รมานของตนมากขึน้เท่านัน้ และรูว้ธิทีีจ่ะท าอย่างมปีระสทิธภิาพด้วยความรกัฉันพี่น้อง เรามุ่งเป้าไปที่เป้าหมายนี้และ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มใีครตอ้งอยู่คนเดยีว ไม่มใีครรูส้กึวา่ถูกกดีกนัและถูกทอดทิง้ 
 พ่อขอมอบบรรดาผูเ้จบ็ปว่ย บุคลากรดา้นสุขภาพอนามยัและผูท้ีพ่ยายามอย่างเตม็ทีเ่พื่อชว่ยเหลอื ผูท้ีท่นทุกขท์รมาน             
ไวก้บัพระนางมารยี ์พระมารดาแห่งความเมตตากรุณาและองคอ์ุปถมัภ์ผูป้ว่ย จากถ ้า  แม่พระเมอืงลูรด์และสกัการสถานนบั 
ไม่ถว้นทัว่โลกของพระนาง ขอใหพ้ระนางค ้าจนุรกัษาความเชือ่ศรทัธาและความหวงัของเรา และชว่ยใหเ้ราดูแลกนัและกนั 
ดว้ยความรกัฉนัพีน้่อง พรอ้มกนันี้ขา้พเจา้ขออ านวยพรศกัดิส์ทิธิม์ายงัพวกท่านทุกคนดว้ย 
 

โรม, มหาวหิารนกับุญยอหน์ ลาเตรนั  20 ธนัวาคม 2020 
วนัอาทติยส์ปัดาหท์ี ่4 เทศกาลเตรยีมรบัเสดจ็พระครสิตเจา้ 
 
 สมเดจ็พระสนัตะปาปา ฟรงัซสิ                                                                 (แปลโดย คณะนกับวชคามลิเลยีนประเทศไทย) 

   สามารถตดิตาม..สาสน์วนัผูป้ว่ยสากล “อาจารยข์องทา่นมเีพยีงผูเ้ดยีว และทุกคนเป็นพีน้่องกนั “ (มธ 23:8)                      
อุดมสารรายสปัดาห ์(UDOMSARN WEEKLY) ปีที ่45  ฉบบัที ่7 ประจ าวนัที ่7 - 13 กุมภาพนัธ ์2021)   
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    ในหว้งเวลาของการแพร่ระบาดของไวรสัสายพนัธุใ์หม่ (โควดิ-19) ท าใหเ้ราทุกคน
ต้องอยู่ห่างกนั เพื่อความปลอดภยัจากการตดิเชือ้ไวรสันี้  แต่ความห่างไกลกนัทาง
กายภาพ มไิดท้ าใหเ้ราทุกคนอยู่ห่างไกลกนัในชวีติฝา่ยจติ 

      ในโอกาสนี้ พ่อจงึขอเชญิชวนพีน้่องครสิตชนทุกคนไดร้่วมกนัพจิารณาสาสน์ ของ
สมเด็จพระสนัตะปาปาเป็นพิเศษ เพื่อเราจะได้ร่วมฉลองวนัผู้ป่วยสากลอย่างมคีวามหมาย โดยใช้แนวทางที ่   
องคส์มเดจ็พระสนัตะปาปาไดท้รงมอบใหก้บัเรา ในเรื่อง ความสมัพนัธบ์นพื้นฐานความไวว้างใจ เพือ่เป็นแนวทาง
ในการดูแลผูป้ว่ย มาใชใ้นการปฏบิตัตินเองในหว้งเวลาของการแพร่ระบาดของไวรสัสายพนัธุใ์หม่นี้ดว้ย  

 องคส์มเดจ็พระสนัตะปาปาทรงแนะน าเราให ้หยุดรบัฟงั สร้างความสมัพนัธ์โดยตรงและเป็นส่วนตวักบับุคคล 
ผูเ้จบ็ป่วย ทนทุกขท์รมานและเปราะบางที่สุดในสงัคม ให้รู้สกึเห็นอกเหน็ใจและม ีความรกัเมตตา เพราะการที ่ 
เราอยู่ใกล้ชิดกันในความสัมพันธ์นี้ เป็นการแสดงออกถึงความรักของ พระเยซูคริสตเจ้า ถึงแม้สภาพของ        
การแพร่กระจายของไวรสัโควดิ -19 จะท าให้เราต้องเว้นระยะห่างทางสงัคม แต่เรากส็ามารถอยู่ใกล้ชดิกนัได ้  
ทางค าภาวนาและการใหก้ าลงัใจซึ่งกนัและกนั ซึ่งแสดงออกวา่ “ทุกคนเป็นพีน้่องกนั" 
 เพื่อให้การฉลองวนัผูป้่วยสากลในปีนี้ด าเนินไปอย่างมคีวามหมาย พ่อขอให้ทุกคนระลกึถงึในค าภาวนาเป็น
พเิศษส าหรบัผูป้่วยด้วยไวรสัโควดิ-19 ผูท้ี่ก าลงัดูแลรกัษาพวกเขา และผูท้ี่ก าลงัท าหน้าที่เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้
ไวรสันี้ และหากที่ใดที่สามารถประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง วนัผู้ป่วยสากลได้ ขอให้ปฏิบตัิตาม
มาตรการรกัษาความปลอดภยัเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ตามที่ภาครฐัและแต่ละสงัฆมณฑลได้ก าหนด
ไว ้และในพธิบูีชาขอบพระคุณดงักล่าว หากเป็นไปได ้ควรมกีารโปรดศลีเจมิผูป้ว่ยใหก้บับรรดาผูป้่วยและผูสู้งอายุ 
แต่ควรมกีารเตรยีมตวัเพื่อเขา้ใจความหมายและประสทิธผิลของศลีเจมิผูป้่วยอย่างด ีและขอให้ทุกท่านได้ออกไป
พบปะกบัองค์พระครสิตเจ้าผู้ทรงประทบัอยู่ในบรรดาพี่น้องที่ผูสู้งอายุและเจบ็ป่วย ซึ่งไม่สามารถที่จะมาที่วดัได ้
ทัง้นี้เพื่อแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจกัรที่มพีนัธกจิการรบัใชต้ามแบบอย่างขององค์พระครสิตเจ้า  
โดยรกัษาระยะห่างทางสงัคมตามมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ดว้ย 
 พ่อขอมีส่วนร่วมเป็นก าลงัใจให้กบัทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในการรบัใช้ผู้ป่วยไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานพยาบาลของภาครฐั ภาคเอกชนหรอืผูท้ีเ่ป็นอาสาสมคัรในการเยีย่มผูป้ว่ยตามบา้น ขอใหท้่านแต่ละคนได้รบั
พระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า มีแรงกายและแรงใจในการรบัใช้บรรดาเพื่อนพี่น้อง ผู้เจ็บป่วยต่อไป นอกนัน้          
พ่อขอส่งความปรารถนาดใีหก้บัพีน้่องทีเ่จบ็ปว่ยอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกท่านทราบว่า พระศาสนจกัรไม่เคยทอดทิ้ง
พวกท่านพรอ้มเสมอทีจ่ะอยู่เคยีงขา้งท่าน 

 ขอพระนางมารยี ์องคอ์ุปถมัภ์ของผูป้ว่ย ไดเ้สนอวงิวอนต่อพระเยซูครสิตเจา้เพือ่ทรงโปรดประทานพระพร
อย่างอุดมมายงัทุกทา่นตลอดไป 

พระสงัฆราชยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ลอ้ม 
ผูร้บัผดิชอบ คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสงัคม 

 แผนกสุขภาพอนามยั 
 

 

องคส์มเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ทรงมอบสาสน์                           
โอกาสวนัผูป้่วยสากลครัง้ที ่29 ใหแ้ก่เราครสิตชนเพื่อใหเ้ราตระหนักถงึ               

ความส าคญัของวนัผูป้่วยสากล ในหวัขอ้                                                      
   “อาจารยข์องท่านมเีพยีงผูเ้ดยีวและทุกคนเป็นพีน้่องกนั” (มธ. 23:8) 
ความสมัพนัธบ์นพืน้ฐานความไวว้างใจเพื่อเป็นแนวทางในการดแูล

  สัาสั ์ พระสัยงฆราชโอกาสัวย์ ผูป่้วทสัากล 2021                      
 

พีน้่องทีร่กัในพระครสิตเจา้ 
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1.)  มสิซาวนัผูป้ว่ยสากลหน้าถ ้าแม่พระเมอืงลูรด์ 
อาสั์วิหารพระ์างมารีอาปฏิสั์ธิ์ิรมล 
จ ย์ ับุรี  จดัพธิโีปรดศลีเจมิคนไขแ้ละผูสู้งอายุ 

2.) คามิลเลีท์ โซเชีทล เซ์ต เตอร  ระทอง จดังาน                                                                       
วนัผูป้ว่ยสากล ตามจติตารมณ์แห่งการดูแล รกั รบัใช ้                                    
บรรดาพีน้่องชายขอบสงัคมทีเ่จบ็ไขไ้ดป้ว่ย โดยเฉพาะผูใ้ชช้วีติร่วมกบัเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์

  3.) บ้า์ผูส้ังูอาท ุเบธา์ี บ้า์โป่ง ราชบุรี 
คณะภคนิีผูร้บัใชค้นปว่ยแห่งนกับุญคามลิโล 
(ซสิเตอรค์ามลิเลยีน) โดย บาทหลวงภคว ีเสง็เจรญิ จดัพธิศีลีอภยับาป มสิซาศลีเจมิ            

 ใหก้บัผูป้ว่ยและผูสู้งอาย ุ.. 

