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เขตสาทร 
จากอดีต – ปจจุบนั – สูอนาคต 

ของเมืองนาอยู 
 
ประวัติความเปนมา 
 ประเทศไทยไดปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินเปนประเทศตะวันตกเมื่อ พ.ศ. 2435 ใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยสถาปนาการปกครองสวนกลางขึ้นเปนกระทรวง

ตางๆ และยกฐานะกรมพระนครบาลขึ้นเปนกระทรวงนครบาล ทําหนาที่ปกครองราชธานี และพื้นที่

มณฑล กรุงเทพมหานคร ตอมาในชวงปลายรัชกาลไดแบงการปกครองออกเปนอําเภอชั้นใน 8 อําเภอ 

ไดแก อําเภอพระนคร  อําเภอสามเพ็ง อําเภอบางรัก อําเภอปทุมวัน อําเภอดุสิต อําเภอบางกอกนอย 

อําเภอบางกอกใหญ และอําเภอบางลําภูลาง และอําเภอชั้นนอก 8 อําเภอ ไดแก อําเภอบางซื่อ  อําเภอ

บางเขน  อําเภอบางกะป  อําเภอบางขุนเทียน  อําเภอราษฎรบูรณะ  อําเภอตลิ่งชัน  อําเภอภาษีเจริญ 

และอําเภอหนองแขม โดยพื้นที่ปจจุบันของเขตสาทรในครั้งนั้นขึ้นกับอําเภอบานทะวาย เมืองนคร-

เขื่อนขันธ  ตอมาไดรับการจัดตั้งเปนจังหวัดพระประแดงในภายหลัง 
 ครั้งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ไดประกาศขยายมณฑล

กรุงเทพมหานครออกไป และแบงเขตออกเปนจงัหวัดตางๆ ไดแก จังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี 

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดมีนบุรี จังหวัดพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และไดโปรดเกลาฯ ให

เสนาบดีกระทรวงนครบาลออก “ประกาศยกเลิกอําเภอชั้นใน 7 อําเภอ และตั้งขึ้นใหม 25 อําเภอ” 

เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2458 ในการจัดตั้งอําเภอใหมในครั้งนี้ ไดยกเอาอําเภอบานทะวาย ซึ่งกอนอยูใน

จังหวัดพระประแดง มาจัดตั้งเปนอําเภอทะวาย จังหวัดพระนคร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว ภายหลังเปลี่ยนชื่ออําเภอบานทะวาย เปนอําเภอยานนาวา ตามชื่อวัดยานนาวา 

ซึ่งเปนอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอยานนาวา ตอมามีประกาศคณะปฏิวัติให

อําเภอยานนาวามีฐานะเปนเขตยานนาวา และเปลีย่นเปนสํานักงานเขตยานนาวาตามลําดับ 
 พ้ืนที่การปกครองของสํานักงานเขตยานนาวา มีอาณาเขตกวางขวางมาก และมีประชากรอยู

อาศัยเพ่ิมมากขึ้น ทองที่บางแขวงอยูหางไกลจากสํานักงานเขต ทําใหการบริหารการปกครอง และการ

อํานวยความสะดวกแกประชาชนไมมีประสิทธิ์ภาพ ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีนโยบายตั้ง



สํานักงานเขตเพิ่มขึ้นดังนั้น สํานักงานเขตยานนาวาจึงแบงพื้นที่ตั้งเปนสํานักงานยานนาวา สาขา 1 จึง

ไดจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2532 โดยมีพ้ืนที่ปกครอง ประกอบดวยแขวงยานนาวา แขวงทุงวัด

ดอน แขวงทุงมหาเมฆ เน้ือที่ประมาณ 9,326 ตารางกิโลเมตร 
 ตอมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยใหเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตยานนาวา ตั้งเปนเขตยานนาวา 

เขตสาธร และเขตบางคอแหลม เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 สํานักงานเขตยานนาวา สาขา 1 จึง

เปลี่ยนเปน “สํานักงานเขตสาธร” สถานที่ตั้งเดิมอยูที่อาคารสํานักงานเขตยานนาวา ปลายถนนสาธร

ใตติดกับถนนเจริญกรุงสภาพคับแคบเปนอาคารไม 2 ชั้น ไมสะดวกแกประชาชน และขาราชการ-

ลูกจางที่เพ่ิมมากขึ้น จึงไดซื้อที่ดินบริเวณซอยแยกเซ็นตหลุยส 3 เน้ือที่ 1 ไร 3 งาน 8 ตารางวา ทํา

การกอสรางอาคารคอนกรีตสูง 10 ชั้นพ้ืนที่อาคาร 11,346 ตารางเมตร งบประมาณกอสราง 

127,890,000 บาท ปงบประมาณ 2533-2535 เปดทําการวันที่ 2 มิถุนายน 2537 ตั้งเปนอาคาร

สํานักงานถาวร โดยยายมาเปดบริการประชาชน ณ อาคารแหงใหม เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2536  
 
ที่มาของชือ่ “สาธร” และ “สาทร”  

คําวา “สาธร” ไดมาจากชื่อคลองสาธร และถนนสาธร ซึ่งมีทีม่า คือ เม่ือปพุทธศักราช 2438 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กิจกรรมคาขาวของประเทศรุงเรอืงมากมีชาวจีน

และฝรั่งเขามาคาขายมากขึ้น แตการคมนาคมการขนสงมีความยากลําบาก ทางราชการตองการพัฒนา

ที่ดินและขุดคลองเปนจํานวนมากจึงเชิญชวนเอกชนทําการขุดคลอง โดยจะยกสิทธิ์ในที่ดินสองฟาก

คลองเปนการตอบแทน ตอมาเจาสัวยมไดรวมกันจัดตั้ง บริษัทขุดคลอง และคูนาสยามจางกรรมกร

จีนทําการขุดคลองขนาดใหญ จากแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออก ไปบรรจบกับคลองถนนตรง (คลอง

วัดหัวลําโพง) คลองที่ขุดขึ้นน้ัน ชาวบานเรียกชื่อตามนามของผูขุดวา “คลองเจาสัวยม” 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ รัชกาลที่ 5 เรียก “คลองนายยม” และไดนําดินที่ขุดคลองทําถนน

ทั้ง 2 ฝงคลองดวย จึงเรียกถนนตามชื่อคลองดวย ภายหลังเจาสัวยมไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิ

เปน หลวงสาธรราชายุกต ราษฎรพากันเรียกคลองขุดน้ีใหมน้ีวา “คลองสาธร” สวนเดิมที่ไดจากการ

ขุดคลองนํามาถมสองฟาก และตัดเปนถนนสาธรเหนือ และถนนสาธรใตในภายหลัง 
 
 
 



ทําไม? สาธรใช ธ ธง จึงเปน “สาทร” ใชท ทหาร 
สืบเนื่องคําวา “สาธร” ซึ่งเปนชื่อสํานักงานเขตสาธร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยไมมี

ประวัติความเปนมาและไมมีความหมายคําแปลในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 

แตคลองสาทรกับถนนสาทร มีประวัติความเปนมาจากบรรดาศักด์ิขุนนางในสมัยในสมัยรัชกาลที่ 5 

คือ เม่ือปพุทธศักราช 2431 มีคหบดีจีน ชื่อ เจาสัวยม บุตรพระยาพิศลสมบัติบริบรูณ (เจาสัวยิ้ม) 

อุทิศที่ดินของตนเองและทําการขดุคลองขึ้น จากแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันออกไปบรรจบคลองวัดหัว

ลําโพงนําดินที่ขุดคลองทําถนนทั้ง 2 ฝงคลอง คนทั่วไปเรียก “คลองเจาสัวยม” เม่ือเจาสัวยมไดรับ

พระราชทานบรรดาศักด์ิเปนหลวงสาทรราชายุกต คลองและถนนทั้ง 2 ฝง เรียกวา “คลองสาทร” 

“ถนนสาทร” ตอมาเม่ือการเขียนภาษาไทยไดมีการเขียนผิดเพ้ียนไปเปน “สาธร” จนกระทั่งปจจุบัน

ซึ่งเปนการเขียนชื่อคลอง และถนนสาทรผิดไปจากความเปนมาในอดีต เม่ือจัดตั้งสํานักงานเขตขึ้นได

นําชื่อถนนสาธรมาใชเปนชื่อเขตสาธร จึงใหไมถูกตองดวย เม่ือตรวจสอบแลวพบวาการเขียนชื่อเขต 

สาธร คลองสาธร และถนนสาธรเหนือ-ใต ไมถูกตองตามประวัติความเปนมาของคลองและถนน     

ซึ่งหลักฐานวาคําวา “สาทร” ใช ท ทหาร ทั้งหมด กรุงเทพมหานครจึงไดเสนอกระทรวงมหาดไทย 

โดยคณะกรรมการพิจารณารางกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 พิจารณาแลวเห็นวาคําวา 

“สาทร” ไมมีความหมายและคําแปลตามหลักภาษาไทยสวนคําวา “สาทร” มีความหมาย และคํา

แปลวา “เอ้ือเฟอ เอาใจใส” ตามหลักภาษาไทยในพจนานุกรม และเปนคําที่มาจากบรรดาศักด์ิของ

หลวงสาทรราชายุกต (เจาสัวยม)  ซึ่งตามประวัติอักขรานุกรมขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 5 จะใชท ทหาร 

ทั้งหมด เม่ือเขตสาธรจดัตั้งขึ้น และใชชื่อคลองและถนนสาธรเปนชื่อสํานักงานเขตสาธร จึงเปนการ

เขียนไมตรงกับที่มา   ชื่อบรรดาศักด์ิและหลักภาษาไทย กระทรวงมหาดไทยจึงไดประกาศลงวันที่ 23 

เมษายน 2542 เปลี่ยนแปลงชื่อ “เขตสาธร” เปน “เขตสาทร” ตามหลักฐานดังกลาว ดังนั้น ชื่อ

สํานักงานเขตสาทรตองใช ท ทหาร และถนนสาทรเหนือ-ใต ตลอดจนซอยแยกจากถนนสาทรตอง

เขียนปายชื่อเปน ท ทหาร ทั้งหมด ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฉบับประกาศทั่วไป เลม 116 ตอนพิเศษ 35 ง. ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2542 เปนตนไป “สาธร” เปน “สาทร” ทีถู่กตองตามหลักฐาน

ประวัติศาสตรความเปนมาแตอดีตและถูกตองตามหลักภาษาไทย ซึ่งจะเปนสํานักงานเขตสาทร     

“ที่เอ้ือเฟอ เอาใจใส บําบดัทุกข บํารุงสุข” ราษฎรในพื้นที่ตามอํานาจหนาที่สืบไป 
(ฝายการปกครองสํานักงานเขตสาทร) 



รวมวัดดังในเขตสาทรและบริเวณโดยรอบ 
วัดยานนาวา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

              ชื่อของวัดยานนาวานั้นมีความหมายเกี่ยวกับคติธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง

ปรากฎอยูในพระเวสสันดรชาดกกัณฑกุมาร ตอนพระเวสสันดรตรัสเรียกสองกุมาร ที่หนีชูชกลงไป

ซอนตัวอยูในสระบัว โปรดเรียกกัณหา - ชาล ี ขึ้นมาเพ่ือพระราชทานแก "ชูชก" ทีม่าขอบุตรทั้งสอง
เพ่ือเอาไปรับใชัเมียสาวคือนางอมิตตดา  พระเวสสันดรทรงกลาวอุปมาดวย สําเภายานนาวา วาเรือ
สําเภาที่พอคาใชไปมาในมหาสมุทรนั้น เม่ือถูกคลื่นลมแรง ก็อาจจะแตกทําลายได  คํากลาวของพระ
เวสสันดรคือ "ดวยเปนโลกิยนาวา ไมจริงเลย พระลูกเอย พอเห็นแตหนาเจา พระพี่นองทั้งสองเรา 
เจาจงมาเปนสําเภาทองธรรมชาต ิ อันนายชางฉลาด จําลองทํา ดวยกงแกวประกําตรึงดวยเพชรแนน

