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แถลงการณส์มัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021 
ตามกระบวนการสมชัชาบิชอปสากลสมัยสามัญคร้ังที่ 16 ค.ศ. 2021-2023 

หัวข้อ “เพื่อพระศาสนจักรที่ก้าวเดนิไปด้วยกัน: ความเป็นหน่ึงเดียว การมีส่วนร่วม และพันธกิจ” 

 
บทน า 
 สงัฆมณฑลจันทบุรี ไดด้  ำเนินกำรสมชัชำสงัฆมณฑลจันทบุร ีค.ศ. 2021 ตำมพระด ำริของพระสนัตะปำปำฟรงั
ซิส เพื่อพระศำสนจักรท่ีกำ้วเดินไปดว้ยกันในพันปีท่ีสำม ไดเ้รยีกใหป้ระชำกรของพระเจำ้ทุกคนปลกุจิตส  ำนึกในควำม
เช่ือ (Sensus fidei) โดยให้แต่ละคนฟังเสียงของกันและกัน และให้ทุกคนฟังเสียงของพระจิตเจ้ำ เพื่อแสวงหำพระ
ประสงคข์องพระเจ้ำส  ำหรบัชีวิตประจ ำวนัของตนเองตำมกระแสเรียกท่ีไดร้บั ประชำกรของพระเจ้ำทุกคนไดก้ลบัใจ
โดยเฉพำะดำ้นชีวิตจิต ดำ้นอภิบำล และดำ้นธรรมทูต  โดยด ำเนินชีวิตตำมกระแสเรยีกและปฏิบติัพนัธกิจอยำ่งซื่อสตัย์
ตำมบทบำทหนำ้ท่ีของตนเองดว้ยควำมรบัผิดชอบ ส  ำหรบัพนัธกิจกำรประกำศข่ำวดีเรื่องพระคริสตเจำ้ กำรไตรต่รอง
วินิจฉัยรว่มกันถึงเครื่องหมำยแห่งกำลเวลำตำมแสงสว่ำงแห่งคุณค่ำพระวรสำร และมองไปยงัขอบฟ้ำใหม่ท่ีพระองค์
ประทำนใหก้บัเรำ 
 
ก. กระบวนการจัดสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021 
 
 คณะกรรมกำรเตรียมกำรสมัชชำสงัฆมณฑลจันทบุร ีไดด้  ำเนินกำรสมัชชำตำมกระบวนกำรท่ีส  ำนกัเลขำธิกำร
สมัชชำบิชอปสำกล (The Secretariat of the Synod of Bishops) ให้ค  ำแนะน ำ คือ ได้จัดท ำแนวทำงกำรสมัชชำ 
(Lineamenta) และกำรออกแบบสอบถำมเพื่อเตรียมกำรสมัชชำ (Questionnaire) จ ำนวน 541 ชุด โดยสง่ไปยงับิชอป 
บำทหลวง นกับวชชำยหญิง ผูท่ี้ท  ำงำนตำมโครงสรำ้งกำรท ำงำนของสงัฆมณฑล ตวัแทนสตับุรุษตำมแขวงและวดัตำ่ง ๆ 
เยำวชน ผูส้งูอำย ุผูพ้ิกำร พี่นอ้งครสิตชนต่ำงนิกำย และพี่นอ้งต่ำงควำมเช่ือ โดยไดร้บัแบบสอบถำมกลบัมำจ ำนวน 512 
ชุด คิดเป็นรอ้ยละ 94.64 ของแบบสอบถำมทัง้หมดท่ีสง่ไป 
 
 คณะกรรมกำรเตรียมกำรสมัชชำสงัฆมณฑลจันทบุรี ไดน้  ำขอ้มูลท่ีไดร้บัจำกแบบสอบถำมมำวิเครำะหแ์ละ
สงัเครำะหร์ว่มกับขอ้เสนอแนะของบำทหลวง นักบวชชำย-หญิง และคริสตชนฆรำวำสตำมแขวงต่ำงๆ (ซึ่งมีจ ำนวน 5 
แขวง คือ แขวงจันทบุรี แขวงศรีรำชำ แขวงหัวไผ่ แขวงปรำจีนบุรี และแขวงสระแก้ว) เอกสำรอ่ืนๆ ท่ีออกโดยส ำนัก
เลขำธิกำรสมัชชำบิชอปสำกล เช่น คู่มือกำรท ำสมัชชำ (Vademecum) เอกสำรเพื่อกำรเตรียมสมัชชำ (Preparatory 
Document) และเอกสำรทำงกำรต่ำงๆ ของพระศำสนจักรท่ีออกโดยพระสนัตะปำปำฟรงัซิส เป็นเอกสำรประกอบกำร
สมัชชำ (Instrumentum Laboris) เพื่อใช้ในกำรประชุมใหญ่ครัง้ท่ี 1 วนัเสำรท่ี์ 13 พฤศจิกำยน ค.ศ. 2021 ซึ่งสมำชิก
สมชัชำแสดงควำมคิดเห็นกนัในกลุม่ยอ่ย และน ำเสนอในท่ีประชุมใหญ่ 
 
