


รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน  
(The Critical Study of The Articles in Saengtham Journal) 
 

โดย   บาทหลวงวุฒิชัย  อองนาวา  อาจารยทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต  
           และนางสาวปนัดดา  ชัยพระคณุ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
พิมพคร้ังที่ 1   : เมษายน 2552 
 

พิสูจนอักษร : อาจารยพิเชษฐ   รุงลาวัลย   
นางสาวปนัดดา    ชัยพระคณุ 

 

รูปเลม    : นางสาวอิสรีย   กิจสวัสดิ ์     

ออกแบบปก   : อาจารยสุจิตตรา จันทรลอย 
 
จัดพิมพโดย ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  วทิยาลัยแสงธรรม 
  20 หมู 6 ถ.เพชรเกษม ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
  โทร. 0-2429-0100-3  ตอ 621,622  โทรสาร. 0-2429-0819  
                            E-mail: researchcenter.sc@gmail.com 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพรรายงานผลการวิจัย 



 
ก

 
 

 
 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในฐานะเปนสวนหนึ่ง
ของวิทยาลัยแสงธรรม  ที่มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
 

การวิจัยที่เปนอัตลักษณของศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม คือ 
การวิจัยรับใชสถาบัน รับใชพระศาสนจักรฯ และการเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยกับสถาบันตางๆใน
แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา  2551  ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองภารกิจ
ดังกลาว และดําเนินการอยางจริงจัง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย นอกจากนั้นไดสราง
เครือขายเพื่อการดําเนินงานวิจัยจะไดเชื่อมโยงกับองคกรที่เกี่ยวของตามภารกิจของศูนยวิจัย 
 

งานวิจัยเร่ือง “การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (The Critical 
Study of The Articles in Saengtham Journal)” เปนสวนหนึ่งของ “งานวิจัยเพื่อรับใชพระศาสน-
จักรและสถาบัน” ในแผนปฏิบัติงานปการศึกษา 2550 - 2551 ของศูนยวิจัยฯ ที่ใหความสําคัญตอการ
ดําเนินงานตามภารกิจ ตามอัตลักษณของการทํางานวิจัยของศูนยวิจัยฯ 
 

 ขอขอบคุณ บาทหลวงวุฒิชัย  อองนาวา  อาจารยทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต  และนางสาว
ปนัดดา   ชัยพระคุณ  ที่รวมกันทําวิจัยข้ึน จนสําเร็จลุลวงตามกําหนดการ 

                                

                                          อาจารย พิเชษฐ  รุงลาวัลย 
                                        รองผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  วทิยาลัยแสงธรรม 

                                         ปฏิบัติการแทนผูอํานวยการฯ 



 

 
ข

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคศึกษาเพื่อวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนตั้งแต
ปพ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 1) จนถึงป พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) กลุมตัวอยาง ไดแก บทความประเภทการ
แพรธรรม-คําสอน จํานวน 81 บทความ เลือกตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
แบบงาย การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน  
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถี่และคารอยละ 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูเขียนบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน ประเภทการแพรธรรม-คําสอนมากที่สุด 
คือ มุขนายกวีระ อาภรณรัตน รองลงมา คือ บาทหลวงวัชศิลป กฤษเจริญ และอันดับที่สาม คือ 
บาทหลวงสมบูรณ แสงประสิทธิ์  

2. ขอมูลดานเนื้อหาของบทความ 
2.1  ลักษณะวรรณกรรมเปนบทความใหคําแนะนํา/ใหความรู บทความเชิงวิชาการและ

บทความวิเคราะห  
2.2  จุดประสงคของการเขียนบทความเพื่อสรางความสนใจ/ความรู เพื่อการกําหนด

ทัศนคติและเพื่อการรับรู/ตระหนักถึง  
3. ดานโครงสรางของบทความ 

3.1  ความกวางของเนื้อหาสวนมากมีการกําหนดประเด็นสําคัญหลายๆ ประเด็น มีการ
เชื่อมโยงเนื้อหาหลายๆ แหลง รองลงมาคือมีการกําหนดประเด็นสําคัญ มีการเชื่อมโยงกับเนื้อหา
หลายๆ แหลงแตไมครอบคลุมประเด็นที่ตั้งไว และสุดทาย คือ นําเสนอเนื้อหาทั่วไปและมีการ
เชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ  

3.2  ความลึกของเนื้อหาสวนมากนําเสนอเนื้อเรื่องเฉพาะเจาะจง สรุปรายละเอียด
ครบถวนสมบูรณ รองลงมาคือนําเสนอเนื้อเร่ืองเจาะจงแตสรุปรายละเอียดไมครบ  

3.3  ความซับซอนทางวิชาการสวนมากนําเสนอขอมูลในลักษณะการอภิปราย
ความสัมพันธของหัวขอตางๆ ที่คอนขางซับซอน ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว มีการใชศัพทเทคนิค
และแนวคิดตางๆ จากสาขาวิชาอื่นๆ รองลงมาคือนําเสนอแนวคิดหรือแงมุมที่มีสาระของเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งหลายๆ แนวคิดอยางครอบคลุมและใชศัพทเทคนิคอยางกวางขวาง  
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คําสําคัญ : 1)  บทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน   2)  วารสารแสงธรรมปริทัศน 
 

Abstract 
 

The purpose of this research were to analyze the articles in Saengtham Journal from 1977 
(volume 1) to 2006 (volume 2) The samples were 81 moral publicized journal by simple random 
sampling. The research instruments were article structure analysis. The qualitative analysis used 
was descriptive statistics: frequencies (f) and percentage (%)  

 

 The research findings were as the follows :- 
1. Writers: The most writer about moral publicized journal was Reverend Father Veera 

Ahpornratana and Reverend Father Vachasilp Krischaroen and Reverend Father Somboon 
Saengprasit respectively. 

2.  Contents: 1) The literatures were about instruction, academic matters and analyzed 
journals. 2) The purposes of journals were to concentrate readers come knowledge towards the 
specific attitude, perception and realization 

3.  The Journal Structure: 1) The content variety: various important items that linked with 
several sources, focused on main items with other sources but not cover the expected one and 
general content presentation linked with other ones respectively.  2) The content profound specific 
contents, complete detail conclusion and presented but incomplete. 3) The complicated academic 
mattes: presented by discussion the relation of complicated ones. For long term effects, technical 
vocabularies and other ideas were used, and presented any items by various thought, covering 
contents and technical vocabularies. 
 

Key words:  1) The Articles of Saengtham Journal   2)  Saengtham Journal 
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“การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน” มีวัตถุประสงคศึกษาเพื่อ
วิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน ตั้งแตเริ่มจัดทําใน พ.ศ. 2520 (ปที่ 1 ฉบับที่ 1) 
จนถึงป พ.ศ. 2549 (ปที่ 30 ฉบับที่ 2) กลุมตัวอยาง ไดแก บทความประเภทการแพรธรรม-คําสอน 
จํานวน 81 บทความ เลือกตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย การเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน การวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณใชสถิติบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถี่และคารอยละ 
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หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการศึกษาวิจัยนี้ จะเปนขอมูลที่ประโยชนตอผูเกี่ยวของในการ
จัดทําและพัฒนาวารสารแสงธรรมปริทัศน ตามอัตลักษณสืบตอไป 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

วารสารแสงธรรมปริทัศน  เปดตัวฉบับปฐมฤกษใน พ.ศ. 2520  หลังการเปด “วิทยาลัย  
แสงธรรม” ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย กอกําเนิดตามแนวคิดของสภาประมุข
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประเทศไทย ที่ตอบสนองขอเรียกรองจากสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 
21 (ค.ศ. 1962 -1965) ที่กําหนดไวในเอกสาร Optatam Totius (1966: 1) วาใหมีการจัดตั้งสถาน
อบรมพระสงฆคาทอลิก (บาทหลวง) ขึ้นในแตละประเทศ โดยคํานึงถึงภูมิประเทศ ชนชาติที่
แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมและความตองการพิเศษของสังคม เพื่อใหการอบรม
พระสงฆคาทอลิก (บาทหลวง) มีความถูกตองเหมาะสมกับกลุมคริสตชนในทองถ่ินตางๆ    

  

ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักร
คาทอลิก   คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมไดพยายามพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การจัดระบบและพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะการสงเสริมให
คณาจารยผลิตผลงานเชิงวิชาการในดานคริสตศาสนา เพื่อเผยแผความรูเชิงวิชาการแกคริสตชนและ
ผูสนใจทั่วไป  และส่ิงที่เดนชัดถึงความพยายามดังกลาวคือการผลิตวารสารรายสี่เดือนของวิทยาลัย
                                                 
1 สภาสังคายนาวาติกัน คร้ังที่ 2 เปนการจัดประชุมสังคายนาครั้งลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัดขึ้นที่นครรัฐวาติกัน 
ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965  โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดามุขนายกทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมทั้งผูแทน
บาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปนที่ปรึกษาและสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปฏิรูปคําสอน
และวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกใหทันยุคสมัยปจจุบัน หลังการจัดสังคายนานี้ มีการจัดทําเอกสารเพื่อสงเสริมใหนํามติ
ที่ประชุมไปดําเนินการ. 
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แสงธรรม ภายใตช่ือ “วารสารแสงธรรมปริทัศน”  ที่เปดตัวฉบับปฐมฤกษ ใน พ.ศ. 2520 (ปที่ 1 
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2520) ที่คณะผูจัดทําในขณะนั้นมีความมุงมั่น “อยากจะเห็นคริสต  
ศาสนจักรในประเทศไทย มีวารสารประเภทใหความรูทางศาสนาที่มีสาระแนนๆ เพื่อประโยชน
แกคริสตชนโดยทั่วไป” (บรรณาธิการ, 2520: บทบรรณาธิการ) เพื่อใหผูอาน (คริสตชน) มีความรู
ทางศาสนา เพื่อการดําเนินชีวิตคริสตชนที่ดีขึ้น  ดังที่ ม. มีชัย  กิจบุญชู (2520: (6))  ใหคําขวัญวา 
“แสงธรรมปริทัศน เปนแสงที่สองสติปญญาของชาวเราใหรอบรูในเรื่องพระศาสนจักรยิ่งขึ้น และ
ความรูจะเปนเครื่องกระตุนเราใหปฏิบัติตนถูกตอง ดีงาม”  และดังที่ เกี้ยน  เสมอพิทักษ (2520: (7))  
ใหคําขวัญวา  “แสงธรรมปริทัศน เปนชื่อที่งามมาก ช่ือนี้คงถูกสรรเอามาดวยความจงใจ โดยยึด
เปาหมายของวารสารเปนสําคัญ... คือ มุงใหผูอานไดรับแสงแหงธรรม แสงแหงความจริง หรือนัย
หนึ่ง วารสารนี้ มุงสงแสงแหงธรรม แสงแหงความจริง แสงแหงความรูเขาไปในสังคมที่กําลังจะ
บอดดวยอํานาจแหงวัตถุนิยม” 

 

ในปการศึกษา 2550  วารสารแสงธรรมปริทัศนดําเนินการจัดทําเขาสูปที่ 31   มีการจัดทํา
วารสารไมต่ํากวา 80 ฉบับ  มีบทความเชิงวิชาการไมต่ํากวา 1,500 บทความ  จึงเห็นควรทําการ
วิเคราะหบทความตางๆ ในวารสารนี้ ดวยการวิเคราะหอัตลักษณของบทความในวารสาร โดยเฉพาะ
ประเภท/โครงสรางของบทความ และลักษณะวรรณกรรม เพื่อเปนพื้นฐานตอการพัฒนาการจัดทํา
วารสารแสงธรรมปริทัศนตามอัตลักษณของวารสารสืบไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

เพื่อวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน ตั้งแตป พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 1)  จนถึงป 
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2)  
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ขอบเขตการวิจัย 
  

 การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา ประเภทวิเคราะหเอกสาร เพื่อวิเคราะหบทความใน
วารสารแสงธรรมปริทัศน ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะนําไปใชเพื่อพัฒนาการจัดทําวารสาร
แสงธรรมปริทัศนใหเปนวารสารที่มีเอกลักษณเฉพาะ 
 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนโดยวิเคราะหบทความ
ดานขอมูลทั่วไปของบทความ เนื้อหาของบทความและโครงสรางของบทความในแตละดาน
ประกอบดวยหัวขอยอยๆ สําหรับการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบทความ 
1. ลําดับที่ของวารสาร 
2. ช่ือบทความ 
3. ช่ือผูเขียน 

 

 ตอนที่ 2 เนื้อหาของบทความ 
1. ลักษณะวรรณกรรม 

1.1 บทความวิจารณ 
1.2 บทความสัมภาษณ 
1.3 บทความชีวประวัติ 
1.4 บทความใหคําแนะนํา / ใหความรู 
1.5 บทความแสดงความคิดเห็นใหม 
1.6 บทความวิเคราะห 
1.7 บทความเชิงวิชาการ 
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2. ประเภทบทความ 
2.1 พระคัมภีร 
2.2 พิธีกรรม 
2.3 ศาสนสัมพันธ 
2.4 กฎหมายพระศาสนจักร 
2.5 การแพรธรรม-คําสอน 
2.6 จริยธรรม 
2.7 ชีวิตภายใน 
2.8 เทววิทยา 
2.9 ปรัชญา 
2.10 ประวัติศาสตรพระศาสนจักร 
2.11 บทความทั่วไป 

 3.    จุดประสงคของการเขียนบทความ 
3.1 การรับรู / ตระหนักถึง 
3.2 ความสนใจ / ความรู 
3.3 การกําหนดทัศนคติ 
3.4 การทดลอง / ตัดสินใจ 
3.5 การยืนยัน / รับไว 

 ตอนที่ 3 โครงสรางของบทความ 
1. ความกวางของเนื้อหา 

1.1 นําเสนอเนื้อหาทั่วไป ไมเจาะจงประเด็นสําคัญ 
1.2 นําเสนอเนื้อหาทั่วไปและมีการเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ 
1.3 มีการกําหนดประเด็นสําคัญ มีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลายๆ แหลงแต

ไมครอบคลุมประเด็นที่ตั้งไว 
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1.4 มีการกําหนดประเด็นสําคัญหลายๆ ประเด็นมีการเชื่อมโยงเนื้อหา
หลายๆ แหลง 

 2.  ความลึกของเนื้อหา 
2.1  นําเสนอเนื้อเร่ืองทั่วไป 
2.2  นําเสนอเนื้อเร่ืองเฉพาะเจาะจงแตไมมีขอสรุป 
2.3  นําเสนอเนื้อเร่ืองเฉพาะเจาะจง แตสรุปรายละเอียดไมครบ 
2.4  นําเสนอเนื้อเร่ืองเฉพาะเจาะจง สรุปรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 

 3.   ความซับซอนทางวิชาการ 
3.1  นําเสนอแนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไมมีการใชศัพทเทคนิค 
3.2  มีการแนะนําหลายๆ แนวคิดของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใชศัพทเทคนิคบาง

และอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคอยางละเอียด 
3.3  เสนอแนวคิดหรือแงมุมที่มีสาระของเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลายๆ แนวคิด

อยางครอบคลุมและใชศัพทเทคนิคอยางกวางขวาง 
3.4  เสนอขอมูลในลักษณะการอภิปรายความสัมพันธของหัวขอตางๆ ที่

คอนขางซับซอน ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว มีการใชศัพทและแนวคิด
ตางๆ จากสาขาวิชาอ่ืนๆ 

  

ขอบเขตดานประชากร 
 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนตั้งแตป พ.ศ.
2520 (ฉบับที่ 1)  จนถึงป พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2)  จํานวน 81 ฉบับ 
  

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1. วารสารแสงธรรมปริทัศน  หมายถึง วารสารเชิงวิชาการของวิทยาลัยแสงธรรม ที่เริ่ม
ดําเนินการจัดพิมพตั้งแตฉบับที่ 1  ปที่ 1 (มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1977/พ.ศ. 2520) ถึงฉบับที่ 2  
(พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 2006/2549) 
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2. บทความวารสารแสงธรรมปริทัศน  หมายถึง บทความเชิงวิชาการตางๆ ที่บรรณาธิการ
วารสารแสงธรรมปริทัศนพิจารณาและดําเนินการจัดพิมพในวารสารแสงธรรมปริทัศน  ตั้งแตฉบับ
ที่ 1  ปที่ 1 (มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1977/พ.ศ. 2520) ถึงฉบับที่ 2  (พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 
2006/2549) 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ประโยชนดานงานวิชาการ 
 

ผูบริหารและกองบรรณาธิการวารสารแสงธรรมปริทัศน ไดรับขอมูลเกี่ยวกับความ
เปนมา พัฒนาการและเปาหมายของการจัดทําวารสารแสงธรรมปริทัศน เพื่อทราบถึงอัตลักษณของ
วารสารและการพัฒนาวารสารใหเขากับความตองการดานวิชาการของบริบทสังคมปจจุบัน 
 

ประโยชนดานการปฏิบัติ 
 

ผูบริหารและกองบรรณาธิการวารสารแสงธรรมปริทัศน วิทยาลัยแสงธรรมไดทราบ
ขอมูลนําไปใชเปนประโยชนตอการพัฒนาการจัดทําวารสารแสงธรรมปริทัศนตามอัตลักษณและ
บริบทของสังคม 
 

ประโยชนดานการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ เปนจุดเริ่มตนสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดทําวารสารแสงธรรมปริทัศน 
ของวิทยาลัยแสงธรรม หรือวารสารเชิงวิชาการของสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยขอมูลที่ไดจาก
การศึกษานี้จะเปนพื้นฐานสวนหนึ่งสูการปรับปรุงการจัดทําวารสารแสงธรรมปริทัศน ของวิทยาลัย
แสงธรรม ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและบริบทของสังคมปจจุบัน 





 
 

งานวิจัยเร่ือง การวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสาร
เกี่ยวของกับวารสารแสงธรรมปริทัศนมาวิเคราะห สรุปรายละเอียดดังนี้ 
 

ความเปนมา พัฒนาการและอัตลักษณของวารสารแสงธรรมปริทัศน 
 

ความเปนมาของวารสารแสงธรรมปริทัศน 
 

วารสารแสงธรรมปริทัศน วารสารรายสี่เดือนของวิทยาลัยแสงธรรม จัดพิมพฉบับ
ปฐมฤกษ  ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1977/พ.ศ. 2520) มีความเปนมาอยางเรียบงาย 
ดังที่ บาทหลวงสําราญ วงศเสงี่ยม (2520: บทบรรณาธิการ) ไดนําเสนอในวารสารแสงธรรมปริทัศน
ปที่ 1 ฉบับที่ 1ฯ สรุปความเปนมาไดวา 

 

1. แนวคิดในการจัดทําวารสารแสงธรรมปริทัศน 
วารสารแสงธรรมปริทัศน กําเนิดขึ้นจากความปรารถนาของบาทหลวงและ

ผูทรงคุณวุฒิของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทยกลุมเล็กๆ1  ที่ปรารภกันมานานปวา อยากจะ

                                                 
1 ไดแก  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม  บาทหลวงทัศไนย  คมกฤส บาทหลวงจําเนียร  กิจเจริญ  บาทหลวงชุมภา  คูรัตน บาทหลวง
สมบูรณ  แสงประสิทธิ์  บาทหลวงยัง ดังโตแนล  บาทหลวงบุญเลิศ  ธาราฉัตร อ.เสรี  พงศพิศ  นายไพรัช  นามวงศ และ นายสมนึก  
ตรีถาวร. 
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เห็นคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย มีวารสารประเภทใหความรูทางศาสนาที่มีสาระแนนๆ 
เพื่อเสริมความรู อันนําประโยชนตอการดําเนินชีวิตคริสตชน 

2. การดําเนินการอยางเปนรูปธรรมในเรื่องบทความที่นําเสนอ 
ความปรารถนาในขอ 1) มีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ภายหลังการเปด 

“วิทยาลัยแสงธรรม” ภายใตการรวมมือของอาจารย (บาทหลวง) ที่สอนในวิทยาลัย รวมกันถายทอด
ความรูจากการศึกษา การสอนในรายวิชาที่แตละทานรับผิดชอบ รวมทั้งนักเขียน ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่ไดรับการติดตอจากคณะผูจัดทํา 

3. การจัดหาทุนและการจัดการเรื่องการจัดพิมพ 
การจัดหาทุน งานจัดการ ธุรการ การจัดพิมพ การโฆษณา การหาสมาชิก การพิมพ 

การจําหนายจายแจก ตลอดจนการรับเปนเจาของวารสาร รวมทั้งการจัดการดานอื่นๆในระยะเริ่มตน 
ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทย โดยมุขนายกอารเลง         
วังงาแวร  ที่มอบหมายใหองคการสื่อมวลชนคาทอลิก แผนกการพิมพแหงประเทศไทยรับ
ดําเนินการ 

4. การมีสวนรวมและความสัมพันธระหวางคณะผูจัดทําและผูเก่ียวของทั้งในแวดวง
คริสตศาสนจักรคาทอลิกและตางศาสนา ตามเจตนารมณของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 

การเริ่มตนจัดทําวารสาร จนปรากฎเปนวารสารแสงธรรมปริทัศนฉบับปฐมฤกษ 
คณะผูจัดทําใหความสําคัญตอการมีสวนรวมระหวางคณะผูจัดทําและผูอาน โดยฝายผูจัดทําไดตั้ง
ปณิธานวาจะพยายามทําหนาที่ใหดีที่สุดเทาที่สามารถ  และเรียกรองใหฝายผูอานมีสวนรวมในการ
เปน “เจาของรวมกัน” ดวยการสนับสนุน การใหกําลังใจ ดังที่บรรดาผูนําคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
ประเทศไทยในสมัยนั้นไดกระทํา ผานทาง “คําขวัญ” ที่มอบใหโอกาสเปดตัววารสารฉบับปฐมฤกษ   

 

ส่ิงที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง ที่สะทอนถึงความพยายามของคณะผูจัดทําวารสารฯ 
ที่จะดําเนินตามเจตนารมณของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังที่ 2  ในเอกสารเรื่องความสัมพันธคริสต
ศาสนจักรกับบรรดาศาสนาที่มิใชคริสตศาสนา (1965: 1) ที่เตือนใจวาคริสตศาสนจักรมีภาระหนาที่
ตองสงเสริมเอกภาพและความรักระหวางมนุษย  โดยเฉพาะการสานสัมพันธกับผูนับถือศาสนาและ
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ความเชื่อที่ตางกัน ดังคําขวัญที่คณะผูจัดทําวารสารฯ ไดรับจากทานภิกขุ ปญญานันทะ  เจาอาวาส
วัดชลประทานรังสฤษฎ นนทบุรี   (2520: (16))  

 

นอกจากนั้น  ฝายผูจัดทําไดเปดโอกาสใหฝายผูอานมีสิทธิ์ที่จะติชม และเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงในดานตางๆ และสงบทความเพื่อพิจารณานํามาลงพิมพ เพื่อวาวารสารนี้จะเติบใหญ 
อํานวยคุณประโยชนแกคริสตศาสนจักร ประเทศไทย 

 

ที่สุด ส่ิงที่คณะผูกอตั้ง (กองบรรณาธิการวารสารแสงธรรมปริทัศน ปที่ 1 ฉบับที่ 
1) สํานึกเสมอในการดําเนินการจนวารสารแสงธรรมปริทัศนฉบับแรกไดจัดพิมพและนําเสนอ คือ 
ความสํานึกในพระเมตตาของพระเจา ที่เปนพื้นฐานและแรงจูงใจที่ทําใหคณะผูจัดทําวารสาร
พยายามปฏิบัติหนาที่นี้ดวยความตั้งใจและดวยความสุขุม รอบคอบ 
 

พัฒนาการ แนวทางการดําเนินงาน รูปแบบและวัตถุประสงคของวารสารฯ 
 

พัฒนาการของวารสารแสงธรรมปริทัศน ดําเนินไปควบคูกับวิทยาลัยแสงธรรม  
ผูบริหารและคณาจารยของสถาบันสลับกันเปนคณะผูจัดทํา (บรรณาธิการ/บรรณาธิการสรางสรรค/
กองบรรณาธิการ) การนําเสนอพัฒนาการของวารสาร จึงศึกษาผานทางแนวคิดของบรรณาธิการ 
ผานทางบทบรรณาธิการของวารสาร จึงแบงพัฒนาการของวารสารตามลําดับ ดังนี้ 

 

1. พัฒนาการชวงที่ 1  ระหวาง พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2530  สมัยบาทหลวงสําราญ       
วงศเสงี่ยม เปนบรรณาธิการ 

บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม ผูมีบทบาทสําคัญตอการกอตั้งวารสารแสงธรรม
ปริทัศนและดํารงตําแหนงบรรณาธิการทานแรกของวารสาร ถือเปนบุคคลสําคัญในการกําเนิดและ
พัฒนาการของวารสารฯ ในระยะเริ่มตน   ในบทบรรณาธิการวารสารแสงธรรมปริทัศน ที่ทานเปน
บรรณาธิการ  ตั้งแตปที่ 1 ฉบับที่ 1  (มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1977/2520) ถึงปที่ 11 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1987/พ.ศ. 2530)  และเปนบรรณาธิการ ผูพิมพ ผูโฆษณา ตั้งแตฉบับป
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ที่ 7 ฉบับที่ 1 – 2 มกราคม  – สิงหาคม  ค.ศ. 1983/ พ.ศ. 2526 จนถึงฉบับปที่ 24 ฉบับที่ 2  
พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 2000/ พ.ศ. 25432 

 

ระยะเวลาชวงที่บาทหลวงสําราญ วงศเสงี่ยมเปนบรรณาธิการ สามารถแบง
พัฒนาการวารสารฯ เปนสองชวง  ไดแก แนวทางการดําเนินงานและพัฒนาในชวง พ.ศ. 2520 – 
พ.ศ. 2525  และชวง พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2530) 

1. แนวการดําเนินงานและพัฒนาการในระยะเริ่มตน  พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2525 
(วารสารแสงธรรมปริทัศน ปที่ 1 ฉบับที่ 1ฯ – ปที่ 6 ฉบับที่ 3ฯ) การดําเนินงานภายใตสํานักงานกอง
บรรณาธิการและสํานักงานกองจัดการ 

