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                                        วิสยัทศัน์ ( Vision )     พนัธกิจ ( Mission ) 
                           ผูส้งูอายุคาทอลกิในสงัฆมณฑลราชบุร ี   พระศาสนจกัรในสงัฆมณฑลราชบุร ี
   ประกาศข่าวด ีและเป็นประจกัษ์พยานถงึองคพ์ระครสิตเจา้    มุ่งอุทศิตนเพื่อฟ้ืนฟูชวีติใหส้นิทกบัพระครสิตเจา้ 
       ด าเนินชวีติตามแบบอย่างท่านนกับุญยออากมิ - อนันา    โดยอาศยัพระวาจาและศลีศกัดิส์ทิธิ ์ เป็นหน่ึงเดยีวกนั รกั ห่วงใย   
                                             องคอุ์ปถมัถข์องผูส้งูวยั     ใส่ใจผูส้งูวยั ผูป้่วย ผูย้ากไร ้ใหม้สีุขภาพและสวสัดกิารดา้นสงัคม 

  ปีที่ 2  ฉบับที่  1 

                   จดหมายถึงท่านผู้อ่าน 
เรียน ท่านสมาชิกผู้สูงวัย ท่านผู้อ่านท่ีเคารพรักทุกท่าน 
 “รอยเท้าของผู้ประกาศข่าวดี ช่างงดงามจริงหนอ” (อสย.52:7) 
  ผมขออนุญาตใช้ข้อความจากหนังสอือิสยาห์นี้ น าทางสู่การแสดงความยินดีกับทุกท่านท่ีได้รับใบพรจากพระสันตะปาปาและการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องเป็น  “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และลกูกตัญญูต่อบุพการีคาทอลิกตัวอย่าง ประจ าปี 2013” ท้ังระดับชาติ ระดับสังฆมณฑลและระดับวัด   
(รายละเอียดหน้า 2 )  
  เหตุเพราะว่าทุกท่านท่ีได้รับการคัดสรรให้ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ นั้น ต่างก็มีวิถีชีวิตเป็น “ผู้ประกาศข่าวดี” ของพระเป็นเจ้า เป็นประจักษ์-
พยานถึงความรักความเมตตา และการประทับอยู่จริงของพระเยซูเจ้าในชีวิตจิตใจของแต่ละคน ในแต่ละครอบครัว ในการประกอบอาชีพหน้าท่ีการงาน 
การรับใช้บุพการี , เพ่ือนพ่ีน้อง , ผู้อื่นและพระศาสนจักร ด้วยใจ สุภาพ อดทน ม่ันคงในความรักและเชื่อม่ันในคุณความดี จนเกิดคุณค่าเป็นผลดีต่อสังคม 
และกิจกรรมต่าง ๆ มากมายในชีวิต ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องท่ีน่ายินดี ควรค่าการศึกษา จดจ า เรียนรู้และเลียนแบบท้ังสิ้น  
    ความน่ายินดีประการหนึ่งท่ีเป็นผลมาจากความรัก จรงิใจจริงจังของ “ผู้น า” ในการด าเนินพันธกิจ แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ และการมี
ส่วนร่วมอย่างเป็นน้ าหนึ่งน้ าใจเดียวกันของ “ทุกคน” ในเครือข่ายระดับวัดของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ส่งผลให้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุวัด-
นักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี ได้รับโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณใน “โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง” และ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑล
ราชบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการประกาศข่าวดีมีรางวัล” ในงานวันชุมนุมผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งท่ี 8 ท่ีเชียงใหม่  โดยผมได้พยายามศึกษารูปแบบ
ในการจัดท า จัดเก็บเอกสาร  ขอ้มูลการประชาสัมพันธ์  และการน าเสนอกิจกรรมของผู้สูงวัยท้ังทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ , โซเชียลมีเดีย , วิทยุ-
ชุมชนและสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีท้องถิ่น อย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่องมาโดยตลอด 
   ซึ่งจดหมายฉบับนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าแก่พ่ีน้องของเรา  เพ่ือส่งเสริมการท าดีต่อกัน  การเอาใจใส่ดูแล
รับใช้ซึ่งกันและกัน  ผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะกับผู้สูงวัยท่ีด้อยโอกาส ยากไร้ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถพ่ึงพิงตนเองได้ หรือการท ากิจ-
ศรัทธา กิจเมตตาอื่น ๆ  เพ่ือความดีของผู้อื่นและผู้สูงวัยในเขตวัด  
     ดังนั้นจงึใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านทุกเครือข่ายได้ร่วมกันส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านจดหมายรักของพระเจ้าฉบับนี้
ให้มากยิ่งขึ้น และขอเรียนว่าจากเดิมท่ีเคยผลิตเผยแพร่ปีละ 4 ไตรมาสรายสามเดือนน้ัน จะเปลี่ยนเป็นออกปีละ 3 ไตรมาสรายส่ีเดือน ซึ่งถ้าพี่น้อง
เครือข่ายชมรมต่าง ๆ ส่งข่าวข้อมูลประชาสัมพันธ์มากันมากก็จะได้เพิ่มหน้าให้เหมาะสมสอดคล้องกันต่อไป 
       ย่อหน้าสุดท้ายกอ่นจบจดหมายฉบับนี้ขอให้เราขอบคุณพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ บิดาผู้ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือสนับสนุน
การด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีมาโดยตลอด  ล่าสุดท่านได้กรุณาส่งเสริมและน าทางให้มีการต้ังตู้รับบริจาคเงิน  จากผู้มีจิตเมตตาใน
สถาบันการศึกษาบางแห่ง เพื่อให้บรรดานักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ประชากรของพระเจ้าได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนงานอภิบาล-
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและผู้เจ็บป่วย ตามท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ทรงเรียกร้องเราให้สนองตอบกระแสเรียกของพระเจ้า ด้วย
จิตใจท่ีพร้อมเสมอและด้วยความเต็มใจ เคารพและปกป้องสิ่งสร้างของพระเจ้า   แสดงความห่วงใยต่อทุกผู้ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ๆ ผู้ชรา   ผู้ท่ี-
ทุกข์ยาก ด้วยการเสียสละบริจาคเงินตามก าลังศรัทธาเพ่ือให้ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี น าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมให้การอภิบาล-สงเคราะห์
ผู้สูงอายุในเขตสังฆมณฑลราชบุรีต่อไป 
                                ขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกาย จิตใจแข็งแรง 
 