  คณะกรรมกำรเตรยีมกำรสมัชชำสงัฆมณฑลจนัทบุร ีไดร้วบรวมขอ้เสนอตำ่งๆ จดัท ำรำ่งแถลงกำรณส์มชัชำสงัฆ
มณฑลจนัทบุรี ค.ศ. 2021 สง่ใหส้มำชิกสมัชชำเพื่อพิจำรณำปรบัปรุงแกไ้ขและน ำเสนอในกำรประชุมใหญ่ครัง้ท่ี 2 วนั
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จนัทรท่ี์ 6 ธันวำคม ค.ศ. 2021 โดยมีกำรประชุมกลุม่ยอ่ยเพื่อทบทวน อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น และท่ีสดุมีกำรลงมติ
ขอ้เสนอแตล่ะขอ้ในท่ีประชุมใหญ่เพื่อจดัท ำแถลงกำรณส์มชัชำสงัฆมณฑลจนัทบุร ีค.ศ. 2021 ฉบบัสมบูรณ ์
 
ข. สภาพความเป็นจริงของสังฆมณฑลจันทบุรีในปัจจุบัน 
 
 กำรก่อตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ไดส้ง่ผลกระทบท ำใหพ้ืน้ท่ีในภำคตะวนัออกของประเทศไทย ซึ่งสว่นใหญ่
อยู่ในเขตสังฆมณฑลจันทบุรี ไดมี้กำรเติบโตทำงดำ้นเศรษฐกิจ กำรขยำยตัวของสงัคมเมือง เขตอุตสำหกรรม กำร
ทอ่งเท่ียว กำรคำ้ กำรขนสง่ กำรพฒันำดำ้นอสงัหำริมทรพัย ์กำรเกษตรเชิงพำณิชยเ์พื่อกำรสง่ออก กำรพฒันำดำ้นกำร
ขนสง่มวลชนทัง้ทำงบก ทำงน ำ้ และทำงอำกำศ 
 
 ควำมเจริญก้ำวหนำ้เหล่ำนี ้ไดส้ง่ผลกระทบต่อวิถีกำรด ำเนินชีวิตของผูค้น กำรอพยพยำ้ยถ่ินฐำนเพื่อเขำ้มำ
ประกอบอำชีพทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงดำ้นเชือ้ชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม ภำษำ 
สภำพแวดลอ้มทำงธรรมชำติเปลี่ยนแปลงไป มลภำวะเป็นพิษ ควำมแออัด คุณค่ำและศกัด์ิศรีรวมถึงสิทธิและเสรีภำพ
ของควำมเป็นมนุษยถ์ูกลดทอน เกิดช่องว่ำงระหว่ำงคนท่ีร  ่ำรวยและคนยำกจน กำรคำ้มนุษย ์กำรใชแ้รงงำนอย่ำงผิด
กฎหมำย ธุรกิจท่ีผิดกฎหมำยและกำรไม่สนใจตอ่จรยิธรรมและศีลธรรม  
  
 ควำมเจรญิกำ้วหนำ้ทำงดำ้นเทคโนโลยีกำรสื่อสำร ไดเ้ปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของผูค้นในยุคปัจจุบนัเป็น
อย่ำงมำก และกลำยเป็นส่วนส  ำคัญของกำรด ำเนินชีวิต กำรสื่อสำรท่ีรวดเร็วไดท้  ำใหพ้ฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสื่อสำรระหวำ่งกันและกนั กำรด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ในโลกออนไลน ์กำรรบัรูข้อ้มลูขำ่วสำรท่ีรวดเร็ว
และหลำกหลำย กำรแบ่งกลุม่ของบุคคล ท่ีใชช้่องทำงกำรสื่อสำร (Communication Channel) ท่ีแตกต่ำงกัน ท ำใหเ้กิด
ช่องวำ่งในกำรติดตอ่สื่อสำรระหวำ่งวยั ระหวำ่งกลุม่บุคคล เช่น กำรเมือง ศำสนำ หรอืทศันคติในเรื่องตำ่ง ๆ  
 
 กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อผู้คนในทุกระดับ ทั้ง
ภำยในและภำยนอกพระศำสนจักร เช่น มำตรกำรหำ้มกำรเดินทำง หำ้มกำรชุมนมุกนัเป็นจ ำนวนมำก ท ำใหบ้ทบำทของ
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรมีมำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ แบบออนไลน์ ได้แก่  กำรร่วมพิธีบูชำ
ขอบพระคุณ พิธีกรรม กำรประชุม กำรท ำงำน กำรเรียน สิ่งต่ำงๆ เหลำ่นีไ้ดส้่งผลกระทบต่อชุมชนวัด โรงเรียน ธุรกิจ
กำรคำ้ กำรทอ่งเท่ียว โรงแรม รำ้นอำหำร กำรปิดตวัลงของกิจกำรหลำยแหง่ เศรษฐกิจตกต ่ำ สง่ผลกระทบใหผู้ค้นตกงำน 
หรอืเดินทำงกลบัภมิูล  ำเนำเดิม 
 
บทที่ 1 ความเป็นหน่ึงเดียวกัน (Communion) 
 
