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(ร่าง) โครงการสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2020 ครัง้ท่ี 17 
หวัข้อ “ผูสู้งวยั ใส่ใจส่ิงแวดล้อม พร้อมพฒันาชมุชน” 

ระหวา่ง วนัองัคารที ่24 – วนัพฤหสับดทีี ่26 พฤศจกิายน ค.ศ.2020/2563 
ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั 

 
 

หลกัการและเหตุผล :  
 

  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ ท าหน้าที่ส่งเสริมการรวมกลุ่ม  โดยจัดเวทีให้ผู้แทน /                            
ผูป้ระสานงาน / แกนน าผูสู้งอายุสงัฆมณฑล/ คณะกรรมการผูสู้งอายุสงัฆณฑล ได้เขา้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกนัอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการสมัมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี ซึ่งในแต่ละครัง้จะร่วมกันศกึษา และ
วเิคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัผู้สูงอายุเสมอมา และยงัสานต่อพนัธกิจของสภาพระสงัฆราชคาทอลิก      
แห่งประเทศไทย จากกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศกัราช 2015         
“ศษิยพ์ระครสิตเ์จรญิชวีติประกาศขา่วดใีหม่” โดยจดัเวทใีหแ้กนน าผูสู้งอายุคาทอลกิได้มาร่วมกนัศกึษายุทธศาสตร์
ประกาศขา่วดใีหม่ ในบททีส่อดคลอ้งกบันโยบายของคณะอนุกรรมการฯอย่างต่อเนื่อง ผลที่เกดิขึน้คอืงานผูสู้งอายุ
คาทอลกิในสงัฆมณฑลต่างๆ มแีผนปฏบิตังิานทีเ่ป็นรูปธรรมมากขึน้ตามล าดบั  
 ส าหรบัในปี ค.ศ.2020 พระศาสนจกัรร าลกึถงึพระสมณสาส์น “ขอสรรเสรญิองค์พระผูเ้ป็นเจ้า” Laudato Si’ 
ขององคส์มเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิ ซึ่งเน้นย ้าถงึสิง่สรา้งทัง้มวลทีเ่กีย่วขอ้งเชือ่มโยงกนัทัง้หมด เพราะเสยีงรอ้ง
ของแผ่นดนิโลก และเสยีงร้องของคนจน เป็นเรื่องเดียวกนั(เทยีบ LS49) และ“เพราะทุกสิ่งทุกอย่างสมัพนัธ์กนั”          
เป็นหวัขอ้ที่พระศาสนจกัรสากลร่วมกนัรณรงค์ทัว่โลก และได้ก าหนดปี  Laudato Si’ ขึน้ในโอกาสครบรอบ 5 ปี    
สมณสาสน์ Laudato Si’  ระหวา่งวนัที ่24 พฤษภาคม 2020 - 24 พฤษภาคม 2021  
 ดงันัน้ นอกจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศแลว้ โลกยงัประสบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรสัโควิด-19  พระศาสนจกัรได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในพันธกิจของตนที่จะต้องเอาใจใส่ อภิบาลดูแล
ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ เพื่อมุ่งให้ผู้สูงอายุได้เจริญชวีติอย่างมีคุณค่าและศกัดิศ์รีอย่างแท้จริง สิ่งที่น่าจะต้องศกึษา
ไตร่ตรองและน าไปสู่แนวทางปฏบิตั ิคอื ประเดน็เรื่อง 1) ผูสู้งอายุและหน้าที่บทบาทครสิตชนฆราวาส เพื่อให้ทมี
อภบิาลมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะในงาน และบทบาทงานอภบิาลกลุ่มผูสู้งอายุอย่างจรงิจงัและเป็นรูปธรรม สร้าง
ระบบเครอืขา่ยในการตดิตาม ชว่ยเหลอื สนบัสนุนทมีงานอภบิาลใหม้คีวามมัน่คง และเตบิโตทัง้ทางดา้นจติวญิญาณ
และการด ารงชพี 2) เกษตรคนเมอืง และ 3) ความมัน่คงทางอาหาร และปัจจยัเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อน าไปสู่การ
ท างานร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  
วตัถปุระสงค ์ :   
1.  เพื่อใหผู้แ้ทนผูสู้งอายุไดม้าพบปะแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิและประสบการณ์ต่อกนั  
2. เพื่อเรยีนรูแ้ละเขา้ใจสถานการณ์ความเป็นจรงิ ทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารและสขุภาพแบบองคร์วม 
3. เพื่อร่วมกนัวางแผนงานผูสู้งอายุทัง้ในระดบัชาตแิละในระดบัสงัฆมณฑลอย่างตอ่เนื่อง ‘ 
4.  เพื่อสรา้งภาคใีนระหว่างผูท้ี่ท างานด้านผูสู้งอายุ ผูท้ างานด้านสงัคมในสภาพระสงัฆราชฯ และองค์กรภายนอก