              
                                                                      ( นายธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค )  



 

 
          

           

 เม่ือวันท่ี 17 ก.พ. 56 เวลา 14.30 - 17.00 น. ท่ีห้องประชุมเล็ก ส านักพระสังฆราชมิสซังราชบุรี ได้มีการประชุมคัดเลือกผู้สูงอายุและลูกกตญัญ-ู
คาทอลิกตัวอย่างระดับชาติของสังฆมณฑลราชบุรี   โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  เป็นประธาน  /  คุณพ่อ ผศ.ดร.ไพยง มนิราช  
อุปสังฆราช  / คุณพ่อประสิทธิ์   รุจิรัตน์    จิตตาธิการ /  อ.เชษฐ   ชาวนาแก้ว   ประธานชมรมฯ  /  อ.นิยม   อัยราน้อย    คุณชูเกียรติ โจสรรนสุนธิ ์   และ
คุณวิสิษฐ์ กิจสวัสดิ์  ร่วมเป็นกรรมการ ท่ีประชุมมีมติดังน้ี 
 
 ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติ  2 ท่าน  คือ                                  ลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติ   2  ท่าน  คือ 
 
 
 
 
 
 
 
             นายเช้ียว จิรวัฒนาพันธ์                        นายมนสั คิ้วทวีวิวัฒน์           นางสาวแก้วกัลยา  ม่วงโมรี                   นางศิริพร ชิดเครือ 
            สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ   สัตบุรุษวัดนักบุญอันตน       สัตบุรษุวัดนักบญุอันตน    สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ  
                                          ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างระดับสังฆมณฑล   13  ท่าน  คือ                                   ลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่างระดับสังฆมณฑล    11  ท่าน   คือ 

     

โมทนาคุณพระธาตุ (หัวใจ) ท่านนักบุญคามิลโลมาเยือนสังฆมณฑลราชบุรี 
       เม่ือวันท่ี 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2013 ท่ีผ่านมา คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทยได้อันเชิญพระธาตุหัวใจนักบุญ  
คามิลโล ท่ีไม่เน่าเป่ือยมาให้พ่ีน้องในสังฆมณฑลราชบุรีได้โมทนาคุณพระเจ้าผ่านทางค าเสนอ 
วิวอนของท่านนักบุญคามิลโล โดยได้อันเชิญไปยังวัดต่าง ๆ เช่น  อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 
บางนกแขวก ซึ่งท่ีนั่นพระคุณเจ้าพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษมากมายได้ให้การ

