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คํานํา
รายงานฉบับนี้ เกิดจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สถาปตยกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน” ในโครงการยอย “การอนุรักษและพัฒนาชุมชนวัดเซนตปอล” ซึ่งไดรับงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ปงบประมาณ 2557-2558 รายงานฉบับนี้ จึงเกิดจากการอนุรักษวัดเซนตปอล ซึ่ง
ดําเนินการในพ.ศ.2556-2559 ในการอนุรักษอาคารไม 5 หลัง ไดแก บานพักพระสงฆ หอระฆัง ศาลทาน้ํา
โบสถนอย และยุงขาว ซึ่งไดรับความรวมมือในการอนุรักษ โดยการบริจาคเงินและวัสดุกอสรางจากภาคสวน
ตาง ๆ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ บริจาควัสดุ
กระเบื้องหลังคา เจาอาวาสวัดเซนตปอล สภาวัดเซนตปอล ครอบครัวศรีพิจารณและนิยมเหตุ สัตบุรุษ ผูมีจิต
ศรัทธา รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน ไดแก บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท กระเบื้องกระดาษ
ไทย จํากัด บริษัท เดคอรมารท จํากัด และบริษัท โตชิบาไลทติ้ง จํากัด ซึ่งรวมบริจาควัสดุกอสราง นอกจากนี้
วัดเซนตปอล ยังไดรับงบประมาณสนับสนุน ในการจัดนิทรรศการและเอกสารประชาสัมพันธในโครงการ
“แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนวัดเซนตปอล” จากกรมสงเสริมวัฒนธรรม
ความพยายามรวมกันในการอนุรักษวัดเซนตปอลมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการดํารงความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร และอัตลักษณของวัดเซนตปอลและชุมชนใหคงอยูตอไป แมไมอาจจะกลาววาการรอนุรักษครั้ง
นี้จะมีความสมบูรณอยางที่มุงหวังก็ตาม

รายงานแผนงานวิจัย สถาปตยกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการวิจยั
โครงการอนุรักษสถาปตยกรรมวัดเซนตปอล และการจัดการทองเที่ยวชุมชน
สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3 วิธีการศึกษา
1.4 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด
1.6 ประวัติศาสตรและการพัฒนาการของชุมชน
1.7 การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
บทที่ 2 ประวัติการเผยแพรคริสตศาสนาในภาคตะวันออก
2.1 ประวัติและผลงานของสังฆนายก ฌอง บับติสต ปาลเลกัวซ
2.2 การเดินทางเพื่อเผยแพรศาสนาในภาคตะวันออก
2.3 การจัดตั้งวัดเซนตปอล
บทที่ 3 รูปแบบสถาปตยกรรม
3.1 รูปแบบสถาปตยกรรมบานพักพระสงฆ
3.2 รูปแบบสถาปตยกรรมหอระฆัง
3.3 รูปแบบสถาปตยกรรมศาลาทาน้ํา
3.4 รูปแบบสถาปตยกรรมเรือนวัดนอยและบานพักภคินี
3.5 รูปแบบสถาปตยกรรมยุงขาว
3.6 รูปแบบสถาปตยกรรมโบสถเกา
3.7 โบสถใหมวัดเซนตปอล
3.8 โบสถใหมวัดเซนตปอล
3.9 ถ้ําแมพระ
3.10 สุสาน
บทที่ 4 กระบวนการอนุรักษสถาปตยกรรม
4.1 การมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ

1-1
1-1
1-1
1-1
1-2
1-2
1-3
1-4
2-1
2-1
2-2
2-4
3-1
3-1
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-10
4-1
4-1

สารบัญ (ตอ)

บทที่ 5

บทที่ 6

บทที่ 7

4.2 วัสดุกอสรางที่ไดรับบริจาค
4.3 เงินบริจาค
4.4 การดําเนินการอนุรักษ
4.4.1 ผลิตภัณฑรักษาเนื้อไมและสีทาอาคาร
4.4.2 กระเบื้องมุงหลังคา
4.4.3 กระเบื้องปูพื้น
4.4.4 หลอดไฟ
การอนุรักษอาคารในวัด
5.1 การบูรณะอาคารบานพักพระสงฆ
5.2 การบูรณะหอระฆัง และศาลาทาน้ํา
5.3 การบูรณะเรือนวัดนอย
5.4 การบูรณะยุงขาว
การสรางองคความรูและจิตสํานึก
6.1 การเยี่ยมชมวัดเซนตปอล
6.2 การจัดนิทรรศการ
6.3 การศึกษาดูงานศูนยการเรียนรู
6.4 การจัดกิจกรรมหาทุน
6.5 การจัดกิจกรรมถายรูปในโบสถ
การสนับสนุนโครงการของวัดเซนตปอล ดานอื่นๆ
7.1 โครงการแหลงเรียนรูวัฒนธรรมของชุมชน
7.2 โครงการหองน้ําสาธารณะ
สรุปผลการดําเนินงาน

บทที่ 8
บทสรุป
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก การเผยแพรผลงานวิจัย ปงบประมาณ 2557
- ภาคผนวก ข การเผยแพรผลงานวิจัย ปงบประมาณ 2558
- ภาคผนวก ค รายชื่อผูเขารวมประชุมและผูเดินทางไปดูงานพิพิธภัณฑ

หนา
4-2
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4-26
4-29
4-30
5-1
5-1
5-11
5-18
5-22
6-1
6-1
6-2
6-7
6-10
6-10
7-1
7-1
7-22
8-1

ภ-1
ภ-22
ภ-72

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 1.4-1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 1.6-1 นักบุญเปาโล
ภาพที่ 1.6-2 บาทหลวงชาวฝรั่งเศส
ภาพที่ 1.7-1 แผนที่ชุมชนวัดเซนตปอล
ภาพที่ 1.7-2 ภาพมุมสูงบริเวณวัดเซนตปอล
ภาพที่ 1.7-3 คุณพอปรีชา สวัสดี และคณะกับโลหพระราชทาน
ภาพที่ 1.7-4 โลพระราชทานรางวัลอนุรักษศิลปกรรมดีเดน
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพที่ 1.7-5 บานพักพระสงฆ
ภาพที่ 1.7-6 หอระฆัง
ภาพที่ 1.7-7 เรือนวัดนอย
ภาพที่ 1.7-8 ยุงขาว
ภาพที่ 1.7-9 ผนังดานหนาของโบสถเกา
ภาพที่ 2.1-1 สังฆนายก ฌอง บับติสต ปาลเลกัวซ (Jean-Baptiste Pallégoix)
ภาพที่ 2.1-1 พจนานุกรม 4 ภาษา
ภาพที่ 2.3-1 โบสถหลังเกาของวัดเซนตปอล
ภาพที่ 2.3-2 วัดหัวไผหลังแรก
ภาพที่ 3.1-1 การรังวัดอาคารบานพักพระสงฆ
ภาพที่ 3.1-2 แบบรั้ววัดเซนตปอล
ภาพที่ 3.2-1 การรังวัดหอระฆัง
ภาพที่ 3.3-1 การรังวัดศาลาทาน้ํา
ภาพที่ 3.4-1 การรังวัดเรือนวัดนอยและบานพักภคินี
ภาพที่ 3.5-1 การรังวัดยุงขาว
ภาพที่ 3.6-1 การรังวัดโบสถเกา
ภาพที่ 3.7-1 โบสถใหมวัดเซนตปอล
ภาพที่ 3.8-1 อนุสาวรียนักบุญเปาโล
ภาพที่ 3.9-1 โรงเรียนสันติภาพ
ภาพที่ 3.10-1 ถ้ําแมพระ
ภาพที่ 3.11-1 สุสาน
ภาพที่ 4.1-1 แผนทีส่ ิ่งแวดลอมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนวัดเซนตปอล อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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สารบัญภาพ (ตอ)
หนา
ภาพที่ 4.1-2 หนังสือฟนวิถีไท จิตวิญญาณชุมชนลุมน้ําบางปะกง
ภาพที่ 4.4.1-1 รายการคํานวณพื้นที่งานสี บานพักพระสงฆ ชั้น1
ภาพที่ 4.4.1-2 รายการคํานวณพื้นที่งานสี บานพักพระสงฆ ชั้น2
ภาพที่ 4.4.1-3 รายการคํานวณพื้นที่งานสี บริเวณบันไดบานพักพระสงฆ
ภาพที่ 4.4.1-4 รายการคํานวณพื้นที่สงี านคอนกรีตชั้น 1 บานพักพระสงฆ
ภาพที่ 4.4.1-5 รายการคํานวณพื้นที่สีเสาเรือนวัดนอย
ภาพที่ 4.4.1-6 รายการคํานวณพื้นที่สีลูกกรงเรือนวัดนอย
ภาพที่ 4.4.1-7 รายการคํานวณพื้นที่สีผนังเรือนวัดนอย
ภาพที่ 4.4.1-8 รายการคํานวณพื้นที่สชี องระบายอากาศเรือนวัดนอย
ภาพที่ 4.4.1-9 รายการคํานวณพื้นที่สฝี าเพดานเรือนวัดนอย
ภาพที่ 4.4.1-10 รายการคํานวณพื้นที่สีพื้นเรือนวัดนอย
ภาพที่ 4.4.1-11 รายการคํานวณพื้นที่สีประตูเรือนวัดนอย
ภาพที่ 4.4.1-12 รายการคํานวณพื้นที่สีบันไดดานหนาและดานหลังเรือนวัดนอย
ภาพที่ 4.4.1-13 รายการคํานวณพื้นที่สเี ชิงชายหลังคาเรือนวัดนอย
ภาพที่ 4.4.1-14 รายการคํานวณพื้นที่สีหองน้ําเรือนวัดนอย
ภาพที่ 4.4.1-15 รายการคํานวณพื้นที่สีเสายุงฉาง
ภาพที่ 4.4.1-16 รายการคํานวณพื้นที่สคี ราวยุงฉาง
ภาพที่ 4.4.1-17 รายการคํานวณพื้นที่สผี นังยุงฉาง
ภาพที่ 4.4.1-18 รายการคํานวณพื้นที่สีพื้นยุงฉาง
ภาพที่ 4.4.1-19 รายการคํานวณพื้นที่สโี ครงสรางพื้นยุงฉาง
ภาพที่ 4.4.1-20 รายการคํานวณพื้นที่สโี ครงสรางหลังคายุงฉาง
ภาพที่ 4.4.1-21 รายการคํานวณพื้นที่สีประตู1 ยุงฉาง
ภาพที่ 4.4.1-22 รายการคํานวณพื้นที่สีประตู2 ยุงฉาง
ภาพที่ 4.4.1-23 รายการคํานวณพื้นที่บันไดยุงฉาง
ภาพที่ 4.4.1-24 เฉดสีทาอาคาร
ภาพที่ 4.4.1-25 ผลิตภัณฑรกั ษาเนื้อไมและผลิตภัณฑสี จากบริษัท ทีโอเอ เพนท ประเทศไทย จํากัด
ภาพที่ 4.4.1-26 บานพักพระสงฆ
ภาพที่ 4.4.1-27 การใชผลิตภัณฑรักษาเนื้อไมTOA
ภาพที่ 4.4.1-28 หอระฆังระหวางการอนุรักษ
ภาพที่ 4.4.1-29 ศาลาทาน้ําระหวางการอนุรักษ
ภาพที่ 4.4.1-30 เรือนวัดนอยภายหลังการอนุรักษ
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หนา
ภาพที่ 4.4.2-1 กระเบื้องมุงหลังคา จาก บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
ภาพที่ 4.4.2-2 รายการคํานวณพื้นที่หลังคาบานพักพระสงฆ
ภาพที่ 4.4.2-3 รายการคํานวณพื้นที่หลังคาหอระฆังชั้นบนแปดเหลี่ยม
ภาพที่ 4.4.2-4 รายการคํานวณพื้นที่หลังคาหอระฆังชั้นลาง
ภาพที่ 4.4.2-5 รายการคํานวณพื้นที่หลังคาศาลาริมน้ํา
ภาพที่ 4.4.2-6 รายการคํานวณพื้นที่หลังคาเรือนวัดนอย
ภาพที่ 4.4.2-7 รายการคํานวณพื้นที่หลังคายุงขาว
ภาพที่ 4.4.3-1 กระเบื้องปูพื้น จากบริษัท เดคคอรมารท จํากัด
ภาพที่ 4.4.4-1 หลอดไฟ จาก บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด
ภาพที่ 5.1-1 ลักษณะอาคาร (ซาย)กอนการบูรณะ (ขวา)หลังการบูรณะ
ภาพที่ 5.1-2 ลักษณะดานหนาอาคาร (ซาย)กอนการบูรณะ(ขวา)หลังการบูรณะ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ชุมชนวัดเซนตปอล ตั้งอยูที่หมู 9 ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยูทางฝง
ตะวันออกของแมน้ําบางปะกง โดยมีคลองบางไผอยูทางดานเหนือ และคลองบางตีนเปดอยูทางดานใต เปน
ชุมชนคาทอลิกที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร และมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่ประกอบดวยอาคารของวัด
ซึ่งสวนใหญสรางดวยไม มีอายุกวารอยป มีสภาพทรุดโทรม หากไมดําเนินการอนุรักษก็จะทําใหอาคารเหลานี้
ถูกรื้อทําลาย และทําใหคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนหมดไป
ใน พ.ศ. 2550 ผูวิจัยไดรวมกับสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใน
การศึกษาแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนวัดเซนตปอล โดยสงเสริมใหคนในทองถิ่นเขา
มามีสวนชวยในการดูแลรักษา อนุรักษ ฟนฟู และจัดการ ผลการวิจัยเปนหนังสือ “แผนที่สิ่งแวดลอมมรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนวัดเซนตปอล ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ตอมาใน พ.ศ. 2554-2556
ไดรวมกับวัดเซนตปอลและชุมชนวางแผนในการอนุรักษอาคารตางๆ ของวัด โดยเริ่มจากการประชุมรวมกับ
คนในชุมชน การหาทุน การรวมบริจาคสิ่งของเพื่อจัดสรางพิพิธภัณฑ และใน พ.ศ. 2557 ไดรับงบประมาณ
การวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติในโครงการ “สถาปตยกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน”
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1)
2)
3)
4)

ศึกษาประวัติศาสตรของชุมชน
ศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
การวางแผนอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
การอนุรักษอาคารไม 5 หลัง ในวัดเซนตปอล

1.3 วิธีการศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)

การศึกษาจากเอกสาร
การสัมภาษณคนในชุมชน
การรังวัดอาคาร
การแสวงหาแหลงทุนในการอนุรักษ
การอนุรักษอาคารไมของวัด
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1.4 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
• มรดกทางวัฒนธรรม(Cultural heritage)
สภายุโรป(Council of Europe) ไดใหคําจํากัดความวา ประกอบดวย มรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ซึ่งทําใหเกิดอัตลักษณ(www.cae.int) และองคการยูเนสโก(UNESCO) ไดใหความหมายวา รวมถึง
มรดกวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม(tangible heritage) เชน สิ่งกอสราง ศิลปกรรม จิตรกรรม และมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เปนนามธรรม(intangible heritage) เชน ศิลปะการละคร ดนตรี ภาษา(www.unesco.org)
• การอนุรักษสถานที่ทางวัฒนธรรม(Conservation of places of cultural significance)
กฎบัตรออสเตรเลีย(The Australia ICOMOS Charter หรือ The Burra Charter) ไดใหคํานิยามวา
หมายถึงกระบวนการซึ่งคงไวซึ่งความสําคัญทางวัฒนธรรม การบํารุงรักษา (maintenance) การเก็บรักษา
(preservation) การฟนฟู(restoration) การสรางขึ้นใหม(reconstruction) การปรับใช(adaption) และ
โดยทั่วไปยังหมายถึงความหมายมากกวา 1 อยางที่กลาวมานี้(The Australia ICOMOS, 2014)
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด

จิตวิญญาณ
ของสถานที่

การอนุรักษ์
สถานที่
วัฒนธรรม
การสร้าง
จิตสํานึกของ
ชุมชน

การมี
ส่ วนร่ วม
ของชุมชน
ภาพที่ 1.4-1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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1) จิตวิญญาณของสถานที่(spirit of place) หมายถึง องคประกอบของชุมชนทั้งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรมที่สื่อความหมาย คุณคา และความเคลื่อนไหวของสถานที่ ซึ่งสวนใหญเกิดจากอาคาร และสิ่งกอสราง
รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ดังที่ 2008 ICOMOS Declaration ระบุวา จิตวิญญาณของชุมชนมักปรากฏในชุมชน
เกาที่ยังคงรักษาภูมิหลังทางประวัติศาสตรที่มีความรุงเรือง มีความตอเนื่อง และสามารถดํารงจิตวิญญาณไว
(ICOMOS, 2014)
2) การมีสวนรวมของชุมชน ดําเนินการโดยการพูดคุย การสํารวจ การสัมภาษณกับคนในชุมชนในชวง
เก็บขอมูลภาคสนาม รวมทั้งการจัดประชุมเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นของชุมชน
3) การสรางจิตสํานึกของคนในชุมชน โดยวิธีการจัดทัศนศึกษาดูงาน ใหชุมชนไปศึกษากรณีตัวอยางที่
ประสบความสําเร็จในการอนุรักษทางมรดกวัฒนธรรม
1.6 ประวัติศาสตรและการพัฒนาการของชุมชน
วัดเซนตปอล(Saint Paul Church) มาจากนักบุญปอล(ภาษาฝรั่งเศส) หรือนักบุญเปาโล(ภาษาอิตาลี)
คนในชุมชนสวนใหญเรียกทานวา “นักบุญเปาโล” ทานเกิดเมื่อประมาณ 10 ป ภายหลังการสมภพของพระ
เยซูเจา (10 A.D.) ทานกลับใจจากการที่ทานเคยขมเหงพวกคริสตศาสนิกชนมากอน จึงไดอุทิศชีวิตในการรับ
ใชพระผูเปนเจาโดยเปนผูสั่งสอนและประกาศพระวาจาของพระเจาใหแกคนทั่วไป ในชีวิตของทานประสบ
ความทุกขทรมานตางๆ และถูกประหารชีวิตดวยการตัดศีรษะที่กรุงโรม โดยที่ทานอุทิศชีวิตเพื่อความรักตอ
พระเยซูเจา และผูนําความรักของพระเจาไปสูเพื่อนมนุษย จึงไดรับการประกาศเปนนักบุญผูยิ่งใหญ ทั้งนี้มีการ
กําหนดใหวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปเปนวันฉลองนักบุญเปาโล

ที่มา: http://www.antiochianarch.org.au/QLD.aspx

ภาพที่ 1.6-1 นักบุญเปาโล
ชุมชนวัดเซนตปอล สันนิษฐานวาเกิดในชวงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเหลาเจาอยูหัว (พ.ศ.
2367-2394) ซึ่งเปนชวงที่มีคนจีนอพยพมาตั้งหลักแหลงในบริเวณแมน้ําบางปะกงจํานวนมาก โดยรับจางเปน
แรงงานในไรออย ชาวจีนอพยพเหลานี้จึงเขารีตเปนคริสตศาสนิกชนเพื่อใหมีอิสระในการประกอบอาชีพและ
กลายเปนคนในบังคับของตางชาติ สังฆนายกปาลเลกัวซ(Pallégoix Jean-Baptiste) ชาวฝรั่งเศสไดเขียน
บันทึกใน พ.ศ. 2373 ในหนังสือ “Description du royaume Thaï ou Siam”วา “…ขาพเจาไดประกอบ
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พิธีกรรมตอหนาบุคคล 200 คน ใหสมาทานรับศีล เขารีตใหม…” ใน พ.ศ. 2383 บาทหลวงอัลบรัง(Albrand
Etienne) ไดสรางวัดดวยไมไผในบริเวณฝงตะวันตกของแมน้ําบางปะกงซึ่งเปนวัดหลังแรก (มงเซเญอร ปาล
เลกัวซ, 2552)
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 สยามไดลงนามสัญญากับประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมพ.ศ. 2399
มีขอตกลงใหมีการเผยแพรคริสตศาสนาดังปรากฏในมาตราที่ 3 วา “…คณะมิชชันนารีฝรั่งเศสสามารถเผยแพร
ศาสนาและสั่งสอนได สรางโบสถ บานเณรหรือโรงเรียน โรงพยาบาลหรืออาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาที่ใดก็
ไดในดินแดนของราชอาณาจักรสยาม โดยปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ…” (ปทุมรัตน วงศดนตรี ,2528)
ใน พ.ศ. 2401 บาทหลวงดาเนียล (Daniel Séverin Jacques Marie) ไดสรางวัดดวยไมจริงเพื่อ
ทดแทนวัดหลังเดิม หลังจากนั้นบาทหลวงเปอัง (Pean Alexis) ไดเรี่ยไรเงินจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อนํามา
สรางวัดใหม ในชวง พ.ศ.2410 บาทหลวงอันตน ชมิดต (Schmidt François-Joseph) จึงนําเงินบริจาคไปซื้อ
ที่ดินบนฝงตะวันออกของแมน้ําบางปะกงเพื่อสรางวัดขึ้นใหมใหมีความสงางาม บาทหลวงอันตน ไดสรางโบสถ
เซนตปอลแลวเสร็จและทําพิธีมหาบูชามิสซาในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416 และยังสรางบานพักของ
พระสงฆ โรงเรียน ตอมาในสมัยบาทหลวงแปรเบต (Perbet) (พ.ศ. 2447-2467) เปนเจาอาวาสวัดเซนตปอล
มีการเปดโรงเรียนฝกหัดครู ชื่อวา “โรงเรียนนักบุญทารซีซีโอ” เพื่อผลิตครูออกไปประจําวัดตางๆ ซึ่งตอมาได
ยุบรวมกับโรงเรียนเซนตปอล และในชวงสงครามอินโดจีนตองยุบโรงเรียนไปใน พ.ศ. 2484 เมื่อสงครามสงบ
บาทหลวงการิเอ(Carriere Jean) จึงเปดโรงเรียนขึ้นใหม ตั้งชื่อวา “โรงเรียนสันติภาพ” เนื่องจากวันเปด
โรงเรียนตรงกับวันที่รัฐบาลประกาศสงบศึก

1) Schmidt François-Joseph 2) Perbet 3) Carriere Jean
ภาพที่ 1.6-2 บาทหลวงชาวฝรั่งเศส
1.7 การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
ชุมชนวัดเซนตปอลในปจจุบันยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งสะทอนประวัติศาสตร
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสภาพแวดลอมธรรมชาติ ทําใหเกิดเปนชุมชนที่มีอัตลักษณทางวัฒนธรรม มรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนแบงเปน 2 กลุม คือ 1) มรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก โบสถเกา โบสถใหม
หอระฆัง และศาลาทาน้ํา อนุสาวรียเปาโล ถ้ําแมพระ โรงเรียนสันติภาพ บานพักพระสงฆ เรือนวัดนอย สุสาน
ยุงขาว รานคา และที่อยูอาศัย และ 2) มรดกทางวัฒนธรรมตามธรรมชาติ ไดแก แมน้ําบางปะกง คลองบางไผ
คลองบางตีนเปด บอน้ํา 4 แหง และสวนยกรอง (ภาพที่ 1.7-2) ทั้งนี้วัดเซนตปอลไดรับรางวัลอนุรักษศิลป
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สถาปตยกรรมดีเดน ประเภทชุมชน ประจําป 2553 และไดรับรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประเภท
บานพักพระสงฆ ประจําป 2554 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ (ภาพที่ 1.7-3 และภาพที่
1.7-4)

ภาพที่ 1.7-1 แผนที่ชุมชนวัดเซนตปอล

ภาพที่ 1.7-2 ภาพมุมสูงบริเวณวัดเซนตปอล
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ภาพที่ 1.7-3 คุณพอปรีชา สวัสดี และคณะกับโลหพระราชทาน

ภาพที่ 1.7-4 โลพระราชทานรางวัลอนุรักษศิลปกรรมดีเดน
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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เพื่อเปนการเฉลิมฉลองวัดเซนตปอลที่จะมีอายุครบ 175 ป ใน พ.ศ.2558 และวัดเซนตปอล มี
ศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรชุมชน และเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม จึง
กําหนดแผนงานอนุรักษที่จะดําเนินการ ดังนี้
1) บานพักพระสงฆ สรางดวยไมสักทองอายุไมต่ํากวา 135 ป เปนสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล
(ภาพที่ 1.7-5)
2) หอระฆัง สรางดวยไมสัก ใน พ.ศ. 2442 มีระฆังที่มีเสียงกังวานไพเราะมาก โดยมีศาลาตั้งอยู
ติดกัน (ภาพที่ 1.7-6)
3) เรือนวัดนอย เปนอาคารยกพื้น สรางดวยไมสักมีอายุประมาณ 110 ป มีโครงการจะจัดเปน
ศูนยการเรียนรูทางศาสนา (ภาพที่ 1.7-7)
4) ยุงขาว เดิมใชเห็บขาวเพื่อใชในวัด มีโครงการจะจัดสรางเปนศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนวัด
เซนตปอล โดยวัตถุที่จะแสดงเปนของวัดและของบริจาคจากชุมชน (ภาพที่ 1.7-8)
5) ผนังดานหนาของโบสถเกา ในปจจุบันมีสภาพทรุดโทรม สมควรอนุรักษใหคงสภาพไว (ภาพที่
1.7-9)
ทั้งนี้ อาคารตางๆ ไดรับความอนุเคราะหในผลิตภัณฑกอสรางจากบริษัทเอกชน และเงินบริจาค
คาใชจายในการดําเนินการอนุรักษจากคริสตศาสนิกชนและผูมีจิตศรัทธา เพื่อรักษาจิตวิญญาณของชุมชน
ตอไป

ภาพที่ 1.7-5 บานพักพระสงฆ

ภาพที่ 1.7-8 ยุงขาว

ภาพที่ 1.7-6 หอระฆัง

ภาพที่ 1.7-7 เรือนวัดนอย

ภาพที่ 1.7-9 ผนังดานหนาของโบสถเกา
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บทที่ 2
ประวัติการเผยแพรคริสตศาสนาในภาคตะวันออก
2.1 ประวัติและผลงานของสังฆนายก ฌอง บับติสต ปาลเลกัวซ
สังฆนายก ฌอง บับติสต ปาลเลกัวซ (Jean-Baptiste Pallégoix) เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.
2348 ที่เมืองโกตดอร (Coté d’Or) ประเทศฝรั่งเศส ทานบวชเมื่ออายุ 23 ป ที่คณะมิสซังตางประเทศในกรุง
ปารีส (Missionaire Etranger de Paris)ทานไดออกเดินทางจากกรุงปารีส เมื่อวันที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2371
มายังสยาม เพื่อเผยแพรคริสตศาสนา และไดเดินทางมาถึงสยามเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธุ พ.ศ. 2372 ตอมาใน
พ.ศ. 2381 ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยสังฆนายกประจํามิสซังสยาม ในสมัยตนรัฐกาลที่ 3 และตอมา ทานไดรับ
แตงตั้งใหเปนสังฆนายกประจํามิสซังสยามตะวันออก ในพ.ศ. 2384

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Pallegoix

ภาพที่ 2.1-1 สังฆนายก ฌอง บับติสต ปาลเลกัวซ (Jean-Baptiste Pallégoix)
สังฆนายกปาลเลกัวซ เปนผูสนใจวิชาการตาง ๆ เปนผูศึกษาภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี ภาษา ของสยาม เปนผูจัดตั้งโรงพิมพที่โบสถคอนเซ็นชัน โดยจัดพิมพหนังสือสวดมนต ใน พ.ศ.
2397 ท า นได เดิ น ทางกลั บประเทศฝรั่ ง เศส และได นํ า พระราชสาส น จากพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า
เจาอยูหัว ถวายแดสมเด็จพระสันตะปาปาปอุส ที่ 9 และยังไดจัดพิมพหนังสือ 3 เลม คือ
1) พจนานุกรม 4 ภาษา คือ ภาษาสยาม ลาติน ฝรั่งเศส และอังกฤษ
2) หนังสือเลาเรื่องกรุงสยาม (Description du Royaume Thaï ou Siam)
3) ไวยากรณภาษาไทย
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ภาพที่ 2.1-2 พจนานุกรม 4 ภาษา
ระหวางที่ทานพํานักในประเทศฝรั่งเศส ทานไดเขาเฝาพระเจานโปเลียนและกราบทูลใหประเทศ
ฝรั่งเศสสรางสัมพันธกับประเทศสยาม เมื่อทานเดินทางกลับในสยาม ในพ.ศ. 2399 ทานไดนําพระราชสาสน
ของพระสันตะปาปาปอุสที่ 9 มาถวายแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวดวย ตอมา พระเจานโปเลียน
ที่ 3 สงราชทูตมองติยี(De
Montigny) มายังสยามและไดเขาเฝาพระจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ. 2399 โดยจัดใหมีขบวนแหอัญเชิญ พระบรมฉายาลักษณพระเจานโปเลียน มาทางเรือ และมี
การยิงสลุตปนใหญตอนรับอยางสมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทั้งตรัสแสดงความยินดี
ที่ฝรั่งเศสสงราชทูตมายังสยาม หลังจากที่วางเวนไปนาน ตั้งแตสมัยพระเจาหลุยสที่14 ทรงสงราชทูต เชอวาลิ
เอร เดอ โชมองต (Chevalier de Chaumont) มายังกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2399 ไดมีการลงนามสนธิสัญญาระหวางสยามกับประเทศฝรั่งเศส โดย
สยามเปดโอกาสใหฝรั่งเศสมีสิทธิทางการคา เชนเดียวกับ ประเทศอื่น ๆ ที่สยามไดลงนามไปแลว และยัง
อนุญาตใหฝรั่งเศสสามารถเผยแพรคริสตศาสนาได ดังมีขอความ ดังนี้
มาตรา 3
“คนฝรั่งเศสสามารถปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอยางเปดเผย และมีเสรีภาพในดินแดนทั้งหมดของ
ราชอาณาจักรสยาม....”
“คณะมิชชันนารีฝรั่งเศส สามารถเผยแพรศาสนา และสั่งสอนได สรางโบสถ บานเณร หรือโรงเรียน
และอาคารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาที่ใดก็ไดในดินแดนของราชอาณาจักรสยาม โดยปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประเทศ....”
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ตอมาใน พ.ศ. 2404 คณะทูตจากสยาม นําโดยหมอมราโชทัย ไดอัญเชิญพระราชสาสนและเครื่อง
บรรณาการจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ถวายแดพระเจานโปเลียนที่ 3 โดยมีการวาดภาพการ
เขาเฝานี้ พระราชวังแวรชายส (Versailles) โดยจิตรกรชื่อ Gèrome
สังฆนายก ฌอง บับติสต ปาลเลกัวซ ถึงแกมรณภาพ มีการจัดพิธีศพที่โบสถอัสสัมชัญ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว ได จั ด ให มี ข บวนแห ท างเรื อ อั ญ เชิ ญ พระศพไปตามแม น้ํ า เจ า พระยา ในวั น ที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2404 มีการยิงสลุตปนใหญอันเปนการถวายพระเกียรติแกทาน
2.2 การเดินทางเพื่อเผยแพรศาสนาในภาคตะวันออก
ในระหวางที่สังฆนายก ฌอง บับติสต ปาลเลกัวซ เผยแพรศาสนาในสยามชวงแรกใน พ.ศ. 2372 –
2397 ทานไดเขียนบันทึกจากการเดินทางผานเขามาในภาคตะวันออกของสยาม ผานบางปลาสรอย จันทบุรี
แปดริ้ว โกรายก (นครนายก) เปนขอเขียนบรรยายในเชิงภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต ความเชื่อ ผูคนที่อาศัยในพื้นที่ตาง ๆ ดังตอไปนี้ (ม.ปาลเลกัวซ, สันต ท. โกบลบุตร,2552)
“…ในวันที่สามของการเดินเรือของเรา เรามองเห็นสิงโตตัวมหึมาแตไกล อันเปนลักษณะปากน้ํา
จันทบุรี เปนสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาตินาสังเกตนัก มันมีลักษณะเหมือนสิงโตหมอบทุกประการ ตลอดหัว
แผงคอ ปาก ลูกตา และหูก็มีใหเห็นครบถวน แตเมื่อเขาไปใกลๆ ภาพนั้นจะแปรไปทุกที จนกระทั่งเห็นเปน
กอนหินไมเปนรูปเปนรางอะไรกอนหนึ่งเทานั้น
เมื่อไดผานดานภาษีและปอมเขาไปในปากน้ําแลว เราก็แลนทวนน้ําเขาไปในลําแมน้ํา ไมมีสิ่งไรนา
สังเกตนัก นอกจากตนไมแปลกพรรณหนึ่งซึ่งขึ้นอยูทั้งสองฝงแมน้ํา รากของมันแหลมเปนรูปสอมแทงขึ้นเหนือ
พื้นดิน ดูเปนสามขาขนาดสูงพอใชและทําหนาที่พยุงลําตนไว เราเรียกวา โกงกาง
วันนั้นเปนวันเสารตอนค่ํา เรือของพวกคริสตังญวนที่กลับจากหาปลามาพบกับเรือของเราเขา เลยจอด
ชุมนุมกันอยูสัก 20 ลําเห็นจะได ครั้นเชาวันอาทิตยแตรุงอรุณ เรือเหลานี้ก็ออกไปเรียงลํากันขางหนาเปนทิว
จูงเรือของเราไป พายพลางรองเพลงเขาจังหวะไปพลาง แลวก็มีพวกนักดนตรีมาเขาสมทบขบวนแหอีก เราจึง
ไปถึงจันทบุรีอยางมโหฬารดวยประการฉะนี้ มีเสียงระฆังและกลองตีตอนรับ พวกคริสตังมีอยูที่นี่ราว 1,000
คน
จันทบุรีเปนเมืองเล็กๆ มีราษฎรอยูราวสัก 6,000 คน เปนคนไทยญวนและจีน มีตลาด โรงตมกลั่นสุรา
และวัดหลายวัด มีการตอเรือทุกขนาด เนื่องดวยสามารถนําไมจากปาในภูเขามาไดสะดวกในฤดูน้ําหลาก
สินคาขาเขามีมาโดยสําเภาจีนประมาณ 12 ลํา ซึ่งนําสิ้นคาจากเมืองจีนมาขายทุกป สินคาขาออกนั้นมีปริมาณ
มากกวา โภคผลที่สําคัญคือ พริกไทย กระวาน รงที่มาจากประเทศกัมพูชา ไมกฤษณา หนังสัตว งาชาง น้ําตาล
ขี้ผึ้ง ยาสูบ ปลาเค็ม ฯลฯ
ราษฎรชาวจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดแทบจะกลาวไดวาประกอบการกสิกรรมอยางเดียว โภคผลนอกจาก
ที่กลาวมาขางตนนี้แลว ก็ยังมีถั่วลิสงอันมีฝกอยูในดินติดอยูกับรากเปนพรวน เอามาใชทําขนมและหีบ เปน
น้ํามัน มันเทศ มันหูเสือหลายชนิด มะพราว หมาก ทุเรียน เงาะ มะมวง และกาแฟ ชนิดหลังนี้รับสั่งใหปลูก
โดยพระเจาแผนดิน และก็ไดรับผลดี ขาพเจาไดดื่มกาแฟรสดีที่จวนทานเจาเมือง มีผลไมหลายชนิดที่กินดีนัก
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เกิดขึ้นตามธรรมชาติในปาเอง ขาพเจาขอออกชื่ออยางเดียวเทานั้นคือ กระบก เปนผลอามันตปารสดีมาก ตน
ใหญและมีผลดก…”
ในสมัยรัชกาลที่ 2 เปนตนมา ราชอาณาจักรสยามมีการเปดการคาเสรีกับชาติตางๆ จึงทําใหมีการ
เดินเรือในนานน้ําอาวไทยมากขึ้น ดังนั้นเมืองบางปลาสรอยจึงเปนเมืองทา เรือตางๆ แวะพักในเสนทางติดตอ
กับลุมน้ําบางปะกงและแมน้ําเจาพระยา และเปนที่รูจักของชาวตะวันตกมากขึ้น อีกทั้งคณะมิชชันนารีฝรั่งเศส
ไดเริ่มเผยแพรคริสตศาสนาในชุมชนตางๆ ฌอง บับติสต ปาลเลกัวซ (Jean-Baptiste Pallegoix)สังฆนายก
คณะมิสซังโรมันคาทอลิกประจําราชอาณาจักรสยามไดเดินทางโดยเรือจากเมืองจันทบุรี มายังเมืองบางปลา
สรอยใน พ.ศ. 2351 ไดบันทึกเกี่ยวกับเมืองนี้วา (ม.ปาลเลกัวซ, สันต ท. โกบลบุตร,2552)
“…ตอนขากลับจากจันทบุรี ขาพเจาไดแวะขึ้นที่บางปลาสรอย เมืองนี้ตั้งอยูชายเนินในอาว อันมีปลา
ชุกชุม ฉะนั้นการจับปลาจึงทํากันไดมากอยางไมนาเชื่อทีเดียว เมื่อผานเขาไปในตลาด จะเห็นแตปลาชนิดตางๆ
กองใหญๆ และดวยเงินเพียงเฟอง (ราว 7 ซูส) เดียว ขาพเจาอาจซื้อปลาเลี้ยงคนที่ไปดวยกันไดตั้ง 15 คน
พลเมืองทั้งไทยจีนรวมกัน 6,000 คน เปนพอคาและชาวประมง จังหวัดนี้มีการเพาะปลูกอันอุดมสมบูรณมาก
มีขาว น้ําตาล ยาสูบชนิดดี ผลไมและผักอเนกอนันต มีนาเกลือและเปลือกหอยอยางไมรูหมดสิ้น ซึ่งพวกคนจีน
นําเอาไปผลิตเปนปูนขาว
หลังจากที่ไดเยี่ยมพวกคริสตัง ซึ่งกระจัดกระจายกันอยูตามไรยาสูบและไรออยแลว ขาพเจาก็ลงเรือ
พายลํายาวและบางเบาเขาไปในแมน้ําบางปะกง…”
ในพ.ศ. 2381 บาทหลวงปาลเลกัวซ (Pallégoix) สังฆนายก คณะมิสซังโรมันคาทอลิกประจําสยามได
เดินทางเขามาในแมน้ําบางปะกง บรรยายพื้นที่จากเมืองบางปลาสรอย (ชลบุรี) ถึงเมืองฉะเชิงเทราในบันทึก
การเดินทางดังนี้
“…หลังจากที่ไดเยี่ยมพวกคริสตังซึ่งกระจายกันอยูตามไรยาสูบ ไรออยแลว ขาพเจาก็ลงเรือพายลํา
ยาวและเบาเขาไปในแมน้ําบางปะกอง ตองทวนน้ําขึ้นไปราว 12 ลิเออ จนถึงเมืองแปดริ้ว ที่นี่มีกําแพงเชิง
เทียน อันภายในเปนที่ตั้งจวนเจาเมือง สวนราษฎรนั้นอยูเรียงรายกันไปทั้งสองฟากแมน้ํา มีพลเมืองทั้งสิ้นราว
10,000 คน ทั้งจังหวัดเปนที่ราบใหญ อุดมไปดวยนาขาว สวนผลไมและไรออย มีโรงหีบออยไมต่ํากวา 20 โรง
ซึ่งเปนของคนจีน…”
การตั้งโรงหีบออยจํานวนมากโดยชาวจีนที่เมืองฉะเชิงเทราในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 เปน
การผลิตน้ําตาลเพื่อสงออก
สังฆราชปาลเลกัวซ ซึ่งเดินทางเขามาในราชอาณาจักรสยามระหวาง พ.ศ. 2372-2396 ในสมัยรัชกาล
ที่ 3 ไดเขียนบันทึกการเดินทางผานเขาไปในเมืองนครนายก ซึ่งสมัยนั้นทานเรียกวา “โครายก” ดังนี้ (ม.ปาล
เลกัวซ, สันต ท. โกบลบุตร,2552)
“…เราเดินทางตอไปถึงโครายก (Korajok) เมืองนี้มีพลเมืองอยูราว 5,000 คน ตั้งอยูตีนเขาสูง บน
แมน้ํางามสายหนึ่ง ซึ่งเดินทางเรือตอไปไดอีก 2 วัน พลเมืองสวนมากเปนลาว อีกสวนหนึ่งเปนคนไทย ทํานา
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และหาของปาเพื่อนําไปจําหนายยังบางกอก ขาพเจาไดไปที่นั่นเพื่อลองหยั่งเสียงดูวา จะมีผูใดสนใจการเขารีต
หรือไม…”
2.3 การจัดตั้งวัดเซนตปอล
บาทหลวงอเล็กซิส เปอัง (Alexis Péan) ไดเขามาเปนเจาอาวาสวัดเซนตปอลใน พ.ศ. 2408 ในขณะ
นั้นวัดเซนตปอลตั้งอยูทางตะวันตกของแมน้ําบางปะกง อาคารวัดยังสรางดวยไม มีขนาดเล็ก สภาพไมมั่นคง
ทานจึงไดเขียนจดหมายขอความชวยเหลือเปนเงินบริจาคในการสรางวัดแหงใหม จากสังฆมณฑลลาวาล
(Laval) ในประเทศฝรั่งเศส (ประทุมรัตน วงศดนตรี, 2542) ดังนี้
“…นอกจากนี้นับแตขาพเจามาปกครองทองที่นี้ (มากกวา 3 ปมาแลว) แตละปขาพเจาสามารถโปรด
ศีลลางบาปพวกคาทอลิกใหมไดประมาณ 100 คน และสําหรับอนาคตที่คอนขางหางไกลนั้น ขาพเจาเริ่ม
มองเห็นวาการเก็บเกี่ยวซึ่งพระผูเปนเขาใหความชวยเหลืออยูนั้น จะอุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้นอีก แต…แตยังไมมี
การสรางโบสถเลย เนื่องจากเราไมอาจเรียกกระทอมเล็กๆ เกาๆ ซึ่งสรางเมื่อ 2-3 ปมาแลววาโบสถได และ
กระทอมนี้ซึ่งนับวันจะยิ่งพังทลายลง ถาเราไมสะกดใจไวจะทําใหชาวคาทอลิกโกรธแคนที่ตองมองดูบานทรุด
โทรมของเราตั้งอยูระหวางวัดสวยงามเปนเลิศ 2 แหงดวยความอับอาย ราวกับวาเปนสิ่งทาทายที่ถาวรระหวาง
ความผิดพลาดและความจริง
เราจําเปนตองมีโบสถอันสวยงามสักแหงหนึ่งซึ่งจะเปนเสมือนการประกาศศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา
อยางตอเนื่อง และจะเปนสิ่งที่ดึงดูดพวกนอกศาสนาที่มีจิตใจเด็กๆ ดวย แตในการสรางโบสถสวยงามนั้น
จําเปนตองใชเงินจํานวนมาก และเงินนั้น ขาพเจา บาทหลวงของขาพเจา และพวกคาทอลิกใหม จํานวน 600700 คนไมมี
ดังนั้นขาพเจาจึงมาจากแดนไหลเพื่อขอความชวยเหลือจากทาน โดยไมมียศตําแหนงอื่นใดนอกจาก
ตําแหนงมิชชันนารีผูยากจน ลูกนองของสังฆมณฑลลาวาล โอ! ขาพเจาไมอาจบอกกับทานไดวาขาพเจาลังเลใจ
มากเพียงใดกอนตัดสินใจกระทําสิ่งนี้ อาจจะเปนการรบกวนทานมากเกินไป ขาพเจารูถึงความตองการและ
ภาระทั้งหมด ทานทั้งหมดและการชวยเกลือคนยากจนอันเกิดจากความเอื้อเฟอของพวกทานดีเกินไป แต
ผูแทนพระสันตะปาปาของขาพเจาสนับสนุนใหขาพเจาสงจดหมายถึง ฯพณฯ และทําใหขาพเจาเขาใจดียิ่งขึ้น
วา ฯพณฯ จะไมขุนเคืองกับการกระทําของขาพเจา และในที่สุดขาพเจาก็ตัดสินใจเขียนจดหมายฉบับนี้ดวย
ความวางใจ พระสังฆราชแหงดาโซท (d’A-zoth) พูดกับขาพเจาวา พระสังฆราชของทานมีภาระตองชวยเหลือ
คนยากจน แตนั่นเปนเพียงความพยายามเล็กนอยอีกอยางหนึ่งเทานั้น จงขอรอง ฯพณฯ ไดโปรดใหการ
สนับสนุนการเรี่ยไรเงินซึ่งทานไดสงไป แลวก็พูดคําสั้นๆ กําชับไปอีกเล็กนอย และเงินจะกระหน่ําลงมาอยาง
มากมาย พวกเขาจะพากันไปพบทานที่บานเณรของมิสซังตางประเทศ ถนนบาค (Bac) หรือปฏิเสธคําขอของ
ขาพเจา ขาพเจาตองขออภัยลวงหนาสําหรับจดหมายฉบับนี้ที่ยาวเกินไป”
ความใจกวางของศาสนิกชนแหงลาวาลนั้นมีมากมาย แตเมื่อความชวยเหลือของพวกเขามาถึงยัง
ประเทศสยาม ผูที่สืบตําแหนงแทนบาทหลวงเปยองในเขตสังฆมณฑลแปดริ้วไดใชเงินจํานวนนั้นสรางโบสถ ซึ่ง
บาทหลวงอันเปนที่รักของเราเคยฝนไว ตัวทานเองเคยเปนอธิการบานเณรของมิสซังตางประเทศซึ่งเปน
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ตํ า แหน ง ที่ ที ป ระชุ ม อธิ ก ารและคณะมิ ช ชั น นารี ใ นประเทศสยาม พม า และคาบสมุ ท รมะละกาให ค วาม
ไววางใจ…”
เมื่อบาทหลวงเปอัง อเล็กซิส (Pèan Alexis) ไดรับเงินบริจาคจากคริสตชนที่เมืองลาวาล (Laval)
ประเทศฝรั่งเศสเพื่อซื้อที่ดินสรางวัด และในสมัยรัชกาลที่ 5 บาทหลวงอันตน ชมิตต (Schmidt-Francois
Joseph, พ.ศ. 2409-2447) ไดกอสรางโบสถเกาดวยการกออิฐถือปูนสําเร็จ ใน พ.ศ. 2416 (ภาพที่ 2.3-1)
และตอมาภายหลั งมีก ารสร างอาคารอื่นๆเพิ่ม เติม ไดแ ก บานพักบาทหลวง หอระฆัง วัดนอย (Chapel)
บานพักภคินี โรงเรียน ยุงขาว และสุสาน เมื่อโบสถหลังเกาอยูในสภาพที่ทรุดโทรม จึงมีการเรี่ยรายเงินเพื่อ
สรางโบสถหลังใหมสําเร็จใน พ.ศ. 2515 และมีการกอสรางองคประกอบอื่นๆ ไดแก อนุสาวรียนักบุญเปาโล
ถ้ําแมพระ และมีที่อยูอาศัยของคริสตชนอยูรอบวัด นอกจากนี้วัดเซนตปอลยังมีองคประกอบของชุมชน ไดแก
บอน้ําสาธารณะของวัด ระบบสวนผสมยกรอง ซึ่งมี ม ะพราวและหมากเปนไมหลัก และยังคงมีพืชพรรณ
ธรรมชาติที่ขึ้นในพื้นที่น้ํากรอย ไดแก ตนโกงกาง ลําพู จาก หนวดปลาหมอ ฯลฯ ในอดีตบริเวณหนาชุมชนวัด
เซนตปอล มีตลาดทองน้ํา หรือตลาดน้ําที่ริมฝงแมน้ําบางปะกง ประกอบดวยเรือนแพ และเรือคาขายจํานวน
มาก ที่มีสินคาและของทะเลมาคาขายกันอยางคึกคัก ตลาดทองน้ําไดหมดไปเมื่อมีการใชรถยนตและการใช
ถนนอยางแพรหลายหลัง พ.ศ. 2515 เปนตนมา

