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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาการน าเสนอชุมชนผ่านเร่ืองเล่าของคนในชุมชนคอนเซ็ปชัญ น้ีมีจุดประสงค์เพื่อ
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชน และการน าเสนอชุมชนผ่านเรื่องเล่าของคนในชุมชนคอน
เซ็ปชัญ ที่ โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งจาก เอกสาร บทความ งามวิจัย หนังสือ รวมไปถึงการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชน 
 การศึกษาฉบับน้ีเป็นการศึกษาในอีกแง่มุมหน่ึงผ่านความทรงจ าและการเน้นย้ าน าเสนอ
เรื่องราวปละประสบการณ์ของคนในชุมชนว่า เรื่องเล่าของแต่ละคนน้ันแตกต่างกันอย่างไร แต่ละคน
น้ันต้องการจะน าเสนอสิ่งให้ในความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อผู้ศึกษา ซึ่งจะท าให้ทราบถึงความ
ภูมิใจในการที่จะแสดงจุดเด่นในชุมชนของเขาอย่างไรก็ตามงานวิจัยฉบับน้ีถือเป็นการศึกษาในแง่มุม
หน่ึงซึ่งยังไม่มีในงานวิจัยก่อนหน้าน้ี 
 ผลการศึกษาพบว่าคนในชุมชนจะน าเสนอสิ่งต่างๆผ่านเร่ืองเล่าซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
เรื่องอันได้แก่ ประวัติศาสตร์ องค์กรหรือสถาบันที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง, ศาสนาและอาหาร ซึ่งท าให้
ทราบว่าคนในชุมชนมีการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนผ่านทางการสั่งสอนและการเล่าเร่ืองของบรรพ
บุรุษหรือคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ประกอบกับเอกสารตีพิมพ์ต่างๆที่แจกในชุมชน โดยที่เรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์และมุมมองของแต่ละคนน้ันมีความเหมือนต่างปะปนกันไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
งานวิจัยเรื่องการน าเสนอชุมชนผ่านเรื่องเล่า : กรณีศึกษาชุมชนคอนเซ็ปชัญ  ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วย
ความกรุณาให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาภาคพิพนธ์ อาจารย์นิตยาภรณ์ พรมปัญญา กรรมการ
สอบความก้าวหน้าภาคพิพนธ์ อาจารย์จุฑามาศ ประมูลมาก และผู้ประสานวิชา อาจารย์เกตุชพรรณ์ 
ค าพุฒ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 
ขอขอบคุณบิดา,มารดาและสมาชิกในครอบครัวของผู้วิจัย ที่เป็นก าลังใจและช่วยสนับสนุนในเรื่อง
ต่างๆแก่ผู้วิ จัย ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ช่วยเหลือให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยต่างๆของผู้วิ จัย 
ขอขอบคุณนายณัฐวุฒิ เนาวบุตร, นายทัณฑิชัย ใจหาญ และนางสาวกนกพร ลออจันทร์ ที่ช่วยผู้วิจัย
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามและให้ค าแนะน าต่างๆในการท างานวิจัยฉบับน้ี ขอขอบพระคุณบาทหลวง
ยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล และอาจารย์แสงเดือน โพธิ์ไทร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในชุมชนคอนเซ็ปชัญ และขอบขอบคุณคนในชุมชนคอนเซ็ปชัญทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้วิจัยได้ใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาจนท าให้งานวิจัยฉบับน้ี อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือและมีไมตรีที่ดีต่อผู้วิจัย ซึ่งเป็นก าลังใจ
ให้ผู้วิจัยท างานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วง 
 
และขอขอบคุณเพื่อนๆ SEAs #11 ทุกคน ที่ร่วมหัวจมท้ายด้วยกันมาตลอดระยะเวลาสี่ปี ขอบคุณ
ส าหรับค าแนะน าที่ดี ความช่วยเหลือและก าลังใจของทุกคน 
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บทท่ี 1 
  

บทน า 
 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ชุ มชนไทย เชื้ อส าย โป รตุ เกสหลายๆแห่ ง ในประ เทศไทย  ทั้ ง ใน จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา และในกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้ได้พบเห็นในปัจจุบันเป็นผลมาจาก
เมื่อ พ.ศ.2061(ค.ศ.1518) อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้ท า
สนธิสัญญาพระราชไมตรีและการค้ากับโปรตุเกส โดยทางการโปรตุเกสได้รับสิทธิ ต้ังชุมชนของตนและ
ได้รับอิสระในด้านนับถือศาสนาคริสต์  ซึ่งชุมชนชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ าเจ้าพระยาด้านตะวันตกถือว่าเป็นหมู่บ้านโปรตุเกสแห่งแรกของประเทศไทยหรือสยาม
ในขณะน้ัน ต่อมาในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาท าสงครามกับพม่า หมู่บ้านชาวโปรตุเกสแห่งน้ีได้รับความ
ความเสียหายอย่างหนักและสลายตัวลงพร้อมกับการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 
(ค.ศ.1767) ท าให้หมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยาต้องรกร้างว่างเปล่า ชาวโปรตุเกสจากชุมชนที่รอดจาก
สงครามได้อพยพย้ายหนีไปตามที่ต่างๆ อาทิเช่น ชุมชนกุฎีจีนย่านวัดซางตาครู้ส ชุมชนกาลหว่าร์วัด
แม่ลูกประค า และชุมชนบ้านเขมร (คอนเซ็ปชัญ) ซึ่งก่อนหน้าการเสียกรุงของกรุงศรีอยุธยา ก็มีการ
อพยพของชาวโปรตุเกสจากหมู่บ้านโปรตุเกสอยุธยาไปยังบริเวณต่าง ๆ ด้วย 
 ชุมชนบ้านเขมร (คอนเซ็ปชัญ) ต้ังอยู่ที่ซอยมิตตคาม แขวงวชิ รพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนที่ประกอบด้วย 200 หลังคาเรือน สมาชิกส่วนหน่ึงของชุมชนบ้านเขมร 
(คอนเซ็ปชัญ) มีบรรพบุรุษเป็นชาวโปรตุเกสที่เข้ามารับราชการเป็นทหารอาสา ร่วมรบกับกรุงศรี
อยุธยา ต้ังแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์จึงทรงพระราชทานที่ ดินบริเวณซึ่งแต่เดิม
เรียกว่า “ต าบลสวนพลู” ให้ส าหรับสร้างวัดและเป็นที่อยู่อาศัย เหตุที่ชุมชนน้ีถูกเรียกว่า “ชุมชนบ้าน
เขมร” เป็นเพราะมีชาวเขมรที่นับถือคาทอลิกหรือพวกเข้ารีต ประมาณ 400-500 คน อพยพเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานบ้านเรือนในบริเวณน้ี จนเวลาต่อมาผู้คนจึงเรียกหมู่บ้านน้ีว่า “บ้านเขมร” และบางคร้ังวัดคอน
เซ็ปชัญก็ถูกเรียกว่าวัดเขมรตามไปด้วย  
 ปัจจุบันชุมชนบ้านเขมร ถูกเรียกชื่อเป็นชุมชนคอนเซ็ปชัญตามชื่อโบสถ์ สมาชิกทั้งผู้
ที่มีเชื้อสายโปรตุเกส, มอญและผู้ที่มีเชื้อสายเขมร หลายครอบครัวในชุมชนเป็นครอบครัวที่ต้ังอยู่ใน
พื้นที่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ท าให้เกิดความสัมพันธ์แบบเครือญาติและมีความสมัครสมานสามัคคี
อย่างยิ่งในชุมชน นอกจากน้ียังปรากฏอิทธิพลทางด้านภาษาโปรตุเกสในกลุ่มสมาชิกบางส่วน 
ตัวอย่างเช่น ค าที่ใช้เรียกญาติพี่น้องเป็นภาษาโปรตุเกส เช่น เรียก "พ่อ" ว่า "ป๋าย" หรือ "ไป๋" , เรียก 
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"อาผู้ชาย" ว่า "ติว" และ เรียก "อาผู้หญิง" ว่า "เต" ในปัจจุบันที่ชุมชนแห่งน้ียังคงมีการท าอาหารตาม
ต ารับของโปรตุเกสอยู่เช่นเดียวกับชุมชนเชื้อสายโปรตุเกสอื่นๆ  ได้แก่ ขนมฝร่ัง เพียงต าหรับของที่น่ี
จะแตกต่างจากต าหรับของกุฎีจีน รวมไปถึงหมูหันแบบไม่ผ่ากลางซึ่งมีลักษณะเหมือนกับที่เมืองกัวร์ 
ประเทศอินเดียที่เคยเป็นเมืองอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อน  ท าให้เป็นที่ทราบกันว่า ณ ชุมชนแห่ง
น้ี ยังมีกลุ่มคนผู้สืบเชื้อสายชาวโปรตุเกสอาศัยอยู่ การประกอบพิธีกรรมความเชื่อทางค ริสตศาสนา 
อย่างเช่นพิธีถอดพระก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสอีกด้วย ดังน้ันเอกลักษณ์
โปรตุเกสที่เห็นได้ชัดในชุมชนในชุมชนแห่งน้ีคือ ชื่อสกุลโปรตุเกสที่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร 
หลักฐานส าคัญที่สามารถยืนยันถึงเรื่องน้ีได้ชัดเจน คือ บัญชีศีลล้างบาป เล่ม 2 ของวัดคอนเซ็ปชัญ 
ซึ่งมีอายุราวร้อยกว่าปี ได้ระบุชื่อและนามสกุลของทารกในชุมชนเป็นภาษาโปรตุเกส เช่น ตระกูลดา 
ครู้ส (Da Cruz) โรดริเกส (Rodrigues)  ริเบยโร (Ribeiro) ฯลฯ และจากแผ่นป้ายหลุมฝังศพหลาย
หลุมที่สุสานของวัด พบว่าได้มีการจารึกชื่อและนามสกุลของผู้ตายซึ่งเป็นคนในชุมชนเป็นภาษา
โปรตุเกส 
 ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถือว่าเป็น
ภูมิภาคที่มีความหลากหลาย ซึ่งในแต่ละประเทศต่างก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นของตน
แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆ ด้วยความหลากหลาย เช่นน้ีท าให้ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีความเด่นชัดและแตกต่างไปจากวัฒนธรรมในภูมิภาคอื่นๆ  ซึ่งประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพราะถูกใช้เป็น
แบบแผนในการด าเนินชีวิตให้กับผู้คนในสังคม ประเพณีมักเกิดมาจากความเชื่อและหลักค าสอนของ
ศาสนาที่สังคมน้ันๆนับถือ ซึ่งประเพณีตามแบบความเชื่อของศาสนาของทุกๆศาสนาจะสะท้อนให้เห็น
ถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สังคม แนวความคิด จิตใจ ตลอดจนวัฒนธรรมของคนในชุมชนน้ันๆได้
อย่างชัดเจน 
 หากมองย้อนกลับไปด้วยสภาพลักษณะของสังคมไทยหรือสยามในอดีต ที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชาวโปรตุเกส เป็นปัจจัยที่ท าให้ชุมชนและคนเชื้อสายโปรตุเกสสามารถรักษาเอ
ลักษณ์ความเป็นโปรตุเกสที่ได้รับการหล่อหลอมประกอบสร้างท าให้เกิดวัฒนธรรมในแบบฉบับของคน
ไทยเชื้อสายโปรตุเกส และถึงแม้ว่าในปัจจุบันกาลเวลาได้เปลี่ยนผ่านหมุนไป ความเป็นยุคแห่งโลก
ภิวัฒน์ได้ก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม จนกลายมาเป็นรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมที่เห็นได้ในปัจจุบัน 
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1.2 ค าถามการวิจัย  
 
 1. ชุมชนคอนเซ็ปชัญมีความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนจากอดีตมาถึงปัจจุบัน
อย่างไร 
 2. ชุมชนคอนเซ็ปชัญมีการน าเสนอชุมชนอย่างไร โดยผ่านวิธีการเล่าเร่ือง 
 
1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา 
 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนคอนเซ็ปชัญ 
 2. เพื่อศึกษาการการน าเสนอชุมชนของชาวคอนเซ็ปชัญผ่านวิธีการเล่าเร่ือง 
 
1.4 สมมติฐานในการศึกษา 
 
 ในช่วงต้นคริสต์ศักราชที่ 15 โปรตุเกสได้เข้ามาสร้างสัมพันธไมตรีกับอยุธยา โดย
แรกเริ่มแม้จะเป็นเพียงการเข้ามาติดต่อเพื่อการค้าเท่าน้ัน แต่การเข้ามาค้าขายของชาติยุโรปชาติแรก
น้ีได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในด้านต่างๆตามมา โดยเฉพาะการช่วยเหลือทางก าลังทหาร ซึ่งได้ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปรตุเกสใกล้ชิดมากขึ้นตามล าดับ ต่อมาจึงได้มีพระราชานุญาตให้ชาว
โปรตุเกสสามารถเข้ามาเผยแพร่ศาสนาได้รวมไปถึงพระราชทานที่ดินเพื่อที่จะเข้ามาต้ังถิ่นฐานที่อยู่
อาศัยในอาณาจักรอยุธยา ภายหลังในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ได้มีการพระราชทานที่ดิน
ส าหรับสร้างวัด และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวโปรตุเกสกลุ่มหน่ึง ณ ต าบลสวนพลูซึ่งในปัจจุบันคือ
บริเวณโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และได้มีการสร้างวัดพระแม่ปฏิสนธินิรมล (วัดคอนเซ็ปชัญ)ขึ้น ในรัช
สมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้มีพระราชานุญาตให้ชาวเขมรเข้ารีต  ที่หนีภัย
จลาจลจ านวนหน่ึงมาอาศัยอยู่ในบริเวณน้ีร่วมกับชาวโปรตุเกส เป็นเหตุให้หมู่บ้านบริเวณน้ีได้ชื่อว่า 
"บ้านเขมร"ต้ังแต่น้ันมา 
 ในอดีตชุมชนบ้านเขมร (คอนเซ็ปชัญ) มีจุดเด่นในด้านของความหลากชนชาติ 
ก่อให้เกิดสังคมและวัฒนธรรมในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การเข้ามาอยู่ร่วมปะปนกันใน
ชุมชนแห่งน้ีก่อให้เกิดการสะสมของวัฒนธรรมต่างๆเข้าด้วยกัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาชุมชนได้เกิด
ปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงกับทฤษฎีวิวัฒนาการกับการคัดเลือกตามธรรมชาติ  ซึ่งเป็นถือกระบวนการ
รักษาเอกลักษณ์ของชุมชน จะเห็นได้จากการที่ ชาวหมู่บ้านมิตตคาม(ตอนเซ็ปชัญ) เลิกพูดภาษา
โปรตุเกสต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 1 โดยหันไปพูดภาษาเขมรตามชาวเขมรอพยพ ต่อมาจึงหันมาพูด
ภาษาไทยและเขียนภาษาไทยด้วยอักษรโรมัน เรียกว่า "ภาษาเขมร" ชาวญวนที่เข้ามาสมทบในรัชกาล
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ที่ 3 พูดภาษาถิ่นของญวนเก่าแก่แห่งคริสต์ศตวรรษที่ 18 เรียกว่า "ภาษาอันนาม"และใช้กันเรื่อยมา
โดยมิได้พัฒนาไปตามภาษาญวนของชาวเวียดนาม เพิ่งจะเลิกใช้เมื่อคราวสงครามโลกคร้ังที่ 2 เพื่อ
ตอบสนองรัฐนิยมของรัฐบาลสมัยน้ันประเพณีในหมู่บ้านแห่งน้ีมีทั้งของชาวโปรตุเกส ญวนเก่าและ
ไทยผสมกันอยู่ ประเพณีเขมรไม่เหลืออยู่เลย ส่วนประเพณีโปรตุเกสและประเพณีญวนเก่าก าลังจะสูญ
หายไปอย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนในหมู่บ้านแห่งน้ีต้องการเป็นไทยอย่างสมบูรณ์ โดยเกิดความเข้าใจ
ผิดกันเป็นส่วนใหญ่ว่าจะเป็นไทยอย่างสมบูรณ์ต้องลืมประวัติศาสตร์ของตน และพยามเชื่อว่าบรรพ
บุรุษของตนคือไทยน้อยที่อพยพมาจากจีนมาตามลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ความเข้าใจผิดเช่นน้ีเป็น
อันตรายต่อหลักฐานอันมีค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง  
 ในปัจจุบันชุมชนคอนเซ็ปชัญ ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ ของชุมชนไว้ได้แก่ 
นามสกุลโปรตุเกส พิธีถอดพระ ซึ่งจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนที่สด การมีแนวทางการปฏิบัติของ
คนในชุมชนที่สอดคล้องกัน และวิถีชีวิตที่ผูกพันกับศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก มาตั้งแต่สมัยบรรพ
บุรุษมาจนถึงลูกหลานในปัจจุบัน ท าให้เกิดความผูกฉันพี่น้อง มีความร่วมมือที่ดีต่อกันในชุมชน โดย
อาศัยวัฒนธรรม ส านึกทางประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าของคนในชุมชน โบสถ์ อีกทั้งยังมี โรงเรียนและ
พิพิธภัณฑ์ชุมชนที่คอยย้ าเตือนเอกลักษณ์ในความเป็นโปรตุเกส เป็นเคร่ืองมือในการรักษาเอกลักษณ์
ของชุมชน จนเกิดเป็นความสามัคคีของคนในชุมชนน้ีท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งที่จะสามารถต้านทาน
กระแสโลกาภิวัตน์ที่ก าลังกลืนความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้ ทั้งน้ีส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดการ
กระตุ้นให้รู้สึกถึงเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนโปรตุเกส ตลอดจนการปลุกจิตใต้ส านึกในความเป็นคน
ไทยเชื้อสายโปรตุเกสให้ได้มีส่วนร่วมกับการเฉลิมฉลองครอบรอบความสัมพันธ์ 500 ปี ความสัมพันธ์
ไทย-โปรตุเกส ซึ่งถือว่าเป็นการประกอบสร้างเอกลักษณ์ความเป็นโปรตุเกส และได้สร้างความรู้สึก
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชุมชนและบรรพบุรุษของตน 
 
1.5 ขอบเขตในการศึกษา 
 
 ศึกษาในช่ วงเวลา ต้ั งแต่  ปี  ค.ศ.1674 ซึ่ ง เป็ นช่วงที่ สมเด็จพระนารายณ์ ฯ 
พระราชทานที่ดินให้เพื่อสร้างวัดคอนเซ็ปชัญและก่อให้เกิดชุมชนขึ้นมา ซึ่งเป็นกรอบศึกษาเพื่อที่จะได้
ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนและช่วงปี ค.ศ. 2003 - ปัจจุบัน โดยศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับชุมชนคอนเซ็ปชัญ ทั้งสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนชุมชน 
 ส าหรับขอบเขตทางด้านพื้นที่ " ชุมชนคอนเซ็ปชัญ " บริเวณที่ต้ังของชุมชนต้ังอยู่
บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา มีพื้นที่อยู่บริเวณ ซอยมิตตคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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1.6 นิยามค าศัพท์ 
 
 คริสตัง คือ ค าที่ ใช้ เรียกผู้ นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก (Roman 
Catholic) 
 คริส เตียน คือ  ค าที่ ใช้ เรี ย กผู้ ที่ นับ ถื อค ริส ต์ศ าสนานิ กาย โป รเตส แตน ต์
(Protestantism) 
 โดยในภาษาอังกฤษเรียกคริสต์ศาสนาทุกนิกายเหมือนกันว่า "คริสเตียน (Christian)"  
มีความหมายตรงตัวว่า "คริสต์ศาสนิกชน" แต่ในประเทศไทย มักเรียกคริสต์ศาสนิกชนนิกาย
โรมันคาทอลิกว่า "คริสตัง (Cristão)" และเรียกนิกายโปรเตสแตนต์ว่า "คริสเตียน" เน่ืองจากนิกาย
โรมันคาทอลิก เข้ามาเผยแพร่ต้ังแต่ก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยบาทหลวงชาวโปรตุเกส 
ซึ่งในภาษาโปรตุเกสค าว่าคริสต์ศาสนิกชนออกเสียงว่า "คริสตัง" ชาวไทยจึงติดปากเรียกผู้นับถือนิกาย
โรมันคาทอลิกว่า "คริสตัง" 
 ขณะที่ นิกายโปรเตสแตนต์ เข้ามาเผยแพร่ภายหลัง คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยคณะมิชชันนารี สมัยเดียวกับหมอบรัดเลย์ ชาวสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรียก
ตัวเองว่า "คริสเตียน" ตามภาษาอังกฤษ 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ทราบถึงความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนคอนเซ็ปชัญ จากอดีตมาถึง
ปัจจุบัน 
 2. ทราบถึงการน าเสนอชุมชนขแงชาวคอนเซ็ปชัญผ่านวิธีการเล่าเร่ือง 
 
1.7 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 การศึกษาเร่ือง "การสร้างเอกลักษณ์โปรตุเกสของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชน" มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้ังแต่ความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนบ้านเขมร (คอนเซ็ปชัญ) ไปจนถึง
รักษาเอกลักษณ์โปรตุเกสของชุมชนแห่งน้ี ผ่านมุมมองของความทรงจ าที่แตกต่างกัน  
 ส าหรับวิธีการในการศึกษา (Methodology) คร้ังน้ีเป็นการค้นคว้าข้อมูล โดยวิธีการ
ศึกษาเอกสาร ประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จากกลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับชุมชนย่านเขมร โดยมีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการ
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รักษาเอกลักษณ์มาประกอบเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การอภิปรายผลที่ได้จาก
การศึกษา โดยในส่วนน้ีได้ก าหนดตามระเบียบวิธีการศึกษา ไว้ดังต่อไปน้ี 
 
