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คือ วัดโคกขีห้ นอน และวัดยุคลราษฎร์สามัคคี เปิ ดโลกทัศน์ให้ชาว
หัวไผ่ สร้างอาชีพการเกษตร
ปี ค.ศ.1972 -1975 คุณพ่อ ยอแซฟ เศี ยร โชติ พงศ์ เน้ นด้าน
ชีวติ คริสตชนทีด่ ี ในปี ค.ศ.1972 ทางวัดหัวไผ่มโี อกาสต้อนรับรูปแม่
พระฟาติมา เกิดปรากฎการณ์ฝ นตกมากนาความชุ่มชื้น มาสู่หวั ไผ่
หลังจากทีแ่ ล้งมานาน
ปี ค.ศ.1975–1980 คุณพ่อ เปาโล เมธี วรรณชัยวงศ์ เอาใจใส่
ออกดูแล คริสตชน เริม่ สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ผมู้ าร่วมพิธกี รรมมีส่วนร่วม และ
ได้สร้างหอระฆังใหม่ ทีเ่ ห็นอยู่จนทุกวันนี้
ปี ค.ศ.1980 – 1983 คุณพ่อ เปโตร แสวง สามิ ภกั ดิ์ รับผิดชอบ
งานด้านผู้อพยพลี้ภยั (COEER) จึงได้มอบหมายงานให้คุณพ่อปลัด
ดูแลเป็นส่วนใหญ่
ปี ค.ศ.1983 – 1990 คุณ พ่อ เปโตร สมัคร เจ็งสื บสัน ต์ สร้า ง
อาคารเรียนหลังใหม่เป็ นตึก 3 ชัน้ และเสกในวันที่ 13 ธ.ค.1986 ได้
ทาการซ่อมวัดครัง้ ใหญ่ ทาสีหลังคาวัดจากแดงเป็ นเขียว ทาสีภายใน
– ภายนอกใหม่ ปี ค.ศ.1987 สร้างกางเขนมูลในสุ ส านขึ้นใหม่และ
ปรับปรุงถ้าแม่พระเมืองลูรด์ ในเดือนมิถุนายน
ปี ค.ศ.1990 – 1996 คุณพ่อ ยอแซฟ เฉลิ ม กิ จมงคล สร้างศาลา
ไทยข้างวัด อาคารเรียนแผนกอนุ บาลฯ มีการรังวัดที่ดนิ ของวัดใหม่
จัดทาเอกสารทีด่ นิ เป็นระบบ และได้ทาการจัดเฉลิมฉลอง 110 ปี ของ
วัดหัวไผ่ มีการฟื้นฟูชวี ติ คริสตชนเป็นพิเศษ
ปี ค.ศ.1996 – 2000 คุณพ่อ ลูกา บรรจง พานุ พนั ธ์ รื้อบ้านพัก
พระสงฆ์ สร้างเป็ นตึก 3 ชัน้ และสร้างบ้านพักซิสเตอร์ จัดสถานที่
ตลาดนัดใหม่ จัดระบบภายในสุสาน
ปี ค.ศ.2000 – 2005 คุณพ่อ ยอห์น บัปติ สต์ เพิ่ มศักดิ์ เสรีรกั ษ์
รวมกลุ่ มผู้สูงอายุ อบรมคาสอนผู้ใหญ่ ดาเนิน การเรื่อ งคู่สมรสที่ไ ม่
ถูกต้อง รณรงค์ให้เด็กเข้ามาเป็นผูช้ ่วยพิธมี ากขึน้ จัดระบบในสุสานให้
ดียงิ่ ขึน้
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ปี ค.ศ.2005 – 2006 คุณพ่อ ดอมิ นิก วี ระชน นพคุณทอง สาน
ต่องานของสภาอภิบาลในเชิงระบบมากขึ้น ให้ความส าคัญกับกลุ่ ม
ศึกษาพระวาจา
ปี ค.ศ.2006 – 2010 คุณพ่อ ยอแซฟ ปรีชา สกุลอ่อน จัดตัง้ สภา
อภิบ าลใหม่ ด าเนิ น ตามแผนงานอภิบ าลของสัง ฆมณฑล ในปี
ค.ศ.2007 ได้ทาการซ่อมตอหม้อวัดใหม่ ปรับอัตราค่าเช่าทีด่ นิ ซ่อม
