รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานสมโภช 75 ปบานเณร
ครั้งที่ 3/2010 วันที่ 25 ตุลาคม 2010
ณ ตึกพระหฤทัย บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา
ผูเขาประชุม
1. คพ.สมจิตร พึ่งหรรษพร
2. คพ.ภูวนารถ แนนหนา
3. คพ.วีระ ผังรักษ
4. คพ.ประวิช หอมวิไลย
5. คพ.อดิศักดิ์ พรงาม
6. คพ.สุทัศน เภกะสุต
7. คพ.ทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต
8. คพ.เสกสรร สุวิชากร
9. คุณธีรชัย ปญจทรัพย

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

คุณประจวบ ตรีนิกร
คุณกมลเดช สงวนแกว
อ.วิชัย บุญเจือ
ม.วัชรินทร สมานจิต
ม.บรรเจิด ธารากุลประทีป
ม.สัญญา มังกร
คุณศิริพงษ สุนพิชัย
สามเณรนุพันธุ ทัศมาลี
สามเณรศิรวิชย เก็งพานิชย

ผูลาประชุม
1. คพ.สมศักดิ์ พรประสิทธิ์
2. คพ.สมชัย พิทยาพงศพร
3. คพ.ประสาน พงศศิริพัฒน
4. คพ.สุดเจน ฝนเรือง
5. คพ.ชาติชาย เวฬุรัตนกูล
6. คพ.วัชรินทร สมานจิต
7. คพ.เฉลิม กิจมงคล
8. คพ.วิเชียร ฉันทพิริยกุล

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คุณชวน กิติเกียรติศักดิ์
คุณไพบูลย ยงชัยหิรัญ
ม.พินิจ ศิโรรัตนาวาทย
ม.วสันต สกุลออน
คุณสนทยา วิศพรรณ
ม.วีรศักดิ์ พูลกิจ
ม.สมเกียรติ วิลัยทอง
คุณวชิรวิชญ สายพรหม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
คพ.สมจิตร สวดภาวนาเปดประชุม
* ผูเขารวมประชุมเปนครั้งแรกแนะนําตัว และเลาประวัติเล็กนอย
วาระที่ 1 เรื่องที่แจงใหทราบ
- เรื่องหนังสืออนุสรณ คุณพอสมจิตร ขอใหคุณธีรชัย ปญจทรัพย และคุณประจวบ ตรีนิกร ชวย
เขียนบทความเพื่อลงหนังสืออนุสรณ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
คุณพอสมจิตรอานรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2010 ที่ประชุมรับรองฯ