ภาพที่ 2.3-1 โบสถหลังเกาของวัดเซนตปอล
ชาวชุมชนวัดเซนตปอลซึ่งประกอบดวย บาทหลวง ภคินี และคริสตชนในวัยตางๆ ลวนมีความรักใน
คุ ณ ค า ทางประวั ติ ศ าสตร ข องชุ ม ชน นั บ เป น ชุ ม ชนที่ ส ามารถอนุ รั ก ษ ส ถาป ต ยกรรม ศิ ล ปกรรม และภู มิ
วัฒนธรรมของชุมชนคาทอลิกที่ทรงคุณคาและมีอัตลักษณที่หาไดยากในประเทศไทย
นอกจากนี้ชุมชนวัดเซนตปอลยังเปนชุมชนสวนยกรองที่ปลูกไมผล จําพวกหมวก มะพราว มะมวง
มะกรูด มะนาว ชะพลู ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีชุมชนคริสตอื่นๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เกิดจากการเผยแพรศาสนาของบาทหลวง
อันตน ชมิตต เชน ที่เมืองบางคลา เมืองพนมสารคาม (ทาเกวียน) รวมทั้งชุมชนคริสตเกิดขึ้นใหมที่บานสระ
ไมแดง ตําบลคูยายหมี อําเภอสนามชัยเขต ซึ่งอพยพมาจากบานหวยสะอาด ตําบลศรีชมพู อําเภอโซพิสัย
จังหวัดหนองคาย ใน พ.ศ. 2518 แลวสรางวัดนักบุญอันนาเพื่อประกอบพิธีกรรม
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ชุมชนชาวคาทอลิกในจังหวัดนครนายก เกิดจากการอพยพของกลุมคนลาวเขามาตั้งถิ่นฐานและเปน
ชุมชนที่เกิดจากการเผยแพรคริสตศาสนาของบาทหลวงอันตน ชมิตต ตั้งแต พ.ศ.2419 เชน ที่นครนายกและ
บานเลา Anguste Pavie ไดบันทึกการเดินทางเยี่ยมชุมชนชาวคาทอลิกบานเลา (วัดพระคริสตประจักษ) ใน
พ.ศ.2427 นอกจากนี้ยังมีวัดอื่นๆ เชน วัดหัวไผ (ภาพที่ 2.3-2) วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อําเภอองค
รักษ วัดนักบุญเปาโล อําเภอบานนา วัดนักบุญยอเซฟอุปถัมภ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ชุมชนชาวคริสตโรมันคาทอลิกในจังหวัดปราจีนบุรี ไดแก กลุมไทยเชื้อสายลาวที่อพยพจากจังหวัด
ชลบุรีมาตั้งหลักแหลงที่บานโคกวัด ตําบลโคกปบ อําเภอศรีมโหสถ แลวสรางวัดอารักขเทวดา นอกจากนี้ยังมี
วัดคริสตในอําเภออื่นๆ เชน วัดอัครเทวดามีคาแอล และวัดแมพระที่พึ่งคริสตัง อําเภอปราจีนบุรี และวัดมารี
สมภพ ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี

ภาพที่ 2.3-2 วัดหัวไผหลังแรก
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บทที่ 3
รูปแบบสถาปตยกรรม
ในปจจุบัน ชุมชนวัดเซนตปอล มีองคประกอบที่เปนอัตลักษณทางคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก ซึ่ง
ประกอบดวย โบสถหลังเกา โบสถหลังใหม อนุสาวรียนักบุญเปาโล หอระฆังและศาลาทาน้ํา โรงเรียนสันติภาพ
สุสาน ถ้ําแมพระ บานพักเจาอาวาส เรือนวัดนอย ยุงขาว และที่อยูอาศัยของชาวคริสต นอกจากนี้ยังมีบอน้ํา
จืด และสวนยกรองในชุมชนอีกดวย
ได มี ก ารศึ ก ษารู ป แบบของสถาป ต ยกรรมอาคารในวั ดที่ ค วรจะมี ก ารบู ร ณะโดยการรั ง วั ด อาคาร
(measure work) และเขียนดวย autocad program ประกอบดวยอาคารไม 5 หลังและโบสถเกา ซึ่งเปน
อาคารกออิฐถือปูน ดังนี้
3.1 รูปแบบสถาปตยกรรมบานพักพระสงฆ
บานพักของเจาอาวาสวัดเซนตปอลสรางดวยไมสักทั้งหลัง กวาง 15 เมตร ยาว 30 เมตร สรางในสมัย
รัชกาลที่ 5 ออกแบบโดยคุณพอฌอง การิเย (Jean Carriere) โดยชางกอสรางชาวจีน ลักษณะสถาปตยกรรม
แบบโคโลเนี่ยล (Colonial Architecture) ที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมตะวันตก เปนบานสองชั้นมีบันได
แยกซายและขวาตอจากชานพัก (ซึ่งที่วัดแอนโทนีในเมืองฉะเชิงเทราฝงตรงขามของแมน้ําบางปะกงก็มีอาคาร
เรียนที่มีบันไดคูในลักษณะเดียวกัน) ชั้นบนมีทางเดินและลูกกรงไมเปนราวกันตกโดยรอบอาคาร ชวงกลางของ
อาคารเปนที่โลง มีหองดานซายและขวาเหมือนกันทั้งชั้นบนและชั้นลาง บานพักบาทหลวงหลังนี้มีอายุมากกวา
130 ป ในอดีตนอกกจากเปนที่พักของบาทลวงของวัดเซนตปอลแลวยังเปนที่พักอาศัยของบาทหลวงองคอื่นๆ
ที่เดินทางดวยเรือผานบริเวณนี้
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ภาพที่ 3.1-1 การรังวัดอาคารบานพักพระสงฆ
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นอกจากนี้ ยังมีการศึกษารูปแบบของรั้วบานพักพระสงฆ ประกอบดวย เสารั้วหนาประตูทางเขาบาน
เปนเสาตนใหญจํานวน 2 ตน และเสารั้วตนเล็กโดยรอบบาน จํานวน 15 ตน

ภาพที่ 3.1-2 แบบรั้ววัดเซนตปอล
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3.2 รูปแบบสถาปตยกรรมหอระฆัง
ในอดีตหอระฆังและศาลาทาน้ําของวัดเซนตปอลตั้งอยูริมแมน้ําบางปะกงและมีทาเรือจาง ตอมามีดิน
งอกเพิ่มขึ้นบริเวณหนาหอระฆัง ชาวบานจึงขอสรางบานในบริเวณที่ดินงอกซึ่งเปนที่ของวัด และวัดไดสราง
ทางเดินไมและทาเรือยื่นออกไป ตอมาในพ.ศ. 2527 ไดมีการเปลี่ยนเปนทางเดินไมเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปจจุบันยังคงมีเรือจางที่หัวสะพานสําหรับขามฝงไปยังทาเรือวัดแหลมใตซึ่งอยูฝงตรงขามแมน้ํา
หอระฆังสรางดวยไมสูง ประมาณ 16 เมตร สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 ตัวหอระฆังมีผังเปนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสกวางดานละ 4 เมตร เปนผนังไมตีเกล็ดทางนอน ผังพื้นฐานหอระฆังเปนรูปกากบาท กวางดานละ 11
เมตร หอระฆังสูง 3 ชั้น มีบันใดขึ้นไปยังระฆังซึ่งมีอยู 3 ใบ คือ ใบเล็ก(เสียงแหลม) ใบกลาง(เสียงกลาง) และ
ใบใหญ(เสียงทุม) สรางที่เมือง Dijon ประเทศฝรั่งเศส ในพ.ศ.2440

3.3 รูปแบบสถาปตยกรรมศาลาทาน้ํา
3.4 รูปแบบสถาปตยกรรมเรือนวัดนอยและบานพักภคินี
3.5 รูปแบบสถาปตยกรรมยุงขาว
3.6 รูปแบบสถาปตยกรรมโบสถเกา

ภาพที่ 3.2-1 การรังวัดหอระฆัง
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3.3 รูปแบบสถาปตยกรรมศาลาทาน้ํา
ศาลาทาน้ําอยูติดกับหอระฆัง สรางดวยไมสัก มีลูกกรงสูง 1.20 เมตร โดยรอบยกเวนชองทางเดิน
หลังคาเปนจั่วจัตุรมุข ผังพื้นเปนรูปไมกางเขนซึ่งเปนสัญลักษณของคริสตศาสนา กวางประมาณ 11.50 เมตร
ยาวประมาณ 14.60 เมตร

ภาพที่ 3.3-1 การรังวัดศาลาทาน้ํา
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3.4 รูปแบบสถาปตยกรรมเรือนวัดนอยและบานพักภคินี
เรือนหลังนี้เคยใชเปนวัดนอย (Chapel) ของคณะผูฝกหัดในชวงเวลาหนึ่ง (สัมภาษณอาภา รุงเรือง
ผล) ตอมาในชวง พ.ศ.2490 ใชเปนที่อยูของเด็กกําพราหญิงใน ลักษณะอาคารเปนเรือนไมยกพื้นใตถุนสูง
กวาง 12 เมตร ยาว 23 เมตร หลังคาเปนทรงปนหยาทาสีฟา กวางประมาณ12 เมตร ยาว 16 เมตร บันไดทาง
ขึ้นบริเวณมุมของอาคาร ซึ่งเปนบันไดที่มีฝาปดจากภายใน ปจจุบันมีการอนุรักษและปรับปรุงเรือนวัดนอยเปน
“ศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชนวัดเซนตปอล” โดยมีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของวัดและความเชื่อทาง
ศาสนา ซึ่งเปดใหผูสนใจเขาชมอีกดวย
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ภาพที่ 3.4-1 การรังวัดเรือนวัดนอยและบานพักภคินี
3.5 รูปแบบสถาปตยกรรมยุงขาว
ยุงขาวของวัดเซนตปอลยาวประมาณ 18 เมตร กวางประมาณ 10 เมตร สรางขึ้นเพื่อเก็บขาวที่ขนมา
จากที่นาของวัดในบริเวณคลองนครเนื่องเขต โดยที่ผูเชาที่ดินของวัดจายคาเชาเปนขาว ในอดีตทางวัดใชขาวนี้
ในกิจการของวัด เลี้ยงเด็กกําพราที่เรียนและอาศัยในวัด ตอมาเมื่อมีการแบงเขตสังฆมณฑลใหม จึงทําใหที่นา
ในบริเวณคลองนครเนื่องเขตมิไดขึ้นกับวัดเซนตปอลอีกตอไป จึงไมมีขาวขนมาเก็บภายในยุงขาวอีกตอไป
ปจจุบันมีโครงการจะจัดสรางเปนศูนยการเรียนรูของวัด

