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บทคัดย่อ

ชุมชนคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิกเริ่มตั้งถ่ินฐานในลุ่มน�้าบางปะกง	 ในสมัยรัชกาลที่	 3	 น�าโดย	 ปาลเลกัวซ์สังฆนายก		
คณะมซิซงัโรมนัคาทอลกิประจ�าประเทศสยาม	ในช่วงเวลาดงักล่าวฝรัง่เศสได้เข้ามามอีทิธพิลในภมูภิาคเอเชยีตะวนัตก
เฉียงใต้	 และมีการอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	 เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยาม	 และยังมีปัจจัยส�าคัญ	 คือ	 การลงนามกับ			
สนธิสัญญาฝรั่งเศสใน	พ.ศ.	2399	ท�าให้ฝรั่งเศสมีสิทธิเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสยาม	ซึ่งรวมทั้งลุ่มน�้าบางปะกง	ตั้งแต่
บรเิวณปากแม่น�า้ขึน้ไปยงัล�าน�า้สาขา	โดยเฉพาะอย่างยิง่	แปดริว้	โดยมกีรณศีกึษา	คอื	ชมุชนวดัเซนต์ปอล	ชมุชนเหล่านี้		
มอีตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม	และองค์ประกอบชมุชนทีน่่าสนใจ	และมคีณุค่าในการอนรุกัษ์	วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั
นี้	คือ	1)	ศึกษาองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรม	และชุมชนวัดเซนต์ปอลโรมันคาทอลิก	และ	2)	ศึกษาอัตลักษณ์
ของชุมชนวัดเซนต์ปอล

ค�ำส�ำคัญ : 	อัตลักษณ์ชุมชน		คริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก		แม่น�้าบางปะกง
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Abstract

Catholic communities were settled by Bishop Jean-Baptise Pallegoix, head of the Roman Catholic 
mission of Siam, during the reign of king	Rama	III.	During	that	time,	France	had	been	colonizing	parts	
of	Southeast	Asia.	People	from	neighboring	countries	came	to	settle	in	Siam.	The	1856	treaty	with	
the	French	government	during	the	reign	of	King	Rama	IV	allowed	the	French	missionary	to	disseminate	
their	 religious	teaching	 in	Siam	including	the	Bang	Pakong	river,	especially	Patriew.	These	Roman	
Catholic	communities	have	their	own	architectural	identities	and	other	interesting	features.	These	
identities	and	features	are	worth	conservation.	This	study	aims	to	investigate:	1)	the	architectural	
characteristics	and	the	Roman	Catholic	communities;	and	2)	the	identities	of	the	Roman	Catholic	
communities.

Key word : 	community	identity,		the	Roman	Catholic	Church,		Bang	Pakong	river

ความเป็นมา
 
ชมุชนวดัเซนต์ปอลตัง้อยูท่ีห่มู	่9	ต�าบลบางตนีเป็ด	อ�าเภอ
เมือง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ซ่ึงอยู่ทางฝั่งตะวันออกของ
แม่น�า้บางปะกง	โดยมคีลองบางไผ่อยูท่างด้านเหนอื	และ
คลองบางตนีเป็ดอยูท่างด้านใต้	ประชากรส่วนใหญ่นบัถอื
คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก	 โดยมีวัดเซนต์ปอล	
(Saint	Paul	Church)	เป็นศนูย์กลางของชมุชน	และเป็น

วัดคาทอลิกแห่งแรกในลุ ่มน�้าบางปะกง	 มีมรดกทาง
วัฒนธรรม	 และระบบนิเวศของชุมชนริมน�้าที่ เป ็น								
องค์ประกอบของชุมชนที่มีอัตลักษณ์
 
วัดเซนต์ปอล	 มาจากช่ือนักบุญปอล	 หรือนักบุญเปาโล	
คนในชุมชนส่วนใหญ่เรียกท่านว่า	“นักบุญเปาโล”	ท่าน
เกิดเมื่อประมาณ	10	ปี	ภายหลังการสมภพของพระเยซู-
เจ้า	 (10	 A.D)	 ที่เมืองทาร์ซัส	 (Tarsus	 ปัจจุบันอยู่ใน
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ประเทศตุรกี)	 ในวัยหนุ่มท่านได้พบกับพระเยซูเจ้าใน
ระหว่างเส้นทางทีไ่ปยงัเมอืงดามสักัส	(Damascus)	ท�าให้
ท่านกลบัใจจากการทีท่่านเคยข่มเหงพวกครสิตชนมาก่อน	
จงึได้อทุศิชวีติในการรบัใช้พระผูเ้ป็นเจ้าโดยเป็นผูส้ัง่สอน
และประกาศพระวาจาของพระเจ้าความรักต่อพระ-				
เยซูเจ้า	 ท่านจึงได้รับการประกาศเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่		
โดยก�าหนดให้วันที่	 30	 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันฉลอง
นักบุญเปาโล
 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	คือ	 1)	ศึกษาองค์ประกอบทาง
ด้านสถาปัตยกรรมของชุมชนวดัเซนต์ปอล	และ	 2)	ศกึษา
อัตลักษณ์ของชุมชนวัดเซนต์ปอล	 โดยมีวิธีการศึกษา
ดังนี้	 1)	 การศึกษาจากเอกสาร	 2)	 การรังวัดอาคาร	
และ	 3)	การสัมภาษณ์ผู้รู้
 