 คริสตชนทุกคนในสงัฆมณฑลจันทบุรี มีจิตส  ำนึกในควำมเช่ือ (Sensus fidei) อันไดร้บัมำจำกศีลลำ้งบำป 
จิตส  ำนึกนีเ้รียกรอ้งใหแ้ต่ละคนด ำเนินชีวิตเลยีนแบบพระเยซูครสิตเจำ้ผูท้รงเป็นหนทำง ควำมจรงิ และชีวิต (ยน 14:6) 
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เป็นศิษยพ์ระครสิตท่ี์แทจ้ริงดว้ยกำรด ำเนินชีวิตตำมพระวำจำของพระเจำ้ (The Word of God) ไม่ผิดหลงไปจำกธรรม
ประเพณีของพระศำสนจักร (Tradition) และปฏิบติัตำมค ำสั่งสอนของพระศำสนจักร (Magisterium) ท่ีสืบทอดมำจำก
บรรดำอคัรสำวก โดยปรบัใหเ้ขำ้กบักระแสเรยีก และกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัของแตล่ะคน 
 
 ชุมชนศิษยพ์ระคริสตห์รือชุมชนวัด (Parish Church) ตอ้งไดร้บักำรหล่อหลอมและเสริมสรำ้งควำมเป็นหนึ่ง
เดียวกันใหป้รำกฎขึน้ทัง้ในระหวำ่งครสิตชนและกบัเพื่อนพี่นอ้งทกุคนท่ีอยู่โดยรอบ  พิธีบูชำขอบพระคณุในวนัอำทิตยซ์ึ่ง
เป็นวนัพระเจำ้ตอ้งเป็นหวัใจของควำมเป็นหนึ่งเดียวกันของชีวิตและพันธกิจของชุมชนวดั นอกจำกนี ้ควรสง่เสรมิกำร
สรำ้งควำมสมัพนัธ์อันดีระหว่ำงชุมชนแห่งควำมเช่ือใกลเ้คียง หรอืในระดบัแขวงและระดับสงัฆมณฑล ในโอกำสต่ำงๆ 
เช่น กำรฉลองชุมชนแหง่ควำมเช่ือ พิธีบวชบำทหลวง 
 
 กำรรวมตวักนัของกลุม่ครสิตชนนี ้ควรเลยีนแบบกำรด ำเนินชีวิตของกลุม่ครสิตชนแรกเริ่ม  กลำ่วคือ กำรมีควำม
สนิทสมัพนัธ์กบัพระเจำ้และเป็นหนึ่งเดียวกบัเพื่อนพี่นอ้งอยำ่งแทจ้รงิ ซึ่งสำมำรถแสดงออกมำใหเ้ห็นไดด้ว้ยกำรแบ่งปัน
ประสบกำรณค์วำมเช่ือซึ่งมำจำกกำรไตรต่รองและเจริญชีวิตตำมพระวำจำของพระเจำ้ ควำมลุม่ลกึในกำรสวดภำวนำ 
และนมสักำรพระเจำ้รว่มกนัในพิธีกรรมต่ำง ๆ กำรด ำเนินชีวิตดว้ยควำมช่ืนชมยินดีกบัพี่นอ้งทกุคน รว่มวินิจฉยัแกปั้ญหำ
ท่ีเกิดขีน้รว่มกนั และกำรใหค้วำมช่วยเหลอืผูท่ี้ขดัสน (เทียบ กจ 2:42-47)  
 
 หน่วยงำนตำมโครงสรำ้งกำรบริหำรงำนของสงัฆมณฑล ไดแ้ก่ ส  ำนกังำนสงัฆมณฑล (The Diocesan Curia) 
สภำบำทหลวง คณะท่ีปรกึษำ กรรมกำรบริหำรสงัฆมณฑล วดั โรงเรียน สำมเณรำลยั องคก์รคำทอลกิ ตอ้งรว่มกนัสรำ้ง
ควำมเป็นน ำ้หนึ่งใจเดียวกัน (Communion) ซึ่งแสดงออกมำใหเ้ห็นดว้ยกำรมีสว่นรว่มระหว่ำงกัน (Participation) และ
ปฏิบัติตำมหนำ้ท่ีหรือพันธกิจ (Mission) ของตนเองดว้ยควำมรบัผิดชอบเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคต์ำมแผนอภิบำล
ของสงัฆมณฑลทัง้ 6 ดำ้น คือ 1) ดำ้นอภิบำล 2) ดำ้นธรรมทูต 3) ดำ้นสงัคม 4) ดำ้นกำรศึกษำอบรม 5) ดำ้นสื่อสำร
สงัคม และ 6) ดำ้นบรหิำรจดักำร 
 
 คริสตชนทุกคนในสงัฆมณฑลจันทบุร ีมีสว่นรว่มตำมบทบำทและหนำ้ท่ีของตนอย่ำงจรงิจงัในทุกภำคสว่นและ
ทุกระดบั เช่น ครอบครวั ชุมชน วัด โรงเรียน แขวง สงัฆมณฑล ดว้ยกำรฟังเสียงของกันและกันดว้ยควำมสุภำพและ
อดทน ผอ่นหนกัผอ่นเบำ ยืดหยุน่ มีท่ีว่ำงส  ำหรบัทกุควำมคิดเห็น ควำมเป็นหนึ่งเดียวกันนีร้วมควำมถึงควำมเป็นน ำ้หนึ่ง
ใจเดียวกับคริสตชนต่ำงนิกำย (Ecumenism) พี่นอ้งต่ำงควำมเช่ือ (Interfaith Dialogue) องคก์รรฐัหรือเอกชนท่ีอยู่ใน
ชุมชน ควำมรว่มมือกันระหวำ่งสงัฆมณฑลอ่ืนๆ ควำมเก่ียวขอ้งกับพระศำสนจกัรระดบัทวีป ควำมสมัพนัธก์ับพระศำสน
จกัรสำกล และพระสนัตะปำปำ 
 
