
ประวัติวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่   

(โดยสังเขป) 

ยุคบุกเบิก : 

ปี ค.ศ.1880 – 1896 คุณพ่อ มาธือแรง ฟรังซัว มารี เกโก พระสงฆ์มิสชันนารีชาวฝรั่งเศส คณะ     

มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) โดยเร่ิมแรก คุณพ่อดูแลรับผิดชอบ

ชุมนุมคริสตงัท่ีบางปลาสร้อยและพนัสนิคม (ค.ศ. 1868-1877)  ต่อมาคุณพ่อ

ไดข้ยบัขยายพื้นท่ีลงมา จนมาอยูท่ี่บา้นหัวไผ่ คณุพ่อไดแ้บ่งจ านวนครอบครัว

ให้ไปตั้งบา้นเรือนอยูเ่ป็นเกาะ หรือกลุ่มย่อย ช่วยกนัหักลา้งถางหญา้เพื่อจะได้

ท านาท าไร่เลี้ยงชีพ คุณพ่อไดจ้ดัตั้งศูนยร์วมของคริสตงัในการสวดภาวนา ฟัง

มิสซา เรียนพระธรรมค าสอน และใช้อภิบาลคริสตชน คุณพ่อได้สร้างวดั         

1 หลงั รวมทั้งบา้นพกัพระสงฆ์ (ซ่ึงใช้งานมาจนถึงปี ค.ศ. 1929 จึงได้ร้ือและ

สร้างวัดใหม่ในสมัยคุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ผู้เป็นเจ้าวัด)  คุณพ่อใช้ชีวิต

ของท่านเพื่อท าการบุกเบิกกลุ่มคริสตชนท่ีหัวไผ่ และก่อร่างสร้างพื้นฐานทั้ง

ดา้นความเช่ือความศรัทธา การจับจองท่ีดินเพื่อใช้ท ามาหากิน การประกาศ

เผยแพร่ค าสอนแก่คนต่างศาสนาและการให้การศึกษาแก่คริสตชน คุณพ่อได้

ท าหนา้ท่ีนายชุมพาบาลอยา่งดีในการอภิบาลและดูแลคริสตชนและท่ีไม่ใช่คริ

สตชนดว้ยความรักและเมตตา ตลอดระยะเวลาเกือบ 16  ปี และคุณพ่อไดล้้ม

ป่วยและถึงแก่มรณภาพท่ีกรุงเทพ ฯ เมื่อวนัท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1896 คุณพ่อเป็น

แบบอยา่งท่ีงดงามดว้ยชีวิตท่ีพร้อมจะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประกาศข่าวดี 

การสืบสานภารกิจ :   
ปี ค.ศ.1896 – 1905 คุณพ่อ จืลล์ กียู  พระสงฆ์มิสชนันารี คณะมิสซังต่างประเทศอีกเช่นกนั คุณ

พ่อมิใช่คนแปลกหนา้ หรือต่างถิ่นส าหรับชุนชนหวัไผ่ เพราะช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1891 คุณพ่อเคยมาอยู่ประจ าท่ีหัวไผ่ในฐานะผูช่้วยครั้ งหน่ึงแลว้ แถมยงัเป็น
พระสงฆ์หนุ่มไฟแรง จึงมาสานต่อภารกิจท่ีคุณพ่อเกโกท่ีได้วางรากฐานไว้
อย่างต่อเน่ือง คุณพ่อท างานทั้ งในด้านการเสริมความเช่ือความศรัทธาใน    
พระเจา้ การท ามาหาเลี้ยงชีพของคริสตงัใหม่ และดว้ยความสามารถเป็นพิเศษ
ทางดา้นภาษา การศึกษาพุทธศาสนา คุณพ่อจึงใช้ความสามารถพิเศษน้ี ดูแล



เอาใจใส่ทั้งคริสตชนและพี่น้องต่างความเช่ือได้เป็นอย่างดี คุณพ่ออยู่และ
ท างานท่ีวดัหวัไผ่ ไดป้ระมาณ 9 ปี  

ปี ค.ศ. 1906 คุณพ่อ เรอเน มารี โยเซฟ แปร์รอส สังกดัคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศ  คุณพ่อ

ยา้ยจากอาจารยบ์้านเณรบางช้าง ซ่ึงท างานมาเกือบสิบปี ยา้ยมาเป็นเจ้าวดั     

หวัไผ่ล าดบัท่ีสาม ทั้งน้ี เน่ืองจากคุณพ่อกียู ไดข้อลาไปพกัรักษาตวัท่ีประเทศ

อินเดีย ถึงแมจ้ะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพียงสามปี แต่คุณพ่อแปร์รอส ก็สามารถ

น าความรู้ ความเช่ือและความศรัทธา มาท าให้ความเช่ือคนหัวไผ่มัน่คงมาก

ยิ่งขึ้น นอกจากน้ียงัให้น ้ าหนักในด้านการศึกษาในระบบโรงเรียนมากเป็น

พิเศษด้วย ได้มีการจัดตั้ งโรงเรียนและแยกออกเป็นฝ่ังของเด็กผูช้ายและ

เด็กผูห้ญิง  มีการสอนเพิ่มเติมส าหรับเด็กคริสตงัในเร่ืองค าสอน ค าสอนผูใ้หญ่ 

และท่ีเพิ่มขึ้นมาคือ การเรียนการสอนใช้ภาษาวดั (ภาษาไทย แต่ใช้พยัญชนะ

โรมัน ออกเสียงเป็นไทย) 

ปี ค.ศ.1907 – 1917 คุณพ่อ จืลล์ กียู (บางบันทึกเรียก ยียู) ไดก้ลบัมาเป็นเจา้วดัอีกครั้ งหน่ึง การอยู่

