ประวัติวัดนักบุญฟิ ลิปและยากอบ หัวไผ่
(โดยสั งเขป)
ยุคบุกเบิก :
ปี ค.ศ.1880 – 1896 คุณ พ่ อ มาธื อแรง ฟรั งซั ว มารี เกโก พระสงฆ์มิ ส ชันนารี ชาวฝรั่ งเศส คณะ
มิสซังต่างประเทศแห่ งกรุ งปารี ส (MEP) โดยเริ่ มแรก คุณพ่อดูแลรับผิดชอบ
ชุมนุมคริ สตังที่บางปลาสร้อยและพนัสนิ คม (ค.ศ. 1868-1877) ต่อมาคุณพ่อ
ได้ขยับขยายพื้นที่ลงมา จนมาอยูท่ ี่บา้ นหัวไผ่ คุณพ่อได้แบ่งจานวนครอบครัว
ให้ไปตั้งบ้านเรื อนอยูเ่ ป็ นเกาะ หรื อกลุ่มย่อย ช่วยกันหักล้างถางหญ้าเพื่อจะได้
ทานาทาไร่ เลี้ยงชีพ คุณพ่อได้จดั ตั้งศูนย์รวมของคริ สตังในการสวดภาวนา ฟั ง
มิ ส ซา เรี ยนพระธรรมค าสอน และใช้อภิบาลคริ ส ตชน คุณ พ่ อได้ส ร้ างวัด
1 หลัง รวมทั้งบ้านพักพระสงฆ์ (ซึ่ งใช้ งานมาจนถึงปี ค.ศ. 1929 จึ งได้ รื้อและ
สร้ างวัดใหม่ ในสมัยคุณพ่ อยาโกเบ แจง เกิดสว่ าง ผู้เป็ นเจ้ าวัด) คุณพ่อใช้ชีวิต
ของท่านเพื่อทาการบุกเบิกกลุ่มคริ สตชนที่หัวไผ่ และก่อร่ างสร้างพื้นฐานทั้ง
ด้านความเชื่ อความศรัทธา การจับจองที่ดินเพื่อใช้ทามาหากิ น การประกาศ
เผยแพร่ คาสอนแก่คนต่างศาสนาและการให้การศึกษาแก่คริ สตชน คุณพ่อได้
ทาหน้าที่นายชุมพาบาลอย่างดีในการอภิบาลและดูแลคริ สตชนและที่ไม่ใช่คริ
สตชนด้วยความรักและเมตตา ตลอดระยะเวลาเกือบ 16 ปี และคุณพ่อได้ล้ม
ป่ วยและถึงแก่มรณภาพที่กรุ งเทพ ฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1896 คุณพ่อเป็ น
แบบอย่างที่งดงามด้วยชีวิตที่พร้อมจะเสี ยสละและอุทิศตนเพื่อประกาศข่าวดี
การสื บสานภารกิจ :
ปี ค.ศ.1896 – 1905 คุณพ่ อ จืลล์ กียู พระสงฆ์มิสชันนารี คณะมิสซังต่างประเทศอีกเช่ นกัน คุณ
พ่อมิใช่คนแปลกหน้า หรื อต่างถิ่นสาหรับชุนชนหัวไผ่ เพราะช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.
1891 คุณพ่อเคยมาอยู่ประจาที่หัวไผ่ในฐานะผูช้ ่ วยครั้งหนึ่ งแล้ว แถมยังเป็ น
พระสงฆ์ห นุ่ มไฟแรง จึงมาสานต่อภารกิ จที่ คุณพ่ อเกโกที่ได้วางรากฐานไว้
อย่างต่ อเนื่ อง คุ ณ พ่ อทางานทั้งในด้า นการเสริ ม ความเชื่ อความศรั ทธาใน
พระเจ้า การทามาหาเลี้ยงชีพของคริ สตังใหม่ และด้วยความสามารถเป็ นพิเศษ
ทางด้านภาษา การศึกษาพุทธศาสนา คุณพ่อจึงใช้ ความสามารถพิเศษนี้ ดูแล
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เอาใจใส่ ท้ งั คริ ส ตชนและพี่ น้องต่ างความเชื่ อได้เป็ นอย่างดี คุ ณ พ่ ออยู่แ ละ
ทางานที่วดั หัวไผ่ ได้ประมาณ 9 ปี
คุณพ่ อ เรอเน มารี โยเซฟ แปร์ รอส สังกัดคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศ คุณพ่อ
ย้ายจากอาจารย์บ้านเณรบางช้าง ซึ่ งทางานมาเกื อบสิ บปี ย้ายมาเป็ นเจ้าวัด
หัวไผ่ลาดับที่สาม ทั้งนี้ เนื่ องจากคุณพ่อกียู ได้ขอลาไปพักรักษาตัวที่ประเทศ
อินเดีย ถึงแม้จะเป็ นระยะเวลาสั้น ๆ เพียงสามปี แต่คุณพ่อแปร์ รอส ก็สามารถ
นาความรู ้ ความเชื่ อและความศรัทธา มาทาให้ ความเชื่อคนหัวไผ่มนั่ คงมาก
ยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ยังให้ น้ าหนักในด้านการศึก ษาในระบบโรงเรี ย นมากเป็ น
พิ เศษด้ว ย ได้มี ก ารจัด ตั้งโรงเรี ย นและแยกออกเป็ นฝั่ งของเด็ ก ผู ช้ ายและ
เด็กผูห้ ญิง มีการสอนเพิ่มเติมสาหรับเด็กคริ สตังในเรื่ องคาสอน คาสอนผูใ้ หญ่
และที่เพิ่มขึ้นมาคือ การเรี ยนการสอนใช้ภาษาวัด (ภาษาไทย แต่ ใช้ พยัญชนะ
โรมัน ออกเสียงเป็ นไทย)