บทที่ 2 การมีส่วนร่วม (Participation) 
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 ครสิตชนทกุคนในสงัฆมณฑลจนัทบุรี มีสว่นรว่มตำมบทบำทและหนำ้ท่ีของตนดว้ยควำมรบัผิดชอบ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง พันธกิจท่ีไดร้บัมำจำกศีลลำ้งบำป (The Three Offices of Christ) นั่นคือ 1) กำรเป็นประกำศก คือ หนำ้ท่ีใน
กำรประกำศขำ่วดี กำรถ่ำยทอดควำมเช่ือและเป็นพยำนยืนยนัถึงองคพ์ระเยซูครสิตเจำ้ 2) กำรเป็นสงฆ ์คือ หนำ้ท่ีในกำร
สวดภำวนำ กำรเฉลิมฉลองพิธีกรรมและศีลศกัด์ิสิทธ์ิ และ 3) กำรเป็นกษัตริย ์คือ หนำ้ท่ีในกำรรบัใชซ้ึ่งกันและกันตำม
แบบอยำ่งของพระเยซูครสิตเจำ้ 
 
 หน่วยงำนตำมโครงสรำ้งกำรบริหำรงำนของสงัฆมณฑล ปฏิบัติหนำ้ท่ีดว้ยควำมรบัผิดชอบ จริงจัง เนน้กำร
ท ำงำนเพื่อสง่เสริมควำมกำ้วหนำ้ทำงดำ้นจิตตำรมณ์มำกกว่ำควำมเจรญิทำงดำ้นวตัถุสิ่งของ กำรมีทศันคติท่ีดีในกำร
ท ำงำนรว่มกัน กำรสรำ้งควำมสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั กำรท ำงำนดว้ยวิธีกำรท่ีสรำ้งสรรค ์กำรปรบัเปลี่ยนโครงสรำ้งกำรท ำงำน
ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณปั์จจุบนั กำรยอมรบัและฟังควำมคิดเห็นของกันและกนั กำรมีใจโอบออ้มอำรี ควำมจริงใจ 
ควำมซื่อสตัย ์ควำมโปรง่ใส กำรเห็นตอ่ควำมดีของสว่นรวม (Common Good) กำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑห์รอืกฎระเบียบ
ของกำรท ำงำนอย่ำงจริงจัง ยุติธรรม กำรยืดหยุ่นในวิธีกำรท ำงำน กำรเตรียมบุคลำกรให้พรอ้มและเหมำะสมกับ
เป้ำหมำยของกำรท ำงำน กำรสง่เสริมกำรอบรมต่อเน่ือง (On-going Formation) ในทกุระดบั ทัง้นี ้โดยมีส  ำนกังำนสงัฆ
มณฑล (Diocesan Curia) และคณะกรรมกำรบรหิำรสงัฆมณฑล เป็นผูป้ระสำนงำนกำรท ำงำนในแต่ละระดบัรว่มกนั มี
กำรวำงแผนรว่มกนั กำรด ำเนินตำมแผน และมีกำรประเมินผลอยำ่งเป็นระบบ 
 
 ส่งเสริมบทบำท หนำ้ท่ี และพัฒนำคริสตชนฆรำวำส ใหมี้ส่วนร่วมในพันธกิจต่ำงๆ ของพระศำสนจัก รตำม
ควำมสำมำรถในทุกระดบั ตำมโครงสรำ้งกำรบริหำรงำนของสงัฆมณฑล และสภำพควำมเป็นจริงในชีวิตของพวกเขำ 
โดยอบรมใหค้วำมรูอ้ย่ำงเพียงพอและต่อเน่ือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ทำงดำ้นจิตตำรมณ์ต่ำง ๆ เพื่อเสริมสรำ้งวุฒิภำวะ
ทำงดำ้นควำมเช่ือ (Maturity of Faith) และกำรตอบรบักำรท ำหนำ้ท่ีตำมกระแสเรยีก 
 
 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำร (Communication Technology) ท่ีเหมำะสม เข้ำใจง่ำย ชัดเจน และ
น่ำสนใจ เพื่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ สรำ้งสรรค ์ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และตรงต่อควำมตอ้งกำรของ
กลุม่เปำ้หมำย อีกทัง้ใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบัสื่อศกึษำ (Media Study) ตอ่กลุม่เปำ้หมำยตำ่ง ๆ อยำ่งถกูตอ้งและเหมำะสม  
 
 เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นหนึ่งเดียวกนัอยำ่งแทจ้รงิ และควำมส ำเรจ็ของพนัธกิจ ในแตล่ะระดบั หนว่ยงำนและองคก์ร
ตำ่ง ๆ ของสงัฆมณฑลจ ำเป็นตอ้งท ำงำนแบบบูรณำกำร โดยประสำนควำมรว่มมือระหว่ำงหน่วยงำน องคก์รต่ำง ๆ ทัง้
ภำครฐัและเอกชน เพื่อช่วยเหลือกันท ำงำนตำมบทบำท หนำ้ท่ี ควำมรบัผิดชอบ และพระพรพิเศษท่ีแต่ละคนไดร้บั ทัง้นี ้
เพื่อสง่เสรมิกำรพฒันำมนษุยท์ัง้ครบ และเพื่อควำมดีของสงัคมสว่นรวม 
 
บทที่ 3 พันธกิจ (Mission) 
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 “การประกาศข่าวดี” (Evangelization)  สง่เสรมิกำรอบรม ปลกุจิตส  ำนกึ และสรำ้งจิตตำรมณก์ำรประกำศขำ่ว
ดีใหก้ับคริสตชนทุกคน โดยกำรสรำ้งสื่อเทคโนโลยีทุกรูปแบบ สนับสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดกำรประกำศข่ำวดี ไดแ้ก่  
ศำสนสมัพันธ์ (Interfaith Dialogue) คริสตศำสนจักรสมัพันธ์ (Ecumenism) งำนยุวธรรมทูต (Holy Childhood) โดย
เนน้กลุม่เปำ้หมำยผูท่ี้ยงัไม่รูจ้กัพระคริสตเจำ้ หรอืผูท่ี้ไม่เช่ือสูค่วำมเช่ือ (Missio ad gentes) ผูท่ี้เช่ือแลว้ใหมี้ควำมเช่ือท่ี
ลกึซึง้ขึน้ (Missio ecclesiae) ผูท่ี้รบัศีลลำ้งบำปแลว้แต่ไม่ไดด้  ำเนินชีวิตตำมควำมเช่ือ (Re-evangelization) โดยกำร
เสวนำ (Dialogue) และกำรปรบัควำมเช่ือใหเ้ขำ้สูว่ฒันธรรม (Inculturation) 
 
 ครสิตชนทุกคนมีหนำ้ท่ีในกำรประกำศขำ่วดีเรื่องพระเยซูครสิตเจำ้ผูท้รงรบัทนทกุขท์รมำน สิน้พระชนม ์และทรง
กลบัคืนพระชนมชีพ (Kerygma) ตำมค ำสั่งของพระเยซูครสิตเจำ้ท่ีว่ำ “ทำ่นทัง้หลำยจงออกไปทั่วโลก ประกำศขำ่วดีให้
มนุษยท์ัง้ปวง” (มก 16:15) พันธกิจนีอ้ยู่บนพืน้ฐำนของกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพ กำรใหเ้กียรติต่อวฒันธรรมอัน
หลำกหลำย ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และปรชัญำในกำรด ำเนินชีวิต ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงควำมงดงำมท่ีมีอยู่ในวฒันธรรมตำ่งๆ 
(ด ูNA ขอ้ 1-5)  
 
  “ชุมชนวัด” (Parish Church) ตอ้งเป็นศนูยก์ลำงของประชำกรของพระเจำ้ท่ีแสดงออกรว่มกนัถึงควำมเป็นหนึ่ง
เดียวกันของทุกคนในชุมชน กำรมีส่วนร่วม และพันธกิจให้ปรำกฏขึน้อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในพิธีบูชำ
ขอบพระคุณวนัอำทิตย ์พิธีกรรมตำ่งๆ กำรสง่เสรมิกำรอ่ำนและกำรอธิบำยพระวำจำของพระเจำ้ กำรเทศนส์อนท่ีเขำ้ใจ
งำ่ย กระชบั และสำมำรถน ำไปใชใ้นชีวิตประจ ำวนัได ้กำรสนบัสนนุงำนองคก์ร กำรสอนค ำสอนและกำรถ่ำยทอดควำม
เช่ือโดยน ำกระบวนกำรรบัผูใ้หญ่เขำ้เป็นคริสตชน (The Rite of Christian Initiation of Adults หรือ RCIA) มำปรบัใช ้
เนน้กำรออกเยี่ยมเด็ก เยำวชน ครอบครวั ผูส้งูอำยุ ผูเ้จ็บป่วย ผูถู้กทอดทิง้ คนยำกจน ผูพ้ิกำร ผูท่ี้ทิง้วดั ผูอ้ยู่หำ่งไกลวดั 
รวมทัง้ผูถื้อตำ่งควำมเช่ือในชุมชน  
 