ยาวถึง 10 ปีของคุณพ่อ มีเหตุการณ์ท่ีเป็นประวตัิศาสตร์ของพระศาสนจกัรใน

ประเทศไทยและมิสซังจนัทบุรีหลายประการ เป็นตน้ ท่ีดินวดัหัวไผ่ กล่าวคือ  

คุณพ่อเป็นผูด้  าเนินการเร่ืองท่ีดินวดัหวัไผ่ให้อยูใ่นความอารักขาของกฎหมาย

บา้นเมืองเป็นอยา่งดี และไดจ้ดัท่ีดินของวดัอย่างเป็นระบบระเบียบ คือ 1)  มีผู ้

เช่าถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดตั้ งให้มีหัวหน้าจัดการเร่ืองการเช่าท่ีนา 

เรียกว่า “กองนา” 2) ควบคุมการออกโฉนดท่ีดินของมิสซังทุกแห่งท่ีขึ้นอยูก่บั

วดัหัวไผ่ 3) ปลูกบ้านพักพระสงฆ์ (คือตึกใหญ่ทุกวนัน้ี) แต่ตวัตึกยงัไม่ทัน

เสร็จ บงัเอิญสงครามโลกครั้ งท่ี 1 ได้ปะทุขึ้นและเกิดความรุนแรง คุณพ่อจึง

จ าเป็นตอ้งยา้ยจากวดัหวัไผ่ และเขา้ประจ าวดักาลหว่าร์ พระนครฯ  

ปี ค.ศ.1917 – 1919 คุณพ่อเออเย็น เล็ตเชอร์ มาประจ าเป็นเจา้วดัหัวไผ่ ระยะเวลาของคุณพ่อท่ีมา

ปกครอง ได้ต่อเติมเสริมตึกท่ียงัคา้งอยู่ต่อไป แต่ในขณะนั้นยงัอยู่ในระหว่าง

สงคราม วตัถุต่าง ๆ ท่ีประกอบการก่อสร้าง เป็นตน้ เหล็ก ปูนซีเมนต ์ขึ้นราคา

สูงลิ่ว ทางวดัจึงไม่มีเงินมากพอท่ีจะซ้ือวตัถุเหล่าน้ีมาประกอบตึกให้ส าเร็จรูป

ได ้คุณพ่อจึงเร่ิมงานสร้างตึกมาไดช้ั้นเดียวก็หยดุคา้งไว ้รอเวลาราคาของ วสัดุ 



อุปกรณ์และการเงินพร้อมมากกว่าน้ีก่อน คุณพ่ออยู่หัวไผ่เป็นเวลาน้อย ในปี 

ค.ศ. 1919 พระสังฆราชมีค  าสั่งให้ยา้ยไปประจ าท่ีวดัเขมร 

 

ปี ค.ศ.1919 – 1921 คุณพ่อเปร์รูดอง เขา้รับหนา้ท่ีแทนคุณพ่อเออเยน็ เล็ตเชอร์ คุณพ่อไดห้าเงินมา

จดัท าสร้างตวัตึกส าเร็จและไดป้ลูกโรงครัวไวอี้ก 1 หลงั คุณพ่อไดล้ม้ป่วยเป็น

โรคหวัใจและไปรักษาตวัท่ีกรุงเทพฯ 

 

 

 

ปี ค.ศ.1921 – 1929 คุณพ่ออเล็กซิส (สัญชาติไทย) ทางมิสซงัไดม้อบหมายงานทางวดัให้รักษาการ

แทน โดยอยู่ในการหารือของคุณพ่อกียู คุณพ่อรวบรวมรายได้ทางวดั ผ่อน

ช าระหน้ีเงินท่ียืมมาท าตึก (เมื่อครั้ งคุณพ่อเปร์รูดองก่อสร้าง) คุณพ่อรวบรวม

เงินช าระอยู่หลายปีจึงส าเร็จ แล้วเร่ิมสะสมต่อไป งานท่ีคุณพ่อได้ท า คือ ขุด

บ่อและท าถนนหนทาง คุณพ่อไดอ้ยู่รวมระยะเวลา 8 ปี ก็ยา้ยไปอยู่วดัแปดร้ิว 

(ค.ศ. 1929/2472)  

ปี ค.ศ.1929 – 1939 คุณพ่อ ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง คุณพ่อเป็นพระสงฆ์ท่ีมีใจเมตตาอารี มีความเช่ือ

ความศรัทธาท่ีดีเยี่ยม มีความรู้หลายด้าน เป็นตน้ ดา้นชีวิตจิต ด้านการศึกษา 

ดา้นสังคมพฒันา และดนตรี ดงันั้น ช่วงท่ีมาประจ าอยูเ่ป็นเวลา 10 ปี คุณพ่อจึง

มีคณานุปการต่อกลุ่มคริสตชนวดัหัวไผ่อย่างมากมาย กล่าวคือ 1) ร้ือวดัเก่า

และปลูกวดัใหม่ขึ้นแทน 2) ร้ือบา้นเก่าครูหญิงและปลูกบ้านใหม่ขึ้นแทน 3) 

ซ่อมแซมโรงเรียนหญิงให้เหมาะสมกบักาลสมยั 4) จบัจองท่ีดินให้แก่มิสซงัท่ี

ต าบลศรีราชา ต่อมาปี ค.ศ. 1939 คุณพ่อไดย้า้ยไปประจ าท่ีวดักุฏิจีน อน่ึง คุณ

พ่อเป็นผูริ้เร่ิมให้มีตลาดนัด (ค.ศ.1930 /2473 ) บริเวณข้างถนนตั้งแต่หน้า 

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ (หลงัเก่า) ยาวออกไปตามถนนท่ีเขา้สู่บริเวณวดั 