ปี ค.ศ.1907 – 1917 คุณพ่ อ จืลล์ กียู (บางบันทึกเรียก ยียู) ได้กลับมาเป็ นเจ้าวัดอีกครั้งหนึ่ง การอยู่
ยาวถึง 10 ปี ของคุณพ่อ มีเหตุการณ์ที่เป็ นประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรใน
ประเทศไทยและมิสซังจันทบุรีหลายประการ เป็ นต้น ที่ดินวัดหัวไผ่ กล่าวคือ
คุณพ่อเป็ นผูด้ าเนิ นการเรื่ องที่ดินวัดหัวไผ่ให้อยูใ่ นความอารักขาของกฎหมาย
บ้านเมืองเป็ นอย่างดี และได้จดั ที่ดินของวัดอย่างเป็ นระบบระเบียบ คือ 1) มีผู ้
เช่ าถู ก ต้องตามกฎหมาย มี ก ารจัด ตั้งให้ มี หั ว หน้ า จัด การเรื่ อ งการเช่ าที่ น า
เรี ยกว่า “กองนา” 2) ควบคุมการออกโฉนดที่ดินของมิสซังทุกแห่ งที่ข้ ึนอยูก่ บั
วัด หัวไผ่ 3) ปลู กบ้านพักพระสงฆ์ (คือตึกใหญ่ทุกวันนี้ ) แต่ตวั ตึกยังไม่ทัน
เสร็ จ บังเอิญ สงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ปะทุข้ ึนและเกิ ดความรุ นแรง คุณพ่อจึ ง
จาเป็ นต้องย้ายจากวัดหัวไผ่ และเข้าประจาวัดกาลหว่าร์ พระนครฯ
ปี ค.ศ.1917 – 1919 คุณพ่ อเออเย็น เล็ตเชอร์ มาประจาเป็ นเจ้าวัดหัวไผ่ ระยะเวลาของคุณพ่อที่มา
ปกครอง ได้ต่อเติมเสริ มตึกที่ ยงั ค้างอยู่ต่อไป แต่ในขณะนั้นยังอยู่ในระหว่าง
สงคราม วัตถุต่าง ๆ ที่ประกอบการก่อสร้าง เป็ นต้น เหล็ก ปูนซี เมนต์ ขึ้นราคา
สู งลิ่ว ทางวัดจึงไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อวัตถุเหล่านี้ มาประกอบตึกให้สาเร็ จรู ป
ได้ คุณพ่อจึงเริ่ มงานสร้างตึกมาได้ช้ นั เดียวก็หยุดค้างไว้ รอเวลาราคาของ วัสดุ

อุปกรณ์และการเงินพร้อมมากกว่านี้ ก่อน คุณพ่ออยู่หัวไผ่เป็ นเวลาน้อย ในปี
ค.ศ. 1919 พระสังฆราชมีคาสัง่ ให้ยา้ ยไปประจาที่วดั เขมร
ปี ค.ศ.1919 – 1921 คุณพ่ อเปร์ รูดอง เข้ารับหน้าที่แทนคุณพ่อเออเย็น เล็ตเชอร์ คุณพ่อได้หาเงินมา
จัดทาสร้างตัวตึกสาเร็ จและได้ปลูกโรงครัวไว้อีก 1 หลัง คุณพ่อได้ลม้ ป่ วยเป็ น
โรคหัวใจและไปรักษาตัวที่กรุ งเทพฯ

ปี ค.ศ.1921 – 1929 คุณพ่ออเล็กซิส (สัญชาติไทย) ทางมิสซังได้มอบหมายงานทางวัดให้รักษาการ
แทน โดยอยู่ในการหารื อของคุณ พ่อกี ยู คุณ พ่อรวบรวมรายได้ทางวัด ผ่อน
ชาระหนี้ เงินที่ยืมมาทาตึก (เมื่อครั้งคุณพ่อเปร์ รูดองก่อสร้าง) คุณพ่อรวบรวม
เงินชาระอยู่หลายปี จึงสาเร็ จ แล้วเริ่ มสะสมต่อไป งานที่คุณพ่อได้ทา คือ ขุด
บ่อและทาถนนหนทาง คุณพ่อได้อยู่รวมระยะเวลา 8 ปี ก็ยา้ ยไปอยู่วดั แปดริ้ ว
(ค.ศ. 1929/2472)
ปี ค.ศ.1929 – 1939 คุณพ่อ ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง คุณพ่อเป็ นพระสงฆ์ที่มีใจเมตตาอารี มีความเชื่อ
ความศรัทธาที่ดีเยี่ยม มีความรู ้หลายด้าน เป็ นต้น ด้านชีวิตจิต ด้านการศึกษา
ด้านสังคมพัฒนา และดนตรี ดังนั้น ช่วงที่มาประจาอยูเ่ ป็ นเวลา 10 ปี คุณพ่อจึง
มีคณานุ ปการต่อกลุ่มคริ สตชนวัดหัวไผ่ อย่างมากมาย กล่าวคือ 1) รื้ อวัดเก่า
และปลูกวัดใหม่ข้ ึนแทน 2) รื้ อบ้านเก่าครู หญิงและปลูกบ้านใหม่ข้ ึนแทน 3)
ซ่อมแซมโรงเรี ยนหญิงให้เหมาะสมกับกาลสมัย 4) จับจองที่ดินให้แก่มิสซังที่
ตาบลศรี ราชา ต่อมาปี ค.ศ. 1939 คุณพ่อได้ยา้ ยไปประจาที่วดั กุฏิจีน อนึ่ ง คุณ
พ่ อ เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ให้ มี ต ลาดนั ด (ค.ศ.1930 /2473 ) บริ เวณข้างถนนตั้งแต่ ห น้ า
โรงเรี ยนประชาสงเคราะห์ (หลังเก่า) ยาวออกไปตามถนนที่เข้า สู่ บริ เวณวัด
คุณพ่อเป็ นผูร้ ักในด้านดนตรี จึงได้แต่งบทเพลง “มารีย์แม่ รัก” ที่ใช้ขบั ร้องใน
ปัจจุบนั
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คุณพ่อยออากิม เทพวันธ์ ประกอบกิจ ในปี ค.ศ. 1939 นี้ เกิดการแห้งแล้งอย่าง
มหาศาล ในการทานาข้าวเกิดแห้งแล้งเสี ยหายยับเยิน ประจวบกับ ไทยมีกรณี
พิ พ าทกับ อิ น โดจี น ฝรั่ งเศส คุ ณ พ่ อ ถู ก เรี ย กตัว ไปรั ก ษางานในต าแหน่ ง
อุปสังฆราชที่กรุ งเทพฯ จึงได้มอบธุรการงานวัดหัวไผ่ให้ คุณพ่ อเฮนรี่ สุ นทร
วิเศษรัตน์ เป็ นผูร้ ักษาการ แต่ในเดื อนเมษายน ค.ศ. 1940 คุณพ่อเฮนรี่ ถูกจับ
ถูก กล่ าวหาว่า เป็ นกบฏภายนอก พร้ อมกับ นายโหล่ ย ครู โรงเรี ย น ถู ก ศาล
ทหารพิพากษาจาคุกตลอดชีวิตด้วยกันทั้งสองคน