หนา แกวประพาลแผเปนดาดฟาฝาระบุระเบิดเปดชองน้ํา แกวไพฑูรยกระทําเปนราโทโมราประทับ

สลับสลัก กรอบลายรายดอกรักเนาวรัตน ฉลุฉลักเปนรูปสัตวภาพเพชรนิลแนม แกมหงสวิหค

กระหนกคาบลดารัด มังกรกัดกอดเก้ียวเปนกานขดดูสดใส ครั้นสําเร็จลาํสําเภาแลวเมื่อใดไดพระพิชัย
มงคล พระบิดาจะทรงเครื่องตนมงคลพิชัยสําหรับกษัตริย ด่ังจะเอาพระสมาบัติกระหวิดทรงเปนสรอย
สังวาลอยูสรรพเสร็จ จะเอาพระขันติตางพระขรรคอันคมกลา สุนทรจะยางเยื้องลงสูที่น่ังทายเภตราสูง
ระหง แลวไปดวยทวนธงเศวตฉัตร วายุวิเวกพัดอยูเฉ่ือยฉิว สําเภาทองก็จะลองลิ่วไปตามลม สรรพ
สัตวก็จะชื่นชมโสมนัส ถึงจะเกิดลมกาลพานกระพือพัดคือโลโภ ถึงจะโตสักแสนโตตั้งตีเปนลูกคลื่น

อยูครื้นโครมโถมกระแทกสําเภาน้ีก็มิไดวอกแวกวาบหวั่นไหวก็จะแลนระรี่เรื่อยเฉ่ือยไปจนถึงเมืองแกว 

อันกลาวแลวคือพระอมตมหานครนฤพาน"สองกุมารไดฟงคําอุปมาของพระราชบิดาจึงยอมขึ้นจากสระ 
ตองติดตามชูชกเพ่ือไปรับใชนางอมิตตดาตอไปแตจะรับใชหรอืไมคงตองใหทานไปหาอานกันเอง    
ไมทราบวาเวสสันดรชาดกนักเรียนสมัยน้ียังเรียนกันอยูหรือเปลาสวนผมเรียนถึงสองครั้งคือตอนเรียน



เตรียมอุดมปที่ ๒ กับตอนที่เรียนในโรงเรียนเตรียมนายรอยทหารบก ซึ่งจะเห็นวาเวสสันดรชาดกนั้น
เปนวรรณคดีที่ยอดเย่ียมเลยทีเดียว  สัมผัสนอก สัมผัสใน มากมาย นาหามาอานและเก็บไวเปน

สมบัติอยางยิ่ง ที่คุรุสภานาจะมีจําหนาย หลายบท ผมยังจําไดจนบัดน้ี เชน บรรยายภาพของพราน

เจตบุตร อานแลวจะเห็นภาพของพรานเจตบุตรผุดขึ้นมาใหเห็นในมโนภาพเลยทีเดียว ขอออกนอก

เรื่องวัดยานนาวาไปอีกนิด ขอบรรยายภาพของพรานเจตบุตรเพื่อใหทานไดเห็น (ทานที่ไมไดเคยอาน

หนังสือเวสสันดรชาดก) ภาพของพรานเจตบุตรขึ้นมาในมโนภาพ "ทั้งผมเผาก็ยุงยิ่ง ยุกยิกยะหยอง
แหยง แดงงะงอเงี้ยวเขี้ยวงะโงงงอน ผาประเจียดประจงจีบซอนสวมเศียรรัดกระหวัดกระหมุด

กระหมิด ชุดชิดชักชายนอยหอยหูกระตาย เรี่ยวแรงแข็งขันอยูทั้งกาย มือถือหนาไมลูกเหลาแหลม" 

ทานลอง อานดูเถอะ (ผมเขียนจากความทรงจําที่เรียนเม่ือ ๕๕ ปที่แลว สะกดผิดขออภัย) แคไมก่ี
บรรทัดยังไพเราะนัก สมัผัสใน ''เขี้ยวเงี้ยว" สัมผัสนอก เลนอักษร "ผมเผายุงยิ่งยะหยองแหยง" 
อานแลวไพเราะจริงๆ  
            ปจจุบันหากจะหาชมเรือสําเภาที่มีรูปราง และขนาดเทาของจริงนั้น นาจะหาชมไดเพียง ๓ 

แหงเทาน้ัน(เดิมมีแหงเดียวที่วัดยานนาวาแตลอยน้ําไมได)  
           แหงแรกคือที่วัดยานนาวา  ซึ่งวัดน้ีตั้งอยูริมถนนเจริญกรุง หากเริ่มตนจากสี่พระยา วิ่ง
เรื่อยไปตามถนนเจริญกรุง จนผานเจริญกรุง ซึ่งทางซายของถนนมีตึกใหญ ๆ ใหสังเกต เชน ตึก 

STATE TOWER จนผานเจริญกรุงซอย ๕๒ ใหมองขวาไวดี ๆ กอนถึงเจริญกรุงซอย ๕๔ ประตวูัด

ยานนาวาจะอยูทางขวา ตองสังเกตใหดี เพราะรถวิ่งกันมาก รถจะบังทางเลี้ยวได ถนนเจริญกรุงนั้น
ขยายไมออกแลว คงแคบเทาเดิม ดังนั้น ตองเลี้ยวขวาเขาประตูวัดทันที มิฉะนั้นจะเหมือนผม เลี้ยว
ไมทัน คราวนี้ตองไปกันอีกไกลกวาจะหาที่กลับรถได เขาไปแลวก็จะมองเห็นเรือสําเภาตั้งตระหงานอยู  
           แหงที่สอง  ไปที่สมุทรปราการ เลยไปจนถึงบางปู จะถึงเมืองโบราณ ในเมืองโบราณที่ทุก
คนควรไปชมอยางยิ่งนี้จะมีเรือสําเภาขนาดเทาเรือจริง สรางดวยไมแบบสําเภาจริง ลอยเทงเตงอยูใน
นํ้าใหชมแตไมทราบวาใหขึ้นไปชมบนเรือหรือไมเพราะผมแคชมอยูที่ริมตลิ่ง  
           แหงที่สาม  คราวนี้ตองไปไกลหนอยคือ ไปถึงจันทบุรี อ.เมือง ออกไปทางที่จะไปยังคาย
เนินวง ตําบลบางกะจะ ชมคายเนินวงแลวหางจากประตูเขากําแพงคายไปสัก ๕๐ เมตร ทางขวามือคือ 
"พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพาณิชยนาวี" แหงแรกและแหงเดียวของประเทศไทย ที่เก็บรักษา

โบราณวัตถุใตทะเลไวนับหมื่นชิ้น จัดแสดงเกี่ยวกับการคาทางเรือ ขอมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร 

ตลอดจนขอมูลการคนควาวิจัยทางโบราณคดีใตนํ้า นับเปนศูนยกลางความรูทางดานน้ีโดยเฉพาะ ซึ่ง



ภายในพิพิธภัณฑแหงนี้จะมีภาพงดงามขนาดใหญ ที่สะทอนใหเห็นบรรยากาศการคาขายทางทะเลดวย
เรือสําเภาโบราณ ในบริเวณปากแมนํ้าจันทบุรี และแบงการจัดแสดงตาง ๆ ไวเปนหอง ๆ รวม ๖ หอง 
หองที่สําคัญเกี่ยวเรื่องเรือของผมคือ "หองแสดงสินคาและวิถีชีวิตชาวเรือ" นับวาเปนหองที่โดดเดน

ที่สุดของพิพิธภัณฑน้ี เพราะสรางเรือสําเภาโบราณ (แตตอใหม) เรือลําน้ีชื่อ "บรรพนาวิน" แมจะตอ
ใหมก็ไดชิ้นสวนของเรือสําเเภาโบราณมาผสมผสาน สามารถเขาไปชมภายในเรือได ใตทองเรือจะเห็น
หองเก็บสินคาที่จะบรรทกุไปกับสําเภา ไดแก หองเก็บเครื่องปนดินเผาโบราณ หองเก็บหมาก มะพราว 

ขาว ซึ่งเปนสินคาขาออก สวนดานทายเรือชั้นลางเปนที่พักนอนของลูกเรือ มีบันไดขึ้นไปยังดาดฟาเรือ 
บนดาดฟาเรือยังแสดงบรรยากาศการทํางานของลกูเรือเอาไวดวย เชนลกูเรือกําลังขึงเชือกเพ่ือกางใบ

เรือ พิพิธภัณฑแหงนี้จึงมีคาย่ิงนัก และไมคอยจะเปดเผยตัว ผมเองไปพบแบบไมไดตั้งใจจะไป ผมไป
ชมคายเนินวงเพื่อเอามาเขียนในเรื่องจันทบุรี ในหนังสืออรอยทั่วไทยไปกับ ปตท. (เวลานี้ ปตท. พิมพ

ออกมาจําหนายตามปม ปตท. แลว ๔ ภาค คลขาดภาคตะวันออกกับกรุงเทพ ฯ ) ไปพบพิพิธภัณฑ

อยูหางจากประตูเขาคายเนินวงสกั ๕๐ เมตรเทาน้ันเอง ไปชมแลวก็คุมคา อยางนอยไดรูจักเรือสําเภา
วารูปรางที่จบัตองไดน้ันเปนอยางไร และยังมีเรือแบบตาง ๆ ที่มีในประเทศไทยจําลองเอาไวใหชมอีก

ดวย สวนสําเภาน้ันมีขนาดเทาเรือจริง หากลงน้ําก็จะลอยได แตไมไดลอยเทงเตงในน้ําเหมือนที่เมือง
โบราณ ผมไปชมเรือที่เมืองโบราณ ชมที่พิพิธภัณฑพาณิชยนาวีแลวก็ตองรีบวิ่งมาดูที่วัดยายนาวาอีกที 
เคยเห็นที่วัดยานนาวามานานเต็มทีคงจะเห็นตั้งแตยังหนุม ๆ กระมังเพราะไมคอยไดผานไปดวย  
           วัดยานนาวา  เปนวัดตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา เรียกกันวา วัดคอกควาย ครั้นมาถึงสมัย
กรุงธนบุรีไดยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวง มีพระราชาคณะปกครอง ชื่อวัดคอกควาย ดูจะเปนวัด
บานนอกไปหนอยจึงเรียกเสียใหมวา วัดคอกกระบือ แตก็ไมไดปฎิสังขรณสิ่งใด จนถึงแผนดินรัชกาล

ที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงสรางพระอุโบสถอยูดานริมแมนํ้าเจาพระยา  
            ครั้นถึงรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดใหปฎิสังขรณวัดคอก

กระบือ เม่ือปฎิสังขรณพระอุโบสถแลว ใครจะทรงสรางพระเจดียเพ่ิมขึ้น แตมีพระราชดําริวาจะสราง
เปนพระสถูปหรือพระปรางค ก็มีสรางกันมากมายหลายวัดแลว นาจะหาแบบมาสรางใหแปลกออกไป 

มีพระราชปรารภวาแตโบราณมา เรอืที่ไปคาขายกับตางประเทศก็ลวนแตใชเรือสําเภา ครั้นตอมาความ
นิยมเปลี่ยนแปลงไป คนหันไปตอเรือกําปนใบอยางพวกฝรั่งมากขึ้น ดวยเห็นวาลักษณะการใชงาน

ดีกวาเรือสําเภาจีน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นการเปลี่ยนแปลงเชนน้ัน ไดทรง

พยากรณวา ตอไปเมื่อเรือสําเภาหมดคนนิยมแลวก็จะสูญไป และตองไมลืมวากอนที่พระองคจะขึ้น



ครองราชสมบบัติน้ัน ทรงเปนเจานายที่นิยมการคาขายกับตางประเทศ และไปคาขายดวยเรือสําเภา 

จนรัชกาลที่ ๒ โปรด ฯ เรียกวา "เจาสัว" มีเงินทองมากจนเอามาถวายชวยชาติบานเมืองได ดังนั้น
พระองคทานตองเสียดายหากวันหนึ่งเรือสําเภาจะสญูไปจึงไดพยากรณไว  
            เม่ือมีพระราชปรารภแลว ไดมีพระราชดําริหาแบบอยางพระเจดียที่จะสรางไวที่วัดคอก

กระบือ ทรงระลึกถึงบารมีธรรม ซึ่งพระเวสสันดรไดอุปมาเอาไว ดังที่ไดยกมาใหอานแลว จึงโปรด ฯ 

ใหสรางพระเจดียมีฐานเปนเรือสําเภาขนาดเทาเรือสําเภาจริง ขึ้นไวที่วัดคอกกระบือตรงดานหลังของ

พระอุโบสถ (ความจริงสมัยน้ีตองเรียกวาอยูหนา เพราะตอนสรางถนนเจริญกรุงยังไมตัดผาน วัดหัน
หนาลงแมนํ้า) แลวมีพระราชดํารสัวา“คนภายหนาอยากจะเห็นวาเรือสําเภาเปนอยางไรจะไดมาดู”  
            เม่ือสรางเสรจ็เรียบรอยแลวจึงโปรด ฯ ใหขนานนามพระอารามวา "วัดยานนาวา" เม่ือเขา
ประตูวัดเขาไปแลวจะมี อาคารมหาเจษฎาบดินทร หอพระไตรปฎก สวนเรือสําเภาอยูตรงกลาง 

