ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์ กรสาธารณประโยชน์
รับรางวัลชนะเลิศ “ชมรมผู้สูงอายุตวั อย่ าง”
ประจาปี ค.ศ.2014
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง - ลูกกตัญญู

พิธีมอบโล่ รางวัลชนะเลิศ
ชมรมผู้สูงอายุตัวอย่ าง ประจาปี ค.ศ.2014
วัตถุประสงค์ การประกวด “ชมรมผู้สูงอายุตัวอย่ าง”
ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ู งอายุ
(ชมรมเครื อข่ายผูส้ ู งอายุคาทอลิกประเทศไทย)

วันที่ 25-26 เมษายน ค.ศ.2014 จัด “งานชุ มนุม
ผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 9” ที่วดั อัครเทวดา
มีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริ ญ
จ.ยโสธร
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ู งอายุ ได้ทาพิธีมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ แด่ผสู ้ ู งอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูก
กตัญญูประจาปี ค.ศ.2014
ในปี นี้ ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเป็ นผูส้ ู งอายุคาทอ
ลิกตัวอย่างของสังฆมณฑลจันทบุรี คือ เปโตร ประเสริ ฐ
สารพันธ์
และผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเป็ นลูกคริ สตชน
คาทอลิกตัวอย่าง คือ ยอแซฟ คานึง เสี ยงเย็น ทั้ง 2 ท่าน
เป็ น สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม

คือกระตุน้ ให้เครื อข่ายชมรมผูส้ ู งอายุคาทอลิกได้พฒั นา
แนวทางในการบริ หารจัดการชมรมอย่างเป็ นระบบ
มากขึ้น สร้างขวัญกาลังใจแก่ชมรมเครื อข่ายผูส้ ู งอายุ
คาทอลิก และสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มผูส้ ู งอายุเกิด
ความภาคภูมิใจในคุณค่าของตน

การประกวดชมรมผูส้ ู งอายุตวั อย่าง ประจาปี ค.ศ.2014
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ู งอายุ และชมรมเครื อ
ข่ายผูส้ ู งอายุคาทอลิกประเทศไทย มีความเห็นชอบร่ วม
กันว่า ชมรมผู้สูงอายุวดั หัวไผ่ องค์ กรสารธารณประโยชน์
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการประกวด สมควร
ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็ น ชมรมผูส้ ู งอายุตวั
อย่างประจา ค.ศ.2014

ภูมหิ ลังชมรมผู้สูงอายุวดั หัวไผ่ องค์ กรสาธารณประโยชน์
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ ได้
เริ่ มเห็นเป็ นรู ปธรรม (ประมาณ ค.ศ.1991) ครั้งที่คุณพ่อ
เฉลิม กิจมงคล เป็ นเจ้าอาวาส กิจกรรมหลักในสมัยนั้นคือ
กิจกรรมรดน้ าขอพรผูส้ ู งอายุเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ งใช้ชื่อว่า
“วันเทิดทูนผูส้ ู งอายุ”
ด้วยบุคลิกของคุณพ่อเฉลิมที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
คุณพ่อได้ประสานงานกับทางวัดโคกขี้หนอน จัดกิจกรรม
รดน้ าขอพรผูส้ ู งอายุร่วมกันระหว่าง วัดหัวไผ่และวัดโคก
ขี้หนอน ซึ่ งถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของประเพณี วันเทิดทูน
ผูส้ ู งอายุของวัดคริ สต์และวัดพุทธตาบลโคกขี้หนอน

การจัดตั้งกลุ่มผูส้ ูงอายุวดั หัวไผ่
รู ปกิจกรรม วันตั้งชมรมผูส้ ูงอายุวดั หัวไผ่
ครั้งแรก (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2010)

กิจกรรมสาหรับผูส้ ู งอายุแรกเริ่ ม เน้นที่กิจกรรม
รดน้ าขอพรผูส้ ู งอายุในวันสงกรานต์ ต่อมาในสมัยคุณที่
พ่อเพิ่มศักดิ์ เสรี รักษ์ และคุณพ่อปรี ชา สกุลอ่อนมาเป็ น
เจ้าอาวาส กิจกรรมสาหรับผูส้ ู อายุได้พฒั นารู ปแบบมาก
ขึ้น เช่น พาผูส้ ู งอายุไปแสวงบุญประจาปี และเชิญ
เจ้าหน้าที่อนามัยมาตรวจสุ ขภาพประจาปี ในวันเทิดทูน
ผูส้ ู งอายุประจาปี