ปี ค.ศ.1940 – 1944 คุณพ่ อยาโกเบ แจง เกิดสว่ าง มารับหน้าที่เป็ นเจ้าวัดอีกครั้ง ในขณะนี้การเมือง
ยังไม่ สู้ จ ะสงบเรี ยบร้ อย คุ ณ พ่ อเข้า ปกครองดู แ ลเฉพาะทรั พ ย์สิ นของวัด ที่
สาคัญ ๆ ไว้ เป็ นต้น เรื่ องที่ดิน และถือโอกาสเยี่ยมเยียนสัตบุรุษเป็ นครั้งคราว
เมื่ อ ท่ า นผ่ า นไปที่ ห นองขวาง ต าบลสระสี่ เหลี่ ย ม อ าเภอพนั ส นิ ค ม พบ
ประชาชนในละแวกนั้นยากจนมาก คุณ พ่อจึ งตัดสิ นใจเสี ยสละกาลังทรัพ ย์
และสิ่ งของเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อผู ้ย ากจน ในปี ค.ศ. 1944 คุ ณ พ่ อ ได้รั บ เลื อกเป็ น
พระสังฆราชมิสซังภาคจันทบุรีองค์แรก และเป็ นพระสังฆราชไทยองค์แรก
แม้เมื่อท่านอภิเษกเป็ นพระสังฆราชแล้ว ท่านยังให้สานักพระสังฆราชอยู่ที่วดั
หัวไผ่ และมอบให้ คุณพ่อสนิท วรศิลป์ เป็ นผูป้ กครองวัดหัวไผ่สืบต่อไป ท่าน
รับหน้าที่พระสังฆราชภาคจันทบุรีได้ 7 ปี ก็ถึงแก่อนิ จกรรมที่วดั หัวไผ่ เมื่อ
วันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1952 การจากไปของพระสั งฆราชนาความโศกเศร้ า
เสี ยใจมาสู่ คริ สตชนวัดหัวไผ่ และพี่นอ้ งที่ไม่ใช่คริ สตชนที่ได้รับการช่วยเหลือ
จากท่าน มีผคู ้ นมากมายจากทัว่ สารทิศมาร่ วมพิธีปลงศพ
ปี ค.ศ.1944 – 1955 คุณพ่อร็อค สนิท วรศิลป์ คุณพ่อได้ขยายพื้นที่ของวัดให้กว้างขึ้นเพื่อความสง่า
งาม และพอที่จะบรรจุคริ สตชนที่เพิ่มมากขึ้น คุณพ่อได้สร้ างอาคารเรี ยนติด
กับตึกเซนต์ฟรังซิ ส และสร้างอาคารเรี ยนสาหรับนักเรี ยนหญิง 1 หลัง พร้อม
ทั้งดาเนิ นการปรับปรุ งสนามกีฬา เพื่อใช้จดั กิ จกรรมของโรงเรี ยนและชุมชน
คุณพ่อให้ความสาคัญกับการอบรมคริ สตชนด้วยการสอนคาสอน การพูดคุย
เยี่ยมเยียน และการอภิบาลคริ สตชนด้วยใจรักอย่างแท้จริ ง