 “วิถีชุมชนวัด” (Basic Ecclesial Community หรือ BEC) เป็นจิตตำรมณ์หรือกระบวนกำรฟ้ืนฟูควำมเช่ือของ
ครสิตชน ท่ีจะท ำใหค้รสิตชนท่ีอำศยัอยู่รอบ ๆ เขตวดัและท่ีหำ่งไกล ไดมี้โอกำสรวมตวักนัตำมรูปแบบของครสิตชนสมัย
แรกเริ่ม ในกำรอ่ำนและศึกษำพระคัมภีร ์กำรสวดภำวนำรว่มกัน กำรแบ่งปันประสบกำรณ์ควำมเช่ือ กำรด ำเนินชีวิต
รว่มกันฉันพี่นอ้ง กำรเป็นประจักษ์พยำนถึงคุณค่ำพระวรสำรท่ำมกลำงเพื่อนพี่นอ้งต่ำงควำมเช่ือและวฒันธรรม กำร
วินิจฉัยและแก้ปัญหำร่วมกัน กำรใหค้วำมช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องท่ีขัดสน เพื่อท่ีจะท ำให้อำณำจักรพระเจ้ำปรำกฏ
ทำ่มกลำงพวกเขำ (เทียบ กจ 2:42-47) ดงันัน้ เพื่อท่ีจะท ำใหภ้ำพตำ่งๆ เหลำ่นีป้รำกฏขึน้อยำ่งจรงิจงัและตอ่เน่ือง ชุมชน
วดัตอ้งสนบัสนนุและสง่เสรมิจิตตำรมณแ์ห่งกำรเป็นครสิตชนขัน้พืน้ฐำน สรำ้งผูน้  ำครสิตชนฆรำวำสและเครือขำ่ยในกำร
ท ำงำนทัง้ผูใ้หญ่และเยำวชน ทัง้ในระดบัวดัและในระดบัสงัฆมณฑลอยำ่งตอ่เน่ือง ส  ำหรบักำรน ำจิตตำรมณนี์ไ้ปปรบัใช้
ในมิติตำ่ง ๆ ของชุมชนแหง่ควำมเช่ือ 
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 “สถานศึกษาคาทอลิก” เป็นสนำมงำนอภิบำลและกำรประกำศข่ำวดีส  ำหรบัทุกคน ดังนั้น สถำนศึกษำ
คำทอลกิในสงัฆมณฑลจนัทบุร ีตอ้งสรำ้งเครอืขำ่ยควำมรว่มมือในกำรจดักำรศกึษำเพื่อบม่เพำะทกุคนดว้ยคณุคำ่พระวร
สำร ตำมเอกลกัษณ์และอัตลกัษณ์กำรศึกษำคำทอลิก เนน้กำรปฏิบัติตำมค ำสญัญำของโลกเพื่อกำรศึกษำ (Global 
Compact on Education) โดยสรำ้งควำมเป็นหนึ่งเดียวและประสำนควำมรว่มมือของทุก ๆ ฝ่ำยในกำรจัดกำรศกึษำให้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อพัฒนำควำมเป็นบุคคลในทุกมิติของชีวิต กำรวินิจฉัยและแก้ปัญหำร่วมกันอีกทัง้ให้
ควำมส ำคญัในกำรช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกำสใหไ้ดร้บัโอกำสทำงกำรศกึษำอยำ่งเหมำะสม 
 
 “การสอนค าสอนและการถ่ายทอดความเช่ือ” (Catechesis and Transmission of Faith) ตอ้งสรำ้งควำม
ตระหนกัว่ำกำรสอนค ำสอนเป็นหนำ้ท่ีของคริสตชนทุกคน ท่ีจะตอ้งรว่มกันท ำใหเ้กิดบรรยำกำศแหง่กำรถ่ำยทอดควำม
เช่ือใหเ้กิดขึน้ในทุกระดบั และบรบิทชีวิตอนัหลำกหลำย เช่น ในครอบครวั โรงเรียนคำทอลกิ ชุมชนวดั กำรเสวนำรว่มกัน
ในกำรด ำเนินชีวิต และในโอกำสต่ำง ๆ ชุมชนวัดและโรงเรียนคำทอลิก ควรสรำ้งและส่งเสริมจ ำนวนครูค ำสอนให้
เพียงพอ อีกทัง้พฒันำวิธีกำรสอนค ำสอนและสรำ้งสื่อกำรสอนใหถ้กูตอ้ง เหมำะสม กับผูเ้รยีนในแต่ละวยั และวิถีชีวิตอัน
หลำกหลำย สง่เสริมงำนอภิบำลเด็กและเยำวชนใหเ้กิดขึน้ในชุมชนเพื่อมุ่งไปสูก่ำรสรำ้งกลุม่ต่ำงๆ เช่น กลุม่เด็กช่วย
มิสซำ นกัขบัรอ้ง เยำวชน 
 