กิจกรรมฉลองวย์ ผู้ป่วทสัากล ครยง้ั่ี 29 ( 11 กมุภาพย์ ธ  2021)กิจกรรมฉลองวย์ ผู้ป่วทสัากล ครยง้ั่ี 29 ( 11 กมุภาพย์ ธ  2021)   
ภาทใต้เครือข่าทแผ์กสัขุภาพอ์ามยท                                                                            

ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย เครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายคุาทอลกิฯ                                  
เครอืขา่ยคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อส่งเสรมิงานเอดส์   โปรดศีลมหาสนิท โปรดศีลเจิมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตามบ้านโปรดศีลมหาสนิท โปรดศีลเจิมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตามบ้านโปรดศีลมหาสนิท โปรดศีลเจิมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตามบ้าน   

4.) คณะภคิ์ีร ยกกางเข์ ั่าแร่ ซสิเตอรอ์มัพร แสนเมอืง จดักจิกรรม   
 โอกาสวนัผูป้ว่ยสากล 2021 ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืเจาะน ้าบาดาล 
ส าหรบัครอบครวัพกิารทางการไดย้นิ และพกิารทางกายภาพ ที ่ชมุชน 
บา้นกระแต ้สกลนคร จ านวน 1 หลงั โดยไดร้บัการสนบัสนุนจาก คณะภราดาน้อย  กาปชูนิ ทา่แร่ 
สกลนคร และเยีย่มบา้นผูป้ว่ยในโอกาสวนัผูป้ว่ยสากล โดยคุณพอ่ส่งศลีฯ ในวนัศกุรต์น้เดอืน 
กุมภาพนัธ ์2021 ในชมุชนหนองบวัทอง สกลนคร จ านวน 15 ครอบครวั ..  



  6.)  ชมรมเวชบุคคลสงัฆมณฑลนครราชสมีา ร่วมกบั โรงพทาบาลเซ์ต เมรี่ ์ครราชสีัมา จดักจิกรรมวนัผูป้ว่ยสากล                 
รอ้งเพลงอวยพรและมอบของทีร่ะลกึใหผู้ป้ว่ย .. 

 7.) คามิลเลีท์ โซเชีทล เซ์ต เตอร  สัามพรา์  บาทหลวงกติสดา ค าศร ีจดักจิกรรมวนัผูป้ว่ยสากล จดัพธิศีลีอภยับาป 
มสิซาศลีเจมิผูป้ว่ย และ ผูส้งูอายุ..  

8.) แผ์กสัขุภาพอ์ามยทสัยงฆมณฑลเชีทงใหม่  บาทหลวงอนุพงศ ์ด ารงอษุาศลี  และ บาทหลวงศราวธุ แฮทู จติตาธกิาร 
แผนกสุขภาพอนามยั ไดส้่งศลีมหาสนทิ และโปรดศลีเจมิคนปว่ยใหก้บัผูสู้งอายุและผูป้ว่ยตามบา้น .. 

9.) แผ์กสัขุภาพสัยงฆมณฑลเชีทงราท  บาทหลวงเอกชยั ผลวารนิทร ์น าความรกัของพระองคแ์ละ                                    
แม่พระไปสู่ผูป้ว่ย ความใกลช้ดิเปรยีบเสมอืนยารกัษาแผลทีม่คีุณค่า ซึ่งใหก้ารสนบัสนุนและการปลอบโยน                                
 แก่ผูทุ้กขท์รมานในความเจบ็ปว่ย เป็นการแสดงออกถงึความรกัของ                              
 พระเยซูครสิตเจา้ ชาวสะมาเรยีผูใ้จด ีผูท้รงพระเมตตากรุณา เราไดร้บั                  
 เรยีกใหม้คีวามรกั เมตตาเฉกเชน่พระบดิาเจา้ และโดยเฉพาะอย่างยิง่  
 ใหร้กับรรดาพีน้่องผูเ้จบ็ปว่ย อ่อนแอและทุกขท์รมาน                                           
           ( เทยีบ บน.13:34-35 ) 

 

       5.)  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ                                                       
             ร่วมกบั โรงพทาบาลเซ์ต หลุทสั   จดักจิกรรม                                                     
วนัผูป้ว่ยสากล สวดสายประค า ถวายมสิซา รอ้งเพลงอวยพร และมอบของทีร่ะลกึใหผู้ป้ว่ย... 
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     ชมรมเวชบุคคลคาัอลิกแห่งประเันไัท  (แผนกสุขภาพอนามยั) คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อการพฒันาสงัคม    
ในสภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย จดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ (ประชมุออนไลน์) 
ผา่นระบบ Zoom Meeting ครัง้ที ่1/2021 เมื่อวนัเสารท์ี ่13 กุมภาพนัธ ์2021 เวลา 09.00 - 12.00 น. น าโดย                    
บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั  นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ประธานชมรมเวชบุคคลฯ 
คุณจรีวฒัน์ เจนผาสกุ ผูป้ระสานงานคารติสัไทยแลนด ์เป็น Host ใหก้บัทีป่ระชมุฯ                                                   
 การประชมุ Zoom Meeting ครัง้นี้ไดร้บัความสนใจจากคณะแพทย ์พยาบาลคาทอลกิ 
กลุ่มวชิาชพีในสาขาตา่งๆ และจติอาสาเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล เขา้ร่วมประชมุฯ 30 ท่าน   
 บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  วจนพธิกีรรมเปิดการประชมุฯ  ใหข้อ้คดิจากบทอา่น 
พระวรสารนกับุญมาระโก (มก 8:1-10)  เวชบุคคลมมีากยิง่กวา่การเป็นวชิาชพี เวชบุคคล 
ไดพ้บผูป้ว่ยมากมาย อาจไม่ใชก่ารรกัษาเทา่นัน้ หลายเรื่องทีเ่ราไปไม่ถงึ คอื ความตอ้งการ 
ทางดา้นจติใจ บางทีผู่ป้ว่ยไม่แสดงออกดว้ยค าพูด แต่ผูป้ว่ยยงัมคีวามกงัวลใจ อาจมเีรื่องของจติใจ จงึตอ้งใชว้ธิกีารสงัเกต 

เราเวชบุคคลปฏเิสธไมไ่ด ้แต่สามารถเป็นผูอ้ภบิาลไดด้ว้ย ในดา้นการรกัษาเราเป็นเวชบุคคล 
หน้าทีพ่เิศษเราสามารถท าไดด้ ีเพื่อน าเขาไปสูพ่ระ ใกลช้ดิกบัพระ วชิาชพีเป็นเพยีงเครือ่งมอื 
ไม่ตอ้งคาดหวงัจากพระสงฆห์รอืซสิเตอร ์เพือ่ความดขีองบคุคลทีเ่ราดูแลรกัษา ใหก้ารบรกิาร 
ทีด่ทีีสุ่ด ใหเ้กดิอาณาจกัรของพระเจา้ ...  จากนัน้ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาวาระการประชมุฯ 
สรุปไดด้งันี้ :- 1) จดัเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2021/2564  ระหวา่ง          
วนัที ่30 - 31 ตุลาคม 2021 โดยชมรมเวชบุคคลฯจนัทบุร ีรบัเป็นเจา้ภาพจดังานฯ ทีป่ระชมุฯ                  

ขอให ้+ ตดิต่อสถานทีจ่ดังาน ณ เขตจงัหวดัจนัทบุร ี+ ก าหนดหวัขอ้หลกัเกีย่วกบัการท าแทง้  
น าเสนอยกรา่งวา่ปีนี้หวัขอ้ควรมเีรือ่งอะไรบา้ง? และหากมปีญัหาเรื่องสถานการณ์โรคโควดิ 19 
อาจท าใหก้ารประชมุไม่สามารถบรรจคุนไดเ้กนิ 100 คน ควรใหม้กีารจดัประชมุออนไลน์ดว้ย ..                                                                   
2)  รบัทราบกจิกรรมการด าเนนิงานของชมรมเวชบุคคลตามแผนปฏทินิกจิกรรม ปี ค.ศ.2021                                                                                    
3)  การเชญิชวนสมาชกินกัศกึษารุ่นใหม่ๆ เขา้รว่มเป็นสมาชกิเวชบุคคลฯ  ทีป่ระชมุขอฝาก 
แพทยห์ญงิศภุธดิา เจยีมสวสัดิ ์นายกนกัศกึษาสมาพนัธน์ิสติแพทยน์านาชาตแิหง่ประเทศไทย 
ไดม้าชว่ยรวบรวมนกัศกึษา เพื่อนๆทีส่นใจเขา้มามสี่วนร่วม (Communication)  นายแพทยส์รวศิ วยันิพฐิพงษ์ จติแพทยแ์ละ 
อาจารยป์ระจ าภาควชิาจติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, แพทยจ์นีพชิญนาถ วรีานนท์ และ 
อาจารยว์ทิย ์รองคณบด ีสถาบนัสาธารณสุขอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา ไดช้ว่ยเป็นแกนน าเรื่องการหาสมาชกิใหม่                 
เพื่อเชือ่มโยงการท างานร่วมกบัเครอืขา่ยเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล และสรา้งความเขม้แขง็งานเวชบุคคลฯ             

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   
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 ต่อหน้า 25.. 