ปี ค.ศ.1955 – 1966 คุ ณ พ่ อ เอวเยน บุ ญ ชู ระงั บ พิ ษ นั บ เป็ นคุ ณ พ่ อเจ้า อาวาสล าดับ ที่ 12 ด้ว ย
ความสามารถพิ เศษหลายด้า น อาทิ การก่ อสร้ า ง คุ ณ พ่ อปรั บปรุ งบ้านพัก
พระสงฆ์ ที่ ส ร้ า งสมัย พ่ อกี ยู จาก 2 ชั้น เป็ น 3 ชั้น ด าเนิ นการสร้ างสถานที่
ฝึ กอบรมหญิ งสาวที่ ส มัค รใจมาศึ ก ษาเพื่ อเตรี ย มเป็ นภคิ ณี (นวกสถานแม่
พระฟาติมา หัวไผ่) สร้างโรงเรี ยนมัธยมหญิง สร้างสถานยุวนิ สหรื อบ้านพัก
สาหรับเยาวชนชายที่เตรี ยมตัวเป็ นบราเดอร์ สร้างโรงครัวหลังใหม่ และที่ยงั
ปรากฏเป็ นอนุ สรณ์สถานที่สาคัญของชุมชนคือ การรวบรวมคริ สตชนสร้ าง
วัดนักบุญ ฟิ ลิปและยากอบ หัวไผ่ (หลังปั จจุบัน) ลงมือสร้ างวัดเมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม ค.ศ. 1960/2503 วางศิลากฤษ์และดาเนิ นการสร้างต่อ เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม ค.ศ. 1960/2503 ได้ รั บ การเสกและฉลองวัด ใหม่ ใ นวัน ที่ 11
พฤษภาคม ค.ศ. 1965
ในด้ านการอภิบาลแพร่ ธรรม
คุณ พ่อได้เริ่ มโครงการถวายครอบครัวแด่พระหฤทัยพระเยซู เจ้า นอกจากนี้
ยังให้ชุมชนแต่ละกลุ่มหาที่เหมาะสร้างโรงสวดขึ้นที่เรี ยกว่า “วัดน้ อยประจา
หมู่บ้าน” หรื อวัดประจาเนิ น เพื่อให้ คริ สตชนกลุ่มนั้น ๆ รวมกันสวดภาวนา
และจัดให้มีการฉลองวัดน้อยด้วย โดยสัตบุรุษร่ วมกันตั้งชื่อวัด ดังนี้ 1) เนิ น
กลม-เนิ น โมกมั น : วัด แม่ พ ระมหาชั ย 2) เนิ น วัด : วัด แม่ พ ระประจัก ษ์
เมืองลูร์ด 3) เนิ นชวดล่าง-คลองตัน : วัดแม่พระฟาติมา 4) เนินท่าข้าม : วัดแม่
พระองค์อุปถัมภ์ของคริ สตัง 5) เนินคู-้ กระพังบอน : วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์
ในด้ านกลุ่มกิจการคาทอลิก
- คุณพ่อเริ่ มตั้งคณะพลมารี และคณะวินเซนต์ เดอปอล
ปี ค.ศ.1966 – 1972 คุณ พ่ อเปโตร สุ เทพ นามวงศ์ หรื อ “คุ ณ พ่ อห้ อง” ที่ ชาวบ้านเรี ยกติด ปาก
สร้างความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน มีการพัฒนาชุมชนหมู่บา้ นให้เจริ ญก้าวหน้า
กว่าทุกหมู่บ้านในบริ เวณใกล้เคียง อาทิ เรื่ องถนนเพื่อการสัญ จรไปมาอย่าง
สะดวก และเพื่อการเชื่อมต่อกันในชุมชนและถนนหลวง เรื่ องน้ า เรื่ องไฟฟ้ า

ตลอดจนการสร้างศาสนสัมพันธ์ที่ดีมากกับวัดพุทธคือ วัดโคกขี้หนอน และ
วัดใหม่ (วัดยุคลราษฎร์สามัคคี) คุณพ่อเปิ ดโลกทัศน์ให้ชาวหัวไผ่ สร้างอาชีพ
การเกษตร เป็ นต้น การเลี้ยงปลา การให้ความรู ้และตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ปี ค.ศ.1972 -1975 คุณพ่ อยอแซฟ เศียร โชติพงศ์ งานที่โดดเด่นสมัยคุณพ่อ ที่เน้นด้านชีวิตคริ สต
ชนที่ดีเป็ นหลัก โดยเฉพาะด้านพิธีกรรม ในปี ค.ศ. 1972 วัดหัวไผ่มีโอกาสได้
ต้อนรับรู ปแม่พระฟาติมา เกิดปรากฏการณ์ฝนตกมาก นาความชุ่มชื้นมาสู่ พ้ืน
ที่ดินของหัวไผ่ที่แล้งมานาน นอกจากนี้ คุณพ่อยังให้ความเอาใจใส่ เรื่ องงาน
ภายนอกสื บต่อคุณพ่อสุ เทพ เช่น เรื่ องการปรับปรุ งถนน และดาเนิ นการเรื่ อง
ไฟฟ้าเข้าหมู่บา้ น จึงทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปี ค.ศ.1975–1980 คุณพ่อเปาโล เมธี วรรณชัยวงศ์ คุณพ่อเอาใจใส่ ดูแลคริ สตชนอย่างใกล้ชิด ให้
กาลังใจและสวดภาวนาเป็ นหนึ่งเดียวกัน ริ เริ่ มสิ่ งที่จะช่วยให้ผูม้ าร่ วมพิธีกรรม
ได้มีส่ วนร่ วมมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้ ผลัด กันรับผิด ชอบอ่านบทอ่าน การจัด
เครื่ องถวายบู ชา บทภาวนาเพื่ อมวลชน การสอนคาสอน การให้ บริ ก ารศี ล
ศักดิ์สิทธิ์ คุณพ่อได้ริเริ่ มการขุดบ่อเลี้ยงปลาแบบบ่อตื้น ในแบบมาตรฐานก็
เริ่ ม เป็ นจริ ง เป็ นจัง จนสามารถสร้ า งอาชี พ และรายได้แ ก่ ช าวหั ว ไผ่ อ ย่ า ง
มากมาย จึงทาให้คริ สตชนชาวหัวไผ่มีชีวิตและความเป็ นอยู่ที่ดีเรื่ อยมา คุณพ่อ
ยังได้รวบรวมคริ สตชนสร้างหอระฆังใหม่ ซึ่งจะเห็นอยูจ่ นทุกวันนี้
ปี ค.ศ.1980 – 1983 คุณพ่อเปโตร แสวง สามิภักดิ์
คุ ณ พ่ อรั บ ผิ ด ชอบงานด้า นผู อ้ พยพลี้ ภ ัย (COEER) จึ งได้ม อบหมายงานให้
คุณพ่ อปลัดดูแลเป็ นส่ วนใหญ่ และคุณ พ่อยังทาหน้าที่ในการเอาใจใส่ ด้าน
ชีวิตฝ่ ายจิตของคริ สตชนอย่างดี ด้วยการสอนคาสอนและการให้คาปรึ กษาแก่
สัตบุรุษในชุมชน คุณพ่อได้ทาหน้าที่อย่างดีก่อนที่จะย้ายไปทางานอภิบาลใน
ที่แห่งใหม่