ต่อมา ค.ศ.2010 เมื่อคุณพ่อเศกสม กิจมงคล
ได้มาเป็ นเจ้าอาวาสที่วดั หัวไผ่
เนื่ องจากคุณพ่อมี
ประสบการณ์การทางานกับผูส้ ู งอายุ ที่วดั พระหฤทัยขลุง
คุณพ่อจึงตั้งอนุกรรมการเพื่อเตรี ยมเลือกกรรมการและ
ทาหนังสื อคู่มือของกลุ่มผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ ซึ่ งได้รับความ
ร่ วมมือด้วยจากสมาชิกกลุ่มผูส้ ู งอายุและสภาอภิบาล
การประชุมจัดตั้งกลุ่มผูส้ ู งอายุอย่างเป็ นทางการ
ได้ทาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.2010 โดยมีคุณ
รุ่ งศักดิ์ วงษ์แก้ว เป็ นประธานกลุ่มผูส้ ู งอายุคนแรก
กิจกรรมในช่วงแรกของกลุ่มผูส้ ู งอายุฯคือจัดให้
มีสมาชิกมาพบปะกันเดือนละครั้ง จัดให้มีการออกเยีย่ ม
สมาชิกชมรมที่ป่วยติดเตียงปี ละ 3-4 ครั้ง จัดทาทะเบียน
สมาชิกกลุ่มผูส้ ู งอายุให้เป็ นระบบและเป็ นปั จจุบนั ประ
สานงานและร่ วมกิจกรรมกับองค์กรที่ทางานเกี่ยวกับผู ้
สู งอายุที่ประสานเข้ามา จัดให้มีการประชุมกรรมการ
กลุ่มผูส้ ู งอายุทุก 3 เดือน เพื่อประเมินผลและวางแผน
งานอย่างสม่าเสมอ

จดทะเบียนเป็ น ชมรมผู้สูงอายุวดั หัวไผ่
องค์กรสาธารณประโยชน์
ผลจากการประชุมกรรมการกลุ่มผูส้ ู งอายุฯ อย่าง
สม่าเสมอ และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้กรรมการเริ่ มมองหาแหล่งงบประมาณ
เพื่อดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม การจดทะเบียนเป็ นองค์กร
สาธารณประโยชน์ เป็ นวิธีการหนึ่ง ที่จะทาให้หน่วยงาน
ภาครัฐรู ้จกั กลุ่มผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ ดังนั้นกรรมการกลุ่มผู ้
สู งอายุฯ
จึงเริ่ มจัดทาเอกสารโครงการรวบรวมภาพ
กิจกรรมที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั และย้อนหลังรวบรวมเอกสาร
และภาพกิจกรรมที่ทามาในอดีตประมาณ10 ปี กลุ่มผูส้ ู ง
อายุวดั หัวไผ่ฯ ได้ยนื่ เอกสารขอจดทะเบียนเป็ นชมรมผู ้
สู งอายุฯ เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.2011และได้รับการ
รับรองเป็ นชมรมผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ จากคณะกรรมการส่ ง
เสริ มการจัดสวัสดิการส่ งเสริ มองค์กรสาธารณประโยชน์
จากหน่วยงานส่ ง
เสริ มการจัดสวัสดิ
การสังคมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน ค.ศ.2011

ชมรมผูส้ ู งอายุคุณภาพ ระดับจังหวัดชลบุรี ประจาปี
ค.ศ.2013
ผลการประกวด คือ ชมรมผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ฯ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชมรมผูส้ ู งอายุคุณภาพ
ระดับจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.2013

จดทะเบียนเป็ น สมาชิกชมรมสาขาสมาคมสภา
ผู้สูงอายุ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ฯ
ประจาจังหวัดชลบุรี
ผลจากการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชมรม
ผูส้ ู งอายุคุณภาพ ระดับจังหวัดชลบุรี และเพื่อความยัง่ ยืน
ของชมรมฯ กรรมการชมรมผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ฯจึงยืน่ เรื่ อง
จดทะเบียนเป็ นสมาชิกชมรมสาขาสมาคม สภาผูส้ ู งอายุ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช
ชนนีประจาจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.2012
(นายรุ่ งศักดิ์ วงษ์แก้ว ประธานชมรมฯคนเดิมได้ยนื่ เรื่ อง
ไว้แล้ว)

