
ประวัต ิ
คุณพ่อเปาโล เมธี  วรรณชัยวงศ ์

-------------------------------------------- 

 

ประวัติส่วนตัว 
 คุณพ่อเปาโล เมธี  วรรณชัยวงศ์  เกิดวันที่  23 เมษายน ค.ศ. 1929  ที่ร้านเคียมไถ่  อ.เมือง  
จ.ปราจีนบุรี   

รับศีลล้างบาปที่วัดอัครเทวดามีคาแอล  จ.ปราจีนบุรี   
เป็นบุตรคนที่ 3  ในครอบครัว ยอแซฟ ลัก  แซ่เซียว  และมารีอา อิม  แซ่อึ้ง  ทั้งสอง

เสียชีวิตแล้ว 
 จ านวนพี่น้องในครอบครัว  6  คน 
 1. คุณกวย แซ่เซียว  (เสียชีวิต)    
 2. คุณเจริญ      วรรณชัยวงศ์ (เสียชีวิต) 
 3.  คุณพ่อเปาโล เมธี  วรรณชัยวงศ์ (ผู้วายชนม์)                
 4.   คุณซาม่วย แก้วจินดา   (เสียชีวิต)           
 5.   คุณธรรมยุทธ วรรณชัยวงศ์ (เสียชีวิต)             
 6. คุณวรเทพ วรรณชัยวงศ์  (เสียชีวิต) 
 
กระแสเรียก 
 เหตุจูงใจในการเข้าบ้านเณร  คือ  อยากอุทิศตัว  เข้าบ้านเณรในนามของวัดอัครเทวดามีคา
แอล  จ.ปราจีนบุรี พระสงฆ์ผู้ส่งเข้าบ้านเณร  คือ  คุณพ่อซีมอน                   

- บ้านเณรเล็ก พระหฤทัยศรีราชา ศรีราชา  ชลบุรี  
- บ้านเณรใหญ่      General  College ปีนัง  มาเลเซีย              
- ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์  ผู้ช่วยพิธีกรรม  ที่  General  College  ปีนัง มาเลเซีย 
- ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกรที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี   

โดย  พระสังฆราชฟรังซิส สงวน   สุวรรณศรี 
- บวชเป็นพระสงฆ์ที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ  หัวไผ่  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 

29  มกราคม 1959  โดย  พระสังฆราชฟรังซิส สงวน   สุวรรณศรี  พร้อมกับ
พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย  สมานจิต 

 
 



คติพจน์ในชีวิตสงฆ์ 
“Omnia Omnibus Sum” 
“เป็นทุกสิ่งส าหรับทุกคน” 
 

การศึกษาและอบรมก่อนบวชเป็นพระสงฆ ์
 - ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
 -  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2-3   
     โรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
 -  ระดับอุดมศึกษา  สามเณราลัยปูเลาตีกูส ปีนัง มาเลเซีย 
 
การศึกษาและอบรมหลังบวชเป็นพระสงฆ ์
 1966-1970 ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขากฎหมายพระศาสนจักร ที่สามเณราลัยปรอปา

กานดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี   
 1992  ศึกษาต่อประเทศอินเดีย สาขาวิชา Pastoral Care 
 
งานอภิบาลในชีวิตสงฆ์  
 1959 – 1966 เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี                                 
  1966 – 1970 ศึกษากฎหมายที่กรุงโรม 
             1970 – 1972 อาจารย์ประจ าสามเณราลัย General College ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
 1972 – 1973 อธิการสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา  จ.ชลบุรี                                                     
 1974 – 1979 เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  
 1980 - 1987   เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี  และวัด

นักบุญยอห์น อัครธรรมทูต  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี                                                                      
 1975 – 1992 อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี   
 1992 – 2000 จิตตาภิบาลซิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี  
 2000 – ปัจจุบัน เกษียณ พักที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี  
 ต าแหน่งหน้าที่อื่นๆ  -  ผู้แทนสังฆมณฑล   
  -  ที่ปรึกษาพระสังฆราช  
  -  ตุลาการศาลสังฆมณฑล   
  -  จิตตาธิการชมรมผู้อาวุโสสังฆมณฑล   
    
 



ประสบการณ์ในชีวิตสงฆ์ 
 สร้างวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา,  สร้างหอระฆัง  และปรับปรุงสร้างหอประชุม
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่,  สร้างหอประชุมนิรมล  และปรับปรุงอาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี  โอกาสฉลอง 75 ปี  ซื้อท่ีดินและสร้างวัดพระคริสตราชา ปะตง  อ.สอยดาว  
จ.จันทบุรี  จัดหาทุนเพื่อสร้างวัดและสร้างบ้านพักซิสเตอร์ท่ีวัดแม่พระท่ีพึ่งแห่งคริสตัง แหลมโขด  
อ.เมือง  จ.ปราจีนบุร ี
 
บั้นปลายของชีวิต 
 ชีวิตในวัยเกษียณ  คุณพ่อได้พักอยู่ท่ีศูนย์สังฆมณฑลฯ  ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000   
 เมื่อวันท่ี  25 พฤษภาคม ค.ศ. 2007  คุณพ่อได้เข้ารับการรักษาสุขภาพ ท่ีโรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์  ด้วยโรคชราและมีโรคหัวใจแทรกซ้อน  พักอยู่ท่ีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ระยะหน่ึง  
จนถึงวันท่ี 28 มกราคม ค.ศ. 2009  คุณพ่อได้กลับมาร่วมงานฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อ  
พร้อมกับพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย  สมานจิต  และคุณพ่อยออากิม สง่า  จันทรสมศักด์ิ  สงฆ์
ร่วมรุ่น  
 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ. 2010  คุณพ่อได้เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์อีก
ครั้งหน่ึง  และพักรักษาตัวถึงวันท่ี 19 เมษายน ปีเดียวกัน จึงได้กลับมาพักรักษาสุขภาพที่ศูนย์สังฆ
มณฑลฯ ศรีราชา  

และสุดท้าย  คุณพ่อได้มอบชีวิตคืนให้กับพระเป็นเจ้า  เมื่อเวลา 05.00 น. โดยประมาณ  
ของวันอาทิตย์ท่ี 13 มีนาคม ค.ศ. 2011  สิริอายุ 81 ปี 10 เดือน 18วัน 

 