ปี ค.ศ. 1983 – 1990 คุ ณ พ่ อเปโตร สมั ค ร เจ็ ง สื บ สั น ต์ สมัย ของคุ ณ พ่ อ ได้เริ่ ม โครงการปลอด
อบายมุข และได้สร้างอาคารเรี ยนหลังใหม่เป็ นตึก 3 ชั้น (หลังปั จจุบนั ) และ
เสกอาคารเรี ยนในวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1986 และในปี ค.ศ. 1986 ได้ทาการ
ซ่ อมวัดครั้งใหญ่ ทาสี หลังคาวัดจากสี แดงเป็ นสี เขียว ทาสี ภายใน – ภายนอก
ตัววัด ใหม่ ในปี ค.ศ. 1987 คุณ พ่ อได้สร้ างกางเขนมู ลในสุ สานขึ้นใหม่และ
ปรับปรุ งถ้ าแม่พระเมืองลูร์ดให้มีความสวยงาม เพื่อส่ งเสริ มให้ชาวบ้านเข้ามา
สวดสายประคาแด่แม่พระ และทากิ จศรัทธาที่ส่งเสริ มความเชื่ อความศรัทธา
ของตนเอง
ปี ค.ศ.1990 – 1996 คุณพ่ อยอแซฟ เฉลิม กิจมงคล คุณพ่อได้พฒ
ั นาการสอนคาสอนสู่ ชุมชนที่มี
ประสิ ทธิภาพ เอาจริ งเอาจังในการเยี่ยมเยียนคริ สตชนอย่างต่อเนื่ อง คุณพ่อได้
สร้างศาลาไทยข้างวัด เพื่อบริ การคริ สตชนในชุ มชน และพัฒ นาอาคารเรี ยน
แผนกอนุ บาลฯ ได้จดั ให้มี การรังวัดที่ดินของวัดใหม่ เริ่ มจัดทาเอกสารที่ดิน
อย่างเป็ นระบบ และได้ทาการจัดเฉลิมฉลอง 110 ปี ของวัดหัวไผ่ คุณพ่อเน้น
การฟื้ นฟูชีวิตคริ สตชนเป็ นพิเศษ และได้สานต่อการทาศาสนสัมพันธ์กับวัด
โคกขี้หนอนและวัดพุทธที่อยู่ใกล้เคียง เพื่ อความสั มพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง
คริ ส ตชนกับพี่ น้องต่างความเชื่ อ เพื่ อความสมัครสมานและความเป็ นหนึ่ ง
เดียวกัน
ปี ค.ศ.1996 – 2000 คุณพ่ อลูกา บรรจง พานุพันธ์ งานอภิบาลชัดเจนตามทิศทางของสังฆมณฑล
ส่ งเสริ มการทางานของกลุ่มต่าง ๆ ให้มีระบบ มีชีวิตชีวา อาทิเช่น กลุ่มนักขับ
ร้อง เด็กช่วยมิสซา และการเตรี ยมจิตใจสาหรับปี ปี ติมหาการุ ญ นอกจากนี้ คุณ
พ่อยังได้ดาเนิ นการรื้ อบ้านพักพระสงฆ์ ใหม่ แล้วสร้ างเป็ นตึก 3 ชั้น ทาเป็ น
บ้านพักซิ สเตอร์ คณะรักกางเขน ที่มาช่วยงานของวัดและสังฆฒณฑลจันทบุรี
และได้จดั สถานที่สาหรับตลาดนัดใหม่ เริ่ มจัดระบบภายในสุ สานวัดหัวไผ่

ปี ค.ศ.2000 – 2005 คุณพ่ อยอห์ น บัปติสต์ เพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์ คุณพ่อได้เน้นการดาเนิ นชีวิตด้วย
ความเชื่อที่เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน การมาฟั งมิสซา รับศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็ น
ประจา และได้ดาเนิ นการรวบรวมกลุ่มใผูส้ ู งอายุ เพื่อนาไปทัศนศึกษาปี ละครั้ง
การอบรมคาสอนให้ผูใ้ หญ่ที่สนใจ การติดตามและดาเนิ นการเรื่ องคู่สมรสที่
ไม่ถูกต้อง ให้ความสาคัญกับการอบรมเด็กและเยาวชนอย่างสม่าเสมอ คุณพ่อ
ให้ความสนใจเป็ นพิเศษแก่กลุ่มเด็กช่วยพิธีกรรม คือ เด็กช่วยมิสซา รณรงค์ให้
เด็ก เข้ามาเป็ นผูช้ ่ วยพิธี มิส ซามากขึ้น ให้ บทบาทฆราวาสในการดาเนิ นงาน
ตามบทบาทหน้ า ที่ ที่ ส มาชิ ก สภาอภิ บ าลจะต้ อ งด าเนิ น การ คุ ณ พ่ อ ได้
ดาเนิ นการจัดระบบในสุ สานวัดหัวไผ่ให้ดียิ่งขึ้น ได้กาหนดรู ปแบบของหลุม
ศพให้เหมือนกัน จัดแนวเขต จัดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อย่างเป็ น
ระบบ
ปี ค.ศ.2005 – 2006 คุ ณ พ่ อ ดอมิ นิ ก วี ร ะชน นพคุ ณ ทอง คุ ณ พ่ อ ได้ ส านต่ อ งาน และได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการพัฒนาการทางานของสภาอภิบาลให้เป็ นเชิงระบบระเบียบ
มากยิ่ งขึ้น และให้ ค วามส าคัญ กับกลุ่ ม ศึก ษาพระวาจา คุณ พ่อเอาใจใส่ ก าร
อบรมคาสอนแก่คริ สตชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อการเติบโตชีวิตฝ่ ายจิตคริ สตชน