 

     ชมรมเวชบุคคลคาัอลิกแห่งประเันไัท  (แผนกสุขภาพอนามยั) คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อการพฒันาสงัคม    
ในสภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย จดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ (ประชมุออนไลน์) 
ผา่นระบบ Zoom Meeting ครัง้ที ่1/2021 เมื่อวนัเสารท์ี ่13 กุมภาพนัธ ์2021 เวลา 09.00 - 12.00 น. น าโดย                    
บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั  นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ประธานชมรมเวชบุคคลฯ 
คุณจรีวฒัน์ เจนผาสกุ ผูป้ระสานงานคารติสัไทยแลนด ์เป็น Host ใหก้บัทีป่ระชมุฯ                                                   
 การประชมุ Zoom Meeting ครัง้นี้ไดร้บัความสนใจจากคณะแพทย ์พยาบาลคาทอลกิ 
กลุ่มวชิาชพีในสาขาตา่งๆ และจติอาสาเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล เขา้ร่วมประชมุฯ 30 ท่าน   
 บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  วจนพธิกีรรมเปิดการประชมุฯ  ใหข้อ้คดิจากบทอา่น 
พระวรสารนกับุญมาระโก (มก 8:1-10)  เวชบุคคลมมีากยิง่กวา่การเป็นวชิาชพี เวชบุคคล 
ไดพ้บผูป้ว่ยมากมาย อาจไม่ใชก่ารรกัษาเทา่นัน้ หลายเรื่องทีเ่ราไปไม่ถงึ คอื ความตอ้งการ 
ทางดา้นจติใจ บางทีผู่ป้ว่ยไม่แสดงออกดว้ยค าพูด แต่ผูป้ว่ยยงัมคีวามกงัวลใจ อาจมเีรื่องของจติใจ จงึตอ้งใชว้ธิกีารสงัเกต 

เราเวชบุคคลปฏเิสธไมไ่ด ้แต่สามารถเป็นผูอ้ภบิาลไดด้ว้ย ในดา้นการรกัษาเราเป็นเวชบุคคล 
หน้าทีพ่เิศษเราสามารถท าไดด้ ีเพื่อน าเขาไปสูพ่ระ ใกลช้ดิกบัพระ วชิาชพีเป็นเพยีงเครือ่งมอื 
ไม่ตอ้งคาดหวงัจากพระสงฆห์รอืซสิเตอร ์เพือ่ความดขีองบคุคลทีเ่ราดูแลรกัษา ใหก้ารบรกิาร 
ทีด่ทีีสุ่ด ใหเ้กดิอาณาจกัรของพระเจา้ ...  จากนัน้ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาวาระการประชมุฯ 
สรุปไดด้งันี้ :- 1) จดัเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2021/2564  ระหวา่ง          
วนัที ่30 - 31 ตุลาคม 2021 โดยชมรมเวชบุคคลฯจนัทบุร ีรบัเป็นเจา้ภาพจดังานฯ ทีป่ระชมุฯ                  

ขอให ้+ ตดิต่อสถานทีจ่ดังาน ณ เขตจงัหวดัจนัทบุร ี+ ก าหนดหวัขอ้หลกัเกีย่วกบัการท าแทง้  
น าเสนอยกรา่งวา่ปีนี้หวัขอ้ควรมเีรือ่งอะไรบา้ง? และหากมปีญัหาเรื่องสถานการณ์โรคโควดิ 19 
อาจท าใหก้ารประชมุไม่สามารถบรรจคุนไดเ้กนิ 100 คน ควรใหม้กีารจดัประชมุออนไลน์ดว้ย ..                                                                   
2)  รบัทราบกจิกรรมการด าเนนิงานของชมรมเวชบุคคลตามแผนปฏทินิกจิกรรม ปี ค.ศ.2021                                                                                    
3)  การเชญิชวนสมาชกินกัศกึษารุ่นใหม่ๆ เขา้รว่มเป็นสมาชกิเวชบุคคลฯ  ทีป่ระชมุขอฝาก 
แพทยห์ญงิศภุธดิา เจยีมสวสัดิ ์นายกนกัศกึษาสมาพนัธน์ิสติแพทยน์านาชาตแิหง่ประเทศไทย 
ไดม้าชว่ยรวบรวมนกัศกึษา เพื่อนๆทีส่นใจเขา้มามสี่วนร่วม (Communication)  นายแพทยส์รวศิ วยันิพฐิพงษ์ จติแพทยแ์ละ 
อาจารยป์ระจ าภาควชิาจติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, แพทยจ์นีพชิญนาถ วรีานนท ์และ 
อาจารยว์ทิย ์รองคณบด ีสถาบนัสาธารณสุขอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา ไดช้ว่ยเป็นแกนน าเรื่องการหาสมาชกิใหม่                 
เพื่อเชือ่มโยงการท างานร่วมกบัเครอืขา่ยเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล และสรา้งความเขม้แขง็งานเวชบุคคลฯ             

4) สืับเ์่ืองจากการแก้ไข พรบ.ั าแั้ง ผลการประชมุระหว่างห์่วทงา์คาัอลิก                                               
 ทพญ.จนัทนา อึง้ชศูกัดิ ์ผูอ้ านวยการแผนกสตร ีสภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิ          
แห่งประเทศไทย ชีแ้จง จากการสมัมนา “พรบ.มาตรา 301 และ 305 กบัจุดยนืคาทอลกิ” 
เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่28 มกราคม 2564 ทีผ่า่นมา เป็นโอกาสดใีนการร่วมแสดงจุดยนืวา่                             
+ คาทอลกิยดึมัน่ตามค าสอนทีถ่อืวา่ชวีติเป็นสิง่ประทานจากพระเจา้และเริม่ตน้ทนัทเีมื่อ
เกดิการปฏสินธไิมไ่ดต้ดัสนิจากอายุครรภ์  + คาทอลกิไม่สนบัสนุนการท าแทง้ทัง้ทางตรง
หรอืทางออ้ม แมว้า่ พรบ.จะผา่นการพจิารณา แต่ไม่ไดเ้ป็นเงื่อนไขใหค้าทอลกิตอ้งปฏบิตั ิ          
เพราะกฎแห่งศลีธรรม (Natural moral law) ยอ่มอยู่เหนอืกฎหมาย                                                 
+ คาทอลกิสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาการท าแทง้ โดยมุ่งแกท้ีต่นเหต ุเชน่ ป้องกนัการมี
เพศสมัพนัธท์ีไ่ม่เหมาะสม ส่งเสรมิคุณค่าชวีติครอบครวั สนบัสนุนใหม้รีะบบสวสัดกิารรฐัใหแ้ก่
สตรแีละเดก็ ปรบัแกค้่านิยมทีช่ายเป็นใหญ่ ฯลฯ  + คาทอลกิเคารพในมโนธรรม และ                                                            
การตดัสนิใจของหญงิทีต่ ัง้ครรภ ์ดงันัน้ ในภาวะวกิฤตนิี้ หญงิทีม่ปีญัหาควรไดร้บัการปรกึษา 
(Counselling) ไดร้บัขอ้มูล และขอ้เสนอในการหาทางออกอย่างรอบดา้นก่อนการตดัสนิใจ   
+ องคก์รต่างๆของคาทอลกิ จะร่วมมอืกนัท างาน และ Support 

