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วดัคาทอลิกนกับุญฟิลิปและยากอบ หวัไผ่   

STs. PHILIP & JAMES HUAPHAI CATHOLIC CHURCH 

ประวตัิโดยสังเขป 

คอื  วดัโคกขีห้นอน และวดัยุคลราษฎร์สามคัค ีเปิดโลกทศัน์ให้ชาว 

หวัไผ่ สรา้งอาชพีการเกษตร  

ปี ค.ศ.1972 -1975  คุณพ่อ ยอแซฟ เศียร    โชติพงศ์ เน้นด้าน

ชวีติครสิตชนทีด่ ี ในปี ค.ศ.1972 ทางวดัหวัไผ่มโีอกาสต้อนรบัรูปแม่

พระฟาติมา เกดิปรากฎการณ์ฝนตกมากน าความชุ่มชื้นมาสู่หวัไผ่

หลงัจากทีแ่ลง้มานาน 

ปี ค.ศ.1975–1980  คุณพ่อ เปาโล เมธี    วรรณชยัวงศ์  เอาใจใส่

ออกดแูล ครสิตชน เริม่สิง่ทีจ่ะช่วยใหผู้ม้าร่วมพธิกีรรมมสี่วนร่วม และ

ไดส้รา้งหอระฆงัใหม ่ทีเ่หน็อยู่จนทุกวนันี้  

ปี ค.ศ.1980 – 1983  คุณพ่อ เปโตร แสวง   สามิภกัด์ิ รบัผดิชอบ

งานด้านผู้อพยพลี้ภยั (COEER) จงึได้มอบหมายงานให้คุณพ่อปลดั

ดแูลเป็นส่วนใหญ่ 

ปี ค.ศ.1983 – 1990  คุณพ่อ เปโตร สมคัร   เจ็งสืบสันต์ สร้าง

อาคารเรยีนหลงัใหม่เป็นตกึ 3 ชัน้ และเสกในวนัที่ 13 ธ.ค.1986 ได้

ท าการซ่อมวดัครัง้ใหญ่ ทาสหีลงัคาวดัจากแดงเป็นเขยีว ทาสภีายใน 

– ภายนอกใหม่ ปี ค.ศ.1987 สร้างกางเขนมูลในสุสานขึ้นใหม่และ

ปรบัปรุงถ ้าแมพ่ระเมอืงลรูด์ในเดอืนมถุินายน  

ปี ค.ศ.1990 – 1996  คณุพ่อ ยอแซฟ เฉลิม   กิจมงคล สรา้งศาลา

ไทยขา้งวดั อาคารเรยีนแผนกอนุบาลฯ มกีารรงัวดัที่ดนิของวดัใหม ่

จดัท าเอกสารทีด่นิเป็นระบบ และไดท้ าการจดัเฉลมิฉลอง 110 ปี ของ

วดัหวัไผ่ มกีารฟ้ืนฟูชวีติครสิตชนเป็นพเิศษ  

ปี ค.ศ.1996 – 2000  คุณพ่อ ลูกา บรรจง   พานุพนัธ์ รื้อบ้านพกั

พระสงฆ์ สร้างเป็นตึก 3 ชัน้ และสร้างบ้านพกัซิสเตอร์ จดัสถานที่

ตลาดนดัใหม ่จดัระบบภายในสุสาน 

ปี ค.ศ.2000 – 2005  คุณพ่อ ยอห์น บปัติสต์ เพ่ิมศกัด์ิ   เสรีรกัษ์  

รวมกลุ่มผู้สูงอายุ อบรมค าสอนผู้ใหญ่ ด าเนินการเรื่องคู่สมรสที่ไม่

ถูกตอ้ง รณรงคใ์หเ้ดก็เขา้มาเป็นผูช้่วยพธิมีากขึน้ จดัระบบในสุสานให้

ดยีิง่ข ึน้ 

ปี ค.ศ.2005 – 2006  คณุพ่อ ดอมินิก วีระชน    นพคุณทอง สาน

ต่องานของสภาอภิบาลในเชิงระบบมากขึ้น ให้ความส าคญักบักลุ่ม

ศกึษาพระวาจา 

ปี ค.ศ.2006 – 2010  คณุพ่อ ยอแซฟ ปรีชา    สกลุอ่อน จดัตัง้สภา

อภิบาลใหม่ ด าเนินตามแผนงานอภิบาลของสังฆมณฑล ในปี 

ค.ศ.2007  ไดท้ าการซ่อมตอหมอ้วดัใหม่ ปรบัอตัราค่าเช่าทีด่นิ ซ่อม

พื้นผวิตลาดนดัใหม ่ขยายประปาหมูบ่า้น ในปี ค.ศ.2008  ขยายพื้นที่

สุสานใหก้วา้งขึน้  สรา้งศาลาพกัศพ สรา้งถนนคอนกรตีทีสุ่สาน ระบบ