พื้นผิวตลาดนัดใหม่ ขยายประปาหมูบ่ า้ น ในปี ค.ศ.2008 ขยายพื้นที่
สุสานให้กว้างขึน้ สร้างศาลาพักศพ สร้างถนนคอนกรีตทีส่ ุสาน ระบบ
ระบายน้าในสุสาน ฯลฯ
ปี ค.ศ.2010 – 2015 คุณ พ่อ ซี ม อน เศกสม กิ จ มงคล วัน ที่ 20
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พ.ย.2010 ก่ อ ตัง้ กลุ่ มผู้สูง อายุ ว ัด หัว ไผ่ วัน ที่ 28 มิ. ย.2011 จด
ทะเบียนเป็นชมรมผูส้ งู อายุวดั หัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ วันที่ 1
มิ.ย. 2011 เริ่มงาน BEC อย่ างเป็ นทางการและดาเนิน การจนครบ
วาระ ค.ศ.2011 สร้างอาคาร 72 ปี ประชาสงเคราะห์ร่วมใจ และเสก
อาคาร ในวันที่ 8 มี.ค.2014
ปี ค.ศ.2015 – 2020 คุณพ่อ ยอห์น บัปติ สต์ วิ เชียร ฉันทพิ ริยกุล
คุณพ่อมีความกระตือรือร้นในงานอภิบาล โดยเฉพาะการเยีย่ มเยียน
สัต บุรุษ โดยไปเยี่ย มและให้ก าลังใจ ให้ค วามส าคัญ กับการทาวิถี
ชุมชน หรือ BEC และมุง่ เน้นให้สตั บุรุษมีส่วนร่วมในพิธกี รรมมากทีส่ ุด
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ประวัติท่านนักบุญฟิ ลิปและยากอบ
นักบุญฟิ ลิป อัครธรรมทูต เป็ น
ชาวเมืองเบธไซดา
แคว้นกาลิลี
ประเทศปาเลสไตน์ นักบุญยอห์น
อัครสาวกแต่ผเู้ ดียว
ทีไ่ ด้พดู ถึง
นักบุญฟิลปิ ในพระวรสารของท่าน จึงทาให้เชื่อได้ว่าทัง้ สองคงจะ
รูจ้ กั คุน้ เคยกันและไปประกาศพระศาสนาแถบเอเชียน้อยด้วยกัน
เชื่อกันว่าท่านไปพานักอยู่ทเ่ี มืองเยราโปลิส แคว้นฟีเจีย ในบัน้
ปลายของชีวติ
และถูกฆ่าตายในการเบียดเบียนศาสนาในสมัย
จักรพรรดิโดมีชอี านุสโดยถูกตรึงกางเขนเอาศีรษะกลับลงล่าง ศพ
ของท่านถูกย้ายมาทีก่ รุงคอนสแตนติโนเปิ ล
นักบุญยากอบ อัครธรรมทูต มักจะเรียกกันว่า"องค์เล็ก" ท่าน
เป็ นหนึ่งในอัครธรรมทูต 12 องค์ ของพระคริสตเจ้า และเป็ นบุตร
ของอัลเฟอัส และเป็ นองค์เดียวกันกับทีเ่ รามักจะเรียกว่า "ญาติ
ของพระเยซูเจ้า" และดูเหมือนท่านเองทีเ่ ป็ นเจ้าของ "จดหมาย
ของนักบุญยากอบ" โดยใช้ช่อื ผูเ้ ขียนว่า "ผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าและ
ของพระคริสตเยซู" ท่านได้เป็ นหัวหน้า ของพระศาสนจักรมารดา
ทีก่ รุงเยรูซาเล็ม ทีส่ ดุ ท่านได้เป็นมรณสักขีใน ประมาณปี 62 และ
ต่อมาก็ยา้ ยศพของนักบุญทัง้ สองจากกรุงคอนสแตนติโนเปิ ลมาที่
