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 The present research aims to: 1) Compile and study the cultural resources in St. 
Joseph Catholic Church Ayutthaya; 2) Study the factors involved in the continued existence of 
the cultural resources in St. Joseph Catholic Church Ayutthaya. This qualitative research use 
documentary and fieldwork data obtained from participant and non-participant observation of 
Roman Catholic rituals and activities. In-depth interviews were conducted with key informants, 
namely, Father Taveesak Kitcharoen, the abbot of the Church, Church officials, members of the 
Pastoral Council Committee, and certain members of the Church’s surrounding community.
 The research found the cultural resources in St. Joseph Catholic Church Ayut-
thaya to consist of both tangible and intangible cultural resources in the forms of religious 
architectures, relics as well as religious rituals and ritual paraphernalia. These cultural re-
sources have undergone very little changes. The Roman Catholic Church has established 
clear-cut line of command and operations that church administrators at national, regional, 
and individual church have to follow. The abbot of St. Joseph Catholic Church Ayutthaya 
plays important roles in the management of the Church’s cultural resources with the assis-
tance of the Church’s Pastoral Council Committee, the Legion of Mary, and the Christian 
community.
 The present study indicates that the differences in religious faith and beliefs as 
well as the organizational structures of each religion have strong influence over their cul-
tural resource management policies and measures. The underlying Roman Catholic faiths and 
beliefs in the sacredness of religious architectures, relics, rituals and ritual paraphernalia, that 
have been transmitted from past to present, together with the Roman Catholic Church’s 
clear-cut policies, budget allocation and operational steps in the preservation of religious 
cultural resources, with special emphases on the preservation of architectural and spiritual 
values of its cultural resources for the performance of religious rituals and practices, and 
close community participation are the main factors for the continued existences of the cul-
tural resources in St. Joseph Catholic Church Ayutthaya.
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ใส่ใจ ให้ก�าลงัใจยามทีรู่ส้กึท้อแท้ และให้ความช่วยเหลอื ค�าปรกึษาและรบัฟังกบัลกูศษิย์คนนีใ้นทกุเรือ่ง
เสมอจนวิทยานิพนธ์ส�าเร็จลุล่วง และขอขอบคุณ รศ.สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ และรศ.ชนัญ วงษ์วิภาค 
ที่กรุณาและสละเวลามาเป็นคณะกรรมการสอบท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พร้อมท้ังให้ค�าปรึกษาแนะน�าอัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างยิ่ง 
 ขอขอบคุณคณาจารย์คณะโบราณคดี สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ที่มอบโอกาส 
และช่วยประสทิธิป์ระสาทความรู ้และมอบประสบการณ์การเรยีนรู ้ค�าแนะน�า ก�าลงัใจแก่ลกูศษิย์ตลอด
เวลาที่ศึกษา และสามารถน�าความรู้มาใช้ในงานวิจัยในการท�าวิทยานิพนธ์จนส�าเร็จ
 งานวทิยานพินธ์เล่มนีจ้ะไม่ส�าเร็จเลยถ้าไม่ได้รบัความรกั ก�าลงัใจ สนบัสนนุ คอยช่วยเหลอื
ทกุอย่างและผูท่ี้เป็นแรงบันดาลใจคอืคณุพ่อ(เลีย้ง)วฑิรูย์ ช�านาญธรรม ทีแ่ม้วนันีจ้ะไม่ได้เหน็ความส�าเรจ็
ของผู้วิจัยจนงานส�าเร็จ เพราะท่านได้อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าดั่งที่ท่านศรัทธาเสมอ และเชื่อว่าท่าน
ได้รับรู้ถึงความส�าเร็จของผู้วิจัยท่ีท่านรอคอยที่แม้จะนาน รวมทั้งคุณพ่อที่เสียชีวิตที่ให้อิสระทางความ
คิด โดยผู้วิจัยจะระลึกถึงท่านทั้งสองด้วยความรักเสมอไป 
 ขอขอบคณุด้วยความรกัแก่ครอบครวั คณุแม่ทีใ่ห้ความรักความเข้าใจ ก�าลังใจ ทนุสนบัสนนุ 
รับฟังและให้อิสระในการใช้ชีวิตกับลูกคนนี้ทุกเรื่อง รวมทั้งพี่ชาย น้องชายของผู้วิจัยที่ให้ก�าลังใจและ
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อระหว่างที่ท�าวิทยานิพนธ์ และครอบครัวพี่เ(ลี้ยง)ที่ส่งก�าลังใจให้ผู้วิจัย
 ขอขอบคุณคุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาส พี่ตั้ม เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯวัดนักบุญ
ยอแซฟ พีเ่กต ุคณุตาโสภ ีคณุยายยพุนิ รวมทัง้ผูใ้หญ่บ้าน ชาวบ้านชมุชนโดยรอบวดัทีใ่ห้ข้อมลูและตอบ
ค�าถามทุกเรื่องและให้ความช่วยเหลือด้วยความเมตตาและคอยถามไถ่ให้ก�าลังใจกับผู้วิจัยตลอดระยะ
เวลาที่ท�าวิจัย รวมทั้งขอขอบคุณพี่พุฒิพงศ์ เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุที่ให้ความกรุณาช่วยค้นคว้าตอบ
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อรรถ กิ๊ก และคนอื่นๆ ที่ไม่สามารถพิมพ์ชื่อได้หมด ที่คอยเป็นก�าลังใจให้กันสม�า่เสมอ โดยเฉพาะพี่เป้ 
พีแ่กว นกยงู ท่ีคอยรบัโทรศพัท์และผลดักนัปลอบใจทกุครัง้ทีเ่กดิปัญหาทางจติใจระหว่างท�าวทิยานพินธ์
 ขอขอบคุณเจ้านาย คุณยอดยิ่ง โสภณ พี่ปุ๊ก พี่ติ้ง พี่แตง พี่ออน ป้าจุก และพนักงานบริษัท
บพธิจ�ากดัท่ีให้ก�าลงัใจและช่วยเหลอืกบัผูว้จิยัตลอดระยะเวลาทีศ่กึษา จนวทิยานพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็ และ
เพื่อนโอ๋ ที่ให้ก�าลังใจเสมอมา
 ขอขอบคณุ พีจ่นิ และเจ้าหน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทกุท่านทีใ่ห้ความกรณุาในการตอบค�าถาม 
และขอขอบคุณพี่หมี ที่ช่วยเหลือ จนกระทั่งจบการศึกษา
 ประโยชน์และคุณค่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบให้ผู ้มีพระคุณทุกท่าน หากผิดพลาด 
ประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับความผิดแด่เพียงผู้เดียว 
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บทที่ 1

บทน�ำ

1. ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 ศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความส�าคัญของสังคม	 เพราะศาสนาช่วยขัดเกลาจิตใจ	 และ 
ช่วยคมุพฤตกิรรมของคนให้อยูภ่ายในกรอบศลีธรรม	ซึง่ศาสนามีส่วนส�าคญัในการสร้างรากฐานจิตส�านกึ
ที่ดีแก่คนในสังคม	 โดยศาสนามีบทบาทในการช่วยก�าหนดหน้าที่	 ความรับผิดชอบของบุคคลและ 
สังคม	 และศาสนาคือสิ่งที่พึ่งทางใจให้กับคนในสังคม	 เพราะความเชื่อความศรัทธาที่ไม่ต้องการ 
ค�าอธิบาย	ไม่ต้องค้นคว้าหาเหตุผล	 (อมรา	พงศาพิชญ์,	2541:	57)	และกรอบค�าสอนของศาสนาเป็น 
ส่ิงที่คนในสังคมยอมปฏิบัติตามโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ	 ที่อาศัยความเชื่อและค�าสอนผ่าน
ตวัแทนของแต่ละศาสนาผ่านทางสญัลกัษณ์ทีส่ะท้อนเป็นพธิกีรรม	ความเชือ่ความศรทัธาของศาสนาใน
แต่ละสังคม	ยังก�าหนดรูปแบบของวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุในทุกด้าน	ตลอดจนการรักษา
และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นให้ด�ารงอยู่	 ที่จะเห็นอิทธิพลของศาสนาได้อย่างชัดเจน 
จากมรดกทางวฒันธรรมท่ีเกีย่วข้องกบัสถานทีศ่กัดิส์ทิธิห์รอืสิง่ทีเ่ป็นวตัถเุชือ่ว่าศกัดิส์ทิธิ	์เช่น	วดั	เทวาลยั	
โบสถ์	 มัสยิด	 พระพุทธรูป	 ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในความเชื่อและพิธีกรรม 
ทางศาสนา	
	 สงัคมไทยมกีารศกึษาเกีย่วกบับทบาทของศาสนาและองค์กรทางศาสนาในการอนรุกัษ์และ
จัดการมรดกวัฒนธรรมอยู่พอสมควร	แต่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาบทบาทของศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนา
หลกัของสงัคมไทย	เช่นงานของ	ศ.ดร.ศกัดิช์ยั	สายสิงห์	และเกศนิ	ีศรีวงศ์ษา	(2553)	เรือ่งการท�านบุ�ารงุ
ศาสนสถานและโบราณสถาน:	 อ�านาจและวิธีการ	 พระปลัดประพจน์	 อยู่ส�าราญ	 (2552)	 บทบาท
พิพิธภัณฑ์ในการพัฒนาชุมชน:	 พหุกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน	 อ�าเภอนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	
เป็นต้น	แต่การศกึษาบทบาทของศาสนาทีไ่ม่ใช่ศาสนาหลกัของสงัคมไทย	เช่น	ทรพัยากรวฒันธรรมของ
ศาสนาครสิต์	ยงัไม่มผีูศ้กึษาไว้มากนกั	ดังนัน้ผู้ศกึษาจึงสนใจทีจ่ะศกึษาทรัพยากรวฒันธรรมของศาสนา
คริสต์	 เน้นนิกายโรมันคาทอลิก	 ซึ่งยังมีรูปแบบเป็นไปตามกรอบประเพณีอยู่มาก	 เพื่อท�าความเข้าใจ
ลักษณะส�าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมศาสนา	ที่ยังด�ารงอยู่โดยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก	โดยศึกษา
จากทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
	 พื้นที่ต�าบลส�าเภาล่ม	 อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เป็นพ้ืนท่ีมี
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนชาวต่างชาติ	เช่น	ชาวโปรตุเกส	ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นชาวต่างชาติ
ยุโรปประเทศตะวันตกแรกท่ีเข้ามาติดต่อทางการทูตและการค้าในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่	 2	 
พ.ศ.2054	 (ค.ศ.1511)	และตั้งถิ่นฐานช่วงปลายสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที	่ 2	 โดยได้รับพระราชทาน
ทีด่นิและชาวโปรตเุกสมบีทบาทด้านการค้า	ทหารรบัจ้าง	เผยแผ่ศาสนา	ต่อมาสมยัสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราชชาวโปรตเุกสอพยพจากอยธุยามาทีส่ามเสน	ซีง่เป็นทีต่ัง้วดัคอนเซป็ชญัของโรมนัคาทอลกิ	และ
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จ�านวนเพิ่มมากขึ้นหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา	ขณะที่ชาวฝรั่งเศสตั้งเป็นบ้านฝรั่งเศสเกิดขึ้นสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช	แม้จะมโีบสถ์ทีช่าวโปรตเุกสสร้างอยูก่่อนแล้ว	พระสงัฆราชชาวฝรัง่เศสขออนญุาต
สร้างวัดและโรงเรียนคริสต์ช่วง	พ.ศ.	2205	(ค.ศ.1662)	(ชาญวิทย์	เกษตรศิริ	และคณะ,	2554:	36-39)	
ด้วยเหตุที่เป็นคนละเชื้อชาติและคนละนิกายทางศาสนากัน	 โดยศาสนาคริสต์	 โรมันคาทอลิกของ 
พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคือ	คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	(M.E.P.)	รวมทั้งเหตุผลทางการเมือง	
จึงไม่ลงรอยและต่างแยกกนัเผยแผ่ศาสนา	เนือ่งจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชต้องการเพิม่ประโยชน์
ทางการค้ากับฝรั่งเศส	 แม้ว่าฝรั่งเศสจะติดต่อทางการค้ากับอยุธยา	 แต่บทบาทของชุมชนบ้านฝรั่งเศส
นั้นแตกต่างกับบ้านโปรตุเกสและบ้านญี่ปุ่น	 เพราะประชาชนชุมชนทั้งสองแห่งนั้นจะเน้นด้านการค้า	 
แต่บ้านฝรั่งเศส	เน้นศาสนา	เพราะเป็นสถานที่ตั้งทางศาสนาของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	
(M.E.P.)	ทีม่บีาทหลวง	มชิชนันารแีละพระสังฆราชชาวฝร่ังเศสดูแลแม้จะไม่มจี�านวนมาก	แต่บ้านฝร่ังเศส
ถือว่าเป็นชุมชนคาทอลิก	
	 พื้นที่ต�าบลส�าเภาล่มยังคงมีโบราณสถานของหมู่บ้านโปรตุเกสที่ยังคงหลงเหลือให้ศึกษา 
ในปัจจุบัน	 แม้ว่าคนในหมู่บ้านโปรตุเกสที่อพยพย้ายถิ่นฐานช่วงสมัยหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	 2	 
ได้ส่งผลให้เกิดกระจายวัฒนธรรมของโปรตุเกส	เช่น	ชุมชนกุฎีจีน	ธนบุรี	วัดซางตาครู้ส	วัดคอนเซ็ปชัญ	
สามเสน	เป็นต้น	ส่วนวัดนักบุญยอแซฟเป็นวัดของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	ซึ่งเป็นสถานที่
ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 ซึ่งชาวคาทอลิกอพยพกลับมา 
ตั้งถิ่นฐานสมัยธนบุรีและอาศัยจนถึงปัจจุบัน	
	 ทรพัยากรทางวฒันธรรมของชมุชนชาวครสิต์คาทอลกิทีต่�าบลส�าเภาล่ม	นอกจากทรพัยากร
ทีเ่ป็นนามธรรมอนัได้แก่	ค�าสอนทางศาสนาครสิต์คาทอลกิ	พธิกีรรมทางศาสนาครสิต์คาทอลกิ	ทรพัยากร
วฒันธรรมท่ีเป็นรปูธรรมท่ีมคีวามโดดเด่น	ได้แก่	“โบสถ์ยอแซฟ”	นอกเหนอืจากสถาปัตยกรรมตวัอาคาร
โบสถ์	แต่ภายในโบสถ์ทรพัยากรวฒันธรรมทีม่คีณุค่า	เช่น	มขุด้านข้างทัง้	2	ด้าน	พระแท่นส�าหรบัประกอบ
พิธี	แท่นประดิษฐานนักบุญยอแซฟ	ภาพกระจกส	ีเป็นต้น
	 การด�ารงอยู่ทรัพยากรวัฒนธรรมวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมทาง
วัตถุ	 เช่น	 โบสถ์ยอแซฟ	 และทรัพยากรวัฒนธรรมทางนามธรรม	 ค�าสอน	 พิธีกรรม	 ประเพณ	ี 
ความเชือ่	ทีอ่งค์กรศาสนาครสิต์	มแีนวทางการบรหิารการจดัการทรพัยากรวฒันธรรมของศาสนาครสิต์	
นิกายโรมันคาทอลิกเอง	 เช่น	 ข้อสังเกตโบสถ์ของศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกภายในประเทศไทยนั้นมี
ความเก่าแก่ที่เข้าข่ายการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน	 โดยตามหลักของพระราชบัญญัติโบราณสถาน	
โบราณวัตถ	ุศิลปวัตถุ	และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พ.ศ.2535	(ฉบับที่	2)	(ราชกิจจานุเบกษา,	2535)	
กล่าวถึงโบราณสถาน	คือ	อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะการก่อสร้าง	หรือหลักฐานเกี่ยว
กบัประวตัอิสงัหารมิทรพัย์นัน้	เป็นประโยชน์ในทางศลิปะ	ประวติัศาสตร์	หรือโบราณคดี	ทัง้นีใ้ห้รวมถงึ
สถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี	 แหล่งประวัติศาสตร์	 และอุทยานประวัติศาสตร์	 แต่ทางโบสถ  ์
ไม่ยินยอมขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร	 เพราะได้รับการดูแลจากองค์กรของศาสนาคริสต์	 นิกาย
โรมันคาทอลิกอยู่แล้ว	 และมีเงินทุนสนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์	 บูรณะ	ปรับปรุงจากองค์กร	 และถ้าให ้
ขึ้นทะเบียน	 การดูแลรักษา	 ปรับปรุง	 จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากร	 น�าความยุ่งยากและ 
ไม่มีความจ�าเป็น	
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		 ชมุชนกบักจิกรรมทางศาสนามส่ีวนร่วมอย่างเข้มแขง็	แม้แต่ผู้ย้ายออกจากชมุชน	แต่เมือ่มี
กิจกรรมของศาสนาคริสต์	 เช่น	วันฉลองวัด	วันเสกสุสาน	ที่ก�าหนดการมีเพียงปีละครั้งและมีคริสตชน 
ต่างถิ่นเดินทางมาร่วมงาน	ซึ่งแสดงถึงความเหนียวแน่นด้านวัฒนธรรม	และผูกพันต่อพื้นที	่การนับถือ
ศาสนา	 นอกเหนือจากคนภายในชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ในชุมชนยังคงมีบรรพบุรุษที่เข้ามา 
ตัง้ถิน่ฐานสมยักรงุศรอียธุยาและสบืทอดจนถงึปัจจบุนั	คอื	กลุม่เชือ้สายเวยีดนาม	เช่น	ต้นตระกลูห่อทอง	
ธารีจิต	ช�านาญธรรม	อันธพันธุ์	เป็นต้น
	 ผู้น�าศาสนาและชุมชนกับการอนุรักษ์	 บูรณะโบราณสถาน	 โดยโบสถ์ยอแซฟได้รับรางวัล
อาคารอนรุกัษ์ศลิปะสถาปัตยกรรมดเีด่นจากสมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชปูถมัภ์	ประเภทปชูนยีสถาน
และวัดวาอาราม	เมื่อ	พ.ศ.2548	(ค.ศ.	2005)		(วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา,	2555)	เนื่องจากโบสถ์แห่ง
นี้มีอายุมากกว่า	100	ป	ีมีความส�าคัญด้านประวัติศาสตร	์ด้านจิตวิญญาณที่ถือได้ว่าเป็นจุดก�าเนิดความ
เชือ่ครสิตชน	และยงัคงรกัษาความเช่ือถงึในปัจจบุนั	นอกจากความส�าคญัด้านประวตัศิาสตร์	จติวญิญาณ	
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและผู้น�าทางศาสนาของวัด	 มีส่วนส�าคัญท่ีให้ความใส่ใจ	 บูรณะวัดอย่างเป็น 
ขั้นตอน	สนใจในรายละเอียด	คือ	รูปแบบอาคารทั้งภายในและภายนอกที่มีคุณค่าด้านศิลปะและจิตใจ	
การจดัวางต�าแหน่งอดตีพระสงัฆราช	ขัน้ตอนการขดุค้นทางโบราณคดแีละเกบ็รกัษา	ให้ความส�าคญักบั
การเคลื่อนย้ายไปจัดวางในสถานที่เหมาะสม	 และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดให้เข้ากับอาคารสถานที่	
ซึ่งทางสมาคมสถาปนิกฯ	 เล็งเห็นถึงความใส่ใจการดูแลและอนุรักษ์ของผู้น�าทางศาสนาของวัด	 และ
องค์กรส่วนกลาง	รวมทัง้ชุมชน	โดยผูน้�าศาสนาเป็นผูน้�าช่วยเสนอแนะรวมตวัของชมุชนช่วยอนรุกัษ์	คอื	
การรักษาสถานที่	การคงความศรัทธาในศาสนา	ท�าให้รูปแบบทางวัฒนธรรมยังด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง
และสืบทอดเรื่อยมา	
	 ชมุชนมส่ีวนร่วมบรูณะฟ้ืนฟูและยงัช่วยป้องกนัแหล่งโบราณสถาน	เช่น	กรณนี�า้ท่วมแหล่ง
โบราณสถานของโบสถ์ยอแซฟทีเ่ป็นสถานทีติ่ดริมแม่น�า้	 กลุ่มชาวบ้านในชมุชนจะช่วยสร้างกองทรายก้ัน	
เป็นต้น	ซึง่การด�าเนนิงานอนุรกัษ์ของโบสถ์ยอแซฟจะมส่ีวนทีไ่ด้รบัเงนิบรจิาคทัง้จากองค์กรทางศาสนา	
และชาวชมุชนคาทอลกิในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ทีเ่ข้าร่วมพธิทีางศาสนาทีท่างวดัจดัขึน้	นอกจากนีย้งัได้รบัเงนิ
สนับสนุนบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 เมื่อโบราณสถานแห่งใดท่ีต้องการใช้จ่ายเพื่อบูรณะ	 
อบต.ของต�าบลส�าเภาล่มจะมกีารจดัสรรงบประมาณด้านทรัพยากรวฒันธรรม	ซ่ึงเป็นนโยบายส่วนหน่ึง
ของคณะบริหาร	 แม้จะมีจ�านวนเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มาก	 เมื่อเทียบกับการพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของ 
ชุมชน	 แต่นบัได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลยงัให้ความส�าคญักบัทรัพยากรวฒันธรรม	 โดยนโยบายใน
อนาคตทีว่างแผนเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรวัฒนธรรมขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	คอื	 การผลักดนั 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่	 พัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
โดยจักรยาน	
	 ผู้น�าศาสนามีส่วนส�าคัญที่ดูแลรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมของศาสนา	 โดยที่ต้ังของโบสถ์
เป็นสถานที่มีประวัติศาสตร์	 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของต�าบลส�าเภาล่ม	 
รวมท้ังการเข้ามีส่วนร่วมของชุมชนด้านการอนุรักษ์	 ซึง่การศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งแบบรูปธรรม
และนามธรรมท่ียงัคงด�ารงอยู	่การสบืทอดประเพณ	ีพธิกีรรมจนถงึปัจจบุนั	การให้ความส�าคญัของชมุชน
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการด�ารงอยู่ทรัพยากรวัฒนธรรม	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
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2. ค�ำถำมในกำรวิจัย
	 1.		การด�ารงอยูข่องทรพัยากรวฒันธรรมศาสนาครสิต์	นกิายโรมนัคาทอลกิ	มรีปูแบบอย่างไร
	 2.		ข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาจะสามารถช่วยเข้าใจรูปแบบทรัพยากรวัฒนธรรมทาง
ศาสนาได้หรือไม่

3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.		ศึกษาทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	
	 2.		ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด�ารงอยู่ทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา

4. ขอบเขตกำรวิจัย
 ขอบเขตพืน้ที	่ได้แก่	วดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	ชมุชนหมูท่ี1่0	และหมูท่ี	่11	ต�าบลส�าเภาล่ม	
อ�าเภอพระศรีอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ขอบเขตเนือ้หำ	ทรพัยากรวฒันธรรมทีม่คีณุค่าของวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	ประวติัความ
เป็นมาของวดัและชมุชน	โครงสร้างองค์กร	ทางศาสนาของคริสต์คาทอลิกในประเทศไทย	ความสัมพันธ์
ระหว่างวัดกับชุมชน

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
	 เข้าใจปัจจัยการด�ารงอยู่ทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 และรูปแบบ
การอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิก

6. นิยำมศัพท์เฉพำะ
	 คุณพ่อ	 เป็นค�าเรียกบาทหลวงทั่วไปของชาวคริสตัง	 ในงานนี้จะใช้ในความหมายเฉพาะที	่
ในความหมายเจ้าอาวาส	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
	 บาทหลวง	หมายถึง	พระสงฆ์ศาสนาคริสต	์ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า	พระสงฆ	์อาจจะถูกกลืน
ค�าทางภาษา
	 คริสตัง	หรือ	คริสตชน	หมายถึง	ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิก
	 คริสเตียน	หมายถึง	ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์	นิกายโปรแตสแตนท	์

7. ข้อจ�ำกัดในกำรศึกษำ
	 เนือ่งจากผูว้จิยันบัถอืศาสนาพทุธ	จงึขาดความเข้าใจอย่างละเอยีดเกีย่วกบัระบบความเช่ือ
และพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิก	ที่มีความซับซ้อน	เพราะศาสนาคริสต์มีรูปแบบสื่อ
ความหมายผ่านเชิงสัญลักษณ์	 จึงต้องใช้การศึกษาหาความรู้จากหนังสือ	 และสอบถามบาทหลวง	 
นักวิชาการศาสนาคริสต์	 และผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์	 ซ่ึงต้องอาศัยระยะเวลาท่ีจะเข้าใจถึงแก่นแท้ทาง
ความคดิของศาสนา	รวมทัง้ความส�าคญัและการให้ความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมภายในวดันกับญุ
ยอแซฟ	อยุธยา	ที่สิ่งของบางสิ่งคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์อาจจะไม่เข้าใจ	ถึงความส�าคัญของสิ่งนั้น	
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การท�าวิจัยครั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน	 ผู้วิจัยจึงพยายามศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับศาสนาก่อนลงพื้นที่และท�าความเข้าใจ	 เคารพในความเชื่อ	 และเมื่อส่ิงไหนไม่แน่ใจ
สอบถามข้อมูลจากผู้มีความรู้ทางศาสนาคริสต์	 ขณะที่งานวิจัยคร้ังนี้ขาดข้อมูลที่ละเอียดของมิสซัง
โรมันคาทอลิกที่เป็นองค์กรศาสนาส่วนกลาง	 ในการสัมภาษณ์ถามความคิดเห็นจาก	 ผู้มีอ�านาจสูงสุด	 
ทีว่างนโยบายและตดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรวฒันธรรม	ซ่ึงผูว้จิยัแก้ไขปัญหาถามนกัวชิาการ
ศาสนาที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในคณะกรรมการฯ	มิสซังโรมันคาทอลิก	เป็นผู้ช่วยตอบข้อสงสัยของผู้วิจัย
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บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย 

	 แนวทางการศึกษาการด�ารงอยู่ของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	
เป็นการศกึษาถึงทรพัยากรวฒันธรรมศาสนาครสิต์ทีม่แีตกต่างกบัศาสนาพทุธ	ซึง่ท�าให้เข้าใจถงึการด�ารง
อยูข่องศาสนาครสิต์	นกิายโรมนัคาทอลิก	ซ่ึงยงัไม่มงีานวจัิยทีศ่กึษาโดยตรง	แต่มกีารศกึษาการสืบทอด
ความเชือ่และพธิกีรรมของศาสนาครสิต์	จงึน�าหนงัสอื	เอกสารและงานวจิยั	โดยพยายามรวบรวมเอกสาร	
แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการศึกษาของงานวิจัย	ดังนี้
	 1.		แนวคิดศาสนากับการด�ารงอยู่ของทรัพยากรวัฒนธรรม
	 2.		แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
	 3.		งานวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเรื่องศำสนำกับกำรด�ำรงอยู่ของวัฒนธรรม
 ศาสนามีการถ่ายทอดความเชื่อจะออกมาเชิงสัญลักษณ์จนสะท้อนเป็นรูปธรรมที่มี 
ความแตกต่างกนัแต่ละยคุสมยั	เช่น	สถาปัตยกรรม	พระพทุธรปู	ไม้กางเขน	ภาพเขยีนประวติัทางศาสนา	
เป็นต้น	และนามธรรม	เช่น	หลักค�าสอน	พิธีกรรมทางศาสนา	เป็นต้น	บทบาทของศาสนาในการสร้าง
ทรัพยากรวัฒนธรรม	และรักษาวัฒนธรรมให้ด�ารงอยู	่โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านความเชื่อในทุกสังคม
	 วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	คือ	วัดของศาสนาคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิก	ที่มีประวัติความ
เป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา	 โดยทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆภายในวัด	 มีความเกี่ยวพันกับความเช่ือ	 
ทางศาสนาครสิต์ทีร่กัษารปูแบบหลกัค�าสอนของพระเจ้า	ซ่ึงแนวทางทีย่งัคงรักษาอตัลักษณ์ของศาสนา
คริสต์ในประเทศไทย	ที่มีการด�ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน	เพราะศาสนาคริสต์ปรับเปลี่ยนความเชื่อให้เข้ากับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น	 จากการสังคายนาวาติกันครั้งที่	 2	 มีส่วนส�าคัญในการด�ารงอยู่	 ส่งผลให้มรดกทาง
วัฒนธรรมทางศาสนาคริสต์ยังคงสืบสานทั้งรูปแบบพิธีกรรมและสถาปัตยกรรม	 วัตถุทางศาสนาต่างๆ	
เพราะศาสนาคือวัฒนธรรมทางจิตใจของคริสตชน	
	 ความหมายของการด�ารงอยู่	คอื	การสภาพการคงอยูข่องทรพัยากรวฒันธรรมรปูแบบต่างๆ	
ปัจจัยที่มีผลต่อการด�ารงอยู่	 ได้แก่	 สภาพการณ์และเง่ือนไขต่างๆที่เกื้อหนุน	 เกี่ยวกับกระบวนการ
ถ่ายทอดเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวให้เข้าวิถีชีวิตของคนในสังคม	 ซ่ึงเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของทรัพยากร
วัฒนธรรม	(สุวิทย์	รัตนปัญญา,	2553:	49)	ส่วนปัจจัยของการด�ารงอยู่อีกประการ	คือ	การอนุรักษ์ที่น�า
ไปสูก่ารด�ารงอยูข่องมรดกวฒันธรรม	หรอืการกระท�าเพือ่รกัษาคณุค่าของสถาปัตยกรรมให้ด�ารงต่อเนือ่ง	
ดังที่ปรากฏของลักษณะโครงสร้าง	 วัสด	ุ หรือพื้นที่ตั้ง	 ที่การอนุรักษ์จะรวบรวมเทคนิค	 เพื่อชลอความ
เสือ่มสภาพของทรพัย์สนิให้คงอยู่	เช่นกรณ	ีสถาปัตยกรรมในศาสนสถานทีม่ฐีานะเป็นสญัลกัษณ์เพือ่สบืต่อ
ของศาสนา	 เพราะความงามของศิลปะสามารถเป็นเคร่ืองโน้มน�ามนุษย์ให้คิดดี	 ท�าดี	 ขณะท่ีสัญวิทยา 
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ที่เป็นทางพิธีกรรม	 สัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณและความเชื่อ	 จะก�าหนดศาสนสถานของแต่ละแห่งว่า
สร้างไว้เพือ่วตัถปุระสงค์ใด	(วฑูิรย์	เหลยีวรุง่เรอืง,	2552:	21)	ซึง่โบสถ์ศาสนสถานของวดันกับญุยอแซฟ	
อยธุยา	คอื	สถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิถูกสร้างข้ึนเพือ่เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมและกจิศรทัธาต่างๆของครสิตชน	
	 โบสถ์หลายแห่งในศาสนาคริสต์	นกิายโรมันคาทอลิกมปีระวติัศาสตร์อนัยาวนาน	เนือ่งด้วย
ศาสนาคริสต์ด�ารงอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน	 และโบสถ์แต่ละแห่งสร้าง
ด้วยความเชือ่และความศรทัธาในพระเจ้า	จึงมคีณุค่าสูงทางจิตใจและความเชือ่ของคริสตชน	จากท่ีโบสถ์
หลายแห่งสร้างเป็นระยะเวลานาน	 แม้บางแห่งโบสถ์จะพังทลายไม่สามารถที่จะอนุรักษ์ให้กลับคืนมา
เช่นเดมิ	แต่องค์กรศาสนาครสิต์เหน็สมควรว่าควรอนรัุกษ์	เพ่ือเป็นโบราณสถานศึกษาประวติัศาสตร์ของ
ศาสนจักร	จึงมีหน่วยงานฝ่ายดูแลรักษาตามมาตรฐานส�าหรับการอนุรักษ์	ซึ่งศาสนจักรในประเทศไทย
ให้ค�าจ�ากดัความว่าโบสถ์คอื	“สถาปัตยกรรมคณุค่า”	เพราะเป็นสิง่ท่ีบรรพบรุษุสร้างตามแบบแผนจารตี	
ประเพณี	 ศิลปวิทยาการ	 อันเกิดจากวิวัฒนาการภูมิปัญญาของบรรพชนที่สืบต่อกัน	 สะท้อนคุณค่า 
เชิงรูปธรรมธรรมที่สัมผัส	เช่น	ความสวยงาม	ความใหญ่โต	เป็นต้น	และคุณค่าเชิงนามธรรมที่สัมผัสด้วย
ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์	ความรู้สึกศรัทธา	เป็นต้น	โดยแนวทางการอนุรักษ์โบสถ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมคุณค่า
มี	3	ระดับ	คือ	(คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปะในพิธีกรรม,	2547:	59	–	60)
	 1.		การบริรักษ์	 (Preservation)	คือ	การกระท�าที่มุ่งรักษาสภาพโบสถ์ที่คงเหลืออยู่	 โดย
แทบที่จะไม่แตะต้องอะไรเลย	 เนื่องจากไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าสภาพของโบสถ์ที่คงเหลืออยู่นั้น	 เคยมีราย
ละเอียดหรือมีสภาพอย่างไรก่อนที่จะเส่ือมสภาพ	 การปรับปรุงกระท�าการด้วยเทคนิคเพ่ือรักษาสภาพ
โบสถ์ไม่ให้เสื่อมลงไปกว่าเดิม	รวมถึงคุ้มครองด้วยการออกกฎหมาย	ข้อก�าหนด	และข้อห้ามต่างๆ
	 2.		การปฏิสงัขรณ์	(Restoration)	คอื	การกระท�าทีมุ่ง่รกัษาโบสถ์นัน้ด้วยวธิเีดมิ	วธิอีนุรกัษ์
ลกัษณะนีจ้ะใช้กบัโบสถ์ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมคณุค่าสงู	ทางรปูธรรมและนามธรรมให้สมบรูณ์แบบไม่ต่าง
จากรูปแบบเดิมของสถาปัตยกรรมหรือดัดแปลงให้น้อยที่สุด	อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆต้องหาวัสดุแบบเดิม
หรอืของใหม่ท่ีใกล้เคยีงของเดมิมากทีส่ดุ	ซ่ึงการปฏสิงัขรณ์เป็นงานละเอยีดอ่อนและต้องมกีารวเิคราะห์
วางแผนรายละเอียดของงาน	จึงใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ด�าเนินงาน	งานปฏิสังขรณ์เป็นการอนุรักษ์ที่ดีที่สุด	
แต่กระท�าได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง
	 3.	 การบรูณะ	 (Renovation)	 คือ	 การกระท�าซ่อมแซม	 ปรับปรุง	 ดัดแปลงอาคารให ้
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	 จึงน�าวัสดุก่อสร้างปัจจุบันน�ามาต่อเติมทดแทนวัสดุเดิมที่หา
ยากหรือราคาแพง	 อาจจะส่งผลให้สถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงบ้าง	 เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัประโยชน์ใช้สอยของอาคาร	การบรูณะทีดี่ต้องพจิารณายดึถอืต้นแบบเดิมเป็นส�าคญั	ให้เปลีย่นแปลง
น้อยทีส่ดุ	การบรูณะต้องตามวตัถปุระสงค์ของการใช้ประโยชน์และยงัคงรกัษาคณุค่าทางสถาปัตยกรรม
	 โบสถ์ของศาสนาคริสต์ที่มีอายุเก่าแก่ในประเทศไทย	 ที่สร้างก่อนการสังคายนาวาติกัน 
ครั้งที่	2	จึงควรปรับปรุงเพราะชุมชนขยายตัวจากอดีตท�าให้สัตบุรุษเพิ่มจ�านวนมากขึ้น	เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประโยชน์การใช้สอยด้านพธิกีรรมและสอดคล้องกบัพธิกีรรมทีป่รบัเปลีย่นจากการ
สังคายนาวาติกันครั้งที่	2	
	 พธิกีรรม	ของศาสนาครสิต์	นกิายโรมนัคาทอลกิ	 เป็นสือ่กลางระหว่างพระเจ้าและครสิตชน	
ซึ่งพิธีกรรมของศาสนาคริสต์มีกระบวนการถ่ายทอดสัญลักษณ์	 ในพิธีกรรม	 ศีลศักด์ิสิทธิ์	 7	 ประการ	
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ประกอบด้วย	ศีลล้างบาป	ศีลอภัยบาป	ศีลมหาสนิท	ศีลก�าลัง	ศีลบวช	ศีลสมรส	ศีลเจิมคนไข้	ทางพระ
ศาสนจกัรก�าหนดให้บาทหลวงเป็นผูป้ระกอบพธิกีรรมทีเ่ป็นการแสดงออกผ่านเครือ่งหมายต่างๆ	ทีพ่ระ
ศานสนจกัรมสีญัลกัษณ์และรปูแบบเป็นมาตรฐานเดยีวกนั	(ศริพิจน์	สกลุทอง,	2546:	201)	จากรปูแบบ
ของศาสนาคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิก	ส่งผลให้ศาสนามีการสืบทอดและด�ารงอยู่ถึงปัจจุบัน
	 การด�ารงอยู่ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมศาสนาคริสต์	 เกิดจาก
พื้นฐานความเชื่อ	ความศรัทธา	และการอนุรักษ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	องค์กรศาสนาคริสต์คณะ
ท�างานฝ่ายต่างๆ	บาทหลวง	ชุมชน	คริสตชน	แม้สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นรูปธรรม	เช่น	สถาปัตยกรรม	ที่ด�ารง
อยูก่เ็พราะการดแูลรกัษาเอกลกัษณ์ของอาคารทีผู้่คนมองเหน็คณุค่า	เพือ่ส่งมอบกบัคนรุ่นหลังได้ศกึษา
และมีส่วนร่วมรักษาต่อไปอนาคต	 ส่วนนามธรรม	 คือการรักษาความเชื่อและสืบทอดผ่านพิธีกรรมให ้
คริสตชนยังคงยึดมั่นค�าสอนของพระเจ้าและไม่ประพฤติตนผิดจากหลักค�าสอนของศาสนา
		 ศาสนากับความเชื่อความศรัทธา	 เป็นสิ่งท่ีมีความเกี่ยวพันกันผ่านกระบวนการสืบทอด	 
ส่งผลให้ศาสนานัน้มส่ีวนทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมและศาสนายงัเกีย่วข้องกบัค่านยิม	วถีิชวีติในสังคม
ด้วย	 ศาสนาท่ีเป็นสิ่งรูปธรรมเพราะศาสนานั้นเป็นแหล่งรวมศิลปะและถ่ายทอดความรู้ศาสตร์ต่างๆ	
ตัง้แต่ในสมยัอดตี	เช่น	ความรูด้้านศลิปกรรม	สถาปัตยกรรม	วรรณกรรม	เป็นต้น	ทางด้านนามธรรม	คอื	
ศาสนาเป็นแนวทางการด�าเนนิชวีติตามแบบอย่างค�าสอนของศาสนาและช่วยเป็นบรรทดัฐานทางสงัคม	
ทีม่สี�านกึเกรงกลวัละอายต่อบาป	ถ้าคนทียึ่ดหลกัค�าสอนของศาสนาอย่างเคร่งครดัจะปฏิบติัตนไม่ให้ผดิ
ท�านองคลองธรรม	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม	
	 นอกจากนี้การกระท�าพิธีกรรมในศาสนา	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 การสวดภาวนาของศาสนาคริสต์	 ที่ผู้สวดขอพรจากพระเจ้าเพื่อการร้องขอ	 เป็นการ
สวดด้วยตนเองหรอืสวดผ่านบาทหลวง	พธิกีรรมล้างบาปในอดีตกระท�าในแม่น�า้แต่ปัจจบุนัเปลีย่นแปลง
เป็นการล้างบาปท่ีโบสถ์หรือวัดท่ีสร้างอ่างน�้าแบบต่างๆ	 ต้ังแต่ขนาดใหญ่ที่คนสามารถลงได้ทั้งตัว	 
จนถงึขนาดเลก็ทีม่อืลงไปจุม่ลงเท่านัน้	อ่างน�า้ล้างบาปนีอ้าจจะมลีวดลายวจิิตรงดงามหรือเรียบง่าย	และ
อ่างน�า้หรอืรบัศลีจุม่จะอยูใ่นอาคารทีม่แีท่นรองรับ	ซ่ึงประเพณกีารล้างบาปและศลีรับจุ่มก่อให้เกดิศลิปะ
ที่งดงามขึ้น	เพราะพิธีนี้มีความส�าคัญกับชาวคริสต์	เมื่อเกิดขึ้นมาไม่นาน	พ่อและแม่จะอุ้มทารกไปล้าง
บาปและรับศีลจุ่มที่โบสถ์	เพื่อประกาศว่าตนเป็นคริสต์ศาสนิกชน	(โชติรส	โกวิทวัฒนพงศ์,	2543:	35)	
ขณะเดียวกันยังมีการใช้เครื่องรางซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งทางศาสนาจัดเป็นวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งใน
สงัคม	ความหมายของเครือ่งรางส่วนใหญ่คอื	สร้างขวญัและก�าลงัใจ	และส่วนใหญ่เป็นเครือ่งรางประดบั
ร่างกาย	 และการใช้เครื่องรางจะมีลักษณะพิเศษคือไม่มีการแบ่งชนชั้น	 รูปแบบของเครื่องหมายทาง
ศาสนาบางสิ่งกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม	เช่น	พระเครื่อง	สายประค�า	เป็นต้น	จากสิ่งต่างๆ	ที่ผ่าน
การสบืทอดความเชือ่ทางศาสนารปูแบบต่างๆ	จงึเกดิการด�ารงอยูท่ัง้ความเชือ่ของศาสนาและทรพัยากร
วัฒนธรรมต่างๆศาสนา

2. แนวคิดกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม
	 วัดนักบุญยอแซฟมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมของศาสนาที่มีการใช้งาน	 ซ่ึงมีคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตร์	คณุค่าทางวิชาการ	คณุค่าด้านการใช้ประโยชน์	และเป็นทรพัยากรวฒันธรรมท่ียงัคงด�ารงอยู่	
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โดยมคีวามเชือ่ทางศาสนาและการจดัการทรพัยากรวฒันธรรมโดยวดัและองค์กรของศาสนาครสิต์ท�าให้
ทรพัยากรวฒันธรรมยงัคงรกัษารปูแบบหลกั	ทรพัยากรวฒันธรรมของวดั	ไม่ได้แบ่งอย่างชดัเจนทรัพยากร
วฒันธรรมว่าสิง่ใดเป็น	ทรพัยากรวฒันธรรมแบบจบัต้องได้	หรอืวฒันธรรมแบบจับต้องไม่ได้	เพราะทรพัยากร
วฒันธรรมทางศาสนามคีวามเกีย่วพนัทบัซ้อนในความหมายและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวฒันธรรม
	 วดัถอืเป็นตวัแทนทางศาสนาองค์กรหนึง่ในสงัคมทีม่คีวามส�าคญั	และมทีรพัยากรวฒันธรรม
ของแต่ละวัด	 ถ้าไม่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอาจท�าให้ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นเสียหาย	 ฉะนั้น
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นแนวคิดที่มีความส�าคัญในการจัดการทรัพยากรภายในวัด	 และยัง
ควรกัษาคณุค่าการด�ารงอยูข่องทรพัยากรวฒันธรรม	ซ่ีงมแีนวคดิการจัดการวฒันธรรมทางศาสนา	และ
แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมีผู้ให้ความหมายดังตัวอย่างต่อไปนี้
 2.1 ควำมหมำยทรัพยำกรวัฒนธรรม
    เมื่อกล่าวถึง	 วัฒนธรรม	 ค�านี้มีผู้ให้ความหมายและเป็นค�าที่ใช้บ่อยในสังคมปัจจุบัน
เพราะวัฒนธรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน	และวัฒนธรรมคือ	สิ่งสร้างขึ้นโดยมนุษย	์ผู้ที่ให้
ความหมายวัฒนธรรมและมีผู้ที่ใช้บ่อยคือของเซอร์เอ็ดเวิร์ด	 บี.	 ไทเลอร์	 (Sir	 Edward	 B.Tylor)	 
นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ	ให้ค�าจ�ากัดความค�าว่า	วัฒนธรรม	(ยศ	สันตสมบัติ,	2556:	14)	คือ	ผลรวม
ของระบบความรู้	ความเชื่อ	ศิลปะ	จริยธรรม	กฎหมาย	ประเพณี	ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัย
ต่างๆ	ที่เป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกของสังคม	โดยคลิฟฟอร์ด	เกียร์ซมองว่าค�าจัดกัดความวัฒนธรรม
ของไทเลอร์ครอบคลุมหลายสิ่งหลายอย่าง	ทั้งที่เป็นวัตถุและความคิด	ขณะที่ของชาร์ลล์	เอฟ	คายส์	ได้
แยกความหมายของวัฒนธรรมเป็น	5	กลุ่ม	ดังนี้	(อคิน	รพีพัฒน์,	2551:	73)
	 	 	 1.	 วฒันธรรม	คอื	รปูแบบของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ทีไ่ด้สงัเกตเหน็เป็นมมุมอง
ของนักพฤติกรรมศาสตร์	 ซึ่งคายส์มองว่าวัฒนธรรมมีอยู ่เพื่อคนข้างนอกมอง	 ไม่ได้มีไว้ส�าหรับ 
ผู้ถูกวิจัย	(เจ้าของวัฒนธรรม)ใช้
	 	 	 2.		วฒันธรรมในฐานะเป็นบคุลิกภาพเป็นความหมายท่ีนกัมานษุยวทิยากลุ่มวฒันธรรม
และบุคลิกภาพใช้	
	 	 	 3.		วัฒนธรรม	 คือ	 การรับรู้	 เป็นการศึกษาว่ามนุษย์เรียนรู้ความรู้ต่างๆอย่างไร	 
เก็บรักษาไว้อย่างไร	และน�ามาใช้อย่างไร	ซึ่งกลุ่มนักมานุษยวิทยาส�านักการรับรู้ใช้
	 	 	 4.	 วัฒนธรรม	คือ	โครงสร้างพื้นฐานของจิตมนุษย์
	 	 	 5.	 วัฒนธรรม	คือ	ความหมาย	 เพราะการวิเคราะห์วัฒนธรรมไม่ใช่การทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์กายภาพแต่เป็นการเสาะหาความหมายและตีความเชิงสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นผ่าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
	 วัฒนธรรมมีความส�าคัญเป็นสิ่งที่ให้เห็นความแตกต่างของแต่ละสังคม	 ซึ่งวัฒนธรรมเกิด
จากการเรยีนรู	้เพราะวัฒนธรรมถ่ายทอดความรูไ้ม่ใช่ถ่ายทอดทางชวีภาพ	และกลายเป็นมรดกทางสงัคม
และวัฒนธรรม	 การถ่ายทอดความรู้นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้	 นอกจากนี้วัฒนธรรมจะเกี่ยวกับวัตถุ
และจติใจ	เช่น	สิง่ก่อสร้างต่างๆทีแ่สดงออกทางสถาปัตยกรรมในแต่ละยคุสมยั	วฒันธรรมทางจติใจ	เช่น	
ความเชือ่ทางศาสนา	ระเบยีบประเพณ	ีทีเ่ป็นส่ิงส�าคญัทีช่่วงลดความวุน่วายในสังคมได้ด้วย	ซ่ึงวฒันธรรม
ทั้ง	2	ประเภทนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน	เพราะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งอาจไม่มีความสมบูรณ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10

 ส่วนความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม	(ชนัญ	วงษ์วิภาค,	2547:	47)	คือ	ผลของการ 
กระท�าในอดตีทีส่ร้างสรรค์และยงัคงเหลอือยูใ่นสงัคมปัจจบุนัรปูแบบ	สิง่ก่อสร้าง	วตัถ	ุนทิานหรอืต�านาน
ที่เล่าขานมาแต่อดีต	 ทรัพยากรเหล่านี้มักจะอยู่ในความดูแลของวัด	 ชุมชน	 กรมศิลปากร	 และเอกชน	
ทรัพยากรวัฒนธรรมส่วนหนึ่งท่ีได้รับการสืบทอดมาจากในอดีตและปรับปรุงจากผู้คนรุ่นหลัง	 เช่น	
ภมูปัิญญาเรือ่งต่างๆ	พธิปีระเพณคีวามเชือ่	เรยีกว่า	ทรพัยากรวฒันธรรมท่ียงัมชีวีติ	โดยทัว่ไปความหมาย
ทรัพยากรวัฒนธรรมมี	2	ระดับ	คือ	ความหมายในอุดมคติและความหมายในสภาพที่เป็นจริง	ซึ่งการให้
ความหมายในอุดมคติของบางสิ่งบางอย่างมีนัยถึงความดีงาม	 เลิศหรู	 และควรสงวนไว้ในฐานะของสูง	
สิง่ทีอ่ยูใ่นอดุมคตมิกัจะมจี�านวนน้อย	จงึต้องสงวนไว้ให้กบัผูท้ีคู่ค่วรหรอืผูม้บีญุญาบารมเีท่านัน้	อย่างไร
กต็ามสภาพความเป็นจรงิ	สิง่เดยีวกนัอาจมคีวามหมายทีแ่ตกต่างไปจากความหมายในอดุมคติ	เพราะมี
เงื่อนไขหลายอย่างที่ท�าให้ต้องกระท�าอย่างแปลกแยกจากความหมายเดิม	 เช่น	พุทธศาสนิกชนบางคน
ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามค�าสอนให้ละเว้นความชั่วและกระท�าแต่ความดี	และความหมายทรัพยากร
วฒันธรรม	(สายนัต์	ไพรชาญจติร์,	2550:	13-14)	หมายถงึ	ส่วนประกอบของวฒันธรรมทัง้หมดในสังคม
มนุษย์ท้ังท่ีเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ	 สิ่งก่อสร้างท่ีจับต้องได้	 และที่จับต้องไม่ได้ที่เป็นความหมายของ 
ความรู้	ภูมิปัญญา	ความเชื่อ	กฎระเบียบเพื่อการปฎิบัติ	ศิลปะและการแสดงออกที่ไม่สามารถจับต้อง
สัมผัสทางกายภาพ	เป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การด�ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชุมชน	
แต่ละสังคม	และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบัน	ประกอบไปด้วยมรดกที่ตกทอดมาจากอดีตและ 
ทีส่ร้างสรรค์ขึน้มาใหม่เพือ่ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาด้านต่างๆของชมุชนและสังคม	ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น	
3	กลุ่ม	ประกอบด้วย
	 1.		ทรัพยากรทางโบราณคดี	(Archaeological	Resources)	
	 2.		ภูมิปัญญาท้องถิ่น	(Homegrown/Indigenous	Wisdom)	
	 3.		ศิลปวัฒนธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีแสดงออก	 (Expressive	 Culture)	 
ได้แก่	ศิลปะ	วรรณกรรม	ดนตรี	การละเล่น	การแสดง	ปรัมปราคติ	นิทาน	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	 
ความเชื่อ	พิธีกรรมตามความเชื่อ
	 ทรพัยากรวฒันธรรมทัง้	3	กลุม่	จะมคีวามสมัพันธ์กบัวฒันธรรมระบบใดระบบหนึง่หรอืหลาย
ระบบ	 จะเห็นได้ทางรูปธรรมในแขนงอาชีพตามความช�านาญของผู้คนในสังคม	 และชุมชนต่างๆ	 เช่น	 
ด้านการเมอืงการปกครอง	เศรษฐกจิ	เทคโนโลย	ีการศกึษา	ศาสนา	เป็นต้น	และในปัจจบุนัการเปล่ียนแปลง
ทรัพยากรในวัฒนธรรมต่างๆ	 จากความเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมสมัยใช้ประโยชน์ไปสู่สถานะของ
ทรพัยากรทางโบราณคด	ีหรือมรดกท�าให้ส่ิงประดษิฐ์ทางวฒันธรรมทีเ่ป็นวตัถุ	 เทคโนโลยี	 ภมิูปัญญาความรู้	
ความเชื่อแบบแผนและวิถีปฏิบัติต่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	จนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า	ล้าสมัย
	 ทั้งนี้ทรัพยากรวัฒนธรรมทุกประเภทมีคุณค่าและมีความหมายที่อาจจะแตกต่าง	 
เพราะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่	รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่ใช้ท�าให้มุมมองของทรัพยากร
วัฒนธรรมแบบเดียวกันมองต่างกันได้	 ซึ่งวิลเลียม	 ดี.ไลป์	 (William	 D.Lipe,	 1984	 อ้างถึงใน	 
ธนิก	เลิศชาญฤทธ์,	2554:	33-37)	ให้ความหมาย	ดังนี้
 1. คุณค่ำเชิงสัญลักษณ์ (Associative/Symbolic Value)	 ทรัพยากรวัฒนธรรม 
ทุกประเภทเปรียบเสมือนสัญลักษณ์หรือคุณค่า	ถึงแม้จะเลือนหายตามกาลเวลาหรือถูกลอกเลียนแบบ	
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โดยส่วนใหญ่ให้คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้มากกว่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได	้ 
เพราะวัตถุนั้นสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์	 แต่สิ่งท่ีเป็นนามธรรมถ้าได้รับการแปลตีความหมาย
สอดคล้องกบัทรพัยากรวฒันธรรมประเภทวตัถุ	จะแสดงเป็นนยัทางสัญลกัษณ์และความทรงจ�าของอดตี	
(สายันต์	ไพรชาญจิตร์,	2550:	25)
 2.  คณุค่ำเชงิวชิำกำร (Informational Value)	ทรพัยากรวฒันธรรมเป็นแหล่งข่าวสาร	
ข้อมลูและความรูท่ี้มนษุย์สามารถเรยีนรู	้น�าไปใช้การด�ารงชวิีตและศกึษาหาความรูต่้างๆ	เช่น	โบราณคด	ี
ประวัติศาสตร์	สถาปัตยกรรม	เป็นต้น
 3.  คุณค่ำเชิงสุนทรียะ (Aesthetic Value)	 คุณลักษณะบางอย่างของทรัพยากร
วัฒนธรรม	เช่น	รูปร่าง	ลวดลาย	รูปทรง	เป็นต้น	มีคุณค่าเชิงความงาม	หรือศิลปะ	หรือจิตใจ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล	แต่ละวัฒนธรรม
 4.  คุณค่ำเชิงเศรษฐกิจ(Economic Value)	ทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณค่าในการใช้สอย
ประโยชน์	เช่น	เป็นสถานทีท่�างาน	ทีพ่กัอาศยั	ภาชนะใส่อาหาร	สถานทีพ่กัผ่อน	แหล่งท่องเทีย่ว	เป็นต้น
		 นอกจากนีอ้งค์การยเูนสโก้	(UNESCO)	องค์กรอโิคโมส	(ICOMOS)	และอกิครอม	(ICCROM)	
ทั้ง	3	องค์กรก�าหนดคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	(ธนิก	เลิศชาญฤทธ์,	2554:	49-50)	
 1.		คณุค่ำทำงวฒันธรรม	 หมายถงึทีผู่ค้นในปัจจบุนัให้ความส�าคญักับทรพัยากรวฒันธรรม
นั้นๆ	ซึ่งอาจแตกต่างในแต่ละสังคม	คุณค่าทางวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น	3	กลุ่มย่อย	ได้แก่	1.	คุณค่าเชิง
อัตลกัษณ	์คือ	ความสัมพันธ์และความผูกพันด้านอารมณ์ความรู้สึกกบัทรัพยากรวัฒนธรรม	เชน่	สิ่งของ	
สถานที่	สิ่งก่อสร้าง	ความผูกพันอาจรวมถึงความเก่าแก่	คุณลักษณะบางประการของ	ประเพณี	ความ
ทรงจ�า	ศาสนาจิตวิญญาณและสัญลักษณ์	เป็นต้น	2.	คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค	คือ	คุณค่าขึ้นอยู่กับ
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และสามารถพิสูจน์ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์	 เช่น	 ลวดลาย	 โครงสร้าง	
ทักษะฝีมือ	 เป็นต้น	 3.	 คุณค่าเชิงจ�านวนที่หายาก	 คือ	 ทรัพยากรวัฒนธรรมบางอย่างท่ีมีลักษณะ 
คล้ายกัน	รูปแบบเดียวกัน	อายุสมัยเดียวกัน	อาจมีจ�านวนไม่เท่ากัน	บางกรณี	หมายถึงของที่หายาก
 2.  คณุค่ำเชงิเศรษฐกจิและสงัคมร่วมสมยั	หมายถงึ	คณุค่าทีใ่ช้งานในสงัคมร่วมสมยัแบ่ง
ออกเป็น	5	กลุม่คอื	1.	คณุค่าเชิงเศรษฐกจิ	หมายถงึ	คณุค่าทีท่รพัยากรสามารถให้มนษุย์ด�ารงชพีได้และ
สามารถใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในการมีชีวิต	 เช่น	 การท่องเท่ียว	 การค้า	 เป็นต้น	 2.	 คุณค่าเชิงหน้าที่
ใช้สอย	หมายถึง	คุณค่าที่คล้ายกับเชิงเศรษฐกิจ	แต่เน้นที่คุณค่าการใช้งาน	เช่น	การปรับปรุงศาลากลาง
จังหวัดเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์	เป็นต้น	3.	คุณค่าเชิงการศึกษา	หมายถึง	คุณค่าที่มนุษย์ปัจจุบันใช้ในการ
เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม	 4.	 คุณค่าเชิงสังคม	 หมายถึง	 ในเชิงสังคมประเพณี	
กิจกรรมทางสงัคมทีย่งัเป็นประโยชน์ในสงัคมปัจจบุนั	5.	คณุค่าเชงิการเมอืง	หมายถงึ	คณุค่าทีเ่กีย่วข้อง
เหตุการณ์ทางการเมืองในประวัติความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรม	 เช่น	 สถานที่สู้รบระหว่างไทย
และพม่า
	 พอสรุปได้ว่าทรัพยากรวัฒนธรรม	คือ	 สิ่งที่เป็นวัตถุที่สามารถจับต้องได	้ เช่น	 สิ่งก่อสร้าง	
วัด	โบสถ์	พระราชวัง	โบราณสถาน	เครื่องปั้นดินเผา	รูปปั้น	พระพุทธรูป	ศิลปวัตถุ	สิ่งของต่างๆ	เป็นต้น	
หรือสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุไม่สามารถจับต้องได้	หมายถึง	ข้อปฏิบัติ	การน�าเสนอ	การแสดงออกตลอดจนความ
รูแ้ละทกัษะทีช่มุชนรบัรูร่้วมกนั	และต้องส่งผ่านจากคนรุน่หนึง่สูค่นอกีรุน่หนึง่ได้	ทีเ่ป็นผลงานสร้างสรรค์
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ที่ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง	 (เกรียงไกร	 วัฒนาสวัสดิ์,	
2551-2552:	238)	เช่น	ประเพณี	ภาษาทีใ่ช้เป็นเครือ่งมอืถ่ายทอดทางวฒันธรรม	ศลิปะการแสดง	ดนตรี	
การเต้นร�า	 พิธีกรรม	 เป็นต้น	 ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นอาจจะแสดงเป็นเชิงสัญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ	
และมคีวามเกีย่วข้องมนษุย์	ซึง่สิง่เหล่านัน้ต้องเป็นส่ิงทีม่คีณุค่าส�าหรับพืน้ทีข่องวฒันธรรมนัน้	เช่น	คณุค่า
ส�าหรับอดีต	คุณค่าเพื่อสังคม	คุณค่าทางเศรษฐกิจ	เป็นต้น	ดังที่นักวิชาการหลายท่านให้ค�านิยามความ
หมายของทรัพยากรวัฒนธรรม
 2.2  กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม
	 		 	 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมย	 คือ	 การน�าวิธีกระบวนการหลายศาสตร์	 ทั้งทาง
สังคม	วิทยาศาสตร์	มนุษย์ศาสตร์	เป็นศาสตร์ผสมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	การสงวนรักษา	การอนุรักษ์	
การปกป้อง	การแปลความหมาย	(ธนิก	เลิศชาญฤทธ์,	2554:	101)	มาจัดการที่มีวิธีการอย่างมีระบบ	ที่
มีแนวคิด	 แนวทาง	 กระบวนการ	 เพื่อน�าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่และให้การศึกษากับสาธารณะ	และ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคม	 มีผู้ที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรมโดยระบบ
ของรัฐกล่าวว่า	(อรรถวิท	เจริญเวียงเวชกิจ,	2556:	174)	เพราะบริบททางวัฒนธรรมในระบบทุนนิยม
ประชาธิปไตยยังเป็นผลผลิตที่สานต่อจากโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่ผลิตซ�า้ที่วิธีการ	คือ	รัฐยึดทั้งในวิถี
การจัดการวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว	 โดยยึดความต้องการและผลประโยชน์จากอ�านาจส่วนกลางท้ังทาง
เศรษฐกจิการเมอืงเป็นทีต่ัง้	ขณะทีก่ลุม่ชนนอกกรอบอ�านาจส่วนกลางทีเ่ป็นคนส่วนมาก	อยูใ่นข้อจ�ากดั
ของการดึงเข้าไปมีส่วนร่วมผลของการจัดการวัฒนธรรมนั้นๆ	 ทั้งที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงอ�านาจทาง
เศรษฐกิจและการเมืองในระดับความมั่นคงเท่ากับส่วนกลาง	 ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้ถูกผสมกลมกลืนเข้า
กับวิถีชาวบ้านเป็นสิ่งท่ีถูกหรือผิด	 เพราะวัฒนธรรมถือเป็นค่ากลางๆ	 โดยที่สุดแล้วชาวบ้านจะเป็นผู้มี
อ�านาจตัดสิน	จากสถานะความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้วัฒนธรรม	
	 		 	 ขณะที่สายันต์	ไพรชาญจิตร์	(2550:	96-98)	กล่าวถึง	การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ใดๆที่อยู่ในสถานการณ์หรือพื้นท่ีโครงการพัฒนาใดๆที่มีกฎหมายและข้อบัญญัติของรัฐ	กรณีแนวทาง
ของแผนกพลังงาน	 และมาตรฐานทางวิชาการก�าหนดไว้ว่าต้องด�าเนินการเพ่ือสงวนรักษาและอนุรักษ์
ไว้ซึง่ทรพัยากรวฒันธรรมนัน้	ไม่ว่าจะให้ด�ารงอยูใ่นพืน้ทีเ่ดมิ	หรอืด้วยวธิกีารทางวชิาการทีเ่หมาะสมอืน่
ใด	ทีจ่ะท�าให้ทรพัยากรวฒันธรรมหรอืข้อมลูเกีย่วกบัทรพัยากรวฒันธรรมนัน้คงอยูต่่อไปได้	ซึง่แนวทาง
ดังกล่าว	เป็นแบบแผนการจัดการเชิงเดี่ยวที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนและชุมชนโดยตรง	เพราะ
ให้ความส�าคัญการจัดการเชิงอนุรักษ์	 หรือสงวนรักษาทรัพยากรไม่ให้เสียหาย	 มากกว่าให้ความส�าคัญ
คนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ทรัพยากรวัฒนธรรม	 และแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ	ปรากฏในรูปกฎบัตรสากล	(Charters)	และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ	(Conventions)	ทีผ่่านการรับรองจากองค์การนานาชาต	ิและองค์การการศึกษา	วทิยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ	ยูเนสโก	(UNESCO)	หลายฉบับด้วยกัน	ที่ให้ความกับทรัพยากร
วฒันธรรมในฐานะทีเ่ป็นสมบตัขิองมวลมนษุยชาติ	ท�าให้กฎบตัรสากลและอนรัุกษ์ท่ีมอีทิธพิลต่อแนวคดิ	
วิธีการ	และแบบแผนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในหน่วยงานภาครัฐประเทศต่างๆ	ได้แก่	
	 	 	 1.		กฎบัตรแห่งเมืองเอเธนส์ว่าด้วยการบูรณะอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร	์ 
(The	Athens	Charter	for	the	Restoration	of	Historic	Monuments:	1931)	
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	 	 	 2.		กฎบัตรนานาชาติแห่งเมืองเวนิสว่าด้วยการสงวนรักษาบูรณะอนุสรณ์สถานและ
แหล่งทีต่ัง้	(International	Charter	for	the	Conservation	and	Restoration	of	Monuments	and	
Sites	1964)	
	 	 	 3.		อนสุญัญาว่าด้วยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ	(Convention	
Concerning	the	Protection	of	the	World	Cultural	and	Natural	Heritage	1972)	
	 	 	 4.		กฎบัตรแห่งเมืองกราโคว์	(The	Charter	of	Cracow	2000)
    2.2.1  กำรจัดกำรวัฒนธรรมทำงศำสนำ	 เป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรทาง
วฒันธรรมด้านศาสนา	ทีถึ่งแม้จะเน้นทางการจัดการประพฤติปฏบิติัตามหลักค�าสอน	แต่มกีารพูดถึงการ
จัดการสถานที่คือ	วัด	เพราะทั้งหมดนี้เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมโดยปรีชา	ช้างขวัญยืน	(2551:	16-20)	
กล่าวถึง	การจัดการวัฒนธรรมทางศาสนา	แบ่งเป็นด้านๆดังนี้
	 		 	 	 	 การจัดการด้านการอนุรักษ์ศาสนา	 คือ	 ศาสนาถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา
สม�่าเสมอ	ก็อาจเสื่อมลงได้	ความเสื่อมของศาสนามาจาก	2	ปัจจัย	คือ	
      1.  ปัจจัยภำยใน	 ความเส่ือมมาจากปัจจัยภายในของบุคลากรทางศาสนา	 
ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาส	ได้แก่	ความสนใจศึกษาศาสนาของศาสนิกชนเสื่อมลง	
	 		 	 	 	 	 1.1.		ศาสนิกชนแท้ๆน้อยลง	แม้ศาสนิกชนที่ดีและศรัทธาทางศาสนายังมี
อยู่จ�านวนมาก	 แต่มักจะไม่รู้เกี่ยวกับศาสนาอย่างถูกต้อง	 ถ้าหากการนับถือศาสนายังเป็นเช่นนี้ต่อไป	
ความนับถือทางศาสนาอาจลดน้อยลงเพราะเห็นว่าศาสนานั้นไม่มีประโยชน์	
	 		 	 	 	 	 1.2.		ปัญหาอื่นๆ	 ปัญหาด้านความรู้เกี่ยวกับศาสนาของศาสนิกชนนั้น	 
ย่อมท�าให้มีปัญหาอื่นๆตามมา	 เช่น	 ศาสนากลายเป็นแหล่งหาเงินทั้งจากความเชื่อที่ไม่ใช่แก่นแท้ 
ทางศาสนา	 ตัวอย่างเช่น	 การเสี่ยงท�านาย	 โชคลาง	 แทนการท่ีวัดจะเป็นแหล่งปรึกษาปัญหาชีวิตด้วย
ธรรม	การสร้างอาคารข่มศาสนสถาน	การท�าลายโบราณสถาน	โบราณวัตถุ	โดยขาดความรู้หรือเจตนา
เพื่อน�าไปหาประโยชน์	 เช่น	 กรณีวัดอัปสรสวรรค์ท่ีใช้สีขาวลบภาพฝาผนัง	 หรือการใช้วัดเพ่ือปลุกเสก
เครื่องรางของขลัง	เป็นต้น
     2.  ปัจจัยภำยนอก	 ที่ส�าคัญและมีผลกระทบต่อศาสนา	 โดยเฉพาะในช่วงที่
ศาสนาขาดความเข้มแข็งภายใน	มีดังนี้
	 		 	 	 	 	 2.1.		สังคมวัตถุนิยม	 ความต้องการด้านวัตถุ	 เพื่อความสะดวกสบาย	 
เพราะเป็นแรงจงูใจให้คนออกจากความสุขทางใจ	ความดีงาม	มาสู่ความสุขทางวตัถุแทน	เนือ่งด้วยสังคม
ปัจจุบันเทคโนโลยีสะท้อนความเป็นปัจจัยพื้นฐานของสังคม	 แทนคนเริ่มห่างหลักค�าสอนทางศาสนา
เพราะสภาพทางสังคมที่คนเน้นความสะดวกสบาย	และวัตถุนิยมในปัจจุบันมีมากมายและหลากหลาย
		 	 	 	 	 	 2.2.		สังคมทุนนิยม	 เป็นสังคมที่ต้องการเพ่ิมผลผลิต	 และบริโภคขึ้นไป
เรื่อยๆ	ท�าให้เข้าครอบคลุมกิจกรรมต่างๆแทบจะไม่มีกิจกรรมทางศาสนาเข้าสู่สังคม	นอกจากพิธีกรรม
เล็กๆน้อย	 เช่น	 การท�าบุญ	 เป็นต้น	 ส่งผลให้ศาสนาและสังคมอาชีพการงานไม่เกี่ยวข้องกันเหมือน 
ดังสมัยก่อน
	 	 	 	 	 	 2.3.	 การศกึษาเพือ่อาชพี	ย่อมมวีคัถปุระสงค์เพือ่สนองความต้องของสงัคม	
แต่การศึกษาเพื่อสนองความต้องการของตลาด	 คือแบบการค้าแบบทุนนิยม	 เทคโนโลยีทางการผลิต	 
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การเงินการตลาด	 ไม่ถามว่าศึกษาเพื่อให้คนเป็นคนดีอย่างไร	 แต่มักจะถามว่าผลิตคนท�าอาชีพอะไร	 
ซึ่งความสนใจทางศาสนาเป็นในรูปแบบทางการค้า	 เช่น	 พระเครื่อง	 ที่มีการซื้อขายเชิงพาณิชย	์ 
เป็นต้น
 แนวทำงกำรแก้ไข	คือ	ต้องมีการจัดการตั้งแต่ภาครัฐ	ภาคเอกชนองค์กรต่างๆทางศาสนา
บุคลากรทางศาสนา	 รวมทั้งศาสนิกชน	 ควรมีการประเมินสถานะศาสนาว่าเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง	
ประสิทธิภาพของการท�างานของสถาบันต่างของศาสนา	 และจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างแก่น 
ค�าสอนกับเรือ่งเปลือกของศาสนา	เชน่	พธิีกรรมต่างทีเ่กี่ยวกบัสรา้งวัตถมุงคล	การคา้วตัถมุงคล	เป็นต้น	
ควรที่มีองค์การศาสนาและรัฐออกกฎหมายสนับสนุนให้ด�าเนินการควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ	 
รวมทั้งอนุรักษ์ศาสนสถาน	 ศาสนวัตถุทั้งโบราณและปัจจุบัน	 โดยแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถาน	 
ตามระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน	พ.ศ.2528	การอนุรักษ์	คือ	การดูแล	รักษา	
เพื่อให้คงคุณค่าไว้	 และรวมถึง	 การป้องกัน	 การรักษา	 การสงวน	 ปฏิสังขรณ์และการบูรณะ	 (ศักดิ์ชัย	 
สายสิงห์,	 2553:	 13)	 เพราะโบราณสถานนั้นมีความส�าคัญถือเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่า	 
ซึง่พสิจูน์ยนืยนัตวัตนความเป็นชาตแิละลกัษณะทางกายภาพของวฒันธรรมของชาต	ิและส่งเสรมิท้องถิน่
ทั้งภาคราชการและชุมชนให้เกิดจิตส�านึกทางศาสนาและดูแลรักษาศาสนสถาน	 ศาสนวัตถุ	 พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมบทบาทศาสนาให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน
		 การจดัการทรพัยากรวฒันธรรมนัน้มคีวามส�าคญัต่อการจัดการดูแล	รักษา	ปกป้อง	อนรัุกษ์
ของทรัพยากรวัฒนธรรม	โดยการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนา	ที่ไม่ได้มีแค่การจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมสิ่งของที่จับต้องได้เท่านั้น	 ยังรวมถึงความเข้าใจในทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้อง 
ไม่ได้	คือ	ความเชื่อ	หลักค�าสอน	พิธีกรรม	ซึ่งมีความส�าคัญและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน	เพราะแนวคิด
การจดัการทรพัยากรวฒันธรรมช่วยให้เข้าใจแนวทางในดูแลทรัพยากรวฒันธรรมของวดันกับญุยอแซฟ	
อยุธยา
	 ส�าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ	
อยุธยา	 เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนและเจ้าของพื้นที่ชุมชน	 การด�าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ
ทรพัยากรวฒันธรรม	เช่น	งานพธิกีรรมต่างๆ	วดัและชมุชนจึงมส่ีวนร่วมในกจิกรรมนัน้ร่วมกนั	โดยความ
หมายเกีย่วกบั	การมส่ีวนร่วม	(Participation)	คอื	การท�าให้ข้อมลูไปถงึสาธารณชนเพ่ือแสดงนยัถงึการ
บรรลุข้อตกลงร่วมกันกับสาธารณชนที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการนั้น	การมีส่วนร่วมนั้นจะมีความ
ต่อเนื่องของสิ่งที่เข้าไปจัดการ	 (เจมส์	 แอล	 เครย์ตัน	 เขียน	แปลโดย	ศ.นพ.วันชัย	 วัฒนศัพท์,	 ถวิลวดี	 
บุรีกุลและผศ.ดร.เมธิศา	พงศ์ศักดิ์ศรี,	 2551:	3)	และเจ้าของโครงการพัฒนา	 เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในแง่ของการบริจาควัตถุ	แรงงาน	ซึ่งการมีส่วนร่วมในความหมายนี้จะไม่สามารถสร้าง
ความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ	 การมีส่วนร่วมที่แท้จริงนั้นที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย	 จะต้องเป็นการมี
ส่วนร่วมชนิดท่ีประชาชนท่ีเป็น	 ตัวตั้ง	 คือ	 เจ้าของโครงการส่วนบุคคลภายนอกเป็นฝ่ายสนับสนุน	 
ชาวบ้านเป็นผู้วางแผน	 ด�าเนินตามรูปแบบและวิธีการที่ชาวบ้านคุ้นเคยเพ่ือตัดสินใจเมื่อต้องการทาง
เลือกแบบต่างๆ	ในการแก้ปัญหาภูมิรู้	ภูมิปัญญาและภูมิธรรม	รวมทั้งตัวบุคคลในการระดมความคิดใน
การแก้ปัญหาต้องมาจากชมุชนเป็นส่วนใหญ่	เป็นผู้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้งอนัอาจจะเกดิตาม
วิธีการของตัวเองด้วย	(กาญจนา	แก้วเทพ,	2538:	99)	
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	 ขณะที่การมีส่วนร่วมในความหมายของพระศาสนจักรทางศาสนา	อธิบายว่า	แก่นแท้ของ
พระศาสนจักรจะต้องการมีส่วนร่วมของบรรดาพระสงฆ์	 นักบวชและฆราวาสใช้ชีวิตและการท�าหน้าที่
ของพระศาสนจักร	 จะไม่มีพระศาสนจักรเลยถ้าหากไม่มีการมีส่วนร่วมของบรรดาสมาชิกของ 
พระศาสนจักร	พระคาร์ดินัล	Willebrands	(J.	Willebrands,1975:	33	อ้างถึงใน	บาทหลวงส�าราญ	
วงศ์เสงีย่ม,	2554:	14)	กล่าวถงึ	การมส่ีวนร่วมในความเป็นจริงอย่างหนึง่ทีย่ดึถอืร่วมกนั	และการมส่ีวน
ร่วมกันก่อให้เกิดความสมัพันธก์ันขึ้นระหวา่งผู้เข้ารว่มดว้ยกัน	เพราะวา่ต่างมีส่วนร่วมในความดีร่วมกัน	
พวกเขามาพร้อมกันเป็นกลุ่ม	พวกเขาร่วมกันเป็นกลุ่มของพวกเขาเอง	คุณภาพของความสนิทสัมพันธ์* 

จะถกูตดัสนิโดยขนาดของการมส่ีวนร่วม	ซ่ึงการมส่ีวนร่วมของพระศาสนจักรนัน้มกีารบญัญติัในกฤษฎกีา	
เมื่อครั้งประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่	2	คือ	กฤษฎีกา	เรื่องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ได้รับการประกาศใช้เมื่อ
วันที่	4	ธันวาคม	พ.ศ.	2506	(ค.ศ.1963)	ให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและอย่างเต็มที่
ในการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทุกชนิด	 บรรดาพระสังฆราชแห่งสังคายนาทั้งหลายต้องการให้
ประชาชนเข้าใจจารีตและความหมายของพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์	 เพ่ือว่าพวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในการ
ประกอบพิธีกรรมนั้น	 (บาทหลวงส�าราญ	 วงศ์เสงี่ยม,	 2554:	 71)	 ความหมายของการมีส่วนร่วมของ 
พระศาสนจักรเน้นเรื่องทางกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ	 ให้	 ศาสนิกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ทางศาสนา	และการด�ารงอยู่ของศาสนา
 กำรมีส่วนร่วมสำมำรถอธิบำยหลักกำรกวำ้งได้ดังนี้ (ถวิลวดี	บุรีกุล,	2548:	1-3)
	 1.		การมีส่วนร่วม	คือ	พิจารณาถึงการมีส่วนร่วมช่วยเหลือโดยสมัครใจ
	 2.		การมีส่วนร่วมในความหมายที่กว้าง	คือ	การให้ประชาชนในชนบทรู้สึกตื่นตัวเพื่อที่จะ
ทราบความช่วยเหลอืและตอบสนองต่อโครงการพัฒนา	พร้อมสนบัสนนุความคดิริเร่ิมของคนในท้องถิน่
	 3.		การมีส่วนร่วมเรื่องของการพัฒนาชนบท	 คือ	 การให้ประชาชนเกี่ยวข้องในกระบวน
ตัดสินใจ
	 4.		การมส่ีวนร่วมในชมุชน	คอื	การทีป่ระชาชนมสีทิธแิละหน้าทีเ่ข้าร่วมแก้ไขปัญหาของเขา	
	 5.		การมีส่วนร่วม	 คือ	 การได้จัดการที่จะใช้ความพยายามเพิ่มความสามารถที่จะควบคุม
ทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต่างๆในสภาพสังคมนั้นๆ
		 ปัจจัยพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ต้องมีอิสรภาพที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วม
หรือไม่	 มีความเสมอภาคในกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วม	 และความสามารถเพราะประชาชนหรือกลุ่ม 
เป้าหมายต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ	 เพราะบางกิจกรรมอาจจะมีความซับซ้อน	
ไม่อาจท่ีให้ประชาชนในชุมชนท้ังหมดเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 ซึ่งระดับความมีส่วนร่วมแบ่งได้
เป็น	ดังต่อไปนี	้(พัชรินทร์	สิรสุนทร,	2556:	409)	

   *สนิทสัมพันธ์มาจากภาษากรีก	 koinonia	 หมายถึงการมีสส่วนร่วมของสมาชิกและตั้งอยู่บนการ 