1. วิธีด าเนินการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยวิธีวิทยาการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพื่อความครอบคลุมถึงเน้ือหาในการศึกษา ซึ่งในการด าเนินการศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษา
จากแหล่งข้อมูลอันประกอบด้วย 
 1.1 การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) อันได้แก่การทบทวน
วรรณกรรมในเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายประเด็น ได้แก่ ประวัติศาสตร์ของ
โปรตุเกสต้ังแต่ในสมัยอยุธยามาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในบริบทสังคม การเมือง การทูต ประเพณี
และวัฒนธรรม รวมไปถึงส่วนของประวัติความเป็นมาของชุมชนคอนเซ็ปชัญ และบริบทสังคมของ
ชุมชนที่ได้สร้างเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชน อีกทั้งแนวคิดเรื่องการเอกลักษณ์ 
 1.2 การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Study Research) ได้แก่ การสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule) ประกอบกับการสัมภาษณ์โดยใช้แนว
ทางการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( Interview Guideline) รวมไปถึงการใช้แผนที่ เดินดิน (Geo-Social 
Mapping) โดยที่ผู้ศึกษาใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง 
หรือมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับชุมชนบ้านคอนเซ็ปชัญ 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 
 2.1 การศึ กษาวิ จัย เอกสาร (Documentary Research) โดย เป็ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสต้ังแต่ในสมัยอยุธยามาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ ในบริบทสังคม การทูต ประเพณีและวัฒนธรรม รวมไปถึงส่วนของประวัติความ
เป็นมาของชุมชนคอนเซ็ปชัญ และบริบทสังคมของชุมชนที่ได้สร้างเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชน อีกทั้ง
แนวคิดเรื่องการรักษาเอกลักษณ์ด้วยแหล่งข้อมูลในระดับปฐมภูมิ และข้อมูลในระดับทุติยภูมิ ดังน้ี 
 1) เอกสารระดับปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ จดหมายเหตุ และสมุดบันทึก
ชุมชน เป็นต้น  
 2) เอกสารระดับทุ ติยภูมิ  (Secondary Sources) ได้แก่  หนังสือ วิทยานิพนธ์ 
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วารสาร บทความต่างๆ 
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 2.2 การศึกษาวิ จัยภาคสนาม (Field Study Research) โดยเป็ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากแนวการสัมภาษณ์ ( Interview Schedule) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของ
ประวัติความเป็นมาของชุมชนคอนเซ็ปชัญ พัฒนาการของชุมชน วิถีชีวิตที่เปลี่ยนผ่านของผู้คน และ
ความส าคัญกิจกรรมชุมชน จากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
 1) ข้อมูลในระดับพื้นที่ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
โดยแบบสัมภาษณ์  (Interview Schedule) กับชาวบ้านบริเวณชุมชนคอนเซ็ปชัญ และบริเวณ
ใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับชุมชนคอนเซ็ปชัญ 
 2) ข้อมูลในส่วนกลาง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
Depth Interview Guideline) กับกลุ่มตัวอย่างในฐานะของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสนอชุมชนของชาวคอนเซ็ปชัญ 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 จากองค์ประกอบของขั้นตอนการด าเนินการศึกษา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
และการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาดังที่ได้กล่าวมาน้ันจะได้ข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ และ
อภิปรายผลถึงกระบวนการรักษาและกระบวนการรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนคอนเซ็ปชัญ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีเน้ือหาความบรรยาย (Content Analysis) 
โดยการจัดประเภทของข้อมูล (Categories) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล อธิบายประเด็นต่างๆ อันน าไปสู่
ความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดที่เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอในรูปของ
การอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลน้ัน สามารถแยกเป็น
ประเด็นตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปน้ี 
 การวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนคอนเซ็ปชัญ ภายใต้บริบท
สังคมและวัฒนธรรม ที่ได้รับผลมาจากการเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันของหลากหลายเชื้อชาติ ณ พื้นที่
บริเวณน้ี อีกทั้งอธิบายถึงพัฒนาการของชุมชน วิถีชีวิตที่เปลี่ยนผ่านของผู้คนและความส าคัญกิจกรรม
ชุมชนโดยการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่ศึกษาร่วมกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง การ
ทูต ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนคอนเซ็ปชัญแห่งน้ีอีกทั้งการน าเสนอชุมชนของชาวคอนเซ็ปชัญ 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนบ้านเขมร(คอนเซ็ปชัญ) 

 
ท่ีมาของชุมชนไทยเช้ือสายโปรตุเกส1  
 
 ชุมชนไทยเชื้อสายโปรตุเกสในปัจจุบันกระจัดกระจายอยู่ในเขตพระนครศรีอยุธยา 
และที่กรุงเทพมหานคร มีทั้งที่เป็นชุมชนด้ังเดิมต้ังแต่สมัยอยุธยา และชุมชนใหม่ที่ผู้คนอพยพเข้ามายัง
กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานคร ในสมัยรัตนโกสินทร์  จะขออธิบายถึงชุมชนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
อยู่มากกว่าเสียก่อน หลังจากน้ันจึงย้อนไปกล่าวถึงชุมชนหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยาซึ่งมีอยู่ค่อนข้าง
น้อย 
 กรุงเทพมหานคร มีชุมชนไทยเชื้อสายโปรตุเกสต้ังรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 
ซึ่งเป็นชุมชนกระแสหลักในปัจจุบัน โดยคร้ังแรกที่อพยพเข้าได้แยกออกเป็น 4 กลุ่มหรื อ 4 สาย
ด้วยกันคือ 
 กลุ่มที่  1 สมัยกรุงศรีอยุธยา ชุดที่บาทหลวงหลุยส์ ลาโน ชาวฝร่ังเศส ได้ขอ
พระราชทานที่ ดินจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสร้างโบสถ์ส าหรับชาวคริสตังเข้ารีตเมื่อปี 
พ.ศ. 2222 (ค.ศ. 1679)  ณ บริเวณที่เป็นวัดคอนเซ็ปชัญในปัจจุบัน 
 
 กลุ่มที่  2 สมัยกรุงธนบุ รี ประมาณปี พ .ศ.2310 (ค.ศ. 1767) ชาวโปรตุเกสผู้
จงรักภักดีและกล้าหาญ ได้เข้าร่วมเป็นทหารอาสากู้เอกราชกับพระเจ้าตาก ต่อมาเมื่อพระเจ้าตาก
สถาปนากรุงธนบุรีแล้ว ทรงตอบแทนบุญคุณความดีแก่ชาวโปรตุเกสและครอบครัว จึงได้รับ
พระราชทานที่ดินให้ต้ังรกราก ในบริเวณที่เรียกว่าชุมชนกุฎีจีน 
 
 กลุ่มที่ 3 สมัยกรุงธนบุรี ชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส อพยพเข้ามาเพิ่มเติมตามล าพัง
ภายหลังการเสียกรุงปี พ.ศ.2310 (ค.ศ. 1767) หรือก่อนหน้าน้ันไม่นาน เดินทางเข้ามาสมทบกับ
ชุมชนโปรตุเกส ซึ่งต้ังชุมชนได้แล้วในกรุงธนบุรี รวมทั้งชาวญวนเข้ารีตจากจันทบุรีอีกจ านวนหน่ึง 
 
 กลุ่มที่ 4 สมัยกรุงเทพฯ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอกฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรด
ให้ชาวไทยคริสตังที่หนีไปอยู่เมืองเขมรระหว่างสงครามกับพม่า และคนเขมรเข้ารีตอีกรวมกัน

                                         
1 ไกรฤกษ์ นานา, 500 ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-โปรตุเกส, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2553), 214 
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ประมาณ 400-500 คน ซึ่งลี้ภัยจากบ้านเกิดกลับเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่เหนือวัดราชาธิราช ภายหลัง
การสถาปนากรุงเทพมหานคร เป็นราชธานี ใน พ.ศ.2325 (ค.ศ. 1782) บางทีก็เรียกชุมชนบ้านเขมร  
 
 ดังน้ันชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่กรุงเทพฯ ก็คือ ผู้ที่ต้ังรกรากมาแต่เดิมสมัยอยุธยา
หรืออพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ รวมเวลาไม่ต่ ากว่า 300 ปี หรือ
ประมาณ 6 ชั้นอายุขัยขึ้นไป และมีถิ่นที่อยู่ชัดเจนตรงตามประวัติการต้ังชุมชน อน่ึงศูนย์การของ
ชุมชนโปรตุเกสซึ่งยังคงเป็นสัญลักษณ์ถาวรของชุมชนล้วนมีเอกลักษณ์เหมือนกันหมด อันได้แก่ 
“โบสถ์” ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาของคนในชุมชน โบสถ์ของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
ที่ยืนหยัดคู่ชุมชนไทยเชื้อสายโปรตุเกสมาจนบัดน้ี มีอยู่ด้วยกัน 3 โบสถ์คือ โบสถ์ของวัดคอนเซ็ปชัญ , 
วัดซางตาครู้ส และวัดกาลหว่าร์ ซึ่งเมื่อสืบประวัติของผู้คนในอดีตของชุมชนทั้งสามแห่งน้ีก็พบว่าพวก
เขาล้วนมีบรรพบุรุษเป็นชาวโปรตุเกสทั้งสิ้น 
 
ลักษณะทางกายภาพชุมชนบ้านเขมร (คอนเซ็ปชัญ)2  
 
สภาพท่ัวไป 
 
 ชุมชนคอนเซ็ปชัญเป็นชุมชนในเขตเมือง ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ขนาดประมาณ 200 
หลังคาเรือน สภาพพื้นที่ปัจจุบันมีชุมชนคาทอลิกล้อมรอบวัด พื้นที่เป็นถนนซอยขนาดเล็กเชื่อมต่อไป
บริเวณต่างๆ มีบ้านเรือนอยู่อาศัยหนาแน่น ร้ัวเรียงชิดติดกัน โบสถ์(วัด)เป็นศูนย์กลางของชุมชนและ
ผู้คน มีสุสานของชุมชนภายในตัวชุมชน มีตึกอาคารสูงซึ่งอดีตเคยเป็นโรงเรียนคอนเซ็ปชัญแต่ใน
ปัจจุบันปิดท าการสอนลงไปแล้วแต่ยังใช้ท ากิจกรรมชุมชนอยู่ต้ังอยู่บริเวณวัด และหน้าประตูอาคาร
วัดมีหอระฆังที่เชื่อมต่อกันอย่างงดงาม บริเวณหน้าวัดมีถ้ าจ าลองเพื่อระลึกถึง "ถ้ าแม่พระแห่งลูร์ด 

(Our Lady of Lourdes)3"  และยังมีลานกว้างส าหรับเป็นที่พบปะและท ากิจกรรมชุมชน ในบางคร้ัง
จะมีรถเข็นของคนในชุมชนมาขายของกินต่างๆ เช่น ลูกชิ้นทอด หอยทอด ย า และปลากริมปลาซึ่ง
เป็นอาหารที่มีทานเฉพาะในชุมชมละแวกน้ี 
 นอกจากน้ีชุมชนยังประกอบไปด้วยศาลาแม่พระนฤมลทิน(ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ เช่น 
สวดศพ) หน่อยอาสาวัด ร้านขายของช า 1 ร้าน ร้านอาหารตามสั่ง(ขายช่วงกลางวัน) 1 ร้าน ร้าน
ก๋วยเต๋ียว(ขายช่วงเย็น) 1 ร้าน ร้านดังกล่าวค่อนข้างเป็นที่นิยมของคนในชุมชน เน่ืองจากการในช่วง

                                         
2 ไกรฤกษ์ นานา, 500 ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-โปรตุเกส, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2553), 235-240. 
3สัมภาษณ์ แสงเดือน โพธิ์ไทร. 3 ตุลาคม 2556. 
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เย็นเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่เลิกงานและเป็นช่วงหลักเลิกเรียนก็จะมีเด็กๆจากโรงเรียนแวะเวียนเข้ามา
รับประทานอีกทั้งยังขายในช่วงพิธีมิซซาในตอนเย็นของทุกๆวันด้วย  
  บริเวณใกล้เคียงกับวัดคอนเซ็ปชัญ ยังมีวัดคาทอลิกอีกวัดหน่ึง คือ วัดนักบุญฟรังซิส
ซาเวียร์ ซึ่งภายในบริเวณวัดมีโรงเรียนโยนออฟอาร์คและโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ อยู่ในบริเวณที่
เรียกว่าชุมชนวัดญวน สามเสน และบริเวณน้ีจะมีตลาดนัดในวันอาทิตย์ตอนเช้าจะขายอาหารหลาก
ชนิดที่หาทานที่อื่นได้ยาก 
 ลักษณะของชุมชนคอนเซ็ปชัญเป็นชุมชนที่โดยปกติค่อนข้างเงียบเมื่อเทียบกับชุมชน
อื่นๆในเขตเมือง เพราะคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของชุมชน นิยมการประกอบอาชีพอยู่
ภายนอกชุมชน จึงเหลือเพียงเด็กเล็กและผู้สูงอายุภายในชุมชน มีบางส่วนที่จะออกมาพบปะกันตาม
ร้านค้าหรือร้านขายของเล็กๆในชุมชน แต่บางส่วนมักจะอยู่แต่ภายในบ้าน และในช่วงเย็นหรือเวลา
หลังโรงเรียนเลิก จะพบกลุ่มนักเรียนหรือวัยรุ่นของชุมชนรวบกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน ยกตัวอย่าง
เช่น การเล่นฟุตบอลของกลุ่มวัยรุ่น/นักเรียนชายในบริเวณโรงเรียนคอนเซ็ปชัญ เป็นต้น 
 ส าหรับการสัญจรไปมาภายในชุมชนเหมาะแก่การขับขี่ยานพาหนะขนาดเล็ก เพราะ
เป็นซอยแคบรถยนต์ไม่สามารถขับสวนทางกันได้ การเข้าออกจะนิยมใช้รถจักรยานยนต์และจักยาน
เป็นส่วนใหญ่ ในกรณีที่บางครอบครัวมีรถยนต์ จะพบว่าส่วนใหญ่สามารถจอดในบริเวณบ้านของ
ตนเองได้เพียง1คัน นอกจากน้ีจะใช้บริเวณลานกว้างด้านหน้าของโบสถ์ (วัด) และลานทางทิศใต้ของ
สุสานเป็นลานจอดรถของชุมชน 
 
ท่ีตั้ง 
 
 วัดคอนเซ็ปชัญ ต้ังอยู่ในซอยมิตรคาม ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่ฝั่งพระนคร เชิงสะพานกรุงธนบุรี และมีอาณาเขตติดต่อกับ
พื้นที่รอบๆ ดังน้ี 
 
              ทิศเหนือ  จรดคลองบ้านญวนสามเสน ปัจจุบันเป็นถนนคอนกรีตแล้ว ถัดขึ้น
    ไปเป็นวัดนักบุญฟรังซิสซาเวียร์  
              ทิศใต้  จรดคลองวัดราชาธิวาส และวัดราชาธิวาส 
              ทิศตะวันออก จรดถนนสามเสน 
              ทิศตะวันตก จรดแม่น้ าเจ้าพระยา 
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แผนท่ี 1 : แผนท่ีแสดงอาณาบริเวณภายในชุมชนคอนเซ็ปชัญ 
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แผนท่ี 2 : แผ่นท่ีตั้งบ้านเรือนภายในชุมชนคอนเซ็ปชัญ  
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ประวัติความเป็นมาวัดคอนเซ็ปชัญ 
 
 วัดคอนเซ็ปชัญ มีชื่อเป็นภาษาฝร่ังเศสว่า “De La Conception De La Sainte 
Vierge” แปลว่า “แม่พระปฏิสนธินิรมล” บริเวณที่ต้ังวัดเคยมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น หมู่บ้านโปรตุเกส
แห่งที่ 2, บ้านเขมร และบ้านญวน เน่ืองจากวัดน้ีมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับที่กล่าวมาน้ี จึงเรียกชื่อ

บริเวณน้ีว่า “ซอยมิตรคาม4” อันหมายถึง หมู่บ้านแห่งมิตร เน่ืองจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวญวน 
ชาวเขมร และชาวโปรตุเกส 
 วัดน้ีมีประวัติความเป็นมาสืบเน่ืองจากไปจนถึงการเข้ามาเผยแผ่ศาสนาของคณะมิส
ซัง ต้ังแต่รัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2089 (ค.ศ.1546) ได้เร่ิมมีชาว
โปรตุเกสเข้ามารับราชการทหารอยุธยาช่วยรบกับพม่า จึงได้ รับพระราชทานที่ดินใหญ่อาศัยในเมือง 
ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หลังจากพระสังฆราชลาโน (Mgr. Laneau) เดินทางเข้า
มาถึงอยุธยา ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อขอพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างวัดและ
โรงพยาบาล ท่านได้รับพระราชทานที่ดิน 2 แห่ง คือ บริเวณหมู่บ้านโปรตุเกสที่กรุงศรีอยุธยาแห่งหน่ึง 
และที่บางกอกอีกแห่งหน่ึง คือบริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาเหนือวัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) ซึ่งก็คือ
ที่ตั้งของวัดคอนเซ็ปชัญในปัจจุบัน และให้ชาวโปรตุเกสจ านวน 60-70 ครอบครัว อาศัยบริเวณต าบล
สวนพลู  (โรงเรียนเซนต์คาเบรียลและสุสานในปัจจุบัน) วัดคอนเซ็ปชัญ จึงเป็นวัด ในนิกาย
โรมันคาทอลิกหลังแรกที่ตั้งที่เมืองบางกอก 
 พระสังฆราชลาโน ได้เร่ิมสร้างวัดคอนเซ็ปชัญ เมื่อ พ.ศ. 2217 (ค.ศ. 1674) โดย
สร้างโบสถ์หลังเล็กหลังหน่ึงด้วยไม้ เอกสารบางฉบับกล่าวว่าสร้างด้วยอิฐฉาบปูน ท่านได้สร้างบ้านพัก
บาทหลวงและโรงพยาบาล 2 หลัง ส าหรับผู้ป่วยชายหลังหน่ึง ผู้ป่วยหญิงหลังหน่ึง พร้อมกับสร้าง
บ้านพักคนงานและบ้านพักคริสตังที่จะมาพักในระหว่างมาเรียนค าสอนอีกหลังหน่ึง พระสังฆราชลาโน
ได้ต้ังชื่อวัดแห่งน้ีว่า “วัดแม่พระปฏิสนธิ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของท่านต่อพระแม่มารี 
 หลังจากสร้างวัดเสร็จแล้ว ท่านย้ายไปปกครองบ้านเณรที่อยุธยาเมื่อ พ.ศ.2219 
(ค.ศ.1676)ท่านมอบหมายให้คุณพ่อเดอปัว เดอ ฟาลังแดง (P. Chandebois de Falandin) ผู้ช่วย
ท่านรูปหน่ึงเป็นผู้ดูแลวัดคอนเซ็ปชัญแทนเมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ราว พ.ศ.2229 
(ค.ศ.1686) ในคราวคุณพ่อมานูแอล เป็นเจ้าอาวาส ได้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาขึ้น ท าให้บรรดา
มิชชันนารีส่วนใหญ่ถูกจับขังคุกที่อยุธยา บางกอกและที่คอนเซ็ปชัญ ท าให้เกิดผลกระทบ กระเทือน
บ้างเล็กน้อย หลังจากที่คุณพ่อมานูแอล ไปจากวัดคอนเซ็ปชัญ ในปี พ.ศ. 2231 (ค.ศ. 1688) แล้ว วัด
คอนเซ็ปชัญไม่มีบาทหลวงมาอยู่ประกอบพิธี 

                                         
4 ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์, หมู่บ้านโปรตุเกสแห่งท่ี ๒ 
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 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2293 (ค.ศ. 1750) ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่ง
กรุงศรีอยุธยา ได้มีครูค าสอนส่งมาจากกรุงศรีอยุธยามาประจ าที่วัดน้ี จนกระทั่งคุณพ่อบรีโกต์ได้รับ
แต่งต้ังเป็นพระสังฆราช และได้เดินทางไปที่กรุงศรีอยุธยา วัดคอนเซ็ปชัญจึงไม่มีบาทหลวงประจ า 
จวบจน พ.ศ.2305 (ค.ศ. 1762) คุณพ่อกอรร์ ได้มาดูแลคริสตังที่วัดคอนเซ็ปชัญและสามเณราลัยที่
อยุธยาด้วย 
 เมื่อคราวที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า พ.ศ. 2310 (ค.ศ. 1767) คุณพ่อกอรร์และ
คริสตังที่อยุธยาได้ลี้ภัยไปอยู่ที่เขมร จนถึง พ.ศ. 2312 (ค.ศ. 1769) คุณพ่อกอรร์กลับจากเขมรและได้
รวบรวมคริสตังทั้งหมด (ทั้งชาวโปรตุเกสและเขมร) กลับมาอยู่ที่บางกอก หลังจากที่สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชกอบกู้อิสรภาพจากพม่าแล้ว ท่านได้ขอพระราชทานที่ดินส าหรับสร้างวัดซางตาครู้ส
และท่านได้ดูแลคริสตังที่วัดคอนเซ็ปชัญด้วย 
 ปี พ.ศ.2325 (ค.ศ.1782) รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 1  กล่าวว่าพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวเขมร
เข้ารีตประมาณ 500 คน ที่พระยายมราชพามาจากเขมรมาอยู่รวมกับชาวโปรตุเกส และชาวเขมรซึ่ง
อาศัยอยู่ที่วัดคอนเซ็ปชัญ จึงท าให้มีชื่อเรียกหมู่บ้านน้ีว่าบ้านเขมร ได้มีคนจากหมู่บ้านเขมรไปรับ
ราชการทหารฝร่ังแม่นปืนใหญ่ มีบรรดาศักด์ิเป็นพระยาวิเศษสงครามภักดี (ต้นสกุลวิเศษรัตน์และวงศ์
ภักดี) 
 ในปี พ.ศ.2328 (ค.ศ.1785) คุณพ่อลังเยอนัวส์ มิชชันนารีในประเทศเขมรได้พา
คริสตังชาวโปรตุเกสและชาวเขมรมาอยู่ที่วัดคอนเซ็ปชัญอีก  คริสตังเหล่าน้ันได้  เชิญพระรูปแม่พระ
แกะสลักด้วยไม้เข้ามาด้วย ซึ่งพระรูปแม่พระรูปน้ีเป็นที่สักการะของชุมชนชาวคาทอลิกในบริเวณน้ี
จวบจนทุกวันน้ี 
 ต่อมาในรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวญวนอพยพมาอาศัยอยู่บริเวณใกล้กับวัด
คอนเซ็ปชัญ คือ บริเวณทางด้านเหนือของวัด จึงได้ขยายขอบเขตของบ้านเขมรไปทางทิศเหนือจรด
วัดราชผาติการาม ทิศใต้จรดวัดราชาธิวาส ทิศตะวันออกติดถนนสามเสน ทิศตะวันตกจรดแม่ น้ า
เจ้าพระยา ชาวญวนที่อยู่ทางด้านเหนือจึงได้สร้างโบสถ์วัดนักบุญฟรังซิสซาเวียร์ขึ้นอีกหลังหน่ึง  
เพื่อให้พอเพียงกับคริสตชนชาวญวนที่มีจ านวนมากขึ้นบริเวณน้ีจึงเรียกว่า “บ้านญวน” 
 หลังจาก พ.ศ.2336 (ค.ศ1793) คุณพ่อลังเยอนัวส์ ได้กลับไปประเทศเขมรท าให้ขาด
บาทหลวงที่จะอยู่ดูแลวัดคอนเซ็ปชัญ จึงต้องมีบาทหลวงจากวัดซางตาครู้สมาดูแลวั ดคอนเซ็ปชัญ
จนถึง พ.ศ.2379 (ค.ศ.1836) ในรัชกาลที่ 3 คุณพ่อปัลเลอกัวซ์มาเป็นเจ้าอาวาส 
 ในสมัยคุณพ่อปัลเลอกัวส์ เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.2371-2386 (ค.ศ. 1828-1843) ท่าน
ได้สร้างโบสถ์หลังใหม่ (หลังปัจจุบัน)ขึ้น ในขณะน้ันยังไม่ได้สร้างหอระฆังและสร้างบ้านพักบาทหลวง
หลังใหม่ วัดแห่งน้ีเสกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2380 (ค.ศ.1837) คุณพ่อปัลเลอกัวซ์เป็นเจ้า
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อาวาสที่วัดน้ีจนได้เป็นพระสังฆราช ณ วัดคอนเซ็ปชัญ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2381 (ค.ศ.1838) 
ขณะท่านอายุได้ 33 ปี ท่านพระสังฆราชยวงได้แก้ไขบทสวดส าคัญมหากางเขน ซึ่งแต่ก่อนเคยสวดว่า 
"เดชะพระนามะพ่อและพระนามะลูก แลพระพุทธชัย อาแมน" แก้ใหม่ว่า "เดชะพระนาม พระบิดา 
และพระบุตร และพระจิต อาแมน" ค าสวดที่แก้ใหม่เป็นอันใช้ได้ตลอดมาจนทุกวันน้ี 
 
