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จดหมายขาวโคเออร
พระเจาตรัสวา “นํ้าจงผลิตสิ่งมีชีวิตมากมาย
นกจงโผบินใตแผนฟาเหนือแผนดิน”
และก็เปนเชนนั้น (ปฐก 1:20)
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สวัสดีคะ...ทุกทาน
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) ไดประกาศใหวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกป
ถือเปนวันสิ่งแวดลอมโลก โดยในปนี้มีประเด็นหลักคือ กิน อยู รู คิด เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพื่อใหเราตระหนักถึงการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอม เพราะอาหารหารที่ถูกทิ้งหมายถึงการสูญเสียทรัพยากรตาง ๆ ที่เปน
วัตถุดิบในการผลิตอาหาร อาทิ นํ้า ที่ดิน แรงงาน หรือแมกระทั่งทุน ทั้งนี้
เราสามารถชวยลดการสิ้นเปลืองของทรัพยากรโลกดวยการเลือกบริโภค
อาหารที่มีกระบวนการเพาะปลูก หรื อ กระบวนการผลิ ต ที่ มี ผ ลกระทบ
ต อ สิ่ ง แวดล อ มตํ่า เชน อาหารอินทรียที่ไมใชสารเคมีในกระบวนการผลิต
การซื้อผลิตผล ผลิตภัณฑ หรือวัตถุดิบในทองถิ่นเพื่อเปนการลดการใชรถ
บรรทุกขนสง ซึ่งจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล อันกอใหเกิดภาวะเรือนกระจก และภาวะดังกลาว
นี้เอง เปนสาเหตุหนึ่งในการเกิดภาวะโลกรอนในปจจุบัน
ทุกวันนี้เราไดรับผลกระทบอันเกิดจากภาวะโลกรอนอยางมากมาย
เชน ภัยธรรมชาติตาง ๆ ที่รุนแรงมากขึ่้น โรคระบาดที่เกิดขึ้นใหม หรือทีเ่ คย
หายไปจากโลกนี้แลวกลับมาใหม และพาหะนําโรคที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น
เราทุกคนคงปฏิเสธไมไดถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคในโลก
ปรากฏการณทางธรรมชาติเหลานี้ คงเปนเครื่องหมายหรือสิ่งกระตุนเตือนให
เราไดตระหนักถึงการรวมมือ รวมใจกันในการ “กิน อยู รู คิด เปนมิตรตอสิ่ง
แวดลอม” แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ :)
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ขอบพระคุณขาวตราพันดี และปลากระปองไฮคิว
ในเดือนมิถุนายน ที่ผานมาโคเออรไดรับบริจาค ขาวสารบรรจุถุงตราพันดี จาก
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด และไดรับบริจาคปลากระปอง ตราไฮคิว จาก บริษัท
ไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด โดยโคเออรไดนําไปมอบใหแกคนชราและคนพิการ
จํานวน 120 คน ใน จังหวัดสระแกว และจังหวัดสุรินทร ระหวางวันที่ 8-10 กรกฎาคม
เปนที่เรียบรอยแลว
โคเออรขอขอบพระคุณ บริษัท บุญรอดฯ และบริษัทไฮคิวฯ มา ณ โอกาสนี้ ที่
ทานไดรวมเติมรอยยิ้ม... ดวยการปนอิ่มใหแกพวกเขา

กิจกรรมเพื่อการพึ่งพิงตนเองที่ยั่งยืนในคายผูลี้ภัย
ในระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน ที่ผานมา โคเออรไดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการ
ดํารงชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเสริมสรางคุณคาในตนเอง ดวยการอบรมอาชีพแกเยาวชน และ
กลุมผูดอยโอกาส ซึ่งเปนกิจกรรมสรางรายไดทดแทนการรับแจกสิ่งของบรรเทาทุกข ในพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แหง ตามแนวชายแดนไทย - พมา ที่โคเออรมีสํานักงานตั้งอยู ไดแก บานใหมในสอย