3-8

ภาพที่ 3.5-1 การรังวัดยุงขาว
3.6 รูปแบบสถาปตยกรรมโบสถเกา
โบสถหลังนี้เปนโบสถหลังที่ 3 ของวัด สรางเสร็จและทําพิธีมหาบูชามิสซาครั้งแรกเมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ.2416 ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีรูปแบบทางสถาปยกรรมแบบโกธิค (Gothic) เปนอาคารกออิฐถือ
ปูน ผนังรับน้ําหนักอาคาร (wall baring) ผังพื้นของโบสถเปนรูปไมกางเขน เรียกโบสถลักษณะนี้วา Basillic
(ภาพที่ 2) ในป พ.ศ.2513 มีการฉลองวัดอายุครบ 100 ป และมีการกอสรางโบสถหลังใหม จึงมีการรื้อโบสถ
หลังเกาแตไมสามารถรื้อผนังดานหนาได ในปจจุบันจึงคงเหลือแตผนังดานหนา (façade) และประตูกลางซึ่ง
หันเขาหาแมน้ําบางปะกง โบสถหลังนี้เปนหลักฐานยืนยันวากอสรางโดยชางชาวจีน และเปนวัดของชุมชนชาว
จีน เนื่องจากด านเหนื อประตู ทางเข าโบสถ มี ตัวอั กษรจี นปู นปนอ านเป นภาษาแต จิ๋วว า “เทียนจูเซี๊ยกึ๊ ง”
หมายความวา “บานของพระเจา” นับเปนโบสถโรมันคาทอลิกที่มีอายุกวา 140 ป ที่ยังคงเหลืออยู ซึ่งมีอายุ
มากกวาโบสถหลังอื่นๆ ที่ยังคงอยูในภาคตะวันออก
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ภาพที่ 3.6-1 การรังวัดโบสถเกา
วัดเซนตปอลตั้งอยูริมแมน้ํา ดังนั้น โบสถหลังเดิม หอระฆัง และศาลาทาน้ํา จึงหันทิศ (orientation)
เขาสูแมน้ํา ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมหลัก เมื่อมีการสรางถนนเขาสูชุมชน โบสถหลังใหม อนุสาวรียนักบุญเปาโล
และถ้ําแมพระ จึงหันทิศสูถนนทางเขา ในปจจุบัน อาคารตาง ๆ ตั้งอยูโดยรอบทางเดินอันศักดิ์สิทธิ์รอบโบสถ
หลังใหม ซึ่งเปนศูนยกลางทางจิตวิญญาณของวัดและชุมชน
นอกจากนี้ยังมีองคประกอบของชุมชนคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอื่นๆ ไดแก
3.7 โบสถใหมวัดเซนตปอล
เนื่องจากโบสถหลังเกาอยูในสภาพที่ทรุดโทรม จึงมีการหาทุนจากผูมีจิตศรัทธา เมื่อสรางเสร็จแลวทํา
พิธีเสก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ลักษณะอาคารเปนสถาปตยกรรมรวมสมัย หลังคาทรงจั่วแบบ
เรือนไทยประยุกต สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 3.7-1 โบสถใหมวัดเซนตปอล
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3.8 อนุสาวรียนักบุญเปาโล
สรางขึ้นหลังจากการสรางโบสถวัดเซนตปอลแหงใหม เปนรูปหลอนักบุญเปาโลประทับยืนอยูบนเสา
ทรงกลมหันหนาไปทางถนนเขาวัด จุดที่ตั้งอนุสาวรียเปนพระแทนบูชาเดิมของโบสถหลังเกา

ภาพที่ 3.8-1 อนุสาวรียนักบุญเปาโล

3.9 โรงเรียนสันติภาพ
ในสมัยบาทหลวงแปรเบต (Perbet) เปนเจาอาวาสวัดเซนตปอลตอจากบาทหลวงอันตน ชมิดตไดเปด
โรงเรียนฝกหัดครูอนุบาล ชื่อวา โรงเรียนนักบุญทารซิซิโอเพื่อผลิตครูออกไปประจําวัดตางๆ ซึ่งตอมาไดยุบ
รวมกันกับโรงเรียนเซนตปอล และทายที่สุดกิจการโรงเรียนตองยุบไปใน พ.ศ. 2484 ชวงสงครามอินโดจีน เมื่อ
สงครามสงบบาทหลวงการิเอ (Carrière Jean) จึงเปดโรงเรียนขึ้นใหมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2488 ตั้งชื่อวา
โรงเรียนสันติภาพ เนื่องจากวันเปดโรงเรียนตรงกับวันที่รัฐบาลประกาศวันสงบศึก เรียกวา วันสันติภาพ ตอมา
ใน พ.ศ. 2491 ไดจัดตั้งนวกสถาน เพื่ออบรมเด็กหญิงและฝกหัดตั้งใหเปนนักบวช และใหไดรับการศึกษาวิชา
สามัญดวย จึงขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน พ.ศ. 2534 มีการรื้อถอนอาคารไมทั้ง 2 หลัง เพื่อสราง
อาคารเรียนซึ่งเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ที่เห็นอยูในปจจุบัน ปจจุบันโรงเรียนสันติภาพเปน
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ได รั บ การสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณจากวั ด เซนต ป อลและงบประมาณเสริ ม จาก
กระทรวงศึกษาธิการ ภายในรั้วโรงเรียนดานติดกับโบสถเกามีตนพิกุลเกาแกของชุมชน 4 ตน

ภาพที่ 3.9-1 โรงเรียนสันติภาพ
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3.10 ถ้ําแมพระ
ตั้งอยูบริเวณดานหนาของโบสถวัดเซนตปอลติดกับบอน้ําของวัดเซนตปอล คนในชุมชนไดรวมกันโดย
เลียนแบบถ้ําแมพระที่เมืองลูรด (Lourde) ในประเทศฝรั่งเศส

ภาพที่ 3.10-1 ถ้ําแมพระ

3.11 สุสาน
สุสานเปนองคประกอบสําคัญของชุมชนวัดเซนตปอลตั้งอยูทางดานเหนือของวัด มีการฝงศพของ
คริสตชนอยูเรียงราย ตนไมสวนใหญในสุสาน คือตนมะขาม นอกจากนี้ คนในชุมชนยังมีความสามารถในการ
ประดิษฐโลงศพสําหรับคริสตชน

ภาพที่ 3.11-1 สุสาน
ชุมชนวัดเซนตปอลเปนชุมชนที่มีอัตลักษณของการตั้งถิ่นฐาน โดยมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเปนผูกอตั้ง
วัดและชุมชน มีกลุมคนจีนอพยพเปนลูกวัด โดยมีปจจัยที่กอใหเกิดลักษณะเฉพาะของชุมชน คือ 1) ที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรและระบบนิเวศ 2) กลุมชาติพันธุ 3) ความเชื่อของกลุมสังคม 4) รู)แบบสถาปตยกรรมแบบอาณา
นิคมของอาคารตางๆในวัดและชุมชน และ 5) โครงขายแมน้ําลําคลองและถนน ทําใหเกิดเปนชุมชนที่อัต
ลักษณแหงหนึ่งในลุมน้ําบางปะกง นอกจากนี้ยังเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนวัดเซนตปอลที่บอกเลา
เรื่องราวทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของชุมชนคริสตศาสนาโรมันคาทอลิกแหงแรกในพื้นที่ริมน้ําบางปะกง
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บทที่ 4
กระบวนการอนุรักษสถาปตยกรรม
4.1 การมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ
การอนุรักษวัดเซนตปอล เริ่มตั้งแตกระบวนการศึกษาดานความสําคัญทางประวัติศาสตรและมรดกทาง
วัฒนธรรมในพ.ศ.2550 โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดพิมพหนังสือเพื่อใช
ในการอางอิง ชื่อวา “แผนที่สิ่งแวดลอมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนวัดเซนตปอล อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา”
(ภาพที่ 4.1-1)

ภาพที่ 4.1-1 แผนทีส่ ิ่งแวดลอมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
วัดเซนตปอล อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 4.1-2 หนังสือฟนวิถีไท จิตวิญญาณชุมชน
ลุมน้ําบางปะกง

ตอมาในพ.ศ.2554 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย 3 ทาน คือ รอง
ศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณภา พิมพวิริยะกุล และอาจารย ดร.วันชัย
มงคลประดิษฐ ไดศึกษาวิจัยรูปแบบทางสถาปตยกรรม ออกแบบศูนยการเรียนรูวิถีชุมชนวัดเซนตปอล โดยใชยุง
ขาวของวัด และไดจัดพิมพหนังสือ “ฟนวิถีไท จิตวิญญาณชุมชนลุมน้ําบางปะกง” (ภาพที่ 4.1-2)
วัดเซนตปอลและคณาจารยผูวิจัยไดรวมประชุมกับสภาวัด เพื่อจัดลําดับการอนุรักษอาคารไม ซึ่งมีอายุ
80-130 ปขึ้นไป ไดผลการจัดลําดับ ดังนี้
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กัน

1) บานพักพระสงฆ
2) หอระฆัง 3) และศาลาทาน้ํา เนื่องจากเปนอาคารที่สรางติดกัน ดังนั้น การอนุรักษจึงควรดําเนินการพรอม

4) เรือนวัดนอย หรือที่คนในชุมชนเรียกวา บานสีฟา เนื่องจากในชวงที่ดําเนินการอนุรักษ อาคารนี้ทาสีฟา
อยางไรก็ตาม มีการบอกเลาวาแตเดิมมิไดทาสีฟามากอน และทางวัดมีโครงการจะอนุรักษและปรับปรุงเปน “ศูนย
การเรียนรูดานศาสนา”
5) ยุงขาว เนื่องจากสภาพของยุงขาวอยูในสภาพคอนขางทรุดโทรม ทางวัดมีโครงการอนุรักษอาคารและปรัง
ปรุงเปน “ศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนวัดเซนตปอล”
วัดเซนตปอล ไดเริ่มรณรงคในการขอรับบริจาคเพื่อการอนุรักษอาคารไมทั้ง 5 หลัง ทั้งที่เปนวัสดุกอสราง
และเงินบริจาค ดังนี้
4.2 วัสดุกอสรางที่ไดรับบริจาค
1) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงบริ จ าคกระเบื้ อ งมุ ง หลั ง คา ผ า นบริ ษั ท
กระเบื้องกระดาษไทย จํากัด ในเครือบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
2) บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด บริจาคผลิตภัณฑรักษาเนื้อไมและสีทาอาคาร
3) บริษัท เดคอรมารท จํากัด บริจาคกระเบื้องปูพื้น
4) บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด บริจาคหลอดไฟ
4.3 เงินบริจาค
1) ครอบครัว “ศรีพิจารณ” นําโดยอาจารยภคินี นิยมเหตุ บริจาคเงินเพื่ออนุรักษหอระฆังและศาลาทาน้ํา
2) คริสตชนในชุมชนวัดเซนตปอลและวัดอื่นๆ
3) ผูมีจิตศรัทธาอื่นๆ
4.4 การดําเนินการอนุรักษ
การหาทุนในการอนุรักษอาคารไม จํานวน 5 หลัง ซึ่งไดมีการจัดลําดับดังนี้ คือ บานพักเจาอาวาส หอ
ระฆัง ศาลาทาน้ํา บานพักภคินี (หลังเดิม) และยุงขาว ไดดําเนินการรวมกับวัดเซนตปอลและชุมชน
ในการขอรั บการสนั บสนุนวั ส ดุก อสราง คณะผูวิจัยไดดําเนินการขอรับวัส ดุก อสรางจากผูผ ลิตและผู
จําหนาย ในชวง พ.ศ. 2557 – 2559 ดังนี้
4.4.1 ผลิตภัณฑรักษาเนื้อไมและสีทาอาคาร
ในการขอรับบริจาคสีเพื่อการบูรณะอาคารตางๆ ไดมีการคํานวณพื้นที่งานสี (paint coverage)
รายอาคาร ดังตอไปนี้
ก. รายการคํานวณพื้นที่งานสีบานพักพระสงฆ

รายการคํานวณพื้นที่งานสี บานพักพระสงฆ วัดเซนตปอล

พื้นที่สีงานไมชั้น 1
ผนังและหนาตางบานเกร็ด น2
กวาง 6.0 ม. สูง 3.0ม. จํานวน 2 ผนัง (6x3x2) = 36 ตร.ม.
กวาง 5.0 ม. สูง 2.0ม. จํานวน 1 ผนัง (5x2x1) = 10 ตร.ม.
กวาง 3.5 ม. สูง 2.0ม. จํานวน 2 ผนัง (3.5x2x2) = 14 ตร.ม.
กวาง 3.0 ม. สูง 3.0ม. จํานวน 2 ผนัง (3x3x2) = 18 ตร.ม.
รวมพื้นที่ภายนอกและภายใน (36+10+14+18)x2 = 156 ตร.ม.
พื้นที่บานเกร็ดตอ 1 ตร.ม. = [(0.05x2)+(0.025x2)]x19 = 2.85 ตร.ม.
ดังนั้น พื้นที่ทาสีจริง (156x2.85) = 444.6 ตร.ม.
ใตพื้นชั้น 2
27.0 x 12.0 = 324 ตร.ม.
ตงไมพื้นที่ = 6 ตร.ม. จํานวน 19 ทอน = 114 ตร.ม.
ประตู-หนาตาง
พื้นที่ ป1 ขนาด 2.55x1.4 จํานวน 8 บาน = 28.56 ตร.ม.
พื้นที่ น1
ขนาด 1.4x1.8 จํานวน 9 บาน = 22.68 ตร.ม.
รวมพื้นที่ภายนอก-ใน (28.56+22.68)x2 = 102.48 ตร.ม.

รวมพื้นที่งานสีทาไมชนั้ 1 ทั้งหมด 661 ตร.ม.
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ภาพที่ 4.4.1-1 รายการคํานวณพื้นที่งานสี บานพักพระสงฆ ชั้น1

พื้นที่สีงานไมชั้น 2

พื้นชั้น 2 27.0 x 12.0 = 324 ตร.ม.
ผนังหอง+ประตูหนาตาง
กวาง 5.0ม. สูง 3.75 ม. จํานวน 8 ผนัง (5x2.8 x8) = 112 ตร.ม.
กวาง 6.0ม. สูง 3.75 ม. จํานวน 6 ผนัง (6x2.8x6) = 100.8 ตร.ม.
รวมพื้นที่ดานนอก-ใน (150+135)x2 = 570 ตร.ม.
ผนังและหนาตางบานเกร็ดรอบนอก 3 ดาน
กวาง 12.0 ม. สูง 2.8 ม. จํานวน 2 ผนัง (12x2.8x2) = 67.2 ตร.ม.
กวาง 27.0 ม. สูง 2.8 ม. จํานวน 1 ผนัง (27x2.8x.1) = 75.6 ตร.ม.
รวมพื้นที่ภายนอก-ใน (67.2+75.6)x2 = 142.8 ตร.ม.
พื้นที่บานเกร็ดตอ 1 ตร.ม. = [(0.05x2)+(0.025x2)]x19 = 2.85 ตร.ม.
ดังนั้น พื้นที่ทาสีจริง (142.8x2.85) = 407 ตร.ม.
ฝาเพดานชั้น 2
ชายคายื่นดานละ1.50 ม. กวาง15.0ม. ยาว30.0ม. (15x30) = 450 ตร.ม.
ราวกันตก และเสาดานหนา
ลูกตั้งพื้นที่ (0.05x0.70x4) = 0.14 ตร.ม มี 120 ทอน = 16.8 ตร.ม.
ลูกนอนพื้นที่ (0.27x2x34.0) = 18.58 ตร.ม.
รวมพื้นที่ราวกันตก = 35.38 ตร.ม.
เสา (0.17x4x2.80) = 1.91 ตร.ม. จํานวน 10 ตน = 19.1 ตร,ม.

รวมพื้นที่งานสีทาไมชนั้ 2 ทั้งหมด 1,661 ตร.ม.
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ภาพที่ 4.4.1-2 รายการคํานวณพื้นที่งานสี บานพักพระสงฆ ชั้น2

บันได

ลูกนอน (0.25x5.0) = 1.25 ตร.ม. จํานวน 9 ขั้น = 11.25 ตร.ม.
ลูกตั้ง (0.15x5.0) = 0.75 ตร.ม. จํานวน 10 ขั้น = 7.5 ตร.
พื้นชานพัก (1.40x5.0) = 7 ตร.ม.
ใตพื้นบันได (3.5x5.0) 17.5 ตร.ม
ราวจับบันได (0.18x2.0x4) = 1.44 ตร.ม.
ลูกกรงบันได (0.15x0.8) = 0.12 ตร.ม. จํานวน 40 ทอน = 4.8 ตร.ม.
ผนังและประตู ป2 (5.0x3.0) = 15 ตร.ม. (ดานนอก-ใน) = 30 ตร.ม.
ผนังและหนาตางบานเกร็ด น2 (3.5+3.5+5)x2.0 = 24 ตร.ม.(ดานนอก-ใน) = 48 ตร.ม.
ประตูใตบันใด (1.5x1.5) = 2.25 ตร.ม. จํานวน 2 บาน = 4.5 ตร.ม.

รวมพื้นที่งานสีทาบันใดทั้งหมด 131.99 ตร.ม.

ประตู ป2

ประตูใตบันใด

ขั้นบันไดและราวจับ

ภาพที่ 4.4.1-3 รายการคํานวณพื้นที่งานสี บริเวณบันไดบานพักพระสงฆ
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พื้นที่สีงานคอนกรีตชั้น 1
เสาและผนังคอนกรีต
เสา (0.45x3.0x4) = 5.4 ตร.ม. จํานวน 34 ตน = 183.6 ตร.ม.
ผนังคอนกรีต (21.0x3.0x2) = 126 ตร.ม. (ดานนอก-ใน) = 252 ตร.ม.
(6.0x3.0x4) = 72 ตร.ม. (ดานนอก-ใน) = 144 ตร.ม.
หักลบประตูหนาตางคงเหลือพื้นที่คอนกรีต(396-47.18) = 349.29 ตร.ม.
ราวระเบียง
ลูกนอนพื้นที่ 1.3 ตร.ม. ยาว 90 เมตร(1.3x90) = 117 ตร.ม.
ลูกตั้งพื้นที่ (0.6x0.6) = 0.36 จํานวน 310 ตน = 111.6 ตร.ม.
เสาราวระเบียง (0.3x1.0x4) = 1.2 ตร.ม. จํานวน 12 ตน = 14.4 ตร.ม.
รวมพื้นที่ราวระเบียง 277.29 ตร.ม.

รวมพื้นที่งานสีคอนกรีตชัน้ 1 ทั้งหมด 627 ตร.ม.

ราวระเบียง

ภาพที่ 4.4.1-4 รายการคํานวณพื้นที่สีงานคอนกรีตชั้น 1 บานพักพระสงฆ
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ตารางสรุปพืน้ ที่สีงานไมทั้งหมด
บริเวณ

พื้นทีส่ ี (ตร.ม.)

ชั้น1
ประตู-หนาตาง

102.48

ผนังและหนาตางบานเกร็ด

444.60

ใตพื้นชั้น 2

438

ชั้น2
พื้นชั้น 2

324

ผนังหอง+ประตูหนาตาง

425.6

ผนังและหนาตางบานเกร็ดรอบนอก 3 ดาน

407

ฝาเพดานชั้น 2

450

ราวกันตก และเสาดานหนา

35.38

เสา

19.1

บันได

131.99
รวมพื้นที่งานไม (ตร.ม.)

2,779
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ข. รายการคํานวณพืน้ ที่งานสีหอระฆัง
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ค. รายการคํานวณพื้นที่งานสีศาลาทาน้ํา
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ง. รายการคํานวณพื้นที่งานสี เรือนวัดนอย วัดเซนตปอล
1. เสา

เสนผานศูนยกลาง 25 ซม. สูง 5.5 ม. จํานวน 28 ตน
= (2x 3.14x 0.125) x 5.5 x 28
= 120.89 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-5 รายการคํานวณพื้นที่สีเสาเรือนวัดนอย
2. ลูกกรง

2.1 ไม 1” x3” จํานวน 6 ทอน
= (0.0254 x 2+ 0.0762x2) x 6 = 1.22 ตร.ม.
2.2 ไม 1” x 1”ยาว 0.55 ม. 8 ทอน
= (0.0254 x 4) x 0.55 x 8 = 0.45 ตร.ม.
2.3 ไม 0.5” x 0.5”ยาว 2.2 ม. 8 ทอน
= (0.0127 x 4) x 2.2 x 8 = 0.89 ตร.ม.
ความยาวทั้งหมด 58.0 ม.
= (1.22+0.45+0.89) x 58 = 148.5 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-6 รายการคํานวณพื้นที่สีลูกกรงเรือนวัดนอย
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3. ผนัง

ไมฝาชนชิด สูง 2.5 ม. (ไมรวมประตู)
ภายนอก ความยาวรวม 30.4 ม.
= 2.5x30.4 = 76.0 ตร.ม.