ค�าว่า	อัตลักษณ์	(identity)	หมายถึงลักษณะเฉพาะของ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด	 และอัตลักษณ์ของชุมชนวัดเซนต์ปอล	 จึง
หมายถึง	 ลักษณะเฉพาะของชุมชนท่ีสะท้อน	 ความเชื่อ	
ในคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิกที่มีความสัมพันธ์กับที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์	 ระบบนิเวศ	 และรูปแบบสถาปัตยกรรม
เมืองร้อนที่ได้รับอิทธิพลแบบตะวันตก	 (Colonial	
Architecture)	

ประวัติศาสตร์ของชุมชนวัดเซนต์ปอล
 
ชมุชนวดัเซนต์ปอล	เกดิขึน้ในสมยัรชักาลพระบาทสมเดจ็-	
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	(พ.ศ.	2367-2394)	ซึ่งเป็นช่วงที่มี
คนจนีอพยพมาตัง้หลกัแหล่งตามรมิแม่น�า้สายต่างๆ	รวม
ทั้งบริเวณแม่น�้าบางปะกง	 โดยรับจ้างเป็นแรงงานในไร่
อ้อย	 ในสมัยนั้นผู้ชายจะถูกเกณฑ์แรงงานปีละ	 3	 เดือน	
เพือ่ท�างานให้หลวง	ชาวจนีอพยพทีม่ารบัจ้างท�างานในไร่
อ้อยจึงเข้ารีตเป็นคริสตชน	 ซึ่งจะกลายเป็นคนในบังคับ
ของต่างชาติ	 บาทหลวงปาลเลกัวซ์	 (Jean-Baptiste	
Pallegoix)	ชาวฝรั่งเศสได้เขียนบันทึกไว้ใน	พ.ศ.	2373	
ในหนังสือ	“Mémoire	sur	la	Mission	de	Siam”	ว่า	
“มคีรสิตชนในจงัหวดัแปดริว้	(หมายถงึฉะเชงิเทรา)	และ
บางปลาสร้อย	(หมายถึงชลบุรี)	รวม	300	คน”	ใน	พ.ศ.	

2383	บาทหลวงอัลบรัง	(Etienne	Albrand)	ได้สร้างวัด
ด้วยไม้ไผ่ในบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น�้าบางปะกงเพื่อ	
ใช้เป็นที่พบปะของคริสตชน
 
เมือ่วนัที	่15	สงิหาคม	พ.ศ.	2399		สยามลงนามในสญัญา
กับประเทศฝรั่งเศส	 ซึ่งมีข ้อตกลงให้มีการเผยแพร่											
ครสิต์ศาสนาในเมอืงไทย	ดงัปรากฏเนือ้ความบางส่วนใน
มาตราที่	3	ว่า
 

“...คณะมชิชนันารฝีรัง่เศสสามารถเผยแพร่ศาสนา
และสั่งสอนได้ สร้างโบสถ์ บ้านเณรหรือโรงเรียน 
โรงพยาบาลหรอือาคารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัศาสนาทีใ่ด
กไ็ด้ในดนิแดนของราชอาณาจกัรสยาม โดยปฏบิตัิ
ตามกฎหมายของประเทศ...”

 
ใน	พ.ศ.	 2401	บาทหลวงดาเนียล	 (Severin	 Jacques	
Marie	Daniel)	ได้สร้างวัดด้วยไม้จริง	หลังจากนั้นบาท-
หลวงเปอัง	 (Alexis	 Péan)	 ได้เรี่ยไรเงินจากประเทศ
ฝรัง่เศสเพือ่มาสร้างวดัใหม่	ในช่วง	พ.ศ.	2410	บาทหลวง	
ชมิดต์	 (François-Joseph	Schmidt)	 ได้ซื้อที่ดินบนฝั่ง
ตะวันออกของแม่น�้าบางปะกง	 และสร้างวัดซึ่งก่ออิฐ
ถือปูนใน	 พ.ศ.	 2416	 จากหลักฐานในพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์	รัชกาลที่	4	ที่กล่าวถึงชุมชนนี้	ระบุว่า
 

“ชาวคาทอลิกเป็นคนเชื้อสายจีน เพราะคนจีนที่
เคยได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้กลับใจที่แปดริ้วเป็น
จ�านวนมาก ปีหน่ึงๆ คุณพ่อโปรดศีลล้างบาปแก่
ผู้ใหญ่อย่างน้อย 100 ราย...” 