ต้อนรับ ท้ังยังมีกิจกรรมงานชุมนุมเวชบุคคลคาทอลิกระดับประเทศอีกด้วย โดยชมรมเวชบุคคลฯได้มาร่วมประชุม
และให้บริการสุขภาพแก่ผู้มาแสวงบุญวันน้ัน นอกจากนั้นทีวัดแม่พระประจักษ์ท่ีเมืองลูรด์ ท่าเรือ ยังมีกิจกรรมวัน-
ผู้ป่วยสากลระดับสังฆมณฑลฯซึ่งจัดในโอกาสฉลองวัด ระหว่างพิธีมิสซามีพิธีโปรดศีลเจิมผู้ป่วย อีกท้ังวันน้ันยังมี
งานชุมนุมผู้สูงอายุของสังฆมณฑลฯ ซึ่งมีกิจกรรมตรวจสุขภาพโดยทีมโรงพยาบาลซานคามิลโล และกิจกรรมให้
ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโดยทีมเวชบุคคลฯอีกด้วย ขณะท่ีวัดท่าหว้าและวัดลูกแกก็มีกิจกรรมร าลึกถึงงานต่าง 
ๆ ท่ีคณะคามิลเลี่ยนเคยท าไว้ท่ีผ่านมา อีกท้ังบ้านนักบวชต่าง ๆ เช่น อารามซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน , บ้านเบธานี ,  
อารามซิสเตอร์คามิลเลี่ยน กจ็ัดพิธีต้อนรับพระธาตุอย่างยิ่งใหญ่ และมีสัตบุรุษใจศรัทธามาร่วมในพิธีบูชาขอบพระ - 
คุณ และสวดภาวนากันอย่างเนืองแน่นทุกท่ี  สุดท้ายก็ได้ร่วมใจกันส่งพระธาตุท่ีวัดน้อยโรงพยาบาลซานคามิลโล
และบ้านสิทธิดาฯในวันพุธรับเถ้าซึ่งพระคุณเจ้า
พระสังฆราชก็มาร่วมส่งด้วย จากนั้นพระธาตุได้
เดินทางไปอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯต่อไป 
              คุณพ่อวุฒิกร พันธุ์ยิ่งยก / สรุปรายงาน  

น.ส.จารุพรรณ เพ็ชรพราว 
น.ส.เกษปภัสสร์  กู้ชาติ  
นายรุ่งธรรม สารสุข  
นายสาทิศ ม่ันใจ           
นางอัญชนา หุตะเจรญิ  
น.ส.เพ็ญจันทร์   กู้ทรัพย์  

นายไสว ทองภาษี                         
นางวนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์   
นางมุกดา ศรีมงคล    
นายแย้ม สุทธิการ     
นางซิ่วเช็ง เซี่ยงหวอง    
นายวิเชียร  นิลเพ็ชร    
นายประเสริฐ  เขมะนุเชษฐ์  

นางสุภาพร  จันทร์ด ารงค์   
นางสร้อยฟ้า ยอดสุขประเสริฐ    
นายพิบูลย์ หรินทรานนท์   
นางอุทัย พิทักษ์สิน    
นายประจักษ์ ทรัพย์เย็น  
นางอิสรีย์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  

ประชุมคัดเลือกผู้สูงอายุและลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติของสังฆมณฑลราชบุรี 

นางอังคณา อ านวยพร  
น.ส.ประภัสสร จันทร์ด ารงค์  
นายนิติพันธ์ สุขประพันธ์  
น.ส.พจนารถ ชุนฟ้ง  
นายอรรถสิทธิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  



 

 

           พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ   มุขนายกสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง นายเช้ียว จิรวัฒนาพันธ ์
นางศิริพร ชิดเครือ เป็นผู้สูงอายุ และลูกกตัญญูคาทอลกิตัวอย่างระดับวัด เนื่องในโอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง เม่ือวันท่ี 16 มี.ค. 56  (ท้ังสอง
ท่านได้รับพิจารณาเป็นผู้สูงอายุและลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติด้วย)                                                         อ.เชษฐ ฯ / รายงาน    

      เม่ือวันท่ี 3 มี.ค. 2556  พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  มุขนายกสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
นางอิสรีย์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   นายอรรถสิทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นผู้สูงอายุและลูกกตัญญคาทอลิกตัวอย่างระดับวัด เนื่องในโอกาสฉลองวัดนักบุญเปา-
โลกลับใจ โพธาราม                                                                                                                                                  อ.ธญัญา ฯ / รายงาน                

 

ประมวลภาพ (ส่วนหนึ่ง) วันผู้สูงอายุแห่งชาติ (วันสงกรานต์) ปี 2556 ที่สังฆมณฑลราชบุรี 

วันสงกรานต์บ้านเบธานี  13 เม.ย. 56 

วันสงกรานต์วัดนักบุญยอแซฟ บ้านป่ง   14 เม.ย. 56 

14 เม.ย. 56  ชมรมผู้สูงอายุวดัราชบุรี จัดพิธีรดน้ าด าหัวขอพร พระสงฆ์ นกับวช ฆราวาสอาวุโส ที่ส านักพระสังฆราช  มิสซังราชบุรี 