บานแมสุริน บานแมละอูน และบานแมลามาหลวง จ.แมฮองสอน บานแมหละ บานอุมเปยม และ
บานนุโพ จ.ตาก บานตนยาง จ.กาญจนบุรี และบานถํ้าหิน จ.ราชบุรี
โดยแบงกิจกรรมเปนกลุมตาง ๆ ดังนี้ ดานการเกษตร เชน การเพาะเห็ดในตะกรา และการ
ปลูกผักตาง ๆ ดานการเลี้ยงสัตว เชน เลี้ยงสุกร กบ จิ้งหรีด ปลา และไก ดานการหัตถกรรม เชน
การทอผา การทําสบู เทียน นํ้ายาลางจาน ไมกวาด และการสกรีนเสื้อ เปนตน
ทั้งนี้ จะมีที่ปรึกษาดานการเกษตร และเจาหนาที่โคเออรเปนผูฝกอบรม ใหคําปรึกษา และมี
การเยี่ยมเยียน และการสนับสนุนแกกลุมตาง ๆ ที่ทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง
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เจาหนาที่โคเออรเยี่ยมเยียนอาสาสมัครโคเออร
ในชวงเดือนพฤษภาคมที่ผานมา เจาหนาที่โคเออรไดออกเยี่ยมเยียนกลุม
อาสาสมัครโคเออร ตามดําริของพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย ประธาน
โคเออร ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความขอบคุณบรรดาอาสาสมัครที่รวมดําเนิน
ชีวิตกลุมตามแบบ “รักและรับใช”
นอกจากนี้ ยังไดมีการมอบเกียรติบัตรและของขวัญ เพื่อเปนการเชิดชูและ
เปนกําลังใจในการกระทําดี แกพนักงานดีเดน และเกียรติบัตรมอบใหแกบริษัท และ
หางรานดีเดน ในเขตวัดตาง ๆ จํานวน 23 แหง ที่มีกลุมอาสาสมัครโคเออรสังกัดอยู
เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ ในการเปนผูขยัน และซื่อสัตย ในการปฏิบัติหนาที่การงาน
และตอกิจการของตน

รณรงคปองกันภัยจากทุนระเบิด
ในเดือนมีนาคมที่ผานมา โคเออรสุรินทร
ได จั ด กิ จ กรรมประกวดวาดภาพเกี่ ย วกั บ ภั ย
อันตรายจากทุนระเบิดที่ โรงเรียนบานโคกระเหย
และโรงเรี ย นบ า นสายโท 1 อํ า เภอบ า นกรวด
จังหวัดบุรีรัมย
นอกจากนั้ น ยั ง ได จั ด การเดิ น รณรงค
ในหมูบาน เพื่ อ ให ค นในชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง
ภั ย อั น ตรายจากทุ  น ระเบิ ด ด ว ย ทั้งนี้ มีนอง ๆ
นักเรียน จํานวน 230 คน รวมในกิจกรรมดังกลาว

โครงการคิดสดี ทําดี ป 3
ในระหวางเดือนมิถุนายน โคเออรรวมกับโรงเรียน 15 แหง ไดแก พระแมมารีสาทร พระแมมารีสาธุประดิษฐ, วาสุเทวี, ยอแซฟ กรุงเทพฯ, เซนตฟรังซีสซาเวียร
เมืองทอง, พระหฤทัยนนทบุรี, เซนตดอมินิก, เซนตคาเบรียล, พระหฤทัยพัฒนเวศม,
แมพระฟาติมา, พระหฤทัยคอนแวนต, เซนตหลุยสศึกษา, กุหลาบวิทยา, พระหฤทัยดอนเมือง และสารสาสนวิเทศมีนบุรี จัดทําโครงการคิดสดี ทําดีป 3 ซึ่งเปนโครงการที่
มุงหวังใหเยาวชนเปนเด็กดีมีคุณธรรม และจริยธรรมอันดี โดยในปนี้โคเออรไดมอบ
สมุดบันทึกความดีใหแกนอง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 4 เพื่อเปนการจุด
ประกายการทําความดีในตัวพวกเขา อันจะเปนการบมเพาะตนกลาแหงความดีใน
จิตใจ เพื่อจักไดเปนผูใหญที่ดีในวันขางหนา
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ขอขอบพระคุณ ...ผูบริจาคทุกทาน
ในระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน 2013 มีผูบริจาคเพื่อชวยเหลือโครงการตาง ๆ ของโคเออร เพื่อนําไปชวยเหลือผูยากไรดอยโอกาส
และผูประสบภัย ขอขอบพระคุณในนํ้าใจดีของทุกทานมา ณ ที่นี้ ขอพระเจาโปรดประทานพระพรแดทาน ครอบครัว และกิจการของทาน
ใหประสบความสําเร็จ และเจริญกาวหนาตลอดไป
1. คุณอรสุชา หฤทัย