 
และยังได้ระบุบทบาทของแปดริ้วว่า
 

“...มคีวามส�าคญัมาก เพราะเป็นเหมอืนประตแูห่ง
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่ง
ประเทศไทย ใครจากกรงุเทพฯ ต้องการไปจนัทบรุี
หรือโคราช ก็ต้องมาแปดริ้วก่อน ถ้าจะไปโคราชก็
ลงเรือไปถึงท่าเกวียน จากที่นั้นมีกองเกียนไป
โคราชเป็นระยะๆ...”

 



อัตลักษณ์ชุมชนวัดเซนต์ปอล

174  

ในสมัยนั้น	 	 บริเวณเมืองฉะเชิงเทราเป็นแหล่งปลูกอ้อย		
มีชาวจีนที่มาจากเมืองจีนมารับจ้างแรงงานในไร่	 และ				
ในโรงงานหีบอ้อย	 ซึ่งมีมากมายสองฝั่งแม่น�้าบางปะกง	
และในบรเิวณชมุชนวดัเซนต์ปอลนี	้เชือ่ว่าคนจนีทีอ่พยพ
เข้ามาบุกเบิกป่าชายเลนให้เป็นสวนยกร่องซ่ึงเป็น
ภูมิปัญญาของคนจีนแผ่นดินใหญ่แล้วปลูกหมากพลู	 ผัก	
ผลไม้	มะพร้าว	มะม่วง	เลี้ยงหมู	และอื่นๆ
 
บาทหลวงอันตน	 ได้สร้างโบสถ์เซนต์ปอลขึ้นแล้วเสร็จ	
นอกจากนี้	 ยังสร้างบ้านพักของพระสงฆ์	 สร้างโรงเรียน	
ท ่านยังได ้ดูแลชาวคาทอลิกในแปดริ้ว	 พนัสนิคม													
ท่าเกวยีน	ปากคลอง	ท่าลาด	บ้านเล่า	และปราจนี	รวมทัง้
ได้สร้างวัดเซนต์ร็อคท่ี	 บริเวณริมคลองนครเน่ืองเขต					
จนมรณภาพใน	พ.ศ.	2447	

องค์ประกอบชุมชน
 
ในปัจจุบัน	 ชุมชนวัดเซนต์ปอล	 มีองค์ประกอบที่เป็น					
อัตลักษณ์ทางคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก	 ซึ่งประกอบ
ด้วย	โบสถ์หลงัเก่า	โบสถ์หลงัใหม่	อนสุาวรย์ีนกับญุเปาโล	
หอระฆังและศาลาท่าน�้า	 โรงเรียนสันติภาพ	 สุสาน	 ถ�้า			
แม่พระ	บ้านพกัเจ้าอาวาส	เรอืนวดัน้อย	ยุง้ข้าว	และทีอ่ยู่
อาศัยของชาวคริสต์	 นอกจากนี้ยังมีบ่อน�้าจืด	 และสวน		
ยกร่องในชุมชนอีกด้วย	(ภาพที่	1)
 

ภาพที่ 1  แผนที่องค์ประกอบชุมชนวัดเซนต์ปอล
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โบสถ์หลังเก่ำ
 
โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์หลังที่	 3	 ของวัด	 สร้างเสร็จและ				
ท�าพิธีมหาบูชามิสซาครั้งแรกเม่ือวันท่ี	 17	 พฤศจิกายน	
พ.ศ.	2416	ในสมยัรชักาลที	่5	มรีปูแบบทางสถาปัยกรรม
แบบโกธิค	 (Gothic)	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ผนังรับ					
น�้าหนักอาคาร	 (wall	 baring)	 ผังพื้นของโบสถ์เป็นรูป				
ไม้กางเขน	 เรียกโบสถ์ลักษณะนี้ว่าบาสิลิกา	 (Basilica)	
(ภาพที่	2)	ในปี	พ.ศ.	2513	มีการฉลองวัดอายุครบ	100	
ปี	 และมีการก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่	 จึงมีการรื้อโบสถ	์		
หลังเก่าแต่ไม่สามารถรื้อผนังด้านหน้าได้	 ในปัจจุบันจึง		
คงเหลอืแต่ผนงัด้านหน้า	(façade)	และประตกูลางซึง่หนั
เข้าหาแม่น�า้บางปะกง		โบสถ์หลงันีเ้ป็นหลกัฐานยนืยนัว่า
ก่อสร้างโดยช่างชาวจีน	 และเป็นวัดของชุมชนชาวจีน	
เนื่องจากด้านเหนือประตูทางเข้าโบสถ์มีตัวอักษรจีน				
ปนูป้ันอ่านเป็นภาษาแต้จิว๋ว่า	“เทยีนจูเ้ซีย๊ก๊ึง”	หมายความ
ว่า	 “บ้านของพระเจ้า”	 นับเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่
มอีายกุว่า	140	ปี	ทีย่งัคงเหลอือยู	่ซึง่มอีายมุากกว่าโบสถ์
หลังอื่นๆ	ที่ยังคงอยู่ในภาคตะวันออก