เชน่ NGO และหน่วยงานภาครฐั และเพิม่พูนองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายุ 
5.  เพื่อใหผู้ส้งูอายุไดเ้ป็นประจกัษ์พยานดว้ยชวีติตามแบบอย่างพระครสิตเจา้และเจรญิชวีติหมู่คณะ ในความเป็น 

หนึ่งเดยีวกนัของชมุชนพระศาสนจกัร  
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กลุ่มเป้าหมาย  : 

1. จติตาภบิาลและผูป้ระสานงานผูส้งูอายุ 11 สงัฆมณฑล  

2. คณะกรรมการ/แกนน า ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิฯระดบัสงัฆมณฑล  (สงัฆมณฑลละ 6 ท่าน หรอื มากกวา่) 

3. ผูแ้ทนหน่วยงานของพระศาสนจกัรทีท่ างานผูส้งูอายุ และ หน่วยงานในฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ 
 

ผูจ้ดั        : คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ  
  ในคณะกรรมการคาทอลกิเพื่อการพฒันาสงัคม (แผนกสุขภาพอนามยั) 
 

วนั-เวลา    :    วนัองัคารที ่24 – วนัพฤหสับดทีี ่26 พฤศจกิายน ค.ศ.2020  
 

สถานท่ี      :  ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั  กรุงเทพฯ 
 

งบประมาณ   : คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ  

- สนบัสนุนเอกสาร / วทิยากร / กจิกรรมนนัทนาการ 

- ค่าลงทะเบยีน จติตาภบิาลของแต่ละสงัฆมณฑล  1  ท่าน 

- คา่ลงทะเบยีน ผูแ้ทนระดบัสงัฆมณฑล 1 ท่าน  ทีเ่ขา้รว่มเป็นคณะอนุกรรมการฯ 

  ระหวา่งวนัที ่24 - 26 พฤศจกิายน 2020 (ประสงคข์อพกัลว่งหน้ารบัผดิชอบค่าทีพ่กั/อาหาร) 
-     

 
 

ค่าลงทะเบียน ท่ีพกั/อาหาร  :   สมาชกิเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายฯุระดบัสงัฆมณฑล  2,000  บาท/คน      

                ( หากประสงคเ์ขา้พกัลว่งหน้า ศนูยอ์ภบิาลฯ คดิราคา หอ้งคู่ 400 บาท/คน/คนื / หอ้งเดีย่ว 500 บาท/คน/คนื ) 
 

ก าหนดการ   :   

วนัองัคารท่ี 24 พฤศจิกายน 2020                 พธิกีรประจ าวนั : คุณแม่เซยีมศร ีบุญทรพัย ์/ คุณประภา วงศจ์อมพร 

07.00  น. อาหารเชา้ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน  

09.00 – 10.00 น. พธิบีูชาขอบพระคุณ  เปิดการสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2020                      

  โดย :   บาทหลวงรอ็ค ไพรชั ศรปีระเสรฐิ 

    ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย 

10.00 – 10.30 น.  กล่าวตอ้นรบั            

  โดย :   บาทหลวงยากอบ วโิรจน์  นนัทจนิดา   ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

 -  ถ่ายรูปหมู่พรอ้มกนัหน้าศนูยฯ์  /  พกัอาหารวา่ง 

10.30 – 12.00 น. หวัขอ้ “ผูสู้งอายุและบทบาทหน้าทีค่รสิตชนฆราวาส” 

  โดย :   บาทหลวงรอ็ค ไพรชั ศรปีระเสรฐิ 

     ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชฯ / ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั  

12.00 – 13.30 น. อาหารเทีย่ง   

13.30 – 15.30 น. “ชวีติวถิใีหม่ผูสู้งอายุ” หลงัวกิฤตโควดิ-19 

  โดย :   นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์

   ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
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15.30 น.   พกัอาหารวา่ง 

16.00 – 17.30 น. น าเสนอผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี 2020/2563 

   โดย :  บาทหลวงยากอบ วโิรจน์  นนัทจนิดา  ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

 น าเสนอผลการด าเนินงาน/โครงการทีป่ระสบผลส าเรจ็ในระดบัสงัฆมณฑล ( 8 นาท ี) 

   โดย :  จติตาภบิาล หรอื ผูป้ระสานงานผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑล 

18.30 น. อาหารเยน็  
 

  วนัพธุท่ี 25 พฤศจิกายน 2020  พธิกีรประจ าวนั : คุณอรรณพ หลมิไพบูลย ์/ คุณสทุศัน์ มาลานยิม 
06.30 น. ภาวนาเชา้ 