24. คุณสุจริต ตั้นกิจวานิชเจริญ
47. คุณอรทัย ทัศนประภา
2. คุณวีรยา หฤทัย
25. คุณจิตตินันทน เสวะลาภี
48. คุณรัตนา อินประจักษ
3. คุณธนกาญจน สงวนแกว
26. คุณกันนภัค ไทมโนธรรม
49. คุณสุวินัย วิทยกฤตศิริกุล
4. คุณธนบดี สงวนแกว
27. Mrs.Maria & Mr.Bernard
50. คุณเมธี เชื้อประเสริฐ
5. คุณกาญจนา โกษาคาร
28. คุณอัญชลี มณีโรจน
51. ชมรมนักธุรกิจสัมพันธ (วัดราชินีแหงสันติสุข)
6. คุณลําเจียก สั้นศรี
52. ชมรมอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน29. UNOPS
7. คุณยงลักษณ ประสงคธรรม
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร30. คุณสุภานี สถิตยางกูร
8. คุณชิตภูมิ ศิริอาชาวัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
31. คุณศุภวรรณ วัฒนศรานนท
9. คุณวรวุฒิ ประพิณวงศ
53. คุณญาภรณ ประคองสันติกุล และเพื่อน Holy
32. พญ.ภาวิณี มณีไพโรจน
10. คุณธีรศักดิ์ ลิ้มสวัสดิทรัพย
54. ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร
33. คุณจีรวัฒน เจนผาสุก
11. คุณชลิตา นิลวรรณ
55. คุณสุนันทา แพรจรรยา
34. คุณวิชัย สืบศิริพงศ
12. คุณชูศักดิ์ ไพโรจน
56. คุณพัฒนา เธียรวิฑิต
35. คุณเพ็ญพิศ วิชญะวงศศิริ
13. คุณวิฑูรย-คุณนิตยา เจริญวิชา
36. คุณปยะนันท วันจันทร
57. คุณพจนพล จุฑาศาสตภัทรกุล
37. คุณประสงค อัญญะมณี
58. คุณภัทรา หวังกิจจินดา
14. คุณสุทธิพงษ แยมสงา
38. คุณวิรัช กุลเนต
59. คุณอินทรานี อินทรภักดี
15. คุณทิวากร กิจเจริญ
39. คุณสุรินดา สิทธิ์ศิริชัยนนท
60. คุณสหเทพ สุวรรณเกสร
16. คุณชาลี พึ่งเชื้อ
40. คุณวิชัย วิจิตรประไพ
61. คุณวิไล ไพศาลนันท
17. คุณวิสูตร ประคองสันติกุล
41. คุณชลธิชา มหากิจศิริ
62. คุณรัชนี เอนกพีระศักดิ์
18. คุณสินธุ สิขรางกูล
42. คุณพงศชนิต ชูวิรัช
63. คุณพยงค ศรีทอง
19. คุณสุขุม ยงวานิชจิต
43. ศูนยสังคมพัฒนาสังฆมณฑลสุราษฎรธานี 64. คุณบุญชัย สงวนหลอสิทธิ์
20. คุณภูษา ศรีวิลาศ
21. บริษัท ไพลอต โลจิสติคส จํากัด
44. ว่าที่เรือตรีหญิงอาทิตยา จารุพาณิชกุล 65. คุณศักดิ์ดา กฤตพยุง
45. คุณนิลุบล ศรีอารีย
66. หจก.ไทยวัฒนาแมสอด และ
22. โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย
46. คุณจารุนันท เลียงวิทยาคุณ
67. ผูไมประสงคออกนามทุกทาน
23. ร.ต.ต.เดช คําปา

นํ้าใจของทานชวยสานฝนแก เด็ก คนชรา และคนพิการ
รวมเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือผูยากไรดอยโอกาสกับโคเออรไดโดย
1. โอนเงินผานเคาทเตอร ธนาคารกรุงไทย ไดทุกสาขา โดยไมตองเขียนใบนําฝาก เพียงแจงรหัส 7082
2. โอนเงินเขาบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (โคเออร)
ธนาคารกรุงไทย
สาขาสาธุประดิษฐ หมายเลขบัญชี 083-1-16671-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาธุประดิษฐ หมายเลขบัญชี 048-2-08291-4
ธนาคารทหารไทย สาขา รพ.เซนตหลุยส หมายเลขบัญชี 186-2-00459-3
3. ธนาณัติสั่งจาย “พระคุณเจาพิบลู ย วิสิฐนนทชัย” และสงไปรษณียมาตามที่อยูสํานักงานโคเออร
*** ภายหลังโอนเงินกรุณาโทรศัพท หรือโทรสารแจงการโอนเงินพรอมทั้งแจงความประสงคในการบริจาคเพื่อเราจะได
นําไปชวยเหลือตามวัตถุประสงคของทานและสามารถสงใบเสร็จ หรือโมทนาบัตรเพื่อลดหยอนภาษี ใหแกทานไดถูกตอง

