
รายงานการประชุมเซอรราเขต 140  

ครั้งที่ 1/2019 –2020 

วันเสารที่ 29 มิถุนายน 2019 

ณ ศูนยฝกอบรมงานอภิบาล บานผูหวาน อ. สามพราน จ. นครปฐม 

 

1. เปดประชุม 

ประธานเขตขอใหประธานแตละกลุม แนะนําตัว 

กลุมกรุงเทพ    คุณประภัสสร  อรรถมานะ  

กลุมบางนกแขวก    พักภารกิจ  

กลุมประจวบ    คุณวารินทร  ศรีสดใส  

กลุมนครสวรรค    คุณสุดารัตน  สิทธิ  

กลุมบานโปง    คุณนฤชัย  เสนางคนารถ  

กลุมพิษณุโลก    คุณสุรพันธ  สินอุดมไพศาล  

กลุมเชียงใหม    คุณมานะ  เนียมพรหมราช  (คุณชนะพันธ แทน)  

กลุมแมแจม    คุณเดอะรัตนพงษไพร  (คุณสงวน แทน) 

กลุมลพบุรี    คุณสมประสงค  กูบทอง  

กลุมวิเชียรบุรี    คุณจิรโชติ  ศรีธาตุ (ไมมา)  

กลุมเซนตหลุยส    คุณชาลี  

 

2. วิสัยทัศน 

 

2.1 ชีวิตภายในที่เขมแข็ง รวมรับใชพระเจาดวยความยินดีและเต็มใจ ไมทอแทตออุปสรรคและความทุกขยากใดๆ  

2.2 สมาชิกเซอรราตองออนโยน ออนหวาน และเปนแบบอยางดวยชีวิต  เปนคําพูดของ คุณพอวิชาญ กิจเจริญ  ใน

การปดการเขาเงียบของกลุมเซอรรา 

 

3. พันธกิจ 

 

3.1 จัดเขาเงียบฟนฟูชีวิตจิต  ใหสมาชิกเซอรราเขต 140 ทุกกลุม แยกเปนตอนบน และตอนลาง  

- ตอนลาง วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2019 ที่วัดแมพระฟาติมา จ.ประจวบ จํานวน 4 กลุม ไดแก กลุมกรุงเทพ, 

บานโปง, ประจวบ, กลุมทดลองเซนตหลุยส  

- ตอนบน วันที่ 10 สิงหาคม 2019 ที่บานเณรจอหนปอล นครสวรรค จํานวน 6 กลุม ไดแก กลุมนครสวรรค, 

กลุมเชียงใหม, กลุมพิษณุโลก, กลุมแมแจม, กลุมลพบุรี, กลุมวิเชียรบุรี  

3.2 เยี่ยมกลุมเซอรราเขต 140 ทุกกลุม เพื่อแบงปน ปรึกษา และเปนกําลังใจ  

เดือนสิงหาคม กลุมนครสวรรค  



เดือนกันยายน กลุมวิเชียรบุรี  

เดือนตุลาคม กลุมพิษณุโลก  

เดือนพฤศจิกายน กลุมกรุงเทพ-เซนตหลุยส  

เดือนธันวาคม กลุมเชียงใหม-แมแจม  

เดือนมกราคม กลุมบานโปง  

เดือนกุมภาพันธ กลุมลพบุรี  

เดือนมีนาคม กลุมบางนกแขวก  

  ซ่ึงวันและเวลา ประธานเขตจะโทรแจงอีกที แตเดือนจะประมาณน้ี  

3.3 ขอความรวมมือใหวัดของทาน  สวดบทภาวนาเพื่อกระแสเรียก  และบทภาวนาเพื่อพระสงค  สวดหลังมิสซา 

เหมือนที่ทานประธานสภาแจง  ใหขออนุญาตคุณพอเจาวัดกอน  จะสวดหลังมิสซาหรือในโอกาสสําคัญ ที่วัด

เซนตนิโคลัสจะสวดหลังสวดสายประคํากอนมิสซา  มี 2 บท  เราเลือกสวดทีละบทก็ได  

3.4 บานเณรคือหัวใจของมิสซัง  ใหสมาชิกรณรงคเพื่อกองทุนบานเณร  (บานเณรของทาน-รวมทั้งกระปุกออมบุญ

บานเณรใหญ สามพราน เพื่อฉลอง 50 ป) 

3.5 ทานประธานสภาไดแจง  ขอใหสมาชิกเซอรรามีเณรฝกหัดทานละ 1 คน ถาวัดเราไมมี ก็ใหไปหาที่วัดอ่ืน  หรือ

ใหไปคุย-ปรีกษากับคนที่มีลูกเณรอยูแลว วาเราจะขอชวยสวดภาวนา ชวยดูแลลูกของทานดวย  

3.6 ขอใหมีกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 28 สิงหาคม เพื่อระลึกถึง (วันมรณภาพ) นักบุญฮูนิเปโรเซอรรา ซ่ึงเปนองค

อุปถัมภของคณะเซอรรา  ใหแตละกลุมไปคิดเอาวา จะจัดกิจกรรมอะไร ใหพิเศษกวาวันธรรมดา  

3.7 คิดถึงกันในคําภาวนา ขอสมาชิกเซอรราทุกทานคิดถึงกันในคําภาวนาหลังประชุม ดวยบทขาแตพระบิดา, บท

วันทามารีอา, บทพระสิริรุงโรจน หรือเพิ่มเติมมากกวาน้ีแลวแตจะพิจารณากันเอง  

 

 