วัดอัครสาวกสิบสององค์ทก่ี รุงโรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ซึง่ ตรง
กับวันสถาปนาวัดนี้ ************************************************
พระศาสนจักรจึงฉลอง “นักบุญฟิ ลิปและยากอบ ” ในวัน
เดียวกัน คือ “วันที ่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ” ******************
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***ประวัติความเป็ นมาของวัดพอสังเขป***
ปี ค.ศ.1880 – 1896 คุณพ่อ มาธื อแรง ฟรังซัว มารี เกโก ได้สร้างวัด 1
หลัง รวมทัง้ บ้านพักพระสงฆ์ คุณพ่อใช้ชวี ติ บุกเบิก และสร้างพืน้ ฐานด้านความ
เชือ่ ทีด่ นิ ประกาศคาสอนแก่คนต่างศาสนา คุณพ่อได้ลม้ ปว่ ยและถึงแก่
มรณภาพทีก่ รุงเทพฯเมือ่ วันที่ 1 ต.ค.1896
ปี ค.ศ.1896 – 1905 คุณพ่อ จืลล์ กียู สานต่อภารกิจที่คุณพ่อได้วางรากฐาน
ไว้ เสริมความเชือ่ ความศรัทธาในพระเจ้า
ปี ค.ศ.1906 คุณพ่อ เรอเน มารี โยเซฟ แปร์รอส มีการตัง้ โรงเรียนและแยก
ั่
ออกเป็ นฝงของเด็
กชายและเด็กหญิง สอนเพิม่ เติมสาหรับเด็กคริสตังเรื่องคา
สอน คาสอนผูใ้ หญ่ และการเรียนการสอนใช้ภาษาวัด
ปี ค.ศ.1907 – 1917 คุณพ่อ จืลล์ กี ยู (บางบันทึ กเรี ยก ยี ยู) เป็ นผู้นาให้
ทีด่ นิ วัด หัวไผ่ อยู่ในความอารักขาของกฎหมายบ้านเมืองเป็ นอย่างดี และได้
ปลูกบ้านพักพระสงฆ์
ปี ค.ศ.1917 – 1919 คุณ พ่ อ เออเย็น เล็ต เชอร์ ขณะนัน้ อยู่ใ นระหว่ า ง
สงคราม วัส ดุก่อสร้าง ขึ้น ราคาสูงลิว่ ทางวัดไม่มเี งินพอจะซื้อวัตถุเหล่านี้มา
ประกอบตึกให้สาเร็จรูปได้ คุณพ่อเริม่ งานก่อสร้างตึกมาได้ชนั ้ เดียวก็ต้องหยุด
ค้างไว้ก่อน
ปี ค.ศ.1919 – 1921 คุณพ่อ เปร์รดู อง คุณพ่อหาเงินมาสร้างตัวตึกได้สาเร็จ
และได้ปลูกโรงครัวไว้อกี 1 หลัง คุณพ่อได้ลม้ ป่วยเป็ นโรคหัวใจและไปรักษาตัว
ทีก่ รุงเทพฯ
ปี ค.ศ.1921 – 1929 คุณพ่อ อเล็กซิ ส (สัญชาติไทย) สิ่งที่คุณพ่อ ได้ทา คือ
ขุดบ่อและทาถนนหนทาง
ปี ค.ศ.1929 – 1939 คุณพ่อ ยาโกเบ แจง เกิ ดสว่ าง เป็ น พระสงฆ์ท่มี ใี จ
เมตตาอารี มีจิต ศรัท ธา มีค วามรู้ห ลายด้า น เป็ น ต้ น มีค ณานุ ป การต่ อ วัด
มากมาย คือ รือ้ วัดเก่าและปลูกวัดใหม่ขน้ึ แทน รื้อบ้านเก่าครูหญิงและปลูกบ้าน
ใหม่ขน้ึ แทน ซ่อมแซมโรงเรียนหญิงให้เหมาะสมกับกาลสมัย จับจองทีด่ นิ ให้แก่
