
Young Serrans Model 
โครงการเพ่ิมสมาชิกและศกัยภาพของกลุ่มเซอร์ร่า 

กลุ่มเซอร์ร่าบางแสน เขต 172 
 

ปัญหา 
สมาชิกเซอร์ร่ามีจาํนวนมากกวา่  20,000 รายในปี 2004 แต่ทุกวนัน้ีลดจาํนวนลงเหลือเพียง 12,000 

ราย นัน่หมายความวา่ 15 ปี ท่ีผา่นมาเซอร์ร่าสากลไดสู้ญเสียสมาชิกไปกวา่ 8,000 ราย หรือกวา่ 500 รายต่อปี 

โดยเฉล่ีย (จดหมายจากด็อกเตอร์ รูเบน็ กอลเลกอส ประธานเซอร์ร่าสากล ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2019 ถึง

ประธานสภาเซอร์ร่า ประธานส่วนภูมิภาค ประธานเขต ประธานกลุ่ม และผูน้าํเซอร์ร่าทุกท่าน) 
 

ภูมหิลงั 
คณะเซอร์ร่าบางแสนเร่ิมก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลองเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม ค.ศ. 2001 ท่ีวดัแม่พระเมืองลูร์ด 

บางแสน (สังฆมณฑลจนัทบุรี) จนกระทัง่ปี ค.ศ.2004 จึงไดรั้บการรับรองจากองคก์ารเซอร์ร่าสากลอยา่งเป็น
ทางการเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2004 เป็นอนัดบัท่ี 1065 สังกดัเขต 172 โดยมีผูเ้ขา้รับการปฏิญาณตนเป็นสมาชิก 
36 คน ในจ านวนน้ี มีสมาชิกท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี จ  านวนถึง 5 คน และ2 คนจาก 5 คนน้ี ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเซอร์
ร่าสากลคร้ังท่ี 65 ท่ีกรุงเทพฯ ท่ีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ และไดท้ าหนา้ท่ีตอ้นรับสมาชิกเซอร์ร่าอาวุโสท่ีมา
จากต่างประเทศในฐานะเจา้ภาพเป็นอยา่งดีน่าช่ืนชม 

 

    
 

ในการปฏิญาณตนสมาชิกใหม่คร้ังท่ี 2 จ  านวน 6 คน เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม ค.ศ. 2006 มีสมาชิกใหม่ท่ี
อายตุ  ่ากวา่ 25 ปีอีก 1 คนดว้ย  

หลงัจากนั้นมาคณะเซอร์ร่าบางแสนก็ไดจ้ดัหาสมาชิกใหม่เพิ่มข้ึนอีกเป็นระยะๆ ซ่ึงมีปฏิญาณตนคร้ัง
ท่ี 3 วนัท่ี 21 เมษายน 2013 จ านวน 6 คน และปฏิญาณตนคร้ังท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2017 จ านวน 14 คน 
จนถึงขณะน้ี ปัจจุบนัมีสมาชิกปฏิญาณตนไปแลว้ทั้งส้ิน 62 คน 



    
 
ปัญหาเร่ืองจ านวนสมาชิกลดนอ้ยลงเกิดข้ึนกบัคณะเซอร์ร่าทุกกลุ่มทั้งในประเทศไทยและทัว่โลก ใน

ระยะเวลา 15 ปีท่ีผา่นมา สมาชิกกลุ่มบางแสนไดเ้สียชีวติไปแลว้จ านวนหน่ึง บางคนไดย้า้ยภูมิล าเนาไปอยูท่ี่
อ่ืน สมาชิกท่ีเหลือบางคนก็อายมุากและเจบ็ป่วยไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมไดเ้ป็นปกติ ยงัคงเหลือสมาชิกท่ี
สามารถจะร่วมกิจกรรมไดเ้พียง  32 คน 

ตวัอยา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมของเยาวชนวดับางแสนกบัคณะเซอร์ร่า เช่นงานวนัครอบครัวเซอร์ร่าปี 
2013 ท่ีบา้นผูห้วา่น สามพราน และการร่วมงานประชุมเซอร์ร่าเอเชีย คร้ังท่ี 16 ท่ีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ เม่ือ
วนัท่ี 16-19 เมษายน 2016 ไดมี้การแสดงตอ้นรับเซอร์ร่าจากต่างประเทศ ซ่ึงไดส้ร้างความประทบัใจมาแลว้ 
เป็นตน้ 
 