ดานหลังคือพระอุโบสถ ทานํ้าแมนํ้าเจาพระยา เห็นตึก เห็นสะพานขามแมนํ้างดงามอยางยิ่ง และทาง
ดานหนาเปนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
            ทางเขาหรือขึ้นเรือสําเภา เขา ทางประตูหัวเรือ ขึ้นไปแลวก็ขึ้นไปยังทายบาหลีหรือเกงจีน
ทายสําเภา ซึ่งมหีองทายสําเภาในหองนี้ จะมีรูปพระเวสสันดรโพธิสัตว กับรูปชาลีกัณหา และคําจารึก
ประดิษฐานอยุที่หองทายบาหลี และมีพระไตรปฎกหินออนเพ่ือเสี่ยงทายไว ใหทําการอธิษฐานแลวยก
เสี่ยงทาย ตองลองยกสองครั้งแหละแนนอนดี ลแงเสี่ยงทายดู แลวยกพระไตรปฎกหินออนยกขึ้นก็จะ
สําเร็จดังเราปรารถนา  
            นอกจากนี้ในหองเกงทายเรือแหงนี้ยังมี พระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาทจําลองอยูดวย 
สวนในเรือก็มีพระเจดียซึ่งเปรียบเหมือนเสากระโดงเรือ  
            หาโอกาสไปวัดยานนาวาที่เกาแกวัดหนึ่งของกรุงเทพ ฯ ใหไดสักครั้ง จะเห็นวารัชกาลที่ ๓ 

น้ันทรงโปรดที่จะบูรณะปฎิสังขรณวัดวาอารามตาง ๆ ไวมากมาย และจะไปควบคุมการกอสรางอยาง
ใกลชิดดวย เชนที่วัดยานนาวา ตอนสรางสําเภา ทรงโปรด ไปกํากับการกอสรางและโปรดใหสรางศาลา
เล็ก ๆ ประทับไดพระองคเดียว อยูทางใตของเรือสําเภา ปจจุบันศาลานอยน้ียังเก็บรักษาไวอยางดี 
เปนศาลาที่พระองคจะมาประทับเวลามาดูการกอสราง"เรือสาํเภา"  
                    (www1.mod.go.th) 

 



วัดดอน 
Wat Don 23 Soi Samanmit Charoenkrung Road Sathorn Bangkok 10120 

 

 

 
วัดดอน เปนวัดโบราณสรางมานาน ตั้งแตครั้งรัชกาลทีห่นึ่งกรุงรัตนโกสินทร แผนดิน

พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปรากฏความตามหลักฐานดั้งเดิมวา มัง

จันจาพระยาทวายเปนผูมีศรัทธาสรางขึ้น ดวยความรวมแรงรวมใจของชาวทวายในสมัยน้ัน  

มังจันจาผูเปนหัวหนาสรางวัดน้ี เดิมทีเปนขุนนางแหงพุกามประเทศ มีราชทนินามตาม

ตําแหนงที่เนมะโยกะยอดินกินเมืองทวาย ภายหลังตอมาไดเกิดขัดใจกันขึ้นกับสมเด็จพระเจาปดุงกรุง
อังวะผูดุราย ไมยอมอยูใตอํานาจพมาอีกตอไป จึงแตงทูตใหถือทองตรามาขอสวามิภักด์ิขึ้นกับไทย 
พรอมกันน้ันไดชักชวนเกลี้ยกลอมพระยามะริด และพระยาตะนาวศรีซึ่งวาราชการเมืองมะริดเมือง

ตะนาวศรีใหมารวมสวามิภักด์ิกับไทย เจาเมืองทั้งสองก็เห็นดีเห็นงาม รวมกันมีทองตราทูลความมา

ขอเปนขาขอบขันฑสีมาของไทยสยามประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระบรมบพิตรพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่หนึ่ง ทรงอนุสรณถึงความดี
ความชอบของมังจันจาพระยาทวาย ในกรณีที่ยกเมืองทวายและชักชวนเจาเมืองมะริด เมืองตะนาวศรี

ซึ่งเปนฝายพมาขาศึก ใหมาสวามิภักด์ิเปนขาขอบขัณฑสีมาของไทยนั้นประการหนึ่งกับอีกประการ

หนึ่งมังจันจาพระยาทวายผูน้ีมีความดีความชอบเปนพิเศษ โดยไดพาเอาสมเด็จพระราชภาคิไนยที่จาก
ไปนานใหมาเฝาไดพบกัน ครั้งหลานพระหลานเธอสมเด็จเจาฟากรมขุนรามินทรสุดาราชภาคิไนย ซึ่ง

เปนธิดาของเจารามณรงคพระเชษฐาธบิดี ผูถึงแกชีพิตักษัยไปนานแลว ณ กรุงเกาคราวศกึพมา เม่ือ
ไดมาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมกับสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวร ซึ่งทรงเปน

พระเจาอาทั้งสองก็นองน้ําตาเลาถวายถึงความทุกขยากลําบาก ตั้งแตบานแตกสาแหรกขาดคราวศรี



อยุธยาพาย พลัดพรากตกไปอยูเมืองพมาแลวหลบหนีมาบวชเปนรูปชีอยูที่เมืองทวาย ไดมังจันจาพระ
ยาทวายใหความอุปถัมภบํารุงคราวตกยากและพรรณนาถึงคุณความดีของมังจันจาที่อุตสาหซอนเรน

คอยบํารุงรักษาอยางเขมงวดกวดขัน ปดบังความมิใหพมารูดวยเกรงจะเกิดอันตราย พระหลานเธอ

รําพันไปถึงความทุกขยากตางๆ นานาแลวก็ทรงพระกรรแสง สมเด็จพระบรมบพิตรพระเจาอยูหัวและ
พระอนุชาธิราช ทั้งสองพระองคทรงสดับความแลวก็กลั้นนํ้าพระเนตรไวมิได ดวยความสงสารในพระ
ภาคิไนย ซึ่งเปนธิดาองคเดียวของพระเจารามณรงคพระเซษฐา เม่ือทรงพิจารณาไปความดีของมังจัน
จาพระยาทวาย ก็ปรากฏประจักษชัดขึ้น  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหมังจันจาพระยาทวายผูมีความชอบ พาครอบครัวและญาติสนิท

มิตรสหาย ขาไทบริวารอพยพมารับราชการที่กรงุเทพพระมหานคร โปรดพระราชทานที่หลวงซึ่งมีอยู 

ณ ตําบลคอกกระบือ ใหเปนที่อยูของเหลาชาวทวายที่อพยพมา เม่ือปชวด พระพุทธศักราช 2335 
แลวทรงพระกรุณาแตงตั้งใหเนมะโยกะยอดินหรือมังจันจาพระยาทวาย เปนหัวหนาปกครองดูแล

บรรดาชาวทวายเหลาน้ัน เม่ือไดที่อยูอาศัยเปนหลักฐานแลว มังจันจาพระยาทวายผูเปนหัวหนาจึง

ชักชวนผูมีจิตศรัทธาชาวทวาย ใหชวยกันขวนขวายสรางวัดขึ้นในราวปพุทธศักราช 2340  

วัดที่มังจันจาพระยาทวายสรางขึ้นน้ี โดยเหตุที่เปนวัดสรางขึ้นบนภูมิภาคอันเปนที่ดอน รอบ

บริเวณเปนที่ลุมราบ ดังนั้นจึงปรากฏนามวา วัดดอน และโดยที่วัดน้ีถูกสรางขึ้นดวยศรัทธาของ พระ
ยาทวาย พรอมกับญาติมิตรสหายชาวทวายทั้งปวง ณ สถานที่หลวงพระราชทานหลังบานทวาย ดังนั้น
ผูคนทั้งหลายจึงนิยมเรียกกันงายๆวา วัดดอนทวาย จะอยางไรก็ดีพอตกมาถึงปพุทธศักราช 2400 
ครั้งรัชกาลที ่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร แผนดินพระบาทสมเดจ็พระบรมบพิตรพระจอมเกลาเจาอยูหัว
พระองคผูทรงเปนมหาปราชญในเชิงอักษรศาสตรภาษา ไดทรงพระกรุณาเปลี่ยนนามวัดที่พระยาทวาย
สรางขึ้นน้ีวา วัดบรมสถล แตมหาชนก็ยังนิยมเรียกวา วัดดอนทวาย อยูอีกตามเดิมดวยความเคยชิน 

วัดดอนหรือวัดที่ทรงพระกรุณาเปลี่ยนนามใหใหมวาวัดบรมสถลนี้ มีบริเวณแผตลอดไปตาม

ภูมิภาคที่ดอน มีจํานวนเนื้อที่ 17 ไร 2 งาน 28 วา โดยมีคูเปนเขตวัดลอมรอบทุกดาน กลาวคือ คู
ดานเหนือและดานตะวันออกเปนเครื่องปนเขตวัดดอนกับปาชาจีน สวนคูดานใตและดานตะวันตกเปน
เครื่องปนเขตวัดดอนกบัชาวบาน  



วัดดอนนี้ เดิมทีมีแตพระสงฆชาวทวายจําพรรษาอยูเปนสวนมาก โดยมีพระสงฆอาวุโสทําหนา
ปกครองดูแลสืบตอกันมา จนถึงสมัยพระอุปชฌายจั่น รูปนี้ก็เปนชาวทวายอีกเหมือนกัน ทําหนาที่

ปกครองวัดเปนสมภารมานานชา บรรดาศิษยและชาวบานเรียกทานวาทานใหญ เปนพระอุปชฌายให
การอุปสมบทกุลบุตรทั้งชาวทวายและชาวไทย มีผูเคารพเลื่อมใสมาก ถึงมรณภาพเมื่อปพุทธศักราช 

2462 

ครั้นพระอุปชฌายจั่นหรือทานใหญถึงมรณภาพลวงลับไป พระครูกัลยาณวิสุทธิ์ ก็ไดรับการ

แตงตั้งใหเปนสมภารเจาวัดสืบมา พระครูกัลยาณวิสุทธิ์หรือหลวงพอก๋ึนน้ี ก็มีชาติกําเนิดสืบเชื้อสาย

มาแตชาวทวาย เกิดที่บานทวาย เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เปนสมภารเจาวัดดอนมาหลายสิบป 
มีเกียรติคุณในทางสมาธ ิ ภาวนาและขลังในคาถาอาคม โดยไดเลาเรียนสืบตอมาจากพระอุปชฌาย 
โดยไดเลาเรียนสืบตอมาจากพระอุปชฌายจั่นทานใหญ และอาจารยเปยมซึ่งเปนอาจารยวชิาอาคมขลัง
เรืองนาม เปนที่เคารพนับถือของคนในสมัยน้ัน จึงทําใหทานฝกใฝอยูแตในทางนี้ จนมีชื่อวาเปน

เกจิอาจารยรูปหนึ่งในบรรดาเกจิอาจารยผูมีวิชาอาคมขลังทั้งหลาย 

อนุสรณย่ิงใหญที่ทานพระครูกัลยาณวิสุทธิ์สรางไว ในฐานะที่เปนเกจิอาจารยผูทรงวิทยามนต

อันสูงยิ่ง ก็คือพระกริ่งฟาผา สาเหตุที่พระกริ่งของทานจะไดชื่อวา พระกริ่งฟาผาน้ัน เลากันวาเม่ือป
พุทธศักราช 2480 สมัยที่ยังเปนพระครูก๋ึน ผูมีวัยสี่สิบเศษ ปรารภเหตุไทยจะเขาทําสงครามอินโดจีน 

ในฐานะทีทานเคยเปนทหารมากอน จึงมีความปรารถนาอยางแรงรอนที่จะชวยประเทศชาติตามวิสัย

สมณะจะพึงกระทําได จึงคิดสรางพระกริ่งนิรันตราย เพ่ือแจกจายแกบรรดาศิษยลูกบานทวายที่ลาไป
ทัพกับทหารไทยทั่วไป ในการสรางพระกริ่งครั้งนี้ไดจัดเปนพิธีใหญ โดยตัวทานเองไปทูลอาราธนา

สมเด็จพระสังฆราช(แพ ติสสเทวมหาเถร) วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งเปนที่เคารพอยางสูงสุดใหมาทรง
เปนองคประธานจุดเทียนชัย และกํากับการบวงสรวงอันเชิญปวงเทพเจามาเขารวมพิธีศักด์ิศิษยน้ัน 
พลันอสุนีบาตจากฟากฟาก็ฟาดตกลงมาในทามกลางพิธี ใหเปนที่อัศจรรยหวั่นไหวโกลาหล ผูคน