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ระดับจังหวัดชลบุรี
ประจาปี ค.ศ.2013
จากการจัด กิ จ กรรมตามปฏิ ทิ น ปฏิ บ ัติ ง าน
ของชมรมฯ อย่างสม่ าเสมอ ทางชมรมผูส้ ู งอายุฯได้
เชิ ญคุ ณ หมอวสั น ต์ สายเสวี กุ ล ทั น ตแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพานทองมาให้ความรู ้เกี่ยวกับ
สุ ขภาพอนามั ย ในช่ อ งปาก คุ ณ หมอเห็ น ความ
สม่ า เสมอในการด าเนิ น งานของกรรมการชมรมฯ
พร้ อ มทั้ง การให้ ค วามร่ ว มมื อ อย่ า งดี จ ากสมาชิ ก
ชมรมฯ จึ ง ได้ส่ ง ชมรมผูส้ ู ง อายุ หั ว ไผ่ฯ ประกวด

รับรางวัลชนะเลิศ ชมรมผู้สูงอายุตวั อย่ าง
แห่ งประเทศไทย
ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการ
ชมรมผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ฯ ได้รับการทาบทามจากคณะอนุ
กรรมการชมรมผูส้ ู งอายุสังฆมณฑลจันทบุรี ส่ งชมรม
ผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ฯ เข้าประกวดชมรมผูส้ ู งอายุตวั อย่าง
ระดับชาติ
เพจ 3

จากประสบการณ์การจัดเตรี ยมเอกสารเมื่อต้นปี
คณะ
กรรมการชมรมฯ เห็นร่ วมกันว่าสมควรส่ งผลงานประ
กวด และผลการประกวด ชมรมผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ฯ ได้
รับรางวัลชนะเลิศชมรมผูส้ ู งอายุคาทอลิกตัวอย่าง ซึ่ งผู ้
แทนคณะกรรมการชมรมผูส้ ู งอายุฯ ไปรับโล่รางวัลเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2014

จุดเด่ นที่เป็ นปัจจัยสู่ ความสาเร็จ
1.แต่ แ รกเริ่ ม กรรมการกลุ่ ม ผูส้ ู ง อายุ ว ดั หัว ไผ่เ ข้ม แข็ ง
กรรมการกลุ่มผูส้ ู งอายุฯ มาจากสมาชิ กกลุ่มผูส้ ู งอายุ จาก
จิตอาสาหลากหลายอาชี พ และจากลูกหลานในชุมชน จึง
ทาให้กรรมการกลุ่ มผูส้ ู งอายุ มี ศกั ยภาพครอบคลุ มเนื้ อ
งานของกลุ่มผูส้ ู งอายุ ทุกคนจึงอุทิศตนตั้งใจทางานเพื่อ
กลุ่มผูส้ ู งอายุ
2.กลุ่ ม ผู ้สู ง อายุ ว ัด หั ว ไผ่ ได้ รั บ การจดทะเบี ย นเป็ น
“ชมรมผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์” เมื่อ
วัน ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2554 ด้ว ยเวลาเพี ย ง 8 เดื อ น (คื อ
พฤศจิกายน 2553 – มิถุนายน 2554) เพราะกรรมการกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุฯ สานต่อกิ จกรรมผูส้ ู งอายุที่ดาเนิ นการมาอย่าง
ต่อเนื่อง 23 ปี
3.ชมรมผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ ฯ ได้รับการจดทะเบี ยนเป็ น
สมาชิ กสาขาสมาคมสภาผูส้ ู งอายุแห่ งประเทศไทย ใน
พระบรมราชู ป ถัม ภ์ฯ ประจ าจัง หวัด ชลบุ รี เ มื่ อ เดื อ น
ตุลาคม 2556 เพราะชมรมผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ฯ มิได้ทางาน
เพื่อผูส้ ู งอายุในชุ มชนวัดหัวไผ่เท่านั้น แต่ได้เปิ ดตัวเองสู่
สังคมภายนอกและประสานงานกับองค์ท้ งั ภาครั ฐและ
เอกชนที่ทางานเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ
4.สมาชิ กชมรมผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ฯ ให้ความร่ วมมื อเป็ น
อย่างดี เพราะทุ กเดื อนที่ จดั กิ จกรรมจะมีสมาชิ กมาร่ วม
กิจกรรมประมาณ 80-100 คน พร้อมทั้งกรรมการและจิต
อาสาอีกประมาณ 25-30 คน