 เมื่อวย์ ั่ี 5 กมุภาพย์ ธ  2564 มกีารประชมุหารอืต่อ เพือ่สรา้งความร่วมมอื และ                          
for action call for action  1) สรา้งความร่วมมอืระหวา่งองคก์รทีท่ าเรือ่งนี้  2) การท างานป้องกนั โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน                    
+ สรา้งค่านยิมและความรูท้ีถู่กตอ้งเรื่องเพศ (โมเดลเกาหล)ี  + ส่งเสรมิชวีติครอบครวั  + ระบบการเฝ้าระวงัในชมุชน                     
(วดัและทอ้งถิน่)  3) การชว่ยเหลอืเมื่อเกดิปญัหา + Counselling ท าหลกัสูตรทีเ่หมาะสม + Shelter ส ารวจองคก์รที ่                      
ท าเรื่องนี้ สนบัสนุนศรชีมุพาบาล                                                                                                                                            
 เมื่อวย์ ั่ี 6 กมุภาพย์ ธ  2564  เวบ็ไซต ์ราชกจิจานุเบกษา ประกาศแลว้ พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ พระราชบญัญตั ิ           
แกไ้ขเพิม่เตมิประมวล ก.ม.อาญา (ฉบบัที ่28) พ.ศ. 2564 อายุครรภ์ไม่เกนิ 12 สปัดาห ์ท าแทง้ได้ 
 เมื่อวย์ ั่ี 11 กมุภาพย์ ธ  2564  จากการประชุมฯ ทางแผนกสตร ี(คคส.) 11 สงัฆมณฑล มขีอ้เสนอ 3 ประเดน็ 
1) การท างานป้องกนั  :  + ในกลุ่มเยาวชน ท างานกบัโรงเรยีน แผนกเยาวชน ซสิเตอรท์มี Talitha Kum                                              

 + รูปแบบม ีMobile Team เขา้ท ากจิกรรมกบักลุ่มเดก็ในโรงเรยีน ไดผ้ลดกีวา่อบรมเฉยๆ                                                         
 + ท างานกบัครอบครวัธรรมดาทีม่ปีญัหา โดยระบบเฝ้าระวงัผา่นชมุชนวดั / ฝา่ยสงัคมทุกสงัฆมณฑล 
2) การท าคู่มอือบรมเยาวชน (แผนกสตรเีป็น Focal point เชญิหารอื) + ควรเน้นการสรา้งคา่นยิมในโมเดลเกาหล/ีเนเธอรแ์ลนด ์                  
(MOT) คณะศรชีมุพาบาล คณะดอนบอสโก  + ความรู ้ควรมทีัง้ดา้นสงัคม ชวีวทิยา ครอบครวั และ หลกัการทางศาสนา :-  
ส่งเสรมิชวีติครอบครวั (พระสงัฆราชสริพิงษ ์จรสัศร ีแผนกครอบครวั),รูปแบบการอบรมของ Talitha Kum ,อบรมก่อนแต่งงาน 
3) การชว่ยเหลอืเมือ่เกดิปญัหาแลว้  +  Counselling  แผนกสตร ี(คคส.) เหน็ดว้ยและใหค้วามส าคญั เชน่ การท าหลกัสูตร 
ทีเ่หมาะสม , มซีสิเตอรท์ีเ่รยีนจบดา้น Counselling  หลายท่าน (จนัทบุร ีเชยีงใหม ่อุบลราชธานี และ ดร.อเนก จาก 
สถาบนัฆราวาส ฯลฯ) , ตอ้งการแม่งาน เพื่อท าชดุความรูท้ีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั และคดิระบบใหค้ าปรกึษาทีต่่อเนื่องยัง่ยนื           
+ Shelter  ส ารวจวา่มอีงคก์รใด อยู่ทีไ่หน ทีท่ าเรื่องนี้ , สนบัสนุนเชงิระบบต่อการท างานของคณะศรชีมุพาบาล
 ข้อเสั์ออ่ื์ๆ   + ควรรณรงคส์ื่อสาร สรา้ง Mindset วา่ แมก้ฎหมายผา่น แต่จรยิธรรมตอ้งไม่จ านน                                
+ ควรมแีผนระดบัสงัฆมณฑล โดยมฝีา่ยสงัคมเป็นแกนน า เพราะจะรวมหลายแผนกทีท่ างานเกีย่วกบัผูห้ญงิและเดก็                     
+ ควรท างานร่วมกบันกับวชหญงิทีท่ าเรื่องนี้ นกับวชหญงิเป็นก าลงัหลกั   + ท า Insight สื่อทีอ่อกไปแลว้ โดยท า                            
demographic information (อายุ เพศ ต าแหน่ง ฯลฯ) ของคนทีเ่ขา้ฟงัและ response เพือ่ออกแบบการสื่อสารใหต้รง              
กลุ่มเป้าหมาย  + การท างานทีเ่ริม่แลว้ เชน่ คคส.เชยีงใหม ่ตัง้คณะท างานจดั อบรมแกนน าสตร ีเพื่อใหค้ าปรกึษา 
เชญิคณะนกับวชเป็นแกนน าเรือ่งการเฝ้าระวงั ในเขตวดั , คคส.อุบล ท างานผา่น กลุ่มสตรอีาสาในชมุชนเป็นคารติสัระดบัวดั 

 ทีป่ระชมุเหน็วา่ จุดยนืคาทอลกิในเรื่องการท าแทง้เป็นประเดน็ทีเ่ร่งด่วน ควรเน้นไปท าร่วมกบัชมุชนศษิยพ์ระครสิต ์
ในเชงิรบั ในเชงิรุกควรท างานร่วมกบัโรงเรยีนคุณธรรม หมู่บา้นคุณธรรม จงึตอ้งปรกึษากบัฝา่ยอภบิาลครสิตชน  
ฝา่ยการศกึษา เพือ่สรา้งสิง่ทีอ่ยู่ในใจของครอบครวั เดก็ ฯลฯ         
 ปิดประชมุเวลา 12.05 น.  ประชมุครัง้ต่อไปวนัเสารท์ี ่15 พฤษภาคม 2021 .. 
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 ชมรมเวชบุคคลอยครสัยงฆมณฑลั่าแรฯ่ จดัออกหน่วยเคลื่อนทีใ่หบ้รกิารสขุภาพ 
โอกาสฉลองวดัในเขตสงัฆมณฑลฯ หรอืในชมุชนเป้าหมายต่างๆ พรอ้มจดัทมีออกเยีย่ม 
ผูป้ว่ย ผูสู้งอายุในเขตชมุชน โรงพยาบาล ฯลฯ  

      เครือข่าทเวชบุคคลคาัอลิกระดยบสัยงฆมณฑล มจีดุเน้นทีจ่ะด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏทินิ         
กจิกรรมเวชบุคคลฯ ปี 2021/2564 มคีวามคลา้ยคลงึกนั ซึ่งสามารถจดักลุม่ไดเ้ป็น                                                                 
1)  จดักจิกรรมฟ้ืนฟูจติตารมณ์ อบรมส่งเสรมิความรู ้คุณธรรม จรยิธรรมใหก้บัสมาชกิระดบัสงัฆมณฑลฯ 
2)  การออกเยีย่มผูป้ว่ยในชมุชน ในสถานทีแ่ละโอกาสต่างๆ   3) การออกหน่วยเคลือ่นทีใ่หบ้รกิารสุขภาพ

โอกาสฉลองวดัในเขตสงัฆมณฑลฯ หรอืในชมุชนเป้าหมายต่างๆ พรอ้มจดัทมีออกเยีย่มผูป้ว่ยตดิบา้น-ตดิเตยีง ผูสู้งอายุใน
ชมุชน รวมถงึการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพแก่ผูต้อ้งขงั การชว่ยเหลอืผูทุ้พพลภาพ ฯลฯ  4) การสนบัสนุนบรกิารผูสู้งอายุใน
รูปแบบต่างๆ ทัง้โรงเรยีนผูสู้งอายุ/บา้นผูสู้งอายุ ฯลฯ  5) สรา้งความเขา้ใจและใหค้วามรูเ้พือ่ชวีติและสุขภาพในแนววถิใีหม่ 
เน้นความปลอดภยั และ Social Distancing       6) รณรงคส์รา้งส านกึรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ตามแนวพระสมณสาสน์                            
สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิ Laudato si’   7) พบปะเวชบุคคลฯ/สรา้งเครอืขา่ยสมาชกิเวชบุคคลฯในระดบัวดั ระดบั
นกัศกึษา  8)  ท างานแบบบูรณาการร่วมกบัแผนกต่างๆในสงัฆมณฑล เน้นการร่วมมอืกบัหน่วยงานดา้นสุขภาพอนามยั 
ของคาทอลกิและมหาวทิยาลยั ฯลฯ   9) อบรมพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ อาสาสมคัร และแกนน าเพื่อเพิม่ทกัษะความรู้
ในดา้นสุขภาพ  10) ประชาสมัพนัธก์จิกรรมผา่นสื่อออนไลน์ / จดัท าสื่อออนไลน์ ใหค้วามรูง้านอภบิาลมากขึน้ ฯลฯ                     
 คณะภคิ์ีผูร้ ยบใช้ค์ป่วทแห่ง ย์กบุญคามิลโล ใหค้วามรู ้“ค าสอนพระศาสนจกัรคาทอลกิเกีย่วกบักฎหมายการท าแทง้”      
แก่ครสิตชน วดัแมพ่ระพรหมจารปีรชีารอบคอบ หมู่บา้นช าขอน อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง โดยม ีFr. Maurizio Arioldi  คณะ 
PIME จากศนูยค์าทอลกิแม่พระแห่งภูเขาคารแ์มล ไดเ้ชญิซสิเตอรค์ณะคามลิเลยีนมาชว่ยแบ่งปนั ม ีFr. Joseph Briones  

ซสิเตอรค์ณะแม่ปอนและครูค าสอนของศนูย ์พรอ้มกบัสตับุรุษของวดัมาร่วมรบัฟงัดว้ย...   

กิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกกิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกกิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก
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 ชมรมเวชบุคคลอยครสัยงฆมณฑลั่าแรฯ่ จดัออกหน่วยเคลื่อนทีใ่หบ้รกิารสขุภาพ 
โอกาสฉลองวดัในเขตสงัฆมณฑลฯ หรอืในชมุชนเป้าหมายต่างๆ พรอ้มจดัทมีออกเยีย่ม 
ผูป้ว่ย ผูสู้งอายุในเขตชมุชน โรงพยาบาล ฯลฯ  

 

  ชมรมเวชบุคคลสัยงฆมณฑล์ครราชสีัมา  โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่นครราชสมีา  จดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯ                         
ครัง้ที ่1/2021 เมื่อวนัอาทติยท์ี ่7 มกราคม 2021 ณ หอ้งประชมุพลมารยี ์บา้นธารน ้าใจ ชัน้ 1  เพื่อตดิตามแผนงานและ 
โครงการปี 2020  และจดัท าแผนงานปี 2021/2564 

 ชมรมเวชบุคคลอยครสัยงฆมณฑลกรงุเัพฯ   โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์จดัออกหน่วย ใหบ้รกิารโอกาสฉลอง 32 ปี 
SPC  เมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2021 โดยม ีคณะเซอร ์พยาบาล และจติอาสาเวชบุคคลคาทอลกิ 
โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ร่วมออกหน่วยใหบ้รกิารผูเ้ขา้ร่วมงานฯ 

               บา้์ผู้สังูอาทรุาชสีัมา สัยงฆมณฑล์ครราชสีัมา   
                     (มูลนิธคิณะนกับวชคามลิโลแห่งประเทศไทย) โดย มูลนิธแิบ่งปนัชวีติ 
Sharing for Life Foundation  จดัโครงการตามแผนงานออกเยีย่มชมุชน ( Home Care ) 

เมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2021 น าโดย บาทหลวงจโีอวานนี คอนตารนิ  คุณกาญจนา นพแกว้ 
และกลุ่มเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่น าความสุข พระพร  ความรกั  ความเมตตา                  
เพื่อเพิม่ความหวงั และก าลงัใจในการด ารงชวีติทีย่ากล าบาก และออกเยีย่มคุณตา คุณยาย ชมุชนสวายเรยีง / มุขมนตร ี/ 
โคกเพชร จ.นครราชสมีา  ใหบ้รกิารดูแลสุขภาพเบือ้งตน้ มอบถุงยงัชพี  และ วนัที ่16 กมุภาพนัธ ์2021  คุณพ่อและคณะ                                     
ออกเยีย่มคุณตา คุณยาย ที ่บา้นแหลมรวก ชมุชนประสพสุข ..              +  



 

                 ชมรมเวชบุคคลสัยงฆมณฑลเชีทงราท    จดักจิกรรม :-                                                          
+  เมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2020  สรา้งเครอืขา่ยการท างาน เป็นกจิกรรมศาสนสมัพนัธ ์
ร่วมกบัคนต่างศาสนา เพื่อส่งเสรมิการท างานในลกัษณะเครอืขา่ยกบัภาคทีีอ่ยู่ในพืน้ที ่..     
+   วนัที ่27 ธนัวาคม 2020  มกีจิกรรมกฬีา ณ วดันกับุญคามลิโล ศรวีเิชยีร พรอ้มจดั
กจิกรรม ตรวจวดัปรมิาณก๊าชคารบ์อนมอนอกไซดใ์นปอดส าหรบัผูท้ีส่นใจ .. 

 ชมรมเวชบุคคลสัยงฆมณฑลเชีทงใหม่   ทมีงานเวชบุคคลคาทอลกิและทมีงานผูสู้งอายุสงัฆมณฑล น าโดย               
ผศ.ศรนีวล ววิฒัน์คุณูปการ รองประธานเวชบุคคลคาทอลกิ คุณไพโรจน์ วจิติรพร ทีป่รกึษา กรรมการผูสู้งอายุฯ                      
คุณทศันีย ์ทุมกานนท ์ประธานชมรมผูสู้งอายุ สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่และ คุณฐาปนา โสภาแดง พยาบาลวชิาชพีได ้
ออกเยีย่ม และตรวจสุขภาพเบือ้งตน้ใหก้บัผูสู้งอายุชมุชนครสิตชน เขต 1  (บา้นเหนอืและบา้นใต)้ โอกาสวนัผูป้ว่ยสากล  

ออกเยีย่มผูอ้พยพ ผูล้ี้ ภยั ออกเยีย่มผูอ้พยพ ผูล้ี้ ภยั ออกเยีย่มผูอ้พยพ ผูล้ี้ ภยั Asylum Seeker Asylum Seeker Asylum Seeker    

 ชมรมเวชบคุคลคาัอลิกแห่งประเันไัทชมรมเวชบคุคลคาัอลิกแห่งประเันไัทชมรมเวชบคุคลคาัอลิกแห่งประเันไัท         ร่วมกบั                           
CAMILLIAN DISASTER  SERVICE  INTERNATIONAL  ( CADIS)  

โดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการจากการประสานงานของ                               
CARITAS THAILAND  (คารติสัไทยแลนด)์  จดัหน่วยแพทย ์พยาบาล อาสาสมคัร 
ชาวปากสีถาน เพื่อใหบ้รกิารชว่ยเหลอืแรงงานอพยพ ผูล้ีภ้ยั Asylum seeker    
เดก็ สตร ีและผูย้ากไร ้ในเขตชมุชนต่างๆ ใหไ้ดร้บัการดูแลเอาใจใส่ดา้นสขุภาพ 

และรบัยาสามญัประจ าบา้น เพือ่ใชใ้นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ สามารถดูแลสขุภาพ 
และสุขภาวะส่วนตวั ไดร้ะดบัหนึ่ง.  พรอ้มใหก้ารศกึษามากกวา่  30 ครัง้/เดอืน                                                                                                                                                                                      

ในชว่งระหวา่ง.. เดอืนมกราคม - กุมภาพนัธ ์2021/2564 



  “บ ยด์้ี พวกเราก าลยงขึ้์ไปทยงกรงุเทรซูาเลม็” (มธ  20: 18) 
เันกาลมหาพรต : เวลาแห่งการฟ้ื์ฟคูวามเช่ือ ความหวยงและความรยก 



 

กิจกรรมเครือข่ายผูสู้งอายคุาทอลิกกิจกรรมเครือข่ายผูสู้งอายคุาทอลิกกิจกรรมเครือข่ายผูสู้งอายคุาทอลิก