ชวงเริ่มตนการจัดทําวารสารฯ ระหวางป พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2527  ถือเปนชวงของ
การวางรากฐานวารสารฯ  ในชวงนี้มีการดําเนินการจัดทําวารสารแสงธรรมปริทัศนตั้งแตฉบับปที่ 1 
ฉบับ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1977/ พ.ศ. 2520 ถึงฉบับปที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 
1982/ พ.ศ. 2525    การดําเนินการจัดทําวารสารฯ ดังกลาว แบงงานรับผิดชอบ (สํานักงาน) เปนสอง
สวน3ตามที่ตกลงกันไวกอนการจัดทําวารสารฯ  คือ วิทยาลัยแสงธรรม โดยสํานักงานกอง
บรรณาธิการวารสารฯ รับผิดชอบในการนําเสนอบทความ/การจัดทํารูปเลม และองคการสื่อมวลชน
คาทอลิก (แผนกการพิมพ) แหงประเทศไทย  โดยสํานักงานกองจัดการ4 ที่รับผิดชอบในเรื่องการ
จัดหาทุน งานจัดการ ธุรการ การจัดพิมพ การโฆษณา การหาสมาชิก การพิมพ การจําหนายจายแจก 
ตลอดจนการรับเปนเจาของวารสาร 

 

ดังนั้น  การดําเนินการจัดทําวารสารฯ  ภายใตการนําของบาทหลวงสําราญ          
วงศเสงี่ยม ในระยะเริ่มตนจึงรับผิดชอบเฉพาะเรื่องการนําเสนอบทความและการจัดรูปเลม  ผาน
ทางสํานักงานกองบรรณาธิการ สรุปภาพรวมไดดังนี้ 

 

                                                 
2 ดูหนารองปกจากวารสารฯ ฉบับที่นําเสนอดังกลาว. 
3 ดูรายละเอียดที่หนารองปก วารสารแสงธรรมปริทัศน ตั้งแตฉบับปที่ 1  ฉบับที่ 1ฯ ถึง ปที่ 6 ฉบับที่ 3ฯ. 
4 ในสมัยนั้น สํานักงานตั้งอยูที่อาคารคาทอลิกแพรธรรม บางรัก กรุงเทพฯ 
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1.1 แนวทางการดําเนินงานและคณะทํางานในระยะเริ่มตน 
วารสารฯ ปที่ 1 ฉบับที่ 1ฯ (2520: ปกใน) ทําใหทราบวาการบริหารจัดการ

วารสารฯ ในระยะเริ่มตนภายใตการนําของบาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม (บรรณาธิการ) เนนการ
บริหารจัดการในดานการนําเสนอบทความ5และการจัดรูปเลม (งานศิลป) มีการแบงบทความเปน 7 
ประเภท  กําหนดใหคณาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรมรับผิดชอบแตละประเภทของบทความ ที่แต
ละทานเปนผูสอนในรายวิชาที่สอดคลองกับประเภทของบทความนั้นๆ   ประเภทของบทความและ
ผูรับผิดชอบ6 ไดแก ฝายพระคัมภีร/บาทหลวงพอทัศไนย  คมกฤส  ฝายชีวิตภายใน/บาทหลวง    
วงศสวัสดิ์  แกวเสนีย  ฝายพิธีกรรม/ บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม  ฝายพระสัจธรรม/บาทหลวง
จําเนียร  กิจเจริญ/บาทหลวงฟรังซิส ไกส  ฝายจริยธรรม/บาทหลวงชุมภา  คูรัตน/บาทหลวงเพิ่มศกัดิ ์ 
เสรีรักษ   ฝายการแพรธรรม คําสอน/บาทหลวงสมบูรณ  แสงประสิทธิ์  ฝายปรัชญา/บาทหลวงยัง 
ดังโตแนล/  อ . เสรี   พงศพิศ/บาทหลวงมนัส   จวบสมัย/บาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช  
นอกจากนั้น ยังมีฝายที่รับผิดชอบเรื่องศิลปะและการออกแบบโดยนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  
(นายไพรัช    นามวงศ)   

1.2 ปญหาสําคัญในระยะเริ่มตนและการแกปญหา 
อยางไรก็ตาม หลังจากวารสารแสงธรรมปริทัศนฉบับปฐมฤกษ จัดพิมพ

และเผยแผออกไป  คณะผูจัดทํา(กองบรรณาธิการ)  ไดดําเนินการฉบับที่สอง ที่ออกลาชากวา
กําหนด  เนื่องจากนักเขียนประจําหลายทานติดงานสอนประจํา จนไมสามารถมีสมาธิเขียนบทความ
ไดตามกําหนดเวลา และตองใชเวลานานพอสมควรในการติดตอหาบทความอื่นๆ นอกเหนือไปจาก

                                                 
5 ในระยะเริ่มตน ทุนและการบริหารจัดการดานการพิมพ  อยูในความรับผิดชอบขององคการสื่อมวลชนคาทอลิก แผนกการพิมพแหง
ประเทศไทย  โดยบาทหลวงบุญเลิศ  ธาราฉัตร (สื่อมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย ในปจจุบัน)  ตามขอตกลงในการจัดทํา
วารสารฯ. 
6 มีการเปลี่ยนแปลง/สลับหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล/นําเสนอบทความในฝายตางๆ ในระหวางคณาจารยวิทยาลัยแสงธรรม เชน  ฝาย
พระสัจธรรม บาทหลวงฟรังซิส ไกส เขามาทําหนาที่ตอจากบาทหลวงจําเนียร กิจเจริญ  ฝายจริยธรรม  บาทหลวงเพิ่มศักดิ์  เสรีรักษ 
มาทําหนาที่ตอจากบาทหลวงชุมภา  คูรัตน  ฝายปรัชญา มีสลับกันทําหนาที่ระหวาง บาทหลวงยัง ดังโตแนล  กับบาทหลวงมนัส  
จวบสมัย (มุขนายกมนัส  จวบสมัย ในเวลาตอมา) และบาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากวารสารฯ ปที่ 1 
ฉบับที่ 1ฯ  ถึงวารสารฯ ปที่ 11 ฉบับที่ 1ฯ  หนารองปก. 
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บทความประจําที่ตั้งไว เพื่อใหมีเนื้อหาสาระกวางไกลออกไป  (บรรณาธิการ, 2520 (ปที่ 1 ฉบับที่ 
2): บทบรรณาธิการ) นอกจากนั้น คณะผูจัดทําไดวิเคราะหขอบกพรองและนําประสบการณและ
ขอบกพรองจากการจัดทําฉบับแรกมาปรับปรุง ใหดีขึ้นในฉบับตอๆ มา 

1.3 การสงเสริมใหผูรับ “อานวารสาร” และ “ความสํานึกถึงการเปนเจาของ” 
คณะผูจัดทําพยายามกระตุนใหผูรับวารสารฯ  เปน “ผูอานวารสารฯ” ดวย

การถกปญหาในเรื่องที่นําเสนอผานทางบทความตางๆ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ไดขอคิด ได
สาระ  ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนในฐานะเปนคริสตชนที่ดีตอไป 
(บรรณาธิการ, 2520 (ปที่ 2 ฉบับที่ 2) : บทบรรณาธิการ)  

 

ส่ิงที่เห็นเดนชัดอีกประการหนึ่ง ในพัฒนาการชวงแรก คือ ความพยายาม
ปลุกจิตสํานึกและการตอบรับจากผูอานในลักษณะใหผูอาน “เปนเจาของรวมกัน” ดวยการเปด
โอกาสใหผูอานไดรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําวารสาร  ในบทบรรณาธิการระยะแรกๆ จะ
พบขอความที่เชิญชวนใหผูอานแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอคําติชม  “เพื่อใหหนังสือนี้เปน
ประโยชนสําหรับทานอยางแทจริง  โปรดถือวาแสงธรรมปริทัศน เปนสมบัติรวมของทุกคน ไมใช
ของใคร หรือฝายใดโดยเฉพาะ”  (บรรณาธิการ, 2520 (ปที่ 2 ฉบับที่ 2) : บทบรรณาธิการ)   
ยิ่งกวานั้น ในบทบรรณาธิการวารสารฯ  ฉบับตอๆ มา มีการนําจดหมายจากผูอาน ที่เสนอแนะ ติชม
การจัดทําวารสารฯ หรือคําถามเกี่ยวกับคําสอนคริสตศาสนาหรือศีลธรรม  เชน การนําขอเสนอแนะ
จากบาทหลวงสนิท  ลุลิตานนท ในวารสารฯ ปที่ 1  ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม  ค.ศ. 1977/ พ.ศ. 
2520  หรือขอมูลเพิ่มเติมจาก ฯพณฯ เกลาดิอุส บาเย  ในวารสารฯ ปที่ 6  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – 
สิงหาคม ค.ศ. 1982/ พ.ศ. 2525 ที่เขียนจดหมายมายังกองบรรณาธิการ  และบรรณาธิการไดนอมรับ  
พรอมกับยืนยันวาจะรับไปดําเนินการในสวนที่สามารถทําได หรือในวารสารฯ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1978/ พ.ศ. 2521  คอลัมภ “ตอบปญหา”  (2521: 137 – 138)  ที่ผูเขียนซึ่งใช
นามปากกา “โนเนม”   สงคําถามเกี่ยวกับการไปรวมพิธีกรรมของคริสตชนในวันอาทิตย  เปนตน 
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2. แนวทางการดําเนินงาน คณะทํางานและพัฒนาการในชวงที่สอง พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 
2530 (วารสารแสงธรรมปริทัศน ปที่ 7 ฉบับที่ 1 - 2ฯ ถึงปที่ 11 ฉบับที่ 2ฯ)  การดําเนินงานภายใต
สํานักงานวารสารแสงธรรมปริทัศน วิทยาลัยแสงธรรม 

2.1 แนวทางการดําเนินงานและคณะทํางาน 
การดําเนินงานในชวงที่สอง ระหวาง พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2530  เปนชวงของ

การจัดทําวารสารฯ ฉบับปที่ 7  ฉบับที่ 1 – 2 มกราคม – สิงหาคม ค.ศ. 1983/ พ.ศ. 2526  จนถึงฉบับ
ปที่ 11 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1987/พ.ศ. 2530  ซ่ึงเปนชวงที่มีการโอนงานจาก
องคการสื่อมวลชนคาทอลิก (แผนกการพิมพ) แหงประเทศไทย ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดหาทุน งาน
จัดการ ธุรการ การจัดพิมพ การโฆษณา การหาสมาชิก การพิมพ การจําหนายจายแจก ตลอดจนการ
รับเปนเจาของวารสาร มาสูความรับผิดชอบของวิทยาลัยแสงธรรม การบริหารจัดการวารสารแสง
ธรรมปริทัศนจากเดิมที่แบงสํานักงานเปนสองสวน คือ สํานักงานกองบรรณาธิการ (อยูที่วิทยาลัย
แสงธรรม) และสํานักงานกองจัดการ (อยูที่อาคารคาทอลิกแพรธรรม บางรัก กรุงเทพฯ)  มาเปน
สํานักงานวารสารแสงธรรมปริทัศน วิทยาลัยแสงธรรม (2526 (ปที่ 7 ฉบับที่ 1 – 2): ปกใน) 
หมายความวา คณะผูจัดทําในสวนของวิทยาลัยแสงธรรม (กองบรรณาธิการ) รับผิดชอบในการ
จัดทําวารสารแสงธรรมปริทัศนทั้งหมด  

 

คณะทํางานวารสารฯ ภายใตการนําของบาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม ตอง
รองรับการดําเนินงานการจัดทําวารสารฯ ทั้งหมด ตามที่นําเสนอขางตน ในวารสารฯ ปที่ 7 ฉบับที่ 
1– 2 มกราคม – สิงหาคม ค.ศ. 1983/ พ.ศ. 2526 (2526 (ปที่ 7 ฉบับที่ 1 – 2): ปกใน) ทําใหทราบวามี
การทํางานในรูปแบบเดิม คือ การแบงเปนฝาย แตละฝายมีผูรับผิดชอบ สวนที่เสริมเพิ่มเติมเขามาคือ 
ฝายสมาชิกและจัดจําหนาย นอกจากนั้น ไดเพิ่มเติม “ที่ปรึกษา” ที่ระบุช่ือผูบริหารสูงสุดของ
สถาบันแสงธรรม7มาเปนที่ปรึกษาดวย รายละเอียดดังนี้ (2526 (ปที่ 7 ฉบับที่ 1 – 2): ปกใน) 

 

                                                 
7 ใชคําวา “สถาบันแสงธรรม” เนื่องจากสถาบันแสงธรรมประกอบดวยสองหนวยงาน คือ สามเณราลัยแสงธรรม ที่รับผิดชอบการ
อบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงประจําสังฆมณฑล    ในขณะที่ “วิทยาลัยแสงธรรม” รับผิดชอบการจัดการศึกษาแกนักศึกษาตาม
หลักสูตรของวิทยาลัย. 
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ที่ปรึกษา อธิการวิทยาลัยแสงธรรม  :  บาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช 
  อธิการสามเณราลัยแสงธรรม :  บาทหลวงสมศักดิ์  นามกร 
บรรณาธิการ-ผูพิมพ ผูโฆษณา  :  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม 
กองบรรณาธิการ 
  ฝายพระคัมภีร   :  บาทหลวงทัศไนย  คมกฤส 
  ฝายชีวิตทางจิตใจ  :  บาทหลวงวงศสวัสดิ์  แกวเสนีย 
  ฝายพิธีกรรม   :  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม 
  ฝายพระสัจธรรม   :  บาทหลวงฟรังซิส ไกส 
  ฝายจริยธรรม   :  บาทหลวงเพิ่มศักดิ์  เสรีรักษ 
  ฝายการแพรธรรมคําสอน  :  บาทหลวงสมบูรณ  แสงประสิทธิ์ 
  ฝายปรัชญา8   :  บาทหลวงมนัส  จวบสมัย 
ฝายสมาชิกและจัดจําหนาย   :  ฝายธุรการ วิทยาลัยแสงธรรม 
ฝายศิลป9     :  วิษณุ  ธัญญอนันตผล10 
 

2.2 ความชัดเจนในการเปน “วารสารของสถาบันแสงธรรม” 
การยายการบริหารจัดการดานสมาชิกและงานธุรการ จากเดิมที่สํานักงาน

กองจัดการอยูที่อาคารคาทอลิกแพรธรรม กรุงเทพฯ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของแผนกการพิมพ 
องคการสื่อมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย ตามขอตกลงในชวงเริ่มตนการจัดทําวารสารฯ11 มา
เปนฝายธุรการ วิทยาลัยแสงธรรม ภายใตหนวยงาน “สํานักงานวารสารแสงธรรมปริทัศน”  วิทยาลัย

                                                 
8 ในวารสารฯ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 (2529: รองปก) เปนตนมา มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบฝายปรัชญา จากบาทหลวงมนัส  จวบสมัย 
เปนบาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช. 
9 ในวารสารฯ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 (2529: รองปก) เปนตน ไมมีการระบุฝายศิลป เนื่องจากมีการรวมงานไปที่ฝายธุรการฯ  โดยยังคงมี
นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมมาชวยดานศิลปเชนเดิม. 
10 ในสมัยนั้น เปนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม. 
11 องคการสื่อมวลชนคาทอลิกฯ (แผนกการพิมพ) รับหนาที่จัดการดานธุรการใหวารสารฯ จํานวน 18  ฉบับ คือ ตั้งแตวารสารฯ ปที่ 1 
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ค.ศ. 1977/ พ.ศ. 2520 จนถึงวารสารฯ ปที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม ค.ศ. 1982/ พ.ศ. 2525. 
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แสงธรรม ตั้งแตวารสารฯ ปที่ 7 ฉบับที่ 1-2 มกราคม – สิงหาคม ค.ศ. 1985/ พ.ศ. 2528  เปนตนมา  
ถือเปนโอนความรับผิดชอบในการจัดทําวารสารแสงธรรมปริทัศนทั้งหมดสูคณะผูจัดทําในสวน
ของวิทยาลัยแสงธรรม ดังบทบรรณาธิการที่กลาววา “ขอเรียนชี้แจงเรื่องสําคัญอีกเรื่องวา นับตั้งแต
ฉบับนี้ เปนตนไป แสงธรรมปริทัศนไดเปลี่ยนมือผูดําเนินการในฐานะเจาของ จากองคการ
ส่ือมวลชนคาทอลิก แผนการพิมพ มาเปนวิทยาลัยแสงธรรม”  (2526: บทบรรณาธิการ)  และ
บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม เปนบรรณาธิการ พรอมกับการเปนผูพิมพ ผูโฆษณา แทนบาทหลวง
บุญเลิศ  ธาราฉัตร 

 

ส่ิงที่แสดงใหเห็นชัดเจนถึงความเกี่ยวเนื่องกับวิทยาลัยแสงธรรม นอกจาก
ความเกี่ยวเนื่องดานคณะผูจัดทําแลว  คณะผูจัดทําวารสารฯ ยังยืนถึงการเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัย
แสงธรรม คือ การปรากฏชื่อ “ที่ปรึกษา” ของการจัดทําวารสาร ดวยการระบุใหบาทหลวงสมศักดิ์  
นามกร  อธิการสามเณราลัยแสงธรรมในสมัยนั้น และบาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช อธิการ
วิทยาลัยแสงธรรมในสมัยนั้น เปนที่ปรึกษา  (2526 (ปที่ 7 ฉบับที่ 1 – 2): ปกใน) ซ่ึงปรากฏครั้งแรก
ในวารสารฯ ปที่ 7 ฉบับที่ 1-212 มกราคม – สิงหาคม ค.ศ. 1985/ พ.ศ. 2528   

 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา วารสารแสงธรรมปริทัศน นับตั้งแตฉบับปที่ 7 ฉบับที่ 
1-2ฯ เปนตนมา  วิทยาลัยแสงธรรมรับผิดชอบการจัดทําวารสารทั้งหมด รวมทั้งการยืนยันถึงการ
เปนวารสารของวิทยาลัยแสงธรรมเต็มรูปแบบ   โดยมีบาทหลวงสําราญ   วงศเสงี่ยม เปน
บรรณาธิการ – ผูพิมพ ผูโฆษณา ภายใตการดําเนินงานของสํานักงานวารสารแสงธรรมปริทัศน 
วิทยาลัยแสงธรรม 

2.3 การเปดพื้นท่ีแกผูเขียนในแวดวงที่กวางขึ้น 
ในเรื่องบทความที่นําเสนอ มีการเชิญชวนผูเกี่ยวของกับวิทยาลัยแสงธรรม

นําเสนอบทความ โดยเฉพาะผูนําคริสตศาสนจักร  ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการในแวดวงปรัชญา  
ศาสนา เทววิทยาทั้งภายในและตางประเทศ  มีการเปดพื้นที่ให “ผูอาน” นําเสนอความคิดเห็น โดย

                                                 
12 เปนครั้งเดียวในการจัดทําวารสารแสงธรรมปริทัศน ที่มีการจัดพิมพวารสารฯ สองฉบับ รวมเปนฉบับเดียวกัน  เนื่องจากประสบ
ปญหาดานการเงินในการจัดพิมพ. 
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บรรณาธิการจะคัดสรรลงวารสาร ทั้งในรูปแบบของคําถามเชิงวิชาการ  การนําเสนอบทความ การ
สรุปเนื้อหาที่ไดจากการเขารวมประชุมหรือฟงบรรยายพิเศษ เชน วารสารฯ ปที่ 3  ฉบับที่ 3  
กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1979/ พ.ศ. 2522  นําเสนอบทความเรื่อง “ลอยกระทง ความหมายตามพระ
คริสตธรรม” และจดหมายถึงพี่นองคริสตชนแหงสังฆมณฑลเชียงใหม (2522: 46 – 53)  โดย 
มุขนายกรัตน  บํารุงตระกูล13  หรือในวารสารฯ ปที่ 1 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1977/ 
พ.ศ. 2520  นําเสนอบทความเรื่อง “สามีที่ดีและบิดาที่ดี” (2520: 100 – 109)โดย สวัสดิ์  ครุวรรณ14  
หรือในวารสารฯ ปที่ 3  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1979/ พ.ศ. 2522  นําเสนอบทความเรื่อง 
“พรหมสูตรสําหรับชาวคริสต” (2522: 121 – 133)  โดย อ. กีรติ  บุญเจือ15  หรือในวารสารฯ ปที่ 1 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1977/ พ.ศ. 2520 นําเสนอบทความเรื่อง  “The First 
Missionary Endeavor in Thailand” โดย Rev. Rocco J. Leotilo  หรือในวารสารฯ ปที่ 3  ฉบับที่ 1  
มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1979/ พ.ศ. 2522  ที่นําเสนอบทสรุปเนื้อหาที่ไดจากการไปรวมประชุมเชิง
วิชาการ หรือรับฟงการบรรยายพิเศษจาก Jose Calle, S.J.  เร่ือง “กลุมคริสตชนพื้นฐาน”  (2522: 51- 
63) เปนตน 

 

2.4 การมีสวนรวมของนักศึกษาในการนําเสนอบทความ 
นอกจากนั้น ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ที่นอกจากจะ

รับผิดชอบเรื่องรูปเลมและงานศิลปะแลว ยังรับมีสวนรวมในการนําเสนอบทความในรูปแบบการ
แนะนําหนังสือ และการนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาในรายวิชาที่ศึกษามาดวย   เชน ใน
วารสารฯ ปที่ 2  ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1978/ พ.ศ. 2521 บทความแนะนําหนังสือ 
(2521: 130 – 136)  โดย สมชัย  พิทยาพงศพร และวิทยา  คูวิรัตน  หรือในวารสารฯ ปที่ 3  ฉบับที่ 3  
กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1979/ พ.ศ. 2522  บทความ  “คิดตามประสาคริสตัง”  โดย  ชีวิน   
สุวดินทรกูร  หรือในวารสารฯ ปที่ 6 ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1982/ พ.ศ. 2525  บทความ
                                                 
13 ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหมในสมัยนั้น. 
14 ขณะนั้น ทานเปนบรรณาธิการนิตยสารสารสาสน (หรืออุดมสารในปจจุบัน) ซึ่งเปนนิตยสารขององคการสื่อมวลชนคาทอลิก 
แผนกการพิมพแหงประเทศไทยในสมัยนั้น. 
15 ในป พ.ศ. 2522 ทานดํารงตําแหนงเปนรองศาสตราจารย ประจําแผนกปรัชญา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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วิจัยเร่ือง “การสํารวจและวิเคราะหปญหาเรื่องเยาวชนกับการไปวัด” (2525: 46 – 58)  โดยนักศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม ช้ันเทววิทยาปที่ 4 – 5 ปการศึกษา 2525 

 

2.5 การประสบภาวะวิกฤติและการแกปญหา 
หลังการจัดทําและเผยแพรวารสารฯ ปที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 

ค.ศ. 1982/ พ.ศ. 2525 วารสารฯ ประสบภาวะวิกฤติเร่ืองปญหาการเงิน เนื่องมาจากภาวะขาดทุนใน
การจัดทําวารสารฯ ที่สะสมมาอยางตอเนื่อง  แมวาจะมีการประชาสัมพันธ และขอใหชวยสมัครเปน
สมาชิกบอกรับวารสารฯ เร่ิมตนดวยการเก็บคาสมาชิกรับวารสารฯ (พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 252516) ปละ 
50 บาท (นักเรียน นิสิต นักศึกษา 40 บาท) และเพิ่มเปน 70 บาท ในวารสารฯ ปที่ 5 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1981/ พ.ศ. 2524  (2524 (ปที่ 5 ฉบับที่ 3): ปกใน) เปนตนมา17 แตเนื่องจาก
มียอดคางชําระจากสมาชิกจํานวนมาก  สงผลใหเกิดปญหาในการผลิตวารสารฯ   ดังที่บท
บรรณาธิการวารสารฯ ปที่ 7 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-สิงหาคม ค.ศ. 1983/ พ.ศ. 2526  กลาวไววา “เหตุ
วาตองประสบกับวิกฤติการณในปญหาเรื่องการขาดทุนเรื่อยมา จวนเจียนจะตองปดตัวเอง และ
ความจริงทางคณะผูจัดทําไดตัดสินใจปดเปนการชั่วคราวไปแลว”  (2526: บทบรรณาธิการ) 

 

อยางไรก็ตาม  ฯพณฯ เรนาโต มารตีโน พระอัครสมณทูตวาติกันประจํา
ประเทศไทยในสมัยนั้นทราบเรื่อง จึงไดยื่นมือใหความชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดทํา
วารสารฯ ระยะหนึ่ง   ในขณะเดียวกัน คณะผูจัดทําไดชวยกันรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อใหชวย
สนับสนุนงบประมาณการจัดทํา  “ขอความกรุณาชวยอุมชูสนับสนุนใหวารสารนี้ยังชีพและ
เจริญเติบโตตอไปได โดยกรุณาชําระเงินคาเปนสมาชิกที่ยังคั่งคางอยูมากมายนี้.. โดยชวยหาสมาชิก
เพิ่มเติมให... และโดยบริจาคทําบุญชวยการพิมพ... ถาชวยกันคนละไมคนละมือเชนนี้แลว รับรอง

                                                 
16 เก็บคาสมาชิกรับวารสารฯ  50 บาทตอป ตั้งแตวารสารฯ ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1977/ พ.ศ. 2520  – ปที่ 5 ฉบับที่ 
2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1981/ พ.ศ. 2524  ดูจากหนารองปกของวารสารฉบับดังกลาว. 
17 เก็บคาสมาชิกรับวารสารฯ  70 บาทตอป ตั้งแตวารสารฯ ปที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1981/ พ.ศ. 2524  – ปที่ 9 ฉบับที่ 
1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1985/ พ.ศ. 2528  ดูจากหนารองปกของวารสารฉบับดังกลาว. 
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ไดวาแสงธรรมปริทัศน จะยืนยงคงอยูเพื่อรับใชทานผูอานตอไปนานเทานาน”  (บรรณาธิการ, 
2526: บทบรรณาธิการ) 

 