โบสถ์ใหม่วัดเซนต์ปอล
 
เนื่องจากโบสถ์หลังเก่าอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม	 จึงมีการ
หาทนุจากผูม้จีติศรทัธา	เมือ่สร้างเสรจ็แล้วท�าพธิเีสก	เมือ่
วันที่	 11	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2515	 ลักษณะอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย	 หลังคาทรงจั่วแบบเรือนไทย
ประยุกต์	 สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหันไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ	(ภาพที่	3)

ภาพที่ 2  (ซ้าย) โบสถ์หลังเก่าวัดเซนต์ปอล   (ขวา) ภาษาจีนเหนือประตูโบสถ์เก่า
ที่มา : ปทุมรัตน์ วงศ์ดนตรี 2528

ภาพที ่3  โบสถ์ใหม่วดัเซนต์ปอล และอนสุาวรย์ีนกับญุเปาโล
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อนุสำวรีย์นักบุญเปำโล

สร้างขึ้นหลังจากการสร้างโบสถ์วัดเซนต์ปอลแห่งใหม่	
เป็นรูปหล่อนักบุญเปาโลประทับยืนอยู่บนเสาทรงกลม	
หนัหน้าไปทางถนนเข้าวดั	จดุทีต่ัง้อนสุาวรย์ีเป็นพระแท่น
บูชาเดิมของโบสถ์หลังเก่า	(ภาพที่	3)

หอระฆังและศำลำท่ำน�้ำ

ในอดตีหอระฆงัและศาลาท่าน�า้ของวดัเซนต์ปอลตัง้อยูร่มิ
แม่น�้าบางปะกงและมีท่าเรือจ้าง	 ต่อมามีดินงอกเพิ่มขึ้น
บริเวณหน้าหอระฆัง	 ชาวบ้านจึงขอสร้างบ้านในบริเวณ
ที่ดินงอกซึ่งเป็นที่ของวัด	 และวัดได้สร้างทางเดินไม้และ
ท่าเรือยื่นออกไป	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 2527	 ได้มีการเปลี่ยน
เป็นทางเดินไม้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ปัจจุบันยังคงมี	
เรอืจ้างทีห่วัสะพานส�าหรบัข้ามฝ่ังไปยงัท่าเรอืวดัแหลมใต้
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น�้า	(ภาพที่	4)
 
หอระฆังสร้างด้วยไม้	สูงประมาณ	16	เมตร	สร้างในสมัย
รัชกาลที่	 5	 ตัวหอระฆังมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง
ด้านละ	 4	 เมตร	 เป็นผนังไม้ตีเกล็ดทางนอน	 ผังพื้นฐาน	
หอระฆงัเป็นรปูกากบาท	กว้างด้านละ	10	เมตร	หอระฆงั
สูง	3	ชั้น	มีบันไดขึ้นไปยังระฆังซึ่งมีอยู่	3	ใบ	คือ	ใบเล็ก	
(เสยีงแหลม)	ใบกลาง	(เสยีงกลาง)	และใบใหญ่	(เสยีงทุม้)	
สร้างทีเ่มอืงดจิอง	(Dijon)	ประเทศฝรัง่เศส	ใน	พ.ศ.	2440	
(ภาพที่	5)

ศาลาท่าน�า้อยูต่ดิกบัหอระฆงั	สร้างด้วยไม้สกั	มลีกูกรงสงู	
1.20	 เมตร	 โดยรอบยกเว้นช่องทางเดิน	 หลังคาเป็นจั่ว
จัตุรมุข	 ผังพื้นเป็นรูปไม้กางเขนซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของ
คริสต์ศาสนา	กว้างประมาณ	10.50	เมตร	ยาวประมาณ	
14.00	เมตร	(ภาพที่	6)

ภาพที่ 4  หอระฆังและศาลาท่าน�้า

โรงเรียนสันติภำพ
 
ในสมัยบาทหลวงแปร์เบต์	 (Perbet)	 เป็นเจ้าอาวาสวัด
เซนต์ปอลต่อจากบาทหลวงชมดิต์		ได้เปิดโรงเรยีนฝึกหดั
ครูอนุบาล	 ชื่อว่า	 โรงเรียนนักบุญทาร์ซิซิโอเพื่อผลิตครู
ออกไปประจ�าวดัต่างๆ	ซึง่ต่อมาได้ยบุรวมกนักบัโรงเรยีน
เซนต์ปอล	และท้ายทีส่ดุกจิการโรงเรยีนต้องยบุไปใน	พ.ศ.	
2484	 ช่วงสงครามอินโดจีน	 เมื่อสงครามสงบบาทหลวง
การิเอ	(Jean	Carrière)	จึงเปิดโรงเรียนขึ้นใหม่เมื่อวันที่	
4	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2488	 ตั้งช่ือว่าโรงเรียนสันติภาพ	
เนื่องจากวันเปิดโรงเรียนตรงกับวันที่รัฐบาลประกาศวัน
สงบศึก	เรียกว่า	วันสันติภาพ	(ภาพที่	7)
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ภาพที่ 5  ผังพื้นและรูปด้านของหอระฆัง