      เครือข่าทชมรมผูส้ังูอาทคุาัอลิกระดยบสัยงฆมณฑล  มจีดุเน้นกจิกรรมผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลตามแผนปฏทินิ       
กจิกรรม ปี 2021/2564 ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั ซึ่งสามารถจดักลุม่ไดเ้ป็น                                                                               
 1)   จดัประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุและการขบัเคลื่อนแผนงานของชมรมฯ                    
 2) การศกึษากฤษฎกีา สมณสาสน์สมเดจ็พระสนัตะปาปาและบทบาทฆราวาส 5 ดา้น                           
 3) ออกเยีย่มเยยีนเครอืขา่ย การเยีย่มเยยีนผูป้ว่ย ผูพ้กิาร ผูย้ากไร ้เดก็ สตร ีและผูด้อ้ยโอกาส                                   
 4) ด าเนินกจิกรรมรณรงคล์ดภาวะโลกรอ้น  -  ตดิตามทะเบยีนผูส้งูอายุภายในเขตวดัของตนเอง                        
 5) การขยายกลุม่ผูสู้งอายุไปยงัวดัใกลเ้คยีงพรอ้มกบัการเป็นพีเ่ลีย้ง แบบอยา่งและความชว่ยเหลอื                     
 6)  ตดิตามจดัตัง้คณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม/ชมรม ใหช้ดัเจน  และขยายเครอืขา่ยใหไ้ดใ้นทกุเขต                             
 7) จดัประชมุ/กจิกรรม พบปะ เรยีนรู ้ใหก้บัแกนน าในแต่ละกลุ่ม เพื่อความยัง่ยนืของงานผูสู้งอายุ                   
 8)  เขา้ร่วมฟ้ืนฟูจติใจระดบักลุ่มวดัตา่งๆทีม่กีลุม่อยู่แลว้ใหเ้ขม้แขง็                               
 9) สนบัสนุนกลุ่มผูสู้งอายุระดบัวดั ระดบัเขต ในการจดัตัง้เป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ 
ชมรมผูส้ังูอาทอุยครสัยงฆมณฑลกรงุเัพฯ  น าโดย บาทหลวงธนนัชยั กจิสมคัร จติตาภบิาลฯ                                              
1)  เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2020  ประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ณ                                                                     
วดันกับุญอนันา ทา่จนี  สรุปประเดน็ฯ + ร่วมงานสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2020                                                             
(24 - 26 พ.ย. 2020) แผนงานปี 2021   + ร่วมงานชมุนุมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลจนัทบุร ี          
           (23 - 24 เม.ย. 2021) + โครงการจติอาสาฯไตรมาส 3/2020 + รายงานความเคลือ่นไหวของ  
           แต่ละเขต + โครงการจติอาสาฯระดบัสงัฆมณฑล + ทะเบยีนผูสู้งอายุแต่ละวดัแต่ละเขต ปี 2020 
           + จดังานสมัมนาบคุลากรผูท้ างานเพื่อผูส้งูอายุฯ (23 - 24 พ.ค.2021) + งานชมุนุมผูสู้งอายุ  
           อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ (17 ก.ค. 2021) ประชมุครัง้ต่อไป (19 ม.ค. 2021) ..                                         
             2) วนัที ่15 ธนัวาคม 2020  ประชมุคณะกรรมการผูสู้งอาย ุเขต 3 หอ้งประชมุวดัหลุยสม์ารยี ์ 
บางแค  3) วนัที ่16 ธนัวาคม 2020 ประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุ เขต 5 ณ วดันกับุญอนัเดร (บางภาษ)ี ..     

                                                                                                                                  

ชมรมผูส้ังูอาทอุยครสัยงฆมณฑลั่าแร-่ห์องแสัง  น าโดย 
บาทหลวงเทพณรงค ์พุดษา จติตาภบิาลฯ จดัประชมุกรรมการ                 
ชมรมผูสู้งอายุ ระดบัสงัฆมณฑล เมื่อวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2021   
ที ่วดัท่าแร่ เพือ่คดัเลอืกคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุชดุใหม ่                   
(ชดุเก่าหมดวาระ) โดยม ีนายประสทิธิ ์บรบูิรณ์  รบัต าแหน่ง                                                 
ประธาน ชมรมผูสู้งอายอุคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง .. 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ (แผนกสุขภาพอนามยั)                  
ขอขอบคุณ  คุณสุ่ม บุญแฮค  ทีใ่หค้วามร่วมมอื มนี ้าใจด ีเสยีสละ 

ใหง้านผูสู้งอายุตลอดมา  ขอพระอวยพรกบัภารกจิใหม่                 
ใหป้ระสบความส าเรจ็ดงัทีป่ระสงคไ์วด้ว้ยเทอญ.. 
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      ชมรมผูส้ังูอาทสุัยงฆมณฑลราชบุรี  น าโดย  บาทหลวงประสทิธิ ์รุจริตัน์ จติตาภบิาลฯ                                
อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมฯ อาจารยธ์ญัญา  ศโิรรตัน์ธญัโชค ผูป้ระสานงานฯ    
1) เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2020  ที ่วดัอคัรเทวดามคีาแอล ดอนกระเบือ้ง บา้นโปง่ จ.ราชบุร ี 
บาทหลวงประสทิธิ ์รุจริตัน์ จติตาภบิาลชมรมผูสู้งอาย ุสงัฆมณฑลราชบุร ีเป็นประธาน              
พธิบีูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศกึษา 2563 โรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์ชมรมผูส้งูอายุ 
สงัฆมณฑลราชบุร ี พรอ้มดว้ย บาทหลวงวชัศลิป์ กฤษเจรญิ จติตาธกิาร คฆว.สงัฆมณฑลราชบุร ีบาทหลวงสุเทพ ภูผา                                           
บาทหลวงยอหน์ ลสิซนัดลิ ทีป่รกึษาชมรมฯ และ บาทหลวงอภสิทิธิ ์กฤษเจรญิ ร่วมถวายมสิซา 
โดยมแีกนน าผูสู้งอายุ 37 คน เขา้ร่วมพธิ ีและเวชบุคคลคาทอลกิฯราชบุร ีมาบรกิารตรวจ 
วดัความดนัโลหติ แนะน าการดูแลสุขภาพใหก้บัแกนน าผูสู้งอายุ ทีม่าร่วมกจิกรรม .. จากนัน้ได ้                              

จดักจิกรรมโรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์ 
"ปลูกเพื่อแบ่งปนั...ปลุกจติส านึกชมุชน 
รกัษ์สิง่แวดลอ้ม" ตามหลกัสูตร "แกนน า 
ผูสู้งอายุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม" โดยผูสู้งอายุสมาชกิ 
โรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์ไดน้ าผลผลติและพนัธุพ์ชื            

ทีป่ลูกไวใ้นชว่งเดอืน ต.ค.-พ.ย. 2563 มาแบ่งปนัแลกเปลีย่นกนั และสรุปผลการจดักจิกรรมตลอดปี 
การศกึษา 2563 ทีผ่า่นมาทัง้แบบเรยีนรูร้่วมกบักลุ่ม และ Work form home สะทอ้นผลการเรยีนรู ้

ร่วมกนั....ส าหรบักจิกรรม "ปลกูเพื่อปลุกจติส านึกชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม" 
โรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์ไดร้่วมกบัวดัอคัรเทวดามคีาแอล ดอนกระเบือ้ง และ 
โรงเรยีนเทพนิทรพ์ทิยา ร่วมกนัปลูกไมป้ระดบับรเิวณโดมหน้าอาคารเรยีน 
ประมาณ 200 ตน้ เพือ่เป็นการปลุกจติส านกึชมุชน ร่วมกนัดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
ในโอกาสครบรอบ 5 ปี พระสมณสาสน์ เลาดาโตซี .. และ ในวนัเดยีวกนันี้               

เวลา 13.00 - 15.30 น.  มกีารประชมุคณะกรรมการด าเนินงานชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ี
สมยัสามญัครัง้ที ่5/2563 เพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการของชมรมฯ ใหบ้รรลุผลด ี
ตามค าทีว่า่ "ชมรมผูสู้งอายุ โดยผูสู้งอายุ เพื่อผูสู้งอาย"ุ  ... หลงัปิดการประชมุฯคณะกรรมการไดร้่วมกนั 

ส่งความสุขเนื่องในโอกาสครสิตม์าสและปีใหม ่2564/2021 ..                           
2) โครงการเยีย่มผูสู้งอายุ วดัหว้ยกระบอก วดับา้นโปง่ วดัดอนกระเบือ้ง 
วดัโพธาราม วดัราชบุร ีวดับางนกแขวก วดัเพลง  และวดักลุ่มจอมบงึ     
รวมทัง้สิน้ 69 ราย...  3) โครงการจติอาสาหาทนุชว่ยเหลอืงานผูสู้งอายุ                                         
(เงนิออมวนัละบาท) งวดที ่1/2564 รวบรวมไดท้ัง้สิน้  9,660 บาท ...                               

    ชมรมผูส้ังูอาทสุัยงฆมณฑลเชีทงใหม่   น าโดย บาทหลวงศราวธุ แฮทู  
จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุฯ  คุณประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงานฯ จดัประชมุ 
แกนน าผูสู้งอาย ุและ อสม. เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2021 เพื่อจดัตัง้กลุ่ม            

อาสาสมคัรดูแลเยีย่มผูสู้งอายุ บา้นปางตอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน .. หลงัเสรจ็ 
การประชมุฯ ไดถ้อืโอกาสไปเยีย่มผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร และผูสู้งอายุตดิบา้น ..    
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            ชมรมผูส้ังูอาทสุัยงฆมณฑลจย์ ับุรี  น าโดย บาทหลวงเศกสม กจิมงคล จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุฯ ร่วมดว้ย                  
                           คณะกรรมการผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑล จดักจิกรรมฯ :-                                                                                              
                   1)  จดัประชมุคณะอนุกรรมการด าเนินโครงการจดังาน                                                     
        ชมุนุมผูสู้งอายคุาทอลกิฯระดบัชาต ิวสิามญัครัง้ที ่1/2020                                           
                  เมือ่วนัจนัทรท์ี ่14 ธนัวาคม 2020  ณ  หอ้งประชมุ                                          
        วดันกับุญฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่ อ.พานทอง จ.ชลบุร ี..                                                         
2)  วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2021 จดัโครงการพฒันาชมรมผูสู้งอายุวดัหวัไผ ่ร่วมกบั 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ีออกเยีย่มและใหบ้รกิารตรวจสุขภาพผูสู้งอายทุีม่ปีญัหาสุขภาพ และ                 
การเคลื่อนไหว น าโดย บาทหลวงอานนท ์ตนัชยั  ซสิเตอรพ์ลอยไพลนิ ขนุอาจ กรรมการ และจติอาสา ..                                           

   3)  วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2021  กจิกรรมชมรมผูสู้งอายุวดัหวัไผฯ่ ครัง้ที ่2/2564 ณ อาคารเพื่องานอภบิาลและแพร่ธรรม 
มกีจิกรรมโครงการพฒันาชมรมผูสู้งอายุ วดันกับุญฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่หวัขอ้เรื่อง “การคดักรองสขุภาพผูสู้งวยั” ... 