ภายใน ความยาวรวม 40.9 ม.
= 2.5 x 40.9 = 102.3 ตร.ม.
ไมคราว 1”x3” สูง 3ม. จํานวน 31 ทอน
= (0.0254 x 2+ 0.0762x2) x 3 x31 = 18.9 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-7 รายการคํานวณพื้นที่สีผนังเรือนวัดนอย
4. ชองระบายอากาศ

ไมขนาด 0.5”x 2” ตีตาราง สูง 0.50 ม.
= (0.0127x2 + 0.0508x2)x0.5 x10 =0.635 ตร.ม.
ความยาวรวม 35.75 ม.
= 0.635 x 35.75 = 22.7 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-8 รายการคํานวณพื้นที่สีชองระบายอากาศเรือนวัดนอย
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5. ฝาเพดาน

พื้นที่ฝาเพดานทั้งหมด (สีขาว)
= 284.9 ตร.ม.
คานหลังคา ขนาด 2”x6” ยาว 20ม. 4ทอน
(0.0508x2)+(0.1524x2)x20x4= 32.5 ตร.ม.
คานหลังคา ขนาด 2”x6” ยาว 9ม. 4ทอน
(0.0508x2)+(0.1524x2)x9x4= 14.6 ตร.ม.
ภาพที่ 4.4.1-9 รายการคํานวณพื้นที่สีฝาเพดานเรือนวัดนอย

6. พื้น

ดานบนพื้นที่ทั้งหมด
= 180 ตร.ม.

พื้นดานลางพื้นที่ทั้งหมด = 180 ตร.ม.
ไมตงขนาด 1.5”x6” ยาว 9ม. จํานวน 32 ทอน
= (0.0381x2 + 0.1524x2)x9 x32 = 109.7 ตร.ม.
ไมคานขนาด 1.5”x6” ยาว20ม. จํานวน 4ทอน
= (0.0381x2 + 0.1524x2)x20 x4 = 30.5 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-10 รายการคํานวณพื้นที่สีพื้นเรือนวัดนอย
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7. ประตู

ไมวงกบขนาด 1”x3” ยาวรวม 6.2 ม. จํานวน 10 ชุด
(สีน้ําเงินเขม)
= (0.0254 x 2+ 0.0762x2) x 6.2 x10 = 12.6 ตร.ม.
บานไม(สีน้ําเงินเขม)สองดาน พื้นที่ 2.56 ตร.ม. จํานวน
10 ชุด
= 2.56 x 10 = 25.6 ตร.ม.
บานไม(สีน้ําเงินออน)สองดาน พื้นที่ 3.2 ตร.ม. จํานวน
10 ชุด
= 3.2 x10 = 32 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-11 รายการคํานวณพื้นที่สีประตูเรือนวัดนอย
8. บันไดดานหนา

บันไดดานหลัง

แมบันไดขนาด 1” x6” ยาว 3.0 ม. (สีฟาออน)
= (0.0254 x 2+ 0.1524x2) x 3.0 x2 = 2.13 ตร.ม.
ราวบันได (สีฟาออน) ไมขนาด
= (0.0254 x 2+ 0.0762x2) x 3.0 x2 = 1.22 ตร.ม.
= (0.0254 x 2+ 0.0762x2) x 1.0 x7 = 1.42 ตร.ม.
= (0.0254 x 2+ 0.0508x2) x 3.0 x4 = 1.83 ตร.ม.
รวม = 6.60 ตร.ม.
ลูกนอนขนาด 1”x6” ยาว 1.3 ม. จํานวน 10 ทอน (สี
ธรรมชาติ)
= (0.0381 x 2+ 0.0762x2) x 1.3 x10 = 4.95 ตร.ม.
แมบันไดขนาด 1” x6” ยาว 3.0 ม. (สีฟาออน)
= (0.0254 x 2+ 0.1524x2) x 3.5 x2 = 2.5 ตร.ม.
ราวบันได (สีฟาออน) ไมขนาด
= (0.0254 x 2+ 0.0762x2) x 3.5 x2 = 1.42 ตร.ม.
= (0.0254 x 2+ 0.0762x2) x 6.4 x4 = 5.2 ตร.ม.
= (0.1016 x 4) x 1.2 x4 = 1.95 ตร.ม.
รวม = 11.07 ตร.ม.
ลูกนอนขนาด 1”x6” ยาว 1.3 ม. จํานวน 10 ทอน(สี
ธรรมชาติ)
= (0.0381 x 2+ 0.0762x2) x 1.3 x10 = 4.95 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-12 รายการคํานวณพื้นที่สีบันไดดานหนาและดานหลังเรือนวัดนอย
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9. เชิงชายหลังคา

เชิงชายขนาด 0.5”x6” ซอนทับกัน ยาว 72 ม.(สี
น้ําตาล)
= (0.0127x2)+(0.1524)x 72 = 12.8 ตร.ม.
เชิงชายหองน้ํา ยาว 13.3 ม.(สีน้ําตาล)
= (0.0127x2)+(0.1524)x 13.3 = 2.4 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-13 รายการคํานวณพื้นที่สีเชิงชายหลังคาเรือนวัดนอย
10. หองน้าํ

ผนัง กวาง 1.5ม. ยาว 4ม. สูง 5.5 ม.
พื้นที่ผนังภายนอก = (1.5x5.5x2)+(4x5.5x2)-11.2
= 49.3 ตร.ม.
พื้นที่ผนังภายใน = (1.5x5.5x4)+(4x5.5x2)-11.2
= 65.8 ตร.ม.
ประตู กวาง 0.7ม. สูง 2ม. จํานวน 4บาน
พื้นที่ประตูดานนอกใน = 0.7x2x4x2 = 11.2 ตร.ม.
ฝาเพดาน พื้นที่ 22.1 ตร.ม.
คานหลังคาขนาด 2”x6” ยาว 6.8 ม. 2 ทอน
= (2x0.0254)+ (6*0.0254) x6.8 x2 = 5.5 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-14 รายการคํานวณพื้นที่สีหองน้ําเรือนวัดนอย
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สรุปรายการคํานวณงานสีเรือนวัดนอย
สีที่ใช

ตําแนงทาสี
เสา

120.9

ลูกกรง

148.5

ผนังดานนอก

76.0

ชองระบายอากาศ

22.7

คานหลังคา
- ภายนอก
สีฟาออน

- ภายใน

สีขาว (ภายนอก)

พื้นดานลาง

47.1
180.0

ตงพื้น

109.7

คานพื้น

30.5

บานประตู(ฟาออน)

32.0

บันไดดานหนา

6.6

บันไดดานหลัง

11.1

ผนังหองน้ํา

49.3

ผนังดานใน

102.3

โครงคราว

18.9

ผนังหองน้ํา

65.8

ฝาเพดาน

284.9

ฝาเพดาน(หองน้ํา)
พื้นดานบน

สีธรรมชาติ

สีน้ําเงินเขม
สีน้ําตาลเขม

พื้นที่ (ตร.ม.)

22.1

รวมพื้นที่ทาสีทั้งหมด (ตร.ม.)

834.4

187.0

307.0

180.0

ลูกนอนบันไดดานหนา

5.0

ลูกนอนบันไดดานหลัง

5.0

วงกบประตู

12.6

บานประตู(หองเรียน)

25.6

บานประตู(หองน้ํา)

11.2

เชิงชาย

12.8

189.9

49.4
20.7
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สรุปรายการคํานวณงานสีเรือนวัดนอย
สีที่ใช

ตําแนงทาสี

พื้นที่ (ตร.ม.)

เชิงชายหองน้ํา

2.4

คานหลังคา(หองน้ํา)

5.5

รวมพื้นที่ทาสีทั้งหมด (ตร.ม.)

จ. รายการคํานวณพืน้ ที่งานสียุงฉาง วัดเซนตปอล

1. เสา
เสนผานศูนยกลาง 25 ซม. ยาว 4.6 ม.
ภายนอก จํานวน 20 ตน
= 2(3.14)(0.125) x4.6 x20 = 72.22 ตร.ม.
ภายใน จํานวน 6 ตน
= 2(3.14)(0.125) x4.6 x6 = 21.66 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-15 รายการคํานวณพื้นที่สีเสายุงฉาง
2. ไมคราว

แนวตั้ง ขนาด 1.5”x4” สูง 4.6 ม. จํานวน 18 ทอน
= 0.2794 x 4.6 x 18 = 23.14 ตร.ม.
แนวนอน ขนาด 1.5”x3” ยาว 17.0 ม. จํานวน 12
ทอน
= 0.2286 x 17 x 12 = 46.64 ตร.ม.
แนวนอน ขนาด 1.5”x3” ยาว 7.5 ม. จํานวน 12
ทอน
= 0.2286 x 7.5 x 12 = 20.57 ตร.ม.
ภาพที่ 4.4.1-16 รายการคํานวณพื้นที่สีไมคราวยุงฉาง
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3. ผนัง

พื้นทีผ่ นังภายนอก สูง 4.5 ม.
= 45 x 4.5 = 202.5 ตร.ม.
พื้นทีผ่ นังภายใน สูง 4.5 ม.
= 45 x 4.5 = 202.5 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-17 รายการคํานวณพื้นที่สีผนังยุงฉาง
4. พื้น

พื้นทีพ่ ื้นภายนอก
= 115.8 ตร.ม.
พื้นทีพ่ ื้นภายใน
= 115.8 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-18 รายการคํานวณพื้นที่สีพื้นยุงฉาง
5. โครงสรางพื้น

คานพื้นขนาด 2”x8” ยาว 16.5 ม. จํานวน 8 ทอน
= 0.508 x 16.5 x 8 = 67.1 ตร.ม.
ตงพื้นขนาด 2”x6” ยาว 7.1 ม. จํานวน 15 ทอน
= 0.4064 x 7.1 x 15 = 43.3 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-19 รายการคํานวณพื้นที่สีโครงสรางพื้นยุงฉาง
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6. โครงสรางหลังคา

ขื่อ ขนาด 2 x 8” ยาว 8 ม. จํานวน 8 ทอน
= 0.508 x 8 x 8 = 32.5 ตร.ม.
อเส ขนาด 2 x 8” ยาวทั้งหมด 46 ม.
= 0.508 x 46 = 23.36 ตร.ม.
ดั้ง ขนาด 2 x 8” ยาว 2 ม. จํานวน 8 ทอน
= 0.508 x 2 x 8 = 8.2 ตร.ม.
จันทัน ขนาด 1.5 x 6” ยาว 6.5 ม. จํานวน 16 ทอน
= 0.381 x 6.5 x 16 = 39.62 ตร.ม.
จันทัน ขนาด 1.5 x 6” ยาว 2.2 ม. จํานวน 8 ทอน
= 0.381 x 2.2 x 8 = 6.7 ตร.ม.
แป ขนาด 1.5 x 3” ยาว 18 ม. จํานวน 14 ทอน
= 0.2286 x 18 x 14 = 57.61 ตร.ม.
แป ขนาด 1.5 x 3” ยาว 9.5 ม. จํานวน 10 ทอน
= 0.2286 x 9.5 x 10 = 21.72 ตร.ม.
ค้ํายันภายในขนาด 1.5 x 3” ยาว 1.2 ม.จํานวน 16
ทอน = 0.2286 x 1.2 x 16 = 4.39 ตร.ม.
ค้ํายันภายนอกขนาด1.5 x 3” ยาว2.0 ม.จํานวน28
ทอน = 0.2286 x 2 x 28 = 12.8 ตร.ม.
ภาพที่ 4.4.1-20 รายการคํานวณพื้นที่สีโครงสรางหลังคายุงฉาง

7. ประตู 1

บานประตูขนาด 2.4 x1.2 ม. ทาสีทั้งสองดาน
= 5.76 ตร.ม.
วงกบ ขนาด 2”x4” ทาสีรอบ
= 1.89 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-21 รายการคํานวณพื้นที่สีประตู1 ยุงฉาง
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8. ประตู 2
บานประตูขนาด 2.2 x1.2 ม. ทาสีทั้งสองดาน
= 5.28 ตร.ม.
วงกบ ขนาด 2”x4” ทาสีรอบ
= 1.89 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-22 รายการคํานวณพื้นที่สีประตู2 ยุงฉาง
9. บันได

แมบันได ขนาด 2”x6” ยาว 1.0 ม. จํานวน 2 ทอน
= 0.4064 x 1 x 2 = 0.82 ตร.ม.
ลูกนอน ขนาด 1”x10” ยาว 1.0 ม. จํานวน 3 ทอน
= 0.5588 x 1 x 3 = 1.68 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.1-23 รายการคํานวณพื้นที่บันไดยุงฉาง
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สรุปรายการคํานวณงานสียุงฉาง
สีที่ใช

ภายนอก

ภายใน

ตําแนงทาสี

รวมพื้นที่ทาสีทั้งหมด(ตร.ม.)

พื้นที่ (ตร.ม.)

เสา

72.22

ไมคราว

90.35

ผนังดานนอก

202.5

พื้นภายนอก

115.8

โครงสรางพื้น

110.4

โครงสรางหลังคา

206.9

ประตู 1

7.65

ประตู 2

7.17

บันได

2.5

เสา

21.66

ผนังดานใน

202.5

พื้นภายใน

115.8

815.49

339.96
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ผลิตภัณฑสีทาไมและรักษาเนื้อไม ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท ทีโอเอ เพนท(ประเทศไทย) จํากัดใน
การบริจาคผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษอาคาร 4 หลัง คือ บานพักเจาอาวาส หอระฆัง ศาลาทาน้ํา เรือนวัดนอย มีมูลคา
รวม 624,866 บาท ดังนี้
ตาราง 4.2-1 การเบิกสีเพื่อบริจาค วัดเซนตปอล จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียด
งบที่ตั้งไว
จํานวนเงินที่บริจาค
บริจาคครั้งที่ 1 (บริจาคแลวพ.ศ.2556)
250,343
325,091
- เฟสที่ 1 บานพักพระสงฆ
บริจาคครั้งที่ 2 (บริจาคแลวพ.ศ.2557)
126,144
145,425
- เฟสที่ 2 หอระฆังและศาลาทาน้ํา
บริจาคครั้งที่ 3 (บริจาคแลวพ.ศ.2559)
111,308
154,350
- เฟสที่ 3 เรือนวัดนอย
งบประมาณที่ใชจริง
624,866
งบประมาณที่ไดตั้งไว
487,795
***งบประมาณสวนเกินจากที่ตั้งไว
137,071
การอนุรักษอาคารไม 4 หลัง ที่ไดรับการอนุเคราะหผลิตภัณฑรักษาเนือ้ ไมและผลิตภัณฑสี ดังนี้
1) บานพักพระสงฆ ใชสี Wood Shield ประเภทโชวลายไม สีโอค (Burn Oak)
2) หอระฆัง ศาลาทาน้ําและเรือนวัดนอย ใชสีขาวหมน (Merino) ทาอาคาร และเชิงชายหลังคาใชสีน้ําทะเล
(Blue Ocean)

ภาพที่ 4.4.1-24 เฉดสีทาอาคาร

ภาพที่ 4.4.1-25 ผลิตภัณฑรกั ษาเนื้อไมและผลิตภัณฑสี จากบริษัท ทีโอเอ เพนท ประเทศไทย จํากัด
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ภาพที่ 4.4.1-26 บานพักพระสงฆ

ภาพที่ 4.4.1-27 การใชผลิตภัณฑรักษาเนื้อไมTOA

ภาพที่ 4.4.1-28 หอระฆังระหวางการอนุรักษ

ภาพที่ 4.4.1-29 ศาลาทาน้ําระหวางการอนุรักษ
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ภาพที่ 4.4.1-30 เรือนวัดนอยภายหลังการอนุรักษ
4.4.2 กระเบื้องมุงหลังคา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงบริจาคกระเบื้องมุงหลังคาประเภท
กระเบื้องลอนคู สีหมากสุก และสีเทา สําหรับบานพักพระสงฆ เรือนวัดนอย และยุงขาว รวม 1,228.98 ตาราง
เมตร รวมทั้งวัสดุประกอบการมุงหลังคา โดยผานบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด และทางวัดไดขอซื้อกระเบื้อง
มุงหลังคาและวัสดุประกอบในราคาลดสําหรับการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาของหอระฆังและศาลาทาน้ําซึ่ง
เสื่อมสภาพ

ภาพที่ 4.4.2-1 กระเบื้องมุงหลังคา จาก บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
ในการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา ไดมีการคํานวณพื้นที่หลังคาของอาคารหลังตาง ๆ ดังนี้
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รายการคํานวณพื้นที่หลังคาอาคารในวัดเซนตปอล
หลังคากระเบือ้ งลอนคูบา นพักพระสงฆ
• พื้นที่หลังคา = 490 ตารางเมตร
• พื้นที่หลังคา 35 องศา = 490/cos35
= 598.2ตารางเมตร

ภาพที่ 4.4.2-2 รายการคํานวณพื้นที่หลังคาบานพักพระสงฆ
หอระฆังชั้นบนแปดเหลี่ยม
• พื้นที่หลังคาปกคลุมดิน = 36.7 ตารางเมตร
• พื้นที่หลังคา 45 องศา = 36.7/cos45
= 51.9 ตารางเมตร

ภาพที่ 4.4.2-3 รายการคํานวณพื้นที่หลังคาหอระฆังชั้นบนแปดเหลี่ยม
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หอระฆังชั้นลาง
• พื้นที่หลังคาปกคลุมดิน = 104.3ตารางเมตร
• พื้นที่หลังคา30องศา = 104.3/cos30
= 120.44ตารางเมตร

• รวมพื้นที่หลังคาหอระฆัง = 51.9 + 120.44
ภาพที่ 4.4.2-4 รายการคํานวณพื้นที่หลังคาหอระฆังชั้นลาง
ศาลาริมน้ํา
• พื้นที่หลังคาปกคลุมดิน = 134 ตารางเมตร
• พื้นที่หลังคา 30 องศา = 134/cos30
= 154.72ตารางเมตร

ภาพที่ 4.4.2-5 รายการคํานวณพื้นที่หลังคาศาลาริมน้ํา
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เรือนวัดนอย
• พื้นที่หลังคาปกคลุมดิน = 276 ตารางเมตร
• พื้นที่หลังคา 35 องศา = 276/cos35
= 337 ตารางเมตร

ภาพที่ 4.4.2-6 รายการคํานวณพื้นที่หลังคาเรือนวัดนอย
ยุงขาว
• พื้นที่หลังคาปกคลุมดินดานยาว = 98.9/cos3
พื้นที่หลังคา 35 องศา = 120.8 ตารางเมตร
• พื้นที่หลังคาปกคลุมดินดานกวาง=
21.37/cos35พื้นที่หลังคา 35 องศา = 26.1
ตารางเมตร
• รวมสองดาน = (120.8x2) + (26.1x2)
รวม = 293.78 ตารางเมตร

ภาพที่ 4.4.2-7 รายการคํานวณพื้นที่หลังคายุงขาว
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4.4.3 กระเบื้องปูพื้น วัดเซนตปอลไดขอรับบริจาคกระเบื้องปูพื้นจากบริษัท เดคคอรมารท จํากัด มูลคา
325,700 บาท ดังนี้
ก. เรือนวัดนอย ใชกระเบื้อง ขนาด 30 x 60 ซม. ปูพื้นใตถุนอาคาร จํานวน 325 ตร.ม.
ข. หองน้ําสาธารณะ ไดมีการกอสรางหองน้ําสาธารณะ 1 หลัง ไดรับบริจาคกระเบื้องปูพื้น
ขนาด 30 x 60 ซม. จํานวน 95 ตร.ม.