ทั้งหลายตางตื่นตะลึงวุนวายประหลาดใจเปนหนักหนา จึงพากันเรียกชื่อพระกริ่งที่สรางครั้งนี้วา พระ
กริ่งฟาผา 

พระครูกัลยาณวิสุทธิ์ ซึ่งเปนพระอุปชฌายและเกจิอาจารยชื่อกอง ครองวัดดอนมาจนถึง

อายุขัยมรณภาพลวงลับไป เม่ือปพุทธศักราช 2507  



ครั้นการพระราชทานเพลงิศพ พระครูกัลยาณวิสุทธิ์เสร็จสิ้นแลว ทางการคณะสงฆไดแตงตั้ง
ให พระมหาวิลาศ ญาณวโร ป.ธ.9 เปนเจาอาวาสวัดดอนสืบแทนตอมา พระมหาวิลาศ ญาณวโร น้ี 

ภายหลังไดรับพระราชทานสมณศักด์ิเปนพระราชาคณะที่ พระศรีวิสุทธิโสภณ แลวรบัพระราชทาน

เลื่อนสมณศักด์ิเปนพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิโสภณ ตามลําดับ สมัยที่พระราชวิสุทธิ

โสภณไดรับตําแหนงเจาอาวาสนี้ วัดดอนเริ่มมีการพัฒนาปฏิสังขรณครั้งใหญ เพราะกุฏิและเสนาสนะ
สิ่งปลูกสรางทั้งหลายไมวาจะมองไปทางไหนลวนแตเซทรุดคร่ําคราทําทาวาจะหักพังไปทั้งวัด มี

ลักษณาการเหมือนคนแกแลเปนไขหนัก ใกลจะตายดวยถึงอายุขัยเหตุวาเสนาสนะสิ่งปลูกสราง

ทั้งหลายมีอายุมาแตสมัยพระอุปชฌายจั่นหรือนานกวาน้ันโดยมาก เม่ือตกมาถึงสมัยน้ีจึงมีสภาพชํารุด
รอแรเต็มทีเปนที่สังเวชใจแกผูพบเห็นแทนที่จะเกิดศรัทธา ทางวัดจึงวางโครงการพัฒนาใหมหมดทั้ง

เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตวัดประโยชนแลวดําเนินการกอสรางปฏิสังขรณตามโครงการที่วาง
ไว โดยเริ่มสรางกําแพงวัด กุฏิสงฆ ศาลาการเปรียญ และเสนาสนะที่จําเปนอ่ืนๆ ยกเวนอุโบสถวิหาร 
ตั้งแตปพุทธศักราช 2510 เปนตนมาจนถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2522 สิ้นเงินไปแลวจํานวน 6,050,022 
บาท (หกลานหาหมื่นย่ีสิบสองบาท) 

เม่ือไดจัดสรางสิ่งที่จําเปนในเขตสังฆาวาสเสร็จสิน้ไปพอสมควรแลว จึงไดเริ่มงานกอสราง

อุโบสถวิหารอันเปนเขคพุทธาวาสตอไป โดยทําพิธีวางศิลาฤกษ เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2518 เวลา 
16.55 น. แลวการกอสรางก็ดําเนินเรื่อยมา จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2522 สิ้นคาใชจาย 5,638,210 
บาท (หาลานหกแสนสามหมื่นแปดพันสองรอยสิบบาท) และประกอบพิธีฝงลูกนิมิต 20 มีนาคม 
2523 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิต 
นับเปนพิธีมหามงคลและเปนเกียรติประวัติสูงสงสบืไปชั่วกาลนาน. 

จากหนังสือ อนุสรณงานฝงลูกนิมิตผูกพัทธสีมา วัดดอน ยานนาวา กรุงเทพฯ 2523 

(www.geocities.com/watdonta_y) 
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อุโบสถอันงดงามของวัดโพธิ์แมน 
เรียกไดวากล่ินธูปยังไมจาง เสียงประทัดยังไมทนัหาย ดังนั้นการที่ฉันจะพามาเที่ยววัดจีนใน

วันนี้ก็เรียกวายังไมตกเทรนดจนเกินไปนัก 
       อีกทั้งวัดจีนที่จะพามาชมในวันน้ีไมใชวัดจีนหรือศาลเจาธรรมดาๆ แตเปนวัดจีนที่มีการ

ผสมผสานของศิลปะแบบ จีน-ไทย-ธิเบต ที่หาไมไดงายๆ ในวัดอ่ืนๆ ซึ่งวัดแหงนั้นก็คือ        
"วัดโพธิ์แมนคุณาราม"หรือวัดโพธิ์แมนในซอยสาธุประดิษฐ19น่ีเอง 
       วัดโพธิ์แมน หรือที่เรียกเปนภาษาจีนวา "โพวมึ้งปออึงยี่" เปนวัดจีนในพุทธศาสนานิกาย

มหายาน สรางขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2502 โดยผูสรางวัดน้ีก็คือ พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตรฯ 
(โพธิ์แจงมหาเถระ) อดีตเจาคณะใหญจีนนิกายรูปที่ 6 เจาอาวาสรูปแรกเปนผูนําสราง พรอมดวย
ขาราชการ พอคา ประชาชนที่ศรัทธาก็รวมมือกันสรางดวย มาจนถึงวันน้ีก็นับอายุของวัด 
ไดเกือบ 50 ป แลว และเจาอาวาสปจจุบันก็คือพระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจา
คณะใหญจีนนิกายรูปที่ 7 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แมจะเปนวัดจีนแตก็มีเสมาแบบไทย 

อยางที่ฉันกลาวไปแลววา อยูที่สถาปตยกรรมภายในวัดที่เปนศิลปกรรมแบบจีน-ไทย-ธิเบต  
ที่ผสมผสานกันอยางลงตัวงดงาม โดยพระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตรฯ (โพธิ์แจงมหาเถระ) เจา

อาวาสรูปแรกนั้นเปนผูออกแบบสิ่งกอสรางตางๆ ภายในวัดดวยตนเอง จะงดงามแคไหนตองลองไป
ชมกัน 
       จากซุมประตูใหญเดินเขาไปสิ่งแรกที่จะเจอก็คือวิหารหนา ซึ่งตั้งอยูดานหนาอุโบสถ ดานหนา
วิหารมีจารึกอักขระภาษาธิเบต สวนภายในเปนที่ประดิษฐานพระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว และพระ
เวทโพธิสัตวที่อยูดานหลัง อีกทั้งยังมีทาวจตุโลกบาลอยูประจํา 4 มุมของวิหารดวย ทาวจตุโลกบาลนี้
ก็เรียกวาเปนมหาเทพผูรักษาโลกและพระพุทธศาสนา ซึ่งวัดพุทธในประเทศจีนนิยม 
โลกบาลทั้ง 4 น้ันก็ไดแก ทาวธตรฐมหาราช หรือธฤตราษฎระ (ถ่ีกกเทียงอวง) ทรงเครื่องทรงแบบ

ขุนพลจีนโบราณ รูปกายสีแดง มือถือพิณ สวนทาววิรุฬหกมหาราช หรือวิรูธกะ (เจงเชียงเทียงอวง) 
มีรูปกายสีขาว ถือรม องคถัดมาคือ ทาววิรุฬปกขมหาราช หรือวิรูปากษะ (กวงมักเทียงอวง) มีรูป

กายสีดํา ถือกระบี่และง ู และองคสุดทายคือทาวเวสสุวัณ (กุเวร) มหาราช หรือไวศรวณะ (ตอบุง

เทียงอวง)มีรูปกายสีเขียวถือเจดียไวในมือขางหนึ่ง 
       สักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในวิหารหนาจนครบแลว ฉันเดินผานเขาไปยังอุโบสถของวัดโพธิ์แมน 
ตอนนี้ละที่ฉันรูสึกเหมือนผานเขาไปในฉากหนังจีนอยางไรอยางนั้น เพราะนอกจากสถาปตยกรรมและ



ลวดลายแบบจีนของอุโบสถที่ตั้งอยูดานหนาแลว ก็ยังมีพระจีนในชุดจีวรสีสมสดเดินผานไปเดินมาอีก
ตางหาก แมจะไมมีการฝกกําลังภายในกันที่ลานหนาวัด แตก็พอจะไดบรรยากาศของสํานักเสาหลิน

อยูบาง 
       แตกอนจะเขาไปดานในอุโบสถ ฉันขอชี้ชวนใหชมความสวยงามดานนอกเสียกอน ลองเงย

หนาดูบนหลังคาโบสถซึ่งเปนหลังคาสามชั้นลดหลั่นกัน และบนหลังคาชัน้บนสุดมีเจดียยอดฉัตรที่

ภายในบรรจุพระบรมสารรีิกธาตุไว ดานลางลงมายังมีตราธรรมจักร อีกทั้งยังมีกวางตัวเล็กตัวนอยยืน
อยูตามจุดตางๆ บนหลังคาโบสถ การมีตราธรรมจักรและกวางนี้เองที่นาจะเปนสวนผสมแบบไทย 
เพราะไมคอยจะพบตราธรรมจักรและกวางในสถาปตยกรรมแบบจีนเทาไรนัก 
       และอยาลืมสังเกตตราพระปรมาภิไธยยอ "ภปร" ที่ประดิษฐานอยูที่หนาบันของอุโบสถดวย 
เพราะเปนตราที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานใหเม่ือครั้งที่พระองคเสด็จพระราชดําเนิน

มาประกอบพิธียกฉัตรเจดียพระอุโบสถนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรีระของพระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตรฯ (เจาคุณโพธิ์แจง) 

งามไมแพกัน เม่ือเดินขึ้นบันไดเขาสูพระอุโบสถก็จะไดพบพระประธานองคใหญที่มีชื่อวา "พระพุทธ
วัชรโพธิคุณ" ซึ่งเปนชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระประธานองคน้ีสีทองอราม 
ดานขางเปนเสาสีแดงสดมีมังกรสีทองพันตัวรอบเสาดูนาเกรงขาม และเมือ่มองไปดานบนหลังคา หาก



เพงมองดีๆจะเห็นหมูพระพุทธรูป1,000องคประดิษฐานอยูดานบนดวย 
       สวนผนังดานขางของอุโบสถทั้งสองดานยังประดับตกแตงดวยรูปพระอรหันต 500 รูปที่หาก
มองไกลๆ อาจจะดูเหมือนรูปวาดธรรมดา แตเม่ือเดินมามองดูใกลๆ ก็จะรูวาแทจริงแลวภาพนี้เปน

ภาพโมเสกขนาดใหญสีสนัสดใสสวยงามมากทีเดียว 
เขาไปกราบพระประธานและชมสิ่งตางๆ ในโบสถน้ัน ก็เปนเวลาเดียวกับที่พระสงฆเขามาสวดมนต

พอดี ฉันจึงไดโอกาสน่ังฟงบทสวดภาษาจีนที่ฟงดูแปลกหูไปจากบทสวดภาษาบาลีที่เคยไดยินบอยๆ 
บทสวดมนตที่พระสงฆนิกายจีนสวดนี้ฟงๆ ไปก็คลายกับการรองเพลง เพราะมีเสียงสูงเสียงต่ํา แถม
ยังมีการตีกลองใหจังหวะเสียอีกฟงแปลกหูแตก็สรางสมาธิไดเหมือนกัน 
       เม่ือพระสวดเสร็จฉันจึงเดินออกมาดานนอกอุโบสถอีกครั้ง แลวก็สังเกตเห็นวาที่วัดวัดโพธิ์

แมนฯ แหงนี้แมจะเปนวัดจีน แตรอบอุโบสถของวัดก็ยังมีใบเสมาซึ่งแสดงถึงอาณาเขตของการทําสงัฆ
กรรมแบบเดียวกับวัดไทย โดยมุมอุโบสถทั้ง 4 มุมจะมีใบเสมาหินออนเหลาน้ีอยู 2 ใบ ดวยกัน ใบ
หนึ่งเปนแกะสลักเปนเครื่องหมายรูปวัชระธิเบต และอีกใบหนึ่งแกะสลักเปนรูปทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 
เปนการผสมผสานระหวางจีน-ไทย-ธิเบตที่เห็นไดชัดเจน 
       แตขึ้นชื่อวาเปนวัดจีนแลวก็ตองมีเทพเจาตางๆ ที่ชาวจีนเคารพนับถือ ซึ่งก็อยูดานหลังโบสถ
น่ันเอง ที่น่ีฉันไดสักการะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว และ พระกษิติครรภโพธิสัตว นอกจากนั้นที่
ศาลาดานหลงันี้ก็ยังมีสรีระของเจาคุณโพธิ์แจงมหาเถระ เจาอาวาสรูปแรกของวัดโพธิ์แมนคุณาราม 