ภาพที่ 6  ผังพื้นและรูปด้านหน้าของศาลาท่าน�้า
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ต่อมาใน	พ.ศ.	 2491	 ได้จัดตั้งนวกสถาน	 เพื่ออบรมเด็ก
หญิงและฝึกหัดตั้งให้เป็นนักบวช	และให้ได้รับการศึกษา
วิชาสามัญด้วย	จึงขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมศึกษาปีที่	3	
ใน	พ.ศ.	2534	มกีารร้ือถอนอาคารไม้ทัง้	2	หลงั	เพือ่สร้าง
อาคารเรยีนซึง่เป็นโครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็สงู	3	ช้ัน	
ที่เห็นอยู ่ในปัจจุบัน	 ปัจจุบันโรงเรียนสันติภาพเป็น
โรงเรียนประถมศึกษา	 ได้รับการสนับสนุนด้านงบ-
ประมาณจากวัดเซนต์ปอลและงบประมาณเสริมจาก
กระทรวงศึกษาธิการ	ภายในรั้วโรงเรียนด้านติดกับโบสถ์
เก่ามีต้นพิกุลเก่าแก่ของชุมชน	4	ต้น

ภาพที่ 8  สุสานวัดเซนต์ปอล ภาพที่ 9  ถ�้าแม่พระ

ภาพที่ 7  โรงเรียนสันติภาพ

สุสำน

สุสานเป็นองค์ประกอบส�าคัญของชุมชนวัดเซนต์ปอล				
ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของวัด	 มีการฝังศพของคริสต์ชนอยู่
เรยีงราย	ต้นไม้ส่วนใหญ่ในสสุาน	คอืต้นมะขาม	นอกจาก
นี้	 คนในชุมชนยังมีความสามารถในการประดิษฐ์โลงศพ
ส�าหรับคริสต์ชน	(ภาพที่	8)

ถ�้ำแม่พระ

ตัง้อยูบ่รเิวณด้านหน้าของโบสถ์วดัเซนต์ปอลตดิกบับ่อน�้า
ของวัดเซนต์ปอล	 คนในชุมชนได้ร่วมกันโดยเลียนแบบ		
ถ�้าแม่พระที่เมืองลูร์ด	 (Lourdes)	 ในประเทศฝรั่งเศส	
(ภาพที่	9)

บ้ำนพักเจ้ำอำวำส

บ้านพกัของเจ้าอาวาสวดัเซนต์ปอลสร้างด้วยไม้สกัทัง้หลงั	
กว้าง	15	 เมตร	ยาว	30	 เมตร	สร้างในสมัยรัชกาลที่	 5	
ออกแบบโดยคุณพ่อฌอง	การิเย	 (Jean	Carrière)	 โดย
ช่างก่อสร้างชาวจนี	ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนยีล	
(Colonial	 Architecture)	 ที่ ได ้รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมตะวนัตก	เป็นบ้านสองชัน้มบีนัไดแยกซ้าย
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ภาพที่ 10  ผังพื้นและรูปด้านหน้าของบ้านพักบาทหลวง

ภาพที่ 11  บ้านพักบาทหลวง

และขวาต่อจากชานพัก	 (ซ่ึงท่ีวัดเซนต์แอนโทนีในเมือง
ฉะเชงิเทราฝ่ังตรงข้ามของแม่น�า้บางปะกงกม็อีาคารเรยีน
ที่มีบันไดคู ่ในลักษณะเดียวกัน)	 ช้ันบนมีทางเดินและ
ลูกกรงไม้เป็นราวกันตกโดยรอบอาคาร	 ช่วงกลางของ
อาคารเป็นที่โล่ง	 มีห้องด้านซ้ายและขวาเหมือนกันทั้ง			
ชัน้บนและชัน้ล่าง	บ้านพกับาทหลวงหลงันีม้อีายมุากกว่า	
130	 ปี	 ในอดีตนอกจากเป็นที่พักของบาทหลวงของวัด		
เซนต์ปอลแล้วยังเป็นท่ีพักอาศัยของบาทหลวงองค์อ่ืนๆ	
ที่เดินทางด้วยเรือผ่านบริเวณนี้	(ภาพที่	10-11)
   
อนึ่ง	 ที่วัดเซนต์แอนโทนีในเมืองฉะเชิงเทราฝั่งตรงข้าม
แม่น�้าบางปะกงก็มีบ้านพักภคินี	 เป็นเรือนไม้	 2	 ชั้น	 มี