ภาพที่ 4.4.3-1 กระเบื้องปูพื้น จากบริษัท เดคคอรมารท จํากัด
4.4.4 หลอดไฟ ไดมีการขอรับบริจาคหลอดไฟ สําหรับบานพักพระสงฆ หอระฆังและศาลาทาน้ํา จาก
บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด

ภาพที่ 4.4.4-1 หลอดไฟ จาก บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด
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บทที่ 5
การอนุรักษอาคารในวัด
ภายหลังการจัดลําดับอาคารไมเพื่อดําเนินการอนุรักษ มีลําดับดังนี้ คือ บานพักพระสงฆ หอระฆัง
ศาลทาน้ํา เรื อนวัดน อยและยุ งข าว ส วนอาคารกออิฐ ถือปูน ทางวัดจะดําเนินการในภายหลัง ซึ่งไมอยูใ น
โครงการวิจัยนี้
5.1 การบูรณะอาคารบานพักพระสงฆ
มีการบูรณะที่เปนงานหลัก ดังนี้ คือ
1) การทาสีอาคารเพื่อรักษาเนื้อไม อาคารหลังนี้สรางดวยไมสักทอง มีอายุกวา 130 ป โดยที่มีผูอยู
อาศัยโดยตลอด จึงมีการดูแลรักษาอาคาร สภาพของอาคารจึงยังคงสภาพที่ดีระดับหนึ่ง โดยที่เนื้อไมทั้งในสวน
ที่เปนเพดาน ผนัง พื้น หนาตาง ประตู ลูกกรง ฯลฯ เปนไมเกา และคงไมเคยมีการทาสีรักษาเนื้อไมมากอน ใน
การทาสีและพนสี 3ครั้ง ไมจึงดูดซับสีในปริมาณที่มาก อยางไรก็ตาม เมื่อทาและพนผลิตภัณฑรักษาเนื้อไม
แลว ทําใหพื้นผิวไมสักทองแลดูงดงามยิ่งขึ้น
2) การทาสี ผ นั ง ลู ก กรง และเสาคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ซึ่ ง ต องมี ก ารซ อ มผิ ว คอนกรี ตในหลายจุ ด
เนื่องจากคอนกรีตหมดอายุ มีสภาพเปอยยุย
3) การเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา โดยที่กระเบื้องมุงหลังคาเดิมมีสภาพเกาและทรุดโทรม จึงไดเปลี่ยน
กระเบื้องเปนวัสดุใหม คือ กระเบื้องลอนคูสีหมากสุก รวมทั้งการเปลี่ยนรางระบายน้ําฝนอีกดวย
ภาพการบูรณะบานพักพระสงฆ วัดเซนตปอล

ภาพที่ 5.1-1 ลักษณะอาคาร (ซาย)กอนการบูรณะ (ขวา)หลังการบูรณะ
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ภาพที่ 5.1-2 ลักษณะดานหนาอาคาร (ซาย)กอนการบูรณะ(ขวา)หลังการบูรณะ

ภาพที่ 5.1-3 ฝาเพดานชั้น 2 ของบานพักพระสงฆ (ซาย)กอนการบูรณะ (ขวา)หลังการบูรณะ

ภาพที่ 5.1-4 ใตพื้นชั้น 2 ของบานพักพระสงฆ (ซาย)กอนการบูรณะ (ขวา)หลังการบูรณะ
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ภาพที่ 5.1-5 ผนัง ประตู หนาตางชั้น 2 ของบานพักพระสงฆ (ซาย)กอนการบูรณะ (ขวา)หลังการบูรณะ

ภาพที่ 5.1-6 ระเบียงคอนกรีต ชั้นลาง ของบานพักพระสงฆ (ซาย)กอนการบูรณะ (ขวา)หลังการบูรณะ

ภาพที่ 5.1-7 เสาชั้นลาง ของบานพักพระสงฆ (ซาย)กอนการบูรณะ (ขวา)หลังการบูรณะ
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ภาพที่ 5.1-8 ปูนกะเทาะบริเวณผนังชั้นลาง
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ภาพที่ 5.1-9 ลูกกรงปูนชั้นลาง
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ภาพที่ 5.1-10 รั้วบานพักพระสงฆ

ภาพที่ 5.1-11 ดานนอกของบาน
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ภาพที่ 5.1-12 หนาตางบานเกล็ดรอบบาน

ภาพที่ 5.1-13 ฝาใตหลังคา
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ภาพที่ 5.1-14 ประตูหนาตางแบบบานพับ

ภาพที่ 5.1-15 หนาตางบานใหญและกลอนโลหะแบบยาว
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ภาพที่ 5.1-16 ใตทองพื้นชั้นบน
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ภาพที่ 5.1-17 ภายในอาคาร

ภาพที่ 5.1-18 พื้นทางเดินและบันได
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5.2 การบูรณะหอระฆัง และศาลาทาน้ํา
การบูรณะหอระฆัง และศาลาทาน้ําทําไปพรอมกัน เนื่องจากตั้งอยูติดกัน หอระฆังและศาลาสรางดวย
ไมสั ก คาดวาหอระฆังนาจะสรางกอนมี 3 ชั้น มีระฆังแขวนอยู 3 ใบ ซึ่งสรางดวยทองแดงที่เมือง Dijon
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในพ.ศ.2440 คือ มีอายุ 119 ป ในพ.ศ.2559
การบูรณะหอระฆัง มีงานตางๆ ดังตอไปนี้
1) การเปลี่ยนและเสริมเสา ตอมอ คาน พื้นไม และบันไดขาง จากไมเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เนื่องจากของเดิมมีสภาพชํารุด เสาผุ พื้นไมชํารุด ไมสามารถรับน้ําหนักได
2) เปลี่ยนไมทผี่ ุในสวนของโครงสรางหลังคา ไดแก คาน แป จันทัน เชิงชาย
3) เปลี่ยนไมลกู กรงที่ผุ ไมผนัง ไมพื้นชั้น 2 และ 3 ที่ผุ
4) เปลี่ยนรั้วสังกะสีที่ติดกับหอระฆังใหเปนไมระแนงและซอมเสาไม
5) ทาสีระฆัง และเปลี่ยนเชือก ทาสีเสาธง และไมกางเขน
6) เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา เปนกระเบื้องลอนคูสีหมากสุก
7) สรางมานั่ง 2 ฝงของบริเวณศาลา เพื่อใชนั่งพักผอน
8) ทาสีหอระฆัง และศาลาทาน้ําดวยสีขาวอมน้ําตาลและสีเชิงชายเปนสีฟาคราม
9) เปลี่ยนหลอดไฟ
10) ปรับพื้นทางเดินบริเวณตอเนื่องกับหอระฆัง และศาลาทาน้ําใหเปนแนวตรงและไดระดับ
11) ปรับแนวชายคาของศาลา ดานติดบานขางเคียงเพื่อแกปญหาน้ําฝนสาด
12) ทาสีโครงเหล็กที่เสริมการยึดเสา 4 ดานของหอระฆัง
ภาพการบูรณะหอระฆัง และศาลาทาน้าํ
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ภาพที่ 5.2-1 หอระฆังและศาลาทาน้ํากอนการบูรณะและทาสี
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ภาพที่ 5.2-2 หอระฆังและศาลาทาน้ําหลังการบูรณะและทาสี
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ภาพที่ 5.2-3 แผนจารึกการสนับสนุนการบูรณะ

ภาพที่ 5.2-4 คําจารึกที่หอระฆังวัดเซนตปอล
ภายหลังการบูรณะหอระฆังและศาลาทาน้ํา ไดมีการทําแผนจารึกการสนับสนุนการบูรณะเพื่ออุทิศ
ใหแกผูวายชนม (ภาพที่ 5.2-3) และคําจารึกเกี่ยวกับความหมายของเสียงระฆังในวัด (ภาพที่ 5.2-4)
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คําจารึกที่หอระฆังวัดเซนตปอล
“. . . No man is an island, entire of itself . . . Any man’s death diminishes me, because I am
involved in mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for
thee.”
John Donne (1572 – 1631)
คําแปล

. . . ไมมีผูใดอยูโดดเดี่ยว เหมีอนเกาะในทะเล . . . เมี่อมีคนตายคนหนึ่ง ก็สงผลถึงฉันดวย
เพราะฉันเปนสวนหนึ่งของมนุษยชาติ ดังนั้น เมี่อไดยินเสียงระฆัง อยาไปถามเลยวาผูตายคือใคร
เพราะระฆังนี้ตีสําหรับทานเชนกัน
-- จอหน ดันน ( ค.ศ. 1572 – 1631)
5.3 การบูรณะเรือนวัดนอย
เรือนวัดนอย (chapel) ของคณะภคินี (sister) วัดเซนตปอล เปนเรือนยกพื้นสูง เคยใชเปนเรือนวัด
นอยและที่พักของภคินีมากอน อยูในสภาพทรุดโทรมจึงมิไดมีการใชงานประมาณ 10 ป ไดมีการบูรณะเพื่อจะ
ปรับอาคารเปน “ศูนยการเรียนรูทางศาสนา” และการใชประโยชนอื่น ๆ มีรายการบูรณะอาคารดังตอไปนี้
1) เสาเรือน ซึ่งเปนเสาไมประมาณ 10 ตน ทรุดและเอียง และใตถุนมีปญหาน้ําทวมเออจากชาย
คลองดานขางเรือน ทางวัดจึงดําเนินการดีดเรือนใหสูงขึ้น พรอมกับการเสริมเสาทุกดาน ตอกเสาเข็มเพิ่มเติม
พรอมกับการเทพื้นคอนกรีตใตถุนอาคารใหสูงขึ้นเพื่อใชเปนพื้นที่อเนกประสงค
2) รื้อลูกกรงไมสวนบน เนื่องจากเปนลูกกรงที่คาดวาสรางเพิ่มขนมาภายหลังเพื่อความปลอดภัยของ
ภคินีในการอยูอาศัย
3) รื้อหองน้ําซึ่งอยูดานหลัง บันได โรงเก็บไมเกา และบอเก็บน้ํา เพื่อจัดการใชพื้นที่ใหมใหเหมาะสม
4) รื้อรั้วดานหนา ซึ่งไมมสี ภาพผุเปอย
5) เปลี่ยนไมคาน ตง พื้น ผนัง เชิงชายและแปที่เสื่อมสภาพ
6) เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเปนกระเบื้องลอนคู สีหมากสุก
7) ทาสีภายนอกและภายในเปนสีขาว ใหเปนสีเดียวกับหอระฆังและศาลา
8) เปลี่ยนรางน้ําฝน
9) ขุดลอกคูน้ําดานหลังอาคาร
10) ปรับพื้นดินบริเวณโดยรอบใหเปนระดับเดียวกันและปรับภูมิทัศน
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ภาพเรือนวัดนอยและบานพักภคินี (หลังเกา)
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ภาพที่ 5.3-1 ภายนอกเรือนวัดนอยและบานพักภคินี
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ภาพที่ 5.3-2 ใตถุนเรือนวัดนอยและบานพักภคินี
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ภาพที่ 5.3-3 ภายในเรือนวัดนอยและบานพักภคินี
5.4 การบูรณะยุงขาว
ยุงขาวของวัดเซนตปอล นาจะมีอายุไมต่ํากวา 80 ป ใชเก็บขาวที่ผูเชาพายเรือมาสงเพื่อเปนคาเชา
ที่ดินในบริเวณริมคลองนครเนื่องเขต ซึ่งในสมัยกอนเปนที่ดินของวัดเซนตปอล ตอมาเมื่อมีการแบงสังฆมณฑล
โยใชแมน้ําบางปะกงเปนแนวแบงเขต ที่ดินบนฝงตะวันตกของแมน้ําจึงมิไดขึ้นกับวัดอีกตอไป ทางวัดจึงใช
อาคารนี้ในการเก็บของที่มิไดมีการใชงาน และตอมา วัดเซนตปอลมีโครงการจะปรับการใชสอยอาคารนี้เปน
“ศูนยการเรียนรูวิถีชุมชนของวัดเซนตปอล” โดยแสดงวิถีชีวิตของชุมชนในสมัยกอน คือ วิถีการทํานา การทํา
สวนและการทําประมง
เนื่องจากยุงขาวมิไดมีการใชงานมานาน จึงอยูในสภาพทรุดโทรมและขาดการบูรณะโครงสรางหลังคา
มีสภาพพอใชได กระเบื้องสังกะสีเริ่มผุ จึงไดมีการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเปนกระเบื้องลอนคูสีหมากสุก ให
เปนวัสดุและสีเดียวกับอาคารไมที่ไดรับการบูรณะหลังอื่น ๆ สวนองคประกอบอื่นของยุงขาวที่มีสภาพทรุด
โทรม ไดแก ผนังและเสา ผุและเปอยเนื่องจากถูกฝนชะ มีปลวกขึ้น
การบูรณะอาคารยุงขาว จัดเปนลําดับที่ 5 ของการบูรณะอาคารไมซึ่งเปนอาคารเกาของวัดเซนตปอล
ในพ.ศ.2558 จึงไดมีการเปลี่ยนวัสดุหลังคา ซึ่งไดรับบริจาคเทานั้น สวนอื่นๆยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากขาด
งบประมาณในขณะนี้ เมื่อวัดเซนตปอลไดรับบริจาคเงินหรือวัสดุกอสรางเพื่อบูรณะและปรับปรุงยุงขาวเพื่อให
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สามารถใชงานเปน “ศูนยการเรียนรูวิถีชุมชนวัดเซนตปอล” ซึ่งในขณะนี้มีคนในชุมชนยินดีจะบริจาคสิ่งของ
ตาง ๆ เพื่อจัดแสดง ทางวัดเซนตปอลจะไดดําเนินการบูรณะและปรับปรุงอาคารยุงขาวตอไปในอนาคต
ภาพของยุงขาวในปจจุบนั
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ภาพที่ 5.4-1 สภาพของยุงขาวในปจจุบัน
โครงการปรับปรุงยุงขาวของวัดเซนตปอลเปนศูนยการเรียนรูวิถีชุมขนวัดเซนตปอล มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
โครงการศูนยการเรียนรูวิถชี ุมชนวัดเซนตปอล
ความเปนมา
ชุมชนวัดเซนตปอลตั้งอยูริมแมน้ําบางปะกงเปนชุมชนชาวคริสตที่กอตั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 ในพ.ศ.
2383 โดยมีวัดเซนตปอลเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน วัดแหงนี้เคยมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรศาสนาใน
ลุมน้ําแหงนี้ และมีหลักฐานทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมที่สําคัญ ทั้งดานการเปนโบราณสถาน ดาน
ศาสนาและวิถีชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียงที่ไดมีการปรับตัวใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
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กลุมชาวชุมชนเซนตปอล จึงจัดตั้งโครงการศูนยเรียนรูวิถีชุมชนเซนตปอลขึ้น โดยใชยุงฉางเกาของวัด
ซึ่งมิไดใชงานแลว เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู ซึ่งใหคนรุนใหมเกิดความภาคภูมิใจชุมชนของตนเอง เกิดการสืบ
สานวัฒนธรรม เกิดความเขาใจใจคุณคาของการเปนอยูแบบพอเพียงและความสามัคคีของชุมชน
เนื้อหาจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวิถีชุมชนเซนตปอล
อนึ่ง ยุงฉางของวัดเซนตปอล เปนอาคารโครงสรางไมที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก โดยฝาผนัง
ของอาคารประกอบดวยไมแผนใหญ ยาวเปนผืนเดียวเรียงตอกัน และตรงดานขวางของอาคาร มีแผนไมเรียง
ในแนวนอนเพื่อคอยดูปริมาณขาวที่อยูในอาคาร ในปจจุบันเมื่อการทํานาของชาวชุมชนไดหายไป ยุงฉาง
โบราณแหงนี้จึงไดถูกเปลี่ยนสภาพกลายมาเปนที่เก็บของ ภายในยุงขาวมีพื้นที่กวางและมีความสูงโลง อากาศ
ถายเทไดสะดวก จึงมีความเหมาะสมที่จะปรับมาใชประโยชนใหมเปนศูนยการเรียนรู
เนื้อหาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจําวันของผูคนที่อาศัยอยูในชุมชน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดแก
อาชีพที่มีอยูในชุมชน วิถีชีวิตชาวนา ชาวสวน และชาวประมง และสิ่งของที่ชาวชุมชนเก็บรักษาไว เพื่อบอก
เลา “วิถีชุมชนชาวคริสต” แหงนี้ในทุกมิติ โดยมีการลําดับเรื่องตามลําดับเวลามาจนถึงปจจุบัน เพื่อใหงายตอ
ความเขาใจ และคนในชุมชนสามารถปรับเนื้อหาและสิ่งที่จัดแสดงเพิ่มเติมได ทําใหศูนยเรียนรูแหงนี้มีความ
เปลี่ยนแปลงสามารถเขามาดูไดบอยครั้ง แนวคิดในการออกแบบลําดับหัวขอเรื่องนี้ เปนไปตามหลักการ
ออกแบบพิพิธภัณฑสมัยใหม ที่นอกจากจะเลาเรื่องราวผานสิ่งของที่จัดแสดงและสื่อสมัยใหมแลว ยังเพิ่มการ
โตตอบกับผูเขาชมดวย โดยเลือกใชเทคนิคการจัดแสดงทั้งแบบสรางบรรยากาศจําลอง การจัดบอรดภาพและ
ขอความ หุนจําลองและการใชมัลติมีเดียเพื่อใหเกิดความนาสนใจในการเรียนรูดวยตนเอง โดยแบงเนื้อหา
ออกเปน 9 เรื่อง ดังนี้
1) กําเนิดชุมชน
บอกเลาประวัติของชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งเกิดจากการซื้อที่ดินของบาทหลวงในสมัยรัชกาล
ที่ 3 ในพ.ศ.2391 เพื่อจัดตั้งวัดหลังที่ 3 และแบงพื้นที่ใหชาวคริสตไดเชาอยูอาศัยและทํากินเปนหลักเปนแหลง
โดยชาวคริ ส ต ก ลุ ม แรกส ว นใหญ เ ป น ชาวจี น ที่ อ พยพเข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ใ นบริ เ วณนี้ มี ก ารแสดงรายชื่ อ
บาทหลวงในยุคตาง ๆ เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณใหทุกคนไดรับรู อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงบรรพบุรุษของ
คนในชุมชนอีกดวย เนื้อหาในสวนนี้แบงออกเปน 3 หัวขอยอย ดังตอไปนี้
• เกิดดวยความศรัทธา
• ความเขมแข็งภายใตความศักดิ์สิทธิ์ของเซนตปอล
• จุดเปลี่ยนวิถีชุมชน
2) ความเปนอยูในบานเรือน
แสดงเรื่องราวของวิถีชีวิตที่เรียบงายและพอเพียงของครอบครัวชุมชนเซนตปอล การปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอม พรอมกับสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวันในสมัยกอน และเลาเรื่องราวประวัติของชุมชนผานทาง
สิ่งของที่ทุกคนไดบริจาคใหกับแหลงเรียนรูแหงนี้ โดยแบงหัวขอยอย ดังตอไปนี้
• ตั้งบานสรางเรือน
• ชาวคริสตแหงนี้มีญาติเยอะ
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• อุนใจ อยูใกลพระผูเปนเจา
• อาหารการกิน
• น้ํา-ไฟ สมัยกอน
3) ผังชุมชน
จัดแสดงหุนจําลองผังชุมชน และจัดทําแผนพับ เพื่อใหผูชมสามารถเดินเที่ยวในชุมชนไดเองภายหลัง
ชมนิทรรศการ
4) เรือนยุงขาว และหุนจําลองเรือนยุงขาว
อธิบายประวัติของอาคารยุงขาว พรอมกับจัดแสดงหุนจําลองกอนการปรับปรุง เพื่อใหเห็นโครงสราง
สถาปตยกรรมของอาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอดีตสูปจจุบัน กลาวคือ ในอดีตเรือนยุงขาวเปน
อาคารที่ใชเก็บขาวเปลือกไวกินตลอดทั้งป วัดเซนตปอลใชขาวจากยุงแหงนี้เลี้ยงนักบวช นักฝกหัดนักบวชหญิง
เด็กกําพราที่เรียนและอยูอาศัยภายในวัด ขาวที่ไดนั้นมาจากเกษตรกรซึ่งเชาพื้นที่นาของวัดทํากินซึ่งอยูทาง
ตะวันออกของแมน้ํา และจายคาเชาดวยขาวนับเปนถังตอไร โดยมีผูทําหนาที่พายเรือเก็บคาเชาจากที่นาตาง ๆ
จากฝงตะวันออกของแมน้ํา ขนขึ้นจากคลองที่อยูดานหนา แลวใสไวที่ยุงขาวแหงนี้ แตปจจุบันคลองแหงนี้ได
ตื้นไปแลว และนาขาวดังกลาวถูกโอนไปอยูสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงไมมีขาวมาเก็บไวที่ยุงขาวแหงนี้อีก ยุงขาว
จึงเลิกใชงานไปโดยปริยาย
โครงสรางของยุงขาวของสมัยกอนนั้นมีความนาสนใจ และพบเห็นไดยากในปจจุบัน ยุงขาวแหงนี้ปลูก
สรางโดยใชโครงสรางไม หลังคาปูดวยสังกะสี ฝาผนังของอาคารใชไมที่มีความกวางประมาณ 10 นิ้ว ยาวเปน
ผืนเดียว เรียงตอกันสามตั้ง และทางดานขวางของอาคาร มีแผนไมเรียงในแนวนอนเพื่อวัดปริมาณขาว ที่เสา
กลางอาคารมีรอยบากเปนขั้นๆ สันนิษฐานวาใชสําหรับวางโครงสรางไมที่จะแบงขาวในยุงออกเปนสวน ๆ ใน
ปจจุบันวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกในปจจุบันเปลี่ยนไป จึงมียุงขาวลักษณะนี้เหลืออยูนอยมาก ยุงขาวของวัด
เซนตปอลจึงมีความสําคัญในตัวเองในการเลาประวัติศาสตรของชุมชน
5) วิถีชาวประมง
อธิบายวิถีชีวิตของชาวประมงในชุมชนเซนตปอล วิธีการหาปลาและความอุดมสมบูรณแหงแมน้ําบาง
ปะกง จัดแสดงดวยภาพในบอรด บรรยายและจัดแสดงเครื่องมือที่ใชในการประมง
• ภูมิปญญาของนักลาแหงทองน้ํา
• ความหลากหลายในลุมน้ําจืด+เค็ม
6) วิถีชาวสวน
บรรยายวิถีชีวิตชาวสวนที่เคยมีอยูในชุมชน โดยเฉพาะสวนหมากแปดริ้วที่ขึ้นชื่อ ภูมิปญญาการขุด
รองสวนที่แตกตางจากที่อื่น และความอุดมสมบูรณของพื้นที่ โดยใชบอรดจัดแสดงและการจัดแสดงเครื่องมือ
และอุปกรณตาง ๆ ที่ใช โดยมีหัวขอยอย ดังนี้
• ของสวนขึ้นชื่อ
• รองสวนใหญ ทําไมหละ?
• เครื่องมือแหงภูมิปญญา-สรางเอง ซอมเอง
7) วิถีชาวนา
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แสดงภูมิปญญาในการใชวิถีชีวิตชาวนาในชุมชน ที่มีความเกี่ยวของและมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและ
ธรรมชาติ มีการใชน้ําจากคลองบางไผและคลองหลอด ซึ่งมีความเปนน้ําจืดและน้ําเค็มแตกตางกับไปในแตละ
ชวงของป การใชแรงงานควายในการไถนาและการเลี้ยงสัตว จําพวก หมู ไก เพื่อบริโภคและเปนอาชีพเสริม
แบงออกเปนหัวขอยอย ดังตอไปนี้
• ทํานา จายคาเชาอยางไร
• ปลูกขาวอยางไร ใหไดผลดี
• ตอนหมู ตอนไก เปนอาชีพหลัก เลี้ยงหมู เลี้ยงไก เปนอาชีพเสริม
8) ชุมชนในปจจุบัน-อนาคต
แสดงเนื้อหา ที่ชาวชุมชนสามารถเพิ่มเติมได ปรับเปลี่ยนได และใหชาวชุมชนไดแสดงออกถึงจุดเดน
ของชุมชนในปจจุบัน ซึ่งอาจรวมไปถึงบุคคลที่ยกยอง และสถานที่ที่มีความสําคัญ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต
ละเทศกาล
• ของดี คนดัง ของชุมชน
• งานเทศกาลหามพลาด
• ลูกไมหลนไมไกลตน
9) ขอคิดเห็น
เปนสวนนําเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคนภายในชุมชน และคนภายนอกที่เขามาเยี่ยมชมแหลง
เรียนรู เพื่อเปนกําลังใจและชวยในการพัฒนาของชุมชน โดยจะแบงการแสดงความคิดเห็น ดังตอไปนี้
• เซนตปอลในฝน
• ชวยแกปญหาหนอย
• เรา..(รัก)..เซนตปอล
แนวทางการออกแบบปรับปรุงสถาปตยกรรมของอาคาร
การจัดตั้งศูนยเรียนรูในชุมชน ใชแนวทางดังตอไปนี้
1) การใหคนในชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการทํางาน รวมไปถึงความสามารถในการบริหารจัดการดวย
ตนเอง การออกแบบปรับปรุงอาคารจึงใชแนวทางแบบ “พอเพียง” มีการใชงบประมาณอยางประหยัด ใหดูแล
รักษางาย
2) ออกแบบใหเขากับสภาพภูมิอากาศ มีการใชพลังงานอยางเหมาะสม โดยมีการปรับปรุงระบบการ
ระบายอากาศในอาคารดวยการเพิ่มชองระบายอากาศดานลางของผนังไมรอบอาคาร รวมทั้งมีการปรับเพิ่ม
ชองแสงดานตั้งบางสวนของอาคาร เพื่อนําแสงธรรมชาติมาใชในสวนของหลังคาเดิมที่เปนสังกะสี จะมีการเพิ่ม
วัสดุกันความรอนใตหลังคา และเปลี่ยนวัสดุหลังคาเพื่อลดรังสีความรอนที่เขาสูอาคาร
3) ในสวนของการจัดแสดงมีการใชเทคนิคหลาบแบบ เชน การจําลองบรรยากาศ จัดแสดงดวยวัตถุจริง
การใชหุนจําลอง บอรดกราฟฟค รวมไปถึงการใชมัลติมีเดีย ซึ่งมีขนาดความตองการการใชพื้นที่ตางกัน จึงมี
การออกแบบอุปกรณในการจัดวางวัตถุจัดแสดงหลักไว 4 ประเภท ไดแก แทนจัดแสดง ชั้นจัดแสดง บอรด
กราฟฟค และเกาอี้นั่งชม ทั้งนี้สวนที่สามารถนําวัสดุเหลือใชที่มีอยูในชุมชนมาดัดแปลงได ก็ไดนําเอามา
ปรับปรุงหรือออกแบบใหตอบสนองการใชงานและเกิดความงามอยางเรียบงายซึ่งสวนใหญทําจากไมเกา หรือ
เครื่องเรือนเกา สําหรับการจัดวางสิ่งของจัดแสดงขนาดเล็กจะออกแบบเปนชั้นไมตางระดับติดตั้งไปกับแนว
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ผนังเดิมของอาคาร เพื่อประหยัดพื้นที่ ประหยัดวัสดุ และกลมกลืนไปกับตัวสถาปตยกรรม นอกจากนี้ในการ
ออกแบบแทนจัดแสดง มีการคํานึงถึงการใชสอยใหปรับเปลี่ยนไดงาย เพื่อใหชุมชนสามารถหมุนเวียนสิ่งของ
จัดแสดงไดสะดวก ซึ่งสิ่งของจัดแสดงเหลานี้ไดมาจากการบริจาคของชาวบานภายในชุมชน
4) การใหแสงสวางในการแสดงนิทรรศการ หลักการโดยทั่วไปคือการใหแสงสวางสองเนนวัตถุจัดแสดง
และเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งในศูนยการเรียนรูนี้ เลือกใชเทคนิคหลัก ไดแก การให
แสงดานขางจากธรรมชาติบริเวณปลายสุดของอาคาร การใหแสงแบบสองขึ้น (uplighting) บริเวณแทนจัด
แสดงตรงสวนกลาง และการใหแสงแบบเนนเฉพาะจุด (accent light) จากโคมสองดานบนบริเวณพื้นที่จัด
แสดงโดยรอบ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางแสงไดโดยรอบ มีการเลือกใชหลอดไฟประหยัดพลังงานเพื่อลดการ
ใชไฟฟา และลดความรอนที่เกิดขึ้นจากหลอดไฟ ซึ่งจะมีผลตอระดับอุณหภูมิภายในอาคาร โดยเฉพาะอาคาร
ขนาดเล็กหลังนี้ มีการนําหลอดไฟ LED มาใชเพื่อสองเนนวัตถุ นอกจากจะลดการใชพลังงานแลว หลอด LED
มีอายุการใชงานที่ยาวกวาหลอดฮาโลเจนมากกวา 10 เทา ก็จะลดภาระในการดูแลรักษาไดมาก ในสวนของ
การใหไฟแบบสองขึ้น (uplighting) ใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนตซึ่งเปนหลอดประเภทประหยัดพลังงานเชนกัน
งบประมาณ
งบประมาณโครงการมี 3 หมวดหลัก คือ การปรับปรุงโครงสรา งอาคารยุงขาว งานนิท รรศการ
พิพิธภัณฑ และคาดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (1 ลานบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
รายละเอียด
รวมเปนเงิน (บาท)
ก.งานปรังปรุงโครงสรางอาคารยุงขาว
1 งานซอมแซมโครงสราง (เสา/คาน/ตง/ค้ํายัน)
61,000
2 งานประตูหนาตาง
20,400
3 งานพื้น
136,500
4 งานฝาเพดาน (มุมจากภายใน)
18,300
5 งานซอมแซมผนัง (ตอเติม/ดัดแปลง)
247,800
6 งานซอมแซมบันได
5,000
รวมราคา
489,000
ข.งานนิทรรศการพิพธิ ภัณฑ
1 งานปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง
ติดตั้งดวงโคมใหมหลอดLED
12,100
งานเดินสายไฟ/ติดตั้งปลั๊กไฟและเมนบอรด
42,400
2 งานเครื่องเรือน
ช-01 ชั้นวางสิง่ ของจัดแสดง
5,500
ช-02 ชั้นวางหุนจําลองผังบริเวณ
7,000
ช-03 ชั้นวางสิง่ ของจัดแสดง
21,000
ช-04 ชั้นวางสิง่ ของจัดแสดงทําจากไมเกาขัดทําสี
12,000
ก-01 เกาอี้
8,000
ต-01 โตะวางหุนจําลองยุงฉาง
3,500
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ลําดับ