ระบายน ้าในสุสาน ฯลฯ 

ปี ค.ศ.2010 – 2015  คุณพ่อ ซีมอน เศกสม กิจมงคล วนัที่ 20 

พ.ย.2010  ก่อตัง้กลุ่มผู้สูงอายุว ัดหัวไผ่  ว ันที่ 28 มิ.ย.2011 จด

ทะเบยีนเป็นชมรมผูส้งูอายุวดัหวัไผ่ องคก์รสาธารณประโยชน์ วนัที ่1 

ม.ิย. 2011 เริ่มงาน BEC อย่างเป็นทางการและด าเนินการจนครบ

วาระ  ค.ศ.2011 สรา้งอาคาร 72 ปี ประชาสงเคราะห์ร่วมใจ และเสก

อาคาร ในวนัที ่8 ม.ีค.2014   

ปี ค.ศ.2015 – 2020 คณุพ่อ ยอหน์ บปัติสต ์วิเชียร    ฉันทพิริยกลุ    

คุณพ่อมคีวามกระตือรอืรน้ในงานอภบิาล โดยเฉพาะการเยีย่มเยยีน

สตับุรุษ โดยไปเยี่ยมและให้ก าลงัใจ   ให้ความส าคญักบัการท าวิถี

ชุมชน หรอื BEC และมุง่เน้นใหส้ตับุรุษมสี่วนร่วมในพธิกีรรมมากทีสุ่ด 

ปี ค.ศ.2020 – ปัจจุบนั คุณพ่อ เปาโล ทรงวุฒิ  วงษ์สิริโรจน์       

เจา้อาวาสวดันกับุญฟิลปิและยากอบ องคป์จัจุบนั 

รายนามพระสงฆป์ระจ าวดั 

1.คุณพ่อ เปาโล ทรงวุฒ ิ  วงษ์สริโิรจน์ (เจา้อาวาส) 

2.คุณพ่อ เปโตร อทิธพิล   หางสลดั (ผูช้่วยเจา้อาวาส) 

3.คุณพ่อ ฟรงัซสิเซเวยีร ์อานนท ์  ตนัชยั (ผูช้่วยเจา้อาวาส) 

ประวติัวดัคาทอลิกนกับุญฟิลิปและยากอบ หวัไผ่ ประวติัวดัคาทอลิกนกับุญฟิลิปและยากอบ หวัไผ่ 



นักบุญฟิลิป อคัรธรรมทูต เป็น

ชาวเมอืงเบธไซดา แควน้กาลลิ ี

ประเทศปาเลสไตน์ นกับุญยอหน์

อคัรสาวกแต่ผูเ้ดยีว ทีไ่ดพ้ดูถงึ

นกับุญฟิลปิในพระวรสารของท่าน จงึท าใหเ้ชื่อไดว้่าทัง้สองคงจะ

รูจ้กัคุน้เคยกนัและไปประกาศพระศาสนาแถบเอเชยีน้อยดว้ยกนั  

เชื่อกนัว่าท่านไปพ านกัอยู่ทีเ่มอืงเยราโปลสิ แควน้ฟีเจยี ในบัน้

ปลายของชวีติ และถูกฆา่ตายในการเบยีดเบยีนศาสนาในสมยั

จกัรพรรดโิดมชีอีานุสโดยถูกตรงึกางเขนเอาศรีษะกลบัลงล่าง ศพ

ของท่านถูกยา้ยมาทีก่รุงคอนสแตนตโินเปิล  

นักบุญยากอบ อคัรธรรมทูต มกัจะเรยีกกนัว่า"องคเ์ลก็" ทา่น

เป็นหนึ่งในอคัรธรรมทตู 12 องค ์ ของพระครสิตเจา้ และเป็นบตุร

ของอลัเฟอสั และเป็นองคเ์ดยีวกนักบัทีเ่รามกัจะเรยีกว่า "ญาติ

ของพระเยซเูจา้" และดเูหมอืนท่านเองทีเ่ป็นเจา้ของ "จดหมาย

ของนกับุญยากอบ" โดยใชช้ื่อ ผูเ้ขยีนว่า "ผูร้บัใชข้องพระเจา้และ

ของพระครสิตเยซ"ู ท่านไดเ้ป็นหวัหน้า ของพระศาสนจกัรมารดา

ทีก่รุงเยรซูาเลม็ ทีส่ดุท่านไดเ้ป็นมรณสกัขใีน ประมาณปี 62  และ

ต่อมากย็า้ยศพของนกับุญทัง้สองจากกรุงคอนสแตนตโินเปิลมาที่

วดัอคัรสาวกสบิสององคท์ีก่รุงโรม เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม ซึง่ตรง