4. การประชุมเขต 

-  คุณทิพากร เซอรรากลุมกรุงเทพฯ  เสนอเรื่องขออนุมัติจัดตั้งเซอรรากลุมวัดเซนตหลุยส อยางเปนทางการตอสภา

เซอรราประเทศไทย และสภาเซอรราสากลตามลําดับ ที่ประชุมประกอบดวยคณะกรรมการเขต 140 เห็นชอบตามที่

เสนอ  

-   กําหนดไววันที่ 12 ตุลาคม ซ่ึงจะตรงกับสัมมนาผูนําเซอรรา อาจมีการเปล่ียนแปลง จะแจงใหทราบอีกครั้งหน่ึง  

ประชุมเขตครั้งที่ 2 วันเสารที่ 7 มีนาคม 2020 ที่บานเณรจอหนปอล นครสวรรค  

 

5. รายงานการเงิน 

คุณอัญชัน– คุณสุนีย ทรัพยประเสริฐ เปนเหรัญญิกเขต 140  และใหประธานทุกกลุมเปดดูรายงานการเงินป 2008-

2009 ชวงคุณอัญชันเปนประธานเขต ซ่ึงแตละกลุมสงเงินสนับสนุนกิจกรรมของเขต แคละกลุมในเขตเทาไหรก็ได 

เปนความนารักของครอบครัวเซอรราของเรา  อยากใหรื้อฟนความรักอันเดิม คือสนับสนุนกิจกรรมของเขต เพราะเรา

ไมไดหาเงินดานอ่ืนๆ เชน โบวล่ิงการกุศล  ขออนุญาตเรื่องวาระการเงิน เงินเหลือจากปที่แลว 13,000 บาท รับจาก

ประธานสภา 20,000 บาท ประธานกลุมพิษณุโลกมอบใหอีก 2,000 บาท เวลาน้ีเรามี 35,000 บาท เลยขอแจงในที่น้ี

เลยวา การเขาเงียบ คาเดินทาง คาที่พัก ใหทางกลุมบริหารจัดการกันเอง  ทางเขตจะจายคาวิทยากร คาเอกสาร 



คาอาหาร คิดวาเราวางใจแลวกัน เราทํากิจกรรมเหลาน้ี เดี๋ยวส่ิงตางๆจะตามมาเอง  ถาคิดถึงเรื่องเงินกอน โครงการ

เราก็จะไมมี  ขอความคิดเห็นของประธานกลุมแตละกลุมดวย เพราะเปนกิจกรรมที่เราตองเดินทาง ซ่ึงสมัยกอนจะ

เบิกคาเดินทางไดตามจริง 

 

คุณทิพากร– ขออนุญาตพูดแทนประธานกลุมกรุงเทพ จริงที่เราไดรับมาจากเขต คุณวินิจเคยบอกวา เงินพวกน้ีเรามา

ใชจายในการจัดประชุม ซ่ึงหลักการที่แทจริงแลว เงินตรงน้ีนาจะใชในกิจกรรมกระแสเรียกมากกวา แตถาทานใดกลุม

ใดมีความสามารถพอจะชวยเหลือตนเองได ก็ใหรับผิดชอบสวนน้ันไป และเช่ือมโยงไปถึงการแบงการทํางานเปนโซน  

ไมไดหมายความวาถาเราอยูโซนใตจะไปประชุมกับโซนเหนือไมได เพราะการทํางานเปนกลุมเปนคณะส่ิงที่สําคัญที่สุด

คือกําลังใจ ตนเองมีความตั้งใจวาถาจะไปวิเชียรบุรี ก็จะไปดวย เพราะวาหนังสือแนะนําตัวปฏิญาณ Charter ของเขา

ตอนที่เขาปฏิญาณตัว เม่ือประมาณ 2-3 ปที่แลว ยังเก็บไวเปน 10 เลม เลยจะเอาไปมอบใหเขา เพื่อเปนแรงกระตุน

ใหเขาดวย 

 

คุณวินิจ – ขออนุญาตพูดเรื่องคาใชจาย ผมตั้งขอสังเกตุวาเม่ือเรามีรายรับเขามา ส่ิงหน่ึงที่ตองไมลืม คือดองแบงสวน

หน่ึงเปนคาใชจายในการสนับสนุนการทํากิจกรรม สวนการสนับสนุนการประชุมตางๆ ก็ตองมีสวนหน่ึงอยูดวย  ถา

ไมไดทํากิจกรรม ก็ไมมีประโยชนที่จะมาประชุม มาประชุมแลวกลับหมดคาใชจายไป ตองแบงสัดสวนใหดี  แตใน

ขณะเดียวกัน ผมเช่ือวาเราก็จะไมลืมจิตตารมณในลักษณะที่ กลุมไหนขาดจริงๆ เขาใจวาเขตก็พรอมจะชวยตามกําลัง

ความสามารถ และความพรอมของแตละกลุม ใครชวยตัวเองไดเปนเรื่องที่ดี  ถาตองการใหเขตชวยจริงๆ ก็

ปรึกษาหารือได  

 

คุณอัญชัน– สถิติปที่แลว เราไปเขาเงียบที่วัดแมพระฟาติมา ประจวบ คาใชจายสองหม่ืนบาท ตอนบนเขาเงียบที่สวน

เจ็ดรินแปดพันบาท อันน้ีไมใชปญหานะคะ เขาแจงอยางน้ี เราปรึกษากัน เพราะเราเปนครอบครัวเดียวกัน  

 

6. ปดประชุม 

 

 

เทเรซา ภาวนา ล้ิมอําไพ เลขานุการ  

ผูบันทึก 

 

  

 

 

 

 