และผูออกแบบวัดที่ฉันกลาวไปแลวตอนตนใหสักการะกันดวย 
       ภายในศาลาที่ประดิษฐานสรรีะของเจาคุณโพธิ์แจงนั้นก็ยังมีประวัติของทานอยางละเอียด ทํา
ใหฉันไดทราบวาทานเปนชาวจีน เกิดเม่ือ พ.ศ.2444 ที่เมืองเกกเอ๊ีย มณฑลกวางตุง เม่ือบวชเขามา
เปนพระสงฆแลวก็ไดบําเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรม รวมทั้งเรียนรูอรรถธรรมจากพระอาจารยหลายทาน 
จนนับไดวาเปนปราชญและเปนพระมหาเถระผูมีเมตตาธรรมตอประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนึ่งในสี่ทาวจตุโลกบาลภายในวิหารหนา 
ไทย ทานไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการพระราชทานเลื่อนสมณ

ศักด์ิถึง 7 วาระดวยกัน ซึ่งในอดีตยังไมเคยมีปรากฏวามีพระสงฆจีนนิกายรูปใดที่ไดรับเกียรติสูง

เชนน้ีมากอน โดยสมณศักด์ิสูงสุดของทานก็คือพระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตรฯนั่นเอง 
       ที่น่ีจึงนับเปนวัดจีนในกรุงเทพฯ ที่นาสนใจเปนอยางยิ่งอีกหนึ่งแหง แมจะเลยเทศกาล

ตรุษจีนไปแลว แตฉันเชื่อวาหากไดมีโอกาสมากราบพระพรอมกับชมศิลปะ 
 

(www.thaisarn.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

โดยคุณพอเปาโล สุรชัย ชุมศรีพันธุ 

1. ฯพณฯ  ยวง   นิตโย BANGKOK 1965-1973 

     2. ฯพณฯ มีชัย  กิจบุญชู BANGKOK 1973  

นับตั้งแตป 1965 ที่มิสซังสยามไดรับการแบง และ ยกขึ้นเปน  

สังฆมณฑลตาง ๆ มาจนถึงปน้ีคือ 1990 ก็เปนเวลา 25 ปพอดี   
สําหรับเรื่องการแบงแยกและการยกมิสซังสยามเชนน้ีเพ่ือใหมีการ

ปกครองและบรหิารแบฐานันดรของพระศาสนจักร (Ecclesiastical 

Hierarchy) ในป 1965 มาจนถึง ป 1990 น้ี จะยังไมพูดในบทความนี้ ขอใหสังเกตวาในขณะที่
พระศาสนจักรในเมืองไทยยังคงเปน “มิสซังสยาม” อยูน้ี มิสซังสยามอยูในระบบการปกครองและบริ 
หารโดยมี Apostolic Vicar เปนประมุข เราอาจจะแปลไดวา “รองอัครสาวก” หรือ “ผูแทนพระ
สันตะปาปา” โดย Apostolic  Vicar น้ีจะไดรับการแตงตั้งเปนสังฆราชของสังฆมณฑลใดสังฆ

มณฑลหนึ่ง ซึ่งถือเปนตําแหนงทางการของพระศาสนจักรเวลาเดียวกนัถูกถือวาเปนผูที่ถูกสงมาใน

ฐานะผูแทนพระสันตะปาปาในลักษณะเชนน้ี Apostolic Vicar  จึงเปน Titular Bishop (In 

Partibus Infidelium) ซึ่งหมายความวาเปนสังฆราช แตไมตองประจํา ( Residence) ในทองที่ที่



ถูกกําหนดไวตามตําแหนง (สังคายนาที่เมือง Trent กําชับเรื่องนี้อยางแข็งขัน) แตใหไปทําหนาทีเ่ปน

ผูแทนพระสันตะปาปาแทน Title ที่ไดรับมาจึงเปนแคเพียงเกียรติศักด์ิเทาน้ัน  

เหตุผลที่สมณกระทรวง PROPAGANDA FIDE ตองสง Apostolic Vicar ออกมา
ทํางานในลักษณะเชนน้ี (แทนที่จะทําใหงาย ๆ โดยการแตงตั้งใ หเปนสังฆราชของทองที่ที่จะสงไปเลย 
ก็สิ้นเรื่อง)ก็เปนเพราะวา หากไมทําเชนน้ี มันจะไมสิ้นเรื่องอยางวา แตจะกลายเปนกอเรื่องมากขึ้น 

เน่ืองจากเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ และนาสนใจ ผมจะขอสรุปเหตุผลใหฟงยอ ๆ โดยใชภูมิหลัง 

(Background) บางอยางมาประกอบ ดังนี้ : 

ใน ศต. ที่ 14 และ 15 แขกมุสลิม หรือ พวก เติรก (TURK) กําลังมีอํานาจมากและ

รุกรานยุโรป และเมื่อเมืองสําคัญเชน Constantinople ถูกตีแตกในวัน ที่ 29 พ.ค. 1453 ชาว
ยุโรป และพระศาสนจักรเองก็เริ่มกลัวกันวา ยุโรปจะรอดพนมือของพวกเติรกหรือไมในยุโรปตอนนั้น
ก็มีเพียงประเทศ 2 ประเทศที่มีอํานาจและเขมแข็งเพียงพอที่จะตานทานการรกุรานของพวกแขก

มุสลิมได ไดแก โปรตุเกส และสเปน นอกจากมีอํานาจและกําลังเพียงพอแลว ยังมีความกาวหนาใน
การสํารวจดินแดนใหม ๆ อีกดวย กษัตริยของทั้ง 2 ประเทศ (ซึ่งเปนประเทศคริสตัง) ตางกข็อ

อํานาจจากพระสันตะปาปา ที่จะทําหนาที่เผยแพรความเชื่อไปยังดินแดนที่เพ่ิงคน พบใหม ๆ เหลาน้ัน 
บรรดาพระสนัตะปาปาในสมัยน้ัน ตางก็เห็นถึงประโยชนทั้งดานวิญญาณและดานวัตถุดวย ก็ไดมอบ
สิทธิพิเศษมากมายแกพวกนักสํารวจของ โปรตุเกส และสเปน และมอบหมายใหทั้ง 2 ประเทศนี้ทํา

หนาที่เผยแพรความเชื่อในลักษณะเชนน้ี สิทธิพิเศษเหลาน้ีทําใหประเทศ โปรตุเกส และสเปน กุม

บังเหียน การแพรธรรมเอาไว รวมทั้งยังประโยชนตาง ๆ ดวย เราเรียกกันรวม ๆ วา PADROADO 
หรือ PATRONAGE ผมขอยกตัวอยางเล็ก ๆ นอย ของสิทธิพิเศษเหลาน้ี เชน 

- โปรตุเกส และ สเปน มีสิทธิ์ขาดแตผูเดียวที่จะเผยแพรศาสนาคาทอลิกในดินแดนที่

คนพบใหม ๆ 

- มีสิทธิ์กําหนดผูที่จะเปนสังฆราช พระสงฆ ประจําตามสถานที่ตาง ๆ มีสิทธิ์สราง วัดวา
อารามและอืน่ ๆ 



- ผูที่จะเขามาในดินแดนเหลาน้ี ที่ถูกคนพบเพื่อเผยแพรศาสนา ตองไดรับอนุญาตจาก

โปรตุเกส หรือสเปน เสียกอน และตองผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ 

ในสถานที่ที่กําหนดไว เชน โปรตุเกส กําหนดใหกรุงลิสบอนเปนจุดตรวจ เปนตนและ

เน่ืองจากทั้ง โปรตุเกส และสเปน ตางก็เปนมหาอํานาจดวยกันทั้งคูในส มัยน้ัน เพ่ือมิใหทะเลาะวิวาท 
และบาดหมางกันเอง โลกใบนี้ก็กวางใหญ พระสนัตะปาปา ALEXANDERVI จึงไดออกกฤษฎีกา 
INTER CAETERA วันที่ 3 พ.ค. 1493 แบงโลกออกเปน 2 ซีก โดยการขีดเสนจากขั้วโลกหนึ่งไป
ยังอีกขั้วโลกหนึ่ง ซีกโลกดานตะวันตกมอบให สเปน, ดานตะวันออกมอบใหโปรตุเกส. ทั้ง โปรตเุกส 
และสเปน ตางก็หวงแหนสิทธิพิเศษเหลาน้ี ซึ่งไดรับการเพิ่มพูนมากขึ้นในสมัยของพระสันตะปาปายุค
ตอ ๆ มาใครจะมาลวงล้ําตอสิทธพิิเศษน้ีในดินแดนของต นไมได เรื่องราวของการหวงแหนสิทธิ

เหลาน้ีมีมาจนถึง ศต. ที่ 19 แมในสมัยที่หมดความเปนมหาอํานาจไปแลวก็ตาม เราจะเห็นวาใน

ระบบนี้ พระสันตะปาปาสูญเสียอํานาจในการแพรธรรมไปอยางมากมายในดินแดนใหม ๆ เพราะตก
อยูในมือของโปรตุเกสและสเปน (ใครดูภาพยนตรเรื่อง The Mission ก็คงจะพอเขาใจ และเห็นภาพ
ชัดเจนขึ้น แตกรุณาอยาเชื่อภาพยนตรทั้งหมดวาเปนเรื่องจริง) ดังนั้นหลังจากการสงัคายนาสากลที่

เมือง Trent ระหวางป 1545-1563, ทางโรมเห็นวาระบ บนี้ไมเหมาะสม และมีหลายอยางที่เปน

อุปสรรคตอการแพรธรรม จึงหาหนทางที่จะเอาอํานาจการแพรธรรมกลับคืนมาและเพื่อมิใหมีขอ

บาดหมางกับทั้ง 2 ประเทศนั้นดวย ก็ตองหาทางออกที่เหมาะสมโดยการกอตั้งสมณกระทรวง 

Propaganda Fide ขึ้นมาในป 1622 เพ่ือรับผิดชอบในการแพรธรรมในสวนตาง ๆ ของโลก 

บังเอิญในชวงป 1622 น้ันประเทศโปรตุเกสกําลงัอยูในสภาพสูญเสียความเปนมหาอํานาจ อยางไรก็

ตาม การที่ Propaganda Fide จะทําอะไรสักอยางเพื่อการแพ รธรรม ก็ตองทําดวยความ

ระมัดระวัง เพ่ือมิใหเกิดเรื่องขึ้นได เพราะอาจะไปลวงล้ําสิทธิพิเศษตาง ๆ เหลาน้ัน การแตงตั้ง

สังฆราชปกติเปนไปไมได เพราะเปนสิทธิพิเศษประการหนึ่ง แตก็ไมมีสิทธิพิเศษขอใดที่ขัดแยงกับการ
สงผูแทนพระสันตะปาปา เขามาดูงานในเขตดินแดนเหลาน้ันรวมทั้งในเขตที่ยังไมถูกยึดครองโดย 

โปรตุเกส และสเปน ดังนั้นทางเดียวที่ทําไดคือ แตงตั้งพระสังฆราชและมอบหมายใหเปน 
Apostolic  Vicar ดังกลาวถึงกระนั้นก็ดี ทั้ง 2 ประเทศนั้นตางก็ถือวา บรรดา มิชชันนารีของ 
Propaganda Fide ไดเขามาลวงล้ําสิทธิพิเศษของตน จึงไมยอมรับอํานาจของพระสังฆราชที่ถูกสง
มา เรื่องของเรื่องก็คือ บรรดามิชชันนารีของ Padroado และของ Propaganda Fide ก็ตอง



ทะเลาะกันและบาดหมางกันในทุกภาคของโลกก็วาได (สําหรบัผูที่สนใจ เรื่องนี้เปนเรื่องที่นาศึกษาอยู
มากในมิสซังสยามเองก็มีการทะเลาะกันเรื่องนี้เชนเดียวกัน)  