ลูกกรงโดยรอบและมีผังห้องด้านซ้ายและขวาเหมือนกัน
ในลักษณะสมมาตร	 (symmetrical	pattern)	และช่วง
กลางของอาคารเป็นทีโ่ล่งเช่นเดยีวกบั	(สมัภาษณ์มาเซอร์	
อลิซาเบท	สุธิดา	ว่องวิทย์)	และยังมีอาคารเรียนเรือนไม้	
2	ชั้น	ซึ่งมีบันไดคู่ทั้งซ้ายและขวา	ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียว
กับบ้านพักบาทหลวง	ก่อสร้างโดยบาทหลวงฌอง	การิเย	
(Jean	 Carrière)	 เมื่อท่านย้ายไปเป็นเจ้าอาวาส	 ได้รื้อ-
ถอนอาคารจากวัดบางวัวไปสร้างที่วัดเซนต์แอนโทนี	
(สัมภาษณ์กมิหล่อง	พนูโภคผล)	ในสมยัแรกตัง้วดั	อาคาร
หลงันีย้้ายมาจากวดัเซนต์ปอล	โดยมขีนาดเท่ากนั	ในอดตี
ชั้นล่างเป็นโถงเนื่องจากใช้เป็นวัด	 ส่วนชั้นบนเป็นที่พัก
ของคุณพ่อการิเย							

เรือนวัดน้อย

เรอืนหลงันีเ้คยใช้เป็นวดัน้อย	(Chapel)	ของคณะผูฝึ้กหดั
ในช่วงเวลาหนึง่	(สัมภาษณ์อาภา	รุง่เรอืงผล)	ต่อมาในช่วง	
พ.ศ.	 2490	 ใช้เป็นที่อยู่ของเด็กก�าพร้าหญิง	 ในปัจจุบัน	
ใช้เก็บของ	 ลักษณะอาคารเป็นเรือนไม้ยกพื้นใต้ถุนสูง	
กว้าง	12	เมตร	ยาว	23	เมตร	หลังคาเป็นทรงป้ันหยาทาสี
ฟ้า	กว้างประมาณ	12	เมตร	ยาว	16	เมตร	มีลูกกรงไม้สูง
จรดเพดานโดยรอบอาคารเพือ่ความปลอดภยั	บนัไดทาง
ขึ้นบริเวณมุมของอาคาร	 ซ่ึงเป็นบันไดที่มีฝาปิดจาก
ภายใน	(ภาพที่	12-13)
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ภาพที่ 14  ผังพื้นและรูปด้านหน้าของยุ้งข้าว

ภาพที่ 12  ผังพื้นและรูปด้านหน้าของเรือนวัดน้อย

ภาพที่ 13  เรือนวัดน้อย

ยุ้งข้ำว

ยุ้งข้าวของวัดเซนต์ปอลยาวประมาณ	 16	 เมตร	 กว้าง
ประมาณ	7	เมตร	สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้าวที่ขนมาจากที่นา
ของวัดในบริเวณคลองนครเน่ืองเขต	 โดยที่ผู ้เช่าที่ดิน
ของวัดจ่ายค่าเช่าเป็นข้าว	 ในอดีตทางวัดใช้ข้าวนี้ใน
กิจการของวัด	 เล้ียงเด็กก�าพร้าที่เรียนและอาศัยในวัด			
ต่อมาเมื่อมีการแบ่งเขตสังฆมณฑลใหม่	 จึงท�าให้ที่นาใน
บรเิวณคลองนครเนือ่งเขตมไิด้ขึน้กบัวดัเซนต์ปอล	จงึไม่มี
ข้าวขนมาเก็บภายในยุ้งข้าวอีกต่อไป	 ปัจจุบันมีโครงการ
จะจัดสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ของวัด	(ภาพที่	14-15)
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ร้ำนค้ำและที่อยู่อำศัย

ในสมยัทีม่กีารสร้างวดัเซนต์ปอลและชุมชนชาวครสิต์นัน้	
พื้นที่บริเวณนี้น่าจะเป็นป่าชายเลนในบริเวณชายน�้า					
ซึง่เป็นพ้ืนทีน่�า้กร่อย	และมป่ีาบกในพืน้ทีน่�า้จดืในบรเิวณ
พื้นที่ด้านใน	 ชาวจีนท่ีมาตั้งรกรากในสมัยแรกเริ่มได	้				
หักร้างถางพงพื้นที่ป่าชายน�้าแล้วตั้งบ้านเรือนและเรือน-
แพด้วยไม้ไผ่และไม้ต่างๆ	ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัโบสถ์เก่า	
โดยมีสุสานอยู่บริเวณชายขอบด้านในของชุมชน	 เมื่อมี
ประชากรมากขึ้น	 จึงมีการถางป่าสะแกด้านนอกของ
สุสาน	แล้วสร้างบ้านเรือนเพิ่มเติมขึ้น