06.45 น. พธิบีูชาขอบพระคุณ   

   โดย :   บาทหลวงซมีอน เศกสม กจิมงคล    

      จติตาภบิาลผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี 

07.30 น. อาหารเชา้  

08.30 – 09.00 น. สรุปสาระเนื้อหาของวนัทีผ่า่นมา ประเดน็พรอ้มขอ้เสนอแนะทีค่วรแกไ้ข 

   โดย :   อาจารยธ์ญัญา  ศโิรรตันธญัโชค 

   ผูป้ระสานงาน คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายสุงัฆมณฑลราชบุร ี

09.00 – 10.30 น. หวัขอ้ “วกิฤตโควดิ-19 กบัความมัน่คงทางอาหาร : สถานการณ์และการรบัมอืของเครอืขา่ยในสงัคมไทย” 

   โดย :  ( อยู่ระหวา่งการประสานงาน ) 

10.30 – 11.00 น. พกัอาหารวา่ง 

11.00 – 12.00 น. หวัขอ้  “หนทางทีจ่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งความมัน่คงทางอาหารในสถานการณ์โควดิ-19” 

  พรอ้มน าเสนอผลการประชมุกลุม่ย่อย 

   โดย :  ( อยู่ระหวา่งการประสานงาน ). 

12.00 – 13.30 น. อาหารเทีย่ง  

13.30 – 16.00 น. หวัขอ้  “กจิกรรมรกัษาสิง่แวดลอ้ม”  โดยแบ่งกลุ่มกจิกรรมฯ (ลงพืน้ทีใ่นชมุชนใกลเ้คยีง) 

 -  ใหแ้ต่ละกลุ่มวางแนวทางในเชงินโยบายทีจ่ะไปท าต่อในระดบัสงัฆมณฑลฯ  

   โดย :   บาทหลวงเกรยีงไกร สุขจติ และทมีงาน    

16.00 น.  พกัอาหารวา่ง 

16.30 – 17.45 น. แนะน าจดัท าแผนปฏบิตังิานผูสู้งอายุฯระดบัสงัฆมณฑล  

   โดย :   บาทหลวงรอ็ค ไพรชั ศรปีระเสรฐิ 

      (สงัฆมณฑลจดัท าแผนงานฯล่วงหน้า)  /  น าเสนอแผนงานฯแบ่งปันในกลุ่มใหญ่  

18.30 น.  อาหารเยน็  

19.30 – 20.30 น. ราตรสีมัพนัธ ์(คาราโอเกะ)  ร่วมงานตามอธัยาศยั   
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วนัพฤหสับดีท่ี  26 พฤศจิกายน  2020 พธิกีรประจ าวนั  :  คุณสุธดิา พรหมภกัด ี/ คุณวนัทนา เอา้เจรญิ

06.30 น. ภาวนาเชา้                           

06.45  น.  พธิบีูชาขอบพระคุณ   

    โดย :  บาทหลวงมารโ์ก วรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ี    

     จติตาภบิาลผูสู้งอายุฯ สงัฆมณฑลนครราชสมีา   

07.30 น.  อาหารเชา้                 

08.30 – 09.00 น. สรุปสาระเนื้อหาของวนัทีผ่า่นมา      

  โดย :  ครูวราภรณ์ ภูกงทอง   

  ผูป้ระสานงานผูส้งูอายฯุ สงัฆมณฑลอดุรธาน ี

  คุณนภชนก สุรยิชยักุล 

                    ผูป้ระสานงานผูส้งูอายฯุ สงัฆมณฑลนครราชสมีา 

09.00 – 10.30 น. ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2020/2563  คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ   

   วาระการประชมุ    

   -   เรื่องแจง้ใหท้ราบ  

       ความคบืหน้ากจิกรรมแต่ละสงัฆมณฑลฯ ( พฤศจกิายน 2020 – มกราคม 2021)  

   -   รบัรอง (ร่าง) รายงานการประชมุใหญ่ประจ าปี 2019/2562 

10.30 – 11.00 น. พกัอาหารวา่ง  

11.00 – 12.30 น. ตดิตามเรื่องสบืเนื่อง 

   - งานชมุนุมผูสู้งอายุฯระดบัชาต ิครัง้ที ่15 ฯลฯ 

  - ปฏทินิกจิกรรมงานผูสู้งอายุฯ ระดบัสงัฆมณฑล   

 ขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชมุ     

12.00 น.  กล่าวขอบคุณและสรุปปิดการประชมุ / วจนพธิกีรรมปิดการสมัมนา    

  โดย :   บาทหลวงยากอบ วโิรจน์  นนัทจนิดา ประธาน คณะอนุกรรมฯเพื่อผูสู้งอาย ุ

      บาทหลวงรอ็ค ไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการฯเพือ่ผูสู้งอาย ุ

 อาหารเทีย่ง   /   เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาฯ 

 

                