จากการรณรงคดังกลาว สงผลใหมีผูบริจาคสมทบทุนการจัดทําวารสารฯ 
จํานวนมาก  ดังในวารสารฯ ระหวางปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1983/ พ.ศ. 2526 
จนถึงวารสารฯ ปที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1985/พ.ศ. 2528  มีการจัดพิมพเพื่อ
ขอบคุณผูบริจาคชวยสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําวารสารฯ  และการหาผูสนับสนุนการ
จัดพิมพ ทั้งหนวยงานของคริสตศาสนจักร และหนวยงานภายนอก ดังปรากฏใน หลายๆ ฉบับ เชน 
วารสารฯปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1984/ พ.ศ. 2527  (2527 (ปที่ 8 ฉบับที่ 1) : 104)  
หรือในวารสารฯ ปที่ 8 ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1984/ พ.ศ. 2527 (2527 (ปที่ 8 ฉบับที่ 3) 
: รองปกหลัง)  ดวยขอความที่ระบุวา “อภินันทนาการจากธนาคารไทยทนุ จํากัด สาขาสามพราน 
นครปฐม”  เปนตน  นอกจากนั้น ยังมีการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะในวารสารฯ ปที่ 8 ฉบับที่ 2  
กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1984/ พ.ศ. 2527  (2527 (ปที่ 8 ฉบับที่ 2) : 109) เพื่อการสั่งซื้อวารสารฯ 
ฉบับของปกอนๆ  (ฉบับปที่ 1 ฉบับที่ 1 – ปที่ 8 ฉบับที่ 1)  และการเพิ่มคาสมาชิกรับวารสาร จาก
เดิมปละ 70 บาท18  เพิ่มเปน 90 บาท เริ่มตั้งแตวารสารฯ ปที่ 9 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน ค.ศ. 
1985/ พ.ศ. 2528  (2528 (ปที่ 9 ฉบับที่ 1) : รองปก)  เปนตนไป  สงผลใหการจัดทําวารสารฯ 
สามารถฝาวิกฤติการณดานการเงิน จนสงผลที่เกือบจะตองปดตัวลงในระหวาง พ.ศ. 2525 – 2526  
และดําเนินการจัดทําวารสารฯ ตอไปไดอยางราบรื่นในระยะหนึ่ง 

 

2.6 การประชาสัมพันธผลงานเชิงวิชาการ/ ผลงานสรางสรรค สงเสริมคุณคา
และความหมายในการดําเนินชีวิตของวิทยาลัยแสงธรรมและหนวยงานอื่นๆ 

หลังจากผานวิกฤติการดานการเงินมาได วารสารแสงธรรมปริทัศนในชวงที่
บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยมเปนบรรณาธิการ ยังชวยบริการในเรื่องการประชาสัมพันธในการจัด
จําหนายหนังสือ ผลงานวิชาการและสื่อสรางสรรคตางๆ ที่ชวยสงเสริมคุณคาและความหมายในการ
                                                 
18 คาสมาชิกรับวารสารแสงธรรมปริทัศน  ปละ 70 บาท ต้ังแตปที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1981/ พ.ศ. 
2524  จนถึงวารสารฯ ปที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1984/ พ.ศ. 2527. 
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ดําเนินชีวิตทั้งผลิตผลจากวิทยาลัยแสงธรรม หนวยงานในแวดวงคริสตศาสนจักรและหนวยอ่ืนๆ    
ดังปรากฏในวารสารฯ  ปที่  8 ฉบับที่  2 พฤษภาคม  – สิงหาคม  ค .ศ .  1984/ พ .ศ .  2527 ที่
ประชาสัมพันธดวยขอความที่วา “เทปประวัติศาสตรงานพิธีบวชพระสงฆ โดยสมเด็จพระ
สันตะปาปายอหน ปอลที่ 2.... จัดทําโดยคณะอนุกรรมการชมรมดนตรีศักดิ์สิทธิ์ วิทยาลัย 
แสงธรรม”  (2527 (ปที่ 8 ฉบับที่ 2): 110)  หรือในวารสารฯ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
ค.ศ. 1986/ พ.ศ. 2529  ที่ประชาสัมพันธผลงานสรางสรรคของวิทยาลัยแสงธรรม ในขอความที่วา 
“ทานมีเทปเพลงแสงธรรม ชุด 7 แลวหรือยัง?..... เพลงเพราะ เนื้อหาดี ชวนศรัทธา....” (2529 ปที่ 10 
ฉบับที่ 2) : รองปกหลัง)  หรือในวารสารฯ ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1984/ พ.ศ. 2527  
ใหบริการประชาสัมพันธหนังสือ “การบริหารความรัก…ของสํานักพิมพวิชาการ  หนังสือ “บทบาท
ของครอบครัว…. จัดพิมพโดยคณะคารเมลไลท  (2527 (ปที่ 8 ฉบับที่ 1) : 99 – 103)  หรือใน
วารสารฯ ปที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1985/ พ.ศ. 2528  ที่ประชาสัมพันธ “หนังสือท่ี
จัดพิมพโดยชมรมนักเขียนคาทอลิก”  (2528 (ปที่ 9 ฉบับที่ 2) : 98)  เปนตน 

 

ดังนั้น จึงสรุปภาพรวมวารสารแสงธรรมปริทัศนในชวงที่บาทหลวงสําราญ  
วงศเสงี่ยมเปนบรรณาธิการ (ระหวาง พ.ศ. 2520 –  พ.ศ. 2530)  วาเปนการนํา “ส่ิงที่ปรารภ” กันไว 
มาดําเนินการ และนําประสบการณจากการจัดทําฉบับกอนๆ มาวิเคราะหและพัฒนาใหดีขึ้น  ดวย
การรับคําแนะนําจากผูเกี่ยวของ  รวมทั้งสงเสริมการสรางความสัมพันธที่ดีแกผูอาน  เพื่อใหทุกคน
สํานึกถึงการเปนเจาของและรวมแบงปนความรูเชิงวิชาการดานปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ดวย
การนําเสนอสาระที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนการสอนของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม รวมทั้ง
หนวยงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตอการดําเนินชีวิต 
คริสตชนในบริบทสังคมไทย  แมจะประสบปญหาและอุปสรรคทางการเงินที่ใชในการจัดพิมพ  แต
คณะผูจัดทําไดพยายามจัดหาทุนดําเนินการ ดวยการรณรงคเก็บคาสมาชิก ขอรับบริจาคจากผูนํา 
ผูบริหารองคกร/หนวยงานของคริสตศาสนจักร และความมีน้ําใจดีจากบุคคลอื่นๆ ที่ชวยสนับสนุน
การจัดทําวารสารฯ ใหผานวิกฤติการณไปได  สงผลใหยังคงมีการดําเนินการจัดทําวารสาร         
แสงธรรมปริทัศนอยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการความรูและประชาสัมพันธผลงานเชิงวิชาการ ผลงาน
สรางสรรคที่เกี่ยวของกับแวดวงปรัชญา ศาสนาและแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดี 
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จึงถือไดวา  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม และคณะผูจัดทําวารสารฯ        
ชุดแรกๆ เปนตัวอยาง ที่ควรคาตอการสรรเสริญอยางยิ่ง ในการกลาคิด กลาทํา กลาเผชิญหนา      
กลาแกปญหาในทุกรูปแบบ เพื่อยืนหยัด ยืนยันและมอบมรดกล้ําคาเชิงวิชาการแกวิทยาลัย 
แสงธรรมและคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย ตลอดจนผูสนใจในสาขาวิชาปรัชญา และ
ศาสนาโดยทั่วกัน 

2. พัฒนาการชวงที่ 2  ระหวาง พ.ศ. 2530 – 2534  สมัยบาทหลวงวิชา  หิรัญญการ 
เปนบรรณาธิการสรางสรรค 

ในป พ.ศ. 2530 คณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม มอบหมายให บาทหลวงวิชา 
หิรัญญการ รับหนาที่บริหารจัดการทําวารสารฯ  มีช่ือปรากฏครั้งแรกในตําแหนงบรรณาธิการ
สรางสรรค  ตั้งแตวารสารปที่ 11  เลมที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2530  (2530 (ปที่ 11 ฉบับที่ 
2) : ปกใน) จนถึงฉบับปที่ 15  ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 253419   สรุปการดําเนินงานและ
พัฒนาการวารสารฯ ไดดังนี้ 

 

1. การสงงาน เพื่อสานตอ จากบาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม สูบาทหลวง         
วิชา  หิรัญญการ 

แมวาบาทหลวงวิชา   หิรัญญการ  จะมี ช่ือปรากฏครั้งแรกในตําแหนง
บรรณาธิการสรางสรรค ในวารสารฯ ปที่ 11 ฉบับที่ 2 ฯ แตทานเร่ิมทําหนาที่ตามตําแหนงดังกลาว 
ตั้งแตวารสารฯ ปที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1988/ พ.ศ. 2531 ดังขอความในบท
บรรณาธิการในวารสารปที่ 11 ฉบับที่ 2 ที่บาทหลวงสําราญ วงศเสงี่ยม กลาวไววา (2531 (ปที่ 11 
ฉบับที่ 2): บทบรรณาธิการ) 

 

“...เปนหนาที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการและผูจัดทําวารสารนี้ ที่จะ
สรรหาบทความที่มีสาระ นาสนใจ ทันสมัยและใหประโยชนแกผูอานอยูเสมอ แตการปฏิบัติหนาที่
รับผิดชอบนี้ เราตองพบอุปสรรคอยูมาก ไมวาจะโดยความจํากัดของเวลาที่ไมเอ้ืออํานวย หรือการ

                                                 
19 ดูหนาปกใน จากวารสารฯ ฉบับที่กลาวถึง. 
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ตีบตันของความคิดสรางสรรค อันเนื่องมาจากการทําติดตอกันมาหลายป จนเกิดความจําเจ เรา
ตระหนักในขอนี้ดี และพยายามแสวงหาผูมาชวยงานอยูตลอดเวลา 

 

บัดนี้ มีขาวอันนายินดีวา เราไดพบผูรวมงานที่ใหม มีไฟแรง มีความคิด
สรางสรรค คือ คุณพอ20วิชา  หิรัญญการ ผูจะมาทําหนาที่เปน “บรรณาธิการสรางสรรค” นับตั้งแต
ฉบับหนาเปนตนไป 

 

แสงธรรมปริทัศน จึงขอตอนรับคุณพอดวยความยินดี และหวังวาวารสารนี้จะ
ไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน อาศัยการสรางสรรคอยางมีคุณคาของคุณพอ”  

 

จากบทบรรณาธิการที่บาทหลวงสําราญ วงศเสงี่ยมเขียนไวที่นําเสนอขางตน 
แสดงใหเห็นถึงการเตรียมบุคลากรเพื่อสงตอ และสานงานตอที่คณะผูจัดทําวารสารฯ ไดคัดเลือก
บรรณาธิการคนใหมในฐานะ “บรรณาธิการสรางสรรค” ในการเปนผูรับผิดชอบการจัดทําวารสารฯ 
สืบตอจากบาทหลวงสําราญ วงศเสงี่ยม 

 

อยางไรก็ตาม แมวาบาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม จะสงมอบหนาที่ให
บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ     แตคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรมและคณะผูจัดทําวารสารฯ ยังคง
ขอใหทานดํารงตําแหนงบรรณาธิการ ผูพิมพผูโฆษณาตอไป21  เห็นไดจากจะปรากฏชื่อของทานใน
ตําแหนงดังกลาวในวารสารฯ ฉบับตอๆ มาจนถึงวารสาฯ ปที่  24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
ค.ศ. 2000/ พ.ศ. 2543   

 

2. แนวทางการดําเนินงานและคณะทํางาน 
บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ นําแนวการดําเนินงานและคณะผูจัดทํา (ที่ปรึกษา/

กองบรรณาธิการ) ชุดเดียวกับที่บาทหลวงสําราญ   วงศเสงี่ยม เปนบรรณาธิการ กลาวคือ 

                                                 
20 คําวา “คุณพอ” เปนภาษาพูด ที่คริสตชนใชเรียกผูเปนบาทหลวง  แสดงถึงการใหความเคารพ ในฐานะเปน “ผูนํา/บิดา” แหงจิต
วิญญาณ. 
21 จนถึงวารสารฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 2000/ พ.ศ. 2543 หลังจากนั้น ไมปรากฏช่ือบรรณาธิการ ผูพิมพผู
โฆษณาอีกเลย. 
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คณะทํางานประกอบดวย ที่ปรึกษา22 กองบรรณาธิการ23 ฝายสมาชิกและจัดจําหนายแยกเปนฝาย แต
ละฝายมีผูรับผิดชอบ    ส่ิงใหมที่เพิ่มเติมเขามา ดังปรากฏครั้งแรกในวารสารฯ ปที่ 11 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1987/ พ.ศ. 253024 คือ การเปลี่ยนแปลงตําแหนงหัวหนาคณะผูจัดทํา 
(กองบรรณาธิการ)  จากเดิม คือ บรรณาธิการ  เปลี่ยนเปนบรรณาธิการสรางสรรค  ซ่ึงบาทหลวง
วิชา  หิรัญญการ เปนผูรับตําแหนงดังกลาว ดังนี้  (2530 (ปที่ 11 ฉบับที่ 2): ปกใน) 

 

ที่ปรึกษา25 อธิการสถาบันแสงธรรม  :  บาทหลวงวงศสวัสดิ์  แกวเสนีย 
  อธิการวิทยาลัยแสงธรรม  :  บาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช 
บรรณาธิการ- ผูพิมพ ผูโฆษณา  :  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม 
บรรณาธิการสรางสรรค   :  บาทหลวงวิชา หิรัญญการ 
กองบรรณาธิการ 
  ฝายพระคัมภีร   :  บาทหลวงทัศไนย   คมกฤส 
  ฝายชีวิตทางจิตใจ  :  บาทหลวงวงศสวัสดิ์   แกวเสนีย 
  ฝายพิธีกรรม   :  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม 
  ฝายพระสัจธรรม   :  บาทหลวงฟรังซิส ไกส 
  ฝายจริยธรรม   :  บาทหลวงเพิ่มศักดิ์  เสรีรักษ 
  ฝายการแพรธรรมคําสอน  :  บาทหลวงสมบูรณ  แสงประสิทธิ์ 

                                                 
22 ที่ปรึกษาวารสารแสงธรรมปริทัศน ยึดตามตําแหนง  คือ อธิการสถาบันแสงธรรมและอธิการวิทยาลัยแสงธรรม เปนที่ปรึกษา
วารสารแสงธรรมปริทัศน. 
23 มีการปรับเปลี่ยนเฉพาะฝายปรัชญา จากบาทหลวงมนัส  จวบสมัย เปนบาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช  ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยน
ตามวาระหนาที่การทํางานประจําวิทยาลัยแสงธรรม. 
24ซึ่งเปนวารสารฯ ฉบับแรกที่บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ เปนผูรับผิดชอบการจัดทําวารสารฯ ในตําแหนงบรรณาธิการสรางสรรค. 
25 วารสารแสงธรรมปริทัศน ปที่ 11 ฉบับที่ 2ฯ เปนฉบับแรกที่ใชคําวา  “อธิการสถาบันแสงธรรม” แทนคําวา “อธิการสามเณราลัย
แสงธรรม” และกําหนดใหอธิการสถาบันแสงธรรม เปนชื่อที่อยูเหนือกวา “อธิการวิทยาลัยแสงธรรม” สะทอนใหเห็นวาคณะ
ผูบริหารสถาบันมีความชัดเจนในการบริหารจัดการ และเขาใจวาวิทยาลัยแสงธรรมอยูภายใตและเปนสวนหนึ่งของ “สถาบัน 
แสงธรรม” ในเร่ืองนี้ ผูวิจัยไดสอบถามไปยังบาทหลวงวงศสวัสดิ์ แกวเสนีย (2550: สัมภาษณ) และพบวาทานเปนอธิการคนแรก  
ที่ใชชื่อตําแหนงวา “อธิการสถาบันแสงธรรม”. 
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 ฝายปรัชญา   :  บาทหลวงวีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช 
 ฝายสมาชิกและจัดจําหนาย :  ฝายธุรการ วิทยาลัยแสงธรรม 
 สํานักงาน   :  วารสารแสงธรรมปริทัศน  
          วิทยาลัยแสงธรรม 
 

3. พัฒนาการของวารสารฯ 
 บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ เร่ิมตนทําหนาที่บรรณาธิการสรางสรรคอยางเต็ม

ตัว ในวารสารฯ ปที่ 11  ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1988/ พ.ศ. 2531 ดังปรากฏชื่อของทาน
ในบทบรรณาธิการ (2531: บทบรรณาธิการ)  

 

ส่ิงที่เปนโฉมใหม คือ “การเปลี่ยนแปลงปกใหม”  (บรรณาธิการ, 2531: บท
บรรณาธิการ) ที่ทาน ดวยการมอบหมายใหบาทหลวงชาญชัย  ทิวไผงาม (บัณฑิตวิทยาลัย 
แสงธรรม) เปนผูออกแบบ และ พงศเทพ  ประมวลพรอม  นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมในขณะนั้น  
วาดรูปประกอบการนําเสนอเนื้อหาของบทความจาก “โฉมใหม” ที่บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ 
นําเสนอขางตน แสดงใหเห็นถึงแนวทางการดําเนินงานของทาน ที่นําสูพัฒนาการของวารสารวา 
เปนการติดตอและใหโอกาสบัณฑิตและนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม มีสวนรวมในการจัดทํา 
วารสารฯ อยางชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ปญหาที่ประสบในชวงนี้ คือ ยอดสมาชิกวารสารฯ ลดลง เนื่องจาก “สมาชิก
บางทานไดแสดงความคิดเห็นวา วารสารฯ มีเนื้อหาที่คอนขางจะหนักเกินไป  อานแลวไมเขาใจ 
หรือวา อานแลวไมรูเร่ือง  จํานวนสมาชิกของเราจึงลดจํานวนลงไปบาง  คณะทํางานก็ยอมรับความ
จริงในขอนี้”  (บรรณาธิการ, 2531: บทบรรณาธิการ)  อยางไรก็ตาม บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ
ยังคงมีจุดยืนถึงการจัดตั้งวารสารฯ ดวยการย้ําถึง “อัตลักษณ” ของวารสารฯ ที่วา “วารสารนี้มุงให
ความรูเชิงวิชาการ ทั้งในดานปรัชญา และเทววิทยา  จริงอยู บางครั้งจะพบวายาก และเขาใจลําบาก
สักหนอย แตถาอานสม่ําเสมอ ก็จะเกิดความเคยชินกับเนื้อหาและคําศัพททางวิชาการ... ความเขาใจ 
ความกระจางแจงก็จะคอยๆ ตามมา”  (2531: บทบรรณาธิการ)  แมจะประสบปญหาเรื่องจํานวน
สมาชิกที่ลดลง หรือบทความประจําที่คอยๆ หายไป  แตยังคงยืนยันอยางหนักแนนถึงอัตลักษณ
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วารสารแสงธรรมปริทัศน  เชน  บทบรรณาธิการวารสารฯ ปที่ 13 ฉบับที่ 2ฯ ที่วา “เพื่อยังประโยชน
ใหกับพระศาสนจักรในประเทศไทย ในฐานะเปนแหลงเผยแพรความรูดานปรัชญาและเทววิทยาแก
คนทั่วไป” (2532: บทบรรณาธิการ) 

 

อยางไรก็ตาม วารสารฯ ยังคงประสบปญหาเดิม คือ ตนทุนการผลิตมีมากกวา
รายรับจากคาสมาชิก  คณะผูจัดทําจึงขอเพิ่มคาสมาชิกจากเดิม ปละ 90 บาท เปน 100 บาท  โดยเริ่ม
ในฉบับปที่  12 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1988/ พ.ศ. 2531 (2531 (ปที่ 12 ฉบับที่ 1): ปก
ใน) รวมทั้งการไดรับเงินบริจาคคาจัดทํา ดังปรากฏในวารสารฯ อยางตอเนื่อง เชน วารสารฯ ปที่ 12 
ฉบับที่ 1ฯ (2531: 4) วารสารฯ ปที่ 12 ฉบับที่ 3ฯ (2531: หลังบทบรรณาธิการ) เปนตน 

 

บทความลงวารสารฯ ในระยะนี้ มีนักเขียนเกาเปนหลัก คณาจารยประจํา
วิทยาลัยแสงธรรม  บรรดามุขนายกของคริสตศาสนจักร  นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิในแวดวงปรัชญา 
เทววิทยาและคริสตศาสนา   ในขณะเดียวกัน ปรากฏชื่อนักเขียนใหมเขาสมทบ  โดยเฉพาะ
บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ บรรณาธิการสรางสรรค ที่ศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาเอก กฎหมาย
คริสตศาสนจักร (Canon Law) และไดนําเสนอบทความเกี่ยวกับประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
ฉบับลาสุด (ประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร ค.ศ. 1983)  เชน ในวารสารฯ ปที่ 11 ฉบับที่ 3ฯ 
(2531: 54 – 71) วารสารฯ ปที่ 12 ฉบับที่ 1ฯ (2531: 65 – 99) จนถึงวารสารฯ ปที่ 16 ฉบับที่ 3ฯ 
(2535: 7 – 23)  นอกจากนั้น ส่ิงที่เดนชัดอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับพัฒนาการบทความในชวงนี้  คือ 
การนําเสนอรายงานการวิจัยของวิทยาลัยแสงธรรม  เชน ในวารสารฯ ปที่ 12 ฉบับที่ 1ฯ (2531: 39 – 
50) วารสารฯ ปที่ 12 ฉบับที่ 2 (2531: 117 – 131)  วารสารฯ ปที่ 12 ฉบับที่ 3ฯ (2531: 146 – 150) ... 
จนครบเนื้อหาในวารสารฯ ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (2533: 120 – 126)  ที่นําเสนอรายงานการวิจัยเร่ือง 
“แนวทางงานพัฒนาสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย”  โดย อ. ปรีชา  จินตเสรีวงศ   
นักวิจัยประจําวิทยาลัยแสงธรรม ในสมัยนั้น 

 

เพื่อชวยประหยัดงบประมาณการจัดทําวารสารฯ คณะผูจัดทําจึงปรับเปลี่ยน
หนาปกวารสารฯ เปนสีเดียว เพื่อลดตนทุนการผลิต เร่ิมตั้งแตวารสารฯ ปที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน – 
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ธันวาคม ค.ศ. 1990/ พ.ศ. 2533 (2533: หนาปก) เปนตนไป26 รวมทั้งวิทยาลัยแสงธรรม โดยฝายการ
พิมพ ดําเนินการจัดพิมพ และการเขาเลมเองดวย (2533: ปกใน) 

 

นอกจากนั้น หลังจากที่มีการจัดทําวารสารฯ เปนเวลา 13  ป คณะผูจัดทํา
วารสารฯ (กองบรรณาธิการ) จึงรวบรวมและนําเสนอดรรชนีบทความ โดยแยกเปนประเภทของ
บทความตามหมวดหมูตางๆ  16  ประเภท  ไดแก ประเภทกฎหมายคริสตศาสนจักร  การศึกษา   
การแพรธรรม-คําสอน  จริยธรรม  ชีวิตฆราวาส  ชีวิตทางจิตใจ/ชีวิตภายใน  ชีวิตนักบวช  
ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร  ปรัชญา   พระคัมภีร   พระสัจธรรม  พิธีกรรม  ศาสนสัมพันธ   
สารคดีพิเศษ   บทความพิเศษ และปกิณกะ ดังที่ปรากฏในวารสารฯ ปที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – 
สิงหาคม ค.ศ. 1989/ พ.ศ. 2532 ในคอลัมภ “ดรรชนีบทความตางๆ ที่พิมพลงในวารสารแสงธรรม
ปริทัศน” (2532: 83 – 120)  
 

3. พัฒนาการชวงที่ 3  ระหวาง พ.ศ. 2534 – 2535  สมัยบาทหลวงวีรศักดิ์             
วนาโรจนสุวิช  เปนบรรณาธิการสรางสรรค 

บาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช อธิการวิทยาลัยแสงธรรม มารับตําแหนง
บรรณาธิการสรางสรรคตอจากบาทหลวงวิชา  หิรัญญการ  และบาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม ยังคง
เปนบรรณาธิการ ผูพิมพ ผูโฆษณา  ตั้งแตวารสารปที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1991/
พ.ศ. 2534 ถึงปที่ 16 ฉบับที่ 2 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1992/พ.ศ. 2535   

 

1. แนวทางการดําเนินงานและคณะทํางาน 
แนวทางการดําเนินงานของในชวงที่บาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช เปน

ผูรับผิดชอบการจัดทําวารสารฯ ในตําแหนงเปนบรรณาธิการสรางสรรค  รวมทั้งกองบรรณาธิการที่
เปนชุดเดียวกับสมัยที่บาทหลวงวิชา  หิรัญญการเปนบรรณาธิการสรางสรรค  อยางไรก็ตาม มีการ
เพิ่มกองบรรณาธิการเขามาอีกสองฝาย คือ ฝายกฎหมายพระศาสนจักร และฝายประวัติศาสตร

                                                 
26 จนถึงวารสารฯ ปที่ 18  พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1994/ พ.ศ. 2537  สมัยที่บาทหลวงบรรจง  สันติสุขนิรันดร เปนบรรณาธิการ
สรางสรรค หนาปกวารสารฯ ไดกลับมาเปนหนาปกสี่สีระยะหนึ่ง. 
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พระศาสนจักร  รวมแลวจึงมีกองบรรณาธิการ 9 ฝาย ดังที่ปรากฏครั้งแรกในวารสารฯ ปที่ 15 ฉบับ
ที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1991/ พ.ศ. 2534 (2534: ปกใน) ดังนี้ 

 

บรรณาธิการ- ผูพิมพ ผูโฆษณา  :  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม 
บรรณาธิการสรางสรรค   :  บาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช 
กองบรรณาธิการ 
  ฝายพระคัมภีร   :  บาทหลวงทัศไนย  คมกฤส 
  ฝายกฎหมายพระศาสนจักร :  บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ 
  ฝายชีวิตทางจิตใจ  :  บาทหลวงวงศสวัสดิ์  แกวเสนีย 
  ฝายพิธีกรรม   :  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม 
  ฝายพระสัจธรรม   :  บาทหลวงฟรังซิส ไกส 
  ฝายจริยธรรม   :  บาทหลวงเพิ่มศักดิ์  เสรีรักษ 
  ฝายประวัติศาสตรพระศาสนจักร :  บาทหลวงสุรชัย  ชุมศรีพันธุ 
  ฝายการแพรธรรมคําสอน  :  บาทหลวงสมบูรณ  แสงประสิทธิ์ 
  ฝายปรัชญา   :  บาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช 