คนในสมัยก่อนใช้เรือในการเดินทางติดต่อและค้าขาย	
ตลาดท้องน�า้น่าจะมข้ึีนในราวสมยัรชักาลที	่5	ซึง่ประกอบ
ด้วย	 แพร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ	 ขายอาหาร	
ก๋วยเตีย๋ว	กาแฟ	ผกั	ผลไม้	เนือ้สตัว์	อาหารทะเล	ข้าวของ

ภาพที่ 15  ยุ้งข้าว

เครื่องใช้ประจ�าวัน	 เรือนแพเหล่านี้เรียงรายริมแม่น�้านับ
สิบหลัง	 ตั้งแต่ปากคลองบางไผ่บริเวณตรงข้ามวัดเซนต์
แอนโทน	ีจนถงึบรเิวณหวัสะพานรมิแม่น�า้	เป็นตลาดทีซ้ื่อ
ขายแลกเปล่ียนระหว่างผลผลิตจากสวนและชายฝ่ังทะเล	
กล่าวคือ	มีมะม่วงบางคล้า	ผลผลิตจากสวนในบริเวณวัด
เซนต์ปอล	ได้แก่	มะพร้าว	หมาก	ผักต่างๆ	เช่น	คื่นช่าย	
เรือจากจันทบุรีน�าทุเรียนกวน	 ระก�า	 เรือจากระยองน�า
กะปิ	 น�้าปลา	 เรือจากชลบุรีและปากแม่น�้าบางปะกงน�า
หอยแมลงภู่ใส่ปี๊บมาขาย

ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สูง	 1-2	 ชั้น	 บ้านริมน�้า		
มกัมปีระตบูานเฟ้ียมแบบจนีและเรอืนพืน้ถิน่	(ภาพที	่16)	
เป็นบ้านของคริสต์ชนสร้างในที่ดินของวัด	 ชุมชนวัด			
เซนต์ปอลประกอบอาชีพรับจ้าง	 ท�าสวน	 และไปท�างาน
ในเมอืง	เป็นชมุชนทีอ่ยูอ่าศัยทีเ่งยีบสงบ	เมือ่ถนนจากวดั
ดอนทองมาเชื่อมกับวัดเซนต์ปอลในช่วง	 พ.ศ.	 2517	
ท�าให้มีที่อยู่อาศัยและร้านค้าเกิดขึ้นบริเวณริมถนนมาก
ขึ้น	การคมนาคมทางน�้าได้ลดความส�าคัญลง	ในปัจจุบัน
คนในชุมชนยังคงมีเรืออยู่บ้าง	และยังคงมีเรือจ้างข้ามไป
ยังฝั่งวัดแหลมใต้	(ภาพที่	16)

ภาพที่ 16  ร้านค้าและที่อยู่อาศัย
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สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
 
การที่ชุมชนวัดเซนต์ปอลตั้งอยู่ริมแม่น�้าบางปะกง	 จึง					
ได้รับอิทธิพลของน�้าขึ้นและน�้าลงในระบบนิเวศน�้ากร่อย	
ซึ่งมีผลต่อลักษณะของสถาปัตยกรรม	 และการท�าสวน		
ยกร่อง	รวมทั้งการมีบ่อน�้าจืดไว้ใช้ในชุมชน

แม่น�้ำบำงปะกง

แม่น�้าบางปะกงบริเวณหน้าชุมชนวัดเซนต์ปอล	 มีความ
กว้างประมาณ	150	เมตร	ฝั่งตรงข้ามของแม่น�้าเป็นที่ตั้ง
ของวัดแหลมใต้	 บริเวณริมแม่น�้าบางปะกงมีพืชพันธุ์
ธรรมชาติ	 ได้แก่	ต้นจาก	ล�าพู	 โกงกาง	 เหงือกปลาหมอ	

พังกาสุมหัว	ฯลฯ	สัตว์น�้า	ได้แก่	ปลาช่อน	ปลาดุก	ปลา	
กราย	ปลาฉลาก	ปลาตะเพียน	ปลาชะโด	ปลากะดี่	ปลา
แรด	กุ้งก้ามกราม	กุ้งตะเข็บ	เป็นต้น

สวนยกร่อง

สวนในชุมชนวัดเซนต์ปอลและพื้นที่โดยรอบเป็นสวน			
ยกร่อง	 ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของคนจีนแต่ดั้งเดิม	 ไม้หลัก
ได้แก่	มะพร้าว	และหมาก	ในสมัยก่อนยังมีการปลูกข้าง
นาสวนในบริเวณร่องสวน	 เพื่อบริโภคในครัวเรือน	
นอกจากนี	้ยงัมกีารใช้พืน้ทีว่่างระหว่างแถวในการปลกูไม้
ที่มีทรงพุ่มเตี้ย	เช่น	มะม่วง	มะกรูด	ชะพลู	หรือไม้ล้มลุก
จ�าพวก	ผกั	ไม้ผล	ไม้ดอก	ได้แก่	กล้วย	ข้าวโพด	สปัปะรด	
คื่นช่าย	 กะเพรา	 ใบบัวบก	 ตะไคร้	 มันฝรั่ง	 ต้นหอม									
ผักกาด	ผักชี	สาระแหน่	ดอกดาหลา	ฯลฯ	ซึ่งเป็นการใช้
พืน้ทีอ่ย่างคุม้ค่าและชาญฉลาด	มกีารกกัเกบ็น�า้ไว้ในร่อง
สวนเพื่อให้มีน�้าใช้ได้ตลอดปี	คู	คลอง	และร่องสวน	ยังมี
สัตว์น�้า	ได้แก่	ปลาช่อน	ปลาดุก	ปลาตะเพียน	ปลากะดี่	
ปลานิล	และกุ้งก้ามกรามอีกด้วย	(ภาพที่	17)