 “พระศาสนจักรของผู้ยากจน” (The Church of the Poor) เนน้กำรท ำงำนตำมโครงสรำ้งกำรท ำงำนพัฒนำ 
และอภิบำลดำ้นสงัคมของสงัฆมณฑล ดว้ยกำรสรำ้งจิตตำรมณแ์หง่ควำมรกัและรบัใช้ผูท่ี้มีควำมทกุขย์ำกและปรำรถนำ
ใหพ้วกเขำมีชีวิตท่ีดีขึน้ในทกุมิติของชีวิต ทัง้ทำงดำ้นรำ่งกำย จิตใจ สงัคม และวตัถสุิ่งของ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง กำรท ำกิจ
เมตตำสงเครำะห ์(Works of Charity) ต่อผูท่ี้เดือดรอ้นจำกภัยพิบัติต่ำง ๆ ผูย้ำกจน ผูพ้ิกำร ผูเ้จ็บป่วย ผูถู้กจองจ ำ ผู ้
อพยพ ผูใ้ชแ้รงงำนต่ำงชำติ ผูเ้ดินทำงทะเล กำรสง่เสริมสิทธิและเสรีภำพ กำรปกป้องและใหค้วำมช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอ 
เด็ก สตรี ผูสู้งอำยุ ผูท่ี้เป็นเหยื่อของควำมรุนแรงและกำรคำ้มนุษย ์กำรสรำ้งควำมยุติธรรม ควำมเท่ำเทียมกัน ควำม
เสมอภำค ใหก้ับผูด้อ้ยโอกำส กำรดูแลรกัษำโลก บำ้นท่ีเรำอำศยัอยูร่ว่มกัน และกำรใหค้วำมรูแ้ก่บรรดำสตับุรุษในเรื่อง
ค ำสอนพระศำสนจกัรดำ้นสงัคม 
 
 “งานอภบิาลเยาวชน” (Youth Ministry) มุ่งเนน้กำรปลกูฝัง และกำรถ่ำยทอดควำมเช่ือไปสูบ่รรดำเยำวชน กำร
ฟังเสียงควำมตอ้งกำรของพวกเขำ และสง่เสรมิบทบำทหนำ้ท่ีของเยำวชนในกำรมีสว่นรว่มในดำ้นต่ำงๆ ของชุมชนวดั 
กำรสรำ้งผูน้  ำเยำวชนเพื่อใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคณุภำพต่อไปในอนำคต ดว้ยกำรอบรมใหค้วำมรู ้กำรรูจ้กัแยกแยะและเลือก
หนทำงกำรด ำเนินชีวิตไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง สอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และหลกัค ำสอนของศำสนำ กำรใหค้วำม
ช่วยเหลอืเยำวชนท่ีประสบปัญหำดำ้นต่ำง ๆ กำรท ำกิจกรรมสรำ้งสรรคร์ว่มกัน กำรมีสว่นรว่มของหน่วยงำนและองคก์ร
ตำ่ง ๆ ทัง้ในระดบัวดั โรงเรียน ระดบัแขวง และระดบัสงัฆมณฑล กำรสง่เสรมิงำนองคก์รคำทอลิกในโรงเรียน กำรสรำ้ง
กลุม่นิสติคำทอลกิในระดบัอุดมศกึษำ กำรสง่เสรมิกระแสเรยีกกำรเป็นบำทหลวงและนกับวชชำยหญิงมำกยิ่งขึน้  
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 “งานอภิบาลครอบครัว” (Family  Ministry) สนับสนุนให้ครอบครวัเป็นพระศำสนจักรระดับบ้ำน (The 
Domestic Church) โดยมีพ่อแม่ญำติพี่นอ้งเป็นผูถ้่ำยทอดควำมเช่ือใหก้ับลกูหลำน กำรสอนค ำสอนคู่สมรสส ำหรบักำร
สรำ้งครอบครวัใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง คู่สมรสท่ีแต่งงำนแบบต่ำงฝ่ำยต่ำงถือศำสนำ (Disparity of Cult) สง่เสรมิกำร
อภิบำลครอบครัวคริสตชนทุกรูปแบบอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะคู่สมรสใหม่ในช่วง 5 ปีแรกของกำรสมรส รวมถึง
ครอบครวัท่ีลม้เหลว กำรสรำ้งทีมงำนผูเ้ช่ียวชำญ เพิ่มช่องทำงกำรใหค้  ำปรกึษำเรื่องครอบครวัอยำ่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
 
 “การบริหารจัดการ” (Administration) ทุกฝ่ำย หน่วยงำน องคก์ร ฯลฯ มีกำรปฏิบัติให้สอดคลอ้งกับแผน
อภิบำลสงัมณฑลจันทบุร ีและของพระศำสนจกัรในระดบัต่ำง ๆ มีกำรติดตำม วินิจฉัย ประเมินผลกำรปฏิบติังำนอย่ำง
ต่อเน่ือง สรำ้งเครือข่ำยในกำรท ำงำนในทุกระดับ ทุกองค์กร รวมทั้งพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคลอ้งกับ
สถำนกำรณปั์จจุบนั มีกำรแตง่ตัง้ผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งชดัเจนในทกุระดบั มุ่งเนน้กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงรูค้ณุคำ่เพื่อควำม
ดีสว่นรวม กำรอนรุกัษธ์รรมชำติ และกำรดแูลสิ่งแวดลอ้ม  
 
บทสรุป 
 
 ขอใหค้ริสตชนทุกคนในสงัฆมณฑลจันทบุรี มีจิตส  ำนึกในควำมเช่ือ (Sensus fidei) จำกศีลลำ้งบำปท่ีตนเอง
ไดร้บั ดว้ยกำรด ำเนินชีวิตเป็น “ศิษยพ์ระคริสต”์ (Christ’s Disciple) คือ กำรติดตำมและเลียนแบบพระคริสตเจำ้ กำร
เป็นประจักษ์พยำน (Witness) ถึงค ำสั่งสอนของพระองคต์ำมจิตตำรมณ์แห่งพระวรสำร และกำรเป็น “ศิษยธ์รรมทูต” 
(Missionary Disciple) คือ กำรประกำศข่ำวดีเรื่องพระเยซูคริสตเจ้ำไปยงัผูอ่ื้น ตำมบริบทของชีวิตและกระแสเรียกท่ี
ตนเองไดร้บั 
 