ในสวนที่เก่ียวกับมิสซังสยาม บรรดา Apostolic Vicar ที่ทาง Propaganda Fide สง
มาจากคณะพระสงฆ M.E.P. (Missions Etrangeres de Paris) ทั้ง 3 ทานแรกคือ ฯพณฯ 
Lambert de La Motte , ฯพณฯ Pallu และ ฯพณฯ Ignatius Cotolendi มิไดถูกแตงตั้งใหเปน
ผูแทนพระสันตะปาปาในมิสซังสยาม แตเน่ืองจากในดินแดนที่ถูกกําหนดมาคือ จีน, ตังเกี๋ยและโคจิน
จีน กําลังมีการเบียดเบียนศาสนา ฯพณฯ Lambert และ ฯพณฯ Pallu จึงตองตั้งหลัก อยูที่อยุธยา 
สวนทาน Cotolendi เสียชีวิตไป พระสังฆราชทัง้ 2 เห็นวาประเทศสยามใหอิสระตอการประกาศพระ
ศาสนา สถานการณตาง ๆ ก็เอ้ืออํานวย จึงขออนุญาตจากโรมทํางานในดินแดนนี้ รวมทั้งขอใหโรม 
ยกดินแดนนี้ขึ้นเปนเขตปกครองโดยมี Apostolic Vicar เปนประมุขดูแล ซึ่งการขอนี้ก็สําเร็จเปนไป
ในป  1669 และป 1674 มิสซังสยามก็มี ฯพณฯ Laneau เปน Apostolic Vicar คนแรก 
แนนอนที่สุดบรรดามิชชันนารีของ Padroado ซึ่งอยูในสยามเวลานั้น ยอมไมยอมรับอํานาจของ

พระสังฆราช  

มิสซังสยามจึงตองถูกนับวาเปนมิสซังแรกที่มีมิชชันนารี M.E.P. ไดมาทํางาน และถูกนับวา

เปนมิสซังแรกของคณะสงฆคณะนี้ดวย นอกจากนี้ที่อยุธยาเองยังเปนแหงแรกที่มีการจัดประชุม 

Synod ป 1664 ผลของการประชมุน้ี ทําใหเกิดมีการพิมพคูมือที่รวบรวมคําสั่งสอนและวิธีการแพร
ธรรมสําหรับพวกมิชชันนารีขึ ้น คูมือน้ีถูกจัดพิมพขึ้นถึง 12 ครั้ง มิสซังสยามยังเปนสถานที่แหงแรก
ที่กอตั้งบานเณร หรือวิทยาลัยกลางขึน้มาเปนแหงแรกของคณะ M.E.P. เพ่ือผลิตพระสงฆพ้ืนเมือง
ขึ้นมาทํางานโดยจัดขึ้นแหงแรกที่มหาพราหมณ(ตอมายายไปที่อันนาม, อินเดีย และปนัง ตามลําดับ) 

ในการประชมุ Synod ครั้งนั้นยังไดตกลงกันกอนที่จะกอตั้งคณะนักบวชพื้นเมืองที่เรียกกันวา “คณะ

รักไมกางเขน Amantes de La Croix “ ขึ้นมาดวย โดยที่จะใหมีสมาชิก มีทั้งชาย และหญิง 
รวมถึง พระสงฆ นักบวช และฆราวาสดวย แตเทาที่สามารถจัดตั้งไดก็เปนแคนักบวชหญิงเทาน้ัน 

มิสซังสยามเจริญกาวหนาขึ้นมาเปนลําดับ แมวาจะมีอุปสรรคนานัปการ แตก็เรียกไดวา
กาวหนา แมจะเปนความกาวหนาอยางชา ๆ ก็ตาม ในสมัยตอ ๆ มา ก็มีการแยกมิสซังลาวออกจาก

มิสซังสยาม และมีการเผยแพรศาสนาออกไปตามสวนตาง ๆ ของประเทศ จนในที่สุดก็มีการแบงการ



ปกครองออกเปนสังฆมณฑลตาง ๆ ใ นปจจุบันเราก็ยังคงเรียกกันติดปากวา สังฆมณฑลตาง ๆ น้ัน

เปนมิสซัง เชน เรียกสังฆมณฑลจันทบุรีวา มิสซังจันทบุรี ซึ่งถาหากจะเรียกกันตามฐานะที่ถูกตอง
แลว ก็คงจะเรียกเปนมิสซังไมได Apostolic Vicar คนสุดทายของมิสซังสยาม ไดแก ฯพณฯ ยวง 

นิตโย เปน Tilular Proshop ของ OBBA และเปน ฯพณฯ ยวง นิตโย น้ีเองที่เปนพระอัครสังฆราช
องคแรกแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในป 1965 

เม่ือเราเขาใจคําวา “มิสซังสยาม” คําน้ีแลว ก็ควรจะหันมาสนใจเกี่ยวกับความแตกตาง

ระหวาง มิสซัง กับ อัครสังฆมณฑล ดวย 

ในวันที่ 18 ธ.ค. 1965 โดยอาศัยแรงสนับสนุนจาก ฯพณฯ John Gordon และฯพณฯ 
Angelo Pedroni สมณทูตวาติกันประจําคาบสมุทรอินโดจีน โรมไดแตงตั้งและแบงแยกมสิซังสยาม
ออกเปนแขวงการปกครองของพระศาสนจักร 2 แขวงดวยกัน คือแขวงกรุงเทพฯและแขวงทาแร-

หนองแสง คําวาแขวงนี้ใชคําภาษาอังกฤษวา Ecclesiastical Province หรืออาจเรียกเปน 

Metropolitans ก็นาจะได Metropolitan แหงกรุงเทพฯ มีสัง ฆมณฑลอื่น ๆ ประกอบดวย สังฆ

มณฑลราชบรุี, สังฆมณฑลจันทบุรี ,สังฆมณฑลเชียงใหม สวน Metropolitan แหงทาแร-หนอง
แสง มีสังฆมณฑลอื่น ๆ ประกอบดวย สังฆมณฑลอุดรธานี, สังฆมณฑลอุบลราชธานี และสังฆ
มณฑลนครราชสีมา  

โปรดสังเกตวา เขตจันทบุรีถูกยกขึ้นมาเปนสังฆมณฑลแลว ตั้งแตวันที่ 18 ธ.ค. 1944 
และสังฆมณฑลอุบลรา ชธานีก็อยูในระดับสังฆมณฑลแลวตั้งแตวันที่ 7 มิ.ย. 1953 สังฆมณฑลที่ถูก

ยกขึ้นมาในวันที่ 18 ธ.ค. 1965 จึงมีเพียง 6 สังฆมณฑลดังกลาวขางบนแลว สวนสังฆมณฑล

นครสวรรคไดรับการยกขึ้น เม่ือวันที่ 26 ก.พ. 1967 และสังฆมณฑลสุราษฎรธานี เม่ือวันที่ 26 มิ.ย. 

1969 

หนังสือพิมพทางการของรัฐวาติกัน (L’ OSSERVATORE ROMANO) ไดประกาศวา

พระสันตะปาปาเปาโลที ่ 6 โปรดใหสถาปนาพระฐานานุกรมในประเทศไทย (Ecclesiastical 

Hierarchy) ตั้งแตวันที่ 18 ธ.ค. 1965 และในหนังสือประวัติพระศาสนจักรไทยไดกลาวไววา ขาว
น้ียอมจะยังความยินดีอยางใหญหลวงมาสูชาวคาทอลิกในประเทศไทย เปนอันวาพระศาสนจักรใน



ประเทศไทยไดยางขึ้นสูระดับเดียวกันกับพระศาสนจักรในประเทศที่เจริญแลว แนนอน ความยินดีน้ี

ยอมตองมีเหตุผลจึงจะดีใจกันได เหตุผลที่วาน้ีก็คงไมใชอะไรอื่น นอกจากวาเปนเพราะตองมีความ

แตกตางกันระ หวาง การปกครองมิสซังสยามโดย Apostolic Vicar กับ การปกครองของสังฆ
มณฑลโดยมีพระสังฆราชเปนประมุข  

การเปลี่ยนระบบการปกครองจากมิสซัง มาเปน สังฆมณฑล หากจะใหเปรียบเทียบก็อาจ

เปรียบไดเหมือนกับ กรุงศรีอยุธยาที่ถูกปกครองโดยกษัตริยที่กษัตริยพมาแตงตั้งขึ้นหลังจากชนะกรุง
ศรีอยุธยาแลว กับการปกครองโดยอิสระโดยกษัตริยไทย การเปรียบเทยีบแบบนี้อาจจะไมดีพอ แต
ผมยกขึ้นมา ก็เพ่ือใหเขาใจจริงขึ้นเ ทาน้ัน และเพื่อใหเปนหลักเปนเกณฑสักหนอย ผมก็จะขอยกเอา
กฎหมายของพระศาสนจักรฉบับที่ 1983 มาแสดงถึงความแตกตางกันน้ีสักเล็กนอย ความจริงผม
นาจะเอากฎหมายฉบับที่ 1917 มาใชมากกวา แตเพ่ือใหเขากับยุคสมัย กฎหมายฉบับใหมน้ีก็นาจะ

เหมาะสมมากกวา 

1. การปกครองแบบ Apostolic  Vicariate และ 

Apostolic Prefecture 

กฎหมายมาตรา 371 กลาวไวมีใจความวา 

Apostolic  Vicariate และ Apostolic Prefecture ไดแกสวนที่
แนนอนสวนหนึ่งของประชากรของพระซึ่งยังไมไดถูกยกขึ้นเปนสังฆ

มณฑล เน่ืองจากสภาพแวดลอมเฉพาะเจาะจง และซึ่งถูกมอบหมายให

อยูในการอภิบาล Apostolic Vicar หรือ Apostolic Prefect ซึ่ง
ปกครองสวนนี้ในนามของพระสันตะปาปา 

โดยทั่ว ๆ ไปแลวกอนที่ดินแดนมิสซังจะกลายเปนสังฆมณฑล ก็จะมีขบวนการดังตอไปนี้ 

คือ  

ก. จัดตั้งขึ้นเปนมิสซัง (Mission) 

ข. จากนั้น มิสซังจะถูกยกขึ้นเปน Apostolic Prefecture (ในกรณีน้ี มิสซังราชบุรไีดเคย
ถูกยกขึ้นมาถึงขั้นน้ี โดยพระสงฆ ซาเลเซียน. (Salesian) 



ค. และที่สุด จะกลายมาเปน Apostolic  Vicariate ปกครองโดย Tilular Bishop 

ในกฎหมายป 1917 ( Cann. 293-311) จะกลาวถึงฐานะทางกฎหมายของ 

Apostolic  Vicar และ Prefect ไวอยางชัดเจน แตในกฎหมายใหมน้ีมิไดกระทําเชนน้ี อาจเปน
เพราะการปกครองแบบนี้ในสมัยปจจุบันเกือบจะหมดไปแลวก็เปนได อยางไรก็ตาม กฎหมายใหมก็

พูดถึงการทําหนาที่ตาง ๆ ของพวกผูแทนพร ะสนัตะปาปานี้วาพวกเขาจะกระทําหนาทีใ่นนามของพระ
สันตะปาปาเอง ตามปกติแลว จะทํางานผานทางสมณกระทรวง Propaganda Fide และเพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ กฎหมายมาตรา 495 และ 502 ยังสั่งใหมีสภามิสซัง (Missionary 

Councils) เพ่ือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานแพรธรรมดวย พวกผูแทนพระสันตะปาปา มีหนาที่ที่จะตอง
มาเคารพหลุมศพ น.เปโตร และเปาโล พรอมทั้งปรากฏตัวตอหนาพระสันตะปาปาตามเวลาที่กําหนด 

ซึ่งเรียกกันวา Ad Limina Visit. (Can. 400 ) แตหากไมสามารถมาได ก็สามารถสงผูแทนซึ่งอาจ
เปนคนหนึ่งคนใดที่อาศัยอยูที่โรมแลวทําหนาที่แทนได สวน Apostolic Prefect ไมถูกบังคับใหทํา
ตามกฎหมายขอน้ี (ในกรณีของสังฆมณฑล หากสังฆราชมา Ad Limina Visit ไมได ผูแทนจะตอง
เปนบุคคลในคณะสงฆที่อาศัยอยูในสังฆมณฑลนั้น ๆ ) ความจริงยังมีกฎหมายอีกหลายขอ ที่

กลาวถึงบทบาทและหนาที่ของผูแทนพระสันตะปาปา แตยังไมจําเปนตองกลาวอยางละเอียดทั้งหมด  

2. การปกครองแบบ สังฆมณฑล (Diocese) 

กฎหมายมาตรา 369 กลาวไวมีใจความวา สังฆมณฑลไดแกสวนหนึ่งของประชากรของ
พระ ซึ่งถูกมอบหมายใหอยูภายใตการอภิบาลของสังฆราช โดยความรวมมือของคณะสงฆ เพ่ือวาการ
รวมมือรวมใจภายใตนายชุมภาบาลผูน้ีในองคพระจิตเจา โดยผานทางพระวรสาร และศีลมหาสนิทจะ
เปนการสรางพระศาสนจักรเ ฉพาะ ในที่ซึ่งจะสามารถพบพระศาสนจักรหนึ่งเดียว ศักด์ิสิทธิ์สากล 