       ชมรมผูส้ังูอาทสุัยงฆมณฑลอดุรธา์ี  น าโดย บาทหลวงปรชีา สหายแก่น จติตาภบิาลผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑลอุดรธานี                       
ร่วมดว้ย คณะกรรมการผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑล จดักจิกรรมฯ :-                                                                                                  
1)  วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2021  กจิกรรมจติอาสาพาหลานท าความด ีของกลุม่ยุวธรรมฑูต                                                        
2)  วนัที ่5 กมุภาพนัธ ์2021    กจิกรรมฐานมัน่คงจากครอบครวัทีม่รีกั ร่วมกบั พมจ.                      
3)  วนัที ่15 - 16 กุมภาพนัธ ์2021  กจิกรรมเยีย่มเครอืขา่ย เพื่อปลุกก าลงัใจและขยายงาน 
บา้นนาสงิห ์บา้นหนองไผ ่อ.รตันวาปี จ.หนองคาย   4) วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2021 เนื่องจาก 
กระทรวงวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานี เหน็วา่ โรงเรยีนผูสู้งอายุวดัพระวสิทุธวิงศ ์โพนสูง เป็นโรงเรยีน  
ทีม่กีจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรม ดว้ยงานรกั รบัใช ้ดว้ยใจทีเ่ป็นจติอาสา และท างานในเชงิประจกัษ์                                                                                                           
จงึใหเ้ราเป็นโรงเรยีนผูสู้งอายุคุณธรรม จงัหวดัอุดรธานี .. 
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        ฝ่าทสัยงคมพยฒ์า สัยงฆมณฑล์ครราชสีัมา  น าโดย  บาทหลวงวรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ี ผูอ้ านวยการศนูยส์งัคมพฒันาฯ 
จติตาภบิาลผูสู้งอายุ สงัฆมณฑลนครราชสมีา ไดใ้หเ้จา้หน้าทีศ่นูยส์งัคมพฒันาฯ ลงเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจผูสู้งอายุ ผูป้ว่ย 
ผูพ้กิาร และผูดู้แล เพือ่จะไดห้าแนวทางชว่ยเหลอื เชน่ จดัหาอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรบัผูพ้กิาร พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุ 
ทีม่สีุขภาพแขง็แรงและผูดู้แลไดม้อีาชพีเสรมิเพิม่รายได ้ :-  1) วนัที ่14 มกราคม 2021 ลงเยีย่มทีว่ดันกับุญอสิดิอร ์ 
บา้นบุไทย อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา จ านวน 9 ราย น าทมีโดย บาทหลวงสมคดิ เจรญินารถ คุณพ่อเจา้วดัฯ                                       
2) วนัที ่27 มกราคม 2021 ลงเยีย่มทีว่ดันกับญุยอแซฟกรรมกร บา้นหนองหา่ง อ.บวัลาย จ.นครราชสมีา จ านวน 8 ราย .. 

 

 

 

3) วนัที ่28 มกราคม 2021  ลงเยีย่มทีว่ดัแม่พระถวายพระกุมารในวหิาร บา้นหนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสมีา           
จ านวน 6 ราย + วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2021 ลงเยีย่มวดันกับุญยอแซฟ บา้นโนนงิว้ อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสมีา จ านวน 7 ราย ..
      

4)  วนัที ่22 มกราคม 2021  บาทหลวงวรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ี จติตาภบิาลผูสู้งอายุ สงัฆมณฑลนครราชสมีา น าทมีตวัแทน 
ผูสู้งอายุจากวดันกับุญยอแซฟ บา้นหนั อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา จ านวน 3 ท่าน ไปศกึษาดูงานทีโ่รงเรยีนผูสู้งอายุ                                                                                                                                                                                                                                              
แม่พระปฏสินธนิิรมล ปากชอ่ง .. ทัง้นี้ บาทหลวงวรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ีไดส้นบัสนุนใหก้ลุ่มผูสู้งอายุ วดันกับุญยอแซฟ บา้นหนั                                                                            
ไดร้วมกลุ่มกนัเพื่อท าโครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ โดยเป้าหมายของโรงเรยีน คอื เพื่อใหผู้สู้งอายุไดม้าร่วมกนัท ากจิกรรม 
เดอืนละครัง้ มาร่วมฟงัค าสอน ร่วมท ากจิเมตตา ร่วมพูดคุยกนั รบัประทานอาหารดว้ยกนั  5) วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2021  
บาทหลวงวรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ีจติตาภบิาลผูสู้งอายุฯ ไดร้่วมประชมุกบักลุ่มผูส้งูอายุ วดันกับุญยอแซฟ บา้นหนั และ 
บาทหลวงอนุสรณ์ สุรยิพั คุณพ่อเจา้วดัฯ เพือ่เตรยีมเปิดโรงเรยีนผูสู้งอาย ุโดยมกี าหนดเปิดวนัที ่7 มนีาคม 2021 นี้ .. 



  แผ์กสัขุภาพอ์ามยท สัยงฆมณฑลเชีทงราท น าโดย บาทหลวงเอกชยั ผลวารนิทร ์ จติตาภบิาลผูสู้งอายุฯ                                              
จดักจิกรรม 1) วนัที ่13 ธนัวาคม 2020 เริม่ตน้เตรยีมตวัในชว่งเทศกาลครสิตม์าส โดยผา่นทางขบวนการไตร่ตรองตนเอง            
และพธิกีรรมทางศาสนา โดยเชญิ คุณพอ่ศภุกร ขนัธรกัษา น าการไตร่ตรองการด าเนนิชวีติตาม
แบบฉบบัครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์ร่วมพนัธกจิอภบิาลครอบครวั / ชว่งเทศกาลครสิตม์าสและปีใหม่ 
บรรดากลุ่มผูสู้งอายุสงัฆมณฑลเชยีงราย ยงัคงออกเยีย่มใหค้ าแนะน า ใหก้ าลงัใจ และส่งเสรมิ                
ใหส้มาชกิในครวัเรอืนและชมุชนเตรยีมตวัรบัเสดจ็พระกมุารเจา้ โดยอาศยัคุณธรรม และ
กระบวนการอภบิาลทางศาสนาครสิต ์ 

             
 

 

คณะอ์ุกรรมการคาัอลิกเพ่ือผูส้ังูอาท ุ:  
วนัพุธที ่20 มกราคม 2021  :   จดัประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ                              
    ครัง้ที ่ 1/2021  ที ่ศนูยค์ามลิเลยีน ลาดกระบงั   (ยกเลกิเนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19) 
วนัพุธที ่ 24  มนีาคม  2021 :  จดัประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ ครัง้ที ่ 2/2021 ที ่ศนูยค์ามลิเลยีนฯ  
ชมรมเวชบุคคลคาัอลิกแห่งประเันไัท :  
วนัเสารท์ี ่13 กุมภาพนัธ ์2021 :  จดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ ครัง้ที ่1/2021  (VDO Conference ) 

คณะอ์ุกรรมการคาัอลิกเพ่ือส่ังเสัริมงา์เอดสั  :  
วนัศกุรท์ี ่5 กุมภาพนัธ ์2021   :  จดัประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ ครัง้ที ่ 1/2021 ที ่ศนูยค์ามลิเลยีนฯ  
      (ยกเลกิเนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19) 

ประชาสมัพนัธ์ประชาสมัพนัธ์ประชาสมัพนัธ ์

2) พธิกีรรมตอ้นรบัครสิตชนทีม่คีวามอ่อนแอ สูช่วีติใหม่ “ความรกัมัน่คงของพระยาหเ์วหไ์ม่เคยหยุด พระเมตตาของพระองค์
เคยหมดสิน้ เป็นของใหม่อยูทุ่กเชา้ ความซื่อสตัยข์องพระองคย์ิง่ใหญ่” (บทเพลงคร ่าครวญ 3: 22-23) 

