
พธีิมอบใบประกาศเกยีรตคุิณแด่ 
ผู้สูงอายุคาทอลกิตวัอย่าง - ลูกกตญัญู 

พธีิมอบโล่รางวลัชนะเลศิ  

ชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ประจ าปี ค.ศ.2014 

 วนัท่ี 25-26 เมษายน ค.ศ.2014 จดั “งานชุมนุม
ผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 9” ท่ีวดัอคัรเทวดา     
มีคาแอล บา้นซ่งแย ้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสู้งอาย ุ ไดท้  าพิธีมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ แด่ผูสู้งอายคุาทอลิกตวัอยา่งและลูก
กตญัญูประจ าปี ค.ศ.2014 
 ในปีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูสู้งอายคุาทอ 
ลิกตวัอยา่งของสังฆมณฑลจนัทบุรี คือ  เปโตร ประเสริฐ    
สารพนัธ์ และผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นลูกคริสตชน
คาทอลิกตวัอยา่ง คือ ยอแซฟ ค านึง    เสียงเยน็ ทั้ง 2 ท่าน
เป็น  สัตบุรุษวดันกับุญยอแซฟ พนสันิคม  

ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ 
 รับรางวลัชนะเลศิ  “ชมรมผู้สูงอายุตวัอย่าง”  

ประจ าปี ค.ศ.2014 

การประกวดชมรมผูสู้งอายตุวัอยา่ง ประจ าปี ค.ศ.2014 
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสู้งอาย ุ และชมรมเครือ 
ข่ายผูสู้งอายคุาทอลิกประเทศไทย มีความเห็นชอบร่วม 
กนัวา่ ชมรมผู้สูงอายุวดัหัวไผ่ องค์กรสารธารณประโยชน์ 
มีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบการประกวด สมควร  
ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณใหเ้ป็น ชมรมผูสู้งอายตุวั 
อยา่งประจ า ค.ศ.2014 

วตัถุประสงค์การประกวด “ชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง” 

ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสู้งอาย ุ
(ชมรมเครือข่ายผูสู้งอายคุาทอลิกประเทศไทย)   

คือกระตุน้ใหเ้ครือข่ายชมรมผูสู้งอายคุาทอลิกไดพ้ฒันา
แนวทางในการบริหารจดัการชมรมอยา่งเป็นระบบ 
มากข้ึน  สร้างขวญัก าลงัใจแก่ชมรมเครือข่ายผูสู้งอาย ุ
คาทอลิก และสร้างแรงบนัดาลใจใหก้ลุ่มผูสู้งอายเุกิด 

ความภาคภูมิใจในคุณค่าของตน 



 กิจกรรมส าหรับผูสู้งอายแุรกเร่ิม  เนน้ท่ีกิจกรรม
รดน ้าขอพรผูสู้งอายใุนวนัสงกรานต ์   ต่อมาในสมยัคุณท่ี
พอ่เพิ่มศกัด์ิ   เสรีรักษ ์ และคุณพอ่ปรีชา  สกุลอ่อนมาเป็น
เจา้อาวาส  กิจกรรมส าหรับผูสู้อายไุดพ้ฒันารูปแบบมาก
ข้ึน เช่น พาผูสู้งอายไุปแสวงบุญประจ าปี และเชิญ
เจา้หนา้ท่ีอนามยัมาตรวจสุขภาพประจ าปี ในวนัเทิดทูน
ผูสู้งอายปุระจ าปี 

 

ภูมหิลงัชมรมผู้สูงอายุวดัหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ 

 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายวุดัหวัไผ ่ ได้
เร่ิมเห็นเป็นรูปธรรม (ประมาณ ค.ศ.1991) คร้ังท่ีคุณพอ่
เฉลิม   กิจมงคล เป็นเจา้อาวาส กิจกรรมหลกัในสมยันั้นคือ 
กิจกรรมรดน ้าขอพรผูสู้งอายเุทศกาลสงกรานต ์ ซ่ึงใชช่ื้อวา่ 
“วนัเทิดทูนผูสู้งอาย”ุ 
 ดว้ยบุคลิกของคุณพอ่เฉลิมท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
คุณพอ่ไดป้ระสานงานกบัทางวดัโคกข้ีหนอน จดักิจกรรม
รดน ้าขอพรผูสู้งอายรุ่วมกนัระหวา่ง วดัหวัไผแ่ละวดัโคก
ข้ีหนอน ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของประเพณี วนัเทิดทูน
ผูสู้งอายขุองวดัคริสตแ์ละวดัพุทธต าบลโคกข้ีหนอน 