คุณพ่อเป็นผูร้ักในดา้นดนตรีจึงไดแ้ต่งบทเพลง “มารีย์แม่รัก” ท่ีใช้ขบัร้องใน

ปัจจุบนั 



ปี ค .ศ.1939 คุณพ่อยออากิม เทพวันธ์ ประกอบกิจ ในปี ค.ศ. 1939 น้ี เกิดการแห้งแลง้อยา่ง

มหาศาล ในการท านาขา้วเกิดแห้งแลง้เสียหายยบัเยิน ประจวบกบัไทยมีกรณี

พิพาทกับอินโดจีน ฝรั่งเศส  คุณพ่อถูกเรียกตัวไปรักษางานในต าแหน่ง         

อุปสังฆราชท่ีกรุงเทพฯ จึงไดม้อบธุรการงานวดัหัวไผ่ให้ คุณพ่อเฮนร่ี สุนทร

วิเศษรัตน์ เป็นผูร้ักษาการ แต่ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1940 คุณพ่อเฮนร่ีถูกจับ 

ถูกกล่าวหาว่า เป็นกบฏภายนอก พร้อมกับนายโหล่ย ครูโรงเรียน ถูกศาล

ทหารพิพากษาจ าคุกตลอดชีวิตดว้ยกนัทั้งสองคน  

ปี ค.ศ.1940 – 1944 คุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง มารับหนา้ท่ีเป็นเจา้วดัอีกครั้ ง ในขณะน้ีการเมือง

ยงัไม่สู้จะสงบเรียบร้อย คุณพ่อเข้าปกครองดูแลเฉพาะทรัพย์สินของวดัท่ี

ส าคญั ๆ ไว ้เป็นตน้ เร่ืองท่ีดิน และถือโอกาสเยี่ยมเยียนสัตบุรุษเป็นครั้ งคราว 

เมื่อท่านผ่านไปท่ีหนองขวาง ต าบลสระส่ีเหลี่ยม อ าเภอพนัสนิคม พบ

ประชาชนในละแวกนั้นยากจนมาก คุณพ่อจึงตดัสินใจเสียสละก าลังทรัพย์

และส่ิงของเพื่อช่วยเหลือผู ้ยากจน ในปี ค.ศ. 1944 คุณพ่อได้รับเลือกเป็น

พระสังฆราชมิสซังภาคจนัทบุรีองค์แรก และเป็นพระสังฆราชไทยองค์แรก 

แมเ้มื่อท่านอภิเษกเป็นพระสังฆราชแลว้ ท่านยงัให้ส านกัพระสังฆราชอยู่ท่ีวดั

หวัไผ่ และมอบให้ คุณพ่อสนิท วรศิลป์ เป็นผูป้กครองวดัหวัไผ่สืบต่อไป ท่าน

รับหน้าท่ีพระสังฆราชภาคจนัทบุรีได้ 7 ปี ก็ถึงแก่อนิจกรรมท่ีวดัหัวไผ่ เมื่อ

วนัท่ี 14 เมษายน ค.ศ. 1952 การจากไปของพระสังฆราชน าความโศกเศร้า

เสียใจมาสู่คริสตชนวดัหวัไผ่ และพี่นอ้งท่ีไม่ใช่คริสตชนท่ีไดร้ับการช่วยเหลือ

จากท่าน มีผูค้นมากมายจากทัว่สารทิศมาร่วมพิธีปลงศพ 

ปี ค.ศ.1944 – 1955 คุณพ่อร็อค สนิท วรศิลป์ คุณพ่อไดข้ยายพื้นท่ีของวดัให้กวา้งขึ้นเพื่อความสง่า

งาม และพอท่ีจะบรรจุคริสตชนท่ีเพิ่มมากขึ้น คุณพ่อได้สร้างอาคารเรียนติด

กบัตึกเซนตฟ์รังซิส และสร้างอาคารเรียนส าหรับนักเรียนหญิง 1 หลงั  พร้อม

ทั้งด าเนินการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใช้จดักิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 

คุณพ่อให้ความส าคญักบัการอบรมคริสตชนดว้ยการสอนค าสอน การพูดคุย

เยี่ยมเยียน และการอภิบาลคริสตชนดว้ยใจรักอยา่งแทจ้ริง 



 

ปี  ค.ศ.1955 – 1966 คุณพ่อเอวเยน บุญชู ระงับพิษ   นับเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสล าดับท่ี 12 ด้วย 

ความสามารถพิเศษหลายด้าน อาทิ การก่อสร้าง คุณพ่อปรับปรุงบ้านพัก

พระสงฆ์ท่ีสร้างสมัยพ่อกียู จาก 2 ชั้นเป็น 3 ชั้น ด าเนินการสร้างสถานท่ี

ฝึกอบรมหญิงสาวท่ีสมัครใจมาศึกษาเพื่อเตรียมเป็นภคิณี  (นวกสถานแม่

พระฟาติมา หัวไผ่) สร้างโรงเรียนมธัยมหญิง สร้างสถานยุวนิสหรือบ้านพกั

ส าหรับเยาวชนชายท่ีเตรียมตวัเป็นบราเดอร์ สร้างโรงครัวหลงัใหม่ และท่ียงั

ปรากฏเป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัของชุมชนคือ การรวบรวมคริสตชนสร้าง

วดันักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (หลงัปัจจุบัน) ลงมือสร้างวดัเมื่อวนัท่ี 11 