  ในระหว่างที่พระสังฆราชยวงปกครองวัดคอนเซ็ปชัญน้ีอยู่ เกิดอัศจรรย์เกี่ยวกับรูป
พระแม่เจ้า 2 คร้ัง คือคร้ังหน่ึงเกิดเพลิงไหม้ที่หมู่บ้านหลังวัดน้อยคือโบสถ์เดิม ไฟไหม้ลุกลามแลบ
มาถึงก าแพงหลังวัด (ซึ่งยังมีรอยไฟแลบอยู่จนบัดน้ี) ขณะน้ันพระสังฆราชยวงได้ไปคุกเข่าอยู่บน
สะพานข้างวัดน้อย มีชายแจวเรือจ้างผู้หน่ึงเป็นไทย วิ่งมาดูไฟไหม้มองเห็นหญิงสาวสวยคนหน่ึงยืน
โบกผ้าเช็ดหน้าอยู่บนหลังคาโบสถ์ ทันใดน้ันไฟก็สงบลงไม่ลุกลามเข้ามาในเขตวัด คนแจวเรือจ้างเมื่อ
เห็นอัศจรรย์ก็อุทานด้วยความตกใจว่า "แหม ผู้หญิงยืนบนหลังคาโบสถ์เอาผ้าเช็ดหน้าโบกไล่ไฟไม่ให้
ไหม้วัดเก่งจริงๆ" พระสังฆราชและคนอื่นที่ได้ฟังก็ประหลาดใจ ทุกคนแลขึ้นไปดูไม่เห็นมีใครยืนบน
หลังคาโบสถ์ แต่ก็เฉลียวคิดถึงรูปพระแม่เจ้า จึงเข้าไปดูในโบสถ์เห็นฝ่าพระบาทรูปพระแม่เจ้าเปื้อน
เขม่าไฟ ท าให้เกิดอัศจรรย์ใจมาก เมื่อคนแจวเรือจ้างได้เห็นประจักษ์ในปาฏิหาริย์เช่นน้ัน ก็ เป็นเหตุให้
เขาเกิดศรัทธา และมาถือศาสนาโรมันคาทอลิก 
 
 ส่วนอีกเรื่องหน่ึงเกิดขึ้นภายหลัง แต่ระยะเวลาไม่ห่างกันนัก คือมีเรือแจวเรือขายผ้า
มาใกล้สะพานวัด ขณะน้ันมีหญิงสาวสวยคนหน่ึงเดินไปที่สะพานเรียกให้จีนขายผ้าแวะเรือเข้าเทียบ
ปลายสะพาน แล้วหญิงน้ันก็เลือกซื้อ 2 พับ 3 พับ เป็นผ้าเน้ือดี พื้นขาวหม่น ดอกแดง คร้ันตกลง
ราคากันแล้วหญิงน้ันก็บอกว่าประเด๋ียวน าเงินมาให้ จึงถือผ้าเดินเข้าไปในวัด ฝ่ายจีนขายผ้ารออยู่นาน
ผิดสังเกตจึงตามไปในวัดและมองเห็นผ้าของตนกองอยู่บนแท่นบูชา ริมรูปพระแม่เจ้าซึ่งประทับยืน
โดยอาการสงบ จีนขายผ้าส าคัญว่าเป็นคนจริงๆ จึงร้องทวงค่าผ้า เสียงดังได้ยินไปถึงพระสังฆราชยวง 
ท่านจึงรีบลงมาสอบถาม ก็เห็นผ้าใหม่กองอยู่ริมพระบาทรูปพระแม่เจ้า เป็นการน่าอัศจรรย์มาก ท่าน
จึงจัดการช าระเงินให้ไปตามราคา แล้วเอาผ้าน้ันเย็บเป็นม่านใหญ่ กางไว้หน้าแท่นกลาง ต่อมาในปี 
พ.ศ.2386 (ค.ศ.1843) ท่านได้ย้ายไปอยู่ที่วัดอัสสัมชัญ ต่อมาเจ็บป่วยลงจนถึงมรณภาพและได้ท าพิธี
ฝังพระศพพระสังฆราชยวงที่วัดคอนเซ็ปชัญ 
 
  ต้ังแต่ที่พระสังฆราชยวงย้ายไปครองวัดอัสสัมชัญบางรักแล้ว มีบาทหลวงมาอยู่ที่วัด

คอนเซ็ปชัญน้ีคือ 5 
                                         

5 สายพิน สุขสุศิลป์, ประวัติสังเขปวัดคอนเซ็ปชัญ (รวบรวมจากหนังสือ ท่ีระลึกงานฉลองวัดคอนเซ็ปชัญแห่งพระแม่
เจ้า (งานฉลอง 250 ปี)) 
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 1. บาทหลวง โกลเดต์ มาอยู่ต้ังแต่ พ.ศ. 2386 ถึง พ.ศ. 2388 (ค.ศ. 1843-1845) 
 2. บาทหลวง สเตฟานุส นินห์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2388 ถึง 2396 (ค.ศ. 1845-1853) 
 3. บาทหลวง ยวง มาร์แรง ต้ังแต่ พ.ศ. 2396 ถึง พ.ศ. 2400 (ค.ศ. 1853-1857) 
 4. บาทหลวง ยวง มาร์แตง ต้ังแต่ พ.ศ. 2400 ถึง พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1857-1885) 
  ท่านบาทหลวง ยวง มาร์แตง ได้จัดให้มีการสร้างหอระฆังขั้นที่ห น้าวัด เพื่อ
ประสานให้ติดต่อกับตัววัด หอระฆังน้ีได้สร้างขึ้นอย่างมั่นคงถาวร และท าลวดลายระบายสีงดงามมาก
ดังที่เห็นอยู่ทุกวันน้ีโดยยาบช่างชาวอิตาลีชื่อ กราซซี 
  นอกจากน้ีท่านยังสร้างก าแพง 2 ข้างลงสะพานวัด แล้วสร้างประตูซุ้มตอนหน้าวัด 
ท าให้ดูเจริญตาขึ้น ต่อมาท่านบาทหลวง ยวง มาร์แตง ก็ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 
2428 (ค.ศ. 1885) ได้จัดการฝังศพไว้ที่วัดคอนเซ็ปชัญน้ีเหมือนกัน 
 5. บาทหลวงรองแดล ต้ังแต่ พ.ศ. 2428 ถึง พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1885-18857) 
 6. บาทหลวง ยุง ต้ังแต่ พ.ศ. 2431 ถึง พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1888-1893) 
  ท่านบาทหลวง ยุง ได้พยายามฝึกเด็กชาย-หญิงขับร้องเพลงประสานเสียงได้ดีมาก
เป็นที่จับใจของผู้ฟัง ต่อมาท่านบาทหลวงยุงได้ย้ายไปอยู่จันทบุรีจนถึงมรณภาพ 
 7. บาทหลวงเป๋ ต้ังแต่ พ.ศ.2436 ถึง พ.ศ.2447 (ค.ศ. 1893 - ค.ศ.1904) ท่านได้
สร้างก าแพงรอบป่าช้าขึ้น ท่านได้เจ็บป่วยที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และถึงแก่มรณภาพ แล้วเชิญศพ
ท่านไปฝังที่วัดอัสสัมชัญ บางรัก 
 8. บาทหลวง คียาร์ด ต้ังแต่ พ.ศ. 2451 ถึง พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1908 - ค.ศ. 1914) 
ในสมัยของท่านได้มีการบูรณะและเปลี่ยนแปลงบ้าง เช่น สั่งรูปพระแม่เจ้า ขนาดสูง 17 เซนต์ วัดรอบ
องค์ 70 เซนต์ อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดพระแท่นกลาง แลดูสูงตระหง่าน ท าให้เกิดความ
ศรัทธาและท่านได้จัดท าตัวอักษรภาษาลาตินขนาดใหญ่ปิดทอง ติดไว้ที่ขื่อกลางหน้าพระแท่นใหญ่ 
แล้วเอาไม้ท าเฟืองแทงลายเป็นต้นองุ่นติดไว้ใต้อักษร มีปลายทอดย้อยลงทางซ้ายและขวาแลดูสง่างาม
มาก ท่านได้ปกครองวัดคอนเซ็ปชัญน้ีจนถึงมรณภาพ และได้ฝังศพของท่านที่น่ีเช่นกัน 
  เมื่อท่านบาทหลวงคียาร์ดถึงแก่มรณภาพแล้ววัดคอนเซ็ปชัญไม่มีเจ้ราอาวาสอยู่
จนถึง 6 ปีเศษ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้ฝากการปกครองวัดไว้กับบาทหลวงปีโอ เจ้าอาวาสวัด
นักบุญฟรังซิสโก ซาเวียร์ (วัดสามเสน) ถึงวันอาทิตย์หรือวันส าคัญบาทหลวงปีโอก็จะให้บาทหลวงเร
มองโด มาช่วงถวายมิสซาที่วัดคอนเซ็ปชัญ คร้ันบาทหลวงปีโอถึงแก่มรณภาพ ท่านบาทหลวง บรัว
ซาต์ มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสามเสนแทน วัดคอนเซ็ปชัญจึงต้องข้นอยู่กับ บาทหลวงบรัวซาต์เรื่อยมา 
 9. บาทหลวงเออเยน ต้ังแต่ พ.ศ.2463 ถึง พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1920 -1922) ท่าน
ได้มาเป็นเจ้าอาวาส ได้จัดการให้ต่อหลังคาจากโบสถ์มาเชื่อมกับหอระฆัง แล้วต่อมาท่านย้ายไปเป็น
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เจ้าอาวาสที่วัดนครไชยศรี วัดคอนเซ็ปชัญก็ว่างเจ้าอาวาสอีกเป็นคร้ังที่ 2 จึงฝากการปกครองไว้กับ
บาทหลวง บรัวซาต์อีก 
 10. บาทหลวง ฮุย ต้ังแต่ พ.ศ.2467 ถึง พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1924 - ค.ศ. 1928) ท่าน
ต้องดูแลวัดบางเชือกหนังด้วย เพราะฉะน้ันวัดบางเชือกหนังจึงเป็นวัดขึ้นแก่วัดคอนเซ็ปชัญจนบัดน้ี 
ท่านบาทหลวงฮุยได้สร้างโรงเรียนใหม่ขึ้นที่หน้าตึกพักของท่านเป็นโรงเรียนชั้นเดียว ทรงเต้ียทอดยาว
เป็นห้องเดียวมีเฉลียงข้างหน้า คร้ันสร้างเสร็จเรียบร้อยได้ท าพิธีเปิดป้ายโรงเรียน ซึ่งขนานนามเป็น
ภาษาฝร่ังเศสว่า.......แปลเป็นภาษาไทยว่า "โรงเรียนแม่พระเดแมร์เซส์" ในที่สุดท่านป่วยลงและถึงแก่
มรณภาพ จึงจัดการฝังศพไว้ที่กลางวัดน้ีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) 
 11. บาทหลวงอันเดร (พลอย โรจนเสน) ต้ังแต่ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 
1928-1943) ท่านได้สนับสนุนการขับร้องประสานเสียงให้เจริญมากขึ้น และมีชื่อเสียงขับร้องได้อย่าง
ไพเราะ และได้มีโอกาสขับร้องเพลงถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงฟังตลอดแล้ว มีพระราชด ารัสสรรเสริญว่า สามารถร้องได้เพราะดีมาก แล้วพระราชทาน
เงินบ ารุง 300 บาท ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง 
 12. บาทหลวงมาร์แซล (จงสวัสดิ์ อารีอร่าม) ต้ังแต่ พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2502 
(ค.ศ. 1943-1959) ในปี ค.ศ. 1943 ท่านได้พัฒนาหมู่บ้านโดยลาดปูนซีเมนต์หน้าวัดและตามทางที่
ผ่านหมู่บ้าน 
 13. บาทหลวงวังกาแวร์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1959-1965) ในปี 
ค.ศ. 1959 ท่านได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์และโรงเรียนใหม่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่ 
 14. บาทหลวงศวง ศุระศรางค์  ต้ังแต่ พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1965 -
1973) ในปี ค.ศ. 1965 ได้ต่อเติมอาคารคอนกรีตของคุณพ่อวังกาแวร์ สร้างหอพักและโรงอาหาร 
  ต่อมาได้มีการริเร่ิมจัดต้ังกิจการคาทอลิกหลายอย่าง เช่น เครดิตยูเนียนเพื่อช่วย
พัฒนาชาวบ้าน คณะวินเซนต์เดอปอล เพื่อช่วยเตือนความศรัทธา การเสียสละและช่วยเหลือคนจน 
ในสมัยบาทหลวงวิศิษฏ์ หริพงศ์ เป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) ได้สร้างตึก 3 ชั้น 
ด้านหน้าวัดมีชื่อว่า ตึกสมาคมนักบุญวินเซนต์เดอปอล จัดการซ่อมแซมหลังคาวัดและปรับปรุงตัววัด
ให้เรียบร้อย ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) มีการจัดฉลอง 300 ปีวัดคอนเซ็ปชัญ และ
บูรณะวัดหลังแรกของพระสังฆราชลาโน เป็นพิพิธภัณฑ์ ในการฉลอง 300 ปีน้ี บาทหลวงได้กราบทูล
เชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นองค์ประธานในพิธีฉลองด้วย นอกจากน้ียังได้สร้างถ้ าแม่พระ
แต่ยังไม่ทันเสร็จบาทหลวงก็ต้องเดินทางไปกรุงโรมเพื่อดูงานแพร่ธรรม  บาทหลวงวิจิตร ลิขิตธรรม 
จึงมาเป็นเจ้าอาวาสแทนในปี พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) ท่านได้สร้างหลังคาบนดาดฟ้าของตึก 3 ชั้น
บ้านพ่อและอาคารเรียน ดัดแปลงดาดฟ้าเป็นห้ องเรียน  ท าให้ตึก 3 ชั้นกลายเป็นตึก 4 ชั้น  
นอกจากน้ียังได้ด าเนินการสร้างถ้ าแม่พระของบาทหลวงวิศิษฏ์ต่อจนเสร็จ   
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สมัยบาทหลวงสมศักด์ิ ธิราศักด์ิ เป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ.2522 (ค.ศ. 1979) ในด้านการอภิบาล
สัตบุรุษ ได้จัดต้ังมูลนิธิส่งเสริมกระแสเรียก ฟื้นฟูศูนย์เยาวชน ฟื้นฟูกลุ่มแม่บ้าน ต้ังคณะซาเลเซียน  
ปรับปรุงและส่งเสริมกิจการพลมารีในด้านวัตถุ ได้บูรณะวัดให้เป็นหินล้างทั้งภายนอกและภายใน 
บูรณะสุสาน จัดให้เป็นระเบียบ พร้อมทั้งสร้างซองบรรจุศพ 3 ชั้น  สมัยบาทหลวงอนันต์ เอี่ยมมโน 
เป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2528 - 2532 (ค.ศ. 1985 - 1989) ได้ร้ือปูนซีเมนต์ทางด้านก าแพงริม
หลังคาหลังตัววัดลง และเปลี่ยนเป็นรูปมังกรเล็กๆ สีสดประดับริมหลังคาวัดอย่างมีศิลปะ นอกจากน้ี
บาทหลวงยังมีโครงการหลายอย่าง เช่น เปลี่ยนหลังคาวัดน้อยของท่านลาโน  ให้เข้ากับหลังคาวัดหลัง
ปัจจุบัน  บูรณะภายในให้สมเป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุศักด์ิสิทธิ์โบราณ  ปรับปรุงถ้ าแม่พระเมืองลูร์ด ฯลฯ 
บาทหลวงวรวุฒิ กิจสกุล  ได้รับแต่งต้ังให้มาเป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2532 - 2537 (ค.ศ. 1989 -
1994) คุณพ่อได้พยายามปรับปรุงวิชาการและการบริหารงานโรงเรียนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริม
กิจการคาทอลิกต่างๆ ของวัดให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ 
บาทหลวงไพโรจน์ หอมจินดา ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2537 - 2542 (ค.ศ. 1994 – 
1999) 
 บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2542 - 2547 
(ค.ศ. 1999 – 2004) 
 บาทหลวงกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2547 - 
2552 (ค.ศ. 2004 – 2009) และย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี และวัดนักบุญมัทธิว 
ทุ่งลูกนก 
  บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) – ปัจจุบัน ย้ายมาจาก
ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัย นักบุญยอแซฟ บ้านเณรเล็ก ยอแซฟ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน 
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 ส่วนโบสถ์เก่าสันนิษฐานว่า มีการบูรณปฏิสังขรณ์ ต่อมาชาวบ้านเรียกโบสถ์หลังน้ีว่า 
“วัดน้อย” ในกฎหมาย ร.ศ. 128 (พ.ศ.2452 หรือ ค.ศ.1909) ซึ่งตราขึ้นในรัชกาลที่ 5 ระบุว่าผืนดิน
อัน เป็นที่ต้ังของวัดคอนเซ็ปชัญและชุมชนบ้านเขมร เป็นกรรมสิทธิ์ของมิสซังโรมันคาทอลิก เช่น 
เดียวกับบ้านญวนซึ่งอยู่ติดกัน และเมื่อพิจารณาจากการที่ชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ  สืบเชื้อสายมาจาก
บรรพบุรุษโปรตุเกสต้ังแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ท าให้พบว่าชุมชนวัด
คอนเซ็ปชัญแห่งน้ีเป็นชุมชนโปรตุเกสที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร 
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ความเป็นมาของหมู่บ้านมิตตคาม(บ้านเขมร) 
 
 จากค าบอกเล่าของบุคคลในหมู่บ้านมิตตคาม ประกอบกับข้อมูลและเอกสาร
เกี่ยวกับชุมชนที่ชาวบ้านรวบรวมด้วยตนเองพอจะเก็บความได้ว่า ในราวต้นรัชสมัยของสมเ ด็จพระ
นารายณ์มหาราช (ในราว พ.ศ2200) มีชาวโปรตุเกสกลุ่มหน่ึง ประมาณ 60-70 ครอบครัว เข้ามา
พึ่งพิงพระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระนารายณ์ฯจึงโปรดเกล้าฯให้รับราชการเป็นทหารอาสาสมัคร
โปรตุเกส พระราชทานที่ดินให้ต้ังภูมิล าเนา ณ ต าบลสวนพลู อันเป็นบริเวณเหนือวัดราชาธิวาสใน
ปัจจุบัน ทหารอาสาเหล่าน้ีมีหน้าที่ป้องกันข้าศึกที่อาจจะยกพลขึ้นมาตามล าน้ าเจ้าพระยา เมื่อชาว
โปรตุเกสเหล่าน้ีนอกจากเป็นทหารอาสาแล้ว ยังมีความช านาญอื่นๆ อาทิ ช่างก่อสร้าง ช่างตีทอง และ
การประมงด้วย  
 เน่ืองจากนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก จึงมีบาทหลวงชาวโปรตุเกสร่วมเดิน
ทางเข้ามาดูแลทางด้านศาสนาด้วย นามสกุลของชาวโปรตุเกสที่เข้ามาในคร้ังน้ีพอจะสืบได้มี อาทิเช่น 
ริเบยโร (Ribeiro) ฟรองเซกา (Fronseca) เดอ เยซูส์ (De Jesus) ดีอัซ (Diaz) ดาครูซ (De Cruz) 
เดอ ฮอ ร์ตา (De Horta) เดอ ไปวา (De Paiva) เฟอไรรา (Fereira) เปส โร (Pezro) โรดีเกส 
(Rodiguez) เป็นต้น ทั้งน้ีโดยส ารวจจากนามสกุลผู้ตายบนหลุมฝังศพและการสอบถามคนเก่าแก่ใน
ชุมชนที่เคยใช้หรือรู้จักผู้ที่ใช้นามสกุลภาษาโปรตุเกส พบว่าผู้สืบเชื้อสายในปัจจุบันได้เปลี่ยนนามสกุล
เป็นภาษาไทยกันหมดแล้ว 
 คร้ันชาวโปรตุเกสเหล่าน้ีขาดบาทหลวงชาวโปรตุเกสด้วยกันดูแลด้านศาสนา 

บาทหลวงชาวฝร่ังเศสซึ่งเป็นมิชชันนารีส าหรับประเทศไทยนามว่า ลาโน (Laneau)6 ก็เข้ามาดูแล
แทน  บาทหลวงลาโนจึงทูลขอพระราชานุญาตจากพระนารายณ์มหาราชสร้างโบสถ์ขึ้นเป็นหลักแหล่ง