 ด้วยจิตส  ำนึกในควำมเช่ือนี ้ เรียกรอ้งให้ป ระชำกรของพระเจ้ำทุกคนได้กลับใจ (Conversion of Heart) 
โดยเฉพำะดำ้นชีวิตจิต ดำ้นอภิบำล และดำ้นธรรมทูต โดยปฏิบติัพนัธกิจ (Mission) อยำ่งซื่อสตัยต์ำมบทบำทหนำ้ท่ีของ
ตนเองดว้ยควำมรบัผิดชอบ ตำมกฤษฎีกำสมัชชำใหญ่ของพระศำสนจักรคำทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 และแผน
อภิบำลของสงัฆมณฑลจันทบุร ีท่ีมุ่งเนน้ใหท้กุคนเขำ้มำมีสว่นรว่ม (Participation) ในกำรรบัฟังควำมคิดเห็นของกนัและ
กนั กำรประสำนควำมรว่มมือ ช่วยเหลอื แบง่ปัน เอือ้อำทร และกำรแสดงออกถึงควำมรกัฉนัพี่นอ้งท่ีมีตอ่กัน ทัง้นี ้เพื่อให้
ภำพแห่งควำมเป็นหนึ่งเดียวกัน (Communion) ไดป้รำกฏขึน้ในสงัฆมณฑลอย่ำงแทจ้รงิ คือ พระศำสนจักรท่ีกำ้วเดินไป
ดว้ยกนั (Synodal Church) เป็นกำรเดินทำงของประชำกรของพระเจำ้รว่มกนัในพนัปีท่ีสำม ไปสูข่อบฟำ้ใหม่ท่ีพระเจำ้ได้
ประทำนให้กับเรำ ด้วยกำรน ำทำงของพระจิตเจ้ำ โดยไม่ทอดทิง้ผู ้ใดไวข้ำ้งหลงั (No one left behind) แต่เป็นหนึ่ง
เดียวกนัในชีวิตพระตรีเอกภำพ โดยมีพระวำจำของพระเจำ้และศีลมหำสนิทเป็นศนูยก์ลำง ทัง้นี ้เพื่อน ำทุกคนไปสูค่วำม
สมบูรณอ์ยำ่งแทจ้รงิในองคพ์ระเยซูครสิตเจำ้ (เทียบ ยน 10:10)  
 



 

8 
 

 ขอพระนำงมำรยี ์แบบอยำ่งแหง่กำรติดตำมองคพ์ระเยซูครสิตเจำ้ดว้ยควำมเช่ือและควำมไวว้ำงใจ บนหนทำงท่ี
พระเจำ้ไดท้รงเตรียมไว ้ตัง้แตก่ำรยอมรบัองคพ์ระบุตรในพระครรภ ์จนกระทั่งวำระสดุทำ้ยของชีวิต ไดเ้ป็นผูเ้สนอวิงวอน
ตอ่พระบิดำเจำ้ เพื่อเรำทกุคนจะไดเ้ดินบนหนทำงของพระเยซูคริสตเจำ้ดว้ยควำมช่ืนชมยินดี เต็มเป่ียมไปดว้ยพลงัของ
พระจิตเจำ้ เพื่อน ำควำมรอดและควำมหวงัไปสูท่กุคน  
 
 แถลงกำรณ์สมัชชำสงัฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021 ไดจ้ัดท ำขึน้ตำมกระบวนกำร และค ำแนะน ำของส  ำนัก
เลขำธิกำรสมัชชำบิชอปสำกล ดว้ยกำรฟังเสียงของประชำกรของพระเจำ้ในสงัฆมณฑลจันทบุรี กำรไตรต่รองทำงดำ้น
พระคมัภีรแ์ละเทววิทยำท่ีเก่ียวขอ้ง กำรวอนขอกำรน ำทำงขององคพ์ระจิตเจำ้แห่งควำมจรงิต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
กำรท ำงำนรว่มกนัระหวำ่งสมำชิกสมชัชำและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้ง  
 
 ขำ้พเจำ้ บิชอปซิลวีโอ สริิพงษ์ จรสัศร ีประมขุสงัฆมณฑลจนัทบุรี จึงรบัรองขอ้ควำมทัง้หมดในแถลงกำรณฉ์บบั
นี ้และประกำศใชเ้พื่อพระเกียรติมงคลของพระเจำ้ และควำมดีของสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 
ประกำศ ณ อำสนวิหำรพระนำงมำรอีำปฏิสนธินิรมล จนัทบุรี 

วนัอำทิตยปั์สกำท่ี 17 เมษำยน ค.ศ. 2022 
สมโภชพระเยซูครสิตเจำ้ทรงกลบัคืนพระชนมชีพ 

 
 
 
 

(บิชอปซิลวีโอ สริพิงษ ์จรสัศร)ี 
ประมขุสงัฆมณฑลจนัทบุร ี