 

มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบฝายจริยธรรม จากบาทหลวงเพิ่มศักดิ์   เสรีรักษ 
เปนบาทหลวงบรรจง  สันติสุขนิรันดรและฝายปรัชญา จากบาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช เปน
บาทหลวงยัง ดังโตแนล ตั้งแตวารสารฯ ปที่ 15 ฉบับที่ 2 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1991/ พ.ศ. 2534  
(2534: รองปก) รวมทั้งการเพิ่ม “ฝายงานพิเศษ” โดยมีบาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช ดูแลฝายนี้
ดวยตัวทานเอง นอกจากนั้น มีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบฝายการแพรธรรมคําสอน จากบาทหลวง
สมบูรณ  แสงประสิทธิ์  เปนบาทหลวงวีระ  อาภรณรัตน ตั้งแตวารสารฯ ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน– 
ธันวาคม ค.ศ. 1991/ พ.ศ. 2534  (2534: ปกใน) และฝายชีวิตทางจิตใจ จากบาทหลวงวงศสวัสดิ์  
แกวเสนีย เปนบาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร ตั้งแตวารสารฯ ปที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – 
สิงหาคม ค.ศ. 1992/ พ.ศ. 2535  (2535: ปกใน) 
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ในการจัดทําสวนอื่นๆ ยังคงดําเนินการตามรูปแบบเดิม คือ การจัดพิมพ 
สมาชิกและจัดจําหนายโดยฝายธุรการ วิทยาลัยแสงธรรม 

 

อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา ไมมีการปรากฎชื่อที่ปรึกษาวารสารฯ ตั้งแต
วารสารฯ ปที่ 15 ฉบับที่ 2ฯ เปนตนมา27 (2534: ปกใน) 

2. พัฒนาการของวารสารฯ 
วารสารแสงธรรมปริทัศนในชวงที่บาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช เปน

บรรณาธิการสรางสรรค  ไดพยายามแกปญหาบทความที่นําเสนอในวารสารฯ ซ่ึงนับวัน ยิ่งมีการ
เสนอบทความนอยลง ดังในวารสารฯ ปที่  15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1991/พ.ศ. 2534   
วา “นักคิด นักเขียนดานปรัชญา ศาสนาในบานเรามีคอนขางจํากัด และยิ่งเปนเรื่องศาสนาคริสตดวย
แลว ยิ่งมีจํานวนนอยลงไปอีก”  (2534: บทบรรณาธิการ)  จึงไดพยายามแกปญหาดังกลาวดวยการ
เปดพื้นที่และยืนยันถึงการเปนวารสารวิชาการที่ “วางตัวเองเปนเวทีกลาง เปดกวางแกนักวิจัย 
อาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ไดแสดงผลงานของตนเผยแพรสูสาธารณชน เพื่อวิชาความรู
ตางๆ จะไดไมถูกจํากัดเฉพาะในหองเรียน หรือในระดับความคิดเทานั้น....สําหรับแสงธรรม
ปริทัศน คงเปนเวทีของนักคิด นักเขียนดานมนุษยศาสตร ศาสนศาสตรและสังคมศาสตร”  (2534: 
บทบรรณาธิการ)  นั่นหมายความวา แมการจัดทําวารสารฯ จะประสบปญหาเรื่องบทความที่
นําเสนอที่มีจํานวนนอยลง  แตยังคงยืนยันถึงขอบเขตของวารสารฯ “มิไดปฏิเสธวิชาการสายอื่นๆ 
อยางสิ้นเชิง แทจริงแลว วิชาการตางๆ ลวนแลวแตมีสายสัมพันธโยงใยถึงกันและกันทั้งสิ้น เพียงแต
แสงธรรมปริทัศนสนใจดานที่เอยมานี้เปนพิเศษ”  (2534: บทบรรณาธิการ)  จึงมีการประชาสัมพันธ 
และเชิญชวนผูอานที่สนใจแสดงผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่นําเสนอขางตน รวมทั้งย้ําถึง
จุดยืนของวารสารฯ ที่ผูอานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการ
จัดทําวารสารฯ 

 

นอกจากนั้น บทความที่นําเสนอในชวงนี้เร่ิมนําเสนอบทความที่สัมพันธกับ
บริบทที่อยูในความสนใจของคริสตชน  “คณะผูจัดทําไดพยายามที่หาบทความที่คอนขางทัน
                                                 
27 จนถึงวารสารฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1996/ พ.ศ. 2539. 
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เหตุการณและทันกับการเสริมสรางความเชื่อศรัทธา สอดคลองกับเทศกาลทางพิธีกรรมของพระ 
ศาสนจักรมานําเสนอ”  (บรรณาธิการ, 2534 (ปที่ 15 ฉบับที่ 3): บทบรรณาธิการ)  และ “อยากให
วารสารแสงธรรมปริทัศน... เปนสื่อชวยทานผูอานสวนใหญซ่ึงเปนคริสตชนคาทอลิก ไดเตรียมตัว
และเตรียมจิตใจทําการฉลองปสกา28... อยางดีและอยางมีผลสมตามความมุงหมายของพระ      
ศาสนจักร”  (บรรณาธิการ, 2535 (ปที่ 16 ฉบับที่ 1) : บทบรรณาธิการ) และ “แสงธรรมปริทัศน 
มาถึงมือทานผูอานอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับบทความเต็มดวยเนื้อหาดานตางๆ.... และในบรรยากาศ
เดือนสิงหาคมที่อบอวลดวยความรัก ความกตัญูของวันแม เราจึงอยากจะหันเหความสนใจของ
ทานผูอานไปที่พระแมมารีอา” (บรรณาธิการ, 2535 (ปที่ 16 ฉบับที่ 2): บทบรรณาธิการ) 

 

ปญหาเรื่องงบประมาณการจัดทําวารสารฯ ที่ไมสามารถเก็บคาสมาชิกรายปได
ไมพอเพียงตอการจัดทําวารสารฯ ยังคงมีอยูตอไป  แตมีการแกปญหาดวยการติดตอขอการ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  เชน ในวารสารฯ ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 
1991/พ.ศ. 2534  ไดลงพิมพขอความวา “อภินันทนาการจากบานเณรเบธาราม...และบานเณรคณะ
ธรรมทูตแหงมารีนิรมล”  (2534: รองปกหนา)  และ “อภินันทนาการจาก  S & V...” (2534: รองปก
หลัง)  รวมทั้งในปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1992/ พ.ศ. 2535 ไดลงพิมพขอความวา 
“อภินันทนาการจากเซอรรา กรุงเทพฯ” (2535: รองปกหนา) เปนตน 

 

ในวารสารฯ ปที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1992/พ.ศ. 2535 เปน
วารสารที่ปรากฎชื่อบรรณาธิการสองทาน คือ บาทหลวงวีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช และ บาทหลวง
บรรจง สันติสุขนิรันดร ซ่ึงเปนเครื่องหมายวาวารสารฯ ฉบับตอไป จะมีบรรณาธิการสรางสรรคคน
ใหม คือ บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร 

 

4. พัฒนาการชวงท่ี 4 ระหวาง พ.ศ. 2536 – 2539 สมัยบาทหลวงบรรจง              
สันติสุขนิรันดร เปนบรรณาธิการสรางสรรค 

                                                 
28 การฉลองปสกา คอื การเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา ซึ่งถือเปนการเฉลิมฉลองพิธกีรรมที่สําคัญที่สุด
ในรอบปของพิธีกรรมของคริสตศาสนจักร. 
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บาทหลวงบรรจง  สันติสุขนิรันดร ทําหนาที่บรรณาธิการสรางสรรคตอจาก
บาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช และเริ่มทําหนาที่เต็มตัวในวารสารฯ ปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
เมษายน ค.ศ. 1993/ พ.ศ. 2536  (2536: ปกใน)  ถึงปที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1996/ 
พ.ศ. 2539 โดยมีบาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม  เปนบรรณาธิการ – ผูพิมพโฆษณา 

 

1. แนวทางการดําเนินงานและคณะทํางาน 
บาทหลวงบรรจง  สันติสุขนิรันดร ยังคงดําเนินการจัดทําวารสารฯ ดังเชน

บรรณาธิการทานอื่นๆ กอนหนา  อยางไรก็ตาม มีการยุบฝายงานพิเศษลง  กองบรรณาธิการจึงเหลือ 
9 ฝาย ดังปรากฏในวารสารฯ ปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1993/ พ.ศ. 2536 ดังนี้ 
(2536: ปกใน) 

 

บรรณาธิการ- ผูพิมพ ผูโฆษณา  :  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม 
บรรณาธิการสรางสรรค   :  บาทหลวงบรรจง  สันติสุขนิรันดร 
กองบรรณาธิการ 
  ฝายพระคัมภีร   :  บาทหลวงทัศไนย  คมกฤส 
  ฝายกฎหมายพระศาสนจักร :  บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ 
  ฝายชีวิตทางจิตใจ  :  บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร 
  ฝายพิธีกรรม   :  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม 
  ฝายพระสัจธรรม   :  บาทหลวงฟรังซิส ไกส 
  ฝายจริยธรรม   :  บาทหลวงบรรจง  สันติสุขนิรันดร 
  ฝายประวัติศาสตรพระศาสนจักร :  บาทหลวงสุรชัย  ชุมศรีพันธุ 
  ฝายการแพรธรรมคําสอน  :  บาทหลวงวีระ  อาภรณรัตน 
  ฝายปรัชญา   :  บาทหลวงยัง ดังโตแนล 

สวนการจัดพิมพ สมาชิกและจัดจําหนายยังคงเปนหนาที่ของฝายธุรการ 
วิทยาลัยแสงธรรมเชนเดิม โดยวิทยาลัยแสงธรรม ฝายการพิมพดําเนินการเรียงพิมพเอง 
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2. พัฒนาการวารสารฯ 
วารสารแสงธรรมปริทัศน ในชวงที่บาทหลวงบรรจง  สันติสุขนิรันดร 

รับผิดชอบในตําแหนงบรรณาธิการสรางสรรค ที่เร่ิมตนในฉบับปที่ 17 ฉบับที่ 1ฯ (2536: บท
บรรณาธิการ) ยังคงยืนยันอัตลักษณเนื้อหาเชิงวิชาการของวารสารฯ แมวารสารฯ จะออกลาชากวา
กําหนด  “แตเนื้อหาของบทความแตละบทนั้น ยังยืนหยัดในคุณภาพ และมีแนวโนมจะเปดกวางมาก
ขึ้นเมื่อทางศูนย (วิจัย) คนควาศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งของวิทยาลัยที่สภา
พระสังฆราช (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก แหงประเทศไทย) มีมติใหโอนเขาสังกัด 
จะเพิ่มเนื้อหาในดานนี้เขามาเพิ่มรสชาดใหแกแสงธรรมปริทัศนอีกแรงหนึ่ง”  นอกจากนั้น มีการย้ํา
เตือนจุดหมายของวารสารฯ ที่เนน “ประเทืองปญญา  เปดโลกทัศน และเสริมสรางความเขาใจ...กาว
เขาไปสูโลกแหงปญญา” (2536: (ข)) 

 

ปญหาจํานวนบทความที่ผูเขียนสงลงวารสารฯ ที่มีจํานวนนอยยังคงมีอยู  
แตคณะผูจัดทําแกปญหาดวยการสงเสริมการสงบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา29 ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม โดยเฉพาะสิ่ง
ใหมที่พบในวารสารฯ ชวงนี้คือ การนําเสนอ “สารนิพนธ”30 ของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่ผาน
การพิจารณาจากบรรณาธิการสรางสรรคมาลงพิมพ ดังปรากฏครั้งแรกในวารสารฯ ปที่ 17 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1993/พ.ศ. 2536 และวารสารฯ ปที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 
1994/พ.ศ. 2537 นําเสนอสารนิพนธเร่ือง “มาตรการตัดสินความดีและความชั่วในพุทธปรัชญา” โดย
นายปราโมทย  ชินโคตร นักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ในป
การศึกษา 2536 (2536: 77 – 102, 2537: 82 - 95)  และมีการลงบทความสรุปสารนิพนธของนักศึกษา
อยางตอเนื่อง เชน ในวารสารฯ ปที่ 18 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1994/ พ.ศ. 2537  เสนอบทความ
สรุปสารนิพนธเรื่อง “Cloning กับขอบเขตแหงชีวิตมนุษย” โดย วิรัช  อมรพัฒนา นักศึกษา
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาในสมัยนั้น หรือในวารสารฯ ปที่ 19 ฉบับที่ 1 
                                                 
29 หลังจากที่บทความจากนักศึกษาขาดหายไประยะหนึ่ง (พ.ศ. 2530 – 2537).   
30 ซึ่งเปนรายวิชาที่นักศึกษาตองทํากอนจบการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยา. 



 
 

 
  ารศกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน  

33 

มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1995/ พ.ศ. 2538  ลงบทความสรุปสารนิพนธเร่ือง  “ศึกษาปรัชญาชีวิตใน
วัฒนธรรมของปกาเกอะญอ”  โดย คํามา  อําไพพิพัฒน นักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาในสมัยนั้น  เปนตน 

 

นอกจากการนําเสนอบทความสรุปสารนิพนธของนักศึกษาแลว  นักศึกษา
ยังไดรับโอกาสใหนําเสนอบทความในรูปแบบตางๆ ซ่ึงไดรับการพิจารณาใหลงวารสารฯ เชน ใน
วารสารฯ ปที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1994/พ.ศ. 2537  นําเสนอบทความเรื่อง “การ
จัดการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก”  (2537: 57 – 61) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของรายวิชา ทว. 478 ฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษาอบรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ป
การศึกษา 2537 เปนตน   

 

นอกจากนั้น  ยังเปดพื้นที่ใหเจาหนาที่วิทยาลัยแสงธรรม  ไดนําเสนอ
บทความเชิงวิชาการ ซ่ึงเปนการสรุปสาระจากการเขารวมประชุมสัมมนาในนามของวิทยาลัย  เชน 
ในวารสารฯ ปที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1994/ พ.ศ. 2537 บทความ “บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” (2537: 102 – 109) โดย ปนัดดา ไมเหลือง 
เจาหนาที่ศูนยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ในสมัยนั้น เปนตน 

 

นอกจากนั้น มีการติดตอนักเขียน นักวิชาการในแวดวงปรัชญา ศาสนาตาม
มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทย  ซ่ึงเปนเครือขายและรูจักกันดีกับกองบรรณาธิการวารสารฯ    
เชน ในวารสารฯ ปที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1994/ พ.ศ. 2537 นําเสนอบทความเรื่อง 
“สตรีกับบรมศาสดา” (2537: 1 – 7) โดย ดร.สุวรรณา สถาอานันท ซ่ึงในชวงนั้นเปนอาจารย
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบทความเรื่อง “ความเรียงวาดวย
ปรัชญา”  (2537: 32 – 42)  หรือในวารสารฯ ปที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม  ค.ศ. 1995/ พ.ศ. 
2538  บทความเรื่อง “ธรรมชาติของการผิดจริยธรรม” โดย ชัชชัย  คุมทวีพร อาจารยมหาวิทยาลัย
รังสิตในสมัยนั้น เปนตน 
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ปญหาเรื่องงบประมาณการจัดทําวารสารฯ ที่เก็บคาสมาชิกรายปไดไม
พอเพียงตอการจัดทําวารสารฯ ยังคงมีอยูตอไป  แตมีการแกปญหาดวยการติดตอขอการสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก ในวารสารฯ ปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1993/พ.ศ. 2536  ได
ลงพิมพขอความวา “อภินันทนาการจาก  S & V...” (2534: รองปกหลัง)  หลังจากนั้นไมมีปรากฏอีก
เลย ซ่ึงจากการสอบถามผูเกี่ยวของในสมัยนั้นหลายๆ ทาน  ไดทราบขอมูลวา การจัดทําวารสารฯ 
ในชวงนี้ วิทยาลัยแสงธรรมไดจัดสรรงบประมาณการจัดทําใหวารสารฯ ดําเนินงานตอไปได (ไม
ระบุนาม, สัมภาษณ: 29  ม.ค. 52) 

 

5. พัฒนาการชวงที่ 5 ระหวาง พ.ศ. 2539 – 2540 สมัยบาทหลวงประยูร  พงศพิษณุ 
เปนบรรณาธิการสรางสรรค 

บาทหลวงประยูร  พงศพิษณุ  ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม ในขณะนั้น ทําหนาที่บรรณาธิการสรางสรรควารสารแสงธรรมปริทัศน ตั้งแต
ฉบับปที่ 20 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1996/ พ.ศ. 2539  (2539: ปกใน)  ถึงปที่ 21 ฉบับ
ที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1997/ พ.ศ. 2540 (2540: ปกใน)โดยมีบาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม  
เปนบรรณาธิการ – ผูพิมพโฆษณา 

 

1. แนวทางการดําเนินงานและคณะทํางาน 
การดําเนินงานของบาทหลวงประยูร พงศพิษณุ  ยังคงรักษารูปแบบเดิมที่

บรรณาธิการกอนหนาไดจัดรูปแบบไว  มีการแบงงานกองบรรณาธิการเปนฝายๆ แตละฝายมี
ผู รับผิดชอบ  อยางไรก็ตามมีการเพิ่ม “ฝายดนตรีศักดิ์ สิทธ์ิ” เขามา และมีการเปลี่ยนแปลง
ผูรับผิดชอบฝายกฎหมายพระศาสนจักร จากเดิม บาทหลวงวิชา หิรัญญการ เปนบาทหลวงทวีศักดิ์ 
กิจเจริญ ฝายพิธีกรรม จากเดิม บาทหลวงสําราญ วงศเสงี่ยม เปน บาทหลวงสํารวย กิจสําเร็จ และ
ฝายจริยธรรม จากเดิม บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร เปนบาทหลวงชุมภา คูรัตน ดังปรากฏใน
วารสารฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1996/ พ.ศ. 2539 (2539: ปกใน) ดังนี้ 

 

บรรณาธิการ- ผูพิมพ ผูโฆษณา  :  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม 
บรรณาธิการสรางสรรค   :  บาทหลวงประยูร  พงศพิษณุ 
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กองบรรณาธิการ 
  ฝายพระคัมภีร   :  บาทหลวงทัศไนย  คมกฤส 
  ฝายกฎหมายพระศาสนจักร :  บาทหลวงทวีศักดิ์  กิจเจริญ 
  ฝายชีวิตทางจิตใจ  :  บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร 
  ฝายพิธีกรรม   :  บาทหลวงสํารวย  กิจสําเร็จ 
  ฝายพระสัจธรรม   :  บาทหลวงฟรังซิส ไกส 
  ฝายจริยธรรม   :  บาทหลวงชุมภา  คูรัตน 
  ฝายประวัติศาสตรพระศาสนจักร :  บาทหลวงสุรชัย  ชุมศรีพันธุ 
  ฝายการแพรธรรมคําสอน  :  บาทหลวงวีระ  อาภรณรัตน 
  ฝายปรัชญา   :  บาทหลวงยัง ดังโตแนล 
  ฝายดนตรีศักดิ์สิทธิ์  :  บาทหลวงไพศาล  อานามวัฒน 

 

สวนการจัดพิมพ สมาชิกและจัดจําหนายยังคงเปนหนาที่ของฝายธุรการ 
วิทยาลัยแสงธรรมเชนเดิม โดยวิทยาลัยแสงธรรม ฝายการพิมพดําเนินการเรียงพิมพเอง (2539: ปก
ใน) ตอมาในฉบับปที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1996/ พ.ศ. 2539 ซ่ึงเปนเพียงฉบับเดียว
ที่ระบุวาศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม รับผิดชอบการเรียงพิมพ สมาชิก
และจัดจําหนาย (2539: ปกใน)   หลังจากนั้น ฉบับตอมา คือ วารสารฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
เมษายน ค.ศ. 1997/ พ.ศ. 2540  เปนตนมา มีการระบุ “ฝายวารสารแสงธรรมปริทัศน” ทําหนาที่
เรียงพิมพ สมาชิกและจัดจําหนาย31  (2540: ปกใน) 

 

2. พัฒนาการวารสารฯ 
บาทหลวงประยูร  พงศพิษณุ ทําหนาที่บรรณาธิการสรางสรรคฉบับแรก 

(วารสารฯ ปที่ 20 ฉบับที่ 2) เปนการจัดพิมพวารสารฯ ที่อยูในชวงโอกาสพิเศษของสถาบัน 
แสงธรรม กลาวคือ  “หิรัญสมโภชแสงธรรม” (2539: บทบรรณาธิการ)  วารสารฯ ฉบับนี้จึงเนนการ

                                                 
31 หนวยงานที่รับผิดชอบการเรียงพิมพ สมาชิกและจัดจําหนาย มีชื่อวา “ฝายวารสารแสงธรรมปริทัศน” จนถึงวารสารฯ ปที่ 24 ฉบับ
ที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 2000/ พ.ศ. 2543 (2543: ปกใน). 
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เสนอบทความที่เกี่ยวของกับหิรัญสมโภชแสงธรรม และกระแสเรียกการเปนบาทหลวงของคริสต
ศาสนจักรเปนพิเศษ  รวมทั้งการย้ําเตือนอัตลักษณวารสารฯ ที่วา “วารสารที่ทานกําลังถืออยูในมือ 
คือ วารสารวิชาการฉบับเดียวของสถาบันแสงธรรมและสถาบันแหงเดียวนี้ที่เปนบานเณรใหญของ
พระศาสนจักรคาทอลิกไทย .. เราจึงมีความปรารถนาใหวารสารฉบับนี้เปนสื่อกลางทางการศึกษา
โดยเฉพาะในสาขาปรัชญา/มนุษยศาสตร และเทววิทยา/ศาสนศาสตร เพื่อใหบริการรับใชพระ 
ศาสนจักรและสังคมคาทอลิกไทย รวมทั้งผูสนใจใฝรูในสาขาวิชาเหลานี้”  (บรรณาธิการ, 2539: บท
บรรณาธิการ) 

 

นอกจากนั้น ยังคงยืนยันถึงการมีสวนรวมของผูอาน  “เรายินดีรับใชทาน
อยางดีที่สุด แตดีที่สุดของเราอาจจะยังไมใชดีที่สุดของทานก็ได ฉะนั้น หากทานอยากใหเรารับใช
อยางไร กรุณาชวยบอกเราใหทราบดวยครับ... อนาคตสดใสของวารสารฉบับนี้ ไมใชอยูที่เราตาม
ลําพัง แตอยูที่ทานกับเรา” (บรรณาธิการ, 2539: บทบรรณาธิการ)  

 

บาทหลวงประยูร  พงศพิษณุ ยังคงสานตอแนวทางการดําเนินงานการ
นําเสนอบทความลงวารสารฯ โดยเฉพาะการเปดพื้นที่ใหนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมไดนําเสนอ
บทความ เชน ในวารสารฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1997/ พ.ศ. 2540 ลงบทความ
สรุปสารนิพนธเร่ือง “ความหมายของการทํางานกับคุณคาของชีวิต”  (2540: 81 – 92)โดยขจรพัฒน  
ตังหยิน  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาในสมัยนั้น  รวมทั้งการมอบหมาย
ใหนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมนําเสนอบทความ “แนะนําหนังสือ”  ที่เคยมีการจัดทําในชวงเริ่มตน
ของวารสารฯ สมัยบาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยมเปนบรรณาธิการ   เชน ในวารสารฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 
2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1997/ พ.ศ. 2540  บทความแนะนําหนังสือ (2540: 98 – 100) โดย
ประสิทธิ์  ตันเจริญ นักศึกษาคณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา ในสมัยนั้น  

 

นอกจากนั้น ยังสานตอเครือขายกับนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิดานปรัชญา 
ศาสนาและเทววิทยาจากที่อ่ืนๆ  ซ่ึงเปนที่รูจักกันดีกับกองบรรณาธิการ ดังในวารสาร ปที่ 20 ฉบับที่ 
3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1996/ พ.ศ. 2539  ที่ลงบทความเรื่อง “เหตุวิสัยกับเจตจํานงเสรี”  (2539: 
96 – 110) โดยวรยุทธ  ศรีวรกุล  อาจารยคณะปรัชญาและศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  และ 
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“กฎจริยธรรมสัมบูรณมีหรือไม”  (2539: 111 – 127) อาจารยคณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  
หรือในวารสารฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1997/ พ.ศ. 2540  นําเสนอบทความ
เร่ือง “การแสวงหากําไรสูงสุดในทางธุรกิจขัดแยงกับพุทธจริยธรรมหรือไม?” (2540: 64 – 70) โดย
สุภาวดี   นัมคณิสรณ อาจารยคณะปรัชญาและศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ “วิธีคิดวา
ดวยจักรวาลวิทยาของกลุมคนไทในเวียดนาม”  (2540: 71 – 78)  โดย อรรถ  นันทจักร อาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนตน 

 

นอกจากนั้น เพื่อแกปญหาเรื่องงบประมาณการจัดทําวารสารฯ ที่ยังคงเปน
ปญหาที่คณะผูจัดทําวารสารฯ ตองประสบทุกสมัย ไดเพิ่มคาสมาชิกรับวารสาร จากเดิม 100 บาท
ตอป เปน 150 บาทตอป เร่ิมตั้งแตวารสารฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1997/ พ.ศ. 
2540  (2540: ปกใน)  และหาวิธีประหยัดงบประมาณการจัดทําวารสารฯ  ดวยการเปลี่ยนแปลง
หนาปกจากเดิมส่ีสี เปนสองสีในวารสารฯ ปที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1997/ พ.ศ. 
2540  (2540: หนาปก) และสีเดียว ในวารสารปที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1997/ พ.ศ. 
2540  (2540: หนาปก) 

 