ในบริเวณค่ายทหารน่ันเอง7  
 โบสถ์แรกที่สร้างขึ้นคร้ังน้ีเป็นโบสถ์ไม้จึงไม่เหลือซากมาให้เราเห็นในปัจจุบัน ได้รับ
การขนานนามว่าโบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งยังเป็นนามโบสถ์ของหมู่บ้านมิตตคามในมาจนทุกวันน้ี 
  
  

                                         
6 เป็นเพราะสาเหตุใดยังไม่อาจสอบปากค าได้ คงต้องดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเพราะเหตุใดเม่ือมิชชันนารีชาว
ฝรั่งเศสเริ่มเข้ามาในประเทศไทยแล้ว บาทหลวงชาวโปรตุเกสจึงไม่เข้ามาอีก และบาทหลวงท่ีประจ าอยู่ในค่ายทหาร
โปรตุเกสแห่งนี้ต้องจากไปเพราะเหตุใด หรือว่าถึงแก่มรณภาพแล้วไม่มีบาทหลวงโปรตุเกสอื่นมารับหน้าท่ีแทน 
เพราะโดยปกติในสมัยนั้นทหารโปรตุเกสคงไม่ยอมให้บาทหลวงชาติอื่นมาดูแลคนโดยไม่มีความจ าเป็นจริง  
7 ขณะท่ียังไม่มีโบสถ์ชาวคริสต์จะมาชุมนุมกับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในบ้านท่ีใหญ่ๆ หลังหนึ่งในหมู่บ้าน ดังนั้น
ก่อนจะมรการสร้างโบสถ์ในค่ายโปรตุเกสแห่งนี้ พิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงพิธีมิสซา คงได้กระท ากันใน
บ้านของหัวหน้าค่ายนั้นเอง และบาทหลวงก็คงพักอาศัยอยู่ในครอบครัวของหัวหน้าค่ายด้วย 
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 บาทหลวงโปรตุเกสที่เข้ามาในประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ันเข้ามาในฐานะ
ผู้ติดตามพ่อค้าและทหารอาสาสมัคร มิได้รับอ านาจหรือพระบรมราชานุญาตแต่ประการใด ดังน้ัน
บาทหลวงโปรตุเกสจึงปฏิบัติหน้าที่ ดูแลศาสนกิจของโปรตุเกสจริงๆ ไม่เผยแผ่ศาสนาและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับการเมือง ส่วนบาทหลวงฝร่ังเศสที่เร่ิมเข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชน้ัน เข้ามาด้วยวิถีทางการทูต คือ ติดตามราชทูตฝร่ังเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เข้ามา และ
ได้รับสิทธิตามข้อตกลงทางการทูตด้วย ดังน้ันเมื่อบาทหลวงฝร่ังเศสเข้ามาดูแลการปฏิบัติศาสนกิจใน
ค่ายโปรตุเกสก็พยายามจะให้ชาวโปรตุเกสในความอารักขาของตนเองได้รับสิทธิพิเศษ เช่น สิ ทธิ
ทางการศาล น่ันคือเมื่อมีคดีไม่ต้องขึ้นศาลไทย แต่ให้ขึ้นศาลกงสุลฝร่ังเศสแทน แต่ชาวโปรตุเกสไม่
พอใจจึงขอขึ้นศาลไทยเช่นเดียวกับคนไทยทั้งหลาย จนได้รับค าชมเชยจากพระเจ้าอยู่หัว เป็นเรื่องที่
ชาวคอนเซ็ปชัญในเล่าให้ลูกหลานฟังด้วยความภูมิใจมาจนทุกวันน้ี 
 ต้ังแต่สิ้นรัชสมัยของพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2231) จนถึงต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.
2325) ไม่มีสมาชิกชุมชนท่านใดสามารถเล่าเหตุการณ์ได้ เน่ืองจากไม่มีความทรงจ าในช่วงเวลา
ดังกล่าว จึงต้องศึกษาค้นคว้าจากพงศาวดารและบันทึกจดหมายเหตุ ได้พบเร่ืองเล่าหน่ึงกล่าวว่า เมื่อ
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงต้ังกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีแล้ว ก็ทรงรับเอาชาวคอนเซ็ปชัญเชื้อสาย
โปรตุเกสเข้ารับราชการ เป็นทหารรักษาพระองค์อีก ในคราวที่พระยาสรรค์เป็นกบฏยกทัพเข้ายึด
พระราชวังเหล่าทหารเชื้อสายโปรตุเกสเหล่าน้ีก็ได้สู้รบป้องกันอย่างเข้มแข็งสามารถรักษาพระราชวัง
ไว้ได้อย่างปลอดภัย รอให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก(พระพุทธยอดฟ้าฯ) กลับจากแนวรบมาจัดการ
จนเป็นที่เรียบร้อย ทหารเหล่าน้ีจึงได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณราชวงศ์จักรีต่อมาในฐานะ
ทหารฝร่ังอาสาสมัคร 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราช  เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ 
เมื่อปี พ.ศ.2325 (ค.ศ. 1782)  ฟ้าทะละหะ (มู) เป็นเจ้าปกครองเขมรและมีใจฝักใฝ่ข้างญวนอยู่ จึง
โปรดให้พระยายมราช (แบน) ยกทัพไปเพื่อปราบกบฏและจับตัวเจ้าห้าทะละหะส าเร็จโทษ ทรง
แต่งต้ังพระยายมราชเป็นผู้ส าเร็จราชการประเทศเขมร โดยชุบเลี้ยงโอรสและธิดาของฟ้าทะละหะไว้
เป็นเจ้าเขมรสืบราชสมบัติต่อไป แต่ทว่าอยู่ได้ไม่นาน พวกแขกจามยกทัพใหญ่มาโจมตี พระยายมราช
เห็นจะสู้ไม่ได้ ก็ยกทัพกลับพระนคร โดยพานักองเองซึ่งด ารงต าแหน่งมกุฎราชกุมารเขมร ซึ่งขณะน้ัน
มีพระชนมายุได้ 8 พรรษา กับเจ้านายเขมรทั้งหลาย รวมทั้งข้าราชบริพาร 500 คน ซึ่งส่วนมากนับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารด้วย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ 
ทรงชุบเลี้ยงนักอกเองเป็นราชบุตรบุญธรรม นักองอีกับนักองเภาซึ่งเป็นพี่สาวน้ัน กรมพระราชวัง
บวรฯขอพระราชทานไปชุบเลี้ยงเป็นสนม ส่วนข้าราชบริพารชาวเขมรก็โปรดให้อาศัยอยู่ในบ ริเวณ
เดียวกันกับชาวโปรตุเกส เพราะเห็นว่านับถือศาสนาเดียวกันจะได้สะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ
ร่วมกัน เป็นเหตุให้หมู่บ้านน้ีได้ชื่อว่าหมู่บ้านเขมรติดปากมาจนทุกวันน้ี ชาวบ้านมิตตคามในเองเล่าว่า 
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มีชาวโปรตุเกสที่เป็นทหารอาสาสมัครในประเทศเขมรยอกครอบครัวเข้ามาอยู่ร่วมด้วยจึงเป็นเหตุให้
ได้รับพระบรมราชานุญาตมาอยู่ใกล้เคียงกับชาวโปรตุเกสเดิม 
 สองปีต่อมา ชาวเขมรสามารถกอบกู้เอกราชจากพวกแขกจามได้ส าเร็จโดยการฆ่า
หัวหน้าทัพจึงท าให้พวกแขกจามต้องล่าทัพกลับไป ขุนนางเขมรส่งตัวแทนมาขอนักองเองไปปกครอง 
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯทรงเห็นว่านักองเองมีพระชนม์ได้เพียง 10 พรรษาเท่าน้ัน ยังทรงพระเยาว์
เกินไป จึงให้พระยายมราชซึ่งต่อมาได้เลื่อนขั้นเป็น เจ้าพระยาภูเบศร เป็นผู้ส าเร็จราชการ ต่อมานัก
องเองเจริญพระชนมายุครบผนวช ก็ทรงผนวชให้จนครบพรรษา เมื่อนักองเองลาสิกขาบทแล้ว สมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าฯก็ทรงแต่งต้ังให้ครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อไป 
 เมื่อปี พ.ศ.2337 พระราชทานนามว่า สมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราช โปรดให้
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯไปครองเมืองพระตะบอง เสียมราฐ โดยให้ขึ้นตรงต่อพระนคร ในเมื่อประเทศ
เขมรสงบราบร่ืนเช่นน้ีแล้ว ชาวเขมรด้ังเดิม ที่อพยพตามพระยายมราช (แบน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2325 
(ค.ศ. 1782) ส่วนหน่ึงได้ทูลขอพระบรมราชานุญาต กลับเมือง คงมีแต่ชาวโปรตุเกสและชาวเขมรที่
สมรสกับชาวโปรตุเกสที่ปรารถนาจะอยู่ในเมืองไทยต่อไป 
 เรื่องเล่าที่ชาวคอนเซ็ปชัญยังคงเล่าสืบต่อกันมา คือ การอพยพของชาวเขมร 500 
คน เมื่อปี พ.ศ.2325 (ค.ศ. 1782) น้ันได้น าเอารูปแม่พระเข้ามาด้วยรูปหน่ึงเป็นรูปแกะสลักด้วยไม้หา
ยาก ฝีมือประณีตบรรจง ลงรักปิดทองงดงามมาก ตอนจะกลับประเทศในปี พ.ศ. 2337 ก็คิดจะน า
กลับไปด้วยแต่พระรูปไม่ยอมเสด็จไปด้วย โดยแสดงปาฏิหาริย์เป็นที่ประจักษ์ ชาวบ้านเล่าว่า เรือล าที่
พระรูปประทับอยู่น้ันไม่ยอมเคลื่อนที่ พยายามแจวสักเท่าไรก็ไม่เคลื่อนเสียที แต่เมื่อหวนกลับก็แจวได้ 
พลแจวทดลองเช่นน้ีอยู่หลายคร้ัง จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคน จ าต้องน าพระรูปกลับมาคืน
ให้ที่โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมลตามเดิม และพระรูปยังคงประดิษฐานอยู่ในวัดน้ีเป็นมิ่งขวัญของชาว
หมู่บ้านมิตตคามจนตราบเท่าทุกวันน้ี  
 แม่พระแกะสลักได้รับการถวายนามเป็นภาษาโปรตุเกสปนไทยว่า "พระแม่เดแมร์เซ
เด" หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “แม่พระขนมจีน” มีการสมโภชประจ าปีในวันที่ 24 กันยายน ใน
วันน้ันทั้งหมู่บ้านจะท าขนมจีนแกงไก่สับแจกจ่ายรับประทานกันทั้งหมู่บ้าน ในตอนค่ ามีการแห่พระรูป
รอบโบสถ์ตามแบบอย่างของชาวโปรตุเกส ประดับธงทิวดอกไม้และโคมไฟงดงามทั้งภายในและ
ภายนอกโบสถ์ บุษบกที่ประทับของพระรูปมีการตกแต่งเป็นพิเศษ ศาสนิกชนที่ร่วมขบวนแห่ ร่วมใจ
กันขับร้องเพลงสรรเสริญตลอดเวลา ธรรมเนียมน้ียังคงถือสืบต่อมาจนทุกวันน้ี ชาวบ้านกล่าวว่าบุษบก
หลังน้ีได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  
 ชาวคอนเซ็ปชัญในมีความศรัทธาต่อแม่พระแกะสลักองค์น้ีอย่างยิ่ง และยังเล่าลือถึง
ความศักด์ิสิทธิ์ของพระแม่เดแมร์เซเด ว่าผู้ที่มาขอพรกับพระแม่จะสมปรารถนาทุกราย ชาวบ้านได้
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เล่าถึงปาฏิหาริย์ของแม่พระรูปน้ีในเหตุการณ์ส าคัญๆ ของหมู่บ้านหลายคร้ัง จากค าบอกเล่าของ
ชาวบ้าน สามารถสรุปได้ดังน้ีว่า 
 1) คร้ังหน่ึงเกิดอหิวาต์ระบาดในพระนคร (ไม่มีใครสามารถก าหนดได้แล้วว่าเมื่อใด) 
ผู้คนในพระนครล้มตายกันมาก รวมทั้งชาวบ้านมิตตคามด้วย ที่ก าลังป่วยรอความตายอยู่ก็มี ชาวบ้าน
โดยการน าของบาทหลวงประจ าโบสถ์ จึงพร้อมใจกันน าพระรูปออกแห่รอบหมู่บ้าน เล่ากันว่าโรค
ระบาดได้หายไปจากในหมู่บ้านมิตตคาม รวมถึงผู้ที่ป่วยอยู่ก็หายจากอาการด้วย 
 2) คร้ังหน่ึงเกิดโรคท้องร่วงรุนแรงระบาดในหมู่บ้าน มีผู้พบเห็นแม่พระประจักษ์บน
หลังคาโบสถ์ ถือคนโทน้ าเทลงมา ท าให้โรคท้องร่วงหยุดระบาดต้ังแต่วันน้ัน 
 หมายเหตุ ผู้วิจัยไม่แน่ใจว่า 2 เร่ืองข้างต้นกล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกันหรือไม่ แต่
เน่ืองจากอาการส าคัญของอหิวาตกโรค คืออาการท้องร่วงอย่างรุนแรง โดยไม่มีอาการปวดท้อง 
อุจจาระเหมือนน้ าซาวข้าว และมีอาการอาเจียนโดยที่ไม่มีการคลื่นไส้น ามาก่อน ซึ่งทั้งสองเร่ืองที่
กล่าวในข้างต้น มีความสอดคล้องกันของอาการ จึงสันนาฐานว่าทั้งสองเร่ืองอาจเป็นเรื่องเดียวกัน แต่
เน่ืองจากเร่ืองเล่าน้ันถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นแบบมุขปาฐะหรือการเล่าแบบปากต่อปาก อาจท าให้ เกิด
ความผิดเพี้ยนในค าบอกเล่า โดยผู้ศึกษาได้ตัดสินใจที่จะบันทึกเก็บไว้ทั้ง 2 แบบ 
 3) เมื่อคร้ังที่หมู่บ้านเกิดเหตุไฟไหม้ มีผู้ เห็นแม่พระประจักษ์บนหลังคาโบสถ์ ถือ
ผ้าเช็ดหน้าโบกปัดไฟ ปรากฏว่าไฟสงบลงทันที 
 4) ระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 ขณะที่เคร่ืองบินของฝ่ายสัมพันธมิตรก าลังจะทิ้ง
ระเบิดพระนครอยู่น้ัน ทหารเรือนายหน่ึงประจ าเรือรบของราชนาวีไทยซึ่งก าลังเกาะทุ่นลอยอยู่กลาง
แม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณหน้าโบสถ์ นายทหารเห็นว่าลูกระเบิดจากเคร่ืองบินฝ่ายสัมพันธมิตรถูกทิ้งลงที่
บริเวณหมู่บ้าน ขณะที่เขาจ้องมองเหตุการณ์เขามองเห็นสตรียืนอยู่บนยอดหอระฆังก าลังโบกผ้า ท า
ให้ลูกระเบิดตกเลยออกไป และรักษาให้หมู่บ้านปลอดภัยจากระเบิด (ไม่ทราบว่าลูกระเบิดลูกน้ันไป
ตก ณ ที่ใด) 
 5) เมื่อคราวที่ไฟไหม้หมู่บ้านมิตตคามนอกอันเป็นเขตติดต่อกับหมู่บ้านมิตตคามใน 
(วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2508) ก็ได้มีผู้เห็นสตรีผู้งดงามประจักษ์บนยอดหอระฆังใช้ผ้าเช็ดหน้าโบกปัด
ไฟเช่นกัน และไฟก็มิได้ลุกลามเข้าหมู่บ้านมิตตคามในแม้แต่น้อย จึงได้มีธรรมเนียมน าเอาพระรูปแม่
พระขนมจีนออกแห่แหนรอบโบสถ์ในคืนวันที่ 16 มิถุนายนทุกปีมาจนทุกวันน้ี นอกเหนือไปจากวันแม่
พระขนมจีนซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ตามประเพณีดั้งเดิม 
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 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้ชาว
หมู่บ้านมิตตคามในสมัยน้ันเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นเหล่าทหารอาสาสมัครในกรมท่า
ช้างเรียกว่า “อาสาสมัครโปรตุเกส” เมื่อมีการสั่งปืนใหญ่ชนิดใหม่เข้ามาใช้ในราชการสงคราม ก็ได้มี
การทดลองยิงปืนถวายหน้าพระที่น่ัง ณ บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา  
  ชาวคอนเซ็ปชัญในเล่าสืบต่อกันมาว่า ล้นเกล้ารัชกาลที่1 ทรงโปรดให้เอาผ้าขาวผูก
ปากตุ่มใบเขื่อง ปล่อยให้ลอยอยู่กลางล าน้ า ทรงอนุญาตให้อาสาสมัครแขกยิงก่อน 2 นัด ปรากฏว่ า
ผิดเป้าทั้ง 2 นัด ต่อมาทรงอนุญาตทรงอนุญาตให้อาสาสมัครจีนลองยิงดูบ้าง ปรากฏว่ายิงถูก 1 นัด 
ผิด 1 นัด ท้ายที่สุดจึงทรงอนุญาตให้อาสาสมัครโปรตุเกสลองยิงดูบ้าง ปรากฏว่าถูกทั้ง 2 นัด ยังทรง
แคลงพระทัยว่าอาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้ จึงทรงอนุญาตให้ยิงแถมอีก 1 นัดก็ถู กเป้าอีก ซึ่งผู้ที่
ทดลองยิงปืนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสแห่งหมู่บ้านมิตตคาม มีนามเป็นภาษาไทยว่า “นาย
แก้ว” และมีนามสกุลเป็นภาษาโปรตุเกสว่า “ลีเบยโร” เมื่อทรงไถ่ถามจึงได้ความว่า นายแก้วมิได้ยิง
ตามบุญตามกรรม แต่มีการค านวณตามสูตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยกฐานะเหล่าอาสาสมัคร
โปรตุเกสขึ้นเป็นกองทหารฝร่ังแม่นปืนหน้า โดยโปรดเกล้าฯให้ นายแก้ว ลีเบยโร เป็นจางวางทหาร
ฝร่ังแม่นปืนใหญ่หน้า  
 โรงเก็บปืนใหญ่น้ันอยู่ในบริเวณวังสราญรมย์ ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกระทรวงการ
ต่างประเทศ พระยาวิเศษสงครามรามภักดีเป็นเจ้ากรม มีหน้าที่ควบคุมเรือพระที่น่ังในเวลาเสด็จพระ
ราชด าเนินทางชลมารค และมีหน้าที่ รักษาพระบรมมหาราชวังในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสนอกพระนคร และในขณะเดียวกันก็ให้มีต าแหน่งหัวหน้าค่ายโปรตุเกสด้วย มี
อ านาจเด็ดขาดในการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิดในขั้นโบย จ า กักขัง และจ าจอง นายแก้ว ลีเบย
โรได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและกล้าหาญ มีความดีความชอบจนได้
เลื่อนขึ้นรับบรรดาศักด์ิเป็นพระยาวิเศษสงครามรามภักดี เป็นต้นตระกูลของสกุล "วิเศษรัตน์" และ 
"วงศ์ภักดี" ในปัจจุบัน ลูกหลาน เหลนของท่านได้สืบต าแหน่งพระยาวิเศษสงครามรามภักดีเรื่อยมา มี
นามเดิมว่า แบน นอน และแก้ว ตามล าดับ 
 พระยาวิเศษสงครามฯ (แก้วที่ 2) ด ารงต าแหน่งในรัชกาลที่ 2 ถึงรัชกาลที่ 3 มีเหตุ
ให้ไทยต้องออกไปรบกับญวนเพื่อชิงเมืองเขมร พระยาวิเศษสงครามฯ (แก้ว) ได้รับมอบหมายให้น า
กองทหารแม่นปืนฝร่ังออกไปรบในกองทัพของพระยาบดินทรเดชาฯ (สิงห์ สิงหเสนี) ด้วย ในกองปืน
ใหญ่ที่พระยาวิเศษสงครามฯ เป็นผู้บังคับบัญชาน้ัน มีทั้งทหารผู้ใหญ่ผู้น้อย ซึ่งล้วนแต่เป็นชาวคริสต์
จากหมู่บ้านมิตตคามทั้งสิ้น นอกจากน้ันยังมีกองทหารของพระยาณรงฤทธิโกษา ซึ่งเป็นชาวคริสต์ 

เชื้อสายโปรตุเกสคุมกองทหารเชื้อสายโปรตุเกสไปอีกกองหน่ึง8  ก็นับถือศาสนาคริสต์ทั้งกองเช่นกัน 

                                         
8 เข้าใจว่าคงเป็นเชื้อสายโปรตุเกสแห่งหมู่บ้านกุฎีจีนซึ่งแยกกลุ่มออกจากหมู่บ้านมิตตคาม  
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พระวิเศษสงครามฯจึงขอบาทหลวงชาวฝร่ังเศสรูปหน่ึงติดตามไปในกองทัพด้วย เพื่อประกอบ

ศาสนกิจให้ชาวคริสต์ ชาวบ้านยังจ าได้ว่าบาทหลวงรูปน้ันมีนามว่า “เปโร”9  
 
 
คนไทยเช้ือสายโปรตุเกส 
 
 คนในชุมชนมีทั้งที่สืบเชื้อสายโปรตุเกสและเชื้อสายเขมรต่างก็ยังคงรักษาไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ความโอบอ้อมเอื้ออารี และความสามัคคีดังเช่นในอดีต สมาชิกของหมู่บ้านส่วนใหญ่พ านัก
อยู่ในท้องถิ่นต้ังแต่คร้ังบรรพบุรุษ จึงรู้จักมักคุ้นพอกันดี เรียกว่าเป็นเครือญาติกันแทบทั้งสิ้น 
 การสืบเชื้อสายบรรพบุรุษโปรตุเกสที่ชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญน้ัน มีหลักฐานที่สามารถ
ยืนยันถึงเรื่องน้ีได้ชัดเจน คือ  บัญชีศีลล้างบาป เล่ม 2 ของวัดคอนเซ็ปชัญ ซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีขึ้นไป   
ได้ระบุชื่อและนามสกุลของทารกในชุมชน เป็นภาษาโปรตุเกสจากแผ่นป้ายบนหลุมฝังศพหลายหลุมที่
สุสานขอวัดพบว่าได้มีการจารึกชื่อและนามสกุลของผู้ตายซึ่งเป็นคนในชุมชนเป็นภาษาโปรตุเกส 
แสดงให้เห็นว่า ณ ชุมชนแห่งน้ียังคงมีกลุ่มคนผู้สืบเชื้อสายชาวโปรตุเกส 
 