ภาพข่าวกิจกรรม 



 

 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 1 / 2556 

      ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งท่ี 1 / 2556  ( 10 ม.ค. 56 )   ท่ีบ้านสิทธิดาฯ บ้านโป่ง      ท่ีประชุมโดย
คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการ มีมติแต่งตั้งคุณพ่อวุฒิกร พันธุ์ยิ่งยก ผอ.บ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ เป็นผู้ช่วยจิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลราชบุรีด้วย                   

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 2 / 2556              ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งท่ี 2 / 2556 (  16 มี.ค. 56 )  
ณ ห้องประชุมบ้านสิทธิดาฯ บ้านโป่ง พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ ให้เกียรติเข้ารว่ม
ประชุมให้ก าลังใจแก่คณะกรรมการ และได้ช้ีแจงเรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอาย-ุ
ลูกกตัญญูตัวอย่างระดับชาติด้วย คุณพ่อประสิทธิ์ฯจติตาธิการแจ้งเรื่องท่ีฝ่ายสังคม
และสังฆมณฑลฯ อนุมัติงบประมาณโครงการ ท่ีชมรมฯเสนอ ประจ าปี  2556  
อ.เชษฐฯประธานฯช้ีแจงเรื่ องการไปร่วมงานวันชุมนุมผู้สูงอายุแห่งชาติ ท่ีเชียงใหม่  
โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง โครงการประกาศข่าวดีมีรางวัล ฯลฯ                                                                
       อ.เชษฐฯ / รายงาน  

 

          ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)ได้
จัดการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ  ปี 2556    ขึ้นเม่ือวันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์  2556  ณ โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ในครั้งน้ีคณะอนุกรรมการคาทอลิกได้ส่งผู้แทนจากชมรมเครือข่าย
ผู้สูงอายุคาทอลิกฯ 3 ท่านเข้าร่วมประชุม คือ คุณธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค   คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน   
และ คุณวัฒนชัย ทองศร ี  ซึ่งมีสาระส าคัญจากการประชุมฯโดยสรุปดังน้ี   
         การจัดประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2556 เรือ่ง“การสร้างเสริมสังคมผู้สูงอายุไทย
ให้มีคุณภาพ”   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย- 
สาธารณะเพ่ือผู้สูงอายุและร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนมติซึ่งเป็นข้อเสนอนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์กรผู้สูงอายุ  แกนน า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ี

ท างานด้านผู้สูงอายุ และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ (เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น) จ านวน 300 คน โดยรูปแบบการจัดประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การรับรองระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมพิจารณาประเด็นการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพใน ๔ มิต ิคือด้านสุขภาพ หวัข้อ “การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค” ด้านเศรษฐกิจ 
หัวข้อ “การสร้างหลักประกันด้านเศรษฐกิจด้วยระบบบ านาญอย่างบูรณาการ” ด้านสังคมหัวขอ้ “การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ” และ
ด้านการศึกษาหัวข้อ “การพัฒนาผู้สูงอายุด้านการศึกษาตลอดชีวิต” เพ่ือประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุและผู้ท่ียังไม่เข้าสู่วัยสูงอายุให้สามารถ
เข้าสู่วัยและสังคมสูงอายุท่ีมีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ                                                               ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค / รายงาน      

 การประชุมสมัชชาผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2556 

ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ ครั้งท่ี 2 / 2556 เม่ือ 7 มี.ค. 56 ณ ห้องประชมุ
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กทม. โดยมีคุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา เป็นประธานการประชุม 
พิจารณารับรองรายช่ือผู้สูงอายุ-ลูกกตญัญูคาทอลกิตัวอย่างระดับชาติของแต่ละสังฆมณฑล การจัดงาน
วันชุมนุมผู้สูงอายุแห่งชาติ  ครั้งท่ี 8  รับทราบการด าเนินงานกิจกรรมแต่ละสังฆมณฑล  ฯลฯ อ.เชษฐฯ 
อ.ธัญญาฯ เป็นตัวแทนสังฆมณฑลราชบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี 
                                                                                            อ.เชษฐฯ / รายงาน               

   ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 / 2556  

         เจ้าของ       ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
         ที่ปรึกษา     พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ  / ค.พ.ไพยง มนิราช / ค.พ.ประสิทธิ์  รุจิรัตน ์
         ผู้จัดท า        อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว / อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค / คุณพรประภา วิเชียรศิลป์ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 