ปี ค.ศ.2006 – 2010 คุณพ่ อยอแซฟ ปรีชา สกุลอ่ อน คุณพ่อได้ทาการจัดตั้งสภาอภิบาลใหม่ พร้อม
ทั้งปรับ ปรุ งการทางานให้ ดี ยิ่งขึ้ น และด าเนิ น ตามแผนทิ ศ ทางงานอภิบาล
ของสั งฆมณฑล ในปี ค.ศ. 2007 ได้ทาการซ่ อมรากฐานวัด (ตอหม้อ ) ใหม่
ปรับอัต ราค่าเช่ าที่ ดิน ซ่ อม พื้ นผิวตลาดนัดใหม่ ขยายประปาหมู่ บ้าน ในปี
ค.ศ. 2008 ท าการขยายพื้ น ที่ สุ ส านให้ ก ว้า งขึ้ น เนื่ องจากมี ผู ้เสี ย ชี วิ ต เพิ่ ม
จานวนมากขึ้น ด้วยการขุดย้ายดินจากบ่อประปาไปถมให้สูงขึ้น เพื่อสร้างหลุม
ใหม่ที่มีมาตรฐาน (แบบ) เดียวกัน สร้างศาลาพักศพใหม่ เพื่อทาพิธีอาลาครั้ง
สุ ดท้ายที่ สุส าน และใช้ทามิสซาระลึ กถึงผูล้ ่วงลับในสุ สาน และสร้ างถนน
คอนกรี ตที่สุสาน วางระบบระบายน้ าในสุ สานอย่างเป็ นระเบียบ ฯลฯ

ปี ค.ศ. 2010 – 2015 คุณพ่อซีมอน เศกสม กิจมงคล
เมื่อเข้ารับงานคุ ณ พ่ อได้ให้ ค วามส าคัญ กับสภาอภิบาล ได้ อบรมให้ ค วามรู ้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาอภิบาล และจัดแบ่งงานของสภาอภิบาลให้เป็ น
ฝ่ ายอย่างชัด เจน ตามระบบของสั งฆมณฑล มี ก ารประชุ ม สม่ าเสมอและมี
เอกสารประเมินการดาเนิ นงานของสภาอภิบาลทุก ปี ทาให้งานสภาอภิบาล
ก้าวหน้า คุณพ่อได้ต่อยอดพัฒนาสวนหลังโรงเรี ยน เตรี ยมให้เป็ นค่ายลูกเสื อ
และสวนเศรษฐกิจพอเพี ยง ได้รับงบประมาณจากระทรวงพัฒนาสังคมและ
มนุษย์ ให้พฒ
ั นาเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ คุณพ่อได้ปลูกต้นไม้
เพื่อเติมทุกปี ร่ วมกับ อบต.โคกขี้หนอน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับบริ เวณวัดและ
โรงเรี ยน คุณพ่อได้ก่อตั้งกลุ่มผูส้ ู งอายุวดั หัวไผ่ และได้รับการจดทะเบียนเป็ น
ชมรมผูส้ ู งอายุวดั หัว ไผ่ องค์ก รสาธารณประโยชน์ ทาให้ ผูส้ ู ง อายุวดั หัวไผ่
ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต คุณพ่อได้เริ่ มงาน BEC อย่างเป็ นทางการและ
ดาเนินการจนเกิดผล จึงทาให้งาน BEC เติบโตสร้างความเชื่อที่ดีแก่คริ สตชน
คุณ พ่ อได้พฒ
ั นาสุ ส านอย่างเป็ นระบบระเบี ยบด้วยการเทถนนคอนกรี ต ใน
บริ เวณสุ สานทั้งเก่าและใหม่ และได้จดั ระบบการจองหลุมที่ไม่มีเอกสารให้มี
หลักฐานเรี ยบร้อยเป็ นระบบชัดเจนมากขึ้น คุณพ่อได้ประสานงานกับสมาคม
ศิษ ย์เก่าของโรงเรี ยนประชาสงเคราะห์ สร้ างอาคาร 72 ปี ประชาสงเคราะห์
ร่ วมใจ และทาพิ ธีเสกอาคารเมื่ อ 8 มี นาคม 2014 คุณ พ่ อได้พ ยายามพัฒ นา
ความเชื่อของคริ สตชนอย่างต่อเนื่อง
ปี 2016 – 2020

คุณพ่อ ยอห์ น บัปติส วิเชียร ฉันทพิริกุล สั ตบุรุษวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา
ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้มาดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิ ลิปและ
ยากอบ หัวไผ่ เมื่อปี ค.ศ. 2016 - 2020
ในด้ านงานอภิบาล
คุณพ่อเป็ นบุคคลที่มีความกระตือรื อร้นในงานอภิบาล โดยเฉพาะการเยี่ยม
เยียนสัตบุรุษ โดยเฉพาะบรรดาผูส้ ู งอายุนอนติดเตียง คนเจ็บป่ วยตามบ้าน
คุณพ่อมักจะไปเยี่ยมและให้กาลังใจอย่างสม่าเสมอ