มีส่วนร่วมในความเป็นจริงที่แบ่งปันกัน	(บาทหลวงส�าราญ	วงศ์เสงี่ยม,	2554	:	14)
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	 1.		ระดับร่วมรับรู้	 หมายถึง	 ประชาชนได้ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเจ้าของโครงการ 
หรือผู ้ก�าหนดนโยบาย	 และมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อตนเองหรือ 
ชุมชน
	 2.		ระดับร่วมคิด	 หมายถึง	 การร่วมค้นหาปัญหา	 วิเคราะห์	 พร้อมแสดงความคิดเห็น 
ต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง	
	 3.		ระดับร่วมพิจารณา	 ร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 ตั้งแต่การคัดเลือกสถานที่	 มาตรการ 
ที่ช่วยลดผลกระทบด้านต่างๆ
	 4.		ระดับร่วมด�าเนินการ	หมายถึง	ร่วมลงทุน	ร่วมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน	ร่วมปฏิบัติงาน
	 5.		ระดับร่วมติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผลว่านโยบายโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
	 6.		ระดับร่วมรับผล	หมายถึง	การร่วมรับผลประโยชน์และผลกระทบทั้งทางด้านบวกและ
ลบ	ทั้งต่อตนเองต่อชุมชนและต่อสังคม
	 เป้าหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน	คือ	ให้ข้อมูลแก่ประชาชน	รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน	มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา	และพัฒนาหาข้อตกลงร่วมกัน	 (เจมส์	แอล	 เครย์ตัน	 เขียน	
แปลโดย	ศ.นพ.วันชัย	วัฒนศัพท์,ถวิลวดี	บุรีกุลและผศ.ดร.เมธิศา	พงศ์ศักดิ์ศรี,	2551:	4)	เพราะการมี
ส่วนร่วมเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมทางการเมอืง	และการบริหารเกีย่วกบัการตดัสนิ
ใจในเรือ่งต่างๆ	รวมทัง้การจดัสรรทรัพยากรของชมุชนและของชาติทีส่่งผลกระทบต่อวถิชีวีติและความ
เป็นอยูข่องประชาชน	(ถวลิวด	ีบรุกุีล,	2548:	4)	จึงกล่าวได้ว่า	การมส่ีวนร่วมในการพัฒนาของประชาชน
จะประสบผลส�าเรจ็จะต้องเป็นส่วนร่วมท่ีประชาชนมอีสิระและเต็มใจท่ีเข้าร่วม	ไม่ใช่เข้าร่วมเพราะความ
เกรงใจหรือถูกอ�านาจบังคับ	ในส่วนของพระศาสนจักรต้องการความร่วมมือจากหุ้นส่วนด้านต่างๆ	เช่น	
พวกฆราวาส	นักบวชและพระสังฆราชที่ต้องการให้โครงสร้างมีการประสานงานระดับต่างๆ	เช่น	ระดับ
แขวง	ระดับชาติ	ระดับสังฆมณฑล	ระดับวัด	ระดับงานชุมชนคริสตชนพื้นฐานต่างๆ	(บาทหลวงส�าราญ	
วงศ์เสงี่ยม,	2554:	110)	
	 ในปัจจบัุนการมส่ีวนร่วมของศาสนาไม่ได้เน้นแค่เรือ่งเกีย่วกบัหลกัศาสนาอย่างเดยีวเท่านัน้	
แต่ยงัรวมการมส่ีวนร่วมเกีย่วกบัชมุชนทีอ่ยูเ่กีย่วข้องกบัพืน้ทีข่องวดัด้วย	ยกตวัอย่างเช่น	(กาญจนา	แก้วเทพ,	
2538:	77)	พระครูสาครสังวรกิจ	เจ้าอาวาสวัดยกกระบัตร	ผู้ท�างานพัฒนาเป็นเวลาเกือบ	3	ทศวรรษ	
เริม่ตัง้แต่การพฒันาด้านวตัถ	ุเช่น	พฒันาด้านอาชพี	ตัดถนน	ขดุคลอง	ฯลฯ	แม้เป้าหมายเพ่ือการพัฒนา
สภาพทางวัตถุให้ดีขึ้น	 แต่การพัฒนาที่ด�าเนินงานโดยพระภิกษุ	 ผู้เป็นบุคลากรทางศาสนาท่ีจะต้องน�า
หลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางการท�างาน	หลังจากที่พระครูท�างานพัฒนาจนประสบผลส�าเร็จใน
ระดับที่น่าพอใจ	 แต่ต้องเผชิญกับความจริงในโลกปัจจุบันที่ชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	
เพราะปัจจัยภายนอกและภายใน	ซึ่งต้องน�าหลักธรรมทางจิตใจมาประยุกต์ใช้กับชุมชน	และมักประสบ
ผลส�าเรจ็ตามหลกัการพฒันาในความหมายทีแ่ท้จรงิของการมส่ีวนร่วมของประชาชน	ผลลพัธ์อนัยืนยาว
ของการพัฒนา	 ตอบสนองความต้องการได้ตรงกับความต้องการของประชาชน	 แสดงให้เห็นว่าหลัก 
ค�าสอนทางศาสนาและวัฒนธรรมมีส่วนให้การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นประสบ 
ผลส�าเร็จต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
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3. งำนวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
	 งานวจิยัและหนงัสอืท่ีเกีย่วข้องกบัทรพัยากรวฒันธรรมวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	ส่วนใหญ่
จะเป็นหนังสือ	 เอกสารท่ียังไม่ได้ตีพิมพ์	 และวิทยานิพนธ์	 ถึงแม้จะไม่มีงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่งาน
วิทยานิพนธ์และหนังสือ	 เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถช่วย
วิเคราะห์งาน	โดยแบ่งหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้เป็น	4	ประเด็นหลัก	คือ	1.	งานเกี่ยวกับ
ประเดน็ศาสนาครสิต์ในประเทศไทย	ทัง้ต�าราและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัศาสนาครสิต์ส่วนใหญ่เป็นงานด้าน
ประวัติ	เนื้อหาค�าสอน	ฯลฯ	เช่น	งานของบาทหลวงโรแบต	์โกสเต	เสรี	พงศ์พิศ	เป็นต้น	2.	งานบทบาท
ของบาทหลวงและมิชชันนารี	 ศาสนาคริสต์	 เช่น	 พิศมัย	 ตั้งพูนสุข	 สุพรรณี	 กาญจนัษฐิติ	 เป็นต้น 
3.	งานการสบืทอดความเชือ่ศาสนา	วฒันธรรมศาสนาคริสต์	เช่น	ศริิพจน์	สกลุทอง	จันทร์แจ่ม	สุดสวาสดิ์	
เป็นต้น	 4.	 งานเกี่ยวกับองค์กรศาสนากับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม	 ที่ส่วนใหญ่จะเป็นบทบาท
องค์กรศาสนาพุทธ	ได้แก่	งานของพระปลัดประพจน	์อยู่ส�าราญ	
	 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องส่วนใหญ่จะเป็นงานวทิยานพินธ์	จงึได้น�างานทีม่คีวามเกีย่วข้องกบังาน
วิจัยเพื่อศึกษาแนวทางที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์	 แม้จะไม่มีงานวิจัยท่ีท�าการศึกษาโดยตรง 
เกีย่วกบัทรพัยากรวฒันธรรมของวดัศาสนาคริสต์	ส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาถึงบทบาทของศาสนาคริสต์
ในด้านต่างๆ	ผู้วิจัยจึงศึกษางานของบทบาทพระภิกษุสงฆ์ของศาสนาพุทธเพิ่มเพื่อเข้าใจในบทบาทของ
พระด้านต่างๆ	ซึ่งมีผู้ศึกษาวิจัยไว้พอสมควร
	 3.1		ศำสนำคริสต์ในประเทศไทย
	 	 	 หนงัสอืเกีย่วกบัประวติัศาสนาครสิต์	เพือ่ช่วยให้เข้าใจการเผยแพร่ศาสนาครสิต์นกิาย
โรมันคาทอลิก	 เช่น	 หนังสือประวัติการเผยแพร่คริสตศาสนาในสยามและลาว	 เขียนโดยบาทหลวง	 
โรแบต์	โกสเต	แปลและเรยีบเรยีง	อรสา	ชาวจีน	(2549)	เป็นหนงัสือภาษาไทยท่ีค่อนข้างครบถ้วนสมบรูณ์
ในเนื้อหาประวัติศาสนาคริสต์ที่เริ่มเข้ามาเผยแพร่ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาของคณะบาทหลวง	 หลาก
หลายคณะ	 เริ่มจากคณะโดมินิกัน	 ระยะแรกเข้ามาของบาทหลวงคือการเผยแพร่ศาสนา	 ยังไม่ประสบ
ผลส�าเร็จมากนักส�าหรับการเปลี่ยนศาสนา	 และตามด้วยคณะอื่นๆที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนา	 เนื่องจาก
หนังสอืเขยีนประวตักิารเผยแพร่ตัง้แต่เริม่จนถงึปีค.ศ.1983	จงึไม่ได้ลงรายละเอยีดมากนกั	แต่เป็นหนงัสอื
ที่มองภาพรวมอธิบายแต่ละช่วงเวลาอย่างกระชับและเข้าใจง่าย	
	 	 	 ส่วนอีกคณะที่ส�าคัญและเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือคณะมิสซังต่างประเทศ 
แห่งกรุงปารีส	 (M.E.P)	 โดยเป็นคณะเริ่มต้นของมิสซังสยามในปัจจุบัน	 และเป็นคณะที่สร้างวัดนักบุญ
ยอแซฟ	 อยุธยา	 ซึ่งในหนังสือบาทหลวงโกสเตเขียนเกี่ยวกับประวัติของการเผยแพร่ศาสนาของคณะนี้
พอสมควร	 และคณะน้ีมีความส�าคัญของศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ที่เปรียบเสมือน
ตัวแทนของการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน	นอกจากหนังสือของบาทหลวง
โกสเตมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับมิสซังสยามท่ีเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับคณะนี้คือ	 หนังสือประวัต ิ
มิสซังสยาม	พ.ศ.	2205	–	พ.ศ.	2354	(ค.ศ.	1662-1811)	ผู้เขียนคือบาทหลวง	อาเดรียง	โลเน	เป็น
บาทหลวงของคณะมิสซังต่างประเทศ	ปอล	ซาเวียร์	ผู้แปล	(2546)	หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเป็นบาทหลวง
คณะนี้และเขียนไล่เรียงทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระสังฆราชลังแบรต์	 เดอ	 ลา	 มอต์	 จนถึงสมัย 
พระสงัฆราชการ์โลต์	ซึง่เขยีนอธบิายการท�างานแต่ละสมยัของพระสงัฆราชว่าช่วงนัน้เป็นอย่างไร	ประสบ
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ปัญหาด้านใดบ้าง	 เช่น	 เหตุการณ์ความขัดแย้งแนวความคิดเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาระหว่าง 
คณะเยซูอิตและคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	(M.E.P)	
	 	 	 นอกจากความขัดแย้งระหว่างคณะต่างๆของศาสนาคริสต์	 การเผยแพร่ศาสนาของ
คณะมสิซงัต่างประเทศแห่งกรงุปารสี	 พบปัญหาการเบยีดเบยีนทางศาสนา	 ต้ังแต่สมยัพระสังฆราชลาโน	
ประมุขมิสซังสยามคนแรก	 เนื่องจากภาวะบ้านเมืองขณะนั้น	 ซึ่งการเบียดเบียนทางศาสนาส่วนใหญ่ 
จะเกิดจากนโยบายทางศาสนาของผู้ปกครองขณะนั้น	 ในหนังสือเล่มนี้ของบาทหลวงอาเดรียง	 โลเน	 
จะสะท้อนให้เหน็ถึงบทบาทการท�างานของพระสงัฆราชช่วงสมยัต่างๆนัน้	เน้นการเผยแพร่ศาสนาครสิต์
มากกว่าด้านอื่น	แต่ผลของจากการเผยแพร่ศาสนาไม่ได้แค่ประโยชน์ด้านศาสนา	แต่รวมถึงความเจริญ
ด้านอื่นๆที่คณะนี้มอบให้กับสังคมไทย	เช่น	ด้านสาธารณสุข	การศึกษา	เป็นต้น
	 	 	 นอกเหนือจากหนังสือที่เขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ระยะ
แรก	ทีท่ัง้	2	เล่มเขยีนโดยบาทหลวงชาวต่างประเทศ	หนงัสอืท่ีเขยีนประวตัศิาสนาครสิต์ทีเ่ป็นภาษาไทย
ทีร่วบรวมประวตัเิกีย่วกบัศาสนาจากเอกสารจดหมายเหตุทีเ่ขยีนโดยบาทหลวง	คอื	หนงัสอืคาทอลิกกบั
สังคมไทย	 สี่ศตวรรษแห่งคุณค่าและบทเรียน	 ของเสรี	 พงศ์พิศ	 2527	 ซ่ึงหนังสือเล่มนี้ไล่เรียงประวัติ
ศาสนาคริสต์ในสังคมไทยจนถึงสมัยรัชกาลที่	 9	 และให้มุมมองของผู้เขียนที่นับถือศาสนาคริสต์	 นิกาย
โรมันคาทอลิกกับสังคมไทย	โดยเนื้อหาในหนังสือการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาช่วงที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์
ต้องประสบปัญหาเรือ่งใดบ้าง	และฟ้ืนฟศูาสนาเพือ่การเผยแพร่ค�าสอนตามวตัถปุระสงค์	ช่วงทีศ่าสนาครสิต์
ในประเทศไทยมคีวามเจรญิรุง่เรอืง	คอื	 สมยัพระสงัฆราชปัลเลอกัวซ์	 ในสมยัรชักาลท่ี	 4	 ซ่ึงพระสังฆราช 
ปัลเลอกวัซ์เป็นพระสหายของรชักาลท่ี	4	และท่านยงัมผีลงานต่างๆ	 เช่น	 งานด้านเผยแพร่	การปรับปรุงวดั
คาทอลกิ	ทีเ่สือ่มโทรม	และงานเขยีนหนงัสอืต่างเกีย่วกบักฎระเบยีบของมสิซงัและครสิตงัในประเทศไทย	
	 	 	 โดยหนังสือคู่มือปฏิบัติส�าหรับคริสตัง	 บทแรกคือเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ 
คริสตังกับสมาชิกศาสนาอื่น	 บทที่	 2	 เป็นเร่ืองค�าสั่งของประมุขมิสซัง	 เรื่อง	 การปฏิบัติตัวของคริสตัง	 
(โรแบต์	 โกสเต	 แปลและเรียบเรียง	 อรสา	 ชาวจีน,	 2549:	 390-391)	 หนังสือเล่มนี้เป็นข้อปฏิบัติ 
จนถึงปัจจุบันและมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม	 และพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์เป็นผู้มีความ 
สามารถในหลายสาขาวิชา	 เมื่อท่านเริ่มเรียนภาษาไทยและภาษาบาลี	 จนมีความรู้ทั้ง	 2	 ภาษาอย่างดี 
จนสามารถแต่งหนังสือได้หลายเล่ม	เช่น	พจนานุกรม	อังกฤษ-ไทย	ซึ่งหนังสือเหล่านี้ยังมีถึงในปัจจุบัน	
และท่านยังมีความรู ้ด ้านภูมิศาสตร์	 เคมี	 ดาราศาสตร์	 (2527:	 142)	 จากความสามารถของ 
พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์จึงเป็นท่ีโปรดปรานของรัชกาลที่	 4	 ที่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้	 เพื่อพัฒนา
ประเทศต่อไป	
	 	 	 หนังสือของเสรี	 พงศ์พิศ	 เป็นหนังสือท่ีค่อนข้างครบถ้วนในประวัติศาสตร์และ 
ยังสะท้อนความเป็นคาทอลิกกับสังคมไทย	 ท�าให้เข้าใจภาพรวมของศาสนาคริสต์ที่เหมาะกับผู้อ่าน 
ที่แม้ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์แต่สนใจศาสนาคริสต์	 โดยหนังสือทั้ง	 3	 เล่มเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับ
ประวัติศาสนาคริสต์	 และให้เห็นภาพรวมของการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์	 รวมทั้งประวัติของ 
พระสังฆราชตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	และเห็นถึง
พัฒนาการของศาสนาคริสต์ที่ท�าให้สืบทอดความเชื่อของศาสนาที่แม้จะพบอุปสรรคการเบียดเบียน
ศาสนาและการตั้งค�าถามจากสังคมในปัจจุบัน
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 3.2  บทบำทของบำทหลวงและมิชชันนำรี ศำสนำคริสต์ 
   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาบทบาทของบาทหลวงและมิชชานารี	 ศาสนาคริสต์	 
นิกายโรมันคาทอลิก	และโปรแตสแตนท์	 เมื่ออ่านงานที่ศึกษาพบว่า	บทบาทของทั้ง	2	นิกาย	 ในอดีต 
เน้นบทบาทเร่ือง	การเผยแพร่ศาสนา	และได้วางรากฐานการศกึษา	การแพทย์	แก่สังคมไทย	ซ่ึงโปรแตสแตนท์
จะมีบทบาทด้านการแพทย์ที่เด่นชัดกว่าทางโรมันคาทอลิก	ซึ่งมีงานศึกษา	ดังนี้
   พิสมัย ตั้งพูนสุข (2523) กำรศึกษำเปรียบเทียบบทบำทของพระภิกษุสงฆ์และ
พระสงฆ์คำทอลกิทีม่ต่ีอชมุชน ศกึษำเฉพำะกรณ ีต�ำบลปำกช่อง อ�ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสมีำ 
งานของเล่มนี้เป็นงานที่ช่วยให้เห็นถึงบทบาทของพระทั้งสองศาสนา	ที่แบ่งการศึกษาเป็น	2	ภาค	คือ	
ภาคแรกจะเป็นงานวิจัยทางเอกสารเกี่ยวกับบทบาทและความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์กับพระสงฆ์
คาทอลิกในสังคมไทย	 ภาคท่ีสอง	 เกี่ยวกับลงวิจัยภาคสนามพื้นที่ศึกษาคือ	 อ�าเภอปากช่อง	 จังหวัด
นครราชสีมา	 เนื่องจากพื้นที่นี้มีการต้ังวัดท้ังของศาสนาพุทธและคริสต์	 โดยการศึกษาบทบาทของ 
พระภิกษุสงฆ์และพระสงฆ์คาทอลิกตั้งแต่อดีต	พบว่า	 พระสงฆ์ของศาสนาพุทธมีบทบาทต่อสังคมไทย
ในอดตีมากกว่าสงัคมในปัจจบุนั	โดยเฉพาะทางด้านการศกึษาเนือ่งจากสมยัก่อนยงัไม่มกีารจดัตัง้โรงเรยีน
เหมือนสมัยปัจจุบัน	 วัดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้คนในสังคมอดีต	 โดยเฉพาะเพศชายท่ีจะเข้ามาศึกษา
เล่าเรยีน	เช่น	การบวชเป็นพระภิกษสุงฆ์	และวดัเป็นศนูย์กลางของชุมชนในกรณทีีม่กีจิกรรมร่วมกนัของ
คนในสงัคม	ขณะทีปั่จจบัุนบทบาทของวดัและพระภกิษสุงฆ์ลดน้อยลง	เพราะวดัแห่งนีไ้ม่มโีรงเรยีนของ
กรมสามญัศกึษาตัง้อยู	่มเีพยีงโรงเรยีนปรยิตัธิรรมส�าหรบัสอนพระและเณรช่วงเข้าพรรษาเท่านัน้	วดัท�า
หน้าท่ีประกอบพธิกีรรมทางศาสนาเท่านัน้	ส่วนทางวดัศาสนาครสิต์ซึง่มบีทบาททางด้านการศกึษาตัง้แต่
อดตีจนถึงปัจจบัุน	เพราะโรงเรยีนไม่ได้สอนเฉพาะทางด้านศาสนาเท่านัน้	แต่สอนวชิาการด้านอืน่ๆตัง้แต่
สมัยอดีต	 และปัจจุบันเปล่ียนระบบการสอนตามที่กระทรวงศึกษาก�าหนด	 โดยบทบาทของพระสงฆ์
คาทอลิกของศาสนาคริสต์สามารถแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก	่ด้านการศึกษา	ด้านการเผยแพร่ธรรมะ	
ด้านการสงเคราะห์ชุมชน
   สพุรรณ ีกำญจนษัฐติิ (2507) บทบำทของมชิชันนำรีในประเทศไทยต้ังแต่รัชกำล
ที ่3 ถึงรัชกำลที ่5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	และงานของสพุรรณ	ีจะศกึษาบทบาทของมชิชันนารทีัง้นกิาย
โรมนัคาทอลกิและโปรแตสแตนท์เชงิประวตัศิาสตร์	แบ่งงานการศกึษาบทบาทของมชิชนันารด้ีานต่างๆ	
คือ	ด้านการเผยแพร่คริสต์ศาสนา	ด้านการศึกษา	ด้านการแพทย์สาธารณสุข	งานด้านราชการแผ่นดิน	
และสรุปผลงานของมิชชันนารี	 ช่วงสมัยรัชกาลที่	 3	ถึงรัชกาลที่	 5	นั้น	บทบาทของมิชชันนารีมีความ
ส�าคัญต่อสังคมไทย	 ช่วยวางรากฐานและสร้างความเปล่ียนแปลงแก่สังคมไทย	 ประเทศไทยช่วงสมัย
รชักาลที	่4	ถงึรชักาลที	่5	เป็นสมยัทีก่ารติดของชาวต่างประเทศ	และเร่ิมเข้าสู่ยคุการล่าอาณานคิม	ท�าให้
ประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะด้านการศึกษา	 เพื่อความเท่าทันกับชาติตะวันตก
ทั้งหลาย	 ความรู้ความสามารถของมิชชันนารีที่มีระบบจัดการศึกษาเริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยา	 โดยเฉพาะ 
การศกึษาของนกิายโรมนัคาทอลกิเป็นรากฐานของระบบการศกึษาสมยัใหม่ของไทย	ในสมยัรชักาลที	่5	
มีโรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนของรัฐเพิ่มมากขึ้น
	 	 	 ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข	 ได้ใช้ความรู ้ทางการแพทย์ตะวันตกรักษา
ประชาชน	และเริม่น�าวธิปีลกูฝีและป้องกนัไข้ทรพษิจากมชิชนันาร	ีนกิายโปรแตสแตนท์	ทีเ่ป็นหมอรกัษา
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และการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก	 และการแพทย์ของเหล่ามิชชันนารีเป็นการวางรากฐาน
ทางการแพทย์แบบตะวันตกแก่สังคมไทย	ส่วนด้านราชการแผ่นดิน	คือ	บทบาทของมิชชันนารีอเมริกา
เป็นผูว้างรากฐานทางการทตูและสมัพนัธภาพระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาในสมยัรัชกาลที	่5	
เพราะมชิชนันารอีเมรกินัสามารถเข้าถงึคนไทยได้ทกุระดบั	นบัตัง้แต่พระเจ้าแผ่นดนิ	ขนุนางในราชส�านกั
และประชาชนท่ัวไป	เป็นความส�าเร็จยิง่ใหญ่ต่อสมัพนัธภาพอนัดีระหว่างประเทศ	แต่มชิชนันารอีเมรกินั
ไม่ได้แทรกแซงในเรื่องของการเมืองประเทศ	(2507:	222)	บทบาทของมิชชันนารีทั้งนิกายโปรแตสแตนท์
และคาทอลิก	 มีความแตกต่างกัน	 เช่น	 บทบาททางการแพทย์และสาธารณสุขและการศึกษา	 
มชิชนันาร	ีนกิายโปรแตสแตนท์มมีากกว่าอย่างเหน็ได้ชดัในสมยัรชักาลที	่5	ทีม่กีารพฒันาความรูท้างการ
แพทย์อย่างมาก	และการศึกษาที่ส่งเสริมความรู้ทางวิชาชีพ	และขยายการศึกษาส่วนภูมิภาค	ส่วนด้าน
การเมอืงสมยัล่าอาณานคิมของตะวนัตกท�าให้บาทหลวงคาทอลกิฝรัง่เศสบางท่านไม่ได้มเีจตนาเผยแพร่
ศาสนาอย่างเดียว	 ก่อให้เกิดความปั่นป่วนเพราะมีเจตนาทางการเมืองแอบแฝง	ท�าให้ราชส�านักไทย 
ให้ความไว้วางใจต่อมิชชันนารีอเมริกัน	นิกายโปรแตสแตนท์มากกว่า	(2507:	254)
   บำทหลวงวิวัฒน์ แพร่สิริ (2543) วิวัฒนำกำรและอนำคตภำพของกำรศึกษำ
คำทอลกิกบักำรพัฒนำสงัคมไทย	เป็นงานวจิยัทีศ่กึษาอย่างละเอยีดในเรือ่งของการศกึษาคาทอลกิตัง้แต่
สมัยอยุธยาจนวิเคราะห์แนวทางสู่อนาคตของการศึกษาคาทอลิก	 โดยภารกิจด้านการศึกษาเป็นเครื่อง
มือส�าคัญของการพัฒนา	 มิสซังโรมันคาทอลิกและคณะมิชชันนารีมีความต้องการเผยแพร่สอนศาสนา	
การแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาส�าหรับประชาชน	 เพื่อพัฒนาเป็นบุคคลที่ดี	 มีการศึกษา	 ความรู้
ความสามารถเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง	ครอบครัวและสังคม	ดังนั้นจึงเน้นการสอนศาสนาควบคู่กับการ
ศึกษา	 ประวัติศาสตร์การศึกษาคาทอลิกในสังคมไทยนับตั้งแต่สมัยธนบุรีมีวิวัฒนาการตามสภาพของ
สงัคมไทยและบรบิทของการศกึษาคาทอลกิในกระแสโลกด้วย	สรปุตามพฒันาการในยคุสมยัต่างๆ	ดงันี	้
(2543:	221-222)
   1.  ยุคก่อนฟื้นฟู (สมัยกรุงธนบุรี-รัชกาลที่	 2)	 เป็นยุคของการท�างานที่มิชชันนารี 
เริ่มฟื้นฟู	จัดการศึกษาขึ้นอีกครั้ง	ซึ่งการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญที่มิชชันนารีเห็นคุณค่าส�าหรับคนไทย	และ
การประกาศสอนศาสนา	เพราะเป็นเครื่องมือการสอนศาสนาที่ดีส�าหรับประชาชน
   2.  ยุคฟื้นฟู	(รัชกาลที่	3	–	รัชกาลที่	4)	เป็นยุคที่การศึกษาคาทอลิกเริ่มพัฒนาและ
จัดการประถมศึกษาขึ้นในทุกวัดคาทอลิก	ทุกแห่งในประเทศ
   3.  ยุคคืนชีพ	(รัชกาลที่	5	–	รัชกาลที่	6)	พัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิกเป็นการ
จัดการศกึษาแบบมอือาชพี	คอื	มชิชนันารเีชญิครผููส้อนและนกับวชจากต่างประเทศเข้ามาจดัการศกึษา
ให้เป็นการศึกษาสมัยใหม่	ตอบรับกับการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย
   4.  ยุคผู้หว่ำน	 (รัชกาลที่	 7	 –	 รัชกาลที่	 8)	 เป็นยุคแห่งการตอบรับแนวทางพัฒนา
ประเทศให้ขยายตัวออกสู่ภูมิภาคให้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น	 การศึกษาคาทอลิกจึงขยายการศึกษาใน 
ต่างจังหวัด	เปรียบเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์พืชลงในผืนแผ่นดินใหม่ที่รอคอยการงอกขึ้นและเจริญเติบโต
   5.  ยุคแตกหน่อต่อกิ่ง	(รัชกาลที	่9	–	พ.ศ.2539)	เป็นยุคที่การศึกษาคาทอลิกเติบโต
ขึ้นมาก	ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ	เพราะมีก�าลังคน	คือ	บรรดาพระสงฆ	์และนักบวช	ประชาชน
ทั้งชายและหญิงเพิ่มมากขึ้นมาร่วมกันจัดการศึกษา	เพราะการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญในสังคมไทย	ไม่ได้ใช้
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เป็นเครื่องมือสอนศาสนาโดยตรง	 การศึกษากลายเป็นภารกิจส�าคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก	 
มีการจัดรูปแบบการศึกษาและการรวมกลุ่ม	ร่วมมือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
		 	 	 ผลสรปุของววิฒันาการและอนาคตของการศกึษาคาทอลิก	ท่ีเร่ิมการศกึษาต้ังแต่สมยั
อยธุยา	มชิชนันารจีดัการศกึษาควบคูก่ารเผยแพร่ศาสนา	หลักสูตรและวธิกีารสอนแบบยโุรป	ยดึปรัชญา
และค�าสอนศาสนาเป็นหลกัการจดัการศกึษา	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ฝึกอบรมพระสงฆ์พืน้เมอืงเป็นหลกั	และ
พัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการจัดการศึกษาผสมผสานกับหลักค�าสอนที่รับใช้สังคม	 ตามแนวทาง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและพัฒนาสังคมไทย
   จำรุจิต วำสรส (2547) โรงเรียนคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิกในควำมดูแลของ 
วัดคอนเซปชัญและวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์	 ทั้งสองวัดคาทอลิกมีอาณาเขตพื้นที่ต้ังใกล้กัน	 โดย 
วัดคอนเซปชัญ	 (บ้านเขมร)	 และนักบุญฟรังซีสเซเวียร์	 (บ้านญวน)	 ตั้งอยู่ในที่ดินพระราชทานของ 
วัดบาทหลวงมสิซงัโรมนัคาทอลกิ	จดุประสงค์ของการก่อตัง้วดัเพือ่เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมศาสนา
คริสต์	และเป็นศูนย์รวมชุมชนส�าหรับท�ากิจกรรมต่างๆ	(2547:	8)	บาทหลวงประจ�าวัดมีอ�านาจบริหาร
ทั้งในส่วนของวัดและโรงเรียน	 ซึ่งโรงเรียนที่สังกัดวัดทั้งสองแห่งหวังเพ่ือให้เกิดผลด้านพัฒนาเยาวชน	 
ได้รบัความรูแ้ละวทิยาการต่างๆทีท่นัต่อการเปลีย่นแปลง	และมคีณุภาพความรู้	ความสามารถประกอบ
อาชพี	รวมท้ังวธิกีารจดักจิกรรมของโรงเรยีนทีเ่ชือ่มความสมัพนัธ์กบัวดั	โดยเป็นหนทางหนึง่ท่ีแพร่ธรรม	
อบรมจริยธรรมไปสู่เยาวชน	(2547:	9)	
	 	 	 ปัจจุบันโรงเรียนท้ังสองแห่งท่ีอยู่ในความดูแลของวัด	 ประสบปัญหาจ�านวนนักเรียน
ลดน้อยลง	 เนื่องจากปัจจัยโรงเรียนตั้งห่างไกลจากถนนใหญ่	 ระบบการเรียนการสอน	และผู้ปกครองมี
ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
 3.3  กำรสืบทอดควำมเชื่อศำสนำ วัฒนธรรมศำสนำคริสต์
   การด�ารงอยูข่องศาสนามรีปูแบบทรพัยากรวฒันธรรมทีไ่ม่เปลีย่นแปลงจากอดตีมาก
นกั	ทัง้การอนรุกัษ์โบสถ์ทีม่คีณุค่าทางประวตัศิาสตร์	ซึง่หนังสอืแนวทางการออกแบบโบสถ์พระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย	 คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปะในพิธีกรรม	 2547	 เป็นผู้จัดท�า	 ได้ให้ค�าอธิบาย
ความส�าคัญโบสถ์	 เพราะโบสถ์คือ	 อาคารสถานที่ส�าคัญของศาสนาคริสต์	 ส�าหรับประกอบพิธีกรรมที่
เกี่ยวพันชีวิตของคริสตชนตั้งแต่เกิดจนตาย	 จึงมีวิธีการอนุรักษ์	 บูรณะ	 ปฏิสังขรณ์และปรับปรุงโบสถ์	
รวมทั้งค�าอธิบายส่วนประกอบสิ่งของที่อยู่ในโบสถ์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของศาสนาคริสต์	 ให้ความ
ส�าคัญไม่เฉพาะโบสถ์ที่มีความเก่าแก่	แต่ยังรวมถึงโบสถ์ที่จะสร้างใหม่
	 	 	 โดยโบสถ์วดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	ก่อนการบรูณะโบสถ์เมือ่	พ.ศ.	2542	(ค.ศ.	1999)	
มีเอกสารรายงานการบูรณะวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 โดย	 บริษัทมรดกโลก	 ที่เสนอแผนแนวทางต่อ 
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ	ซึ่งเป็นระบบขั้นตอนตามหลักการอนุรักษ์โบราณสถาน	นอกจากนี้เอกสาร
เกีย่วกบัประวตัวิดันกับญุยอแซฟอยธุยาและทรัพยากรวฒันธรรมภายในวดั	โดยเอกสารหอจดหมายเหตุ 
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ	ทีอ่ธบิายโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในโบสถ์ทีใ่ห้ข้อมลูละเอยีด
ทางโครงสร้างสถาปัตยกรรมโบสถ์
   ศิริพจน์ สกุลทอง (2546) กระบวนกำรสืบทอดจำกสื่อสัญลักษณ์ทำงพิธีกรรม 
“ศลีศักดิส์ทิธิ ์7 ประกำร” ไปสูค่วำมเช่ือควำมศรทัธำและกำรด�ำเนนิชีวติทำงธรุกิจ แบบมจีรยิธรรม
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ของชุมชนชำวคริสต์ (โรมันคำทอลิก) ของโบสถ์พระมำรดำกิจจำนุเครำะห์ กรุงเทพมหำนคร  
งานวิจัยเล่มนี้	 กล่าวถึงการน�าศีลศักด์ิสิทธ์ท้ัง	 7	 ประการของศาสนาคริสต์ท่ีเป็นศีลส�าคัญและเป็นสื่อ
สัญลักษณ์ของพิธีกรรมศาสนาคริสต์	 ที่มีกระบวนการถ่ายทอดทั้งทางตรงและความหมายแฝงใน
สญัลกัษณ์ของศาสนาครสิต์	โดยกระบวนการสืบทอดของศลีศกัด์ิสิทธิจ์ะกระท�าผ่านบาทหลวงผู้ซ่ึงเป็น
ศาสนบรกิรของพระเจ้า	ศลีศกัดิส์ทิธิน์ีเ้ป็นศลีท่ีเกีย่วข้องกบัชวีติของคริสตชนท่ีน�าความเชือ่ความศรัทธา
ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 ไปสู่ด�าเนินชีวิตทางธุรกิจ	 ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์	 7	 ประการ	 
แบ่งเป็นกลุ่มๆ	ดังนี้	(2546:	75)
	 	 	 1.		ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเข้าเป็นคริสตชน	คือ	ศีลล้างบาป	ศีลก�าลัง	ศีลมหาสนิท
	 	 	 2.		ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยา	คือ	ศีลอภัยบาป	ศีลเจิมคนไข้
	 	 	 3.		ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน	คือ	ศีลบวช	ศีลสมรส	
	 	 	 โดยการรับรู้ความหมายศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กและ 
ต่อเนื่องตามล�าดับวุฒิภาวะ	ทั้งค�าสอนพระคัมภีร์	บทสวดภาวนา	พิธีกรรม	อย่างสม�่าเสมอ	ซึ่งทุกคนจะ
ได้รับเท่ากัน	 แต่ความตั้งใจและเข้าใจความสม�่าเสมอที่เข้าร่วมพิธีกรรมอาจมีไม่เท่ากันแต่ละบุคคล	
บาทหลวงเป็นผูถ่้ายทอดพธิกีรรมท�าให้ความเชือ่ความศรทัธาทีถ่กูต้องแก่ครสิตชน	ให้พระเป็นศนูย์กลาง
ทัง้การด�าเนนิชวีติประจ�าวนัและทางธรุกจิตามแบบจรยิธรรมของศาสนครสิต์	คอื	ความรกั	ความเมตตา	
ความยุติธรรม	การให้อภัย	และการแบ่งปัน	(2546:	203)
   กรรณิกำร์ เอ่ียมไธสง (2548) กำรสบืทอดควำมเชือ่ทำงศำสนำของครอบครวักลุม่
พลมำรี ซึ่งน�าหลักความเชื่อศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 ที่เก่ียวข้องกับความช่วยเหลือและ 
การท�างานเพื่อคนอ่ืน	 มีจุดมุ่งหมายให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 
ตามท่ีค�าสอนในพระคัมภีร์หลายตอนเช่น	 เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกัน	 ความเชื่อความศรัทธาต่อ
พระแม่มารีอา	 ผู้ซึ่งคือแบบอย่างการช่วยเหลือเป็นต้น	 จึงเป็นวิธีการหนึ่งส�าหรับการสืบทอดความเชื่อ
ของศาสนาผ่านสมาชกิครอบครวักลุม่พลมาร	ีกลุม่พลมารทีีผู่ว้จิยัเลอืกศกึษาคอื	ชมุชนโบสถ์พระหฤทยั	
เชยีงใหม่	การสบืทอดความเชือ่ของพลมารทีีช่่วยเหลอืและท�างานเพือ่คนอืน่	มหีลกัความเชือ่	4	ประการ	
คือ	(2548:	150-151)
	 	 	 1.		ความเชือ่ว่าพระเจ้าเป็นผูส้ร้างทกุสิง่รวมทัง้มนษุย์ทกุคน	เชือ่ว่าทกุคนเป็นพีน้่องกัน	
จึงต้องรักและช่วยเหลือกันด้วยการแสดงออกในชีวิตประจ�าวัน
	 	 	 2.		ความเช่ือว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เกิดลงเป็นมนุษย์	 เพื่อสอนให้
มนุษย์รักกัน
	 	 	 3.		ความเชือ่ว่าพระจติ	เป็นพระเป็นเจ้าผูด้�าเนนิงานในพระศาสนจกัรคาทอลกิบนโลก
	 	 	 4.		ความเชื่อความศรัทธาต่อพระแม่มารีอา
	 	 	 โดยสถาบนัทีม่มีผีลต่อความเชือ่ความช่วยเหลือของกลุ่มพลมารีคอื	สถาบนัครอบครวั	
ที่เป็นพื้นฐานของการสืบทอดความเชื่อทางศาสนา	สถาบันศาสนา	ที่โบสถ์คือสถานที่ประกอบพิธีกรรม	
และเป็นแหล่งนัดพบของคริสตชน	ที่ทุกคนมาประกอบพิธี	และรับฟังค�าสอนจากบาทหลวง	น�าไปปรับ
ใช้ในการด�าเนินชีวิต	สถาบันโรงเรียนคาทอลิก	ที่มีการประกอบกิจกรรมทางศาสนา	เช่น	การร้องเพลง
ศกัดิส์ทิธิ	์การเรยีนค�าสอนจากบาทหลวง	ครทูีส่อนค�าสอน	เป็นต้น	ชมุชน	ทีส่มาชกิพลมารปีฏบิตักิจิกรรม
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ทางสงัคมภายในชมุชน	เช่น	กรณีเยีย่มผูป่้วยภายในชมุชน	ท�าให้คนในชุมชนมคีวามใกล้ชดิและเป็นแบบ
อย่างให้คนในชุมชนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามค�าสอน
   จันทร์แจ่ม สุดสวำสดิ์ (2550) ควำมเปลี่ยนแปลงและควำมสืบเนื่องในวิถีชุมชน
ชำวไทยคริสต์เชื้อสำยเวียดนำมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ระหว่ำง พ.ศ. 2482 – 2504	ผู้วิจัย
ท�าการศึกษาทั้งหมด	 5	 ชุมชน	 คือ	 ชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ชุมชนวัดนักบุญยวงบัปติสตา	 
เจ้าเจ็ด	ชุมชนวัดมารีย์สมภพ	บ้านแพน	ชุมชนวัดพระคริสตประจักษ	์ เกาะใหญ่	และชุมชนวัดนักบุญ 
เทเรซา	บ้านหน้าโคก	ท้ัง	5	ชมุชนวดันักบญุยอแซฟ	อยธุยา	มปีระวติัยาวนานสดุและอพยพมาต้ังถิน่ฐาน
ตั้งแต่สมัยอยุธยา	ส่วนอีก	4	ชุมชนเป็นการอพยพมาในสมัยต้นรัตนโกสินทร	์ทุกชุมชนรักษาอัตลักษณ์
ทางเชื้อชาติและศาสนา	 จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความสืบเนื่องในวิถีชีวิตชาวเวียดนาม	 
ในสมัยจอมพลป.	 พิบูลสงคราม	 ที่มีนโยบายชาตินิยมพร้อมทั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทย-ฝรั่งเศส	 
แม้วถชีวีติของชมุชนเปลีย่นแปลง	แต่อตัลักษณ์ทางศาสนาคริสต์ท่ีชาวเวยีดนามศาสนาคริสต์ยงัสามารถ
รกัษาความเชือ่อย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจุบนั	โดยมวีดั	โบสถ์เป็นจุดศนูย์รวมของชมุชนทัง้ประกอบพิธกีรรม
ทางศาสนาครสิต์	และกจิกรรมของชุมชนทีเ่กีย่วข้องกบัศาสนาครสิต์	และบาทหลวงทีม่บีทบาทคอยดแูล
ความประพฤติคนในชุมชน	 ตั้งแต่สมัยอดีตซ่ึงคนในชุมชนให้ความเคารพ	 ถ้าคนในชุมชนท�าผิดกฎ 
ข้อบังคับศาสนาบาทหลวงจะเป็นผู้ลงโทษ	 ความเคร่งครัดของศาสนาคริสต์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ท�าให้ยังคงรักษาเอกลักษณ์วิถีชีวิตของคนในชุมชน	(2550:	122)
   กิตติชัย ชัยประสิทธิ์ (2552) กำรน�ำควำมเชื่อเข้ำสู่วัฒนธรรมที่ปรำกฏในงำน
สถำปัตยกรรมวดัคำทอลกิในประเทศไทย กรณศีกึษำ วดัคำทอลกิบ้ำนซ่งแย้ จงัหวดัยโสธร	ซึง่ศกึษา
การน�าความเชื่อของศาสนาคริสต์เข้าสู่วัฒนธรรมสะท้อนออกมาผ่านรูปแบบพิธีกรรม	 งานฉลอง	
ธรรมเนียมปฏิบัติ	ภาษา	ดนตรี	และอื่นๆ	ที่มีเอกลักษณ์	แต่แสดงเป็นสิ่งรูปธรรม	คือ	สถาปัตยกรรม	 
ในการออกแบบโบสถ์พระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย	โดยคณะอนกุรรมการฝ่ายศลิปะในพิธกีรรม	
กล่าวถึงความส�าคัญของการน�าความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรมไว้ว่า	 ด้านเทววิทยา	 การน�าความเชื่อเข้าสู่
วัฒนธรรมแสดงถึงผลแห่งพระธรรมล�้าลึกแห่งการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระคริสต์เจ้า	 ซ่ึงหมาย
ถงึ	การน�าความเชือ่เข้าสูว่ฒันธรรมเป็นการสะท้อนความเชือ่ทีว่่าพระเยซูครสิตเจ้าในฐานะพระบตุรของ
พระเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงด�าเนินชีวิตเยี่ยงมนุษย์ภายใต้วัฒนธรรมของชาวอิสราเอล	 
ขณะที่ด้านมนุษยวิทยาการน�าความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรมนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง
พิธีกรรมของคริสตชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 (2552:	 9-10)	 การศึกษาสถาปัตยกรรมอาจสรุปได้ว่า	 
รปูแบบหรอืพธิกีรรมและการใช้งานทีเ่กดิขึน้ภายในสถาปัตยกรรมวดัคาทอลกินัน้ต้องถกูแยกแยะอย่าง
ชัดเจน	 อะไรคือความเชื่อใหญ่และอะไรคือธรรมประเพณีที่มาสร้างรูปแบบเฉพาะท�าให้ความแท้ใน
สถาปัตยกรรมวัดคาทอลิกแบ่งออกเป็น	2	ส่วนได้แก่	(2552:	12)
	 	 	 1.		ควำมแท้ด้ำนข้อควำมเช่ือของชำวคำทอลิก	 (Authenticity	 in	 Catholic	 
Catechism)	เป็นหลักการสูงสุดที่ต้องด�ารงอยู่เสมอในคริสตศาสนสถานและพิธีกรรมทั้งปวง
   2.		ควำมแท้ด้ำนจำรตีหรอืธรรมประเพณ	ี(Authenticity	in	Rites)	เป็นรปูแบบทีส่บืทอด 
มาจากแนวทางใดแนวทางหน่ึง	 เช่น	 พิธีกรรมแบบจารีตตะวันออกซ่ึงแตกต่างจากจารีตตะวันตก	 
แต่ละจารีตหลักก็ยังประกอบด้วยประเพณีย่อยที่มีธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาค	
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	 	 	 ปัจจยัทีส่�าคญัของการน�าความเชือ่เข้าสูว่ฒันธรรมนัน้	คอื	วฒันธรรมชมุชนและความ
แท้ในด้านข้อความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้	 ขณะท่ีความแท้ด้านจารีตและธรรมเนียม
ประเพณี	 ตอนแรกอาจจะคงรักษาไว้	 แตเ่มื่อเกิดการพัฒนารูปแบบเฉพาะที่เกิดจากวัฒนธรรมท้องถิ่น	
ธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	
   สดุำทพิย์ ใช้โรจน์ (2542) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงวดักับชุมชน กรณศีกึษำ: หมูบ้่ำน
วดัคอนเซปชญั ต.วชริพยำบำล อ.ดสุติ จ.กรงุเทพมหำนคร	ซึง่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวดักบัชมุชน	
ที่ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนด�ารงอยู่ถึงปัจจุบัน	 ซ่ึงผู้คนด�ารงอยู่ในความเชื่ออันหนึ่ง 
อันเดียวกัน	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดและชุมชนมีความผูกผันหลายด้าน	ได้แก	่การเมืองการปกครอง	
เศรษฐกจิ	การศกึษา	สงัคม	ศาสนา	เนือ่งจากวัดและชมุชนมพีืน้ทีใ่กล้ชดิ	และวดัเป็นสถานทีค่นในชมุชน
ท�ากิจกรรมทางศาสนาและสังคม	และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน	ที่มีพระแม่มารีอา	(2542:	60)	
ที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน	 โดยบรรพบุรุษชาวเขมรถ่ายทอดวัฒนธรรมบาง
อย่างให้แก่ลกูหลานจนถงึปัจจบัุน	คอื	อาหารการกนิ	การสวดภาษาเขมร	แนวโน้มในอนาคตความสมัพนัธ์
ระหว่างวัดกับชุมชนจะน้อยลงไม่เท่ากับสมัยอดีต	 เพราะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในปัจจุบัน
   พีระพงศ์ ชอบชื่นสุข (2556) ศึกษำวัฒนธรรมดนตรีกำรนมัสกำรในศำสนำคริสต์ 
นิกำยโรมันคำทอลิก กรณีศึกษำ วัดแม่พระลูกประค�ำ (วัดกำลหว่ำร์)	งานกล่าวถึงวัฒนธรรมดนตรี
การนมัสการของศาสนาคริสต์	ของวัดกาลหว่าร์ที่มีการสืบทอดตั้งแต่อดีต	และดนตรีของศาสนาคริสต ์
มีส่วนในพิธีกรรมศาสนา	ทุกบทเพลงล้วนมีความหมายที่ประกอบในพิธีกรรมของศาสนาล้วนท�าหน้าที่
สนับสนุน	 รูปแบบการร้องเพลงในพิธีกรรมทางศาสนามีลักษณะพิเศษของการร้องและเสียงใน 
เครื่องดนตรีที่แตกต่างกัน	แม้งานวิจัยจะเน้นวัฒนธรรมด้านดนตรี	และเพลงนมัสการของวัดกาลหว่าร์
ที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น	 ด้วยวิธีการบันทึกโน้ตและปากเปล่า	 ปัจจุบันนักดนตรีของวัดกาลหว่าร์มี 
หลากหลายวัย	 เพราะมีผู้สนใจในดนตรีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	 มีหลายวงดนตรีและแต่ละวงมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว	 และไม่เหมือนกับวัดอื่นเช่น	 รูปแบบดนตรี	 การจัดวงดนตรี	 สิ่งต่างๆเหล่านี้ท�าให้วงดนตรี 
วัดกาลหว่าร์ยังคงรักษาเอกลักษณ์	(2556:	148)	นอกจากนี้มีกล่าวถึงประวัติและทรัพยากรวัฒนธรรม
ของวัดกาลหว่าร์พอสมควร
   เกษมวฒัน์ เปรมกมล (2548) พัฒนำกำรเผยแพร่ศำสนำคริสต์ นิกำยโรมนัคำทอลกิ
ในจงัหวดัจันทบรุ	ีงานวิจยัเล่าล�าดบัพฒันาการทางประวตัศิาสตร์ของศาสนาครสิต์	และการเข้าเผยแพร่
ศาสนาในจงัหวัดจนัทบุร	ีซึง่มชีาวเวียดนามคาทอลกิอพยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐานก่อน	พ.ศ.	2250	(ค.ศ.	1707)	
และสร้างชุมชนพร้อมวัดขนาดเล็ก	 ระยะแรกบทบาทการเผยแพร่ศาสนาประสบปัญหา	 เนื่องจาก
เหตกุารณ์เบียดเบียนศาสนาทีเ่กดิขึน้เป็นระยะๆ	ความไม่เข้าใจวฒันธรรมความแตกต่างระหว่างศาสนา
พุทธและศาสนาคริสต์	 เกิดสงครามอินโดจีน	 พ.ศ.2483	 (ค.ศ.1940)	 คนไทยเข้าใจว่าการเข้ารีตคือ 
การทรยศต่อชาติ	การเปลี่ยนนับถือศาสนากลายเป็นพวกฝรั่ง	ส่งผลให้การเผยแพร่ไม่ประสบผลส�าเร็จ	 
ซึ่งการเผยแพร่ธรรมยุคใหม่ของสังฆมณฑลจันทบุรี	 ได้เชิญคณะพระนางพรหมจารีแห่งภูเขาคาร์แมล	 
เข้ามาประกาศพระวรสารในจนัทบรุ	ีในเวลาต่อมาภราดาลาซาลเข้าวางรากฐานการศึกษาระดบัประถม
ศึกษาถึงมัธยมศึกษา	
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	 	 	 สภาพความเป็นจรงิปัจจบุนัชมุชนคาทอลกิจนัทบรุ	ีความเชือ่	 ความศรทัธาลดน้อยลง	
เนื่องจากกระแสค่านิยมของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม	 ส่งผลเช่น	 ความแตกแยกของครอบครัว	 
การขาดจริยธรรม	 เป็นต้น	ชุมชนจันทบุรีที่มี	 อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล	 เป็นศูนย์กลางน�า
ทิศทางงานอภิบาลขององค์กรศาสนาคริสต์มาปฏิบัติเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	 เพื่อสืบทอดความเชื่อ
ทางศาสนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 ด้วยความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งบาทหลวง	 คณะสภาอภิบาล	
กลุ่มกิจการคาทอลิก	และสัตบุรุษทุกคนในชุมชน	(2548:	80)	
   อัจฉรำภรณ์ แก้วเกยีรตยิศ (2554) แนวทำงกำรพฒันำแหล่งท่องเทีย่วทำงศำสนำ
คริสต์ นิกำยโรมันคำทอลิก สังฆมณฑลรำชบุรี งานวิจัยมุ่งศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวและ
คนในชุมชนต่อแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนาคริสต์	 ซึ่งใช้เป็นแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศาสนาคริสต	์
นกิายโรมนัคาทอลกิแห่งอืน่	ซึง่พืน้ทีส่งัฆมณฑลราชบรุมีคีวามพร้อมทีส่ามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทางศาสนาได้	 เนื่องจากมีทรัพยากรวัฒนธรรมและผู้มีความรู้ในการอธิบายคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม
ศาสนาครสิต์	รวมทัง้เอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์	รปูแบบพธิกีรรม	ความเชือ่	วถิชีวีติของชาว
คริสต์	เป็นหนทางเผยแพร่ศาสนาให้คนภายนอกเพิ่มมากขึ้น	แต่ด้วยวัฒนธรรมศาสนาคริสต์มีข้อจ�ากัด
ทางศาสนา	และชมุชนอาจไม่ยอมรบัทีจ่ะพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว	เพราะโบสถ์บางแห่งทีม่อีายเุก่าแก่	
จะมีของมค่ีาทัง้จากมลูค่าและทางจติใจของชาวครสิต์ในชมุชน	บคุลากรทีด่แูลการท่องเทีย่วทางศาสนา
คริสต์ไม่เพียงพอ	(2554:	104)	ผู้วิจัยจึงเพียงเสนอแนวทางที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว	
		 	 	 การท�าแหล่งท่องเทีย่ววฒันธรรมศาสนาครสิต์ไม่ใช่เพือ่ผลประโยชน์ทางธรุกจิ	แต่ควร
เป็นการสร้างความรู	้ความเข้าใจของวฒันธรรม	และยงัคงรกัษาไม่ให้แหล่งทรพัยากรวฒันธรรมถกูท�าลาย	
และด�ารงความเชื่อ	วิถีชุมชน
 3.4  องค์กรศำสนำกับกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม ยกตัวอย่ำง บทบำทองค์กร
ศำสนำพุทธ
   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม	บทบาทขององค์ศาสนาพุทธ
มีผู้ศึกษาวิจัยพอสมควร	 ท่ีส่วนใหญ่เป็นบทบาทของพระสงฆ์มีส่วนในการจัดการ	 นอกเหนือจาก
ทรัพยากรวัฒนธรรม	พระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบันมีบทบาทเกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้น	
   ศักดิ์ชำย สำยสิงห์ และเกศินี ศรีวงค์ษำ (2553) รำยงำนวิจัยเรื่อง กำรท�ำนุบ�ำรุง
ศำสนสถำนและโบรำณสถำน: อ�ำนำจและวธิกีำร	เป็นงานวจิยัเรือ่งศาสนสถานและโบราณสถานทีเ่กดิ
ปัญหาการดูแลรักษาโบราณสถานที่เป็นศาสนสถานท่ียังใช้งานและโบราณสถานร้างท่ีต้ังในเขตศาสนา
ที่ยังใช้งาน	ส่วนใหญ่คือวัดในพุทธศาสนา	ผู้ดูแลรับผิดชอบคือ	กรมศิลปากร	ส่วนศาสนสถานส่วนใหญ่
คือ	 วัดในพุทธศาสนาที่ปัจจุบันผู้ดูแล	 คือ	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ที่พระภิกษุเป็นผู้ดูแล	 
ซึง่การท�านบุ�ารงุศาสนาขาดบคุลากรการอนรุกัษ์ตามหลกัการวชิาการและขาดงบประมาณ	ปัจจบุนัเกดิ
ปัญหาระบบวัดและกรมศิลปากร	 ส่งผลให้โบราณสถานหลายแห่งถูกท�าลาย	 ทางผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอ
แนะคือ	ต้องสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์	ประสานงานระหว่างทั้ง	2	ฝ่าย	เพื่อรักษาโบราณสถาน
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
   พระปลัดประพจน์ อยู่ส�ำรำญ (2552) บทบำทพิพิธภัณฑ์ในกำรพัฒนำชุมชน:  
พหุกรณีศึกษำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำน อ�ำเภอพระนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ศึกษาพิพิธภัณฑ์ทั้ง	3	แห่ง
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ที่ด�าเนินการโดยวัด	โรงเรียน	และบ้าน	ปัจจัยเกิดจากความต้องของคนในชุมชนที่มีหน่วยงานภายนอก	
เช่น	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	พระปฐมเจดีย์	โดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมีบทบาทด้านต่างๆ	ที่น�าวิถีชีวิตใน
อดีตมาถ่ายทอดผ่านวัตถุที่จัดแสดง	 ที่สร้างการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 ค่านิยมของท้องถิ่น 
ในอดีต	
    พระรำชปัญญำสธุ.ี (2550). ควำมคดิเหน็ของประชำชนต่อกำรบรหิำรกำรจดักำร
วัดประชุมโยธี.	 บทบาทของพระสงฆ์ด้านการบริหารจัดการวัดเป็นบทบาทที่มีความส�าคัญ	 เพราะ 
วัดเป็นสถานที่หลักส�าหรับพระสงฆ์	ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญด้านการบริหารจัดการวัด	คือ	 เจ้าอาวาส	และ
การบริหารจัดการวัดต้องจัดการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 ในมาตรา	 12	 แห่งพระราชบัญญัติ 
พระสงฆ์	ฉบับที	่2	พ.ศ.2535	ที่วัดต้องปฏิบัติ	คือ	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2548:	7-13	 
อ้างถึงใน	พระราชปัญญาสุธี,	2550:	13-14)	
	 	 	 1.		ภารกิจด้านการปกครอง	 หมายถึง	 เจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะปกครองด�าเนินการ 
สอดส่อง	 ดูแล	 รักษาความเรียบร้อย	 เพื่อให้พระภิกษุ	 สามเณรที่อยู่ในวัดหรือในปกครอง	ปฏิบัติตาม 
พระธรรมวินัย	กฎหมาย	ระเบียบ	ค�าสั่ง	ประกาศเถรสมาคม	หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช	
	 	 	 2.		ภารกจิด้านการเผยแผ่	หมายถงึ	การถ่ายทอดหลกัธรรมค�าสอนให้พทุธศาสนกิชน	
ได้มีความรู้	ความเข้าใจในหลักธรรม	แล้วน้อมน�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	ได้แก	่การเทศนา	ปาฐกถา	
ในโอกาสต่างๆทั้งในวัดและนอกวัด	การบรรยายธรรม	ทั้งทางวิทย	ุโทรทัศน์	หรือสื่อต่างๆ	ภารกิจด้าน
นี้ครอบคลุมถึงที่วัดจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นในวัด	ที่มีจุดประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมหรือให้ประชาชนเข้า
วัดปฏิบัติธรรม
	 	 	 3.		ภารกิจด้านการศาสนศึกษา	หมายถึง	การจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุ	สามเณร	
ศึกษาพระธรรมวินัย	ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรม	แผนกบาลี	และแผนก
สามญัศกึษา	นอกจากนีห้มายรวมถงึทีว่ดัส่งเสริมสนบัสนนุให้พระภกิษ	ุสามเณรได้ศกึษาพระธรรมวนิยั
ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ	ทุกๆวิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย
	 	 	 4.		ภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์	 หมายถึง	 ด้านการจัดการศึกษา	 เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน	 ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา	 คือ	 การจัดศูนย์
ศกึษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย์	ศนูย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ในวดั	การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานแก่เยาวชน
และจัดอบรมประชาชนด้านอาชีพต่างๆ
	 	 	 5.		ภารกิจด้านการสาธารณูปการ	 หมายถึง	 การพัฒนาวัดด้านอาคารสถานท่ีและ 
สิ่งแวดล้อม	 การบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ	 และศาสนวัตถุ	 การจัดให้มีการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
ของวัด	เช่น	อุโบสถ	วิหาร	อาคารเรียน	ศาลาการเปรียญ	หอธรรม	กุฏิ	เมรุ	ฯลฯ
	 	 	 6.		ภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์	 หมายถึง	 วัดด�าเนินการช่วยเหลือสังคมทาง
วัตถุในรูปแบบต่างๆ	ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย	ภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์	คือ	การให้วัดเป็นสถาน
ที่บ�าเพ็ญกุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตาย	 ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนด�าเนินชีวิตตามหลักพระศาสนา	 
การสงเคราะห์พระภิกษุ	 สามเณร	 และวัดที่ประสบภัยขาดแคลน	 รวมทั้งจัดต้ังกองทุนหรือมูลนิธิเพื่อ 
ช่วยเหลอืเยาวชน	ประชาชนทีอ่ยูใ่นภาวะยากล�าบากให้มคุีณภาพชวีติทีดี่	สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายหรือ
ยากไร้	เช่น	การจัดตั้งโรงทาน	บริจาคทรัพย์สร้างโรงพยาบาล	โรงเรียน	เป็นต้น
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   กำรบริหำรจัดกำรวัด	 หมายถึง	 การดูแลรักษา	 การปกครอง	 การดูแลพระภิกษ	ุ
สามเณรทั้งวัด	และคฤหัสถ์ที่อาศัยในวัด	รวมถึงที่จัดกิจการกับกิจกรรมต่างๆในวัด	คือ	พิธีกรรมต่างๆ	
การจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินอื่นๆของวัดท่ีเป็นส่วนรวมของพระภิกษุท้ังวัด	 โดยวัดจัดเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อสังคม	 ระบบการบริหารจัดการวัดที่ดีท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม	 
การบริหารจัดการวัดเกี่ยวข้องทั้งเจ้าอาวาส	คณะสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง	แต่ผู้ที่บริหารจัดการวัดโดยตรง
แต่ละวัด	 คือ	 เจ้าอาวาส	 เป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย	 ดังนี้	 (พระราชปัญญาสุธี,	 
2550:	14)	
	 	 	 1.		บ�ารุงรักษาวัด	จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เรียบร้อย
	 	 	 2.		ปกครองและสอดส่องให้บรรพชติและคฤหสัถ์ทีม่อียูห่รือพักอาศยัอยูใ่นวดัปฏบิตัิ
ตามพระธรรมวินัย	กฎข้อบังคับระเบียบหรือค�าสั่งของมหาเถรสมาคม	
	 	 	 3.		เป็นธุระส�าหรับศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัย	แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
		 	 	 4.		ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ�าเพ็ญกุศล	
	 	 	 เจ้าอาวาสมีอ�านาจดังต่อไปนี้
	 	 	 1.		ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสเข้าไปอาศัยในวัด
	 	 	 2.		สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปจากวัด
	 	 	 3.		สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่อาศัยอยู่ในวัดให้ท�างานภายในวัด	 สามารถสั่งท�า
ทัณฑ์บนโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย	กฎข้อบังคับระเบียบหรือค�าสั่งของพระมหาเถรสมาคม
	 	 	 อ�านาจการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการ
พฒันาวดัไปในทิศทางใด	ข้ึนอยูก่บัความสามารถของเจ้าอาวาสด้านต่างๆ	เช่น	บคุลกิภาพหรอืภาวะผูน้�า	
มีวิสัยทัศน์	 ความซื่อสัตย์	 การปฏิบัติตนในพระธรรมวินัย	 จัดกระบวนการบริหารจัดการวัดอย่าง 
เหมาะสม	และปัจจยัทีเ่สรมินอกเหนอืจากความสามารถของเจ้าอาวาส	ได้แก่	สภาพแวดล้อม	บรรยากาศ
ภายในวัด	หรือวัดที่มีลักษณะพิเศษ	เช่น	เป็นโบราณสถาน	มีโบราณวัตถุ	เป็นต้น	นอกจากนี้เจ้าอาวาส
เป็นผูน้�าทีท่�างานแบบมส่ีวนร่วมกบั	คณะสงฆ์	ผูน้�าชมุชน	เยาวชนและชาวบ้านในชมุชน	ยกตวัอย่างเช่น	
เจ้าอาวาสวดัม่วง	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบรุ	ีพระครวูรธรรมพทัิกษ์	(ลม)	ทีท่่านด�าเนนิการเป็นผูน้�าทีเ่ป่ียมด้วย
ปฏิปทาที่จะพัฒนาวัด	 หมู่บ้านและชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า	 เช่น	 เรื่องส่งเสริมและรักษา 
ศิลปวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้	 และท่านยังส่งเสริมให้เยาวชนและชาวบ้านเห็นถึงความส�าคัญ
ของการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม	โดยเฉพาะมรดกทางพระพุทธศาสนา	ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรักษา
เผยแพร่	สืบสานวัฒนธรรมไทยให้ปรากฏแก่สาธารณชนทั่วไป	(กระทรวงวัฒนธรรม,	2550:	18)	
	 	 	 เนื่องด้วยพระครูวรธรรมพิทักษ์รวบรวมเก็บสะสมโบราณวัตถุที่มีอยู่ในชุมชนและ
สิ่งของที่ชาวบ้านน�ามาถวาย	เช่น	โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์	เครื่องเคลือบดินเผาของไทยและ
จีน	พระพุทธรูปสมัยต่างๆ	คัมภีร์ใบลานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	ต�ารายา	เครื่องมือ	เครื่องใช้ในการท�า
มาหากินของชาวบ้านในอดีต	 ที่ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน	 เป็นต้น	 จึงท�าให้ท่านมีแนวคิดท่ีจะสร้าง
พพิธิภณัฑ์	เพือ่เกบ็รกัษาและเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมแก่คนทัว่ไป	เพราะพพิิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียน
รู้ในชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชุมชน	 โดยแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน	 และบทบาทของ
พพิธิภณัฑ์พืน้บ้านจะเป็นกลไกส�าคญัเพ่ือการศกึษา	รวมทัง้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีป่ลูกจิตส�านกึให้กบัคนใน
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ท้องถิ่นทั้งในด้านศาสนา	วัฒนธรรมท้องถิ่น	(พระปลัดประพจน	์อยู่ส�าราญ,	2552:	85)	ช่วงเริ่มต้นท่าน
มีความคิดที่จะสร้างด้วยงบประมาณตามทีว่ัดม	ีแต่มเีหตุให้จ�านวนเงนิไม่พอ	เพราะตอ้งน�าเงินสรา้งเมรุ
เผาศพและบูรณะกุฏิศาลา	แต่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มาศึกษาเห็นสมควรที่จะให้คนรุ่นหลังเรียน
รู้ประวัติศาสตร์พื้นบ้านของวัดม่วง	จึงท�าโครงการร่วมกับวัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัดม่วงของบประมาณจาก
รัฐบาลในปีพ.ศ.2534	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิต์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในโอกาสที่ทรง
เจริญพระชนมายุ	 ครบ	 5	 รอบในปีพ.ศ.2535	 และด�าเนินการสร้างแล้วเสร็จ	 พ.ศ.	 2536	 (กระทรวง
วฒันธรรม,	2550:	34-37)	กลายเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่�าคญัแก่อาจารย์	นกัศกึษา	นกัวจิยั	และบคุคลทัว่ไป
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ	นอกจากนี้พระครูวรธรรมพิทักษ์	(ลม)	ท่านจัดตั้งโครงการที่เป็นประโยชน์
อีกหลายโครงการ	 เช่น	 การสอนภาษามอญ	 การอบรมอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	 ส่งเสริม
ขนบธรรมเนยีม	ประเพณแีละวฒันธรรมของชมุชนในวนัส�าคญัต่างๆ	การสร้างสะพานข้ามแม่น�า้แม่กลอง
และเขื่อนหน้าวัดม่วง	เป็นต้น	
	 	 	 บทบาทพระภกิษสุงฆ์ทางพระพุทธศาสนา	ส่วนใหญ่ผู้ทีม่บีทบาทส�าคญั	คอื	เจ้าอาวาส	
ทีจ่ะเป็นผูน้�าด้านต่างๆ	ไม่เฉพาะการบริหารจัดการวดัทีเ่กีย่วข้องแต่ทางพระพุทธศาสนาเท่านัน้	เพราะ
บทบาทของพระภกิษสุงฆ์ในปัจจบุนัเปลีย่นแปลงบทบาทจากอดตี	ทีม่หีน้าทีส่่วนใหญ่คอื	อบรม	สัง่สอน	
เผยแพร่หลกัธรรม	ปฏบิตักิจิทางศาสนา	ฯลฯ	โดยปัจจุบนัเจ้าอาวาสหลายท่านเป็นผู้มบีทบาทส�าคญัใน
การเป็นผู้น�าและร่วมมือกับชุมชนบริเวณโดยรอบของวัด	เช่น	จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	เนื่องด้วยวัดเป็น
สถานที่เป็นโบราณสถาน	และมีโบราณวัตถุ	รวมทั้งบางแห่งมีผู้บริจาคให้กับทางวัด	นอกจากพิพิธภัณฑ์
จะเป็นแหล่งเรยีนรู้	ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ให้กบัชมุชนด้วย	โครงการช่วยเหลอืสงัคม	ประชาชน
ผู้ยากไร้ในการจัดตั้งมูลนิธิต่างๆ	เป็นต้น	
	 	 	 จากงานการศึกษาท้ังหนังสืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท�าให้สามารถมองภาพการด�ารงอยู่
ทรพัยากรวฒันธรรมทางศาสนา	โดยน�าหนงัสอืและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องน�ามาช่วยเสรมิข้อมลูสร้างความ
เข้าใจ	โดยงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�ารงอยูข่องทรพัยากรวฒันธรรมศาสนา	จะเกีย่วข้องทัง้การอนรุกัษ์
ทรัพยากรวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม	 ท่ีมีการน�าวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาใส่ในงานสถาปัตยกรรม
โบสถ์	 ซึ่งมีความส�าคัญของศาสนาคริสต์	 และการสืบทอดความเชื่อศาสนาคริสต์	 ท่ีผ่านค�าสอนและ
พิธีกรรมที่มีความหมายแฝงทางศาสนาในลักษณะท่าทางของการประกอบพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ	์ 
ที่บาทหลวงเป็นผู้ถ่ายทอดค�าสอนและส่ือกลางในการท�าพิธี	 รวมท้ังงานวิจัยศาสนาคริสต์ในด้านต่างๆ
ช่วยสะท้อนการรักษาความเช่ือของศาสนาคริสต์ให้สืบเนื่อง	 ทั้งด้านบทบาทของบาทหลวงและ 
มชิชนันาร	ีทางด้านการศกึษาหรอืสงัคม	จากความมเีอกลักษณ์ของศาสนา	ท�าให้มกีารพยายามผลักดนั
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
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บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย
 
	 การศกึษาเรือ่ง	การด�ารงอยูข่องทรัพยากรวฒันธรรมในวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	เป็นงาน
วจิยัเชงิคณุภาพท่ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาภาพรวมและรปูแบบของทรพัยากรวฒันธรรมทางศาสนาของ
ศาสนาครสิต์	นกิายโรมนัคาทอลกิ	ทีม่รีปูแบบความแตกต่างจากทรัพยากรวฒันธรรมศาสนาพุทธ	โดยเลือก	
วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยาเป็นตัวอย่างของการศึกษา	 เนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นวัดแรกของศาสนาคริสต์
ตัง้แต่สมยัอยธุยาทีย่งัด�าเนนิงานทางศาสนาคริสต์	นกิายโรมันคาทอลิกจนถงึปัจจุบนั	มขีัน้ตอนการศกึษาดงันี้
	 ขั้นตอนที่	 1	 ส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยแบ่งส�ารวจด้านเอกสารเพ่ือส�ารวจแนวคิด	 ทฤษฎ ี
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ศึกษา	และส�ารวจพื้นที่ที่จะศึกษาเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่นั้นๆในการศึกษา
	 ขั้นตอนที่	 2	 สร้างเครื่องมือส�าหรับการเก็บข้อมูล	 ประกอบด้วยค�าถามที่ใช้สัมภาษณ์
ประชากร	ที่เกี่ยวข้องในงานศึกษา
	 ขัน้ตอนที	่3	การเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิคณุภาพ	จากการเข้าไปสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม
และไม่มส่ีวนร่วมในพธิกีรรมทางศาสนาคริสต์	นกิายโรมันคาทอลิก	ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้ทีเ่ป็นชาวคริสตงั
กับพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ประจ�าและในวันส�าคัญทางศาสนาของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
	 ขั้นตอนที่	 4	 วิเคราะห์และประเมินข้อมูล	 ซ่ีงขั้นตอนนี้เกิดข้ึนหลังจากท่ีผู้ศึกษารวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ	และวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลที่มีประโยชน์กับวัตถุประสงค์การศึกษา

1. วิธีกำรศึกษำ
  งานวจิยัชิน้นีเ้ป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ	ใช้การศกึษาร่วมกบัการศกึษาภาคสนาม	โดยวธิกีาร
สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 และ
คนในชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
 1.1 กำรศึกษำเอกสำร (Documentary Study)	รวบรวมเนื้อหาเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาทั้งแบบเอกสารปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 และเอกสารทุติยภูมิ	 
(Secondary	 Data)	 ด้านข้อมูลประวัติศาสตร์ของวัดนักบุญยอแซฟ	 ท้ังที่มาจากหนังสือ	 บทความใน
วารสารวิชาการ	วิทยานิพนธ์แบบการศึกษาเฉพาะบุคคล	เอกสารรายงานประจ�าปี	รวมทั้งเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นบทความวิชาการ	 ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ	 ประกอบด้วย	 แนวคิดทฤษฎี	
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ	 แนวทางนโยบาย	 ด้านการจัดการ 
ที่เกิดจากเจ้าอาวาสและคนภายในชุมชน
 1.2. กำรศึกษำข้อมูลภำคสนำม (Fieldwork Research)	ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
จากสถานที่ศึกษา	คือ	วัดนักบุญยอแซฟและชุมชนชาวคริสตัง	หมู่	10	และหมู่	11	ในต�าบลส�าเภาล่ม	
อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แบ่งออกดังนี้	
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   1.2.1  กำรสงัเกตกำรณ์แบบไม่มส่ีวนร่วม โดยส�ารวจเบือ้งต้น	เร่ืองรูปแบบพิธกีรรม
ทางศาสนาคริสต์	แบ่งเป็น	2	พื้นที่การศึกษา	คือ	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	และวัดคาทอลิกอื่นๆ	คือ	
วัดซางตาครู้ส	วัดคอนเซปชัญ	วัดมหาไถ่	วัดเซนต์หลุยส์	เนื่องจากผู้วิจัยนับถือศาสนาพุทธจึงต้องสร้าง
ความคุ้นเคยและเป็นพื้นฐานในการท�าความเข้าใจส�าหรับการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ต่อไป	และ 
ผูว้จัิยอยูก่รงุเทพฯจงึเลอืกวดัคาทอลกิในกรงุเทพฯ	ซึง่แต่ละวัดคาทอลกิทัง้ทีอ่ยูใ่นอยธุยาและกรงุเทพฯ	
ส่วนใหญ่เดินทางไปวันอาทิตย	์ เพราะเป็นวันมิสซาตามกฎข้อบังคับของชาวคริสตัง	 ช่วงเวลาประมาณ	
9.00-10.00	น.แต่ละวัด	และวันส�าคัญทางศาสนาของแต่ละวัด	มีดังนี้
	 	 	 	 วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ส�ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ	
อยุธยาและสังเกตการณ์ขั้นตอนพิธีรับศีลมหาสนิทในมิสซาวันอาทิตย์เวลาประมาณ	 10.30	 ในช่วง 
ระยะเวลาเดอืนมกราคมถงึเดอืนสงิหาคมพ.ศ.	2555	–	พ.ศ.	2558	(ค.ศ.2012-2015)	และวนัเสกสุสาน	
ที่ดูรูปแบบการสารภาพบาป	 ขั้นตอนเสกสุสานด้วยการพรมน�้าเสก	 และแกว่งก�ายานให้แต่ละหลุม	 
วันฉลองวัดฟังเทศน์	และพิธีการขอบคุณคุณพ่อที่มาเป็นประธานร่วมงานวันฉลองวัด	ช่วงเดือนมีนาคม	
พ.ศ.2555	 ,	 2556	 ,	 2558	 (ค.ศ.2012	 ,	 2013	 ,	 2015)	 และเข้าประชุมรายงานประจ�าปีของวัด 
เมื่อวันที่	1	มีนาคม	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)	ในฐานะผู้สังเกตการณ์
	 		 	 	 วัดซางตาครู้ส	ธนบุรี	ได้แก	่วันขอบคุณพระเจ้า	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	พ.ศ.
2555	 (ค.ศ.2012)	 เป็นวันที่ท�าพิธีโดยร่วมฟังการสวดภาวนาและร้องเพลงเฉลิมฉลอง	 และจุมพิตหรือ
ไหว้ทีร่ปูป้ันพระกมุารเยซ	ูจบัรางวลัของขวญั	และวนัท�าพธิเีปลีย่นศาสนาอืน่มาเป็นศาสนาครสิต์	นกิาย
โรมันคาทอลิก	 ผู้ที่เข้าพิธีเปลี่ยนศาสนาแต่งกายสุภาพ	 ส่วนใหญ่ใส่สีขาวและมีแม่ทูนหัวยืนร่วมในพิธ	ี
โดยผู้ที่เปลี่ยนศาสนารับศีลมหาสนิท	 โดยการเทน�้าจากภาชนะและเจิมน�้ามันศักดิ์สิทธิ์จากบาทหลวง 
ผู้ท�าพิธี	 และมอบเทียนสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต	์ผู้ที่เปลี่ยนศาสนาก่อนเข้าสู่พิธีจะต้องเรียนค�าสอน
จากบาทหลวงในระยะเวลาท่ีก�าหนดเพื่อเข้าใจหลักค�าสอนของศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 
เมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.2556	(ค.ศ.	2013)	
	 	 	 	 วันฉลองวัดคอนเซปชัญ	สามเสนประจ�าปี	เมื่อวันที่	24	กันยายน	พ.ศ.2555	
(ค.ศ.2012)	 เวลาเริ่มงานประมาณ	 17.00	 –	 18.00	 น.	 ร่วมฟังสวดภาวนา	 การอัญเชิญแม่พระและ 
ตั้งขบวนแห่ที่มีตัวแทนคนในชุมชนที่หลากหลายวัยใส่ชุดสวยงามอยู่ในขบวนร่วมกับบาทหลวง	 และ 
แห่รอบด้านหน้าของโบสถ์จนสุดท้ายเดินเข้าโบสถ์ให้ประชาชนร่วมเคารพวางดอกไม้	 หลังเสร็จพิธ ี
ร่วมรับประทานอาหารที่ทางวัดและชุมชนจัดเลี้ยงแก่ผู้มาร่วมงาน
	 		 	 	 วัดมหาไถ่	 เพลินจิต	 ในวันมิสซาวันคริสต์มาสวันท่ี	 25	 ธันวาคม	พ.ศ.2555	
(ค.ศ.2012)	 ร่วมฟังสวดภานาที่เป็นภาษาอังกฤษ	 เพราะวัดนี้มีคนต่างชาติเข้าร่วมค่อนข้างเยอะมาก	
เนื่องด้วยสถานที่ย่านธุรกิจที่ชาวต่างชาติพักอาศัยจ�านวนมาก	
   1.2.2  กำรสังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเข้าร่วมท�าพิธีกรรมศาสนาคริสต์ที่
สามารถร่วมท�าได้ไม่ผิดหลักศาสนา	ประกอบด้วยมิสซาวันอาทติย์	เข้าร่วมสวดภาวนาและท�าบุญมิสซา
ประมาณเวลา	9.00	น.ถงึ	10.00	น.	ในช่วงระยะเวลาเดอืนมกราคมถึงเดอืนธนัวาคม	พ.ศ.2555	–	2558	
(ค.ศ.2012-2015)	เฉลีย่เดอืนละ	1	ครัง้	และวนัเสกสสุานได้ร่วมจุดเทยีนวางและดอกไม้ประดบับนหลุม
ญาติและคนรู้จักในชุมชน	 และสวดภาวนาแก่ผู้ล่วงลับ	 วันฉลองวัดร่วมสวดภาวนา	 ร่วมเดินขบวนแห่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31

ฉลองนักบุญยอแซฟและวางดอกไม้ที่ทางวัดจัดจ�าหน่ายเพื่อเคารพนักบุญยอแซฟและแม่พระของวัด
นักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ในช่วงเดือนมีนาคม	ปี	(ค.ศ.	2012,	2013,	2015)	
 1.3  กำรสัมภำษณ์ แบ่งเป็น พ.ศ. 2555, 2556, 2558
    1.3.1  กำรสัมภำษณ์ทั่วไปอย่ำงไม่เป็นทำงกำร	 ผู้วิจัยได้เข้าไปสอบถามเรื่องทั่วไป
ของชมุชน	ความเข้าใจเกีย่วกบัทรพัยากรวฒันธรรมภายในวดั	ความเชือ่เกีย่วกบัศาสนาครสิต์ของแต่ละ
บุคคล	และการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์กับทางวัด	ไม่ได้สัมภาษณ์แบบเจาะละเอียด	แบ่งกลุ่ม
ประชากรเป็น	3	กลุม่	ได้แก่	1.	กลุม่ผูบ้รหิารวดั	และเจ้าหน้าที	่คอื	คณุพ่อทวศัีกดิ	์กจิเจรญิ	เจ้าอาวาสวัด	
นักบุญยอแซฟ	อยุธยา,	คุณเกียรติภูมิ	ประทุมปี	เลขานุการวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	2.	ชาวบ้านชุมชน
วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	หมู่	10	และหมู	่11	จ�านวนหนึ่ง	3.	ประชาชนภายนอกชุมชนที่เป็นคริสตัง	 
ซึ่งมาร่วมงานวันเสกสุสานและวันฉลองวัด	 จ�านวนประมาณ	 20	 คน	 โดยเลือกกลุ่มท่ีมาร่วมงานเป็น
ประจ�าทุกปี	จากการสอบถามในช่วงเก็บข้อมูลสัมภาษณ์
    1.3.2 สัมภำษณ์เชิงลึกและเป็นรำยบุคคล	 ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากร	 4	 กลุ่ม	
ประกอบด้วย
	 	 	 	 1.	กลุ่มผู้บริหำรและเจำ้หน้ำที่ภำยในวัด	คือ	
	 		 	 	 	 คุณพ่อวิชา	หิรัญญการ		 อดีตเจ้าอาวาส	(พ.ศ.2554	–	2556	
	 	 	 	 	 	 (ค.ศ.2011-2013))	วดันกับญุ	ยอแซฟ	อยธุยา
	 		 	 	 	 คุณพ่อทวีศักดิ์	กิจเจริญ		 เจ้าอาวาส	คนปัจจุบัน	(พ.ศ.2557	–	2558	 
	 	 	 	 	 	 (ค.ศ.2014-2015))	วดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	
,		 	 	 	 	 	 ประธานสภาภิบาล	,	จิตตาธิการ
		 	 	 	 	 คุณเกียรติภูมิ	ประทุมปี		 เลขานุการวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	
      คุณชรินทร์	จันทร์แก่น	(พี่ปุ้ย)	 เจ้าหน้าที่วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
      คณะกรรมกำรสภำภิบำลของวัดนักบุญยอแซฟ	รายชื่อดังนี้
		 	 	 	 	 เซซิลีอา	อุไร	พันธุ์ทวี		 	 ผูอ้�านวยการ,	ประธาน	คณะพลมารย์ี	 
	 	 	 	 	 	 	 เปรสิเดียมพระมารดาผู้ใจดี
	 		 	 	 	 เปโตร	คมกฤต		ชาญเชาว์วงศ์		 รองผู้อ�านวยการ
	 		 	 	 	 เทเรซา	สุรัตน	์		อนันตชาติ		 	 เลขานุการ
	 		 	 	 	 มารีอา	อ�าภา		สุขสมจิต		 	 เหรัญญิก
	 	 	 	 	 เปโตร	สมควร		ห่อทอง		 	 กรรมการ
    	 	 ยอห์น	บัปติสตา	บรรเจิด	แสงทอง		กรรมการ/ตัวแทน	ส.ช.ค.	
	 	 	 	 	 	 	 (สมาชิกชุมชนคาทอลิก)
	 		 	 	 	 อันนา	อรัญญา			ธารีจิตร		 	 กรรมการ
		 	 	 	 	 เรยินา	นิภา		แสงทอง		 	 กรรมการ	/	ประธานผู้สูงอายุ
	 		 	 	 	 มารีอา	วาสนา	ธารีจิตร		 	 กรรมการ
	 	 	 	 	 มารีอา	วันทนา		ห่อทอง		 	 กรรมการ
	 		 	 	 	 เปโตร	จ�าลอง		บุญคง		 	 กรรมการ
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      คณะพลมำรีย์ เปรสิเดียมพระมำรดำผู้ใจด	ีรายชื่อดังนี้
		 	 	 	 	 ซ.ลูซีอา	กาญจณี		คล้ายใจ		 	 เลขานุการ
		 	 	 	 	 ซ.เทเรซา	ชมัยพร		ตรีมรรคา		 	 เหรัญญิก
		 	 	 	 	 ซ.เทเรซา	ยุพิน			อันธพันธุ์		 	 สมาชิกประจ�าการ
		 	 	 	 	 ซ.มารีอา	กาญจนา		ธรรมอ�านวย		 สมาชิกประจ�าการ
		 	 	 	 	 ซ.มารีอา	อนงค์		ธารีจิตร		 	 สมาชิกประจ�าการ
    2.  ชำวบ้ำนชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ หมู่ 10 และหมู่ 11 ต�ำบลส�ำเภำล่ม 
อ�ำเภอพระนครศรอียธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ	จ�านวน	40	คน	เลือกแบบสุ่มคละอาย	ุการศกึษา	
เน่ืองจากค�านวณจากจ�านวนประชากรในชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	 ที่มีประมาณ	 300	 กว่าคน	 
เพือ่ความเข้าใจทศันคตขิองชาวบ้านเกีย่วกบัการด�ารงอยูข่องทรพัยากรวฒันธรรม	และการบรหิารจดัการ
ของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	
     3.  ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น	คือ	นางวันทนา	ห่อทอง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	10	ต.ส�าเภา
ล่ม	อ.พระนครศรีอยุธยา	จ.พระนครศรีอยุธยา	และนายบรรเจิด	แสงทอง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	11	ต.ส�าเภา
ล่ม	อ.พระนครศรีอยุธยา	จ.พระนครศรีอยุธยา
    4.  นกัวชิำกำรผู้เช่ียวชำญศำสนำคริสต์ นิกำยโรมนัคำทอลกิ	คือ	คุณพฒุพิงศ์	
พุฒตาลศรี	 เจ้าหน้าที่	 หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑล	 บางรัก	 และต�าแหน่งสมาชิกสมัชชา 
ขององค์กรศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 อาจารย์ประจ�าสอนด้านประวัติศาสตร์ศาสนจักร	 
ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน	วิทยาลัยแสงธรรม	และอาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
	 	 	 	 โดยใช้วิธีการสอบถามข้อมูลแบบเจาะลึก	 ตั้งค�าถามเกี่ยวกับการบริหารการ
จดัการของวัด	 และความเข้าใจเกีย่วกับทรพัยากรวฒันธรรมภายในวดั	 ซึง่การสัมภาษณ์แบบเชิงลกึผูศ้กึษา	 
ได้เข้าไปพดูคยุกบัผูท้ีเ่กีย่วข้องจนมคีวามสนทิสนมระดับหนึง่	จงึสามารถน�าข้อมูลทีน่�ามาใช้ประกอบเรือ่งท่ีศกึษา	

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
	 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	 ประกอบด้วย	 ชุดค�าถามที่ใช้สอบถามกับเจ้าอาวาส
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัด	 แบบสอบถามที่เตรียมไว้ 
ล่วงหน้าและเหตุการณ์เฉพาะหน้า	 เพ่ือใช้สอบถามคนในชุมชนและผู้ที่มาร่วมงานที่ไม่ได้อยู่ในชุมชน	
แบ่งหัวข้อเป็น	ข้อมูลทั่วไป	และค�าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่อง	ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัด	
รปูแบบการจดัการทรพัยากรวฒันธรรมของวดั	การบรหิารจดัการของวดัในวนัเสกสสุานและวนัฉลองวดั	
และข้อเสนอแนะ	นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์	สมุดจดบันทึก	ปากกา	และเครื่องบันทึก
เสียง	โทรศัพท์มือถือใช้ถ่ายรูปและส่งข้อมูลผ่านทางจดหมายอิเลกโทรนิกส์	และส่งข้อความถามข้อมูล
ผ่านโปรแกรมไลน์ในมือถือ

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
		 การศกึษาเชงิคณุภาพมกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูสมัภาษณ์เจ้าอาวาสคนก่อนและคนปัจจบัุน
ตัง้แต่ช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.2555	(ค.ศ.2012)	ถงึ	เดือนมนีาคม	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)	เข้าไปสอบถาม
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เป็นระยะๆโดยนัดหมายล่วงหน้าตามแต่คุณพ่อว่างให้เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์	 และเข้าสัมภาษณ์กับ
เลขานุการวัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.2557	(ค.ศ.2015)	ถึง	เดือนมีนาคม	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)	
ในประเดน็เรือ่งการด�ารงอยูข่องทรพัยากรวฒันธรรม	การบรหิารการจดัการทรพัยากรวฒันธรรมทัง้แบบ
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้	 ของวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 เนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์	 นิกาย
โรมันคาทอลิก	 ได้ท�างานที่วัดยาวนานและท�างานใกล้ชิดกับเจ้าอาวาส	 มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ค่อนข้างดี	รวมทั้งเป็นผู้จัดการเอกสารต่างๆภายในวัด	
	 ขณะที่เกี่ยวกับชุมชนชาวคริสตัง	 ทางเลขานุการวัดได้รู ้จักกับคนในชุมชนเป็นอย่างด	ี 
จงึสามารถตอบข้อสงสยัให้กบัผูว้จิยั	ส่วนข้อมลูของคณะกรรมการสภาภบิาลวดัเกบ็ในวนัท่ีมกีารประชมุ
รายงานประจ�าป	ีพ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)	เมื่อวันอาทิตย์ที่	1	มีนาคม	และของคณะพลมารีย	์เมื่อวันที่	
21-22	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.2558	 (ค.ศ.2015)	 และเก็บข้อมูลกับชาวชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 
(บ้านญวน)	และประชาชนภายนอกชุมชนที่เลือกกลุ่มตัวอย่างในวันเสกสุสานและวันฉลองวัด	โดยแจก
แบบสอบถามและเข้าสัมภาษณ์บางส่วน	ในวันที่	21-22	มีนาคม	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)	และเข้าไปเก็บ
อีกครั้งวันที่	 29	 มีนาคม	พ.ศ.2558	 (ค.ศ.2015)	 โดยเก็บข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด	 ซึ่งการเก็บข้อมูล 
ระยะหลังเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกและเข้าเก็บตามแต่ละช่วงเวลาที่สามารถและเข้าไปเก็บได้	 โดยการ
เก็บข้อมูลช่วยสะท้อนให้เห็นผลการศึกษาจากหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษา

4. วิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำ
	 งานศกึษาของผูว้จิยัเป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ	เมือ่เก็บข้อมลูจากการศกึษาตามขัน้ตอนและ	
ผู้วิจัยท�าการสังเคราะห์	ข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่ได้รับทั้งจากการศึกษาจากเอกสารและการศึกษาข้อมูล
ภาคสนาม	พร้อมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์จากวันที่มีกิจกรรมทางศาสนาคริสต์วันต่างๆ	
น�าข้อมลูมาตคีวามหมาย	บนพืน้ฐานแนวคดิและทฤษฎทีีน่�ามาช่วยวเิคราะห์ข้อมลู	โดยผลการศกึษาน�า
มาช่วยมองถึงการด�ารงอยูข่องทรพัยากรวฒันธรรมทางศาสนา	รปูแบบการบรหิารการจัดการทรพัยากร
วฒันธรรมของวดัศาสนาครสิต์	นกิายโรมนัคาทอลิก	ทีม่กีารจัดการแตกต่างกบัวดัทางศาสนาพุทธอย่างไร	
และเป็นแนวทางของการศกึษาการด�ารงอยูข่องทรพัยากรวฒันธรรมในศาสนาครสิต์	นกิายโรมนัคาทอลกิ	
เมื่อสรุปผลของข้อมูลในกรอบของงานที่ศึกษามาบรรยายเชิงพรรณาในการเขียนรายงานผลการศึกษา
ต่อไป
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บทที่ 4

ทรัพยำกรวัฒนธรรมและกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยำ
 
	 บทนี้เป็นผลการศึกษาที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนามที่ชุมชนวัด
นักบุญยอแซฟ	อยุธยา	โดยแบ่งการน�าเสนอเป็น	4	หัวข้อ	ดังนี้
		 1.		ความเป็นมาของชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ซ่ึงวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 เป็น
เจ้าของพื้นที่ได้แก่	หมู่	10	และหมู่	11	ต.ส�าเภาล่ม	อ.พระนครศรีอยุธยา	จ.พระนครศรีอยุธยา
	 2.		ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
	 3.		รูปแบบการบริหารงานและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ	
อยุธยา	ในปัจจุบัน	
		 4.		ความต่อเนื่องและการด�ารงอยู่ของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา

1. ควำมเป็นมำของชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยำ
 1.1  ประวัติชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยำ
	 	 	 ชุมชนโดยรอบของวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ 
สมยักรงุศรอียธุยา	 ในอดตีคอืค่ายโคชนิจีนหรือค่ายญวนโดยเป็นชาวเวยีดนามทีอ่พยพเข้ามาสมยัอยธุยา	 
แต่ไม่ปรากฎปีพ.ศ.ในการตั้งถิ่นฐาน	 สาเหตุที่เข้ามาอาศัยเนื่องจากเหตุผลการเบียดเบียนทางศาสนา 
ที่ผูเ้ป็นครสิตงัถกูขบัไล่ออกจากเวยีดนาม	ขณะนัน้เวยีดนามมกีารสูร้บแย่งชงิอ�านาจระหว่างตระกลูตรินท์	
ทีป่กครองในแคว้นตงัเกีย๋และตอนเหนอือนันมั	และตระกลูเหงยีนท่ีปกครองเวยีดนามตอนใต้และโคชนิ
จนี	การสูร้บกนิเวลากว่าครึง่ครสิต์ศตวรรษที	่17	และทัง้สองตระกลูนีม้นีโยบายกดขีท่างศาสนา	โดยเฉพาะ
คนที่นับถือศาสนาคริสต์	(หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,	2558)	จึงอพยพเข้ามาในแผ่นดิน
ประเทศไทย	 เพราะพระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์มีพระบรมราชานุญาตให้ตั้ง 
บ้านเรอืนชาวต่างชาตใิกล้เมอืงหลวง	และพร้อมทัง้ให้เสรีภาพการนับถอืศาสนา	ซึง่ชุมชนชาวต่างชาติสมัย
ก่อนคนต่างชาตจิะเรยีกว่า	“ค่าย”	ส่วนคนไทยเรยีกว่า	“บ้าน”	นอกจากค่ายโคชนิจนี	ยงัมค่ีายโปรตุเกส	
ค่ายญี่ปุ่น	ค่ายจีน	ต่อมาจึงมีค่ายแขกมักกะสัน	ค่ายแขกมาเลย์	ส่วนค่ายฮอลันดาและค่ายอังกฤษเพิ่ง
เข้ามาตั้งใหม่	(บาทหลวงโรแบต์	โกสเต	เขียน	อรสา	ชาวจีน	แปลและเรียบเรียง,	2549:	77)	โดยค่าย
ฝรั่งเศสเป็นค่ายที่ตั้งขึ้นภายหลังจากทุกค่ายของชาวต่างชาติจะมีผู้น�าของแต่ละค่าย	1	คน	ขณะที่ชาว
เวยีดนามเป็นชุมชนต่างชาตขินาดเลก็	ไม่ได้มบีทบาทส�าคญัทางด้านการเมอืงการปกครองหรอืเศรษฐกจิ	
	 ส่วนใหญ่ชาวเวียดนามประกอบอาชีพหาปลา	รายได้เพียงพอต่อการด�ารงชีพเท่านั้น	และ
ต้องเสียภาษีให้แก่ราชส�านักรวมถึงการถูกเกณฑ์แรงงานตามท่ีทางราชส�านักส่ัง	 ความเป็นอยู่ของ 
ชาวเวยีดนามนัน้ค่อนข้างล�าบาก	ต่อมามบีทบาทต่อการเผยแพร่ศาสนาครสิต์	นกิายโรมนัคาทอลกิ	ของ
บาทหลวงชาวฝรั่งเศส	คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	(M.E.P)	(ภาคผนวก	ก)	จนกระทั่งสมเด็จ
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พระนารายณ์มหาราชพระราชที่ดินสร้างวัดที่ใกล้กับค่ายโคชินจีน	 เนื่องด้วยชาวญวณส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาครสิต์	นกิายโรมนัคาทอลกิเป็นครสิตงัอยูจ่�านวนหนึง่	และไม่ได้นบัถอืศาสนาครสิต์	ภายหลงัค่าย
โคชนิจนีและฝรัง่เศสรวมเข้าด้วยกนัและเปล่ียนชือ่เป็น	“ค่ายนกับญุยอแซฟ”	ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวเวยีดนามกบัคณะบาทหลวงฝรัง่เศสท่ีมสีายสัมพันธ์ความเชือ่ทางศาสนา	คณะบาทหลวงจึงท�าหน้าที่
ปกครองดแูลความเป็นอยูแ่ละอบรมสัง่สอนเกีย่วกบัศาสนาครสิต์กบัชาวเวยีดนาม	ส่วนโบสถ์สร้างเสรจ็
ในพ.ศ.2238	(ค.ศ.1695)	ช่วงสมัยสมเด็จพระเพทราชา	(จันทร์แจ่ม	สุดสวาสดิ์,	2550:	10)
	 	 	 หลงัจากสิน้สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชส่งผลให้ชมุชนวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	ประสบ
ปัญหาการถกูเบยีดเบยีนทางศาสนา	เนือ่งจากกษตัริย์ทีสื่บอ�านาจต่อมคีวามไม่พอใจต่อคณะบาทหลวง
ชาวฝรัง่เศส	ว่าอาจมส่ีวนเกีย่วข้องกบัฟอลคอนท่ีพยายามเข้าแทรกแซงอ�านาจราชส�านกั	ท้ายท่ีสุดความ
จรงิจะปรากฎว่าไม่มส่ีวนเกีย่วข้อง	แต่กษตัริย์ทีค่รองราชย์ต่อมาหลายพระองค์ไม่ให้เสรีภาพการนบัถอื
ศาสนา	และออกกฎข้อห้ามต่างๆท�าให้การเผยแพร่ศาสนาและประกอบพธิทีางศาสนาจงึประสบปัญหา	
ต่อมากรุงศรีอยุธยาถูกพม่ายกทัพเข้ามาท�าสงคราม	 ทางชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยาได้ร่วมต่อสู้	 
จนกระทัง่เสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ที	่2	ชมุชนวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	ล่มสลาย	และทัง้วดักบัชมุชนจงึร้างตัง้แต่
พ.ศ.2310	(ค.ศ.1767)	จนถึงพ.ศ.2373	(ค.ศ.1830)	ประมาณ	63	ปี	โดยชาวบ้านทีเ่ป็นครสิตงัถกูต้อนเป็น
เชลยสงครามไปยังพม่า	 แม้ว่าจะไม่ได้ถูกต้อนทั้งหมดชาวคริสตังที่เหลืออยู่ก็กระจัดกระจายไม่รวมตัว
เป็นชมุชนเหมอืนสมยัทีวั่ดมบีาทหลวงปกครองวดั	เพราะวดันกับุญยอแซฟ	อยธุยา	เปรยีบเสมอืนศนูย์กลาง
ทางจติใจของครสิตงั	แม้มมีชิชนันารทีีย่งัเผยแพร่ศาสนา	แต่สถานการณ์ช่วงนัน้ของพืน้ทีอ่ยธุยายงัไม่สงบ	
	 	 	 ภายหลงัย้ายศนูย์การเมอืงการปกครองจากอยธุยามาทีก่รงุเทพฯแทน	ท�าให้ศนูย์กลาง
ของศาสนาคริสต์ย้ายมาที่กรุงเทพฯ	เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศดีขึ้นและมีบาทหลวง
เข้ามาดูแลปรับปรุงวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	อีกครั้ง	ในสมัยพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์	เมื่อปีพ.ศ.2373	 
(ค.ศ.	1830)	ชาวบ้านเชือ้สายญวนทีก่ระจัดกระจาย	เร่ิมกลับเข้ามารวมตัวในชมุชนเช่นสมยัอดีตอกีครัง้	
ต่อมาช่วงสมยัสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัมชีาวญวณท่ียงัคงล้ีภยัทางศาสนาจากทางตอนใต้เวยีดนาม	
เดินทางโดยทางเรือเลียบชายฝั่งกัมพูชามาบริเวณชายฝั่งตะวันออกของสยาม	 ซึ่งกระจายอยู่เป็นกลุ่ม
ตามเมืองส�าคัญเช่น	จันทบุรี	ตลาด	ระยอง	ชลบุรี	สมุทรสงคราม	และกลุ่มชาวญวนที่เดินทางมาตาม
ล�าน�้าเจ้าพระยาได้ขึ้นบกที่	กรุงเทพฯ	อยุธยา	และนครสวรรค	์จ�านวนผู้ลี้ภัยที่เดินทางทั้งหมดประมาณ	
5,000	 คน	 (หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,	 2558)	 โดยกลุ่มที่ขึ้นอยุธยารวมอยู่เป็นชุมชน 
วดันกับุญยอแซฟ	อยธุยา	รวมกบัชาวญวนเดมิและคนไทยทีน่บัถอืศาสนาครสิต์กบัคนไทยพทุธบางส่วน
ที่แต่งงานกับชาวญวน	 ท�าให้คนไทยจึงเปลี่ยนศาสนาตามเป็นศาสนาคริสต์	 ในช่วงพ.ศ.2482-2483	 
(ค.ศ.1939-1940)	ข้อมูลของคนไทยคริสต์เชื้อสายเวียดนามในอยุธยาประกอบด้วย	5	ชุมชน	ประกอบ
ด้วย	 ชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ชุมชนวัดนักบุญยวงบัปติสตา	 เจ้าเจ็ด	 ชุมชนวัดมารีย์สมภพ	 
บ้านแพน	ชุมชนวัดพระคริสต์ประจักษ์	 เกาะใหญ่	 ชุมชนวัดนักบุญเทเรซา	บ้านหน้าโคก	แต่ละชุมชน
เป็นชมุชนขนาดเลก็ท่ีมวัีดศาสนาครสิต์	นกิายโรมนัคาทอลกิเป็นศนูย์กลาง	จ�านวนของประชากรทัง้หมด
ประมาณ	3,105	คน	(จนัทร์แจ่ม	สดุสวาสดิ,์	2550:	ก	อ้างถงึใน	เอกสารหอจดหมายเหตอุคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ,	ม.ป.ป.แฟ้มที่	4	ซองที่	12)	ซึ่งประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันจึงสืบเชื้อสายชาวญวนและคนไทย	
โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ดั้งเดิมไม่มีคนพื้นที่อื่นเข้ามาอาศัยใหม่	
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	 	 	 ชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ฟื ้นฟูอีกคร้ังเมื่อพ.ศ.2373	 (ค.ศ.1830)	 โดย 
พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์*เดินทางมาวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	เพราะเป็นวัดคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิก
แห่งแรก	เป็นสถานทีแ่ห่งประวัตศิาสตร์และถูกท้ิงร้างจากภาวะสงคราม	เมือ่เหตุการณ์ทางการเมอืงสงบ
จึงต้องการฟื้นฟูชุมชนข้ึนมาอีกครั้ง	 แต่พื้นที่ขณะนั้นที่กลายเป็นพื้นที่รกร้าง	 แต่มีผู้อื่นที่ไม่ได้นับถือ
ศาสนาคริสต์เข้ามาจับจองพื้นที่และยึดเป็นกรรมสิทธิ์	 พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์จึงขอซื้อที่ดินกลับคืน	
แล้วพยายามชกัชวนครอบครวัชาวเวยีดนามทีอ่ยูก่ระจดักระจายจากสงคราม	เมือ่ครัง้เสยีกรงุศรอียธุยา	
ครั้งที่	 2	 ให้กลับมาที่พื้นที่วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ขณะนั้นมีชาวเวียดนามกลับมาประมาณ	20	คน	
(บาทหลวงโรแบต์	โกสเต	เขียน	อรสา	ชาวจีน	แปลและเรียบเรียง,	2549:	325)	ต่อมามีชาวเวียดนามที่
นบัถอืศาสนาครสิต์	นิกายโรมนัคาทอลกิจากชมุชนวดันกับญุฟรงัซสิเซเวยีร์	สามเสน	เดนิทางย้ายถิน่ฐาน
มาที่ชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ท�าให้ประชากรในชุมชนมีประมาณ	53-54	หลังคาเรือน	โดยแบ่ง
เป็น	50	หลงัคาเรอืน	สร้างบ้านอยูบ่รเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	ส่วน	3	-	4	หลงัคาเรือน
อยู่พื้นที่ฝั่งตรงข้ามวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	(จันทร์แจ่ม	สุดสวาสดิ์,	2550:	41)	
	 	 	 จากการที่ชุมชนอยู่ติดริมแม่น�้าส่วนใหญ่คนในชุมชนประกอบอาชีพท�าประมง	 โดย
อปุกรณ์การท�าประมงของชาวเวยีดนามในจังหวดัพระนครศรีอยธุยาแต่ละชมุชน	จะมลัีกษณะแตกต่างกนั
ยกตัวอย่างเช่น	 ชุมชนวัดแม่พระบังเกิดบ้านปลายนา	 ใช้กระบังจับปลา	 ส่วนชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	
อยุธยา	ใช้ช้อนสนั่น**จับสัตว์น�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา	เป็นต้น	(จันทร์แจ่ม	สุดสวาสดิ์,	2550:	64)	ด้านการ
ด�าเนนิชวีติสมยัก่อนของคนในชมุชนใช้หลักการตามค�าสอนศาสนาคริสต์อย่างเคร่งครัด	มบีาทหลวงเป็น
ผู้ดูแลปกครอง	 ถ้าผู้ใดประพฤติผิดหลักศาสนาบาทหลวงมีสิทธิ์ลงโทษ	 ซึ่งบาทหลวงจึงเป็นผู้มีบทบาท
ส�าคญัต่อการด�าเนินชวิีตของคนในชมุชนทีน่บัถอืศาสนาครสิต์	ลกัษณะชมุชนของวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	
ปัจจบุนัมลีกัษณะขนาดไม่ใหญ่มาก	กล่าวคอื	คนภายในชมุชนวดันักบญุยอแซฟ	อยธุยา	เป็นคนพืน้ทีเ่ดมิ	
และอาศยัภายในชมุชนมาตัง้แต่สมยัอดตี	 แทบจะไม่มีคนพ้ืนทีอ่ืน่เข้ามาอาศยัหรอืสับเปล่ียนการเข้าถอืครอง 
ในที่ดิน	 เพราะทางวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 สงวนสิทธิ์ให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	
และห้ามการซือ้ขาย	เพราะเป็นกรรมสทิธิข์องวดัจะด�าเนนิการใดๆในทีด่นิ	ต้องตดิต่อขออนญุาตกบัทาง
วดั	คนท้ังชมุชนรูจ้กักนัท้ังหมู	่10	และหมู	่11	เมือ่มีกจิกรรมร่วมกนัระหว่างคนในชมุชน	เช่น	ด้านการเมือง	
สงัคม	ศาสนา	มกีารให้ความร่วมมอืกนัอย่างด	ีส่วนพืน้ท่ีชมุชนวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	สมยัก่อนเรียกว่า	
บ้านเหนือ	บ้านใต้	แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นหมู่	10	และหมู	่11	เรียกรวมกันว่าบ้านญวน	(บ้านหัวดุม	คือ	
ชื่อต�าบลในสมัยอยุธยา	 หมายถึง	 ต�าบลหัวดุมคลองตะเคียน)	 ปัจจุบันเนื้อท่ีของชุมชนวัดนักบุญ 
ยอแซฟ	 อยุธยา	 มีประมาณ	 106	 ไร่	 จ�านวนประชากรเกือบ	 300	 คน	 จ�านวนครัวเรือนประมาณ	 
80	ครวัเรอืน	ส่วนลกัษณะบ้านเรอืนปัจจุบนัของคนในชมุชนมลัีกษณะทัง้เป็น	บ้านไม้	บ้านไม้ทีด้่านล่าง
เป็นปูน	บ้านปูน	มีทั้งอาคารชั้นเดียวจนถึง	2-3	ชั้น	แต่ไม่มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ภายในชุมชน

   *ขณะนัน้ท่านเป็นบาทหลวงทีเ่ดนิทางมาเผยแพร่ศาสนาครสิต์	นกิายโรมนัคาทอลกิ	และเป็นผูม้บีทบาท

ส�าคัญแก่ศาสนาคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิก	ในประเทศไทย	(ดูภาคผนวก	ก	,	ข)

			 ช้อนสนั่น	คือ	สวิงขนาดใหญ่มาก	กว้างประมาณ	8	เมตร	(จันทร์แจ่ม	สุดสวาสดิ์,	2550	:	65)	
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ภาพที่	1		 ป้ายทางเข้าหมู่	10	และหมู่	11	ต.ส�าเภาล่ม	อ.พระนครศรีอยุธยา	
		 จ.พระนครศรีอยุธยา	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	20	กุมภาพันธ์	2558)