กบัวนัสถาปนาวดัน้ี ************************************************ 

พระศาสนจกัรจึงฉลอง “นักบุญฟิลิปและยากอบ ” ในวนั

เดียวกนั คือ  “วนัที ่1 พฤษภาคม ของทุกปี” ****************** 

ประวติัท่านนกับุญฟิลิปและยากอบ 

***ประวติัความเป็นมาของวดัพอสงัเขป*** 

ปี ค.ศ.1880 – 1896  คณุพ่อ มาธือแรง ฟรงัซวั มารี เกโก    ไดส้รา้งวดั  1 

หลงั รวมทัง้บา้นพกัพระสงฆ ์ คุณพ่อใชช้วีติบุกเบกิ และสรา้งพืน้ฐานดา้นความ

เชือ่ ทีด่นิ ประกาศค าสอนแก่คนต่างศาสนา คุณพ่อไดล้ม้ปว่ยและถงึแก่

มรณภาพทีก่รุงเทพฯเมือ่วนัที ่1 ต.ค.1896 

ปี ค.ศ.1896 – 1905 คณุพ่อ จืลล ์กียู  สานต่อภารกจิที่คุณพ่อไดว้างรากฐาน

ไว ้เสรมิความเชือ่ความศรทัธาในพระเจา้ 

ปี ค.ศ.1906 คณุพ่อ เรอเน มารี โยเซฟ แปรร์อส  มกีารตัง้โรงเรยีนและแยก

ออกเป็นฝ ัง่ของเดก็ชายและเดก็หญิง  สอนเพิม่เตมิส าหรบัเด็กครสิตงัเรื่องค า

สอน ค าสอนผูใ้หญ่ และการเรยีนการสอนใชภ้าษาวดั 

ปี ค.ศ.1907 – 1917  คุณพ่อ จืลล์ กียู (บางบนัทึกเรียก ยียู)   เป็นผู้น าให้

ทีด่นิวดั หวัไผ่ อยู่ในความอารกัขาของกฎหมายบา้นเมอืงเป็นอย่างด ีและได้

ปลกูบา้นพกัพระสงฆ ์ 

 ปี ค.ศ.1917 – 1919  คุณพ่อ เออเย็น เล็ตเชอร์ ขณะนัน้อยู่ในระหว่าง

สงคราม วสัดุก่อสร้าง ขึ้นราคาสูงลิว่ ทางวดัไม่มเีงนิพอจะซื้อวตัถุเหล่านี้มา

ประกอบตกึให้ส าเรจ็รูปได ้คุณพ่อเริม่งานก่อสรา้งตกึมาไดช้ ัน้เดยีวกต็้องหยุด

คา้งไวก้่อน 

ปี ค.ศ.1919 – 1921  คณุพ่อ เปรร์ดูอง คุณพ่อหาเงนิมาสรา้งตวัตกึไดส้ าเร็จ

และไดป้ลกูโรงครวัไวอ้กี 1 หลงั คุณพ่อไดล้ม้ป่วยเป็นโรคหวัใจและไปรกัษาตวั

ทีก่รุงเทพฯ 

ปี ค.ศ.1921 – 1929  คุณพ่อ อเลก็ซิส (สญัชาติไทย) สิ่งที่คุณพ่อได้ท า คือ 

ขดุบ่อและท าถนนหนทาง  

ปี ค.ศ.1929 – 1939  คุณพ่อ ยาโกเบ แจง   เกิดสว่าง เป็นพระสงฆ์ที่มใีจ

เมตตาอารี มีจิตศรัทธา มีความรู้หลายด้าน เป็นต้น มีคณานุปการต่อวัด

มากมาย คอื รือ้วดัเก่าและปลกูวดัใหมข่ึน้แทน รื้อบา้นเก่าครูหญงิและปลูกบา้น

ใหมข่ึน้แทน ซ่อมแซมโรงเรยีนหญงิใหเ้หมาะสมกบักาลสมยั จบัจองทีด่นิใหแ้ก่

มสิซงัทีต่ าบลศรรีาชา ค.ศ.1930 เป็นผูร้เิริม่ใหม้ตีลาดนดั บรเิวณขา้งถนนตัง้แต่ 

หน้าโรงเรยีนประชาสงเคราะห ์   