3
4

รายละเอียด
รวมเปนเงิน (บาท)
ฟ-01 ตูเกาวางสิ่งของจัดแสดง (ปรับปรุงทําสีใหม)
5,000
งานปรับปรุงเรือสําหรับจัดแสดง พรอมฐานรองเหล็กทําสีพน
24,000
งานบอรดจัดแสดง บอรดไมอัดพรอมติดตั้งกระจกเงาบนโครงเหล็กทําสีพน
50,000
ยึดกับโครงสรางอาคาร พรอมติดตั้ง
งานเลขนิเทศน (งานจัดกราฟฟค ปายบอรดและมัลติมีเดีย)
ขนาด A 1
130,000
ขนาด A 3
10,500
งานหุนจําลอง
หุนจําลองผังบริเวณ
30,000
รวมราคา
361,000
ค.คาดําเนินการ 15%
150,000
รวมทั้งสิน้
1,000,000

การวางแผนการดําเนินงาน
การดําเนินโครงการ ใชเวลารวม 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2559 ดังนี้
กิจกรรม\ชวงเวลา
1.จัดประชุมผูมีสวนรวม
2.จัดหาผูรับเหมากอสราง
3.กอสราง
4.ทดสอบการใชงาน
5.การเปดใชงาน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
2558
2559
2559
2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประโยชนที่ไดรับ
โครงการปรับปรุงอาคารยุงขาวเปนศูนยการเรียนรูวิถีชุมชนวัดเซนตปอลนี้เปนตัวอยางของการทํางาน
รวมกันของนักวิจัยและชุมชนอยางมีระบบซึ่งการที่ชาวบานมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการทํางาน สงผลใหชุมชน
มีความกระตือรือรนในการมองหาคุณคาที่มีอยู และมีความริมเริ่มรวมกันเพื่อหาแนวทางที่จะรักษาและพัฒนา
สิ่งที่ชุมชนมีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ชาวบานจะไดมีสวนรวมในการปรับปรุงซอมแซม ทั้งนี้เพื่อสะทอน
แนวทางการดําเนินชีวิตที่เรียบงายและชวยเหลือตนเองไดของชุมชนซึ่งเปนคุณคาที่สําคัญยิ่ง ซึ่งผลสําเร็จของ
งานนอกจากจะเปนประโยชนใหกับชุมชนเซนตปอลแลว ก็จะสามารถเปนแหลงเรียนรูตัวอยางใหกับชุมชนอื่น
และกับสังคมโดยรวมไดอีกดวย
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ภาพที่ 5.4-2 ภาพตัวอยางโครงการปรับปรุงอาคารยุงขาวเปนศูนยการเรียนรูวิถีชุมชนวัดเซนตปอล
ในปจจุบัน ยังไมมีงบประมาณในการอนุรักษตัวอาคารยุงขาวในสวนอื่น ๆ ยกเวนการเปลี่ยนวัสดุ
หลังคา ดังนั้น โครงการจัดสรางศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนวัดเซนตปอล จึงตองเลื่อนออกไป
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บทที่ 6
การสรางองคความรูและจิตสํานึก
การสรางองคความรูและจิตสํานึกมีหลายรูปแบบ ซึ่งทําใหคนชุมชนวัดเซนตปอลรับรูไดวา วัดเซนต
ปอล มีความสําคัญและมีความนาสนใจในดานมรดกทางวัฒนธรรม
6.1 การเยี่ยมชมวัดเซนตปอล
ในชวง พ.ศ.2556 เปนตนมา มักมีสัตบุรุษจากวัดคาทอลิกอื่นๆ มาเยี่ยมชมวัดเซนตปอลอยูเสมอ รวม
ทังนักวิชาการ อาจารยทางดานสถาปตยกรรมศาสตร เชน ศาสตราจารยกําธร กุลชล คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รองศาสตราจารย ดร.วีระ สัจกุล ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต จุลาสัย คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย Jean-Jacques DUPUY แหงสถาบัน
สถาปตยกรรมศาสตรแวรซายส (Ecole d’Architecture de Versailles) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
นอกจากนี้ ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2557 คณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันสถาปตยกรรมศาสตร
แวร ซ ายส และจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ย าลั ย จํ า นวนประมาณ 25 คน ได ม าเยี่ ย มชมวั ด เซนต ป อล ซึ่ ง อยู ใ น
กระบวนการอนุรักษหอระฆังและศาลาทาน้ํา โดยมีตัวแทนของวัดและชุมชนใหการตอนรับ

ภาพที่ 6.1-1 คณาจารยและนักศึกษาสถาปตยกรรมมาเยี่ยมชมวัด
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6.2 การจัดนิทรรศการ
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของวัด และการอนุรักษอาคารของวัด จัดในวันฉลองวัด 2 ป คือ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557 และวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงคในการใหขอมูลแกคนใน
ชุมชนและชาวคาทอลิกจากวัดอื่น ๆ ที่มางานฉลองวัด เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติของวัด
และความสําคัญของอาคารเกาในวัดซึ่งมีโครงการอนุรักษ โดยมีการผลิตโปสเตอร และการจัดนิทรรศการ
(ภาพที่ 6.2-1 ถึง 6.2-7)

ภาพที่ 6.2-1 สถานที่ตั้งนิทรรศการ

ภาพที่ 6.2-2 ภาพตัวอยางบอรดจัดแสดงและปายสัญลักษณ
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ภาพที่ 6.2-3 ภาพตัวอยางบรรยากาศงานนิทรรศการ

ภาพที่ 6.2-4 การจัดงานนิทรรศการดานอนุรักษอาคาร

6-4

ภาพที่ 6.2-5 โปสเตอรภาษาอังกฤษเรื่องการอนุรักษชุมชนวัดเซนตปอล
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ภาพที่ 6.2-6 โปสเตอรนักบุญเซนตปอล
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ภาพที่ 6.2-7 โปสเตอรเกี่ยวกับประวัติของวัดที่จัดแสดงในงานนิทรรศการ

ภาพที่ 6.2-8 โปสเตอรเกี่ยวกับการอนุรักษบานพักเจาอาวาส
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ภาพที่ 6.2-9 โปสเตอรเกี่ยวกับการอนุรักษหอระฆังและศาล
6-8
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6.3 การศึกษาดูงานศูนยการเรียนรู
โครงการวิจัยนี้ มีกิจกรรมที่กําหนดไวในการนําชุมชนวัดเซนตปอลไปดูงานตัวอยางศูนยการเรียนรู
หรื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2559 โดยมี ผู เ ดิ น ทางรวม 14 คน โดยมี เ จ า อาวาส
ผูอํานวยการสภาวัด กรรมการสภาวัด และชาวบานวัดเซนตปอล ไดเยี่ยมชมตัวอยางพิพิธภัณฑ 2 แหง คือ
1) พิพิธภัณฑศาสนาที่โรงเรียนบานเณร โรงเรียนดาราสมุทร อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พิพิธภัณฑแหงนี้จัดแสดงวัตถุ และสิ่งของที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมทางศาสนา สวนประกอบของวัด
โบราณ พระรูปของพระเยซู และพจนานุกรม 4 ภาษา พิมพโดยสังฆนายกฌอง ปบติส ปาลเลกัว ซึ่งพิมพใน
สมัยรัชกาลที่ 4 เปนเอกสารหายาก

ภาพที่ 6.3-1 รูปหมูหนาพิพิธภัณฑ
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ภาพที่ 6.3-2 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ

ภาพที่ 6.3-3 พจนานุกรม 4 ภาษาอยูบนขาตั้ง

6-11

2) พิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตําบลอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เปนพิพิธภัณฑขนาดเล็ก ที่ใชคาใชจายต่ําในการจัดแสดง เปนนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตรของ
อางศิลา การเสด็จพระราชดําเนินเยือนอางศิลาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 9
มกราคม พ.ศ.2419 ตอมากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดปรับปรุงตึกราชินี ใหเปนพิพิธภัณฑ ใน
โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระชนมายุ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 จัดตั้ง
เปน “พิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช” และอยูในความดูแลของเทศบาลตําบลอางศิลา

ภาพที่ 6.3-4 ผูเดินทางไปเยี่ยมชมศูนยการเรียนรู

ภาพที่ 6.3-5 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช
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6.4 การจัดกิจกรรมหาทุน
การจัดผาปาการกุศล วัดเซนตปอลไดดําเนินการจัดผาปาการกุศลเพื่อการอนุรักษวัด ในชวงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อใชในการอนุรักษบานพักเจาอาวาสและอาคารอื่นๆ

ภาพที่ 6.4-1 ผาปาการกุศลวัดเซนตปอล
6.5 การจัดกิจกรรมถายรูปในโบสถ
ในชวงวันฉลองวัด วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ.2557 และวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ.2558 เพื่อนําเงิน
รายไดสมทบทุนการอนุรักษ