การจดัตั้งกลุ่มผูสู้งอายวุดัหวัไผ ่
รูปกิจกรรม วนัตั้งชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผ่
คร้ังแรก (วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2010) 

 

 ต่อมา ค.ศ.2010 เม่ือคุณพ่อเศกสม   กิจมงคล
ไดม้าเป็นเจา้อาวาสท่ีวดัหวัไผ ่ เน่ืองจากคุณพ่อมี       
ประสบการณ์การท างานกบัผูสู้งอาย ุท่ีวดัพระหฤทยัขลุง 
คุณพอ่จึงตั้งอนุกรรมการเพื่อเตรียมเลือกกรรมการและ
ท าหนงัสือคู่มือของกลุ่มผูสู้งอายวุดัหวัไผ ่ซ่ึงไดรั้บความ
ร่วมมือดว้ยจากสมาชิกกลุ่มผูสู้งอายแุละสภาอภิบาล 
 การประชุมจดัตั้งกลุ่มผูสู้งอายอุยา่งเป็นทางการ 
ไดท้  าเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน ค.ศ.2010  โดยมีคุณ      
รุ่งศกัด์ิ   วงษแ์กว้ เป็นประธานกลุ่มผูสู้งอายคุนแรก 
 กิจกรรมในช่วงแรกของกลุ่มผูสู้งอายฯุคือจดัให้
มีสมาชิกมาพบปะกนัเดือนละคร้ัง จดัใหมี้การออกเยีย่ม
สมาชิกชมรมท่ีป่วยติดเตียงปีละ 3-4 คร้ัง จดัท าทะเบียน
สมาชิกกลุ่มผูสู้งอายใุหเ้ป็นระบบและเป็นปัจจุบนั ประ 
สานงานและร่วมกิจกรรมกบัองคก์รท่ีท างานเก่ียวกบัผู ้
สูงอายท่ีุประสานเขา้มา จดัใหมี้การประชุมกรรมการ
กลุ่มผูสู้งอายทุุก 3 เดือน เพื่อประเมินผลและวางแผน
งานอยา่งสม ่าเสมอ 



            ผลจากการประชุมกรรมการกลุ่มผูสู้งอายฯุ อยา่ง 
สม ่าเสมอ และประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐอยา่ง 
ต่อเน่ือง        ท  าใหก้รรมการเร่ิมมองหาแหล่งงบประมาณ 
เพื่อด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม    การจดทะเบียนเป็นองคก์ร 
สาธารณประโยชน์ เป็นวธีิการหน่ึง ท่ีจะท าใหห้น่วยงาน 
ภาครัฐรู้จกักลุ่มผูสู้งอายวุดัหวัไผ ่   ดงันั้นกรรมการกลุ่มผู ้
สูงอายฯุ จึงเร่ิมจดัท าเอกสารโครงการรวบรวมภาพ 
กิจกรรมท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั และยอ้นหลงัรวบรวมเอกสาร 
และภาพกิจกรรมท่ีท ามาในอดีตประมาณ10 ปี กลุ่มผูสู้ง 
อายวุดัหวัไผฯ่ ไดย้ืน่เอกสารขอจดทะเบียนเป็นชมรมผู ้
สูงอายฯุ  เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ.2011และไดรั้บการ 
รับรองเป็นชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผ ่ จากคณะกรรมการส่ง        
เสริมการจดัสวสัดิการส่งเสริมองคก์รสาธารณประโยชน์        
                                                จากหน่วยงานส่ง   
                                                เสริมการจดัสวสัดิ 
          การสังคมแห่งชาติ 
          เม่ือวนัท่ี 28    
                       มิถุนายน ค.ศ.2011  