วาระที่ 3 เรื่องติดตามสืบเนือ่ ง
3.1 นําเสนอ logo 2 แบบใหที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมมีความคิดเห็นดังนี้
- คพ.สมจิตร ใหโหวต logo 2 แบบ แบบที่ 1 ได 6 เสียง และแบบที่ 2 ได 9 เสียง
- แบบที่ 2 ควรเปลี่ยนตัวหนังสือสีทองเปนสีฟา เพราะเมื่อนําไปใชสีทองจะดูออน ทําใหไมเดน
- แบบที่ 1 เหมาะสําหรับปกเสื้อ เพราะแบบที่ 2 สีจะออนไปหนอย เราควรดูในแงของการ
นําไปใชดวย
- คําวา 75 YEARS ควรเปลี่ยนเปน Anniversary หรือไม เพราะมีเลข 75 ซ้ํา 2 ครั้ง
- ควรให ค วามสํ า คัญ กับ สัญ ลัก ษณก อน อยากให คํา สถาบั น เด น อี ก หน อ ย ไมต อ งมีคํ าว า
YEARS ก็ได แลวทําใหขางลางดูพลิ้วไหว และคําวาสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ควร
เปลี่ยนเปน บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา เพราะสวนใหญคนจะพูดติดปากวาบานเณรฯ
- logo พระหฤทัยที่ใชปกตินั้น จันทรเสี้ยวจะอยูดานซาย และตัวหนังสือสีทองไมเดน
- ที่สุด ที่ประชุมมีมติเรื่อง logo ดังนี้ ใชทั้ง 2 แบบ แบบที่ 1 ใชสําหรับทําเสื้อ และแบบที่ 2
ใชสําหรับทําหนังสืออนุสรณ โดยเปลี่ยนฐานลางเปนสีฟา แลวเจาะตัวหนังสือสีขาว
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 คพ.สมจิตร อานโครงการฉลอง 75 ป บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา (ราง) ใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมมีความคิดเห็นดังนี้
- ควรเปลี่ยนชื่อโครงการเปน โครงการจัดงานสมโภช 75 ป สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา
และควรขึ้นตนดวยหลักการและเหตุผล
- หลักการและเหตุผล บรรทัดที่ 5 เปลี่ยนจาก หรรษทาน เปน พระหรรษทาน
- ปจจุบันศิษยเกามีบทบาทมากขึ้นในการชวยพระสงฆ ดังนั้น หลักการและเหตุผล บรรทัด
สุดทายควรเพิ่มวา เพื่อใหศิษยเกาไดมีโอกาสแสดงบทบาทในการสนับสนุนพระสงฆใน
งานอภิบาลเต็มศักยภาพของตน
- วัตถุประสงคขอ 4.2 ควรมีแผนงานดวยวาจะศึกษาทบทวนอยางไร
- วั ต ถุ ป ระสงค ข อ 4.2 ที่ ป ระชุ ม เสนอเป น เพื่ อ หาแนวทางฟ น ฟูชี วิ ต และการอบรมของ
บานเณรใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันและอนาคต
- คพ.ทรงวุฒิ เสนอเพิ่มวัตถุประสงค อยากใหงานนี้เปนการสงเสริมกระแสเรียกไปดวย หรือ
ใหเปนปกระแสเรียกของสังฆมณฑลเลยดีหรือไม และจัดกิจกรรม เชน ปหนารณรงคให
นักเรียน รสจ. ตั้งแตระดับชั้น ป.5 ทุกคนมาเขาคายกระแสเรียก เปนตน
4.2 แตละคณะอนุกรรมการฯ แจงกิจกรรมเพื่อลง Roadmap และเสนอรายชื่อเพิ่มเติม
คณะอนุกรรมการฝายศิษยเกา
- ม.วัชรินทร เจริญทรัพย แจงที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผานมา ที่ประชุมใหญอนุมัติ
ใหจัดตั้งศูนยศิษยเกาอยางเปนทางการแลว อันดับแรกที่ศูนยฯ ตองทําคือรวบรวมรายชื่อ
ที่อยู และ E-mail ของศิษยเกาใหไดมากที่สุด ซึ่งตอนนี้รวบรวมไดประมาณ 400 กวาคนแลว
จาก 1,000 กวาคน อาจจะทําเรื่องขอขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ คาดวารวมแลว
นาจะไดประมาณ 600-700 คน

- วันที่ 19 กุมภาพันธ 2011 จะมีการชุมนุมศิษยเกา จัดงานคืนสูเหยา ไมใชเฉพาะฆราวาส
อยางเดียว แตหมายถึงทุกคนที่เคยผานการอบรมในบานเณร จะพยายามรวบรวมศิษยเกาให
ไดมากที่สุด โดยเฉพาะคนที่ยังไมเคยกลับมาที่บานเณรเลย จะใหมาเปนครั้งแรกใหได
ประธานศิษยเกาคือ ม.พินิจ ศิโรรัตนาวาทย เพราะสามารถประสานกับศิษยเกาไดเปน
จํานวนมาก สวนเรื่องเงินทําบุญ ศิษยเกามีความยินดีที่จะชวยเต็มที่ เชนวัดนอยบานเณร
ในปจจุบัน ศิษยเกาไดรวมทําบุญเปนจํานวนเงินเกือบ 1 ลานบาท
- คุ ณ ประจวบ ตรี นิ ก ร กล า วแสดงความยิ น ดี ที่ สั ง ฆมณฑลจั น ทบุ รี มี ศู น ย ศิ ษ ย เ ก า ของ
สังฆมณฑลฯ เอง เพราะพระศาสนจัก รตองการใหฆราวาสมีบทบาทมาก ควรพยายาม
รวบรวมรายชื่อศิษยเกาใหไดมาก ๆ เพื่อตามทุกคนกลับมา หลายคนอยากมา แตไมมีโอกาส
คณะอนุกรรมการฝายระดมทุน
- กอนอื่นตองมีรายละเอียดวาจะเอาเงินไปทําอะไร และมีเปาหมายที่ชัดเจน
- โครงการภาษาอังกฤษสําหรับเณรนั้นดี แตการเรียนภาษาตองมีครูที่ดี ตองตอเนื่องและมี
โอกาสที่จะใช การใชชีวิตในบานเณรก็ฝกได เชน อานพระวรสารเปนภาษาอังกฤษ อาน
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ แปลบทความภาษาอังกฤษ เปนตน
- ที่ประชุมเสนอชื่ อ คุ ณสมชาย คงกิ จภากรณ เปน คณะอนุ กรรมการฝายระดมทุน โดย
ม.สัญญา มังกร จะเปนผูติดตอให
- คพ.สมจิตร เสนอว า ควรจะจั ด เปน โบวลิ่ ง การกุศ ลดีห รื อ ไม เพื่ อ เป น การระดมทุ น จาก
ศิษยเกา และสัตบุรุษ ที่ประชุมเห็นวาสามารถทําได ถือเปนแผนการหนึ่งของการระดมทุน
เพราะเมื่อตอนฉลอง 50 ปบานเณรก็เคยทํา ขายสลากไดเปนเงินเกือบ 5 ลานบาท
คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ
- เพิ่มเติมรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ อ.วิชัย บุญเจือ , คุณศิริพงษ สุนพิชัย , ม.วัชรินทร
เจริญทรัพย และ ม.วิจิตร สถิตธํามรงค
- เสนอวาพระสงฆตามวัดนาจะชวยประชาสัมพันธ และกระจายขาวสารดวย เพราะยังมี
ศิษยเกาอีกมากที่อยูตามวัด แตขาดการติดตอกับทางศูนยศิษยเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งโอกาส
ฉลองวัดตาง ๆ ก็ใหมีการประชาสัมพันธดวยวาในวันเสารที่ 11 มิถุนายน 2011 เปนวันฉลอง
บานเณร (ครบรอบ 75 ป)
- บานเณรพรอมเปนฐานในการชวยเรื่องออกแบบโปสเตอร และจะมีศิษยเกาชวยเรื่องนี้ดวย
- แจงหนวยงานสื่อมวลชน (คพ.เอนก นามวงษ) เรื่องเว็บไซดของสังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อ
เขาไปที่เว็บบานเณร ใหชวย Update ขอมูลเปนปจจุบันใหดวย (ซึ่งปจจุบัน อ.วิชัย ทําอยู)
- เรื่ องการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารตาง ๆ ขอใหเ ปนไปในทิ ศทางเดียวกัน เปนเรื่อง
เดียวกัน และขอมูลมาจากที่เดียวกัน
- นัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ ครั้งที่ 1 เปนวันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน

คณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกระแสเรียก
- เพิ่มเติมรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ อ.วิชัย บุญเจือ , มิสรัชนีกูล พวงผอง และ พอล
แมรี่ สุวิช
- คพ.ประวิช หอมวิไลย ขอยายจากการเปนคณะอนุกรรมการฝายระดมทุน และ ฝายปฏิรูป
ภูมิทัศน มาเปนคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกระแสเรียกแทน
- คพ.สมจิ ตร แจ งว า วั น อาทิต ยที่ 21 พฤศจิ ก ายน จะมี การจั ด งานวัน กระแสเรี ย กสากล
ระดับสังฆมณฑล ครั้งที่ 4 ที่บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา เปนการชุมนุมกระแสเรียกของ
นักบวชชาย-หญิง สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะอนุกรรมการฝายปฎิรูปภูมิทัศน
- เพิ่มเติมรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ คุณพอยุทธิชัย ปญจทรัพย , คุณธีรชัย ปญจทรัพย
- จะมีการปรับสีของตึกเซมินารีอุมใหกลับไปเปนสีเดิม และชั้นลางที่เคยเปนวัดนอยเกาอาจจะ
ทําเปนพิพิธภัณฑบานเณร
- ที่ประชุมเห็นวาควรดูในแงของการใชงานดวย วาเมื่อปรับปรุงแลวจะใชทําอะไร ถาใช
เก็บของก็ จะไมเ กิดประโยชนมากนัก ดั งนั้น อาจจะทําเปนหองประชุม หรือห องสมุด
สวนที่ไมเอื้ออํานวยก็ไมตองใช จะไดเปนการรักษาตึกไปดวย
- ถาปหนามีจํานวนสามเณรเยอะขึ้น ก็เปนไปไดที่ตึกเซฯ จะถูกใชงาน
- คุณธีรชัย ปญจทรัพย จะชวยดูในเรื่องของการปรับสีตึกเซฯ
- จะมีการทาสีรอบนอกตึกขาว ตึกอาบน้ํา 2 ตึก แตเรื่องการทาสีตึกไมใชงาย ควรหาขอมูล
กอนวาทาสีครั้งสุดทายเมื่อไหร
คณะอนุกรรมการฝายงานวิจัยและเวทีเสวนา
- คพ.วีระ ผังรักษ เสนอชื่อ คพ.ลือชัย จันทรโป เปนประธานคณะอนุกรรมการฯ
- การทํางานวิจัยควรขอขอมูลจากศิษยเกาที่ไมไดบวชดวย วาเขามองอนาคตบานเณรอยางไร
ทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต คนที่เปนพระสงฆควรเปนอยางไร ไมจําเปนตองรีบใหเสร็จ
กอนวันฉลอง อาจจะเริ่มทําในวันที่ 11 มิถุนายน 2011 ก็ได อาจเริ่มจากระดมความคิดเพื่อ
หาหัวของานวิจัย
- มีงานวิจัยเกาที่ทําไวกอนแลวเกี่ยวกับกระแสเรียก อาจจะนํามาเปนแนว เปนการตอยอด
ไมใชเริ่มทําใหมทั้งหมด
- พระคารดินัลฯ ฝากย้ําวาการฉลอง 75 ป คือการฉลองบานเกาของเรา ใหเราชวยเหลืออยาง
เต็มที่ และควรไปขอคําปรึกษาจากทานดวย
คณะอนุกรรมการฝายจัดทําหนังสืออนุสรณ
- คพ.สุทัศน แจงรายงานความคืบหนาวาไดมีการประชุมเตรียมงานไปบางแลว ในเดือน
มกราคม 2011 จะเริ่มสง จม.ขอสารแสดงความยิน ดีไปยั งที่ตาง ๆ และอานโครงสราง
หนังสืออนุสรณใหที่ประชุมรับทราบ
- นัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการฝายจัดทําหนังสืออนุสรณครั้งตอไป วันที่ 17 มกราคม 2011