พฤษภาคม ค.ศ. 1960/2503  วางศิลากฤษแ์ละด าเนินการสร้างต่อ เมื่อวนัท่ี 31 

พฤษภาคม ค .ศ . 1960/2503 ได้รับการเสกและฉลองวัดใหม่ในวันท่ี 11 

พฤษภาคม ค.ศ. 1965  

 ในด้านการอภิบาลแพร่ธรรม  

คุณพ่อได้เร่ิมโครงการถวายครอบครัวแด่พระหฤทยัพระเยซูเจ้า นอกจากน้ี 

ยงัให้ชุมชนแต่ละกลุ่มหาท่ีเหมาะสร้างโรงสวดขึ้นท่ีเรียกว่า “วัดน้อยประจ า

หมู่บ้าน” หรือวดัประจ าเนิน เพื่อให้ คริสตชนกลุ่มนั้น ๆ รวมกนัสวดภาวนา

และจัดให้มีการฉลองวดัน้อยดว้ย โดยสัตบุรุษร่วมกันตั้งช่ือวดั ดงัน้ี 1) เนิน

กลม-เนินโมกมัน : วัดแม่พระมหาชัย 2) เนินวัด : วัดแม่พระประจักษ์

เมืองลูร์ด 3) เนินชวดล่าง-คลองตนั : วดัแม่พระฟาติมา 4) เนินท่าขา้ม : วดัแม่

พระองคอุ์ปถมัภข์องคริสตงั 5) เนินคู-้กระพงับอน : วดัแม่พระนิจจานุเคราะห์  

ในด้านกลุ่มกิจการคาทอลิก  

- คุณพ่อเร่ิมตั้งคณะพลมารี และคณะวินเซนต ์เดอปอล 

ปี ค.ศ.1966 – 1972 คุณพ่อเปโตร สุเทพ  นามวงศ์  หรือ “คุณพ่อห้อง” ท่ีชาวบ้านเรียกติดปาก 

สร้างความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั มีการพฒันาชุมชนหมู่บา้นให้เจริญกา้วหน้า

กว่าทุกหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง อาทิ เร่ืองถนนเพื่อการสัญจรไปมาอย่าง

สะดวก และเพื่อการเช่ือมต่อกนัในชุมชนและถนนหลวง เร่ืองน ้า เร่ืองไฟฟ้า 



ตลอดจนการสร้างศาสนสัมพนัธ์ท่ีดีมากกบัวดัพุทธคือ วดัโคกขี้หนอน และ

วดัใหม่ (วดัยคุลราษฎร์สามคัคี)  คุณพ่อเปิดโลกทศัน์ให้ชาวหวัไผ่ สร้างอาชีพ

การเกษตร เป็นตน้ การเลี้ยงปลา การให้ความรู้และตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  

 

ปี ค.ศ.1972 -1975 คุณพ่อยอแซฟ เศียร โชติพงศ์ งานท่ีโดดเด่นสมยัคุณพ่อ ท่ีเนน้ดา้นชีวิตคริสต

ชนท่ีดีเป็นหลกั โดยเฉพาะดา้นพิธีกรรม ในปี ค.ศ. 1972 วดัหัวไผ่มีโอกาสได้

ตอ้นรับรูปแม่พระฟาติมา เกิดปรากฏการณ์ฝนตกมาก น าความชุ่มช้ืนมาสู่พื้น

ท่ีดินของหัวไผ่ท่ีแลง้มานาน นอกจากน้ี คุณพ่อยงัให้ความเอาใจใส่เร่ืองงาน

ภายนอกสืบต่อคุณพ่อสุเทพ เช่น เร่ืองการปรับปรุงถนน และด าเนินการเร่ือง

ไฟฟ้าเขา้หมู่บา้น จึงท าให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

ปี ค.ศ.1975–1980 คุณพ่อเปาโล เมธี วรรณชัยวงศ์  คุณพ่อเอาใจใส่ดูแลคริสตชนอยา่งใกลชิ้ด ให้

ก าลงัใจและสวดภาวนาเป็นหน่ึงเดียวกนั ริเร่ิมส่ิงท่ีจะช่วยให้ผูม้าร่วมพิธีกรรม

ได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้ผลดักันรับผิดชอบอ่านบทอ่าน การจัด

เคร่ืองถวายบูชา บทภาวนาเพื่อมวลชน การสอนค าสอน การให้บริการศีล

ศกัด์ิสิทธ์ิ  คุณพ่อไดริ้เร่ิมการขุดบ่อเลี้ยงปลาแบบบ่อต้ืน ในแบบมาตรฐานก็

เร่ิมเป็นจริงเป็นจัง จนสามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่ชาวหัวไผ่อย่าง

มากมาย จึงท าให้คริสตชนชาวหวัไผ่มีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีเร่ือยมา คุณพ่อ

ยงัไดร้วบรวมคริสตชนสร้างหอระฆงัใหม่ ซ่ึงจะเห็นอยูจ่นทุกวนัน้ี  

 

ปี ค.ศ.1980 – 1983 คุณพ่อเปโตร แสวง  สามิภักดิ์  

คุณพ่อรับผิดชอบงานด้านผูอ้พยพลี้ ภัย (COEER) จึงได้มอบหมายงานให้      

คุณพ่อปลดัดูแลเป็นส่วนใหญ่  และคุณพ่อยงัท าหน้าท่ีในการเอาใจใส่ด้าน

ชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชนอยา่งดี ดว้ยการสอนค าสอนและการให้ค าปรึกษาแก่

สัตบุรุษในชุมชน คุณพ่อไดท้ าหน้าท่ีอย่างดีก่อนท่ีจะยา้ยไปท างานอภิบาลใน

ท่ีแห่งใหม่ 



ปี ค.ศ. 1983 – 1990  คุณพ่อเปโตร สมัคร เจ็งสืบสันต์  สมัยของคุณพ่อได้เร่ิมโครงการปลอด