จดทะเบียนเป็น ชมรมผู้สูงอายุวดัหัวไผ่ 
องค์กรสาธารณประโยชน์ 

เพจ 3 

 จากการจัดกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน
ของชมรมฯ อย่างสม ่าเสมอ ทางชมรมผูสู้งอายุฯได้
เ ชิญคุณ หมอวสันต์    สาย เสวีกุ ล  ทันตแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ โรงพยาบาลพานทองมาใหค้วามรู้เก่ียวกบั
สุขภาพอนามัยในช่องปาก คุณหมอเห็นความ
สม ่าเสมอในการด าเนินงานของกรรมการชมรมฯ 
พร้อมทั้ งการให้ความร่วมมือ อย่างดีจากสมาชิก
ชมรมฯ จึงได้ส่ง ชมรมผูสู้งอายุหัวไผ่ฯ ประกวด

ชมรมผูสู้งอายคุุณภาพ ระดบัจงัหวดัชลบุรี ประจ าปี 
ค.ศ.2013                                                        
 ผลการประกวด คือ ชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผฯ่ 
ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ชมรมผูสู้งอายคุุณภาพ 
ระดบัจงัหวดัชลบุรี เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน ค.ศ.2013 

จดทะเบียนเป็น สมาชิกชมรมสาขาสมาคมสภา
ผู้สูงอายุ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ  

ประจ าจังหวดัชลบุรี 
        ผลจากการไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ชมรม 
ผูสู้งอายคุุณภาพ ระดบัจงัหวดัชลบุรี และเพื่อความย ัง่ยนื 
ของชมรมฯ กรรมการชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผฯ่จึงยืน่เร่ือง 
จดทะเบียนเป็นสมาชิกชมรมสาขาสมาคม สภาผูสู้งอาย ุ
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช 
ชนนีประจ าจงัหวดัชลบุรี เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม ค.ศ.2012 
(นายรุ่งศกัด์ิ    วงษแ์กว้ ประธานชมรมฯคนเดิมไดย้ืน่เร่ือง 
ไวแ้ลว้) 

รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 
 ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ระดบัจงัหวดัชลบุรี  

ประจ าปี ค.ศ.2013 

รับรางวลัชนะเลศิ ชมรมผู้สูงอายุตวัอย่าง 
แห่งประเทศไทย 

 ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการ 
ชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผฯ่   ไดรั้บการทาบทามจากคณะอนุ    
กรรมการชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลจนัทบุรี ส่งชมรม 
ผูสู้งอายวุดัหวัไผฯ่ เขา้ประกวดชมรมผูสู้งอายตุวัอยา่ง 
ระดบัชาติ    



5.การอภิบาลสมาชิกชมรมฯ ผูสู้งอายติุดเตียง และผูพ้ิการ
ยากไร้ในชุมชนใหเ้ป็นระบบ โดยฝ่ายอนามยั – เวชบุคคล
และฝ่ายทะเบียนของชมรมฯ ไดป้ระ สานงานกบัพระสงฆ์
เจา้อาวาส  กบัจิตอาสา กบักลุ่มองคก์รคาทอลิกของวดัและ
โรงเรียน ท่ีท างานอภิบาลผูเ้จบ็ป่วยผูย้ากไร้และน าขอ้มูล
ของทุกฝ่ายมาจดัท าเป็นทะเบียนอภิบาลกลาง เพื่อให้ทุก
กลุ่มถือเป็นแนวทางในการอภิบาลเยีย่มเยยีน การน าส่ิงของ
ไปให ้จะไดไ้ม่ซ ้ าซอ้นและตรงกบัความตอ้งการ                                                                    
6.การใหค้วามช่วยเหลือท่ีเป็นรูปธรรม ผลจากการมีทะเบียน
อภิบาลกลาง ท าใหง้านอภิบาลและการใหค้วามช่วยเหลือ
สมาชิกชมรมฯ และผูย้ากไร้ในชุมชนเป็นรูปธรรม เช่น 
   6.1 ซ่อมแซมทางเดิน – หลงัคากนัแดดกนัฝน ปรับปรุง
หอ้งน ้าใหก้บัคุณยายหรอด    จนัทร์เทศ                                                                                   
  6.2 ประสานงานและช่วยปรับปรุงท่ีนอนใหก้บัคุณลุงใจ   
ใบงามสะอาด มีเตียงและท่ีนอนท าใหค้วามเป็นอยูข่องคุณ
ลุงลุกนัง่ไดส้ะดวกมากข้ึน 
   6.3 ติดตั้ งรอกและเชือกให้คุณลุงสมคิด   คูเอิญ ท่ีเป็น       
อ  ามพฤกษ์แขนขวา ใช้ท ากายภาพบ าบดัฟ้ืนฟูแขนขวาเพื่อ
ช่วยหลือตวัเองไดม้ากข้ึน 
   6.4ได้ประสานงานกบัคุณหมอวสันต์   สายเสวีกุล ทนัต
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ โรงพยาบาลพานทองมาให้ความรู้เก่ียวกบั
สุขภาพอนามยัในช่องปาก ปัจจุบนัคุณหมอวสันต ์  สายเสวี
กุลไดเ้ป็นผูป้ระสานงานและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิก
ชมรมผูสู้งอายุฯ และผูสู้งอายุในชุมชนวดัหัวไผ่ ในการไป
ท าฟันปลอมท่ีโรงพยาบาลพานทอง 
 จุดเด่นเหล่าน้ีคือปัจจยัส าคญั ท่ีท าให้ชมรมผูสู้งอายุ
วดัหัวไผ่ ฯ ได้รับรางวลัชนะเลิศชมรมผูสู้งอายุตัวอย่าง
ประจ าปี ค.ศ.2014 จากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสู้งอายุ
และชมรมเครือข่ายผูสู้งอายคุาทอลิกประเทศไทย 
 อย่างไรก็ตามชมรมผู ้สูงอายุวดัหัวไผ่ฯ ไม่หยุด
ความภาคภูมิใจไวเ้พียงแค่น้ี แต่ยงัคงมุ่งมัน่ต่อไป เพื่อให้
ผู ้สู งอายุว ัดหัวไผ่  ได้ รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
วตัถุประสงคข์องชมรมฯ สืบต่อไป 