โครงการยุวเซอร์ร่า (Young Serrans Model) 
จากปัญหาดงักล่าว คณะเซอร์ร่าบางแสน ไดพ้ยายามหาวธีิในการท่ีจะเพิ่มสมาชิก เช่น การรณรงค์

เร่ืองสวดภาวนา การรณรงคเ์ผยแพร่กิจกรรมเซอร์ร่าในวดัและชุมชน การชกัชวนเขา้เป็นสมาชิก ซ่ึงก็ไดผ้ล
มากบา้งนอ้ยบา้งตามโอกาส คณะเซอร์ร่าบางแสน จึงไดคิ้ดทดลองวธีิการแบบใหม่ ท่ีเรียกวา่ โครงการยุวเซอร์
ร่า (Young Serrans Model) เป็นการชกัน าเด็กและเยาวชนท่ีมีอายนุอ้ย หรือต ่ากวา่ 18 ปี ท่ีสนใจในกิจกรรม
ของวดัเช่น เป็นเด็กช่วยมิสซา เป็นนกัขบัร้องหรือนกัดนตรีของวดั หรือเด็กท่ีมีพอ่แม่เป็นสมาชิกเซอร์ร่าอยู่
แลว้ ใหเ้ขาไดเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมของกลุ่มเซอร์ร่า ทั้งในวดัหรือกิจกรรมนอกสถานท่ี ใหเ้ขาไดซึ้มซบัวา่เซอร์
ร่าเป็นใคร มีจุดมุ่งหมายอะไร และกระแสเรียกเป็นอยา่งไร ถือเป็นตวามส าเร็จในระดับหน่ึง ของการรณรงค์
เผยแพร่กจิกรรมเซอร์ร่าในวัดและชุมชน และการชักชวนผู้สนใจให้เข้ามาเป็นสมาชิก 

 

    



ยุวเซอร์ร่ารุ่นแรก 
ในปี 2019 มียวุเซอร์รุ่นแรก 3 คน เขา้ร่วมประชุมในฐานะสมาชิกประเภทผูส้นใจ และคาดวา่จะมี

เพิ่มข้ึนอีกเป็นล าดบั 
1. ดญ. สมิดา เจตานนท ์ อาย ุ14 ปี 
2. ดญ. ปวินธิตา ชีรานนท ์ อาย ุ13 ปี   
3. ดญ. แคทเธรีน เกตุโชติ  อาย ุ12 ปี 

 

กจิกรรมยุวเซอร์ร่าในปี 2019 
 

1. เขา้ร่วมประชุมประจ าเดือนเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2019 เป็นคร้ังแรกในฐานะผูส้ังเกตการณ์ 

    
 

2. วนัท่ี 29 – 30 มิถุนายน 2019 เขา้ร่วมการประชุมใหญ่ประจ าปี 2019 ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทยท่ี
บา้นผูห้วา่น สามพราน และเป็นผูช่้วยในพิธีปฏิญาณตนเขา้รับต าแหน่งประธานสภาฯ ประธานเขตและ
ประธานกลุ่ม ปี 2019 วนันั้นดว้ย 

    

       
 

 



4. วนัท่ี 4 สิงหาคม 2019 เขา้ร่วมในพิธีมิสซากระแสเรียก โอกาสตอ้นรับประธานเซอร์ร่าคนใหม่ของ
กลุ่มเซอร์ร่าบางแสน และกลุ่มศรีราชาท่ีวดับางแสน และเขา้ร่วมประชุมประจ าเดือนสิงหาคม 2019 ท่ีเป็นการ
ประชุมร่วมของเซอร์ร่ากลุ่มบางแสนและกลุ่มศรีราชาดว้ย โดยท าหนา้ท่ีรับลงทะเบียน แจกเอกสาร บริการน ้า
ด่ืม และอ่านพระวาจา 

    

          
 

5. วนัท่ี 11 สิงหาคม 2019 ร่วมงานและเป็นผูจ้ดัชุดแสดงบนเวที ในงานแสดงความยนิดี โอกาสวนัฉล
องศาสนนามของพระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชยั สมานจิต  
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