อบายมุข และได้สร้างอาคารเรียนหลงัใหม่เป็นตึก 3 ชั้น (หลงัปัจจุบนั) และ

เสกอาคารเรียนในวนัท่ี 13 ธันวาคม ค.ศ. 1986 และในปี ค.ศ. 1986 ไดท้ าการ

ซ่อมวดัครั้ งใหญ่ ทาสีหลงัคาวดัจากสีแดงเป็นสีเขียว ทาสีภายใน – ภายนอก

ตวัวดัใหม่ ในปี ค.ศ. 1987 คุณพ่อได้สร้างกางเขนมูลในสุสานขึ้นใหม่และ

ปรับปรุงถ ้าแม่พระเมืองลูร์ดให้มีความสวยงาม เพื่อส่งเสริมให้ชาวบา้นเขา้มา

สวดสายประค าแด่แม่พระ และท ากิจศรัทธาท่ีส่งเสริมความเช่ือความศรัทธา

ของตนเอง  

 ปี ค.ศ.1990 – 1996 คุณพ่อยอแซฟ เฉลิม กิจมงคล คุณพ่อได้พฒันาการสอนค าสอนสู่ชุมชนท่ีมี

ประสิทธิภาพ เอาจริงเอาจงัในการเยี่ยมเยียนคริสตชนอย่างต่อเน่ือง คุณพ่อได้

สร้างศาลาไทยขา้งวดัเพื่อบริการคริสตชนในชุมชน และพฒันาอาคารเรียน

แผนกอนุบาลฯ ได้จดัให้มีการรังวดัท่ีดินของวดัใหม่ เร่ิมจัดท าเอกสารท่ีดิน

อย่างเป็นระบบ และไดท้ าการจัดเฉลิมฉลอง 110 ปีของวดัหัวไผ่ คุณพ่อเน้น

การฟ้ืนฟูชีวิตคริสตชนเป็นพิเศษ และไดส้านต่อการท าศาสนสัมพนัธ์กับวดั

โคกขี้หนอนและวดัพุทธท่ีอยู่ใกล้เคียง เพื่อความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพี่น้อง  

คริสตชนกับพี่น้องต่างความเช่ือ เพื่อความสมัครสมานและความเป็นหน่ึง

เดียวกนั 

ปี ค.ศ.1996 – 2000 คุณพ่อลูกา บรรจง พานุพันธ์ งานอภิบาลชดัเจนตามทิศทางของสังฆมณฑล 

ส่งเสริมการท างานของกลุ่มต่าง ๆ ให้มีระบบ มีชีวิตชีวา อาทิเช่น กลุ่มนักขบั

ร้อง เด็กช่วยมิสซา และการเตรียมจิตใจส าหรับปีปีติมหาการุญ นอกจากน้ี คุณ

พ่อยงัได้ด าเนินการร้ือบา้นพกัพระสงฆ์ ใหม่ แลว้สร้างเป็นตึก 3 ชั้น ท าเป็น

บา้นพกัซิสเตอร์คณะรักกางเขน ท่ีมาช่วยงานของวดัและสังฆฒณฑลจนัทบุรี 

และไดจ้ดัสถานท่ีส าหรับตลาดนดัใหม่ เร่ิมจดัระบบภายในสุสานวดัหวัไผ่  

 

 

 



 ปี ค.ศ.2000 – 2005 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เพ่ิมศักดิ์ เสรีรักษ์   คุณพ่อได้เน้นการด าเนินชีวิตด้วย

ความเช่ือท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูกหลาน การมาฟังมิสซา รับศีลศกัด์ิสิทธ์ิเป็น

ประจ า และไดด้ าเนินการรวบรวมกลุ่มใผูสู้งอาย ุเพื่อน าไปทศันศึกษาปีละครั้ ง 

การอบรมค าสอนให้ผูใ้หญ่ท่ีสนใจ การติดตามและด าเนินการเร่ืองคู่สมรสท่ี

ไม่ถูกตอ้ง ให้ความส าคญักบัการอบรมเด็กและเยาวชนอยา่งสม ่าเสมอ คุณพ่อ

ให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่กลุ่มเด็กช่วยพิธีกรรม คือ เด็กช่วยมิสซา รณรงคใ์ห้

เด็กเขา้มาเป็นผูช่้วยพิธีมิสซามากขึ้น ให้บทบาทฆราวาสในการด าเนินงาน 

ตามบทบาทหน้าท่ี ท่ีสมาชิกสภาอภิบาลจะต้องด า เนินการ คุณพ่อได้

ด าเนินการจดัระบบในสุสานวดัหัวไผ่ให้ดียิ่งขึ้น ไดก้ าหนดรูปแบบของหลุม

ศพให้เหมือนกนั จดัแนวเขต จดัระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ 

ปี ค.ศ.2005 – 2006 คุณพ่อดอมินิก วีระชน นพคุณทอง  คุณพ่อได้สานต่องาน และได้ให้

ความส าคญักบัการพฒันาการท างานของสภาอภิบาลให้เป็นเชิงระบบระเบียบ

มากยิ่งขึ้น และให้ความส าคญักับกลุ่มศึกษาพระวาจา คุณพ่อเอาใจใส่การ

อบรมค าสอนแก่คริสตชนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อการเติบโตชีวิตฝ่ายจิตคริสตชน 

 
ปี ค.ศ.2006 – 2010 คุณพ่อยอแซฟ ปรีชา สกุลอ่อน คุณพ่อไดท้ าการจดัตั้งสภาอภิบาลใหม่ พร้อม

ทั้งปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น และด าเนินตามแผนทิศทางงานอภิบาล