และสืบจากอัครสาวก ของพระเยซูคริสตเจาได 

พระสังฆราชของสังฆมณฑลเปนผูแทนของพระศาสนจักรสากล (ไมใชของพระสันตะปาปา

เทาน้ัน) ทํางานรวมกับคณะสงฆและมีฝายงานตาง ๆ เปนระบบระเบียบ บทบาทและหนาที่ของ

พระสังฆราชมกํีาหนดไวในกฎหมายใหมน้ีอยางกวางขวางมาก จะเรียกวา เปนพระสันตะปาปา

ของสังฆมณฑลก็ไมนาจะผิดจากภาคปฏิบัติมากนัก 



เราสามารถพูดไดวา การที่เขตหนึ่ง ๆ ถูกยกขึ้นมาอยูในระดับสังฆมณฑล ตองถือวามี

ความสําคัญมาก เพราะมีการปกครองที่อิสระมากกวา มีระบบระเบียบ มีศักด์ิศรีสูงมาก ไมถูกถือวา

เปน Subdivision หรือสวนยอยของพระศาสนจักรสากลอีกตอไป แตเปนผูแทน หรือภาพเหมือน
ของพระศาสนจักรสากล 

เรื่องสุดทายที่ผมขอพูดสั้น ๆ ก็คือ เม่ือวันที่ 18 ธ.ค. 1965 น่ันเอง กรุงเทพฯ และ ทา
แร-หนองแสง ไดถูกยกขึ้นเปน Metropolitans พระสังฆราชแหงกรุงเทพฯ และทาแร-หนองแสง 
ถูกยกขึ้นมาเปน อัครสังฆราช แหงอัครสังฆมณฑล การเปนอัครสังฆมณฑลนี้มีความสําคัญอยางไร
และมีความหมายอยางไร และอัครสงัฆมณฑลมีบทบาทและหนาที่ตอสังฆมณฑลอื่น ๆ ที่ประกอบอยู

ในเขต Metropolitan ของตนอยางไร ผมขอแนะนําผูที่สนใจใหไปอานดูวิทยานิพนธปริญญาเอก 
ของคุณพอวิชา  หิรัญญการ ซึ่งไดพูดถึงเรื่องนี้ไวอยางชัดเจน ตั้งแตความหมายของคํา ประวัติความ
เปนมา หนาที่และปญหาที่เกิดขึ้น. วิทยานิพนธ เลมน้ีจะพบไดที่หองสมุดสํานักพระสังฆราช (หากไมมี
ก็นาจะมีไว) หรือมิฉะนั้นก็ตองขอจากคุณพอวิชา คําวา Metropolitan น้ีปรากฏขึ้นมาครั้งแรกใน
สังคายนาสากลที่เมือง Nicea ในป 325 ใน Canon. ที่ 4 สิทธิและหนาที่ในการเรียกและเปน
ประธานการประชุม Synod เย่ียมเยียนสังฆมณฑลที่อยูในแขวงของตน และคอยดูแลเรื่อง การเลือก

สังฆราชใหมดวย ในกรณีที่ตําแหนงวางลง อํานาจของ Metropolitan เคยมีมากจนกระทั่งวาเกิด
ปญหากับพระสันตะปาปาวาอํานาจของ Metropolitan เปนอํานาจเดียวกันกับของพระสันตะปาปา

หรือไม ในที่สุดฝายพระสันตะปาปาก็ชนะ และชยัชนะนี้ยังสามารถเห็นไดโดยอาศัย Pallium ซึ่งเปน
เครื่องหมายแทนอํานาจสูงสุดของพระสันตะปาปา และพระสนัตะปาปาก็จะมอบอํานาจใหแก บรรดา
พระสังฆราชโดย Pallium น้ี แนนอนอํานาจของ Metropolitan มีมากพอสมควรทีเดียว แตหลาย
ครั้งอํานาจนี้ก็ถูกขัดขวางเพราะไปกระทบกระเทือนคนอ่ืนดวย บางครั้งก็อาจถูกถือวาเปนการกาวกาย
ในงานของสังฆมณฑลอื่น ๆ เปนตน ในหนา 123 ของวิทยานิพนธของคุณพอวิชา ไดมีการเสนอแนะ
วา คงจะเปนการดีกวาหากจะให Metropolitan เขามามีสวนในการเลือกตั้งพระสันตะปาปาดวย น่ีก็
ยอมแสดงวา การที่ไดรับการยกขึ้นมาเปน Metropolitan ตองมีความหมายพิเศษในพระศาสนจักร 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดรับเกียรติน้ีคือถูกยกขึ้นมาเปน Metropolitan มาถึง 25 ป
แลว ยอมตองมีความหมายเปนพิเศษ สําหรับชาวเราทุกคน เราจะพูดวา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ



เปนแมของอัครสังฆมณฑลอื่น ๆ ในประเทศไทยก็ไมผิดอะไร นอกจากน้ีประมุขของอัครสังฆมณฑล
ปจจุบันก็ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนพระคารดินัล คือ พระคารดินัล มีชัย กิจบุญชู อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จึงมีความสมควรดวยประการทั้งปวง ที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ป น้ีอยางมีความหมาย
มากที่สุด 

ผมหวังวาผูอานที่ติดตามจนถึงบรรทัดน้ี คงจะไดรับประโยชนอะไรบาง ไมมากก็นอย 

สํานวนภาษาการเขียนของผมมีขอบกพรองมากมาย ก็ขออภัยดวย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใน

บทความนี้ ก็ขอความกรุณาจากผูรูชวยแกไขใหดวย สุดทายน้ีเบื้องหลังแทจริงของความเปนมาของ

อัครสังฆมณฑลไดแก ความใจกวาง ความเสียสละ ของบรรดามิชชันนารีทั้งหลาย ใหเรามอบคํา

ภาวนาและน้ําใจของเราแดพวกทานเหลาน้ันดวย(www.catholic.or.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รวมสถานฑูตในเขตสาทรและบริเวณโดยรอบ 
 สถานฑูตที่นาสนใจในเขตสาทร 

Bundesrepublik Deutschland 

บุนเดสเรพูบลิค ดอยทชลันด 

สหพันธสาธารณรฐัเยอรมน ี

 
 
 
 
 
 
 

 
เบอรลิน (หลวง) 

 

เมืองหลวง   เบอรลิน  52°31′ N 13°24′ E 

ภาษาราชการ   ภาษาเยอรมัน 
รัฐบาล    สหพันธสาธารณรัฐ 
 ประธานาธิบดี  ฮอสท เคอเลอร 
 มุขมนตรี  อังเงลา แมรเคิล  
 รองมุขมนตรี  ฟรันซ มึนเทเฟอริง 
เนื้อที่  ทั้งหมด  357,050 กม. (อันดับที่ 63) 137,858 ไมล 

 พ้ืนนํ้า (%)    2.416 

สกุลเงิน   ยูโร (€) (EUR) 

  ธงชาติ    ตราประจําชาติ



Republik Singapura 
เรปูบลิก ซงีาปูรา 

新加坡共和国 
ซินเจียโพ กงเหอกั๋ว 

சி க  யர  
ซิงกัปปูร กุดิยรส ุ
สาธารณรัฐสิงคโปร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิงคโปร (หลวง) 
เมืองหลวง   สิงคโปร 1°17′ N 103°51′ E 
ภาษาราชการ   ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย (ภาษาประจําชาติ) ภาษาจีนกลาง และภาษา

ทมิฬ 
รัฐบาล    สาธารณรัฐระบบรัฐสภา 
 ประธานาธิบดี  เซลลาปน รามานาทาน 
 นายกรัฐมนตรี  ลี เซียน ลุง 
เนื้อที่  ทั้งหมด  699 กม. (อันดับที่ 190)  270 ไมล 

 พ้ืนนํ้า (%)    1.444 
สกุลเงิน   ดอลลารสิงคโปร (SGD) 

  ธงชาติ    ตราประจําชาติ



Commonwealth of Australia 
เครือรฐัออสเตรเลีย 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แคนเบอรรา (หลวง) 
เมืองหลวง   แคนเบอรรา  35°15′ S 149°28′ E 
ภาษาราชการ   ภาษาอังกฤษ (โดยพฤตินัย) 
รัฐบาล    สหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ 
 ประมุข   สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แหงสหราชอาณาจักร 
 ผูสําเร็จราชการ ไมเคิล เจฟเฟอรี 
 นายกรัฐมนตรี  จอหน ฮาวเวิรด 
เนื้อที่  ทั้งหมด  7,686,850 กม. (อันดับที่ 6)  2,967,909 ไมล 

 พ้ืนนํ้า (%)    1 
สกุลเงิน   ดอลลารออสเตรเลีย (AUD) 
 
 
 
 
 
 

  ธงชาติ       ตราประจําชาติ



 مليسيا
มาเลเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กัวลาลัมเปอร (หลวง) 
เมืองหลวง   กัวลาลัมเปอร  2°30′ N 112°30′ E 
ภาษาราชการ   ภาษามาเลย 
รัฐบาล    สหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ 
 ผูปกครองสูงสุด สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตาน มีซาน ไซนัล อาบิดีน 
 นายกรัฐมนตรี  อับดุลลอห อะหมัด บาดาวี 
เนื้อที่  ทั้งหมด  329,758 กม. (อันดับที่ 66)  127,287 ไมล 

 พ้ืนนํ้า (%)    0.3 

สกุลเงิน   ริงกิต (RM) (MYR) 
 

(www.wikipedia.org) 
 
 
 
 
 
 

      ธงชาติ    ตราประจําชาติ



สวนสาธารณะที่นาสนใจในเขตสาทรและบรเิวณโดยรอบ 
 
 
 
 

 

สวนลุมพินี นับเปนสวนสาธารณะแหงแรกของประเทศไทย ตั้งอยูบนถนนพระรามที่ 4 

ลอมรอบดวยถนนวิทยุ ถนนราชดําริ และซอยสารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

กอสรางในสมัยรัชกาลที่ 7 ในที่ดินเดิมเน้ือที่ 360 ไร ณ ทุงศาลาแดง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวพระราชทานสําหรับสราง "สยามรัฐพิพิธภัณฑ" เพ่ือจัดแสดงสินคาไทยเปนครั้งแรก 

และจัดใหเปน “สวนสาธารณะ" สําหรับประชาชน พรอมทั้งพระราชทานนามวา "สวนลุมพินี" ซึ่งเปน

ชื่อสถานที่ประสูติของพระพุทธเจาในประเทศเนปาล แตพระองคเสด็จสวรรคตกอนจึงไมแลวเสร็จ 

ในบริเวณใกลเคียง ยังเปนที่ตั้งของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สวนลุมไนตบาซาร และ สถานี

รถไฟใตดิน (สถานีสีลม และ สถานีลมุพินี) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(http://203.155.220.217/office/ppdd/publicpark/thai) 



บานเรือนไทยที่นาสนใจในเขตสาทรและบริเวณโดยรอบ 

 

บานเรือนไทย "ซอยสวนพลู" 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 ศูนยเสริมสรางทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได

เสริม สรางประสบการณในรูปแบบใหม โดยนําคณะผูบริหารและคณาจารยทัศนศึกษา ณ "บานซอย
สวนพลู" ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเปนบานเรือนไทยสมัยโบราณที่คงไวซึ่งเอกลักษณ และ
ประเพณีไทย   โดยมี ดร. เกษม ศิริสัมพันธ หัวหนาโครงการปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร เปน
วิทยากรบรรยาย 
 
ประวัติความเปนมาของซอยบานสวนพลู 

บาน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ตั้งอยูเลขที่ 19 ซอยพระพินิจ สาทรใต ซึ่งคนทั่วไปเคย เรียก

กันวา บานซอยสวนพลู ประกอบดวยกลุมเรือนไทย และศาลาไทย ตั้งอยูบนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร 
เรือนไทยเปนเรือนเครื่องสับภาคกลางแท ซึ่งรื้อถอน จากที่เดิมมาปลูกขึ้นใหมในรูปทรงเดิม แตไดจัด
วางและปรับปรุงสภาพการใชสอยใหเปนแบบหมูเรือนคหบดี เรือนทั้ง 5 หลงั มิใชกลุมเรือนคหบดี
ทั้งหมด เปนเรือนที่ซื้อมาจากที่ตาง ๆ กัน แตสามารถกลมกลืนและใชประโยชนไดอยางลงตัว ทานเจา 
ของไดใชเวลากวา 20 ป ในการสรางและตกแตงทั้งอาคารและสวนใหสมบูรณสวยงามอยางที่เปนอยู
ในปจจุบัน  