 สายสกุลผู้สืบเชื้อสายโปรตุเกสในชุมชนบ้านเขมร วัดคอนเซ็ปชัญที่สามารถสืบค้นได้
รวบรวมจาก “ภูมิหลังของคาทอลิกในกรุงสยามและวัดคอนเซ็ปชัญ” ของไพโรจน์ โพธิไทร ในหนังสือ
อนุสรณ์วันเสด็จพระราชด าเนินงานฉลอง 300 ปี วัดคอนเซ็ปชัญแห่งพระแม่เจ้า 
 
1. เดียส หรือ ดิแอส (Diaz) สืบสายต่อมาเป็น พรหมจารีย์, สมานไมตรีรักษ์, นพประไพ, วีสกุล
    , น้ าสมบูรณ์, จ ารัสพงษ์ และวงศ์เงินยวง ฯลฯ 
2. ริเบยโร (Ribeiro)  สืบสายต่อมาเป็น วงศ์ภักดี, วิเศษรัตน์, กฤษณสมิต, เพ็ญสุต และ
    ระวังภัย ฯลฯ 
3. เดอ ไปวา (De Paiva)  สืบสายต่อมาเป็น กิจจ านง , สงวนแก้ว, รัศมีมาน และดาริชกุล 
    ฯลฯ 
4. โรดริเกส (Rodrigues)  สบืสายต่อมาเป็น อนงค์จรรยา และขมังดิษฐ์ ฯลฯ 
5. ดา ครูส (Da Cruz)  สืบสายต่อมาเป็น บูรณพันธ์ , รุ่งเร่ือง, วัฒนธีระกุล , ระบิลวงศ์, 
    ทรรทรานนท์ และมายสว่าง ฯลฯ 

                                         
9 ไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นนามสกุลหรือนามของตัวท่าน หากเป็นนามของท่านก็คงแผลงมาจาก Pierre นั่นเอง 



27 
 

6. ฟรองเซกา (Fronseca) สืบสายต่อมาเป็น นพประไพ , สงวนยวง, อุงอ ารุง, วงศ์เงินยวง 
    และวงศ์สว่าง ฯลฯ 
7. เฟอไรรา (Fereira)  สืบสายต่อมาเป็น วิเศษรัตน์ และวัฒนโยธิน ฯลฯ 
8. เดอ ฮอร์ตา (De Horta) สืบสายต่อมาเป็น ดารุทยาน, สงวนแก้ว, พูนทัพ, ปริชญชากุล, ตา
    ริชกุล, เกษมสุข และพรมงคล ฯลฯ 
9. เดอ บารอส (De Barros) "ปัจจุบันสกุลน้ีหายไปจากหมู่บ้าน" 
10. เดอ เยซูส์ (De Jesus) "ไม่ปรากฏนามสกุลในปัจจุบัน" 
11. มาร์ติส (Martis)  สืบสายต่อมาเป็น กิจจ านง, สุภาไวย์, นิกลมัย, จาบแจ่มศรี, สมาน
    ไมตรีรักษ์ และนิลเพชร ฯลฯ 
12. เดอ วาลิโอ (De Valio) สืบสายต่อมาเป็น เทียบทับทิม, จิตต์ชอบค้า และพูนทัพ ฯลฯ 
13. เปสซาโร (Pessaro)  สืบสายต่อมาเป็น เปสโร และสุวรรณโกวิท 
14. เดอ อัลวาเรซ (De Alvares) สืบสายต่อมาเป็น ทับละม่อม ฯลฯ 
  
 ในแต่ละสกุลน้ันจะมีการสืบสายสกุลต่อกันมาโดยตรงและการสมรสระหว่างสกุล ท า
ให้ในบางคร้ังจะเห็นได้ว่าครอบครัวหน่ึงน้ันได้สืบสายมาจากสกุลโปรตุเกสสองสกุล 
 
 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าชุมชนคอนเซ็ปชัญเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 
300 ปี แรกเริ่มจากการเป็นค่ายของทหารโปรตุเกสในสมัยอยุธยา ก่อให้เกิดเป็นชุมชน การอพยพเข้า
มาของทั้งเขมรและญวนท าให้การผสมผสานทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน จนมาถึงในปัจจุบัน ตัวชุมชน
เองเป็นชุมชนศาสนาคริสต์ โดยมีโบสถ์และบาทหลวงเป็นจุดศูนย์รวมทางจิตใจ และช่วยท าให้เกิด
ความสามัคคีในชุมชน 
 



 
 

บทท่ี 3 
 

การน าเสนอชุมชนผ่านเร่ืองเล่าของชาวคอนเซ็ปชัญ 
 
 ชุมชนคอนเซ็ปชัญ  เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งห น่ึงของกรุงเทพมหานคร ที่มีการ
ผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ได้รับมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อาทิ โปรตุเกส เขมร ญวน 
สังคมไทยจึงเลือกรับ/น าเอารูปแบบวัฒนธรรมจากต่างชาติ มาเลือกรับและปรับใช้ ให้รูปแบบน้ันเข้า
กับวิถีชีวิตและสภาพชุมชน ตลอดจนสภาพสังคมแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ได้
อย่างกลมกลืน จนเกิดเป็นชุมชนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากในอดีตดังจะเห็นได้จากชุมชน
ในปัจจุบันน้ี 
 ความเป็นชุมชนมันเกิดจากการหล่อหลอมประกอบสร้างของวัฒนธรรมต่างชาติและ
สังคมด้ังเดิม ซึ่งชุมชนก็มีหน้าที่ในการด ารงและสืบทอดเอกลักษณ์ต่างๆ ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน
ในชุมชน กิจกรรมทางศาสนา ผ่านการสั่งสอนถ่ายทอดกันมา จากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง ท าให้เกิดความ
คงอยู่ไว้ซึ่งรูปแบบของชุมชนน้ี จากในอดีตสมาชิกในชุมชนจะมีประสบการณ์ชีวิตของตนที่เหมือนและ
แตกต่างกันปะปนกันไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่สามารถท าให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลในมุมมองที่หลากหลาย 
 ในการศึกษาการน าเสนอชุมชนคอนเซ็ปชัญผ่านเรื่องเล่าของชาวคอนเซ็ปชัญน้ันผู้
ศึกษาจะให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนคอนเซ็ปชัญ ซึ่งอาศัยวิธีการบันทึกการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเพื่อที่จะได้รับข้อมูลจากสมาชิกในชุมชนในมุมมองที่เป็นความทรงจ า
ส่วนบุคคล โดยจะแบ่งการน าเสนอชุมชนของชาวคอนเซ็ปชัญผ่านเร่ืองเล่าอันได้แก่ เร่ืองของ
ประวัติศาสตร์, องค์กรหรือสถาบันที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง, ศาสนาและ อาหาร 
 
เล่าเร่ือง "ประวัติศาสตร์" 
 
 ชุมชนคอนเซ็ปชัญเป็นชุมชนโปรตุเกสแห่งแรกของกรุงเทพมหานครและเป็นแห่งที่ 
2 ในประเทศไทย(แห่งแรกคือหมู่บ้านโปรตุเกสที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน) นอกจากน้ีใน
อดีตชุมชนแห่งน้ียังมีการอพยพเข้ามาอยู่อาศัยของชาวเขมรในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ซึ่งชาวเขมรที่อพยพมาน้ีมีจ านวนประมาณ 500 คน และ
ทุกคนล้วนเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกด้วยกันทั้งสิ้น ต่อมาได้มีการอพยพเข้ามาของชาว
ญวนเข้ารีตในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ท าให้ชุมชนน้ีประกอบไปด้วยผู้คน
หลากเชื้อชาติภายใต้อัตลักษณ์เดียวกันสิ่งน้ันคือศาสนา และด้วยเวลากว่า 300 ปี สังคม ประเพณี 



29 
 

และวัฒนธรรมในชุมชนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้ชุมชนโปรตุเกสแห่งน้ี
ยังคงหลงเหลือไว้ซึ่งความเป็นโปรตุเกสอยู่บ้าง 
  
 การที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลมาต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานและเคร่ืองมือ
บางประการ ในการเข้าถึงประสบการณ์ของคนแต่ละคนและเพื่อให้ได้ทราบถึงเร่ืองราวของชุมชนคอน
เซ็ปชัญ ประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะเป็นปัจจัยที่ท าให้เราเข้าใจสังคมของชุมชน ว่ามีความ
เป็นมาอย่างไร สังคมในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรและท าไมถึงเป็นเช่นน้ัน ซึ่ง
หลังจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามจะท าให้ทราบข้อมูลต่างๆดังน้ี 
 
 ประวัติศาสตร์โปรตุเกสสมัยอยุธยา 
 
 แรกเริ่มเดิมทีโปรตุเกสได้มีประวัติศาสตร์ร่วมกับประเทศไทยมาต้ังแต่สมัยอยุธยา ซึ่ง
คุณวีระ ระบิลวงศ์ อายุ 82 ปี เล่าถึงที่ประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสต้ังแต่สมัยอยุธยาอย่างระเอียดไว้ว่า 
 

 "เดิมโปรตุเกสเค้าค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมเค้าเป็นจ้าวทะเลมา
ก่อน เค้าก็มาต้ังหัวเมืองโดยยึดมะละกาได้มาเป็นสถานีการค้า ทั้งน้ีในด้าน
ภูมิศาสตร์มะละกาเป็นแหลมคุมเส้นทางเดินเรือช่องแคบมะละกา ใครผ่านมาก็
ยากเพราะว่าการป้องกันจากปืนชายฝั่งมันยิงถึง เรือแล่นตามกลางทะเลไม่ได้ต้อง
แล่นตามซอกซอย ทีน้ีเค้าก็มาค้าขายที่กับกรุงศรีอยุธยาตามธรรมเนียมชาติไหนก็
มาได้ โดยก่อนจะเข้ามากรุงศรีอยุธยาได้จะต้องมาพักที่กรุงเทพน่ีก่อน และที่เรา
น่ังก็อยู่น่ีเป็นสถานีเค้าเรียกว่าโกดังของโปรตุเกส คือต้ังมาพักอยู่ที่น่ีก่อนเพื่อมา
รายงานพระเจ้าแผ่นดินว่ามาท าอะไร ขออนุญาตผ่าน...คือในสมัยก่อนเค้าจะมีวิธี
เอาโซ่ขวางล าน้ า ถ้าไม่เอาโซ่ออกเรือไปไม่ได้ เรือทุกล าที่มาค้าขายกับกรุงศรี
อยุธยาต้องถ่ายเรือเอาของลงที่น่ีและเอาเรือเล็กเข้าไป เอาเรือรบเข้าไปไม่ได้
เพราะเกรงว่าจะเป็นภัยต่ออยุธยา และตามธรรมเนียมจะมีการยิงสลุตเพื่อแสดง
ความบริสุทธิ์ใจว่ามาด้วยความเป็นมิตร การยิงสลุตคือการยิงกระสุนทิ้งออกไปมา
จากค าว่า Salute เป็นการแสดงความเคารพยอมรับนับถือ...ที่น้ีพอมาค้าขายกับ
โปรตุเกส ฝร่ังเค้าก็ขออนุญาตท าการค้า เราก็ขายเคร่ืองเทศ แต่เมืองไทยจะขาย
งาช้างและของป่า ส่วนฝร่ังมันก็มาขายปืน ปืนพิสตอล ปืนเล็ก ปืนยาว ปืนใหญ่ ที
น้ีเค้าก็ไม่ได้ขายให้ประเทศไทยประเทศเดียว พม่าก็ขาย เขมรก็ขายด้วย
เช่นเดียวกัน ซึ่งโปรตุเกสจะขึ้นฝั่งทุกๆย่านแถบเรือผ่านไม่ใช่ประเทศไทย only 
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นะ ไทยต้องเข้ามาจากปากอ่าวลึกหน่อย ซึ่งเรามีชัยภูมิที่ดีต้องเข้ามาทางปากน้ า
ก่อนและถึงจะมาถึงบ้านเรา...ในสมัยน้ัน พระนารายณ์โปรฝร่ังเพราะอยากได้
เทคโนโลยีเค้า เลยให้มีการเผยแพร่ศาสนาได้..."10 
 

 ชุมชนคอนเซ็ปชัญกับคนหลากเช้ือชาติ 
 
 ชุมชนคอนเซ็ปชัญ ต้ั งในซอยสาม เสน 11 แขวงวชิ ระพยาบาล  เขตดุสิ ต 
กรุงเทพมหานครฯ ติดริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งพระนครใกล้กลับสะพานกรุงธนบุรี โดยจะอยู่ทางทิศ
เหนือของวัดราชาธิวาส ซึ่งทั้งน้ีชุมชนคอนเซ็ปชัญจะต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนและวัดฟรังซิส
ซาเวียร์ ส่วนคนในชุมชนน้ันจะเป็นคนไทยเชื้อสายโปรตุเกสและเขมร ดังจะเป็นได้จากค าบอกเล่าของ
อาจารย์แสงเดือน โพธิ์ไทรว่า 
 

 "คนโปรตุเกสจะมาตอน 339 ปีที่แล้ว มาต้ังแต่สมัยปลายพระนารายณ์ 
มาในสมัยปลายอยุธยา เพราะฉะน้ันกลุ่ม น้ันจะเป็นคนโปรตุเกสอยู่ เดิมพื้นที่
จริงๆก็จะมีพวกกวย ซึ่งบางทีก็จะมีกลุ่มเขมรที่ท างานบ้าง เขาอยู่มาจนกระทั่ง
เพราะฉะน้ันคนโปรตุเกสก็ค่อยๆจางไป เมื่อก่อนน้ีคนโปรตุเกสเข้ามาก็มี 2 เร่ือง 

ศาสนากับเมืองขึ้น"11  
 

 อีกทั้งคุณอุษา ชัยโรจน์ กล่าวถึงความเป็นเชื้อสายโปรตุเกสของคนในชุมชนว่า  
 

 "รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันก็มีเชื้อสายโปรตุเกสแต่ในระดับปลายแถว
แทบจะไม่มีแล้ว ซึ่งจริงๆแล้วปลายแถวมาตั้งแต่รุ่นป้า ซึ่งเด็กๆเหล่าน้ีเค้าก็รู้ว่า
เค้ามีเชื้อสายโปรตุเกส ซึ่งในครอบครัวนามสกุลเดียวกันน้ันจะเป็นครอบครัวใหญ่
มีแยกออกไปหลายบ้านภายในชุมชน..."12  
 

 ทั้งน้ียังได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณอนันต์ พูนทัพ อายุ 87 ปี ว่า 
 

                                         
10 สัมภษณ์ วีระ ระบิลวงศ์, 25 ตุลาคม 2556. 
11 สัมภาษณ์ แสงเดือน โพธิ์ไทร, 3 ตุลาคม 2556. 
12 สัมภาษณ์ อุษา ชัยโรจน์, 18 กันยายน 2556. 
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 "คุณย่าเก่าเค้าเป็นพวกโปรตุเกสอยู่ มีเชื้อโปรตุเกส เค้าเกิดที่น่ี เค้าจะ
พูดภาษาเขมรเลย...เป็นโปรตุเกสหมดเลยแต่พวกโปรตุเกสพอมาอยู่ที่น่ีเค้าก็พูด
เขมรกัน"13 
  

 ส่วนเรื่องเล่าของคุณจินณรงค์ แดงเจริญ อายุ 54 ปี มีอยู่ว่า 
 

 "เร่ิมเลย โบสถ์สร้างมาสมัยประวัติศาสตร์ก็ 300 กว่าปี พวกชาว
โปรตุเกสเค้าเป็นคนสร้าง เมื่อก่อนคนโปรตุเกสเค้ามาอยู่กัน...แต่เด๋ียวน้ีคน
หมดแล้วแหละ พวกโปรตุเกสเมื่อก่อนอยู่ที่น่ีก็มีลูกหลานอยู่ สมัยก่อนเกือบ 300 
ปี พี่จะเหลืออะไรล่ะ มันหมดแล้วเชื้อ"14  
 

 ทั้งน้ีคุณจินณรงค์ยังกล่าวด้วยอีกว่ายังมีบุคคลที่ยังมีเชื้อสายโปรตุเกสอยู่ด้วยแต่
เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีได้ย้ายออกไปอาศัยอยู่นอกชุมชนแล้ว  และนอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ฟังเร่ืองเล่าที่
ต่างออกไปจากท่านอื่นๆเล็กน้อย อยู่ว่า  
 

 "เดิมที่เดียวก็เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่รวมๆกันน่ีแหละ แล้วตอนหลังก็จะมี
พวกชาวโปรตุเกสเข้ามาอาศัยอยู่..."15 
 

 ท าให้ทราบถึงว่าในอดีต ณ ชุมชนแห่งน้ีเป็นชุมชนด้ังเดิมของชาวโปรตุเกสที่ได้เข้า
มาอาศัยและมีการต้ังครอบครัวจนมาถึงรุ่นต่อๆมาในปัจจุบันที่เชื้อสายโปรตุเกสได้ลดน้อยเจือจางลง
ไปแทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว 
 ชุมชนโปรตุเกสคอนเซ็ปชัญต้ังขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งอาณาจักร
อยุธยา โดยชาวโปรตุเกสในสมัยน้ันได้ท าความดีความชอบจนในที่สุด สมเด็จพระนารายณ์ฯได้
พระราชทานที่ดิน โดยอาจารย์แสงเดือน โพธิ์ไทร ได้กล่าวถึงไว้ว่า  
 

 "ที่ดินเราได้รับพระราชทานมาก็จะเป็นที่รวม แล้วก็อยู่ด้วยกัน แบ่งกัน
..."16 

                                         
13 สัมภาษณ์ อนัน พูนทัพ, 4 ตุลาคม 2556. 
14 สัมภาษณ์ จินณรงค์ แดงเจริญ, 26 ตุลาคม 2556. 
15 สัมภาษณ์ อุษณา ชนชื่นจิต, 26 ตุลาคม 2556. 
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 เช่นเดียวกันกับคุณวีระที่เล่าว่า 
 
 "พระนารายณ์ให้ไว้สมัยสังฆราชเลโน ชื่อเดียวกับยี่ห้อรถยนต์เลโน 
ท่านเป็นชาวฝร่ังเศส เป็นมิชชั่นนารีเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยา พวกมิชชั่นนารีคือพวก
เผยแพร่ศาสนา...เรามา landing ตรงน้ีมาจากอยุธยาแล้วก็ขยายออกไป"17  
 

 ในขณะที่คุณอนันก็พูดถึงชุมชนว่าเป็นที่ดินพระราชทานเช่นกันว่า 
 

 "ที่น่ีก็ได้พระราชทาน ที่พระราชทาน แบบไม่ต้องเสียอะไรเลยเช้ามั่ง
อะไรก็ไม่ต้องเสีย เพราะในหลวงท่านให้ ยกให้ แบบในหนังสือน่ะ"18 

 ซึ่งในสมัยก่อนน้ัน ณ ชุมชนแห่งน้ีเป็นเพียงที่ต้ังของค่ายของทหารโปรตุเกสขนาด
เล็กก่อนที่จะพัฒนากลายมาเป็นชุมชนในปัจจุบัน เดิมทีน้ันหลังจากที่จะรับพระราชทานจากสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชแล้ว ได้มีการสร้างโบสถ์หลังแรกซึ่งสร้างขึ้นด้วยไม้แต่ในปัจจุบันได้รับการสร้าง
ต่อเติมและซ่อมใหม่ด้วยอิฐและปูน ใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ของชุมชน โดยคนในชุมชนจะเรียกว่า
โบสถ์หลังเก่า หลังจากช่วงที่ได้รับพระราชทานมาก็ไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์กล่าวถึงชุมชนแห่งน้ี
จนมาถึงกระทั่งช่วงที่กรุงศรีอยุธยาแตกคร้ังที่ 2 ชาวโปรตุเกสที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโปรตุเกสในอยุธยา
ได้พากันแยกย้ายและอพยพอยุธยาเน่ืองจากผลของสงครามท าให้ส่วนหน่ึงที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่
ร่วมกับชาวโปรตุเกส ณ ชุมชนคอนเซ็ปชัญ ซึ่งจะเห็นได้จากเร่ืองเล่าของคุณวีระ ที่ว่า 
 

 "พอกรุงแตกก็ถอยมาอยู่ตรงน้ี ต าบลสามเสนเน่ียนะ พอมาก็มาเฉพาะ
คล้ายๆว่าเผ่าเดียวกัน เผ่าโปรตุเกส ส่วนมากก็คงมีเมียไทยมาบ้าง ไม่ใช่โปรตุเกส 
100% นะ ก็เป็น second generation พ่อโปรตุเกส-แม่ไทย แม่มอญ แม่จีน ก็
ว่ากันไป ก็เป็นชุมชนอีกกลุ่มหน่ึงที่เป็น generation รองลงมาจากโปรตุเกสแท้ๆ 
แต่ก็ยังเรียกว่ากลุ่มเผ่าพันธุ์โปรตุเกส ก็มาขึ้นบกตรงน้ี แล้วทั้งน้ีศาสนาก็ตามมา
ด้วยเค้าก็ถือโปรตุเกสเป็นศาสนาคริสต์ คาทอลิก...แรกเริ่มองค์กรศาสนาเค้าจะ

                                                                                                                     
16 สัมภาษณ์ แสงเดือน โพธิ์ไทร, อ้างแล้ว. 
17 สัมภาษณ์ วีระ ระบิลวงศ์, อ้างแล้ว. 
18 สัมภาษณ์ อนัน พูนทัพ, อ้างแล้ว. 
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ส่งมิชชั่นนารีไปเผยแพร่ศาสนาที่จีนแต่ช่วงน้ันติดลมมรสุมท าให้ต้องมาจอดแวะ
พักและเข้ามาอ่าวไทยรอคลื่นลมสงบ พอมาแล้วก็มาอยู่ที่เราเน่ียนะ"19 

 
 ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี 
 
 ภายหลังในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมก าลังพลตีแว่นแคว้น
ต่างๆ และสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นชาวโปรตุเกสที่ท าหน้าที่เป็นทหารอาสาช่วยรบ ก็ได้รับความดีด
ความชอบ พระราชทานที่ดินให้บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีจนเกิดเป็นชุมชนโปรตุเกสกุฎี
จีนมาจนถึงปัจจุบัน จะทราบความเป็นมาของวัดกุฎีจีนจากคุณวีระว่า 
 

 "กุฎีจีนเน่ียเป็นโปรตุเกส 2 พอดีบาทหลวงเป็นลุงของแม่ของลุงเค้า
บวช แล้งได้รับแต่ต้ังให้เป็นพระสงฆ์แล้วไปปกตรองวัดกุฎีจีนเพราะถือว่าเป็น
โปรตุเกส พวกดา ครูซ (Da Cruz) ไปช่วยสร้างอีกแห่งวัดที่สองจากน้ี พอไปถึงก็มี
วัดเล็กๆ และวันน้ันก็เป็นวันฉลองพระมหาเจ้าตรึงกางเขน พระเจ้าตากทินท่านก็
มา มันจะมีกุฎีขาว กุฎีจีนและวัดกัลยาฯ ในสมัยน้ันพระเจ้าตากสินมีกรุงธนบุรี
เป็นราชธานีท่านก็เดินตรวจท้องที่ ท่านก็เดินเข้าไปดูเผื่อเจอทหารโปรตุเกสที่รู้จัก 
ไปเจอหัวหน้าหมู่บ้านขอที่ดินสร้างหมู่บ้านและท ากิจกรรมทางศาสนา ท่านก็เลย
ยกให้หมดเลยกุฎีจีน ซึ่งสมัยน้ันหมายถึงย่านกุฎีจีน"20 
 

 ซึ่งในอดีตมีการไปมาหาสู่กันระหว่างชุมชนคอนเซ็ปชัญกับชุมชนกุฎีจีนและยังมี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติซึ่งทราบการบอกเล่าของคุณนุสจรินทร์ ว่า 
 

 "...ส่วนที่กุฎีจีนก็มีพี่น้องที่เป็นเครือญาติกันก็มีนะ"21 
 

 และก็ไม่ได้มีการอธิบายต่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านทั้งสองชุมชนเป็นเช่นไร 
แต่ก็ได้ทราบเรื่องราวจากเร่ืองเล่าของคุณจินณรงค์และคุณชัยยัณต์ว่า 
 

                                         
19 สัมภาษณ์ วีระ ระบิลวงศ์, อ้างแล้ว. 
20 สัมภาษณ์ วีระ ระบิลวงศ์, อ้างแล้ว. 
21 สัมภาษณ์ นุสจรินทร์ สงวนแก้ว, 4 ตุลาคม 2556. 