ของสังฆมณฑล ในปี ค.ศ. 2007  ได้ท าการซ่อมรากฐานวดั (ตอหม้อ) ใหม่ 

ปรับอตัราค่าเช่าท่ีดิน ซ่อม พื้นผิวตลาดนัดใหม่ ขยายประปาหมู่บ้าน ในปี 

ค.ศ. 2008  ท าการขยายพื้นท่ีสุสานให้กว้างขึ้ น เน่ืองจากมีผู ้เสียชีวิตเพิ่ม

จ านวนมากขึ้น ดว้ยการขดุยา้ยดินจากบ่อประปาไปถมให้สูงขึ้น เพื่อสร้างหลุม

ใหม่ท่ีมีมาตรฐาน (แบบ) เดียวกัน สร้างศาลาพกัศพใหม่เพื่อท าพิธีอ าลาครั้ ง

สุดท้ายท่ีสุสาน และใช้ท ามิสซาระลึกถึงผูล้่วงลบัในสุสาน และสร้างถนน

คอนกรีตท่ีสุสาน วางระบบระบายน ้าในสุสานอยา่งเป็นระเบียบ ฯลฯ 

 



ปี ค.ศ. 2010 – 2015 คุณพ่อซีมอน เศกสม กิจมงคล   

 เมื่อเขา้รับงานคุณพ่อได้ให้ความส าคญักับสภาอภิบาล ได้อบรมให้ความรู้

เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของสภาอภิบาล และจดัแบ่งงานของสภาอภิบาลให้เป็น

ฝ่ายอย่างชัดเจน ตามระบบของสังฆมณฑล มีการประชุมสม ่าเสมอและมี

เอกสารประเมินการด าเนินงานของสภาอภิบาลทุกปี ท าให้งานสภาอภิบาล

กา้วหน้า คุณพ่อไดต้่อยอดพฒันาสวนหลงัโรงเรียน เตรียมให้เป็นค่ายลูกเสือ

และสวนเศรษฐกิจพอเพียง ไดร้ับงบประมาณจากระทรวงพฒันาสังคมและ

มนุษย ์ให้พฒันาเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ คุณพ่อไดป้ลูกตน้ไม้

เพื่อเติมทุกปีร่วมกบั อบต.โคกขี้หนอน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวกบับริเวณวดัและ

โรงเรียน คุณพ่อไดก้่อตั้งกลุ่มผูสู้งอายวุดัหัวไผ่ และไดร้ับการจดทะเบียนเป็น

ชมรมผูสู้งอายุวดัหัวไผ่องค์กรสาธารณประโยชน์ ท าให้ผูสู้งอายุวดัหัวไผ่

ไดร้ับการยกระดบัคุณภาพชีวิต คุณพ่อไดเ้ร่ิมงาน BEC อย่างเป็นทางการและ

ด าเนินการจนเกิดผล จึงท าให้งาน BEC เติบโตสร้างความเช่ือท่ีดีแก่คริสตชน 

คุณพ่อได้พฒันาสุสานอย่างเป็นระบบระเบียบด้วยการเทถนนคอนกรีตใน

บริเวณสุสานทั้งเก่าและใหม่  และไดจ้ดัระบบการจองหลุมท่ีไม่มีเอกสารให้มี

หลกัฐานเรียบร้อยเป็นระบบชดัเจนมากขึ้น คุณพ่อไดป้ระสานงานกบัสมาคม

ศิษยเ์ก่าของโรงเรียนประชาสงเคราะห์ สร้างอาคาร 72 ปีประชาสงเคราะห์

ร่วมใจ และท าพิธีเสกอาคารเมื่อ 8 มีนาคม 2014 คุณพ่อได้พยายามพัฒนา

ความเช่ือของคริสตชนอยา่งต่อเน่ือง 

ปี 2016 – 2020  คุณพ่อ ยอห์น บัปติส วิเชียร ฉันทพิริกุล สัตบุรุษวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา 

ไดร้ับมอบหมายหนา้ท่ีให้มาด ารงต าแหน่งเจา้อาวาสวดันกับุญฟิลิปและ      
ยากอบ หวัไผ่ เมื่อปี ค.ศ. 2016 - 2020 
ในด้านงานอภิบาล 
คุณพ่อเป็นบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นในงานอภิบาล โดยเฉพาะการเยี่ยม
เยียนสัตบุรุษ โดยเฉพาะบรรดาผูสู้งอายุนอนติดเตียง คนเจ็บป่วยตามบา้น 
คุณพ่อมกัจะไปเยี่ยมและให้ก าลงัใจอยา่งสม ่าเสมอ  
 