 1.1 สภำพทั่วไปปัจจุบันชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยำ
	 	 	 ต�าบลส�าเภาล่ม	มทีัง้หมด	12	หมู	่แบ่งออกเป็น	หมู	่1	หมูบ้่านโปรตุเกส	ประกอบด้วย 
ชาวบ้านที่นับถือศาสนาคิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณ	คริสต	์(คาทอลิก)	20%	อิสลาม	70%	พุทธ	10%	
หมู่	2	บ้านดิน	หมู่	3	บ้านคานเรือ	หมู่	4	บ้านบางกะจะ	หมู่	5	บ้านวัดนางกุย	ซึ่งทั้ง	4	หมู่นี้นับถือศาสนา
พุทธ	หมู่	6	,	หมู่	7	บ้านคลองคูจาม	นับถือศาสนาอิสลาม	หมู่	8	บ้านพุทไธศวรรย์	นับถือศาสนาพุทธ	
หมู	่9	บ้านดงตาล	นบัถอืศาสนาอสิลาม	หมู	่10	,หมู	่11	บ้านญวณ	(หวัดมุ)	นบัถอืศาสนาครสิต์	(คาทอลกิ)	
หมู่ที่	12	บ้านต้นสะดือ	นับถือศาสนาพุทธ	(อบต.อนันต์,	2554)	
	 	 	 พื้น ท่ีศึกษาหมู ่ 	 10	 และหมู ่ 	 11ที่ ต้ังอยู ่บริ เวณทิศใต ้ของที่ว ่าการอ�าเภอ
พระนครศรีอยุธยา	ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอประมาณ	13	กิโลเมตร	อาณาเขต
	 	 	 ทิศเหนือ		 	 จด		 แม่น�้าเจ้าพระยา
	 	 	 ทิศใต้		 		 	 จด		 ต�าบลปากกราน
	 	 	 ทิศตะวันออก	 	 จด	 หมู่ที่	8	บ้านพุทไธศวรรย์
	 	 	 ทิศตะวันตก	 	 จด	 หมู่11	เป็นหมู่สุดท้ายของต�าบลส�าเภาล่ม		
   กำรเมืองกำรปกครอง 
	 	 	 ชมุชนวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	หมู	่10	และหมู	่11	อยูใ่นเขตเทศบาลต�าบลส�าเภาล่ม	 
มีผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลแต่ละหมู่	 และได้รับการเลือกตั้งเข้ามาตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	
ฉบับที่	 11	 พ.ศ.2551	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยวาระผู้ใหญ่บ้านเป็น	 4	 ปี	 ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่	 10	 คือ	 
นางวันทนา	ห่อทอง	และผู้ใหญ่บ้านหมู่	11	คือ	นายบรรเจิด	แสงทอง	โดยต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็น	ผู้มี
บทบาทในชมุชนวดันกับญุยอแซฟทัง้สองท่าน	หน้าทีจ่ะเน้นด้านการดูแลเรือ่งสาธารณปูโภคและโครงการ
ต่างๆของหน่วยงานรฐักบัคนในชมุชน	 นอกจากนีผู้ใ้หญ่บ้านยงัมส่ีวนส�าคญัในการประสานงานระหว่าง
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หน่วยงานของรฐักบัวดั	 เช่น	 เรือ่งถนนลาดยางมะตอย	 เรือ่งเงนิดแูลผูส้งูอายใุห้กบัเจ้าอาวาสคนก่อนคอื	 
คุณพ่อวชิา	 นอกจากนี้ทั้งสองท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการของคณะกรรมการสภาภิบาลของวัดนักบุญ
ยอแซฟ	อยุธยา
	 ส่วนองค์การบรหิารส่วนต�าบลส�าเภาล่มจะดูแลในภาพรวมด้านต่างๆท่ีเป็นโครงการของรฐั
และงบประมาณการพัฒนาในต�าบลส�าเภาล่ม	และจะจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่กับ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 ส�าหรับจัดงบประมาณด้านต่างๆให้ชุมชน	 ยกตัวอย่าง	 ด้านศาสนา	 เช่น	
ส�าหรับประเพณีทางศาสนาพุทธ	ส่วนการบูรณะถ้าเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรต้อง
ขออนุญาตกับกรมศิลปากร	 ซึ่งกรณีวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	 ไม่ได้ยื่นเรื่อง	 ยื่นขอ	 เพราะองค์กรทาง
ศาสนาคริสต์ดูแลเอง	นอกจากนี้ทางอบต.มีวางโครงการท่องเที่ยว	จัดท�าเส้นทางปั่นจักรยานชมสถาน
ทีท่่องเทีย่วของต�าบล	เนือ่งจากต�าบลส�าเภาล่มมทีรัพยากรวฒันธรรมทางศาสนาหลายแห่ง	เช่น	โบราณ
สถานภายในวัดพุทไธศวรรย์	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	หมู่บ้านโปรตุเกส	เป็นต้น	ส่วนงานภายในชุมชน
ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลหลัก	เพราะอยู่ในชุมชนและมีความใกล้ชิดกับคนในชุมชน	(อบต.อนันต์,	2554)	
โดยหมู	่10ได้มคีณะกรรมการหมูบ้่านด้านต่างๆ	ซ่ึงมาจากการเลือกของคนในชมุชนท่ีเหน็ว่าคนในชมุชน
คนไหนมีความเหมาะสมกับงาน	 โดยที่ทางอ�าเภอเป็นคนก�าหนดโครงสร้าง	ส่วนของหมู่	 11	ยังไม่ได้มี
ท�ารายงานรายชื่อ	แต่ลักษณะโครงสร้างเหมือนกัน	(วันทนา	ห่อทอง	และบรรเจิด	แสงทอง,	2558)	
	 นอกจากคณะกรรมการภายในหมูบ้่าน	ยงัมกีลุม่กองทนุหมูบ้่าน	และองค์กร	คณะกรรมการ
ต่างๆ	ดงันี	้อาสาสมคัรหมูบ้่าน	อาสาพฒันาชมุชน	กลุ่มสตรีอาสาพฒันา	ชาวบ้านในชมุชนทีเ่ป็นสมาชกิ
คณะกรรมการภายในหมู่บ้าน	 อาจจะเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆทั้งส่วนของรัฐและวัดนักบุญยอแซฟ	
อยุธยา	ซึ่งคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน โดยต�ำแหน่งจ�ำนวน 11 คน ได้แก่
 1.		นางวันทนา	ห่อทอง	 	ประธานกรรมการหมูบ้่าน	/	ผูใ้หญ่บ้าน	หวัหน้าคณะท�างาน
ด้าน	อ�านวยการหัวหน้า	คณะท�างานด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
	 2.		นายสมยศ	ประกอบกจิ	รองประธานคนที	่1	/	หวัหน้าคณะท�างานด้านแผนพฒันาหมู่บ้าน
	 3.		นางอริสา	ศรีทอง		รองประธานคนที่	2	/	หัวหน้าคณะท�างานด้านสังคม	สาธารณสุข	
และสิ่งแวดล้อม	
	 4.		นายวรปรัชญ์	ครองหิรัญ	คณะท�างานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 5.		นายวทิยา	ห่อทอง	คณะท�างานด้านอ�านวยการคณะท�างานด้านการปกครองและรกัษา
ความสงบเรียบร้อย
	 6.	นายพะยอม	แสงทอง	หัวหน้าคณะท�างานด้านส่งเสริมและเศรษฐกิจ
	 7.	นางวัฒนา	วุฒิศักดิ์	หัวหน้าคณะท�างานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 8.	น.ส.บวัลอย	ประกอบกจิ	หวัหน้าคณะท�างานด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
	 9.	น.ส.ฐาปนี	สมพงษ์เกิด	คณะกรรมการด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
	 10.	นายสมควร	ห่อทอง	หัวหน้าคณะท�างานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 11	.นายอัครเดช	เกตุวิทย์	คณะกรรมการด้านการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม

			 รายชื่อดังกล่าวมาจากรายงานคณะกรรมการหมู่บ้าน	 (กม.)	 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

หมู่บ้านฯลฯ	ของหมู่ที่	10	ส่วนหมู่ที	่11	ยังไม่ได้ท�ารายงานแต่ต�าแหน่งมีเหมือนกัน	
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คณะท�ำงำนด้ำนกำรปกครองและรักษำควำมสงบเรียบร้อย
กรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่ำน
	 1.		นายสมยศ	ประกอบกจิ	รองประธานคนที1่/หวัหน้าคณะท�างานด้านแผนพฒันาหมู่บ้าน
	 2.		นายสมควร	ห่อทอง	หัวหน้าคณะท�างานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 3.		นางอุไร	พันธุ์ทวี	หัวหน้าคณะท�างานด้านการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม
	 4.		นายวรปรัชญ์	ครองหิรัญ	คณะท�างานด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 5.		นายพะยอม	แสงทอง	หัวหน้าคณะท�างานด้านส่งเสริมและเศรษฐกิจ
  สภำพทำงเศรษฐกิจ/ทำงสังคม	(วันทนา	ห่อทอง	และบรรเจิด	แสงทอง,	2558)
	 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่	คือ	รับจ้าง	ค้าขาย	รับราชการ	พนักงานบริษัทเอกชน	โดย
ชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ปัจจุบันไม่มีใครประกอบอาชีพประมงเหมือนในสมัยอดีต	เนื่องจากยุค
สมัยกับวิถีชีวิตเปลี่ยนไป	 และชาวบ้านในชุมชนได้รับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน	 และในอนาคตชุมชนวัด
นักบุญยอแซฟ	อยุธยา	มีโครงการจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในต�าบล	 เพื่อสร้างรายได้จาก
การท่องเทีย่ว	ส่วนทางสงัคมใช้แนวทางการพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	คอื	เน้นการช่วยเหลอื
ซึง่กนัและกนั	เช่น	ส่งเสรมิการดแูลผูส้งูอาย	ุ/	คนด้อยโอกาสในชมุชน	ส่งเสรมิปรบัปรุงศนูย์เรยีนรูช้มุชน	
ส่งเสรมิการบันทึกภูมปัิญญา	ส่งเสรมิกจิกรรมแก้ปัญหาทีใ่ช้ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่	ส่งเสรมิการป้องกนั
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชุมชน	และส่งเสริมการออมภายในชุมชน	เช่น	ส่งเสริมการจัดท�าบัญชีครัวเรือน	
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อลดรายจ่ายในชุมชน	เป็นต้น
 ด้ำนเศรษฐกิจ
	 โครงสร้างพืน้ฐาน	เช่น	ทีด่นิ	น�า้	ไฟฟ้า	ฯลฯ	ซึง่คนในชมุชนเช่าทีด่นิกบัทางวดันกับญุยอแซฟ	
อยุธยาที่เป็นเจ้าของพื้นที่	 โดยราคาค่าเช่าที่ดินต่อตารางวาละ	 36	 บาท	 จะเก็บค่าเช่าปีละครั้งมี 
ขัน้ตอนแจ้งทางจดหมายเมือ่ครบก�าหนดระยะเวลา	ซ่ึงทางมสิซังโรมนัคาทอลิกกรุงเทพฯ	เป็นผู้ก�าหนด
ราคาค่าเช่าท่ีดินของแต่ละวัดคาทอลิกจะไม่เท่ากัน	 โดยขึ้นอยู ่กับปัจจัยค่าครองชีพแต่ละพื้นที	่ 
(ดูภาคผนวก	ค)	ส่วนด้านน�้า	ไฟฟ้าทางภาครัฐเป็นผู้ด�าเนินการและเพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจ�าวัน	
แต่โครงสร้างพื้นฐานในชุมชนที่ประสบปัญหา	คือ	ถนนภายในชุมชนก�าลังก่อสร้าง	(ซ่อมแซม)	ไฟฟ้าดับ
บ่อย	 ไฟไม่ค่อยสว่าง	 สาเหตุจากการขาดงบประมาณการดูแลรักษา	 ทางชุมชนก�าลังท�าเรื่องยื่นต่อ 
หน่วยงานของรัฐเพื่อด�าเนินการแก้ไข	
	 ด้านการเงินภายในชุมชน	มีเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์ฯภายในหมู่บ้าน	กองทุนหมู่บ้าน	
 ด้ำนสังคม
	 คนในชุมชนอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน	 โดยมีกิจกรรมท�าร่วมกัน	 เช่น	 การประชุม
เวทีประชาคม	การอบรมศึกษาดูงาน	งานประเพณีทางศาสนาร่วมกันในชุมชน	เช่น	ประเพณีฉลองวัด
นักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 พิธีเสกป่าช้า	 ประเพณีแห่แม่พระ	 ขณะที่ปัญหาด้านศาสนา	 วัฒนธรรมและ
ประเพณี	คือ	ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับความสนใจและไม่มีผู้รับการถ่ายทอด	เช่น	การท�าขนมข้าวต้ม
มัดญวน	 (ข้าวต้มมัดใต้)	 บัวลอยญวณ	 แตกต่างกับบัวลอยทั่วไป	 คือจะใส่ถั่วเข้าไปข้างใน	 ขนมทั้งสอง
แบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ที่แตกต่างจากชุมชนอื่นในต�าบลส�าเภาล่ม	
โดยทางคณะกรรมการหมู่บ้านเคยจัดอบรมแก่เยาวชน	แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร	เพราะเยาวชน
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ไม่ค่อยให้ความสนใจ	ซึง่ขนมท้ังสองชนดิมผีูท้ีท่�าส่วนใหญ่คอื	อาย	ุ50	ปีขึน้ไป	(บรรเจดิ	แสงทอง,	2558)	
ส่วนทางด้านศาสนาชาวชุมชนคนรุ่นใหม่บางส่วนด�ารงชีวิตตามหลักความเชื่อทางศาสนาคริสต์ลดน้อย
ลง	มคีนรุน่ใหม่ทีห่่างวดัเพิม่มากขึน้	เป็นต้น	เนือ่งจากค่านิยมของสังคมรุ่นใหม่ทีเ่น้นด้านวตัถนุยิม	ภายใน
ชุมชนจึงพยายามส่งเสริมการรักษา	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และความเชื่อทางศาสนาคริสต์
	 ชุมชนได้มีวิสัยทัศน์ของชุมชน	 “พัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบถ้วน	 ตามหลักธรรมคริสต์
ศาสนา	ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	ซึ่งมีเป้าหมาย	/	กลยุทธ์	/	พันธกิจ	ดังนี	้
 เป้ำหมำย	 	 ประชาชนมีคุณภาพที่ดี	ชุมชนเข้มแข็ง	สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 กลยุทธ์ 	 สนับสนุนการด�าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 พันธกิจ 	 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	,	ส่งเสรมิพฒันาคณุภาพชวีติ,	พฒันาอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	,	ส่งเสรมิหมูบ้่านเป็นหมูบ้่านท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์,	ส่งเสรมิคณุธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม	จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 อัตลักษณ์ของชุมชน	คือ	โบสถ์นักบุญยอแซฟ	อยุธยา
 การแบ่งงานของคนในชมุชนทีด่�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการหมูบ้่านใช้ตามความรู้	และความ
ถนัดของแต่ละด้าน	 และความเข้าใจภายในชุมชนซ่ีงการท�างานของชุมชนโดยรอบวัดนักบุญยอแซฟ	
อยธุยา	ด�าเนนิการดแูลภายในชมุชนตามหลกัการปกครองส่วนท้องถิน่	และคนในชมุชนเลอืกคนท�างาน
ตามความสามารถและความถนดัของแต่ละคน	เพราะเข้าใจเกีย่วกบัชมุชน	เมือ่ประชมุประชาคมหมูบ้่าน
จะสรุปปัญหาของชุมชน	โดยการท�างานของคณะกรรมการหมู่บ้าน	จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชุมชน	
โครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ	แต่ถ้าเป็นเรือ่งปัญหาเกีย่วกบัทีด่นิของวดั	จะต้องแจ้งให้ทางวดั	คอื	คณุพ่อ	(เจ้า
อาวาส)	ทราบและอนญุาตถงึจะจดัการได้	โดยบางเรือ่งต้องขออนญุาตทีส่�านกังานมสิซงัในกรงุเทพ	เช่น	
การลาดยางมะตอยถนนในหมูบ้่าน	ทีผู่ใ้หญ่บ้านยืน่เรือ่งขออนญุาตตัง้แต่สมยัคณุพ่อยอดชาย	(เจ้าอาวาส
คนที	่39)	แต่ทางเจ้าอาวาสต้องส่งเรือ่งไปที	่มสิซังในกรงุเทพฯ	และทางฝ่ายกฎหมายของมสิซังไม่อนุญาต	
เนื่องจากเกรงว่าถ้าอนุญาตให้ส่วนราชการลาดยางมะตอยอาจจะเสียกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินให้แก่
รฐั	แต่ปัจจบุนัมกีารยืน่เรือ่งอกีครัง้และให้เหตผุลว่าไม่กระทบสทิธิก์ารถอืครองทีด่นิ	จงึอนญุาตให้ลาดยาง
มะตอยแก่ชมุชนหมู	่10	และหมู	่11	ปัจจบุนัทางชมุชนรองบประมาณและการด�าเนนิการจากส่วนราชการ
	 ชมุชนวดันกับุญยอแซฟ	อยธุยา	ในปัจจบุนัเป็นชมุชนขนาดไม่ใหญ่มากและเป็นชมุชนแห่ง
หนึง่ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน	 วถิชีวีติของชาวชมุชนวดันกับญุยอแซฟ	
อยธุยา	ตัง้แต่สมยัอดตีและปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงตามยคุสมยั	ซึง่สมยัอดตีคนในชมุชนส่วนใหญ่ฐานะ 
ยากจน	และมอีาชพีท�าการประมงทีพ่อเลีย้งชพีเท่านัน้	แต่ใช้หลกัการด�าเนนิชวีติตามหลกัค�าสอน	ความ
เชื่อทางศาสนาคริสต์อย่างเคร่งครัด	หลังจากพ.ศ.2487	(ค.ศ.1944)	ชาวไทยคริสต์เชื้อสายเวียดนาม	ที่
ความแตกฉานภาษาเวียดนามลดลง	เนื่องจากสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม	เน้นวิถีชีวิตนิยมไทย
และบังคับใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ�าวัน	จึงท�าให้คนในชุมชนติดต่อกับคนภายนอกชุมชนที่เป็นคนไทย
เพิ่มมากขึ้น	 ส่งผลให้คนในชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามบางส่วนแต่งงานกับคนภายนอกชุมชนและ
ต่างศาสนาเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของคริสตจักรในขณะนั้น	 เพราะไม่อนุญาตให้
แต่งงานกับคนต่างศาสนายกเว้นได้รับความเห็นชอบอนุญาตจากบิชอป	(พระสังฆราช)	เป็นเฉพาะราย	
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ซึง่ขัน้ตอนมคีวามละเอยีดและใช้เวลานาน	คนส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะจดัพธิแีต่งงานไม่ถกูต้องตามหลกัศาสนา
ครสิต์	ส่งผลให้ไม่สามารถร่วมพธิทีางศาสนาภายในโบสถ์	และเมือ่เสยีชวีติกไ็ม่ได้รับการฝังศพตามหลกั
ศาสนา	เพราะการไม่ได้รบัศลีสมรสถอืเป็นบาปหนกั	(จนัทร์แจ่ม	สดุสวาสดิ,์	2550:	91	-	92)	ท�าให้คนใน
ชุมชนมีเชื้อสายคนไทยเพิ่มมากขึ้น	เชื้อสายเวียดนามลดน้อยลง	แต่คนภายในชุมชนยังคงนับถือศาสนา
คริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 หลังจากการสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี	 2	 ท่ีปรับเปล่ียนกฎระเบียบเข้ากับ
วฒันธรรมของแต่ละท้องถิน่เพิม่มากขึน้	ปัจจุบนัรปูแบบการด�าเนนิชวีติทีเ่ปล่ียนไป	เช่น	อาชพีชาวบ้าน
ในชมุชนไม่มใีครประกอบอาชพีประมง	ส่วนการด�าเนนิชวีติตามหลกัความเชือ่ทางศาสนาครสิต์	แม้ความ
เคร่งครัดไม่มากเท่าสมัยก่อน	

 
ภาพที่	2		แผนที่ต�าบลส�าเภาล่ม
	 ท่ีมา	 :	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา,	แผนที่ต�ำบลส�ำเภำล่ม	 เข้าถึงเมื่อวันที่	 
	 8	มิถุนายน	2558	เข้าถึงได้จากwww.mueang.ayutthaya.doae.go.th/index1.html
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ภาพที่ 3		แผนผังชุมชนหมู่ที่	10	ต.ส�าเภาล่ม	อ.พระนครศรีอยุธยา	จ.พระนครศรีอยุธยา	
		 ที่มา	:	รายงานคณะกรรมการหมู่บ้าน	(กม.)โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน	
	 ฯลฯ	ของหมู่	10)	
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ภาพที่	4		ภาพอดีตชาวบ้านในชุมชนกับวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ที่มา	:	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	
 ภำพเกำ่เลำ่อดีต เข้าถึงเมื่อวันที่	20	เมษายน	2558	เข้าถึงได้จาก	
	 http://www.jsyutya.com/gallery/g4/pages/thumbnai/thumbnai/page	2.html

2. ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยำ 
	 พืน้ทีเ่ดมิของวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยานัน้เป็นวดัทีส่ร้างขึน้ต้ังแต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช	สมัยกรุงศรีอยุธยา	ซึ่งวัดในปัจจุบันมีความส�าคัญฐานะที่เป็นวัดแรกของโรมันคาทอลิกที่คณะ
มสิซงัต่างประเทศแห่งกรงุปารสี	 (M.E.P)	 ซ่ึงก่อนหน้าน้ีมคีณะอืน่ของศาสนาคริสต์เข้ามาก่อนคณะมสิซงั
ต่างประเทศแห่งกรงุปารสี	(M.E.P)	ได้แก่	คณะโดมนิกินั	คณะฟรนัซสิกัน	คณะเยสอุติ	คณะออกสัตนิเนียน
และคณะโปรแตสแตนท์	 (ดูภาคผนวก	 ก)	 โดยคณะต่างๆที่	 เข้ามาและเป็นคาทอลิกปัจจุบันรวมตัวใน
องค์กรเดียวกัน	 แต่อ�านาจบริหาร	 กฎระเบียบของบางคณะมีความเป็นเอกเทศจากสภาพระสังฆราช	 
เช่น	คณะฟรันซิสกัน	เป็นต้น	ส่วนคณะโปรแตสแตนท์เป็นคนละนิกายของโรมันคาทอลิก	หรือเราเรียก 
ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ของคณะนี้ว่า	คริสเตียน	แต่ทุกคณะยังคงสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน	
	 เมื่อคณะมิสซังต่างประเทศแหง่กรงุปารสี	(M.E.P)	ไดเ้ริม่สร้างวัดขึน้ตัง้แต่สมัยอยธุยาและ
บูรณะสมัยรัชกาลที่	5	(ดูภาคผนวก	ข)	ทางวัดยังคงใช้โบสถ์เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาอยู่
ถึงปัจจุบัน	 และทางวัดมีลักษณะทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งแบบจับต้องได้และทรัพยากรวัฒนธรรมแบบ
จับต้องไม่ได้	โดยทรัพยากรวัฒนธรรมของทางวัดเกือบทั้งหมดยังมีการใช้งานทางศาสนา	ซึ่งทรัพยากร
วัฒนธรรมทางศาสนาจะเป็นทรัพยากรที่ไม่ได้แบ่งแยกที่เด่นชัด	 เช่น	 อุปกรณ์ท�าพิธีของศาสนาคริสต	์ 
ที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนาแบบแฝงความเชื่อทางศาสนาคริสต์	 แม้ว่าทรัพยากรวัฒนธรรม
บางอย่างภายในวัดจะมีอายุไม่เก่าแก่	 แต่มีคุณค่าด้านต่างๆตามความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม	
เช่น	 คุณค่าเชิงสัญลักษณ์	 คุณค่าเชิงวิชาการ	 ฯลฯ	 และเป็นส่ิงที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณเป็นแนวเชิง
สญัลกัษณ์ของศาสนาครสิต์	นกิายโรมนัคาทอลกิ	และองค์ประกอบทางศลิปะของศาสนาครสิต์ทกุอย่าง
ล้วนมคีวามหมายทางศาสนา	ซึง่ทรพัยากรวฒันธรรมทีส่�าคญัของชมุชนคอื	ทรพัยากรวฒันธรรมทีเ่กีย่ว
กับศาสนาคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิก	เพราะชุมชนหมู่	10	และหมู่	11	เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต์	
นิกายโรมันคาทอลิก	และเช่าอาศัยพื้นที่ของทางวัด	ท�าให้ศาสนาคริสต	์นิกายโรมันคาทอลิกยังคงรักษา
และด�ารงอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	สามารถแยกทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้	
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 1. ทรัพยำกรวฒันธรรมทำงสถำปัตยกรรม	ประกอบด้วย	โบสถ์วดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	
และรวมถึงสถาปัตยกรรมภายในโบสถ์	คือ	รูปปั้นนักบุญยอแซฟ	รูปปั้นแม่พระ	แผ่นศิลาจารึกหินอ่อน	
ภาษาลาตินในวัด	 อ่างน�้าล้างบาป	ภาพเขียนกระจกสีสเตนกลาส	 รูป	 14	ภาค	ตู้เก็บเครื่องหมายทาง
ศาสนาคริสต์	 โลงศพพระสังฆราชลังแบร์ต	 เดอ	 ลามอต์	 โลงศพพระสังฆราชลาโน	 พระแท่นส�าหรับ
ประกอบพธีิ	และอาคารทีเ่ก็บกระดกูอดตีพระสงัฆราช	บาทหลวง	มชิชนันาร	ีสมยัอยธุยา	บรเิวณสุสานวดั 
โดยทรัพยากรวัฒนธรรมโบราณวัตถุเหล่านี้	 โดยของทุกชิ้นที่เกี่ยวกับโบสถ์เกือบทุกอย่างน�าเข้าจาก
ประเทศฝรั่งเศส
 2.  ทรัพยำกรวัฒนธรรมทำงโบรำณวัตถ	ุประกอบด้วย	พระธาตุนักบุญ	รายงานประจ�า
ปี	/	ทะเบียนศีลล้างบาปตั้งแต่ปีพ.ศ.	2454	(ค.ศ.1911)	ระฆังวัด	จ�านวน	4	ใบ	รูปปั้นแม่พระด้านนอก
โบสถ์	
 3.  ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ใช้ในพิธีกรรม ควำมเชื่อของศำสนำคริสต์ ของวัดนักบุญ 
ยอแซฟ อยธุยำ ประกอบด้วย	ภาษาทีใ่ช้ในพธิกีรรมในบทสวด	สมยัอดตีของการเผยแพร่ใช้ภาษาลาตนิ
หรือภาษาฝรั่งเศส	 แต่เพื่อความเข้าใจและเผยแพร่ค�าสอน	ปัจจุบันหลังการสังคายนาวาติกันครั้งที่	 2	
เปลี่ยนมาใช้ภาษาไทย	ยกเว้นบางบทสวดที่ถอดค�าเป็นภาษาลาติน	เนื่องด้วยการสังคายนาวาติกันครั้ง
ที่	 2	 ทางพระศาสนจักรเน้นต้องการให้คริสตศาสนาเข้าถึงคริสตชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประโยชน์
มากขึ้น	 และให้ปรับพิธีกรรมหรือค�าสอนทางศาสนาเกี่ยวกับสังคมให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้น	 อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�าพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์	 เช่น	 แผ่นแป้งฮอลซีอา	 เหล้าองุ่น	 น�้าเสก	น�้ามัน	
แสงสว่าง	(เทียน)	ก�ายาน	เครื่องแต่งกายของพระสงฆ์และผู้ช่วย	
	 ข้อมลูทรพัยากรวฒันธรรมมาจากเอกสารหลายอย่างประกอบด้วย	หนงัสือ	ได้แก่ของ	จอร์จ	
เฟอร์กูสัน	 เขียน	 กุลวดี	 มกราภิรมย์	 แปล	 2556	 “หนังสือเคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์”	 
พระสังฆราชหลุยส์	 เวย์	 เขียน	คุณพ่อ	ว.ลารเก	แปลภาษาไทย	ม.ป.ป.	“รายงานประจ�าปีของ	มิสซัง
กรุงเทพฯถึงศูนย์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 ตั้งแต่	 พ.ศ.2416	 (ค.ศ.1873)	 ถึงพ.ศ.2450	 
(ค.ศ.1907)	 เล่ม	 1”	 ไม่ปรากฏผู้เขียน	 2557	 “ลักษณะทางสถาปัตยกรรม”เอกสาร	หอจดหมายเหตุ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปะในพิธีกรรม	2547	“แนวทางการออกแบบโบสถ์
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย”	บริษัทมรดกโลก	จ�ากัด	ม.ป.ป.	“รายงานประกอบแบบบูรณะ
วัดนักบุญยอแซฟ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”	 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร	 ได้แก่	 อุดร	 วงศ์ทับทิม	 
2529	“โบสถ์เซนต์ยอแซฟ	 โบสถ์คริสต์แห่งแรกของสยาม”	 ใน	 ไฮคลาส	 (HI-Class)	ปีที่	 3	 ฉบับ	 26	 
เดือนมกราคม	 และบทความในสื่ออิเลกทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ	 ได้แก่	 เวบไซต์ของศาสนาคริสต์	 นิกาย
โรมันคาทอลกิ	www.haab.catholic.or.th	และเวบไซต์วดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	http://www.jsyutya.
com	และสัมภาษณ์คุณพ่อทวีศักดิ์	กิจเจริญ	เจ้าอาวาสวัด	เลขานุการวัด	และนักวิชาการศาสนาคริสต์
 2.1  ทรัพยำกรวัฒนธรรมทำงสถำปัตยกรรม
    โบสถ์
	 		 	 อาคาร	 โบสถ์	 คือ	 อาคารศักด์ิสิทธิ์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือนมัสการพระเจ้า	 และเป็นสถานที่
สัตบุรุษรวมตัวกันประกอบพิธีกรรมของศาสนา	 (คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปะในพิธีกรรม,	 2547:	 11)	
และทางในศาสนาครสิต์เป็นสญัลกัษณ์หลายอย่าง	โดยความหมายของโบสถ์	คอื	พระนเิวศของพระเป็น
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เจ้า	หรอืสญัลกัษณ์ของพระสรรีะแห่งพระครสิต์	(จอร์จ	เฟอร์กสูนั	เขยีน	กลุวด	ีมกราภริมย์	แปล,	2556:	
112)	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ตั้งอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาทางฝั่งทิศใต้ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา	
และตวัโบสถ์จะหนัหน้าเข้าทางแม่น�า้	เมือ่ฝ่ังตรงข้ามมองจะเห็นความเด่นของโบสถ์	พืน้ทีโ่บสถ์ตัง้จะถม
ที่สูงเพื่อความเด่นชัดและป้องกันน�้าท่วมโบสถ์	โดยโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	เป็นโบราณสถานที่
มีความส�าคญัทางประวตัศิาสตร์และโบราณคด	ีเพราะเป็นศาสนสถานทีใ่ช้ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา
เป็นประจ�า	จัดเป็นศาสนสถานประเภท	Living	Monument	หมายถึง	 โบราณสถานที่ยังมีการใช้งาน	
ถงึแม้จะมกีารเปลีย่นแปลงจากเดมิทีส่ร้างด้วยไม้	และถกูท�าลายพร้อมกบัโรงเรียนไปต้ังแต่สมยัเสียกรงุ
ศรีอยุธยา	ครั้งที่	2	ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ทดแทนโบสถ์หลังเก่าและมีซ่อมแซมอย่างสม�่าเสมอ	แต่ด้วยตัววัดมี
ความเก่าแกเ่กนิ	100	ปี	วสัดุทีใ่ช้ก่อสร้างเป็นแบบโบราณ	การซ่อมแซมต้องใช้ความละเอยีดอ่อนเพราะ
มีความยุ่งยาก	
	 		 	 โดยลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดนักบุญยอแซฟเป็นแบบยุโรป	 อาคารบางส่วน
เลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบโรมัน	 เรียกว่า	 รูปทรงโรมาเนสค์	 (Romanesque)	 ที่มีอิทธิพลในช่วง
ศตวรรษท่ี	10	ไม่มสีถาปัตยกรรมของตะวนัออก	เป็นอาคารรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผ้า	มหีอคอยหรอืหอระฆงั
อยู่ด้านหน้าวัดรายละเอียดส่วนต่างๆของอาคารมีดังนี้	 (เอกสารหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ,	ม.ป.ป.:	5-9)	

ภาพที่	5	ลักษณะโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	5	พฤษภาคม	 
											2556)
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   แผนผัง (ผังพื้น)
	 		 	 ผงัพืน้อาคารเป็นแบบลาตนิครอส	(Latin	Cross)	หรอืเรยีกว่า	แบบกางเขน	ตวัอาคาร
มีความยาวทั้งหมด	42.74	เมตร	กว้าง	23.11	เมตร	(รวมส่วนมุขทั้ง	2	ด้าน)	ตัวอาคารกว้าง	14	เมตร	
ทางเข้าวัดมี	2	ทาง	คือ	ด้านหน้าและด้านหลัง	ทางด้านหน้าเป็นมุขบันไดทางขึ้นที่อยู่ใต	้หอระฆัง	มุข
ด้านหน้าท�ายื่นออกมาจากตัวอาคารประมาณ	6	เมตร	และมีบันไดทางเข้าวัดอีก	2	ข้างของมุข	ส่วนมุข
ด้านหลังเป็นมุขทรงโค้งขนาดเล็ก	 ยื่นออกมาจากผนังด้านหลังประมาณ	 2.5	 เมตร	 และผังพื้นภายใน
อาคาร	มีลักษณะคล้ายกับผังพื้นด้านนอก	คือ	ปูกระเบื้องคล้ายกางเขนเช่นเดียวกัน	โดยใช้ลวดลายของ
พื้นกระเบื้องเป็นตัวก�าหนด
    ลักษณะอำคำรภำยนอก
	 	 	 ตวัอาคารมหีอระฆงัอยูด้่านหน้าวดัและมมีขุด้านข้างทัง้	2	ด้าน	บรเิวณก่อนถงึพระแท่น
ประกอบพิธีเป็นซุ้มส�าหรับประดิษฐานรูปนักบุญยอแซฟ	โดยลักษณะภายนอกแบ่งเป็นส่วนๆ	คือ
    โดม (หอระฆัง) เป็นองค์ประกอบส�าคัญของโบสถ์	 นอกจากโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม	 เพราะหอระฆังให้ความหมายและเป็นสัญลักษณ์ของอาคารทางศาสนา	 โดยโดม	 (หอ
ระฆัง)	คือ	ส่วนที่ยื่นออกมาจากอาคารด้านหน้า	เป็นทั้งมุขทางเข้าและหอระฆังด้วย	หอระฆังเป็นส่วน
สี่เหลี่ยม	มีความกว้างประมาณ	5	เมตร	มีความสูงประมาณ	29.25	เมตร	ส่วนผนังของ	หอระฆังชั้นล่าง
เป็นมุขทางด้านหน้า	 ผนังอาคารตกแต่งด้วยปูนฉาบเดินขอบเป็นช่วงๆคล้ายกับการเรียงก้อนหิน	 ที่มุม
อาคารทัง้	4	ด้าน	ตกแต่งด้วยเสาขนาดใหญ่	4	ด้านทีร่องรบัส่วนประดบัตกแต่งหลงัคา	คอื	ส่วนโดมแปด
เหลี่ยมทรงเรียวสูง	 ส่วนยอดเป็นรูปกางเขน	 ส่วนของโถงบันไดทางขึ้นตกแต่งด้วยซุ้มโค้งและเสากลม
รองรับปลายซุ้มทั้ง	2	ต้น	ทางขึ้นยกระดับสูง	1.10	 เมตร	ขั้นบันได	ปูหินอ่อนด้านข้างชานหน้าประตู
ตกแต่งด้วยระเบียบลูกกรงปูนโปร่งทั้ง	2	ข้าง	ถัดขึ้นมาเป็นส่วนของโดม	เป็นหอสูงแบ่งเป็นชั้นๆ
    ชั้นล่ำง	เป็นหอทรงสี่เหลี่ยม	กว้าง	4.5	เมตร	สูง	6	เมตร	ตกแต่งหน้าบันทรงจั่วทั้ง	 
4	ด้าน	กลางผนังทั้ง	2	ด้าน	ตกแต่งด้วยเสาและซุ้มโค้งจ�าลอง	ตรงกลางซุ้มเป็นช่องบานเกล็ดกลม
   ชัน้ที ่2	เป็นส่วนทีแ่ขวนระฆงั	ทรงสีเ่หลีย่ม	ขนาดกว้างประมาณ	4	เมตร	สงูประมาณ	
5	 เมตร	 ที่มุมอาคารประดับด้วยเสา	 4	 ต้น	 กลางผนังทั้ง	 4	 ด้าน	 ประดับด้วยช่องหน้าต่างบานเกล็ด 
ทรงโค้ง	2	ช่องติดกันเป็นรูปปีกกา	
    ชั้นที่ 3	ขนาดกว้าง	3.7	เมตร	สูง	4	เมตร	ที่มุมทั้ง	4	ประดับด้วยเสาทรงกลมเช่น
เดียวกับกลางผนังทั้ง	4	ด้านประดับด้วยช่องหน้าต่างบานเกล็ดทรงโค้ง	1	บาน
    ชั้นบนสุด	เป็นส่วนที่ยอดโดมทรงกลมสูง	3	เมตร	ส่วนยอดตกแต่งด้วยโดมขนาดเล็ก
และยอดกางเขนที่มุมทั้ง	4	ด้าน	ประดับด้วยโดมจ�าลองยอดกางเขนขนาดเล็ก
	 	ภายในหอระฆงัแต่ละชัน้มบีนัไดขึน้ไปถงึชัน้บนสดุ	พืน้แต่ละชัน้เป็นพืน้ไม้กระดาน	ยกเว้น
พื้นข้างล่างที่เชื่อมกับระเบียงชั้นลอยปูด้วยแผ่นกระเบื้องดินเผา	ขนาด	30	x	30	ซ.ม.สมัยอดีตระฆังจะ
แขวนไว้ที่โดมแห่งนี้	ปัจจุบันได้ย้ายไปไว้ทางด้านนอกของอาคารโบสถ์ด้านหลัง	
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ภาพที่	6		บันไดทางขึ้น	(โดม)	หอระฆัง	ที่มา	:	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	,	สถำปัตยกรรมของวัด ,	
		 เข้าถึงเมือ่วันท่ี	16	กนัยายน	2555,	เข้าถงึได้จาก	http://www.jsyutya.com	/	architecture	 
	 /	architecture.html

   
ภาพที่	7	ด้านบนของทางเข้าหอระฆงั	(ซ้ายมอื)	ประตูทางเข้าหอระฆงัท่ีทางวดัสร้างปิดไม่ให้ข้ึนหอระฆงั	 
	 (ขวามือ)	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	7	มีนาคม	2558)	
   
   อำคำรด้ำนหน้ำ
	 	 	 ความกว้างประมาณ	 15	 เมตร	 มีความสูงต้ังแต่พ้ืนข้ึนไปจนถึงชายคาประมาณ	 
10.5	เมตร	ผนังอาคารด้านหน้าตกแต่งปูนฉาบเป็นลวดลายคล้ายก้อนหนิ	มีเสากลมขนาดใหญ่ที	่มุมทัง้	
2	ด้าน	ที่มุมอาคารที่ชายคาทั้ง	2	มุม	ประดับด้วยรูปโดมจ�าลองยอดกางเขน	ที่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้าง
ทั้ง	2	ด้านประดับด้วยปูนปั้นรูปวงกลม	2	วง
   อำคำรด้ำนข้ำง 2 ด้ำน
	 	 	 ความยาวประมาณ	32.5	 เมตร	(ไม่รวมมุขด้านหน้าหรือหอระฆังและไม่รวมมุขด้าน
หลงั)	มคีวามสงูประมาณ	10.5	เมตร	(สงูจากพืน้ขึน้ไปถงึชายคา)	ผนงัอาคารประดับผนัง	จ�านวนทัง้หมด	
10	ต้น	ส่วนบนของกรอบซุ้มโค้งตกแต่งด้วยวงโค้งและการประดับคล้ายก้อนหินเรียงต่อกันเป็นซุ้มโค้ง	
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(Arch)	บานหน้าต่างทั้ง	 8	บานเป็น	 “กระจกสีสเตนกลาส”	 (Stain	Glass)	 คือ	 เรื่องประวัติเกี่ยวกับ 
พระเยซตูัง้แต่ประสตูใินโรงหญ้า	และการด�ารงชวีติประจ�าวนัของพระเยซวูยัเด็ก	และเรือ่งทีบ่นัทกึภาพ
ประวตัศิาสตร์การเผยแพร่คริสต์ศาสนาในประเทศไทยของคณะบาทหลวงฝรัง่เศส	ซึง่รปูภาพสเตนกลาส 
ภายในโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 เป็นงานท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลป์	 เพราะภาพกระจกสี
ลกัษณะนีไ้ม่ค่อยเหน็ท่ีโบสถ์อืน่และด้วยความเก่าของวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	โดยงานทัง้หมดเป็นการ
น�าเข้ามาจากต่างประเทศ	
		 	 	 มุขด้านข้าง	ยื่นออกมาจากอาคารประมาณ	5	เมตร	ส่วนที่ยื่นออกมาท�าเป็นมุขหน้า
จัว่อกีชัน้หนึง่	มเีสาขนาดใหญ่รองรอบทีม่มุอาคารทัง้	2	มมุ	ส่วนบนประดบัด้วยรปูโดมจ�าลองยอดกางเขน
หลงัคามขุเป็นหลงัคาทรงจัว่	ซุม้หน้าต่างมี	3	ด้าน	คอื	ด้านหน้าตกแต่งเป็นรูปซุ้มโค้ง	และ	มบีานกระจก
สี	2	บานติดกัน	ส่วนบานด้านข้างเป็นบานกระจกส	ีทรงโค้งข้างละ	1	บาน	ส่วนด้านบนของผนังช่วงที่
รองรบัปนูตกแต่งเป็นรปูบวัทีช่ายคาโดยรอบตกแต่งปนูเป็นรปูค�า้ยนัขนาดเลก็	และระหว่างค�า้ยนัแต่ละ
อัน	มีรูระบายอากาศรูปกลม	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	30	ซ.ม.	ระยะห่างกัน	3	เมตร	ภายใน
ช่องระบายอากาศทั้ง	2	ฝั่ง	ได้ร้อยสลิงโยงยึดผนังไม่ให้แยกออกจากกัน	สลิงโยงผ่านแผ่นไม้แผ่นยาวที่
พาดขนานไปกบัอาคารตลอดแนว	ท่ีผนงัส่วนด้านหลงัวดัใช้เสาไม้ขนาดใหญ่	2	ต้น	สงูประมาณ	11	เมตร	
ประกบเสาทั้ง	2	ต้น	แล้วร้อยสลิงโยงทั้ง	2	ต้น	เข้าด้วยกัน	ช่วงปลายเสาอีกชั้นหนึ่ง	และที่เสาคู่สุดท้าย
ด้านหลังวัด	 ได้ท�าแผงค�้ายัน	 (Buttress)	 ก่ออิฐฉาบปูนเป็นสามเหล่ียมมุมฉาก	 กว้าง	 4.5	 เมตร	 
หนาประมาณ	1	เมตร	สูงจนถึงชายคา	ท�าแผงค�า้ยันทั้ง	2	ด้านประกบผนังอาคารช่วงหลังไว้	เนื่องจาก
ผนังด้านหลังมีรอยแยกหลายรอย	 ทางวัดเกรงว่าจะเกิดความเสียหายมากกว่านี้	 จึงได้ใช้สลิงดึงและ 
แผงค�้ายันช่วยประกบผนังเอาไว้

ภาพที	่8	ภาพเขยีนกระจกสสีเตนกลาสบางส่วน	(ถ่ายภาพโดย	จฑุามาศ	อุน่จติสมปอง	7	มนีาคม	2558)
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   อำคำรด้ำนหลัง 
	 	 	 กว้างประมาณ	15	เมตร	สูงประมาณ	10.5	เมตร	ที่มุมอาคารทั้ง	2	ด้าน	ประดับด้วย
เสาติดผนัง	2	ต้น	ขอบชายคาประดับด้วยปูนปั้นตกแต่งเป็นค�้ายันและมีช่องระบายอากาศกลม	3	ช่อง	
ผนังด้านน้ีตกแต่งด้วยลวดลายปูนเป็นช่องๆ	 คล้ายการเรียงก้อนหินเหมือนด้านอื่นๆ	 มีบานหน้าต่าง
กระจกโค้งทั้ง	2	บาน	ส่วนกลางของผนังท�ามุขทางเข้าด้านหลัง	เป็นมุขครึ่งวงกลมขนาดกว้าง	5.5	เมตร	
ยื่นออกจากผนัง	2.6	 เมตร	ผนังสูง	5.5	 เมตร	หลังคามุขทรงครึ่งวงกลมสูงประมาณ	2	 เมตร	มุงด้วย
สงักะส	ีทางขึน้ด้านหน้าเป็นขัน้บันไดสงู	1	เมตร	ทรงสีเ่หล่ียมปลายมนม	ี7	ชัน้	แต่ละแผ่นปแูผ่นกระเบือ้ง
ดินเผาเช่นเดียวกัน	และมีขั้นบันไดปูนอีก	3	ขั้น	เพื่อก้าวเข้าสู่ประตูทางเข้าด้านหลังวัด

  
ภาพที่	9		อาคารด้านหลัง	ที่มา	:	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	,	สถำปัตยกรรมของวัด ,	
		 เข้าถึงเมือ่วนัท่ี	16	กนัยายน	2555,	เข้าถงึได้จาก	http://www.jsyutya.com	/	architecture	 
	 /	architecture.html
 
   หลังคำและโครงสร้ำงหลังคำ 
	 	 	 ลักษณะหลังคาเป็นหลังคาทรงจั่ว	 มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ทั้งหมด	 โครงสร้างหลังคา 
มีระยะห่างจากไม้โครงสร้างหลังคาประมาณ	10	ซ.ม.

  
ภาพที่	10	รูปแบบและโครงสร้างหลังคา	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	17	มีนาคม	2556)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50

   ลักษณะอำคำรภำยใน
	 	 	 ภายในอาคารสามารถแบ่งส่วนการใช้งานได้เป็น	 3	 ส่วน	 คอื	 ส่วนโถงส�าหรบัสัตบรุษุ 
มาร่วมพธีิ	ผนังภายในอาคารท้ัง	4	ด้าน	เป็นผนงัก่ออฐิฉาบปนูขดัมนั	ภายในไม่ค่อยมกีารตกแต่งลวดลาย
มากนัก	 ผนังด้านหลังประตูประตูทางเข้าด้านหน้า	 ตกแต่งเป็นซุ้มโค้ง	 3	 ซุ้ม	 ซุ้มตรงกลางตกแต่ง 
ด้วยลวดลายเส้นหยักตามขอบซุ้มโค้ง	ภายในซุ้มมีแผ่นหินอ่อนจารึกภาษาลาติน	น�าเข้ามาจากฝรั่งเศส 
เมื่อสมัยรัชกาลที่	5	แผ่นจำรึกภำษำลำติน	มีข้อความดังภาพ
 

ภาพที่	11  แผ่นจารึกภาษาลาติน	หน้าประตูทางโบสถ์	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	7	มีนาคม	 
	 2558)
 
   แปลภาษาไทยแปลได้ดังนี	้

   “โบสถ์หลังนี้	เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญยอแซฟ	แทนของเดิมที่คณะมิสซังต่างประเทศ

ได้ลงทุนสร้างขึ้น	จากพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เมื่อปีพ.ศ.2228	(ค.ศ.	1685)	และถูก

พม่าท�าลายลงปีพ.ศ.2310	 (ค.ศ.1767)	 ท่ีสุดจึงกลับมามีรูปใหม่	 โดยฝีมือนายช่างโยอากิม	 กรัสซี	

สถาปนิกผู้ก่อสร้าง	 พระคุณเจ้าหลุยส์	 เวย์	 พระสังฆราชเกียรตินามแห่งเกราซา	 ประกอบพิธีเสกใน

ปีพ.ศ.2434	(ค.ศ.1891)	คืออีก	13	วัน	ก่อนเดือนพฤษภาคม	ซึ่งตรงกับวันที่	17	เมษายน	นั่นเอง”	

(วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา,	2558)	

	 	 	 ผนังด้านหลังซุ้มประตูด้านข้างทั้ง	 2	 ด้าน	 ตกแต่งซุ้มด้วยลวดลายปูนปั้นนูนสูง	 รูป
สามเหลี่ยมแหลมเรียงต่อกันเป็นแนวตลอดทั้งซุ้ม	ส่วนผนังด้านข้างอาคารและด้านหน้าอาคาร	ตกแต่ง
บัวขอบอาคารสูงจากระดับพื้นขึ้นมาประมาณ	1.4	 เมตร	 ใต้ขอบหน้าต่างพอดี	 ซุ้มหน้าต่างมีทั้งหมด	 
5	 ซุ้ม	 แต่ละซุ้มคั่นด้วยเสากลม	 หัวเสาทรงโค้งมนตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปใบไม้และลายกางเขน	
กรอบหน้าต่างตกแต่งเป็นซุ้มโค้งต่อกันทุกซุ้ม	 เหนือซุ้มหน้าต่างตกแต่งด้วยปูนปั้นเดินเส้นเป็นกรอบ 
ทรงเหลี่ยมทรงโค้งเว้าแหลม	 ลักษณะคล้ายกรอบรูป	 ช่องว่างแต่ละกรอบคั่นด้วยกรอบทรงกลม	 
เชิงฝ้าเพดานประดับด้วยลวดลายปูนปั้นตลอดผนังทั้ง	 2	 ด้าน	 ลวดลายอยู่ในกรอบเส้นคู่ขนาดกว้าง
ประมาณ	 1	 เมตร	 ในระหว่างเส้นกรอบประดับด้วยลวดลายปูนปั้นรูปใบปาล์มและเถาใบไม้	 คั่นลาย
แต่ละช่วงด้วยปูนปั้นรูปกรอบทรงกลม
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	 เชิงฝ้าเพดานทั้ง	3	ด้าน	ยกเว้นด้านบนระเบียงชั้นลอย	เคยประดับด้วยบัวปูนปั้นตกแต่ง
เชิงฝ้าเพดานทุกด้าน	 แต่บัวเชิงฝ้าเพดานทุกด้านด้านข้างทั้ง	 3	 ด้านได้ผังลงมา	 ทางวัดจึงได้รื้อออก 
ทั้ง	 3	 ด้าน	 เพื่อความปลอดภัยจึงเหลือบัวเชิงฝ้าเพดานที่ผนังด้านหน้าด้านเดียว	 ส่วนบัวเชิงฝ้าเพดาน
บนซุ้มพระแท่น	ได้ดัดแปลงใช้โครงไม้และแผ่นไม้อัดเลียนแบบบัวเชิงฝ้าเพดานเดิม
	 ส่วนมุขด้านข้างทั้ง	2	ด้าน	มีความกว้างประมาณ	2.7	เมตร	ลึกประมาณ	4	เมตร	ยกพื้น
ที่ขึ้นจากพื้นวัดประมาณ	2	ขั้นบันได	พื้นด้านบนปูแผ่นกระเบื้องลวดลาย	ภายในซุ้มมีพระแท่นหินอ่อน
ตกแต่งลวดลาย	และประดษิฐานรปูนกับญุยอแซฟทัง้	2	ซุม้	หน้าต่างด้านข้างทัง้	2	บาน	เป็นบานกระจก
สีลวดลาย	ส่วนล่างเป็นบานเกล็ดไม้
    

ภาพที่	12		รูปภาพด้านในโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ	 จ.อยุธยา	 (ถ่ายภาพโดย	 จุฑามาศ	 อุ่นจิตสมปอง	 
	 7	มีนาคม	2558)
 
 พระแท่นส�ำหรับประกอบพิธี
	 พระแท่นท�าจากหนิอ่อนสลกัรปูภาพอย่างสวยงาม	เป็นรปูพระเยซทูานอาหารกบัสาวก	12	ท่าน 
ตั้งอยู่กลางบริเวณสักการสถาน	 จึงเป็นจุดส�าคัญที่สุดในโบสถ์	 และพระแท่นได้รับการยกให้สูงข้ึน	 
เพือ่เป็นจดุนดัพบกนัระหว่างพระเจ้าและโลกมนษุย์	พระแท่นต้องหนัหน้าไปทางทศิตะวันออก	ทศิทีต่ัง้
ของกรุงเยรูซาเรม	 อันเป็นดินแดนศักด์ิสิทธิ์ท่ีพระเยซูได้รับความทรมานจนส้ินพระชนม์	 ต�าแหน่งของ
พระแท่นมกีล่าวไว้ใน	เอเสเคยีล	43:	4	ว่า	“พระสริขิองพระเจ้าเข้ามาในพระนเิวศทางประตทูีห่นัไปทาง
ทิศตะวันออก”	พระแท่นหรือโต๊ะศักด์ิสิทธิ์นี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ว่าพระคริสต์ทรงประทับอยู่กับคริสตชน
ในพิธรีบัศลีมหาสนทิ	(จอรจ์	เฟอร์กสูนั	เขยีน	กลุวด	ีมกราภริมย์	แปล,2556:	108)	โดยพระแท่นมคีณุค่า
ทางสัญลักษณ์	 ซึ่งพระสังฆราชเป็นผู้อภิเษกพระแท่น	 กระท�าลงบนพระแท่น	 จึงกลายเป็นสัญลักษณ์
หมายถึง	พระคริสตเจ้าผู้ทรงได้รับ	“การเจิม”	(หรือชโลม)	จากองค์พระเป็นเจ้า	การเผาก�ายานลงบน
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พระแท่น	หมายถึง	 การถวายบูชาขององค์พระคริสตเจ้า	 ร่วมกับค�าภาวนาสัตบุรุษ	 ล่องลอยไปยังองค์
พระเจ้า	ส่วนผ้าคลุมพระแท่นแสดงความหมายว่า	นอกจากเป็นสถานที่บูชายังเป็น	“โต๊ะอาหาร”	ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า	 พระสงฆ์และสัตบุรุษร่วมกันเฉลิมฉลองระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ชีพ	 และมีส่วนร่วม
ในการเลี้ยงอาหารค�่าของพระองค์	(คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปะในพิธีกรรม,	2547:	24)
	 พระแท่นของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ยกพื้นสูงจากพื้นขึ้นไป	1	ขั้นบันได	ขอบบันไดปู
ด้วยหนิอ่อน	พืน้ส่วนอืน่ปดู้วยกระเบือ้งลวดลาย	ส่วนทีป่ระกอบพธิเีป็นแท่นหนิอ่อนยกพืน้	กว้าง	4.2	เมตร 
ยาว	6	เมตร	บนแท่นเป็นทีต่ัง้ของพระแท่นหนิอ่อนส�าหรบัประกอบท�าพธิ	ีพระแท่นกางเขน	และพระแท่น
ประดิษฐานรูปนักบุญยอแซฟ	 และซุ้มประดิษฐานรูปนักบุญยอแซฟ	 เป็นคูหาทรงโค้งคร่ึงวงกลม	 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	8.5	เมตร	สูงประมาณ	9	เมตร	ลึกประมาณ	4	เมตร	ที่ปลายกรอบซุ้มโค้งทั้ง	 
2	ด้าน	รองรับด้วยเสาทรงกลม	2	ต้น	หัวเสาตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น	ฝ้าเพดานภายในซุ้มหล่อด้วย
ปูนปั้นแบ่งเป็นช่องๆแต่ละช่องมีความโค้งมนตามรูปทรงของคูหา	 ภายในฝ้าเพดานแต่ละช่องตกแต่ง
ด้วยลวดลายดอกไม้หรือดวงดาวเป็นสัญลักษณ์แทนท้องฟ้าหรือจักรวาล	 ส่วนที่เป็นฝ้าคูหามีความสูง
ประมาณ	4	เมตร	ใต้ขอบฝ้าตกแต่งด้วยลวดลายกลีบบัว	และมีเสาทรงกลมตกแต่งภายในซุ้มอีก	2	ต้น	
ด้านข้างซุม้ทัง้	 2	 ด้าน	 มีซุม้ประตูทางเข้าห้องสังฆภณัฑ์	 ซุม้ประตูทรงโค้ง	 ส่วนครึง่วงกลมประดบักระจกส ี
สเตนกลาส	ซุ้มประตูประดับด้วยเสาทรงกลม	2	ต้น	
	 ผนังด้านหน้าพระแท่นทั้ง	2	ด้าน	ประดิษฐานนักบุญทั้ง	2	ด้าน	ทางด้านเหนือประดิษฐาน
รปูพระหทัย	ทางด้านใต้ประดษิฐานรปูพระแม่มารี	ลกัษณะซุ้มเป็นคหูาทรงโค้งลกึเข้าไปในผนงั	ไม่มกีาร
ประดบัตกแต่งลวดลาย	ผนงัด้านข้างซุ้มพระแท่น	มบีานหน้าต่างกระจกสีท้ัง	2	ด้านๆละ	1	บาน	บริเวณ
ด้านหน้าของพระแท่นตกแต่งด้วยแผงปนูทีค่กุเข่าทัง้	2	ข้างของพระแท่นตดิตัง้ฝังเข้าไปในผนงั	มลีกัษณะ
คล้ายราวระเบียง	 ตกแต่งเป็นซุ้มขนาดเล็กคั่นด้วยเสาเป็นระยะๆ	 แผงปูนยาวประมาณ	 2.5	 เมตร	 
สูงประมาณ	90	ซ.ม.	

ภาพที่	13	พระแท่นส�าหรับประกอบพิธี	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	7	มีนาคม	2558)
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 ห้องสังฆภัณฑ์
	 อยู่ด้านหลังซุ้มพระแท่น	ห้องสังฆภัณฑ์แบ่งเป็น	3	ส่วน	คือ	ห้องทางด้านขวาและด้านซ้าย	
และทางเข้าตรงกลางทางเดนิหลงัวดั	ผนงัด้านข้างมีบานกระจกสด้ีานละ	2	บาน	และผนงัด้านหลังมบีาน
กระจกด้านละ	1	บาน	และมบีนัไดไม้พาดขึน้เพื่อจะไปยังชัน้ลอยขนาดเลก็ด้านหลงัซุม้	ส่วนผนงัภายใน
ตกแต่งเฉพาะส่วนซุ้มโค้งของกรอบหน้าต่าง	 แต่ไม่มีลวดลายใบปาล์มที่ประดับเชิงฝ้าเพดาน	 ห้อง 
สังฆภัณฑ์เป็นห้องเก็บรักษาหนังสือพิธีและเครื่องใช้ในพิธีทางศาสนา

ภาพที่	14	ภายในห้องสังฆภัณฑ์	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	7	มีนาคม	2558)

   ฝ้ำเพดำนภำยในวัด
	 	 	 ฝ้าจะติดกับโครงสร้างหลังคา	 คือ	 แป	 และอยู่ห่างจากกระเบื้องมุงหลังคาประมาณ	
10	 ซ.ม.	 ฝ้าเพดานเป็นไม้ท�าเป็นช่องๆแต่ละช่องมีลักษณะคล้ายกรอบรูปแต่ละช่องจะมีกรอบซ้อนกัน
หลายชั้นทาสีต่างกัน	คือ	สีแดง	สีฟ้า	และสีขาว	ตรงกลางเป็นลวดลายไม้แกะสลักรูปดอกไม	้ลวดลาย
ต่างๆ	ทาด้วยสีทองเป็นลักษณะคล้ายดาวบนเพดาน	ฝ้าแต่ละช่องยึดกรอบโครงไม้ที่ยึดติดกับแป	การ
ยึดกับโครงหลังคาใช้ตะปูตอกจากด้านในและด้านนอก	 ฝ้าเพดานติดโครงสร้างหลังคาตามรูปทรงของ
หลังคา	คือ	ทรงจั่ว	มุขด้านข้างตัดเข้ารูปตามมุม	ส่วนฝ้าเพดานภายในห้องสังฆภัณฑ์และมุขซุ้มนักบุญ
ทั้ง	2	ด้าน	มีลักษณะโครงแบบเดียวกัน	แต่ไม่ได้ติดลวดลายสลัก			

ภาพที่	15	แบบฝ้าเพดาน	 และระเบียงชั้นลอย	 ท่ีมา	 :	 วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา,	 สถำปัตยกรรม 
 ของวัด,	 เข้าถึงเมื่อวันที	่ 16	กันยายน	2555,	 เข้าถึงได้จาก	http://www.jsyutya.com	/	 
	 architecture	/	architecture.html	และ(ถ่ายภาพโดย	จฑุามาศ	อุน่จติสมปอง	7	มนีาคม	2558)
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   บันไดเวียนและระเบียงชั้นลอย
	 	 	 ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด	ด้านหลังประตูทางซีกเหนือของวัด	ลักษณะบันไดเป็นบันไดเหล็ก
หล่อมีลวดลายสวยงาม	 แต่เมื่อขึ้นมาได้ประมาณ	 4	 เมตร	 สุดบันไดเวียนเป็นชานพักบันไดไม้	 และ 
ท�าบันไดไม้ต่อขึ้นไปอีก	 2	 เมตร	 ถึงระเบียงชั้นลอย	 โดยลักษณะบันไดเวียนมีสภาพช�ารุด	 ไม่สมบูรณ์	 
เนื่องจากลูกกรงบันไดหายไปทุกอันจึงใช้ลูกกรงไม้ติดแทน	และแกนบันไดส่วนบนฝาครอบหาย
   ระเบียงชั้นลอย	 อยู่ต่อจากบันไดเวียนขึ้นไปสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ	 6.2	 เมตร	 
กว้างประมาณ	3.38	เมตร	พืน้ปดู้วยไม้กระดาน	ด้านหน้ามรีาวระเบยีงสูงประมาณ	1	เมตร	เป็นระเบยีง
ลูกกรงไม้	 ตกแต่งเลียนแบบซุ้มโค้งต่อเนื่องกัน	 คานของระเบียงตั้งอยู่บนเสาทรงกลมเป็นกลุ่มรวมกัน	 
4	ต้น	ตั้งรับไม้คานอยู่	2	ช่วง	บริเวณช่วงกลางวัดระหว่างช่องประตูทางเข้าตรงกลาง	(ประตูใหญ่)

  
ภาพที่	16	ระเบียงชั้นลอยและบันไดเวียน	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	7	มีนาคม	2558)
   
   พื้น
	 	 	 การปูพื้นทั้งภายในวัดและพื้นภายนอกแตกต่างกัน	ดังนี	้คือ
   พื้นแบบที่ 1		พื้นปูด้านหน้าวัด	คือ	ปูพื้นมุขทางเข้าด้านหน้าและพื้นปูขึ้นบันไดทาง
เข้าวัดทั้ง	3	ทาง	ปูด้วยแผ่นหินอ่อนสีเท่าอ่อน
   พื้นแบบที่ 2		พื้นภายในวัดทางเดินกลางวัด	กว้างประมาณ	1.3	เมตร	ทางเดินปูไป
ถงึด้านหน้า	พระแท่นแล้วแยกไปทีม่ขุทัง้	2	ด้าน	คล้ายไม้กางเขนปดู้วยกระเบือ้งซเีมนต์	อดัเป็นลวดลาย
ดอกไม้
   พื้นแบบที่ 3	 พื้นปูห้องโถงบริเวณที่สัตบุรุษนั่ง	 ปูด้วยกระเบื้องซีเมนต์ลวดลายทรง
กลมต่อเป็นดอกไม้
   พื้นแบบที่ 4 พืน้ปพูระแท่นส�าหรบัประกอบพธิ	ีปดู้วยกระเบือ้งซเีมนต์ลวดลายดอกไม้	
และที่	ขอบริมปูแผ่นกระเบื้องขอบลายเชิงหยัก
   พืน้แบบที ่5	 พืน้ปบูนพระแท่นยกพืน้ส�าหรบัพระสงฆ์ประกอบพธิ	ีปดู้วยแผ่นหนิอ่อน
   พื้นแบบที่ 6	 พื้นปูภายในห้องสังฆภัณฑ์	ปูแผ่นหินอ่อนสีเทา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55

  
ภาพที	่17 ตวัอย่างแบบพืน้ของวดันกับุญยอแซฟ	อยธุยา	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุน่จิตสมปอง	7	มนีาคม	
2558)
 
   บำนประต	ูทางเข้าวดัม	ี2	ทาง	คอื	ด้านหน้าและด้านหลงั	ซึง่ประตแูต่ละบานมลีกัษณะ
ดังนี้
   ประตู 1	 ประตูบานใหญ่ตรงกลางมุขทางเข้าด้านหน้าใต้หอระฆัง	 เป็นประตูบานไม้
ขนาดใหญ่	 ใช้แผ่นไม้หลายแผ่นต่อกัน	 เป็นบานคู่เปิดเข้าด้านใน	มีขนาดกว้าง	 2.4	 เมตร	สูง	 4	 เมตร	 
ทั้ง	2	บานตกแต่งลวดลายเส้นนูน	เดินขอบเป็นวงกลม	ซุ้มโค้ง	และกรอบสี่เหลี่ยม	ทาด้วยสีน�า้มัน
   ประตู 2	ประตูบานเล็กด้านข้างประตูบานใหญ่ทางเข้าด้านหน้า	จ�านวน	2	บานเป็น
บานคู่	 เปิดเข้าด้านใน	 มีความกว้าง	 1.7	 เมตร	 สูง	 2.7	 เมตร	 ตกแต่งด้วยลายเส้นนูนเดินขอบเป็น 
รูปซุ้มโค้ง	กรอบสี่เหลี่ยม
 ประตู 3	 ประตูทางเข้าด้านหลังวัดเป็นบานคู่	 เปิดเข้าด้านใน	 กว้างประมาณ	 1	 เมตร	 
สูง	3	เมตร	เป็นบานลูกฟัก
 ประตู 4	 ประตูทางเข้าห้องสังฆภัณฑ์จากภายในวัด	 บริเวณซุ้มพระแท่นเป็นบานไม้แบบ
บานคู่	ตกแต่งแบบบานลูกฟัก	สูงประมาณ	3.5	เมตร	กว้าง	1.5	เมตร
	 ลวดลายบนบานประตูของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ส่วนใหญ่จะใช้รูปทรงเลขาคณิต

    

ภาพที่	18	แบบประตูวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	7	มีนาคม	2558)
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   ลำนหน้ำโบสถ์
   ลานหน้าโบสถ์ถือว่ามีความส�าคัญมาก	 เพราะลานจะแสดงออกในคุณค่าของการ
ต้อนรับล�าดับแรก	 ซึ่งการออกแบบเป็นรูปลานหน้าโบสถ์	 บางคร้ังลานดังกล่าวใช้ประกอบพิธี	 เช่น	 
วนัเสาร์ศกัดิส์ทิธิ	์เป็นต้น	จะเป็นตวัเชือ่มโยงระหว่างภายนอกโบสถ์และภายในโบสถ์	และมวีตัถปุระสงค์
เพื่อการปรับสภาพจิตใจจากความสับสนวุ่นวายของชีวิตภายนอก	 เตรียมจิตใจเข้าสู่ความสงบภายใน
โบสถ์	(คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปะในพิธีกรรม,	2547:	36)

ภาพที	่19	ลานหน้าโบสถ์วดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	(ถ่ายภาพโดย	จฑุามาศ	อุน่จติสมปอง	7	มนีาคม	2558)
 
   ภำษำลำตินในวัด
	 	 	 เป็นข้อความปนูป้ันติดอยู	่2	ด้านซ้ายและขวาทางตอนบนบริเวณหน้าพระแท่นส�าหรบั
ประกอบพิธี	 และข้อความใต้รูปปั้นนักบุญยอแซฟ	 โดยข้อความภาษาลาตินมีดังนี้	 (วัดนักบุญยอแซฟ	
อยุธยา,	2555)

ข้อควำมด้ำนซ้ำย  ภาษาลาติน		 TE	JOSEPH	CELEBRENT	AGMINA	CAELITUM
		 	 			 ค�าอ่าน		 เต	โยเซฟ	เซเลบรันท์	อักมีนา	เซลีตุม
	 		 	 	 อังกฤษ		 You	,	Joseph	,	praised	by	the	hosts	of	Heaven
	 		 	 	 ไทย		 ยอแซฟ	ท่านได้รับการสรรเสริญโดยเทพแห่งสรวงสวรรค์
ข้อควำมด้ำนขวำ		ภาษาลาติน		 TE	CUNCTI	RESONENT	CHRISTIADUM	CHORI
		 	 	 	 ค�าอ่าน	 เต	คุงต	ีเรโชนันท์	คริสต์อาดุม	กอรี
		 		 	 	 อังกฤษ		 (You	praise)	resound	[through]	the	whole	choir	of	Christendom
	 		 	 	 ไทย		 เสียงขับร้องก้องประสานสรรเสริญท่านได้ยินไปทั่วคริสตจักร
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ข้อควำมใต้รูปปั้นนักบุญยอแซฟ
	 	 	ภาษาลาติน	 EGO	CERTA	SPES	VITAE
	 	 	ค�าอ่าน	 เอโก	แซตา	สแปส	วีเต
	 	 	อังกฤษ	 I	am	the	certain	hope	of	life
	 	 	ไทย	 เราคือความหวังแห่งชีวิตอย่างแท้จริง
 

ภาพท่ี	20		ภาษาลาตินในวัด	 ท่ีมา	 :	 วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ,	ภำษำลำตินในวัด ,เข้าถึงเมื่อวันที่	 
	 22	เมษายน	2558	,	เข้าถึงได้จาก	http://www.jsyutya.com/Latin/latin.html
 
   รูป 14 ภำค
	 	 	 รูป	14	ภาค	ประกอบด้วยพระรูปพร้อมทั้งไม้กางเขน	ติดอยู่ที่เสาภายในโบสถ์ทุกเสา
เป็นภาพปูนปั้นประเภทนูนต�่า	 ที่เนื้อหาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติพระเยซูที่ประกาศศาสนา 
ช่วยเหลอืคนยากจนและเจบ็ป่วย	รวมทัง้โดนทหารโรมนัจับตัวไปตรึงไม้กางเขน	ภาพปนูป้ันเหล่านีร้ะบาย
ด้วยสีแดง	 น�้าเงินเป็นสีหลัก	 รูปภาพมีความเสมือนจริงแต่ละภาพจะบรรยายเป็นข้อความภาษาลาติน	 
มีจ�านวนทั้งสิ้น	14	ภาพ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58

ภาพที	่21		ภาพปูนปั้นพระเยซูบางส่วน	ที่มา	:	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	,	รูป 14 ภำค วัดนักบุญแซฟ 
  อยุธยำ	 เข้าถึงเมื่อวันท่ี	 22	 เมษายน	 2558	 ,	 เข้าถึงได้จาก	 http://www.jsyutya.com/ 
	 14/14.html
 
   รูปปั้นนักบุญยอแซฟและแม่พระ
	 	 	 เป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 โดยนักบุญยอแซฟ	 คือ	 สามีของ 
แม่พระหรอืบิดาของพระเยซ	ูมอีาชพีเป็นช่างไม้	ซึง่วนัฉลองวดัทางโบสถ์จะน�านกับญุยอแซฟแห่รอบวัด	
และชาวคริสตังน�าดอกไม้ถวาย	 โดยรูปปั้นท้ังนักบุญยอแซฟและแม่พระน�าเข้ามาจากฝร่ังเศส	 และ 
มีรูปปั้นนักบุญยอแซฟมาใหม่ไว้ทางด้านหลังโบสถ	์ส่วนรูปปั้นแม่พระภายในโบสถ์	เครื่องประดับมงกุฏ
ที่แม่พระสวมนั้น	เป็นทองค�าแท้ที่มีผู้ศรัทธาบริจาค	(เกียรติภูมิ	ประทุมปี,	2558)

 
ภาพที่	22	นักบุญยอแซฟและรูปปั้นแม่พระ(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	7	กุมภาพันธ์	2558)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59

   อ่ำงน�้ำล้ำงบำป
	 	 	 อ่างน�้าล้างบาป	ไม่ทราบอายุแน่ชัดแต่อยู่ภายในโบสถ์มามากกว่า	80	ปี	และตั้งไว้อยู่
ทางเข้าประตูหน้าโบสถ	์และในชีวิตชาวคริสต์ถือเป็นพิธีกรรมที่มีความส�าคัญทางศาสนา	เพราะพ่อแม่
จะน�าทารกที่เกิดไม่นาน	ไปรับศีลล้างบาป	(ก�าเนิด)	และรับศีลจุ่มที่โบสถ	์เพื่อประกาศว่าเป็นชาวคริสต์
ศาสนกิชน	และพระจะตัง้ช่ือนักบุญคนใดคนหนึง่น�าหน้า	เพราะนกับญุคนนัน้จะคุม้ครองและส่องน�าทาง
สูค่ณุธรรมแบบนกับญุคนนัน้ตลอดชวีติ	ถ้าโตข้ึนมาไม่ต้องการช่ือนกับญุนีน้�าหน้าสามารถเปล่ียนได้	ต้อง
ท�าเรือ่งไปทีว่ดัเรารบัศลีเพือ่แก้ชือ่	แต่ส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยมใีครเปล่ียน	พิธกีรรมปัจจบุนัลดขัน้ตอนปลกี
ย่อยจากสมัยอดีต	เนื่องด้วยเด็กทารกเล็กเกินกว่าจะทนท�าพิธีอะไรนาน	ประเด็นของพิธีรับศีลล้างบาป
ในคริสต์ศาสนาคือ	 การจุ่มตัวลงไปในน�้าเพื่อให้น�้าช�าระมลทินท่ีมีติดตัวกับเป็นสัญลักษณ์ของการล้าง
มลทนิจติใจ	และให้น�า้เป็นสิง่หล่อเลีย้งชวีติชบุชวีติใหม่	ส่วนการโผล่ขึน้จากน�า้เป็นผูส้ะอาดหมดจดและ
มีชีวิตใหม่ในแสงสว่าง	แสงธรรมจากพระผู้เป็นเจ้า	ผู้ที่ผ่านศีลรับบาปเหมือนได้รับพลังชีวิตใหม่ๆ	ที่จะ
ใช้น�าทางชวีติตามความเชือ่และศรทัธาเพือ่บรรลสุภาพจติทีส่มบรูณ์เพยีบพร้อมตามคตขิองศาสนาครสิต์	
ปัจจุบนัอ่างน�า้รบัศลีจุม่ของวดันกับญุยอแซฟไม่ได้ใช้แล้ว	เปลีย่นมาใช้การเทน�า้จากเหยอืกรดศรษีะตรง
หน้าพระแท่นแทน	(เกียรติภูมิ	ประทุม,	2558)

  
ภาพที่	23		อ่างน�้าล้างบาปสมัยอดีต	 ปัจจุบันวางหน้าทางเข้าประตูโบสถ์	 (ถ่ายภาพโดย	 จุฑามาศ	 
	 อุ่นจิตสมปอง	7	มีนาคม	2558)
 
   ตู้เก็บเครื่องหมำยทำงศำสนำคริสต์
	 	 	 ในอดีตน้ันเป็นตู้เก็บพระธาตุ	 แต่ปัจจุบันใช้เก็บเครื่องหมายทางศาสนาคริสต์	 เช่น	
เหรียญ	 สายประค�า	 เป็นต้น	 และวางบนตู้เก็บอุปกรณ์ทางศาสนาคริสต์ภายในห้องสังฆภัณฑ์	 โดย 
อายุของตู้นี้ประมาณช่วงรัชกาลที่	5	(เกียรติภูมิ	ประทุมปี,	2558)	
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ภาพที่	24	ตู้เก็บเครื่องหมายทางศาสนาคริสต์	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	7	มีนาคม	2558)

 

   โลงศพพระสังฆรำชลังแบรต์ เดอ ลำมอต์ และโลงศพพระสังฆรำชลำโน

	 	 	 พระสงัฆราชลงัแบรต์	เดอ	ลา	มอต์	และพระสังฆราชลาโน	ท้ังสองท่านเป็นผู้มบีทบาท

ส�าคัญไม่เฉพาะท่ีท่านเป็นคนวางรากฐานการเผยแพร่ศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 แต่ยังเป็น	 

ผู้เริ่มก่อตั้งวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	และสร้างโรงเรียน	โรงพยาบาล	โดยศพของท่านถูกฝังไว้ที่ใต้โบสถ์

พร้อมพระสังฆราชอีก	6	ท่านและมิชชันนารีประมาณ	25	ท่าน	เนื่องจากเป็นธรรมเนียมสมัยก่อนว่าศพ

ของบาทหลวงต้องฝังไว้ที่ใต้โบสถ์	เพราะบาทหลวงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เลยฝังในวัด	และเป็นเครื่องหมายถึง

การไม่ยดึตดิเมือ่ตายท่ีไหนกฝั็งท่ีนัน่	เมือ่สร้างโบสถ์แต่ละครัง้จะขดุกระดูกของบาทหลวงและมชิชนันารี

ที่ฝังใส่ภาชนะที่เตรียมไว้	พอโบสถ์เสร็จน�ามาฝังไว้ที่ใต้โบสถ์เช่นเดิม	ต่อมาทางวัดเริ่มบูรณะจึงท�าเรื่อง

กบัทางมสิซงัขออนญุาตย้ายกระดกูของพระสังฆราชท้ังสองท่านกบัมชิชนันารีท่ีฝังใต้โบสถ์ข้ึนมาด้านบน	

เนื่องด้วยสภาพอากาศที่ชื้นไม่เหมาะกับไว้ใต้โบสถ์	เมื่อทางมิสซังอนุญาตจึงขุดสุสานใต้วัดระหว่างวันที่	

23	มนีาคม	พ.ศ.2542	(ค.ศ.1999)	ถงึวนัท่ี	1	เมษายน	พ.ศ.2542	(ค.ศ.1999)	โดยบรษิทัมรดกโลกจ�ากัด	

การขุดใช้หลักตามโบราณคดี	 พอขุดเสร็จและจัดวางในโลงอย่างเรียบร้อยท�าพิธีตามหลักศาสนาคริสต	์

ซึ่งกระดูกของพระสังฆราชทั้งสองท่าน	น�ามาบรรจุไว้ในโลงและวางไว้ในโบสถ์ด้านซ้ายและขวาต่อจาก

พระแท่นส�าหรับท�าพิธี	 ส่วนกระดูกของมิชชันนารีย้ายไปฝังที่อาคารมีช่องเก็บด้านหลังบริเวณสุสาน

ของวัด
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ภาพที่	25		พระสังฆราชลังแบรต์	 เดอ	 ลามอต์	 (ซ้าย)	 พระสังฆราชลาโน	 (ขวา)	 และภาพท�าพิธ	ี 
	 ที่มา	:	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	,	กำรขุดสุสำนใต้วัด เข้าถึงเมื่อวันที่	27	เมษายน	2558,	 
	 เข้าถึงได้จาก	http://www.jsyutya.com/susan_tai_wat	/	susan_tai_wat.html
 
   อำคำรที่เก็บศพมิชชันนำรี
	 	 	 อาคารนี้สร้างขึ้นอยู่บริเวณสุสานของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ตั้งตรงกลางทางเดิน
เข้าสุสานโดยทางด้านหน้าเป็นห้องติดกระจกมีเคร่ืองปรับอากาศ	 มีรูปปั้นพระเยซูตรงกลางและป้าย 
ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ	 และใช้ประกอบพิธีในวันเสกสุสาน	 ส่วนทางด้านหลังเป็นช่องเก็บ 
กระดูกมิชชันนารีประมาณ	 25	 ท่าน	 หลังจากขุดค้นพ.ศ.2542	 (ค.ศ.1999)	 และท�าพิธีทางศาสนา 
เพื่อย้ายมาบรรจุอาคารดังกล่าว	
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ภาพที่	26		ภาพเมื่อตอนเคลื่อนย้ายและเมื่อครั้งขุดค้นสุสานใต้พื้นโบสถ์
		 ที่มา	 :	 วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	 ,	กำรยำ้ยอัฐิพระสงฆ์มิชชันนำรี ,	 เข้าถึงเมื่อ	 วันที่	 27	 
	 เมษายน	2558	,	เข้าถึงได้จาก	http://www.jsyutya.com/gallery/g8/
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 2.2  ทรัพยำกรวัฒนธรรมโบรำณวัตถุ
   พระธำตุนักบุญ
	 	 	 ในอดีตเก็บไว้ในตู ้เก็บเครื่องหมายทางศาสนาปัจจุบัน	 โดยพระธาตุนักบุญคือ	 
ส่วนต่างๆในร่างกายของนักบุญ	หรืออาจจะเป็นเครื่องแต่งกาย	 ดินที่ฝังศพหรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้อง
นักบุญ	และมีรูปแบบการวางที่บรรจุพระธาต	ุโดยวัดที่มีความเก่าแก่มักจะมีพระธาตุไว้ที่วัด	ส่วนของที่
วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 พระธาตุมีความเก่าแก่แต่อายุไม่ทราบแน่ชัด	 และมีชื่อของนักบุญที่บรรจุ	 
เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือลาติน	แต่ด้วยอักษรที่จารึกมีขนาดเล็กจึงไม่สามารถอ่านถอดความได้	และที่เก็บ
พระธาตุนักบุญอยู่ที่ชั้น	2	บ้านพักพระสงฆ	์(พุฒิพงศ	์พุฒตาลศร	ีและคุณพ่อทวีศักดิ์	กิจเจริญ,	2558)
  

ภาพที่	 27 พระธาตุนักบุญของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	 (ถ่ายภาพโดย	 จุฑามาศ	 อุ่นจิตสมปอง	 22	
กุมภาพันธ์	2558)
 
   รำยงำนประจ�ำปีและทะเบียนศีลล้ำงบำปตั้งแต่พ.ศ.2454 (ค.ศ.1911)
	 	 	 รายงานประจ�าปีที่ทางวัดมีเก็บรักษาไว้มีอายุไม่นานมาก	แต่รายงานประจ�าปีที่เขียน
เก่ียวกบัวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	มหีลกัฐานในรายงานประจ�าปีทีอ่ยูใ่นหอจดหมายเหตอุคัรสงัฆมณฑล	
กรุงเทพฯ	 ซึ่งต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศสอยู่ที่ฝรั่งเศส	 ส่วนที่หอจดหมายเหตุฯแปลเป็นภาษาไทย	 โดย
รายงานประจ�าปีที่มีคือ	พ.ศ.2416	(ค.ศ.1873)	–	พ.ศ.2450	(ค.ศ.1907)	หลักฐาน	เล่ม	1	รายงานที่
เขยีนจะเกีย่วกบัเหตกุารณ์ส�าคญัทีเ่กดิในปีนัน้ๆ	เช่นพ.ศ.2416	(ค.ศ.1873)	เกดิโรคระบาดอหวิาตกโรค
ในประเทศไทยท�าให้ครสิตงัและคนต่างศาสนาเสียชวีติจ�านวนไม่น้อย	อย่างไรกต็ามหลายเขตของมสิซงั
กลับมีคนต่างศาสนาที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้	 สร้างความประหลาดใจให้กับคนต่างศาสนา	 และรายงาน 
เก่ียวกบัศาสนาครสิต์	เช่น	จ�านวนผูใ้หญ่ทีล้่างบาป	จ�านวนทีเ่พิม่ขึน้ของครสิตงั	ตวัอย่างข้อความทีเ่ขยีน
ถึงวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	คือ	รายงานมิสซังสยามพ.ศ.2416	(ค.ศ.1873)	ดังนี้
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	 	 	 ที่อยุธยาซึ่งเป็นจุดเริ่มมิสซังสยาม	 มีวัดเล็กอยู่แห่งหนึ่ง	 สร้างด้วยอิฐโดยพระสังฆราช 

ปัลเลอกัว	 วัดสร้างทับวัดเก่าที่ใหญ่กว่าคือ	 วัดนักบุญยอแซฟ...สงฆ์มิชชันนารีที่ท�างานอยุธยาตัดสินใจสร้าง 

วัดใหม่บนวัดหลังเดิมที่มีรากฐานดีอยู่	 และเพื่อเก็บรักษากระดูกที่มีค่าของสงฆ์มิชชันนารีรุ่นก่อนที่ฝังไว	้ 

ณ	ทีน่ัน้ด้วย	คณุพ่อแปร์โรซ์	จงึจดัการซ้ือทีด่นิทีเ่คยเป็นของมสิซงัมาก่อนในอดตีกลบัคนืและให้ครสิตงักลบัมา

อยู่อีกครั้ง	(พระสังฆราชหลุยส์	เวย์	เขียน	คุณพ่อ	ว.	ลารเก	แปล,1873-1907	:	1)

	 	 	 ส่วนทะเบียนศลีล้างบาปทีท่างวดันกับญุยอแซฟเกบ็รกัษาไว้คอืตัง้แต่	พ.ศ.2454	(ค.ศ.
1911)	ส่วนปีก่อนหน้านี้อาจได้รับความเสียหายเมื่อครั้งก่อนสร้างโบสถ์หลังที่	4	ทะเบียนศีลล้างบาปนี้	
เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้จดบันทึก	 และเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส	 เพราะคุณพ่อเจ้าอาวาสช่วงแรกๆเป็นชาว
ฝรัง่เศส	รวมทัง้ส่งเรือ่งให้มสิซงัท่ีกรงุปารสี	ฝรัง่เศส	และปรบัมาเขยีนมภีาษาไทยกบัฝรัง่เศสประมาณพ.ศ.
2518	(ค.ศ.1975)	และเริ่มใช้ภาษาไทยทั้งหมดพ.ศ.2521	(ค.ศ.1978)	ที่เจ้าอาวาสเป็นพระสงฆ์ท้องถิ่น
คือ	คุณพ่อวิศิษฐ์	โดยเนื้อหาของทะเบียนศีลล้างบาป	(ดูภาคผนวก	ค)	(เกียรติภูมิ	ประทุมปี,	2558)

ภาพที่	28		ตัวอย่างทะเบียนศีลรับบาป	รูปเล่ม	(ซ้ายมือ)	ภาษาไทย	(ขวามือ)	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	 
	 อุ่นจิตสมปอง	22	กุมภาพันธ์	2558)

ภาพที่	29		ตัวอย่างหน้าศีลล้างบาป	 ภาษาไทยกับภาษาฝรั่งเศส	 (ซ้ายมือ)	 ภาษาฝรั่งเศส	 (ขวามือ)	 
	 (ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	22	กุมภาพันธ์	2558)
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   ระฆัง 4 ใบ
	 	 	 ย้ายมาจากโดม	(หอระฆัง)	ของโบสถ์มีระฆังจ�านวน	4	ใบ	โดยระฆังทั้งหมดเป็นของ
ขวัญจากพระราชวังลูฟร์	แห่งฝรั่งเศส	ข้อความในระฆังใบหนึ่งมีใจความว่า	

   ”JOSEPHINE	MON	PARRAIN	MGR	LOUIS	J	VEY	EVEQUE	DE	CERESA	M’A	

BENITE	 &	MA’MARRAINE	MMEBASSERY	 PRESIDENTE	 DE	 LOUVRE	 APOSTOLIQUE	DE	

PARIS	CROUZET-HILDEBRAND	FONDEUR	A	PARIS”	(อุดร	วงศ์ทับทิม,	2529:	88)

ภาพที่	30  ระฆังทั้ง	4	ใบที่ย้ายมาจากหอระฆัง	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	7	มีนาคม	2558)	
 
	 	 	 จากข้อความทีจ่ารกึในระฆังท�าให้ทราบว่าระฆังใบนีอ้ทุศิให้พระนางโจเซฟินพระมเหสี
องค์แรกของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส	ส่วนระฆังใบอื่นๆ	เช่น	ใบที่ชื่อเซนต์ฌอง	(ST.JEAN)	ก็อุทิศให้เซนต์
ฌอง	ระฆังทุกใบมอบให้โดยประธานคณะเผยแพร่ศาสนาจากพระราชวังลูฟร	์ประมาณสมัยรัชกาลที่	5	
ประโยชน์ใช้สอยดั้งเดิมของระฆัง	คือ	การเรียกสัตบุรุษให้มารวมชุมนุมในวันพระเจ้า	หรือแสดงออกถึง
วนัฉลองและวนัสมโภช	รวมทัง้หมายถงึเป็นวธิสีือ่สารผ่านสญัญาณการเคาะระฆงั	ยกตวัอย่างเช่น	ระฆัง
เข้าโบสถ์วันมิสซา	ระฆังวันฉลองสมโภช	ระฆังผู้ตาย	เป็นต้น	(คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปะในพิธีกรรม,	
2547:	37)	ปัจจบุนัหอระฆงันีไ้ม่ได้ใช้งานและไม่เปิดให้ขึน้ไปตรวจสอบ	เนือ่งจากไม่ได้ใช้งานนาน	แต่ใช้
เครื่องขยายเสียงที่เป็นเสียงระฆังแทนเมื่อเวลามีมิสซาหรือเริ่มพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ	 เนื่องจาก
กระจายเสียงได้ยินชัดเจนและสะดวก	 แม้ว่าควรละเว้นการใช้เครื่องเสียงผ่านล�าโพง	 แต่ระฆังของ 
วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 มีสภาพช�ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา	 จึงไม่สามารถน�ามาใช้ได้เช่นในอดีต	 
ส่วนระฆังทางวัดเก็บรักษาไว้ด้านหลังของโบสถ์ทั้ง	4	ใบ	(เกียรติภูมิ	ประทุมปี,	2558)
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   รูปปั้นแม่พระ ด้ำนนอก (ถ�้ำแม่พระ) 
	 	 	 อายขุองรปูป้ันแม่พระไม่มอีายทุีแ่น่ชดั	แต่อยูคู่กั่บวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	และเป็น
ที่เคารพของชาวชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	 มักมีผู้สวดภาวนาขอพรเสมอ	 (เกียรติภูมิ	 ประทุมปี,	
2558)	ถ�้าแม่พระที่อยู่ด้านนอกโบสถ์จะปรากฏว่ามีทุกที่ของโบสถ์คาทอลิก

ภาพที่	31  รูปปั้นแม่พระ	ด้านนอกภายในถ�้าแม่พระ	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	14	มีนาคม	 
	 2558)	