คณะอนุกรรมการฝายวันฉลองบานเณร
- คืนวันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2011 นาจะเปนวันชุมนุมศิษยเกาครั้งยิ่งใหญ เพื่อกระตุนใหเขามี
สวนรวมในงานฉลอง 75 ป เชิญพระคุณเจาดวย และถือเปนการระดมทุนจากศิษยเกาไปดวย
(โดยอาจจะยกเลิกวันที่ 19 กุมภาพันธ 2011)
- เชิญพระคารดินัลฯ เปนประธานกิตติมศักดิ์ และควรไปเรียนใหทานทราบถึงการจัดงาน
และขอคํ าปรึก ษา โดยติด ตอผานทาง คพ.ประเสริฐ ผูที่ จะไปพบพระคารดินัลฯ มีดั งนี้
พระคุณเจาสิริพงษ , คพ.วีระ , คพ.สมจิตร และคุณธีรชัย
- เชิญพระสมณทูต และพระสังฆราชทุกสังฆมณฑลมารวมงาน (พระสังฆราชที่เคยเปน
ศิษยเกาบานเณรคือ พระคารดินัลฯ , ฯพณฯ พิบูลย , ฯพณฯ สังวาลย , ฯพณฯ เทียนชัย และ
ฯพณฯ บรรจง)
- คพ.ภูวนารถ แจงกิจกรรมที่จะมีในวันงาน เชน บวชสังฆานุกร , การจัดนิทรรศการ , การ
ชุมนุมเยาวชนชาย-หญิง , การแขงขันกีฬากระชับมิตรระหวางพระสงฆ-ศิษยเกา ระหวาง
บานเณรเล็กแตละสังฆมณฑล , รายการโชวเพลงประสานเสียง และการแสดงจากบาน
นักบวชตาง ๆ
- คพ.ทรงวุฒิ เสนอวากอนพิธีมิสซาฯ ควรแบงเปน 2 กลุม กลุมแรกเปนบรรดาพระสงฆศิษยเกา ตั้งโตะอภิปราย เชิญพระคารดินัลมาพูดใหโอวาท สวนกลุมที่สองเปนบรรดาเด็ก ๆ
และเยาวชน อาจมีกิจกรรมตอบแขงขันพระคัมภีร ฯลฯ แตตองจัดสถานที่ใหดี
- หลังพิธีมิสซาฯ มีถายรูปหมูเฉพาะพระสงฆและศิษยเกา
วาระที่ 5 เรื่องเสนอแนะอื่น ๆ
- คพ.วีระ ผังรักษ สวดปดประชุม และใหขอคิดวาจัดงานฉลองแลวเราจะไดอะไร สิ่งที่หวงมาก ๆ
คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณร ควรใหเณรไดผานการฝกฝนความอดทน ความยากลําบาก
เพราะถือเปนพระหรรษทานที่ไดรับจากบานเณร หากอยูกับพอแมคงไมไดผานความแกรงเหลานี้
นัดประชุมครัง้ ตอไป คือ วันเสารที่ 8 มกราคม ค.ศ.2011 เวลา 12.00 น.
ปดการประชุมเวลา 17.00 น.

............................................
(น.ส.เรณู เฮงใต)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

............................................
(คพ.สมจิตร พึ่งหรรษพร)
ผูรับรองรายงานการประชุม

