การสัมมนาและสมัชชาคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ครั้งที่ 8
ในหัวขอ “คุณคาและศักดิ์ศรีของชีวิต : สิทธิทารกในครรภ”
ระหวาง วันที่ 20-21 กันยายน 2010
ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

ความเปนมา
ในสถานการณของประเทศไทย สภาพของสังคมในปจจุบันไดมีการรับวัฒนธรรมทางตะวันตกเขามาอยาง
มากมาย มีความเจริญทางวัตถุและสังคม อยูภายใตอิทธิพลของสื่อตางๆ สถานเริงรมย สิ่งยั่วยุกามารมณ
จริยธรรมถูกละเลย ปญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก การยายถิ่นหางไกลจากครอบครัว และขายแรงงาน
เหลานี้ ทําใหเกิดการตั้งครรภไมพึงประสงค เพิ่มมากขึ้น หากมุงที่จะพัฒนาคุณภาพประชากร โดยยึดงานอนามัย
การเจริญพันธุเ ปนแนวทางหลัก แตละเลยที่จะปองกัน และแกไขปญหาการทําแทง ซึ่งนอกจากจะเปนตัวบงชีถ้ ึง
คุณภาพ งานบริการและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามมาอยางประมาณคามิได จึงจําเปนที่จะตอง
ประเมินสถานการณ และขนาดของปญหาที่แทจริง ตลอดจน นําเอาปจจัยประกอบตางๆ มาวิเคราะหวางแผน
ปองกัน และลดปญหาอยางเปนรูปธรรม
ในสังคมไทย หลักจริยธรรมทั่วไปนัน้ ถือวาชีวิตแตละชีวติ มีความสําคัญและมีคุณคาในตัวเอง แตละชีวิตมี
ความรักตัวเอง รักสุข เกลียดทุกข กลัวภัย กลัวความตายดวยกันทัง้ นั้น ทัง้ มนุษยและสัตวแรกเกิด ก็มีสทิ ธิในชีวิต
ของตนเอง การทําแทงเปนพฤติกรรมที่พบไดในสังคม ซึง่ สังคมไทยไมอาจที่จะละเลยความรับผิดชอบรวมกัน ทีจ่ ะ
สกัดกั้นความรุนแรงแหงสถานการณของปญหาการทําแทงไดอีกตอไป เพราะการทําแทงในสังคมไทยสวนใหญ ได
แสดงใหเห็นถึงสภาวะทางจิตใจในระดับศีลธรรมของแตละบุคคล ตลอดจนสภาพความเปนจริงของสังคมไทยใน
ปจจุบัน และเปนการยากทีจ่ ะปฏิเสธสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับปญหาการทําแทงนี้ได เนื่องจากบุคคลที่มีความ
ตองการจะทําแทงนั้นมีปริมาณมากขึน้ ทุกขณะ ยิ่งไปกวานัน้ ก็คือ ถายิง่ ปลอยใหธุรกิจการทําแทงเถื่อนเติบโต
อยางไรการควบคุมดูแลจากรัฐแลว ปญหาตาง ๆ ก็จะตามมาและอาจทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึ้น ปญหาการทํา
แทงนั้นเปนปญหาที่เกีย่ วโยงกับปญหาอืน่ ๆ หลายดาน เชน ปญหาดานศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย การเมือง
การปกครอง การแพทย การศึกษา เศรษฐกิจ จิตวิทยา และสังคม ในประเทศไทยแมจะมีองคกรของรัฐหรือเอกชน
ไดพยายามแกไขปญหาการทําแทง แตก็ยังหาขอยุตทิ ี่แนนอนไมไดวา การแกปญ
 หาการทําแทงจะดําเนินไปใน
ทิศทางใด ปญหาดังกลาวผิดศีลธรรมจริยธรรมหรือผิดหลักศาสนาทีย่ ึดถือปฏิบัติอยูมากนอยเพียงใด กฎหมาย
การทําแทงเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันหรือไม และจะแกไขใหเหมาะสมโดยไมทําลายความรูสึกดานศีลธรรม
จริยธรรม ทัง้ ไมขัดตอหลักคําสอนทางศาสนานั้นควรจะอยูในขอบเขตเพียงใด
สังคมไทยรับเอาความหลากหลายของวัฒนธรรมเขามา จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปมาก สงผล
ทั้งในระดับ
กระทบในเชิงบวกและลบตอคุณคาและคุณธรรมของชีวติ ของคนจํานวนมากในสังคมอยางทัว่ ถึง
ครอบครัว ชุมชน และสังคมระดับกวาง ยิง่ นานวันปญหาตาง ๆ ก็ยงิ่ ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การทํางานดาน
สตรีไดเล็งเห็นปญหาและเห็นความสําคัญของการพบปะเพื่อศึกษาเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน
ทบทวนการทํางาน เพื่อรวมกันหาแนวทางในการเยียวยาปองกันแกไขปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สราง

ความตระหนักถึงคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหทกุ คนตระหนักในหนาที่ทเี่ ราจะตองรวมมือกันสงเสริม รื้อ
ฟน ปองกัน รักษา เสริมสราง และพัฒนาพลังของสตรี
การสัมมนาและสมัชชาประจําปของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี จึงถือเปน
โอกาสที่ผูทาํ งานดานสตรีในพระศาสนจักรจากแตละหนวยงานมาพบปะกัน เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู สราง
ความเขาใจทีช่ ัดเจน ลุมลึกมากขึ้นถึงสถานการณดานสตรี ทั้งในแงเทววิทยาและความเปนจริงทางสังคม และยัง
เปนการรวมกันแสวงหาบทบาทของเราในฐานะสตรี รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของคุณคาและศักดิ์ศรีของ
สตรี และการมีสวนรวมของสตรี
ดังนัน้ ในการสัมมนาและสมัชชาคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ครั้งที่ 8 จึงเห็น
ความจําเปนในการจัดสัมมนาในหัวขอ “คุณคาและศักดิ์ศรีของชีวติ : สิทธิทารกในครรภ” ซึ่งผลการสัมมนา
ครั้งนี้มุงหวังใหเกิดการทํางานรวมกันทุกฝายอยางเปนรูปธรรมมากขึน้
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาเรียนรู และวิเคราะหสถานการณปญหารวมกัน
2. เพื่อหาแนวทางการทํางานและสงเสริมบทบาทหญิง-ชาย
3. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรและหนวยงาน อันจะเปนฐานในการสรางเครือขายการทํางาน
รวมกัน รวมทบทวนวิสยั ทัศน พันธกิจของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี
วัน – เวลา – สถานที่
วันที่ 20 - 21 กันยายน 2553 ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูที่ทาํ งานดานสตรีไดรับรูสถานการณปญ
 หาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และสามารถนําไปสูการพัฒนา กําหนด
บทบาทไดสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น
2. ไดเสริมความเขมแข็งใหกับเครือขายกลุมผูปฏิบัติงานดานสตรีในพระศาสนจักร
3. ไดแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรีในทุกระดับ
เนื้อหาในการสัมมนา
- สถานการณการทําแทงในปจจุบัน/การชวยเหลือเด็ก/การปองกันชีวิต
- “ศาสนา **แนวคุณคาศักดิ์ศรีของชีวิต”
- เทวศาสตรสตรี
- บทบาทหนาที่ บาน-วัด-โรงเรียน สงเสริมชีวิตครอบครัวมีสุข
- การสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดลอมทีม่ ีผลตอการดูแลตนเองของผูสูงอายุ
จังหวัดระนองและ
จังหวัดสมุทรปราการ
- การมอบรางวัล “สตรีอาสาพัฒนาสังคม” ประจําป 2553
- แบงปนการทํางานในพื้นที่ และแผนการดําเนินงานตอไปในอนาคต

กําหนดการ
การสัมมนาและสมัชชาคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี
ในหัวขอ “คุณคาและศักดิ์ศรีของชีวิต : สิทธิทารกในครรภ”
ระหวาง วันที่ 20-21 กันยายน 2010
ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

วันจันทรที่ 20 กันยายน 2553
07.00 – 08.00 น.
08.00 – 09.00 น.

09.00 – 09.15 น.

9.15 – 10.30 น.

10.30 – 10.40 น.
10.40 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 14.40 น.
14.40 – 14.55 น.
14.55 – 17.00 น.

17.00 – 18.00 น.
18.00 – 20.30 น.
20.30 น.