3)  วนัที ่21 มกราคม 2021 เยีย่มใหก้ าลงัใจ ใน                                                                   
โอกาสครสิตม์าส และเริม่ตน้ปีใหม่ 2564  ใน                                                                                  
สถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน                                                                            
จงัหวดัเชยีงราย และอภบิาลผูถู้กคมุขงั 
ในเรอืนจ า อ าเภอเทงิ  จงัหวดัเชยีงราย..                   
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                                    “““สัูงวยทสัูงวยทสัูงวยท” ” ” สัาทไห์สัาทไห์สัาทไห์? ? ? กต้็องไกลโควิดกต้็องไกลโควิดกต้็องไกลโควิด---19                                                          19                                                          19                                                          
สัสัสั. ร่วมกยบ สัมาคมสัภาผูส้ังูอาทฯุ ย ้าผูสู้งอายุเสีย่งสูง งดออกจากบา้นชว่งโควดิ-19             
ระลอกใหม่ มคีวามเสีย่งมากกวา่รอบแรก แนะ 5 วธิป้ีองกนัตดิเชือ้ ลดปว่ยรุนแรง 
เสพขา่วสารอยา่งมสีต ิลดรวมกลุม่ เลีย่งเดนิทาง กนิเป็นเน้นขยบั รกัษาสุขอนามยั 
ยกระดบัสรา้งสุขภาวะทีด่ ีรูปแบบวถิชีวีติใหม่ เขม้ขน้จากสถติใินปี 2563 พบวา่ 
ประเทศไทยมผีูสู้งอายุทีอ่าย ุ60 ปีขึน้ไปกวา่ 13 ลา้นคน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.5 ของ 

ประชากรทัง้ประเทศ จาก สถานการณ์โควดิ-19 รอบใหม่ ทีพ่บตวัเลขผูต้ดิเชือ้ในประเทศเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง                                      
สสส. ไดส้านพลงักบัภาคเีครอืขา่ยผูสู้งอายุ ท าชดุขอ้มูลสรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพกบัประชากรกลุ่มเฉพาะใหก้บัผูสู้งอาย ุ
แรงงานขา้มชาต ิคนพกิาร ใหม้สีขุภาวะทีด่ ีและทีต่อ้งเน้นย ้าไปทีก่ลุ่มผูสู้งอายอุกีครัง้ เพราะประชากรกลุ่มนี้หากไดร้บัเชือ้จะ 
เสีย่งเป็นผูป้ว่ยทีม่อีาการรุนแรงและเสยีชวีติ..การระบาดของโควดิ-19 รอบใหม่ มคีวามเสีย่งมากกวา่รอบแรก เพราะพบตวัเลข                                                                                                           
คนตดิเชือ้ในประเทศเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง ผูส้งูอายุจดัอยู่ในกลุ่มเสีย่งทีต่อ้งเฝ้าระวงัและดูแลใหด้ ีครอบครวัทีม่คีนในครอบครวั           
อายุ 60 ขึน้ไปอาศยัร่วมอยู่ดว้ย ขอความร่วมมอืรกัษาระยะห่างในครอบครวั หลกีเลีย่งการออกจากบา้น โดยไม่จ าเป็น หรอื 
หากจ าเป็นตอ้งออกไปจรงิๆ ใหส้วมหน้ากากอนามยั หมัน่ลา้งมอืบ่อยๆ รกัษาระยะหา่ง และหากอยู่ในพืน้ทีเ่สีย่ง ใหเ้ลีย่ง 
การไปในจดุทีพ่บผูต้ดิเชือ้ จงึเป็นอนัตรายอย่างยิง่ทีผู่สู้งอายุจะมคีวามเสีย่งรบัเชือ้ และไปแพร่เชือ้ใหก้บัคนอื่น การป้องกนัทีด่ ี
คอื ผูสู้งอายคุวรอยู่แต่ในบา้นใหม้ากทีสุ่ด ไมม่คีวามจ าเป็นไมค่วรออกไปนอกบา้น ป้องกนัการรบัเชือ้และแพร่เชือ้ใหค้นอื่นๆ 
ต่อไป โดยมขีอ้แนะน าดงันี้  1.) โรงเรยีนผูสู้งอายุ สมาชกิชมรมผูสู้งอายุ ควรงดกจิกรรมทีร่วมกลุ่มกนั เชน่ การประชมุ 
การสมัมนา การแขง่กฬีา   2.)  ผูสู้งอายุตอ้งหยุดเดนิทางขา้มจงัหวดั ดว้ยรถสาธารณะ  3.) ผูสู้งอายคุวรเลีย่งพบปะเพือ่นฝงู 
ตามรา้นอาหาร จนกวา่สถานการณ์จะเบาบางลง  4.) ผูสู้งอายุตอ้งสวมหน้ากากอนามยั หมัน่ลา้งมอื รกัษาระยะห่างทกุครัง้ 
ทีไ่ปพืน้ทีส่าธารณะ  5.) ผูสู้งอายุไมค่วรวติกกงัวลจนเกดิเป็นความเครยีด เพราะจะกระทบตอ่สุขภาพ ..                                    
หากท าทัง้ 5 ขอ้นี้ไดจ้ะชว่ยลดความเสีย่งตดิเชือ้โควดิ-19   นอกจากนี้ควรใชช้วีติใหส้มดุลนอนใหค้รบ 8 ชัว่โมง ทานอาหาร 

วนัละ 2 มือ้ เน้นกนิผกั-ผลไม ้ออกก าลงักายในทีอ่ากาศ 
ถ่ายเทสะดวก ไม่มคีนพลกุพล่าน เน้นท าสมาธ ิอ่านหนงัสอื 
เพื่อฝึกกายและจติใหน้ิ่ง สิง่ส าคญั คอืการดูแลตวัเองใหด้ ี... 

  แผ์กสัขุภาพอ์ามยท สัยงฆมณฑลเชีทงราท น าโดย บาทหลวงเอกชยั ผลวารนิทร ์ จติตาภบิาลผูสู้งอายุฯ                                              
จดักจิกรรม 1) วนัที ่13 ธนัวาคม 2020 เริม่ตน้เตรยีมตวัในชว่งเทศกาลครสิตม์าส โดยผา่นทางขบวนการไตร่ตรองตนเอง            
และพธิกีรรมทางศาสนา โดยเชญิ คุณพอ่ศภุกร ขนัธรกัษา น าการไตร่ตรองการด าเนนิชวีติตาม
แบบฉบบัครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์ร่วมพนัธกจิอภบิาลครอบครวั / ชว่งเทศกาลครสิตม์าสและปีใหม่ 
บรรดากลุ่มผูสู้งอายุสงัฆมณฑลเชยีงราย ยงัคงออกเยีย่มใหค้ าแนะน า ใหก้ าลงัใจ และส่งเสรมิ                
ใหส้มาชกิในครวัเรอืนและชมุชนเตรยีมตวัรบัเสดจ็พระกมุารเจา้ โดยอาศยัคุณธรรม และ
กระบวนการอภบิาลทางศาสนาครสิต ์ 
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  ห ย์งสืัอธรรม์ูญใหม่สั าหรยบผู้ั  างา์ด้า์การดแูลสัขุภาพอ์ามยท                              ห ย์งสืัอธรรม์ูญใหม่สั าหรยบผู้ั  างา์ด้า์การดแูลสัขุภาพอ์ามยท                              ห ย์งสืัอธรรม์ูญใหม่สั าหรยบผู้ั  างา์ด้า์การดแูลสัขุภาพอ์ามยท                                 
New Charter for Health Care Worker  ดงักล่าว ไดต้พีมิพเ์สรจ็แลว้  โดยความรว่มมอื           
ระหว่าง คณะนักบวชคามลิเลยีน และ แผนกสุขภาพอนามยั ภายใต ้กรรมาธกิารฝา่ยสงัคม                       
สภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย  มจี าหน่าย ณ แผนกสุขภาพอนามยั                
ในราคาเล่มละ 30 บาท สัง่ซื้อไดโ้ดยตรงทีแ่ผนกสุขภาพอนามยั Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309                  

หรอื Tel. / Fax :  02 681 5857   Email : chc@cbct.net  .. 
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คณะ ย์กบวชคามิลเลีท์  ร่วมกยบ มูล์ิธิแบง่ปย์ชีวิต (Sharing for Life Foundation)                                                                   
จดัโครงการอบรม “นิลปะบ าบ ยดแ์วม์ุษท ปรยชญา (Triklang Art Therapy Group)”  ครัง้ที ่2/2021                                             
ที ่ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ  (วนัศุกรท์ี ่12 เสารท์ี ่13 อาทติย ์14 มนีาคม 2564 )                                       

รบัจ านวนจ ากดั แค ่30 ทา่น... ครบปิดรบัสมคัรทนัท ี.. โทรศพัทต์ดิตอ่ : 02-360-7848                                                                   

ประชาสมัพนัธเ์ชิญชวน .. เจ้าหน้าท่ีผูด้แูลในบา้นพกัผู้สงูอาย ุบา้นเดก็พิการ และสถานสงเคราะห์ 
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