 2.3  ทรัพยำกรวัฒนธรรมท่ีใช้ในพิธีกรรม ควำมเช่ือของศำสนำคริสต์ ของวัดนักบุญ 
ยอแซฟ อยุธยำ
	 	 	 ทรพัยากรวฒันธรรมทีใ่ช้ในพธิกีรรมของวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	จะเป็นลกัษณะของ
วฒันธรรมความเชือ่ในศาสนาครสิต์	ตามหลกัพระคมัภร์ีของศาสนาครสิต์	นกิายโรมนัคาทอลกิ	ซึง่น�าไป
สู่พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์	 หลังสังคายนาวาติกันครั้งที่	 2	 ที่น�าหลักความเชื่อมาปรับกับวัฒนธรรม 
ท้องถิน่	จงึเป็นพธิกีรรมน�าเข้าสูว่ฒันธรรมแก่คนในแต่ละท้องถิน่	ซ่ึงปรบัรายละเอยีดทีไ่ม่กระทบต่อรูปแบบ
หลกัของศาสนาครสิต์ให้เข้ากบัสงัคมไทย	โดยทรัพยากรวฒันธรรมทีใ่ช้เกีย่วกบัพิธกีรรมทางศาสนาคริสต์
จะเป็นรูปแบบเดียวกันของศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย	 เช่น	 ข้อก�าหนดวันทาง
ศาสนา	 ตามที่องค์กรส่วนกลางทางศาสนาคริสต์ก�าหนด	 ซึ่งทางวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ปฏิบัติตาม
ปฏทินิคาทอลกิจากส่วนกลาง	เพือ่ประกอบกจิกรรมทางศาสนา	เช่น	เทศกาลมหาพรต	พธิสีมโภชพระคริสตภพ 
เป็นต้น	ส่วนวันและเวลาที่ทางวัดก�าหนดเอง	คือ	เวลาพิธีมิสซาประจ�าวัน	งานประจ�าปีของทางวัด	เช่น	
วันเสกสุสาน	วันฉลองวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
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   บทสวดของศำสนำคริสต์
	 	 	 บทสวดมีความส�าคัญในศาสนาคริสต์	 เพราะต้องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ทุก
วาระโอกาส	 และเป็นหน้าที่ของคริสตศาสนิกชนท่ีต้องสวดภาวนาทุกวัน	 เพราะบทสวดเปรียบเสมือน
หลักการเผยแพร่ค�าสอนของศาสนาคริสต์	 และข้อปฏิบัติที่ก�าหนดการด�าเนินชีวิตของคริสตชน	 เช่น	 
พระบัญญัติพระศาสนจักร	(WordPress.com,	2552)	คือ	
	 	 	 1.		จงฟังมิสซาและอย่าท�างานในวันอาทิตย์	และวันฉลองบังคับ	
	 	 	 2.	จงอดอาหาร	และอดเนื้อในวันบังคับ	
	 	 	 3.		จงรับศีลแก้บาปอย่างน้อยปีละครั้ง	 และจงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งใน
ก�าหนดปาสกา	
	 	 	 4.	 จงบ�ารุงพระศาสนจักรตามความสามารถ	 โดยบทสวดของศาสนาคริสต์ที่ใช้
สม�่าเสมอ	เช่น	บทร้องหาพระจิต	 ,	 เราจงภาวนา	 ,	บทวันทามารีอา	 ,	ข้าพเจ้าเชื่อถือถึงพระเป็นเจ้า	 ,	 
บทแสดงความเชื่อ	,	บทแสดงความรัก	,	บทแสดงความทุกข	์เป็นต้น	
	 	 	 นอกจากนี้จะมีการสวดภาวนาโอกาสพิเศษของทางศาสนาคริสต์	 เช่น	 พ.ศ.2558	 
(ค.ศ.2015)	ปีปิตแิห่งพระคณุการณุย์	ส�าหรบัการจารกิแสวงบญุตามวดัต่างๆทีไ่ด้ก�าหนดให้เป็นวดัแสวงบุญ 
เงื่อนไขในการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์	ดังนี	้(คุณพ่อจ�าเนียร	กิจเจริญ,	2558:	6-8)
		 	 	 1.		มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
	 	 	 2.		สวดภาวนาบท	“ข้าแต่พระบิดา”	และบท	“บทข้าพเจ้าเชื่อ”	(สัญลักษณ์ของอัคร
สาวก)	อย่างศรัทธา	ณ	วัดในโอกาสไปแสวงบุญ
   ก.  ทกุครัง้ทีเ่ข้ำร่วมศำสนพธิกีรรม	ได้แก่	(1)	พิธบีชูาขอบพระคณุวนัอาทติย์	(2)	พธิี
บูชาขอบพระคุณวันธรรมดา	 (3)	 พิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์ในการชุมนุมยาตราแสวงบุญที่จัดขึ้นโดยคริสตชน 
กลุ่มใดๆก็ตาม	ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์	นักบวช	หรือชาวคริสตัง
   ข. ร่วมงำนสมโภชศำสนนำมของวัดที่ได้รับกำรประกำศให้เป็นวัดแสวงบุญ
   ข้อปฏิบัติศำสนกิจ	 อันเป็นองค์ประกอบที่เป็นเงื่อนไขประจ�าส�าหรับการแสวงบุญ 
ทุกครั้ง	ดังนี้
	 	 	 1.	 รับศีลอภัยบาป	 (สามารถรับศีลอภัยบาป	 1	 ครั้ง	 ส�าหรับการยาตราแสวงบุญใน
หลายๆโอกาสได	้ถ้ารู้ตัวว่าไม่มีบาปหนัก)
	 	 	 2.	รับศีลมหาสนิท	 (รับศีลมหาสนิททุกโอกาสที่ยาตราแสวงบุญ	หากเกิดขัดข้องจะ
รับศีลมหาสนิทภายหลังในช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้)
	 	 	 3.	 สวดภาวนาบท	 “ข้าแต่พระบิดา”	 และ	 ”วันทามารีย์”	 หรือสวดบทภาวนาอื่นๆ
ตามความศรัทธาของแต่ละคนก็ได้	ทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา	(สวดทุกโอกาสที่
ท�ายาตราแสวงบุญ)
   หมำยเหตุ
	 	 	 1.	ต้องปฏิบัติให้ครบเงื่อนไข
	 	 	 2.	พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์	 เป็นพระคุณที่มีก�าหนดให้รับได้วันละ	 1	 ครั้ง	 และ
สามารถอุทิศพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์นี้แก่ผู้ล่วงลับได้ด้วย
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	 	 	 3.	ในโอกาสยาตราแสวงบญุ	สามารถวงิวอนขอพระคณุเพ่ือช่วยให้มชีวีติในโลกปัจจบุนั
อย่างดี	พร้อมๆไปกับขอพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์	เพื่อช่วยบรรลุชีวิตแห่งความรอดนิรันดรด้วย
   ตัวอย่ำง”บทเพลงอัลเลลูยำ” (คุณพ่อจ�าเนียร	กิจเจริญ,	2558:	33)	
	 	 	 1.	 เชิญเราฟังวาจา	 	 วาทะแห่งองค์พระเจ้า
	 		 	 	 เชิญชวนมวลชาวเรา	 	 ทุกค�่าเช้าถวายพระพร
	 		 	 	 อัลเลลูยา	อัลเลลูยา		 	 อัลเลลูยา	อัลเลลูยา
	 		 	 	 อัลเลลูยา	อัลเลลูยา		 	 อัลเลลูยา	อัลเลลูยา
	 	 	 2.	พระคริสต์คือหนทาง	 	 พระคริสต์คือองค์ความจริง
	 		 	 	 พระคริสต์คือชีวิต		 	 ที่อุทิศเพื่อชาวประชา
   ตัวอย่ำง”วิธีรับศีลอภัยบำป”	(คุณพ่อจ�าเนียร	กิจเจริญ,2558	:	58)
	 	 	 “เดชะพระนาม	พระบิดา	และพระบุตร	และพระจิต	อาแมน”
	 	 	 “คุณพ่อที่เคารพ	ลูกเสียใจที่ได้ท�าบาป	ผิดต่อพระเจ้าและพระศาสนจักร	ขอคุณพ่อ
อวยพรลูก	เพื่อจะได้แก้บาปอย่างดี”
	 	 	 ลกูไม่ได้แก้บาปมานาน	เป็นเวลา...........(สัปดาห์/เดือน/ปี)	บาปท่ีลูกได้ท�ามดัีงนี.้..........
(บอกบาปทีเ่ราท�า	พร้อมทัง้จ�านวนครัง้ว่า	ท�าบาปนีก้ีค่รัง้)	และขอสารภาพบาปอืน่ๆทีไ่ด้ลมืไป	เมือ่บอก
บาปแล้วให้ตัง้ใจฟังพระสงฆ์อบรม	เตอืนใจ	และกจิใช้โทษ	(ขณะทีพ่ระสงฆ์ยกบาป	ให้สวดบทแสดงความ
ทุกข์	 และตอบรับ	 พระสงฆ์	 อาแมน)	 เมื่อกลับมาที่นั่งให้คุกเข่าสวด	 ท�ากิจใช้โทษบาปตามที่พระสงฆ์
ก�าหนด
	 	 	 การสารภาพบาปทางกฎหมายพระศาสนจักรได้ระบุ	 คือ	 ที่ที่เหมาะสมการสารภาพ
บาปคือที่โบสถ์หรือโรงสวด	(วัดน้อย)	ทางสภาพระสังฆราชเป็นผู้ก�าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับที่ฟังแก้บาป	
โดยให้คงแบบมีฝากั้นระหว่างผู้สารภาพบาปกับผู้โปรดบาป	ตั้งไว้ในที่เปิดเผยด้วย	เผื่อสัตบุรุษจะเลือก
ใช้แบบนี้ได้เมื่อมีความประสงค์เช่นนั้น	ไม่ควรมีการสารภาพบาป	นอกจากที่ฟังแก้บาปโดยไม่มีเหตุผล
สมควร	อธิบายตามกฎหมายพระศาสนจักรข้อ	964	คือ	(บาทหลวงส�าราญ	วงศ์เสงี่ยม,	2554:	123)	
	 	 	 1.	 เนื่องจากพิธีกรรมไม่ใช่กิจกรรมส่วนตัว	 แต่เป็นการประกอบของพระศาสนจักร	
(can	 837	 :	 สังฆธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรม	 26)	 ศีลอภัยบาปเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นกิจกรรมของพระ	
ศาสนจักรด้วย	สถานที่หรือที่เหมาะสมส�าหรับประกอบพิธีนี้คือโบสถ์หรือโรงสวด	(วัดน้อย)	
	 	 	 2.	เกี่ยวกับที่ฟังแก้บาป	สภาพระสังฆราชอาจก�าหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพ
ในอาณาเขตของตน	เช่น	ก�าหนดทีฟั่งแก้บาปในห้องศาสนภณัฑ์	(ชาครสิเตยี)	ของโบสถ์	หรอืห้องใดห้อง
หนึง่ทีเ่หน็ว่าเหมาะสมกบัการสนทนาและพบปะระหว่างผูส้ารภาพบาปกบัพระสงฆ์มากยิง่ขึน้	แต่กต้็อง
มีที่ฟังแก้บาปอย่างเปิดเผย	(ที่มีฝากั้นแบบที่ใช้โดยทั่วไป)	ตั้งไว้ให้สัตบุรุษเลือกใช้แบบนี้ได้	
	 	 	 3.	 เหตุผลท่ีสมควรที่จะสารภาพบาปนอกสถานที่ฟังแก้บาป	 เช่น	 เจ็บป่วย	 เป็นต้น	
ส่วนสัญลักษณ์ของพระสงฆ์ที่นั่งฟังสารภาพบาป	 พระสงฆ์ต้องระลึกว่าท่านเองกระท�าหน้าท่ีท้ังเป็น	 
ผู้พิพากษาและผู้รักษาพยาบาล	โดยที่พระเป็นเจ้าโปรดตั้งท่านให้เป็นศาสนบริกรในเรื่อง	พระยุติธรรม
ของพระเจ้าเช่นเดียวกันกับในเรื่องพระเมตตาของพระองค์	ใส่ใจในพระเกียรติของพระเจ้าเช่นเดียวกับ
ความรอดของวิญญาณ	(กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา	978	(1)
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	 	 	 บทสวดนั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคริสตชนที่จะส่ือสารกับพระผู้เป็นเจ้า	 โดยผ่าน 

สื่อกลางจากบาทหลวงผู้ท�าพิธี	โดยบทสวดสมัยก่อนจะเป็นภาษาต่างประเทศ	แต่ได้ปรับเป็นภาษาไทย

เพือ่ความเข้าใจของประชาชน	บทสวดเป็นแบบเดยีวกนัทัง้ประเทศ	โดยทางพระศาสนจกัรประเทศไทย

เป็นผู้ก�าหนดและมีกฎหมายรองรับ	 สภาพระสังฆราชรับรอง	 แต่บางที่มีค�าแปลบทสวดเป็นภาษาจีน	 

เช่น	วัดกาล์หว่าห์	อยู่ย่านชุมชนจีนจึงใช้ภาษาจีนในการสวดภาวนา

	 	 	 สิ่งของท่ีใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 คือรูปแบบวัฒนธรรม

ความเชื่อทางศาสนาท่ีเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาและสิ่งน�ามาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา	 โดยที่เป็นสิ่งที่

สามารถจบัต้องได้แต่แฝงนยัยะความเชือ่	ความหมายทางศาสนา	ซ่ึงน�าสิง่ทีใ่ช้บ่อยในพิธกีรรมของศาสนา

คริสต์ประกอบด้วย	

   แผ่นแป้งฮอลซีอำ และเหลำ้องุ่น 

	 	 	 เป็นเครื่องหมายส�าคัญของศีลบูชาขอบพระคุณซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าทรงตั้งขึ้น	 

เพือ่เป็นเครือ่งหมายแห่งการมอบพระกายถวายชวีติเพ่ือบชูาชดเชยบาปของเรา	และทรงเปล่ียนให้เป็น	

พระกายและพระโลหิต	เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตเรา	จึงต้องวางไว้ที่ปรากฎให้เห็นบนพระแท่น	รวมทั้ง

การแห่เครื่องบูชาในภาคเตรียมถวายการยกแผ่นขนมปัง	 (แผ่นศีลฮอลซีอา)	 และถ้วยบรรจุพระโลหิต	

(เหล้าองุ ่น)	 ชูให้สัตบุรุษเห็นและกราบนมัสการ	 เพราะฉะนั้นในพิธีบูชาขอบพระคุณที่มีสัตบุรุษ 

จ�านวนมากๆ	บาทหลวงอาจใช้แผ่นศีลหรือขนมปังที่ใหญ่ขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ให	้ สัตบุรุษที่อยู่ไกล

ได้เหน็	รวมทัง้การยกพระกายและพระโลหติในแผ่นปังและถ้วยเหล้าองุน่ชู	ขณะกล่าวค�ายอพระเกยีรติ

ลงท้ายของบทบชูาขอบพระคณุว่า	“อาศยัพระครสิตเจ้า	และในพระครสิตเจ้า...อาแมน”	เวลาทีส่ตับรุษุ

จะรับศีล	พระสงฆ์หรือศาสนบริกรจะชูแผ่นศีลให้เห็นและกล่าวว่า	“พระกายพระคริสตเจ้า	พระโลหิต

พระคริสตเจ้า”	 (บาทหลวงส�าราญ	 วงศ์เสงี่ยม,	 2554:	 96)	 ซ่ึงการรับแผ่นศีลนี้จะสงวนแก่สัตบุรุษ 

ทีเ่ตรยีมตวัมาอย่างด	ี และแก้บาปเรยีบร้อย	การเข้ารบัแผ่นศลีนีจ้ะอยูท่ีจ่ติส�านกึของผูร้บัว่าสมควรไปรบั

หรือไม่	

	 	 	 ส่วนในอดีตเหล้าองุ่นหรือไวน์มีบทบาทส�าคัญกับศรัทธาและพิธีกรรม	 ช่วงสมัย 

ยุคกลางนักบวชในศาสนาเป็นผู้เชี่ยวชาญท�าไร่องุ่น	 ในปัจจุบันแหล่งผลิตไวน์แหล่งหลักในฝรั่งเศส 

ว่าแหล่งผลิตไวน์เดิมเป็นของวัดหรืออารามนักบวช	 มีหลักฐานทางโบราณคดีวิทยาว่า	 เหล่าคณะ 

นักบวชทุกคณะไม่ว่าจะไปอยู่พื้นที่ไหนจะพยายามท�าไร่องุ่นและรักษาไร่อย่างจริงจัง	 เพราะเหล้าองุ่น

เป็นส่วนประกอบส�าคัญในพิธีรับศีลมหาสนิท	 ซึ่งมีผู้รับศีลจ�านวนมาก	 แต่หลังคริสต์ศตวรรษที่	 13	 

ใช้เหล้าองุ่นน้อยลง	 เนื่องจากกลัวการติดเชื้อโรคและประหยัดการใช้เหล้าองุ่น	 จึงสงวนให้พระหรือ

นักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมเท่านั้นที่จะดื่มเหล้าองุ่น	 (โชติรส	 โกวิทวัฒนพงศ์,	 2543:	 44-45)	 โดย 

แผ่นศีล	 (ฮอลซีอา)	 เป็นขนมปังผสมยีสต์ไม่มีรสชาติกับเหล้าองุ่นจะส่งมาจากพระศาสนจักรส่วนกลาง

และท�าพิธีมาเรียบร้อย	
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ภาพที่	32	แผ่นศีล	(ฮอลซีอา)	และเหล้าองุ่น	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	7	มีนาคม	2558)
   
   น�้ำเสก
	 	 	 ส�าหรบัใช้ทัว่ๆไปตัง้แต่สมยัโบราณจนถงึปัจจุบนั	เพ่ือการช�าระล้างสิง่โสโครกหรือบาป
มลทินให้สะอาดบริสุทธิ์	 น�้าเสกที่ใช้พรมในพิธีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือโบสถ์	 น�้าเสกถูกท�าให้ศักดิ์สิทธิ์
ด้วยค�าภาวนาของพระศาสนจกัรเพือ่ขบัไล่จติชัว่	และท�าให้น�า้สะอาดบรสิทุธิ	์มกีารใส่เกลอืลงในน�า้เสก	
โดยน�้าเสกมีจุดประสงค์ใช้พรมหรือซัดในสถานที่ต่างๆ	 เช่น	 บ้านเรือน	 รถยนต์	 พรมให้สัตบุรุษในวัน
อาทิตย์	 หรือความหมายเฉพาะพิธีกรรมของคริสตชนในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนสมโภชปัสกา	น�้าเสก
นั้นใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา	เพื่อเป็นระลึกถึงศีลล้างบาป	และเตือนให้ระลึกถึงการมีส่วนในปัสกาของ
พระครสิตเจ้า	โดยน�า้เสกนัน้คอื	น�า้	รปูแบบการใช้คล้ายกบัน�า้มนต์ในศาสนาพุทธ	น�า้เสกนีต้้องผ่านการ
ท�าพิธีและมีตราของพระศาสนจักร	
 

ภาพที่	33	น�้าเสกและที่อุปกรณ์บรรจุน�้าเสก	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	7	มีนาคม	2558)
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   น�้ำมัน
	 	 	 ความหมายของน�้ามันในพระคัมภีร์	 คือ	 ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทุกอย่าง	 ทาง 
พระศาสนจกัรน�าน�า้มนัมาใช้ในพธิกีรรม	3	รปูแบบ	คอื	(1)	น�า้มนัใช้เจมิผูส้มคัรรบัศลีล้างบาป	(2)	น�า้มนั
ใช้เจมิคนเจบ็ป่วย	(3)	น�า้มนัครสิมา	ใช้เจมิผู้รับศลีล้างบาปในพิธขีัน้ที	่2	และยงัใช้เจิมในศลีก�าลังและศลี
บวชด้วย	 ภาชนะท่ีใช้บรรจุน�้ามันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง	 3	 ชนดินั้น	 ต้องเหมาะส�าหรบัเก็บรักษาไว้ได้นานตลอด	 
1	ปี	ท�าให้การเก็บรักษาภาชนะนี้ค่อนข้างต้องเอาใจใส่พิเศษ	ภาชนะศักดิ์สิทธิ์ที่จะน�ามาใช้ในพิธีควรได้
รับการเสกตามหลักพิธีเสกภาชนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 (คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปะในพิธีกรรม,	 2547:	 42)	 
ซึ่งน�้ามันเริ่มแรกนั้นคือ	 น�้ามันจากโอลีฟหรือมะกอกเทศ	 แต่ในสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่	 6	 
อนุโลมให้ใช้น�้ามันที่เหมาะสมแต่ละประเทศ	เช่น	น�้ามัน	ดอกทานตะวัน	น�้ามันมะพร้าว	น�้ามันข้าวโพด	
เป็นต้น	(บาทหลวงส�าราญ	วงศ์เสงี่ยม,	2554:	84-85)
   แสงสว่ำง(เทียน)
	 	 	 แสงสว่างเป็นเครื่องหมายของแสดงความยินดี	 มีก�าเนิดมาจากพิธีสวดและเตือนให้
ระลกึถงึการประทบัของพระผูศ้กัดิส์ทิธิเ์ป็นเครือ่งหมายแห่งค�าภาวนาทีพ่วกเขาเป็นพยานหรอืเชญิชวน
ให้เป็นพยาน	 คริสตชนจึงจุดไว้รอบหลุมศพของมรณสักขี	 ต่อมามีจุดภายในวิหารแล้วจุดไว้ที่พระแท่น	
และพระศาสนจักรได้ใช้พิธีเสกไฟและเทียนปัสกาในคืนวันเสาร์ศักด์ิสิทธิ์เพื่อหมายถึง	 การเริ่มต้นชีวิต
ใหม่จากความมืดหรือความตายมาสู่ความสว่างหรือชีวิตใหม่ของคริสตเจ้า	 เทียนปัสกาจารึกด้วยอักษร
กรีกอัลฟาและโอเมกา	 ซึ่งเป็นอักษรแรกและอักษรสุดท้ายนั้นหมายถึงพระคริสตเจ้า	 และมีการจารึก	
เลข	 ค.ศ.	 ปัจจุบันไว้ท่ีเทียนด้วยการใช้สัญลักษณ์ของแสงสว่างเป็นการช่วยให้เข้าถึงธรรม	การเข้าม ี
ส่วนร่วมอย่างลึกซึ้ง	ชีวิต	ความเชื่อ	ความตั้งใจ	การรอคอย	ความจริง	ความสัตย์ซื่อ	การฉลอง	ความรัก	
(บาทหลวงส�าราญ	วงศ์เสงี่ยม,	2554:	70)

 
ภาพที่	34	เทียนปัสกา	และการจดุเทียน	การก่อไฟในพธิกีรรมทางศาสนา	ทีม่า:	วดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา,	 
 ประมวลภำพวันเสำร์ศักดิ์สิทธิ์	 ,	 เข้าถึงเมื่อวันที่	 4	 เมษายน	 2558,	 เข้าถึงได้จาก	 
	 http://www.jsyutya.com/gallery/gallery/202015/g12/pages/thumbnai/ 
	 thumbnai/page3.html	(ภาพซ้ายมอื	ถ่ายภาพโดย	จฑุามาศ	อุน่จติสมปอง	7	มนีาคม	2558)
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   ก�ำยำน

	 	 	 พระศาสนจักรใช้ก�ายานในเวลาประกอบพิธีกรรมต่างๆ	 เป็นเครื่องหมายที่ถวาย 

แด่พระผูเ้ป็นเจ้า	 และมคีวามหมายด้านอืน่ๆ	 คือกลิน่หอมเป็นเครือ่งหมายอย่างหนึง่ส�าหรบัการเฉลมิฉลอง 

คริสตชน	 การใช้ก�ายานในศาสนพิธีปัจจุบัน	 (บาทหลวงส�าราญ	 วงศ์เสงี่ยม,	 2554:	 74)	 ปัจจุบันใน 

พิธีบูชาขอบพระคุณมีกฎการใช้ก�ายาน	(โดยไม่บังคับ)	มีขั้นตอนต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 		 	 1.		ระหว่างการเดินขบวนแห่เข้ามาของประธานเมื่อเริ่มพิธี

	 		 	 2.		เมื่อเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ	โดยการถวายก�ายานแด่พระแท่น

	 	 	 3.		ขณะแห่หนังสือพระวรสารและก่อนอ่าน

	 		 	 4.		ในภาคถวาย	 ถวายก�ายานแก่เคร่ืองบูชา	 แก่พระแท่น	 แก่พระสงฆ์และ 

แก่สัตบุรุษ

	 		 	 5.		ขณะ	“ยกศีล”	ในภาคเสกศีล

	 	 	 มีค�าอธิบายเกี่ยวกับการใช้ก�ายานในพิธีกรรมต่างๆ	 คือ	 (บาทหลวงส�าราญ	 

วงศ์เสงี่ยม,	 2554	 :77)	 กลิ่นหอมของก�ายานที่เผา	 สร้างบรรยากาศ	 ระหว่างความเร้นลับกับความ 

ศักดิ์สิทธิ์ 	 โดยควันและกลิ่นหอม	 การแสดงความเคารพคารวะอย่างงดงามต่อบุคคลหรือ 

สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแทนองค์พระคริสตเจ้า	 และบ่งบอกถึงท่าทีแห่งค�าภาวนา	 และการยกจิตใจขึ้นไป

ถึงพระเจ้า	 ท่าทางแห่งการถวายและบูชาของบรรดาสัตบุรุษต่อพระผู้เป็นเจ้า	 ส่วนวิธีการถวาย 

ก�ายานกระท�าอย่างเรียบง่าย	 ตามการปรับปรุงพิธีกรรมของสังคายนาวาติกันที่	 2	 เหมือนพิธีการอื่นๆ 

ไม่สลับซับซ้อนเหมือนสมัยก่อน	 เช่น	 การถวายก�ายานแก่เคร่ืองบูชาขอบพระคุณ	 พระสงฆ์จะ 

แกว่งเต้าก�ายานวนซ้าย	 -	 ขวาหลายรอบก่อนแกว่งขึ้นลง	 พร้อมทั้งภาวนาในใจประกอบเป็นระยะๆ	 

จุดประสงค์ของการแกว่งเต้าก�ายาน	 เพื่อให้ควันหอมของก�ายานลอยขึ้นข้างบนเป็นเครื่องหมายของ 

ค�าภาวนา	 ท่ีหอมหวลลอยไปถึงพระเจ้า	 วิธีการแกว่งเต้าก�ายานมีดังนี้	 (บาทหลวงส�าราญ	 วงศ์เสงี่ยม,	 

2554:	79)

	 	 	 แกว่งขึ้น	2	ครั้ง...ลง	(1-2..ลง)	และแกว่งขึ้นครั้งเดียว..ลง

	 	 	 1.	 แกว่งขึ้น	 2	 ครั้ง..ลง	 3	 ครั้ง	 (แกว่ง	 3	 คู่)	 (1-2..ลง	 1-2..ลง	 1-2...ลง)	 แด่ศีล 

มหาสนิท	 พระธาตุ	 ไม้กางเขน	 พระรูปพระเยซูเจ้า	 ไม้กางเขนของพระแท่น	 ของถวายในพิธีบูชา

ขอบพระคุณ	หนังสือพระวรสาร	เทียนปัสกา	แก่พระสงฆ์และแก่สัตบุรุษ

	 	 	 2.	 แกว่งข้ึน	 2	 ครั้ง...ลง	 2	 ครั้ง	 (แกว่ง	 2	 คู่)	 (1-2...ลง	 1-2..ลง)	 แก่พระธาตุหรือ 

รูปนักบุญที	่ตั้งใกล้พระแท่นในขณะถวายก�ายานแก่พระแท่นเมื่อเริ่มพิธี	

	 	 	 3.	 แกว่งขึ้นครั้งเดียว	(1..ลง)	แด่พระแท่น	(รอบพระแท่น)
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ภาพที่	35		การใช้เต้าก�ายานในพิธีกรรมทางศาสนา	 ที่มา:	 วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ,	ประมวลภำพ 
 วันเสำร์ศักดิ์สิทธิ	์,	เข้าถึงเมื่อวันที่	4	เมษายน	2558,	เข้าถึงได้จาก	http://www.jsyutya. 
	 com/gallery/gallery/202015/g12/pages/thumbnai/thumbnai/page3.html	 
    
    เครื่องแต่งกำยของพระสงฆ์และผู้ช่วย
	 	 	 แนวทางของพธิกีรรมในศตวรรษที	่20	พยายามหารปูแบบเครือ่งแต่งกายของพระสงฆ์	
ผูป้ระกอบพธิแีละศาสนพธิอีืน่ๆให้มลีกัษณะใกล้เคยีงกบัต้นก�าเนดิและมศีลิปะเพิม่ขึน้รวมทัง้ความเรยีบง่าย	
เมือ่สงัคายนาวาตกินัครัง้ที	่2	บอกจดุประสงค์ในกฎเกณฑ์ทัว่ไปด้วยพธิโีรมนั	โดยเฉพาะมาตรา	298-303	
ยกตัวอย่างเช่น	มาตรา	298	
	 	 	 เครื่องแต่งกายท่ัวๆไปส�าหรับศาสนบริกรทั้งหลาย	 คือ	 เสื้ออัลบา	 (เป็นภาษาลาติน	
หมายถึง	 เสื้อขาวยาว)โดยรัดเอวไว้ด้วยเชือกรัดเอว	 เว้นไว้แต่จะท�าให้เหมาะเจาะไม่ต้องใช้เชือกรัดเอว	
หากเสือ้อลับาไม่ปิดเสือ้ธรรมดาไปจนถงึคอให้ใช้ผ้าคลุมบ่าไว้ข้างในด้วย	(บาทหลวงส�าราญ	วงศ์เสง่ียม,	
2554:	56)	
	 	 	 มาตรา	299	เสือ้กาสลุา	(เป็นสญัลกัษณ์แห่งความรักความเมตตา	ทีค่รอบคลุมคณุธรรม
ทุกอย่าง)	สวมนอกเสื้ออัลบาและผ้า	Stola	(เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกศักดิ์ของสังฆานุกร	หรือพระสงฆ์
ทีไ่ด้รบัศลีบวช	หมายถึง	แอกหรอืภาระหน้าทีข่องพระครสิตเจ้าทีพ่วกท่านจะแบกไว้	เป็นเครือ่งแต่งกาย
ที่แท้จริงของพระสงฆ์ขณะถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ	ส่วนสีของเครื่องแต่งกายของพระสงฆ์ทางศาสนา
ครสิต์	นิกายโรมนัคาทอลกิให้ความส�าคญั	คดิว่าการใช้สทีีแ่ตกต่างกนัสามารถช่วยให้เกดิผลทางภายนอก
ถึงคุณลักษณะเฉพาะของธรรมล�้าลึกความเชื่อที่ก�าลังฉลองอยู่	 และให้ความหมายเจริญก้าวหน้าทาง 
ชีวิตคริสตชน	ตลอดกระแสวันเวลาในแต่ละปี	ศาสนจักรโรมันคาทอลิกก�าหนดให้ใช้	6	สี	คือ	ขาว	แดง	
เขยีว	ม่วง	ด�าและกหุลาบ	โดยเฉพาะสดี�าอาจเปลีย่นเป็นสม่ีวงแทน	และสภาพระสงัฆราชแต่ละแห่งอาจ
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตามความจ�าเป็น	 และรู้สึกนึกคิดของแต่ละชาติ	 ซึ่งแต่ละสีมีความหมายดังนี	้
(บาทหลวงส�าราญ	วงศ์เสงี่ยม,	2554:	58-62)
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   สีขำว	เป็นสทีีบ่่งบอกถึงผ่านพ้นจากบาปหรือความตายไปสู่ชวีติใหม่	เพราะนัน้จึงเป็น

สทีีใ่ช้ล้างบาปและก�าลงัเป็นสท่ีีแสดงความบรสิทุธิจ์ากการรบัศลีล้างบาป	และเป็นสทีีแ่สดงความบรสิทุธิ์

แห่งศีลพรหมจรรย์ยังหมายถึง	 ชัยชนะและความบริสุทธิ์	 โดยให้พระสงฆ์	 ผู้สมัครรับศีลล้างบาป	 

ตลอดจนสตับุรษุผูถ้วายตวัต่างสวมสขีาว	สขีาวใช้ในพธิที�าวตัรและพธิบีชูาขอบพระคณุวนัสมโภชปัสกา

และในวันพระคริสตสมภพ	 ในวันฉลองและระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้าที่ไม่ใช	่ มหาทรมานของพระองค์

ในวันสมโภชและฉลองพระนางมารีย์	เทวดาและนักบุญที่ไม่ใช่มรณสักขี	ในวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย

   สีด�ำ	 เป็นสีให้ความหมายตรงข้ามกับสีขาวเป็นความมืดมน	 ตรงข้ามกับแสงสว่าง	 

ความชัว่ตรงข้ามกบัความด	ีความตายตรงข้ามกบัการมชีวีติ	และหมายถงึการสละโลก	 (ปกตนิกับวชใช้	สนีี้	

แต่เมืองร้อนใช้สีขาวแทน	เป็นการเปลี่ยนกฎภายหลัง)	การถูกลงโทษ	สมัยโบราณ	หมายถึงการใช้โทษ

บาป	 จึงใช้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า	 และเทศกาลมหาพรต	 ส่วนพิธีของผู้ล่วงลับ	 ต่อมา 

ใช้สีม่วงแทน

   สีแดง	 หมายถึง	 ไฟ	 เลือด	 และชีวิต	 การยอมตายเป็นมรณสักขี	 หมายถึง	 ความรัก	 

ใช้ในวันอาทิตย์มหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า	วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์	วันอาทิตย์สมโภชพระจิตพระเจ้าใน

พิธีระลึกถึงมหาทรมานของพระเยซูเจ้า	 ในวันฉลองการบังเกิดใหม่ในสวรรค์ของบรรดาอัครสาวกและ 

ผู้นิพนธ์พระวรสาร	(ยกเว้นนักบุญยอห์นสาวก)	และบรรดานักบุญมรณสักขีทั้งหลาย

   สีเขียว	 หมายถึง	 การสร้างโลกที่เกิดจากพระปรีชาญาณ	 โดยการให้ลมปราณของ 

พระจิตเจ้า	 เป็นสีท่ีแสดงถึงน�้าและการฟื้นฟูชีวิต	 คุณธรรมแห่งความหวัง	 ใช้ในพิธีท�าวัตรและพิธีบูชา

ขอบพระคุณในเทศกาลธรรมดาตลอดปี

   สีม่วง	หมายถึง	ความทุกข์ทรมานและการใช้โทษบาป	พระผู้กอบกู้ในขณะที่ใกล้กับ

ไปหาพระบิดา	ในขณะอยูใ่นสภาพทกุข์ทรมาน	หรอืเป็นความทกุข์ทรมานทีร่บัไว้ด้วยความรกั	และด้วย

สินไถ่	 ซึ่งพิธีร�าลึกถึงผู้ล่วงลับใช้สีม่วง	 เพื่อจะให้ระลึกถึงความเชื่อว่าผู้ล่วงลับได้ผ่านความมืดมน	 หรือ

ความเจ็บปวดไปสู่ความสว่างหรือความรักของพระเจ้าแล้ว	 ใช้ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

และเทศกาลมหาพรต	

 สีกุหลำบหรือสีชมพ	ู พระศาสนจักรให้ใช้สีนี้แทนสีม่วงในอาทิตย์ท่ี	 3	 ในเทศกาลเตรียม

รับเสด็จและอาทิตย์ที่	 4	 เทศกาลมหาพรต	 เพื่อแสดงว่าแม้จะอยู่ในเทศกาลแห่งความทุกข์โศกและ 

ใช้โทษบาป	ยงัมคีวามยนิดอียูบ้่าง	เพราะวนัแห่งการฉลองพระครสิตภพหรอืปัสกาใกล้เข้ามาแล้ว	สชีมพู

หรือกุหลาบเป็นสีที่สดกว่าสีม่วงจึงแสดงความหมายที่ดี
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ภาพที่	36	 เครื่องแต่งกายของพระสงฆ์	 ศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 (ถ่ายภาพโดย	 จุฑามาศ	 
	 อุ่นจิตสมปอง	7	มีนาคม	2558)

3. รูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยำ 
	 ผู้น�าทางศาสนาคริสต์	(เจ้าอาวาส)	ต้องเป็นพระสงฆ์คาทอลิก	ซึ่งผู้ที่บวชเป็นพระสงฆ์ต้อง
เป็นเพศชายเท่านั้น	 และก่อนที่จะบวชจะต้องผ่านหลายข้ันตอน	 เริ่มจากต้องเป็นผู้มีกระแสเรียกจาก
พระเจ้า	 ต่อมาก็เข้าอบรมเรียนที่โรงเรียนสามเณรที่สามพราน	 เป็นโรงเรียนประจ�าการเรียนการสอน
นอกจากวิชาที่เกี่ยวกับศาสนา	 ยังเรียนด้านวิชาการอื่นๆ	 และต้องเรียนภาษาอย่างน้อย	 3	 ภาษา	 คือ	
ฝรั่งเศส	ละติน	อังกฤษ	เนื่องด้วยทั้ง	3	ภาษานี้ใช้ในศาสนาคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิก	และต้องผ่านการ
ทดสอบหลายอย่างจากพระสงฆ์อาวุโสก่อนที่จะสามารถบวชได้	 ซึ่งผู้ที่ผ่านการบวชมักจะมีอายุ	 30	 ปี
ขึ้น	 (พุฒิพงศ์	 พุฒิตาลศรี,	 2557)	 และต้องผ่านงานเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสก่อน	ปัจจุบันเจ้าอาวาสด�ารง
ต�าแหน่งวาระ	5	ป	ีแต่สามารถออกจากต�าแหน่งก่อนครบวาระได้	เช่น	ปัญหาสุขภาพ	เป็นต้น	หรือสลับ
เป็นเจ้าอาวาสวดัอืน่ของเขตอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯหรอืขอย้ายข้ามเขตได้	หรอืทางเขตอ่ืนร้องขอจาก
ทางส่วนกลาง	ซึง่จ�านวนพระสงฆ์คาทอลกิมจี�านวนน้อยอาจจะต้องรบัผิดชอบมากกว่า	1	วดั	หรอืพร้อม
มารับต�าแหน่งต่างๆในส่วนกลาง	 และจะท�างานด้านบริหารถึงอายุประมาณ	 75	 ปี	 (คุณพ่อทวีศักดิ์	 
กิจเจริญ,	 2558)	 โดยต�าแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นผู้ได้รับการเลือกมาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 
ที่มีอ�านาจรองลงมาจากสภาพระสังฆราชคาทอลิก	ซึ่งเป็นต้นสังกัดของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	
	 โดยอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯได้รบัการสถาปนาเมือ่	พ.ศ.2511	(ค.ศ.1968)	มพีืน้ทีร่บัผดิชอบ	
18,831	ตารางกิโลเมตร	ประกอบด้วย	11	จังหวัด	คือ	กรุงเทพฯ	ฉะเชิงเทรา	 (บางส่วน)	นครนายก	
(เฉพาะอ�าเภอบ้านนา)	นครปฐม	นนทบุรี	 ปทุมธานี	 สุพรรณบุรี	 สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	อ่างทอง	
และพระนครศรีอยุธยา	 (สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย,	 2557:	 39)	 ทั้งนี้องค์กรทางศาสนาคริสต์มี
โครงสร้างบรหิารองค์กรหลกัทีจ่ะมกีารดูแลแต่ละส่วน	และกระจายอ�านาจให้บริหารแต่ละเขตของอคัร
สงัฆมณฑลทัว่ประเทศจ�านวน	10	เขต	เป็นลกัษณะการปกครองจากบนลงล่าง	ส่วนหน้าทีข่องผูน้�าศาสนา
จะมีบทบาททั้งผู้บริหารวัดและศาสนบริกรของพระเจ้า	(บาทหลวง)	โดยบทบาทของผู้น�าศาสนาคริสต์	
สามารถแบ่งแยกอย่างกว้างๆ	ดังนี้	
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	 1.		ด้านเผยแผ่ศาสนา	 โดยศาสนาคริสต์จะเผยแพร่หลักค�าสอนศาสนาแก่ประชาชน	 เช่น	
การก�าหนดวัน/เวลามิสซา	โดยแต่ละวัดจะมีหมายก�าหนดการเพื่อแจ้งคริสตชน	เป็นต้น
	 2.		ด้านเป็นที่พึ่งทางใจ	ศาสนาคริสต์จะมีบาทหลวงรับฟังสารภาพบาปและให้ค�าปรึกษา	
	 3.		ด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม	 เช่น	 การดูแลอาคาร	 โบสถ์	 รูปเคารพ	 สุสาน	
พิธีกรรมทางศาสนา	เป็นต้น
	 4.		ด้านพัฒนาสังคม	โดยบาทหลวงมีส่วนส�าคัญในการเป็นผู้น�าภายในชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆของชุมชน	เช่น	กิจกรรมความร่วมมือพัฒนา	ช่วยเหลือสงเคราะห์	เป็นต้น
	 วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 มีเจ้าอาวาสทั้งหมดต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังวัด	 40	 ท่าน	 ในสมัยอดีต 
เจ้าอาวาสยังไม่มีก�าหนดวาระเหมือนสมัยปัจจุบัน	บางท่านท�างานถึงละสังขาร	เพิ่งมาเปลี่ยนกฎหมาย
พระศาสนจักรไม่นานมาก	 เนื่องจากทางศาสนจักรคิดว่าถ้าไม่ก�าหนดวาระ	 อาจจะท�าให้เจ้าอาวาสมี
อิทธิพลในวัดมากเกินไปหรืออาจท�างานเฉื่อยชา	 เพราะอยู่แต่ในที่เดิมๆ	 แต่ข้อดีของการไม่ก�าหนดคือ	 
มีความผูกพันกับคนในชุมชน	(คุณพ่อทวีศักดิ์	กิจเจริญ,	2558)	และโดยผู้ศึกษาช่วงที่ลงพื้นที	่ทางวัดมี
การเปลี่ยนเจ้าอาวาส	จึงได้เก็บข้อมูลทั้ง	 2	ท่าน	 โดยท่านแรกคืออดีตเจ้าอาวาสคนที่	 38	คุณพ่อวิชา	
หิรัญญการ	(พ.ศ.2554	(ค.ศ.2011)	-	30	เม.ย.	2556	(2013))	อายุประมาณ	63	ปี	อดีตเป็นเจ้าอาวาส
ทีว่ดัพระกมุารเยซ	ูบางนา	กรงุเทพฯ	ท่านท�างานบริหารตามนโยบายหลักทีศ่าสนจักรก�าหนด	และท่าน
เป็นบาทหลวงนกัพฒันา	และท�างานร่วมกบัชาวครสิตังในชมุชน	ระยะเวลาทีด่�ารงต�าแหน่งค่อนข้างนาน	
จึงมีความใกล้ชิดกับชุมชนและร่วมเผชิญเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่ในพ.ศ.2554	(ค.ศ.2012)	และท่าน
ร่วมแก้ปัญหา	 ช่วยเหลือคนในชุมชนไม่ทอดท้ิงไปไหน	 (บรรเจิด	 แสงทอง,	 2558)	 และพัฒนาวัดให้มี
ความทนัสมยั	ใช้สือ่เทคโนโลยใีห้เป็นประโยชน์	เพ่ือให้คนเข้าถงึหลักค�าสอนศาสนาคริสต์	แต่ท่านได้ขอ
ลาออกจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ	 เนื่องจากปัญหาสุขภาพ	 ท่านที่	 2	 คุณพ่อทวีศักดิ์	 กิจเจริญ	 อายุ
ประมาณ	61	ปี	(5	พฤษภาคม	พ.ศ.2557	(ค.ศ.2014)	–	ปัจจุบนั)	อดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสวดัเซนต์หลุยส์	
สาทร	 กรุงเทพฯ	 และเคยด�ารงต�าแหน่งผู ้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายตุลาการ	 ส�านักงานวินิจฉัยคดี 
อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯและปรสิงัฆมณฑล	 ท่านเข้าบรหิารตามนโยบายหลกัทีท่างพระศาสนจกัรก�าหนด	
ส่วนด้านอืน่ๆท่านบรหิารจดัการตามทีเ่จ้าอาวาสคนก่อนๆได้ด�าเนนิการไว้	ยงัไม่ได้เข้าปรบัปรงุทีเ่กีย่วข้อง
กับวัดมาก	 และท่านพยายามศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชนก่อนเข้ารับต�าแหน่ง	 และให้
ชาวคริสตังมีส่วนร่วมการจัดการของวัดในนามของคณะกรรมการสภาภิบาลวัด	 เช่น	 วันงานเสกสุสาน	
วันฉลองวัด	 บางครั้งท่านขอความเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัดหรือชุมชน	 เพราะเป็นคนพื้นที่และรู้เรื่องเกี่ยว
กบัวดัแห่งนีม้ากกว่าคณุพ่อ	ซึง่คณุพ่อมวีางโครงการบริหารไว้บ้างแล้ว	(คณุพ่อทวศีกัด์ิ	กจิเจรญิ,	2558)
 3.1  บทบำทพระสงฆ์คำทอลิกหรือศำสนบริกรของพระเจำ้ 
	 		 	 บทบาทศาสนบริกรของพระเจ้า	 ความหมายพระสงฆ์ทางศาสนาคริสต์	 คือ	 ผู้รับใช้
พระศาสนจักรในฐานะที่เป็นธรรมล�้าลึก	เพราะว่าพระสงฆ์ท�าให้สัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ของพระ
เยซูคริสตเจ้าที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพ	มีผลทางด้านความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร	และบาทหลวง
มฐีานะสหพนัธ์ในความสมัพนัธ์กบัพระสงัฆราช	เพือ่สร้างความเป็นหน่ึงเดยีวกนัของชมุชนพระศาสนจกัร	
ในความสอดคล้องของกระแสเรยีกท่ีแตกต่างกนัในพระพรพเิศษทีแ่ตกต่างกนั	และเพือ่การบริการเพือ่น
พี่น้องในพระศาสนจักรร่วมกัน	 รวมทั้งฐานะที่เป็นภารกิจต่อเพื่อน	พี่น้อง	บาทหลวงเป็นผู้สร้างชุมชน	
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ให้ได้สมัผสัและเป็นประจกัษ์พยานถงึข่าวดขีองพระวรสาร	(เกรยีงศกัดิ	์โกวทิวานชิ	มขุนายก	และคณะ,	
2550:	40-41)	โดยเฉพาะบาทหลวงต้องศึกษาวิชาศักดิ์สิทธิ์หลังจากบวช	ศึกษาพระคัมภีร์	ค�าสอนของ
พระศาสนจักร	 เอกสารของสภาสังคายนาและของพระสันตะปาปา	 เพื่อความที่ถูกต้อง	 ส�าหรับสอน	
เทศน์สตับรุษุและปฏบิตังิานอภบิาลอย่าง	มปีระสิทธภิาพ	บาทหลวงได้รับอ�านาจจากพระเยซูครสิตเจ้า
ผ่านการบวช	 ที่จะประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์แก่สัตบุรุษ	 คือ	 พิธีศีลศักด์ิสิทธิ์	 7	 ประการ	 เป็นสัญลักษณ์
เครื่องหมายของการแสดงออกกึ่งความสัมพันธ์กับพระเจ้า	 ประกอบด้วย	 พิธีศีลล้างบาป	พิธีศีลก�าลัง	 
ศีลมหาสนิท	พิธีศีลอภัยบาป	ศีลเจิมคนไข้	ศีลแต่งงาน	ศีลบวช	
	 	 	 บทบาทด้านผู้น�าทางศาสนาเป็นบทบาทหลักและส�าคัญ	 ซ่ึงศาสนาคริสต์นอกจาก
ก�าหนดบทบาทของพระสงฆ์ด้านเป็นผูส้อนความเชือ่ทางศาสนา	แต่ศาสนาครสิต์มโีครงสร้างทางศาสนา	
ทีเ่ข้มแขง็และน�าหลกัค�าสอนและความเชือ่ทางศาสนาเป็นรากฐานทางปกครองชมุชนชาวครสิตังในปัจจบุนั 
ที่เน้นให้มีส่วนร่วมของพระสงฆ์และฆราวาสในการท�างานร่วมกันหลายด้าน	ที่มีจุดหมายคือ	 การเผย
แพร่และรักษาความเชื่อ	 ความศรัทธาทางศาสนา	ท�าให้พระศาสนจักรและศาสนาคริสต์มีความมั่นคง
เช่นในปัจจุบัน	โดยมีแนวคิดคือ	(เกรียงศักดิ์	โกวิทวานิช	มุขนายก	และคณะ,	2550:	90-100)	
	 	 	 1.	พระเยซูคริสตเจ้ายังทรงปกครองประชากรในโลกต่อไปทางศาสนบริกรศักด์ิสิทธิ์
ของพระองค์	พระเยซทูรงมอบหน้าทีป่กครองแนะน�าประชากรของพระเจ้าแก่ผู้ปกครองศาสนจกัร	ได้แก่	
พระสันตะปาปา	 พระสังฆราช	 และบาทหลวง	 โดยเฉพาะบาทหลวงนั้นท�างานใกล้ชิดกับสัตบุรุษ	 
พระเยซคูรสิตเจ้าจงึมอบความไว้วางใจให้เป็นคนกลางด�าเนนิการปกครอง	เลีย้งดแูนะน�าและพาประชากร
ของพระเจ้าไปหาพระบิดาผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า	 ซึ่งบาทหลวงจึงต้องเรียนรู้บทบาทของฆราวาส
คาทอลิกให้เข้าใจถูกต้อง	 เพื่อสามารถปกครองแนะน�าคริสตชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 ประชากรของ
พระเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่จากพระเยซูคริสตเจ้าให้มีส่วนร่วม	 การปกครองกับพระศาสนจักร	 คือ	
การร่วมสังฆภาพกับพระเยซูคริสตเจ้า	ผ่านทางพิธีล้างบาปและพิธีก�าลัง
	 	 	 2.		ความจ�าเป็นที่จะเลือกบุคลากรช่วยบาทหลวงปกครองแนะน�าคริสตชน	 เพราะ 
บาทหลวงคนเดียวไม่สามารถเข้าไปถึงทุกแห่ง	จึงต้องมีผู้ช่วยที่เป็นผู้เหมาะสมและมีความรู้ทางศาสนา	
ความเชื่อ	 ความศรัทธา	 การด�าเนินคริสตชนแท้	 ตามค�าสอนแห่งพระวรสาร	 การสร้างความศักด์ิสิทธิ์	
การร่วมพิธีบูชาของพระคุณ	 พิธีกรรมอื่นๆ	 และต้องมีความกระตือรื้อร้นที่จะช่วยเหลือ	 และเป็น 
ผูร่้วมงานและผูช่้วยท่ีดขีองพระสงฆ์	ในการให้ค�าปรกึษาในการช่วยปกครอง	เนือ่งจากบาทหลวง	ไม่อาจ
เข้าถึงได้ทุกคน	 เพราะบาทหลวงยังคงเป็นมนุษย์มีความสามารถตามธรรมชาติที่มีขอบเขตจ�ากัด	 
ยังอ่อนแอและบกพร่องอยู่	 บุคลากรที่เป็นฆราวาสเข้ามาช่วยเป็นก�าลังส�าคัญ	 โดยเฉพาะด้านปกครอง 
ที่สามารถเข้าถึงที่คริสตชนอาศัยอยู่ในชุมชน	ถ้าบาทหลวงท�างานคนเดียวไม่พึ่งใคร	งานของบาทหลวง
ต้องล้มเหลววันหนึ่ง	
	 	 	 3.		ความจ�าเป็นท่ีจะต้องมกีลุม่กจิการคาทอลกิ	เพือ่ความส�าเรจ็ในการปกครองแนะน�า	
คริสตชน	 พระศาสนจักรตระหนักถึงความจริง	 จึงแนะน�าให้แนวทางในเอกสารสภาสังคายนาวาติกัน 
ครั้งที่	2	ความว่า
	 	 	 พระสงฆ์มใิช่เพยีงเอาใจใส่ดแูลครสิตชนเป็นรายบคุคลเท่านัน้	แต่มภีาระโดยเฉพาะที่
ตั้งกลุ่มกิจการคาทอลิกที่แท้ขึ้นมา	 กลุ่มนี้ต้องมีจิตตารมย์ไม่เพียงมองความเจริญพัฒนาตนเท่านั้น	 
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แต่ต้องมองไปถงึพีน้่องทัว่ไปทัง้พระศาสนจักรสากล...กลุ่มกจิการคาทอลิกเป็นเคร่ืองมอืทีม่ปีระสิทธภิาพ
ช่วยชี้ทางและเตรียมทางน�าไปความจริง	 พระสงฆ์ต้องอุทิศก�าลังใจ	 ก�าลังกาย	 และชีวิต	 ช่วยประคับ
ประคองกลุ่มกิจการคาทอลิกให้เจริญมั่นคง	 เพราะกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ช่วยพระสงฆ ์
ขยายพระกายทิพย์ของพระเยซูคริสตเจ้าคือ	 พระศาสนจักรให้เจริญงอกงามและเติบใหญ่มาก 
เท่านั้น	 (Presbyterorum	Ordinis,	1695:	6	อ้างถึงใน	 เกรียงศักดิ์	 โกวิทวานิช	มุขนายก	และคณะ,	
2550:	95)	
	 	 	 4.	 กลุ่มกิจการคาทอลิกเร่ิมมีมาต้ังแต่สมัยอดีต	 สมัยพระสันตะปาปาลีโอท่ี	 11	 
เล็งเห็นบทบาทของกิจการคาทอลิกส�าคัญ	 สามารถช่วยพระสังฆราชและบาทหลวงในงานขยาย 
พระศาสนจกัร	 จงึมเีอกสารให้พระสงัฆราชและพระสงฆ์จัดต้ังกลุม่กจิการคาทอลกิแบบต่างๆในเขตมสิซงั
หรือในวัด	 พระสันตะปาปาก�าหนดลักษณะกลุ่มกิจการคาทอลิก	 4	 ลักษณะ	 คือ	 (1)	 ต้องปฏิบัติงาน
ประกาศข่าวดแีละงานช่วยวญิญาณให้รอดพ้น	(2)	ต้องเป็นคณะประกอบด้วยชาวครสิตงั	และได้รบัการ
รบัรองจากพระสงัฆราชประมขุมสิซงั	(3)	ต้องมกีารปรับปรงุพัฒนาให้เป็นสังคมเจริญขึน้	และได้ผลตาม
จุดหมายของคณะจริงๆ	 (4)	 ต้องอยู่ภายใต้การแนะน�า	 การควบคุมของผู้ใหญ่ฝ่ายพระศาสนจักร	 
ที่รับผิดชอบในการสอนและการปกครอง	
	 	 	 ซึ่งกลุ่มคาทอลิกมีจุดมุ่งหมายหลัก	 3	 ประการ	 คือ	 ส่งเสริมความศรัทธา	 ส่งเสริม 
ความรักต่อพระเจ้า	 ส่งเสริมวิถีชีวิตสู่การเป็นคริสตชนให้ดีขึ้น	 กลุ่มกิจการคาทอลิกต้องได้รับการ 
รับรองจากผู ้ปกครองของพระศาสนจักร	 การด�าเนินงานของแต่ละคณะต้องอยู ่ในความดูแล 
ของพระสงัฆราชหรอืพระสงฆ์เจ้าอาวาส	แม้ไม่ใช่อย่างเคร่งครดัแต่เพือ่ป้องกนัการกระท�าทีเ่กนิขอบเขต
พระศาสนจักรก�าหนดไว้	 ป้องกันการสอน	 การแนะน�า	 ที่ผิดต่อความเชื่อหรือต่อค�าสอนของ 
พระศาสนจักร	
	 	 	 5.	พระสงฆ์ต้องสนใจส่งเสริมชาวคริสตังประกาศข่าวดี	โดยกลุ่มคาทอลิกที่มีบทบาท
ส�าคัญช่วยภารกิจของพระศาสนจักรบรรลุเป้าหมาย	พระสงฆ์ต้องสอดส่องดูแลประชากรของพระเจ้า
โดยเฉพาะฆราวาสแพร่ธรรม	 และกลุ่มกิจการคาทอลิก	 ซ่ึงพระศาสนจักรได้รับอ�านาจจากพระเยซ ู
คริสตเจ้า	 สามารถจัดการปรับปรุงงานของพระศาสนจักรให้เหมาะสมกับสมัย	 สถานที่	 ภูมิภาค	 และ
ความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงของโลก	เนื่องด้วยศาสนาคริสต์ต้องเผยแพร่ศาสนาไปทั่วโลก	รวมทั้งสังคม
ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	การที่มีกฎว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ท�าให้ศาสนาคริสต์มี
จ�านวนผู้นับถือศาสนามากที่สุด	 นอกจากนี้พระศาสนจักรก�าหนดให้บาทหลวงสนใจเรื่องกลุ่มกิจการ
คาทอลิกและตราไว้ในประมวลกฎหมายของพระศาสนจักร	ดังนี้
	 	 	 พระสงฆ์ผู้อภิบาลสัตบุรุษต้องรับรู้	 และส่งเสริมบทบาทของคริสตชนฆราวาสในการ
ประกาศข่าวดีของพระ	ศาสนจักร	ประคับประคองดูแลองค์กรหรือกลุ่มกิจการคาทอลิก	มีจุดประสงค์
ศักดิ์สิทธิ์ช่วยงานพระศาสนจักรเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมีประดยชน์ยิ่งของพระสังฆราช	คณะสงฆ	์เจ้าอาวาส	
พระสงฆ์ต้องพยายามรับรองกลุ่มกิจการคาทอลิกเหล่านี้	 ว่ามีคุณประโยชน์แก่สังคมคริสตชนในเขตวัด
ของตน	 พวกเขายอมอุทิศตนเองเป็นสมาชิกของวัดของเขตมิสซัง	 และพระศาสนจักรสากล	 เพ่ือมี 
ส่วนร่วมส่งเสรมิและปฏบิตังิานของพระศาสนจักรในด้านสังคมให้บรรลุเป้าหมาย	(1983:	529	อ้างจาก	
เกรียงศักดิ์	โกวิทวานิช	มุขนายก	และคณะ,	2550	:	95)	
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	 	 	 บาทหลวงต้องสนใจรับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะความปรารถนาดีของกลุ่ม 
ชาวคริสตังเสมอ	 บาทหลวงต้องยอมรับความรู้	 ความช�านาญ	 คุณวุฒิและความสามารถของกลุ่ม 
ชาวคริสตัง	ในกิจการด้านต่างๆ	บาทหลวงจะอยู่ท่ามกลางกลุ่มคริสตชนดั่งบิดากับบุตร	ส่วนบาทหลวง
ที่ไม่สนใจกลุ่มกิจการคาทอลิกที่มีอยู่ในวัดของตน	ปล่อยปละละเลยไม่มีความคิดริเร่ิมท่ีเป็นประโยชน์
แก่วัด	สิ่งนั้นเป็นสัญญาณของความพังทลายของวัดในไม่ช้า
	 	 	 จากบทบาทของบาทหลวงทีบ่ญัญตั	ิท�าให้เข้าใจถงึบทบาทของพระสงฆ์ศาสนาครสิต์
และมุมมองแนวทางการจัดการด้านต่างๆของศาสนา	 ท่ีเน้นการจัดการใช้หลักทางศาสนาและสภาพ
แวดล้อมทางสงัคม	รวมท้ังการมส่ีวนร่วมระหว่างบาทหลวงและชาวครสิตัง	ทางศาสนจกัรเน้นการมส่ีวน
ร่วมจนก�าหนดเป็นกรอบ	 ซึ่งคุณพ่อวิชาและคุณพ่อทวีศักดิ์ทั้งสองท่านปฏิบัติศาสนกิจอย่างที่บทบาท
ของบาทหลวงที่ทางศาสนจักรได้ให้ค�าจ�ากัดความข้างต้น
 3.2  รปูแบบกำรบรหิำรงำนและกำรจดักำรทรพัยำกรวฒันธรรมของวัดนกับญุยอแซฟ 
อยุธยำ ในปัจจุบัน 
	 		 	 ด้านทรพัยากรวฒันธรรมของวดันกับญุยอแซฟนัน้ส่วนใหญ่	เป็นทรพัยากรวฒันธรรม
ทีใ่ช้ประโยชน์ในการปฏบิตัศิาสนกจิทางศาสนา	เช่น	การเข้าร่วมมสิซาทกุวนัอาทติย์	วนัส�าคญัตามหลัก
ศาสนาท่ีมีปฏิทินทางศาสนาคริสต์	 (ภาคผนวก	 ค)	 ที่ปฏิบัติแบบเดียวกันทั้งโลก	 ยกตัวอย่าง	 เทศกาล 
มหาพรตที่คล้ายเทศกาลวันเข้าพรรษา	 ซึ่งทุกวันส�าคัญทางศาสนาจะมีพิธีกรรมท�าพิธีเสมือนเป็น
สัญลักษณ์ทางศาสนา	 โดยการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของคุณพ่อทวีศักดิ์จะเน้นให้ความส�าคัญกับ
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา	 เพราะคุณพ่อมีบทบาทจัดการโดยตรง	 คือ	
เป็นผู้น�าทางศาสนาในการท�าพิธีกรรม	 ซ่ึงท่านมีบทบาทเป็นสื่อกลางระหว่างคริสตชนกับพระเยซู	 
คริสตเจ้า	 โดยทุกส่วนของการท�าพิธีกรรมล้วนมีความหมายระหว่างพิธีทั้งสิ้น	 ตั้งแต่อุปกรณ์	 บทสวด	
หรือเครื่องแต่งกาย	 ฯลฯ	 ศาสนาคริสต์นั้นใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายทางศาสนา	 ผ่านพิธีกรรม	 คือ	 
การรกัษาทรพัยากรวฒันธรรมในแบบของศาสนาครสิต์	รปูแบบพธิกีรรมเป็นการสบืทอดมาแต่สมยัอดตี
และขัน้ตอน	ทีม่ลีกัษณะรปูแบบเดยีวกนัทัง้โลก	แต่มกีารปรับเปลีย่นไปตามแต่ละท้องถิน่	รวมทัง้บทบาท
ของคุณพ่อด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในวัด	ที่เป็นสถานท่ีเกี่ยวกับศาสนายังมีส่วนร่วม
กับพื้นที่ของชุมชน	 และการศึกษาซึ่งโครงสร้างของวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 นั้นสามารถมองเห็น 
ภาพโครงสร้างของวัดที่ประกอบด้วย	ล�าดับขั้นของต�าแหน่งต่างๆ	แผนภูมิที	่1	ดังนี้	
	 	 	 ผู้มีอ�านาจสูงสุดการบริหารวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	คือ	บาทหลวงยอแซฟทวีศักดิ์	
(เจ้าอาวาส)	 ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดของวัด	 นอกจากดูแลกิจการภายในวัดยังรวมถึงต�าแหน่งการ 
บริหารของโรงเรียนยอแซฟ	 อยุธยา	 ภายใต้การดูแลของวัด	 แต่การบริหารดูแลของโรงเรียนมอบให ้
ซิสเตอร์แบร์นาแด็ตมยุรา	 ที่มีอ�านาจตัดสินใจรองจากท่านเป็นผู้ดูแล	 และมีซิสเตอร์มารีอาสายพิณ 
เป็นผู้ช่วย	 โดยซิสเตอร์ทั้งสองยังช่วยบริหารดูแลกิจการเกี่ยวข้องกับวัด	คือ	จัดการเกี่ยวกับเงินท�าบุญ
ของวัดและเรื่องการเงินทั่วไป	ดูแลกลุ่มประสานเสียง	จัดการเรื่องจัดดอกไม้ในงานพิธีกรรมทางศาสนา
คริสต์ในโอกาสต่างๆ	 เช่น	 แต่งงาน	 งานวันฉลอง	 งานศพ	 ฯลฯ	 ดูแลเรื่องทั่วไป	 เชน่	 จัดอาหารให้กับ 
เจ้าอาวาส	 เพราะศาสนาคริสต์มีข้อแตกต่างจากศาสนาพุทธคือไม่มีการบิณฑบาตร	 เร่ืองอาหารจึง 
ดูแลตัวเอง	
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	 	 	 เนื่องด้วยทางศาสนาคริสต์ไม่มีผู ้ที่บวชมาก	 เพราะการบวชของศาสนาคริสต์มี 
วิธีการบวชที่มีระเบียบและคัดกรองหลายขั้นตอนก่อนจะได้บวชเป็นบาทหลวง	เช่น	ต้องเป็นผู้มีกระแส
เรียก	 ท่ีมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิต	 และเข้าเรียนของโรงเรียนบาทหลวง	 และส่วนใหญ่ไม่ค่อย 
มีการสึก	 บางวัดนั้นมีบาทหลวงประจ�าวัดมากกว่า	 1	 รูป	 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด	 แต่จ�านวนของ 
บาทหลวงภายในวัดไม่ได้มีจ�านวนมาก	บางวัดจึงมีบาทหลวงเป็นเจ้าอาวาสเพียงรูปเดียว	ซึ่งเรื่องต่างๆ	
เจ้าอาวาสเป็นผู้ตัดสินใจข้ันสุดท้าย	 มีเลขานุการวัดที่เป็นผู้ช่วยและดูแลงานต่างๆและคุยงานกับ	 
ทกุฝ่าย	และเจ้าหน้าท่ีวดัจะเป็นผูช่้วยจากทกุคน	และเจ้าหน้าทีว่ดัส่วนใหญ่	คอื	ชาวเขา	จากแม่ฮ่องสอน
ที่นับถือศาสนาคริสต์มาสมัครงานกับทางวัด	 และบางคนย้ายมาท�างานท้ังครอบครัว	 งานของ 
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับดูแลสถานท่ีภายในวัด	 คือ	 การท�าความสะอาดทั้งภายในภายนอกวัดและบ้านพัก 
บาทหลวง	บ้านพักซิสเตอร์	ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ท�าพิธีกรรม	ดูแลสวน	ดูแลความสะอาดของสุสาน	 
ตั้งโต๊ะอาหาร	
	 ทางวัดเป็นระบบการจ้างงานมีเงินเดือนให้ทั้งเลขานุการและเจ้าหน้าที	่ พร้อมมีสวัสดิการ	
คือ	 จัดสรรพื้นท่ีสร้างบ้านพักให้กับเลขานุการกับเจ้าหน้าที่วัด	 ใช้น�้าและไฟฟ้าฟรี	 และมีวันหยุด 
ทั้งตามปฏิทินศาสนาคริสต์และตามปฏิทินราชการของไทย	หมายรวมถึงวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา
ที่ก�าหนดเป็นวันหยุดราชการ	 พร้อมกับเงินเดือนที่ทางมิสซังกรุงเทพฯก�าหนด	 โครงสร้างการบริหาร 
ของวัดศาสนาคริสต์มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบบริษัท	 แต่คุณพ่อก็ไม่ได้ใช้อ�านาจแบบผูกขาด	 
เน่ืองจากการบริหารของวัดมีกฏระเบียบมาจากมิสซังส่วนกลาง	 คุณพ่อจะดูแลจัดการเกี่ยวกับ 
วัดทั่วไป	 ส่วนเรื่องเงินที่ใช้บริหารวัดนั้น	 ทางวัดมีรายได้จากโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่	 ค่าเช่าที่ดินและ 
เงินที่ท�าบุญบางส่วน	

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โครงสร้ำงกำรบริหำรวัดนักบุญยอแซฟ
พ.ศ.2554-2558 

แผนภูมิที่	1		โครงสร้างการบริหารวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ที่มา	:	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	ผู้ท�า
	 (หมายเหตุ	แผนภูมินี้มาจากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาส	เลขานุการวัดและสังเกตการบริหาร 
	 งานเมื่อครั้งลงพื้นที่)
 
	 	 	 รูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของคุณพ่อ	 ถ้าเป็นเรื่องการดูแลรักษาทั่วไป
ของทรัพยากรคุณพ่อจะจัดการดูแลเอง	เช่น	ซ่อมแซมโบสถ์ที่ไม่ใช่โครงสร้างหลักๆของโบสถ์	เช่น	การ
ติดเครื่องปรับอากาศภายในวัด	ติดตั้งเครื่องขยายเสียงภายในภายนอกวัด	แต่ถ้ากรณีใหญ	่เช่น	บูรณะ
โบสถ์ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและเงินในการบูรณะ	 ต้องท�าเรื่องเป็นจดหมายยื่นไปที่มิสซังส่วนกลางให้ท�า
เร่ืองอนุมัติ	 โดยมิสซังส่วนกลางมีโครงสร้างการบริหารเพื่อตัดสินใจและแบ่งเป็นหน่วยงานต่างๆที่มี 
คณะท�างานดังนี้	(แผนภูมิที่	2)
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พระสงฆภ์ายในวดัไม่ไดมี้จาํนวนมาก บางวดัจึงมีพระสงฆเ์ป็นเจา้อาวาสเพียงรูปเดียว ซ่ึงเร่ืองต่างๆเจา้

อาวาสเป็นผูต้ดัสินใจขั้นสุดทา้ย มีเลขานุการวดัท่ีเป็นผูช่้วยและดูแลงานต่างๆและคุยงานกบัทุกฝ่าย และ

เจา้หนา้ท่ีวดัจะเป็นผูช่้วยจากทุกคน และเจา้หนา้ท่ีวดัส่วนใหญ่ คือ ชาวเขาจากแม่ฮ่องสอนท่ีนบัถือศาสนา

คริสต ์มาสมคัรงานกบัทางวดั และบางคนยา้ยมาทาํงานทั้งครอบครัว งานของเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัดูแลสถานท่ี

ภายในวดั คือ การทาํความสะอาดทั้งภายในภายนอกวดัและบา้นพกัพระสงฆ ์บา้นพกัซิสเตอร์ ดูแลจดัเกบ็

อุปกรณ์ท่ีใชท้าํพิธีกรรม ดูแลสวน ดูแลความสะอาดของสุสาน ตั้งโตะ๊อาหาร ทางวดัเป็นระบบการจา้งงานมี

เงินเดือนใหท้ั้งเลขานุการและเขา้หนา้ท่ี พร้อมมีสวสัดิการ คือ จดัสรรพื้นท่ีสร้างบา้นพกัใหก้บัเลขานุการกบั

เจา้หนา้ท่ีวดั  ใชน้ํ้ าและไฟฟ้าฟรี และมีวนัหยดุกบัเงินเดือน โครงสร้างการบริหารของวดัศาสนาคริสตค์ลา้ย

กบัรูปแบบบริษทั  แต่คุณพอ่กไ็ม่ไดใ้ชอ้าํนาจแบบผกูขาด เน่ืองจากการบริหารของวดัมีกฏระเบียบมาจาก

มิสซงัส่วนกลาง คุณพอ่จะดูแลจดัการเก่ียวกบัวดัทัว่ไป ส่วนเร่ืองเงินท่ีใชบ้ริหารวดันั้น ทางวดัมีรายไดจ้าก

โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่และเงินท่ีทาํบุญบางส่วน  

โครงสร้างการบริหารวดันักบุญยอแซฟ 

พ.ศ.2554-2558  

 

แผนภูมิท่ี 1 โครงสร้างการบริหารวดันกับุญยอแซฟ อยธุยา ท่ีมา : จุฑามาศ อุ่นจิตสมปอง ผูท้าํ 

(หมายเหตุ แผนภูมิน้ีมาจากการสมัภาษณ์เจา้อาวาส เลขานุการวดัและสงัเกตการบริหารงานเม่ือคร้ังลงพื้นท่ี) 

 รูปแบบการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของคุณพอ่ ถา้เป็นเร่ืองการดูแลรักษาทัว่ไปของทรัพยากร

คุณพอ่จะจดัการดูแลเอง เช่น ซ่อมแซมโบสถท่ี์ไม่ใช่โครงสร้างหลกัๆของโบสถ ์เช่น การติด

เคร่ืองปรับอากาศภายในวดั ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียงภายในภายนอกวดั แต่ถา้กรณีใหญ่ เช่น บูรณะโบสถท่ี์

บาทหลวงยอแซฟทวีศักด์ิ กิจเจริญ

เจาอาวาส           

ซิสเตอรแบรนาแด็ต มยุรา วาปโส

อธิการิณี/ผูอํานวยการรร.ร.ยอแซฟอยุธยา คุณเกียรติภูมิ ประทุมป

เลขานุการวดั

เจาหนาท่ีวัด

ซสิเตอรมารีอา สายพิณสุขสุศลิป   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิแสดงกำรบริหำรองค์กรของสภำพระสังฆรำชฯ

	 หน่วยงานของศาสนาคริสต์จะหลากหลายและครอบคลุมทุกด้านของสังคม	 โดยแบ่งเป็น
สัดส่วนชัดเจนและความส�าคัญในแต่ละด้าน	 เช่น	 ด้านท่ีเก่ียวกับศาสนา	 การศึกษา	 สังคม	 และ	 
ด้านสือ่สารท่ีปัจจบัุนปรบัเปลีย่นให้มคีวามทนัสมยัตามกระแสสงัคม	เพิม่การเข้าถงึศาสนาครสิต์ผ่านสือ่
ออนไลน์	ส�าหรบัคนท่ีสนใจข้อมลูของศาสนาหรอืองค์กรต่างๆ	รวมทัง้ข้อมลูของแต่ละวดัในศาสนาครสิต์	
ระบบเทคโนโลยทีีม่รีะบบการจดัการเข้าถงึข้อมลูมส่ีวนส�าคญัด้านให้ความรู	้และการทราบข้อมลูข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆของแต่ละวัดแก่คริสตชนและผู้ที่สนใจในศาสนาคริสต์	 จากระบบที่มีหน่วยงานดูแลของ
องค์กรส่วนกลางของศาสนาคริสต์	 การด�าเนินงานต่างๆเรื่องที่แจ้งของแต่ละเรื่อง	 ทางองค์กรศาสนา
คริสต์จะพิจารณาว่าเรื่องไหนฝ่ายไหนเป็นผู้ดูแล	 และตรวจสอบและให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจเพื่อด�าเนิน
การต่อไป	

แผนภูมิที่	2	:	ที่มา	สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย,	2557	:	12
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   แผนภูมิแสดงการบริหารองค์กรของสภาพระสังฆราชฯ  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน่วยงานของศาสนาคริสตจ์ะหลากหลายและครอบคลุมทุกดา้นของสงัคม โดยแบ่งเป็น

สดัส่วนชดัเจนและความสาํคญัในแต่ละดา้น เช่น ดา้นท่ีเก่ียวกบัศาสนา การศึกษา สงัคม และ      

ดา้นส่ือสารท่ีปัจจุบนัปรับเปล่ียนใหมี้ความทนัสมยัตามกระแสสงัคม เพิ่มการเขา้ถึงศาสนาคริสต์

ผา่นส่ือออนไลน์  สาํหรับคนท่ีสนใจขอ้มูลของศาสนาหรือองคก์รต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลของแต่ละวดั

ในศาสนาคริสต ์ระบบเทคโนโลยท่ีีมีระบบการจดัการเขา้ถึงขอ้มูลมีส่วนสาํคญัดา้นใหค้วามรู้ และ

การทราบขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของแต่ละวดัแก่คริสตชนและผูท่ี้สนใจในศาสนาคริสต ์จาก

ระบบท่ีมีหน่วยงานดูแลขององคก์รส่วนกลางของศาสนาคริสต ์การดาํเนินงานต่างๆเร่ืองท่ีแจง้ของ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

 

สมณองคก์รสนบัสนุนงาน

แพร่ธรรมในประเทศไทย

(PMS) 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา

กฏหมายบา้นเมืองและ

เศรษฐกิจ 

คณะกรรมการดาํเนินงานสภาฯ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา

เทววทิยา 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา

กฏหมายพระศาสนจกัร 

สาํนกังานสภาพระสงัฆราชฯ 

-  สาํนกังานเลาขาธิการ 

-  สาํนกันโยบาย 

-  สาํนกังบประมาณ 

กรรมการฝ่ายอภิบาลคริสตชน 

คณะกรรมการฯเพือ่พธีิกรรม 

 แผนกพิธีกรรมและศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 

 แผนกดนตรีศกัด์ิสิทธ์ิ 

 แผนกศิลปะและสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 

คณะกรรมการฯ                         

เพือ่คริสตศาสนธรรม 

 แผนกพระคมัภีร์ 

 แผนกคริสตธรรม 

คณะกรรมการเพือ่พระสงฆ์และ    

 ผู้ถวายตวั 

 แผนกพระสงฆ ์

 แผนกผูถ้วายตวั 

 แผนกสามเณราลยัและกระแสเรียก 

คณะกรรมการฯเพือ่คริสตชน

ฆราวาส 

 แผนกองคก์รฆราวาส 

 แผนกครอบครัว 

 แผนกเยาวชน 

 

กรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและ

การศึกษาคาทอลกิ 

คณะกรรมการฯ เพือ่การ

ธรรมทูต 

คณะกรรมการฯ เพือ่ศาสน

สัมพนัธ์และคริสตศาสนจักร

สัมพนัธ์ 

คณะกรรมการฯ เพือ่

การศึกษา 

คณะกรรมการฯ เพือ่มรดก

วฒันธรรม 

 

กรรมมาธิการฝ่ายสงัคม 

(CARITAS THAILAND) 

คณะกรรมการฯ เพือ่การ

พฒันาสังคม 

 แผนกพฒันาสงัคม 

 แผนกความยติุธรรมและสันติ 

 แผนกสุขภาพอนามยั 

 แผนกกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

 แผนกสตรี 

คณะกรรมการฯ เพือ่การ

อภิบาลสังคม 

 แผนกผูอ้พยพยา้ยถ่ินและ       

ผูถ้กูคุมขงั 

 แผนกผูท่้องเท่ียวและผูเ้ดิน

ทะเล 

 แผนกผูป้ระสบภยัและผูล้ี้ภยั 

กรรมาธิการฝ่ายส่ือสาร

สังคม 

(ส่ือมวลชนคาทอลกิ

ประเทศไทย) 

คณะกรรมการฯ เพือ่

ส่ือมวลชน 

 แผนกการพิมพ ์

 แผนกวิทย-ุโทรทศัน์-ส่ือ

ศึกษา 

 แผนกการแปลและ

บญัญติัศพัท ์

คณะกรรมการฯ เพือ่

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

แผนภมิูท่ี 2 : ท่ีมา ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย,2557 : 12 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 	 	 ฉะนั้นส่วนที่เป็นสิ่งก่อสร้าง	คือ	โบสถ์จึงต้องมีการแจ้งท�าจดหมายท�าเรื่องอย่างเป็น
ขัน้ตอน	เมือ่ครัง้บรูณะโบสถ์ของวดันกับญุยอแซฟ	อยุธยา	ในพ.ศ.2541	(ค.ศ.1998)	ทางวดันักบุญยอแซฟ	
อยธุยา	ท�าจดหมายแจ้งเรื่องแก่ทางมิสซังคาทอลิก	พระสังฆราชมอบให้คณะกรรมการด้านพิธีกรรม 
และศิลปะในพิธีกรรม	 และลงความเห็นว่า	 วัดมีอายุเก่าแก่และด�าเนินการจัดซ่อมแซมหลายครั้ง	 
งานโครงสร้างหลักของวัดเริ่มเสียหายเพิ่มมากขึ้นจากกาลเวลา	 ทางคณะกรรมการมิสซังคาทอลิก	 
มอบหมายให้บริษัทมรดกโลก	จ�ากัด	ศึกษาและส�ารวจความเสียหายของอาคารของโบสถ์	แล้วน�าผลที่
ศึกษามาออกแบบคิดหาวิธีการบูรณะ	สร้างความแข็งแรง	คือ	โครงสร้างอาคาร	ผนังอาคาร	ซุ้มนักบุญ	
ฝ้าเพดาน	 เป็นต้น	 และอนุรักษ์การประดับตกแต่งต่างๆภายในวัด	 การบูรณะต้องท�าให้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในถูกต้องตามที่เคยเป็นมาในอดีต	 เพื่อไม่ให้เสียคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และคุณค่าทางด้านจิตใจของคริสตชน	ทางบริษัทมรดกโลกส�ารวจความเสียหายเสร็จ 
เมื่อเดือนเมษายน	และน�าเสนอผลการส�ารวจ	
   แนวทำงทำงอนุรักษ์แก่คณะกรรมกำรฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 มีล�าดับขั้นตอน	 คือ	 
(วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา,	2555)
	 	 	 1.		ศกึษาข้อมลูทางประวตัศิาสตร์และโบราณคด	ีเพือ่น�าข้อมลูมาประกอบการศกึษา
และออกแบบเพื่ออนุรักษ์ต่อไป
	 	 	 2.		ส�ารวจและท�าผังบริเวณโดยรอบวัด	รวมทั้งส�ารวจค่าระดับการทรุดตัวของวัด
	 	 	 3.		ส�ารวจและเขียนแบบแปลนในปัจจุบันของวัด	ทั้งแผนผังพื้น	ผังรูปด้านทั้ง	4	ด้าน	
ผังรูปตัด	ผังแปลน	หลังคา	เพื่อบันทึกสภาพความช�ารุดเสียหายของวัด
	 	 	 4.		ขุดตรวจฐานรากของวัด	 โดยขุดทดสอบที่ด้านข้างฐานอาคารด้านตะวันตก	 
เพื่อตรวจสอบลักษณะของฐานรากและตรวจสอบศึกษาชั้นดินทางโบราณคดี
	 	 	 5.		ออกแบบเพื่อบูรณะ	 โดยออกแบบการเสริมความมั่นคงของผนังอาคาร	 และ 
เสริมความมั่นคงอาคารด้านหลัง
	 	 	 6.		ออกแบบเพื่อบูรณะอาคารส่วนอื่นๆ	 เช่น	 บานหน้าต่าง	 บานเกล็ดหอระฆัง	 
พื้น	ผนังภายในและภายนอก	ฝ้าเพดาน	การประดับตกแต่งส่วนต่างๆ
	 	 	 7.	รวบรวมข้อมลูต่างๆ	เพือ่จดัท�ารายการประกอบแบบเพือ่บรูณะและประมาณราคา	
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะส่วนต่างๆ	
	 	 	 ในเดอืนพฤศจกิายน	พ.ศ.2544	(ค.ศ.2001)	ทางมสิซังฯแจ้งให้บรษิทัมรดกโลก	จ�ากดั	
ให้ส�ารวจเพิ่มเติมจากท่ีเคยส�ารวจไว้	 เนื่องจากสภาพของวัดบางส่วนมีสภาพช�ารุดมากขึ้นจากที่ส�ารวจ	
โดยผลส�ารวจสภาพความเสียหายของวัดที่เพิ่มขึ้น	คือ
   1.  ฐำนรำก	ที่ท�าการขุดพบว่า	ฐานของอาคารมีต่อลงไปอีกเกือบ	1	เมตร	และตั้งอยู่
บนคานปูนหล่อ	 ท่ีรองรับฐานอาคารโดยตลอดทุกแนว	 คานรองรับฐานอาคารยังมีสภาพแข็งแรง	 
ฐานอาคารจึงไม่ปรากฏการทรุดตัว	พอสรุปว่าฐานรากของวัดยังคงสภาพแข็งแรง
   2.  หลังคำ	 สภาพไม้โครงสร้างส่วนใหญ่อยู่ในสภาพค่อนข้างดี	 มีผุเปื่อย	 ทรุดตัว	 
เสยีหายบ้างประมาณ	30%	-	40%	เนือ่งจากความชืน้และน�า้ทีร่ัว่ซมึมาจากกระเบือ้งมงุหลงัคาทีแ่ตกรัว่	
ท�าให้ไม้ผเุป่ือย	ประกอบกบัการแตกร้าวของผนงัอาคารท�าให้โครงสร้างของหลังคาเคล่ือนตัวไปบางส่วน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84

   3.  ผนังอำคำร	 ปรากฏสภาพความช�ารุดเสียหายมากท่ีสุด	 เนื่องจากผนังมีรอย 
แตกร้าว	 อันเกิดจากน�้าหนักของกระเบื้องมุงหลังคาเดิมที่น�้าหนักมาก	 ท�าให้การถึบตัวผนังส่วนบน	 
จึงเกิดรอยแตกร้าวที่ผนังบริเวณพระแท่นและภายในห้องสังฆภัณฑ์	 รอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นส่งผล 
ให้สภาพอาคารช�ารดุมาก	ทางวดัจงึขงึลวดสลงิโยงผนงัทัง้	2	ด้าน	และท�าแผงค�า้ยนัทีม่มุอาคารด้านหลัง
ทั้ง	 2	 มุม	 ผนังอาคารภายนอกมีสภาพบิ่นกะเทาะ	 เกิดจากเสื่อมสภาพของวัสดุก่อสร้างปูนฉาบ 
หมดสภาพ	 80%	 และส่วนที่ช�ารุดเพิ่มเติม	 คือ	 ส่วนของผนังหอระฆังด้านนอกด้านตะวันตกที่อิฐ 
ผุเปื่อยและร่วงมาเป็นแผง	 ท�าให้ประตูทางเข้าทางด้านนี้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้	 เนื่องจากเกรงว่าอิฐ 
จะร่วงเพิ่มขึ้น
   4.  พื้น	ส่วนภายในอาคารยังอยู่ในสภาพดี	 เนื่องจากเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	แล้ว 
ปูพื้นใหม่เมื่อไม่นานมานี้	 มีแต่ส่วนพ้ืนภายในห้องสังฆภัณฑ์ท่ียังไม่ได้บูรณะ	 ท�าให้มีสภาพทรุดตัว	 
พื้นแตกร้าวทั้งหมด
   5. ส่วนกำรประดับตกแต่งภำยในอำคำร	 ตั้งแต่ฝ้าเพดานที่เริ่มมีสภาพผุกร่อน	 
สีที่ทาเริ่มเสื่อมสภาพ	 ซุ้มพระแท่นและการประดับตกแต่งเริ่มเสื่อมสภาพ	 ปูนปั้นบิ่นกะเทาะ	 ส่วนที่ 
เสยีหายทีส่ดุ	คอื	บานหน้าต่างกระจกสีสเตนกลาส	ทีแ่ตกเสยีหายทกุช่อง	ถ้าไม่บรูณะซ่อมแซมจะท�าให้
สภาพกระจกเสียหายมากกว่านี้	นอกจากนี้สภาพบานประต	ูมีสภาพความเสียหาย	ช�ารุดเช่นกัน
	 	 	 สภาพโดยรวมของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	เกิดความเสียหายผนังส่วนบน	ซึ่งส่งผล
ความเสียหายกระทบไปถึงหลังคา	ผนัง	ซุ้มพระแท่น	พื้น	และส่วนประดับอื่นๆ	ถ้าไม่เสริมความมั่นคง
ของผนัง	จะท�าให้เสียหายมากกว่านี้
   แนวทำงกำรบูณะเชิงอนุรักษ์
	 	 	 เนื่องด้วยวัดนักบุญยอแซฟ	 มีความส�าคัญของวัดทางศาสนาแห่งหนี่งที่ไม่ใช่เฉพาะ
ศาสนาคริสต์	 ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี	 อีกทั้งเป็นศาสนสถานที่ยังประกอบพิธีทาง
ศาสนาเป็นประจ�า	จึงจัดเป็นศาสนสถานประเภทที่ยังมีชีวิต	(Living	Monument)	คือ	โบราณสถานที่
ยังใช้งาน	 ดังน้ันการบูรณะต้องค�านึงถึงประโยชน์การใช้งานและอนุรักษ์อาคารให้คงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีมีความสอดคล้องกัน	 เพื่อหาแนวทางการบูรณะตามวัตถุประสงค์ของวัด
และคณะมิสซังฯ	บริษัทมรดกโลก	จ�ากัด	ค�านึงถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนา	การ
ใช้งาน	 และการเป็นศาสนสถานส�าคัญ	 ซึ่งท่ีทางมิสซังคาทอลิกไม่ได้ให้กรมศิลปากรเข้ามาด�าเนินการ
อนุรักษ์	 เพราะโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 นั้นไม่ได้ข้ึนทะเบียนโบราณสถาน	 และการบูรณะของ
คณะมิสซังมีคณะท�างานที่มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง
โบสถ์หรือบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์	 และจัดตั้งคณะร่วมงานจากสาขาอาชีพต่างๆ	 เพ่ือประสานงานและ
ควบคุมดูแลโครงการจนแล้วเสร็จ	คณะท�างานประกอบด้วย	(คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปะในพิธีกรรม,	
2547:	66-67)	
	 	 	 1.	พระสังฆราชหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	 ฐานะเจ้าของโครงการ	 ผู้ก�าหนดนโยบาย	
มีหน้าท่ีแนะน�าแก้ไขเปลี่ยนแปลงพิจารณาอนุมัติรูปแบบ	 งบประมาณในขั้นตอนต่างๆตามที่ทาง 
เจ้าอาวาสเสนอ	ซึง่พระสงัฆราชหรอืตวัแทนจะฟังความคดิเหน็จากคณะกรรมการทางด้านพธิกีรรมและ
ศิลปะในพิธีกรรมหรือผู้ช�านาญอื่นๆ	เพื่อก�าหนดแนวทางการอนุมัติและตัดสินเรื่องส�าคัญต่างๆ
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	 	 	 2.	คณะกรรมการด้านพิธีกรรมหรือศิลปะในพิธีกรรม	 เป็นคณะกรรมการระดับ
สังฆมณฑล	 ในฐานะท่ีปรึกษาและควบคุมโครงการของสังฆมณฑล	 มีหน้าที่ให้ข้อมูล	 แนวคิด	 
วัตถุประสงค์	 ความหมายและความต้องการด้านพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้อง	 แก่สถาปนิกเพ่ือออกแบบตาม 
หลักศาสนา
	 	 	 3.		เจ้าอาวาส	ฐานะผูจ้ดัการโครงการด้านนโยบาย	ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานประชมุของ
คณะท�างานประสานงานและรวบรวมข้อมูลความต้องการ	 ทั้งจากพระสังฆราชและสัตบุรุษ	 รวมทั้ง 
คณะท�างานด้านพธิกีรรมและศลิปะในพธิกีรรม	ใช้เป็นแนวทางในการแบบควบคมุโครงการตามขัน้ตอน
และแผนงาน
	 	 	 4.	สภาภิบาล	 มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน	 เช่น	 ด้านวัฒนธรรม	 ประเพณ	ี 
ความเชื่อ	เป็นต้น	คณะท�างานจะแจ้งความคืบหน้า	ปัญหา	อุปสรรคให้ชุมชนทราบเป็นระยะ	เพื่อเกิด
ความร่วมมือร่วมใจ
	 	 	 5.	 ท่ีปรึกษาด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและโบราณคดี	 ฐานะที่ปรึกษา 
คณะท�างาน	มีหน้าที่ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและโบราณคดีที่เกี่ยวกับโบสถ์	พร้อมทั้ง
เสนอแนะและเหตผุลทางวชิาการแก่คณะท�างาน	เพือ่ใช้เป็นแนวทางออกแบบได้อย่างถกูต้องสอดคล้อง
กับรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบเดิมของโบสถ์
	 	 	 6.	สถาปนิก	 วิศวกร	 และนักออกแบบ	 ในฐานะผู้ด�าเนินงาน	 มีหน้าที่ศึกษาข้อมูล	
วิเคราะห์	 เสนอแนะและออกแบบตามความต้องการและค�าแนะน�าของคณะท�างาน	 ก�าหนดขั้นตอน 
การด�าเนินงาน	 งบประมาณ	 ระยะเวลาด�าเนินการ	 พร้อมแนวคิดและเหตุผลสนับสนุนเป็นระยะเพื่อ 
ขอความเห็นชอบ
	 	 	 ซึ่งคณะท�างานแต่ละฝ่ายต้องเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของตน	 และ 
เคารพบทบาทของผู้อื่นในคณะท�างานเพื่องานประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	 เมื่อครั้งบูรณะโบสถ ์
จากปรึกษาฝ่ายต่างๆ	 สรุปด�าเนินการจ้างบริษัทที่มีนักโบราณคดี	 ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี	้ 
และเข้าใจความส�าคัญของสถาปัตยกรรมของวัดท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	 และคุณค่าทาง 
จิตวิญญาณ
	 	 	 นอกจากการบรหิารจดัการภายในวดัทีค่ณุพ่อเป็นเจ้าอาวาสวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	
เรือ่งการจดัการทรพัยากรวฒันธรรรมและด้านอืน่	ทางวดัมส่ีวนร่วมกบัชาวคริสตังในการบริหารจัดการ
คือ	 จัดตั้งคณะกรรมการสภาภิบาลที่ช่วยงานของวัดในการมีส่วนร่วม	 โดยเฉพาะพิธีและวันส�าคัญทาง
ศาสนาทีจ่ดักจิกรรม	และช่วยวดัด้านหลกัธรรมความเชือ่	พธิกีรรม	ซึง่บทบาทของชาวคริสตงัจะช่วยการ
ท�างานของคุณพ่อในการเข้าถึงชุมชน	 เพราะกฎระเบียบของมิสซังจะต้องหมุนเวียนการเป็นเจ้าอาวาส	
ประมาณทุก	5	ปี	และชาวคริสตังที่ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการฯเป็นตัวแทนชาวบ้านในชุมชนและ
แบ่งงานด้านต่างๆ	ส่วนการดแูลทางสงัคมของคริสตชนทีอ่ยูใ่นชมุชนรอบวดันัน้	มเีปรสเิดียม	พระมารดา
ผู้ใจดี	 หรือคณะพลมารีย์	 ที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเยี่ยมเยียน	 คนสูงอายุ	 ผู้ป่วย	 เผยแพร่ธรรมสร้างศรัทธา	 
โดยเน้นการใช้สวดภาวนาตามหลักทางศาสนา	 ซึ่งระบบคณะกรรมการฯและพลมารีย์นั้นเป็นบทบาท 
ที่มีความส�าคัญ	 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์และชาวบ้าน	 โครงสร้างของคณะกรรมการฯ 
และพลมารีย์มีดังนี้	(แผนภูมิที่	3,4)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โครงสร้ำงเปรสิเดียม พระมำรดำผู้ใจดี
(สมำชิกพลมำรีย์) พ.ศ.2554 – 2558 

แผนภูมิที่	3	โครงสร้างเปรสิเดียม	พระมารดาผู้ใจด	ีที่มา	:	(วัดนักบุญยอแซฟ,	2558)	
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กิจกรรม และช่วยวดัดา้นหลกัธรรมความเช่ือ พิธีกรรม ซ่ึงบทบาทของฆราวาสจะช่วยการทาํงานของคุณพอ่

ในการเขา้ถึงชุมชน เพราะกฎระเบียบของมิสซงัจะตอ้งหมุนเวียนการเป็นเจา้อาวาส ประมาณทุก 4 ปี และ

ฆราวาสท่ีดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการฯเป็นตวัแทนชาวบา้นในชุมชนและแบ่งงานดา้นต่างๆ ส่วนการ

ดูแลทางสงัคมของคริสตชนท่ีอยูใ่นชุมชนรอบวดันั้น มีเปรสิเดียม พระมารดาผูใ้จดี หรือคณะพลมารีย ์ท่ี

ช่วยดูแลเก่ียวกบัเยีย่มเยยีน คนสูงอาย ุผูป่้วย เผยแพร่ธรรมสร้างศรัทธา โดยเนน้การใชส้วดภาวนาตามหลกั

ทางศาสนา ซ่ึงระบบคณะกรรมการฯและพลมารียน์ั้นเป็นบทบาทท่ีมีความสาํคญั สร้างความสมัพนัธ์

ระหวา่งพระสงฆแ์ละชาวบา้น โครงสร้างของคณะกรรมการฯและพลมารียมี์ดงัน้ี (ดูแผนภูมิท่ี 3,4) 

โครงสรางเปรสิเดียม พระมารดาผูใจดี 
(สมาชิกพลมารีย) พ.ศ.2554 – 2558  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 3 โครงสรางเปรสิเดียม พระมารดาผูใจดี ที่มา : www.jsyutya.com  

 

 

คุณพอยอแซฟ ทวีศักด์ิ กิจเจริญ 
จิตตาธิการ 

 

ซ.เซซลีอีา อุไร  พันธุทวี 
ประธาน 

 

ซ.มารีอา สมศรี   ทรัพยเจริญ 
รองประธาน 

 
ซ.ลูซีอา กาญจณ ี คลายใจ 

เลขานุการ 

 

ซ.เทเรซา ชมยัพร  ตรีมรรคา 
เหรัญญิก 

 

ซ.มารีอา กอแรตตี ปรารมภ ธวัชวงศ 
สมาชกิประจาํการ 

 

ซ.เทเรซา ยุพิน   อันธพันธ 
สมาชกิประจาํการ 

 

ซ.มารอีา ไฉน   ศรีสวัสด์ิชัชวาล 
สมาชกิประจาํการ 

 
ซ.มารีอา กาญจนา  ธรรมอํานวย 

สมาชกิประจาํการ 

 

ซ.มารอีา อนงค  ธารีจิตร 
สมาชกิประจาํการ 

 

ซ.เทเรซา นยิม  ธีระธาร 
สมาชกิประจาํการ 

 

บร.อันเดร โกศล   ธารีจิตร 
สมาชกิประจาํการ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87

โครงสรำ้งคณะกรรมกำรสภำภิบำล
พ.ศ.2554- 2558
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แผนภูมิที ่4 โครงสร้างคณะกรรมการสภาภิบาล ท่ีมา : www.jsyutya.com 

โครงสร้างคณะกรรมการสภาภิบาล 

พ.ศ.2554- 2558 

บาทหลวงยอแซฟ ทวีศักด์ิ  กิจเจริญ 
ประธาน 

 

 

 

อธกิารแบร์นาแด็ต มยรุา วาปีโส 
รองประธาน 

 

 

 

 

     

       

 

  

  

อธิการแบรนาแด็ต มยุรา วาปโส 
รองประธาน 

 

เซซิลีอา อุไร พันธทวี 
ผูอํานวยการ 

เปโตร คมกฤต  ชาญเชาววงศ 
รองผูอํานวยการ 

 

ยาโกเบ ชัยวุฒิ   สําราญรื่น 
รองผูอํานวยการ 

 

เทเรซา สุรัตน   อนันตชาติ 
เลขานุการ 

 

มารอีา อําภา  สุขสมจิต 
เหรัญญิก 

 

เปโตร สมควร  หอทอง 
กรรมการ 

 

ยอหน บปัติสตา บรรเจิด   แสงทอง 
กรรมการ/ตัวแทน ส.ช.ค. 