6. พัฒนาการชวงท่ี 6  พ.ศ. 2541 สมัยบาทหลวงวิทยา  คูวิรัตน เปนบรรณาธิการ
สรางสรรค 

บาทหลวงวิทยา  คูวิรัตน  ทําหนาที่บรรณาธิการสรางสรรควารสารแสงธรรม
ปริทัศนจํานวนสองฉบับ คือ ตั้งแตฉบับปที่ 22 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1998/ พ.ศ. 2541 
(2541: ปกใน) ถึงปที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1987/ พ.ศ. 2541 (2541: ปกใน) โดย
มีบาทหลวงสําราญ วงศเสงี่ยม เปนบรรณาธิการ – ผูพิมพโฆษณา 

 

1. แนวทางการดําเนินงานและคณะทํางาน 
การดําเนินงานในชวงที่บาทหลวงวิทยา  คูวิรัตน ทําหนาที่บรรณาธิการ

สรางสรรค  มีแนวทางการดําเนินงานกอนหนา รวมทั้งกองบรรณาธิการชุดเดียวกับบาทหลวง
ประยูร  พงศพิษณุ  ดังปรากฏในวารสารฯ ปที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1998/พ.ศ. 
2541 (2541: ปกใน) ดังนี้ 
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บรรณาธิการ- ผูพิมพ ผูโฆษณา  :  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม 
บรรณาธิการสรางสรรค   :  บาทหลวงวิทยา  คูวิรัตน 
กองบรรณาธิการ 
  ฝายพระคัมภีร   :  บาทหลวงทัศไนย  คมกฤส 
  ฝายกฎหมายพระศาสนจักร :  บาทหลวงทวีศักดิ์  กิจเจริญ 
  ฝายชีวิตทางจิตใจ  :  บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร 
  ฝายพิธีกรรม   :  บาทหลวงสํารวย  กิจสําเร็จ 
  ฝายพระสัจธรรม   :  บาทหลวงฟรังซิส ไกส 
  ฝายจริยธรรม   :  บาทหลวงชุมภา  คูรัตน 
  ฝายประวัติศาสตรพระศาสนจักร :  บาทหลวงสุรชัย  ชุมศรีพันธุ 
  ฝายการแพรธรรมคําสอน  :  บาทหลวงวีระ  อาภรณรัตน 
  ฝายปรัชญา   :  บาทหลวงยัง ดังโตแนล 
  ฝายดนตรีศักดิ์สิทธิ์  :  บาทหลวงไพศาล  อานามวัฒน 

 

การเรียงพิมพ สมาชิก จัดจําหนาย และจัดพิมพ ดําเนินการโดยฝายวารสาร
แสงธรรมปริทัศน และฝายการพิมพ วิทยาลัยแสงธรรม เชนเดียวกับการดําเนินในชวงที่ผานมา 

 

2. พัฒนาการวารสารฯ 
แมบาทหลวงวิทยา คูวิรัตน จะทําหนาที่บรรณาธิการสรางสรรคเพียงสอง

ฉบับ แตไดพยายามรักษาคุณภาพตามอัตลักษณของวารสาร  ในการนํากําหนดกรอบการเสนอ
บทความดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา รวมท้ังการยืนยันถึงการมีสวนรวมที่กองบรรณาธิการ
ยินดีนอมรับ ดังในวารสารฯ ปที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1998/ พ.ศ. 2541 ที่วา 
“ขอขอบคุณทานผูอานทุกทาน ที่เปนกําลังใจ และใหคําติชมมายังกองบรรณาธิการ ขอรับไวและจะ
นําไปปรับปรุงใหดียิ่งๆ ขึ้น” (2541: ก) และ ในวารสารฯ ปที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
ค.ศ. 1998/ พ.ศ. 2541  ที่วา “ทานผูอานมีความสนใจสอบถามปญหา หรือปรารถนาจะเขาใจในเรื่อง
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ใดใหกระจางยิ่งขึ้น ขอเชิญติดตอมายังกองบรรณาธิการ หรือปรารถนาจะใหขอเสนอแนะประการ
ใด ทางเรายินดีรับไว เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขตอไป”  (2541: บทบรรณาธิการ) 

 

นอกจากนั้นยังคงใหโอกาสนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมนําเสนอบทความ 
“แนะนําหนังสือ” ดังในวารสารฯ ปที่ 22 ฉบับที่ 2 (2541: 123 – 126) และการสานตอการนําเสนอ
บทความจากนักวิชาการ   ผูทรงคุณวุฒิดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ที่มีความคุนเคยกับกอง
บรรณาธิการ  เชน  ในวารสารฯ  ปที่  22 ฉบับที่  2ฯ  ที่นําเสนอบทความเรื่อง  “บทบาทของ 
Hermenueutics ในปรัชญาและศาสนา”  (2541: 106 – 111) โดย อ.สุภาวดี  นัมคณิสรณ อาจารย
คณะปรัชญาและศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนตน 

 

ส่ิงที่แสดงถึงพัฒนาเดนชัดของการนําเสนอบทความในวารสารฯ ในชวงนี้
ไดแก การนําเสนอบทความตามการประกาศเฉลิมฉลองของคริสตศาสนจักร  กลาวคือ ในชวงที่
บาทหลวงวิทยา  คูวิรัตน เปนบรรณาธิการสรางสรรค (ค.ศ. 1998) เปนปที่พระสันตะปาปา ยอหน 
ปอลที่ 232 ประกาศใหเปน “ปแหงพระจิตเจา”  วารสารฯ ทั้งสองฉบับจึงนําเสนอบทความเชิง
วิชาการเรื่องพระจิตเจา เชน “ปแหงพระจิตเจา”  (2541 (ปที่ 22 ฉบับที่ 1) : 1 – 14)  โดยบาทหลวง
ปรีชา  ธรรมนิยม และ “พระจิตเจา ทรงหลอเล้ียงความหวังของเรา”  (2541 (ปที่ 22 ฉบับที่ 2): 1 – 
13)  โดยบาทหลวงฟรังซิส  ไกส  เปนตน 

 

7. พัฒนาการชวงท่ี 7  ระหวาง พ.ศ. 2541 – 2547 สมัยบาทหลวงประชาชาติ       
ปรีชาวุฒิ เปนบรรณาธิการสรางสรรค 

บาทหลวงประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ  ทําหนาที่บรรณาธิการสรางสรรคฯ  ตั้งแตฉบับป
ที่ 22 ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม  ค.ศ. 1998/ พ.ศ. 2541  (2541: ปกใน)  ถึงปที่ 28 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน ค.ศ. 2004/ พ.ศ. 2547 (2547: ปกใน)โดยมีบาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม  เปน
บรรณาธิการ – ผูพิมพโฆษณา  ทั้งนี้ บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม มีช่ือปรากฏเปนบรรณาธิการ-ผู
พิมพโฆษณา จนถึงวารสารฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม ค.ศ. 2000/พ.ศ. 2543 (2543: 

                                                 
32 ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรคาทอลิก ระหวางป ค.ศ. 1978 – 2005. 
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รองปกใน)  หลังจากนั้น ตั้งแตวารสารฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม ค.ศ. 2000/พ.ศ. 2543  
ไมปรากฏผูทําหนาที่บรรณาธิการ ผูพิมพโฆษณาอีกเลย (2543: ปกใน)  

 

1. แนวทางการดําเนินงานและคณะทํางาน 
บาทหลวงประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ ยังคงรักษาแนวทางการดําเนินงานการจัดทํา

วารสารฯ เชนเดียวกับการจัดทําวารสารที่ผานมา รวมทั้งกองบรรณาธิการชุดเดิม  ดังในวารสารฯ ป
ที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1998/ พ.ศ. 2541 ดังนี้ (2541: ปกใน) 

 

บรรณาธิการ- ผูพิมพ ผูโฆษณา  :  บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม 
บรรณาธิการสรางสรรค   :  บาทหลวงประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ 
กองบรรณาธิการ 
  ฝายพระคัมภีร   :  บาทหลวงทัศไนย  คมกฤส 
  ฝายกฎหมายพระศาสนจักร :  บาทหลวงทวีศักดิ์  กิจเจริญ 
  ฝายชีวิตทางจิตใจ  :  บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร 
  ฝายพิธีกรรม   :  บาทหลวงสํารวย  กิจสําเร็จ 
  ฝายพระสัจธรรม   :  บาทหลวงฟรังซิส ไกส 
  ฝายจริยธรรม   :  บาทหลวงชุมภา  คูรัตน 
  ฝายประวัติศาสตรพระศาสนจักร :  บาทหลวงสุรชัย  ชุมศรีพันธุ 
  ฝายการแพรธรรมคําสอน  :  บาทหลวงวีระ  อาภรณรัตน 
  ฝายปรัชญา   :  บาทหลวงยัง ดังโตแนล 
  ฝายดนตรีศักดิ์สิทธิ์  :  บาทหลวงไพศาล  อานามวัฒน 

 

การเรียงพิมพ สมาชิก จัดจําหนาย และจัดพิมพ ดําเนินการโดยฝายวารสาร 
แสงธรรมปริทัศน และฝายการพิมพ วิทยาลัยแสงธรรม เชนเดียวกับการดําเนินในชวงที่ผานมา 
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2. พัฒนาการวารสารฯ 
การจัดทําวารสารฯ ในชวงนี้ เปนการรักษาคุณภาพและรูปแบบตามอัตลักษณ

ของวารสารฯ กลาวคือ การนําเสนอบทความ “คําสอนทางเทววิทยา พระคัมภีร...ชีวิตจิตและปรัชญา
ในรูปแบบหลากหลายตางๆ กัน เพื่อจะสามารถเปนแนวทาง แงคิด มุมมอง และการดําเนินชีวิตใน
สภาพปจจุบัน” (บรรณาธิการ, 2541: บทบรรณาธิการ)  ผูเขียนบทความยังคงเปนกลุมเดิม คือ 
คณาจารย (บาทหลวง) บัณฑิต/นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม รวมทั้งนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิดาน
ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ที่กองบรรณาธิการติดตอไว  อยางไรก็ตาม ส่ิงที่บาทหลวงประชาชาติ  
ปรีชาวุฒิพยายามดําเนินการ คือ การนําเสนอบทความนําสูการดําเนินชีวิตในสภาพปจจุบัน  “เพื่อจะ
สามารถเปนแนวทาง แงคิด มุมมอง และการดําเนินชีวิตในสภาพยุคปจจุบัน ขณะที่เศรษฐกิจถดถอย 
จริยธรรมสับสน พฤติกรรมสังคมเบี่ยงเบนสับสน และจิตมนุษยวิปริตบิดเบือน... ตองชวยกันหันมา
ใหความสนใจและเอาใจใสกันมากยิ่งขึ้น” (2541: บทบรรณาธิการ)  เชน ในวารสารปที่ 22 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1998/ พ.ศ. 2541 นําเสนอบทความเรื่อง “ชีวิตจิตของฆราวาส”  (2541: 1 – 
9) โดยบาทหลวงสมพร  อุปพงศ  อาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรมในสมัยนั้น หรือบทความเรื่อง 
“โฮโมเซ็กสชัวล . . .สาเหตุ  ความเขาใจและแนวทางในการอภิบาล” โดยบาทหลวงเชิดชัย   
เลิศจิตรเลขา อาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 

 

2.1 วารสารแสงธรรมปริทัศนกับการประชาสัมพันธวิทยาลัยแสงธรรม 
นอกจากนั้น วารสารฯ  ยังเปนสื่อกลางการประชาสัมพันธใหกับ

หนวยงานภายในวิทยาลัยแสงธรรม เชน การแนะนําศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัย
แสงธรรม และแนวทางการพิจารณาใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย (2541: 79 – 81) รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดใหมของวิทยาลัย ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา ดังในวารสารฯ ปที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ.  2001/ พ.ศ. 2544 
(2544: 111) และการประชาสัมพันธผลงานเชิงวิชาการของวิทยาลัยแสงธรรมและผลงานเชิง
วิชาการของหนวยงานอื่นๆ ในแวดวงคริสตศาสนา ในขอความที่วา “หนังสือดีมีคุณคา แผนกขาย
หนังสือวิทยาลัยแสงธรรม” (2544: 111 – 112) 
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ใน พ.ศ. 2544 โอกาสที่วิทยาลัยแสงธรรมเฉลิมฉลองครบรอบปที่ 25 
คณะผูจัดทําไดชวยประชาสัมพันธการเฉลิมดังกลาว ดังปรากฎในวารสารฯ ตั้งแตฉบับปที่ 25 ฉบับ
ที่ 1 ถึงฉบับที่ 3 (2544: ปกหลัง) เปนตน 

 

2.2 การจัดทําวารสารฯ ฉบับพิเศษ  “ดรรชนีวารสารแสงธรรมปริทัศน 
ฉบับ ค.ศ. 1999/พ.ศ. 2541” 

ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งที่เปนจุดเดนของการดําเนินงานจัดทําวารสาร
ในชวงนี้ คือ การจัดทําวารสารฯ ฉบับพิเศษ “ดรรชนีวารสารแสงธรรมปริทัศน ตั้งแตปที่ 1 ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2520 จนถึงปที่ 22 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541”  (คณะผูจัดทํา, 2541) ที่จริง การทําดรรชนีวารสารฯ 
เคยมีการจัดทําครั้งแรกและนําเสนอในวารสารฯ ปที่ ในสมัยที่บาทหลวงวิชา  หิรัญญการเปน
บรรณาธิการสรางสรรค ซ่ึงทําการรวบรวมและแยกประเภทบทความวารสารฯ ออกเปน 16 ประเภท 
และนําเสนอเปนบทความสวนหนึ่งในวารสารฯ ปที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 1989/ 
พ.ศ. 2532 ในคอลัมภ “ดรรชนีบทความตางๆ ที่พิมพลงในวารสารแสงธรรมปริทัศน” (2532: 83 – 
120)  แตการจัดทําดรรชนีวารสารฯ ในสมัยบาทหลวงประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ เปนบรรณาธิการ
สรางสรรคนี้ เปนการจัดทําดรรชนีที่เปนรูปเลมแยกออกมาตางหาก เปน “วารสารฯ ฉบับพิเศษ” ใน 
พ.ศ. 2541 ที่คณะผูจัดทํา “ขอมอบเปนของขวัญแกสมาชิกทุกทาน” (คณะผูจัดทํา, 2541: ก) และไม
ถูกนับเปนวารสารที่ตอจากฉบับปที่ 22  ฉบับที่ 3ฯ  เนื่องจากมีการออกวารสารฯ  ปที่ 23 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1999/ พ.ศ. 2542  ที่เปนวารสารฯ ตอจากฉบับปที่ 22  ฉบับที่ 3ฯ 

 

วารสารฯ ฉบับพิเศษ “ดรรชนีวารสารแสงธรรมปริทัศนฯ”  ที่คณะ
ผูจัดทําในชวงนี้จัดทําขึ้น ไดจัดหมวดหมูบทความในวารสารฯ  ออกเปน  13 หมวด  ไดแก  
“กฎหมายพระศาสนจักร  การแพรธรรม-คําสอน  จริยธรรม  ชีวิตกระแสเรียก  ชีวิตทางจิตใจ      
เทววิทยา  บทความทั่วไป  ประวัติศาสตรพระศาสนจักร ปรัชญา พระคัมภีร พระสัจธรรม พิธีกรรม 
และศาสนสัมพันธ  (คณะผูจัดทํา, 2541: ก) เพื่อเปนประโยชนและสะดวกตอการคนควาศึกษา
สําหรับผูสนใจบทความดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาตามอัตลักษณบทความของวารสารฯ 
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2.3 การรักษาคุณภาพและรูปการนําเสนอบทความอยางตอเนื่อง 
บาทหลวงประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ บรรณาธิการสรางสรรคในสมัยนั้น 

พยายายามรักษาคุณภาพและรูปแบบการนําเสนอบทความในวารสารฯ ทานไดติดตอ ติดตาม
บทความปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาจากผูเขียนประจํา ไดแก คณาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  เชน ใน
วารสารฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1999/ พ.ศ. 2542 นําเสนอบทความ “หนังสือ
วิวรณเปนขาวดี”  (2542: 1 – 11) โดยบาทหลวงทัศไนย  คมกฤส  การนําเสอบทความสรุปสาร
นิพนธของนักศึกษาเรื่อง “เมื่อขาพเจาคิดถึงความตาย” (2542: 24 – 37) โดยวุฒิชัย  อองนาวา 
นักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  และบทความเรื่อง “ความรูกับ
ความสุข”  (2542: 38 – 48)  โดย อ.สมภาร  พรมทา  อาจารยคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ที่ลงบทความในชื่อดังกลาวอยางตอเนื่อง ในวารสารฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 2ฯ  (2542: 29 – 
37)  จนจบในวารสารฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 3ฯ  (2542: 61 – 71)  เปนตน 

 

2.4 วารสารแสงธรรมปริทัศนกับการเฉลิมฉลองปปติมหาการุญ ค.ศ. 2000 
การจัดทําวารสารฯ ในชวงนี้ เปนชวงที่คริสตศาสนจักรและคริสตชน

กําลังตื่นตัวตอการเฉลิมฉลองปปติมาหาการุญ ค.ศ. 2000 คณะผูจัดทําวารสารฯ แสดงถึงความ
สํานึกถึงการเปนสวนหนึ่งของคริสตศาสนจักร ที่อยูระหวางการเตรียมการและการจัดเฉลิมฉลอง
ครอบรอบ  2000 ปแหงการบังเกิดของพระเยซู เจา  (ปปติมหาการุญ  ค .ศ .  2000) ดวยการ
ประชาสัมพันธการเฉลิมฉลอง “ปปติมหาการุญ ค.ศ. 2000” โดยนําโลโกการเฉลิมฉลองมาจัดพิมพ
ลงที่ปกหลัง ในวารสารฯ ตั้งแตฉบับปที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1999/ พ.ศ. 2542 
จนถึงฉบับปที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 2000/ พ.ศ.  2543 รวมทั้งการนําเสนอบทความ
อธิบายความหมายการฉลองป 2000 ดังในวารสารฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 
1999/ พ.ศ. 2542 ที่เสนอบทความเรื่อง “ความหมายของการฉลองป 2000 ตามแนวคิดของนัก
ปรัชญา”  (2542: 1 – 8)  โดยบาทหลวงยัง ดังโตแนล  “ความหมายและประวัติของยูบีลี” (2542: 10– 
29)  โดย บาทหลวงวีระ  อาภรณรัตน เปนตน 
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2.5 การสรางจิตสํานึกความสัมพันธท่ีใกลชิดในกลุมผูจัดทํา/ผูเขียนและ
ผูอานวารสารฯ 

คณะผูจัดทําพยายามทําใหสมาชิกวารสารฯ สํานึกถึงการมีความสมัพนัธ
ที่ใกลชิดระหวางคณะผูจัดทํา/ผูเขียนบทความลงวารสารฯ และผูอาน ดวยการลงประชาสัมพันธเพื่อ
ไวอาลัยในการจากไปของบาทหลวงออกัสติน โมล่ิง, เอส.เจ อาจารยวิทยาลัยแสงธรรมและหนึ่งใน
นักเขียนบทความในวารสารฯ ดังปรากฏในวารสารฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 
1999/ พ.ศ. 2542 ดังขอความที่วา “พวกเราชาวแสงธรรมทุกคน ขอรวมไวอาลัยแก คุณพอออกัสติน 
โมล่ิง, S.J.  ขอใหวิญญาณของคุณพอไดอยูในสันติสุขนิรันดรเทอญ” (2542: ค) 

 

2.6 การแกปญหารายรับที่ไมเพียงพอตอตนทุนการผลิตวารสารฯ 
ปญหาสําคัญที่คณะผูจัดทําเผชิญหนา เปนปญหาเดิมที่คณะผูจัดทําชุด

กอนๆ ประสบ คือ งบประมาณการจัดทําวารสารฯ ที่รายรับไมเพียงพอตอตนทุนการจัดทํา  คณะ
ผูจัดทําพยายามแกปญหาดวยการติดตามเก็บคาสมาชิกที่คางชําระ มีทั้งการทําจดหมายแจงใหทราบ 
รวมทั้งการประชาสัมพันธเพื่อขยายจํานวนสมาชิกใหม  ดังที่บาทหลวงประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ ไดให
สัมภาษณตอผูวิจัยถึงแนวทางการแกปญหาดังกลาว (2551 : สัมภาษณ)  รวมทั้งการเพิ่มคาสมาชิก
รับวารสารฯ จากเดิมปละ 150  เปนปละ 200 บาท  เริ่มตั้งแตวารสารฯ ปที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน – 
ธันวาคม ค.ศ. 1999/ พ.ศ. 2549 เปนตนไป  ซ่ึงไดรับความรวมมืออยางดีจากสมาชิกและผูสนับสนุน
วารสารฯ สงผลใหมีงบประมาณการจัดทําวารสารฯ ไดคลองตัวยิ่งขึ้นระยะหนึ่ง  

 

2.7 การเปล่ียนแปลงหนาปกหนาวารสารฯ และการจัดพิมพท่ีไดมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น 

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาวารสารฯ จากเดิมปกสีเดียวเปนปกสี่สี  
เร่ิมตั้งแตวารสารฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 2000/ พ.ศ. 2543 เปนตนไป โดย
หนาปกจะเปนสี่สี รูปแบบเดียวกันตลอดป ดังในวารสารฯ  ปที่ 24 ฉบับที่ 1ฯ ถึงฉบับที่ 3ฯ  
วารสารฯ ปที่ 25 ฉบับที่ 1 ถึง 3 วารสารฯ ปที่ 26 ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 3 เปนตนไปจะมีรูปแบบปกที่
เหมือนกัน เพื่อประหยัดคาปกและการออกแบบปก 
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นอกจากนั้น มีการสงวารสารฯ เขาโรงพิมพ เพื่อความคมชัดและการเขา
เลมวารสารเปนไปตามมาตรฐานวารสารเชิงวิชาการยิ่งขึ้น    

 

2.8 ท่ีปรึกษาและวัตถุประสงควารสารฯ 
มีการปรากฏชื่อ “ที่ปรึกษา” อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไมปรากฏชื่อมาตั้งแต 

วารสารฯ ปที่ 15 ฉบับที่ 2 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1991/ พ.ศ. 2534 ดวยการปรากฏชื่ออธิการ
สถาบันแสงธรรมและอธิการวิทยาลัยแสงธรรม เปนที่ปรึกษาวารสารฯ ตั้งแตนั้นเปนตนมา รวมทั้ง
การปรากฏ “วัตถุประสงค” สามขอของการจัดทําวารสารฯ เปนครั้งแรกในวารสารฯ ฉบับดังกลาว 
ไดแก (2543: ปกใน) 

1. เพื่อเสริมสรางความรูทางวิชาการในดานเทววิทยาและปรัชญา 
2. เพื่อเปนสื่อกลางความรู และความสัมพันธอันดีทางดานศาสนา 
3. เพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ทางดานศาสนา 

คุณธรรมและจริยธรรม 
วัตถุประสงคทั้งสามขอนี้ ยังคงใชเร่ือยมาจนปจจุบัน 

 

2.9 การปรับปรุงกองบรรณาธิการและการประสานงานการจัดทํา 
นอกจากนั้น  มีการจัดกองบรรณาธิการใหม จากเดิม 10 ฝาย ยุบเหลือ 7 

ฝาย แตละฝายมีผู รับผิดชอบ ซ่ึงสวนใหญยังคงเปนผู รับผิดชอบชุดเดิม มีการเปลี่ยนแปลง
ผูรับผิดชอบฝายจริยธรรม และฝายประวัติศาสตรพระศาสนจักร ดังปรากฏครั้งแรกในวารสารฯ ปที่ 
25 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 2001/ พ.ศ. 2544 ไดแก (2544: รองปกใน) 

 

ฝายพระคัมภีร    บาทหลวงทัศไนย  คมกฤส 
ฝายชีวิตทางจิตใจ   บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร 
ฝายพระสัจธรรม   บาทหลวงฟรังซิส ไกส 
ฝายจริยธรรม    บาทหลวงเชิดชัย  เลิศจิตรเลขา 
ฝายการแพรธรรมคําสอน  บาทหลวงวีระ  อาภรณรัตน  
ฝายปรัชญา    บาทหลวงยัง ดังโตแนล 
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ฝายประวัติศาสตรพระศาสนจักร บาทหลวงอเร็นซ  บรูโน 
 

นอกจากนั้น ยังไดเปล่ียนแปลงการรับผิดชอบการจัดพิมพ สมาชิกและ
การจัดจําหนาย จากฝายวารสารแสงธรรมปริทัศน เปลี่ยนมาเปนความรับผิดชอบของวิทยาลัย    
แสงธรรม 

 

2.10 วารสารฯ สะทอนถึงพัฒนาการของวิทยาลัยแสงธรรมอยางตอเนื่อง 
วารสารแสงธรรมปริทัศนในชวงนี้ สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการของ

วิทยาลัยแสงธรรม โดยเฉพาะการประชาสัมพันธงานวิจัยของศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรมเชน ในวารสารฯ ปที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ค.ศ. 2546/ พ.ศ. 2003 ที่
ประชาสัมพันธงานวิจัยเร่ืองการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนคาทอลิก (2546: 93)  

 

8. พัฒนาการชวงท่ี 8 ระหวาง พ.ศ. 2547 – 2549  สมัยบาทหลวงชูศักดิ์  สิริสุทธ์ิ  
เปนบรรณาธิการสรางสรรค 

บาทหลวงชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ทําหนาที่บรรณาธิการสรางสรรคฯ  ตั้งแตฉบับปที่ 28 
ฉบับที่ 2  พฤษภาคม-สิงหาคม ค.ศ. 2004/พ.ศ. 2547  (2547: ปกใน)  ถึงปที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน-
ธันวาคม ค.ศ. 2006/พ.ศ. 2549 (2549: บทบรรณาธิการ) และไดยุติหนาที่บรรณาธิการสรางสรรค 
เนื่องจากพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 1633 สถาปนาใหทานเปนมุขนายก  ประมุขสังฆมณฑล
นครราชสีมา   

 

1. แนวทางการดําเนินงานและคณะทํางาน 
บาทหลวงชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ยังคงรักษาและตอเนื่องแนวทางการจัดทําวารสารฯ 

ดังที่มีการดําเนินการมากอนหนานี้ รวมทั้งการจัดกองบรรณาธิการเปนฝายตางๆ แตละฝายมี
ผูรับผิดชอบเชนเดียวกับที่บาทหลวงประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ  จัดระบบไว  ดังปรากฏในวารสารฯ ปที่ 
28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม ค.ศ. 2004/พ.ศ. 2547 ดังนี้ (2547: ปกใน) 