รับประทานอาหารเชา / ลงทะเบียน – รับเอกสาร
พิธีมสิ ซาเปด
ประธานกลาวเปดการสัมมนาและสมัชชาสตรี
โดย พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี
ชี้แจงวัตถุประสงค / กําหนดการสัมมนาและสมัชชา
โดย ผศ.ดร.เสาวนิจ นิจอนันตชัย
ผอ.คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี
เรื่อง สถานการณการทําแทงในปจจุบัน/การชวยเหลือเด็ก/การปองกันชีวิต
โดย บาทหลวงสิรนนท สรรเพ็ชร
องคกรสงเสริมชีวิตประเทศไทย Pro-Life Movement Thailand
พักทานอาหารวาง
(ตอ) สถานการณการทําแทงในปจจุบัน/การชวยเหลือเด็ก/การปองกันชีวิต
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เรื่อง “ศาสนา **แนวคุณคาศักดิศ์ รีของชีวิต”
โดย พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา
เรื่อง “เทวศาสตรสตรี”
โดย ซ.ศรีพิมพ ซาเวียร
พักทานอาหารวาง
การมอบรางวัล “สตรีอาสาพัฒนาสังคม” ประจําป 2553
กลาวความเปนมาของการมอบรางวัล
การฉายวีดีทัศนการดําเนินงานของ คคส./ประวัติและผลงานของผูไดรับรางวัล
การมอบรางวัลและกลาวแสดงความยินดี
โดย พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี
กลาวแสดงความยินดีกับผูไดรับรางวัล
โดย ผอ.คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี
รับประทานอาหารเย็น
การประชุมสมัชชาคณะกรรมการอํานวยการ คคส. ครั้งที่ 8
พักผอนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553
07.00 – 07.30 น.
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.

09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00 น.
หมายเหตุ :

พิธีมสิ ซา
รับประทานอาหารเชา
ภาวนาเชา
สรุปของวันวาน
โดย คุณพัชราวดี วงษมาแสน ผูแทนสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
เรื่อง “บทบาทหนาที่ บาน-วัด-โรงเรียน สงเสริมชีวิตครอบครัวมีสขุ ”
โดย ซ.วรนุช ประนอมมิตร
เรื่อง “การสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุ จังหวัดระนองและจังหวัดสมุทรปราการ”
โดย ผศ.ดร.เสาวนิจ นิจอนันตชัย
พักทานอาหารวาง
- แบงกลุมยอยตามสังฆมณฑล /ตามหนวยงานตาง ๆ
โดย ผูแทนจากสังฆมณฑล, สมาคมสตรีไทยคาทอลิก และหนวยงานตาง ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน
- แบงปนการทํางานในพื้นที่ และแผนการดําเนินงานตอไปในอนาคต
โดย ผูแทนจากสังฆมณฑล, สมาคมสตรีไทยคาทอลิก และหนวยงานตาง ๆ
“ประมวลผลและสรุปภาพรวมงานสัมมนา”
โดย คุณทองจริง ยิ้มยวน ผูจดั การ/ผูประสานงาน คคส.สวนกลาง
วจนพิธีกรรมปด / ประธานกลาวปดการสัมมนา
โดย พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา
รับประทานอาหารเย็นรวมกัน / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

1. ผูดําเนินรายการประจําวัน
วันที่ 20 กันยายน ผูแทนสังฆมณฑลอุดรธานี / ผูแ ทนสังฆมณฑลนครราชสีมา
วันที่ 21 กันยายน ผูแทนสังฆมณฑลราชบุรี / ผูแทนสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
2. การประชุมสมัชชา วันที่ 20 กันยายน 2553 เฉพาะคณะกรรมการอํานวยการ คคส.
3. กําหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ใบตอบรับ
การสัมมนาและสมัชชาคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม แผนกสตรี ครั้งที่ 8
ในหัวขอ “คุณคาและศักดิ์ศรีของชีวิต : สิทธิทารกในครรภ”
ระหวาง วันที่ 20-21 กันยายน 2010 ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว / ซิสเตอร / บราเดอร / บาทหลวง ……………………………………………………………………
ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………
หนวยงาน / องคกร ……………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยูอยางละเอียดเพื่อสะดวกในการติดตอ……………………………………………………………………………………………
โทรศัพท ………………………………… โทรสาร ………………………….. มือถือ ……….…………………..
สามารถเขารวมดวยตนเอง
ขอสงผูแทนเขารวมฯ ซึ่งสามารถใหขอคิดเห็นและเสนอแนะในประเด็นสตรีได จํานวน ………..ทาน
คือ นาย / นาง / นางสาว / ซิสเตอร / บราเดอร / บาทหลวง
1. ………………………………………………. 2. …………………………………………….
3. ………………………………………………. 4. ……………………………………………..
(กรณีสงผูเขารวมมากกวา 4 ทาน สามารถแนบรายชื่อสงมาได)
รวมวันที่ 20 กันยายน 2553
รวมวันที่ 21 กันยายน 2553
รวมวันที่ 20-21 กันยายน 2553
 ตองการที่พักคืนวันที่ 20 กันยายน 2553
 ไมตองการที่พัก
ไมสามารถเขารวมได เพราะ …………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : กรุณาสงใบตอบรับกลับมายังคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี
โทรศัพท / โทรสาร 0-2681-3900 ตอ 1705,1704 หรือ โทรสาร 0-2681-5369-70

กรุณาสง
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ( คคส.)
ชั้น 7 อาคารเลขที่ 122/11 ซอยนาคสุวรรณ
ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