 

มารอีา วาสนา ธารีจิตร 
กรรมการ 

 

อันนา อรัญญา   ธารีจิตร 
กรรมการ 

 

เรยินา นิภา  แสงทอง 
กรรมการ/ประธานผูสูงอาย ุ

 

อันตน สมบัติ   แซปง 
กรรมการ 

 

เทเรซา วณี   ศุภวิไล 
กรรมการ 

 

อันตน ณัฐพร  ครองหิรญั 
กรรมการ/ประธานเยาวชน 

 

เซราฟนา วิไลวรรณ  บุญฤทธิ ์
กรรมการ 

 

มารีอา วันทนา  หอทอง 
กรรมการ 

 

เปโตร ปรีชา  ศรีสวัสด์ิชัชวาล 
กรรมการ 

 

เปโตร จักรกฤษณ  วัชรมัย 
กรรมการ 

 

เปโตร จาํลอง  บุญคง 
กรรมการ 

 

เปาโล อนุรักษ ไทยประยูร 
กรรมการ 

 

มารีอา ศรีประภา  แตงออน 
กรรมการ/วินเซนตเดอปอล 

 

แผนภูมิที่	4 โครงสร้างคณะกรรมการสภาภิบาล	ที่มา	:	(วัดนักบุญยอแซฟ,	2558)	

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 	 	 จากแผนภูมิของคณะกรรมการฯและคณะพลมารีย์นั้น	 มีหลายคนท่ีด�ารงต�าแหน่ง 
ทั้ง	 2	 แห่ง	 เนื่องจากบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ท�างานร่วมกับชาวบ้านในหลายด้าน	 ซ่ึงเกณฑ์ของการเข้ามา 
เป็นสมาชิกคือ	 ต้องเป็นคริสตชนท่ีเข้าร่วมปฏิบัติทางศาสนกิจ	 และมีความเข้าใจในหลักค�าสอนและ 
ความเชื่อของศาสนา	 รวมทั้งสามารถสื่อสารอธิบายเกี่ยวกับศาสนาได้เป็นอย่างดี	 มีเวลาให้กับการ 
เข้าร่วมประชุมและมีจิตอาสา	 ท้ังคณะกรรมการฯและพลมารีย์นั้น	 ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกส่วนใหญ่จะ 
มีหลากหลายวัย	 แต่วัยเกษียณมากท่ีสุด	 โดยเฉพาะคณะพลมารีย์นั้นจะเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดและเป็น 
ผูห้ญงิมากทีส่ดุ	เนือ่งจากวยันีจ้ะเป็นผูม้คีวามศรทัธาทางศาสนาและอาจเพราะวยัทีว่่างมาช่วยกจิกรรม
ของวัด	 การคัดเลือกต�าแหน่งต่างๆของคณะกรรมการสภาภิบาลและพลมารีย์จะเลือกชาวคริสตัง 
ที่เป็นชาวบ้านตามความเหมาะสม	ด�าเนินงานตามวาระ	2	ปี	และสามารถเป็นติดต่อกันได	้และทางวัด
มีแผนงานประจ�าปีจึงจัดประชุมประจ�าทุกเดือน	 ซึ่งคณะกรรมการฯและคณะพลมารีย์ไม่ได้ท�างาน 
ร่วมกับเฉพาะทางวัดเท่านั้น	 ท�างานร่วมกับกลุ่มคณะท�างานร่วมกับวัดอื่นหรือส่วนกลางที่มีการ 
จัดกิจกรรมร่วมกัน	
   คณะพลมำรย์ี	ของวดันกับญุยอแซฟต้ังข้ึนเมือ่วนัท่ี	9	มนีาคม	พ.ศ.	2519	(ค.ศ.1976)	
สรุปการท�างานตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	พ.ศ.2557	(ค.ศ.2014)	–	วันที่	12	ตุลาคม	พ.ศ.2557	(ค.ศ.
2014)	 เป็นรายงานประจ�าปีล่าสุดของคณะพลมารีย์ของวัดท่ีท�ารายงาน	 โดยเลขานุการวัดเป็นผู้พิมพ์
สรุปในวันประชุมและส่งรายงาน	คูเรียมารีย์สมภพ	เขต	6	คือเกี่ยวกับงานพลมารีย์ประจ�าเขตที่ตั้งของ
แต่ละพลมารีย์	การด�าเนินงานของพลมารีย์ที่แจ้งจะเกี่ยวกับงานที่พลมารีย์ได้ปฏิบัติในรอบป	ีคือ	งาน
เยี่ยม	งานแพร่ธรรมและเสริมศรัทธา	โดยแบ่งออกตามตารางดังนี	้(ตารางที	่1)	
ตารางที่	1	งานเยี่ยมคริสตชนของชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา

งำนที่ปฏิบัติ จ�ำนวนครั้ง ผลที่ได้รับ

1.	เยี่ยมสมาชิกประจ�าการป่วย	7	ราย	 7 สมาชิกดีใจที่พวกพลมารีย์ไปเยี่ยม

2.	เยี่ยมสมาชิกพักชรา	1	ราย 10 สวดภาวนาร่วมกัน

3.	เยี่ยมคริสตชนใจเย็นเฉย	ทิ้งวัดนาน	10	ปี

ขึ้นไป

25 ท�าให้บางคนได้มีโอกาสกลับใจมา

หาพระ

4.	เยี่ยมคู่แต่งงานไม่ถูกต้อง	5	คู่	(ยังไม่พร้อม

ท�าพิธี)

12 ท�าให้ครอบครัวของเขาได้มาวัดบ้าง

5.	เยี่ยมคนป่วยใน-นอกหมู่บ้าน	20	ราย	คน

ป่วย	ที่รพ.	10	ราย	พร้อมดูแลผู้ป่วย	6	ราย

30 ท�าให้คนป่วยมีความสุข	ดีใจที่เรารัก

และห่วงใย

6.	เยี่ยมผู้สูงอายุและพาไปรพ.	13	ราย 9 ท�าให้ผู้สูงอายุมีก�าลังใจมากขึ้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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งำนแพร่ธรรม และเสริมสรำ้งศรัทธำ

งำนที่ปฏิบัติ จ�ำนวนครั้ง ผลที่ได้รับ

1.	สวดสายประค�า	2,000	สาย	ถวายแด่แม่พระ	

เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ

- เป็นการเพิ่มรักศรัทธาต่อพระมากยิ่งขึ้น

2.	ร่วมมิสซา	2,200	ครั้ง	รับศีล	2,200	ครั้ง

เฝ้าศีล	25	ครั้ง	เดินรูป	10	ครั้ง

- ท�าให้เรามีความใกล้ชิดพระ	มีความเชื่อ

ที่มั่นคง	รู้จักการเสียสละเพื่อผู้อื่นเพิ่ม

ขึ้น

3.ศึกษาคู่มือ	470	ครั้ง	อ่านพระคัมภีร์	490	

ครั้ง	อ่านหนังสือศรัทธา	375	ครั้ง	สวดที่สุสาน	

35	ครั้ง

- ท�าให้เข้าใจงานพลมารีย์มากขึ้น	และ

เป็นการเสริมความรัก	ความศรัทธาต่อ

พระ

4.ร่วมสวดภาวนา	หน้าถ�า้แม่พระทุกคืน	ตลอด

เดือนแม่พระลูกประค�า	และโอกาสต่างๆ

- ท�าให้สัตบุรุษมีความรักในการสวดลูก

ประค�ามากขึ้น

5.ร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับโอกาสครบ	

รอบปี	75	ครั้ง	ร่วมฝังศพ	5	ราย	ต่างวัด	4	ราย

- พวกเราได้มีโอกาสสวดภาวนาร่วมกับ

ญาติผู้ล่วงลับ	และเชิญชวนเขาให้กลับใจ

6.ไปร่วมส่งศีลกับคุณพ่อในวันศุกร์ต้นเดือน	ใน

หมู่บ้าน	15	ราย	นอกหมู่บ้าน	5	ราย

5 คนป่วย	คนชรา	มีความสุขและ

ปรารถนาที่จะรับพระ

7.	เชิญสัตบุรุษไปร่วมฉลองวัดทั้งในและนอก

เขต	30	ราย

10 ทุกคนยินดีที่ได้แสวงบุญ	และได้แก้บาป

รับศีลอย่างดี

8.	น�าสวดในครอบครัว 50 ในครอบครัวได้สวดภาวนาพร้อมกัน	

ขอพระ

9.	เชิญชวนพี่น้องคริสตชนร่วมรับพระธาตุ

นักบุญยอห์น	ปอลที่	2	และยอห์นที่	23	

พระสันตะปาปา

1 ทุกคนมีความเลื่อมใสศรัทธาด้วยใจจริง

และเต็มใจมาร่วมรับพร

10.	สนทนากับซิสเตอร์คณะรักไม้กางเขนและผู้

ที่มาร่วมแสวงบุญจากวัดต่างๆ

15 เป็นการแสดงความรัก	และให้ก�าลังใจ

กันและกัน

ตารางที่	1	(ที่มา	:	ข้อมูลจากรายงานของเปรสิเดียมพระมารดาผู้ใจด	ีวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา)

   ส
ำนกัหอ
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	 	 	 การท�างานของคณะพลมารีย์จะเน้นดูแลคริสตชนให้กลับมาศรัทธาทางศาสนาและ
ดูแลคนป่วย	ผู้สูงอายุ	 โดยใช้หลักธรรมเข้าช่วยและด้วยสังคมของชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ที่ม ี
ไม่ขนาดใหญ่มาก	จงึท�าให้ทราบความเป็นไปของแต่ละครอบครวั	คณะพลมารย์ีนีช่้วยบาทหลวงเรือ่งการ 
กลับมาศรัทธาของคนในชุมชนได้อย่างมาก	 และคณะพลมารีย์ท�างานด้วยใจที่มีความศรัทธาในศาสนา
และเต็มใจ	ผู้ที่เข้ามาช่วยแม้จะเป็นวัยเกษียณแต่ทุกคนท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	และท�างานด้วยใจ
เมตตานอกจากช่วยคนในชมุชนยงัไม่ลมืดูแลคนในครอบครวัด้วยเช่นกนั	การเข้ามาร่วมท�างานของคณะ
พลมารีย์ช่วยบาทหลวงเรื่องให้คนกลับมาศรัทธาศาสนา
	 	 	 ส่วนบทบาทของคณะกรรมการสภาภิบาลจะเห็นบทบาทอย่างชัดเจนในช่วง 
วันเสกสุสานและงานฉลองวัดที่มีส่วนร่วมจัดงาน	 ส่วนงานด้านอื่นๆของคณะกรรมการ	 คือ	 ช่วยดูแล 
งานพิธีกรรมอ่ืนๆตามปฏิทินทางศาสนาของคาทอลิก	 และช่วยดูแลทรัพยากรวัฒนธรรมของวัด	 
โดยเฉพาะโบสถ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชน	 ทั้งคณะกรรมการฯและคณะพลมารีย์	 จะมีคุณพ่อเป็น
ประธานที่ให้ค�าปรึกษาของคณะท�างานทั้งสอง	และช่วยตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย	
 3.3  กำรบริหำรจัดกำรและรูปแบบจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรมกรณีศึกษำ : วันเสก
สุสำนและวันฉลองวัด
	 		 	 วนัฉลองวดัและวนัเสกสสุานเป็นวนัส�าคญัประจ�าปีของวดันักบญุยอแซฟ	อยธุยาและ
ก�าหนดในปฏทินิคาทอลกิ	ทัง้	2	วนัจดังานในเดอืนมนีาคมของทกุปี	ส่วนวนัทีฉ่ลองนกับญุยอแซฟ	คอืวนัที่	 
19	มนีาคม	แต่การฉลองวดัไม่จ�าเป็นต้องเป็นวนัที	่19	อาจจะเป็นวนัไหนกไ็ด้ให้อยูใ่นเดอืนมนีาคม	ส่วน
วนัเสกสสุานจะจดัก่อนวันฉลองวัด	1	วนั	โดยความหมายของงานวนัเสกสสุานน้ันมคีวามส�าคญัต่อครสิตชน
ที่ระลึกถึงผู้ล่วงลับของแต่ละครอบครัว	 รวมทั้งเป็นวันที่ญาติจะเข้าร่วมพิธีระลึกร่วมกันและพบญาติ 
พี่น้องของตนเอง	ซึ่งวันเสกสุสานจะคล้ายวันเช้งเม้งของคนจีน	หรือวันท�าบุญกระดูกของศาสนาพุทธที่
มกัจะท�าบญุกระดกูในวนัสงกรานต์	ส่วนวนัฉลองวดันักบญุยอแซฟ	อยธุยา	คอื	วนัสมโภชนกับญุยอแซฟ
ภัสดาพระนางมารีพรหมจารี	ซึ่งนักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	เป็นวันที่
เราระลึกถึงนักบุญยอแซฟและการเข้าร่วมงานฉลองวัดนั้น	 คริสตชนเชื่อว่าการเข้าร่วมพิธีฉลองวัดเป็น
เรือ่งทีน่่ายนิด	ีและท�าบญุสวดภาวนาร่วมกนั	และมโีอกาสแก้บาปกบับาทหลวง	รบัศลีรบัพรจากบาทหลวง	
	 	 	 การบริหารจัดการของวัดนักบุญยอแซฟกับการจัดงานวันเสกสุสานและฉลองวัดนั้น	
ที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมทางความเชื่อศาสนาคริสต์	 และเน้นรูปแบบของพิธีกรรมที่มีองค์ประกอบ
หลายอย่าง	ซึง่การบรหิารจดัการของวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	ในวนังานส�าคญัทัง้สองวนั	ก�าหนดวางแผนงาน
ประจ�าปีก่อน	วันงานประมาณ	2	–	3	อาทิตย์	เพื่อเตรียมงานวันเสกสุสานและวันฉลองวัด	โดยมีคณะ
กรรมการสภาภบิาลเป็นผูด้�าเนนิงาน	ซึง่คณะกรรมการสภาภบิาลเป็นคณะทีม่สีมาชกิทัง้บาทหลวงและ
ชาวครสิตงั	โดยเจ้าอาวาสเป็นประธาน	การบริหารด�าเนินงานเหมอืนองค์กร	ออกจดหมายแจ้งเชญิประชุม
แก่สมาชกิสภาภบิาล	ในวนัที	่1	มนีาคม	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)	เวลา	10.30	น.	เป็นประชมุสามญัประจ�าปี
ของสภาภิบาล	(ภาคผนวก	ง)	แต่เนือ้หาในท่ีประชมุส่วนใหญ่ทีเ่น้น	คอื	งานวนัฉลองวดัและวนัเสกสสุาน	
โดยก�าหนดวาระประชุม	5	วาระ	จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม	12	ท่าน	ลาประชุม	10	ท่าน	เลขานุการวัด
เข้าร่วมและจดรายงานประชุมให้คุณพ่อ	 ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการประชุมต้องสวดภาวนาเพื่อเปิดประชุม	 
มีคุณพ่อทวีศักดิ์	เป็นผู้สวดน�า	เมื่อสวดเสร็จเข้าสู่เนื้อหาการประชุมตามวาระที่ก�าหนด	
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	 	 	 เมื่อคุณพ่ออ่านเอกสารถามถึงความผิดพลาดในงานพิมพ์เอกสาร	ซึ่งเลขาสภาภิบาล
แจ้งให้คณุพ่อทราบ	เมือ่เข้าสูก่ารประชมุคณุพ่อเป็นประธานถามความเหน็ในทีป่ระชมุทลีะประเด็น	เมือ่
ไล่เรยีงอ่านแต่ละหน้าที	่คณุพ่อสอบถามทีป่ระชมุเรือ่งเครือ่งเสยีงว่าเครือ่งเก่าเริม่ไม่ด	ีให้ปรบัปรงุว่าจะ
จ้างให้ใครท�า	และขอความเหน็ในทีป่ระชมุว่าควรวางทีจ่ดุไหน	เนือ่งจากเคร่ืองขยายเสยีงมคีวามจ�าเป็น	
ในการประกาศข่าวสารต่างๆของทางวัด	รวมทั้งเวลามีงาน	และสอบถามคุณอุไร	ผู้อ�านวยการของคณะ
กรรมการฯว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของไฟที่เพิ่มขึ้นในสุสาน	และคิดเห็นเป็นไง	ซึ่งระหว่างการประชุม
บรรยากาศมีความเป็นกันเอง	 ระหว่างนั้นคุณพ่อก็เสนอแนะเรื่องหน้าที่แต่ละอย่างว่าบางสิ่งควร
เปลี่ยนแปลงจากเอกสาร	 คือ	 การถวายเครื่องบูชา	 คุณพ่อมองว่าควรให้คนในหมู่บ้านเข้ามาท�างานนี้	
และผูท่ี้เข้ามาท�างานต้องเป็นคนเรยีบร้อย	และอายพุอสมควร	เป็นคนทีป่ฏบิติัศาสนกจิในวดัเป็นประจ�า	
ให้ทีป่ระชมุเสนอชือ่	มข้ีอถกเถยีงกนั	เพราะกรรมการต้องการเสนอชือ่อกีคน	แต่คณุพ่อไม่เหน็ด้วยเพราะ
คุณพ่อต้องการเน้นคนในหมู่บ้าน	 สุดท้ายเลือกเรียบร้อยที่ประชุมเห็นด้วย	 ส่วนเรื่องสถานที่จอดรถให้
วางผงัให้เรยีบร้อย	ซึง่คณุพ่อสอบถามว่ามผีูเ้ข้าร่วมงานมากแค่ไหน	เพราะปีนีเ้ป็นปีแรกทีค่ณุพ่อเข้าร่วม
วันเสกสุสาน	 เนื่องจากวันงานมีผู้เข้าร่วมงานจ�านวนมาก	และปรับปรุงพื้นท่ีด้านข้างสุสานว่าจะเทปูน
ทั้งหมด	จะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต	ปัจจุบันมีรถเข้าออกในวัดจ�านวนมาก	 เพราะผู้ปกครองมารับ-ส่ง
ลูกหลานท่ีโรงเรียน	 ในท่ีประชุมคณะกรรมการฯสอบถามความเห็นคุณพ่อว่าเต็นท์ควรเป็นสีอะไรถึง
เหมาะสม	คุณพ่อว่าสีขาว	เพราะเรียบร้อย	และเข้าสู่เรื่องแบ่งหน้าที่วันฉลองวัด	(ภาคผนวก	ง)
	 	 	 รปูแบบการบรหิารจดัการในวนัเสกสสุานและวนัฉลองวดัมกีารแบ่งหน้าทีช่ดัเจน	และ
ครอบคลุมงานทุกส่วน	 ผู้ที่ดูแลงานรับผิดชอบคณะกรรมการฯคัดเลือกคนท่ีเคยท�างานและดูแลหน้าที่
นั้นมาก่อน	เพราะงานทั้ง	2	วัน	มีผู้เข้าร่วมงานไม่เฉพาะคนในหมู่บ้านเท่านั้น	การด�าเนินงานต้องท�าให้
เรียบร้อยและชัดเจนในหน้าที่	 การพูดคุยประชุมถามความคิดเห็นของกันและกัน	 ซึ่งงานฉลองวัด	 
คุณพ่อจะแนะน�าเรื่องต่างๆให้เหมาะสมขึ้น	บรรยากาศในที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นบรรยากาศ
พูดคุยเป็นกันเอง	และโต้เถียงบ้างแต่ไม่รุนแรง	ซึ่งข้อตกลงทุกอย่างผ่านอย่างเรียบร้อย	การด�าเนินงาน
ในวันจริงจะมีรูปแบบตามที่ก�าหนด

 
ภาพที่	37		บรรยากาศวันประชุมรายงานประจ�าปี	สภาภิบาล	วันที่	1	มีนาคม	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)		
	 (ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	1	มีนาคม	2558)
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   3.3.2 วันเสกสุสำน
	 	 	 	 	 วันเสกสุสานนั้นจะจัดก่อนวันฉลองวัดหรือฉลองนักบุญยอแซฟ	ภายในเดือน
มีนาคม	 ส่วนวันที่กับเวลาจัดงานเจ้าอาวาสแต่ละวาระจะเลือกตามความเหมาะสมแต่ละปี	 โดยเดือน
มีนาคม	คือ	เดือนแห่งฉลองวัดนักบุญยอแซฟ	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)	คุณพ่อทวีศักดิ์เลือกวันอาทิตย์ที่	
22	 มีนาคม	 ด้วยเหตุผลสะดวกแก่สัตบุรุษที่ต้องเดินทางมาร่วมงาน	 ไม่ต้องลางานสัตบุรุษส่วนใหญ่มัก
จะเป็นผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ	ส่วนเวลาวันเสกสุสาน	เริ่มประมาณ	17.00	น.	งานไม่เริ่มช้าหรือเร็ว
เกนิไป	ความส�าคญัของวนัเสกสสุานคอืการระลกึถงึผูล่้วงลบั	พธิกีรรมในพิธขีองวนัเสกสสุานนัน้รปูแบบ
พิธีกรรม	 มีความเหมือนกันของทุกวัดในศาสนาคริสต	์ นิกายโรมันคาทอลิก	 จะมีความแตกต่างในเรื่อง
ของบทสวดบ้างที่จะเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันทุกบทสวด	แต่บทสวดที่จ�าเป็นของงานเสกสุสานใช้รูปแบบ
มาตรฐานเดยีวกนั	ซึง่รปูแบบงานพธิขีองศาสนาคริสต์จะจัดพิมพ์เอกสารแจกผู้ร่วมงาน	เพ่ือบอกก�าหนด
วิธีการและรายละเอียดบทสวดภาวนาตั้งแต่จนจบพิธ	ี
	 	 	 	 	 ก่อนเริม่เวลางานทางวดัจะจัดเตรียมงานตามทีก่�าหนดคยุกนัในทีป่ระชมุสภา
ภิบาล	ที่แบ่งหน้าที่แต่ละคนอย่างเรียบร้อย	สถานที่จัดงาน	คือ	สุสานวัด	ที่อยู่	บริเวณด้านหลังของตัว
โบสถ์	แต่มกีารก�าหนดเขตแบ่งอย่างชดัเจน	ทางวดัจะเขยีนป้ายบอกว่าสุสานเป็นสถานทีศ่กัด์ิสิทธิ	์เวลา
เดนิเข้าไปต้องให้ความเคารพสถานทีแ่ละผูว้ายชนม์ทีน่อนหลบัพกัผ่อนสถานทีพ่กัพงิสดุท้ายสูอ้่อมกอด
พระเป็นเจ้า	 สุสานวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 มีอาคารที่ส�าหรับท�าพิธีและเป็นสถานที่เก็บกระดูก 
พระสังฆราชและบาทหลวงรวมถึงมิชชันนารี	 ในสมัยอยุธยาที่ฝังใต้โบสถ์	 ท�าพิธีเคลื่อนย้ายมาบรรจุท่ี
อาคารแห่งนี้	 สถานที่สุสานของวัดนักบุญยอแซฟมีความพิเศษท้ังแง่ด้านหลักฐานประวัติศาสตร์ของ 
การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย	และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ	
	 	 	 	 	 ในวันงานทางวัดจะแบ่งที่ตั้งแต่ละจุดของฝ่ายคณะกรรมการด�าเนินงาน	 
ร้านค้าของวัดและประชาชนทั่วไปที่ท�าเรื่องของเข้ามาค้าขายไม่จ�ากัดศาสนา	 ร้านค้าส่วนใหญ่ 
ขายของกินและสิ่งเคารพ	 สัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์	 เช่น	 รูปปั้นพระเยซู	 พระแม่มารี	 สายประค�า	 
รปูพระครสิต์เจ้า	ฯลฯ	เพราะสิง่ของเหล่านีท้างวดัจะไม่ได้เป็นผูจ้�าหน่าย	แต่ผูท้ีซ่ือ้จะน�ามาให้บาทหลวง
ท�าพิธีเสกให้	 ส่งค่าเช่าสถานที่ตามก�าลังศรัทธา	 จัดโซนทางด้านข้างสุสานเกือบหลังวัดขายของกินและ
บรเิวณทางเข้าโบสถ์ขายสนิค้าทางศาสนาครสิต์	ส่วนประชาสมัพนัธ์กบักองอ�านวยการของทางวดัจะตัง้
บริเวณวัด	 ส�าหรับเก็บค่าดูแลสุสานที่มีก�าหนดอัตราค่าดูแลที่ไม่แพงมาก	ประมาณหลักร้อย	 ในส่วนนี้
ทางวัดจะท�ารายชื่อของแต่ละหลุมศพว่ามีใครจ่ายหรือยังไม่จ่ายค่าบ�ารุง	เพื่อแจ้งให้ทราบรายชื่อติดอยู่
บริเวณสุสานใกล้ประตูทางเข้า	 ทางวัดจัดบริการเครื่องดื่มฟรีและบางปีมีผู้บริจาคเพิ่ม	 เช่น	 นมเปรี้ยว	
ชาเขียว	น�้าส้ม	เพื่อบริการแก่สัตบุรุษและผู้มาร่วมงาน	มีพื้นที่ขายเทียนและดอกไม้ที่จัดสวยงามที่ทาง
อธิการและกรรมการสภาภิบาลเป็นผู้จ�าหน่าย	ในราคาไม่แพงแก่ผู้มาร่วมงาน	รายได้ทั้งหมดท�าบุญกับ
ทางวดั	เพราะเทยีนกบัดอกไม้คอืสญัลักษณ์ทีม่คีวามหมายของศาสนาคริสต์	ทัง้สองสิง่จะใช้ในพิธกีรรม 
ทางศาสนาคริสต์เสมอ	
     ดอกไม้	 ทางศาสนาคริสต์	 หมายถึง	 การเคารพ	 ความรัก	 ความรู้สึกยินด	ี 
การฉลอง	ความจงรกัภักด	ีดอกไม้น้ันเป็นเครือ่งประดบัทีช่่วยเสรมิความงามทางสถาปัตยกรรมให้งดงาม
ขึน้	หรอืใช้ประกอบในพธีิจะเรยีกว่าภาษาดอกไม้	ชาวครสิตงัจะเข้าใจถงึการใช้ดอกไม้ประดบัในพธิกีรรม	
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เช่น	วางดอกไม้ในกบับนหลมุศพ	ประดับวางทีโ่ลงศพ	วางทีร่ปูป้ันนกับญุในวนัฉลองต่างๆ	ใช้วางประกอบ
พระแท่นพิธี	เป็นต้น	
     เทียน	 หมายถึง	 แสงสว่างเป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้ในพิธีกรรมในความหมายต่างๆ	
ส่วนใน	 พระคัมภีร์หมายถึงแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่มีขึ้น	 -	 ลง	 ของดวงอาทิตย์	 ท�าให้ระลึกถึง 
พระคริสตเจ้าเป็นอาทิตย์แห่งความยุติธรรม	(บาทหลวงส�าราญ	วงศ์เสงี่ยม,	2554:	68)	แสงสว่าง	คือ	
เครื่องหมายแห่งความปิติยินดี	 เตือนให้ระลึกถึงการประทับของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์	 เป็นเครื่องหมายแห่ง 
ค�าภาวนาที่เขาเป็นพยานหรือเชิญชวนให้เป็นพยาน	 คริสตชนจึงจุดเทียนวางรอบบนหลุมศพ	 
เพราะสัญลักษณ์แสงสว่างช่วยให้เข้าถึงธรรมอย่างล�้าลึก	การเข้ามาส่วนร่วมอย่างลึกซึ้ง	ชีวิต	ความเชื่อ	
ความตั้งใจ	การรอคอย	ความจริง	ความสัตย์ซื่อ	การฉลอง	ความรัก
	 	 	 	 	 ผู้มาร่วมงานและสัตบุรุษจะน�าดอกไม้และเทียนที่เตรียมมาวางบนหลุมศพ 
ผูว้ายชนม์อย่างสวยงาม	ไม่มรีปูแบบการวางแล้วแต่ทางสัตบรุุษและญาติจัดวางตามความเหมาะสม	โดย
ส่วนใหญ่ใช้เทียนและจุดเทียนวางเป็นรูปไม้กางเขน	 และล้อมรอบด้วยดอกไม้	 ไม่มีการดับเทียนแม้
พิธีกรรมจะเสร็จสิ้นปล่อยเทียนดับตามธรรมชาติ	 ขณะประกอบพิธีทางสัตบุรุษและญาติจะไม่ให้เทียน
ดับ	นอกจากที่สัตบุรุษจะน�าเทียนและดอกไม้เคารพญาติผู้ล่วงลับแล้ว	ยังรวมถึงการเคารพหลุมศพผู้ที่
รูจ้กัก่อนทีพ่ธิจีะเริม่ขึน้	ส่วนทางวดัจะมป้ีายเขยีนว่า	ขอเชญิท�าบญุแด่วญิญาณผู้ล่วงลับทีไ่ม่มผู้ีใดคดิถงึ	
จะวางไว้ด้านหน้ารูปไม้กางเขน	 ซึ่งไม้กางเขนนี้เป็นไม้กางเขนดั้งเดิมที่เปรียบเสมือนองค์พระประธาน
ของศาสนาพทุธ	ก่อนทีส่ร้างอาคารส�าหรบัท�าพธิใีนปัจจบุนั	และทีไ่ม้กางเขนเขยีนว่า	“INRI”	เป็นอกัษร
ย่อ	แปลความหมายเป็นภาษาไทยว่า	“เยซูชาวนาซาเร็ธ	กษัตริย์ของชาวยิว”	สัญลักษณ์ไม้กางเขนและ
มีอักษรย่อ	“INRI”	มีอยู่ทุกสุสานของศาสนาคริสต์	ของสุสานวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ตั้งบริเวณใกล้
ทางเข้าด้านขวามือ	ทางวัดวางดอกไม้กับเทียนรวมทั้งสัตบุรุษที่มาร่วมงานน�าเทียนหรือดอกไม้	และจะ
ใส่เงินท�าบุญเพือ่น�าเงนิท�าบุญไปสวดมสิซาให้ทัง้แก่วญิญาณในไฟช�าระหรอืผูท้ีไ่ม่มคีดิถงึ	บางคนเตรยีม
ซองหรอืหยบิทีท่างวดัเตรยีมเขยีนชือ่ญาติ	คนรู้จัก	หรือผูท้ีไ่ม่มใีครคดิถงึ	ส่วนใหญ่จะน�าเทียนมาจุดวาง
และมดีอกไม้บ้างและยนืสงบนิง่ระลกึถงึ	บางคนร่วมบรจิาคเงนิเพราะผูล่้วงลบับางคนอาจไม่มญีาตทิาง
วัดก็ท�าพธิใีห้รวมเป็นจดุเดยีว	ผูท้ีม่าร่วมท�าบญุค่อนข้างเยอะอาจเพราะค�าสอนของศาสนาครสิต์คอืการ
ให้ความรักแก่ทุกคน

 

ภาพที่	38		ป้ายผู้ที่ไม่มีผู้ใดคิดถึงกับสัญลักษณ์ไม้กางเขนดั้งเดิม(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	 
	 มีนาคม	2554	,	2556	,	2558)
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ภาพที	่39		ร้านค้าจากภายนอกและร้านค้ากบัจดุบรกิารของทางวดั	(ถ่ายภาพโดย	จฑุามาศ	อุน่จติสมปอง	 
	 มีนาคม	2554	,	2556	,	2558)
 
	 การแต่งกายของสัตบุรุษและผู้ร่วมงานใส่เสื้อผ้าสีสุภาพ	คือ	 โทนขาวด�า	และแต่งตัวค่อน
ข้างสภุาพ	และก่อนเริม่งานพธิกีารสตับรุษุบางคนสารภาพบาปกบับาทหลวงทีท่างวดัจดัให้	มผีูส้ารภาพ
บาปจ�านวนค่อนข้างเยอะ	ต่อแถวเป็นระเบยีบเรียบร้อยไม่มกีารก�าหนดเวลาการสารภาพบาปแต่ละท่าน	
การบริหารจัดการเวลาดี	เมื่อเริ่มพิธีจนจบพิธีไม่มีการให้สารภาพบาปอีก	
 เวลำ 17.00 น.	เข้าสู่พิธีงานเสกสุสาน	เริ่มตั้งขบวนโดยมีท่านเจ้าอาวาสและบาทหลวงอยู่
ตรงกลาง	และเมือ่เดนิเข้ามาสูบ่รเิวณอาคารพธิ	ีสตับรุุษพร้อมผูร่้วมงานยนืขึน้	ระหว่างทีค่ณะเจ้าอาวาส
เดินสู่แท่นพิธีเริ่มพิธี	จะมีผู้ที่กล่าวน�าบทสวดภาวนาตามล�าดับที่ชื่อ	ดังนี	้ขอพระสถิตกับเรา	,	พระเจ้า
ทรงเมตาเราเทอญ	,	สร้อยข้อ	36	,	แทนบทอัลเลลูยา	,	ขอเทิดเกียรติ	,	ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทรงฤทธา	,	
ชุมพาพระเจ้า,ในพระองค์ทรงน�าทาง	 หลังบทภาวนาเสกหลุมของประธาน	 ขับร้องเพลง	 Libera	me	
เป็นเพลงภาษาละตนิทีเ่ขยีนเป็นภาษาไทย	เนือ้เพลงมดีงันี	้(เอกสารแผ่นพบัเสกสสุานวดันกับญุยอแซฟ	
อยุธยา,	2556)
	 ลีเบลา	เมโดมีเน	เด	มอร์เต	เอแดร์นา	อิน	ดีเอ	อิลลา	เตรแมนดา
	 กวันโด	เซลี	โมแวนดี	ซุนต์	แอ็ต	แตร์รา	
	 ดุม	เวเนริส	ยูดีกาเร	เซกูลุม	แปร์	อีแญม
	 (ก่อ)	เตรแมนส์	ฟักตุส	ซุม	เอโก	แอ็ต	ดิเมโอ	
	 ดุม	ดิสกุสซีโอ	เวเนริต	อัต	เกว	แวนตูรา	อีรา
	 กวันโด	เชลี	โมแวนดี	ซุนต์	แอ็ต	แตร์รา
	 (ก่อ)	ดิแอส	มาญา	แอ็ต	อามารา	วัลเต
	 ดิแอส	มาญา	แอ็ต	อามารา	วัลเด
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	 (ก่อ)	เรกวีแอม	เอแตร์น�า	โดนา	เออิส.	โดมีเน
	 แอ็ต	ลุกซ์	แปร์เปตูอา	ลูเซอัต	เออิส.	ลีเบลา	เม......
	 (ก่อ)	กีรีเอ	เอเลอีซอน
	 (รับ)	คริสเต	เอเล	อีซอน
	 (ทุกคน)	กีรีเอ	เอเลอีซอน
หมำยเหต	ุ	 ค�าว่า	(ก่อ)	คือ	ผู้อ่านในพิธีเป็นผู้กล่าว	(รับ)	คือ	ทุกคนในพิธีรับ
		 ตามด้วยสัตบุรุษที่ถือเครื่องบูชาที่ทางสภาภิบาลคัดเลือกในที่ประชุม	 และทุกคนยืนและ
วางของประจ�าต�าแหน่ง	 และคุณพ่อเร่ิมเทศน์เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ที่เกี่ยวข้อง
กับทางวัด	 เพื่อให้ผู้มาร่วมงานเข้าใจความส�าคัญของวัดนักบุญยอแซฟ	 ที่ถึงแม้จะเป็นวัดเล็กๆเมื่อจบ 
การเทศน์	สวดภาวนาบท	“เมื่อลูกสบตา”	และคุณพ่อท�าพิธี	โดยชูแผ่นฮอลซีอาและดื่มเหล้าองุ่นที่ทั้ง
สองสิง่คอืสญัลกัษณ์กายและพระโลหติของพระคริสต์เจ้า	และบาทหลวงน�าแผ่นฮอลซีอาขนาดเลก็ทีใ่ส่
ภาชนะเพือ่ให้แก่ชาวครสิตงัมารบัศลีมหาสนทิทีเ่ตรียมตัวอย่างดี	โดยจุดทีแ่จกแบ่งเป็น	3	จุด	ตรงกลาง
แท่นพิธี	 คุณพ่อเป็นผู้มอบ	 ขวาของอาคาร	 บาทหลวงเป็นผู้มอบ	 ด้านหน้าของอาคาร	 บาทหลวงเป็น 
ผู้มอบ	ชาวคริสตังต่อคิวเป็นล�าดับเรียบร้อยรับที่สะดวกใกล้กับจุดที่ยืนอยู่
 พิธเีสกหลุมศพ	ใช้บทภาวนา	โอ้พระเยซูโปรดกูว้ญิญาณกบัโปรดรบัวญิญาณ	โดยบทภาวนา
นีใ้ช้ทุกพธิวีนัเสกสสุานของศาสนาครสิต์	นกิายโรมันคาทอลกิ	ต้นฉบบั	คอื	ภาษาละตินมเีนือ้หาแปลเป็น
ภาษาไทย	ดังนี้	(เอกสารแผ่นพับเสกสุสานวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	2556)
 บทภำวนำโอ้พระเยซูโปรดกู้วิญญำณ
	 (รับ)		โอ้พระเยซูโปรดกู้วิญญาณ		 	 ที่ทรมานช�าระในไฟ
	 	 	 	ขอให้พ้นจากวิบากเร็วไว		 	 เข้าอยู่ภายในแห่งสุขส�าราญ
	 1.			 	อันทรมานเป็นการใช้โทษ		 	 ขอพระทรงโปรดอย่าให้ช้านาน
	 	 	 	หนึ่งวันในไฟแม้ใครทนทาน	 	 จะเปรียบประมาณเท่าร้อยพันปี	
	 2.			 	พระองค์ถวายพระกายโลหิต	 	 เป็นการอุทิศล้างบาปโลกนี้
	 		 	 	ขอแต่พระองค์ทรงปรานี		 	 โปรดความยินดีแก่เหล่าวิญญาณ
	 3.			 	ขอได้ทรงโปรดยกโทษโทษา	 	 ฟังภาวนาลูกอธิษฐาน
	 		 	 	ขอพระเมตตาโปรดพาวิญญาณ	 	 สู่สุข(ะ)ศาสนต์ชั่วนิรันดร
	 4.			 	ชาวไฟช�าระจะพ้นเร็วไว	 	 	 ก็โดยอาศัยชาวเราวิงวอน
	 		 	 	ขอพระมารดาเทวาอมร	 	 	 นักบุญสุนทรฟังค�าลูกว่า
 บทภำวนำโปรดรับวิญญำณ
	 (รับ)		พระบิดาเจ้า	โปรดรับวิญญาณ
	 		 	 	สู่อ้อมอกพระหัตถ์อันทรงเมตตาของพระองค์
	 1.			 	ผู้ที่สิ้นใจในศีลและพระพร		 	 ช่างเป็นสุขยิ่งใหญ่เหลือหลาย
	 	 	 	ร่างกาย	แม้สิ้นสลาย	 	 	 สุดท้าย	จะได้ชีวิตนิรันดร์
	 2.			 	หากแม้นพระองค์	ไม่ทรงพระเมตตา		 จะหาใครรอดพระอาญา
	 	 	 	เมื่อรับ	การพิพากษา	 	 	 ต่อหน้า	บัลลังก์องค์พระเป็นเจ้า
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	 3.			 ผู้ที่วางใจ	เชื่อมั่นในพระองค์	 	 ด�ารงชีวิตจากอบาย
	 	 	 ความตาย	จะต้องปราชัย		 	 ชีวิต	นิรันดร์จะเป็นรางวัล
	 4.			 ขอท่านนักบุญ	เทวาของพระเจ้า		 	 น�าทางผู้ชอบธรรมทั้งหลาย
	 	 	 เข้าสู่ดินแดนสวรรค์	 	 	 สรรเสริญ	เชยชมพระพักตร์พระองค์
 ลูกเชื่อในพระองค์
	 1.			 ลูกเชื่อพระองค์จงใจ	 	 	 เชื่อในพระองค์
	 	 	 ความมืดมัวกันลูกไกล	 	 	 แต่ลูกเชื่อพระองค์
	 	 	 ด้วยพระวาจาเที่ยงธรรม		 	 ลูกเชื่อยืนยันจริงใจ
	 	 	 ลูกเชื่อพระองค์จงใจ	 	 	 ลูกเชื่อในพระองค์
	 2.			 ลูกวางใจในพระคุณ	 	 	 เพิ่มพูนไว้ใจ
	 	 	 โปรดทรงเมตตาการุญ	 	 	 ให้ลูกอุ่นหัวใจ
	 	 	 ความทุกข์ยุคเข็ญกังวล	 	 	 โปรดดลให้ห่างลูกไกล
	 	 	 ลูกวางใจในพระคุณ		 	 	 ลูกเพิ่มพูนไว้ใจ
	 3.			 ลูกรักพระองค์ทรงชัย	 	 	 ลูกรักพระองค์
	 	 	 โปรดทรงบ�ารุงจิตใจ	 	 	 ให้รักแต่พระองค์
	 	 	 โปรดเผาลูกด้วยไฟรัก	 	 	 ให้ลูกร้อนรักพระองค์
	 	 	 ลูกรักพระองค์ทรงชัย	 	 	 รักแต่ในพระองค์
	 4.			 โปรดทรงบันดาลลูกให้		 	 	 อยู่ใกล้พระองค์
	 	 	 เมตตาให้ลูกในคง	 	 	 ยืนยงในพระคุณ
	 	 	 ให้ลูกมีใจเพิ่มพูน	 	 	 เทิดทูนความรักพระองค์
	 	 	 โปรดทรงบันดาลลูกให้	 	 	 อยู่ใกล้ชิดพระองค์
	 หลังจากบทภาวนาทั้งสองบทนี้	บางปีเลือกใช้บทภาวนา	โอ้พระเยซูโปรดกู้วิญญาณ	หรือ	
บทโปรดรบัวญิญาณ	และปิดพธิบีทภาวนา	“รอยระลกึ”	จบการบทสวดภาวนาบาทหลวงน�าก�ายานและ
น�้าเสกเดินเสกแต่ละหลุมพร้อมผู้ช่วย	 และผู้ถือถุงทานตามเพื่อให้สัตบุรุษร่วมท�าบุญ	 เดินเสกหลุมศพ
ตามแต่ละแถวของสุสานเพื่อความสะดวกและเรียบร้อย	 ระหว่างเสกหลุมศพคณะขับร้องจะร้องเพลง
ของศาสนาคริสต์ไปด้วย	 เมื่อบาทหลวงเดินเสกหลุมครบจบพิธี	 และเหล่าสัตบุรุษและผู้ร่วมงานทยอย
เดินทางกลับ	มีเจ้าหน้าที่วัดอ�านวยความสะดวกการจราจร	เมื่อสัตบุรุษเดินทางกลับหมด	เจ้าหน้าที่วัด
จะดับเทียนที่จุดในสุสานทั้งหมด	 ส่วนคณะกรรมการสภาภิบาลฝ่ายการเงินน�าเงินค่าดูแลสุสาน	 
เงินร่วมท�าบุญมิสซา	 และเงินในถุงทาน	 เข้ามาส�านักงานเพื่อให้อธิการตรวจความเรียบร้อย	 และ 
ท�ารายงานเป็นเอกสารแจ้งต่อคุณพ่อ	 ส่วนต�าแหน่งหน้าที่อื่น	 เช่น	 เจ้าหน้าที่วัดตรวจความเรียบร้อย 
อีกครั้ง	เนื่องจากงานเสร็จเป็นเวลากลางคืน	
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ภาพที่	40	ภาพท�าพิธีวันเสกสุสานบางส่วน	 เมื่อวันเสาร์ที่	 21	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2558	 (ค.ศ.2015)	 
	 (ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	21	มีนาคม	2558)

 
  
ภาพที่	41	ประมวลภาพวันเสกสุสาน	 เมื่อวันเสาร์ท่ี	 21	 มีนาคม	 พ.ศ.2558	 (ค.ศ.2015)	 (ถ่ายภาพ 
	 โดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	21	มีนาคม	2558)
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   3.3.3  วันฉลองวัด
	 	 	 	 	 วนัฉลองวดันกับญุยอแซฟ	อยุธยา	จดัต่อจากวนัเสกสุสานในวนัอาทติย์ที	่22	มีนาคม 
พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)	ในปีนีท้างวดัได้จดัเตรยีมสถานทีจ่อดรถบรเิวณทีว่่างด้านนอกเขตวดั	มเีจ้าหน้าที่
อ�านวยความสะดวก	ไม่อนญุาตให้จอดภายในวดัเช่นทกุปี	เพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย	เนือ่งจากจ�านวน 
ผู้เดินทางและขับรถส่วนตัวค่อนข้างเยอะ	สัตบุรุษคนในชุมชนและบุคคลจากที่อื่นมาร่วมงานทยอยเข้า
มาที่วัดก่อนพิธีเริ่ม	 ผู้ที่มาร่วมงานแต่งกายเสื้อผ้าสีสันสดใส	 ส่วนคณะกรรมการสภาภิบาลของวัดจะ 
แต่งกายแบบฟอร์มของสภาภบิาล	สะดวกแก่การท�างาน	พืน้ทีด้่านนอกบรเิวณหน้าโบสถ์ทีจ่อดรถปรบัสถาน
ทีส่�าหรบัตัง้เตนท์จดุประชาสมัพนัธ์ของทางวดั	ส่วนด้านหน้าวดัตัง้เตนท์จดัทีน่ัง่แก่สตับรุษุทีม่าร่วมงาน
พร้อมตั้งพัดลม	 เนื่องจากภายในโบสถ์สถานที่ไม่เพียงพอต่อผู้ที่มาร่วมงานซึ่งปีนี้มีจ�านวนมากกว่าปีที่
ผ่านมา	และด้านหลังโบสถ์	สัตบุรุษที่ไม่มีที่นั่งในเตนท์น�าเสื่อหรือผ้ามาปูบนสนามหญ้าใต้ต้นไม้	คุณพ่อ
เดนิส�ารวจความเรยีบร้อยก่อนงานเริม่แจ้งเจ้าหน้าทีห่าเก้าอีย้าวมาวางให้แก่ครสิตชนพืน้ทีว่่างและรอบๆ
โบสถ์	ด้านข้างโบสถ์บริเวณหน้าสวนความเชื่อตั้งโต๊ะส�าหรับจ�าหน่ายดอกไม้ถวายนักบุญยอแซฟท�าบุญ
ตามก�าลัง	ข้างในสวนแห่งความเชื่อตั้งจุดสารภาพบาปแก่สัตบุรุษ
	 	 	 	 	 ส่วนร้านค้าต่างๆคณุพ่อให้จดัสถานทีบ่รเิวณถนนด้านข้างโรงเรยีนนอกเขตวดั	
ร้านค้ามีพอสมควร	 ช่วงก่อนพิธีมิสซาทางวัดจัดเตรียมอาหารเช้า	 โดยแผนกบริการอาหาร	 แจ้ง
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาร่วมงานและเพ่ือบรรยากาศความศรัทธาและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
การร่วมพธิบูีชาขอบพระคณุ	จะหยดุบรกิารอาหารเช้าตัง้แต่เวลา	9.30	น.และเปิดบรกิารอาหารหลงัพธิี
มสิซา	ก่อนเริม่พธิมีสิซาทางประชาสมัพันธ์จะแจ้งขอความร่วมมอืกรุณาปิดโทรศพัท์หรือเปิดส่ันไว้ขณะ
ร่วมพิธี	 โดยก�าหนดการของพิธีฉลองวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ดังนี้	 (เอกสารแผ่นพับวันฉลองวัด 
วันอาทิตย์ที	่22	มีนาคม	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)
เริ่มพิธี
	 9.30	น.		 พระสงฆ์ฟังแก้บาป
	 	 	 	 	 สวดสายประค�า
	 10.00	น.	 เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ
	 	 	 	 	 ผูอ่้านจะเป็นต้นเสยีงคอยบอกและใช้บทภาวนา	ดงันี	้ปีศกัดิส์ทิธิพ์ระศาสนจกัรไทย,	
เราจงมา,	ข้าแต่พระเจ้า	4,	พระสริริุง่โรจน์	(1),	บทเพลงคัน่	พระจ้าทรงเล้ียงด,ู	แทนบทอลัเลลูยา,	บทภาวนา	
หยดน�้าพระโลหิต,	ร�าลึกบูชาของพระเยซู,	ศักดิ์สิทธิ์	(พระเจ้าทรงฤทธา),ข้าแต่พระบิดา	บทนี้พระสงฆ์
เป็นผูก่้อ,	โอ้พระชมุพา,	รบัศลี	มัน่ใจในพระองค์,	ภารกจิแห่งรกั,	เรารกักางเขน,	เพลงค�านบั	แสงทองส่องโลก
	 	 	 	 	 หลงับทภาวนาหลงัรบัศลี	ผูอ่้านจะเป็นคนคอยบอกว่าบทภาวนาของแต่ละบท
ว่าเชิญยืน	 คุกเข่า	 เชิญน่ัง	 ข้ันตอนดังกล่าวถ้าผู้ไม่สะดวกลุกหรือคุกเข่า	 สามารถนั่งสวดบทภาวนาได้	
พิธีการต่อไปพิธีกรจะแจ้งต่อไป	คือ	 ผู้แทนสภาภิบาลวัด	 ค�านับขอบพระคุณประธานและผู้มาร่วมงาน
พธิ	ีเมือ่เสรจ็พธินีี	้ประธานกล่าวปราศรัย	ซ่ึงคอื	คณุพ่อจ�าเนยีร	ทีท่างวดัเชญิท่านมาเนือ่งในโอกาสครบ
รอบการบวชเป็นพระสงฆ์	 50	 ปี	 เมื่อกล่าวปราศรัยเสร็จคุณพ่อจ�าเนียรกล่าวอวยพรแก่ทุกคนที่มา 
ร่วมงาน	 หลังอวยพรประธานถวายก�ายานหน้ารูปนักบุญยอแซฟ	 และเตรียมแห่นักบุญยอแซฟ	 โดย 
รูปแบบจัดขบวนแห่พระรูปรอบวัด	มีล�าดับดังนี	้(แผนภูมิที	่5)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



99

รูปแบบขบวนแห่

แผนภูมิที่	5	รูปแบบขบวนแห	่ที่มา	:	เกียรติภูมิ	ประทุมปี	เลขานุการวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
 
	 โดยจัดล�าดับตามขบวนแห่เดินออกจากภายในโบสถ์	 สัตบุรุษที่อยู่ในวัดและสัตบุรุษที่อยู่
ด้านนอกต่อแถว	 และเดินรอบโบสถ์ระหว่างเดินรอบคณะขับร้องภายในโบสถ์ร้องเพลงแห่พระรูป	 
สดุดีนักบุญยอแซฟ	 เนื้อเพลงมีดังนี้	 (เอกสารแผ่นพับวันฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี	 22	 มีนาคม	พ.ศ.2558	
(ค.ศ.2015))
	 1.		เราขอสดุดีนักบุญองค์หนึ่ง	ที่เรียนรู้ซึ้งถึงความรักของพระเจ้า
	 ถือธรรมบัญญัติเชื่อตามพระทรงส่ัง	 ตรัสทางท่านผู้ท�านายก่อนนั้น	 ด้วยเหตุนี้ไซร้ท่าน 
จึงเป็นผู้ชอบธรรม
	 (รบั)	ยอแซฟท่านนกับุญทีโ่ปรดปรานของพระเจ้า	ฟังเราวงิวอน	โปรดเสนอเพือ่เรา	ยอแซฟ
ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันสูงเด่น	โปรดเป็นผู้เสนอวิงวอนเพื่อเราเทอญ
	 2.	 เราขอสดุดีนักบุญยิ่งใหญ่	 จิตใจลึกซึ้งเชื่อในพระองค์ทรงศักดิ์	 รับยอมสมัครอุ้มชู	 
พระปิยะบุตร	หมดความสงสัยเชื่อฟังเทวทูตนั้น	ด้วยเหตุนี้ไซร้ท่านจึงเป็นผู้ชอบธรรม
 ฉลองนักบุญยอแซฟ
	 1.		วันนี้เราเปรมปรีดิ์		 สุดสุดศรียินดีล�า้
	 	 สุดจะเอ่ยค�า	 	 พร�่าเสกสรรพรรณา
	 	 ฉลององค์บิดา	 	 พระนามท่านคือยอแซฟ
	 	 ผู้เป็นตัวอย่างแบบ	 อันเลิศล้นพ้นมลทิน
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 9.30 น.   พระสงฆฟั์งแกบ้าป  

   สวดสายประคาํ  

 10.00 น. เร่ิมพิธีบูชาขอบพระคุณ  

     ผูอ่้านจะเป็นตน้เสียงคอยบอกและใชบ้ทภาวนา ดงัน้ี ปีศกัด์ิสิทธ์ิพระศาสนจกัร

ไทย , เราจงมา , ขา้แต่พระเจา้ 4 , พระสิริรุ่งโรจน ์(1) , บทเพลงคัน่ พระจา้ทรงเล้ียงดู , แทนบทอลัเลลูยา , 

บทภาวนา หยดนํ้าพระโลหิต ,รําลึกบูชาของพระเยซู ,ศกัด์ิสิทธ์ิ(พระเจา้ทรงฤทธา),ขา้แต่พระบิดา บทน้ี

พระสงฆเ์ป็นผูก่้อ , โอพ้ระชุมพา , รับศีล มัน่ใจในพระองค ์,ภารกิจแห่งรัก , เรารักกางเขน , เพลงคาํนบั แสง

ทองส่องโลก 

 หลงับทภาวนาหลงัรับศีล  ผูอ่้านจะเป็นคนคอยบอกวา่บทภาวนาของแต่ละบทวา่เชิญยนื คุกเข่า เชิญ

นัง่ ขั้นตอนดงักล่าวถา้ผูไ้ม่สะดวกลุกหรือคุกเข่า สามารถนัง่สวดบทภาวนาได ้พิธีการต่อไปพิธีกรจะแจง้

ต่อไป คือ ผูแ้ทนสภาภิบาลวดั คาํนบัขอบพระคุณประธานและผูม้าร่วมงานพิธี เม่ือเสร็จพิธีน้ี ประธานกล่าว

ปราศรัย ซ่ึงคือ คุณพอ่จาํเนียร ท่ีทางวดัเชิญท่านมาเน่ืองในโอกาสครบรอบการบวชเป็นพระสงฆ ์50 ปี เม่ือ

กล่าวปราศรัยเสร็จ คุณพอ่จาํเนียรกล่าวอวยพรแก่ทุกคนท่ีมาร่วมงาน หลงัอวยพรประธานถวายกาํยานหนา้

รูปนกับุญยอแซฟ  และเตรียมแห่นกับุญยอแซฟ โดยรูปแบบจดัขบวนแห่พระรูปรอบวดั มีลาํดบัดงัน้ี          

(ดูแผนภูมิที ่5) 

                                                      รูปแบบขบวนแห่ 

            

                                  
 แผนภูมิที ่5 รูปแบบขบวนแห่ ท่ีมา : คุณเกียรติภูมิ ประทุมปี เลขานุการวดันกับุญยอแซฟ อยธุยา 

  

1.เตากํายาน

2.กางเขน+เทียน

3.กํายาน

4.ธงของวัดในเขต

5.บุษบกวางนักบุญยอแซฟ

6.พระสงฆ

7.สัตบุรุษและผูที่มารวมงาน

   ส
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	 2.		เราขอท่านพิทักษ์		 	 โปรดช่วยรักษ์มิสซังไทย
	 	 ขอท่านโปรดโปรยปราย	 	 ดุจดั่งสายสุมาลี
	 	 จากฟ้ามาสู่ดิน	 	 	 กังวลสิ้นพลันยินดี
	 	 ค�าวอนว่ามานี้	 	 	 จงปรานีประทานเทอญ
	 และระหว่างทางท่ีเดินมีผู้หญิงมุสลิมถือส�าลีชุบแอมโมเนียแจกแก่ผู้ร่วมงาน	 แสดงถึงการ
อยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาท่ีอยู่ชุมชนใกล้เคียง	 เนื่องด้วยสภาพอากาศที่ร้อน	 และเดินเข้าโบสถ์ส่วน
ธงจะวางด้านหน้าโบสถ์	 เข้าโบสถ์ถวายก�ายานหน้าพระรูปและสวดบทภาวนาอ้อนวอนนักบุญยอแซฟ	
เนื้อหาดังต่อไปนี	้(เอกสารแผ่นพับวันฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	22	มีนาคม	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)

 “โอ้องค์อภิบาลพระวิสุทธิวงศ์	 ผู้ปรีชารอบคอบ	 โปรดป้องกันเรา	 ผู้มีเกียรติเป็นน้องของ 

พระเยซคูรสิตเจ้า	โอ้บดิา	ผูร้กัลกู	โปรดให้เราแคล้วคลาดจากเช้ือโรคความลุม่หลง	และความประพฤติ

เหลวไหล	โอ้ผู้แกล้วกล้าในการกอบกู้	โปรดแผลงฤทธิ์จากสวรรค์	คอยพยุงเราในการต่อสู้กับอ�านาจ

ความมืดบนแผ่นดินนี้

	 ครั้งก่อนท่านได้ฉุดพระเยซูกุมาร	ออกมาจากมหันตราย	อันอาจถึงแก่ชีวิตในบัดนี้	ขอท่าน

ช่วยพระศาสนจักร	ให้พ้นกลอุบายปัจฉามิตรและปัดป้องอันตรายทั้งปวงด้วยเถิด	โปรดปกปักรักษา

เราแต่ละคนเสมอไป	อาศยัอปุการคณุของท่าน	เราจะได้ประพฤตติามแบบอย่างท่าน	และจะได้ครอง

ชีพอย่างศักดิ์สิทธิ์	 สิ้นชีพอย่างศักดิ์สิทธิ์	 สิ้นชีพในความศรัทธาภักดี	 และรับความบรมสุขนิรันดรใน

สวรรค์ด้วยเถิด	อาแมน”

 ข้าแต่นักบญุยอแซฟผูม้บีญุ	เราหนร้ีอนมาพ่ึงเยน็	หลงัแต่ได้ขอความคุม้ครองจากวสิทุธภิรยิา

ของท่านแล้ว	เราวางใจพากันมาพึ่งท่านด้วย	เดชะ

	 ความรักสนิทสนมของท่านต่อพรหมจารี	 ผู้นิรมลมารดาของพระเจ้า	 เดชะความรักเสน่หา

ฐานบดิาของท่านต่อพระเยซกูมุาร	โปรดทอดพระเนตรอนัเมตตาเหลยีว	ดกูองมรดก	ท่ีพระเยซ	ูครสิตเจ้า

ทรงหามาได้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ขอท่านโปรดใช้ฤทธิ์ค�้าจุนและปกป้องเราทุกคราวที่ต้องการ

ด้วยเถิด

ปิดพิธ	ี นกับญุยอแซฟ	องค์อปุถมัภ์	(เอกสารแผ่นพบัวนัฉลองวัดวนัอาทติย์ที	่22	มนีาคม	พ.ศ.2558	 

	 (ค.ศ.2015)

	 “นักบุญยอแซฟท่านผู้ชอบธรรม	 องค์อุปถัมภ์ครอบครัวท่ัวไป	 แบบอย่างคนงานและคนเข็ญใจ 

ผู้เสนอในวิมานสวรรค์	 ท่านพรหมจรรย์ผู้เป็นสามีแห่งพระชนนีท่ีทรงครบครัน	 ท่านเป็นบิดาคุ้มครองป้องกัน

ในพระบตุรพ้นภยัอนัตราย	ท่านยตุธิรรม	ถอืพรหมจรรย์	 ล้นความรอบคอบเข้มแข็งจนวนัสดุท้าย	ท่านผูอ่้อนโน้ม

ถ่อมใจกาย	สัตย์ซื่อมิวายพระผู้เบื้องบน	วอนท่านนักบุญ	โปรดค�้าจุนเกื้อหนุนชาวเราทุกคนให้ผ่านความทุกข์

และความมืดมน	 สามารถสู้ทนอุปสรรคใดใด	 โอ้ท่านนักบุญโปรดเสนอวิงวอน	 เราขอพระพรด้วยความไว้ใจ	 

ขอท่านดูแลชาวเราร�า่ไป	 เรานัน้มัน่ใจท่านยอแซฟองค์อปุถัมภ์	บทเพลงพธิบีชูาของพระคณุสมโภชนกับุญโยเซฟ	

ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี”

	 สวดบทภาวนาเสรจ็	พธิกีรเชญิครสิตชนทีเ่ตรยีมตัวอย่างดีรบัศลีมหาสนทิ	และจบพธิถีวาย
ช่อดอกไม้	 แด่รูปปั้นนักบุญยอแซฟ	 สุดท้ายพิธีกรกล่าวเชิญผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านหลังเสร็จพิธีร่วมรับ
ประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั	 สถานทีโ่รงอาหารของทางโรงเรยีนยอแซฟ	อาหารทีจ่ดัเตรยีมมาทานฟรี	
มีผู้จิตศรัทธาร่วมท�าบุญมีหลากหลายชนิด	เจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อย	และทุกคนเดินทางกลับ
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ภาพที่	42	ภาพวันงานฉลองวัดนักบุญยอแซฟบางส่วน	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 22	 มีนาคม	 พ.ศ.2558	 
	 (ค.ศ.2015)	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	22	มีนาคม	2558)

   3.3.4  ควำมคิดเห็นของชำวบ้ำนที่อยู่โดยรอบวัดเก่ียวกับกำรจัดกำรทรัพยำกร
วัฒนธรรมและวันงำนประจ�ำปีของทำงวัด ในวันเสกสุสำนและวันฉลองวัด
 		 	 	 	 ชาวบ้านชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต์และ
อาศัยเช่าที่ดินของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	 ส่วนใหญ่อยู่อาศัยตั้งแต่สมัยโบราณและสืบทอดเรื่อยมา	 
ไม่ค่อยมีผู้อยู่อาศัยใหม่เมื่อสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม	
ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจความหมาย	 แต่เมื่ออธิบายและถามถึงชาวบ้านทุกคนล้วนตอบว่า	
ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนคือ	 โบสถ์	 รวมทุกสิ่งท่ีอยู่ภายในโบสถ์	 ความคิดเห็นเร่ืองการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมชาวบ้านทุกคนนึกถึงคุณพ่อเป็นผู้จัดการ	 เพราะคุณพ่อเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดในทุก
ด้าน	 โดยเฉพาะการตัดสินใจเพราะคุณพ่อได้รับมอบหมายจากพระศาสนจักรเป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณ	
ระบบการจดัการทีผ่่านมาชาวบ้านแต่ละคนมคีวามเหน็ต่างกนับ้าง	แต่ละช่วงอายมุคีวามคดิเหน็ต่างกัน	
และระดบัการศกึษาแต่ถ้าอธบิายเพิม่เติมแนวค�าตอบของชาวบ้านค่อนข้างไปทศิทางเดียวกนั	ความคิด
เห็นส่วนใหญ่มองว่าการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางวัดจัดการเรียบร้อย	 และดูแลรักษาค่อนข้างด	ี
บรเิวณรอบโบสถ์รวมถงึส่วนอืน่ๆของวดัมคีวามสะอาด	และตดัแต่งต้นไม้สวยงาม	ทกุอย่างดเูป็นระเบยีบ	 
เม่ือเข้ามาร่วมพธิกีรรมทางศาสนาภายในโบสถ์สะอาดเรยีบร้อยเหมาะเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ	์แต่บางส่วน
มองว่าโบสถ์ตอนนี้สีทาภายนอกเริ่มเก่าและเป็นตะไคร่เยอะ	 เนื่องจากพอหน้าฝนมีความชื้นเยอะ 
ท�าให้เกิดตะไคร่	 ท�าให้โบสถ์ดูหมองสีสันไม่สดใส	 และสิ่งท่ีเป็นปัญหาของการจัดการทรัพยากร	 
ชาวบ้านบางกลุ่มมองว่าขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละคุณพ่อที่เข้ามาปกครองวัด	

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102

	 	 	 	 	 ในระยะหลังวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	เปลี่ยนเจ้าอาวาสก่อนก�าหนดของการ
ปกครอง	ส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่างชาวบ้านกับคณุพ่อยงัไม่สนทิสนมส�าหรบับางคน	และการจดัการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม	เช่น	ปรับปรุงโบสถ์ท�าได้ไม่ต่อเนื่อง	เป็นต้น	ส่วนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ด้านที่เกี่ยวกับศาสนาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง	 เพราะรูปแบบศาสนาเป็นรูปแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง	 
เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจอย่างท่ีเคยเป็นมา	 แต่ทั้งนี้ชาวบ้านให้ความเคารพการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการทุกอย่างภายในวัดของคุณพ่อ	ชาวบ้านบางคนอยากให้ทางวัดจัดการเรื่องเครื่องขยายเสียงเวลา
ประกาศแจ้งมิสซาหรือกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆว่าปัจจุบันเสียงไม่ค่อยดัง	 สู้ฝั่งเสียงของชุมชนศาสนา
อิสลามใกล้เคียงไม่ได้	 ปัญหาในจุดนี้ผู้สัมภาษณ์เคยถามคุณพ่อและคุณพ่อก�าลังเปลี่ยนแปลงระบบ 
เครื่องขยายเสียงให้ดีขึ้น	
	 	 	 	 	 ขณะทีค่วามคดิเหน็เรือ่งการมส่ีวนร่วมการจดัการทรพัยากรวฒันธรรมระหว่าง
ชุมชนกับคุณพ่อ	 ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่บอกว่าแม้จะไม่มีส่วนในการตัดสินใจเรื่องการจัดการ
ทรพัยากรวฒันธรรม	แต่เวลาจดังานต่างๆทีเ่กีย่วกบัศาสนาทกุคนล้วนมส่ีวนร่วมเพราะมคีณะกรรมการฯ
ที่เปรียบเสมือนตัวแทนเข้าประชุมและแจ้งความคิดเห็นในที่ประชุม	 รวมทั้งยังมีกลุ่มของชาวคริสตังที่
จัดตั้งกลุ่มต่างๆ	 เช่น	กลุ่มที่เกี่ยวกับศาสนา	ชมรมผู้สูงอายุ	 เป็นต้น	ถ้าชุมชนจัดงานประเพณีที่ส�าคัญ
ส�าหรบัคนไทย	เช่น	สงกรานต์	วนัปีใหม่	เป็นต้น	และขอให้คณุพ่อเป็นประธานในพธีิถ้าไม่ขดัหลกัศาสนา	
คุณพ่อให้ความร่วมมือเสมอ

4. ควำมต่อเนื่องและกำรด�ำรงอยู่ของทรัพยำกรวัฒนธรรมในวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยำ
 ความเชื่อทางศาสนาคริสต์มีผลต่อการด�ารงอยู่ของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าใน 
วดันักบญุยอแซฟ	อยธุยา	เพราะความเชือ่ศาสนาครสิต์ในชมุชนมคีวามสบืเนือ่งตัง้แต่สมยัอดตีจนถงึปัจจบุนั 
นอกจากความเชื่อทางศาสนา	 นโยบายขององค์กรศาสนาคริสต์	 โครงสร้างการบริหารงานในวัดม ี
ส่วนส�าคัญท่ียังคงรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งแบบจับต้องได้	 คือ	 วัตถุและสถานที่	 และจับต้องไม่ได้	
คือ	 ความเชื่อ	 พิธีกรรม	 ที่ยังคงรักษาไว้ให้คงเดิมหรือเปล่ียนแปลงน้อยที่สุด	 สถานที่ต้ังของโบสถ์คือ
ก่อสร้างตามรากฐานเดมิตัง้แต่อดตี	ความเชือ่ของศาสนาเกีย่วกบัสถานทีจ่ดุทีต่ัง้คอืผ่านการท�าพธิกีรรม
ทางศาสนา	แม้จะมกีารบูรณะต้องมขีัน้ตอนด�าเนนิการ	ขออนญุาตมรีะบบตามล�าดบั	เริม่จากเจ้าอาวาส
ส่งเรื่อง	 ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	 และขั้นสุดท้ายสภาพระสังฆราชเป็นผู้อนุมัติ	 ซึ่งคณะท�างานจะ
เลือกบริษัทที่มีเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์	 ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี	 ซึ่งการบูรณะ
โบสถ์แต่ละแห่งใช้วธิกีารไม่เหมอืนกนั	เนือ่งจากสถาปัตยกรรมรูปแบบการก่อสร้างของโบสถ์แต่ละสมยั
ไม่เหมือนกัน	และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ความส�าคัญต่อชุมชน	
	 โบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	นั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร	์และคุณค่าด้านจิตวิญญาณ	
เพราะเป็นจุดเริ่มก�าเนิดความเชื่อของศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 ซ่ึงงบประมาณการบูรณะมา
จากองค์กรศาสนาคริสต์	 คือ	 มิสซังโรมันคาทอลิก	ทางบริษัทประเมินราคาแจ้งรายละเอียดในรายงาน
การบูรณะ	 ให้พิจารณาก่อนอนุมัติ	 ในรายงานการประชุมจะบอกถึงสภาพปัจจุบัน	 และแนวทางการ
บรูณะ	เช่น	ผนงัอาคารภายในห้องสงัฆภณัฑ์	มสีภาพแตกร้าวหลายจุด	เนือ่งจากมปัีญหาจากการรับน�า้หนกั
หลังคา	ท�าให้ผนังแตกร้าวแยกออก	แม้ว่าจะได้ท�าแผงค�้ายันขนาดใหญ่รับน�า้หนักไว้แล้ว	ผนังส่วนใหญ่
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มีรอยร้าวตลอด	และมีบางส่วนบิดออกมามาก	ท�าให้ผนังไม่เรียบ	ซึ่งแนวทางการบูรณะ	คือ	 เจาะเย็บ
ผนังที่แตกร้าว	เจาะสลับฟันปลา	ใช้เหล็กสเตนเลสเป็นตัวยึด	แล้วฉาบปูนหมักปิดรอยเย็บให้กลมกลืน
เป็นเนือ้เดยีวกนั	 ส่วนผนงัทีม่สีภาพเป่ือย	 ให้กะเทาะออกถงึเนือ้อฐิ	 แล้วฉาบปนูหมกัซ่อมให้กลมกลนืกนั	
หลงัจากนัน้ให้ทาน�า้ยา	hi-flex	เป็นตัวประสานปนูเก่าและปูนใหม่	แล้วฉาบปนูหมกัร่อนละเอยีดเคลอืบ
ผวิทัง้หมด	เนือ่งจากผนงัห้องสงัฆภณัฑ์มสีภาพเป็นคลืน่	ผวิไม่เรยีบ	และดไูม่สวยงาม	(บรษิทั	มรดกโลก	
จ�ากัด,	2544:	27)	จุดประสงค์ของการบูรณะโบสถ์นอกจากรักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเดิม	ต้องให้
สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนกจิทางศาสนา	ระหว่างการบรูณะ	ทางวดัได้ประกอบพิธกีรรม
อาคารด้านนอกชั่วคราว	ใช้เวลาการบูรณะ	1	ปี	ตั้งแต่พ.ศ.	2546	(ค.ศ.2003)	–	พ.ศ.2547	(ค.ศ.2004)	
เมื่อบูรณะเสร็จทางวัดจัดพิธีเสกทางศาสนา
	 เมื่อพ.ศ.2554	 (ค.ศ.2011)	 วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ทางวัดประสบอุทกภัย	 ส่งผลให ้
ศาสนสถานของวัดประสบความเสียหายหลายส่วน	คุณพ่อวิชา	หิรัญญการ	เจ้าอาวาสขณะนั้น	ท�าเรื่อง
ส่งตามล�าดับขั้นตอน	 และได้รับงบประมาณส�าหรับบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555	(ค.ศ.	2012)	จ�านวนเงิน	9,380,000	บาท	ด�าเนินการบูรณะส่วนต่างๆ	คือ	ซ่อมลานบล็อก
ประดับทางเดินรอบวัด	 ,	 ซ่อมแซมประตูเหล็กทางเข้าวัด	 ,	 ปรับปรุงป้ายชื่อวัดริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 ,	
ซ่อมแซมห้องซักรีดของวัด	,	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส�านักงานวัด	,	ซ่อมแซมปั๊มสูบน�้า	,ซ่อมแซมศาลาท่าน�้า	,	
ซ่อมแซมประตูบ้านพัก	,	ซ่อมแซมห้องสุขารวม	,	ปรับภูมิทัศน์โดยรอบสุสาน,ปรับภูมิทัศน์โดยรอบวัด	,	
ซ่อมแซมแนวก�าแพง	,	ซ่อมแซมทางเดินโดยรอบ	,	ซ่อมแซมริมตลิ่งคันกั้นน�า้หน้าวัดริมแม่น�า้เจ้าพระยา	
(อัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ,	2558)	ส่วนการบูรณะหมู่บ้านโปรตุเกสทางมิสซังมอบให้ขึ้นทะเบียนโบราณ
สถานแก่กรมศิลปากร	 และบูรณะซ่อมแซมโดยกรมศิลปากรในวันที่	 30	 พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 (ค.ศ.
2012)	แต่ยังคงปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา	คือ	แห่นักบุญเปโตร	ทุกเดือนมิถุนายน	และดูแลคริสตชนที่
เช่าที่ดินทางวัดที่อาศัยบริเวณหมู่บ้านโปรตุเกส
	 ด้านพิธีกรรมศาสนาทางองค์กรศาสนาคริสต์มีส่วนส�าคัญในการรักษาความเชื่อ	 โดยสมัย
อดีตช่วงระหว่างพ.ศ.2383	 (ค.ศ.1840)	 ถึง	 พ.ศ.2482	 (ค.ศ.1939)	 มีกฏระเบียบท่ีเคร่งครัดตาม 
หลกัศาสนาครสิต์	วถิชีวีติคนในชมุชนวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	ทีเ่ป็นคนไทยเชือ้สายเวยีดนามต้องปฏบัิติ
ตามหลักศาสนา	 เช่น	 การสวดมนต์ภายในบ้านทุกเวลาเช้าและเวลาค�่า	 มีผู้น�าของครอบครัวเป็นแบบ
อย่างที่ดีและเอาใจใส่ต่อสมาชิกภายในครอบครัว	 ท�าให้คนในครอบครัวปฏิบัติตามอย่างพร้อมเพรียง	
และเชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของบาทหลวง	 ท่ีนับได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทท้ังทางด้านการปกครอง
คนในชุมชนให้ด�าเนินชีวิตหลักศาสนา	ซึ่งคนในชุมชนไม่กล้าประพฤติผิดจากหลักค�าสอนเนื่องจากกลัว
ถูกลงโทษ	 ในกรณีท่ีมีผู้ท�าผิดทางศาสนาบาทหลวงจะเรียกผู้ท�าความผิดพร้อมบิดามารดากล่าวค�า 
ขอโทษต่อหน้าทุกคนในชมุชนภายในโบสถ์	ซ่ึงการลงโทษบิดามารดาด้วยนัน้	เพือ่ให้ดูแลใส่ใจบตุรหลาน
ของตนเอง	 ช่วงสมัยก่อนสังคายนาวาติกันครั้งที่	 2	 กฎระเบียบของศาสนาคริสต์มีความเข้มงวดต่อ 
ผู้ที่นับถือศาสนาท้ังบาทหลวงและคริสตชน	 (จันทร์แจ่ม	 สุดสวาสดิ์,	 2550:	 75)	 ซึ่งการลงโทษไม่ได้มี
ความรนุแรงทางกาย	แต่ความผดิทีร้่ายแรง	เช่น	การแต่งงานกบัคนต่างศาสนา	ถอืเป็นความผิดท่ีรุนแรง
ทางศาสนาและบาปหนกั	ส่งผลให้ไม่ได้รับการให้อภยัทางศาสนาไม่สามารถประกอบพิธกีรรมทางศาสนา	
จนกระทั่งเสียชีวิต	
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	 ภายหลังการสังคายนาวาติกันครั้งที่	 2	 มีการปรับเปล่ียนผ่อนปรนเพิ่มมากขึ้น	 เปิดรับ
วัฒนธรรมแต่ละท้องถ่ินและความเช่ือต่างศาสนา	 และการแต่งงานกับคนต่างศาสนาไม่ยุ่งยากเท่าสมัย
ก่อนการสังคายนาวาติกันครั้งที่	 2	 พิธีกรรมในวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ที่เปล่ียนแปลงจากอดีต	 
เช่น	 บทสวดเปลี่ยนจากภาษาละติน	 เป็นภาษาไทย	 เครื่องแต่งกายบาทหลวง	 สมัยก่อนจะมีหลายชั้น
เสื้อผ้าค่อนข้างหนา	ลวดลายมีความละเอียดซับซ้อน	แต่ปัจจุบันปรับให้เข้ากับภูมิอากาศแต่ละท้องถิ่น	
เสือ้ผ้าใช้ผ้าฝ้ายและไม่หลายชัน้	ลวดลายเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเท่าอดีต	อปุกรณ์ทีใ่ส่ส่ิงของท่ีใช้ในพิธกีรรม	
ปัจจุบันเน้นใช้งานสะดวกและเรียบง่าย	 เป็นต้น	 ส่วนวันส�าคัญทางศาสนาปฏิบัติตามปฏิทินคาทอลิก
ประจ�าปี	(ภาคผนวก	ค)	ส่วนวันส�าคัญของทางวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	วันเวลาการจัดงานขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของเจ้าอาวาส	รูปแบบพิธีกรรมยังคงรักษาเหมือนเดิม	
	 ผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญของการด�ารงอยู ่ของทรัพยากรวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์	 คือ	
บาทหลวง	และนโยบายขององค์ศาสนาครสิต์	ครสิตงัในชมุชนทีม่ส่ีวนร่วมโดยเฉพาะพธิกีรรมทางศาสนา	
แม้ว่าปัจจุบันความเช่ือเริ่มลดน้อยลง	 แต่เมื่อถึงวันส�าคัญของศาสนาคริสต์และของวัด	 ชาวคริสตัง 
ในชุมชนร่วมออกมาประกอบพิธีกรรมสม�่าเสมอ	

สรุป
	 ชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 คือ	 ผู้อยู่อาศัยด้ังเดิม	 ไม่มีประชาชนจากท่ีอื่นเข้ามาอยู	่
เนื่องด้วยสภาพของชุมชนที่เป็นชาวคริสตังและอาศัยเช่าพ้ืนท่ีของวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 และใน
ปัจจุบันพืน้ทีใ่ห้เช่าส�าหรบัชาวครสิตงัจากทีอ่ืน่นัน้ไม่มทีีว่่างแล้ว	สภาพชมุชนเป็นแบบกึง่เมอืงกึง่ชนบท	 
ชาวบ้านยังคงพึ่งพาอาศัยระหว่างคนในชุมชน	แต่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เริ่มห่างหายจากวิถีชีวิตแบบอดีต	
เนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยีปัจจุบัน	 โดยอาชีพของหลักของชาวบ้านคือ	 รับจ้าง	 ข้าราชการ	
ทรพัยากรหลกัของชมุชน	คอื	 ทรพัยากรทีเ่กีย่วกบัวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	 คอื	 โบสถ์	 สสุาน	 รปูป้ัน 
นกับญุยอแซฟและแม่พระ	พิธีกรรมทางศาสนา	ถ�้าแม่พระ	เป็นต้น	ซึ่งการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ของวดั	มรีะบบข้ันตอนการบรหิารอย่างชดัเจน	ผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัคอื	เจ้าอาวาสวดั	ทีจ่ะมอี�านาจบรหิาร
จัดการโดยตรง	 และมีโครงสร้างการบริหารรวมทั้งนโยบายจากองค์กรส่วนกลางศาสนาคริสต์	 
นิกายโรมันคาทอลิก	 ส่วนชาวบ้านมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยรักษาดูแลทรัพยากรเท่าที่ท�าได้	 ท�าให้การ
ด�ารงอยู่ทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	 และความเชื่อตามหลักศาสนา	 ที่ผ่าน
พิธีกรรมยังคงสืบเน่ืองถึงปัจจุบัน	 และมีคณะกรรมการสภาภิบาลวัดที่ร่วมตัดสินใจในงานต่างๆของวัด	
ส่วนงานด้านจิตวิญญาณจะมีกลุ่มพลมารีย์ที่คอยช่วยเหลือเจ้าอาวาส	
	 งานบรหิารการจดัการต่างๆภายในวดั	ด้านงบประมาณ	มรีายได้หลักจากโรงเรียนในสังกดั
ของวดันกับุญยอแซฟ	อยธุยา	และเงนิค่าเช่าทีด่นิ	เงนิท�าบญุมิสซา	และงบประมาณของภาครฐับางส่วน	
วัดจัดสรรงบประมาณส�าหรับดูแลทรัพยากรต่างๆของวัด	 บริหารงานทั้งส่วนของวัดและโรงเรียน	 
งบประมาณรายรบั-รายจ่ายทกุอย่างของทางวดัจะมรีะบบการลงบญัชแีบบระบบบริษทัและลงค่าใช้จ่าย
ตามจริง	 ซึ่งทุกปีต้องส่งงบบัญชีประจ�าปีส่งตรวจสอบบัญชีกับฝ่ายบัญชีองค์กรศาสนาคริสต์ส่วนกลาง	
รวมทั้งส่วนงบที่เหลือจากบัญชีส่งให้ส่วนกลาง	 แต่ถ้าเป็นงานบูรณะที่ต้องใช้งบประมาณเยอะๆ	 
ต้องส่งเรื่องไปท่ีส่วนกลาง	 เป็นต้น	 ระบบบริหารงานของวัดศาสนาคริสต์จะมีระบบการตรวจสอบการ
ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	และไม่ค่อยพบปัญหาการทุจริต
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บทที่ 5

สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ
 
	 บทนี้เป็นการสรุปและอภิปรายผลการศึกษาเอกสารและการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับ
ทรัพยากรวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	 รูปแบบการบริหารจัดการและปัจจัย
ที่ท�าให้ทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านั้นด�ารงอยู่ได้โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย	2	หัวข้อ	ดังต่อไปนี้	
	 1.		สรุปผลการศึกษา
	 2.		อภิปรายผล