มิสซังทีต่ าบลศรีราชา ค.ศ.1930 เป็นผูร้ เิ ริม่ ให้มตี ลาดนัด บริเวณข้างถนนตัง้ แต่
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หน้าโรงเรียนประชาสงเคราะห์
ปี ค .ศ.1939 คุณพ่ อ ยออากิ ม เทพวัน ธ์ ประกอบกิ จ ในปี น้ีเกิด
กรณีพพิ าทกับอินโดจีนฝรังเศส
่
คุณพ่อถูกเรียกตัวไปรักษางานในตาแหน่ ง
อุปสังฆราชที่กรุงเทพฯ ได้มอบธุรการงานวัดหัวไผ่ให้คุณพ่อเฮนรี่ สุนทร
วิเศษรัตน์ เป็ น ผู้ร กั ษาการ แต่ ในเดือ น เม.ย.1940 ถูกกล่ าวหาเป็ น กบฏ
พร้อมกับนายโหล่ย ครูโรงเรียน ถูกศาลทหารพิพากษาจาคุกตลอดชีวติ ทัง้
สองคน
ปี ค.ศ.1940 – 1944 คุณพ่อ ยาโกเบ แจง เกิ ดสว่าง ปี ค.ศ.1944 ได้รบั
เลือกเป็นพระสังฆราชมิสซังภาคจันทบุรอี งค์แรก และเป็ นพระสังฆราชไทย
องค์แรก ให้สานักพระสังฆราชอยู่ทว่ี ดั หัวไผ่ และมอบให้คุณพ่อสนิท วรศิลป์
เป็นผูป้ กครองวัดหัวไผ่สบื ต่อไป ท่านรับหน้าทีพ่ ระสังฆราชภาคจันทบุรไี ด้ 7
ปี ก็ถงึ แก่อนิจกรรมทีว่ ดั หัวไผ่ เมือ่ วันที่ 14 เมษายน ค.ศ.1952
ปี ค.ศ.1944 – 1955 คุณพ่อ ร็อค สนิ ท วรศิ ลป์ คุณพ่อได้ขยายพื้นทีข่ อง
วัดให้กว้างขึน้ เพือ่ ความสง่างามและสร้างอาคารเรียนติดกับตึกเซนต์ฟรังซิส
สร้างอาคารเรียนสาหรับนักเรียนหญิง 1 หลัง ปรับปรุงสนาม ฯลฯ
ปี ค.ศ.1955 – 1966 คุณพ่อ เอวเยน บุญชู ระงับพิ ษ ปรับปรุงบ้านพัก
พระสงฆ์จาก 2 ชัน้ เป็ น 3 ชัน้ สร้างนวกสถาน สร้างโรงเรีย นมัธยมหญิง
สร้างสถานยุวนิส สร้างโรงครัวหลังใหม่ และวัดหัวไผ่หลังปจั จุบนั สร้างเมื่อ
วันที่ 11 พ.ค.1960 วางศิลากฤษ์และสร้างต่อเมือ่ วันที่ 31 พ.ค.1960 ได้รบั
การเสกและฉลองวัดใหม่ในวันที่ 11 พ.ค.1965 สร้างโรงสวดขึ้น เรียกว่า
“วัดน้ อ ยประจาหมู่บ้าน” หรือ วัดประจ าเนิน ดังนี้ เนิน กลม-เนิน โมกมัน :
วัดแม่พ ระมหาชัย , เนิน วัด : วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด, เนิน ชวดล่างคลองตัน : วัดแม่พ ระฟาติม า, เนิน ท่า ข้าม : วัด แม่พ ระองค์อุ ปถัม ภ์ข อง
คริสตัง, เนินคู้-กระพังบอน : วัดแม่พระนิจจานุ เคราะห์ และคุณพ่อเริม่ ตัง้
คณะพลมารี คณะวินเซนต์เดอปอล
ปี ค.ศ.1966 – 1972 คุณพ่อ เปโตร สุเทพ นามวงศ์ หรือ “คุณพ่อห้อง ”
พัฒนาชุมชนหมูบ่ า้ นให้เจริญก้าวหน้า สร้างศาสนสัมพันธ์ทด่ี มี ากกับวัดพุทธ