บ่อน�้ำของวัดเซนต์ปอล

บ่อน�้ามีทั้งหมด	 4	 บ่อ	 คือ	 1)	 บ่อบริเวณข้างโรงเรียน
สันติภาพ	 เป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุด	 2)	 บ่อบริเวณด้านข้างถ�้า		
แม่พระ	3)	บ่อน�้าหลังวัด	และ	4)	บริเวณถนนข้างวัด	ใน

ภาพที่ 18  บ่อน�้าของวัดเซนต์ปอล

ภาพที่ 17   สวนยกร่อง
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นอกจากนี้ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนวัด		
เซนต์ปอลที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การตั้ง-
ถิ่นฐานของชุมชนคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิกแห่งแรก			
ในพื้นที่ริมน�้าบางปะกง	 ในปัจจุบัน	 ทางวัดและชุมชน
ก�าลังด�าเนินการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ร่วม
กับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 เพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม			
ให้คงอยู่ต่อไป
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สมัยก่อนที่ยังไม่มีน�้าประปา	 บ่อน�้าจืดมีความส�าคัญ						
ต่อการด�ารงชีวิตของชุมชนริมน�้าบางปะกง	 น�้าในแม่น�้า			
มีความกร่อยสูงและหน้าแล้งยาวนานไม่ต�่ากว่า	 4	 เดือน
ในแต่ละปีชาวบ้านชุมชนวัดเซนต์ปอลมักพากันน�าถังน�้า
มาตกัน�า้ในบ่อ	บ่อน�า้จงึเป็นทีพ่บปะของผูค้นในชมุชนใน
อดีต	 ในปัจจุบัน	 บ่อน�้าเหล่าน้ีเป็นแหล่งน�้าส�ารองของ
ชุมชน	(ภาพที่	18)

สรุปผลการวิเคราะห์

ชุมชนวัดเซนต์ปอลตั้งอยู่ริมแม่น�้า	 ดังนั้น	 โบสถ์หลังเดิม	
หอระฆัง	และศาลาท่าน�้า	จึงหันทิศ	(orientation)	เข้าสู่
แม่น�้า	ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก	เมื่อมีการสร้างถนน
เข้าสู่ชุมชน	โบสถ์หลังใหม่	อนุสาวรีย์นักบุญเปาโล	และ
ถ�้าแม่พระ	 จึงหันทิศสู่ถนนทางเข้า	 ในปัจจุบัน	 อาคาร
ต่างๆ	 ตั้งอยู่โดยรอบทางเดินอันศักดิ์สิทธ์ิรอบโบสถ์หลัง
ใหม่	ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของวัดและชุมชน
 
กล่าวได้ว่า	 ชุมชนวัดเซนต์ปอลเป็นชุมชนท่ีมีอัตลักษณ์
ของการตั้งถิ่นฐาน	 โดยมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเป็นผู	้			
ก่อตั้งวัดและชุมชน	มีกลุ่มคนจีนอพยพเป็นลูกวัด	 โดยมี
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะของชุมชน	 คือ	 1)	 ที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศ	 2)	 กลุ ่มชาติพันธุ ์	 3)				
ความเชื่อของกลุ่มสังคม	 4)	 รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
อาณานิคมของอาคารต่างๆ	 ในวัดและชุมชน	 และ	 5)		
โครงข่ายแม่น�้าล�าคลองและถนน	 ท�าให้เกิดเป็นชุมชนที่								
อัตลักษณ์แห่งหนึ่งในลุ่มน�้าบางปะกง	
 
บาทหลวงฌอง	 การิเอ	 เป็นผู ้ที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์	 (สัมภาษณ์จันทิมา	กุลวิทย์,	2558)	จึงเป็น
พระสงฆ์ที่มีบทบาทเป็นสถาปนิกในการออกแบบและ
อ�านวยการก่อสร้างอาคารไม้ของวดัหลายหลงั	โดยมชีาว
จีนในชุมชนเป็นช่างก่อสร้าง	 อาคารเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้		
ไม ้สักในการก ่อสร ้างตามลักษณะสถาป ัตยกรรม
อาณานิคม	 (Colonial	 style)	 ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและการใช้งานของอาคารแต่ละหลัง	
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