1. สรุปผลกำรศึกษำ
	 วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่
	 1.		ศึกษารวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
	 2.		ศกึษาปัจจยัทีท่�าให้เกดิการด�ารงอยูท่รพัยากรวฒันธรรมของวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา
 ในส่วนของวตัถปุระสงค์ข้อ	1	การศกึษาและรวบรวมทรัพยากรวฒันธรรมทางศาสนาครสิต์	
ของวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 พบว่าวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 มีทรัพยากรวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า 
ทีม่รีปูแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์เด่นชัดทางศลิปะทีใ่ช้วฒันธรรมความเชื่อทางศาสนาสะท้อนงานออกเปน็
รูปธรรม	และแฝงความหมายทางนามธรรม	ซึง่ได้แก่	ทรพัยากรวฒันธรรมทางสถาปัตยกรรม	ทรพัยากร
วัฒนธรรมโบราณวัตถุ	ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ใช้ในพิธีกรรม	ความเชื่อของศาสนาคริสต์	ของวัดนักบุญ
ยอแซฟ	 อยุธยา	 ซึ่งทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านี้มีลักษณะทั้งที่เป็นวัฒนธรรมแบบจับต้องได้และ 
แบบจับต้องไม่ได้	 เพราะทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้จ�านวนมากของทางวัดมีวัฒนธรรมทางความ
เชื่อศาสนา	ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบจับต้องไม่ได้แฝงอยู่	สามารถแบ่งทรัพยากรวัฒนธรรมหลักๆ	ที่มีอยู่
ในวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยาเป็น	3	กลุ่ม	คือ
 1.  ทรัพยำกรวัฒนธรรมทำงสถำปัตยกรรม
   ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนี้	คือ	ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้ที่เป็นอาคารและ
สิง่ของทีอ่ยูภ่ายในอาคาร	ประกอบด้วย	โบสถ์	พระแท่นประกอบพธิ	ีรปูป้ันนกับญุยอแซฟ	รปูป้ันแม่พระ	
กระจกสีแสตนกลาส	ภาพปูนปั้น	14	ภาค	ภาษาละติน	อ่างน�้าล้างบาป	แผ่นจารึกภาษาละติน	โลงศพ
พระสังฆราชเดอ	ลา	มอต์	และพระสังฆราชลาโน	อาคารประกอบพิธีและใส่ศพพระสังฆราช	บาทหลวง	
มิชชันนารี	ภายในสุสานของวัด	
	 		 จากผลการศึกษาพบว่าทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านี้มีความส�าคัญต่อชุมชนวัดนักบุญ	
ยอแซฟ	อยธุยา	โดยเฉพาะโบสถ์	คอื	สถานทีป่ระกอบศาสนกจิ	และคนภายในชมุชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่เกิดจนตาย	เพราะความเชื่อของศาสนา	เช่น	การรับศีลล้างบาปตั้งแต่ก�าเนิด	สมัยก่อนใช้อ่างน�้า
ล้างบาป	แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการใช้เหยือกน�้า	เพราะความสะดวก	เมื่ออายุประมาณ	12	–	13	รับศีล
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ก�าลังเพื่อเป็นชาวคริสตังอย่างสมบูรณ์	และชาวคริสตังมีหน้าที่เข้าโบสถ์เพื่อฟังมิสซาตามวันเวลาที่ทาง 
พระศาสนจักรก�าหนด	 เมื่อแต่งงานเข้าพิธีในโบสถ์	 และเสียชีวิตท�าพิธีมิสซาภายในโบสถ์	 ก่อนเคล่ือน
ย้ายไปท�าพิธีในสุสานเมื่อครบก�าหนดฝัง	 ส่วนรูปปั้นนักบุญยอแซฟและแม่พระ	 คือ	 รูปเคารพที่คนใน
ชุมชนเพื่อสวดภาวนาอ้อนวอนและขอบคุณสิ่งต่างๆ	 ขณะที่โลงศพพระสังฆราชเดอ	 ลา	 มอต์	 และ 
พระสงัฆราชลาโน	เปรยีบเสมอืนตัวแทนสบืทอดความเชือ่ศาสนาครสิต์	นกิายโรมันคาทอลกิ	ในประเทศไทย
จนถึงปัจจุบัน	ส่วนสิ่งของที่ประดับภายในโบสถ์เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ท�าให้โบสถ์มีความสมบูรณ์
ตามความเชื่อของศาสนา	
	 	 	 ทัศนคติคนในชุมชนให้ความส�าคัญกับโบสถ์ที่เป็นสัญลักษณ์ชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ	
อยุธยา	ปัจจุบันสภาพของโบสถ์ทั้งภายในและภายนอกมีความแข็งแรง	ส่วนสีอาคารมีตะไคร่บ้าง	และ
ทางวดัก�าลงัจะทาสใีหม่	และรปูแบบทางสถาปัตยกรรมภายนอกไม่เปลีย่นแปลงจากเดมิทีส่ร้างขึน้ในสมยั
รชักาลที	่5	เมือ่บรูณะครัง้ใหญ่พ.ศ.2546	(ค.ศ.2003)	ใช้วธิกีารอนรัุกษ์อาคารให้คงรูปแบบสถาปัตยกรรม
ที่ทรงคุณค่าเดิมมากที่สุด	ใช้ระยะเวลาด�าเนินการ	1	ปี	ขั้นตอนการบูรณะโบสถ์	จะต้องท�ารายงานแจ้ง
ไปอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 และทางส่วนกลางจะตั้งคณะกรรมการส�ารวจ	 และคณะท�างานที่มีส่วน
เกีย่วข้อง	และจ้างบรษิทัเอกชนทีม่ผีูเ้ชีย่วชาญทางประวตัศิาสตร์และโบราณคดสี�ารวจความเสยีหายของ
โบสถ์	และท�ารายงานแจ้งคณะกรรมการด�าเนินงานและ	ส่งต่อให้สภาพระสังฆราชลงนามอนุมัติบูรณะ	
	 		 ส่วนสิ่งของภายในอาคารคนในชุมชนมองเป็นส่วนประกอบของโบสถ์	 ยกเว้นรูปปั้น
นกับญุยอแซฟกบัแม่พระ	และพระแท่นประกอบพิธท่ีีคนในชมุชนให้ความเคารพ	และคงสภาพสมบรูณ์
ไม่มกีารปรบัปรงุแก้ไข	ส่วนทศันคตคินภายนอกทีเ่ป็นชาวครสิตงั	มองว่าโบสถ์คอืสญัลกัษณ์ทางศาสนา	
เข้ามาแสวงบุญและสวดภาวนา	 ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสตังมองว่าโบสถ์มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก
ที่สวยงาม	และการตกแต่งภายในและสิ่งของต่างๆ	ท�าให้โบสถ์มีความสมบูรณ์แบบ	ส่วนใหญ่มักเข้ามา
ถ่ายภาพหรือบางคนเดินทางเข้ามาขอพรเช่นเดียวกับวัดพุทธ	
 2.  ทรัพยำกรวัฒนธรรมโบรำณวัตถุ
	 		 ทรพัยากรวฒันธรรมโบราณวตัถ	ุคอื	ทรัพยากรวฒันธรรมทีม่คีณุค่าทางประวติัศาสตร์
ทีอ่ยู่ภายในวดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	ได้แก่	ตู้เกบ็เครือ่งหมายทางศาสนาครสิต์	พระธาตุนกับุญ	รายงานประจ�าปี
และทะเบียนศีลล้างบาปตั้งแต่พ.ศ.2454	 (ค.ศ.1911)	 มีความส�าคัญในฐานะเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อน
ความเช่ือความศรทัธาศาสนาครสิต์	ซึง่สิง่ของบางอย่างผ่านการเสกพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิท์างศาสนา	โบราณ
วตัถบุางช้ินเปลีย่นลกัษณะการใช้	เช่น	ตูเ้กบ็เคร่ืองหมายศาสนาครสิต์	ทีใ่ช้เกบ็สิง่ของทีม่คีณุค่าทางจติใจ	
สายประค�า	เหรยีญรปูภาพพระเยซ	ูซึง่ทรัพยากรวฒันธรรมเหล่านีถ้กูเกบ็รกัษาในส่วนทีค่นภายนอกเข้า
ไม่ได้	 นอกจากขออนุญาตกับทางเจ้าอาวาส	 คือ	 ห้องสังฆภัณฑ์	 ส�านักงานวัด	 และบริเวณบนบ้านพัก 
เจ้าอาวาส	 ส่วนใหญ่คนในชุมชนหรือบุคคลภายนอกไม่ได้สนใจ	 นอกจากผู้ที่สนใจศึกษาเท่านั้น	 และ 
รู้ถึงความหมาย	เช่น	พระธาตุ	หรือเห็นถึงความส�าคัญและในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์อย่างรายงาน
ประจ�าปี	การดูแลโบราณวัตถุของทางวัดได้จัดวางในที่เหมาะสม	ของทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมค่อนข้าง
สมบูรณ์	และรักษาความสะอาด	
 3.  ทรัพยำกรวัฒนธรรมที่ใช้ในพิธีกรรมศำสนำคริสต์
 		 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ใช้ในพิธีกรรมศาสนาคริสต์	คือ	อุปกรณ์และสิ่งประกอบที่ใช้ใน
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พิธีกรรมศาสนาคริสต์	 ต้องผ่านพิธีกรรมทางศาสนาด้วยการเสก	 และมีตราสัญลักษณ์พระศาสนจักร	
สิง่ของทีใ่ช้ในพธิกีรรมทางศาสนาประจ�า	เช่น	แผ่นแป้งฮอลซอีา	ขนาดเลก็และขนาดใหญ่	เหล้าองุน่	น�า้เสก  
ก�ายาน	เทยีน	เครือ่งแต่งกายพระสงฆ์และผู้ช่วย	เป็นต้น	ของทุกอย่างผ่านพิธีกรรมการเสกและอยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้งาน	และเกบ็รกัษาในท่ีเหมาะสม	ความส�าคญัของสิง่เหล่านีค้อื	เป็นส่วนหนึง่ของพิธกีรรม	และ
ไม่สามารถเปลีย่นแปลงใช้สิง่อืน่ทดแทน	โดยเฉพาะแป้งฮอลซอีาทีใ่ช้ในพธิกีารเมือ่จบมสิซา	ชาวครสิตงั
ทีม่คีวามพร้อมเท่านัน้	จงึรบัศลีมหาสนทิทีเ่ป็นหนึง่ในศลีศกัดิส์ทิธิ	์7	ประการของศาสนาครสิต์	ส่วนเหล้าองุน่
บาทหลวงซึง่เป็นตวัแทนสือ่กลางกบัพระเจ้าเป็นผู้ด่ืม	 ผู้ทีน่บัถอืศาสนาครสิต์ให้ความส�าคัญกับส่ิงของที่ใช้
ในพิธีกรรม	 ส่วนบุคคลภายนอกที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ไม่มีความเข้าใจถึงความส�าคัญสิ่งของที่ใช้ใน
พิธีกรรม	และไม่ค่อยมีคนภายนอกชุมชนร่วมพิธีมิสซา	นอกเหนือจากวันฉลองวัดและวันเสกสุสาน	
		 	 ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่	 2	 การศึกษาปัจจัยที่ท�าให้เกิดการด�ารงอยู่ทรัพยากร
วัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	พบว่าปัจจัยหลัก	ได้แก่	โครงสร้างการบริหารงานจากองค์กร
ศาสนาคริสต์	ความเชื่อความศรัทธาของชาวคริสตังในชุมชน	
  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยำ
	 		 การบริหารจัดการทั่วไปของวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	คือ	ดูแลทรัพยากรต่างๆของวัด
นกับญุยอแซฟ	อยธุยา	บริหารโรงเรียนทีอ่ยูใ่นความดแูลของวดั	ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ด้านการศึกษาของ
มิสซังคาทอลิกส่วนกลาง	บริหารจัดการที่ดินของวัด	เช่น	พื้นที่ว่างของวัดที่ก�าลังคิดโครงการ	ซึ่งสิ่งต่าง
มส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้การด�ารงอยูข่องทรัพยากรวฒันธรรมศาสนายงัคงสืบเนือ่งจนถงึปัจจุบนั	โดยเฉพาะ
เจ้าอาวาสเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการบริหารงาน	ระบบโครงสร้างของศาสนาคริสต์วางขั้นตอนในการ
ด�าเนินงาน	 จะไม่ใช่การใช้อ�านาจอย่างผูกขาด	 ซ่ึงโครงสร้างการบริหารงานภายในของวัดที่มีต�าแหน่ง
ต่างๆแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดูแลภายในวัดแล้ว	 ด้านการบริหารงานเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา	 จะมี 
คณะกรรมการสภาภิบาลวัดและคณะพลมารย์ี	ทีร่่วมตดัสนิใจในงานวดัประจ�าปีและช่วยเหลอืด้านสงัคม
คนในชุมชน	เช่น	การแจกทุนการศึกษา	แจกอาหารแก่ผู้ยากไร	้เยี่ยมผู้สูงอายุ	เยี่ยมผู้ป่วยและร่วมสวด
ภาวนาให้ก�าลังใจ	ปฏสิัมพันธ์กบัคนในชุมชนให้กลบัมาศรัทธาพระเจา้	เป็นตน้	โดยระบบโครงสร้างการ
บริหารจัดการวัดจะมีลักษณะโครงสร้างเป็นมาตรฐานเดียวกัน	
	 	 ขณะท่ีนโยบายของการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนของชาวคริสตังกับบาทหลวงนั้น	 โดย
ทางส�านกัวาตกินัเน้นเรือ่งการมส่ีวนร่วมในชมุชน	เนือ่งจากกลุม่ชาวครสิตงัเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการ 
ช่วยเหลืองานทางสังคมของศาสนา	และช่วยเผยแพร่ศาสนาและงานอื่นๆแก่บาทหลวง	 เพราะตัวแทน
ของชมุชนจะช่วยประสานงานระหว่างเจ้าอาวาสและชาวบ้านในชมุชน	เพราะความเป็นชาวบ้านในชมุชน
เดียวกันจะเข้าใจกว่าบาทหลวง	 บางทีท่านเพิ่งเข้ารับต�าแหน่งเจ้าอาวาสยังไม่คุ้นเคยกับคนในชุมชน	 
การให้ความส�าคัญกับชาวคริสตังที่มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างของศาสนาคริสต์	 คือสาเหตุหน่ึง 
ที่ท�าให้ศาสนาคริสต์และทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนายังคงด�ารงอยู่	
  รปูแบบกำรบรหิำรงำนและกำรจดักำรทรัพยำกรวฒันธรรมของวดันักบญุยอแซฟ อยธุยำ 
	 	 การศีกษาพบว่าการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์มีรูปแบบการปฏิบัติ
ด้านการจัดการที่คล้ายคลึงกัน	ตามหลักโครงสร้างที่องค์กรศาสนาคริสต์ก�าหนดกรอบ	ซึ่งศาสนาคริสต์
รกัษาโครงสร้างรปูแบบความเชือ่ตามหลกัค�าสอน	พธิกีรรมทางศาสนาให้เป็นระบบแบบเดยีวกนัทัง้โลก	
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ซึง่จะมคีวามแตกต่างบ้างตามแต่วถิท้ีองถิน่	เช่น	ภาษา,	การดัดแปลงพิธกีรรมเข้ากบัประเพณท้ีองถิน่	ที่
ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ของทางศาสนจักรโรมันคาทอลิกก�าหนด	
	 	 ส่วนรปูแบบการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของศาสนาคริสต์ในประเทศไทยไม่ได้เน้น
มากเท่าความเชือ่ทางศาสนาและพธิกีรรมของศาสนาครสิต์	โดยระบบการดแูลโบราณสถานของศาสนา
ครสิต์	เน้นการอนรุกัษ์และการใช้งานของโบราณสถาน	กรณโีบสถ์ของวดันักบญุยอแซฟ	อยธุยา	จะอนรุกัษ์
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้คงลักษณะเดิม	 ตลอดจนวัสดุก่อสร้างที่ใช้
สร้าง	การอนุรักษ์จึงต้องท�าอย่างรอบคอบเพื่อรักษาคุณค่า	และผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นผู้ด�าเนินงาน	
ขณะทีส่่วนส�าคญัภายในอาคารโบสถ์	โบราณวตัถบุางชนิดของโบสถ์	เช่น	โคมไฟประดบัทีม่อีายเุกนิ	100	ปี	
ของโบสถ์อสัสมัชญั	บางรกั	กลบัไม่ได้รบัความสนใจในคณุค่าทางประวตัศิาสตร์ถกูรือ้ทิง้ไม่ได้เกบ็รกัษา	
แต่เปลีย่นโคมไฟลกัษณะใหม่หรอืสัง่ท�าให้เหมอืนกบั	รปูแบบเดมิ	เป็นต้น	ทางพระศาสนจกัรจะให้ความ
ส�าคัญเกบ็รกัษาสิง่ของทีเ่กีย่วข้องกบัพธิกีรรมและศรทัธา	 เพราะหลงัจากสงัคายนาวาตกินัครัง้ที	่ 2	 จะมี
ศิลปวัตถุบางช้ินท่ีเคยใช้ประกอบพิธีเลิกใช้	 หรือเสื่อมโทรมตามกาลเวลา	 ศิลปวัตถุเหล่านี้มีคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร์หรอืสนุทรยีะ	จงึต้องให้ความเอาใจใส่ท่ีจะด�าเนนิการว่าเคลือ่นย้ายเกบ็ไว้	หรอืรือ้ทบุท�าลาย	
	 	 รูปแบบการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของผู้น�าศาสนาคริสต์	 (เจ้าอาวาส)	 วัดนักบุญ
ยอแซฟ	อยุธยา	 โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม	 เพราะเป็นผู้มี
อ�านาจการตัดสินใจสูงสุดในวัด	 โดยเจ้าอาวาสจะตัดสินใจการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมบนแนวคิด
ที่ทางองค์กรศาสนาคริสต์วางไว้	และประเมินการดูแลรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมศาสนาแบบจับต้องได้
ว่าควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่	 ถ้าเป็นทรัพยากรที่ไม่ได้ต้องใช้งบจ�านวนมากหรือไม่ได้เป็นโครงสร้าง
หลักของศาสนสถาน	คือ	โบสถ์หรือเกี่ยวกับที่ดิน	ทางเจ้าอาวาสสามารถตัดสินใจด�าเนินการได้เลย	แต่
ถ้าเกี่ยวกับบูรณะโบสถ์ของวัดทางเจ้าอาวาสต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการด้านสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ	และจัดส่งบริษัทที่เชี่ยวชาญการบูรณะเข้าส�ารวจ	เมื่อส�ารวจเสร็จก็ส่งเรื่องไปคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อส่งสภาพระสังฆราชอนุมัติ	ส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน	เช่น	การลาดยางท�าถนน	ต้องส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานกฎหมายขององค์กรศาสนาคริสต์พิจารณาก่อนว่าสามารถเข้าท�าได้หรือไม่ได้	
	 	 จากการศกึษางานทัง้จากเอกสารงานทีเ่กีย่วข้องและการลงศกึษาภาคสนามแบบเข้ามี
ส่วนร่วมทางศาสนาคริสต์เท่าที่สามารถท�าได้	 พบว่าการด�ารงอยู่ทรัพยากรวัฒนธรรมศาสนาคริสต์นั้น	
มีผลจากความเชือ่ความศรทัธาของครสิตชนเป็นส่วนส�าคญัของปัจจยัการด�ารงอยู	่และรปูแบบพธิกีรรม
ของศาสนาคริสต์	 โดยเฉพาะพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์	 7	 ประการ	 ที่มีความเกี่ยวข้องวิถีชีวิตของชาวคริสตัง
ตัง้แต่เกดิจนตาย	และชมุชนวดันักบุญยอแซฟ	อยธุยา	มกีารสบืทอดความเชือ่ต้ังแต่สมยัอดีต	แม้ปัจจบุนั 
ความเชื่อของคนรุ่นใหม่จะลดลง	แต่การด�ารงอยู่ทรัพยากรวัฒนธรรมศาสนา	ทางองค์กรส่วนกลางและ
บาทหลวงแต่ละวัดดูแลทรัพยากรวัฒนธรรม	 อาจจะปรับตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่	 ในส่วน 
รายละเอียดปลีกย่อย	 ส่วนการด�าเนินงานจะอิงหลักค�าสอนในพระคัมภีร์ทางศาสนา	 ท�าให้เห็นว่าการ
ด�าเนินงานทุกอย่างของวัฒนธรรมศาสนาคริสต์ใช้หลักการเดียวกัน	ที่มีพื้นฐานจากความเชื่อศาสนา	
	 	 การทีบ่าทหลวงร่วมมอืกบัชาวครสิตงัให้มส่ีวนร่วมการบรหิารจดัการภายในวดัและช่วย
การปกครอง	 เพราะชาวคริสตังมีความเข้าใจเข้าถึงชุมชนในพื้นที่ดีกว่าเจ้าอาวาสในบางเรื่องของชุมชน	 
เจ้าอาวาสจะเลือกคนที่เหมาะสมตามงานที่มอบหมาย	และมีการประชุมงานสรุปงาน	ซึ่งเจ้าอาวาสจะ
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มีผู้ช่วยที่เป็นชาวคริสตังที่เป็นการบริหารงานในวัด	เรื่องเอกสารต่างๆของทางวัด	และส่วนสภาภิบาลที่
เกี่ยวข้องกับงานดูแลชุมชนในเรื่องทั่วไป	ซึ่งระบบงานของวัดจะคล้ายระบบบริษัท	โดยวัดคาทอลิกนั้น
มีการจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย	และมีบริษัทบัญชีตรวจสอบและส่งงบให้ทางมิสซังส่วนกลาง	ต่างจาก
บางวัดของศาสนาพุทธที่ไม่มีการท�าบัญชีเรื่องรายได้เปิดเผยอย่างชัดเจน	วัดคาทอลิกที่มีโรงเรียนอยู่ใน
ความดูแล	จะมีเงินบ�ารุงการศึกษาเป็นรายได้หลักของทางวัดมากกว่ามาจากเงินท�าบุญมิสซา	
	 	 การบรจิาคท�าบญุมสิซาไม่ได้เน้นจ�านวนเงินว่าถ้าท�าบญุมากจะได้ผลบญุมาก	ทางศาสนา
ครสิต์เน้นให้คนมาวดัเพือ่ท�ามสิซามากกว่าต้องมาท�าบญุ	ศาสนาครสิต์จะไม่มกีารท�าบญุทอดผ้าป่าหรอื
ทอดกฐิน	 แต่จะมีการท�าบุญแทนเรียกว่า	 “มาขอมิสซา”	 จะมีซองของทางวัดว่าท�าบุญให้เขียนช่ือ-
นามสกลุของผูม้าขอเพือ่สวดมสิซาท่ีอาจะเป็นผูท้ีล่่วงลบัหรอืป่วยไม่สามารถมาสวดมสิซาได้	และบรจิาค
เงินใส่ซองท�าตามศรัทธา	 บาทหลวงอาจจจะได้บ้างแต่ไม่ได้มาก	 เพราะบาทหลวงไม่ได้เน้นต้องหา
ประโยชน์จากความเชื่อความศรัทธาของคนมาหาผลประโยชน์ส่วนตัว	จะน�ารายได้ต่างๆเหล่านี้มาดูแล
ทรพัยากรต่างๆภายในวดั	บ�ารงุศาสนาและช่วยเหลอืสงเคราะห์แก่ผูย้ากไร้	ทนุการศกึษาแก่คนในชุมชน	
ถ้าวัดไหนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดูแลวัดจึงท�าเรื่องไปมิสซังเพื่อส่งเงินช่วยเหลือ	 แต่ส่วนใหญ ่
วัดคาทอลิกมีเงินดูแลวัดตนเองมากพอและส่งงบที่เหลือให้ทางมิสซัง	 เพราะมีโรงเรียนในสังกัด	 
แต่ค่าเทอมของโรงเรียนวัดคาทอลิกมีก�าหนดจากส่วนกลางซ่ึงไม่ได้แพงมาก	 เพราะโรงเรียนคริสต์เน้น
ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่คนทั่วไปตั้งแต่สมัยอดีต	(คุณพ่อทวีศักดิ์	กิจเจริญ,	2557)
	 	 การดูแลทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดเน้นให้มีสภาพการใช้งานอย่างสมบูรณ์	 และดูแล
รกัษาบรเิวณโดยรอบให้มคีวามสะอาด	ร่มร่ืนสวยงาม	เพราะอาคารสถานท่ีใช้ปฏบิติัศาสนกจิทางศาสนา
จึงต้องคอยดูแลบ�ารุงรักษา	 ไม่ได้เน้นเพราะเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เท่านั้น	 ส่วน
โบราณวัตถุบางชิ้นเช่น	อุปกรณ์ท�าพิธีศาสนา	อุปกรณ์ตกแต่งภายในโบสถ์	ที่มองว่ามีคุณค่าในแง่การใช้
ประโยชน์ใช้สอย	แต่ไม่ได้มองคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สิ่งของบางชิ้นมีอายุกว่า	100	ปี	ได้ถูกทิ้งไม่ได้
สนใจให้เป็นแค่ของเก่าหลายชิน้	เพราะเจ้าของทรพัยากรวฒันธรรม	คอื	องค์กรศาสนาครสิต์	เจ้าอาวาส	
เจ้าหน้าที่วัด	 หลายคนไม่ได้สนใจหรือเข้าใจความส�าคัญในเร่ืองราวทางประวัติศาสตร	์ จึงท�าให้ถูกทิ้ง
หลายชิน้	แต่ถ้าเป็นการบรูณะอาคารทางมสิซงัส่วนกลางจะดแูลรกัษาอนรุกัษ์ตามขัน้ตอนทางโบราณคดี
เพือ่ให้คงรกัษารปูแบบทางสถาปัตยกรรม	รวมทัง้สิง่ของทีเ่กีย่วข้องใช้ในพธีกีรรมศกัดิส์ทิธิ์	เช่น	พระแท่น	
ภาชนะศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเสก	 สิ่งของเหล่าน้ีต้องไม่มีการขายชิ้นงานเด็ดขาด	 เพราะอาจถูกไปใช้ใน
อย่างไม่เหมาะสม	ต้องได้รับความเห็นชอบจากพระสังฆราชประจ�าสังฆมณฑล	
	 	 ข้อดีของระบบจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์	 ส่งผลให้โบสถ์วัดนักบุญ
ยอแซฟ	 อยุธยา	 คงมีเอกลักษณ์	 สวยงามทางสถาปัตยกรรมจึงเป็นสถานที่นิยมของนักท่องเที่ยว	 และ	 
คริสตชนชาติอื่นมาถ่ายรูปหรือมาสวดภาวนาแห่งหนึ่งของจังหวัดอยุธยา	 ทางวัดไม่ได้มีนโยบายห้าม 
นกัท่องเทีย่วถ่ายรปูภายนอก	แต่สงวนการเข้าถ่ายรปูภายในโบสถ์เพราะเป็นสถานท่ีศกัดิส์ทิธิ	์ ท่ีปฏบิตัศิาสนกจิ
ทางศาสนา	 แต่สามารถเข้าเยี่ยมชมด้วยความสงบให้เกียรติสถานที่ได้	 และปัจจุบันวัดมีการตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในโบสถ์	 เพื่อรักษาความปลอดภัยและคอยดูนักท่องเที่ยวบางคนที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์	
และแต่งกายไม่เหมาะสม	นอกจากนีโ้บสถ์มกีารขอใช้เป็นสถานทีถ่่ายท�าฉากของละคร	มวิสิควดีิโอ	ทาง
กองถ่ายต้องท�าจดหมายขออนุญาตใช้สถานที่และเหตุผลของการใช้โบสถ์	 ซึ่งเจ้าอาวาสจะอนุญาตแค ่
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ทีเ่นือ้เรือ่งเกีย่วกบัพธิทีางศาสนาอย่างถกูต้องเท่านัน้	และต้องมาถ่ายในวนัเวลาท่ีไม่ได้ท�าพธิทีางศาสนา
ของวัด	 การเข้ามาใช้สถานที่ทั้งเป็นโลเคชั่นทางละคร	 มิวสิควิดีโอ	 และการแต่งงาน	 มีค่าบ�ารุงสถานที่	
แต่ไม่ได้แพงมากและต้องอยู่ในกรอบที่ทางวัดก�าหนด	เพราะทางวัดไม่ได้เน้นรายได้จากส่วนนี	้(คุณพ่อ
ทวีศักดิ์	กิจเจริญ,	2558)	สะท้อนให้เห็นว่าศาสนาคริสต์มีความเชื่อความศรัทธาปฏิบัติตามหลักศาสนา	
อย่างเคร่งครัด

อภิปรำยผลกำรศึกษำ
 การศึกษาเห็นว่ามีประเด็นน่าสนใจด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของศาสนา	 
3	ประเด็น	คือ
 1. อิทธิพลของโครงสร้ำงและนโยบำยขององค์กรทำงศำสนำที่มีต่อกำรด�ำรงอยู่ของ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมทำงศำสนำ 
  ทกุศาสนาเหน็ว่าทรัพยากรวฒันธรรมทางศาสนาเป็นทรัพยากรทีม่คีณุค่า	และมคีวาม
ส�าคัญมากต่อทั้งปัจเจกและต่อชุมชน	 แต่โครงสร้างและนโยบายขององค์กรทางศาสนาแต่ละศาสนามี
ความแตกต่างกัน	 รวมทั้งมุมมองการให้ความส�าคัญของคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ละศาสนาก็ 
แตกต่างกันไปด้วย	 เมื่อพิจารณาตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมของ	 วิลเลียม	 ด	ี ไลป์	 
(William	D.Lipe,	1984:	2-10	อ้างจาก	ธนิก	เลิศชาญฤทธ์,	2554:	33-37)	แล้วจะเห็นว่าทรัพยากร
วัฒนธรรมทางศาสนาของทุกศาสนาจะมีคุณค่าหลัก	4	ประการ	คือ	
 1.  คุณค่ำเชิงสัญลักษณ์	 ทุกศาสนามีทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นเชิงสัญลักษณ์	 สิ่งท่ีเป็น
วัตถุ	เช่น	โบสถ	์วิหาร	มัสยิด	เป็นต้น	ส่วนที่ไม่ใช่วัตถุ	เช่น	บทสวดภาวนา	พิธีกรรมทางศาสนา	รูปแบบ
สัญลักษณ์เหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงแต่ละศาสนา	 ที่มีความแตกต่างกันในรูปแบบสถาปัตยกรรม	 รูปแบบ
ของการท�าพิธี	ในกรณีของศาสนาคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิก	ที่ใช้ระบบของสัญลักษณ์ในการสื่อความ
หมายทางศาสนาท้ังท่ีเป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ	 โดยเฉพาะในพิธีกรรมทางศาสนาจะใช้ท่าทางในการ 
สื่อความหมาย	 เช่น	“โปรดยืน”	หมายถึง	ความเคารพและการให้เกียรติแก่บุคคลที่เราให้เกียรต	ิและ
ธรรมเนียมของชาวครสิต์โบราณ	การยนื	แสดงถงึ	การมส่ีวนร่วมในการกลบัคนื	พระชนมชพีอย่างรุง่เรอืง	
(บาทหลวงส�าราญ	วงศ์เสงี่ยม,	2554:	8)	เป็นต้น
  2. คุณค่ำทำงวิชำกำร	 อาคารทางสถาปัตยกรรมของศาสนาคือ	 แหล่งเรียนรู้	 เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ	ความรู้ทางสถาปัตยกรรม	วิศวกรรมการก่อสร้าง	การใช้วัสดุในการสร้าง	ที่แต่ละ
ยุคสมัยจะมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกัน	เช่น	โบสถ์ของศาสนาคริสต์ในประเทศไทย	ที่สมัยรัชกาลที่	5	
รูปแบบตะวันตก	 เพราะอิทธิพลการเข้ามาของชาติตะวันตกและสถาปนิกเป็นชาวยุโรป	 และวัสดุการ
ก่อสร้างก็น�าเข้าจากต่างประเทศ	
 3. คณุค่ำเชงิสนุทรยีะ	ทกุทรพัยากรวฒันธรรมมคีณุค่าความงามทางศลิปะ	ทีแ่ตกต่างกนั
ในแต่ละสมัย	ซึ่งความงามทางศิลปะของทรัพยากรวัฒนธรรมศาสนา	สร้างความจรรโลงใจ	และช่วยให้
ผู้คนที่แม้ต่างศาสนาต่างเข้ามาชื่นชมความงาม	เช่น	วัดพระแก้ว	โบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
 4.  คณุค่ำเชงิเศรษฐกจิ	ในปัจจบุนัทรพัยากรวฒันธรรมถกูน�ามาใช้ประโยชน์ทางท่องเทีย่ว	
และน�าเป็นของสะสม	โดยเฉพาะโบราณวตัถขุองศาสนาพทุธ	ทีน่�าเป็นพทุธพาณชิย์	มกีารเช่าซือ้บางชิน้
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มีราคาสูง	ส่วนของศาสนาคริสต์และอิสลามไม่ค่อยมีถูกน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	เนื่องจากจ�านวน
ผู้นับถือศาสนาที่ค่อนข้างน้อยกว่าศาสนาพุทธ	และไม่ได้มีความต้องการของผู้ที่สนใจ	ซึ่งทั้งสองศาสนา
ไม่ได้เน้นการซื้อขายแลกเปลี่ยน
	 ในกรณีของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 จะพบว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า	 3	 ประการแรกมากเป็นพิเศษ	 ทางวัดและชุมชนตระหนักถึงความส�าคัญเหล่านี	้
ประกอบกับการที่วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมานานแล้ว	 จึงเน้นไปที่การอนุรักษ์
มากกว่าการดัดแปลงหรือก่อสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ขึ้นมาแทน	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของศาสนา
คริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 ที่มีความเป็นเอกภาพชัดเจน	 ในกรณีการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมให้
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด	โดยมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและงบประมาณที่พอเพียงมาสนับสนุน	เช่น	ใน
กรณีการบูณะโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	เมื่อพ.ศ.2541	(ค.ศ.1998)	เจ้าอาวาสขณะนั้นคือ	คุณพ่อ
ธนนัชยั	กจิสมคัร	ท�าเร่ืองไปทีค่ณะกรรมการก่อสร้างของมสิซงัโรมนัคาทอลกิ	โดยคณะกรรมการก่อสร้าง
เข้าส�ารวจเพื่อประเมินความเสียหาย	ท�าเอกสารส่งต่อเรื่องไปท่ีคณะกรรมการศิลปะในพิธีกรรมของ
สังฆมณฑลเพื่อให้พิจารณา	 และให้พระสังฆราชผู้มีอ�านาจสูงสุดเป็นผู้อนุมัติ	 การด�าเนินงานอย่างเป็น
ระบบตามโครงสร้างขององค์กรศาสนาคริสต์สามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

แผนภูมิที่	 6	 ล�าดับขั้นตอนการขออนุมัติบูรณะโบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 ท่ีมา	 :	 จุฑามาศ	 
	 อุ่นจิตสมปอง	 จากการสัมภาษณ์คุณพ่อทวีศักด์ิ	 กิจเจริญ	 เจ้าอาวาสวัดและคุณพุฒิพงศ์	 
	 พุฒตาลศรี	
 
	 เนือ่งจากระบบของศาสนาครสิต์ทีม่รีะบบท�างานเป็นคณะท�าให้งานจะไม่ค่อยมข้ีอผดิพลาด	
เพราะคิดเองด�าเนินการตัดสินใจเพียงผู้เดียว	 บางทีอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง	 หรืออาจจะดีแค่ชั่วคราว	 แต่
บางครั้งการด�าเนินงานเป็นตามระบบข้ันตอนอาจจะช้าแต่ย่อมเป็นผลดีกว่าให้อ�านาจด�าเนินการเพียง
ผู้เดียว	โดยหนังสือแนวทางการออกแบบโบสถ์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย	กล่าวถึงขั้นตอน
ปรับปรุงแก้ไขโบสถ์	บูรณะ	ปฏิสังขรณ์	วิธีการที่จะน�ามาใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะ	คุณค่าทางสถาปัตยกรรม	
เม่ือประเมนิเสรจ็ถงึด�าเนนิการ	นอกจากขัน้ตอนเกีย่วกบัสิง่ก่อสร้างต้องค�านงึถงึความส�าคญัของพธิกีรรม
ที่ต้องใช้โบสถ	์(คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปะในพิธีกรรม,	2547:	60)	
	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัศาสนาพทุธแล้วจะเหน็ว่าวดัและชมุชนพทุธกใ็ห้ความส�าคญัและคณุค่า
แก่ทรพัยากรวฒันธรรมทางด้านศาสนามากเช่นกนั	แต่โครงสร้างการบรหิารงานขององค์กรในศาสนาพทุธ
ยังขาดความเป็นเอกภาพในด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัด	 โดยมีหน่วยงานที่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง	เช่น	ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลเรื่องโบราณสถาน	มอบ
อ�านาจให้พระภิกษุสงฆ์ดูแล	แต่อ�านาจตัดสินใจการอนุรักษ์โบราณสถานจะเป็นเอกเทศจากองค์กรทาง

 3. คุณค่าเชิงสุนทรียะ ทุกทรัพยากรวฒันธรรมมีคุณค่าความงามทางศิลปะ ท่ีแตกต่างกนัใน

แต่ละสมยั ซ่ึงความงามทางศิลปะของทรัพยากรวฒันธรรมศาสนา สร้างความจรรโลงใจ และช่วย

ใหผู้ค้นท่ีแมต่้างศาสนาต่างเขา้มาช่ืนชมความงาม เช่น วดัพระแกว้ โบสถว์ดันกับุญยอแซฟ อยธุยา 

 4. คุณค่าเชิงเศรษฐกจิ  ในปัจจุบนัทรัพยากรวฒันธรรมถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ทางท่องเท่ียว 

และนาํเป็นของสะสม โดยเฉพาะโบราณวตัถุของศาสนาพทุธ ท่ีนาํเป็นพทุธพาณิชย ์มีการเช่าซ้ือ

บางช้ินมีราคาสูง ส่วนของศาสนาคริสตแ์ละอิสลามไม่ค่อยมีถูกนาํไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์

เน่ืองจากจาํนวนผูน้บัถือศาสนาท่ีค่อนขา้งนอ้ยกวา่ศาสนาพทุธ และไม่ไดมี้ความตอ้งการของผูท่ี้

สนใจ ซ่ึงทั้งสองศาสนาไม่ไดเ้นน้การซ้ือขายแลกเปล่ียน 

 ในกรณีของทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นวดันกับุญยอแซฟ อยธุยา จะพบวา่เป็น

ทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 3 ประการแรกมากเป็นพิเศษ ทางวดัและชุมชนตระหนกัถึงความสาํคญัเหล่าน้ี 

ประกอบกบัการท่ีวดันกับุญยอแซฟ อยธุยา เป็นวดัท่ีเก่าแก่ สร้างมานานแลว้ จึงเนน้ไปท่ีการ

อนุรักษม์ากกวา่การดดัแปลงหรือก่อสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ข้ึนมาแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย

ของศาสนาคริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก ท่ีมีความเป็นเอกภาพชดัเจน ในกรณีการอนุรักษท์รัพยากร

วฒันธรรมใหเ้ปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสุด โดยมีโครงสร้างองคก์รท่ีเขม้แขง็และงบประมาณท่ีพอเพียงมา

สนบัสนุน เช่น ในกรณีการบูณะโบสถว์ดันกับุญยอแซฟ อยธุยา เม่ือพ.ศ.2541 (ค.ศ.1998) เจา้

อาวาสขณะนั้นคือ คุณพอ่ธนนัชยั กิจสมคัรทาํเร่ืองไปท่ีคณะกรรมการก่อสร้างของมิสซงั

โรมนัคาทอลิก โดยคณะกรรมการก่อสร้างเขา้สาํรวจเพื่อประเมินความเสียหาย ทาํเอกสารส่งต่อ

เร่ืองไปท่ีคณะกรรมการศิลปะในพิธีกรรมของสงัฆมณฑลเพื่อใหพ้ิจารณา และใหพ้ระสงัฆราชผูมี้

อาํนาจสูงสุดเป็นผูอ้นุมติั การดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบตามโครงสร้างขององคก์รศาสนาคริสต์

สามารถแสดงเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 

 

             

  

 

 
แผนภูมิท่ี 5 ลาํดบัขั้นตอนการขออนุมติับูรณะโบสถว์ดันกับุญยอแซฟ อยธุยา ท่ีมา : จุฑามาศ      

อุ่นจิตสมปอง จากการสมัภาษณ์คุณพอ่ทวีศกัด์ิ กิจเจริญ เจา้อาวาสวดัและคุณพฒิุพงศ ์พฒุตาลศรี  

1.เจา้อาวาส 2.คณะกรรมการก่อสร้าง

3.คณะกรรมการศิลปะ

ในพิธีกรรมของสงัฆ

มณฑล
4.พระสงัฆราช
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ศาสนา	 รวมทั้งโบราณสถานของศาสนาพุทธส่วนใหญ่ข้ึนทะเบียนกับกรมศิลปากร	 นโยบายและ 
งบประมาณส�าหรับการด�าเนินงานในส่วนนี้ขององค์กรศาสนาพุทธไม่มีความชัดเจน	 เพราะเห็นว่า 
กรมศลิปากรมหีน้าทีด่แูล	 ซึง่บ่อยครัง้เกดิความขดัแย้งวธิกีารอนรุกัษ์โบราณสถาน	 ระหว่างพระภกิษสุงฆ์
และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร	ในงานวิจัยของศ.ดรศักดิ์ชัย	สายสิงห	์และเกศินี	ศรีวงค์ษา	กล่าวถึงปัญหา
เกีย่วกบัการจดัการ	การดแูล	การบ�ารงุศาสนสถานและโบราณสถาน	เช่น	กรณกีารรือ้ท�าลายโบราณสถาน	
เช่น	 กรณีวัดกัลยาณมิตร	 กรุงเทพฯ	 ที่ทางวัดต้องการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่แทนโบราณสถาน	 
(ศักดิ์ชัย	สายสิงห์	และเกศินี	ศรีวงค์ษา,	2553:	105)	เพราะมองคุณค่าทางเศรษฐกิจ	การใช้ประโยชน์
ของอาคารสถานท่ีเชงิพาณชิย์	ส่วนศาสนาครสิต์มกีรอบก�าหนดนโยบายแก่วดัครสิต์	เรือ่งปรบัปรงุโบราณ
สถาน	ที่เน้นถึงประโยชน์การใช้พื้นที่ส�าหรับประกอบศาสนกิจ	แต่ต้องยังอนุรักษ์อาคารเก่าที่มีคุณค่าไว้
เช่นเดิม	 ฉะนั้นทางโครงสร้างของคริสต์จึงต้องมีคณะท�างานที่เป็นระบบ	 แสดงถึงระบบนโยบายของ
องค์กรศาสนาที่มีความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์	 ซึ่งมีผลต่อการด�ารงอยู่ของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนาที่แตกต่างกันไป
 2. บทบำทของผู้น�ำทำงศำสนำที่มีผลต่อกำรด�ำรงอยู่ของทรัพยำกรวัฒนธรรมทำง
ศำสนำ
 	 โครงสร้างการบริหารของทางวัดและการก�าหนดกรอบอ�านาจหน้าที่ของบาทหลวงและ
เจ้าอาวาสไว้อย่างชัดเจน	 ทั้งในด้านการเป็นศาสนบริกรของพระเจ้า	 บริหารจัดการวัดและทรัพยากร
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในวัดคาทอลิก	 มีส่วนส�าคัญท�าให้ทรัพยากรวัฒนธรรมของวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 
ยังด�ารงอยู่ถึงปัจจุบัน	โดยคุณพ่อวิชา	หิรัญการ	อดีตเจ้าอาวาสคนที่	38	และคุณพ่อทวีศักดิ์	เจ้าอาวาส
วัดคนปัจจุบัน	ซึ่งบุคลิกภาพของเจ้าอาวาสแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน	แต่ด้านการบริหารจัดการวัด	เช่น	
การอนุรักษ์	ปฎิบัติตามกรอบนโยบายที่ส่วนกลางก�าหนด	การบริหารวัดและดูแลทรัพยากรวัฒนธรรม
ของศาสนาคริสต์จึงไม่แตกต่างเมื่อเปล่ียนเจ้าอาวาส	ปัจจุบันศาสนาคริสต์ก�าหนดให้เจ้าอาวาสมีวาระ	
5	ปี	ต้องเปลี่ยนเพื่อป้องกันการมีอิทธิพลในพื้นที่	หรือส่งผลให้ท�างานเฉื่อยแฉะ	ก�าหนดอายุเจ้าอาวาส
ไว้ไม่เกิน	75	ป	ีถ้าอายุมากเกินไปอาจท�างานไม่มีประสิทธิภาพในด้านบริหาร	(คุณพ่อทวีศักดิ์,	2558)	
	 ศาสนาพทุธทีไ่ม่มกี�าหนดทัง้เร่ืองอายหุรือระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง	จึงท�าให้เจ้าอาวาสเป็น
ผู้มีอิทธิพล	 และอ�านาจตัดสินใจเป็นเอกเทศในการบริหารจัดการวัด	 เจ้าอาวาสเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	
จากงานวจิยัหลายชิน้ของบทบาทพระภกิษสุงฆ์	เหน็ได้ว่า	เจ้าอาวาสมบีทบาทส�าคญัในการบริหารจัดการ
โดยตรง	 และหางบประมาณเข้าวัดเพื่อพัฒนาวัดของตนเอง	 งานวิจัยของพระราชปัญญาสุธี	 กล่าวถึง 
การบริหารจัดการวัดด้านต่างๆ	 เช่น	 การปกครอง	 เผยแพร่ศาสนา	 ด้านสงเคราะห	์ เป็นต้น	 (พระราช
ปัญญาสุธี,	2550	:	13-14)	
	 บทบาทท่ีแตกต่างกนัระหว่างเจ้าอาวาสศาสนาครสิต์กบัศาสนาพทุธ	เมือ่ต้องมกีารอนรุกัษ์
ทรพัยากรวฒันธรรม	ด้านศาสนาครสิต์มหีน่วยงานดแูลรับผิดชอบโดยตรงเร่ืองงบประมาณ	และจัดสรร
รายได้ของวดัอย่างเป็นระบบ	ส่วนของศาสนาพุทธต้องรองบจากกรมศลิปากร	หรือแต่ละวดัต้องด�าเนนิ
การจัดหางบประมาณเอง	โดยเฉพาะวัดที่ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว	โดยหางบประมาณในรูปแบบของ
การทอดผ้าป่า	ทอดกฐิน	ส่งผลให้กระบวนการอนรุกัษ์ของวดัพทุธบางแห่งอาจไม่เป็นไปตามหลกัวธิกีาร
ที่ถูกต้อง	 เพราะขาดงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญ	 ด�าเนินการตามความเห็นและการตัดสินใจของ 
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เจ้าอาวาสและพระในวัด	 ขณะที่ศาสนาคริสต์มีการดูแลจัดการด้านนี้อย่างเป็นระบบ	 โดยไม่ข้ึนอยู่กับ
การตัดสินใจของเจ้าอาวาสและบาทหลวงเพียงฝ่ายเดียว
 3.  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม 
	 		 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับทางวัด	 ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมทางศาสนาท่ีชาวบ้าน
กับวดัท�างานสมัพนัธ์กนั	ทางศาสนจกัรเน้นของการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมและร่วมท�านบุ�ารงุศาสนาดแูล
ทรพัยากรท่ีเป็นมรดกวฒันธรรมของทางศาสนา	มกีารตัง้สภาภบิาลเป็นหน่วยงานของแต่ละวดัเป็นคณะ
ท�างานร่วมกนัระหว่างฝ่ายบาทหลวงและชาวครสิตงัท�างานร่วมกนั	ซึง่จากกรอบโครงสร้างและนโยบาย
ของศาสนาครสิต์เป็นปัจจยัส�าคญัต่อการด�ารงอยูข่องทรัพยากรวฒันธรรมศาสนา	จากการศกึษาวดันักบญุยอ
แซฟ	อยุธยาพบว่า	 การมีส่วนร่วมของชุมชนที่วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 มีส่วนส�าคัญต่อการด�ารงอยู่
ทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างมาก	เพราะมีความร่วมมือการดูแลรักษาทรัพยากรวัฒนธรรม	และปฏิบัติวิถี
ชีวติตามหลกัชาวครสิตงัโดยมปีฏทินิทางศาสนา	(ภาคผนวก	ค)	ในวนัเข้าร่วมพธิกีรรมต่างๆทีก่�าหนดให้
ชาวคริสตัง	ในประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมายพระศาสนจักร	สภาพระสังฆราชในประเทศไทย	ข้อมูล
จากหนงัสอืปฏทินิคาทอลกิ	พ.ศ.2557	และพ.ศ.2558 และตามตารางมสิซาทีท่างวดัเป็นผูก้�าหนด	และ
ชุมชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในวันส�าคัญของทางวัด	เช่น	วันเสกสุสานและวันฉลองวัด
	 	 ปัจจัยการมีส่วนร่วมมาจากพื้นฐานความเชื่อ	 ความศรัทธาที่เป็นเอกภาพของศาสนา
คริสต์	ที่มีรูปแบบเดียวกันของการบริหารจัดการของชุมชนคาทอลิกในประเทศไทย	เมื่อน�ามาเทียบกับ
วัดคาทอลิก	เช่น	วัดคอนเซปชัญ	กรุงเทพ	ที่เป็นวัดคาทอลิกเหมือนกัน	งานวิจัยของสุดาทิพย	์ใช้โรจน์	
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน	 กรณีศึกษาวัดคอนเซปชัญ	 แสดงถึงความคล้ายคลึงกันของ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและวัด	เพราะทั้งสองวัดมีอายุการก่อตั้ง	และสภาพแวดล้อม	รากฐานความ
เชื่อศาสนาท่ีใกล้เคียงกัน	 แต่งานวิจัยเล่มนี้ไม่ได้กล่าวถึงทรัพยากรวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมและ
โบราณวัตถุของวัดคอนเซปชัญ	 เพราะผู้วิจัยงานนี้เน้นถึงความสัมพันธ์ของชุมชนและวัด	 แต่ผู้วิจัยได้
ลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบพิธีกรรมในวันฉลองวัด	 เมื่อวันที่	 24	 กันยายน	 พ.ศ.2555	 (ค.ศ.2012)	 
ที่โครงสร้างเหมือนกัน	 แต่แตกต่างที่รายละเอียดที่ลักษณะเด่นของวัดคอนเซปชัญคือ	 แห่แม่พระ	 
(สุดาทิพย์	ใช้โรจน์,	2555	:	60)	ขณะทีว่ดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	แห่นกับญุยอแซฟ	และได้สงัเกตทรพัยากร
วัฒนธรรมของวัดที่แม้รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารแตกต่าง	 แต่การวางผังและต�าแหน่งการวางองค์
ประกอบภายในวัดมีความคล้ายกับวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
	 	 การทีค่นในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมกบัวดัในการดแูลทรพัยากรวฒันธรรม	และเข้าปฏบิตัิ
ศาสนกจิทางศาสนาค่อนข้างสม�า่เสมอ	จงึยงัคงรกัษารปูแบบพธิกีรรมทางศาสนา	สาเหตหุนึง่เพราะการ
ที่วัดคาทอลิกเป็นเจ้าของที่ดินในชุมชน	 เพราะนโยบายศาสนาคริสต์ให้ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้	 ด้านที่อยู่
อาศยั	การศกึษา	สงเคราะห์ด้านอืน่ๆ	ท�าให้คนในชมุชนท่ีอยูร่อบบรเิวณวดั	จงึมคีวามสัมพนัธ์ใกล้ชดิกบัวดั	
 สรุป
 การด�ารงอยู่ทรัพยากรวัฒนธรรมโดยรวมของศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 จะมี
ลักษณะเหมือนกันทุกวัดคาทอลิก	จะเน้นการดูแลรักษาโบสถ์ภายนอกและภายในที่เป็นอาคารส�าหรับ
ประกอบศาสนกิจ	 ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งภายในของโบสถ์ถ้าไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา
หรอืพธิกีรรม	และสิง่ของทีผ่กูพนักบัชาวคริสตังในชมุชน	มกัไม่ได้รับความสนใจทัง้ทีข่องชิน้นัน้มคีณุค่า
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ทางประวตัศิาสตร์	อาจเพราะคนท่ีสนใจมคีวามรูเ้รือ่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์มจี�านวนน้อย	จงึมอง 
ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น	 แม้ว่าปัจจุบันจะมีกระแสด้านวัฒนธรรมที่น�ามาใช้ประโยชน์ต่างๆ	 เช่น	 
การท่องเที่ยว	พิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้	แม้องค์กรศาสนาคริสต์สร้างพิพิธภัณฑ์เดอ	ลา	มอต์	
ทีน่ครปฐม	เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูป้ระวติัศาสตร์ความเป็นมาของคณะมสิซังต่างประเทศ	แห่งกรุงปารีสที่
เข้ามาเผยแพร่ศาสนาครสิต์	สมยัอยธุยา	แต่พพิธิภณัฑ์แห่งนีใ้นปัจจบุนัมคีวามเสือ่มโทรม	ข้าวของต่างๆ
ในพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไม่ได้รับการดูแลสนใจเท่าที่ควร	 และผู้ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ไม่มี
ความรู้ความสนใจ	ไม่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งความรู้แก่คนทั่วไป	(พุฒิพงศ	์พุฒตาลศรี,	2558)	
	 โดยวัดเป็นสถานที่ของศาสนาคริสต์มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา	และ
เชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา	เพราะหลายที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร	์และรูปแบบศิลปะ
ของศาสนาคริสต์	โรมันคาทอลิก	ที่มีความสวยงามที่มีเรื่องราวทางศาสนาแฝงอยู่	แต่การขาดบุคลากร
ที่มีความรู้	ที่เข้าใจในศาสนาคริสต์	 และการผลักดันของเจ้าอาวาสหรือองค์กรศาสนา	ที่มีมุมมองว่าวัด
คือ	ศาสนสถานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์	ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเพราะโบสถ์ของศาสนาคริสต์ภายในมีการได้
รับการเสกตามพิธีกรรมทางศาสนา	 ถ้าบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ชาวคริสตังอาจท�าให้พ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ์เส่ือม
ได้	เพราะความไม่เข้าใจในศาสนา	และต้องท�าพธิแีละสร้างความไม่สบายใจแก่ชาวครสิตงั	ฉะนัน้หลายๆ 
วัดคาทอลิกเลือกท่ีจะเป็นสถานท่ีสงบ	 ไม่ต้องการความวุ่นวาย	 โบสถ์จึงควรเป็นสถานที่ส�าหรับปฏิบัติ
ศาสนกิจ	 จึงเป็นปัจจัยที่ท�าให้ทรัพยากรวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์และความเชื่อยังคงด�ารงอยู่	 และ 
มคีวามเป็นเอกภาพคงรปูแบบทรพัยากรวฒันธรรมของศาสนาคริสต์	นกิายโรมันคาทอลิก	ขณะท่ีวดัของ
ศาสนาพุทธบางแห่งถูกส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนมากเกินไป	 และเน้นด้านการท่องเที่ยวจนลืม 
ความส�าคัญการรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าภายในวัด	 และการสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
หลักธรรมของศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน	 จะเห็นได้ว่าการด�ารงอยู่ของทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนา	 
เกิดจากหลายองค์ประกอบ	 และสิ่งที่ส�าคัญคือความเชื่อความศรัทธาในหลักค�าสอนของศาสนา	 และ
ความเข้มแข็งขององค์กรศาสนาที่มีนโยบายการบริหารจัดการ	และการน�ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็น
ส่วนส�าคัญที่ท�าให้ทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนาด�ารงอยู่สืบเนื่องต่อไป	
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ประวัติกำรเผยแพร่ศำสนำคริสต์ในประเทศไทย
 
	 ศาสนาครสิต์เป็นศาสนาทีม่คีวามส�าคญัและมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน	รวมทัง้มผีูน้บัถอื
ศาสนาครสิต์แทบจะทัว่โลก	ซึง่มผีูน้บัถอืจ�านวนมากในปัจจบุนั	ศาสนาครสิต์เน้นหลกัค�าสอนส�าคญั	คือ	
ความรัก	 เช่น	 รักพระเจ้า	 รักครอบครัว	 รักเพื่อนมนุษย์	 รวมทั้งรักศัตร	ู เป็นต้น	 เน้นความเมตตาและ
เห็นใจผู้อื่น	และยึดมั่นใน	3	สิ่ง	คือ	1.พระบิดา	หมายถึง	พระยะโฮวา	2.พระบุตร	หมายถึง	พระเยซู	
3.พระจิต	หมายถึง	พระบิดาและพระบุตร	โดยศาสนาคริสต์สอนว่า	พระยะโฮวา	คือพระเจ้าที่เที่ยงแท้
องค์เดยีว	ศาสนาครสิต์จงึเป็นศาสนาของพระเจ้า	ขณะทีพ่ระเยซูทรงแสดงเทศนาแถบประเทศอสิราเอล
ในปัจจุบัน	 ทรงเลือกอัครสาวก	 12	 องค์	 เป็นผู้เผยแพร่ค�าสอนศาสนามีนักบุญเปโตรเป็นหัวหน้า	 
พระเยซูทรงรับสั่งให้อัครสาวก	12	องค์	ให้ถือเป็นเจตนารมย์ในการประกาศข่าวของพระเจ้าว่า	

 “ท่านจงไปสั่งสอนนานาชาติทั่วโลก	และท�าให้เป็นศิษย์ของเรา	จงโปรดศีลล้างบาปแก่เขา

ในนามแห่งพระบดิา	พระบตุร	และพระจติ	จงสัง่สอนให้เขาปฏบิตัเิราทกุอย่างทีเ่ราได้สัง่สอนท่านเอา

ไว้	เราจะอยู่กับท่านตลอดไป	สิ้นโลก” (ประชุมพงศาวดาร,	ฉบับหอสมดุแห่งชาต	ิ,	เล่ม	7	,	ภาคท่ี	27,	

หน้า	11	อ้างถงึใน	เดือน	ค�าดี,	2529:	5)

		 จากค�ากล่าวหลกัค�าสอนของพระเยซนู�าไปสูก่ารเผยแพร่ศาสนาครสิต์ทัว่โลก	สมยัยคุกลาง
ประเทศแถบยโุรปมเีอกภาพเช่ือมโยงด้วยศาสนาครสิต์	ขณะทีอ่งค์สนัตะปาปาเป็นผูม้อี�านาจทางศาสนา
และการเมืองระหว่างประเทศ	 ศาสนาคริสต์เริ่มเข้ามาเผยแพร่สมัยอยุธยา	 โดยคณะบาทหลวงและ 
มิชชันนารีต่างๆที่เดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาดังนี	้(นดา	โพชาธาร,	2553:	36-37)
 1.  คณะโดมนิกัิน	คณะบาทหลวงคณะแรกทีเ่ข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์	ซ่ึงจากหลกัฐาน
งานเขียนของบาทหลวง	 ร็อกโก	 ลีโอทิโล	 (Rocco	 Leotilo)	 ได้รวบรวมพร้อมแปลข้อมูลของคณะ 
โดมิกันผู้มีชื่อเสียงทางการเทศน์	 โดยทางฝ่ายศาสนาจักรคัดเลือกมาเผยแพร่พระวรสารยังสยามในปี	
พ.ศ.2110	 (ค.ศ.1567)	 ตรงกับสมัยพระมหาธรรมราชา	 ในช่วงเวลาดังกล่าวถูกระบุในจดหมายเหต ุ
คุณพ่อเฟอร์ดินัน	ดา	ซันตา	มารีอา	(Fernando	di	S.	Maria)	(Fernando	di	S.	Maria.Monumenta	
Ordinis	Fratrum	Praedicatorum	Historica,	Tomo	X	,	Acta	Capitulorum	Generalium,	vol.	V	,	
Rome,	 1901	 อ้างถงึในนดา	 โพชาธาร,	 2553:	 36)	 ซึง่บาทหลวงคณะโดมกินัส่งบาทหลวงเยโรมโิน	ดา	 
ครูส้	(Jeronimo	da	Cruz)	และบาทหลวงเซบาสอิาว	ดา	กนัโต	(Sebastio	da	Couto)	เป็นชาวโปรตเุกส
ทีม่าจากเมอืงกวั	และถอืว่าเป็นบาทหลวงรุ่นแรกทีเ่ข้ามาสยาม	โดยบาทหลวงทัง้สอง	รู้ข้อบกพร่องจาก
อดีต	 จึงขอความช่วยเหลือจากพ่อค้าชาวโปรตุเกสท่ีรู้ภาษาไทยสมัยนั้นให้ช่วยสอน	 โดยบาทหลวงทั้ง
สองเรียนรู้ภาษาที่สามารถสื่อสารกับคนในท้องถิ่น	 จึงเทศน์สั่งสอนประชาชน	ท�าให้มีประชาชนหันมา
นับถือศาสนาคริสต์พอสมควร	แต่ด้วยปัญหาการวิวาทของชาวมุสลิมและชาวโปรตุเกสท�าให้บาทหลวง
ทั้งสองที่ไปไกล่เกลี่ยถูกชาวมุสลิมท�าร้าย	 ส่งผลบาทหลวงโรมิโน	 ดา	 ครู้ส	 ถูกฆ่าตาย	 ส่วนบาทหลวง 
เซบาสอิาว	 ดา	กนัโต	 ได้รบับาดเจบ็	 แต่เมือ่ทางการจะลงโทษผู้ทีท่�าร้ายบาทหลวงตวับาทหลวงเซบาสอิาว 
ดา	กันโต	ขอพระราชทานอภัยโทษแสดงเห็นถึงความเมตตา	เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทราบได้พระราชทาน
บ้านพกัแก่บาทหลวง	ต่อมาอาการบาทหลวงดขีึน้ได้เดนิทางกลบัมะละกาและน�าบาทหลวงมาอกี	2	คน
เข้ามาเผยแพร่ศาสนาโดยเริม่สอนชาวโปรตุเกสก่อน	และจากน้ันชาวสยามซ่ึงมผีูส้นใจจ�านวนพอสมควร	

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



125

แต่ไม่มีใครกล้าสมัครเป็นคริสตังเนื่องจากต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าแผ่นดินก่อน	
(บาทหลวงโรแบต์	โกสเต	เขียน	อรสา	ชาวจีน	แปลและเรียบเรียง,	2549:	47-48)	
	 ขณะเดียวกันบางช่วงเวลาที่บาทหลวงคณะโดมิกันท�างานในสยามก็ประสบปัญหาเช่น
เดียวกัน	เช่น	ช่วงสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่าครั้งที่	1	แม้บาทหลวงชาวโดมิกันจะเข้ามาสอน
ศาสนาแต่ไม่สามารถท�าอะไรได้มาก	ส่วนหนึ่งเดินทางกลับมะละกา	อีกส่วนเดินทางขึ้นตามเมืองท่าแต่
ต้องเจ็บป่วยล้มตาย	 ท�าให้คณะโดมิกันจ�าต้องทิ้งงานเผยแพร่ศาสนา	 และเหตุการณ์เบียดเบียนทาง
ศาสนาสมัยพระเจ้าปราสาททอง	 เป็นต้น	 คณะโดมิกันเผยแพร่ศาสนาเร่ือยมาจนกระทั่งพ.ศ.2326	 
(ค.ศ.1783)	ที่ไม่ได้เข้ามาเผยแพร่สยามอีกเลย	จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ที่กลับเข้ามาเผยแพร่อีกครั้ง
	 2.		คณะฟรันซสิกนั	การเข้ามาเผยแพร่ศาสนาของคณะฟรงัซิสกนัเริม่เข้ามาประมาณพ.ศ.
2125	(	ค.ศ	1582)	และพยายามเข้ามาสานต่อการเผยแพร่ศาสนาของคณะโดมิกัน	โดยปีสุดท้ายที่พบ
คณะฟรันซิสกันคือ	พ.ศ.2298	 (ค.ศ.1755)	และปัจจุบันที่มีคณะบาทหลวงฟรันซิสกันเข้ามาอีกครั้งใน 
พ.ศ.2528	(ค.ศ.1985)	(หออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,	2558)	ซึ่งยึดแบบอย่างนักบุญฟรานซิส	ที่เรียบ
ง่ายและถือความยากจน	ปัจจุบันมีบ้านเณรเล็กของคณะที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์	 ใช้ฝึกอบรมเยาวชน
ชายที่ต้องการด�าเนินแบบอย่างนักบุญฟราซิส	และมีสมาชิกเดินทางมาจากหลายประเทศ	เช่น	อินเดีย	
โปแลนด์	เป็นต้น	ซึง่นีเ้น้นด้านการดแูลรกัษาพยาบาลผูป่้วยทีย่ากไร้	เป็นโรคทีส่งัคมรงัเกยีจ	ถกูทอดทิง้	
อ่อนแอจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
	 3.		คณะเยสุอิต	 การเข้ามาของคณะเยสุอิต	 บาทหลวงเยสุอิตท่านแรกท่ีเข้ามาเผยแพร่
ศาสนาในอยุธยา	คือ	บาทหลวงบัลทาซาร	์เซเกอีรา	(Ft.Baltasar	Sequeira)	เดินทางมาถึงพ.ศ.2150	
(ค.ศ.1607)	 แต่ไม่ได้อยู่ที่สยามนานเนื่องจากปัญหาสุขภาพ	ต่อมาบาทหลวงเปโดร	 โมเรยอง	 (Pertro	
Morejon)	เดินทางไปสยามแทนมีจุดประสงค	์2	ประการ	คือ	(นดา	โพชาธาร,	2553:	44)	
	 1.		ก่อตั้งสยามให้เป็นดินแดนแพร่ธรรม	
	 2.	 ปลดปล่อยเชลยศึกชาวสเปนที่ถูกจับกุม
	 โดยบาทหลวงโมเรยองเดินทางพร้อมบาทหลวงอันโตนิโอ	 การ์ดีม	 (Antomio	 Cardim)	
ชาวโปรตุเกส	และบาทหลวงโรมันโน	นิจิ	 (Romano	Nixi)	ซึ่งบาทหลวงโมเรยอง	 ได้สร้างบ้านเยสุอิต
แห่งแรกในกรุงศรีอยุธยา	เมื่อพ.ศ.2173	(ค.ศ.1630)	เกิดความขัดแย้งระหว่างสเปนกับสยาม	เนื่องจาก
ทูตสเปนเดินทางมาสยามเพื่อประกาศสงคราม	 จึงท�าให้พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงพิโรธ	 ส่งผลให้
บาทหลวง	ยูรีโอ	เซซาเร	มาร์ยิโก	(Glulio	Cesare	Margico)	ชาวอิตาเลียนที่เดินทางเข้าสยามในพ.ศ.
2170	(ค.ศ.1627)	และบาทหลวงนิจิถูกจ�าคุก	เพราะคริสตชนคนหนึ่งที่ละทิ้งศาสนา	เคยถูกบาทหลวง
มาร์ยิโกกล่าวตักเตือนหลายครั้ง	 และห้ามคริสตชนคนอื่นติดต่อกับเขา	 ท�าให้ชายผู้น้ีแค้นจึงใส่ร้าย
บาทหลวงและกลัวว่าถ้าบาทหลวงมาร์ยิโกถูกปล่อยตัวจะแก้แค้นตน	จึงวางยาพิษและสิ้นใจในคุก	หลัง
จากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีบาทหลวงคาทอลิกอยู่ในสยามถาวรนานกว่า	22	ปี	
	 ในพ.ศ.2198	(ค.ศ.1655)	บาทหลวงโตมาโซ	วัลกวาเนรา	(Tomaso	Valguarnera)	เดิน
ทางจากมาเก๊าพร้อมกับบาทหลวงฟรานซิโก	 ริวาส์	 (Franciasco	Rivas)	ท่านได้รับเกียรติเป็นผู้ก่อตั้ง
บ้านเยสอุติครัง้ที	่2	และวทิยาลยัซานซัลวาดอร์เมือ่พ.ศ.2213	(ค.ศ.	1670)	ระยะแรกเป็นวทิยาลยัเลก็ๆ	
มีบาทหลวงสอน	1	ท่าน	ภายหลังขยายใหญ่ขึ้นมีบาทหลวงสอนเพิ่มเป็น	4	ท่าน	และบราเดอร์อีก	1	
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ท่าน	นอกจากนี้ในพ.ศ.2199	(ค.ศ.1656)	บาทหลวงวัลกวาเนรา	สร้างวัดเล็กๆขึ้นด้านหน้าทาสีและปิด
ทองสวยงาม	 ในละแวกหมู่บ้านชาวโปรตุเกสและอยู่ต้ังข้ามกับหมู่บ้านชาวญี่ปุ่น	 ภายหลังโบสถ์แห่งนี ้
ถูกเพลิงไหม้	 ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์พระราชทานที่ดินแปลงใหม่ส�าหรับสร้างโบสถ์ใหม่	 บาทหลวง
วลักวาเนรา	ท่านได้รบัความไว้วางใจให้คมุงานก่อสร้างป้อมต่างๆ	และต้องอทุศิเวลาส่วนใหญ่ให้กบังาน
นี้	จึงท�าให้ท่านไม่มีเวลาดูแลวิทยาลัยมาก	และวิทยาลัยแห่งนี้ตามประวัติคณะเยสุอิตบันทึกว่า	ในพ.ศ.
2209	(ค.ศ.1666)	มีจัดตั้งโรงเรียนแต่คงไม่ใช่วิทยาลัย	เพราะไม่มีการตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการและ
สร้างอาคารเป็นของตนเอง	 บาทหลวงเพียงแต่ตั้งโรงเรียนในบ้านของท่านไว้ใช้สอนและอภิบาลเท่านั้น	
(นดา	โพชาธาร,	2553:	47)	
	 ในพ.ศ.2228	 (ค.ศ.1685)	 บาทหลวงคณะเยสุอิตได้เดินทางมาพร้อมกับคณะทูตฝรั่งเศส
ประกอบไปด้วยเชอวาลิเยร	์เดอ	โชมองต	์(Chevalier	de	Chaumont)	เป็นราชทูต	บาทหลวงเดอชัว
ซร์ี	(Abbé	de	choisy)	เป็นอปุทตู	มหีน้าทีเ่ตรยีมให้ศลีแด่สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชในกรณทีีพ่ระองค์
ยอมเข้ารตี	และบาทหลวงอกี	6ท่าน	ทีม่คีวามรูด้้านต่างๆ	คอื	นกัคณติศาสตร์	และดาราศาสตร์	ประกอบ
ไปด้วย	 บาทหลวงฟอยเตอร์เนย์	 (Pere	 Fontenay)เป็นหัวหน้าคณะบาทหลวงเลอ	 กองต์	 (Pere	
L’Compte)	บาทหลวงตาชาร์ด	(Pere	Tachard)	บาทหลวงเกอบิยอง	(Pere	Gerbiliion)	บาทหลวง
คเูวค์	(Pere	Couvert)และบาทหลวงวสิเดลร์ู	(Pere	Visdelou)	นอกจากนีภ้ายในเรอืคณะทตูยงัมบีรรดา
ผู้ดีชาวฝรั่งเศสและนายทหาร	ซึ่งในคณะนี้มีผู้ที่น่าสนใจคือเชอร์วาลิเยร์	เดอ	ฟอร์บัง	ในเวลาต่อมาเข้า
รับราชการในราชส�านักอยุธยารับพระราชทานยศเป็นออกพระศักดิสงคราม	(เริงวุฒิ	มิตรสุริยะ,	2537:	
113)	โดยคณะราชทูตฝรั่งเศสมีบทบาทส�าคัญที่นอกเหนือจากด�าเนินการทูตผลประโยชน์ทางการเมือง
และการค้า	 เผยแพร่ศาสนาคริสต์	 ยังบันทึกเรื่องราวสมัยอยุธยาขณะนั้น	 เกี่ยวกับการเดินทางและ
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและมีการแปลเป็นภาษาไทยหลายท่าน	 เช่น	 งานเขียนของคณะทูต	 เชอวาลิ
เยร์	เดอ	โชมองต์	งานที่เป็นรู้จักกันดีของนักประวัติศาสตร์	คือ	จดหมายเหตุลาลูแบร	์ของมองซิเออร์	
เดอ	ลาลูแบร์	และงานเขียนของคณะบาทหลวง	เช่น	บาทหลวงเดอชัวซีย์	บาทหลวงเดอแบส	
	 โดยเฉพาะงานของบาทหลวงตาชาร์ดที่เนื้อหาเกี่ยวกับการทูต	 และเหตุการณ์บ้านเมือง	
ศาสนา	ซึ่งท่านเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	และให้เดินทางกลับฝรั่งเศส
พร้อมกบัคณะราชทตูไทยทีม่อีอกพระวสิทุธสนุทรเป็นราชทตู	ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที	่14	และพ.ศ.2230	
–	2231	(ค.ศ.1687-1688)	บาทหลวงตาชาร์ดเดินทางกลับมาสยามเป็นครั้งที	่2	พร้อมซิมอง	เดอ	ลา	 
ลูแบร์	 (Simon	 de	 La	 Lobere)	 มีจุดประสงค์ส�าคัญคือ	 การวางรากฐานและเผยแพร่ศาสนาให ้
กว้างขวางมัน่คง	เพือ่ผลส�าเรจ็ของแผนการทีห่วงัไว้พระเจ้าฝรัง่เศสจงึส่งนายทหารทีม่คีวามสามารถด้าน
ต่างๆ	เช่น	นายทหารปืนใหญ	่นายทหารระเบิด	เป็นต้น	โดยพระราชสาส์นที่ส่งมาให้บาทหลวงตาชาร์ด	
เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	ค.ศ.	1687	(สิทธา	พินิจ	ภูวดล	แปล,	2521:	17)	
	 บาทหลวงตาชาร์ดมองว่าฟอลคอนนั้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตน	ซื่อสัตย	์และเป็นผู้มีความ
รู้ความสามารถ	 และนับถือศาสนาคริสต์	 นิกายคาทอลิก	 จนท�าให้พระเจ้าแผ่นดินให้ความไว้วางใจ	 
เหมาะสมที่จะเป็นเครื่องมือของการเผยแพร่ศาสนาคริสต์และราชส�านักฝรั่งเศส	(ขจร	สุขพานิช	2545	
:	 225)	 ภายหลังจากที่บาทหลวงตาชาร์ดพาคณะทูตสยามเดินทางไปกรุงโรมเพื่อถวายพระราชสาสน์	
เครื่องราชบรรณาการแด่สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่	11	และพระเจ้าหลุยส์ที	่14	แต่ต้องได้รับ
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ข่าวว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและฟอลคอนได้เสียชีวิตแล้ว	 เนื่องจากสมเด็จพระนารายณ์ทรง
ประชวรหนกั	ฟอลคอนน�าทหารฝรัง่เศสเข้ามาในพระราชวงัลพบรีุ	ทีป่ระทบัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	
เมือ่สมเดจ็พระเพทราชายดึอ�านาจ	ให้เหตผุลว่าเพือ่ป้องกนัอนัตรายแก่สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชจาก 
ฟอลคอน	และสั่งประหารชีวิตไม่ให้แม้ฟอลคอนจะขอแก้บาป	เพื่อยืนยันว่าเค้าบริสุทธิ์	ซึ่งสถานการณ์
สมัยพระเพทราชาไม่เหมอืนกบัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์	มหาราช	ท�าให้บาทหลวงตาชาร์ดเดนิทางออก
จากอยุธยาและไม่ได้กลับมาอีกเลย	 ต่อมาคณะเยซูอิตถูกพระสันตะปาปาสั่งยุบ	 ท�าให้หลังจากนั้นไม่มี
บาทหลวงคณะเยซูอิตเดินทางมาสยามจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 (นดา	 โพชาธาร,	 2553:	 66)	 และ 
กลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา
 4.  คณะมิสซังต่ำงประเทศแห่งกรุงปำรีส (M.E.P)	 เกิดจากการก่อตั้งสมณกระทรวง 
เผยแพร่ความเชื่อ	 (Propaganda	 Fide)	 หลังสังคายนาเตรนโต	 พระสันตะปาปาปีโอท่ี	 5	 ได้ต้ังคณะ
กรรมการคณะหนึ่ง	เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนา	ครั้งแรกมีพระคาร์ดินัล	4	องค์	ในพ.ศ.2111	(ค.ศ.
1568)	กรรมการเพิ่มจ�านวนเป็น	11	องค์และพ.ศ.2165	(ค.ศ.1622)	พระสันตะปาปาเกรโกรีที	่15	ทรง
สถาปนาสมณกระทรวง	 เรียกว่า	 สมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ	 เริ่มท�างานจากการส�ารวจสืบสวน
สภาพความเป็นอยู่ของการเผยแพร่ธรรมในมิสซังถึง	3	ครั้ง	คือ	พ.ศ.2168	(ค.ศ.1625)	พ.ศ.2171	(ค.ศ.
1628)	และ	พ.ศ.2487	(ค.ศ.1644)	พอสรุปได้ดังนี	้ภายในมิสซังมีความขัดแย้งระหว่างพระสังฆราชกับ
นักบวช	และนักบวชกับนักบวช	ธรรมทูตท�าการค้าขาย	ธรรมทูตไม่เรียนภาษาท้องถิ่นในประเทศที่เผย
แพร่	 เขตสังฆมณฑลกว้างเกินไป	 ธรรมทูตยุ่งเกี่ยวการเมืองท�าให้นักการเมืองไปยุ่งด้านเผยแพร่ธรรม	
ธรรมทูตไม่มีโครงการจะเตรียมคนพื้นเมืองบวชเป็นพระสงฆ์	 หรือคัดค้านการบวชเป็นพระสงฆ	์ 
พระสันตะปาปาไม่สามารถประกาศสมณสาสน์ในประเทศ	 มิสซัง	 ถ้ากษัตริย์โปรตุเกสไม่อนุญาต	 
จากปัญหาต่างๆท�าให้การตัง้สมณกระทรวงเผยแพร่ความเชือ่เพ่ือช่วยเผยแพร่ความเชือ่คาทอลิกมากกว่า
ท�าส่ิงอืน่	โดยค�าว่า	Misson	หรอืทีเ่รยีกว่า”มสิซงั”	หมายถงึ	การส่งออกคอื	ส่งบรรดาผูแ้ทนสนัตะปาปา	 
(Apostolic	Vicars)	ท�างานในนามสันตะปาปาพยายามหลีกเลี่ยงกับสิทธิพิเศษของโปรตุเกสและสเปน	
(คุณพ่อสุรชัย	ชุ่มศรีพันธุ์	จากบาทหลวง	อาเดรียง	โลเน	ผู้แต่ง	ปอล	ซาเวียร์	ผู้แปล,	2546:	(7)-(8))	
	 คณะมิชชันนารีฝรั่งเศสเริ่มเดินทางจากฝรั่งเศสเข้าสู่สยามเมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	พ.ศ.
2203	(ค.ศ.1660)	และเดนิทางถึงในวนัที	่12	สงิหาคม	พ.ศ.2205	(ค.ศ.1662)โดยคณะมชิชนันารีฝรัง่เศส
ประกอบด้วย	พระสังฆราชปิแอร์	ลังแบรต์	เดอ	ลามอต์	(Pierre	Lambert	de	la	Motte	)	บาทหลวง
ฟรังซัวร์	เดดิเอร์	(Francois	Deydier)	และบาทหลวงฌอง	เดอ	บูร์ช	(Jacques	de	Bourges)	นอกจาก
คณะของสังฆราชเดอ	ลามอต์	มีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสอีกคณะ	คือ	สังฆราชปัลล	ู(Pallu)	เป็นนักบวช
คณะแซงต์-มาร์แต็ง	 เดอ	ตูรส์	 (เริงวุฒิ	มิตรสุริยะ,	2552:	135)	และด�ารงต�าแหน่งผู้แทนสันตะปาปา	
แคว้นตัง๋เกีย๋	บาทหลวงลาโน	(Laneau)	ภายหลงัท่านได้รบัการแต่งตัง้เป็นสงัฆราช	และบาทหลวงแฮงค์	
(Hainques)	กับบาทหลวงแบรนโด	(Brindeau)	
	 เมือ่เหล่าคณะมชิชันนารเีดนิทางมาถงึสยามได้รบัการต้อนรบัอย่างดจีากชาวสยาม	ในขณะ
ทีป่ระเทศเพือ่นบ้านประสบปัญหาเบยีดเบยีนทางศาสนา	ส่งผลให้ครสิตังใหม่ทีเ่ปลีย่นการนบัถอืศาสนา
ต้องย้ายถิ่นฐาน	ท�าให้ท่านสังฆราชเดอ	ลา	ม็อตและท่านสังฆราชปัลลือมีความเห็นว่า	อาณาจักรสยาม
นัน้มคีวามเหมาะสมกบัการเข้ามาตั้งถิน่ฐานของเหล่าครสิตงั	เพราะการให้สทิธเิสรภีาพกบัชาวต่างชาติ
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และความคุม้ครองทางกฎหมายเท่าเทยีม	ปกครองตนเองตามธรรมเนยีมของแต่ละชาต	ิและให้อสิระใน
การนับถือศาสนาสามารถประกอบพิธีกรรมของศาสนาตนได้	จึงท�าให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของ
การเผยแพร่ศาสนาของศาสนาจักร	ซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที	่14	ทรงสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน	
(ตุรแปง,ฟรังซัวร์	อังรี	;	ปอล	ซาเวียร์	แปล,	2539:	249)	การเดินทางเข้ามาสยามของคณะมิซซังฯ	เน้น
ด้านการเผยแพร่ศาสนามากกว่าผลประโยชน์ทางการเมือง	 โดยสรุปภารกิจของคณะมิสซังฯดังนี้	
(บาทหลวงโรแบต์	โกสเต	เขียน	อรสา	ชาวจีน	แปลและเรียบเรียง,	2549:	68-69)
	 1.		การก่อตั้งมิชชันนารีพื้นเมืองเพราะมิชชันนารีพื้นเมืองมีส่วนส�าคัญในภารกิจเผยแพร่
พระวรสารแก่เพื่อนร่วมชาติ	 และบุคคลที่จะเป็นมิชชันนารีต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความพร้อม	 ความรู้
ความสามารถ	สขุภาพด	ีคณุธรรมสงูเสียสละและท�าตนดัง่บรรดาสาวกของพระเยซ	ู(เสร	ีพงศ์พศิ	2527:	
15)	 เพื่อเปิดโรงเรียนคาทอลิกท่ีส่งเสริมทางศาสนาและวิทยาการ	 เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกทางศาสนา
จากเยาวชนหากมีความศรัทธาอย่างแท้จริง
	 2.		การปรับตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณี	 คือ	 มิชชันนารีเป็นผู้น�าความเชื่อมาให้	
ไม่ใช่น�าขนบธรรมเนียมประเพณีของตนมาให้	 และต้องเคารพธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้น	 ถ้าไม่ขัด
กับพระวรสาร	 มิชชันนารีต้องปรับตัวให้เข้ากับประเทศที่ตนเผยแพร่พระวรสาร	 และต้องไม่ขัดแย้งกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	รวมทั้งการแปลพระวรสารเป็นภาษาพื้นเมือง
	 3.		รักษาความสัมพันธ์กับกรุงโรมอย่างใกล้ชิด	 เป็นการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกับพระ
ศาสนจักร	 และพระสันตะปาปาองค์พระประมุขถือเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับคริสตชนทุกกลุ่ม	 ก�าหนดให้
ปรึกษากับกรุงโรมก่อนที่จะริเริ่มท�าสิ่งใด	 ขอให้เขียนรายงานทุกเรื่อง	 รวมทั้งขอความเห็นจากสมณ
กระทรวงเผยแพร่ความเชือ่ทกุเรือ่ง	เพราะทางกรงุโรมกลวัเกดิความแตกแยก	และการก�าหนด	ขออนญุาต
ก่อนที่จะท�าสิ่งใด	 จะท�าให้เกิดความเสียหายต่อการปรับตัวและค�าสอนของพระวรสาร	 จากการขอ
อนุญาตบางครั้งส่งผลให้ด�าเนินการล่าช้า	เพราะต้องรอได้รับอนุญาตจากทางกรุงโรม
	 4.		มิชชันนารีห้ามยุ่งด้านการเมืองและค้าขาย	 รวมทั้งเข้ารับหน้าที่บริหาร	 ทางสมณ
กระทรวงเผยแพร่ความเชือ่ก�าหนดห้ามอย่างเคร่งครัด	เพราะถ้าใครเข้ายุง่กีย่วถือว่าเข้าไปสู่ความโง่เขลา	
และต้องถกูปลดจากหน้าที	่ขบัไล่ออกจากมสิซงั	เพือ่มใิห้ถกูพจิารณาว่าน�าความพนิาศมาท�าร้ายต่องาน
ของพระผู้เป็นเจ้า	
	 5.		หลกีเลีย่งความขัดแย้งหรอืการกระท�าทีก่่อความวุน่วาย	ไม่คบหาผูม้อิีทธพิลเพราะอาจ
น�ามาสู่การต้องเป็นบริวารของผู้มีอิทธิพลแทนที่การท�างานให้กับส่วนรวม	
		 พระสังฆราชเดอ	 ลา	 มอต์	 เข้ามาสยามเพื่อเผยแพร่ศาสนาและประกอบศาสนกิจเท่านั้น	
ทางฝ่ายสยามเห็นว่าคณะท่านเป็นชาวต่างชาติและเผยแพร่ศาสนาเหมือนกันจึงจัดให้พักที่หมู่บ้าน
โปรตุเกส	 เมื่อท่านเดินทางมาถึงและคณะได้เข้าเงียบประมาณ	 40	 วัน	 เมื่อเสร็จภารกิจท่านพยายาม
เรียนรู้ภาษาโปรตุเกสเพื่อใช้ติดต่อในชีวิตประจ�าวัน	 เนื่องจากท่านมองว่าภาษาโปรตุเกสมีความจ�าเป็น
เพราะชาวคริสตังส่วนใหญ่เป็นชาวโปรตุเกส	ญี่ปุ่น	และญวน	ท่านยังเรียนภาษาจีนและภาษาญวน	เมื่อ
ท่านทราบจากอาสาสมัครว่ามีคริสตังที่ละทิ้งศาสนา	 และต่างศาสนาอยู่ในค่ายญวนในกรุงศรีอยุธยา	
ท่านเดินทางไปเทศน์และประกอบมิซซา	ซึ่งจากความพยายามของท่านส่งผลให้คนต่างศาสนามาฟังค�า
สอนพร้อมครสิตงั	มบีางคนขอเข้าพธิรัีบศลีล้างบาป	เพ่ือเป็นชาวคริสตังโดยผู้สมคัรใจสามคนแรกรับศีล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



129

ล้างบาปเป็นชายอาย	ุ30	ป	ีได้ศาสนนามว่า”ยอแซฟ”	(บาทหลวงโรแบต	์โกสเต	เขียน	อรสา	ชาวจีน	
แปลและเรียบเรียง	2549:	86)	ขณะเดียวกันบาทหลวงท่านเข้าใจภาษาโปรตุเกสเพิ่มขึ้น	ท�าให้เข้าใจว่า
ชาวโปรตเุกสมองคณะมชิชนันารฝีรัง่เศสอย่างไม่เป็นมติร	เนือ่งจากโปรตเุกสมคีวามหวงแหนสทิธิอ์ปุถมัภ์	
(Paronage)	 หรือ	 ปาโดรอาโด้	 (Padroado)	 หมายถึง	 ประมวลเอกสิทธิ์ต่างๆ	 ที่ได้รับจากพระ
สนัตะปาปา(บาทหลวง	อาเดรยีง	โลเน	ผู้แต่ง	ปอล	ซาเวยีร์	ผู้แปล,	2546:	5)	และสิทธิค์ุม้ครองโปรตุเกส
ของคณะมิสซัง	 เพราะโปรตุเกสมองว่าตนเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นี้เพียงผู้เดียว	 และด้วยเหตุผลทางการเมือง	
เศรษฐกิจ	ที่ต้องการรักษาผลประโยชน์ของตน	ส่งผลให้มิชชันนารีโปรตุเกสและฝรั่งเศสเกิดข้อขัดแย้ง
จึงแยกกันท�างานเผยแพร่ทางศาสนา	 จนกระทั่งข้อพิพาทยุติลงโดยค�าวินิจฉัยของคณะสงฆ์ชั้นเถระที่
กรงุโรม	ให้เป็นประโยชน์แก่คณะบาทหลวงฝรัง่เศสและลทัธศิาสนาของสงฆ์ในนกิายฝรัง่เศส	(บาทหลวง	
เดอะ	แบส	แปลโดย	สันต์	ท.	โกมลบุตร,	2550:	11)	
	 ต่อมาทางสยามเหน็ว่ามีปัญหาระหว่างกันจึงให้ย้ายไปอยูร่่วมกับชาวญวนที่หมูบ่้านหนอง
ปลาเห็ด	ทางด้านทิศตะวันตกของวัดพุทไธศวรรย์	ต่อมาเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นเซ็นต์ยอแซฟ	(ขจร	สุข
พานชิ,	2545:	214)	ในพ.ศ.2215	(ค.ศ.1672)	ท่านได้จดัตัง้สถาบนัรกักางเขน	สมาชกิกลุม่แรกมปีระมาณ	
5	 คน	 และได้รับรองสถาบันฯและหมู่คณะจากพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่	 11	 สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชมพีระราชประสงค์พบพระสงัฆราชเดอ	ลา	มอต์	ขณะทีเ่ข้าเฝ้าได้สนทนาเกีย่วกบัศาสนาคาทอลกิ
และท่านได้ถวายสมุดภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ทองแดงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติและการรับทรมาน
ของพระเยซู,บรรดาอัครสาวก	 ,	 ผู้ประพันธ์พระวรสาร	 ,	 ผู้แรกตั้งคณะนักบวชที่ส�าคัญของแต่ละคณะ
และเหตสุดุท้ายสีป่ระการของมนษุย์	ท่านลาโนได้เขยีนค�าแปลเป็นภาษาไทยแบบสรปุย่อใจความส�าคญั	
แต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพลิกดูจนจบเล่มก็ส่งต่อให้ขุนนาง	 และกล่าวว่า “ศาสนานี้ดี	 แต่
ศาสนาของพระเจ้าแผ่นดนิกด็เีหมอืนกนั”	(บาทหลวง	อาเดรยีง	โลเน	ผูแ้ต่ง	ปอล	ซาเวยีร์	ผูแ้ปล,	2546:	
22)ท�าให้ความหวงัของท่านเดอ	ลา	มอต์ทีพ่ระเจ้าแผ่นดินสยามจะเปล่ียนศาสนานัน้แทบไม่ม	ีและสมเดจ็
พระนารายณ์	มหาราช	ท่านกไ็ม่ได้เปล่ียนศาสนา	แต่ระหว่างท่ีท่านอาศยัในอยธุยามโีครงการหลายอย่าง
ที่คิดกับพระสังฆราชปัลลือ	 เช่น	 สร้างสามเณราลัยและวิทยาลัยถาวรที่รับคนทุกชาติ	 สร้างส�านักบวช	
และจัดตั้งโรงพยาบาล	(เพียงฤทัย	ตันติธีรวิทย์	แปล,	2526:	77)	
	 การท�าโครงการต่างๆนัน้ประสบผลได้ยากในสยาม	เนือ่งด้วยจ�านวนมชิชนันารทีีจ่ะท�างาน
มีจ�านวนน้อย	และคณะมิสซังในสยามในตอนนั้นยังไม่มีอ�านาจการปกครองทางศาสนาอย่างเต็มที	่รวม
ทัง้ทางกรงุโรมยงัไม่ตอบรบัโครงการเหล่านี	้และคณะของท่านเดอ	ลา	มอต์ได้รบัเพยีงอนญุาตให้ประกอบ
ศาสนกิจชั่วคราวในสยามเท่านั้น	จึงท�าให้การเผยแพร่ศาสนาไปทั่วพระราชอาณาจักรสยามจึงเป็นการ
เตรียมส�าหรับอนาคต	 หลังจากพระสังฆราชเดอ	 ลา	 มอต์ท�างานอย่างไม่หยุดหย่อนเป็นเวลาประมาณ	
15	 ปี	 ท่านได้สละหน้าที่	 ต่อมาท่านได้ป่วยหนักเพราะไตอักเสบไม่สามารถรักษาได้ท่านมรณภาพเมื่อ
อายุ	55	ปี	5	เดือน	(บาทหลวงโรแบต์	โกสเต	เขียน	อรสา	ชาวจีน	แปลและเรียบเรียง,	2549:	125)	ใน
งานศพของท่านมทีัง้ชาวคาทอลกิและไม่ใช่คาทอลิกเข้าร่วมพิธจี�านวนมาก	ส่วนพระเจ้าแผ่นดินกรงุสยาม
ส่งนายทหารคนส�าคัญเข้าร่วมพิธี	เพราะสังฆราชเดอ	ลา	มอต์สมควรได้รับการยกย่อง	ท่านอุทิศตนทั้ง
ร่างกายและจิตใจด้านเผยแพร่ศาสนาไม่เฉพาะในสยามแต่ยังรวมท้ังดินแดนแคว้นตังเกี๋ยไปโคชินไชน่า	
และริเริ่มโครงการต่างๆก็ประสบผลส�าเร็จ	 ท่านสังฆราชปัลลือกล่าวถึงท่านว่า	 “ท่านยอมรับเหตุผลใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



130

สิง่ทีค่วรเป็น	และยอมเสยีสละบางสิง่บางอย่างเพือ่ได้มาซ่ึงสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กว่า”	(โลเนย์	อาเดรยีง	เขยีน	
ปทุมรัตน์	วงศ์ดนตรี	แปล,	2542:	65)	ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างดีและมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางศาสนา
	 พระสังฆราชลาโน	ประมุขมิสซังสยามองค์แรก	ท่านปฏิบัติภารกิจต่อจากพระสังฆราชเดอ	
ลา	มอต์เป็นผู้ที่มีความรู้ในภาษาไทยและภาษาตะวันออกอื่นๆ	ซึ่งท่านเป็นผู้แต่งหนังสือภาษาไทยที่ให้
ความรู้	 หลายเล่ม	 รวมทั้งเป็นผู้รวบไวยากรณ์ภาษาไทยในรูปแบบพจนานุกรม	 จากความรู้ทางภาษา
อย่างดีของท่านท�าให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ศาสนา	 เมื่อท่านเข้ารับต�าแหน่งกิจการต่างๆท่ีพระ
สังฆราชเดอ	 ลา	 มอต์วางไว้สืบสานต่อและส�าเร็จลุล่วง	 เช่น	 ตอนตั้งวิทยาลัยหรือสามเณราลัยนับเป็น
ภารกิจส�าคัญของคณะมิสซังต่างประเทศ	โดยท่านลาโนด�ารงต�าแหน่งอธิการคนแรก	และเมื่อท่านด�ารง
ต�าแหน่งพระสงัฆราช	ในพ.ศ.2227	(ค.ศ.1684)	ท่านมอบกรรมสทิธิแ์ละการปกครองสามเณราลยัให้แก่
สามเณราลัยมิสซังต่างประเทศท่ีกรุงปารีส	 แต่การที่ยกอ�านาจปกครองให้นั้นไม่ได้มีผลอื่น	 นอกจาก 
แลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างสามเณราลัยเท่านั้น	
	 สมัยท่านเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างระหว่างบาทหลวงคณะเยซุอิตกับคณะมิสซัง
ต่างประเทศกรุงปารีสในพ.ศ.2231	(ค.ศ.1688)	สาเหตุมาจากบาทหลวงตาชาร์ด	คณะเยซุอิตพยายาม
ปกป้องตนเองและฟอลคอนจากความล้มเหลวเรือ่งเผยแพร่ศาสนาในสยาม	บาทหลวงตาชาร์ดท�าให้ฝ่าย
ฝรัง่เศสเข้าใจว่าสิง่ๆต่างไม่ได้ด�าเนนิการไปด้วยดี	เพราะมาจากความขดัแย้งระหว่างคณะบาทหลวงและ
ในหนังสือของฟอลคอนกับบาทหลวงตาชาร์ด	 กล่าวหาบาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศในเรื่องความ
ผดิวนิยัมพีฤตกิรรมไม่ด	ีทางฝ่ายฝรัง่เศสและกรุงโรมทีท่ราบเร่ืองพยายามหาทางให้เกดิความเข้าใจและ
ร่วมมือกัน	
	 ต่อมาเกิดการจลาจลในช่วงสมัยพระเพทราชา	เนื่องด้วยพระองค์ท่านมองว่าฝ่ายต่างชาติ	
โดยเฉพาะฝรั่งเศสที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับฟอลคอนเข้ามาแทรกแซงภายในด้วยการส่งทหารเข้า
มาประจ�าการในพระราชวงัทีส่มเดจ็พระนารายณ์	มหาราช	ประทบัขณะประชวรจนพระองค์สวรรคต	หลงัจากนัน้ 
ฟอลคอนถูกประหาร	 ในตอนแรกพระเพทราชาทรงให้ค�าสัญญาเรื่องความคุ้มครองแก่มิชชันนารีและ
พวกครสิตงัรวมท้ังชาวฝรัง่เศสยงัคงรบัสทิธิพ์เิศษเช่นเดิม	เพือ่ความไว้วางใจกนัและกนัจงึแลกเปลีย่นตวั
ประกันทั้ง	2	ฝ่าย	โดยฝ่ายฝรั่งเศสคือ	พระสังฆราชลาโน,	นายเวเรต์	(Veret)	ผู้แทนบริษัทอินเดียตะวัน
ออกของฝรั่งเศส	และนายทหารฝรั่งเศส	ส่วนฝ่ายสยามคือขุนางระดับสูง	3	ท่าน	การแลกเปลี่ยนนัดกัน
ที่สันดอนแม่น�้าเจ้าพระยา	 แต่เกิดเหตุการณ์ความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน	 นายพลแดรฟาร์ฌไม่คืนตัว
ประกนัส่งผลท�าให้ฝ่ายสยามกลุม่หนึง่ไม่พอใจจงึท�าร้ายบาทหลวงและทหารฝรัง่เศสทีอ่ยูใ่นสยามอย่าง
ทารุณและคุมขังในคุก	
	 ภายหลังนายพลแดร์ฟาร์ฌติดต่อกลับมาส่งคืนตัวประกันให้สยามเพื่อแลกเปลี่ยนกับการ
ปล่อยตัวชาวฝรั่งเศส	 หลังจากท่ีพระสังฆราช	 บาทหลวงและชาวคริสตังส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัว	
ทัง้หมดพยายามฟ้ืนฟสูถานท่ีส�าคญัทางศาสนาทีถ่กูท�าลายระหว่างการจลาจล	สภาพทางศาสนาช่วงนัน้
เสือ่มโทรมและมบีาทหลวงหลายท่านเสยีชวีติ	ชาวครสิตงัหายไปจ�านวนมาก	พระสงัฆราชลาโนรายงาน
ไปทีค่ณะในกรงุปารสีในพ.ศ.2235	(ค.ศ.1692)	(เสรี	พงศ์พิศ,	2527:	77)	หลังจากเหตุการณ์ครัง้นีภ้าวะ
บ้านเมืองไม่ราบรื่นและความสัมพันธ์กับต่างชาติกับกรุงศรีอยุธยาลดระดับลง	ส่งผลต่อเผยแพร่ศาสนา
และในพ.ศ.2239	(ค.ศ.1696)	ท่านพระสังฆราชลาโนมรณภาพ	
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	 ภายหลงัพระสงัฆราชลาโนมรณภาพบทบาทด้านศาสนาเผยแพร่ลดน้อยลง	เน่ืองจากประมุข
มิสซังสยามที่สืบทอดต่อมาไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย	การเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนเข้าใจศาสนา
ครสิต์ต้องท�าผ่านล่ามอาจท�าให้การสือ่สารเข้าใจไม่ตรงกนั	และจ�านวนมชิชนันารทีีเ่ผยแพร่มจี�านวนน้อย	
เพราะต้องไปรบัผดิชอบการอบรมสัง่สอนจงึไม่มเีวลาเรยีนรูภ้าษาไทย	อกีประการหนึง่เกดิจากความขดั
แย้งของคณะเยสอุติโปรตเุกสกบัคณะเยสุอติฝร่ังเศสและคณะมสิซังต่างประเทศในสยาม	ต้ังแต่สมยัพระ
สงัฆราชเดอ	ลา	มอต์	ส่งผลให้มผีูส้มคัรเป็นมชิชนันารน้ีอยลง	ช่วงสมยัปลายกรงุศรอียธุยาความสมัพนัธ์
ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกไม่ค่อยจะราบรื่น	 แม้ทางฝรั่งเศสจะพยายามร้ือฟื้นความสัมพันธ์แต่ไม่ได้
ส่งผลต่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์	 ซึ่งคงถูกจ�ากัดด้วยข้อห้ามท่ีสกัดจากหินเป็นแผ่นจารึกที่วางไว้ริมหน้า
ประตูโบสถ์ท่ีหันด้านสามเณราลัย	 แผ่นจารึกนี้เหล่ามิชชันนารีเรียกว่า	 “แผ่นหินสะดุด”	 (pierre	 de	
scandale)*	ในจดหมายเหตุของมองเซนเยอร์	ปรีโกต์	กล่าวถึงแผ่นหินนี้ว่	า

	 “ประกาศพระราชโองการของพระเจ้ากรุงสยามซ่ึงได้จารึกในแผ่นศิลา	 และซ่ึงได้ตั้งไว้ริม

ประตูโบสถ์ของเรานั้นได้ลบเลือนหมดแล้ว	 และมองซิเออร์	 ซีรู	 ก็ตั้งใจจะท�าลายศิลาแผ่นน้ันเสียที

เดียว	 ในเวลานั้นข้าพเจ้าแน่ใจว่า	มองซิเออร์	ซีรู	 จะท�าประการใด	จึงห้ามไว้ว่า	อย่าได้ท�าลายแผ่น

ศิลานั้นเลย	 แต่ถึงข้าพเจ้าห้าม	 มองซิเออร์	 ซีรูก็หาฟังไม่	 ได้ท�าลายแผ่นศิลานั้นจนละเอียด”	 

(เดือน	ค�าดี,	2529:	57)

	 ภายหลงัจากทีท่�าลายแผ่นหนิกรงุศรอียธุยารบกบัพม่าและเสยีกรงุในทีส่ดุพ.ศ.2310	(ค.ศ.	
1767)	 ท�าให้มองซิเออร์	 ซีรูจึงไม่ถูกทางรัฐบาลท�าโทษ	 เพราะติดพันสงครามกับพม่า	 โดยกลุ่มชนชาว
คาทอลกิมส่ีวนช่วยป้องกนักรงุศรอียธุยาจากพม่า	และมส่ีวนร่วมสร้างบ้านเมอืงใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์	
ร์(พระสงัฆราชมคีาแอล	บญุเลือ่น	หมัน้ทรพัย์,	2551:	8)	ซึง่สมัยธนบรุช่ีวงระยะแรกสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ
มหาราชมีความพอพระทัยกับงานมิชชันนารีและเรียกบรรดาบาทหลวงเข้าเฝ้าเสมอ	 ได้ทรงฟังค�าสอน
ของบาทหลวงและตรัสว่ามีความน่าสนใจ	 และถามงานด้านเผยแพร่ศาสนาของบาทหลวงที่อุทิศเพื่อ
พระเจ้า	พระองค์ทรงฟังและตรัสว่า	(เดือน	ค�าดี,	2529:	58)	”เราตั้งใจไว้ว่าจะให้พระสงฆ์ของเราเป็น
เช่นนัน้เหมอืนกนั”	และพระองค์ทรงประทานทีด่นิ	เงนิ	เรอื	ส�าหรบัสร้างโบสถ์ใหม่รมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา
ที่ต�าบลกุฎีจีน	ที่เรารู้จักในนามโบสถ์ซางตาครู้ส	
	 นอกจากนี้พระองค์ทรงโปรดชาวคริสต์บางส่วนไปรับราชการ	แต่เพราะประเพณีของไทย
ทีมีพีธีกรรมทางศาสนาพุทธ	 ท�าให้ชาวคริสต์ไม่สามารถท�าตามได้	 เพราะผิดในหลักศาสนา	 เช่น	 
พิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยา	ที่มีพระสงฆ์สวดมนต์โดยน�าอาวุธต่างๆลงไปในภาชนะที่ใส่น�้า	วางหน้าพระพุทธ
รปู	และเหล่าข้าราชการต้องดืม่น�า้ถวายค�าสตัย์	ปฏญิานว่าจะจงรกัภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน	เป็นพระราช
ประเพณีโบราณของไทย	ซึง่บาทหลวงได้ทูลขออนญุาตจากสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชไม่ปฏบิติัตาม	
เพราะผิดต่อหลักศาสนาคริสต์	 ท�าให้พระองค์ไม่พอใจเน่ืองจากพระองค์มองว่าเมื่ออยู่ในประเทศไทย
ควรจะปฏบัิตติามประเพณขีองประเทศไทย	ดงันัน้พระองค์ออกประกาศทางราชการทีเ่กีย่วกบัการนบัถอื
ศาสนาบางส่วน	ดังนี้	