 

                                                 
33 ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรคาทอลิก ตั้งแต ค.ศ. 2005 เปนตนมา. 
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ที่ปรึกษา 
 บาทหลวงสมพร  อุปพงศ  อธิการสถาบันแสงธรรม 
 บาทหลวงวิทยา  คูวิรัตน  อธิการวิทยาลัยแสงธรรม 
บรรณาธิการสรางสรรค 
 บาทหลวงชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ 
กองบรรณาธิการ 

ฝายพระคัมภีร    บาทหลวงทัศไนย  คมกฤส 
ฝายชีวิตทางจิตใจ   บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร 
ฝายพระสัจธรรม   บาทหลวงฟรังซิส ไกส 
ฝายจริยธรรม    บาทหลวงเชิดชัย  เลิศจิตรเลขา 
ฝายการแพรธรรมคําสอน  บาทหลวงวีระ  อาภรณรัตน  
ฝายปรัชญา    บาทหลวงยัง ดังโตแนล 
ฝายประวัติศาสตรพระศาสนจักร บาทหลวงอเร็นซ  บรูโน34 

 

การประสานงานในการจัดทํา และการดูแลสมาชิก อยูในความรับผิดชอบ
ของวิทยาลัยแสงธรรม 

 

2. พัฒนาการวารสารฯ 
บาทหลวงชูศักดิ์  สิริสุทธิ์   ยังคงยืนยันและพัฒนาคุณภาพวารสารแสงธรรม

ปริทัศนตามรูปแบบที่คณะผูจัดทํากอนหนาไดจัดทําไว  ดังในวารสารฯ ปที่ 28 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม ค.ศ. 2547/ พ.ศ. 2004 ที่วา “หนังสือวารสารแสงธรรมปริทัศนฉบับนี้ ยังคงไว
ซ่ึงเนื้อหาสาระที่คับแนนและมีคุณภาพ”  (2547: บทบรรณาธิการ) และย้ําถึงบทความของวารสารฯ 
ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน “...แตไดเปดประเด็นไว โดยการตระหนักถึงความ
หวงใยของพระศาสนจักรในเอเชียตอครอบครัวคริสตชน ซ่ึงไดรับผลกระทบอยางมากจากการ

                                                 
34 มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบฝายประวัติศาสตรพระศาสนจักร เปนบาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล ตั้งแตวารสารฯ ปที่ 30 ฉบับที่ 
1 มกราคม-เมษายน ค.ศ. 2006/พ.ศ. 2549  เปนตนไป. 
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เปล่ียนแปลงสังคมในปจจุบัน... เราจึงมีหนาที่ที่จะตองชวยกันปกปองคุมครองสถาบันครอบครัวนี้
ไวอยางสุดชีวิต เพราะครอบครัวแบบไทยๆ คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทย”  (2547: บท
บรรณาธิการ)  มีการนําเสนอบทความที่เกี่ยวของกับครอบครัว เพื่อแสดงจุดยืนของคริสตศาสนจักร 
ในการตระหนักถึงและแนวทางการเผชิญหนากับปญหาดังกลาว  เชน บทความเรื่อง “ครอบครัว
เอเชีย มุงสูวัฒนธรรมแหงชีวิต”  (2547: 1-10)โดย ภราดาทินรัตน  คมกฤส  หรือบทความเรื่อง “การ
เรียนรูดวยการรับใชสังคม”  (2547: 91-101)  โดย ภคินีชวาลา  เวชยันต  เปนตน   

 

บทความที่นําเสนอในวารสารยังสะทอนถึงการอิงบริบทสังคมไทยและคริสต
ศาสนจักร  โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศไทยประสบโศกนาฎกรรม “คล่ืนยักษสึนามิ” ในวันที่ 26 
ธันวาคม 2547 รวมทั้งเหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยผูกอการรายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  มี
การนําเสนอบทความที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมและสงเสริมการรวมมือกัน เชน ในวารสารฯ ปที่ 28 
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม ค.ศ. 2004/ พ.ศ. 2547 เรื่อง “ความขัดแยงและการรวมมือระดับ
ศีลธรรม”  (2547: 11-20)  และ  “มิติดานสังคม ในทิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2000”  (2547: 21-28)  
โดย ภราดาทินรัตน  คมกฤส  เปนตน  นอกจากนั้น ใน พ.ศ. 2548  ซึ่งเปนปที่คริสตศาสนจักรตอง
เผชิญหนากับความโศกเศรากับการสิ้นพระชนมของพระสันตะปาปายอหน ปอลที่ 2  วารสารฯ ได
นําเสนอบทความที่เกี่ยวของกับพระสันตะปาปาฯ ดังปรากฏในวารสารฯ ปที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-
เมษายน ค.ศ. 2005/ พ.ศ. 2548  ที่เสนอบทความเรื่อง “คนดีของโลก พระสันตะปาปา ยอหน ปอล  
ที่ 2”  (2548: 1-8)  หรือในวารสารฯ ปที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม ค.ศ. 2005/พ.ศ. 2548  ใน
บทความเรื่อง “มนุษยคือบุคคลผูเปนฉายาของพระเจา.. แนวคิดเรื่องมนุษยของพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2” (2548: 1-44) โดยบาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา เปนตน 

 

วารสารฯ ยังคงแสดงจุดยืนถึงการเปนสวนหนึ่งของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
แหงประเทศไทย โดยเฉพาะการตอบสนองนโยบายจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทย ที่ประกาศให ค.ศ. 2005 เปน “ปแหงศีลมหาสนิทและกระแสเรียก” ดังปรากฎใน
วารสารฯ ปที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ค.ศ. 2005/พ.ศ. 2548 ดวยการนําเสนอบทความเรื่อง 
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“สาสนอภิบาลเรื่องปแหงศีลมหาสนิทและกระแสเรียก”  (ฉบับราง) (2548: 9-21) โดยบาทหลวง 
สมพร  อุปพงศ อธิการสถาบันแสงธรรมในขณะนั้น   

 

ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง ของการจัดทําวารสารฯ ในชวงนี้ คือ วารสารฯ ยังคง
นําเสนอบทความเชิงวิชาการทางปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบทความที่
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยแสงธรรม หรือการศึกษา วิเคราะห วิจัยองคความรูใน
เกี่ยวกับประเด็นปญหาดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เพื่อถายทอดความรูในสาขาวิชาดังกลาว
แกผูอาน โดยคณาจารย บัณฑิต นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  เปนที่นาสังเกตวา คณะผูจัดทํามีการ
ติดตอ ประสานงานกับนักเขียนบทความอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะนักเขียนประจําวารสารฯ ที่เปน
คณาจารยวิทยาลัยแสงธรรม ที่มีสวนในการกอตั้งการจัดทําวารสารฯ และยังคงนําเสนอบทความ
อยางตอเนื่อง ตั้งแตเร่ิมตน จนปจจุบัน  เชน  บาทหลวงทัศไนย  คมกฤส  บาทหลวงฟรังซิส ไกส  
บาทหลวงยัง ดังโตแนล  เปนตน  เชน ในวารสารฯ ปที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 2547/ 
พ.ศ. 2004  เสนอบทความเรื่อง “เทววิทยาของนักบุญลูกา”  (2547: 39 – 45) โดยบาทหลวงทัศไนย  
คมกฤส   “เทววิทยาเรื่องอวสานกาล”  (2547: 28-38) โดยบาทหลวงฟรังซิส ไกส หรือในวารสารฯ 
ปที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม ค.ศ. 2005/ พ.ศ. 2548  เสนอบทความเรื่อง “Paul Ricoeur: นัก
ปรัชญาที่ยิ่งใหญของศตวรรษที่ 20”  (2548: 75-83)  โดยบาทหลวยัง ดังโตแนล  ทั้งสามทานที่
กลาวถึงนี้ เปนอาจารยวิทยาลัยแสงธรรม และเปนนักเขียนที่นําเสนอบทความวารสารฯ ตั้งแต
เร่ิมตนการจัดทํา รวมทั้งคณาจารยวิทยาลัยแสงธรรมทานอื่นๆ ที่คณะผูจัดทําวารสารฯ ไดติดตอ 
ติดตามใหสงบทความ ดังที่เคยนําเสนอในการจัดทําวารสารฯ กอนหนานี้ เชน บาทหลวงชวลิต    
กิจเจริญ  บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร  บาทหลวงวีระ  อาภรณรัตน บาทหลวงวัชศิลป กฤษเจริญ  
บาทหลวงเบรตุชอร เคลาดิโอ ฯลฯ35  

 

คณะผูจัดทํายังคงดําเนินการ ติดตอ ติดตาม ประสานงานเปดรับบทความของ
บัณฑิตและนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมนํามาลงในวารสารฯ ดังที่เคยปฏิบัติกันมา ตัวอยางบทความ
ลงวารสารฯ ผลงานของบัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม เชน ในวารสารฯ ปที่   28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
                                                 
35 ดูไดจากวารสารฯ ที่มีการจัดทําขณะที่บาทหลวงชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เปนบรรณาธิการสรางสรรค.  
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สิงหาคม ค.ศ. 2004/ พ.ศ. 2547 ที่นําเสนอบทความเรื่อง “การเยี่ยมอภิบาลผูปวย” (2548: 72-86) 
โดยบาทหลวงสิรินนท  สรรเพ็ชร   หรือในวารสารฯ ปที่ 29  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 
2005/พ.ศ. 2548  ที่เสนอบทความเรื่อง “มันไมยุติธรรมเลย”  (2548: 85-89) และตัวอยางบทความ
ของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ที่เปนการสรุปสารนิพนธ หรือ บทความเชิงวิชาการของนักศึกษา  
เชน ในวารสารฯ ปที่ 28 ฉบับที่ 2ฯ ถึง ฉบับที่ 3  เสนอบทความเรื่อง “การพัฒนาชีวิตจิตพระสงฆ
สังฆมณฑลตามแนวคิดของนักบุญอิกญาซีโอ” (2547 (ปที่ 28 ฉบับที่ 2): 102 – 117, (ปที่ 28 ฉบับที่ 
3): 105-115)  โดย ไพศาล  ยอแซฟ ที่นําเสนอบทความที่เปนการสรุปสารนิพนธ อันเปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  นํามาลงในวารสารฯ หรือใน
วารสารฯ ปที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม ค.ศ. 2005/ พ.ศ. 2548  ที่เสนอบทความเรื่อง “ปรัชญา
จากพอมดนอย Harry Potter”  (2548: 100-107) ซ่ึงเปนการสรุปสารนิพนธของ บุญชรัสมิ์  สุขสวาง  
นักศึกษาปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาในขณะนั้น  นอกจากนั้น 
ในวารสารฯ ปที่ 28 ฉบับที่ 3ฯ  ที่เสนอบทความเรื่อง “ถาปรัชญาไทยจะเริ่มตนที่ภาษา”  (2547: 
116-122)  โดยวรศิลป  ฤกษสวาง  นักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา ในขณะนั้น และบทความเรื่อง “ประสบการณจากการประชุม UCIP ครั้งที่ 20”  (2547: 
123-127)  โดยวิทยา  ศิริถนอมวงศ นักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา  เปนตน 

 

คณะผูจัดทํา ยังคงติดตามและประสานงานไปยังผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการใน
แวดวงปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาของคริสตศาสนจักรและของประเทศไทย  ที่เคยนําเสนอ
บทความลงวารสารฯ รวมทั้งการติดตอไปยังนักวิชาการอื่นๆ ในสาขาวิชาดังกลาว เพื่อการนําเสนอ
บทความจะไดเนื้อหาที่หลากหลายมุมมอง  เชน ในวารสารฯ ปที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
ค.ศ. 2005/พ.ศ. 2548  นําเสนอบทความเรื่อง “ความมั่นคงของศาสนา จากมุมมองของปรัชญา”  
(2548: 57-74)  โดย ศ.กีรติ  บุญเจือ ราชบัณฑิต  หรือในวารสารฯ ปที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม ค.ศ. 2005/ พ.ศ. 2548  เสนอบทความเรื่อง “ทฤษฎีความรูแบบประสบการณนิยม”  (2548: 
115-125)  โดย ผศ. ดร.วรยุทธ  ศรีวรกุล  คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   
หรือ “โลกทัศนเกี่ยวกับโลกธรรมชาติจากพระคัมภีร : พื้นฐานสําหรับจริยศาสตร”  (2548: 91-98) 
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โดย ดร.สุภาวดี  นัมคณิสรณ อาจารยประจําคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  เปน
ตน  นักเขียนบทความทั้งสามทานที่นําเสนอขางตน เปนนักเขียนที่มีบทความนําเสนอลงวารสารฯ 
หลายฉบับ  นอกจากนั้นในวารสารฯ ปที่ 29  ฉบับที่ 1ฯ  มีการนําเสนอบทความเรื่อง  “วิชาปรัชญา” 
(2548 (ปที่ 29 ฉบับที่ 2): 91-96)  โดย ดร.ประสิทธิ์  ฤกษพิศุทธิ์  อาจารยประจําภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา มหาวิทยาลัยพายัพ   ซ่ึงเปนนักวิชาการในสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ที่มีการสงบทความ
เขามาครั้งแรกในวารสารฯ ฉบับดังกลาว 

 

นอกจากนั้น วารสารฯ ในชวงนี้ ยังรับพิจารณาและนําเสนอบทความจาก
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ที่สงบทความในสาขาวิชาที่ศึกษามาใหพิจารณา
และบรรณาธิการสรางสรรคพิจารณาเห็นควรใหนําเสนอในวารสารฯ ได ดังปรากฏในวารสารฯ ปที่ 
29 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม ค.ศ. 2005/ พ.ศ. 2548  ที่นําเสนอบทความเรื่อง “ปรัชญาการศึกษา
เชิงพฤติกรรมนิยม”  (2548: 95-99)  โดยวิเศษ  แสงกาญจนวนิช  นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนตจอหนในขณะนั้น เปนตน  และยังติดตอ ติดตามประสานงาน
เพื่อนําดุษฎีนิพนธ (รายงานการวิจัย) ที่นาสนใจของบาทหลวง นักบวช ภคินีของคริสตศาสนจักรมา
นําเสนอ ดังในวารสารฯ ปที่ 30 ฉบับที่ 2ฯ พฤษภาคม-สิงหาคม ค.ศ. 2006/ พ.ศ. 2549  ที่เสนอ
บทความเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูจริยธรรมแบบ MCCP สําหรับเด็กปฐมวัย” 
(2549: 113-127)  โดย ภคินีมาลีรัตน  บุญอนันตบุตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนตน 

 

คณะผูจัดทํา ภายใตการนําของบาทหลวงชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ยังไดร้ือฟนการ
นําเสนอบทความในรูปแบบของการแนะนําหนังสือ ดังท่ีเคยมีการนําเสนอตั้งแตชวงเริ่มตนของการ
จัดทําวารสารฯ ซ่ึงเปนบทความที่แนะนําหนังสือออกใหมในแวดวงปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  
ดังที่ปรากฏในวารสารฯ ปที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน และฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม ค.ศ. 
2006/พ.ศ. 2549 ในบทความ “แนะนําหนังสือ” (2549 (ปที่ 30 ฉบับที่ 1): 109 – 112) โดยบาทหลวง
สมชัย พิทยาพงศพร และ “แนะนําหนังสือ” (2549 (ปที่ 30 ฉบับที่ 2): 128-132) โดยบาทหลวง       
ซิกมุนด แลสเซ็นสกี้ และบาทหลวงสมชัย   พิทยาพงศพร   
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ที่สุด ในการจัดทําวารสารฯ ฉบับสุดทายในความรับผิดชอบของบาทหลวง 
ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ยังคงแสดงจุดยืนถึงการเปนวารสารเชิงวิชาการของวิทยาลัยแสงธรรม ดวยการ
นําเสนอบทความเชิงวิชาการ ที่เกี่ยวของกับวิทยาลัยแสงธรรม โอกาสฉลองครบ 30 ปวิทยาลัย 
แสงธรรม ดังปรากฏในวารสารฯ ปที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม ค.ศ. 2006/พ.ศ. 2549 ที่
บทความสวนใหญของวารสารฯ เนนการนําเสนอเชิงวิชาการ เพื่อแนะนําวิทยาลัยแสงธรรม 
เปนหลัก  เชน บทความเรื่อง “ฝายบริหารและการพัฒนา เฟองหนึ่งของวิทยาลัยแสงธรรม”  (2549: 
35-49)  โดยบาทหลวงไชโย  กิจสกุล และคณะ  “กิจกรรมนักศึกษา เครื่องมือประกาศขาวดี”  
(2549: 67-70) โดยบาทหลวงประยุทธ  ศรีเจริญ  เปนตน 

 

อัตลักษณของวารสารแสงธรรมปริทัศน 
 

วารสารแสงธรรมปริทัศนมีการกําหนดกรอบที่เปนพื้นฐานกําหนดอัตลักษณของ
วารสารตั้งแตเร่ิมตน คณะผูจัดทํา (กองบรรณาธิการ) ชุดแรกและผูเกี่ยวของทั้งในระดับผูนําคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย และผูมีสวนรวมอ่ืนๆ ไดรวมกันใหแนวทางและแสดงถึงความ
เขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับอัตลักษณของวารสารฯ และกองบรรณาธิการชุดตอๆ มาไดยืนหยัดรักษา
และพัฒนาในบริบทของยุคสมัย ดังในวารสารฯ ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1977/พ.ศ. 
2520 (2520: บทบรรณาธิการ-คําขวัญ) ที่สะทอนถึงความเขาใจที่ตรงกันของผูนําของคริสต 
ศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย คณะผูจัดทําและผูเกี่ยวของในชวงนั้น มีความเขาใจและกําหนด 
อัตลักษณวารสารฯ ดังนี้ 

 

นิยามและเปาหมายของวารสารแสงธรรมปริทัศน 
 

สําราญ  วงศเสงี่ยม (2520: บทบรรณาธิการ)  บรรณาธิการทานแรก  ไดกลาวไวใน
วารสารแสงธรรมปริทัศน ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ค.ศ. 1977/พ.ศ. 2520  สรุปวา  
“มีความปรารถนาใหมีวารสารประเภทใหความรูทางคริสตศาสนาที่มีสาระแนน ๆ” (2520, บท
บรรณาธิการ)  เพื่อประโยชนแกคริสตชนในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย  และยืนยันอีก
ครั้งในวารสารฯ ปที่ 6 ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม ค.ศ. 1982/ พ.ศ. วาแสงธรรมปริทัศน    
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“นําเสนอบทความเชิงวิชาการ โดยเฉพาะทางวิชาการดานศาสนาและปรัชญา”  (2525: บท
บรรณาธิการ)  ซ่ึงสอดคลองกับที่  ฯพณฯ Giovanni Moretti พระสมณฑูตวาติกันประจําประเทศ
ไทยในสมัยนั้นไดมอบคําขวัญแกคณะผูจัดทําความวา  (2520: (3))   

 

“แสงธรรมปริทัศน... ชวยใหผูอานรูถึงพระคัมภีร เทววิทยา ศีลธรรม พิธีกรรม ปรัชญา
....สะทอนถึงชีวิตหมูคณะแบบคาทอลิกที่แทจริง... นําเสนอคุณคานิรันดรของความจริงแบบ 
คริสตชนที่เปนความเปนจริงของชีวิต”   

 

ซ่ึง ฯพณฯ ม. มีชัย กิจบุญชู  อัครสังฆราชแหงกรุงเทพฯ และประธานสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิก ประเทศไทย36 ในสมัยนั้น มอบแนวคิดผานทางคําขวัญที่ลงในวรสาร 
แสงธรรมปริทัศนฉบับแรกที่เปนอัตลักษณของวารสารนี้วา เปนผลงานของคณาจารยวิทยาลัย    
แสงธรรมและผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ ที่จะออกวารสารคริสตศาสนา (คาทอลิก) เชิงวิชาการ บรรจุ
บทความดานพระคัมภีร ชีวิตจิตวิญญาณ ความเชื่อคาทอลิก (พระสัจธรรม) ปญหาศีลธรรม 
พิธีกรรม การแพรธรรม ปรัชญา  ตอบปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณของชีวิต
ชาวไทยดานตาง ๆ  เปนตน  (2520: (5))    

 

นอกจากนั้น จากคําขวัญที่ผูนําคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทยในสมัยนั้นมอบ
แกคณะผูจัดทําวารสารฯ ชุดแรก  เปนการสะทอนถึงวิสัยทัศนของพวกทานที่ใสใจตอการดําเนิน
ตามคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ที่เนนการเปดโลกทัศน ใชเครื่องมือสมัยใหม 
ส่ือมวลชน เทคโนโลยีในการประกาศสอนความจริงตามแนวคริสตศาสนา ดังที่ ฯพณฯ เกี้ยน    
เสมอพิทักษ ประมุขอัครสังฆมณฑลทาแรไดมอบคําขวัญไววา  (2520: (6))   

 

“ขาพเจารูสึกมีความยินดีอยางยิ่ง เมื่อทราบวาแสงธรรมปริทัศน กําลังจะคลอดออกมา
เปนตัวตน  โดยฝมือของคณาจารยแหงวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ อีกหลายทาน ขาพเจาคิดวานี่
                                                 
36 คริสตศาสนจักรคาทอลิกในแตละประเทศ มีการปกครองแบงเปนเขตๆ  โดยมีมุขนายก หรือ พระสังฆราช (Bishop) เปนประมุข
ในเขตปกครอง (สังฆมณฑล) ตางๆ  ประมุขของแตละเขตปกครอง (สังฆมณฑล) พระสันตะปาปาฯ  กําหนดและแตงตั้ง   
นอกจากนั้น ในแตละประเทศมีการประสานงานจากสวนกลาง คือ สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ที่มีผูแทนพระ
สันตะปาปา  (สมณทูตวาติกันประจําประเทศนั้นๆ) เปนที่ปรึกษาอีกดวย. 
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เปนการริเร่ิมที่ควรแกการชมเชย สรรเสริญอยางยิ่ง เปนตน ในสมัยที่ส่ือมวลชนกําลังมีบทบาทอัน
สําคัญยิ่งในการพัฒนาและความเจริญของสังคมเชนในยุคปจจุบัน.... แสงธรรมปริทัศน เปนชื่อที่
งามมาก ช่ือนี้คงถูกสรรเอามาดวยความจงใจ โดยยึดเปาหมายของวารสารเปนสําคัญ... คือมุงให
ผูอานทั้งหลายไดรับแสงแหงธรรม แสงแหงความจริง หรือนัยหนึ่ง วารสารนี้มุงสงแสงแหงธรรม 
แสงแหงความจริง แสงแหงความรูไปในสังคมที่กําลังจะบอดดวยอํานาจแหงวัตถุนิยม”   

 

และดังที่  ฯพณฯ อารแลง วังงาแวร  ประมุขแหงสังฆมณฑลนครราชสีมา และ
ประธานองคการสื่อมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทยในสมัยนั้น กลาวไววา  (2520: (8)) 

 

“ขาพเจาไดรับขาววา ทานกําลังดําริที่จะจัดทําวารสารใหม... ดวยความปติยินดีเปน
อยางยิ่ง หลังจากการประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง คริสตศาสนจักรคาทอลิกระดับโลก ไดมุง
ใหคริสตศาสนจักรคาทอลิกประจําทองถ่ินมีบทบาทมากขึ้นในการประกาศพระวรสารแกประชากร
ของพระเจา ซ่ึงมีอยูใตการอภิบาลของแตละคริสตศาสนจักร ในรูปแบบแหงวัฒนธรรมประจํา
ทองถ่ินนั้นๆ... ถึงเวลาแลวที่คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ควรจะตองศึกษาระบบ
ความคิดของนักปรัชญา และบุคคลสําคัญในเอเชีย นําเสงที่เกิดมาจากระบบนั้นมาฉายคําสอน
คาทอลิก เมื่อคําสอนนั้นไดปรากฏออกมาแกสายตาของชาวเอเชียในความแวบวับแหงแสงนั้น 
ความสวยงามและความสดชื่นของคําสอน คงจะดูดดึงความสนใจและเตือนความศรัทธาอยางมาก
ขึ้นเปนการแนนอน... คริสตชนคาทอลิกชาวไทยควรแสดงความเชื่อของตนกับพี่นองรวมชาติ โดย
อาศัยวัฒนธรรมไทยเปนพื้นฐานในการนําเหตุผลและขอมูลตางๆ ของพระธรรมคําสอน”   

 

ซ่ึงสอดคลองกับที่ ฯพณฯ ล. เทียนชัย  สมานจิต  ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี  ไดมอบ
คําขวัญไว ดวยการอางอิงเอกสารการอบรมตามหลักคริสตศาสนธรรม (Gravissimum Educationis, 
1965: 7) ที่นําเสนอคําสอนของสภาสังคายนาวาติกันคร้ังที่สอง และขยายความวา (2520: (10)) 

 

“พระศาสนจักรมีความสํานึกถึงหนาที่อันสําคัญในการอบรมทางศีลธรรมและทาง
ศาสนาของลูกทุกคน... ใหไดรับการอบรมทางศาสนาควบคูเปนจังหวะอันเดียวกับการอบรมทาง
โลก (Gravissimum Educationis, 1965: 7) ในสมัยปจจุบัน ประเทศไทยของเรามีการเจริญกาวหนา
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ในวิชาการและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ... แตเราตองยอมรับวาชาวคาทอลิก... ยังขาดความรูทางดาน
ศาสนาอีกมาก.... แสงธรรมปริทัศน.. เสนอความรูทางศาสนาในดานตางๆ อันจะเปนประโยชน
อยางยิ่งแกบรรดาบาทหลวง นักบวชและประชาสัตบุรุษ” 

 

จากการศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของวารสารฯ ทําใหทราบถึงอัตลักษณ
วารสารแสงธรรมปริทัศนในเรื่องนิยามและเปาหมาย วาเปนที่เขาใจตั้งแตเร่ิมตนการจัดทํา และเปน
ที่เขาใจของคณะผูจัดทําชุดตอๆ มา ซ่ึงสวนใหญเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํา การอาน และ
ติดตามวารสารฯ เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับวิทยาลัยแสงธรรม โดยเฉพาะการเปนอาจารย37 หรือ
เคยเปนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ที่ลวนมีสวนเกี่ยวของ รับรูและเขาใจถึงการดําเนินงานวารสารฯ 
รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดทําวารสาร  ทําใหเขาใจถึงบริบทของวารสารฯ ไปในตัว  จากการศึกษา
ที่กลาวมา สรุปไดวากองบรรณาธิการ/บรรณาธิการสรางสรรคที่เขามารับหนาที่ในชวงตางๆ  ไดแก 

 

1. บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ บรรณาธิการสรางสรรควารสารฯ ระหวาง พ.ศ. 
2530 – 2534  ที่กลาวในบทบรรณาธิการวา  “วารสารของเรามุงใหความรูเชิงวิชาการ ทั้งในดาน
ปรัชญา และเทววิทยา”  (2531 (ปที่ 11 ฉบับที่ 3) : บทบรรณาธิการ)   

2. บาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช  บรรณาธิการสรางสรรควารสารฯ ระหวาง 
พ.ศ. 2534 – 2535 ที่ยืนยันวา “วางตัวเองเปนเวทีกลาง เปดกวางแกนักวิจัย อาจารย นักศึกษา และ
ผูสนใจทั่วไป ไดแสดงผลงานของตนเผยแพรสูสาธารณชน เพื่อวิชาความรูตางๆ จะไดไมถูกจํากัด
เฉพาะในหองเรียน หรือในระดับความคิดเทานั้น....สําหรับแสงธรรมปริทัศน คงเปนเวทีของนักคิด 
นักเขียนดานมนุษยศาสตร ศาสนศาสตรและสังคมศาสตร…” และ “มิไดปฏิเสธวิชาการสายอื่นๆ 
อยางสิ้นเชิง แทจริงแลว วิชาการตางๆ ลวนแลวแตมีสายสัมพันธโยงใยถึงกันและกันทั้งสิ้น เพียงแต
แสงธรรมปริทัศนสนใจดานที่เอยมานี้เปนพิเศษ”   (2534 (ปที่ 15 ฉบับที่ 2) : บทบรรณาธิการ)   

3. บาทหลวงบรรจง  สันติสุขนิรันดร บรรณาธิการสรางสรรควารสารฯ ระหวาง 
พ.ศ. 2536 – 2539  แมจะไมไดกลาวโดยตรงในบทบรรณาธิการที่ลงพิมพในวารสารฯ ในชวงที่ทาน
เปนบรรณาธิการสรางสรรค แตทานมีความเขาใจวาวารสารฯ เปนวารสารเชิงวิชาการ ที่เพื่อ 
                                                 
37 บรรณาธิการ/บรรณาธิการสรางสรรคและกองบรรณาธิการ ทุกทานเปนอาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม. 
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“ประเทืองปญญา  เปดโลกทัศน และเสริมสรางความเขาใจ...กาวเขาไปสูโลกแหงปญญา” (2536 (ป
ที่ 17 ฉบับที่ 1: (ข))  แตในภาคปฏิบัติ คือ การพิจารณาบทความที่ลงวารสารฯ พบวาเปนบทความที่
อยูในแวดวงสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

4. บาทหลวงประยูร  พงศพิษณุ  บรรณาธิการสรางสรรควารสารฯ ระหวาง พ.ศ. 
2539 – 2540 ไดยืนยันถึงนิยามและเปาหมายวารสารฯ อยางชัดเจนในบทบรรณาธิการวา “วารสารที่
ทานกําลังถืออยูในมือ คือ วารสารวิชาการฉบับเดียวของสถาบันแสงธรรมและสถาบันแหงเดียวนี้ที่
เปนบานเณรใหญของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย .. เราจึงมีความปรารถนาใหวารสารฉบับนี้เปน
ส่ือกลางทางการศึกษาโดยเฉพาะในสาขาปรัชญา/มนุษยศาสตร และเทววิทยา/ศาสนศาสตร เพื่อ
ใหบริการรับใชพระศาสนจักรและสังคมคาทอลิกไทย รวมทั้งผูสนใจใฝรูในสาขาวิชาเหลานี้”  
(2539 (ปที่ 20 ฉบับที่ 2) : บทบรรณาธิการ) 

5. บาทหลวงวิทยา  คูวิรัตน  บรรณาธิการสรางสรรควารสารฯ พ.ศ. 2541 แมไมได
กลาวยืนยันในบทบรรณาธิการ แตทานไดพยายามรักษาคุณภาพตามอัตลักษณของวารสารฯ  ในการ
นํากําหนดกรอบการเสนอบทความดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา และการติดตอ พิจารณา
บทความจัดพิมพลงในวารสารฯ จากนักวิชาการในแวดวงปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

6. บาทหลวงประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ  บรรณาธิการสรางสรรควารสารฯ ระหวาง 
พ.ศ. 2541 – 2547 ที่ยืนยันวาวารสารแสงธรรมปริทัศน เปนบทความดาน “ “คําสอนทางเทววิทยา 
พระคัมภีร...ชีวิตจิตและปรัชญาในรูปแบบหลากหลายตางๆ กัน เพื่อจะสามารถเปนแนวทาง แงคิด 
มุมมอง และการดําเนินชีวิตในสภาพปจจุบัน” (2541 (ปที่ 22 ฉบับที่ 3) : บทบรรณาธิการ)   

7. บาทหลวงชูศักดิ์  สิริสุทธ์ิ  บรรณาธิการสรางสรรควารสารฯ ระหวาง พ.ศ. 
2547- 2549แมจะไมไดกลาวโดยตรง แตก็ยืนยันวา  “หนังสือวารสารแสงธรรมปริทัศนฉบับนี้ ยัง
คงไวซ่ึงเนื้อหาสาระที่คับแนนและมีคุณภาพ”  (2547 (ปที่ 28 ฉบับที่ 2) : บทบรรณาธิการ)  รวมถึง
บทความที่ลงวารสารฯ ตางเปนบทความที่เกี่ยวของกับปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

 

จากการศึกษาพัฒนาการวารสารแสงธรรมปริทัศน ทําใหทราบวาคณะผูจัดทําทุกชุดมี
แนวคิดที่ปรารถนาใหวารสารแสงธรรมปริทัศน  แมจะเปนของวิทยาลัยแสงธรรม แตก็ปรารถนาให
เปนสมบัติสาธารณะของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและแวดวงวิชาการในประเทศไทย  โดยเฉพาะ
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การเปนเวทีเผยแพรองคความรูที่เปนประเด็นปญหาทางปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ที่ทันยุค 
ทันสมัยกับสังคม  อันนําประโยชนตอการดําเนินชีวิตคริสตชนและผูสนใจที่จะนําแนวคิดที่นําเสนอ
ผานทางบทความตางๆ ในวารสารฯ ไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  นอกจากนั้น มีความพยายาม
ทําใหวารสารฯ เปนวารสารฯ ของผูอาน ตอบสนองความอยากรู ความสงสัยของผูอาน ดังเห็นไดวา
ในบรรณาธิการทุกฉบับ จะมีการเขียนทํานองขอนอมรับคําแนะนํา คําติชม เพื่อพัฒนาวารสารฯ ให
พัฒนาขึ้น ตามอัตลักษณของการจัดทํา  

 

จากการศึกษาความเปนมาและพัฒนาการการจัดทําวารสารแสงธรรมปริทัศน ทําให
ยืนยันไดวา วารสารแสงธรรมปริทัศน เปนวารสารเชิงวิชาการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
ประเทศไทย ภายใตการจัดทําของวิทยาลัยแสงธรรม ที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในแวดวง
คริสตศาสนจักร และนักวิชาการ ในแวดวงปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ที่สัมพันธกับสถานการณ 
บริบทสังคม เพื่อนําเสนอความคิด หรือเปดประเด็นเพื่อการถกปญหาในสาขาวิชาที่เชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนที่วิทยาลัยแสงธรรม  แมจะประสบปญหาการนําเสนอบทความที่มีจํานวนนอย และ
งบประมาณในการจัดทํา แตคณะผูจัดทําตั้งแตเริ่มตน จนยุคปจจุบัน ตางหาวิธีการแกปญหาตางๆ 
ดวยจุดยืนที่ชัดเจนของการเปนวารสารแสงธรรมปริทัศน ที่สอดคลองกับปรัชญาของวิทยาลัย    
แสงธรรมที่วา “แสงธรรม นําปญญา และชีวิต” 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอางอิง 
  

จากการศึกษา พบวามีเอกสารที่เปนแนวทางการวิเคราะหบทความในวรสารแสงธรรม
ปริทัศน  โดยแยกประเด็นไดดังนี้ 

 

1. อัตลักษณของการจัดทําวารสารแสงธรรมปริทัศน   
สําราญ  วงศเสงี่ยม (2520)  บรรณาธิการคนแรก  ไดกลาวไวในวารสารแสงธรรม

ปริทัศนฉบับแรกวา มีความปรารถนาใหมีวารสารประเภทใหความรูทางคริสตศาสนาที่มีสาระ
แนนๆ เพื่อประโยชนแกคริสตชน 
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มีชัย กิจบุญชู  (2520)  ในคําขวัญที่ลงในวารสารแสงธรรมปริทัศนฉบับแรกไดให
แนวทางที่ เปนเอกลักษณของวารสารนี้วา เปนผลงานของคณาจารยวิทยาลัยแสงธรรมและ
ผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ ที่จะออกวารสารคาทอลิกเชิงวิชาการ บรรจุบทความดานพระคัมภีร ชีวิตจิต
วิญญาณ ความเชื่อคาทอลิก (พระสัจธรรม) ปญหาศีลธรรม พิธีกรรม การแพรธรรม ปรัชญา  ตอบ
ปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณของชีวิตชาวไทยดานตาง ๆ  เปนตน 

 

2. การวิเคราะหประเภทบทความของวารสารแสงธรรมปริทัศน  ไดแก 
ประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ (2541)  อดีตบรรณาธิการวารสารแสงธรรมปริทัศนใน

ดรรชนีวารสารฉบับดังกลาว ไดแยกประเภทบทความในวารสารระหวางป พ.ศ. 2520 – 2541 เปน 
13 หมวด ไดแก  กฎหมายพระศาสนจักร  การแพรธรรม-คําสอน จริยธรรม  ชีวิตกระแสเรียก ชีวิต
ทางจิตใจ เทววิทยา  บทความทั่วไป  ประวัติศาสตรพระศาสนจักร ปรัชญา พระคัมภีร พระสัจธรรม 
พิธีกรรม และศาสนสัมพันธ    

 

3. ตัวอยางงานวิจัยท่ีเปนประโยชน  ไดแก 
ทวีศักดิ์  เดชาเลิศ  (2545)  ไดทําวิจัยเร่ือง “การวิเคราะหสารนิพนธ ปการศึกษา 2532-

2545” ซ่ึงวิเคราะหการจัดทําสารนิพนธของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม (สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญา
และศาสนา และสาขาวิชาเทววิทยา) ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการผลิตผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
ที่เปนไปตามบริบทการเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรม กลาวคือ การเนนการทําสารนิพนธใน
เร่ืองเกี่ยวกับปรัชญาและความเชื่อในคริสตศาสนาเปนหลัก 
 
 
 





 
 
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ คือ การวิเคราะห

บทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการศึกษาตามลําดับรายละเอียดดัง
นําเสนอตอไปนี้ 

 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษา 
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนตั้งแต พ.ศ. 2520 จนถึง 
พ.ศ. 2549 จํานวนทั้งสิ้น 894 บทความ จากวารสารทั้งหมด 81 เลม รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 
3.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1  จํานวนบทความที่ใชในการวิเคราะหแยกตามประเภทบทความ 
 

ท่ี ประเภทบทความ จํานวน 
1 พระคัมภีร 145 
2 พิธีกรรม 43 
3 ศาสนสัมพันธ 27 
4 กฎหมาย/คําสอนของพระศาสนจักร 64 
5 การแพรธรรม-คําสอน 81 
6 จริยธรรม/จริยศาสตร 64 
7 ชีวิตภายใน 137 
8 เทววิทยา 109 
9 ปรัชญา 127 
10 ประวัติศาสตรพระศาสนจักร 14 
11 บทความทั่วไป 83 
 รวม 894 
 

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

 ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนบทความจากวารสารแสงธรรมปริทัศน ตั้งแต พ.ศ. 2520 จนถึง 
พ.ศ. 2549 จําแนกเปน 11 ประเภท (จากตารางที่ 3.1) เลือกตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยวิธีการสุม
กลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ไดบทความประเภทที่ 5 ไดแก บทความประเภท
การแพรธรรม-คําสอน ดังนั้นจึงไดบทความที่นํามาวิเคราะหขอมูล จํานวนทั้งส้ิน 81 บทความ 
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เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน มี
สาระครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 1) ขอมูลทั่วไปของบทความ 2) เนื้อหาของบทความ 3) 
โครงสรางของบทความ ซ่ึงแบบวิเคราะหบทความมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหบทความ การวิเคราะหเนื้อหา ประเภทของ
บทความ การแบงประเด็นในการศึกษาบทความ นํามาสังเคราะหรางเปนขอคําถามและจัดพิมพเปน
ฉบับราง 

2. กําหนดลักษณะของแบบวิเคราะหบทความในแตละประเด็น ซ่ึงแตละประเด็นจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดในการวิเคราะหโดย 

2.1 ขอมูลทั่วไปของบทความเปนแบบเติมคําตอบ โดยใหเขียนขอมูลของบทความ
ประกอบดวย ปที่ เลมที่ ลําดับที่ในเลม ช่ือบทความและชื่อผูเขียน 

2.2 เนื้อหาของบทความ ลักษณะของแบบวิเคราะหเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จํานวน 3 ขอ รายละเอียดประกอบดวย ลักษณะวรรณกรรม ประเภทบทความและ
จุดประสงคของการเขียนบทความ 

2.3 โครงสรางของบทความ ลักษณะของแบบวิเคราะหแบบตรวจสอบรายการโดยใช
เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric Score) จํานวน 3 ขอ รายละเอียดประกอบดวย ความกวาง
ของเนื้อหา ความลึกของเนื้อหาและความซับซอนทางวิชาการ 

3.  ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามเนื้อหาในสวนของแบบวิเคราะหบทความใน
วารสารแสงธรรมปริทัศน โดยการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทานแลวนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลองของขอคําถามกับประเด็นที่ตองการวัดดวยการคํานวณคาดัชนี IOC ซ่ึงคา IOC มีคา
ระหวาง 0.80-1.00 และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยนําแบบวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนไปดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 

 

1. รวบรวมวารสารแสงธรรมปริทัศนตั้งแต พ.ศ. 2520 จนถึง พ.ศ. 2549  
2. บันทึกลงรหัสเพื่อแยกประเภทบทความแตละเรื่อง 
3. วิเคราะหแยกประเภทของบทความทั้งส้ิน 894 บทความออกเปน 11 ประเภท ไดแก 

พระคัมภีร พิธีกรรม ศาสนสัมพันธ กฎหมายพระศาสนจักร การแพรธรรม-คําสอน จริยธรรม ชีวิต
ภายใน เทววิทยา ปรัชญา ประวัติศาสตรพระศาสนจักรและบทความทั่วไป 

4. คัดเลือกตัวอยางที่ใชในการวิจัยเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล ไดแก บทความประเภทการ
แพรธรรม-คําสอน มีจํานวน 81 บทความ 

5. วิเคราะหขอมูลดานเนื้อหาและโครงสรางของบทความประเภทการแพรธรรม-คําสอน
ตามหัวขอในแบบวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาครั้งนี้วิเคราะหขอมูลจากคะแนนในแบบวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรม
ปริทัศนจํานวน 2 ตอน ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

1. ขอมูลเนื้อหาของบทความเกี่ยวกับลักษณะวรรณกรรม  ประเภทบทความและ
จุดประสงคในการเขียนบทความวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่แลวคํานวณหาคารอยละ 
จากนั้นนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง 

2. ขอมูลโครงสรางของบทความวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่แลวคํานวณหาคา
รอยละ โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 
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2.1 ดานความกวางของเนื้อหา 
  1 คะแนน หมายถึง  นําเสนอเนื้อหาทั่วไป ไมเจาะจง 

ประเด็นสําคัญ 
  2 คะแนน หมายถึง   นําเสนอเนื้อหาทั่วไปและมีการ 

เชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ 
3 คะแนน หมายถึง  มีการกําหนดประเด็นสําคัญ มีการ 

เชื่อมโยงกับเนื้อหา หลายๆ แหลงแต 
ไมครอบคลุมประเด็นที่ตั้งไว 

4 คะแนน หมายถึง  มีการกําหนดประเด็นสําคัญหลายๆ  
ประเด็นมีการเชื่อมโยงเนื้อหาหลายๆ แหลง 

 

2.2 ดานความลึกของเนื้อหา 
  1 คะแนน หมายถึง  นําเสนอเนื้อเร่ืองทั่วไป 

2 คะแนน หมายถึง  นําเสนอเนื้อเร่ืองเฉพาะเจาะจงแตไม 
มีขอสรุป 

3 คะแนน หมายถึง  นําเสนอเนื้อเร่ืองเฉพาะเจาะจง แต 
สรุปรายละเอียดไมครบ 

4 คะแนน หมายถึง  นําเสนอเนื้อเร่ืองเฉพาะเจาะจง สรุป 
รายละเอียดครบถวนสมบูรณ 

2.3 ความซับซอนทางวิชาการ 
  1 คะแนน หมายถึง  นําเสนอแนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม 

มีการใชศัพทเทคนิค 
2 คะแนน หมายถึง  มีการแนะนําหลายๆ แนวคิดของ 

เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ใชศัพทเทคนิคบาง 
และอธิบายความหมายของศัพท 
เทคนิคอยางละเอียด 
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3 คะแนน หมายถึง  นําเสนอแนวคิดหรือแงมุมที่มีสาระ 
ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลายๆ แนวคิด 
อยางครอบคลุมและใชศัพทเทคนิค 
อยางกวางขวาง 

4 คะแนน หมายถึง  นําเสนอขอมูลในลักษณะการ  
อภิปรายความสัมพันธของหัวขอ 
ตางๆ ที่คอนขางซับซอน ผลที่จะ 
เกิดขึ้นในระยะยาว มีการใชศัพทและ 
แนวคิดตางๆ จากสาขาวิชาอ่ืนๆ 

 
 

 
 
 
 





 
 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน โดยผล

การวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ไดนําเสนอเปนลําดับ คือ 
 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบทความ 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานเนื้อหาของบทความ 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานโครงสรางของบทความ 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบทความ 
 

การวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน ผูวิจัยใชตัวอยางในการศึกษาเปน
บทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนประเภทงานแพรธรรม-คําสอน จํานวน 81 บทความมา
คัดเลือกเพื่อวิเคราะหขอมูลดานเนื้อหา ไดบทความที่นํามาวิเคราะหทั้งสิ้น 56 บทความ รายละเอียด
ดานขอมูลทั่วไปของบทความ (ช่ือผูเขียน) ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของบทความ (ช่ือผูเขียน) 
ท่ี ชื่อผูเขียน จํานวน รอยละ 
1 สมบูรณ แสงประสิทธิ์ 8 14.3 
2 ประวิทย พงษวิรัชไชย 1 1.8 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
ท่ี ชื่อผูเขียน จํานวน รอยละ 
3 ชูจิตต ผลสุวรรณ 1 1.8 
4 Jose Calle 1 1.8 
5 A. Nicolas 2 3.6 
6 เอก ทับปง 1 1.8 
7 รัตน บํารุงตระกูล 2 3.6 
8 ชัชวาล แสงแกว 1 1.8 
9 วิชา หิรัญการ 2 3.6 
10 วีระ อาภรณรัตน 12 21.3 
11 เซอรมารี ปสกัส เจริญฉันทวิทย 2 3.6 
12 ชวลิต กิจเจริญ 5 8.9 
13 ประยูร พงศพิษณุ 2 3.6 
14 วัชศิลป กฤษเจริญ 9 16.0 
15 สิรนนท สรรเพ็ชร 2 3.6 
16 ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ 1 1.8 
17 ชัชชัย รวมอราม 2 3.6 
18 ทัศนุ หัตถการกุล 1 1.8 
19 ปรีชา ธรรมนิยม 1 1.8 
 รวม 56 100.0 

 
จากตารางพบวา ผูเขียนบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนประเภทการแพรธรรม-คํา

สอนมากที่สุด คือ วีระ อาภรณรัตน จํานวน 12 บทความ คิดเปนรอยละ 21.3 รองลงมา คือ วัชศิลป 
กฤษเจริญ จํานวน 9 บทความ คิดเปนรอยละ 16.0 และอันดับที่สาม คือ สมบูรณ แสงประสิทธิ์ 
จํานวน 8 บทความ คิดเปนรอยละ 14.3  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานเนื้อหาของบทความ 
 

การวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนประเภทงานแพรธรรม-คําสอน จํานวน
ทั้งส้ิน 56 บทความ หลังจากที่ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของบทความจึงวิเคราะหขอมูล
ดานเนื้อหามีหัวขอซ่ึงประกอบดวย 1) ดานลักษณะวรรณกรรม 2) จุดประสงคในการเขียนบทความ 
ซ่ึงรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 4.2-4.3 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละเนื้อหาของบทความดานลักษณะวรรณกรรม 
ที่ ลักษณะวรรณกรรม จํานวน รอยละ 
1 บทความใหคําแนะนํา/ใหความรู 26 46.4 
2 บทแสดงความคิดเห็นใหม 4 7.1 
3 บทความวิเคราะห 9 16.1 
4 บทความเชิงวิชาการ 17 30.4 

 รวม 56 100.0 
 

จากตารางพบวา ลักษณะวรรณกรรมของบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนสวนมาก
เปนบทความใหคําแนะนํา/ใหความรู มีจํานวน 26 บทความ คิดเปนรอยละ 46.4 รองลงมาเปน
บทความเชิงวิชาการ มีจํานวน 17 บทความ คิดเปนรอยละ 30.4 อันดับที่สามเปนบทความวิเคราะห 
มีจํานวน 9 บทความ คิดเปนรอยละ 16.1 และอันดับสุดทายเปนบทแสดงความคิดเห็นใหม มีจํานวน 
4 บทความ คิดเปนรอยละ 7.1 
 

ตารางที่ 4.3  จํานวนและรอยละเนื้อหาของบทความดานจุดประสงคของการเขียนบทความ 
ท่ี จุดประสงคของการเขียนบทความ จํานวน รอยละ 
1 การรับรู/ตระหนักถึง 4 7.1 
2 ความสนใจ/ความรู 37 66.1 
3 การกําหนดทัศนคติ 14 25.0 
4 การยืนยัน/รับไว 1 1.8 

 รวม 56 100.0 
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จากตารางพบวา จุดประสงคของการเขียนบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนสวนมากมี
จุดประสงคเพื่อสรางความสนใจ/ความรู มีจํานวน 37 บทความ คิดเปนรอยละ 66.1 รองลงมามี
จุดประสงคเพื่อการกําหนดทัศนคติ มีจํานวน 14 บทความ คิดเปนรอยละ 25.0 อันดับที่สามมี
จุดประสงคเพื่อการรับรู/ตระหนักถึง มีจํานวน 4 บทความ คิดเปนรอยละ 7.1 อันดับสุดทายมี
จุดประสงคเพื่อการยืนยัน/รับไว มีจํานวน 1 บทความ คิดเปนรอยละ 1.8 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานโครงสรางของบทความ 
 

การวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนประเภทงานแพรธรรม-คําสอน จํานวน
ทั้งส้ิน 56 บทความ หลังจากที่ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดานเนื้อหาของบทความจึงวิเคราะห
ขอมูลดานโครงสรางของบทความ มีหัวขอซ่ึงประกอบดวย 1) ความกวางของเนื้อหา 2) ความลึก
ของเนื้อหา 3) ความซับซอนทางวิชาการ ซ่ึงรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 4.4-
4.6 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.4  จํานวนและรอยละโครงสรางของบทความดานความกวางของเนื้อหา 
ที่ ความกวางของเนื้อหา จํานวน รอยละ 
1 นําเสนอเนื้อหาทั่วไปและมีการเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ  6 10.7 

2 มีการกําหนดประเด็นสําคัญ มีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลายๆ แหลง
แตไมครอบคลุมประเด็นที่ตั้งไว 

16 28.6 

3 มีการกําหนดประเด็นสําคัญหลายๆ ประเด็น มีการเชื่อมโยงเนื้อหา
หลายๆ แหลง 

34 60.7 

 รวม 56 100.0 
 

 จากตารางพบวา โครงสรางของบทความดานความกวางของเนื้อหาสวนมากมีการกําหนด
ประเด็นสําคัญหลายๆ ประเด็น มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหลายๆ แหลง มีจํานวน 34 บทความ คิดเปน
รอยละ 60.7 รองลงมา คือ มีการกําหนดประเด็นสําคัญ มีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลายๆ แหลงแตไม
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ครอบคลุมประเด็นที่ตั้งไว มีจํานวน 16 บทความ คิดเปนรอยละ 28.6 อันดับสุดทาย คือ นําเสนอ
เนื้อหาทั่วไปและมีการเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ มีจํานวน 6 บทความคิดเปนรอยละ 10.7 
 

ตารางที่ 4.5  จํานวนและรอยละโครงสรางของบทความดานความลึกของเนื้อหา 
ที่ ความลึกของเนือ้หา จํานวน รอยละ 
1 นําเสนอเนื้อเรื่องเจาะจงแตสรุปรายละเอียดไมครบ 25 44.6 
2 นําเสนอเนื้อเรื่องเฉพาะเจาะจง สรุปรายละเอียดครบถวนสมบูรณ 31 55.4 

 รวม 56 100.0 
 

 จากตารางพบวา โครงสรางของบทความดานความลึกของเนื้อหาสวนมากนําเสนอเนื้อเร่ือง
เฉพาะเจาะจง สรุปรายละเอียดครบถวนสมบูรณ มีจํานวน 31 บทความ คิดเปนรอยละ 55.4
รองลงมา คือ นําเสนอเนื้อเร่ืองเจาะจงแตสรุปรายละเอียดไมครบ มีจํานวน 25 บทความ คิดเปน 
รอยละ 44.6  
 