ในด้ านชีวิตฝ่ ายจิต
คุ ณ พ่ อให้ ค วามส าคัญ กับการท าวิ ถี ชีวิ ต คริ ส ตชน หรื อ BEC เป็ นการน า
พระวาจามาไตร่ ตรองร่ วมกันและนาไปปฏิบตั ิในการเจริ ญชีวิตเป็ นคริ สตชน
ที่ดี คุณพ่อให้ความเอาใจใส่ โดยการทาความเข้าใจกับกลุ่มผูน้ าเป็ นอันดับ
แรก เพื่อการทาวิถีชุมชนในแต่ละเนิ นจะได้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คุณ
พ่อเน้นความเข้าใจเป็ นพื้นฐานสาคัญ ก่อนที่จะนาไปแบ่งปั นกับสมาชิกใน
แต่ละเนิน
ในด้ านพิธีกรรม
คุ ณ พ่ อ ให้ ค วามส าคัญ กับ การจัด พิ ธี ก รรมในแต่ ล ะอาทิ ต ย์ และการจัด
พิธีกรรมในวันสาคัญของพระศาสนจักร โดยมุ่งเน้นพยายามให้คริ สตชนมี
ส่ วนร่ วมในพิธีกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะการสนับสนุนให้แต่งบทภาวนาใน
โอกาสต่างๆของการฉลอง เช่น การแต่ งบทภาวนาโอกาสฉลองวัดน้อยแต่
ละเนิ น และการแต่งบทภาวนาโอกาสเดือนแม่พระ และบทภาวนาอื่นๆที่ใช้
ในพิธีกรรม คุณพ่อยังให้ความสาคัญกับการจัดซื้ ออุปกรณ์พิธีกรรมใหม่ๆ
เช่น ตัดชุดเด็กช่วยมิสซาใหม่ การจัดซื้อรองเท้าที่เหมาะสมสาหรับการช่วย
พิ ธี ก รรม เพราะการช่ ว ยพิ ธี ก รรมจะต้องดู ส ง่า และสวยงาม และเพื่ อให้
พิธีกรรมในแต่ ละวัน เป็ นไปได้อย่างเรี ยบร้ อย และมีความหมายมากที่สุ ด
คุ ณ พ่ อ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการฟั ง พระวาจาของพระเจ้ า จึ งได้
ดาเนิ นการติดตั้งเครื่ องเสี ยงในวัดอย่างดี และมีคุณ ภาพ รวมถึงการพัฒ นา
ศักยภาพของการร้องเพลงของกลุ่มเยาวชนในวัด เพื่อสร้างบรรยากาศของ
การร่ วมพิธีบูชาขอบพระคุณได้อย่างศรัทธา
ในด้ านการพัฒนา
คุณพ่อได้พฒั นาอาคารสงบและทาการปรับปรุ ง ซ่อมแซ่ มอย่างสวยงาม เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่พี่ น้องสั ตบุ รุ ษในชุ ม ชน เช่ น การตั้งศพในอาคาร
หรื อการจัดกิจกรรมของชุมชนหัวไผ่ คุณพ่อยังได้ปรับปรุ งเครื่ องเสี ยงอย่างดี
เพื่อคุณภาพของการทากิจกรรมต่างๆของวัด เช่น มิสซาศพในอาคารสงบ,
การจัดกิจกรรมของชมรมผูส้ ู งอายุ ตลอดจนหน่วยงานของชุมชนที่ตอ้ งการ
ใช้สถานที่ คุณพ่อยังได้พฒ
ั นาการสร้างห้องน้ าใหม่ขา้ งสนามเทนนิ ส เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่พี่น้องคริ สตชนที่มาร่ วมพิธีกรรม หรื อร่ วมกิจกรรม
ต่างๆของวัด จึ งอานวยความสะดวกแก่สัตบุรุษมากขึ้น คุณ พ่อมีแนวคิดที่
อยากจะปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณรอบวัด และบริ เวณรอบบ้านพักพระสงฆ์

ปี 2020 – ปัจจุบัน

และบ้านพักซิ สเตอร์ คุณพ่อจึงได้สนับสนุนในการจัดซื้ อต้นไม้เพื่อประดับ
ตกแต่งภูมิทศั น์รอบๆวัดและบริ เวณบ้านพักพระสงฆ์ จึงทาให้มีบรรยากาศ
ร่ มรื่ น ในขณะเดียวกัน เมื่อปี ค.ศ. 2017 คุณพ่อ ยังได้พฒ
ั นาการสร้างศาลา
เอนกประสงค์ (ข้ างบ้ านพักพระสงฆ์ ) เพื่อจัดกิ จกรรมต่างๆของวัด อีกด้วย
ด้วย
ในเรื่ องระเบียบและระบบการทาสุ สานของวัดหัวไผ่
คุณพ่อเป็ นผูเ้ อาใจใส่ และติดตามการทางานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพของการทางานอย่างมีคุณภาพและตรงต่อเวลาที่สุด คุณพ่อ
จึงพยายามมอบหมายให้คุณพ่อผูช้ ่วยเจ้าอาวาสได้มีโอกาสได้ฝึกฝนในการ
ดูแลรับผิดชอบ ส่ วนคุ ณ พ่ อเจ้าอาวาสจะพยายามติด ตามการทางานอย่าง
สม่าเสมอ และให้คาแนะนาตลอดเวลาในการทางาน จึงสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั บรรดาสัตบุรุษที่มีโอกาสได้สัมผัสกับการทางานของคุณพ่อ
ในด้ านมนุษยสั มพันธ์
คุณพ่อเป็ นบุคคลที่มีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดีและงดงาม คุณพ่อให้ความเอาใจใส่ ใน
การดูแ ลคณะพระสงฆ์ คณะซิ ส เตอร์ เจ้าหน้าที่แ ละพนักงานภายในบ้าน
อย่างดี รวมถึงการเอาใจใส่ ดูแลและให้คาปรึ กษาแก่บรรดาสัตบุรุษในชุมชน
คุณพ่อเป็ นบุคคลที่เห็นถึงความต้องการของคนอื่นเสมอ จึ งทาให้เป็ นที่รัก
ใคร่ ข องชุ ม ชน และเป็ นบุ ค คลที่ อุทิ ศ ตนและเสี ย สละในการท างานเพื่ อ
พระคริ สตเจ้า และเพื่อประชากรของพระเป็ นเจ้าอย่างแท้จริ ง
คุณพ่อมีวิสัยทัศน์ในการสร้างกลุ่มคริ สตชนที่น่าสนใจ ด้วยการเชิญชวนให้
สภาอภิ บ าลและคริ ส ตชนในชุ ม ชน มี โ อกาสมาท างานพั ฒ นาวัด และ
โรงเรี ยนร่ วมกันอย่างสม่าเสมอ ไม่ใช่แค่เพียงงานโอกาสสาคัญเท่านั้น และ
ทุกโอกาสที่ พอจะมาร่ วมเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันในการทางาน จึ งทาให้ ทีม งาน
สภาอภิบาลของวัดมีประสิ ทธิภาพในการทางานอย่างมาก
คุ ณ พ่ อ เปาโล ทรงวุ ฒิ ประที ป สุ ข จิ ต สั ต บุ รุ ษ วั ด อั ค รเทวดามี ค าแอล
ปราจีนบุรี
ในด้ านงานอภิบาล
คุณพ่อเป็ นบุคคลที่มีความกระตือรื อร้นในงานอภิบาล โดยเฉพาะการพบปะ
พูดคุยกับสัตบุรุษหลังมิสซา ส่ งเสริ มให้กาลังใจในการดารงชีวิต คุณพ่อเน้น
การอบรมคาสอนคู่แต่งงาน และให้ความสาคัญอย่างมากกับการสอนคาสอน