   *สะดุด	 แปลว่า	 เดินเตะสิ่งใดจนอาจเสียหลักล้มลงได้	 ค�านี้	 ภาษาคริสตังน�ามาใช้ในความหมายว่า” 

ท�าพลาดพลั้ง,ท�าผิด,ท�าบาป”	(ตุรแปง,ฟรังซัวร์	อังรี	;	ปอล	ซาเวียร	์แปล,		2539:	166)
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“ประกาศของไทย

ลงวันที่	13	เดือนตุลาคม	ค.ศ.1774

ห้ามมิให้ไทยและมอญเข้ารีตและนับถือศาสนามะหะหมัด

	 ด้วยพวกเข้ารีตและพวกที่นับถือศาสนามะหะหมัดเป็นคนที่อยู่นอกพระพุทธศาสนา
เป็นคนที่ไม่มีกฎหมาย	และไม่ประพฤติตามพระพุทธวัจนะ	ถ้าคนไทยซึ่งเป็นคนพื้นเมืองตั้งแต่
ก�าเนดิไม่นบัถอืพระพทุธศาสนา	ถงึกบัลมืชาตกิ�าเนดิตนเอง...จึงห้ามไทยและมอญไม่ว่าจะชาย
หรือหญิง	 เด็กหรือผู้ใหญ่เข้าไปในพิธีของพวกมะหะหมัดหรือพวกเข้ารีต	 ถ้าไปเข้ารีตให้เป็น
หน้าที่ของสังฆราชหรือบาทหลวงมิชชันนารีหรือบุคคลที่เป็นคริสเตียน	หรือมะหะหมัดจะต้อง
ห้ามปรามมใิห้คนเหล่านีเ้ข้าพธิเีข้ารีต	ถ้าคนพวกนีเ้ข้ารีตต้องส่งให้ผู้พิพากษาวางโทษถงึประหาร
ชีวิต	ถ้าแม้สังฆราชก็ดี	มิชชันารีก็ดี...ไม่เกรงกลัวต่อพระราชโองการนี้	ขืนชักชวนคนไทยหรือ
มอญไม่ว่าเป็นชายหญิง	 เด็กและผู้ใหญ่ให้ไปเข้าพิธีใดๆให้เจ้าพนักงานจับกุมพระสังฆราชหรือ
บาทหลวงมิชชันนารีให้วางโทษถึงประหารชีวิต”	(เดือน	ค�าดี,	2529:	60-61)

	 เมือ่มพีธิถีอืน�า้พพิฒัน์สตัยาในพ.ศ.2318	(ค.ศ.1775)	พวกทีน่บัถอืครสิต์ไม่เข้าร่วมพธิ	ีทาง
ราชการจงึลงโทษด้วยการจองจ�า	และจบัพระสงัฆราชเลอบองและบาทหลวงอกี	2	ท่าน	น�าเข้าเฝ้าสมเดจ็
พระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 แล้วพระองค์สั่งลงโทษอย่างหนักและน�าไปให้สมุหนายกเพื่อที่จะท�า
ทัณฑ์บนว่าจะไม่สั่งสอนและน�าผู้นับถือศาสนาคริสต์ปฏิเสธพระราชอ�านาจและพระราชพิธีอีก	แต่ทาง
พระสังฆราชและบาทหลวงไม่ยอมท�าหนังสือทัณฑ์บน	 เพราะตนเป็นผู้ท�ากิจของพระเจ้า	 มีหน้าที่ห้าม 
ครสิตชนไม่ให้ท�าผดิประเพณศีาสนาตน	 ซึง่การปฏบิตัติามประเพณแีละพธิกีรรมของไทย	 คอืการอ่อนข้อ
ให้กับศาสนาพิธีของพวกมิจฉาทิฐิ	เมื่อไม่ยอมรับทางราชการจึงลงโทษด้วยการจ�าคุก	และความขัดแย้ง
ระหว่างสมเดจ็พระเจ้าตากสนิกบัพระสังฆราช	บาทหลวงด�าเนนิมาเร่ือย	จนกระทัง่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิ
มหาราชประกาศขับไล่พระสังฆราชและบาทหลวงออกจากประเทศไทย	 ไม่เช่นนั้นจะงดจ่ายเบี้ยหวัด 
แก่ทหารคริสตัง	 ถ้าพระสังฆราชและบาทหลวงไปเมื่อใดก็จ่ายเงินเมื่อนั้น	 ดังนั้นพระสังฆราชและ
บาทหลวงลงเรือหนีไปมะละกาลงต่อที่อินเดีย	 หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชไม่มีสังฆราชและบาทหลวงชาวต่างชาติ	(เดือน	ค�าดี,	2529:	63)
	 สมัยรัตนโกสินทร์	ศาสนาคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิกมีเสรีภาพการสอนศาสนาและจัดตั้ง
โรงเรียนสอนศาสนาขึ้นมาใหม่และสร้างโบสถ์อัสสัมชัญข้ึน	 รวมท้ังร่วมมือกับทางราชการพัฒนา
ประชาชน	จดัหาทีด่นิตัง้เป็นชมุชน	โดยให้วดัเป็นศนูย์กลางท้ังทางกายใจและเป็นแหล่งการศกึษา	ในพ.ศ.
2381	(ค.ศ.1838)	งานของคณะผูส้อนศาสนาเพิม่มากขึน้จดัตัง้เขตเผยแพร่ใหม่	โดยแยกเขตมสิซงัสยาม
แบ่งออกเป็น	2	มิสซัง	ตามหลักฐานในเอกสารที่ชื่อว่า	”Universi	Dominici”	เขียนว่า	(ซีมอนา	สมศรี	
บุญอรุณรักษา	2545:	63-64)	มิสซังแรกคือ	มิสซังสยามตะวันตก	ประกอบด้วย	สิงค์โปร์	ปีนัง	มะละกา	
และทวาย	มสิซงันีม้พีระสงัฆราชครเูวอซีท�าหน้าท่ีเป็นประมขุ	ส่วนมสิซังทีส่องคอื	มสิซังสยามตะวนัออก	
หมายถงึดนิแดนสยามทัง้หมด	อยูภ่ายใต้การปกครองของพระสงัฆราชปัลเลอกวัซ์	ประกอบด้วย	มชิชนั
ารีชาวยุโรป	7	คน	พระสงฆ์พื้นเมือง	5	คน	ครูค�าสอน	6	คน	นักบวชหญิงประมาณ	20	คน	
	 การเผยแพร่ศาสนาช่วงสมัยพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ประสบปัญหาการเข้ามาเผยแพร่
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ศาสนาของนิกายโปรแตสแตนท์ที่เข้ามาจัดตั้งโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์หนังสือเผยแพร่ค�าสอน	 ซึ่งกลายเป็น
อปุสรรคส�าคญัของนกิายโรมนัคาทอลกิด้านการเผยแพร่ศาสนา	แต่บทบาททางการเมอืงระหว่างฝรัง่เศส
และไทยยงัคงอยู	่พระสงัฆราชปัลเลอกวัซ์จงึพยายามน�ามสิซงัของท่านด้วยบคุลิก	ฉลาด	สุขมุ	รอบคอบ
และความสามารถด้านภาษาไทยและบาลีอย่างแตกฉาน	 รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างพระสังฆราชปัล
เลอกัวซ์และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ตั้งแต่ครั้งพระองค์ด�ารงพระยศสมเด็จพระน้องยา
เธอและผนวชเป็นพระภกิษทุีว่ดัราชาธวิาส	เมือ่พระองค์ทราบว่าพระสงัฆราชปัลเลอกวัซ์เป็นผู้มคีวามรู้
ด้านภมูศิาสตร์	ฟิสกิส์	เคม	ีดาราศาสตร์	ภาษาฝรัง่เศสและละตนิเพือ่สอนแก่พระองค์	และยงัทรงสนทนา
เรือ่งศาสนา	ท�าให้ความสมัพนัธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัและพระสงัฆราชปัลเลอกวัซ์
เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน	เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห้ามติดต่อ	เนื่องจากกลัวว่า
เจ้าฟ้ามงกุฏจะหันไปนับถือศาสนาคริสต์แต่ที่จริงแล้วพระองค์สนใจในความรู้แบบตะวันตก	และปลาย
รชัสมยัของสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัเนรเทศเหล่ามชิชนันาร	ีหลงัจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ทรงเมตตาให้มิชชันนารีเดินทางกลับมาเผยแพร่ศาสนาในไทย	 (เพียงฤทัย	 
วาสบุญมา	ผู้แปล,	2547:	72)	
	 สมยัพระสงัฆราชปัลเลอกวัซ์เป็นช่วงทีช่าติตะวนัตกแสวงหาอาณานคิม	และพระบาทสมเดจ็
พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงตระหนักถงึข้อนีด้	ีจงึเรยีนรูว้ทิยาการตะวนัตก	และท�าสนธสิญัญากบัฝรัง่เศส
ที่ไม่เพียงมีผลด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	แต่รวมถึงด้านศาสนา	ซึ่งการท�าสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับศาสนาเริ่ม
ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์	มหาราช	มีเชอวาเลีย	เดอ	โชมองต์	(Chevalier	de	Chanmont)	ผู้แทน
พระเจ้าหลุยส์ที่	14	และคอนสแตนติน	ฟอลคอน	(C.	Phaulk	on)	ผู้แทนพระองค์พระมหากษัตริย์ไทย	
ข้อความในสนธสิญัญาให้สทิธพิเิศษแก่วาณชิฝรัง่เศส	สญัญาลงวนัที	่10	ธนัวาคม	พ.ศ.2228	(ค.ศ.1685)	
ที่ละโว้	 (ลพบุรี)	 สัญญาแบ่งเป็น	 5	 ตอน	 แต่ละตอนประกอบด้วยค�าขอของฝ่ายผู้แทนฝรั่งเศส	 โดย 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะทรงตอบ	 เช่น	 ค�าขออนุญาตให้พระคริสตศาสนาสอนศาสนาได้ใน 
ราชอาณาจักรไทย	 เรื่องนี้	 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชทานพระบรมราชานุญาต	มีข้อแม้ว่า	
พระเหล่านั้นจะไม่แทรกแซงเรื่องการเมืองภายในราชอาณาจักร	 และในสนธิสัญญามีคร่าวๆ	 ดังนี้	 
(กุลทรัพย์	เกษแม่นกิจ	บรรณาธิการ,	2529:	33)
	 1.		พระสงฆ์ในคริสตศาสนา	สามารถเปิดโรงเรียนสอนศาสนาได้โดยมีข้อแม้แบบเดียวกับ
ที่กล่าวแล้วข้างต้น
	 2.		พวกชาวสยามที่เข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องท�างานวันอาทิตย์และ 
วันหยุดทางศาสนา
	 3.		ชาวสยามที่เข้ารีต	เมื่อถึงเวลาชราภาพ	จะได้รับอิสรภาพทั้งปวง
	 4.		ในกรณทีีม่กีารข่มเหงเบยีดเบยีนครสิตศาสนกิชนโดยครสิตศาสนกิชนผูน้ัน้อาจน�าความ
ขึ้นร้องเรียนเสนาบดีได้
	 5.		สญัญาจบลงด้วยข้อความว่า	“พระมหากษตัรย์ิแห่งสยามจะทรงมพีระบรมราชโองการ
ให้ประกาศข้อความในสัญญาข้างต้นให้ทราบโดยทั่วกันทั้งประเทศสยาม	 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่า	
ทรงตั้งพระราชหฤทัยแก่พระสงฆ์ในคริสต์ศาสนา”
	 ส่วนสนธิสัญญาที่ท�าสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับฝรั่งเศส	ฉบับวันที่	14	
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สงิหาคม	พ.ศ.2399	(ค.ศ.1856)	ชาร์ส	เดอ	มงตญี	ี(Charles	de	Montigny)	ผูแ้ทนจากรฐับาล	นโปเลยีน
ที่	3	เห็นประโยชน์จากคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก	จึงส่งคนมาท�าสัญญา	มีสาระส�าคัญ
ทีเ่ก่ียวกบัเรือ่งต่างๆ	6	เรือ่ง	คอื	ภาระหน้าทีข่องกงสลุฝรัง่เศสประจ�ากรงุเทพฯ	ขอบข่ายอ�านาจทางการ
ศาล	การพ�านักอยู่ในประเทศไทยของคนฝรั่งเศส	การค้า	การเดินเรือในประเทศและภาษีศุลกากร	ส่วน
ด้านศาสนาคอื	มาตราท่ี	3	เกีย่วกบับาทหลวงสอนศาสนา	บคุคลเหล่านีม้เีสรภีาพอย่างเตม็ทีใ่นการเทศน์	
สัง่สอน	สร้างโบสถ์และโรงเรียนบนผนืแผ่นดนิไทย	 โดยมเีงือ่นไขว่าจะต้องสอดคล้องกบักฎหมายของไทย	
(เพ็ญศรี	ดุ๊ก,	2539:	13-14)	
	 สมยัพระสงัฆราชปัลเลอกวัซ์เป็นช่วงทีส่ถานะของมสิซงัเพิม่มากขึน้	 จากการรายงานจ�านวน 
ครสิตศาสนกิชนทีม่จี�านวนกว่า	7,050	คน	(เพยีงฤทยั	วาสบญุมา	ผูแ้ปล,	2547:	79)	โดยครสิตศาสนกิชน
ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในกรุงเทพและปริมณฑล	 พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์แสดงความเห็นเกี่ยวกับความมี
เสรีภาพการเผยแพร่ศาสนา	และความมีขันติธรรมของพระเจ้าแผ่นดินว่า

 “รฐับาลให้ชาวครสิต์มเีสรภีาพเตม็ทีก่ารปฏบิตัศิาสนกจิและเสรภีาพนีไ้ปไกลถงึขัน้ทีว่่าชาว

ครสิต์ไม่เคยต้องใช้ให้ปฏบิติัราชกจิในวนัอาทิตย์และวนัฉลองเทศกาลต่างๆเว้นแต่เป็นราชกจิเร่งด่วน...

ไม่ว่าจะในเหย้าเรือนถิ่นฐานของเขา	 ไม่ว่าจะในโบสถ์วิหารหรือบริเวณรั้วรอบขอบชิด	 ชาวคริสต์เรา

สามารถขับร้อง	สวดมนต์ภาวนา	มีขบวนแห่และงานพิธีใดๆได้ตามใจชอบ	พื้นที่ทุกแห่งที่โบสถ์และ

ที่ๆของพระคริสต์ศาสนาใช้ประโยชน์จะได้รับการยกเว้นภาษี	 และมีสิทธิ์ใช้เป็นที่พักพิงลี้ภัยได้ด้วย	 

ผู้ใดจะแตะต้องใครก็ตามที่มาพ�านักในบริเวณนี้ไม่ได้	 ด้วยสถานที่นี้ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์และล่วงละเมิด

ไม่ได้”	(เพ็ญศร	ีดุ๊ก,	2539:	17)

		 พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในหลายด้าน	 นอกจากการเผยแพร่ศาสนา
แล้ว	ท่านยังมีบทบาทการสร้างวัด	ปรับปรุงวัด	เช่น	วัดซางตาครู้ส	วัดกาลหว่าร์	วัดคอนเซปชัญ	เป็นต้น	
และเป็นผู้น�าวิทยาการสมัยใหม่แบบตะวันตก	 เช่น	 ด้านภาษา	 การถ่ายภาพ	 ด้านวิทยาศาสตร์	 สร้าง 
โรงพมิพ์อสัสมัชญัทีเ่ป็นโรงพมิพ์ของศาสนาครสิต์นกิายโรมนัคาทอลกิ	เป็นต้น	และท่านยงัมผีลงานด้าน
การเขียนหนังสือหลายเล่ม	 ขณะท่ีบางเล่มเป็นรากฐานของกฎข้อบังคับมิสซังสยามในปัจจุบัน	 ผลงาน
ด้านการเขียนของท่านที่ส�าคัญเช่น	 กฎข้อบังคับส�าหรับมิสซังสยาม	 พจนานุกรมภาษาละติน-ไทย	
ไวยากรณ์ภาษาไทย	บนัทกึเรือ่งมสิซงัสยาม	เป็นต้น	หลังจากทีท่่านท�างานตลอดเวลา	ด้วยสภาพแวดล้อม
ของเมืองร้อนและด้อยพัฒนาท�าให้สุขภาพท่านอ่อนแอ	ประสบภาวะป่วยหลายครั้ง	
	 ช่วงวาระสุดท้ายของท่านได้ป่วยหนักไม่สามารถท�างานได้	 และท่านได้สิ้นใจในวันที	่ 
18	มิถุนายน	พ.ศ.2405	(ค.ศ.1862)	รวมอายุ	57	ปี	และปกครองมิสซังสยามนานถึง	24	ปี	15	วัน	ซึ่ง
การจากไปของท่านสร้างความโศกเศร้าแก่ทุกคนท่ีรู้จักท่าน	 พิธีปลงศพของท่านจัดประมาณ	 2-3	 วัน	
และถกูฝังทีว่ดัคอนซปัชญั	เป็นวดัทีท่่านสร้างขึน้สมยัเป็นเจ้าอาวาส	งานศพของท่านถกูจดัอย่างสง่างาม 
สมเกยีรตเิช่นบคุคลส�าคญัคนหนึง่ของสยาม	ปัจจุบนัสามารถเหน็แผ่นจารกึทีห่ลมุฝังศพของท่านทีข้่างๆ
พระแท่นทีต่ัง้ตรงกลางวดัแม่พระปฎสินธนิริมล	คอนเซปชญั	(ซีมอนา	สมศรี	บญุอรุณรกัษา,	2545:	125)
	 สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	เป็นช่วงทีม่เีปลีย่นแปลงเพราะทรงกระตุ้น
ให้เกิดความก้าวหน้าในทุกรูปแบบตามแบบตะวันตก	 ซ่ึงตรงกับช่วงพระสังฆราชฌี.แอล.ไว	 (J.L.Vey)	
ท่านได้อทุศิตนปรบัปรงุการศกึษา	สร้างโรงเรยีน	โรงพยาบาล	เข้ากบัความต้องการของสงัคม	พ.ศ.2428	 
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(ค.ศ.1885)	คือ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	(Assumption	College)	กรุงเทพฯ	และก่อตั้งโรงเรียนคอนแวนต์	
(Convent	School)	ส�าหรับผู้หญิง	ด�าเนินการโดยแม่ชีนิกายโรมันคาทอลิก	และท่านสร้างโรงเลี้ยงเด็ก
ก�าพร้า	โรงพยาบาลกลางเซนต์หลยุส์	(The	General	Hospital	of	St.Louis)	และจ�านวนผู้นบัถอืศาสนา
ที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้นจึงแยกเขตเผยแพร่ของลาวแยกออกจากสยาม	สถาบันทางศาสนาแต่ละแห่งมี
ตัวแทนในเขตเผยแพร่คริสต์ศาสนา	สถาบันแรกคือ	คณะบาทหลวงเซนต์กาเบรียล	บริหารงานโรงเรียน
อัสสัมชัญและสถาบันคณะแม่ชีแห่งเซนต์ปอลแห่งชาร์เตอร์	 บริหารงานโรงเรียนส�าหรับเด็กหญิง	 และ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	(นันทนา	ตันติเวสส	บรรณาธิการ	ชรัตน์	สิงหเดชากุล	เขียน,	2554:	260)	
	 คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 (M.E.P)	 มิชชันนารีจากฝรั่งเศสของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกพัฒนาเป็นมิสซังสยาม	 ซึ่งไม่เพียงบทบาทด้านการเผยแพร่ศาสนาของนิกาย
โรมันคาทอลิกเท่านั้น	 แต่ยังมีบทบาททางด้านการศึกษา	สาธารณสุข	 วิทยาศาสตร	์ การเมือง	 แม้บาง
ครั้งจะถูกเบียดเบียนทางศาสนา	แต่ด้วยความเชื่อศรัทธาของเหล่าบาทหลวง	 เมื่อสถานการณ์ทางการ
เมืองมีเสรีภาพก็เข้ามาเผยแพร่หลักค�าสอน	 โดยศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิกยังคงมีบทบาทถึง
ปัจจุบัน	แม้บทบาททางการเผยแพร่หลักค�าสอนจะน้อยลงแก่คนต่างศาสนา	แต่รูปแบบพิธีกรรม	หลัก
ความเชื่อ	 ศาสนายังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากจากอดีต	 ส่วนบทบาทด้านอื่นโดยเฉพาะการศึกษา	 สังคม	
สาธารณสุข	ที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และมีผู้นับถือมากที่สุดของนิกายในศาสนา
คริสต์	
 5.  คณะออกสัตเินยีน	บาทหลวงและมชิชนันารีคณะออกสัติเนยีนเข้ามาระหว่างพ.ศ.2220	
-	2247	(ค.ศ.1677-1704)	โดยบาทหลวงเชสเตวาว	เดอ	ซูซา	(Estevao	de	Sousa)	ชาวโปรตุเกส	ได้
สร้างโรงพยาบาลส�าหรับชาวโปรตุเกสในสยาม	 และพบแค่กล่าวถึงรายชื่อของบาทหลวง	 2	 ท่านและ
ระยะเวลาเข้ามาภายในสยามเท่านั้น	คือ	บาทหลวงซีมาว	บอม	ซูเซสโซ	กับบาทหลวงหลุยส์	เดอ	อัสสุน
ซาว	 นอกจากนั้นไม่ทราบรายละเอียดอื่นๆ	 (Teixeira	M.,	 Portugal	 na	 Tailandia.Macau	 1983	 
อ้างถึงใน	นดา	โพชาธาร,	2553:	37)	
	 6.	 คณะโปรเตสแตนท์	 คริสต์ศาสนา	 นิกายโปรเตสแตนท์	 เริ่มเข้ามาในช่วงสมัยการ	 
ล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตะวันตกน�าคณะมิชชันนารีที่ไม่ได้อยู่ใต้
อ�านาจของรัฐเหมือนสมัยโบราณ	ท�าให้คณะมิชชันนารีเผยแพร่ศาสนาเกิดความคิดว่าคริสต์ศาสนา	คือ
ทีม่าของความเจรญิทางอตุสาหกรรม	วทิยาศาสตร์และความรูส้มัยใหม่ต่างๆ	จงึต้องการให้ทัง้โลกนบัถอื
คริสต์ศาสนา	 เมื่อเกิดความคิดช่วงเวลาเดียวกับลัทธิล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก	 ที่ต้องการขยาย
อ�านาจทางการเมืองและการค้า	ท�าให้เป็นที่เข้าใจว่ารัฐจะช่วยสนับสนุนด้านเงินทุน	และคุ้มครองความ
ปลอดภยัแก่คณะมชิชนันาร	ีแต่มข้ีอมลูหลายแห่งแสดงให้เหน็ว่า	การเข้ามาของมชิชนันารแีละลทัธกิาร
ล่าอาณานิคมไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง	 เช่น	 กรณีของมิชชันนารีแบ็บติสต์ที่เดินทางเข้าอินเดีย	 เมื่อ
ประมาณปลายครสิต์ศตวรรษที	่18	ถงึต้นครสิต์ศตวรรษท่ี	19	มกัถกูกดีกนัจากบรษิทัอนิเดยีตะวนัออกของ
องักฤษ	เพราะมชิชนันารเีข้าไปเทศน์สอนให้คนพ้ืนเมอืงมคีวามรู้	ด้านความคดิทางการเมอืง	สังคม	และ
เศรษฐกจิ	ซึง่อาจส่งผลให้ชาวพืน้เมอืงลกุขึน้ต่อต้านของเจ้าอาณานคิมได้	แม้กระนัน้มชิชนันารกีถ็กูชาว
พื้นเมืองมองว่าเป็นคนผิวขาวเหมือนกัน	 เพราะเดินทางด้วยเรือของเจ้าอาณานิคม	 ท�าให้การเผยแพร่
ของคณะมิชชันนารีประสบผลล�าบากเช่นกัน	(ศาสนาจารย์ช�านาญ	แสงฉาย	บรรณาธิการ,	2547:	15)	
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โดยมชิชนันารทีีเ่ข้ามาในประเทศไทยเริม่แรกเกอืบทัง้หมดจะเป็นชาวสหรฐัอเมรกิา	แต่มทีีส่งักดัสมาคม
มิชชันนารลีอนดอนเพยีงสองคนแรก	ซึง่หลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกบันกิายโปรเตสแตนท์	พบเกีย่วกบัหนงัสอื
ค�าส่ังสอนทีต่พีมิพ์	พ.ศ.2392	(ค.ศ.1849)	เขยีนไว้ว่า	ความพยายามทีต้่องการ	ชกัจงูให้ชาวสยามเปล่ียน
ความเห็นการนับถือศาสนานั้น	โดยนางแอน	แฮสเซลเทีย	จัดสัน	(Mrs.	Ann	Hasseltine	Judson)	ผู้ที่
สามีของเธอเป็นมิชชันนารีอยู่ท่ีพม่า	 ซ่ึงมีชาวสยามอาศัยอยู่ที่นั่นจ�านวนมาก	 จึงพยายามศึกษาภาษา
ไทยแล้วแปลค�าสัง่สอนเป็นค�าถามค�าตอบของค�าสอนพระเยซขูองนกับญุแมทธวิ	(St.Matthew)	ตพีมิพ์
เมื่อ	พ.ศ.2362	(ค.ศ.1819)	คือ	หนังสือคริสต์ศาสนาเล่มแรกที่พิมพ์เป็นภาษาไทย	ต่อมาศาสนาจารย์
คาร์ล	กุตสลาฟฟ์	(Rev.Karl	Gutzlaff)	และศาสนาจารย์โยเซฟ	ทอมลิน	(Rev.Joseph	Tomlin)	เดิน
ทางเข้ามาสอนศาสนาในไทยเมื่อ	พ.ศ.2371	(ค.ศ.1828)	อาศัยที่กรุงเทพฯ	โดยผู้ที่ให้ความกรุณามอบ
ที่พักอาศัยรวมทั้งปกป้องคุ้มครอง	คือ	คาร์โลส	เดอ	ซิลเวรา	(Serignior	Carlos	de	Silverira)	กงสุล
โปรตุเกสซึ่งนับถือศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 (นันทนา	 ตันติเวสส	 บรรณาธิการ,	 ชรัตน	์ 
สิงหเดชากุล	เขียน,	2554:	262-263)	ศาสนาจารย์	กุตสลาฟฟ์ใช้ความรู้ทางการแพทย์เปิดรักษาผู้ป่วย	
พร้อมทั้งเผยแพร่ศาสนา	
	 ส่วนศาสนาจารย์ทอมลิน	แจกจ่ายหนังสือ	ท�าให้เกิดข้อสงสัยแก่ประชาชนสยามขณะนั้น
จงึถกูกล่าวหาว่าผูส้อนศาสนาเป็นพวกสอดแนมมเีจตนาให้ชาวจีนก่อจลาจล	เพราะหนงัสือและใบปลวิ
เป็นภาษาจนี	ยงัไม่ได้มกีารแปลเป็นภาษาไทย	เมือ่ความทราบถงึพระเจ้าแผ่นดินส่งผลให้มพีระราชด�าริ
ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นสาเหตุส�าคัญ	 และมีพระราชโองการให้แปลหนังสือซ่ึงไม่พบว่ามีอันตรายต่อสยาม	
จึงท�าให้เหล่าผูส้อนศาสนาด�าเนนิการเผยแพร่ศาสนาและเริม่แปลพระคมัภร์ีเป็นภาษาไทย	เพราะหนงัสอื
ที่เป็นภาษาไทยมีความจ�าเป็นในการเผยแพร่ศาสนา	 นอกจากแปลพระคัมภึร์แล้ว	 ยังได้แปลจัดท�า
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย	 และเตรียมหนังสือเกี่ยวกับศาสนาคริสเตียน	 (จอร์จ	 บลัดเลย์	 แม็คฟาร์
แลนด์,เอ็ม.ดี.	จิตราภรณ์	ตันรัตนกุล	แปล,	2555:	6)	ต่อมาในพ.ศ.2374	(ค.ศ.1831)	ดร.เดวิด	เอบีล	
(Dr.David	Abeel)	 เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ	ซี่งนับเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันคนแรกในประเทศสยาม	
สังกัดมิชชันนารีคณะอเมริกันบอร์ดออฟคอมมิชชันเนอร์ฟอร์ฟอเรนจ์มิชชัน	 (ABCFM)	 เพ่ือมาส�ารวจ
ความเป็นไปได้การเผยแพร่คริสต์ศาสนา	แต่ถูกขัดขวางการเผยแพร่ศาสนา	 เนื่องจากพระเจ้าแผ่นดิน
ทรงห้ามไม่ให้เขาแจกจ่ายหนังสือที่น�ามาโดยตรัสว่า	(ชรัตน์	สิงหเดชากุล,	2555:	263)	
	 “หากเขาประสงค์จะให้ผู้คนหนัมาเปล่ียนศาสนากค็งจะได้รับการต้อนรับจากประเทศอืน่ๆ	
แต่ไม่ใช่ในประเทศของพระองค์”
	 ซึง่แตกต่างจากสมยัพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเพราะพระองค์ไม่เคยเข้าไปแทรกแซงการแจก
จ่ายหนังสือและการสอนศาสนา	แต่ทรงแสดงความเห็นว่า	(ชรัตน	์สิงหเดชากุล,	2555:	263)	
	 “น่าจะเป็นไปได้ว่าชาวพุทธจะเปลี่ยนการนับถือศาสนาของชาวคริสต์	 เช่นเดียวกับ 
ชาวคริสต์เปลี่ยนการนับถือศาสนาของชาวพุทธ”
		 โดยสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ให้เสรีภาพการเข้ามาเผยแพร่ศาสนา	และในพ.ศ2377	
(ค.ศ.1834)	ศาสนาจารย์ชาร์ล	โรบนิสนั	กบัศาสนาจารย์สตีเฟน	จอห์นสันพร้อมภรรยา	ทัง้สองเช่าทีด่นิ
ขนาดประมาณ	33	ตารางหลา	ตัง้อยูท่างซ้ายมอืด้านเหนอืของวดัเกาะและอยูห่่างจากวดัเกาะประมาณ	
10-15	 หลา	 และสร้างอย่างรวดเร็วเป็นบ้านแบบโรงนาหยาบๆ	 ต่อมาเป็นที่พักอาศัยแก่ครอบครัว 
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บลัดเลย์ที่เดินทางมาถึงสยามในช่วงแรก	 และอาศัยกับครอบครัวของศาสนาจารย์	 จอห์นสัน	 จนสร้าง
บ้านของตนเองเสร็จ	โดยบรรดามิชชันนารีหมอบลัดเลย์มีความโดดเด่นที่สุด	และท�างานพร้อมเผยแพร่
ศาสนายาวนานเป็นเวลาถึง	38	ป	ี
	 หมอบลัดเลย์เดินทางเข้าประเทศไทยในพ.ศ.2378	 (ค.ศ.1835)	 บทบาทส�าคัญของหมอ	 
บลดัเลย์	คอื	น�าการรกัษาแบบตะวนัตก	เช่น	การปลกูฝีและผลติวัคซีนป้องกนัไข้ทรพษิ	จดัตัง้โอสถศาลา	
(Dispensary)	และตั้งโรงพิมพ์ซึ่งน�าแท่นพิมพ์ของคณะ	เอ.บี.ซี.เอฟ.เอ็ม	จากสิงค์โปร์มาด้วย	โดยการ
จดัพมิพ์หนงัสอืเป็นส่วนหนึง่ของเผยแพร่ศาสนา	นอกเหนอืจากพิมพ์ค�าสอนทางศาสนายงัพิมพ์หนงัสอื
ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาแก่ประเทศไทย	 คือ	 การพิมพ์หนังสือเป็นภาษาไทยครั้งแรกลง
หนงัสอืพมิพ์	Bangkok	Recorder	แต่งหนงัสือแบบเรียนไทย	พจนานกุรมแปลองักฤษเป็นไทยนอกจาก
หมอบลดัเลย์ผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัทางการศกึษาอกีท่าน	คอื	ศาสนาจารย์เจส.ซ	ีแคสเวล	เป็นพระอาจารย์
ถวายการสอนภาษาอังกฤษและความรู้ด้านตะวันตกแก่เจ้าฟ้ามงกุฎ	 หรือต่อมาคือ	 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 4)	 ขณะท่ีทรวงผนวชวัดบวรนิเวศฯ(ศาสนาจารย์ช�านาญ	แสงฉาย	
บรรณาธิการ,	2547:	23)	ส่งผลให้ศาสนาคริสต์ได้รับเสรีภาพเผยแพร่ศาสนา	ได้รับความคุ้มครอง	และ
การยอมรบันบัถอืเลือ่มใสศาสนาครสิต์ทกุรปูแบบในประเทศ	และสตรทีีเ่ป็นมชิชนันารเีข้ามาสอนหนงัสอื
สตรีในราชส�านักได้ในสมัยรัชกาลที่	4	แม้ในสมัยรัชกาลที่	4	จะทรงให้เสรีภาพทางศาสนา	แต่พระองค์
ท่านทรงกล่าวเกี่ยวกับการนับถือศาสนาคริสต์ที่หมอบลัดเลย์พยายามสอนศาสนาแก่พระองค์ว่า	

 “...คริสต์ศาสนาเป็นเพียงแค่การงมงายเช่ือลัทธิโบราณของพวกยิว	 ผู้ใกล้จะเป็นมิลักขะ	 

แต่ว่าได้มีผู้เข้าไปแพร่หลายในยุโรปก่อน	 แสงสว่างแห่งความรู้อันไม่มีข้อสงสัยคือ	 วิทยาศาสตร์ 

อนัมหศัจรรย์ได้เกดิขึน้ในยโุรป	ดงันัน้ครสิตศาสนาจงึเป็นลทัธทิีน่บัถอืของชาวยโุรปมาจนทกุวนันี้	เรา

ตดิต่อกบัมติรชาวองักฤษและอเมรกินันัน้กเ็พือ่ความรูใ้นทางวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์	หาใช่ตดิต่อ

เพราะชื่นชมและอัศจรรย์ใจในศาสนาสามานย์นั้นไม่...”(จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ. 

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.	หน้า	33-34	อ้างถึงใน	สายชลวรรณรัตน์.	

ผลกระทบของหมอบลัดเลย์ต่อสังคมไทย	หน้า	12	อ้างถึงใน	ธเนศ	อาภรณ์สุวรรณ,	2547:	105)	

	 เพราะรัชกาลที่	4	ทรงคิดว่าเรื่องศาสนาคือเรื่องของศาสนา	ส่วนเรื่องความเจริญเป็นเรื่อง
ของทางโลก	 ทั้งสองเรื่องจึงไม่ใช่เรื่องเดียวกัน	 และทรงเชื่อว่าศาสนาพุทธมีความต่างจากศาสนาคริสต์
ตรงที่อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์	 ได้แก่ความเปล่ียนแปลงและความเป็นอนิจจังของสรรพสิ่งทั้งปวง	 
ซึ่งพระองค์ท่านมีการปฏิรูปพุทธศาสนาโดยตั้งคณะธรรมยุติกนิกาย
	 ในพ.ศ.2377	 (ค.ศ.1837)	 ได้จัดตั้งคริสตจักรโปรแตสแตนท์แห่งแรกในประเทศไทย	 
มีสมาชิกเริ่มแรกเป็นชาวจีน	จ�านวน	11	คน	และยังคงด�าเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นคริสตจักรภาคที่	12	
แต่ช่วงพ.ศ.2392	(ค.ศ.1849)	คณะมิชชันนารีได้ยุติบทบาทการเผยแพร่ศาสนาในไทย	สาเหตุหนึ่ง	คือ	
ประเทศจนีเปิดโอกาสให้เผยแพร่ศาสนา	เหล่ามชิชนันารเีหน็โอกาสและขยายผูท้ีน่บัถอืศาสนาได้มากกว่า	
ขณะเดียวกันหมอบลัดเลย์เดินทางกลับสหรัฐอเมริกา	และเปลี่ยนจากคณะเดิมเป็นสังกัดสมาคมมิชชัน
นารีอเมริกันและกลับเข้ามาปฎิบัติภารกิจทางศาสนาในประเทศไทยอีกครั้งพ.ศ.2393	(ค.ศ.1850)	จน
กระท่ังหมอบลัดเลย์สิ้นอายุขัย	 ในพ.ศ.2416	 (ค.ศ.1873)	 แม้ว่าหมอบลัดเลย์และมิชชันนารีท่านอื่นๆ	
พยายามอย่างมากเพือ่เผยแพร่ศาสนา	แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าทีค่วร	สาเหตขุองความล้มเหลวเกดิขึน้
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จากหลายปัจจัย	เช่น	อุปสรรคด้านภาษา	,	ความแตกต่างทางวัฒนธรรม	,	ปัญหาสุขภาพของมิชชันนารี
ที่ไม่สามารถปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อน	 เป็นต้น	 ถึงแม้ไม่ประสบผลส�าเร็จ	 แต่ศาสนาคริสต ์
โปรแตสแตนท์มีบทบาทส�าคัญในปัจจุบัน	 โดย	 พันธกิจหลักมีดังนี้	 (ศาสนาจารย์ช�านาญ	 แสงฉาย	
บรรณาธิการ,	2547:	79-82)
	 1.	ด้านการเผยแพร่	ถือเป็นพันธกิจหลัก	การเผยแพร่ความเชื่อและความรู้ในคริสต์ศาสนา
ไปสูส่งัคม	โดยผ่านสือ่เช่น	ใบปลวิ	และการจดักจิกรรมร่วมกบัองค์กรศาสนา	เช่น	จดังาน	ครสิตมาสเพือ่
ชุมชน	เป็นต้น	รวมทัง้ส่งมชิชนันารไีปต่างประเทศ	ร่วมกจิกรรมกบัองค์กรครสิต์ศาสนาระหว่างประเทศ	
เพื่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน
	 2.	ด้านการศึกษา	เป็นบทบาทส�าคัญที่ด�าเนินงานมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเผยแพร่ศาสนา	และ
สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลการศึกษาต้ังแต่ข้ันพ้ืนฐานถึงระดับอุดมศึกษา	 โรงเรียนบาง
แห่งมีอายุ	100	กว่าป	ี เช่น	โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน	โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	โรงเรียนปรินส์รอแยล
วิทยาลัย	 เป็นต้น	 และบางแห่งบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง	 ส่วนโรงเรียนนานาชาติจัดสอนตาม
หลักสูตรของสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน	นอกจากด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีหน่วยงานจดหมายเหตุ
และประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์โปรแตสแตนท์	เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา	
	 3.	 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 มิชชันารีเพรสไปทีเรียนอเมริกันได้บุกเบิกและวาง
รากฐานไว	้จัดตั้งโรงพยาบาลตามหัวเมืองต่างๆที่เป็นศูนย์มิชชันนารี	บางแห่งได้ยุบไป	และบางแห่งจัด
ตั้งใหม่	ปัจจุบันมีสถานพยาบาลจ�านวน	8	แห่งที่กระจายตามที่ต่าง	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	เชียงใหม่	
ล�าปาง	เชียงราย	แพร่	นครปฐม	และกาญจนบุรี	ซึ่งบางแห่งต้องได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่	และสนบัสนนุจากครสิต์จกัร	หน่วยงาน	รวมทัง้องค์กรศาสนาต่างประเทศในอดตีได้รบัความ
เชือ่ถอื	ไว้วางใจจากประชาชนในพืน้ที	่แต่ปัจจบุนัมกีารขยายตวัด้านการแพทย์ทีม่รีฐัและเอกชนสนบัสนนุ	
ท�าให้โรงพยาบาลในเครือสภาคริสตจักรต้องปรับปรุงตนเอง	 คือการปฏิบัติงานทางการแพทย์นอกจาก
การรักษา	แต่ยังส่งแพทย์	พยาบาล	เจ้าหน้าที	่ตรวจสุขภาพตามชุมชนและให้ความรู้รักษาสุขภาพโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย	รวมทั้งเข้าร่วมโครงการสาธารณสุขกับรัฐ	คือ	ประกันสังคมและโครงการรักษาสุขภาพ
ถ้วนหน้า
	 4.	ด้านสังคมสงเคราะห์	จัดในรูปแบบมูลนิธิทั้งด้านการแพทย์และการศึกษา	รวมทั้งด้าน
สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ	เช่น	ประสบภัยจากน�้าท่วม	ประสบภัยหนาว	เป็นต้น	มีจัด
กจิกรรมอนัแสดงความรกัและเอือ้อาทรต่อเพ่ือนมนษุย์ทีท่กุข์ยากล�าบาก	โดยก�าหนด	1	วนัในทกุปีเป็น
วันรณรงค์ให้สมาชิกสภาคริสตจักรร่วมบริจาคเงินรวบรวมเป็นทุนช่วยบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน	 นอก
เหนือจากวันนี้ยังมีรณรงค์โอกาสพิเศษเมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรงเฉพาะแต่ละครั้ง
	 5.	ด้านเสรมิสร้างสขุภาพทางสงัคม	มหีน่วยงานทีเ่รยีกว่า	หน่วยงานชวีติครสิเตยีน	ประกอบ
ด้วย	ฝ่ายครอบครวัครสิเตยีน	ฝ่ายสตรีคริสเตยีน	และฝ่ายเยาวชน	รวมท้ังมหีน่วยงานนกัศกึษาคริสเตียน	
ปฏบิตังิานโดยมเีป้าหมาย	คอื	อบรมและสร้างครสิตชนให้เป็นคนทีม่คีณุภาพ	ต่อครสิตจกัร	ชมุชน	สงัคม	
และประเทศชาติ	 และยังอบรมบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่คริสตชนให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยผ่านกิจกรรม
ต่างๆ	 เช่น	 การสร้างจิตส�านึกแห่งความเป็นครอบครัวคริสเตียน	 ค่ายอบรมจริยธรรมและการบริการ
สังคมฝ่ายเยาวชน	เป็นต้น	ตั้งแต่พ.ศ.	2526	(ค.ศ.1983)
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	 	 สภาคริสตจักรมุ่งเน้นนโยบายพัฒนาคริสตจักรและทรัพยากรคริสตจักรให้เป็นคริสต 
ศาสนิกชนถวายตนตามแบบของพระเยซูคริสต์	ให้มีจิตส�านึกรับผิดชอบตนเองและสังคม	และนโยบาย
พ.ศ.2546	 –	 2549	 (ค.ศ.2003-2006)	 เน้นให้คริสตจักร	หน่วยงานและสถาบันของ	 สภาคริสตจักรมี 
ส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม	 บ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน	 รักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม	
สนบัสนุนด้านสทิธมินุษยชน	สร้างความเข้มแขง็ในชวีติครอบครวั	ให้บรกิารด้านการศกึษาและการแพทย์
ต่อชุมชนอย่างเสมอภาคและมคีณุภาพ	ซึง่เป็นความรบัผดิชอบทีส่ภาครสิตจกัรในประเทศไทยต้องปฏบิตัิ
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
	 การเข้ามาเผยแพร่ของศาสนาครสิต์ทัง้นกิายโรมนัคาทอลกิ	ทีม่กีารแบ่งออกอกีหลายคณะ	
โดยคณะแรกที่เข้ามาเผยแพร่	คือ	คณะโดมินิกัน	และคณะของโรมันคาทอลิกที่ถือว่ามีบทบาทที่สุดใน
ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา	คือ	คณะเยซุอิตและคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	(M.E.P)	ทั้งสองคณะ
น้ีไม่เพียงมีบทบาทแค่การเผยแพร่ค�าสอนทางศาสนาเท่านั้น	 ยังรวมถึงบทบาททางการเมือง	 ซึ่งสร้าง
ความสัมพันธ์กับฝ่ายปกครองโดยสร้างสัมพันธไมตรีทางการทูต	 ถ้าต้องท�าสนธิสัญญาระหว่างกันจะมี
ข้อก�าหนดทางเรื่องศาสนาประกอบเสมอ	 และบาทหลวงท่ีเดินทางจะมาพร้อมกับกลุ่มคณะทูต	 ด้วย
ความรู้ความสามารถของบาทหลวงที่ไม่ใช่แค่ค�าสอนทางศาสนา	 แต่บาทหลวงแต่ละท่านจะมีความรู้
วิทยาการตะวันตกในหลายด้าน	เช่น	ด้านดาราศาสตร	์ภูมิศาสตร์	การแพทย์ตะวันตก	เป็นต้น	
	 ส่วนใหญ่เป็นสิ่งท่ีในสังคมไทยช่วงนั้นขาดแคลน	 โดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช	 เป็นช่วงท่ีชาติตะวันตกเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าในแถบภูมิภาคเอเชีย	 และทาง
ศาสนจกัรของครสิต์กต้็องการเผยแพร่ค�าสอนทางศาสนา	พร้อมทัง้มีผูท้ีน่บัถอืศรทัธาอย่าง	แรงกล้า	เช่น	
บาทหลวงและมิชชันนารีที่ต้องการไปเผยแพร่ในถิ่นทุรกันดารที่ยังไม่เจริญ	ที่ยอมล�าบากและเสี่ยงชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นหรอืตาย	(ตามแบบพระเยซ)ู	เพือ่ให้ศาสนาแผ่ขยายออกไป	(สพุตัรา	สภุาพ,	2543:	89)	และ
ทางการไทยสมยันัน้ต้องการความรูข้องตะวนัตก	จึงเปิดประเทศอย่างเสรี	ถึงกระนัน้ด้านเผยแพร่ศาสนา
ไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร	ผูท้ีเ่ปลีย่นศาสนาส่วนใหญ่มกัจะเป็นชาวต่างชาตทิีอ่าศยัประเทศไทย	เช่น
กลุ่มชาวญวณ	 ชาวเขมร	 ส่วนคนไทยมีเปลี่ยนศาสนาแต่มีจ�านวนไม่มาก	 อาจเพราะสังคมไทยนับถือ
พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานและกลุ่มผู้ปกครองก็นับถือพระพุทธศาสนา	ทางศาสนาคริสต์สมัยนั้น
จึงมีความคิดว่า	 ถ้าสามารถเปลี่ยนการนับถือทางศาสนาของพระเจ้าแผ่นดินได้	 อาจท�าให้ทั้งประเทศ
เปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์	ไม่เฉพาะศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเท่านั้น
	 	 เมื่อเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์	 นิกายโปรแตสแตนท์เข้ามามีบทบาทเผยแพร่ศาสนา	 และใช้
หลักการเผยแพร่ค�าสอนต่างจากนิกายโรมันคาทอลิก	 โดยใช้วิธีการพิมพ์หนังสือเผยแพร่ค�าสอนและ
หนังสือด้านอื่นๆ	 และมีส่วนช่วยสร้างรากฐานทางการศึกษาแบบตะวันตก	 รวมทั้งใช้ความรู้ทางการ
แพทย์ที่เจริญก้าวหน้าเข้าสู่ดินแดนที่ห่างไกล	 ซึ่งสามารถเปลี่ยนศาสนาให้กับชาวเขาทางภาคเหนือที่
ส่วนใหญ่ยังไม่มีการนับถือศาสนาที่แน่นอน	แต่ไม่ได้เปลี่ยนจ�านวนมาก	แม้ว่าการเผยแพร่ศาสนาจะไม่
ประสบผลเท่าที่ควร	เพราะถ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องการเปิดรับชาติตะวันตก	ศาสนาคริสต์ก็ได้รับผลก
ระทบ	หรือบางช่วงที่มีการออกกฎห้ามการเผยแพร่ศาสนา	ภัยจากสงคราม	แต่ศาสนาคริสต์ยังคงอยู่ใน
สงัคมไทยถึงปัจจบัุน	และไม่เพยีงแต่ทางด้านศาสนาเท่านัน้ยงัรวมถงึประโยชน์ทางการศกึษา	การแพทย์	
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	เป็นต้น
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ประวัติวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยำ
 
	 วัดนักบุญยอแซฟเป็นวัดที่ความส�าคัญของศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกในประเทศไทย	 
ทีย่งัคงสบืเนือ่งจนถึงปัจจบัุน	และเป็นหลกัฐานของการเข้ามาเผยแพร่ศาสนา	รวมทัง้เป็นศูนย์กลางของ
มสิซงัสยามในอดตี	สร้างตัง้แต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	โดยหลักฐานของการสร้างวดัจากหลกั
ฐานเอกสารของสเปนที่กล่าวถึงโบสถ์เซนต์ยอแซฟว่าด้วยหลักฐานแผนที่ของฝรั่งเศสที่ท�าไว้	 อีกทั้ง
สอดคล้องกับ	แผนที่กรุงศรีอยุธยาที่พระยาโบราณราชานินทร์	สมุหเทศาภิบาลผู้ส�าเร็จราชการมณฑล
อยุธยา	 ซึ่งอุปนายกราชบัณฑิตสภา	 แผนกโบราณคดีได้ตรวจสอบเมื่อพ.ศ.2469	 (ค.ศ.1926)	 
(อุดร	 วงศ์ทับทิม,	 2529:	 85)	 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์กับชาต ิ
ตะวันตก	และสร้างชุมชนชาวต่างชาติในอยุธยาหลายชาติ	เช่น	หมู่บ้านออลันดา	หมู่บ้านญี่ปุ่น	หมู่บ้าน
โปรตุเกส	 เป็นต้น	 เมื่อคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 (M.E.P)	 เดินทางเพื่อเผยแพร่ศาสนา	 
นอกเหนือจากเผยแพร่หลักค�าสอน	 เหล่าบาทหลวงยังท�าสาธารณประโยชน์ทางสังคมคือ	 การรักษา
พยาบาลแก่ประชาชนไม่คิดค่าใช้จ่าย	 วิชาการแพทย์แบบตะวันตกประสบผลส�าเร็จอย่างดี	 ท�าให้ 
สมเด็จพระนารายญ์มหาราชพอพระทัยจึงพระราชทานที่ดิน	 1	 แปลง	 ริมฝั่งแม่น�้า	 ที่ต�าบลหัวดุม 
คลองตะเคียน	มีอาณาเขตใกล้กับวัดพุทไธศวรรย์	และวัสดุต่างๆเพื่อสร้างวัด	
	 ในพ.ศ.2208	 (ค.ศ.1665)	 พระสังฆราชลังแบรต์	 ต้องสร้างวัดเพ่ือประกอบศาสนพิธี* 

และทูลขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างโรงเรียน	 เริ่มสร้างวัดในพ.ศ.2209	 (ค.ศ.1666)	 โดยวัดสร้าง
ชัว่คราวด้วยไม้	ก่อสร้างโรงเรยีนเป็นอฐิ	ทัง้หมดนีเ้รียกว่า	“ค่ายนกับญุยอแซฟ”	เพ่ือแสดงความกตญัญู
ต่อพระเมตตาคุณท่ีพวกเขาเช่ือว่าได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าจากผลของการสวดอ้อนวอนของท่านนักบุญ
ผู้นั้น	 และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่หลวงพ่อโรดส์	 (re’ve’rend	 pe’re	 Rhodes)ที่ไปถึงตังเกี๋ยในวันที่ทาง 
ครสิตจกัรจดังานฉลองวนัเซนต์ยอแซฟ	จงึเลอืกท่านเป็นผู้อารกัษ์	และอปุถมัภ์ของคณะมสิซงั	(มงเซเญอร์	
ปาลเลกัวซ์	 เขียน	 สันต์	 ท.	 โกมลบุตร	 แปล,2552:	 394)	 ช่วงเวลานั้นประมุขมิสซังทั้งสององค์	 คือ	 
พระสังฆราชลังแบรต์	และพระสังฆราชปัลลือ	พิจารณาว่าเพื่อให้การอบรมพระสงฆ์พื้นเมืองได้ผลด	ีจึง
ต้องเร่งก่อตัง้สามเณราลยัทีใ่ห้คนหนุม่ๆทีม่กีระแสเรยีก	และมคีวามตัง้ใจเป็นพระสงฆ์จากมสิซงัต่างๆที่
อยูใ่นความดแูลของพระสงัฆราชทัง้สองพระองค์	ท�าให้ตดัสนิใจก่อสร้างสามเณราลยัขึน้ทีก่รงุศรอียธุยา	
	 โครงการต่อมาคือก่อสร้างโรงพยาบาล	 เร่ิมสร้างในพ.ศ.2212	 (ค.ศ.1669)	 เริ่มแรกสร้าง
เป็นโรงเรือนหลังเล็กๆ	ครั้งแรกรับคนป่วย	3-4	คน	ภายหลังเพิ่มเป็น	10	คน	หมอประจ�าโรงพยาบาล
คือ	 บาทหลวงลาโน	 เนื่องจากท่านเคยศึกษาวิชาการแพทย์ที่ฝรั่งเศส	 จึงเป็นโอกาสที่ท่านได้ใช้ความรู้
และแสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์	 (เอกสารหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,	 ม.ป.ป.:	 2)	 
ต่อมาโรงพยาบาลได้เจริญเติบโตขึ้น	จึงเพิ่มเป็นบ้าน	2	หลัง	หลังหนึ่งส�าหรับผู้ป่วยชาย	อีกหลังส�าหรับ 
ผู้ป่วยหญิง	 ผู้ที่เข้าพักรักษาโรงพยาบาลมีจ�านวน	 50-90	 คน	 ภายในอาคารหลังที่ติดกับโรงพยาบาล 
มีโรงจ่ายยา	ซึง่รกัษาคนไข้ตัง้แต่	200-300	คน	บรรดายาต่างๆทีใ่ช้มากทีส่ดุ	มนี�า้มนัและน�า้เสกสตูรจาก

			 	 	 *ที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อเราพูดถึงบ้านเณรในเวลานั้น	จะหมายถึงวัด	บ้านพักพระสงฆ์	ส�านักพระสังฆราช	

และโรงเรียน	(อ้างจากเอกสารหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
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หนังสือจารีต	มีฤทธิ์มากส�าหรับผู้เป็นโรคเรื้อน	(บาทหลวง	อาเดรียง	โลเน	ผู้แต่ง	ปอล	ซาเวียร์	ผู้แปล,	
2546:	43-44)	การรักษาที่ได้ผลจึงท�าให้พระศาสนา	เป็นที่เชื่อถืออันมาก	เพราะรักษาโดยไม่เรียกร้อง
สิง่ใดและเมือ่คนไข้กลบับ้านทางโรงพยาบาลยงัแถมเสบยีงส�าหรบัเดนิทาง	เมือ่พระเจ้าแผ่นดนิทราบข่าว	
พระราชทานเก้าอ้ีทองคล้ายธรรมมาสน์ในศาสนาพุทธ	 เก้าอี้ตัวนี้ถูกยกไปตั้งในวัดใช้เป็นอาสนะของ 
พระสังฆราช	 นอกจากนี้พระสังฆราชลังแบรต์และพระสังฆราชลาโนได้ต้ังกลุ่มคริสตชนอยุธยาท่ีมั่นคง	
แม้จะพบปัญหาหลายครัง้	เช่น	การเบยีดเบยีนศาสนาและถกูปล้นต่างๆ	แต่ครสิตชนกลุม่นีส้ามารถทีจ่ะ
รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่	

ภาพที่	43	 รูปท่านสังฆราชเดอ	ลา	มอต์	(ซ้าย)	รูปท่านสังฆราชลาโน	(ขวา)
		 ที่มา	 :	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	 ,	ประวัติวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยำ ,เข้าถึงเมื่อวันที่	16	 
	 กันยายน	2555	,	เข้าถึงได้จาก	http://www.jsyutya.com/aboutchurch.html	
 
	 หลงัจากทีพ่ระสงัฆราชลงัแบรต์มรณภาพทางพระสงัฆราชลาโนปรบัปรงุก่อสร้างวดัยอแซฟ
จากอาคารไม้ที่สร้างชั่วคราวเป็นอาคารแบบถาวร	ท�าพิธีเสกเปิดเมื่อวันที่	25	มีนาคม	พ.ศ.2228	(ค.ศ.
1685)	คณุพ่ออนัโตนโีอ	ปินโต	กล่าวว่า	(คณุพ่อ	ว.ลาร์เก	ทบทวนโดยคณุพ่อสรุชยั	ชุม่ศรพีนัธ์	อ้างถงึใน	
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ,	2558)	”แม้วดันีจ้ะเหน็ข้อบกพร่อง	และขาดเคร่ืองประดบัท้ังภายในภายนอก
ก็ตาม	แต่ในประเทศสยามยังไม่มีวัดหรืออาคารใดเปรียบเทียบกับวัดนี้ได้	ชาวโปรตุเกสเห็นว่าวัดนี้สวย	
มข้ีาราชการและสตรใีนพระราชวงัมาทีว่ดันีบ่้อยๆ”	หลังจากพิธเีปิดวดัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างปรับปรงุ
ให้สวยงามจะพบกับอุปสรรคมากมาย	 ทั้งเหตุการณ์เบียดเบียนศาสนาหลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชสวรรคตในพ.ศ.2231	 (ค.ศ.1688)	 แต่การประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกวัดยังคง 
ด�าเนินการต่อ	และเสร็จสมบูรณ์ในพ.ศ.2238	(ค.ศ.1695)	บาทหลวงแดสเตรซีเมื่อเห็นโบสถ์หลังนี้ว่า

 “โบสถ์ซื่อๆแต่มีความสง่างามอย่างไรบอกไม่ถูก	 เป็นความสง่างามท่ีดูคล้ายพยากรณ์ว่า	 

ในอนาคตจะมีความส�าคัญอะไรท�านองนั้น	 จริงอยู่	 ในโบสถ์นี้	 พิธีศาสนาท�าไม่โอ่อ่าเหมือนใน 

อาสนวหิารต่างๆในยโุรป	แต่มคีวามสะอาด	ความเอาใจใส่และความสงบเสงีย่ม”	 (บาทหลวงอาเดรยีง	

โลเน	ผู้แต่ง	ปอล	ซาเวียร์	ผู้แปล,	2546:	121) 
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	 มีสิ่งส�าคัญที่สร้างขึ้นภายในเขตวัดสมัยพระสังฆราชลาโน	 คือ	 สร้างโรงเรียนครูค�าสอน	 
ที่ท่านจัดตั้งขึ้นเพราะพระสงฆ์ในเวลานั้นมีจ�านวนน้อย	 ถ้าไม่ได้ฆราวาสช่วยพระสงฆ์เผยแพร่ค�าสอน	
การด�าเนินงานการเผยแพร่คงไม่ก้าวไกลเช่นทุกวันนี้	
	 หลงัจากสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชสวรรคต	พระเพทราชาขึน้ครองราชย์แทน	ได้ประกาศ
อย่างเป็นทางการกล่าวว่า	(คณุพ่อ	ว.ลาร์เก	ทบทวนโดยคณุพ่อสุรชยั	ชุม่ศรีพันธ์	อ้างจาก	อคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ,	 2558)	 “ห้ามมิชชันนารีไปเผยแพร่ศาสนาในที่แห่งใหม่	 และห้ามไม่ให้ประกาศศาสนาห่าง
ไกล”	จากค�าสัง่ของพระเพทราชามผีลบงัคบัใช้ตลอดทกุรชัสมยักรงุศรอียธุยา	ท�าให้การเผยแพร่ศาสนา
และผูท้ีส่นใจเปลีย่นนบัถอืศาสนาไม่เพิม่จ�านวนเท่าทีค่วร	เมือ่ถงึเหตุการณ์สงครามระหว่างกรุงศรีอยธุยา
กบัพม่า	คนไทยอาศยัวัดนกับุญยอแซฟเป็นป้อมทีต่่อสูพ้ม่าจนถงึวนัที	่23	มนีาคม	พ.ศ.2310	(ค.ศ.1767)	
ก่อนที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	2	เพียง	10	วันเท่านั้น	ซึ่งพม่าได้เผาท�าลายปล้นทรัพย์สินของภายในวัด
อย่างหมดสิน้	และน�าพระสงัฆราชบรโีกต์พร้อมสตับรุษุครสิตงัเป็นเชลยไปพม่า	ส่งผลให้วดัอยธุยากลาย
เป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์ปกครองถึงพ.ศ.	2373	(ค.ศ.1830)	(ไม่ปรากฎผู้เขียน	อุดมศานต์,2526	:	37)	
	 แม้ว่าจะมีคริสตังที่หลงเหลืออยู่แต่กระจัดกระจายไม่รวมเป็นกลุ่มเช่นสมัยที่วัดยังมี 
บาทหลวงปกครอง	 จากเหตุการณ์การเสียกรุงทางมิชชันนารีที่ยังคงเหลือตามพื้นที่อื่นพิจารณาการ 
เผยแพร่ศาสนาทีอ่ยธุยาในเวลานัน้	เป็นเร่ืองท่ีกระท�าได้ยากต้องคอยเหตุการณ์สงบกว่าน้ี	และทางสยาม
ย้ายเมืองหลวงจากอยุธยามาที่กรุงเทพ	จึงให้พระศาสนจักรตั้งรากฐานมั่นคงที่กรุงเทพแทน	
	 ในพ.ศ.2370	(ค.ศ.1830)	พระสังฆราชปัลเลอกวัซ์ได้รบัมอบหมายให้รับผิดชอบวดันกับญุ
ยอแซฟเป็นวัดแรกหลังจากเดินทางมาถึงสยามและเห็นสภาพพื้นที่วัด	ท่านได้บรรยายว่า	

 ”หัวใจของข้าพเจ้าตื้นตันไปหมด	 เมื่อได้เห็นซากสลักหักพังที่น่าเสียดายของโบสถ์คาทอลิก	

4	 แห่ง	 ที่อยู่ใจกลางสนามรบและที่รกร้าง	 ข้าพเจ้าเลือกที่จะอาศัยที่ซากโบสถ์เซนต์โจเซฟ	 ซึ่งเป็นท่ี 

ฝังศพของผู้แทนสันตะปาปา	11	องค์	และนักบุญจ�านวนมาก	ทุกๆวันข้าพเจ้าจะไปสวดภาวนาอยู่บน

เศษเสาหินและก�าแพงเก่าแก่	ซึ่งกลายเป็นที่อาศัยของนกเค้าแมว	แมงป่อง	งู	และข้าพเจ้าได้อ้อนวอน 

พระผูเ้ป็นเจ้าโปรดประทานความรุง่โรจน์ทีเ่คยมอียูใ่ห้แก่สถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ห่งนี	้ข้าพเจ้าสร้างกระท่อม

ไม้ไผ่และใบจากขึ้นบนซากที่อยู่ของพระสังฆราช	 และจัดให้มีพิธีมิสซาทุกวันอาทิตย์	 และวันฉลอง 

ทั้งหลาย”	(โลเนย์	อาเดรียง	เขียน	ปทุมรัตน์	วงศ์ดนตรี	แปล,	2542:	125)

	 ในอยุธยาบรรดาพุทธศาสนิกชนคิดว่าพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์เป็นหมอหรือนักมายากล
มากกว่าเหน็เป็นมชิชนันาร	ีแต่ท่านสามารถผกูมติรกบัหลายคนจนมาขอเรยีนค�าสอนกบัท่านด้วยความ
กระตอืรอืร้นทีจ่ะเข้าเป็นชาวครสิตงั	และท่านกป็ระสบปัญหาด้านการสือ่สารเป็นภาษาไทย	เพราะท่าน
เพิง่หดัพดูภาษาไทย	และพระสงัฆราชปัลเลอกวัซ์ตัดสนิใจทีจ่ะสร้างวดัน้อยขึน้บนซากปรกัหกัพงัของวดั
นักบุญยอแซฟด้วยเงินส่วนตัวของท่านเอง	(ซีมอนา	สมศรี	บุญอรุณรักษา,	2545:	16)	เริ่มแรกเป็นวัสดุ
ชั่วคราวสร้างด้วยไม้	ใช้	หญ้าคามุงเป็นหลังคา	ต่อมาพ.ศ.	2390	(ค.ศ.1847)	ท่านประสงค์จะสร้างวัด
ให้สมเกยีรต	ิเพราะเป็นทีบ่รรจศุพประมขุมสิซงัไทย	8	องค์แรก	และบรรดามชิชนันารีกบัสตับรุษุอกีเป็น
จ�านวนมาก	จงึรวบรวมเงนิเท่าท่ีมใีห้และมอบให้บาทหลวงอลัแบรต์เป็นคนไทยด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส
วัดคนแรก	 และด�าเนินสร้างวัดใหม่เป็นอิฐถือปูนท่ีเขตเก่าของวัดเดิม	 (ไม่ปรากฎผู้เขียน	 อุดมศานต์,	 
2526:	 38)	 ต่อจากนั้นมีเจ้าอาวาสดูแลวัดเรื่อยมาจนถึงสมัยบาทหลวงแปร์โร	 เจ้าอาวาสองค์ที่	 5	 
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พ.ศ.2415	–	2437	(ค.ศ.1872-1894)	ที่มีความรู้ด้านสถาปนิก	ตรงกับสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยูหั่ว	เหน็ซากวดัเดมิตัง้แต่สมยัพม่าเผาท�าลายและวดัเล็กทีพ่ระสงัฆราชปัลเลอกวัซ์สร้างไว้	ตัง้อยู่อย่าง
น่าสังเวชใจ	ท่านเห็นก็สะเทือนใจ	จึงสวดภาวนาต่อท่านนักบุญยอแซฟเพื่อที่สร้างวัดขึ้นใหม่เป็นเกียรติ
แด่ท่านนกับญุยอแซฟ	และให้สวยงามตามแต่ทีท่รัพย์อ�านวย	ขณะนัน้เป็นช่วงทีบ่าทหลวงมาร์แตงด�ารง
ต�าแหน่งอธิการของมิสซัง	รายงานถึงกรุงปารีสว่า	

 “ทีอ่ยธุยาซึง่เป็นจดุเริม่ต้นของมสิซงัสยามมวีดัเลก็ๆแห่งหนึง่	สร้างด้วยอฐิโดยพระสงัฆราช

ปัลเลอกวัซ์	ซึง่วดันีส้ร้างบนรากฐานของวดัเก่า	คอื	วดันกับุญยอแซฟ	ก�าแพงวดัเก่าทีล้่อมรอบวดัเลก็

หลังใหม่นัน้พงัไปมากแล้ว	จนแทบไมส่ามารถป้องกันการบุกรกุของสตัว์เดรัจฉานได้	แผน่หนิสลักชือ่

ผูต้ายเหมอืนหลมุศพยงัมอียู	่แม้ว่าเวลาล่วงเลยไปนานแล้วกต็าม	พระสงฆ์มชิชนันารทีีท่�างานในอยธุยา

ตัดสินใจสร้างวัดใหม่บนที่วัดเดิมที่ยังมีรากฐานมั่นคงดีอยู่แล้ว	 และเพื่อเก็บรักษากระดูกที่มีค่าของ 

มิชชันนารีรุ่นก่อนๆที่ฝังไว้	ณ	ที่นี้ด้วย	คุณพ่อแปร์โร	จึงจัดการซื้อที่ดินอีกหลายแปลงที่เคยเป็นของ

มิสซังมาก่อนในอดีตกลับคืนมา	และให้คริสตังกลับมาอยู่อีกครั้งหนึ่ง	แต่เนื่องจากจ�านวนคริสตังเพิ่ม

ขึ้นตลอดเวลา	 คุณพ่อแปร์โร	 จึงเสนอให้มีการสร้างวัดตามแบบวัดหลังเก่าข้ึนแทนวัดหลังใหม่ท่ีคับ

แคบเกินไป	 ปัญหาในการสร้างคือ	 การหาเงินเพื่อใช้ในการบูรณะสิ่งปรักหักพังที่เป็นอยู่ของวัดหลัง

เก่า...”	บาทหลวงมาร์แตงบันทึกไว้ว่า”...วัดหลังเดิมนั้นเป็นวัดที่มีนักบุญยอแซฟเป็นนักบุญอุปถัมภ์	

นกับญุยอแซฟเป็นผูป้กป้องพระศาสนาจกัรทีย่ิง่ใหญ่กจ็รงิ	และเมือ่มผีูไ้ม่เหน็ด้วยกบัการบรูณะสร้าง

ขึ้นมาใหม	่ เนื่องจากมีเงินไม่พอ...”	 บาทหลวงแปร์โร	 กลับตอบเช่นเดียวกับที่บาทหลวงเจ้าวัดเมือง

ทร์ูดตอบแก่สถาปนกิผูส้ร้าง	เมือ่เหน็แบบแปลนขนาดมหมึาของวดัว่า	“แต่ท่านนกับุญยอแซฟร�า่รวยพอ”	

(คุณพ่อ	ว.ลาร์เก	ทบทวนโดยคุณพ่อสุรชัย	ชุ่มศรีพันธ์	อ้างถึงในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,	2558)

	 บาทหลวงแปร์โรเริ่มงานก่อสร้างวัดต้ังแต่พ.ศ.2426	 (ค.ศ.1883)	 กับนายช่างกรัสซี	 
ชาวฝรัง่เศสเป็นผูอ้อกแบบ	โดยนายช่างผู้นีย้งัเป็นผู้ออกแบบพระราชวงับางปะอนิด้วย	และอาศยัแรงงาน
จากสัตบุรุษลูกวัด	 ช่วงแรกบาทหลวงแปร์โรสร้างวัดชั่วคราวด้วยไม้	 เพื่อรื้อวัดของพระสังฆราชปัลเลอ
กัวซ์และสร้างวัดหลังใหม่ตรงวัดเดิม	 งานด�าเนินอย่างเชื่องช้าเพราะขาดแคลนเงิน	 วันที่	 16	 มิถุนายน	
พ.ศ.	 2429	 (ค.ศ.1886)	 เป็นปีศักดิ์สิทธิ์สมัยพระสันตะปาปาเลโอที	่ 13	 พระสังฆราชเวย์มอบเงินเพื่อ
สร้างวัดนักบุญยอแซฟ	 และต้นพ.ศ.2431	 (ค.ศ.1888)	 เจา้ชายเฮนรี่เดอร์บอร์บัง	 มกุฏราชกุมารเสด็จ
ผ่านอยุธยาได้ให้เงินช่วยสร้างวัดส่วนที่เหลือ	(ไม่ปรากฎผู้เขียน	อุดมศานต์,2526:	38)	พระสังฆราชเวย์
เดินทางไปอยุธยาพร้อมคณะ	16	ท่าน	เพื่อท�าการเสกศิลาฤกษ์วัดนักบุญยอแซฟและแสดงความเห็นใจ
และให้ก�าลังใจแก่คุณพ่อแปร์โร	รูปแบบวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	คือ	แบบโรมันศตวรรษที	่12	แม้จะ
เป็นวัดขนาดกลาง	แต่สิ่งก่อสร้างที่ผู้คนยอมรับในความสวยงาม	ในพ.ศ.2431	(ค.ศ.1888)	วัดชั่วคราว
ทีบ่าทหลวงแปร์โรสร้างขีน้ถกูไฟไหม้	พระสงัฆราชเวย์เขยีนในรายงานประจ�าปี	 ไว้ดงันี	้ (คณุพ่อ	 ว.ลาร์เก	
ทบทวนโดยคุณพ่อสุรชัย	ชุ่มศรีพันธ์	อ้างถึงใน	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,	2558)

 ”ปีนี้ไฟไหม้วัดชั่วคราวที่คุณพ่อแปร์โรสร้างขึ้น	 วัดนี้สร้างขึ้นระหว่างรอวัดนักบุญยอแซฟ

หลังใหม่ที่ก�าลังก่อสร้างอยู่	จนกว่าจะเสร็จพร้อมประกอบพิธีทางศาสนา	เด็กที่ไม่รอบคอบเข้าไปใน

วดัจดุเทยีน	2	เล่ม	หน้ารปูแม่พระ	ไฟได้ลกุลามมาตดิพระแท่น	หรอืไม่ตดิผนงักัน้วดัทีท่�าด้วยไม้ทีแ่ห้ง

มาก	พอรูว่้าไฟไหม้กไ็ม่ทนัแล้ว	ไฟเผาทุกสิง่คณุพ่อแปร์โรเหลอืเพยีงเสือ้ท�ามสิซาเพยีงบางอย่างเท่านัน้
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ที่ท่านเก็บไว้ในห้องของท่าน	นับเป็นเนื่องน่าเสียใจ	และความเสียหายอย่างใหญ่หลวงส�าหรับคุณพ่อ

และชาวคณะผู้ลงทุนลงแรงทั้งหมดกับการกอบกู้ซากวัดนักบุญยอแซฟ	ซึ่งเป็นวัดแรกที่คณะของเรา

สร้างขึ้นในภาคตะวันออกไกล”	 (คุณพ่อ	 ว.ลาร์เก	 ทบทวนโดยคุณพ่อสุรชัย	 ชุ่มศรีพันธ์	 อ้างถึงใน 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,	2558)

	 แม้ว่าการก่อสร้างวดัจะพบอปุสรรคมากมาย	เช่น	หวัหน้างานต้องการออกจากงาน,ยกพืน้
ซีเมนต์ทนไม่ไหวต่อแรงกดที่รับน�้าหนักจึงแตก	 งานสร้างหอระฆังเชื่องช้า	 เป็นต้น	 ในที่สุดวัดนักบุญ 
ยอแซฟทีใ่ช้ความเพยีรพยายามก่อสร้างของบาทหลวงแปร์โรเสรจ็เรยีบร้อย	มพีธิเีสกอย่างสง่า	พร้อมทัง้
อภิเษกพระแท่น	 ในวันที่	 19	 มีนาคม	 พ.ศ.2434	 (ค.ศ.1891)	 ซ่ึงเป็นวันฉลองนักบุญยอแซฟ	 โดยมี 
สังฆราชเวย์	เป็นผู้ประกอบพิธี	ท่านได้เขียนลงในรายงานประจ�าปีพ.ศ.2434	(ค.ศ.1891)	ดังนี้	

 “วันฉลองวัดนักบุญยอแซฟ	 เรามีความยินดีเสกพระแท่นวัดที่อยุธยา	 ซึ่งเป็นวัดที่มีนักบุญ

องค์อปุถมัภ์	เป็นองค์อปุถมัภ์ทีย่ิง่ใหญ่ของพระศาสนาจกัรทัง้มวล	การฉลองเป็นไปอย่างสง่างามและ

ประทบัใจ	มกีารส่งสตับรุุษมาจากกลุม่ครสิตชนส่วนใหญ่	ทุกคนมาเพือ่อยธุยาในนามของพีน้่องสตับุรษุ

ของบรุษุของตน	พวกเขามาคกุเข่าแทบเท้าบดิาเลีย้งของพระเยซเูจ้า	เพือ่แสดงความศรทัธาและความ

ไว้ใจของพวกเขาต่อนักบุญ”	 (คุณพ่อ	 ว.ลาร์เก	 ทบทวนโดยคุณพ่อสุรชัย	 ชุ่มศรีพันธ์	 อ้างถึงใน 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,	2558)

	 หลงัจากสร้างวดันีบ้าทหลวงแปร์โรกลายเป็นสถาปนกิคนส�าคญั	ได้รับเชญิไปสร้างหอระฆงั	
วัดคอนเซปชัญ	 และสร้างวัดซางตาครู้ส	 ซึ่งเป็นงานก่อสร้างชิ้นสุดท้ายของบาทหลวงแปร์โร	 ในปีพ.ศ.	
2436	(ค.ศ.1893)	บาทหลวงแปร์โรเดินทางไปพักผ่อนทีป่ระเทศฝร่ังเศส	เมือ่กลบัมาถงึสยามท่านได้รบั
แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส	 ในปีพ.ศ.	 2442	 (ค.ศ.1899)	 ท่านป่วยหนักและเสียชีวิตในวันที	่ 
24	เมษายน	พ.ศ.2442	(ค.ศ.1899)	ศพของท่านถูกน�าไปฝังที่อยุธยาและฝังในคูหาซึ่งท่านได้เตรียมไว้
ส�าหรับตนเองในวัดอยุธยา	 ใกล้กับที่บรรจุกระดูกของพระสังฆราชองค์แรกๆและมิชชันารีหลายองค	์ 
ท่านได้เก็บไว้ในขณะที่สร้างวัดนักบุญยอแซฟ
	 ต่อมาสมัยบาทหลวงมาร์แชล	พ.ศ.2476	-	2485	(ค.ศ.1933-1942)	ด้วยความร่วมมือของ
นายเซ้า	 วงศ์รุ่ง	 ได้มีการซ่อมแซมตัววัดให้กลับมาแข็งแรงมั่นคง	 (ไม่ปรากฎผู้เขียน	อุดมศานต์,	 2526:	
38)	 บาทหลวงเฮนรี่	 สุนทร	 วิเศษรัตน์	 เจ้าอาวาสองค์ที่	 25	 พ.ศ.2491	 –	 2513	 (ค.ศ.1948-1970)	 
วัดนักบุญยอแซฟทรุดโทรมลงตามกาลเวลา	 ในเดือนเมษายน	 พ.ศ.2512	 (ค.ศ.1969)	 จัดงานฉลอง 
ครบรอบ	300	ปีของกลุม่ครสิตชนอยุธยา	พระคณุเจ้าแปร์รอส	เขยีนรายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2512	(ค.ศ.1969) 
ดังนี้	

	 “เดือนเมษายน	พ.ศ.	2512	(ค.ศ.1969)	มีการฉลองครบรอบ	300	ปีของวัดที่อยุธยา	เมือง

หลวงเก่าของสยาม	วัดนี้อยู่ในความปกครองของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	พระคุณเจ้ายวง	จึงมอบ

หมายให้สมาคมคาทอลิกจัดงานฉลองนี้	 แต่มีการเลื่อนวันฉลองโดยมิได้มีการประกาศให้ทราบล่วง

หน้า	 ท�าให้ไม่ค่อยมีใครทราบถึงงานฉลองวันนี้	 มีพระสังฆราช	 พระสงฆ์	 และสัตบุรุษมาร่วมในพิธี

จ�านวนน้อย	พระสันตะปาปาได้ทรงส่งสารมาแสดงความยินดีในโอกาสนี้	และสมาคมคาทอลิกได้จัด

พิมพ์หนังสืออนุสรณ์	 กล่าวถึงความเป็นมาของวัดน้ี	 ซ่ึงเป็นวัดแรกของคณะมิสซังต่างประเทศแห่ง 

กรงุปารสี	(M.E.P.)	ในภาคตะวนัออกไกล	และงานทกุอย่างทีว่ดัได้ท�าในประเทศไทยนบัตัง้แต่วนัแรก”	
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(คุณพ่อ	ว.ลาร์เก	ทบทวนโดยคุณพ่อสุรชัย	ชุ่มศรีพันธ์	อ้างถึงใน	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,	2558)

	 ก่อนวันฉลอง	พระคุณเจ้ายวง	นิตโย	กรุณามอบเงินให้คุณพ่อเฮนรี่	 เป็นค่าใช้จ่ายเปลี่ยน
หลังคาวัดใหม่	โดยใช้กระเบื้องลอนคู่แทนหลังคาปูน	
	 หลงัจากนัน้ทางวดันกับญุยอแซฟด�าเนนิการปรบัปรงุภายในวดัโดยอดตีเจ้าอาวาส	เช่น	ใน
สมัยบาทหลวงวิศิษฐ์	หริพงศ์	เจ้าอาวาสองค์ที่	29	พ.ศ.2520	–	2522	(ค.ศ.1977-1979)	ตกแต่งทาสี
ให้วัดสวยงาม	และน�าเสาที่เกะกะออก	,	สมัยบาทหลวงประสาร	คูรัตนสุวรรณ	เจ้าอาวาสคนที่	30	พ.ศ.
2522	–	2524	(ค.ศ.1979-1981)	ได้เทซีเมนต์พื้นวัดที่ทรุด	ปูหินอ่อนให้เรียบ	พร้อมปรับปรุงพระแท่น
ให้สวยงามขึน้,	สมยับาทหลวงสรุชยั	กิจสวสัดิ	์เจ้าอาวาสองค์ท่ี	31	พ.ศ.2524	–	2528	(ค.ศ.1981-1985)
จัดงานแลองครบรอบ	100	ป	ีของวัดนักบุญยอแซฟ	,	สมัยบาทหลวงธนันชัย	กิจสมัคร	เจ้าอาวาสองค์
ที	่34	พ.ศ.	2537	–	2542	(ค.ศ.1994-1999)	ส�ารวจรากฐาน	-	สสุานในวดัท้ังหมด	และขดุกระดกูบรรดา
ประมุขมิสซังและมิชชันนารี	 ซึ่งฝังใต้พระแท่น	 มอบให้บริษัทมรดกโลกขุดเชิงอนุรักษ์และเชิงวิชาการ	
ในพ.ศ.2541	(ค.ศ.1998)	ศึกษาค้นคว้าและออกแบบเพื่อการบูรณะวัด	
	 สมยับาทหลวงสมพร	เสง็เจรญิ	เจ้าอาวาสองค์ที	่35	พ.ศ.	2542	–	2547	(ค.ศ.1999-2004)	
ปรับปรุงบริเวณวัด	 เพื่อจัดเป็นวัดแสวงบุญของเขต	 6	 ของเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 และเริ่มการ
บูรณะวัดในพ.ศ.2546	 (ค.ศ.2003)	 เสร็จสิ้นในพ.ศ.	 2547	 (ค.ศ.2004)	 ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
จัดมห้มีการเสกวัดอีกครั้งหนึ่ง	 พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่บรรจุศพของพระสังฆราช	ปิแอร์	 ลังแบรต	์ 
เดอ	ลามอต์	และพระสังฆราชหลุยส์	ลาโน	ไว้ภายในวัด	ส่วนพระสังฆราชอีก	6	องค์และมิชชันนารีที่
เหลอื	23	องค์	ได้รบัการบรรจใุนสสุานวดั	,	สมยับาทหลวงธรีะ	กจิบ�ารุง	เจ้าอาวาสองค์ที	่37	พ.ศ.	2549	
–	2553	(ค.ศ.2006-2010)	ปรับปรุงรอบบริเวณวัด	บริเวณสุสาน	บ้านพักซิสเตอร์	สร้างสถานที่ปลงศพ
ใหม่	 โดยในปีนี้ทางวัดได้รางวัลการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถมัภ์	(The	Association	of	Siamese	Architects	Under	Royal	Patronage)	ได้รบัพระราชทาน
รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	 เมื่อวันท่ี	 22	 มกราคม	 พ.ศ.2550	 
(ค.ศ.2007)	
	 สมัยบาทหลวงวิชา	หิรัญญการ	 เจ้าอาวาสองค์ที่	38	พ.ศ.2554	–	2556	 (ค.ศ.2011-30	
เม.ย.	2013)	ปรับปรุงติดเครื่องปรับอากาศภายในวัด	เพื่อเหมาะกับร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	และปรับ
เปลี่ยนห้องเก็บของที่อยู่ข้างบ้านพระสงฆ์เป็นสวนหย่อม	 ในพ.ศ.2554	 (ค.ศ.2011)	 เกิดน�้าท่วมใหญ่
ท�าให้วัดและบริเวณวัดรับความเสียหาย	หลังน�้าลดทางคุณพ่อด�าเนินการปรับปรุงและได้รับความช่วย
เหลือจากภาครัฐ	 ผ่านวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เพื่อบูรณะซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจาก 
น�้าท่วม	เช่น	บริเวณสุสานวัด	บ้านพักพระสงฆ	์เป็นต้น	(วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา,	2558)
	 วดันกับญุยอแซฟ	อยธุยา	เป็นวดัทีไ่ม่ใช่แค่โบราณสถาน	แต่ยงัเป็นวดัท่ีใช้ประกอบศาสนกิจ
จนถึงปัจจุบัน	 และเป็นวัดที่เป็นสัญลักษณ์หลักฐานการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์	 เมื่อปีพ.ศ.2557	
(ค.ศ.2014)	เป็นป	ีJUBILEE	พระศาสนจักรคาทอลิกไทย	และฉลอง	350	ปี	สมัชชาอยุธยา	1664-2014	
(พ.ศ.2209	–	2557)	และ	50	ปี	ซึ่งภายในวัดนักบุญยอแซฟ	มีการบูรณะปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
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ภาพที่	44		ภาพโบสถ์ในอดีตและปัจจุบัน	ที่มา	:	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	,	ประวัติวัดนักบุญยอแซฟ  
 อยุธยำ ,เข้าถึงเมื่อวันที่	16	กันยายน	2555	,	เข้าถึงได้จาก	http://www.jsyutya.com/ 
	 aboutchurch.html	
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ภาพที่	45		 ป้ายที่ติดในวัด	เนื่องจากเป็นปี	JUBILEE	พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย
	 	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	10	มกราคม	2558)
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แผนผังวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยำ
หมายเลข	1	:		 โบสถ์วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
หมายเลข	2	:		 อาคารเรียน	โรงเรียนยอแซฟ	อยุธยา
หมายเลข	3	:		 โรงอาหาร	โรงเรียนยอแซฟ	อยุธยา
หมายเลข	4	:		 สุสาน	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
หมายเลข	5	:		 ถ�า้แม่พระ
หมายเลข	6	:		 ศาลาพักวัดนักบุญยอแซฟ
หมายเลข	7	:	 อาคารประกอบพิธีและที่เก็บกระดูกบาทหลวง	มิชชันนารีสมัยอยุธยา
หมายเลข	8	:		 ต้นมะขามโบราณ
หมายเลข	9	:		 ที่แขวนระฆัง	4	ใบ	สมัยรัชกาลที่	5
หมายเลข	10	:		ห้องประชุม	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
หมายเลข	11	:		บ้านพักพระสงฆ์	(เจ้าอาวาส)	และส�านักงานวัด
หมายเลข	12	:		บ้านพักอธิการและซิสเตอร์
หมายเลข	13	:		ห้องน�้า	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา
หมายเลข	14	:	บ้านพักเจ้าหน้าที่วัด
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1. สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ถือเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จัดเตรียมไว
สําหรับบรรจุศพของคริสตชนคาทอลิก 
2. ระเบียบการขอบรรจุศพ 
 2.1 ยื่นคํารองขอบรรจุศพที่สํานักงานวัด 

2.2 ทําหนังสือบรรจุศพ (ตามสาระโดยยอที่ใหไวในระเบียบขอที่ 7. พรอมชําระเงินตามอัตราที่
กําหนดใน ขอ 7.1 และ 7.2) โดยมีเอกสารประกอบ ดังน้ี 
 ก. สําเนาทะเบียนบาน  1 ฉบับ ของผูจัดการศพ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 
 ข. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ของผูจัดการศพ พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 
 ค. สําเนาใบมรณะบัตรพรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา (ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวย) 
 ง. ใบรับรองการรับศีลลางบาปของผูตาย (จากวัดที่ผูตายไดรับศีลลางบาป) 
2.3 รับหนังสือรับรองเพื่อการขอบรรจุศพ 
หมายเหตุ :   - การทําพิธีปลงศพใหขอพระสงฆหรือสังฆานุกรมาประกอบพิธีให โดยรองขอที่สํานัก
งานวัดเพื่อนัดหมายเวลาที่เหมาะสมตรงกัน 
  - ระเบียบขอ 2.1 ถึง 2.3 เปนระเบียบเดียวกับระเบียบเรื่องการขอจองที่บรรจุศพ
เพื่อการบรรจุศพในอนาคตดวย 

3. ลักษณะของที่บรรจุศพ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
 3.1 ประเภทหลุมบรรจุศพลงดิน 
 3.2 ประเภทชองบรรจุศพในอาคารบรรจุศพ  (ขนาด ยาว 2.12 ซม. สูง 0.65 ซม. กวาง 0.68 ซม) 
4. การติดตอกับสํานักงานวัดทุกครั้งใหนําหนังสือรับรองการบรรจุศพ (ตามระเบียบ ขอ 2.3) มาแสดงดวย
เสมอ 
5. สํานักงานวัดสงวนสิทธิในการกําหนดตําแหนงที่บรรจุศพใหกับบุคคลที่ยื่นคํารองขอ 
6. ขนาดของโลงศพที่ใช ใหพิจารณาควบคูกับประเภทของที่บรรจุศพ ที่ใหไวในขอ 3 
7. สาระโดยยอของหนังสือบรรจุศพ มีดังน้ี 
 7.1 อัตราคาธรรมเนียมบรรจุศพ 
 - ประเภทหลุมบรรจุศพลงดิน   คาธรรมเนียม 35,000.- บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) 
 - ประเภทชองบรรจุศพในอาคารบรรจุศพ  คาธรรมเนียม 15,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 หมายเหตุ  - คาธรรมเนียมนี้ใหชําระครั้งเดียวหมด เม่ือจองที่บรรจุศพ 

- คาธรรมเนียมบรรจุศพนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามที่วัดเห็นควร โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
 
 

การใชสุสานมสิซังโรมนัคาทอลกิกรงุเทพฯ
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 
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                                                  วันที.่...........เดือน..............................ค.ศ............ 
 

เรื่อง  ขออนุญาตถายรูป/สารคดี ภายในโบสถ 
เรียน  เจาอาวาสโบสถนักบุญยอแซฟ อยุธยา ท่ีเคารพ 
 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว .................................................... นามสกุล ..............................................อายุ ................. ป 
นับถือศาสนา.............................................................บัตรประจําตัวประชาชนหมายเลข ............................................................. 
ท่ีอยู .............................................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก (มือถือ) ........................................................ (ท่ีทํางาน) .......................... Fax.........................  

 

 � นักศึกษาสถาบัน .............................................................. นักศึกษาป ..............รหัสประจําตัวนักศึกษาหมายเลข ....................................... 
 คณะ ..................................................... สาขา ...........................................................รหัสวิชา/ช่ือวิชา......................................................... 
 อาจารยผูสอน (ผูมอบหมายงาน)............................................................................................เบอรโทรศัพทมือถือ ..................................... 
  

      � บุคคลทั่วไป (สถานที่ทํางาน) ......................................................................................... ตําแหนง ............................................................... 
 

 มีความประสงคขอถายรูป/สารคดี (ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว) ในโบสถ ในวันที ่....................................................................... 
ตั้งแตเวลา ................... ถึง .....................และวันที ่.............................................................ตั้งแตเวลา ................ ถึง ..................
จํานวนของผูรวมงานที่จะมาถายรูป/สารคดี รวม.............................คน 
 จุดประสงคในการถายรูป/สารคดี (หวัขอ, ช่ือเรื่อง ) เพื่อ........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................... 
 ขาพเจาขอทําบุญใหกับทางวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เพ่ือเปนคาบํารุงสถานที่,  คาไฟฟา เปนจํานวนเงิน............บาท
(.........................................)  
 ท้ังนี้ หากมีความผิด หรือความเสียหายตอโบสถท่ีเกิดจากการถายรูปหรือสารคดีท่ีขาพเจาถายไป ขาพเจาขอเปน
ผูรับผิดชอบทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                                                         ลงช่ือ ........................................................ (ผูขออนุญาต) 
                                                                                                                   (.......................................................) 
                                                                                                            
 
     
 
 
 
 

 

 หมายเหตุ (หลักฐานที่ตองแนบมาดวย พรอมหนังสือขออนุญาต)  
1. จดหมาย หรือหนังสือขออนุญาตถายรูป/สารคดี ภายในโบสถจากทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย องคกร หนวยงาน หรือบริษัทฯ 
2. สําเนาบัตรนักศึกษา สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ 
3. ในการถายภาพเคลื่อนไหวจะตองนํา scrip ของการถายทํามาใหทางโบสถรับทราบกอน เพ่ือจะไดทราบวาการถายทําน้ันเหมาะสมหรือไม 
4. ในกรณีที่เปนภาพเคลื่อนไหว ตองนําเทป /CD/DVD ที่ถายทําเสร็จแลวทําสําเนาสงกลับใหทางโบสถ 1 ชุดกอนนําออกเผยแพร   (เพ่ือทางเราจะได
ทราบวาเหมาะสมหรือไม) 
5. การถายสารคดี ตองไดรับอนุญาตจากทางเจาอาวาสเสียกอน โดยระบุในหนังสือขออนุญาต ถึงจุดประสงคในการถายทํา ระยะเวลาของการทํางาน 
รูปแบบของการทํางาน จํานวนของผูรวมงาน และผูรับผิดชอบ (พรอมแนบสําเนาเอกสารแสดงตน ลงชื่อรับรองสําเนามาดวย) 
6. สงหนังสือขออนุญาต, เอกสารทั้งหมดใหกับทางโบสถ ทางแฟกซกอน (Fax. 0-3532-1449) และหนังสือขออนุญาตตนฉบับ, ฉบับจริง ใหสงทาง
ไปรษณีย หรือนํามาสงใหกับทางโบสถดวยตนเอง (สงเอกสารกอนลวงหนา ประมาณ 1-2 สัปดาห) 

เฉพาะเจาอาวาส 
             อนุญาต        ไมอนุญาต 
  

ลงชื่อ ....................................................(ผูอนุญาต) 

1,000.- 
หนึ่งพันบาทถวน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระเบียบการลางบาปทารกวดันักบุญยอแซฟ อยธุยา

บริการศลีลางบาปเด็กทารก(ภาษาไทย) 
ทุกอาทิตยที่ 1 ของทุกเดือนหลังมิสซา เวลา 09.00 น. 
ติดตอสํานักงานวดันักบุญยอแซฟ อยุธยา กอนลางบาปอยางนอย 2 อาทิตย  
 

เอกสารทีต่องนํามาใหทางวดั กอนลางบาปอยางนอย 2 อาทิตย 
- สําเนาใบสูติบัตรผูขอลางบาป จํานวน 1 ชุด 
- สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา อยางละ 1 ชุด 
- สําเนาเอกสารรับรองการแตงงานของบิดา-มารดา จํานวน 1 ชุด 
 
 

Baptisms 
The Rite of Baptism is conducted every second Sunday of the month 

after 09.00 A.M. Please submit this form to the Saint Joseph Catholic Church 
office at least two week before the Rite is conducted. 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กก 
1. ก  ก 
2. ก ก     
ก 
3. ก(กก  ก) 

3.1 ก :  
 1      1   (ก) 
 2     1  (ก) 
 3 ก ก (ก) 
 3.2    :   
 1   กก 6  (ก) 
 2      1  (ก) 
 3      1    
 4     1   
 5 ก ก (ก) 
 

4.  (1)   ................................  ........................................................................ 
 4.1   1  (ก)   13,000.    (กก) 
 4.2    2 (ก)       9,000.    (กก) 

4.3   (35,000.) +   ( 600.) 35,600.    (ก) 
4.4            (15,000.)  +   ( 240.) 15,240.    (ก) 

 4.6              3,000.    (ก) 
 4.7  1  ()               500.  
 : กก ก   ก 78 . ,   199 . ,  70 . 
 