5.การอภิบาลสมาชิกชมรมฯ ผูส้ ู งอายุติดเตียง และผูพ้ ิการ
ยากไร้ในชุมชนให้เป็ นระบบ โดยฝ่ ายอนามัย – เวชบุคคล
และฝ่ ายทะเบียนของชมรมฯ ได้ประ สานงานกับพระสงฆ์
เจ้าอาวาส กับจิตอาสา กับกลุ่มองค์กรคาทอลิกของวัดและ
โรงเรี ยน ที่ทางานอภิบาลผูเ้ จ็บป่ วยผูย้ ากไร้และนาข้อมูล
ของทุกฝ่ ายมาจัดทาเป็ นทะเบียนอภิบาลกลาง เพื่อให้ทุก
กลุ่มถือเป็ นแนวทางในการอภิบาลเยีย่ มเยียน การนาสิ่ งของ
ไปให้ จะได้ไม่ซ้ าซ้อนและตรงกับความต้องการ
6.การให้ความช่วยเหลือที่เป็ นรู ปธรรม ผลจากการมีทะเบียน
อภิบาลกลาง ทาให้งานอภิบาลและการให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกชมรมฯ และผูย้ ากไร้ในชุมชนเป็ นรู ปธรรม เช่น
6.1 ซ่อมแซมทางเดิน – หลังคากันแดดกันฝน ปรับปรุ ง
ห้องน้ าให้กบั คุณยายหรอด จันทร์ เทศ
6.2 ประสานงานและช่วยปรับปรุ งที่นอนให้กบั คุณลุงใจ
ใบงามสะอาด มีเตียงและที่นอนทาให้ความเป็ นอยูข่ องคุณ
ลุงลุกนัง่ ได้สะดวกมากขึ้น
6.3 ติ ด ตั้ง รอกและเชื อ กให้ คุ ณ ลุ ง สมคิ ด คู เ อิ ญ ที่ เ ป็ น
อามพฤกษ์แขนขวา ใช้ทากายภาพบาบัดฟื้ นฟูแขนขวาเพื่อ
ช่วยหลือตัวเองได้มากขึ้น
6.4ได้ประสานงานกับคุ ณหมอวสันต์ สายเสวีกุล ทันต
แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพานทองมาให้ความรู ้เกี่ยวกับ
สุ ขภาพอนามัยในช่องปาก ปั จจุบนั คุณหมอวสันต์ สายเสวี
กุลได้เป็ นผูป้ ระสานงานและอานวยความสะดวกแก่สมาชิ ก
ชมรมผูส้ ู งอายุฯ และผูส้ ู งอายุในชุ มชนวัดหัวไผ่ ในการไป
ทาฟันปลอมที่โรงพยาบาลพานทอง
จุดเด่นเหล่านี้ คือปั จจัยสาคัญ ที่ทาให้ชมรมผูส้ ู งอายุ
วัด หัว ไผ่ ฯ ได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ ชมรมผูส้ ู ง อายุ ต ัว อย่า ง
ประจาปี ค.ศ.2014 จากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ู งอายุ
และชมรมเครื อข่ายผูส้ ู งอายุคาทอลิกประเทศไทย
อย่ า งไรก็ ต ามชมรมผู ้สู ง อายุ ว ดั หั ว ไผ่ ฯ ไม่ ห ยุ ด
ความภาคภูมิ ใจไว้เพีย งแค่น้ ี แต่ ยงั คงมุ่ งมัน่ ต่ อไป เพื่อให้
ผู ้สู งอายุ ว ัด หั ว ไผ่ ได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตาม
วัตถุประสงค์ของชมรมฯ สื บต่อไป