ภาพที่ 6.5-1 กิจกรรมถายรูปในโบสถหาทุนอนุรักษวัด
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บทที่ 7
การสนับสนุนโครงการของวัดเซนตปอล ดานอื่นๆ
7.1 โครงการแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน
เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากรวมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการสนับสนุน
การใชประโยชนอาคารโบสถนอยภายหลังการอนุรักษอาคาร ซึ่งดําเนินการในชวงพ.ศ.2558-2559 เพื่อเปดใช
เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนวัดเซนตปอล โดยมรการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของวัด
สถาป ต ยกรรมของวั ด พิ ธี ก รรม และสิ่ ง ของที่ ใ ช ใ นพิ ธี ก รรม ฯลฯ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด พิ ม พ เ อกสาร
ประชาสัมพันธอีกดวย
แบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมสงเสริมวัฒนธรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน
****************************************
๑.ชื่อโครงการ แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชนวัดเซนตปอล
๒.หลักการและเหตุผล
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชนวัดเซนตปอล มี ๓ สวน คือ
๑) บานพักภคินี(หลังเกา) ที่กําลังดําเนินการอนุรักษอาคารจะแลวเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ทางวัดมี
โครงการจะปรับปรุงอาคารใชเปนศูนยเรียนรูทางวัฒนธรรมของวัด แตยังขาดงบประมาณในสวนการตกแตง
หอง การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงวัตถุสิ่งของที่ทางวัดและชุมชนรวมกันบริจาคเพื่อจัดแสดง
๒) ยุงข าวเกา กําลังดําเนินการอนุรัก ษอาคารแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ทางวัดมี โครงการ
ปรับปรุงเปนแหลงเรียนรูทางวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต โดยจัดแสดงสิ่งของของวัด และสิ่งของที่คนในชุมชน
รวมกันบริจาคซึ่งมีการจัดทําบัญชีรูปถายและขนาดสิ่งของที่จะบริจาคไวแลว
๓) ภายในวัดเซนตปอลมีอาคารเกาที่มีความเปนมาทางประวัติศาสตรและมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่
นาสนใจที่ไดรับอนุรักษแลว มีความนาสนใจที่เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมในคริสตศาสนาโรมันคาทอลิคใน
รูปแบบของสถาปตยกรรมโคโลเนียลของตะวันตก ที่ประยุกตกับสภาพอากาศเมืองรอนชื้น นับเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนที่สามารถพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูทางการศึกษาไดเปนอยางดี และยังสามารถพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไดอีกดวย
๓. วัตถุประสงค
๑) สรางแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ๑ แหงในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใหมรดกทางวัฒนธรรม
ชุมชนวัดเซนตปอลใหเปนประโยชนในการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
๒) ใช ป ระโยชน อ าคารเก า ของวั ด เซนต ป อลที่ ไ ด รั บ การบู ร ณะแล ว ในการบอกเล า เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตรวัฒนธรรมประเพณี ที่สัมพันธกับคริสตศาสนาโรมันคาทอลิค โดยสะทอนวิถีชีวิตของชุมชนใน
อดีตที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมธรรมชาติในระบบนิเวศนแมน้ําบางปะกง
๓) สรางความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและยังเปนการสรางรายไดเสริมใหแกคนใน
ชุมชนอีกดวย
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๔. กิจกรรมและงบประมาณรายกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
๑. ศึกษา สืบคน และจัดทําองคความรูขอมูลประวัติศาสตร
วัฒนธรรมและวิถีชุมชนวัดเซนตปอล ดังนี้
- จัดประชุมประชาคม/ลงพื้นที่ศึกษาและสํารวจขอมูล
- จัดทําเอกสารขอมูลองคความรูฯ จํานวน ๘๐ เลม
๒. จัดนิทรรศการประวัติศาสตรศาสตร วัฒนธรรม/วิถีชีวิต ชุมชน
วัดเซนตปอล
-ปายนิทรรศการ จํานวน ๔๐ ปาย
-เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ (ขนาดเอ ๕)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
๒๕,๐๐๐ บาท

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เม.ย. ๒๕๕๙

๔๕,๐๐๐ บาท

พ.ค.

๗๐,๐๐๐.บาท

๕. ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงาน
๑) อาจารยและนิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูออกแบบนิทรรศการ
และเอกสารประชาสัมพันธ
๒) ชุมชนและวัดใหขอมูล บริจาคและจัดหาวัตถุ สิ่งของที่จะนํามาจัดแสดงและรวมจัดสิ่งของที่แสดง
๓) จัดกิจกรรมศึกษา สืบทอดองคความรู ตามแผนการดําเนินงาน
๔) ติดตามและประเมินผล
๖. ตัวชี้วัด
ที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

คาเปาหมาย

เครื่องมือ/เอกสาร
หลักฐานอางอิง
-จัดประชุม
๑ - จัดประชุมประชาคม/ลงพื้นที่ศึกษาและสํารวจขอมูล
ขอมูลองคความรู
๑ ครั้ง
จํานวน ๑ ครั้ง ๑ วัน
เกี่ยวกับ
จํานวน ๑ วัน
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๓๐ คน
ประวัติศาสตร/
ผูเขารวม ๓๐ คน วัฒนธรรม/วิถีชุมชน
- มีเอกสารขอมูลองคความรูฯ เพื่อการสืบคนและเผยแพร
จํานวน ๘๐ เลม
วัดเซนตปอล
-เอกสารองค
ความรู ๘๐ เลม
๒. มีนิทรรศการประวัติศาสตรศาสตร วัฒนธรรม/วิถีชีวิต ชุมชน ปายนิทรรศการ ปายโปสเตอร
จํานวน ๔๐ ปาย นิทรรศการ
วัดเซนตปอล
-เอกสารเผยแพร และเอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ
(ขนาดเอ ๕)
แหลงเรียนรูทาง
จํานวน
วัฒนธรรมชุมชน
๑,๐๐๐ เลม
วัดเซนตปอล
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๗. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑) สามารถใชประโยชนในดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยว วัดไทย
จีน คริสต ในพืน้ ที่ลุมแมน้ําบางปะกง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒) การจัดตั้งแหลงเรียนรูจะสนับสนุนใหชุมชนสามารถดํารงรักษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ
ชุมชน
๓) เปนการเพิ่มแหลงเรียนรู ทางวัฒนธรรมประเภทประวัติศาสตร วัฒนธรรม สถาปตยกรรม และวิถีชีวิต
ชุมชน
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ/คณะทํางานและผูรวมดําเนินงาน
๑) เจาอาวาสวัดเซนตปอล
๒) คณะกรรมการสภาภิบาลวัดเซนตปอล
๓) ผูนําชุมชน/ผูนําทองถิ่น ในตําบลบางตีนเปด
๔) ตัวแทนอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๙. การวัดผลประเมินผล
ติดตามประเมินผลใน ๒ ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ/การมีสวนรวม/ผลสัมฤทธิก์ ารดําเนินงาน ดังนี้
๑) แหลงเรียนรู เปนผูประเมินผูเ ขารวมกิจกรรมโดยแบบแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม กอน
และหลังกิจกรรม
๒) การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการผูท รงคุณวุฒิจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม
๓) การติดตามประเมินผลของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงชื่อ

ผูรบั ผิดชอบ
(บาทหลวงชาติชาย เวฬุรัตนกุล)
ตําแหนง เจาอาวาสวัดเซนตปอล
วันที่ ๒๕๕๙
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ใบสมัครเขารับการคัดเลือก
เขารวมโครงการแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
๑) ชื่อแหลงเรียนรู แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมชุมชนวัดเซนตปอล
๒) สถานที่ตั้งบานเลขที่ ๖๒ หมูที่ ๙ ซอย – ถนน –
ตําบล บางตีนเปด อําเภอ เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย ๒๔๐๐๐ โทรศัพท ๐๓๘-๕๑๙-๖๑๗ โทรสาร –
เว็บไซต www.saintpaul.or.th
๓) ผูรับผิดชอบหลัก
หนวยงาน/สถานที่ วัดเซนตปอล
ชื่อ-สกุล ผูรับผิดชอบ บาทหลวงชาติชาย เวฬุรัตนกุล
ตําแหนง เจาอาวาส
โทรศัพท ๐๓๘-๕๑๘-๖๑๗, ๐๘๔-๗๗๔-๙๗๕๕ โทรสาร –
ชื่อ-สกุล ผูรับผิดชอบ คุณจันทิมา กุลวิทย
ตําแหนง เลขานุการโครงการ
โทรศัพท ๐๘๑-๘๓๘-๕๐๓๙
๔) ประเภทของแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม
 ๑) พิพิธภัณฑพื้นบาน (บาน/โรงเรียน/วัด/มัสยิด)
 ๒) ศูนยวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 ๓) แหลงเรียนรูอื่นๆ โปรดระบุ แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม
๕) ความเปนมา/วัตถุประสงคของการจัดตั้งแหลงเรียนรู/เอกลักษณหรือจุดเดนทางวัฒนธรรมของทาน
(ใหมีภาพถายเปนเอกสารประกอบแหลงเรียนรู หรือสงเปนแผนซีดี)
สังฆนายกฌอง บับติสต ปาลเลกัวซ แหงคณะมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ไดจัดตั้งวัดเซนตปอลเปนวัด
แหงแรกทางฝงตะวันตกของลุมน้ําบางปะกงในสมัยรัชกาลที่ ๓ ตอมาวัดไดยายมาทางฝงตะวันออก ใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ วัดเซนตปอลเกิดจากการบริจาคเงินของคริสตชนชาวเมืองลาวาล ในประเทศฝรั่งเศส มา
ซื้อที่ดินเพื่อสรางวัดแหงใหม บาทหลวงอันตน ชมิตต ไดสรางโบสถกออิฐถือปูนสําเร็จใน พ.ศ. ๒๔๑๖
นอกจากนี้ยังมีการสรางอาคารอื่นๆ ไดแก บานพักพระสงฆ หอระฆัง โรงเรียน บานพักภคินี(หลังเกา) ยุง
ขาว ศาลาทาน้ํา ซึ่งเปนอาคารไมสักอายุไมต่ํากวา ๑๐๐ ป รวมทั้งสุสาน บอน้ําจืดของวัด ฯลฯ เมื่อโบสถ
หลังแรกมีสภาพทรุดโทรม จึงมีการสรางโบสถแหงใหม และมีการฉลองวัดใน พ.ศ. ๒๕๑๓ ตอมายังมีการ
สรางองคประกอบอื่นๆของวัด เชน ถ้ําแมพระ อนุสาวรียนักบุญเปาโล วัดเซนตปอล เปนวัดในสวนยกรอง
โดยมีที่อยูอาศัยของคริสตชนอาศัยอยูในที่ดินของวัดเกือบ ๒๐๐ ไร ชุมชนแหงนี้จึงมีอัตลักษณที่เกิดจาก
สถาป ต ยกรรมในคริ ส ต ศ าสนาโรมั น คาทอลิ ก ในรู ป แบบสถาป ต ยกรรมตะวั น ตกที่ ป ระยุ ก ต เ ข า กั บ
ภูมิอากาศเมืองรอน อาคารไมที่ยังคงอยูในสภาพควรไดรับการอนุรักษ นอกจากนี้วัดเซนตปอล ไดรับ
รางวัลอนุ รัก ษศิล ปะสถาป ตยกรรมประเภทศาสนสถานดีเด น และประเภทชุ มชนดี เดน จากสมาคม
สถาปนิกสยามแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ในปจจุบันวัดเซนตปอล ไดดําเนินการอนุรักษอาคารไมหลายหลัง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยไดรับ
ความรวมมือทางวิชาการจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ออกแบบและบูรณะ
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อาคารบานพักพระสงฆ หอระฆัง ศาลาทาน้ํา บานพักภคินี และยุงขาว โดยการมีสวนรวมของภาคเอกชน
หลายบริษัทในการบริจาควัสดุกอสราง ไดแก สีรักษาเนื้อไม สีทาไม กระเบื้องปูหลังคา กระเบื้องปูพื้น ไม
เนื้อแข็ง ฯลฯ การบริจาคเงินของคริสตชน และผูมีจิตศรัทธา โดยที่วัดเซนตปอลตั้งอยูริมแมน้ําบางปะกง
จึงมีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวประเภทวัดหรือศาสนสถาน ๑ ใน ๔ ประเภท คือ วัดไทย
วัดจีน มัสยิด และวัดฝรั่ง ซึ่งเกิดจากการตั้งถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุและความเชื่อที่หลากหลายในเมือง
ฉะเชิงเทรา
การจัดสรางแหลงเรียนรูชุมชนวัดเซนตปอล ใชอาคารบานพักภคินี(หลังเกา) ซึ่งมิไดใชงานแลว
และบูรณะแลวเสร็จ ปรับปรุงเปนสถานที่รับนักทองเที่ยว โดยบานพักภคินีจะจัดแสดงดานประวัติศาสตร
วัฒนธรรม ความเชื่อ และลักษณะสถาปตยกรรมของอาคารตาง ๆ ของวัด
๖) ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงาน
๑) วัด ชุมชน และอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกันศึกษา สืบคนและ
จัดทําองคความรูขอมูลประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
๒) ชุมชนและวัดใหขอมูล บริจาคและจัดหาวัตถุ สิ่งของที่จะนํามาจัดแสดงและรวมจัดสิ่งของที่แสดง
๓) อาจารยและนิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูออกแบบนิทรรศการและ
เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
๔) จัดนิทรรศการ และจัดเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธในบานพักภคินี(หลังเกา)
๗) ตัวชี้วัด
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
คาเปาหมาย
เครื่องมือ/เอกสารหลักฐานอางอิง
๑. หนังสือ ชื่อ แผนที่สิ่งแวดลอมมรดกทางวัฒนธรรม
ผูเยี่ยมชม
๑ จัดทําแหลงเรียนรูใน
ชุมชนวัดเซนตปอล โดยสํานักนโยบายและแผน
อาคารบานพักภคินี(เดิม) นักศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๐
โดยมีปายนิทรรศการและ และ
นักทองเที่ยว ๒. หนังสือ ชื่อ การฟนฟูจิตวิญญาณชุมชนริมแมน้ําบาง
เอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ
ปะกง โดยวันชัย มงคลประดิษฐ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖
๘) ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑) สามารถใชประโยชนในดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยววัดไทย
จีน คริสต ในพืน้ ที่ริมน้ําบางปะกง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒) สนับสนุนใหชมุ ชนเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร วัฒนธรรมของชุมชน
๓) เปนการเพิ่มแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมประเภทประวัติศาสตร วัฒนธรรมของสถาปตยกรรมของ
ชุมชน
๙) ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรวมดําเนินการ
๑) เจาอาวาสวัดเซนตปอล
๒) คณะกรรมการสภาวัดเซนตปอล
ลงชื่อ...........................................................ผูรับผิดชอบแหลงเรียนรู/ผูเสนอ
( บาทหลวงชาติชาย เวฬุรัตนกุล )
ตําแหนง เจาอาวาส
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ..........
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7.2 โครงการหองน้ําสาธารณะ
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บทที่ 8
สรุปผลการดําเนินงาน
รายงานแผนการวิจัยสถาปตยกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ในโครงการวิจัย โครงการ
อนุรักษสถาปตยกรรมวัดเซนตปอลและการจัดการทองเที่ยวชุมชน มีดังนี้
1. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัย
ผลสําเร็จและความคุมคา
1) ผลสําเร็จเบื้องตนระดับ P(Preliminary Results)
- การดําเนินการอนุรักษและปรับปรุงอาคาร 2 หลัง
ไดแก บานพักพระสงฆ และหอระฆัง ในชวงแปด
เดือนแรกของการวิจัย
2) ผลสําเร็จกึ่งกลาง ระดับ I (Intermediate
Results)
- การดําเนินการอนุรักษและปรับปรุงอาคาร 3 หลัง
ไดแก บานพักพระสงฆ หอระฆัง และศาลาทาน้ํา
ในชวงเวลา 12 เดือน
3) ผลสําเร็จตามเปาประสงค ระดับ G (Goal
Results)
- สามารถสํารวจและรังวัดอาคารได 5 หลัง คือ
บานพักพระสงฆ หอระฆัง ศาลาทาน้ํา ผนังโบสถ
เกา และบานพักภคินี
- สามารถดําเนินการอนุรักษปรับปรุงอาคารในวัดรวม
5 หลัง คือ บานพักพระสงฆ หอระฆัง ศาลาทาน้ํา
ผนังโบสถเกา และบานพักภคินี

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ



ดําเนินการเสร็จในชวงเวลา 15
เดือน



ดําเนินการเสร็จในชวงเวลา 20
เดือน



ดําเนินการเสร็จในชวงเวลา 22
เดือน



ขอเปลี่ยนการอนุรักษโบสถเกา
(เนื่องจากทางวัดยังไมพรอมที่
จะดําเนินการ) เปนอาคารยุง
ขาว เนื่องจากมีผูบริจาควัสดุ
กอสราง ทําใหสามารถ
ดําเนินการไดในระยะเวลา 30
เดือน
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2. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยั สูกลุมเปาหมาย
ผลการ
แผนการถายทอดเทคโนโลยี
ดําเนินงาน
• การเผยแพรผลงานวิจัย งบประมาณ 2557
1) ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท, วันชัย มงคลประดิษฐ
และวรรณภา พิมพวิริยะกุล. “การอนุรักษและฟนฟู
วัดเซนตปอล”, ในจุลสารอิโคมอส, 2557.
2) Siriwan Silapacharanan. 2014. “Waterfront
Community Landscape of Bang Pakong
River: Identity, Transformation and
Coexistence”, Proceeding of the ACLA
International Symposium “Waterfront Asian
Cultural Landscape” organized by Asian
Cultural Landscape Association and Urban
Greening Institute, Seoul National
University, 7-9 October 2014.
3) Siriwan Silapacharanan and Wonchai
Mongkolpradit. 2014. “Conservation of
St.Paul Church Historical Urban Landscape”
paper presented in ICOMOS Thailand
International Conference 2014, December
11-13} 2014, Silpakorn University, Bangkok.

หมายเหตุ



ตีพิมพแลว



ตี พิ ม พ แ ล ว เดื อน ตุ ล าค ม
พ.ศ.2557



เผยแพร แ ล ว เดื อ นธั น วาคม
พ.ศ. 2557



ตีพิมพแลว



ตีพิมพแลว



เผยแพรแลว

• การเผยแพรผลงานวิจัย งบประมาณ 2558
1) ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท และวันชัย มงคลประดิษฐ.
“อัตลักษณชุมชนวัดเซนตปอล”, วารสารวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2558
2) Siriwan Silapacharanan, Wonchai
Mongkolpradit and Vannapa Pimviriyakul.
“Preservation of Saint Paul Church Heritage,
Chachoengsao Province”in Journal of the
Royal Institute of Thailand 2015.
3) Siriwan Silapacharanan. “The Creation and
Construction of Saint Paul Church,
Thailand”, paper presented in 7th Asian
Conference on Environmental-Behaviour
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แผนการถายทอดเทคโนโลยี
Studies, National Taiwan University, Taipei,
Taiwan, 9-10 April 2016.“Innovation, Sharing
and Cultural Diversity”
3. กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรม

1) การจัดประชุมหารือเรื่องอนุรักษสถาปตยกรรม
ของวัดเซนตปอล
2) การจัดนิทรรศการเรื่อง “การดําเนินการอนุรักษ”

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

ผลการ
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
ปละ 2 ครั้ง ดําเนินการแลว
รวม 4 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง วันฉลองวัด 26 มิ.ย.2557
รวม 2 ครั้ง วันฉลองวัด 27 มิ.ย.2558

3) การจัดกิจกรรมถายรูปในโบสถ เพื่อหาทุนอนุรักษ
อาคารในวัด

ปละ 1 ครั้ง วันฉลองวัด 26 มิ.ย.2557
รวม 2 ครั้ง วันฉลองวัด 27 มิ.ย.2558

4) การขอรับบริจาควัสดุกอสรางเพื่อการอนุรักษ
อาคาร

วัสดุจาก 3 1) สีทาไม 5 หลัง จากบริษัท ที
โอเอ เพนท ประเทศไทย
บริษัท
จํากัด
2) กระเบื้องลอนคูมุงหลังคา
สําหรับอาคาร 4 หลัง จาก
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
3) หลอดไฟ จากบริษัท โตชิบา
4) กระเบื้องปูพื้น บานพักภคินี
(หลังเกา) จากบริษัทเดคคอร
มารท จํากัด
เอกสารแนบ ดําเนินการชวง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 –
มิถุนายน พ.ศ. 2559

5) ดําเนินการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกรม
สงเสริมวัฒนธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน
1. ศึกษา สืบคน และจัดทําองคความรู ขอมูล
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและวิถีชุมชนวัดเซนตปอล
2. จัดนิทรรศการประวัติศาสตร วัฒนธรรม/วิถีชีวิต
ชุมชนวัดเซนตปอล
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