1.แต่แรกเร่ิมกรรมการกลุ่มผูสู้งอายุวดัหัวไผ่เข้มแข็ง 
กรรมการกลุ่มผูสู้งอายุฯ มาจากสมาชิกกลุ่มผูสู้งอายุ จาก
จิตอาสาหลากหลายอาชีพ และจากลูกหลานในชุมชน จึง
ท าให้กรรมการกลุ่มผูสู้งอายุ มีศกัยภาพครอบคลุมเน้ือ
งานของกลุ่มผูสู้งอายุ ทุกคนจึงอุทิศตนตั้งใจท างานเพื่อ
กลุ่มผูสู้งอาย ุ
2.กลุ่มผู ้สูงอายุว ัดหัวไผ่ ได้รับการจดทะเบียนเป็น 
“ชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผ ่องคก์รสาธารณประโยชน์” เม่ือ 
วนัท่ี 28 มิถุนายน 2554 ด้วยเวลาเพียง 8 เดือน (คือ
พฤศจิกายน 2553 – มิถุนายน 2554) เพราะกรรมการกลุ่ม
ผูสู้งอายุฯ สานต่อกิจกรรมผูสู้งอายุท่ีด าเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ือง 23 ปี 
 3.ชมรมผูสู้งอายุวดัหัวไผ่ ฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็น
สมาชิกสาขาสมาคมสภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ฯ ประจ าจังหวดัชลบุรีเม่ือเดือน
ตุลาคม 2556  เพราะชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผฯ่ มิไดท้  างาน
เพื่อผูสู้งอายุในชุมชนวดัหวัไผ่เท่านั้น แต่ไดเ้ปิดตวัเองสู่
สังคมภายนอกและประสานงานกับองค์ทั้งภาครัฐและ
เอกชนท่ีท างานเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
4.สมาชิกชมรมผูสู้งอายุวดัหัวไผ่ฯ ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี เพราะทุกเดือนท่ีจดักิจกรรมจะมีสมาชิกมาร่วม
กิจกรรมประมาณ 80-100 คน พร้อมทั้งกรรมการและจิต
อาสาอีกประมาณ 25-30 คน 

จุดเด่นที่เป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จ 

จากประสบการณ์การจดัเตรียมเอกสารเม่ือตน้ปี คณะ 
กรรมการชมรมฯ เห็นร่วมกนัวา่สมควรส่งผลงานประ 
กวด   และผลการประกวด ชมรมผูสู้งอายวุดัหวัไผฯ่ ได ้
รับรางวลัชนะเลิศชมรมผูสู้งอายคุาทอลิกตวัอยา่ง ซ่ึงผู ้
แทนคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายฯุ ไปรับโล่รางวลัเม่ือ 
วนัท่ี 26 เมษายน 2014 