5. กก (2)  .............................. ................................................................... 
 5.1      1,000.  
 5.2  ()   5,000.  

5.3   +  กก 1,000.  
 5.4 ก  1,000.  
 5.5  2   1,000.  
 5.6 ก    7,000.   

(ก ก ก, ,   ) 
 







16,000.00 



(ก)  





   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบสมัครขอเขารับการอบรมชีวิตสมรส 
ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

1. เจาบาว : นักบุญ.................................... ช่ือ...............................................................นามสกุล.............................................. 
 ชื่อเลน............................... อายุ...........ป  ศาสนา..................................วัน/เดือน/ป เกิด........................................................... 
หากเปนคริสตชนรับศีลลางบาปที่วัด................................................................. จังหวดั............................................................ 
บิดานักบุญ........................... ชื่อ.................................................. นามสกุล..................................... ศาสนา.............................. 
มารดานักบุญ.............................ช่ือ.............................................นามสกุล........................................ ศาสนา............................ 
ท่ีอยูปจจุบัน....................................................................................................................................รหัสไปรษณยี......................
เบอรโทร. ท่ีติดตอไดสะดวก........................................................ 
2. เจาสาว : นักบุญ......................................ช่ือ............................................................นามสกุล................................................... 
ชื่อเลน............................... อายุ...........ป  ศาสนา..................................วัน/เดือน/ป เกิด.............................................................. 
หากเปนคริสตชนรับศีลลางบาปที่วัด................................................................. จังหวดั............................................................. 
บิดานักบุญ........................... ชื่อ.................................................. นามสกุล..................................... ศาสนา................................ 
มารดานักบุญ.............................ชื่อ.............................................นามสกุล........................................ ศาสนา.............................. 
ท่ีอยูปจจุบัน....................................................................................................................................รหัสไปรษณยี.......................
เบอรโทร. ท่ีติดตอไดสะดวก........................................................ 
 3. นัดอบรมชวีิตสมรส ครั้งที่ 1 วัน....................ท่ี.......เดือน......................... ค.ศ. ............... เวลา .............................      
 4. นัดอบรมชวีิตสมรส ครั้งที่ 2 วัน....................ท่ี.......เดือน......................... ค.ศ. ............... เวลา ............................. 
 5. นัดอบรมชีวิตสมรส ครัง้ที่ 3 วัน....................ท่ี.......เดือน......................... ค.ศ. ............... เวลา .............................     
 6. คุณพอนัดสอบสวนกอนการแตงงาน วนั.....................ท่ี........เดือน........................... ค.ศ. .............. เวลา .................. 
 7. คุณพอนัดซอมพิธี  วัน.....................ท่ี........เดือน........................... ค.ศ. .............. เวลา .................. 
 8. วันเวลาที่จองการจัดพิธีแตงงาน   วัน.....................ท่ี........เดือน........................... ค.ศ. .............. เวลา ..................            
ไดเชิญพระสงฆมาเปนประธานในพิธี คือ ...................................................................................................................... 
พระสงฆผูรวมพิธี 
1.1.................................................................1.2............................................................1.3............................................................. 
 9. พยานในพิธี ท่ีเปนคาทอลิก 2 ทาน 1. นกับุญ ........................ ช่ือ..................................... นามสกุล............................  
               2. นักบญุ ........................ ช่ือ..................................... นามสกุล............................ 
หมายเหตุ : ขาพเจาทั้งสองดังมีนามขางลางนี้ ไดรับระเบียบการขอจัดพิธีแตงงานของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ไดอาน และ 
  เขาใจดีแลว ขาพเจาทั้งสองยินดีปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

ลงชื่อ.............................................................(เจาบาว) 
ลงชื่อ..............................................................(เจาสาว) 

                วันที่........เดือน................................ค.ศ. ................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ก
1. ก กก 3 
2. ก  กก 
3. ก

3.1 ก :  
 1   กก 6  (ก) 
 2  ก () 
 3    (ก) 
 4      1   (ก) 
 5     1  (ก) 
 6 ก ก (ก) 
 7.  (กก) 
 7   2 P  1  () 
 3.2   ก :   
  1   ก (ก) 
 2    (ก) 
 3      1   (ก) 
 4     1  (ก) 
 5 ก ก (ก) 
 6   2 P  1  () 
4. ก ก ก          
กกก  1  กก   
กก กก 
5. กก .............................. ................................................................... 
 5.1   ()   5,000.  
 5.2    +   กก 1,000.  
 5.3 ก  1,000.  
 5.4 ก    10,000.   ()   ***ก*** 

(ก ก ก, ,   1516 ,  1 ,              
 1 , ก+ 1  ก  , ก 4 ) 

6.  กก กก  กก  
ก ก ก  
7. ก กกก  
 

17,000.00            () 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบคํารองขอรบัศีลลางบาปวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

ประวัติของผูรับศีลลางบาป
1. ขอรับศีลลางบาปวันที่..............เดอืน................................... ค.ศ....................  
2. ผูรับศลีลางบาป นักบุญ..................................ชือ่..................................นามสกุล......................................
3. ผูรับศลีลางบาป เกิดวันที่.............เดือน............................. ค.ศ................ เพศ           ชาย            หญิง
4. ผูรับศลีลางบาป เกิดที่โรงพยาบาล .......................................................จังหวัด.........................................
5. เลขประจําตัวประชาชน ผูรับศีลลางบาป ..................................................................................................

อาศัยอยูกับบิดา – มารดา              อาศัยอยูกับญาติ มีความสัมพันธเปน.......................................
6. ที่อยูปจจุบัน...............................................................................................................................................
    ............................................................................................................รหัสไปรษณีย................................ 
บิดา - มารดา ของผูรับศลีลางบาป
7. ชื่อบิดา นกับุญ................................ช่ือ....................................นามสกุล.................................อายุ.........ป
    นับถือศาสนา.................. อาชีพ.......................... เบอรโทรศพัทที่ติดตอไดสะดวก ................................

มีชวิีตอยู             เสียชีวิตแลว 
8. ชื่อมารดา นักบุญ................................ชื่อ..................................นามสกุล................................อายุ.........ป
    นับถือศาสนา.................. อาชีพ.......................... เบอรโทรศพัทที่ติดตอไดสะดวก ................................

มีชวิีตอยู             เสียชีวิตแลว
9. บิดา-มารดาของผูรับศีลลางบาปแตงงานที่วัด .......................................วันที่......เดือน.................ป..........
10. บิดา – มารดา อยูดวยกัน                     บิดา – มารดา แยกทางกัน 
11. ชื่อพอ-แมทูนหัว นักบุญ................................ชือ่...................................นามสกุล...................................
      เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก .................................... มีความสัมพันธเปน.......................................

ลงชื่อ............................................................ 
                                                                                                                              ผูปกครองของผูรับศีลลางบาป

หมายเหตุ : เอกสารที่ตองเตรียมมาใหกับทางวัด 1. สําเนาสูติบัตรผูขอลางบาป จํานวน 1 ชุด 
                                                                             2. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของบิดา-มารดา อยางละ  1 ชุด 
                                                                             3. สําเนาเอกสารรับรองการแตงงาน ของบิดา-มารดา จํานวน 1 ชุด 
                 กรุณาย่ืนเอกสารทั้งหมดใหกับทางวัดลวงหนา 2 อาทิตย โดยยื่นใหกับคุณพอเจาอาวาส หรือเจาหนาที่วัด 

สําหรับเจาหนาที่วัด 
 

ทะเบียนลางบาปเลขที่............./............... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนการขอบรรจุศพ 
มิสซงัโรมนัคาทอลกิกรงุเทพฯ 
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

 
1. ผูจัดการศพ 

 
2. ศึกษาระเบียบการใชสุสาน 

3. เขียนคาํรองขอบรรจศุพพรอม
เลือกประเภททีบ่รรจุศพ 

4. ผูจัดการสุสานพิจารณาเอกสาร
ประเภทการบรรจุศพ 

กรณีอนมุัติ กรณไีมอนุมัติ 

 

5. ทําหนงัสือบรรจุศพ 

6. ชําระเงิน 

7.   ทางสุสานออกหนังสือ
รับรองการบรรจุศพ 

คืนเอกสารใหแก
ผูจัดการศพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทะเบียนศีลล้ำงบำป

เลขที่...............		 	 	 ล้างบาปวันที่.......เดือน.............พ.ศ.25...........

......................	 	 																																														ค.ศ.19.............

......................	 	 	 ณ	วัด.........................................................

รับศีลก�าลังวันที่....................	 ชื่อผู้โปรดศีลล้างบาป..................................

ณ	วัด..................................	 ผู้รับศีลล้างบาป	นักบุญ...........ชื่อ................

โดย....................................	 เกิดวันที่.....เดือน.............พ.ศ....................เพศ.............

สมรสกับ..............................	 																																						ค.ศ...................

..........................................	 ชื่อบิดา	น.	..................................ศาสนา.......................

นับถือศาสนา.......................	 ชื่อมารดา	น.	...............................ศาสนา.......................

เมื่อวันที่.............................	 ที่อยู่............................................................................

สถานที่..............................	 ชื่อ				พ่อทูนหัว					แม่ทูนหัว			น.	..................................

........................................	 .....	 บันทึก.........................................................................

	 	 	 	 ส�ามะโนครัวคาทอลิก...................................................

	 	 	 	 เลขที่.............................	 									ลงชื่อ............................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
พฤหัสฯ

ขาว
สมโภชพระน�งม�รีย์พระชนนีพระเจ้�
(วันขึ้นปีใหม่)

กดว 6:22-27
กท 4:4-7 ลก 2:16-21

2
ศุกร์
ขาว

1

ระลึกถึง น.บาซิล และ น.โกรี แห่งเมืองนาซีอันเซน
พระสังฆราชและนักปราชญ์
(วันศุกร์ต้นเดือน)

1ยน 2:22-28
ยน 1:19-28

3
เสาร์
ขาว

1 เทศกาลพระคริสตสมภพ
1ยน 2:29-3:6
ยน 1:29-34

4
อาทิตย์

ขาว
สมโภชพระคริสตเจ้�แสดงองค์

อสย 60:1-6
ฟอ 3:2-3ก, 5-6 มธ2:1-12

5
จันทร์
ขาว

2 เทศกาลพระคริสตสมภพ
1ยน 3:22-4:6
มธ 4:12-17, 23-25

6
อังคาร
ขาว

2 เทศกาลพระคริสตสมภพ
1ยน 4:7-10
มก 6:34-44 

7
พุธ
ขาว

2 น.เรมอนด์ เด เปญาฟอร์ต พระสงฆ์
1ยน 4:11-18
มก 6:45-52

8
พฤหัสฯ

ขาว
2 เทศกาลพระคริสตสมภพ

1ยน 4:19-5:4
ลก 4:14-22

9
ศุกร์
ขาว

2 เทศกาลพระคริสตสมภพ
1ยน 5:5-13
ลก 5:12-16

10
เสาร์
ขาว

2
เทศกาลพระคริสตสมภพ
(วันเด็กแห่งชาติ)

1ยน 5:14-21
ยน 3:22-30

11
อาทิตย์

ขาว
ฉลองพระเยซูเจ้�ทรงรับพิธีล้�ง
(วันผู้อพยพ)

อสย42:1-4, 6-7
กจ10:34-38
มก1:7-11

12
จันทร์
แดง

1
ระลึกถึง บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง
พระสงฆ์และมรณสักขี

บสร 51:1-8 หรือ
2ทธ2:1-13
ยน15:9-17

13
อังคาร

เขียว/ขาว
1 น.ฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์

ฮบ2:5-12
มก1:21-28

14
พุธ

เขียว
1 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

ฮบ2:14-18
มก 1:29-39

15
พฤหัสฯ

เขียว
1 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

ฮบ3:7-14

มก 1:40-45

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อบรรดาศาสนิกชนที่มีประเพณีทางศาสนาต่างกัน รวมทั้งบรรดา

ผู้มีนำ้าใจดีทั้งหลาย จะได้ร่วมมือกันทำางานเพื่อส่งเสริมสันติภาพ

มกร�คม 2558 

ปีพิธีกรรม : ปี B

(สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย,2558 : 14-37)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

16
ศุกร์

เขียว
1 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

ฮบ 4:1-5, 11

มก 2:1-12

17
เสาร์

ขาว
1 ระลึกถึง น.อันตน เจ้าอธิการ

ฮบ 4:12-16

มก 2:13-17

18
อาทิตย์

เขียว/ขาว
2

อ�ทิตย์ที่ 2 เทศก�ลธรรมด�
(วันสันติภาพสากล)

1ซมอ 3:3 ข-10, 19

1 คร 6:13-15, 17-20

ยน 1:35-42

19
จันทร์

เขียว
2 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

ฮบ 5:1-10

มก 2:18-22

20
อังคาร

เขียวแดง
2

น.เฟเบียน พระสันตะปาปาและมรณสักขี
น.เซบัสเตียน มรสักขี

ฮบ 6:10-20

มก 2:18-22

21
พุธ

แดง
2 ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี

ฮบ 7:1-3, 15-17

มก 3: 1-6

22
พฤหัสฯ

เขียว/แดง
2 น.วินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี

ฮบ 7:25-8:6

มก 3:7-12

23
ศุกร์

เขียว
2 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

ฮบ 8:6-13

มก 3:13-19

24
เสาร์

ขาว
2

ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอซาลส์
พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

ฮบ 9:2-3, 11-14

มก 3:20-21

25
อาทิตย์

ขาว
3

อ�ทิตย์ที่ 3 เทศก�ลธรรมด�
ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

ยนา 3:1-5,10

1คร 7:29-31

มก1:14-20

26
จันทร์

ขาว
3 ระลึกถึง น.ทิโมธี และ น.ทิตัส พระสังฆราช

2ทธ 1:1-8 หรือ ทต 1:1-5

ลก 10:1-9

27
อังคาร

เขียว/ขาว
3 น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี

ฮบ 10:1-10

มก 3:31-35

28
พุธ

ขาว
3

ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส
พระสงฆ์และนักปราชญ์

ฮบ 10:11-18

มก 4:1-20

29
พฤหัสฯ

เขียว
3 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

ฮบ 10:19-25

มก 4:21-25

30
ศุกร์

เขียว
3 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

ฮบ 10:32-39

มก 4:26-34

31
เสาร์

ขาว
3 ระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก พระสงฆ์

ฮบ 11:1-2, 8-19

มก 4:35-41

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�
เพื่อให้ปีแห่งชีวิตนักบวช เป็นโอกาสให้บรรดานักบวชชายหญิง
ได้ค้นพบความชื่นชมยินดีแห่งการติดตามพระคริสเจ้า
และกระทำาหน้าที่ของตนด้วยความกระตือรือล้น เพื่อรับใช้คนยากจน

JANUARY 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กุมภ�พันธ์ 2558 บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อบรรดาผู้ต้องขัง โดยเฉพาะบรรดาเยาวชน

ได้มีโอกาสสร้างชีวิตที่สมศักดิ์ศรีของตนขึ้นใหม่อีกครั้ง

วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
อาทิตย์

เขียว
4

อ�ทิตย์ที่ 4 เทศก�ลธรรมด�
ฉธบ 18:15-20

1 คร 7:32-35

มก 1:21-28

2
จันทร์

ขาว
ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร
(เสกและแห่เทียน)

มลค 3:1-4 ฮบ 2:14-18

ลก 2:22-32

3
อังคาร

เขียว/แดง/ขาว
4

น.บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี
น.อันสการ์ พระสังฆราช

ฮบ 12:1-4

มก 5:21-43

4
พุธ

เขียว
4 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

ฮบ 12:4-7, 11-15

มก 6:1-6

5
พฤหัสฯ

แดง
4

ระลึกถึง น.อากาทา พรหมจารีและมรณสักขี ฮบ 12:18-19, 21-24

มก 6:7-13

6
ศุกร์

แดง
4

ระลึกถึง น.เปาโล มีกิ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี
(วันศุกร์ต้นเดือน)

ฮบ 13: 1-8

มก 6:14-29

7
เสาร์

เขียว
4

สัปด�ห์ที่ 4  เทศก�ลธรรมด� ฮบ 13:15-17,20-21

มก 6:30-34

8
อาทิตย์

เขียว
1 อ�ทิตย์ที่ 5 เทศก�ลธรรมด�

โยบ 7:1-4, 6-7

1 คร 9:16-19, 22-23

มก 1:29-39

9
จันทร์

เขียว
1

สัปด�ห์ที่ 5 เทศก�ลธรรมด� ปฐก 1:1-19

มก 6:53-56

10
อังคาร

ขาว
1 ระลึกถึง น.สกอลัสติก� พรหมจ�รี

ปฐก 1:20-2:4ก

มก 7:1-13

11
พุธ

เขียว/ขาว
1

แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
(วันผู้ป่วยโลก)

ปฐก 2:4ข-9, 15-17

มก 7:14-23

12
พฤหัสฯ

เขียว
1 สัปด�ห์ที่ 5 เทศก�ลธรรมด�

ปฐก 2:18-25

มก 7:24-30

13
ศุกร์

เขียว
1 สัปด�ห์ที่ 5 เทศก�ลธรรมด�

ปฐก 3:1-8

มก 7:31-37

14
เสาร์

ขาว
1

ระลึกถึง น.ซีริล นักบวช และ 
น.เมโทดิโอ พระสังฆราช

ปฐก 3:9-24

มก 8:1-10

15
อาทิตย์

เขียว
2 อ�ทิตย์ที่ 6 เทศก�ลธรรมด�

ลนต 13:1-2; 44-46

1 คร 10:31-11:1

มก 1:40-45

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

16
จันทร์

เขียว
2 สัปด�ห์ที่ 6 เทศก�ลธรรมด�

ปฐก 4:1-15, 25

มก 8:11-13

17
อังคาร

เขียว/ขาว
2 นักบุญเจ็ดองค์ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์

ปฐก 6:5-8,7:1-5, 10

มก 8: 14-21

18
พุธ

ม่วง
4

วันพุธรับเถ้า
(เริ่มเทศกาลมหาพรต, ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)

ยอล 2:12-18

2 คร 5:20-6:2

มธ 6:1-6, 16-18

19
พฤหัสฯ

ม่วง
4

หลังวันพุธรับเถ้า
(วันตรุษจีน)

ฉธบ 30:15-20

ลก 9: 22-25

20
ศุกร์

ม่วง
4 หลังวันพุธรับเถ้า

อสย 58:1-9ก

มธ 9:14-15

21
เสาร์

ม่วง
4 น.เปโตร ดามีอานี พระสังฆราชและนักปราชญ์

อสย 58:9ข-14

ลก 5:27-32

22
อาทิตย์

ม่วง
1 อ�ทิตย์ที่ 1 เทศก�ลมห�พรต

ปฐก 9:8-15

1 ปต 3:18-22

มก 1:12-15

23
จันทร์

ม่วง
1

ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราช
และมรณสักขี

ลนต 19:1-2, 11-18

มธ 25:31-46

24
อังคาร

ม่วง
1 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อสย 55:10-11

มธ 6: 7-15

25
พุธ

ม่วง
1 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

ยนา 3:1-10

ลก 11:29-32

26
พฤหัส

ม่วง
1 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อสธ 14:1, 3-5, 12-14

มธ 7:7-12

27
ศุกร์

ม่วง
1 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อสค 18:21-28

มธ 5:20-26

28
เสาร์

ม่วง
1 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

ฉธบ 26:16-19

มธ 5:43-48

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้บรรดาคู่สมรสที่หย่าร้างกัน

ได้รับการต้อนรับและคำ้าจุนในชุมชนคริสชน

FEBRUARY 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
อาทิตย์

ม่วง
2 อ�ทิตย์ที่ 2 เทศก�ลมห�พรต

ปฐก 22:1-2,9ก,10-13,15-18
รม 8:31-34 มก 9:2-10

2
จันทร์
ม่วง

2 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
ดนล 9:4ข-10
ลก 6:36-38

3
อังคาร
ม่วง

2 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
อสย 1:10, 16-20
มธ 23:1-12

4
พุธ
ม่วง

2 น.ก�สิมีร์
ยรม 18:18-20
มธ 20:17-28

5
พฤหัสฯ

ม่วง
2 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

ยรม 17:5-10
ลก 16:19-31

6
ศุกร์
ม่วง

2
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
(วันศุกร์ต้นเดือน)

ปฐก 37:3-4, 12-13ก,17ข-28ก
มธ 21:33-43, 45-46

7
เสาร์
ม่วง

2 ระลึกถึง น.แปร์เปตูอา และ น.เฟลีซีตัส มรณสักขี
มคา 7:14-15, 18-20
ลก 15:1-3, 11-32

8
อาทิตย์

ม่วง
3

อ�ทิตย์ที่ 3 เทศก�ลมห�พรต
(วันสตรีสากล)

อพย 20:1-3 7-8, 12-17
1 คร 1:22-25
ยน 2:13-25

9
จันทร์
ม่วง

3 น.ฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวช
2 พกษ 5:1-15ก
ลก 4:24-30

10
อังคาร
ม่วง

3 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
ดนล 3:25, 34-43
มธ 18:21-35

11
พุธ
ม่วง

3 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
ฉธบ 4:1, 5-9
มธ 5:17-19

12
พฤหัสฯ

ม่วง
3 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

ยรม 7:23-18
ลก 11:14-23

13
ศุกร์
ม่วง

3 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
ฮชย 14:2-10
มก 12:28-34

14
เสาร์
ม่วง

3 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
ฮชย 6:1-6
ลก 18:9-14

15
อาทิตย์

ม่วง/ชมพูกุหลาบ
4 อ�ทิตย์ที่ 4 เทศก�ลมห�พรต

2 พศด 36:14-16, 19-23

อฟ 2:4-10

ยน 3:14-21

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อบรรดาผู้มีหน้าที่ในการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ได้ทำางานรับใช้ เพื่อความดีของมนุษย์

มีน�คม 2558

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

16
จันทร์

ม่วง
4 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

อสย 65:17-21

ยน 4:43-54

17
อังคาร

ม่วง
4 น.ปาตริก พระสังฆราช

อสค 47:1-9

ยน 5:1-3ก, 5-16

18
พุธ

ม่วง
4

น.ซีริลแห่งกรุงเยรูซาเล็ม
พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อสย 49:8-15

ยน 5:17-30

19
พฤหัสฯ

ขาว

สมโภช น.โยเซฟ
ภัสด�ของพระน�งม�รีย์พรหมจ�รี
(วันคล้ายวันสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส)

2ซมอ 7:4-5ก, 12-14ก,16

รม 4:13, 16-18, 22

มธ 1:16, 18-21, 24ก หรือ

ลก 2:41-51ก

20
ศุกร์

ม่วง
4 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

ปชญ 2:1กม 12-22

ยน 7:1-2, 10, 25-30

21
เสาร์

ม่วง
4 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

ยรม 11:18-20

ยน 7:1-2, 10, 25-30

22
อาทิตย์

ม่วง
1 อ�ทิตย์ที่ 5 เทศก�ลมห�พรต

ยรม 31:31-34

ฮบ5:7-9

ยน 12:20-33

23
จันทร์

ม่วง
1 น.ตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช

ดนล 13:41ค-62

ยน 8:1-11

24
อังคาร

ม่วง
1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

กดว21:4-9

ยน 8:21-30

25
พุธ

ขาว
สมโภชก�รแจ้งส�ร
เรื่องพระวจน�ตถ์ทรงรับสภ�พมนุษย์

อสย 7:10-14

ฮบ 10:4-10

ลก 1:26-38

26
พฤหัสฯ

ม่วง
1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

ปฐก 17:3-9 

ยน 8:51-59

27
ศุกร์

ม่วง
1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

ยรม 20:10-13

ยน 10:31-42

28
เสาร์

ม่วง
1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

อสค 37:21-28

ยน 11:45-56

29
อาทิตย์

แดง
2

อ�ทิตย์มห�ทรม�น
(แห่ใบลาน)

(ก่อนแห่ใบลาน) มก 

(ในมิสซา) อสย 50:4-7

ฟป 2:6-11 มก 14:1-15:47

30
จันทร์

ม่วง
2 วันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

อสย42:1-7

ยน 12:1-11

31
อังคาร

ม่วง
2 วันอังคารสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

อสย 49:1-6

ยน 13:21-33, 36-38

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้การมีส่วนร่วมของสตรีในชีวิตของพระศาสนจักร

ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นเสมอ

MARCH 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
พุธ
ม่วง

2 วันพุธสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
อสย 50:4-9ก
มธ 26:14-25

2
พฤหัสฯ

ขาว

วันพฤหัสฯสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
เช้า: พิธีเสกนำ้ามันศักดิ์สิทธิ์, คำ่า: ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีล

มหาสนิท

อพย 12:1-8, 11-14
1คร 11:23-26 ยน13:1-15

3
ศุกร์
แดง

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
(ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)

อสย 52:13-53:12
ฮบ 4:14-16, 5:7-9
ยน 18: 1-19:42

4
เสาร์
ขาว

วันเส�ร์ศักดิ์สิทธิ์
คืนตื่นเฝ้าปัสกา (เสกไฟ,แห่เทียนปัสกา, เสกนำ้า)

บทอ่านจากหนังสือ
พิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

5
อาทิตย์

ขาว
สมโภชปัสก�
พระเยซูเจ้�ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ

กจ 10:34ก, 37-43
คส 3:1-4
ยน 20:1-9

6
จันทร์
ขาว

อัฐมวารปัสกา
(วันจักรี)

กจ 2:14, 22-23
มธ 28:8-15

7
อังคาร
ขาว

อัฐมวารปัสกา
กจ 2:36-41
ยน 20:11-18

8
พุธ
ขาว

อัฐมวารปัสกา
กจ 3:1-10
ลก 24:13-35

9
พฤหัสฯ

ขาว
อัฐมวารปัสกา

กจ 3:11-26
ลก 24:35-48

10
ศุกร์
ขาว

อัฐมวารปัสกา
กจ 4:1-12
ยน 21:1-14

11
เสาร์
ขาว

อัฐมวารปัสกา
กจ 4:13-21
มก 16:9-15

12
อาทิตย์

ขาว
2

อ�ทิตย์ที่ 2 เทศก�ลปัสก�
ฉลองพระเมตต�

กจ 4:32-35
1ยน 5:1-6
ยน 20:19-31

13
จันทร์

ขาว/แดง
2

น.มาร์ตินที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี
(วันสงกรานต์)

กจ 4:23-31
ยน 3:1-8

14
อังคาร
ขาว

2 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
กจ 4:32-37
ยน 3:7-15

15
พุธ
ขาว

2 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
กจ 5:17-26

ยน 3:16-21

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะเคารพและดูแลรักษาสรรพสิ่งสร้าง

เสมือนเป็นพระพรจากพระเจ้า

เมษ�ยน 2558

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

16
พฤหัสฯ

ขาว
2 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

กจ 5:27-33

ยน 3:31-36

17
ศุกร์
ขาว

2 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
กจ 5:34-42

ยน 6:1-15

18
เสาร์
ขาว

2 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา
กจ 6:1-7

ยน 6: 16-21

19
อาทิตย์

ขาว
3 อ�ทิตย์ที่ 3 เทศก�ลปัสก�

กจ 3:13-15, 17-19

1ยน 2:1-5ก

ลก 24:35-48

20
จันทร์
ขาว

3 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
กจ 6:8-15

ยน 6:22-29

21
อังคาร
ขาว

3
น.อันเซลม์
พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

กจ 7:51-8:1ก

ยน 6:30-35

22
พุธ
ขาว

3
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
(วันคุ้มครองโลก)

กจ 8: 1ข-8

ยน 6:35-40

23
พฤหัสฯ

ขาว/แดง
3 น.ยอร์จ มรณสักขี

กจ 8:26-40

ยน 6:44-51

24
ศุกร์

ขาว/แดง
3

น.ฟีเดลิส แห่งซิกมาริงเก็น
พระสงฆ์และมรณสักขี

กจ 9:1-20

ยน 6:52-59

25
เสาร์
ขาว

3 ฉลอง น. มาระโก ผู้นิพนธ์พระวารสาร
1ปต 5:5ข-14

มก 16:15-20

26
อาทิตย์

ขาว
4 อ�ทิตย์ที่ 4 เทศก�ลปัสก�

กจ 4:8-12

1ยน 3:1-2

ยน 10:11-18

27
จันทร์
ขาว

4 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
กจ 11:1-18

ยน 10:1-10

28
อังคาร

ขาว/แดง
4

น.เปโตร ชาเนล พระสงฆ์และมรณสักขี
น.หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พระสงฆ์

กจ 11:19-26

ยน 10:22-30

29
พุธ
ขาว

4
ระลึกถึง น.กาธารีนาแห่งซีเอนา
พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

กจ 12:24-13:15ก

ยน 12:44-50

30
พฤหัสฯ

ขาว
4 น.ปีโอ ที่ 5 พระสันตะปาปา

กจ 13:13-25

ยน 13:16-20

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�
เพื่อให้บรรดาคริสตชนที่ถูกเบียดเบียน ได้สัมผัสถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า
ผู้เสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพ เพื่อเสริมสร้างพลัง
และตระหนักถึงความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันของพระศาสนจักร

APRIL 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
ศุกร์
ขาว

4
น.โยเซฟ กรรมกร
(วันแรงงานแห่งชาติ)

ปฐก 1:26-23 หรือ
คส 3:14-15,17,23-24
มธ 13:54-58

2
เสาร์
ขาว

4 ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์
กจ13:44-52
ยน 14:7-14

3
อาทิตย์

ขาว
1 อ�ทิตย์ที่ 5 เทศก�ลปัสก�

กจ 9:26-31
1 ยน 3:18-24
ยน 15:1-8

4
จันทร์
ขาว

1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
กจ 14:5-18
ยน 14:21-26

5
อังคาร
ขาว

1
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
(วันฉัตรมงคล)

กจ 14:19-28
ยน 14:27-31 ก

6
พุธ
ขาว

1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
กจ 15:1-6
ยน 15:1-8

7
พฤหัสฯ

ขาว
1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

กจ 15:7-21
ยน 15:9-11

8
ศุกร์
ขาว

1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
กจ 15:22-31
ยน 15:1217

9
เสาร์
ขาว

1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
กจ 16:1-10
ยน 15:18-21

10
อาทิตย์

ขาว
2

อ�ทิตย์ที่ 6 เทศก�ลปัสก�
(วันภ�วน�ส�กลเพื่อกระแสเรียก,
วันรณรงค์เพื่อกลุ่มช�ติพันธ์)

กจ 10:25-26,34-35,44-48
1 ยน 4:7-10
ยน 15:9-17

11
จันทร์
ขาว

2 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
กจ 16:11-15
ยน 15:26-16:4

12
อังคาร

ขาว/แดง
2

น. เนเรโอ อาคิลเลโอ และเพื่อนมรณสักขี
น.ปันกราส มรณสักขี

กจ 16:22-34
ยน 16:5-11

13
พุธ
ขาว

2 พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา
กจ 17:15,22-18:1
ยน 16:12-15

14
พฤหัสฯ

แดง
ฉลอง น.มัทธีอัส อัครสาวก

กจ 1:15-17,20-26
ยน 15:9-17

15
ศุกร์
ขาว

2 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
กจ 18:9-18
ยน 16:20-23

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้เกิดการปฏิเสธวัฒนธรรมแห่งการเมินเฉย จะทำาให้เราสามารถเอาใจใส่

ดูแลผู้ที่ทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้เจ็บป่วยและคนยากจน

พฤษภ�คม 2015

วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
ศุกร์
ขาว

4
น.โยเซฟ กรรมกร
(วันแรงงานแห่งชาติ)

ปฐก 1:26-23 หรือ
คส 3:14-15,17,23-24
มธ 13:54-58

2
เสาร์
ขาว

4 ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์
กจ13:44-52
ยน 14:7-14

3
อาทิตย์

ขาว
1 อ�ทิตย์ที่ 5 เทศก�ลปัสก�

กจ 9:26-31
1 ยน 3:18-24
ยน 15:1-8

4
จันทร์
ขาว

1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
กจ 14:5-18
ยน 14:21-26

5
อังคาร
ขาว

1
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
(วันฉัตรมงคล)

กจ 14:19-28
ยน 14:27-31 ก

6
พุธ
ขาว

1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
กจ 15:1-6
ยน 15:1-8

7
พฤหัสฯ

ขาว
1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

กจ 15:7-21
ยน 15:9-11

8
ศุกร์
ขาว

1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
กจ 15:22-31
ยน 15:1217

9
เสาร์
ขาว

1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
กจ 16:1-10
ยน 15:18-21

10
อาทิตย์

ขาว
2

อ�ทิตย์ที่ 6 เทศก�ลปัสก�
(วันภ�วน�ส�กลเพื่อกระแสเรียก,
วันรณรงค์เพื่อกลุ่มช�ติพันธ์)

กจ 10:25-26,34-35,44-48
1 ยน 4:7-10
ยน 15:9-17

11
จันทร์
ขาว

2 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
กจ 16:11-15
ยน 15:26-16:4

12
อังคาร

ขาว/แดง
2

น. เนเรโอ อาคิลเลโอ และเพื่อนมรณสักขี
น.ปันกราส มรณสักขี

กจ 16:22-34
ยน 16:5-11

13
พุธ
ขาว

2 พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา
กจ 17:15,22-18:1
ยน 16:12-15

14
พฤหัสฯ

แดง
ฉลอง น.มัทธีอัส อัครสาวก

กจ 1:15-17,20-26
ยน 15:9-17

15
ศุกร์
ขาว

2 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
กจ 18:9-18
ยน 16:20-23

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้เกิดการปฏิเสธวัฒนธรรมแห่งการเมินเฉย จะทำาให้เราสามารถเอาใจใส่

ดูแลผู้ที่ทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้เจ็บป่วยและคนยากจน

พฤษภ�คม 2015

วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
ศุกร์
ขาว

4
น.โยเซฟ กรรมกร
(วันแรงงานแห่งชาติ)

ปฐก 1:26-23 หรือ
คส 3:14-15,17,23-24
มธ 13:54-58

2
เสาร์
ขาว

4 ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์
กจ13:44-52
ยน 14:7-14

3
อาทิตย์

ขาว
1 อ�ทิตย์ที่ 5 เทศก�ลปัสก�

กจ 9:26-31
1 ยน 3:18-24
ยน 15:1-8

4
จันทร์
ขาว

1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
กจ 14:5-18
ยน 14:21-26

5
อังคาร
ขาว

1
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
(วันฉัตรมงคล)

กจ 14:19-28
ยน 14:27-31 ก

6
พุธ
ขาว

1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
กจ 15:1-6
ยน 15:1-8

7
พฤหัสฯ

ขาว
1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

กจ 15:7-21
ยน 15:9-11

8
ศุกร์
ขาว

1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
กจ 15:22-31
ยน 15:1217

9
เสาร์
ขาว

1 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
กจ 16:1-10
ยน 15:18-21

10
อาทิตย์

ขาว
2

อ�ทิตย์ที่ 6 เทศก�ลปัสก�
(วันภ�วน�ส�กลเพื่อกระแสเรียก,
วันรณรงค์เพื่อกลุ่มช�ติพันธ์)

กจ 10:25-26,34-35,44-48
1 ยน 4:7-10
ยน 15:9-17

11
จันทร์
ขาว

2 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
กจ 16:11-15
ยน 15:26-16:4

12
อังคาร

ขาว/แดง
2

น. เนเรโอ อาคิลเลโอ และเพื่อนมรณสักขี
น.ปันกราส มรณสักขี

กจ 16:22-34
ยน 16:5-11

13
พุธ
ขาว

2 พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา
กจ 17:15,22-18:1
ยน 16:12-15

14
พฤหัสฯ

แดง
ฉลอง น.มัทธีอัส อัครสาวก

กจ 1:15-17,20-26
ยน 15:9-17

15
ศุกร์
ขาว

2 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
กจ 18:9-18
ยน 16:20-23

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้เกิดการปฏิเสธวัฒนธรรมแห่งการเมินเฉย จะทำาให้เราสามารถเอาใจใส่

ดูแลผู้ที่ทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้เจ็บป่วยและคนยากจน

พฤษภ�คม 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

16
เสาร์
ขาว

2 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
กจ 18:23-28
ยน 16:23ข-28

17
อาทิตย์

ขาว
สมโภชพระเยซูเจ้�เสด็จสู่สวรรค์

กจ 1:1-11 อฟ 1:17-23 

มก 16:15-20

18
จันทร์

ขาว/แดง
3 น. ยอห์น ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

กจ 19:1-8
ยน 16:29-33

19
อังคาร
ขาว

3 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา
กจ 20:17-27
ยน 17:1-11ก

20
พุธ
ขาว

3 น.เบอร์นาดิน แห่งซีเอนา พระสงฆ์
กจ 20:28-38
ยน 17:11ข-19

21
พฤหัสฯ

ขาว/แดง
3 น.คริสโตเฟอร์ มักอัลลาเนส และเพื่อนมรณสักขี

กจ 22:30,23:6-11
ยน 17:20-26

22
ศุกร์
ขาว

3 น.ริต้า แห่งคาเซีย นักบวช
กจ 25:13ข-21 
ยน 21:15-19

23
เสาร์
ขาว

3 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา
กจ 28:16-20, 30-31
ยน 21:21-25

24
อาทิตย์

ขาว
สมโภชพระจิตเจ้�

กจ 2:1-11

1 คร 12:3-7, 12-13

ยน 20:19-23

25
จันทร์
ขาว

4

น.เกรโกรี่ที่ 7 พระสันตะป�ป�
น.เบด� พระสงฆ์และนักปร�ชญ์แห่งพระศ�สนจักร
น.ม�รีย์ มักด�เลน� เด ปัสซี พรหมจ�รี

บสร 17:24-29

มก 10:17-27

26
อังคาร
ขาว

4 ระลึกถึง น. ฟิลิป เนรี พระสงฆ์
บสร 35:1-12

มก 10:28-31

27
พุธ
ขาว

4 น. ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี พระสังฆราช
บสร 36:1, 4-5, 10-17

มก 10:32-45

28
พฤหัสฯ

ขาว
4 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

บสร 42:15-25

มก 10:46-52

29
ศุกร์
ขาว

4 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
บสร 44:1, 6-13

มก 11:11-26

30
เสาร์
ขาว

4 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
บสร 51:12-20 

มก 11:27-33

31
อาทิตย์

ขาว
สมโภชพระตรีเอกภ�พ
(วันงดสูบบุหรี่โลก)

ฉธบ 4:32-34,39-40 

รม 8:14-17

มธ 28:16-20

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อวอนขอพระแม่มารีย์ โปรดช่วยเหลือบรรดาคริสตชนที่ดำาเนินชีวิตอยู่ใน

บริบทสังคมทางโลก ได้มีความพร้อมที่จะประกาศพระเยซูเจ้า

MAY 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
จันทร์
แดง

1
ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

(วันวิสาขบูชา
ทบต 1:3;2:1-8
มก 12:1-12

2
อังคาร

เขียว/แดง
1 น.มาร์แชลลิน และ น.เปโตร มรรสักขี

ทบต 2:9-14 
มก 12:13-17

3
พุธ
แดง

1 ระลึกถึง น.ช�ร์ล ลวงก้� และเพื่อนมรณสักขี
ทบต 3:1-11, 24-25 
มก 12:18-27

4
พฤหัสฯ

เขียว
1 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

ทบต 6:10-117:1,9-17,8:4-7 
มก 12:28-34

5
ศุกร์
แดง

1
ระลึกถึง น.บอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี
(วันศุกร์ต้นเดือน, วันสิ่งแวดล้อมโลก)

ทบต 11:5-17 
มก 12:35-37

6
เสาร์

ขาว/เขียว
1 น.นอร์เบิร์ต พระสังฆราช

ทบต 12:1, 5-15,20 
มก 12:38-44

7
อาทิตย์

ขาว
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

อพย  24:3-8
ฮบ 9:11-15
มก 14:12 16 22-25

8
จันทร์
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา
2 คร 1:1-7 
มธ 5:1-12

9
อังคาร

เขียว/ขาว
2 น.เอเฟรม สังฆานุกรและนักปราชญ์

2 คร 1:18-22 
มธ 5:13-16

10
พุธ

เขียว
2 สัปด�ห์ที่ 10 เทศก�ลธรรมด�

2 คร 3:4-11
มธ 5:17-19

11
พฤหัสฯ

แดง
2 ระลึกถึง น.บาร์นาบัส อัครสาวก

2 คร 3:15-4:1, 3-6
มธ 5:20-26

12
ศุกร์
ขาว

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าระลึกถึง น.กัสปาร์ 
แบร์โทนี พระสงฆ์

ฮชย 11:1, 3-4, 8ค-9
อฟ 3:8-12, 14-19
ยน 19:31-37

13
เสาร์
ขาว

2
ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ระลึกถึง น.อันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์

อสย 61:10-11
ลก 2:41-51

14
อาทิตย์

เขียว
3 อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อสค 17:22-24 
2 คร 5:6-10
มก 4:26-34

15
จันทร์
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
2 คร 6:1-10 

มธ 5:38-42

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อบรรดาผู้อพยพและลี้ภัย

ได้รับการต้อนรับอย่างดีในประเทศที่พวกเขาไปถึง

มิถุน�ยน 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

16
อังคาร
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
2 คร 8:1-9

มธ 5:43-48

17
พุธ

เขียว
3 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

2 คร 9:6-11

มธ 6:1-6, 16-18

18
พฤหัสฯ

เขียว
3 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

2 คร 11:1-11 

มธ 6:7-15

19
ศุกร์

เขียว/ขาว
3 น.โรมูอัลโด เจ้าอธิการ

2คร 11:18, 21-30

มธ 6:19-23

20
เสาร์
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
2 คร 12:1-10

มธ 6:24-34

21
อาทิตย์
เขียว

4 อ�ทิตย์ที่ 12 เทศก�ลธรรมด�
โยบ 38:1, 8-11

2 คร 5:14-17

มก 4:35-41

22
จันทร์

เขียว/ขาว/แดง
4

น.เปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช
น.ยอห์น ฟิชเชอร์และโทมัส โมร์ มรณสักขี

ปฐก 12:1-9

มธ 7:1-5

23
อังคาร
เขียว

4 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
ปฐก 13:2, 5-18

มธ 7:6, 12-14

24
พุธ
ขาว

สมโภช น.ยอห์น แบปติสต์ บังเกิด
อสย 49:1-6 กจ 13:22-26

ลก 1:57-66, 80

25
พฤหัสฯ

เขียว
4 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ปฐก 16:1-12, 15-16

มธ 7:21-29

26
ศุกร์
เขียว

4
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
(วันต่อต้านยาเสพติด)

ปฐก 17:1, 9-10, 15-22

มธ 8:1-4

27
เสาร์

เขียว/ขาว
4

น.ซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย
พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

ปฐก 18:1-15

มธ 8:5-17

28
อาทิตย์
แดง

สมโภชน์ น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก
กจ 12:1-11

2 ทธ 4:6-8, 17-18

มธ 16:13-19

29
จันทร์
เขียว

1 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
ปฐก 18:16-33

มธ 8:18-22

30
อังคาร

เขียว/แดง
1 น.ปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรม

ปฐก 19:15-29

มธ 8:23-27

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�
เพื่อการพบปะเป็นส่วนตัวกับพระเยซูเจ้า ผู้เสด็จกลับคืนพระชนมชีพ
จะก่อให้เกิดความปรารถนาในบรรดาคนหนุ่มสาว
ที่จะมอบชีวิตของตนในชีวิตสงฆ์หรือชีวิตนักบวช

JUNE 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
พุธ

เขียว
1 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

ปฐก 21:5,8-20

มธ 8:28-34

2
พฤหัสฯ
เขียว

1 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
ปฐก 22:1-19

มธ 9:18

3
ศุกร์
แดง

ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก
(วันศุกร์ต้นเดือน)

อฟ 2:19-22
ยน 20:24-29

4
เสาร์

เขียว/ขาว
1 น.เอลีซาเบธ ราชินีแห่งโปรตุเกส

ปฐก 27:1-5, 15-29

มธ 9:14-17

5
อาทิตย์
เขียว

2 อ�ทิตย์ที่ 14 เทศก�ลธรรมด�
อสค 2:2-5 
2 คร 12:7-10
มก 6:1-6

6
จันทร์

เขียว/แดง
2 น.มารีย์ กอแรตตี พรหมจารี และมรณสักขี

ปฐก 28:10-22ก

มธ 9:18-26

7
อังคาร
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
ปฐก 32:23-32

มธ 9:32-38

8
พุธ

เขียว
2 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

ปฐก 41:55-57,  และ 42:5-7ก, 
17-24ก 
มธ 10:1-7

9
พฤหัสฯ

เขียว/แดง
2 น.ออกัสติน เซา รง และเพื่อนมรณสักขีชาวจีน

ปฐก 44:18-21, 23ข-29 และ  
45ซ1-5 มธ 10:7-15

10
ศุกร์
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
ปฐก 46:1-7, 28-30

มธ 10:16-23

11
เส่ร์
ขาว

2
ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้อธิการ
(วันประชากรโลก)

ปฐก 49:29-32 และ 50:15-24ก 
มธ 10:24-33

12
อาทิตย์
เขียว

3 อ�ทิตย์ที่ 15 เทศก�ลธรรมด�
อมส 7:12-15
อฟ 1:3-14 มธ 6:7-13

13
จันทร์
เขียว

3 น.เฮนรี
อพย 1:8-14, 22
มธ 10:34-11:1

14
อังคาร

เขียว/ขาว
3 น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

อพย 2:1-15 ก
มธ 11:20-24

15
พุธ
ขาว

3
ระลึกถึง น. บอนาแวนตูรา
พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อพย 3:1-6, 9-12

มธ 11:25-27

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบทางการเมืองในทุกระดับ

เสมือนเป็นรูปแบบเมตตาธรรมระดับสูง

กรกฎ�คม 2558

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

16
พฤหัสฯ

เขียว/ขาว
3 พระแม่มารีย์พรหมจารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล

อพย 3:13-20

มธ 11:28-30

17
ศุกร์
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
อพย 11:10-12:14

มธ 12:1-8

18
เสาร์
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
อพย 12:37-42

มธ 12:14-21

19
อาทิตย์
เขียว

3 อ�ทิตย์ที่ 16  เทศก�ลธรรมด�
ยรม 23:1-6 อฟ 2:13-18 

มก 6:30-34

20
จันทร์
เขียว

4 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
อพย 14:5-18

มธ 12:38-42

21
อังคาร

เขียว/ขาว
4 น.ลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์

อพย 14:21-15:1

มธ 12:46-50

22
พุธ
ขาว

4 ระลึกถึง น.มารีย์ ชาวมักดาลา
2 คร 5:14-17 

ยน 20:1-2, 11-18

23
พฤหัสฯ

เขียว/ขาว
4 น.บรียิต นักบวช

อพย 19:1-2, 9-11, 16-20

มธ 13:10-17

24
ศุกร์

เขียว/ขาว
4 น.ช�ร์เบล ม�คลุฟ พระสงฆ์

อพย 20:1-17

มธ 13:18-23

25
เสาร์
แดง

4 ฉลอง น. ยากอบ อัครสาวก
2 คร 4:7-15

มธ 20:20-28

26
อาทิตย์
เขียว

1 อ�ทิตย์ที่ 17  เทศก�ลธรรมด�
2 พกษ 4:42-44

อฟ 4:1-6

ยน 6:1-15

27
จันทร์
เขียว

1 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
อพย 32:15-24, 30-34

มธ 13:31-35

28
อังคาร
เขียว

1 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
อพย 33:7-11, 34:5ข-9,28

มธ 13:36-43

29
พุธ
ขาว

1 ระลึกถึง น.มาร์ธา
สภษ 31:10-13, 19-20, 30-31 

ยน 11:19-27 หรือ ลก 10:38-42

30
พฤหัสฯ

เขียว/ขาว
1

น.เปโตร คริโซโลโก พระสังฆราชและนักปราชญ์
(วันอ�ส�ฬหบูช�)

อพย40:16-21, 34-38 

มธ 13:47-53

31
ศุกร์
ขาว

1
ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ เด โลโยลา พระสงฆ์
(วันเข้�พรรษ�)

ลนต 23:1, 4-11, 15-16, 27และ 

34ข-37 มธ 13:54-58

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้คริสตชนในลาตินอเมริกา เป็นพยานแห่งความรักแก่บรรดาผู้ยากจน

และร่วมมือกันเพื่อก่อให้เกิดสังคมที่เป็นพี่น้องกันมากขึ้น

JULY 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วัตร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
เสาร์
ขาว

1
ระลึกถึง น.อัลฟอน โซ มารีย์ เด ลิกวอรี
พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

ลนต 25:1, 8-17 
มธ 14:1-12

2
อาทิตย์
เขียว

2
อ�ทิตย์ที่ 18 เทศก�ลธรรมด�
(วันสื่อมวลชนสากล)

อพย 16:2-4, 12-15 
อฟ 4:17, 20-24
ยน 6:24-35

3
จันทร์
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
กดว 11:4ข-15 
มธ 14:13-21

4
อังคาร

ขาว
2 ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์

กดว 12:1-13
มธ 14:22-36

5
พุธ

เขียว/ขาว
2 วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ

กดว 13:1-2ก, 25-14: 26-30, 
34-35 มธ 15:21-27 

6
พฤหัสฯ

ขาว
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัคร
สาวก

ดนล 7:9-10, 13-14
2ปต 1:16-19 มก 9:2-9

7
ศุกร์

เขียว/แดง/ขาว
2

น. ซิกส์โต ที่ 2 พระสันตะปาปาและเพื่อนมรณสักขี
น.กาเยตาน พระสงฆ์
(วันศุกร์ต้นเดือน)

ฉธบ 4:32-40 
มธ 16:24-28

8
เสาร์
ขาว

2 ระลึกถึง น.โมินิก พระสงฆ์
ฉธบ 6:4-13
มธ 17:14-20

9
อาทิตย์
เขียว

3 อ�ทิตย์ที่ 19 เทศก�ลธรรมด�
1 พกษ 19:4-8
อฟ 4:30-5:2
ยน 6:41-51

10
จันทร์
แดง

3 ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี
2คร 9:6-10
ยน 12:24-26

11
อังคาร

ขาว
3 ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี

ฉธบ 31:1-8
มธ 18:1-5, 10, 12-14

12
พุธ

เขียว/ขาว
3

น.ฌ�น ฟรังซัวส์ เดอชังต�ล นักบวช
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ)

ฉธบ 34:1-12
มธ 18:15-20

13
พฤหัสฯ

เขียว/แดง
3

น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา
และ น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์และมรณสักขี

ยชว 3:7-10ก, 11, 13-7
มธ 18:21-19:1

14
ศุกร์

แดง
3

ระลึกถึง น. มักซีมีเลียน มารีย์กอลเบ
พระสงฆ์และมรณสักขี

ยชว 24:1-13
มธ 19:3-12

15
เสาร์
เขียว

3
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
(เลื่อนไปสมโภชวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม)

ยชว 24:14-29
มธ 19:13-15

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อบุคคลที่ทำางานอาสาสมัคร ได้กระทำาหน้าที่ของตนด้วยนำ้าใจกว้าง

ในการรับใช้ทุกคนที่อยู่ในความขัดสน

สิงห�คม 2558

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

16
อาทิตย์

ขาว
สมโภชพระน�งม�รีย์รับเกียรติเข้�สู่สวรรค์ทั้งก�ย
และวิญญ�ณ

วว 11:19ก;12:1-6ก

1คร 15:20-26 ลก 1:39-56

17
จันทร์
เขียว

4 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา
วนฉ 2:11-19

มธ 19:16-22

18
อังคาร
เขียว

4 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา
วนฉ 6:11-24ก 

มธ 19:23-30

19
พุธ

เขียว/ขาว
4 น.ยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์

วนฉ 9:6-15

มธ 20:1-16ก

20
พฤหัสฯ

ขาว
4

ระลึกถึง น.เบอร์นาด
เจ้าอธิการและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วนฉ 11:29-39ก

มธ 22:1-14

21
ศุกร์
ขาว

4 ระลึกถึง น.ปีโอ ที่ 10 พระสันตะปาปา
นรธ 1:1, 3-6, 14ข-16, 22

มธ 22:34-40

22
เสาร์
ขาว

4 ระลึกถึง พระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก
นรธ 2:1-3, 8-11 และ 4:13-17

มธ 2:3:1-12

23
อาทิตย์
เขียว

1 อ�ทิตย์ที่ 21 เทศก�ลธรรมด�
ยชว 2:4:1-2ก, 15-17, 18ข

อฟ 5:21-32 ยน 6:60-69

24
จันทร์
แดง

1 ฉลอง น. บาร์โธโลมิว อัครสาวก
วว 21:9ข-14

ยน 145-51

25
อังคาร

เขียว/แดง
1

น.หลุยส์ กษัตริย์ฝรั่งเศษส
น.โยเซฟ กาลาซานส์ พระสงฆ์

1ธส 2:1-8

มธ 23:23-26

26
พุธ

เขียว
1 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

1 ธส 2:9-13

มธ 23:27-32

27
พฤหัสฯ

ขาว
1 ระลึกถึง น.โมนิกา

1 ธส 3:7-13

มธ 24:42-51

28
ศุกร์
ขาว

1
ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราช
และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

1ธส 4:1-8 

มธ 25:1-13

29
เสาร์
แดง

1 ระลึกถึง น.ยอห์น แบปติสต์ ถูกตัดศรีษะ
ยรม 1:17-19 

มก 6:17-29

30
อาทิตย์
เขียว

2 อ�ทิตย์ที่ 22 เทศก�ลธรรมด�
ฉธบ 4:1-2,6-8

ยก 1:17-18, 21ข-22, 27

มก 7:1-8ก, 14-15ม 21-23

31
จันทร์
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
1ธส 4:13-18 

ลก 4:16-30

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้เราออกจากตัวเอง และกระทำาตนให้ใกล้ชิด

กับผู้ที่ชายขอบของสังคมและมนุษย์สัมพันธ์

AUGUST 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
อังคาร

เขียว
2 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

1ธส 5:1-6, 9-11
ลก 4:31-37

2
พุธ

เขียว
2 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

คส 1:1-8 
ลก 4:38-44

3
พฤหัสฯ

ขาว
2

ระลึกถึง น.เกรโกรี พระสันตะปาปา
และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

คส 1:9-14 
ลก 5:1-11

4
ศุกร์
เขียว

2
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
(วันศุกร์ต้นเดือน)

คส 1:15-20 
ลก 5:33-39

5
เสาร์
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
คส 1:21-23
ลก  6:1-5

6
อาทิตย์
เขียว

3 อ�ทิตย์ที่ 23 เทศก�ลธรรมด�
อสย 35:4-7ก
ยก 2:1-5
มก 7:31-37

7
จันทร์
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
คส 1:24-2:3
ลก 6:6-11

8
อังคาร
ขาว

3 ฉลองแม่พระบังเกิด
มคา 5:1-4ก หรือรม 8:28-30
มธ 1:18-23

9
พุธ

เขียว/ขาว
3 น.เปโตร คลาแวร์ พระสงฆ์

คส  3:1-11
ลก 6:20-26

10
พฤหัสฯ
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
คส 3ซ12-17
ลก 6:27-38

11
ศุกร์
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
1ทธ 1:1-2, 12-14 
ลก 6:39-42

12
เสาร์

เขียว/ขาว
3 พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์พรหมจารี

1ทธ 1:15-17
ลก 6:43-49

13
อาทิตย์
เขียว

4 อ�ทิตย์ที่ 24 เทศก�ลธรรมด�
อสย 50:5-9ก
ยก 2:14-18 มก 8:27-35

14
จันทร์
แดง

ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
กดว 21-4-9 ฟป 2:6-11
ยน 3:13-17

15
อังคาร

ขาว
4 ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

ฮบ 5:7-9

ยน 19:25-27 หรือ

ลก 2:33-35

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อบรรดาเยาวชนทุกคนจะได้รับโอกาสเพิ่มมากขึ้น

ในด้านการศึกษาอบรมและอาชีพการงาน

กันย�ยน 2558

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วัตร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

16
พุธ
แดง

4
ระลึกถึง น.คอร์เนเลียส พระสันตะปาปา และ 
น.ซีเปรียน พระสังฆราชและมรณสักขี

1ทธ 3:14-16
ลก 7:31-35

17
พฤหัสฯ

เขียว/ขาว
4

น.โรเบิร์ต แบลลามีโน
พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

1ทธ 4:12-16
ลก 7:36-50

18
ศุกร์
เขียว

4 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
1ทธ 6:3-12 
ลก 8:1-3

19
เสาร์

เขียว/แดง
4 น.ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

1ทธ 6:13-16
ลก 8:4-15

20
อาทิตย์
เขียว

1
อ�ทิตย์ที่ 25 เทศก�ลธรรมด�
(วันเย�วชนแห่งช�ติ)

ปชญ 2:12, 17-20

ยก 3:16-4:3

มก 9:30-37

21
จันทร์
แดง

1
ฉลอง น.มัทธิว
อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร

อฟ 4:1-7, 11-13

มธ 9:9-13

22
อังคาร
เขียว

1 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
อสร 6:7-8, 12ข,14-20

ลก 8:19-21

23
พุธ
ขาว

1 ระลึกถึง น.ปีโอ แห่งปีเอเตรลชีนา พระสงฆ์
อสร 9:5-9

ลก 9:1-6

24
พฤหัสฯ

เขียว
1 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

ฮกก 1:1-8

ลก 9:7-9

25
ศุกร์
เขียว

1 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
ฮกก 2:1ข-9

ลก 9:18-22

26
เสาร์

เขียว/แดง
1 น.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี

ศคย 2:5-9, 14-15ก

ลก 9:43--45

27
อาทิตย์
เขียว

2 อ�ทิตย์ที่ 26 เทศก�ลธรรมด�
กดว 11:25-29 ยก5:1-6

มก 9:38-43, 45,47-48

28
จันทร์

เขียว/แดง
2

น.แวนแชสเลาส์ มรณสักขี น.ลอเรนซ์ รุยส์
และเพื่อนมรณสักขี

ศคย 8:1, 2ข-8

ลก 9:46-50

29
อังคาร
ขาว

ฉลองอัครทูตสวรรค์
มีคาเอล คาเบรียล และราฟาเอล

ดนล 7:9-10, 13-14

วว 12:7-12ก

ยน 1:47-51

30
พุธ
ขาว

2
ระลึกถึง น.เยโรม

พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

นหม 2:1-8

ลก  9:57-62

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อบรรดาครูคำาสอนจะได้เป็นประจักษ์พยานดำาเนินชีวิต

สอดคล้องกับความเชื่อที่พวกเขาประกาศ

SEPTEMBER 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
พฤหัสฯ

ขาว
ฉลอง น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี
และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อสย 66:10-14
มธ 18:1-5

2
ศุกร์
ขาว

2
ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขา
(วันศุกร์ต้นเดือน)

อพย 23:20-23ก 
มธ 18:1-5, 10

3
เสาร์
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
บรค 4:5-12; 27-29 
ลก 10:17-24

4
อาทิตย์
เขียว

3 อ�ทิตย์ที่ 27 เทศก�ลธรรมด�
ปฐก 2:18-24 
ฮบ 2:9-11
มก 10:2-16

5
จันทร์
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
ยนา 1:1-7 และ 2:1, 11 
ลก 10:25-37

6
อังคาร

เขียว/ขาว
3 น.บรูโน พระสงฆ์

ยนา 3:1-10
ลก 10:38-42

7
พุธ
ขาว

3 ระลึกถึง แม่พระแห่งลูกประคำา
ยนา 4:1-11 
ลก 11:1-4

8
พฤหัสฯ
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
มลค 3:13-20ข 
ลก 11:5-13

9
ศุกร์

เขียว/แดง/ขาว
3

น.ดิโอนีซืโอ พระสังฆราชและเพื่อนมรณสักขี
น.ยอห์น เลโอนาร์ดี พระสงฆ์

ยอล 1:13-15, 2:1-2 
ลก 11:15-26

10
เสาร์
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
ยอล 4:12-21 
ลก 11:27-28

11
อาทิตย์
เขียว

4
อ�ทิตย์ที่ 28 เทศก�ลธรรมด�
ระลึกถึงน.ยอห์น ที่ 23 พระสันตะป�ป�

ปชญ 7:7-11 
ฮบ 4:12-13
มก 10:17-30

12
จันทร์
เขียว

4 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
รม 1:1-7 
ลก 11:29-32

13
อังคาร

เขียว
4 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

รม 1:16-25
ลก 11:37-41

14
พุธ

เขียว/แดง
4 น.กัลลิสตัส ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

รม 2:1-11
ลก 11:42-46

15
พฤหัสฯ

ขาว
4

ระลึกถึง น.เทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารี
และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

รม 3:21-30ก 

ลก 11:47-54

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้การค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นระบบทาสสมัยใหม่

ได้ถูกกำาจัดสิ้นไป

ตุล�คม 2558

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วัตร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

16
ศุกร์

เขียว/ขาว
4

น.เฮดวิก นักบวช
น.มาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารี

รม 4:1-8

ลก 12:1-7

17
เสาร์
แดง

4 ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ ชาวอันติโอค
รม 4:13, 16-18

ลก 12:8-12

18
อาทิตย์
เขียว

1
อ�ทิตย์ที่ 29 เทศก�ลธรรมด�
(วันแพร่ธรรมสากล)

อสย 53:10-11

ฮบ มก 4:14-16 ,มก 10:35-45

19
จันทร์

เขียว/แดง
1

น.เปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์
น.ยอห์น แห่งเบรเบิฟ น.อิสอัคโยเกอ
พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

รม 4:20-25

ลก 12:13-21

20
อังคาร
เขียว

1 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
รม 5:12, 15ข, 17-19, 20ข-21

ลก 12:35-38

21
พุธ

เขียว
1 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

รม 6:12-18

ลก 12:39-48

22
พฤหัสฯ

ขาว
1

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึง น.ยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา

รม 6:19-23

ลก 12:49-53

23
ศุกร์

ขาว/เขียว
1

น.ยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์
(วันปิยะมหาราช)

รม 7:18-25ก

ลก 12:54-59

24
เสาร์

เขียว/ขาว
1 น.อันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

รม 8:1-11

ลก 13:1-9

25
อาทิตย์
เขียว

2 อ�ทิตย์ที่ 30 เทศก�ลธรรมด�
ยรม 31:7-9 ฮบ 5:1-6

มก 10:46-52

26
จันทร์
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
รม 8:12-17

ลก 13:10-17

27
อังคาร
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
รม 8:18-25

ลก 13:18-21

28
พุธ
แดง

ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดาห์ อัครสาวก
อฟ 2:19-22

ลก 6:12-19

29
พฤหัสฯ

เขียว
2 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

รม 8:31ข -39

ลก 13:31-35

30
ศุกร์
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
รม 9:1-5

ลก 14:1-6

31
เสาร์
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
รม 11:1-2ก, 11-12, 25-29

ลก 14:1, 7-11

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้ชุมชนคริสตชนในทวีปเอเชีย

ได้ประกาศพระวรสารด้วยจิตตารมณ์ธรรมทูตแก่ทุกคนที่รอคอยอยู่

OCTOBER 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วัตร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
อาทิตย์

ขาว
สมโภชนักบุญทั้งหล�ย

วว 7:2-4, 9-14
1 ยน 3:1-3 มธ 5:1-12

2
จันทร์

ม่วง/ดำา
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

มิสซาที่ 1 โยบ 19:1, 23-27
รม 5:5-11 ยน 6:37-41 
มิสซาที่ 2 อสย 25:6ก, 7-9
รม 8:14-23 มธ 25:31-46 
มิสซาที่ 3 ปชญ 3:1-9
วว 21:1-5ก, 6ข-7 มธ 5:1-12

3
อังคาร

เขียว/ขาว
3 น.มาร์ติน เด ปอเรส นักบวช

รม 12:5-16ก

ลก 14:15-24

4
พุธ

ขาว
3 ระลึกถึง น.ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

รม 13:8-10

ลก 14:25-33

5
พฤหัสฯ
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
รม 14:7-12

ลก 15:1-10

6
ศุกร์
เขียว

3
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
(วันศุกร์ต้นเดือน)

รม 15:14-21

ลก 16:1-8

7
เสาร์
เขียว

3 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
รม 16:3-9, 16, 22-27

ลก 16:9-15

8
อาทิตย์
เขียว

4 อ�ทิตย์ที่ 32 เทศก�ลธรรมด�
1พกษ 17:10-16 
ฮบ 9:24-28 มก 12:38-44

9
จันทร์
ขาว

ฉลองวันครบรอบก�รถว�ยพระวิห�รล�เตรัน
อสค 47:1-2, 8-9, 12
1คร 3:9ค-11, 16-17
ยน 3:13-22

10
อังคาร
ขาว

4
ระลึกถึง น.เลโอ พระสันตะปาปา
และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

ปชญ 2:23-3:9
ลก 17:7-10

11
พุธ
ขาว

4 ระลึกถึง น.ม�ร์ติน แห่งตูร์ พระสังฆร�ช
ปชญ 6:1-11
ลก 17:11-19

12
พฤหัสฯ

แดง
4 ระลึกถึง น. โยซาฟัต พระสังฆราชและมรณสักขี

ปชญ 7:22-8:1
ลก 17:20-25

13
ศุกร์
เขียว

4 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
ปชญ 13:1-9
ลก 17:26-37

14
เสาร์
เขียว

4 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
ปชญ 18:14-16 และ19:6-9
ลก 18:1-8

15
อาทิตย์
เขียว

1
อ�ทิตย์ที่ 33 เทศก�ลธรรมด�
(วันภาวนาเพื่อกระแสเรียก, วันสิทธิมนุษยชน

ดนล 12:1-3

ฮบ 10:11-14, 18

มก 13:24-32

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้รู้จักเปิดตัวเราสู่การพบปะและการเสวนากับทุกคน

แม้กับผู้ที่มีความเชื่อแตกต่างไปจากเรา

พฤศจิก�ยน 2558

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วัตร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

16
จันทร์

เขียว/ขาว
1

น.มาร์กาเร็ต แห่งสก๊อตแลนด์
น.เยอร์ทรู๊ด พรหมจารี

1มคบ 1:10-15, 41-43 และ

54-57, 62-64

ลก 18:35-43

17
อังคาร
ขาว

1 ระลึกถึง น.เอลิซาเบธ แห่งฮังการี นักบวช
2มคบ 6:18-31

ลก 19:1-10

18
พุธ

เขียว/ขาว
1

วันครบรอบการถวายพระวิหาร
นักบุญเปโตรและเาโล อัครสาวก

กจ 28:11-16, 30-31

มธ 14:22-23

19
พฤหัสฯ
เขียว

1 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
1 มคบ 2:15-29

ลก 19:41-44

20
ศุกร์
เขียว

1 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
1 มคบ 4:36-37, 52-59

ลก 19:45-48

21
เสาร์
ขาว

1
ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี
ถวายองค์ในพระวิหาร

1 มคบ 6:1-13

ลก 20:27-40

22
อาทิตย์

ขาว
1

สมโภชพระเยซูเจ้�กษัตริย์แห่งส�กลจักรว�ล
(วันกระแสเรียก)

ดลน 7:13-15

วว 1:5-8 ยน 18:33-37

23
จันทร์

เขียว/แดง/ขาวว
2

ระลึกถึง น.โคลัมบัน เจ่้าอธิการ
น.เคลเมนต์ ที่ 1 พระสันตะปาปา และ มรณสักขี

ดลน 1:1-6, 8-20

ลก 21:1-4

24
อังคาร
แดง

2
ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์
และเพื่อนมรณสักขี

ดลน 2:31-45

ลก 21:5-11

25
พุธ

เขียว/แดง
2

น.กาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย
พรหมจารีและมรณสักขี

ดลน 5:1-6,13-14,16-17,23-

28

ลก 21:12-19

26
พฤหัสฯ
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
ดลน 6:11-27

ลก 21:20-28

27
ศุกร์
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
ดลน 7:2-14

ลก 21:29-33

28
เสาร์
เขียว

2 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
ดลน 7:15-27

ลก 21:34-36

29
อาทิตย์

ม่วง
1

อ�ทิตย์ที่ 1 เทศก�ลเตรียมรับเสด็จฯ
(เริ่มปีพิธีกรรม ปี C)

ยรม 33:14-16

1 ธส 3:12-4:2

ลก 21:25-28, 34-36

30
จันทร์
แดง

ฉลอง น.อันดรูว์ อัครสาวก
รม 10:9-18

มธ 4:18-22

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�
เพื่อบรรดานายชุมพาของพระศาสนจักรได้มีความรักลึกซึ้ง
ต่อบรรดาคริสตชน เป็นเพื่อนร่วมทางกับพวกเขา
และรักษาความหวังของพวกเขาให้มีชีวิตชีวาเสมอ

NOVEMBER 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วัตร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

1
อังคาร
ม่วง

1 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
อสย 11:1-10
ลก 10:21-24

2
พุธ
ม่วง

1 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
อสย 25:6-10ก
มธ 15:29-37

3
พฤหัสฯ

ขาว
ฉลอง น.ฟรังซิสเซเวียร์
พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์มิสซัง

1 คร 9:16-19, 22-23
มก 16:15-20

4
ศุกร์

ม่วง/ขาว
1

น.ยอห์น ชาวดามัสคัส
พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
(วันศุกร์ต้นเดือน)

อสย 29:17-24
มธ 9:27-31

5
เสาร์
ม่วง

1
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

อสย 30:19-21, 23-26
มธ 9:35-10:1, 5ก-8

6
อาทิตย์

ม่วง
2 อ�ทิตย์ที่ 2 เทศก�ลเตรียมรับเสด็จฯ

บรค 5:1-9
ฟป 1:4-6, 8-11 ลก 3:1-6

7
จันทร์
ขาว

2
ระลึกถึง น. อัมโบรส
พระสังฆราชและนักปราชญ์

อสย 35:1-10
ลก 5:17-26

8
อังคาร
ขาว

สมโภชพระน�งม�รีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล
ปฐก 3:9-15, 20
อฟ 1:3-6, 11-12 ลก 1:26-38

9
พุธ

ม่วง/ขาว
2 น.ฮวน ดีเอโก

อสย 40:25-31
มธ 11:28-30

10
พฤหัสฯ

ม่วง
2

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
(วันรัฐธรรมนูญ)

อสย 41:13-20
มธ 11:11-15

11
ศุกร์

ม่วง/ขาว
2 น.ดามาซัส ที่ 1 พระสันตะปาปา

อสย 48:17-19
มธ 11:16-19

12
เสาร์

ม่วง/ขาว
2 พระนางมารีย์พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป

บสร 48:1-4, 9-11
มธ 17:9ก, 10-13

13
อาทิตย์

ม่วง/ชมพูกุหลาบ
3

อ�ทิตย์ที่ 3 เทศก�ลเตรียมรับเสด็จฯ
(วันพระคัมภีร์)

ศฟย 3:14-18ก
ฟป 4:4-7
ลก 3:10-18

14
จันทร์

ม่วง/ขาว
3

ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งไม้กางเขน
นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

กดว 24:2-7, 15-17
มธ 21:23-27

15
อังคาร
ม่วง

3 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
ศฟย 3:1-2, 9-13

มธ 21:28-32

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อให้เราทุกคนมีประสบการณ์แห่งพระเมตตาของพระเจ้า

ผู้ไม่ทรงเคยเหนื่อยหน่ายที่จะให้อภัย

ธันว�คม 2558

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันที่ วัน ทำ�วตัร วันท�งศ�สน� บทอ่�น

16
พุธ
แดง

3
ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน
(วันครูคำาสอนรำาไทย)

อสย 45:6ข-8ม 21ข-25 ลก 7:19-23 หรือ 

ปชญ 8:1-6, 9 หรือ รม 8:31-35, 37-39 

ลก 9:23-26

17
พฤหัสฯ

ม่วง
3

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
(วันคล้ายวันสมภพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส)

ปฐก 49:2, 8-10

มธ 1:1-17

18
ศุกร์
ม่วง

3 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
ยรม 23:5-8

มธ 1:18-24

19
เสาร์
ม่วง

3 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
วนฉ 13:2-7, 24-25ก

ลก 1:5-25

20
อาทิตย์

ม่วง
4 อ�ทิตย์ที่ 4 เทศก�ลเตรียมรับเสด็จฯ

มคา 5:1-4ก

ฮบ 10:5-10 ลก 1:39-45

21
จันทร์
ม่วง

4
น.เปโตร คานีซีอัส
พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

พซม 2:8-14 หรือ ศฟย 3:14-18ก

ลก 1:39-45

22
อังคาร
ม่วง

4 สัปดาห์ที่ 41 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
1ซมอ 1:24-28

ลก 1:46-56

23
พุธ

ม่วง/ขาว
4 น.ยอห์น แห่งเกตี้ พระสงฆ์

มลค 3:1-4, 23-24

ลก 1:57-66

24
พฤหัสฯ

ม่วง
ขาว

4
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
(วันเตรียมสมโภชพระคริสสมภพ)

(มิสซาเย็น อสย 62:1-5 กจ 13:16-17,22-25 , มธ1:18-25)

มิสซาเช้า 2 ซมอ 7:1-5

8ข-12, 14ก, 16

ลก 1:67-79

25
ศุกร์
ขาว

สมโภชพระคริสตสมภพ
(มิสซารุ่งอรุณ อสย 62:11-12 ทต 3:4-7 ลก2:15-20

มิสากลางวัน อสย 52:7-10 ฮบ1:1-6 ยน 1: 1-18)

มิสซากลางคืน

อสย 9:1-6 ทต 2:11-14

ลก 2:1-14

26
เสาร์
แดง

ฉลอง น.สเทเฟน ปฐมมรณสักขี
กจ 6:8-10;7:54-59

มธ 10:17-22

27
อาทิตย์

ขาว
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้�

บสร 3:3-7, 14-17ก

คส 3:12-21 ลก 2:41-52

28
จันทร์
แดง

ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล
1ยน 1:5-2:2

มธ 2:13-18

29
อังคาร

ขาว/แดง
น.โทมัส เบ็กเก็ต พระสังฆราชและมรณสักขี

1 ยน 2:3-11

ลก 2:22-35

30
พุธ
ขาว

อัฐมวารพระคริสตสมภพ
1ยน 2:12-17

ลก 2:36-40

31
พฤหัสฯ

ขาว
น.ซิลเวสเตอร์ ที่ 1 พระสันตะปาปา
(วันเริ่มเทศกาลปีใหม่)

1ยน 2:18-21

ยน 1:1-18

บทภ�วน�ต�มพระประสงค์ของพระสันตะป�ป�

เพื่อบรรดาครอบครัวทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทุกข์ทรมาน

ได้พบเครื่องหมายแห่งความหวังลึกซึ้ง ในการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า

DECEMBER 2015

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รำยงำนกำรประชุมวันเสกสุสำนและวันฉลองวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยำ
21 - 22 มีนำคม พ.ศ.2558

	 การประชุมประจ�าป	ี2558	วัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	(จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	(ผู้วิจัย)	เข้า
ร่วมประชุมด้วย)	
 เริ่มวำระที่ 1	เรื่องแจ้งให้ทราบ	ไม่มีเรื่องแจ้ง	
 วำระที่ 2	รับรองการประชุม	สมาชิกพูดพร้อมกันรับรอง	
 วำระที ่3	เรือ่งสบืเนือ่ง	คอื	เรือ่งทีแ่จ้งแก่ทีป่ระชมุเมือ่ครัง้ทีแ่ล้ว	เลขาคณะกรรมการฯแจ้ง
แก่ที่ประชุมว่า	การปรับปรุงบ้านพักซิสเตอร์เรียบร้อย	
 วำระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา	คือ	เรื่องแบ่งหน้าที่วันฉลองวัดและวันเสกสุสาน	(ตารางที่	
2)	วนั	เสกสสุานวนัเสาร์ที	่21	มนีาคม	ค.ศ.2015	มสิซาเริม่	17.00	น.	คณุพ่อให้เหตผุลเวลาที	่คนท�างาน
วนัเสาร์	และทีอ่ยูก่รงุเทพฯสามารถมาร่วมงานได้ทนั	เพราะปัจจบุนัการเดนิทางมาอยธุยาสะดวกสบาย	
และเวลางานพธิเีสรจ็ไม่มดืค�า่จนเกนิไป	ในทีป่ระชมุบางท่านเหน็ว่าเวลาอาจเรว็หรอืช้า	โดยการก�าหนด
เวลานัน้แต่ละปีจะไม่เท่ากนัขึน้กบัการตัดสินใจของคณุพ่อ	ส่วนก�าหนดวนัฉลองวดั	คอื	วนัอาทติย์ท่ี	22	
มนีาคม	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)	และมสิซา	10.00	น.	เริม่พธิอีย่างเป็นทางการ	การก�าหนดเป็นวนัอาทติย์
คณุพ่อให้เหตผุลในท่ีประชมุว่าเป็นวนัหยดุ	และเริม่งาน	10.00	น.ไม่เช้าจนเกนิไป	และพธิเีสร็จประมาณ	
11.30	 น.	 หลังจากน้ันรับประทานอาหารร่วมกัน	ภายในที่ประชุมเห็นด้วย	 และเริ่มพิจารณาการแบ่ง
หน้าที่ในแต่ละวันตามที่เอกสารแนบ	(รายงานการประชุมประจ�าปี	2558)	ดังนี้

ตารางที่	2	หน้าที่วันเสกสุสาน	วันที่	21	มีนาคม	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)
 

หน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

1.คณะนักขับร้อง ซิสเตอร์สายพิณ	ดูแลบทเพลงมิสซา ซิสเตอร์จะดูแลเรื่องเพลง

เสมอในทุกพิธีมิสซา

2.จัดท�าชีทเพลงในพิธี เลขานุการวัด เป็นผู้ท�าเอกสารต่างๆ

ภายในวัด

3.จัดหาผู้อ่านบทอ่าน คุณส�าราญ -

4.จัดเตรียมที่สารภาพบาป เจ้าหน้าที่วัด -

5.พระสงฆ์ฟังสารภาพบาป คุณพ่อทวีศักดิ์ เป็นพระสงฆ์เช่นเดียวกัน

6.เก็บถุงทาน	4	ถุง คุณบรรเจิด -

7.ขายดอกไม้/เทียน อธิการ ท่านเป็นผู้ดูแลทุกปี

   ส
ำนกัหอ
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หนำ้ที่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

8.รับซองขอมิสซา/ท�าบุญ ครูศรีประภา/คุณอ�าภา/ครูอรัญญา/

ครูศรีเสาวลักษณ์

-

9.เก็บค่าบ�ารุงสุสาน ครูสุรัตน์	/	ครูนันทพร -

10.เครื่องเสียงในสุสาน ครูนิวัฒน์	ใช้ของโรงเรียน -

11.เต็นท์ในสุสาน	2	เต็นท์ คุณบรรเจิด -

12.ประชาสัมพันธ์ ครูสมควร/	ครูนารีรัตน์ -

13.จราจร/รักษาความปลอดภัย รปภ.ห้ามให้รถวิ่งหน้าสุสาน -

14.ประสานงานเตรียมน�า้ดื่ม/แก้ว คุณคมกฤต/คุณบรรเจิด/คุณชัยวุฒิ -

15.ถวายเครื่องบูชา คุณอุไร	/	สภาภิบาล เพิ่มคนในหมู่บ้านเข้ามา
ท�างาน

16.ร้านค้า	(จ�าหน่ายข้างสุสาน) คุณบรรเจิด/คุณชัยวุฒิ คุณพ่อไม่เก็บค่าเช่า	แล้วแต่
ท�าบุญ

17.น�าพระสงฆ์เสกหลุม เด็กช่วยมิสซา	2	คู่	คุณชัยวุฒิ/
ครูสมควร	เคลียร์พื้นที่

-

18.พ่นยากันยุงที่สุสาน คุณบรรเจิด เนื่องจากเริ่มงานช่วงเย็นถึง
กลางคืน

ตารางที่	3		การแบ่งหน้าที่วันฉลองวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยาวันอาทิตย์ที่	22	มีนาคม	พ.ศ.2558	
		 (ค.ศ.2015)	มิสซาเวลา	10.00	น.	ที่มา	:	เอกสารประกอบรายงานประจ�าปี	2558

ด้ำนพิธีกรรม

หน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

เชิญประธาน/ผู้เทศน์ตรีวาร/พระ
สงฆ์

คุณพ่อทวีศักดิ์	กิจเจริญ เจ้าอาวาส

พิธีกรในมิซา ครูนารีรัตน์/ครูสุรัตน์ -

คณะนักขับร้อง ซิสเตอร์สายพิณ/นักเรียน -

   ส
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หน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

จัดท�าชีทเพลงในพิธี	จ�านวน	800	
แผ่น

เลขานุการวัด แจกแก่ผู้เข้าร่วม

จัดเตรียมสถานท่ีสารภาพบาป	2	ท่ี เจ้าหน้าที่วัด สถานที่	สวนปีแห่งความเชื่อ

เชิญสัตบุรุษเข้าวัด คณะครู -

จัดหาผู้อ่านบทอ่าน/บทภาวนา
เพื่อมวลชน	3	ท่าน

คุณส�าราญ -

จัดหาผู้ถวายเครื่องบูชา สภาภิบาล ครูหน่อยเป็นผู้รับผิดชอบ	เนย
และนุ่นถือเครื่องถวายบูชา

เก็บถุงทาน	8	ที่ ครูคาทอลิก -

เชิญพระสงฆ์ส่งศีล	4	จุด ครูคาทอลิก อยู่ในวัด	2	จุด	ข้างนอก	2	จุด

เตรียมไมค์พร้อมขาตั้งพิธีค�านับ
ประธาน

เด็กช่วยมิสซา -

ผู้แต่งสุนทรพจน์ ครูสุรัตน์ แสดงความยินดีกับคุณพ่อ
จ�าเนียรที่บวชเป็นพระสงฆ์ครบ	
50	ปี

ผู้กล่าวขอบคุณประธาน คุณอุไร -

ผู้มอบซองขอบคุณประธาน ด.ญ.กีรต	ิห่อทอง -

ผู้มอบดอกไม้ขอบคุณประธาน ด.ญ.พิมพ์รัตน	์สร้อยเงิน คุณพ่อหาเด็กผู้ชายมาเพิ่ม	เพื่อ
คู่กัน

ดอกไม้/ผ้าเย็น/น้�าดื่มพระสงฆ์ใน
ขบวนแห่

ซิสเตอร์สายพิณ -

ผู้แบกบุษบก	6	คน ครูสมควร ไม่ต้องใส่ชุดอัลบา	ใช้เสื้อผ้าสี
สุภาพแทน

ผู้น�าขบวนแห่/จัดขบวนแห่ ครูสมควร/ครูนารีรัตน์ -

รับธงเขต	6/จัดฐานที่ปักธง คุณบรรเจิด/คุณชัยวุฒิ -

คนถือธงน.ยอแซฟ/ธงแม่พระ/ธงโปรตุเกส ครูวิไลวรรณ/จัดธงให้มีพู่ ผู้ถือคุณนิก/คุณกุ๊ก/คุณวศิน/คุณโกศล

   ส
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กองอ�ำนวยกำร/ประชำสัมพันธ์

หนำ้ที่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

ประชาสัมพันธ์(เชิญคุณพ่อเพิ่มอีก	

1	องค์)

คุณพ่อทวีศักดิ์ติดต่อคุณพ่อ	เอกรัตน์ คุณพ่อเปลี่ยนไม่เชิญเพราะ

เน้นการฉลองนักบุญยอ

แซฟ

รับซองมิสซา/เงินท�าบุญ/ของที่ระลึก ครูศรีประภา/คุณอ�าภา/ครูแหม่ม/

ครูศรรีเสาวลักษณ์

ของที่ระลึกอาจไม่ท�า

รับผิดชอบเงิน/พระถุงทาน คุณสมบัติ คุณพ่อไม่แน่ใจให้คุณชัยวุฒิ

ท�าหน้าที่แทน

พยาบาล คุณอ�าภา จัดหาพยาบาลเพิ่ม	2	คน

แผนกสถำนที่/แสง เสียง

หน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

โทรทัศน์วงจรปิด/ที่ตั้งโทรทัศน์ คุณต้น	กรรมการสภาภิบาล	และหา
ผู้ช่วยเพิ่ม

ให้ติดตั้งวันเสาร์ที่	21	มี.ค.
2015

ถ่ายภาพนิ่ง/วีดีโอ ครูนราชัย -

เต็นท์	7	หลัง/เก้าอี้/พัดลม	อธิการ
ติดต่อเสื้อเก้าอี้

เลขานุการวัดติดต่อเต็นท์/พัดลม -

ติดป้ายบอกทาง/สถานที่/ประดับธง คณะครู อธิการดูแล

ป้ายบอกทางไปห้องน�้า เลขานุการวัด/พนักงานวัด -

ห้องน�้า/ถังขยะ เจ้าหน้าที่วัด -

จราจร(ผังการจอดรถ)	ที่จอดรถ คุณชัยวุฒิ คุณพ่อระบุให้จอดรถด้าน
นอกทั้งหมด

แบ่งเขตร้านค้า/จัดระเบียบ/เก็บค่า
บ�ารุงรักษาร้านค้า

คุณบรรเจิด/คุณชัยวุฒิ -

   ส
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แผนกต้อนรับ

หนำ้ที่ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

เตรียมดอกไม้ถวายนักบุญยอแซฟ ซิสเตอร์สายพิณ -

อาหารเช้า/เที่ยง	พระสงฆ์ อธิการ บ้านคุณพ่อ(ด้านนอก)

บริการอาหารพระสงฆ์ อธิการและคุณครู -

รับบริจาคอาหารเช้า+เที่ยง	จาก
สัตบุรุษ

อธิการ -

จัดสถานที่เลี้ยงอาหาร อธิการ/ซิสเตอร์ โรงอาหารโรงเรียน

ข้าวสวย อธิการ/ซิสเตอร์ -

บริการน�้าดื่ม อธิการ/คุณคมกฤต -

เก็บภาชนะใส่อาหาร - -

ข้อเสนอแนะของคุณพ่อในที่ประชุมเรื่องวันฉลองวัด	มีดังนี้
		 คุณพ่อให้ความเห็นเรื่องการแก้บาปไม่เน้นให้มากเกินไป	ถ้ามีพระสงฆ์มาก็จะแก้บาปให้
	 เรื่องผ้าคลุมเก้าอี้ว่าท่ีโรงเรียนมีพอหรือไม่	 ถ้าเปลี่ยนมาเช่าราคาเท่าไหร่	 ซ่ึงกรรมการให ้
ค�าตอบว่าตัวละ	5	บาท	คุณพ่อเลยให้เปลี่ยนมาเช่าแทน	เพราะสะดวกกว่าไม่ต้องซัก	และจุดกางเต้นท์
ว่าควรวางจุดไหน	 เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้ร้อน	มีข้อถกเถียงว่าควรเป็นด้านหน้าวัด	 ซึ่งหลังวัดแม้
จะร่มกว่า	กรรมการคิดว่าผู้มาร่วมงานต้องการใกล้วัด	จึงเปลี่ยนมาด้านหน้าวัด	คุณพ่อเห็นด้วย
	 ที่รับซองมิสซาควรมีเก้าอี้ให้นั่งด้วย	และควรเน้นซองมิสซาไม่ควรเน้นเงินท�าบุญด้านอื่น
	 คุณพ่อมอบหมายคุณอุไรจัดหาเตียงผ้า	และเตรียมผ้าสีสุภาพด้วย	1	ผืน	เผื่อคนที่ไม่สบาย
	 คุณพ่อปรับเปลี่ยนให้การวนแห่นักบุญยอแซฟให้ส้ันลง	 โดยวนแค่รอบโบสถ์	 จากสภาพ
อากาศท่ีร้อน	 คุณพ่อถามความเห็นคณะกรรมการ	 ซึ่งคณะกรรมการเห็นด้วย	 เพราะผู้เข้าร่วมงานมี
จ�านวนประมาณไม่ต�่ากว่า	400	คน
	 เรือ่งอาหารคณุพ่อให้คณุอไุรสอบถามสตับรุษุทีจ่ะเข้าร่วมบรจิาคมใีครบ้าง	และขอค�าตอบ
ภายใน1	อาทติย์	ก่อนวนังาน	เนือ่งจากจะได้กะเกณฑ์ถกู	ถ้าอาหารไม่พอคณุพ่อจะได้จัดเตรียมเพ่ิม	และ
คุณพ่อให้ปีนี้เปลี่ยนภาชนะเป็นจานแทนโฟม	เพราะปลอดภัยและไม่เพิ่มขยะ
 วำระที่ 5	เรื่องอื่น
	 5.1		กลุ่มพลมารีย์จะจัดประชุมประจ�าเดือนที่วัดพระคริสต์ประจักษ์เกาะใหญ่	 วันเสาร์ที	่
28	กุมภาพันธ์	ค.ศ.2015
	 5.2		จัดงานผู้สูงอายุเขต	6	ที่วัดนักบุญบาร์โธโลมิว	จังหวัดสุพรรณบุรี
	 5.3		จัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติที่ขอนแก่น	
	 5.4		กลุ่มสชค.จะจัดอบรมรุ่นแรก	วันที่	14	กุมภาพันธ์	ค.ศ.2015
	 5.5		กลุ่มฌาปนกิจให้คุณอุไรด�าเนินการ	ประชุมชี้แจงแก่สมาชิกให้ทราบว่าการเก็บเงิน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



194

เก็บจากสมาชิกได้กี่คน
	 5.6		จะมนีสิตินกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์	ติดต่อขอสมัภาษณ์	เรือ่งศาสนสมัพนัธ์	
3	ศาสนาใ	นวันที	่10	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)	ประมาณ	10	คนและขอใช้สถานที่กับคุณพ่อ
	 5.7		กลุ่มวินเซนต์เดอปอล	ขณะนี้ช่วยเหลือสมาชิก	4	ราย	ให้ข้าวสาร	12	ราย	อีก	2	ราย
ให้นมจืด	ถ้าใครต้องการช่วยเหลือแจ้งกรรมการที่ดูแลได้
	 5.8		ทุนการศึกษาของคุณหมอสุจินตนา	 แสงสายันห์	 ส�าหรับภาคเรียนท่ี	 2/2557	 
คณะกรรมการได้คัดเลือกนักเรียนรับทุนๆละ	2,000	บาท	จ�านวน	6	ทุน
	 คุณพ่อให้แต่ละหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตามงานที่ได้รับ	และสรุปผลที่ผ่านมา	งานผ่านอย่าง
ราบรื่น	และคุณพ่อถามความคิดเห็นเรื่องอื่น	นอกจากเรื่องวาระหลัก	คือ	เรื่อง	ค�าสอนฤดูร้อน	ให้เด็ก
มาเรียนที่ห้องประชุม	 และเตรียมอาหารด้วย	 ปิดประชุม	 ก�าหนดประชุมคร้ังหน้า	 คือ	 วันอาทิตย์ที	่ 
5	เมษายน	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)	เวลา	10.00	น.	เพื่อสรุปผลงานวันเสกสุสานและวันฉลองวัดว่าเป็น
อย่างไร	คุณพ่อสวดปิดประชุม	

ภาพที่	46		ภาพวันเสกสุสานประจ�าปี	21	มีนาคม	พ.ศ.2558	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	21	 
	 มีนาคม	2558)

   ส
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ภาพที่	47		ภาพวันฉลองวัดประจ�าปี	22	มีนาคม	พ.ศ.2558	(ถ่ายภาพโดย	จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง	22	 
	 มีนาคม	2558)

   ส
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ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	 				 น.ส.จุฑามาศ	อุ่นจิตสมปอง
ที่อยู่		 	 เลขที่	88/804	ซ.23	ม.6	ถ.พระราม	2	แขวงแสมด�า	เขตบางขุนเทียน	
	 	 กรุงเทพฯ	10150
ประวัติการศึกษา	 	
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