34 
 

 "คือจริงๆวัดน่ีเค้าเรียกวัดพี่วัดน้อง คือคนในโบสถ์ในหมู่บ้าน สมัย
โบราณเค้าก็ไม่อยู่ที่กุฎีจีน เค้าก็ย้ายไปอยู่กุฎีจีน เค้าก็เรียกวัดพี่วัดน้อง กุฎีจีนเค้า
ก็ย้ายไปอยู่วัดกาลหว่าร์ก็คือ 3 วัดเน่ียก็โปรตุเกสด้ังเดิมทั้งน้ัน"22 

 
 ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ 
 
 ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เกิดมีสงคราม ท าให้มีการอพยพ
เข้ามาของชาวเขมรที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกหรือที่เรียกว่าพวกเข้ารีต ซึ่งมีความเชื่อ
ศาสนาเดียวกับชาวโปรตุเกสท าให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับสั่งให้ไป
อาศัยอยู่ร่วมกับชาวโปรตุเกสในชุมชนแห่งน้ี  
 จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนคอนเซ็ปชัญได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนแห่งน้ีพอ
สังเขปและประกอบกับความทรงจ าส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหน่ึงกล่าวถึงช่วงที่เข้ามาของ
กลุ่มเขมรเข้ารีตว่า 
 

  "ในสมัยรัชกาลที่ 3 เขมรเค้าอพยพเข้ามาหนีสงครามเข้ามา ไม่มี
ที่อยู่ก็เข้ามาอาศัยแบบว่าปลูกกระต๊อบอยู่ แต่ทางน้ีมีชาวโปรตุเกสเค้าอยู่แล้ว ซึ่ง
รัชกาลที่ 3 ก็เลยบอกว่าให้อยู่ด้วยกัน ก็เลยให้สร้างโบสถ์ ซึ่งโบสถ์นู้น (โบสถ์ฟรัง
ซิสซาเวียร์) สร้างทีหลังจากโบสถ์น้ี 150 ปี โดยที่โบสถ์อยุธยาถือเป็นวัดแรก และ
วัดคอนเซ็ปชัญน้ีเป็นแห่งที่ 2 ส่วนโบสถ์กุฎีจีนเป็นแห่งที่ 3"23 

  
 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีการจ าเร่ืองประวัติศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนของผู้ให้สัมภาษณ์ท่าน
น้ีจากการที่ชาวเขมรอพยพในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 มา
เป็นในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นช่วงที่ชาวญวนอพยพเข้ามา ซึ่งเป็นการอพยพ
เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเช่นเดียวกันกับชาวเขมรเข้ารีต โดยที่กลุ่มของชาวญวนน้ันได้รับพระราช
อนุญาตให้สร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกันกับชุมชนคอนเซ็ปชัญแต่ต้ังอยู่ขึ้นไปทางทิศเหนือ 
และมีการสร้างโบสถ์ขึ้นเรียกว่าโบสถ์ ฟรังซิสซาเวียร์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดญวน ในขณะที่วัด
คอนเซ็ปชัญถูกเรียกว่าเป็นวัดเขมร และชุมชนน้ีก็ยังถูกเรียกว่าชุมชนบ้านเขมรอีกด้วย  ซึ่งในมุมมอง
ของชาวคอนเซ็ปชัญให้ความเห็นว่า 

                                         
22 สัมภาษณ์ จินณรงค์ แดงเจริญและ ชัยยัณต์ ภุมรินทร์, 25 ตุลาคม 2556. 
23 สัมภาษณ์ อุษา ชัยโรจน์, อ้างแล้ว. 
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 "คนไทยมาเรียกบ้านลุงตอนหลังว่า บ้านญวน เขมรก็มาอยู่กับเรามันก็
ปนกัน แล้วญวนมันก็อยู่กับญวนไปสิ พวกมันพูดภาษาญวนได้ แต่เขมรเค้าพูดไม่
เป็นก็มาอยู่กับนาย นายฝร่ังไง มันก็เลยเรียกว่าวัดเขมร ความจริงโปรตุเกสมาตั้ง

นานไม่เรียก...คนไทยเรียกพวกคริสต์ว่าพวกญวน เค้าไม่เข้าใจ..."24 
 

 ทั้งน้ียังไม่เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาสาสมัครโปรตุเกสได้ทดลองยิงปืนที่มีการสั่งปืนใหญ่
ชนิดใหม่เข้ามาใช้ในราชการสงครามถวายหน้าพระที่น่ัง ณ บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ว่า 
 

 "...พระยาวิเศษที่ไปยิงปืน เอาโอ่งที่ปากน้ า เอาปืนใหญ่ที่ซื้ อจาก
โปรตุเกส ลองยิงให้ดู...เหมือนกับตรีโกณ คล้ายกับตีกอล์ฟว่าตีไปถึงหลุมกี่เมตร 
ต้องต้ังมุมยิงเท่าไร วิถีโค้งต้องต้ังปืนขนาดน้ี ถ้าเราราบลงมาก็ไกลที่สุด ถ้าต้ังสูงก็
ตกแค่น้ี ถ้าท ามุมราบลงมาก็ไกลขึ้นๆ มันก็ใช้วิธีน้ีก็ยิง ก็ถูกทุกที เพราะฝร่ังมัน
เรียนมาน่ี"25  
 

 ส่วนการเข้ามาของกลุ่มชาวญวนคุณวีระได้เล่าให้ฟังว่า 
 

 "ทีน้ีไทยก็ส่งบดินทรเดชา...ต้ังให้เป็นแม่ทัพไปตีเขมรแล้วก็ไปยึดญวน 
เขมรก็อยากให้เราช่วยก็มาเข้าข้างเรา พอเรายกทัพไปตีญวน พระเจ้ามินหม่าง...
พวกน้ีรบไม่เก่ง เราก็ไปตีได้เมืองญวนรบทางเรือมันแพ้เรา ทางบกก็เอาพวกเราไป
อัดกับมัน กวาดต้อนมาบานเลย...ตีไปเขมรไปได้พวกเพราะ อนุศาสดาจารย์คือ 
Spiritual Director ที่เราไปไหนต้องเอาพระไปด้วย...ให้พรเวลาไปรบ ก็ไปเจอ
เพื่อนที่เมืองญวน ซึ่งตอนน้ันญวนก็เบียดเบียนศาสนา คริสต์น่ีโดนฆ่าหมด ทีน้ีคน
ไทยก็บอกว่า มาสิมาอยู่ด้วยกันไม่ฆ่าหรอก เขาให้ฟรี ใครจะนับถือศาสนาอะไรก็
ได้ไม่ว่า แต่ญวนไม่ได้ก็เลยได้แนวร่วมมา...อยู่ญวนก็นับถือคริสต์เหมือนกับลุงเน่ีย
นะ แต่เค้าไม่ให้ถือ แต่ฝร่ังเศสไปก่อหวอดไว้แล้ว แล้วพอพระเจ้าน้ีขึ้นมาเป็นเจ้า
แผ่นดินก็ไปเบียดเบียนเขาไม่ให้ถือถ้าถือก็ตายหมด ผิดกับประเทศไทยใครถือ
คริสต์นะดังมากเพราะรบเก่ง พระเจ้าแผ่นดินโปรด...แล้วพอเราตีญวนมาได้ โดย

                                         
24 สัมภาษณ์ วีระ ระบิลวงศ์, อ้างแล้ว. 
25 สัมภาษณ์ วีระ ระบิลวงศ์, อ้างแล้ว. 



36 
 

รบด้วยและชักชวนมา เค้าก็มาเพราะนับถือศาสนาอะไรก็ได้มาพร้อมกับอนุ
ศาสดาจารย์บางส่วน บางส่วนเป็นเชลยจริงๆก็มาด้วย พระราชทานที่ดินให้ถัด
จากที่ลุงอยู่น่ี ที่ทางเข้ามาเรียกว่าวัดเซนฟรังซิสเซเวียร์"26 
  

 ทั้งน้ีคุณลุงวีระได้สรุปให้ฟังเกี่ยวกับชุมชนโปรตุเกสในกรุงเทพว่า 
 

 "ที่ๆเป็นแบบเด๋ียวน้ี มันไม่มีวางผังเมืองในที่น้ี มันเป็นท้องร่องสวนฝร่ัง
เมื่อก่อนน้ี พอสร้างวัดมันก็มีวัดโด่อยู่หลังหน่ึง ส่วนข้างๆก็แล้วแต่ ชาวบ้านที่มา
เป็นทหารก็อยู่กันไป พอมาอยู่ทีแรกก็อยู่กันพี่น้องไม่กี่คน คนโตอยู่หัวมุมน้ีนะเอา
ริมน้ า ไอ้คนน้องถัดลงมาหน่อย คนที่สามเข้าไปข้างใน คนที่สี่ไปนู้นเลยแต่ก็ยังอยู่
ในผืนเดียวกันนะ พอแต่งงานกับตระกูลนู้นก็ขยับไปอยู่ ขยับไปขยับแบบน้ี 
จนกระทั่งมันไปไม่ไหว มันต้องขยายไปอยู่วัดกุฎีจีน พอกุฎีจีนโตขึ้นๆ ไม่ไหวไป
อยู่ตลาดน้อย..." 27  
 

 ในขณะเดียวกันคุณจินตนาเล่าเร่ืองเกี่ยวกับที่ดินแห่งน้ีว่า 
 

 "...น่ีเป็นที่พระราชทาน สมัยรัชกาลที่ 4 สมัยที่ รัชกาลที่ 4 มาเรียน
ภาษาฝร่ังเศสกับพระสังฆราชที่น่ี สมัยพี่ยังไม่เกิดเลย สมัยปู่ย่าตายายของพี่นู้น น่ี
เป็นวัดประวัติศาสตร์ 300 กว่าปีแล้ว 350 ปีได้มั้ง 330 ปีประมาณน้ัน แล้ววัด
ราชาเป็นวัดที่ รัชกาลที่ 4 ออกผนวชแต่ก่อนเค้าเรียกวัดสมอลาย พอมาผนวช
เสร็จท่านก็มาศึกษาภาษาฝร่ังเศส ภาษาลาติน กับพระสังฆราชของคาทอลิก ก็
เลยมีการชอบพอกัน ท่านก็เลยพระราชทานที่ให้พวกเรา สมัยก่อนเค้าเรียกว่า
พวกเขมร อพยพมากัน มาตั้งกันแบบเป็นชุมชนเล็กๆ แล้วก็เชื้อสายด้ังเดิมเป็น
โปรตุเกสด้วย...แล้วก็ต้ังเป็นหมู่บ้านมาจนทุกวันน้ี เป็นที่พระราชทาน"28 

 
 
  

                                         
26 สัมภาษณ์ วีระ ระบิลวงศ์, อ้างแล้ว. 
27 สัมภาษณ์ วีระ ระบิลวงศ์, อ้างแล้ว. 
28 สัมภาษณ์ จินตนา, 25 ตุลาคม 2556. 
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โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ 
 
 นายจินณรงค์ได้กล่าวถึงโรงเรียนคอนเซ็ปชัญในสมัยที่ เขาเองยังเป็นนักเรียนใน
โรงเรียนแห่งน้ีซึ่งปัจจุบันได้ปิดท าการลงไปแล้ว ได้ความว่า 
 

 "วัดคอนเซ็ปชัญ โรงเรียนก็ชื่อคอนเซ็ปชัญ...สมัยก่อนโรงเรียนคอน
เซ็ปชัญจะมีนักเรียนในสมัยพี่เรียนจะมีนักเรียนประมาณ 1400 คน สมัยก่อนนะ
เมื่อประมาณ 50 ปีได้ แล้วปัจจุบันน้ีโรงเรียนคอนเซ็ปชัญปิดแล้ว เพราะว่า
นักเรียนไม่มี ก็เลยปิด สาเหตุที่ปิดเพราะว่าศิษย์เก่าที่ออกๆไปเน่ีย เค้าจะพูดใน
ท านองเดียวกันเลยว่า สมัยน้ีรถมันเยอะ มันไม่สะดวกกับการที่จะให้ลูกเค้ามา
เรียนในซอย เพราะว่าบางคนเค้าอยู่ตรงนู้นตรงน้ีและมันไกล เค้าเลยหาโรงเรียน
ใกล้ๆเรียน พวกศิษย์เก่าที่ออกไปหาก็หาโรงเรียนใกล้ๆให้ลูกเรียนกัน เค้าไม่เอา
มาเรียนที่น่ีเพราะมันไปล าบาก มันก็เลยลดจ านวนนักเรียนไป ลดจ านวนนักเรียน
ไปเร่ือยๆ จนกระทั่งเหลือนักเรียนไม่กี่สิบคน โรงเรียนเค้าก็เลยปิด...มันเป็นซอย
เค้าเรียกสามเสน 13 เข้าออกล าบากแล้วโรงเรียนคอนเซ็ปชัญอยู่สุดเลยติดกับท่า
น้ า แม่น้ าเจ้าพระยาเลย คือเค้าพูดค าเดียวกันว่ามาล าบากมาก เค้าก็หาโรงเรียน
ใกล้ๆเรียนกัน นักเรียนมีพันกว่าคน...เมื่อก่อนมันไม่มีรถ ไม่มีอะไร ส่วนนักเรียน
มา ผู้ปกครองมาก็น่ังรถเมล์มากัน อยู่ใกล้ๆแถวน้ีก็น่ังรถเมล์ใกล้ๆ ส่วนใหญ่ พวก
บางกระบือ สี่ย่าน เทเวศ บางล าพู เด็กมาเรียนที่น่ีกันหมดไง ฝั่งนู้นก็มี สมัยกัน
รถราไม่มีมาสะดวก..."29 
  

 เช่นเดียวกับอาจารย์แสงเดือนที่กล่าวว่า 
 

 "..เมื่อก่อนก็จะมีแต่โรงเรียนที่ใหญ่ มีคนในหมู่บ้านเรียนพร้อมกันหมด 
ตอนน้ีโรงเรียนก็ปิดกิจการเพราะว่าเด็กน้อยลงเรื่อยๆ แล้วข้างนอกเราก็จะ
เดินทางล าบากเพราะเราอยู่ลึก แล้วแต่ก่อนชุมชนขึ้นทางโน้น ทางแม่น้ า
เจ้าพระยาก็จะเป็นชุมชนที่เจริญด้านแม่น้ าแต่พอหมดแล้วเวลาที่ถนนมาแล้ว เรา

                                         
29 สัมภาษณ์ จินณรงค์ แดงเจริญ, อ้างแล้ว. 
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ก็เลยกลายเป็นอยู่สุด การเดินทางเข้ามาก็ล าบากขึ้น โรงเรียนข้างนอกก็เยอะคนก็
เลยออกไปข้างนอก"30 

 
 ช่วงพิธีฉลองครบรอบ 300 วัด : 2 ธันวาคม 2517 
 
 ในช่วงพิธีฉลองครอบ 300 ปีโบสถ์คอนเซ็ปชัญมีการจัดพิธีและงานฉลองคร้ังยิ่งใหญ่
ที่สุดของชุมชนคอนเซ็ปชัญ ความทรงจ าของนายจินณรงค์เกี่ยวกับเรื่องงานพิธีฉลองน้ีมีอยู่ว่า 
 

 "ณ วัดน้ีเมื่อหลายสิบปีก่อนที่จ าได้ ในหลวง พระราชินี พระเทพฯ ฟ้า
ชาย มาเปิดฉลองวัด 300 ปี มากัน 4 องค์...งานฉลองคร้ังน้ีคนข้างนอกเค้าก็รู้เค้า
ก็มากัน ในหลวงเสด็จใครจะไม่ตามมา ยังมีข่าวทีวีออกเลย แต่พี่จ าไม่ได้แล้วนะ
ว่ากี่ปีมาแล้วแต่ก็หลายสิบปีที่เสด็จมา...ตอนน้ันพี่ก็มาร่วม ในหลวงเดินผ่าน ตอน
น้ันพี่ยังเรียนหนังสืออยู่เลย..." 

 

 นามสกุลต้นตระกูลโปรตุเกส 
 
  อาจารย์แสงเดือน โพธิ์ไทร ผู้ ริเร่ิมในการศึกษาและค้นคว้าประวัตินามสกุลต้น
ตระกูลโปรตุเกสได้เล่าถึงเร่ืองตระกูลของตนเองว่า 
 

 "มาจากสกุล เดอ อัลวาเรส (De Alvarez) ก็ดูจากทะเบียน ทุกคนก็จะ
มีซ้าย-ขวา(ฝั่งพ่อ-ฝั่งแม่) 2 สกุล โดยทางฝั่งชวดผู้หญิงก็จะเป็นพวก เด้ียส (Diaz) 
ทางชวดผู้ชายก็จะเป็น เดอ อัลวาเรส (De Alvarez) แต่ครูก็มารุ่นหลังแล้วเพราะ
พ่อครูก็เป็นคนไทยนามสกุลบุนนาคแล้วเข้ามาแต่งงานกับคนในน้ี ก็นับว่าเป็นรุ่น
ชวดทั้งน้ันเพราะมาตั้งแต่สมัยอยุธยาลงมาเรื่อยแต่ว่ายังรักษานามสกุลก็ยังมีอยู่ 
ด้วยเหตุที่ว่าเป็นคาทอลิกเกิดมาต้องล้างบาป ในการล้างบาปจะจดชื่อพ่อแม่ จด
นามสกุล ก็จะมีนามสกุลของพวกโปรตุเกสอยู่ในสมัยน้ัน เรามีประราชด ารัสใช้
นามสกุลในสมัย ร.6 แต่ต้ังแต่ในสมัย ร.1 ที่เรามาในทะเบียนเราก็จะมีนามสกุล
ใช้เพราะว่าเป็นมาจากโปรตุเกส ในตอนหลังก็ต้องเปลี่ยนเป็นไทยหมด"31  

                                         
30 สัมภาษณ์ แสงเดือน โพธิ์ไทร, อ้างแล้ว. 
31 สัมภาษณ์ แสงเดือน โพธิ์ไทร, อ้างแล้ว. 
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  ทางด้านคุณอุษาพูดถึงตระกูลของตนเองว่า 
 

 "พ่อเป็นคนเล่าให้ฟังมาอีกทีว่าเชื้อสาย มีหลายสกุลซึ่งของป้าจะใช้ 
สงวนแก้ว ซึ่งนามสกุลโปรตุเกส สงวนแก้ว อนงจรรยา เดอ ฮอร์ตา (De Horta) 
โดยที่มีหลายนามสกุลและได้แยกออกกันใช้ โดยคุณชวดของป้าเดิมเป็นมิชชั่นนา
รี ต่อมาเป็นครูสอนอยู่อัสสัมชัญ สอนภาษาฝร่ังเศส ภาษาโปรตุเกส เพราะใน
สมัยก่อนเค้าพูดได้ทั้งภาษาเขมร ภาษาโปรตุเกส คือในรุ่นสมัยป้าขับร้องในโบสถ์

เป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งป้าก็พูดไม่เป็น..."32  
 

 และหลังจากที่ผู้วิจัยถามถึงสกุลโปรตุเกสจากคุณอนัน เขาก็เล่าว่า 
 

 "อ๋อ! นามสกุลผมน่ะ เด ฮอร์ตา (De Horta) แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษา
เป็นคนไทยก็น่ีพูนทัพ ส่วนเด ฮอร์ตาเป็นภาษาโปรตุเกสเลย"33  
 

 ส่วนสกุลด้ังเดิมของนายวีระ เป็นนามสกุล ดา ครูส (Da Cruz)34 ในขณะที่คุณอุษณา
เล่าให้ฟังเช่นเดียวกันเกี่ยวกับนามสกุลด้ังเดิมของตนว่า 
 

 "แต่ก่อนบ้านน้าตระกูล เดียซ (Diaz) เป็น 7 ตระกูล...ก็เป็นหน่ึงใน
ตระกูลน้ัน ยายใช้ตระกูลน้ีที่จริงแม่ก็ใช้นะ พวกแม่พวกพี่น้องแม่ แม่ก็ยังใช้เดีย
ซอยู่ แต่พอแต่งงานก็มาเปลี่ยน"35  
 