ปี ค .ศ.1939  คุณพ่อ ยออากิม เทพวนัธ์    ประกอบกิจ    ในปีนี้เกิด

กรณีพพิาทกบัอนิโดจนีฝรัง่เศส คุณพ่อถูกเรยีกตวัไปรกัษางานในต าแหน่ง

อุปสงัฆราชที่กรุงเทพฯ ได้มอบธุรการงานวดัหวัไผ่ให้คุณพ่อเฮนรี่ สุนทร

วเิศษรตัน์ เป็นผู้รกัษาการ แต่ในเดือน เม.ย.1940 ถูกกล่าวหาเป็นกบฏ

พรอ้มกบันายโหล่ย ครูโรงเรยีน ถูกศาลทหารพพิากษาจ าคุกตลอดชวีติทัง้

สองคน  

ปี ค.ศ.1940 – 1944  คณุพ่อ ยาโกเบ แจง   เกิดสว่าง ปี ค.ศ.1944 ไดร้บั

เลอืกเป็นพระสงัฆราชมสิซงัภาคจนัทบุรอีงค์แรก และเป็นพระสงัฆราชไทย

องคแ์รก ใหส้ านกัพระสงัฆราชอยู่ทีว่ดัหวัไผ่ และมอบใหคุ้ณพ่อสนิท วรศลิป์ 

เป็นผูป้กครองวดัหวัไผ่สบืต่อไป ท่านรบัหน้าทีพ่ระสงัฆราชภาคจนัทบุรไีด ้7 

ปี กถ็งึแก่อนิจกรรมทีว่ดัหวัไผ่ เมือ่วนัที ่14 เมษายน ค.ศ.1952  

ปี ค.ศ.1944 – 1955 คณุพ่อ รอ็ค สนิท วรศิลป์ คุณพ่อไดข้ยายพื้นทีข่อง

วดัใหก้วา้งขึน้เพือ่ความสงา่งามและสรา้งอาคารเรยีนตดิกบัตกึเซนต์ฟรงัซสิ      

สรา้งอาคารเรยีนส าหรบันกัเรยีนหญงิ 1 หลงั ปรบัปรุงสนาม ฯลฯ  

ปี  ค.ศ.1955 – 1966  คุณพ่อ เอวเยน บุญชู ระงบัพิษ  ปรบัปรุงบ้านพกั

พระสงฆ์จาก 2 ชัน้เป็น 3 ชัน้ สร้างนวกสถาน สร้างโรงเรียนมธัยมหญิง 

สรา้งสถานยุวนิส สรา้งโรงครวัหลงัใหม่ และวดัหวัไผ่หลงัปจัจุบนั สรา้งเมื่อ

วนัที ่11 พ.ค.1960  วางศลิากฤษ์และสรา้งต่อเมือ่วนัที ่31 พ.ค.1960 ไดร้บั

การเสกและฉลองวดัใหม่ในวนัที่ 11 พ.ค.1965  สร้างโรงสวดขึ้น เรยีกว่า 

“วดัน้อยประจ าหมู่บ้าน” หรือวดัประจ าเนิน ดงันี้  เนินกลม-เนินโมกมนั :    

วดัแม่พระมหาชยั, เนินวดั : วดัแม่พระประจกัษ์เมอืงลูร์ด, เนินชวดล่าง -

คลองตัน : วดัแม่พระฟาติมา, เนินท่าข้าม : วดัแม่พระองค์อุปถัมภ์ของ

ครสิตงั, เนินคู้-กระพงับอน : วดัแม่พระนิจจานุเคราะห์ และคุณพ่อเริม่ตัง้

คณะพลมาร ีคณะวนิเซนต์เดอปอล   

ปี ค.ศ.1966 – 1972 คุณพ่อ เปโตร สุเทพ นามวงศ์ หรอื “คุณพ่อห้อง ”       

พฒันาชุมชนหมูบ่า้นใหเ้จรญิกา้วหน้า สรา้งศาสนสมัพนัธท์ีด่มีากกบัวดัพุทธ                                                               

ประวติัวดัคาทอลิกนกับุญฟิลิปและยากอบ หวัไผ่ ประวติัวดัคาทอลิกนกับุญฟิลิปและยากอบ หวัไผ่ 