ทาน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดอยูอาศัยที่ซอยพินิจมาหลายสิบป ในระยะแรกไดเชาบานอยูที่
ปากซอย ตอมาใน ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดยายเขามาอยูกับ ม.ร.ว. บุญรับ พินิจชนคดี ผูเปน
พ่ีสาวในบานไมที่อยูติดกับบาน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ซึ่งเปนที่อยูของ ม.ล.รองฤทธิ์ เจาของบานทานไดเลา



วาทานมีความฝนอยากอยูในบานเรือนไทยมานานแสนนาน เพราะประทับใจในความละเมียดละไม 

และวิถีชีวิตของคนที่อาศัยในบานเรือนไทย  
เม่ือปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณ พ.ศ. 2484 ทานไดซื้อที่ดินที่ติดกับที่ ม.ร.ว.บุญรับ 

ไวในราคาตารางวาละ 7 บาท ซึ่งเจาของที่ดินเดิมใชเปนที่ปลูกสวนพลู หลังจากนั้นประมาณ 10 ป 
ทานไดไปเห็นเรือนไทยหลังหนึ่งแถวเสาชิงชา ซึง่เทศบาลกรุงเทพไดริบมา แลวทิ้งไวในสภาพทรุด

โทรม จึงขอซื้อมาในราคา 2,700 บาท และไดทิ้งไวในที่เดิมอีกพักหนึ่ง พอนานเขาก็มีคนเขามาแกะ
หนาตางประตูไป ทานจึงใหคนรื้อถอนและนํามาไวยังที่ดินที่ทานซื้อเอาไว จนกระทั่งในป 2503 ไดมี
ความคิดที่จะปลูกสรางบานอยูอาศัยเปนการถาวร จึงไดใหนายเชื่อม ซึ่งเปนผูรับใชที่ใกลชิดมานานไป
เสาะหาเรือนแบบ เรือนไทยภาคกลางอีก 2 หอง มาจากบานเดิมที่ผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และนําชางปรุงเรือนจากผักไหมาทําการ สรางตามวิธีการสรางบานไทยแตโบราณ ชุมชนชาวผักไหจึงมี
ความผูกพันกับราชสกุลปราโมชมานาน เพราะหมูบานน้ีเปน เลขฝพาย ซึ่งอยูใตการบังคับบัญชาของ
พระองคเจาคํารบ ซึ่งเปนพระบิดา ของม.ร.ว. คึกฤทธิ์ บานทั้ง 3 หลัง สรางเสร็จใน เวลา 6 เดือน 
และทานเจาของไดใหทําพายทาสทีองประดับไวเหนือประตูอาคาร  

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ไดเริ่มเขาอยูอาศัยในบาน หลังจากที่ไดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และสมเด็จพระนาง เจา ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จประพาสประเทศตาง ๆ ในอเมริกา และยุโรปเปน
เวลาหลายเดือนเม่ือ พ.ศ. 2503 และได อาศัยอยูในบานน้ีมากวา 30 ป จนถึงแกอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ.

2538  
หมูเรือนไทยที่เปนที่อยูอาศัยประกอบดวยเรือนไมสักขนาดตาง ๆ กัน 5 เรือนและหอนก มี

นอกชานเชื่อมถึงกันตลอด ชั้นลางเปนใตถุนโลงตามแบบบานไทย เม่ือขึ้นบันไดดานหนาทางขวามือจะ
เปนอาคารประธาน คือเรือนหองแรกที่ซื้อมาจาก เสาชิงชาซึง่เปนเรือนระดับคหบดี ที่ประณีตงดงาม
กวาหลังอื่น และเปนเรอืนที่เลาลือกันวาเจาของเดิมคนสุดทายเปนสุภาพ สตรีชรา ซึ่งคงจะรักบานน้ี
มาก เพราะเมื่อยายเรือนเขามาอยูที่ซอยสวนพลูแลวก็ยังคงติดตามผูกพันอยู คนในบานปจจุบันยัง 

เรียกเรือนหลังนี้วา "เรือนคุณยา" แตเดิมทานเจาของบานใชเปนหองพระและหองรับแขกในกรณี

พิเศษ แตตอมาเม่ือไดสราง หองพักขึ้นใหม จึงจัดหองนี้เปนหองรับแขก ทางดานซายมือของบันได
เปนเรือนที่ใชเปนหองนอน และตรงขามเปนเรือนที่ใช เปนหองหนังสือ ทั้ง 2 หลังนี้เปนเรือนชานที่
ไดมาจากชาวบานผักไห ตอมาเม่ือทานเจาของไดเขามาอยูที่กลุมเรือน 3 หลังนี้ แลว จึงคอย ๆ สราง
เรือนหลังอื่นเพ่ิมเติม เพราะบานแบบไทยสามารถสรางเพิ่มขึ้นไดเรื่อย ๆ ตามความจําเปน และความ 



สะดวก เพราะเปนหลังแยกจากกัน มิไดรวมอยูในอาคารเดียวกันเหมือนบานสมัยใหม เรือนเล็ก 2 
หลังซึ่งกระหนาบอยูซาย ขวาของเรือนรับแขกหลังหนึ่งเปนหอพระ อีกหลังหนึ่งเปนหองนั่งเลนสวนตัว
ตรงขามกับเรือนรับแขกเปนศาลาเล็กมองลงไป ในสวนหลังบานเรียกวา หอนก  

ศาลาไทยหลงัใหญดานหนา ที่แยกออกจากเรือน เอาใชในงานตาง ๆ นอกจากเปนที่อยูอาศัย 

เชนการทําพิธีไหวครู นาฎศิลปและดนตรี การตอนรับแขกสําคัญทั้งไทยและเทศ สวนเรือนหลัง

สุดทายคือ หอพระ สรางเสร็จประมาณ 2524 รวม เวลาทั้งหมดกวา 20 ป สวนสวนในบริเวณบานได
จัดและดัดแปลงมาตลอดชีวิตของทาน สิ่งกอสรางสุดทายคือ ลิฟท ซึ่งไดติดตั้งเมื่อ 2-3 ป กอนทาน
ถึงแกอนิจกรรม ซึ่งทานไมสามารถขึน้ลงบันไดไดสะดวกเปนอาคารเดียวที่แปลกแยกกวา อาคารใด ๆ 
ทั้งหมด ทําใหเสียสนุทรียไปบาง แตเม่ือคํานึงวาบานน้ีเปนที่อยูอาศัยของเจาของบาน ในการบูรณะจึง

คง ไวเชนเดิม  

 
 
 
 
 

 
 

การปรับปรงุบานซอยสวนพลู 
กอนที่เจาของบานจะถึงแกอนิจกรรม ทานไดเชิญ ดร.สุวิชญ รศัมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร 

มาปรึกษาเรื่อง การซอมแซมบานที่ทรุดโทรม เพ่ือเปนการสนองเจตนารมยของทานใน มูลนิธิคึกฤทธิ์ 

50 ในพระบรมราชูปถัมปของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงไดขออนุญาต 

ม.ล.รองฤทธิ์ เจาของบานคนปจจุบัน จัดการ ซอมแซมบานใหเขาสูสภาพเดิม โดย ดร.สุวิชญเปนผู
ควบคุม และเห็นวาเม่ือซอมแซมเสร็จแลว ควรจะเปดใหสาธารณชนไดเขาชม  

จุดประสงคในการเปดบานซอยสวนพลู เพ่ือใหประชาชนไดระลึกถึงเจาของที่ไดสราง

คุณประโยชนไวใหแกบานเมือง เปนอยางมาก อีกอยางหนึ่งคือเรือนไทยที่เปนที่อยูอาศัยจริง ๆ หาดู
ไดยากในสมัยน้ี เปนเรือนไทยที่สามารถดัดแปลงใหใช ประโยชน เรือนลักษณะนี้หาดูไดยากย่ิงนักใน
หมูเรือนไทยที่ยังคงลักษณะเรือนคหบดีไวแบบเดิม มีเครื่องใหความสะดวก เชน หองน้ําที่ทันสมัย 



การติดเครื่องปรับอากาศ เน้ือที่ใตกลุมเรือนก็ดัดแปลงใหเปนหองเขียนหนังสือ สวนหองเตรียม 
อาหารจะเก็บซอนอยูตามมุม โดยยังคงรักษาสภาพโลงของใตถุนเรือนไวไดอยางสมบูรณ การจัดจึง

ตองจัดใหเหมือนเดิม ทุกอยาง เพ่ือแสดงใหคนรุนหลังเห็นถึงการดํารงชีวติที่เรียบงายและใกลชิดกับ
ธรรมชาต ิ 

สวนตัวเจาของบานจะใชพ้ืนที่บริเวณที่เปนเรือนไทยโบราณเขยีนหนังสือ ขอเขยีนตาง ๆ ที่มี

อิทธิพลกวางขวางตอ สังคมไทย เชน คอลัมนในหนังสือพิมพ บทความสารคดี นิยาย ฯลฯ มอง
ออกไปเปนสนามกวางใหญ และไมยืนตน ซึ่ง สวนมากจะเปนไมที่มีกลิ่นหอมตามขอบลูกกรงจะตั้ง
กระถางไมดัด ไมดอก ไมใบ และไมผล เหนือขอบระเบียงแขวนกรงนก ที่สรางอยางงดงาม เลี้ยงนก
พ้ืนเมืองไทยที่รองไพเราะ และหลายตัวเปนนกที่หายาก สําหรับโตะรับประทานอาหารภายใน บานก็

เปนโตะไมธรรมดา แตอาหารที่นําขึน้โตะทุกม้ือจะตองเปน อาหารลิ้น อาหารตา และจมูก ทั้งยัง

ปริมาณมากพอที่จะ เลี้ยงแขกที่มาโดยไมไดนัดหมายไดไมต่ํากวา 8 คน ตามประเพณีไทยที่วาใคร
มาถึงเรือนชานตองตอนรับ  

โดยปกติทานเจาของบานเปนคนรักตนไมมาก ตนไมทุกกระถางจะเปนผูเลือกวางประดับเอง 

ในการจัดครั้งนี้จึงจัด ใหเหมือนเดิม แตไมมีสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ตามที่ทานเคยเลี้ยงไว ทําใหขาด

บรรยากาศเดิม ๆ แตการนําสิ่งมีชวีิตมาเลี้ยงแลวไม มีคนดูแลนั้นไมใชวิสัยของเจาของบาน เพราะ
ทานเปนคนเมตตาตอสัตวมาก  

อยางไรก็ตามแมวาบานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ไมไดเรียกวาพิพิธภัณฑ เพราะวาตองการเนนถึงวิถี
การดํารงชีวติแบบ ไทย และบุคลิกพิเศษของเจาของบาน แตบานน้ีก็เก็บประวัติศาสตรไวมากมาย 

เพราะทานเปนผูที่มีประสบการณตาง ๆมาก มาย โดยผานชีวิตมาอยางโชกโชนไมวาจะเปนเรื่องดีหรือ
เรื่องราย หากพูดถึงทางการเมืองกลาวไดวาถนนทุกสายมุงเขามาที่ บานซอยสวนพลู บุคคลทุกระดับ
ไมวาจะเปน ขาราชการ ทหาร ตํารวจ นักการเมือง พลเรือน ลวนเคยไปมาหาสูบานหลงันี้ แลวทั้งสิ้น 
รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่ตองการเขามาหาความรูอารยธรรมไทย และการเมืองไทย และผูที่ตองการ
คําปรึกษาก็ สามารถเขามาที่ใตถุนบานไดเสมอ ในอีกดานหนึ่งเคยมีกลุมตํารวจมาบุกยิงเรือนคุณยา 
จนเปนเรื่องเลากันในบานวาทําให คุณยาตกใจและประตูเรือนเกิดตกนํ้ามัน ขัดลางอยูนานเปนเดือนก็
ไมหยุดไหล จึงตองเอาทองมาปดจึงหยุดไหล  



ประวัติของทาน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในเรื่องของการงานไดแสดงไวเปนนิทรรศการที่อาคาร
ไทยหลังหนา ซึ่งแยก ตางหากจากกลุมอาคารที่เปนที่อยูอาศัย โดยทานเจาของไดทําสวนไมดัดมี

กําแพงสองขางและบอบัวยาวเพื่อแสดงความ เชื่อมโยงของอาคารสองกลุมใหรวมเขาเปนบานเดียวกัน  
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