ผูใ้ หญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องต่างความเชื่อที่ดีมาก ๆ จึ งมีผสู ้ นใจให้
ความสาคัญกับการเรี ยนคาสอน
ในด้ านชีวิตฝ่ ายจิต
คุ ณ พ่ อให้ ค วามส าคัญ กับการท าวิ ถี ชีวิ ต คริ ส ตชน หรื อ BEC เป็ นการน า
พระวาจามาไตร่ ตรองร่ วมกันและนาไปปฏิบตั ิในการเจริ ญชีวิตเป็ นคริ สตชน
ที่ดี เน้นความเข้าใจของผูน้ าแต่ละเนิ น เพื่อจะได้นาไปสานต่อให้กบั สัตบุรุษ
ในชุ มชน คุณพ่อให้ความสาคัญกับกลุ่มองค์กรของวัดอย่างสม่าเสมอ เช่ น
กลุ่มพลมารี ย,์ กลุ่มครู ซิลโล, กลุ่ม BEC และกลุ่มผูอ้ ่านพระคัมภีร์
ในด้ านพิธีกรรม
คุ ณ พ่ อ ให้ ค วามส าคัญ กับ การจัด พิ ธี ก รรมในแต่ ล ะอาทิ ต ย์ และการจัด
พิธีกรรมในวันสาคัญของพระศาสนจักร โดยมุ่งเน้นพยายามให้คริ สตชนมี
ส่ วนร่ วมในพิธี กรรมมากที่สุ ด โดยเฉพาะการสนับสนุ นให้ มี การตั้งกลุ่ ม
ผูอ้ ่านพระคัมภีร์ของวัดหัวไผ่ข้ ึนอย่างชัดเจน มีผูร้ ับผิดชอบในการอ่านเป็ น
ประจาทุกวันอาทิตย์และในเทศกาลที่สาคัญของปี พิธีกรรม จึงทาให้พิธีบูชา
ขอบพระคุณมีชีวิตชีวา และทาให้สัตบุรุษมีส่วนในพิธีกรรมมากขึ้น คุณพ่อ
ยังได้ส่งเสริ มให้พี่นอ้ งของญาติผลู ้ ่วงลับในชุมชนเป็ นผูอ้ ่านพระคัมภีร์ทุก ๆ
มิสซาหน้าศพ ซึ่งเป็ นภาพที่งดงามและช่วยสร้างความเชื่อและความศรัทธาที่
ดีของบรรดาญาติผลู ้ ่วงลับ ทาให้พิธีกรรมมีคุณค่าและมีความหมายในชีวิตค
ริ สตชนมากยิ่งขึ้น
ในด้ านการพัฒนา
คุณพ่อได้พฒั นาปรับปรุ งอาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ ธรรมข้างบ้านพัก
พระสงฆ์ เพื่ อให้ มี คุ ณ ภาพต่ อการใช้งานมากที่ สุ ด และเพื่ ออานวยความ
สะดวกให้ แ ก่ สั ต บุ รุษ ในชุ ม ชน เป็ นต้น การตั้งศพ, การประชุ ม ของสภา
อภิบาลฯ, การจัดกิ จกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ และการจัดกิจกรรมของเยาวชน
และเด็ ก ช่ ว ยมิ ส ซา จึ ง ท าให้ อ าคารเพื่ อ งานอภิ บ าลและแพร่ ธรรมมี
ประสิ ทธิ ภาพอย่างมากต่อการใช้งาน และคุณพ่อได้ติดตั้งระบบกล้องวงจร
ปิ ดบริ เวณทางเข้า ชุ ม ชน รอบ ๆ บ้า นพัก พระสงฆ์ -ซิ ส เตอร์ เพื่ อ ความ
ปลอดภัย ของชุ ม ชน คุ ณ พ่ อให้ ค วามส าคัญ กับการปรับ ปรุ ง อาคาร 72 ปี
ประชาสงเคราะห์ร่วมใจ ให้มีความพร้อมสาหรับการใช้จดั กิจกรรมที่สาคัญ
เป็ นต้น งานฉลองวัดหัวไผ่ฯ, กิจกรรมของโรงเรี ยนและชุมชน เพื่อให้อาคาร
72 ปี ประชาสงเคราะห์ร่วมใจ เกิดประโยชน์ต่อวัดและชุมชนมากที่สุด

ในด้ านมนุษยสั มพันธ์
คุณ พ่ อเป็ นบุ คคลที่ มี อธั ยาศัยไมตรี ที่ดีแ ละงดงาม คุณ พ่ อ เป็ นผูม้ ี ความใจ
กว้างมาก ๆ ในการเอาใจใส่ ในการดูแลคณะสงฆ์ ซิ สเตอร์ เจ้าหน้าที่ และ
พนักงานภายในบ้านอย่างดี รวมถึงการเอาใจใส่ ดูแลให้คาปรึ กษาแก่บรรดา
สัตบุรุษในชุมชน คุณพ่อให้ความรักและความเมตตาแก่ทุกคนที่มาขอความ
ช่วยเหลือ จึงเป็ นสะพานเชื่อความสัมพันธ์ที่ดีแก่ชุมชน
ด้วยความรักและพระเมตตาของพระเป็ นเจ้าที่ทรงอวยพรคุณพ่อ คณะสงฆ์
ซิ สเตอร์ ส ภาอภิ บ าลและชุ ม ชนวั ด หั ว ไผ่ จึ ง ท าให้ กิ จ การของวั ด
มีความก้าวหน้าที่ดีและเกิดผลต่อชุมชนบ้านหัวไผ่อย่างแท้จริ ง
รวบรวมและเรี ยบเรี ยงโดย
คุณพ่ อปั สกัล ไบลอน พิทักษ์ โยธารักษ์
คุณพ่ อเปโตร อิทธิพล หางสลัด
แก้ ไขปรั บปรุง 15 เมษายน 2022