  และหลังจากที่ได้ถามเกี่ยวกับส านึกความเป็นชาวโปรตุเกสในตนเองต่ออาจารย์แสง
เดือน ท่านก็ให้ค าตอบว่า 
 

 "มันเป็นความสืบเน่ืองกันมาเหมือนกับขาดหายไปซักช่วงหน่ึงด้วยซ้ า 
ความสืบเน่ืองมันมีมาจนกระทั่งเรามีการฉลอง 250 ปีวัดก็มีการร้ืนฟื้นเรื่องราว 
300 ปีก็มี พอเราอ่านในหนังสือเราก็พอเรามีความสัมพันธ์ เหมือนตระกูลมีสกุล

                                         
32 สัมภาษณ์ อุษาชัยโรจน์, อ้างแล้ว. 
33 สัมภาษณ์ อนัน พูนทัพ, อ้างแล้ว. 
34 สัมภาษณ์ วีระ ระบิลวงศ์, อ้างแล้ว. 
35 สัมภาษณ์ อุษณา ชมชื่นจิต, อ้างแล้ว. 
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มาอะไรมา ทางสถานทูตโปรตุเกสก็ติดต่อมาก็เริ่มร้ือฟื้น แต่ความรู้สึกที่ว่าเราจะ
เป็นไหม ไม่มีใครบอกเล่ามา เพราะว่าเวลาที่คนโปรตุเกสมาอยู่มันมีอะไรที่ที่
ถึงกับสืบออกมาแบบชัดเจน แล้วเราก็ยังมีความรู้ว่าถ้าใครจะท าแบบน้ีมัน
เหมือนกับว่า "อยากไปเป็นฝร่ังหรอ ?" เราไม่ได้อยากเป็นตรงน้ัน แต่มันเป็น
มาแล้ว ถ้าเวลาเราไปอ่านหนังสือเราไปค้นคว้า เราพบ มันก็เป็นที่สืบมาเยอะนะ 
รักษากันเอาไว้ พ่อแม่เคยสั่งมา"36 

  

                                         
36 สัมภาษณ์ แสงเดือน โพธิ์ไทร, อ้างแล้ว. 
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เล่าเร่ือง "องค์กรหรือสถาบันท่ีเข้ามีส่วนเก่ียวข้อง" 
 
 การรวมกลุ่มท่ีท าเพ่ือกิจกรรมทางศาสนา 
 
  ในชุมชนคอนเซ็ปชัญน้ีมีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในชุมชนเพื่อเป็นการร่วมแรง
ร่วมใจต่อกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมที่ได้ปลูกฝังแก่สมาชิกชุมชนทุกคนจะเป็นในส่วนของกิจกรรม
ทางศาสนา ดังน้ันจะเห็นได้ว่าสมาชิกในชุมชนจะมีหน้าที่ต่อกิจกรรมทางศาสนาแทบทั้งสิ้น โดยจะ
เห็นได้จากเร่ืองเล่าของคุณจินณรงค์ ว่า 
 

 "ผมมีหน้าที่ดูสุสาน ทางวัด ทางพ่อเจ้าวัดหรือบาทหลวงเน่ีย เค้าจะให้
พี่เป็นคนดูแล เพราะเค้าไว้ใจแล้วทางพ่อเจ้าวัดเน่ียเค้าจะแต่งต้ังให้พี่มาดูแล
สุสาน คนเก่าเค้าเสียไปแล้วเค้าก็แต่งต้ังใหม่ ให้พี่มาดูแล...ท าหน้าที่น้ีมา 12 ปี 
ดูแลสุสานที่โบสถ์น่ีจะไม่มีเงินเดือนนะ ทุกอย่างเค้าจะท าแบบให้วัด ทางวัดก็จะมี
พวกคณะช่างและพวกแม่บ้าน พวกพรมรี พวกพรมรีเค้าท างานให้วัดโดยตรง 
พวกน้ีจะไม่มีเงินเดือน ท าให้โบสถ์หมด ท าด้วยใจ...ให้ช่วยๆกันท า เค้าดูว่าคนน้ี
เหมือนสมท าอันน้ี เค้ารู้ว่าเวลามีมิสซาวันอาทิตย์จะต้องจัดดอกไม้ ผูกพู่ ผูกอะไร
อย่างไร ทางนู้นเค้าท ามาหลายสิบปีแล้วเค้าจะรู้ เค้าก็จะมีคนท า ทางวัดก็จะ
แต่งต้ังให้เค้าท า อย่างผมน่ีพอจะรู้ทางสุสานรู้ว่าพิธีจะท าอะไรอย่างไร เค้าก็แต่ต้ัง
ให้ผมท า"37  
 

  คุณจินณรงค์ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า 
 

 "...ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะช่วยกันเอง เค้าจะมีคณะช่างอย่างที่ผมบอก มี
คณะพรมรี คณะแม่บ้าน เน่ียแหละเค้าจะช่วยกัน...พวกคณะพรมรีก็จะคล้ายๆกับ
ซิสเตอร์เป็นคนศรัทธาแต่ไม่ถึงขั้นซิสเตอร์ เป็นแบบศรัทธาท างานให้วัดอย่าง

เดียวเลยแบบน้ี ไม่ได้เข้าบวช"38  
 

                                         
37 สัมภาษณ์ จินณรงค์ แดงเจริญ, อ้างแล้ว. 
38 สัมภาษณ์ จินณรงค์ แดงเจริญ, อ้างแล้ว. 
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  นอกจากน้ีคุณอุษายังได้กล่าวถึงการรวมกลุ่มของคนในชุมชนในการร่วมกันจัด
กิจกรรมในวัดฉลองแม่พระเดแมร์เซเด ว่า 
 

 "...วันที่ 24 กันยาน จะมีการผู้หลักผู้ใหญ่ คนเก่าๆ เยอะแยะมาเข้าร่วม
พิธีแห่แม่พระ และชาวบ้านจะช่วยกันท าอาหารจากบ้านใครบ้านมัน เข้าไปเลี้ยง
แขกที่มาในงานโบสถ์ ทุกคนสามารถทานได้หมด ทุกอย่างมีในน้ันหมด ทุกคร้ังที่มี
การฉลองทีชาวบ้านก็จะท ากันเข้าไป ในสมัยก่อนชุมชนเก่าแก่เค้าก็เสียไป
หมดแล้ว  เค้าท าขนมฝร่ัง แบบขนมฝร่ังกุฎี จีน ในน้ีเค้าก็ขึ้นชื่อ ฝอยทอง 
ทองหยิบ ทองหยอด แล้วก็ขนมบ้าบิ่นพวกน้ีเค้าก็ท า ซึ่งป้าก็ท าเป็นแต่ไม่ค่อยเก่ง 
แต่ว่าคนเก่าๆ เน่ียเค้าท าเก่ง ซึ่งแต่ละบ้านเก่งไม่เหมือนกันคนนู้นท าไอ้น่ีคนน้ีท า
ไอ้น่ัน"39  
 

  ในขณะเดียวกันคุณอนัน ก็เล่าเร่ืองหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตัวเขาเองว่า 
 

 "ผมก็ช่วยเค้าแต่งโบสถ์เน่ียแหละ แต่ตอนน้ีหยุดแล้ว "40 
 

  ท าให้ทราบได้ว่าเดิมคุณอนันมีหน้าที่ช่วยงานชุมชนบางคร้ังเมื่อมีงานฉลอง เช่น 
ช่วยประดับตกแต่งเวที ตกแต่งโบสถ์ และคุณจินตนาก็ได้เล่าถึงกลุ่มองค์กรในชุมชนว่า 
 

 "ปกติชุมชนเราก็มีกลุ่มองค์กรหลายองค์กร มีองค์เกี่ยวกับเร่ืองด้าน
ศาสนาก็จะเป็น มีชมรมผู้สูงอายุ อันน้ีก็มีการส่งเสริมมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ช่วงวัน
สงกรานต์ก็จะมีรดน้ าด าหัว ของเราเน่ียถึงแม้ว่าเราจะเป็นคาทอลิก แต่เราก็จะ
ผสมผสาน ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคาทอลิกอย่างเดียว เราก็จะน าเอาหลักศาสนาอื่น
อย่างศาสนาพุทธเน่ียมีเทศกาลอะไร เช่นสงกรานต์อย่างที่บอกก็จะรดน้ าด าหัว ปี
มีก็จะมีการจัดอวยพรผู้ใหญ่ มีการเลี้ยง แล้วอีกองค์กรก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน
กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คาทอลิก ของศาสนาเราก็เข้าไปช่วย อย่างเช่นที่ไปอยู่กับตัวเช่น 
ไปที่สวนผึ้ง มันเป็นบ้านพักของเด็กตามตะเข็บชายแดนทางที่ราชบุรีเค้าจะมีคณะ
เค้าเรียกซิสเตอร์ ที่ให้การช่วยเหลือเด็กพวกน้ี เด็กพวกน้ีไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็น

                                         
39 สัมภาษณ์ อุษา ชัยโรจน์, อ้างแล้ว. 
40 สัมภาษณ์ อนัน พูนทัพ, อ้างแล้ว. 
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คาทอลิก เป็นเด็กชายแดนที่พ่อแม่หรือบ้านแตกสาแหลกขาด หรือที่ถูกสงคราม
หรือเด็กที่ยากจนเน่ีย ก็จะมาให้ทางศาสนาที่เป็นคริสตังเน่ียเราจะเป็นกลุ่มที่จะ
ดูแลพวกน้ี พวกเราก็จะน าเอาสิ่งของพวกน้ีไปบริจาค ทางคาทอลิกเราก็จะเอา
สิ่งของพวกน้ีไปช่วยเหลือ จะมีการเร่ียไรไปให้ ทุกคนมีน้ าใจที่จะให้ เป็นการ
เรี่ยไรสิ่งของต่างๆตามก าลังศรัทธา..."41  
 

   
  

                                         
41 สัมภาษณ์ จินตนา, อ้างแล้ว. 
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ทางด้านคุณอุษณาเล่าเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนว่า 
 

 "แต่ก่อนก็เคยเป็นกรรมการสภาวัด แล้วก็ช่วงหลังอย่างเวลาพ่อหรือว่า

ครูแสง เค้ามีหน้าที่อะไรในวัดเกี่ยวกับการฉลองวัด"42 
 

 การรวมกลุ่มท่ีท าเพ่ือสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 
 
  ในชุมชนจะมีการจัดกลุ่มและแบ่งหน้าที่กันท างานให้กับชุมชนโดยจะเป็นงานจิต
สาธารณะที่จะช่วยท าให้ชุมชนมีความน่าอยู่ขึ้น โดยคุณจินณรงค์ ได้กล่าวว่า 
 

 "ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะช่วยกันเอง เค้าจะมีคณะช่างอย่างที่ผมบอก มี
คณะพรมรี คณะแม่บ้าน เน่ียแหละเค้าจะช่วยกัน...พวกคณะพรมรีก็จะคล้ายๆกับ
ซิสเตอร์เป็นคนศรัทธาแต่ไม่ถึงขั้นซิสเตอร์ เป็นแบบศรัทธาท างานให้วัดอย่าง
เดียวเลยแบบน้ี ไม่ได้เข้าบวช...ส่วนของวิถีชุมชนเป็นของหมู่บ้านเราแต่ต้ังขึ้นมา
เอง เอาเด็กรุ่นใหม่อายุ 17-18 มาช่วยวัด เพราะว่าเด็กสมัยน้ีก็ห่างวัด เราก็เลย
ต้ังขึ้นมา ซึ่งมาผู้ใหญ่รวมด้วยให้เด็กมันเห็นว่าพวกเราท างานกัน อย่างเช่นว่า
เดือนนึงจะกวาดรอบหมู่บ้านซักสองคร้ัง ให้เด็กวัยรุ่นมันเห็น ไม่อย่างน้ันไปเที่ยว
เตร่กันอะไรกัน ก็เลยประชุมกันว่าเราต้ังเป็นวิถีชุมชนดีไหม ท าเป็นตัวอย่างให้
เด็กมันเห็นเด็กมันจะได้มาร่วมท ากิจกรรมกับเราก็เลยต้ังวิถีชุมชนขึ้นมาเอง...เด็ก
ที่มาช่วยน่ีก็เด็กลูกหลานในหมู่บ้านน้ี ดึงเด็กเหล่าน้ีมาท า แล้วทุกวันน้ีก็โอเคดีขึ้น

ประมาณ 80% แต่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านน้ีเค้าให้ความร่วมมือดี เค้าก็ช่วยๆกัน"43  
 

  ทางด้านคุณอนันได้ว่าเกี่ยวกับกลุ่มจิตสาธารณะของชุมชนว่า 
 

 "ชุมชนน้ีต้องเข้มแข็งอย่างเดียว ต้องมีคนช่วยเหลืออย่างน้ี พวกกิจการ
ทางวัดน่ี คนเค้าต้องช่วยแบบที่วัด เค้ามีกลุ่มอยู่กลุ่มวิถีชุมชน ที่จะท าทุกอย่าง 
ท าหมู่บ้านบ้าง ดีไม่ดีก็กวาดถนน"44  
 

                                         
42 สัมภาษณ์ อุษณา ชมชื่นจิต, อ้างแล้ว. 
43 สัมภาษณ์ จินณรงค์ แดงเจริญ, อ้างแล้ว. 
44 สัมภาษณ์ อนัน พูนทัพ, อ้างแล้ว. 
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ทางด้านคุณจินตนาจะเล่าถึงองค์กรที่ท าประโชคในชุมชนว่า 
 

 "...ในชุมชนเราก็จะมีทางคณะ วินเซนเดอปอล จะเป็นองค์กรที่จะ
ช่วยเหลือคนยากจนในหมู่บ้านที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทางวินเซนเดอปอล 
เดือนนึงก็จะมีการถือกล่องรับบริจาค โดยที่วัดหลังจากที่มัสซาเลิกแล้วเน่ีย ก็จะมี
พานเดือนละหน่ึงคร้ังใครก็ได้ที่จะท าบุญให้กลุ่มให้กับคนยากจน แล้วก็ทางวัดก็
จะเอาเงินน้ีไปซื้อข้าว แต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่าเค้าเดือดร้อยจริงมั้ย ขัดสนจริงมั้ย 
ซื้อข้าวซื้ออะไร ซื้อของอุปโภคบริภาคส าหรับคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และสมัย
ก็จะมีอาหารกลางวันส าหรับเด็กที่พ่อแม่มีรายได้น้อย เราก็เรี่ยไรกันเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กที่มาเรียน ส่วนมากก็จะเน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"45  
 

  ซึ่งนอกจากน้ีคุณจินตนายังกล่าวถึงสภาอภิบาลวัดด้วยว่า 
 

 "ทางวัดเราก็จะมีกรรมการเค้าเรียกสภาอภิบาล ซึ่งจะเป็นตัวแทน
บาทหลวง โดยมีบาทหลวงสุวนารถ เป็นพ่อเจ้าวัด เจ้าอาวาส ของเราเน่ีย
พระสงฆ์เราก็จะถวายมิสซา มีมิสซาทุกวันหน่ึงทุ่ม ถ้าเป็นเสาร์ -อาทิตย์ก็เป็น 3 
มิสซา เช้า สาย เย็น แล้วก็จากการท างานเน่ียก็จะแต่ต้ังคณะกรรมการเค้า
เรียกว่า สภาอภิบาล ก็จะเอาใครที่มีคุณสมบัติต่างๆ ถนัดทางไหนก็มาช่วยงานวัด
และก็จะมีการประชุม ทุกอย่างจะต้องผ่านทาง สภาอภิบาล ไม่ใช่บาทหลวงจะ
ตัดสินไรเองได้ ต้องมีกรรมการ..." 46  

                                         
45 สัมภาษณ์ จินตนา, อ้างแล้ว. 
46 สัมภาษณ์ จินตนา, อ้างแล้ว. 
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เล่าเร่ือง "ศาสนา" 
 
 ชาวบ้านคอนเซ็ปชัญมีค่านิยมและความเชื่อตามหลักของศาสนาคริสต์ เน่ืองจากเป็น
ชุมชนที่ส าคัญแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร บรรพบุรุษผู้ก่อต้ังชุมชนคอนเซ็ปชัญเป็นชาวโปรตุเกสที่
นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก และสืบสานวิถีชีวิตแบบคาทอลิกหรือเรียกได้อีกอย่างว่า
แบบชาวคริสตัง มาเป็นเวลายาวนานต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังหมู่บ้าน(ชุมชน)ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช จนปัจจุบัน อันเป็นเวลาร่วม 300 ปี โดยมีศาสนสถานส าคัญคือ "โบสถ์" เป็นศูนย์รวมของคน
ในชุมชน เพื่อประกอบพิธีการส าคัญทางศาสนา ชาวบ้านจะให้ความเคารพนับถือและความส าคัญต่อ
บาทหลวง หรือที่ทุกคนเรียกว่า "หลวงพ่อ" หรือ "คุณพ่อ" ซึ่งเป็นเสมือนผู้น าทางจิตวิญญาณและผู้น า
ของชุมชนมาตั้งแต่ในอดีต 
 
 แม่พระเดแมร์เซเด 
 
 ทั้งน้ีสมาชิกในชุมชนมักจะเล่าถึงความเป็นมาและความศักด์ิสิทธิ์ของแม่พระเดแมร์
เซเดหรือแม่พระขนมจีนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของชุมชน ดังจะเห็นได้จากที่คุณอุษา เล่าไว้ว่า 
 

 "...เป็นแม่พระที่มาจากเขมร คือคนเขมรเน่ียเค้าเอาใส่เรือแจวมาพอ
เวลาสงครามสงบจะเอาแม่พระกลับบ้าน แม่พระไม่กลับพอน่ังเรือไปถึงตรง
สะพานกรุงธนเน่ียนะ เรือจะหมุนทวนน้ ากลับมาขนาดเรือพายนะเป็นร้อยๆพาย
ไปนะก็ไม่ไป เค้าถึงได้อัญเชิญให้มาอยู่ที่น่ี มาอยู่ที่น่ีได้ประมาณ 300 กว่าปี ซึ่ง
เขมรที่มาอยู่ก็เป็นเขมรเข้ารีต ซึ่งแม่พระองค์น้ีเป็นของพวกคริสตังที่มาจากเขมร

ที่ลี้ภัยมา"47  
  
 อีกทั้งยังกล่าวถึงความหวงแหนที่มีต่อรูปสลักแม่พระอีกว่า 
 

 "...มีอยู่ปีหน่ึงพระสงฆ์เขมรเค้าจะมาขอทางน้ีก็ไม่ให้เพราะมาอยู่ที่ น่ี
นาน ถ้าเลยมาขอถ่ายแล้วไปจ าลอง โดยเอาแบบไป เพราะองค์น้ีเราไม่ให้ ยังไง
เราก็ไม่ให้ จะฆ่ากันตายก็ไม่ให้ มีอยู่คราวหน่ึงพระสงฆ์น่ีอยู่ไม่ได้เลยคือแบกไปให้
เค้าดูแบบและให้เค้าท าตาม พอพวกเรารู้ก็ไปตาม ยกขบวนกันไป พระสงฆ์องค์น้ี

                                         
47 สัมภาษณ์ อุษา ชัยโรจน์, อ้างแล้ว. 
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เลยอยู่ไม่ได้ ชาวบ้านจะเอาตายเลยต้องย้าย และสุดท้ายก็ต้องเอาพระแม่
กลับมา"48  

 
  
  ในขณะที่อาจารย์แสงเดือนเล่าให้ฟังว่า 
 

 "...อัญเชิญมาปกติ ไม่ใช่ลอยน้ ามา แต่เวลาจะกลับ เค้าก็จะเชิญลงเรือ
กลับ แต่พอไปแล้ว เรือก็แจวไม่ไป เค้าก็เลยเอาขึ้น พูดไปพูดมาเป็นพระลอยน้ า 
บางทีคนก็จะเข้าใจผิด บางคนก็เลยสับสนเหมือนกันระหว่างแม่พระ คือแม่พระมี
องค์เดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวน่ีแหละเป็นแม่พระเยซู แต่เหมือนกับหลายปรางค์ 
นึกออกไหม ? ปรากฏที่น้ีเป็นอีกที่น้ันเป็นอีกชื่อ คนก็เร่ิมสับสน แม่พระประจ าวัด 
เค้าเรียกว่าแม่พระปฏิสนธินิรมน ก็คือเกิดแบบไม่มีบาป เพราะพวกเราถือว่าพวก
เรามีบาปมาตั้งแต่ก าเนิดจาก อดัม และเอวา นะ มีแม่พระที่ไม่มีบาป เราถือว่าแม่
พระไม่มีบาปในความเชื่อของเราไม่มีบาปก าเนิด คือเป็นคนดีตลอด แล้วก็องค์น้ี
เรียกว่าปฏิสนธินิรมน ก็คือประจ าวัดแต่พอมาที่ที่มาจากเขมร ก็คือแม่พระองค์น้ี
แหละปฏิสนธินิรมนแต่เค้ามีชื่อของเค้ามาอีกอย่างหน่ึงเค้าเรียกชื่อเป็นภาษาอะไร
ก็ไม่รู้ไม่มีใครยืนยันว่าเป็นภาษาโปรตุเกส หรือเป็นภาษาลาตินหรือเป็นภาษา
อะไรก็ไม่รู้ ชื่อว่าเดแมร์เซเด แล้วถ้าเป็นภาษาไทยเค้าก็เรียกว่าแม่พระไถ่ทาส คน
ฟังไปฟังมาสับสนเลยรวมเป็นองค์เดียวกัน"49 

  
 ในขณะที่คุณกนิษฐา มีมุมมองการเล่าเร่ืองที่ต่างออกไปว่า 
 

 "...แม่พระองค์ที่ฉลองวันที่ 24 กันยายนเน่ียนะ เป็นแม่พระที่มาจาก
เขมร สมัยน้ันคนก็เอามาพิสูจน์ เค้าไปเจาะที่ฐานแม่พระ เป็นเน้ือไม้เจาะเข้าไปที่
ฐานพระแล้วเอาเน้ือไม้ ไปดูว่าท ามาจากอินโดนีเซีย ไม่ชนิดน้ีมาจากอินโดนีเซีย 
เค้าสันนิฐานบอกว่าเป็นไปได้ เพราะอินโดนีเซียเค้าเก่งเรื่องการแกะสลัก อาจจะ
ท าจริง คล้ายๆว่าเขมรให้ท า แล้วก็พิสูจน์อายุเป็นร้อยๆปีเลย เพราะว่าเน้ือไม้
พิสูจน์ได้ เค้าเคยเอาฝร่ังไรมา บาทหลวงไรก็ไม่รู้ ว่าเอามาจากเขมรจริง แต่ว่า