ตารางที่ 4.6  จํานวนและรอยละโครงสรางของบทความดานความซับซอนทางวิชาการ 
ที่ ความลึกของเนือ้หา จํานวน รอยละ 
1 มีการแนะนําหลายๆ แนวคิดของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใชศัพทเทคนิคบาง

และอธิบายความหมายของศัพทเทคนิคอยางละเอียด 
4 7.1 

2 นําเสนอแนวคิดหรือแงมุมท่ีมีสาระของเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลายๆ 
แนวคิดอยางครอบคลุมและใชศัพทเทคนิคอยางกวางขวาง 

24 42.9 

3 นําเสนอขอมูลในลักษณะการอภิปรายความสัมพันธของหัวขอตางๆ 
ท่ีคอนขางซับซอน ผลท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาว มีการใชศัพทเทคนิค
และแนวคิดตางๆ จากสาขาวิชาอื่นๆ 

27 50.0 

 รวม 56 100.0 
 

จากตารางพบวา โครงสรางของบทความดานความซับซอนทางวิชาการสวนมากนําเสนอ
ขอมูลในลักษณะการอภิปรายความสัมพันธของหัวขอตางๆ ที่คอนขางซับซอน ผลที่จะเกิดขึ้นใน
ระยะยาว มีการใชศัพทเทคนิคและแนวคิดตางๆ จากสาขาวิชาอื่นๆ มีจํานวน 27 บทความ คิดเปน
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รอยละ 50.0 รองลงมา คือ นําเสนอแนวคิดหรือแงมุมที่มีสาระของเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลายๆ แนวคิด
อยางครอบคลุมและใชศัพทเทคนิคอยางกวางขวาง มีจํานวน 24 บทความ คิดเปนรอยละ 42.9 
อันดับสุดทาย คือ มีการแนะนําหลายๆ แนวคิดของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใชศัพทเทคนิคบางและอธิบาย
ความหมายของศัพทเทคนิคอยางละเอียด มีจํานวน 4 บทความ คิดเปนรอยละ 7.1 
 
 
 





 
 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการดําเนินการเพื่อวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนตั้งแตป 

พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 1) จนถึงป พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัยคร้ังนี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

เพื่อวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน ตั้งแตป พ.ศ. 2520 (ฉบับที่ 1) จนถึงป 
พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนตั้งแต พ.ศ. 
2520 จนถึง พ.ศ. 2549 จํานวนทั้งสิ้น 894 บทความ จากวารสารทั้งหมด 81 เลม ตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยเปนบทความจากวารสารแสงธรรมปริทัศน ตั้งแต พ.ศ. 2520 จนถึง พ.ศ. 2549 จําแนกเปน 11 
ประเภท เลือกตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) ไดบทความประเภทที่ 5 ไดแก บทความประเภทการแพรธรรม-คําสอน ดังนั้นจึงได
บทความที่นํามาวิเคราะหขอมูล จํานวนทั้งส้ิน 81 บทความ 

 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน มีสาระ
ครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 1) ขอมูลทั่วไปของบทความ โดยใหเขียนขอมูลของบทความ
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ประกอบดวย ปที่ เลมที่ ลําดับที่ในเลม ช่ือบทความและชื่อผูเขียน 2) เนื้อหาของบทความ ลักษณะ
ของแบบวิเคราะหเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 3 ขอ รายละเอียดประกอบดวย 
ลักษณะวรรณกรรม ประเภทบทความและจุดประสงคของการเขียนบทความ 3) โครงสรางของ
บทความ ลักษณะของแบบวิเคราะหแบบตรวจสอบรายการโดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค 
(Rubric Score) จํานวน 3 ขอ รายละเอียดประกอบดวย ความกวางของเนื้อหา ความลึกของเนื้อหา
และความซับซอนทางวิชาการ 

 

การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหแยกประเภทของบทความทั้งสิ้น 894 บทความออกเปน 11 
ประเภท ไดแก พระคัมภีร พิธีกรรม ศาสนสัมพันธ กฎหมายพระศาสนจักร การแพรธรรม-คําสอน 
จริยธรรม ชีวิตภายใน เทววิทยา ปรัชญา ประวัติศาสตรพระศาสนจักรและบทความทั่วไป วิเคราะห
ขอมูลดานเนื้อหาและโครงสรางของบทความประเภทการแพรธรรม-คําสอน โดยใชคาความถี่  
รอยละ ซ่ึงสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
  

การสรุปผลการวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบทความ ตอนที่ 2 
ผลการวิเคราะหขอมูลดานเนื้อหาของบทความ ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานโครงสรางของ
บทความ 

  

ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของบทความ 
 

ขอมูลทั่วไปของบทความ (ช่ือผูเขียน) ผลการศึกษาพบวา ผูเขียนบทความในวารสาร
แสงธรรมปริทัศนประเภทการแพรธรรม-คําสอนมากที่สุด คือ วีระ อาภรณรัตน จํานวน 12 
บทความ รองลงมา คือ วัชศิลป กฤษเจริญ จํานวน 9 บทความและอันดับที่สาม คือ สมบูรณ  
แสงประสิทธิ์ จํานวน 8 บทความ  
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูลดานเนื้อหาของบทความ 
 

ลักษณะวรรณกรรมของบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนสวนมากเปนบทความ
ใหคําแนะนํา / ใหความรู มีจํานวน 26 บทความ คิดเปนรอยละ 46.4 รองลงมาเปนบทความเชิง
วิชาการ มีจํานวน 17 บทความ คิดเปนรอยละ 30.4 อันดับที่สามเปนบทความวิเคราะห มีจํานวน 9 
บทความ คิดเปนรอยละ 16.1 และอันดับสุดทายเปนบทแสดงความคิดเห็นใหม มีจํานวน 4 บทความ 
คิดเปนรอยละ 7.1 

 

จุดประสงคของการเขียนบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนสวนมากมีจุดประสงค
เพื่อสรางความสนใจ/ความรู มีจํานวน 37 บทความ คิดเปนรอยละ 66.1 รองลงมามีจุดประสงคเพื่อ
การกําหนดทัศนคติ มีจํานวน 14 บทความ คิดเปนรอยละ 25.0 อันดับที่สามมีจุดประสงคเพื่อการ
รับรู/ตระหนักถึง มีจํานวน 4 บทความ คิดเปนรอยละ 7.1 อันดับสุดทายมีจุดประสงคเพื่อการยืนยัน/
รับไว มีจํานวน 1 บทความ คิดเปนรอยละ 1.8 

 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานโครงสรางของบทความ 
 

โครงสรางของบทความดานความกวางของเนื้อหาสวนมากมีการกําหนดประเด็น
สําคัญหลายๆ ประเด็น มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหลายๆ แหลง มีจํานวน 34 บทความ คิดเปนรอยละ 
60.7 รองลงมา คือ มีการกําหนดประเด็นสําคัญ มีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลายๆ แหลงแตไม
ครอบคลุมประเด็นที่ตั้งไว มีจํานวน 16 บทความ คิดเปนรอยละ 28.6 อันดับสุดทาย คือ นําเสนอ
เนื้อหาทั่วไปและมีการเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ มีจํานวน 6 บทความคิดเปนรอยละ 10.7 

 

โครงสรางของบทความดานความลึกของเนื้อหาสวนมากนํา เสนอเนื้อ เ ร่ือง
เฉพาะเจาะจง สรุปรายละเอียดครบถวนสมบูรณ มีจํานวน 31 บทความ คิดเปนรอยละ 55.4
รองลงมา คือ นําเสนอเนื้อเร่ืองเจาะจงแตสรุปรายละเอียดไมครบ มีจํานวน 25 บทความ คิดเปน 
รอยละ 44.6  
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โครงสรางของบทความดานความซับซอนทางวิชาการสวนมากนําเสนอขอมูลใน
ลักษณะการอภิปรายความสัมพันธของหัวขอตางๆ ที่คอนขางซับซอน ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว มี
การใชศัพทเทคนิคและแนวคิดตางๆ จากสาขาวิชาอื่นๆ มีจํานวน 28 บทความ คิดเปนรอยละ 50.5 
รองลงมา คือ นําเสนอแนวคิดหรือแงมุมที่มีสาระของเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลายๆ แนวคิดอยาง
ครอบคลุมและใชศัพทเทคนิคอยางกวางขวาง มีจํานวน 24 บทความ คิดเปนรอยละ 42.9 อันดับ
สุดทาย คือ มีการแนะนําหลายๆ แนวคิดของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใชศัพทเทคนิคบางและอธิบาย
ความหมายของศัพทเทคนิคอยางละเอียด มีจํานวน 4 บทความ คิดเปนรอยละ 7.1 
  

ขอเสนอแนะ 
  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 

1. ควรเพิ่มบทความที่มีลักษณะวรรณกรรมเปนแบบบทความวิจารณ บทความสัมภาษณ
และบทความชีวประวัติเพื่อใหประเภทของบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนมีหลากหลาย   
มากขึ้น 

2. เนื่องจากบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนสวนใหญเปนบทความเชิงวิชาการ โดย
การใหคําแนะนํา/ใหความรู ดังนั้นเพื่อใหจุดประสงคของการเขียนบทความสอดคลองกับลักษณะ
วรรณกรรม ควรใหผูเขียนไดทราบและวางจุดประสงคของการเขียนบทความเปนแบบการรับรู/
ตระหนักถึงมากขึ้น 
    

 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
 

1. งานวิจัยนี้วิเคราะหบทความประเภทการแพรธรรม-คําสอนเทานั้น หากมีการศึกษาวิจัย
ตอไป ควรศึกษาในทุกประเภทของบทความของวารสารแสงธรรมปริทัศนทั้งหมดทุกบทความ เพื่อ
จะไดเห็นภาพรวมของลักษณะของเนื้อหาและโครงสรางของบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน
อยางชัดเจนมากขึ้น 
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2. งานวิจัยนี้วิเคราะหบทความโดยใชประเด็นการวิเคราะหในดานเนื้อหาของบทความ
และโครงสรางของบทความเทานั้น หากมีการศึกษาตอไปควรเพิ่มประเด็นการวิเคราะหบทความใน
วารสารแสงธรรมปริทัศน เชน การกําหนดประเด็น หัวขอของบทความ การใชเนื้อหาที่เหมาะสม
กับสภาพสังคมปจจุบัน ฯลฯ 

3. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้นําเสนอในสวนของการวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรม
ปริทัศนเทานั้น เพื่อใหการศึกษาวิจัยมีประโยชนตอการผลิตและเผยแพรวารสารแสงธรรมปริทัศน 
ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของการประชาสัมพันธ วิธีการผลิตวารสารและแนวทางการเผยแพร
วารสารสูสาธารณชน 
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นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2529.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1986/ พ.ศ. 2529.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2529.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1987/ พ.ศ. 2530.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2530.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1987/ พ.ศ. 2530.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2530.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1987/ พ.ศ. 2530.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2530.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 12 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1988/ พ.ศ. 2531.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2531.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1988/ พ.ศ. 2531.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2531.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 12 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1988/ พ.ศ. 2531.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2531.   
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กองบรรณาธิการ.  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 13 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1989/ พ.ศ. 2532.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2532.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 13 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1989/ พ.ศ. 2532.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2532.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 13 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1989/ พ.ศ. 2532.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2532.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 14 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1990/ พ.ศ. 2533.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2533.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 14 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1990/ พ.ศ. 2533.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2533.   

.  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 14 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1990/ พ.ศ. 2533.  
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2533.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 15 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1991/ พ.ศ. 2534.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2534.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 15 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1991/ พ.ศ. 2534.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2534.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 15 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1991/ พ.ศ. 2534.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2534.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 16 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1992/ พ.ศ. 2535.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2535.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 16 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1992/ พ.ศ. 2535.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2535.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 16 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1992/ พ.ศ. 2535.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2535.   
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กองบรรณาธิการ .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1993/ พ.ศ. 2536.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2536.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 17 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1993/ พ.ศ. 2536.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2536.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 17 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1993/ พ.ศ. 2536.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2536.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 18 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1994/ พ.ศ. 2537.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2537.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 18 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1994/ พ.ศ. 2537.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2537.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 18 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1994/ พ.ศ. 2537.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2537.   

     .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 19 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1995/ พ.ศ. 2538.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2538.   

    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 19 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1995/ พ.ศ. 2538.  
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2538.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 19 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1995/ พ.ศ. 2538.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2538.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 20 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1996/ พ.ศ. 2539.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2539.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 20 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1996/ พ.ศ. 2539.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2539.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 20 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1996/ พ.ศ. 2539.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2539.   
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กองบรรณาธิการ.  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 21 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1997/ พ.ศ. 2540.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2540.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 21 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1997/ พ.ศ. 2540.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2540.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 21 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1997/ พ.ศ. 2540.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2540.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 22 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1998/ พ.ศ. 2541.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2541.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 22 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1998/ พ.ศ. 2541.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2541.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 22 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1998/ พ.ศ. 2541.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2541.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 23 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 1999/ พ.ศ. 2542.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2542.   

     .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 1999/ พ.ศ. 2542.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2542.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 23 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 1999/ พ.ศ. 2542.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2542.   

.  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 24 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 2000/ พ.ศ. 2543.  
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2543.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 24 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 2000/ พ.ศ. 2543.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2543.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 24 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 2000/ พ.ศ. 2543.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2543.   
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กองบรรณาธิการ.  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 25 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 2001/ พ.ศ. 2544.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2544.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 25 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 2001/ พ.ศ. 2544.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2544.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 25 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 2001/ พ.ศ. 2544.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2544.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 26 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 2002/ พ.ศ. 2545.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2545.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 26 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 2002/ พ.ศ. 2545.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2545.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 26 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 2002/ พ.ศ. 2545.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2545.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 27 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 2003/ พ.ศ. 2546.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2546.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 27 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 2003/ พ.ศ. 2546.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2546.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 27 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 2003/ พ.ศ. 2546.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2546.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 28 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 2004/ พ.ศ. 2547.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2547.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 28 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 2004/ พ.ศ. 2547.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2547.   

.  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 28 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 2004/ พ.ศ. 2547.  
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2547.   
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กองบรรณาธิการ.  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 29 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 2005/ พ.ศ. 2548.  
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2548.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 29 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 2005/ พ.ศ. 2548.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2548.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 29 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 2005/ พ.ศ. 2548.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2548.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 30 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน  ค.ศ. 2006/ พ.ศ. 2549.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2549.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 30 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  ค.ศ. 2006/ พ.ศ. 2549.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2549.   
    .  แสงธรรมปริทัศน  ปท่ี 30 ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  ค.ศ. 2006/ พ.ศ. 2549.   
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  2549.   

ทวีศักดิ์  เดชาเลิศ.  การวิเคราะหสารนิพนธ ปการศึกษา 2532-2545.  นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.  
2545. 

Walter M. Abbott, S.J. (Ed.)  The Documents of Vatican II.  New York: Guild Press. 1966. 
 

การสัมภาษณ 
บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม. (14 ส.ค. และ 29 ก.ย.  2551)  หองรับรองคณาจารย.   

วิทยาลัยแสงธรรม. 
บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ.  (3 ก.พ. 2552)  หองคลินิกวจิยั.  วิทยาลัยแสงธรรม. 
บาทหลวงวีรศกัดิ์  วนาโรจนสุวิช.  (ก.ย. – พ.ย. 2551)  หองประชุม 1 สํานักอธิการบด.ี  
 วิทยาลัยแสงธรรม. 
บาทหลวงประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ.  (พ.ย. 2551)  หองผูอํานวยการศูนยวจิัยฯ. วิทยาลยัแสงธรรม. 
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1. รายนามผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาในการวิจัย 
 

1.1 บาทหลวงสําราญ  วงศเสงี่ยม  อดีตบรรณาธิการ และผูพิมพ ผูโฆษณา  
วารสารแสงธรรมปริทัศน 

1.2 บาทหลวงวีรศักดิ์  วนาโรจนสุวิช  กรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม 
อดีตอธิการบดี อดีตคณบดคีณะมนษุยศาสตร  
วิทยาลัยแสงธรรม  
อดีตบรรณาธิการสรางสรรค  
วารสารแสงธรรมปริทัศน 

1.3 บาทหลวงวิชา  หิรัญญการ อดีตคณบดีคณะศาสนศาสตร  
วิทยาลัยแสงธรรม, อดีตบรรณาธิการ
สรางสรรค วารสารแสงธรรมปริทัศน 

1.4 บาทหลวงประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ อดีตบรรณาธิการสรางสรรค  
วารสารแสงธรรมปริทัศน 

1.5 ศ. กีรติ  บุญเจือ    ราชบัณฑิต 
1.6 ศ. ดร. เดือน  คําด ี   ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
1.7 รศ. ดร. สุมาลี  จันทรชะลอ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
1.8 ผศ. ดร. วรยุทธ  ศรีวรกลุ   คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา  

      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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2. คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวฒันธรรม 
 

2.1 บาทหลวงวุฒชัิย  อองนาวา ประธาน   
2.2 บาทหลวงวิรัช  นารินรักษ กรรมการ 
2.3 บาทหลวง ดร. ออกัสติน   ปโตโย   กรรมการ 
2.4 มุขนายกวีระ   อาภรณรัตน     กรรมการ 
2.5 บาทหลวง ดร.ลือชัย  ธาตุวิสัย   กรรมการ 
2.6 บาทหลวงเจรญิ   วองประชานุกูล กรรมการ 
2.7 นายพีรพัฒน   ถวิลรัตน   กรรมการ 
2.8 นายพิเชษฐ   รุงลาวัลย   กรรมการ 
2.9 นายทวีศักดิ์   เดชาเลิศ    กรรมการ 
2.10 นายมนตสิงห   ไกรสมสุข กรรมการ 
2.11 นางสาวทิพอนงค   รัชนีลัดดาจิต   กรรมการ 
2.12 นางสาวสุจิตตรา   จันทรลอย                                         กรรมการ 
2.13 นางสาวอิสรีย   กิจสวัสดิ์                                                  เลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

หนังสือเชิญเปนผูทรงคุณวฒุิเพื่อแนะนําและตรวจงานวิจัย  
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หนังสือเชิญเปนผูทรงคุณวฒุิเพื่อแนะนําและตรวจงานวิจัย 
 

ที่  ศวส. 96  / 2551    
             

                                       9       กุมภาพันธ       2551 
เร่ือง      ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒเิพื่อแนะนําและตรวจงานวิจยั 
เรียน  
ส่ิงที่สงมาดวย 1. โครงรางงานวิจัยเร่ือง  “อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม” 

2. โครงรางงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรม
ปริทัศน” 

 3. ใบตอบรับเปนผูทรงคุณวุฒิ 
  4. แบบฟอรมใหคําแนะนํา / ความคิดเหน็ตอโครงรางงานวิจยั 
 

  ตามที่ศูนยวิจัย คนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม  ไดอนุมัติ
งบประมาณใหจัดทํางานวิจัย เร่ือง “อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม” และ 
“การศึกษาเชิงวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน” เพื่อใหงานวิจัยดังกลาวไดเปนไป
ตามมาตรฐานและสามารถเผยแพรได จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแนะนําและ
ตรวจทานการจัดทํางานวิจัยดังกลาว 
 

  อนึ่งผมไดแนบโครงรางงานวิจัย เพื่อใหทานพิจารณา ตรวจทาน และใหคําแนะนํา 
เพื่อการจัดทําตามลําดับตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 

       ขอแสดงความนับถือ                                                                                        
    

 
                    (บาทหลวงวุฒิชัย   อองนาวา) 

                                           ผูอํานวยการศูนยวจิัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน 

 
วารสาร            เลมที่ ................. ปที่ .................. 
ชื่อบทความ   .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
ชื่อผูเขียน        .................................................................................................................................. 
 

ตอนที่ 1 เนื้อหาของบทความ 
 กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง (    ) ที่ตรงกับลักษณะเนื้อหาของบทความที่ทานวิเคราะห 
1. ลักษณะวรรณกรรม 
 (    ) บทความวจิารณ   (    ) บทความสัมภาษณ 
 (    ) บทความชีวประวัต ิ  (    ) บทความใหคําแนะนํา/ใหความรู 
 (    ) บทแสดงความคิดเห็นใหม (    ) บทความวิเคราะห 
 (    ) บทความเชิงวชิาการ 
 (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................................................................... 
2. ประเภทบทความ 
 (    ) พระคัมภีร   (    ) พิธีกรรม 
 (    ) ศาสนสัมพันธ   (    ) กฎหมายพระศาสนจักร 
 (    ) การแพรธรรม-คําสอน  (    ) จริยธรรม 
 (    ) ชีวิตภายใน   (    ) เทววิทยา 
 (    ) ปรัชญา    (    ) ประวัติศาสตรพระศาสนจักร 
 (    ) บทความทั่วไป 
 (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................................................................................................... 
 
 



 
 

  ารศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน 
 

99 

3. จุดประสงคของการเขียนบทความ 
 (    ) การรับรู/ตระหนักถึง 
 (    ) ความสนใจ/ความรู 
 (    ) การกําหนดทศันคติ 
 (    ) การทดลอง/ตัดสินใจ 
 (    ) การยืนยัน/รับไว 
ตอนที่ 2 โครงสรางของบทความ 
 แบบวิเคราะหโครงสรางของบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศนใชเกณฑการใหคะแนน
แบบรูบริค (Rubric score) กรุณากาเครื่องหมายถูก  ในชองสี่เหล่ียมที่ตรงกับลักษณะโครงสราง
ของบทความที่ทานวิเคราะห 
 

โครงสรางของบทความ ประเด็นการวิเคราะห 
1. ความกวางของเนื้อหา  1. นําเสนอเนื้อหาทัว่ไป ไมเจาะจงประเด็นสําคัญ 

 2. นําเสนอเนื้อหาทั่วไปและมีการเชื่อมโยงกับประเดน็อื่นๆ 
 3. มีการกําหนดประเด็นสําคัญ มีการเชื่อมโยงกับเนื้อหา 

         หลายๆ แหลงแตไมครอบคลุมประเด็นที่ตั้งไว 
 4. มีการกําหนดประเด็นสําคัญหลายๆ ประเด็นมกีารเชื่อมโยง 

         เนื้อหาหลายๆ แหลง 
2. ความลึกของเนื้อหา  1. นําเสนอเนื้อเร่ืองทั่วไป 

 2. นําเสนอเนื้อเร่ืองเฉพาะเจาะจงแตไมมีขอสรุป 
 3. นําเสนอเนื้อเร่ืองเฉพาะเจาะจง แตสรุปรายละเอียดไมครบ 
 4. นําเสนอเนื้อเร่ืองเฉพาะเจาะจง สรุปรายละเอียดครบถวน 

         สมบูรณ 
3. ความซับซอนทางวิชาการ  1. นําเสนอแนวคดิเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไมมีการใชศัพทเทคนิค 
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โครงสรางของบทความ ประเด็นการวิเคราะห 
 2. มีการแนะนําหลายๆ แนวคิดของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใช 

          ศัพทเทคนิคบางและอธิบายความหมายของศัพทเทคนิค 
          อยางละเอียด 

 3. นําเสนอแนวคดิหรือแงมุมที่มีสาระของเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง 
          หลายๆ แนวคดิอยางครอบคลุมและใชศัพทเทคนิคอยาง 
          กวางขวาง 

 4. นําเสนอขอมูลในลักษณะการอภิปรายความสัมพันธของ 
          หัวขอตางๆ ที่คอนขางซับซอน ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว  
         มีการใชศัพทและแนวคิดตางๆ จากสาขาวิชาอ่ืนๆ 

 
ขอคิดท่ีไดรับ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 



 
 

1. หัวหนาโครงการวิจัย 
 

ชื่อ – นามสกลุ  บาทหลวงวุฒชัิย   อองนาวา 
สถานที่ทํางาน  ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
   20  ม.6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
   โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819  
   E-mail: franciswut@gmail.com  
       

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปรัชญา    
วิทยาลัยแสงธรรม 

     - ศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา    
วิทยาลัยแสงธรรม 

   ปริญญาโท - ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การทํางานปจจุบัน   
  ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
     - รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
     - ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  
     - ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 

- อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
คณะมนษุยศาสตร 

  ตําแหนงหนาที่อ่ืนๆ 
- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
- อาจารยพิเศษ พระคริสตธรรมลูเทอรัน กรุงเทพๆ 
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ผลงานทางวชิาการ 
  เอกสารประกอบการสอน  

- ปรัชญาศาสนา  (พ.ศ. 2549) 
- ปรัชญาเบื้องตน (พ.ศ. 2550) 

  หนังสือ   
     - มนุษยภาพลักษณของพระเจา  (พ.ศ. 2550) 
  งานวิจัย    

- การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตย
แหงคํามั่นสัญญาของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี 
(หัวหนาโครงการ, พ.ศ. 2550-2551)  

- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม 
- ความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ
ดานการศึกษาของฝายการศึกษาอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ  (หัวหนาโครงการ, อยูระหวางดําเนินการ 
แลวเสร็จราวเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552) 
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2. ผูรวมวิจัย 
 

ชื่อ – นามสกลุ  นางสาวทิพอนงค   รัชนีลัดดาจิต 
สถานที่ทํางาน  ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
   20  ม.6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
   โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819  
   E-mail: mariarose_th@hotmail.com  
       

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
คณะศาสนศาสตร  สาขาคริสตศาสนศึกษา  

     (ศศ.บ.) เกยีรตนิิยมอันดับ 1 
     วิทยาลัยแสงธรรม 
   ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
     สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

การทํางานปจจุบัน นักวจิัย ของ ศนูยวจิัยคนควาศาสนาและวฒันธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ผลงานทางวชิาการ   

งานวิจยั 
    การศึกษาปจจยัที่เกีย่วของกบัการรักษาความซื่อสัตย 
 แหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี  

(ผูรวมวิจยั)  (พ.ศ. 2550 – 2551) 
อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม  
(ผูรวมวิจยั, พ.ศ. 2551 – 2552) 
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3. ผูรวมวิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวปนัดดา   ชัยพระคณุ 
ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานกจิการนักศกึษา  
สถานที่ทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
   20  หมู 6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819 
   E-mail:  panadda_mai@yahoo.com 
 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา) 
     คณะครุศาสตร วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
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