ในด้านชีวิตฝ่ายจิต 
คุณพ่อให้ความส าคัญกับการท าวิถีชีวิตคริสตชน หรือ BEC เป็นการน า     
พระวาจามาไตร่ตรองร่วมกนัและน าไปปฏิบตัิในการเจริญชีวิตเป็นคริสตชน
ท่ีดี คุณพ่อให้ความเอาใจใส่โดยการท าความเขา้ใจกับกลุ่มผูน้ าเป็นอนัดับ
แรก เพื่อการท าวิถีชุมชนในแต่ละเนินจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คุณ
พ่อเน้นความเขา้ใจเป็นพื้นฐานส าคญั ก่อนท่ีจะน าไปแบ่งปันกบัสมาชิกใน
แต่ละเนิน 
ในด้านพิธีกรรม 
คุณพ่อให้ความส าคัญกับการจัดพิ ธีกรรมในแต่ละอาทิตย์  และการจัด
พิธีกรรมในวนัส าคญัของพระศาสนจกัร โดยมุ่งเน้นพยายามให้คริสตชนมี
ส่วนร่วมในพิธีกรรมมากท่ีสุด โดยเฉพาะการสนบัสนุนให้แต่งบทภาวนาใน
โอกาสต่างๆของการฉลอง เช่น การแต่งบทภาวนาโอกาสฉลองวดัน้อยแต่
ละเนิน และการแต่งบทภาวนาโอกาสเดือนแม่พระ และบทภาวนาอ่ืนๆท่ีใช้
ในพิธีกรรม คุณพ่อยงัให้ความส าคญักับการจดัซ้ืออุปกรณ์พิธีกรรมใหม่ๆ 
เช่น ตดัชุดเด็กช่วยมิสซาใหม่ การจดัซ้ือรองเทา้ท่ีเหมาะสมส าหรับการช่วย
พิธีกรรม เพราะการช่วยพิธีกรรมจะต้องดูสง่าและสวยงาม และเพื่อให้
พิธีกรรมในแต่ละวนัเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย และมีความหมายมากท่ีสุด   
คุณพ่อเล็งเห็นถึงความส าคัญของการฟังพระวาจาของพระเจ้า จึงได้
ด าเนินการติดตั้งเคร่ืองเสียงในวดัอย่างดีและมีคุณภาพ รวมถึงการพฒันา
ศกัยภาพของการร้องเพลงของกลุ่มเยาวชนในวดั เพื่อสร้างบรรยากาศของ
การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณไดอ้ยา่งศรัทธา 
ในด้านการพัฒนา 
คุณพ่อไดพ้ฒันาอาคารสงบและท าการปรับปรุงซ่อมแซ่มอย่างสวยงาม เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่พี่น้องสัตบุรุษในชุมชน เช่น การตั้งศพในอาคาร 
หรือการจดักิจกรรมของชุมชนหวัไผ่ คุณพ่อยงัไดป้รับปรุงเคร่ืองเสียงอยา่งดี
เพื่อคุณภาพของการท ากิจกรรมต่างๆของวดั เช่น มิสซาศพในอาคารสงบ, 
การจดักิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุ ตลอดจนหน่วยงานของชุมชนท่ีตอ้งการ
ใช้สถานท่ี คุณพ่อยงัไดพ้ฒันาการสร้างห้องน ้ าใหม่ขา้งสนามเทนนิส เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่พี่น้องคริสตชนท่ีมาร่วมพิธีกรรม หรือร่วมกิจกรรม
ต่างๆของวดั จึงอ านวยความสะดวกแก่สัตบุรุษมากขึ้น คุณพ่อมีแนวคิดท่ี
อยากจะปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณรอบวดั และบริเวณรอบบ้านพกัพระสงฆ์



และบา้นพกัซิสเตอร์ คุณพ่อจึงไดส้นับสนุนในการจดัซ้ือตน้ไมเ้พื่อประดบั
ตกแต่งภูมิทศัน์รอบๆวดัและบริเวณบา้นพกัพระสงฆ์ จึงท าให้มีบรรยากาศ
ร่มร่ืน ในขณะเดียวกนั  เมื่อปี ค.ศ. 2017 คุณพ่อยงัไดพ้ฒันาการสร้างศาลา
เอนกประสงค์ (ข้างบ้านพักพระสงฆ์) เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆของวดัอีกดว้ย
ดว้ย 
ในเร่ืองระเบียบและระบบการท าสุสานของวัดหัวไผ่ 
คุณพ่อเป็นผูเ้อาใจใส่และติดตามการท างานของเจา้หน้าท่ีอย่างใกลชิ้ด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการท างานอยา่งมีคุณภาพและตรงต่อเวลาท่ีสุด คุณพ่อ
จึงพยายามมอบหมายให้คุณพ่อผูช่้วยเจา้อาวาสไดม้ีโอกาสไดฝึ้กฝนในการ
ดูแลรับผิดชอบ ส่วนคุณพ่อเจ้าอาวาสจะพยายามติดตามการท างานอย่าง
สม ่าเสมอ และให้ค  าแนะน าตลอดเวลาในการท างาน จึงสร้างความพึงพอใจ
ให้กบับรรดาสัตบุรุษท่ีมีโอกาสไดส้ัมผสักบัการท างานของคุณพ่อ 
ในด้านมนุษยสัมพันธ์ 
คุณพ่อเป็นบุคคลท่ีมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีและงดงาม คุณพ่อให้ความเอาใจใส่ใน
การดูแลคณะพระสงฆ์ คณะซิสเตอร์ เจ้าหน้าท่ีและพนักงานภายในบ้าน
อยา่งดี รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่บรรดาสัตบุรุษในชุมชน  
คุณพ่อเป็นบุคคลท่ีเห็นถึงความต้องการของคนอ่ืนเสมอ จึงท าให้เป็นท่ีรัก
ใคร่ของชุมชน และเป็นบุคคลท่ีอุทิศตนและเสียสละในการท างานเพื่อ        
พระคริสตเจา้ และเพื่อประชากรของพระเป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง 
คุณพ่อมีวิสัยทศัน์ในการสร้างกลุ่มคริสตชนท่ีน่าสนใจ ดว้ยการเชิญชวนให้
สภาอภิบาลและคริสตชนในชุมชน มีโอกาสมาท างานพัฒนาวัดและ
โรงเรียนร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ ไม่ใช่แค่เพียงงานโอกาสส าคญัเท่านั้น และ
ทุกโอกาสท่ีพอจะมาร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันในการท างาน จึงท าให้ทีมงาน    
สภาอภิบาลของวดัมีประสิทธิภาพในการท างานอยา่งมาก 

ปี 2020 – ปัจจุบัน คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ  ประทีปสุขจิต   สัตบุ รุษวัดอัครเทวดามีคาแอล 

ปราจีนบุรี 

ในด้านงานอภิบาล 
คุณพ่อเป็นบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นในงานอภิบาล โดยเฉพาะการพบปะ
พูดคุยกบัสัตบุรุษหลงัมิสซา ส่งเสริมให้ก าลงัใจในการด ารงชีวิต คุณพ่อเน้น
การอบรมค าสอนคู่แต่งงาน และให้ความส าคญัอยา่งมากกบัการสอนค าสอน



ผูใ้หญ่ ซ่ึงไดร้ับการตอบรับจากพี่น้องต่างความเช่ือท่ีดีมาก ๆ จึงมีผูส้นใจให้
ความส าคญักบัการเรียนค าสอน 
ในด้านชีวิตฝ่ายจิต 
คุณพ่อให้ความส าคัญกับการท าวิถีชีวิตคริสตชน หรือ BEC เป็นการน า     
พระวาจามาไตร่ตรองร่วมกนัและน าไปปฏิบตัิในการเจริญชีวิตเป็นคริสตชน
ท่ีดี เน้นความเขา้ใจของผูน้ าแต่ละเนิน เพื่อจะไดน้ าไปสานต่อให้กบัสัตบุรุษ
ในชุมชน คุณพ่อให้ความส าคญักบักลุ่มองค์กรของวดัอย่างสม ่าเสมอ เช่น 
กลุ่มพลมารีย,์ กลุ่มครูซิลโล, กลุ่ม BEC และกลุ่มผูอ่้านพระคมัภีร์ 
ในด้านพิธีกรรม 
คุณพ่อให้ความส าคัญกับการจัดพิ ธีกรรมในแต่ละอาทิตย์  และการจัด
พิธีกรรมในวนัส าคญัของพระศาสนจกัร โดยมุ่งเน้นพยายามให้คริสตชนมี
ส่วนร่วมในพิธีกรรมมากท่ีสุด โดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีการตั้งกลุ่ม
ผูอ่้านพระคมัภีร์ของวดัหัวไผ่ขึ้นอย่างชดัเจน มีผูร้ับผิดชอบในการอ่านเป็น
ประจ าทุกวนัอาทิตยแ์ละในเทศกาลท่ีส าคญัของปีพิธีกรรม จึงท าให้พิธีบูชา
ขอบพระคุณมีชีวิตชีวา และท าให้สัตบุรุษมีส่วนในพิธีกรรมมากขึ้น คุณพ่อ
ยงัไดส่้งเสริมให้พี่นอ้งของญาติผูล้่วงลบัในชุมชนเป็นผูอ่้านพระคมัภีร์ทุก ๆ 
มิสซาหนา้ศพ ซ่ึงเป็นภาพท่ีงดงามและช่วยสร้างความเช่ือและความศรัทธาท่ี
ดีของบรรดาญาติผูล้่วงลบั ท าให้พิธีกรรมมีคุณค่าและมีความหมายในชีวิตค
ริสตชนมากยิ่งขึ้น 
ในด้านการพัฒนา 
คุณพ่อได้พฒันาปรับปรุงอาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรมขา้งบา้นพกั
พระสงฆ์ เพื่อให้มีคุณภาพต่อการใช้งานมากท่ีสุด และเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่สัตบุรุษในชุมชน เป็นต้น การตั้งศพ, การประชุมของสภา
อภิบาลฯ, การจดักิจกรรมชมรมผูสู้งอายุ และการจัดกิจกรรมของเยาวชน
และเด็กช่วยมิสซา จึงท าให้อาคารเพื่ องานอภิบาลและแพร่ธรรมมี
ประสิทธิภาพอย่างมากต่อการใช้งาน และคุณพ่อได้ติดตั้งระบบกลอ้งวงจร
ปิดบริเวณทางเข้าชุมชน รอบ ๆ บ้านพักพระสงฆ์ -ซิสเตอร์ เพื่อความ
ปลอดภัยของชุมชน คุณพ่อให้ความส าคัญกับการปรับปรุงอาคาร 72 ปี 
ประชาสงเคราะห์ร่วมใจ ให้มีความพร้อมส าหรับการใชจ้ดักิจกรรมท่ีส าคญั 
เป็นตน้ งานฉลองวดัหวัไผ่ฯ, กิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้อาคาร 
72 ปี ประชาสงเคราะห์ร่วมใจ เกิดประโยชน์ต่อวดัและชุมชนมากท่ีสุด 



ในด้านมนุษยสัมพันธ์ 
คุณพ่อเป็นบุคคลท่ีมีอธัยาศัยไมตรีท่ีดีและงดงาม คุณพ่อเป็นผูม้ีความใจ
กวา้งมาก ๆ ในการเอาใจใส่ในการดูแลคณะสงฆ์ ซิสเตอร์ เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานภายในบา้นอย่างดี รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลให้ค าปรึกษาแก่บรรดา
สัตบุรุษในชุมชน คุณพ่อให้ความรักและความเมตตาแก่ทุกคนท่ีมาขอความ
ช่วยเหลือ จึงเป็นสะพานเช่ือความสัมพนัธ์ท่ีดีแก่ชุมชน 
ดว้ยความรักและพระเมตตาของพระเป็นเจา้ท่ีทรงอวยพรคุณพ่อ คณะสงฆ ์ 
ซิส เตอร์  สภาอภิบาลและชุมชนวัดหั วไผ่  จึงท าให้ กิ จการของวัด                   
มีความกา้วหนา้ท่ีดีและเกิดผลต่อชุมชนบา้นหวัไผ่อยา่งแทจ้ริง  
 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย 
คุณพ่อปัสกัล ไบลอน พิทักษ์ โยธารักษ์ 

คุณพ่อเปโตร  อิทธิพล  หางสลัด 
แก้ไขปรับปรุง 15 เมษายน 2022 