                                         
48 สัมภาษณ์ อุษา ชัยโรจน์, อ้างแล้ว. 
49 สัมภาษณ์ แสงเดือน โพธิ์ไทร , อ้างแล้ว. 
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เรื่องที่เค้าเล่ากันมาเราก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะไม่ได้เกิด แต่เค้ามีมา เป็นไปตามน้ัน 
และก็แม่พระองค์ใหญ่ที่อยากลางวัดเค้ามีเรื่องเล่า ต้ังแต่เกิดจนตอนน้ีจะ 60 แล้ว
ตอนน้ันเค้าซ่อมโบสถ์ซ่อมแม่พระมานะ เน้ือแม่พระเนียนและเย็น เป็นปูนมัน
เนียน สีน่ีสวยท าจากหินอะไรก็ไม่รู้นะ เอาลงมาแค่วันน้ันที่ซ่อมวัด และไม่เคยเอา
ลงมาเลย"50  

  
  
 
 
 
 ทั้งน้ียังมีปาฏิหาริย์ของแม่พระในวันฉลองแม่พระของทุกๆปีด้วยดังเช่นค าบอกเล่า
ของคุณกนิษฐา ว่า 
 

 "เค้าเล่าต่อๆกันมา เห็นได้ชัดวันที่ 24 ที่ผ่านมานะ (กันยายน) ย่าของ
ป้าบอกว่า ไม่เคยมีปีไหนที่แห่แม่พระไม่ได้..." 51  
 

 ทางด้านคุณนุสจรินทร์ก็กล่าวเสริมอีกว่า 
 

 "คนที่น่ีเค้าพนันกันทุกไป ฝนตกนะเห็นคร้ึมๆแบบน้ีนะบอกพนันนะพ่อ
เจ้าวัดอะแต่ละองค์เค้าจะเปลี่ยนมา 4 ปีคร้ังๆ พ่อบางองค์ที่มาใหม่ๆบางคนก็
กลัวมากฝนจะตก แล้วพวกครูแสง(แสงเดือน)เค้าก็จะบอกว่าพ่อพนันกันเลยเลี้ยง
ข้าวกันจานนึงก็ได้ว่าฝนไม่ตก พ่อบอกมันน่าจะตกนะ ให้ฝนตกไปเถอะแต่ตอนที่
แห่เน่ียทุกคร้ังจะต้องหยุดให้ แม่พระต้องให้หยุดแต่คร้ังจะเป็นแบบน้ีและทุกคร้ัง
คนก็จะพูดว่ามันอัศจรรย์ แบบตอนน่ังฟังฝนตกแต่พอแห่ปุ๊บหายเลย เป็นอย่างน้ี

ทุกปีเลยนะ จนคนแถวน้ีเค้าเชื่อถือแล้ว"52  
  
 คุณกนิษฐายังกล่าวต่ออีกว่า 
 

                                         
50 สัมภาษณ์ กนิษฐา วิเศษรัตน์, 4 ตุลาคม 2556. 
51 สัมภาษณ์ กนิษฐา วิเศษรัตน์, อ้างแล้ว 
52 สัมภาษณ์ นุสจรินทร์ สงวนแก้ว, 4 ตุลาคม 
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 "บางคร้ังอะนะเค้าขอในสิ่งที่เค้าต้องการ พอเค้าได้เค้าก็จะเอาทองมา
ถวาย เส้นเล็กเส้นน้อยเค้าก็เอาไปยุบเป็นเส้นใหญ่ บาทนึงสองบาท เยอะเข้าๆ
สมัยก่อนใส่เส้นเล็กเส้นน้อย ทองที่อยู่ที่องค์แม่พระดูเหมือนจะเป็นเคร่ืองแต่ง

กายแต่จริงๆแล้วชาวบ้านเค้าถวายให้ "53  
  
 ทางด้านคุณอินทิราได้เล่าว่า 
 

 "แบบบางคนเค้าท ากิจการแล้วกิจการเค้าดีเค้ามาขออะไรแบบน้ี ขอให้
กิจการเค้าล้ ารวยนะ พอเค้าส าเร็จเค้าก็จะเอามาให้ เหมือนคนโบราณ ที่น่ีเค้า
ไม่ให้บนเค้าให้ขอ อย่างทางคริสต์แบบน้ีเค้าห้ามบน เค้าให้ขอไปเลย ขอให้พระ
ช่วยอะไรอย่างน้ีนะ เราต้ังใจจะท าอะไรก็ท า"54 
 

  
ความเช่ือและแนวปฏิบัติ 
 
  เป็ นที่ ทราบกันดีว่าในชุ มชนคอนเซ็ปชัญแห่ งน้ีนับถือศาสนาค ริสต์  นิกาย
โรมันคาทอลิก ซึ่งแต่ละคนจะมีความเชื่อและแนวปฏิบัติที่คล้ายกันและบางทีอาจจะแตกต่างกันเพียง
เล็กน้อย ซึ่งจะเห็นได้จากคุณอุษา ที่มีความเชื่อว่า 
 

 "เวลาแต่งงานต้องเข้าโบสถ์ ทุกคนต้องนับถือคริสต์หมด คุณลุงก็เป็น
คริสต์ ซึ่งมาเข้าทีหลังในตอนที่แต่งงานกับป้าเป็นเวลา 50 ปี ในสมัยก่อน ถ้าทาง
ผู้ชายไม่เข้า(รีต)พ่อแม่ทางฝ่ายน้ีก็ไม่ให้แต่ง โดยต้องมาเรียนค าสอนมาเรียน
ศาสนาถึงจะแต่งได้ เวลามีลูก ลูกก็ต้องเข้าทางน้ีหมด โดยต้องเข้าโบสถ์ท าพิธีล้าง
บาป ซึ่งพิธีน้ีจะมีการลงชื่อเด็กเป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้รู้ว่าคนที่มีชื่ออยู่ใน
บันทึกน้ีเป็นคนในชุมชนน้ี และเป็นคนเชื้อสายโปรตุเกสทั้งหมด...วันอาทิตย์ต้อง
เข้าโบสถ์ทุกคน ไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยต้องไปกันหมดไปท าพิธีมิสซา คุณลุงสามีของ
ป้าจะไปโบสถ์ 6 โมงเช้า ส่วนลูกๆไป 8 โมง แล้วถ้าคนไหนไม่ได้ไปมิสซาเช้าก็ไป
มิสซาเย็นตอน 4 โมงคร่ึง ถ้าวันธรรมดาก็ 6 โมงคร่ึงเลิก 2 ทุ่มทุกวัน แล้วป้าก็

                                         
53 สัมภาษณ์ กนิษฐา วิเศษรัตน์, อ้างแล้ว 
54 สัมภาษณ์ อินทิรา วิเศษรัตน์, 5 ตุลาคม 2556. 
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ถามหลานป้าคนเล็กว่า "ท าไมไม่ไปวัด" หลานตอบว่า "กลัวๆ" ป้าก็ตอบไปว่า 
"กลัวน่ีเป็นปีศาจหรอ เพราะปีศาจไม่เข้าวัด กลัวอะไรอยู่กับพระกลัวหรอ เป็น
ปีศาจหรือไงกลัวพระไม่เข้าวัด" ส่วนหลานชายพอหลังจากเลิกเรียนก็ต้องมาช่วย
ในโบสถ์ ถ้าวันไหนกลับมาไม่ทันก็ไม่ได้ไปช่วย แต่เสาร์ -อาทิตย์น่ีต้องเข้าไปช่วย
ท ามิสซาในโบสถ์ เป็นลูกศิษย์พ่อเป็นลูกมือเวลาท าพิธี ท าให้คนในชุมชนรู้จักกัน
หมด"55  

  คุณอุษณา ก็กล่าวในท านองเดียวกันว่า 
 

 "ในสมัยก่อนเค้าห้ามพุทธกับคริสต์แต่งงานกัน เค้าให้คริสต์กับคริสต์ 
จนกระทั่งตอนหลังมีการอนุโลม...พ่อแม่สอนมาวันอาทิตย์ต้องเข้าวัด เรามีลูกมา
ลูกก็ต้องเข้าวัด มีหลานมาหลานก็ต้องเข้าวัด ก็สืบความเชื่อกันมาอย่างน้ีแหละ 
แล้วทุกบ้านก็เป็นแบบน้ีทุกบ้านก็ต้องเข้าวัด ทุกคนก็มีความเชื่อหมด"56  

   
  คุณอุษณาก็ยังมีความเชื่อส่วนตัวอีกว่า 
 

 "อย่างน้าสมัยก่อนเด็กๆอย่างพวกเธอเน่ีย เช้าขึ้นต้องไปวัดแล้ววัน
อาทิตย์เน่ีย แล้วอย่างลูกชายน้า 32 เค้าต้องไปวัดนะ ทุกวันอาทิตย์มีเช้า สาย 
แล้วก็เย็น เลือกเอาสิ 3 มิสซา คุณจะเข้ามิสซาไหนก็เรื่องของคุณ อันน้ีเป็นหน้าที่
เรารับผิดชอบ ขนาดน้าเน่ียพูดถึงผู้ใหญ่บางคนอย่างน้าเน่ีย บางทีนึกอยากจะ
ขาดวัดนะ ไม่อยากไปเลยวันน้ี แต่มันไม่ได้ คือเราถูกสอนมาอย่างน้ัน อย่างเดือน
มี 4 คร้ัง อย่างน้อยขาดคร้ังนึกอย่างน้ียังรู้สึกโอ้โหไม่ได้ว่ะ ต้องชดเชยคือต้องไป
วันอื่นแทน คือเรามีความเชื่อถึงขนาดน้ันนะ แต่ส าหรับคนอื่นไม่รู้นะ บางคน
ลูกหลานก็ไม่เข้า ก็ยังบอกถ้าวัดไม่เข้าพระจะอวยพรได้ยังไง อย่างน้อยเราต้องมี
ความเชื่อว่าพระไม่ทิ้งเรา...คือเข้าเราก็ต้องเข้า"57 

 
 วันส าคัญต่างๆ 
 

                                         
55 สัมภาษณ์ อุษา ชัยโรจน์, อ้างแล้ว. 
56 สัมภาษณ์ อุษณา ชมชื่นจิต, อ้างแล้ว. 
57 สัมภาษณ์ อุษณา, อ้างแล้ว.  
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  ในชุมชนคอนเซ็ญชัญแห่งน้ีจะมีปฏิทินชุมชนที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ โดยวันเหล่าน้ีจะ
เป็นว่าที่ส าคัญทางศาสนาและส าคัญต่อชุมชนชน อันได้แก่ค าบอกเล่าของคุณอุษา ที่ว่า 
 

 "ช่วงเดือนมีนา-เมษา ช่วงเข้าบวช พวกที่เข้าบวช 40 วัน จะไม่ทานหมู 
ไม่ทานเน้ือกัน จะทานแต่ปลาแต่ไข่แต่ผัก ผู้ใหญ่ทั้งหมด ทานหมู เน้ือ ไม่ได้เลย 
ส่วนเด็กๆยังมีอนุโลมบ้างเพราะมันยังเล็ก แต่ผู้ใหญ่น่ีไม่ได้เลย ถ้าเป็นเด็กโตก็
ทานไม่ได้เช่นกัน เป็นพิธีที่ตั้งแต่บรรพบุรุษเค้าสั่งสอนมา เค้าบอกให้ท าอย่างไร
เราก็ท าตาม โดยมีการถอดพระ ตอนพระมหาเยซู เจ้าสิ้นพระชนในช่วงน้ัน ส่วน
จะมีอีกที่คือวันที่ 8 ธันวาคม แห่แม่พระเหมือนกันแต่ว่าเป็นการฉลองชื่อของแม่
พระที่ วัดเน่ีย แม่พระปฏิสนธินิรมนเป็นแม่พระประจ าหมู่บ้าน ส่วนในช่วง
คริสต์มาสไม่ว่าอยู่ไหนต้องกลับมา จะไปไหนก็แล้วแต่ต้องกลับมาเจอกันหมด 
ต้องมารวมญาติ ขนาดเค้าอยู่อเมริกา เมืองนอกก็ต้องกลับมา "58  

   
 ส่วนอาจารย์แสงเดือนได้กล่าวไว้ว่า 
 

 "โดยธรรมดาแล้วปีใหม่ต้ังแต่ช่วงคริสต์มาสก็จะเป็นช่วงน้ีมันจะพร้อม
กันหมด เพราะว่าเป็นวันพระเกิดแล้วก็อีกไม่กี่วัน 5 -6 วันก็ปีใหม่ คริสต์มาสก็
วันที่ 25 แล้วพอวันปีใหม่ทุกคนก็จะมารวมกันแล้วก็จะเป็นวันไหว้พ่อแม่ แบบ
สงกรานต์ แล้วจะมีอีกอย่างคือจะไปไหวผู้ใหญ่บ้านใกล้เรือนเคียง ที่ส่วนมากสืบ
กันมาบ้านน้ีแต่งกันบ้านน้ีก็จะไปไหว้ในวันเย็นวันที่  1 ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ของ
ครอบครัวน้ันก็จะน ารุ่นลูกแล้วก็มีหลานก็จะไปพร้อมกันเลยตอนเย็นไปไหว้บ้านน้ี
เสร็จก็อวยพรกัน แล้วก็เดินไม่บ้านนู้นเย็นวันน้ันก็ เด็กก็สนุกสนานเพราะว่าได้ตัง 
ผู้ใหญ่ก็กินขนมกินน้ าชา ทักทายกันในวันปีใหม่"59  
 

  ในมุมมองของคุณจินณรงค์เล่าว่า 
 

 "งานส าคัญเด่นๆประจ าปีคือฉลองวัด 24 กันยาฯที่ผ่านมา ฉลองแม่
พระเดเมร์เซเดส่วนคนในชุมชนจะเรียกว่ าแม่พระขนมจีน ประวัติความเป็น
เพราะว่าเส้นผมคล้ายขนมจีนเค้าก็เลยเรียกว่าแม่พระขนมจีนและสมัยก่อนตอน

                                         
58 สัมภาษณ์ อุษา ชัยโรจน์, อ้างแล้ว. 
59 สัมภาษณ์ แสงเดือน โพธิ์ไทร, อ้างแล้ว. 
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ฉลองแม่พระก็จะมีการท าขนมจีนแจก...แล้วก็วันที่ 8 ธันวาฯที่จะถึงน้ีจะมีฉลอง
วัดฉลองโบสถ์เลย เค้าจะมีแห่รอบวัด...คือหลังจากท ามิสซาเสร็จ ถึงเวลาก็จะ
แบกแม่พระรอบโบสถ์ โบสถ์มิสซาจะเริ่มประมาณ 6 โมง จะแห่แม่พระประมาณ
ทุ่มคร่ึงถึงสองทุ่ม...แล้วก็มีวันพระตาย เหมือนพวกฟิลิปปินส์ที่ เค้าท ากัน เค้า
เรียกว่าถอดพระ ที่พระเยซูตรึงกาเขนและคนจะแต่งชุดทหารโรมัน ประมาณมีนา
ฯ-เมษาฯ หลังช่วงตรุษจีน คือจะนับตามปฏิทินตามศาสนาคริสต์..."60  

  ทั้งน้ีคุณอุษณา ก็ได้เล่าว่า 
 

 "คือวัดจะมีพิธีที่ ส าคัญที่ เห็นๆจะมี  3 อย่าง อันแรกคือวันที่  24 
กันยายน ฉลองแม่พระไถ่ทาส แล้วก็วันที่ 8 ธันวาคม จะฉลองแม่พระปฏิสนธิ
นิรมล ที่จะเห็นใส่ชุดสีฟ้าที่หน้าวัด เค้าจะฉลองใหญ่ แล้วก็มาอีกวันหน่ึงคือวัน
พระตายจะมีพิธี จะมีอยู่ 2 วัดตอนน้ีจะเหลือกุฎีจีนกับวัดน้ีที่เราท าพิธีถอดพระ 
เวลาพระเยซูเจ้าสิ้นพระชน...คือมันท าดั้งเดิม วัดอื่นไม่เคยท า เค้าเคยมาขอถ่าย
ท านะ ซึ่งแบบต้องอาศัยความเชื่อ จะเห็นพระองค์ใหญ่ที่สุสานจะมีการถอดพระ 
เอาพระเท่ากับองค์จริงเหมือนกับที่ต่างประเทศเค้าท า ที่ต่างหระเทศเค้าใช้คน 
แต่ของเราใช้พระ ซึ่งเป็นแบบด้ังเดิมมาเลยมาท าพิธี เอาพระเยซูเจ้ามาถูกตรึงใน
กางเขน แล้วท าพิธีถอดพระคือค่อยๆถอดตะปู ถอดมงกุฎ ถอดอะไรตามที่เล่า
เรียนประวัติมา แล้วก็เดินแห่รอบวัดที่อื่นจะไม่มี จะมีแค่ 2 วัด คือวัดคอนเซ็ปชัญ
กับวัดกุฎีจีนที่ยังท าอยู่"61 

  
   

                                         
60 สัมภาษณ์ จินณรงค์ แดงเจริญ, อ้างแล้ว. 
61 สัมภาษณ์ อุษณา ชมชื่นจิต, อ้างแล้ว. 
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เล่าเร่ือง "อาหาร" 
 
 ขนมฝร่ังและขนมหวานอ่ืนๆ 
 
 วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่สืบทอดต่อๆ มาในเขตชุมชนกุฎีจีนปรากฏ
เด่นชัดเห็นจะได้แก่การท าขนมฝร่ังด้วยกรรมวิธีที่ชาว ไทยเชื้อสายโปรตุเกสได้เรียนรู้สืบต่อกันมา เช่น 
ฟืนที่อบขนมฝร่ังจะต้องเป็นฟืนไม้แสม ส่วนการตีแป้งก็จะต้องใช้มือแต่เพียงอย่างเดียว   ไม่มีการใช้ 
เคร่ืองทุ่นแรงใดๆ ทั้งสิ้นในปัจจุบันน้ีมีผู้สืบทอดการท าขนมฝร่ังกุฎีจีนเหลืออยู่เพียง ๒-๓ รายเท่าน้ัน
กรรมวิธีในการท าก็อาจจะมีการพัฒนาไปจากเดิมบ้าง เป็นต้นว่า มีการแต่งเติมหน้าขนมด้วยพลับแห้ง 
น้ าตาลทรายและฟักเชื่อมจนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของขนมฝร่ังกุฎีจีนยุคใหม่ในที่สุด แต่ใครจะรู้
เล่าว่าขนมฝร่ังน้ีมีต้นก าเนิดแรกเริ่มจากชุมชนคอนเซ็ปชัญมาก่อนแล้วแพร่ไปยังชุมชนกุฎีจีนจนมี
ชื่อเสียงโด่งดัง คุณอนันเล่าให้ฟังว่า 
 

 "...ขนมฝร่ัง เมื่อก่อนพี่สาวท า"62 
  

 แสดงให้เห็นถึงว่าในสมัยก่อนชุมชนแห่งน้ีมีการท าขนมฝร่ัง ซึ่งในขณะเดียวกันคุณ
กนิษฐา ได้เล่าวิธีการท าขนมฝร่ังให้ฟังว่า 
 

 "ขนมฝร่ัง เค้าก็ใช้มือตีด้วย ตีจนมันฟูจนได้ที่แล้วนะเค้าก็แล้วก็เอาไป
อบ ด้วยถ่านแล้วก็ทับด้วยถ่านข้างบน หม้อเก่าๆที่ทะลุเค้าไม่ใช้แล้ว แบบว่าเอา
ไปท าอะไรไม่ได้แล้วเน่ียนะเค้าเอามาครอบ เป็นพวกสังกะสี พวกหม้อแขกที่ไม่มี
หูฝาแบนๆอะ เก่าๆแล้วเค้าไม่ใช้เค้าก็จะเอามาวาง อบทั้งข้างล่างข้างบนเป็นวิธี
สมัยโบราณ "63 
 

 ทางด้านคุณอุษาก็ได้กล่าวถึงในอดีตที่ชุมชนมีการท าขนมฝร่ังว่า 
 

                                         
62 สัมภาษณ์ อนัน พูนทัพ, อ้างแล้ว. 
63 สัมภาษณ์ กนิษฐา วิเศษรัตน์, อ้างแล้ว. 
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 "...ในสมัยก่อนชุมชนเก่าแก่เค้าก็เสียไปหมดแล้ว เค้าท าขนมฝร่ัง แบบ
ขนมฝร่ังกุฎีจีน ในน้ีเค้าก็ขึ้นชื่อ"64  

 
 ทั้งน้ีคุณวีระได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับขนมหวานในชุมชนว่า 
 

 "ขนมปาสแตล (Pastel) ภาษาไทยเรียกปะแตน เค้าเรียก curry puff 
คือกะหร่ีพัฟน่ันแหละ เอาเน้ือมาผัดเป็นไส้แล้วเอาแป้งมาบดตีไข่ใส่ไป นวดๆท า
เป็นกลมๆแล้วก็พับเป็นปั้นขลิบ เค้าขลิบมาเป็นลอนๆรอบ ปิดแป้งให้มันติดกัน 
แล้วเรามาท าไส้อื่นมาเป็นขนมไทยเป็นขนมปั้นสิบ...แล้วก็ขนมบ้าบิ่นนะ บาบิล 
เอามะพร้าวใส่แป้งข้าวเหนียวและก็น้ าตาลเอามาปิ้ง เด๋ียวน้ีไปกินได้ที่เพชรบุรี 
ที่น่ีเค้าไม่ท าแล้ว อย่างลุงกินต้ังแต่เด็กจนเบื่อ...ทีน้ีพวกขนมนมเนยเป็นอาหาร
ประจ าเผ่า ที่เรารู้จากขนมพวกน้ี basic มาจากแป้ง กับ ไข่ทั้งน้ันแหละ เพราะว่า
ตอนที่ลุงฉลอง 300 ปีเค้าส่งฝ่ายโปรตุเกสเค้าท าปริญญาโทมาถ้าพวกเราว่ ามี
อะไรบ้าง เค้าก็บอกว่าขนมทางโปรตุเกสมันมีไปตามที่ศาสนาเผยแพร่ไปตามวัด 
เค้าก็ไม่มีอะไรท าฟาร์มก็เลี้ยงไก่ ก็กินไข่ไก่ แป้งฝร่ังก็ต้องมาบดเป็นแป้งสาลี 
เพราะฉะน้ันขนมอะไรก็ต้องใส่ไข่ใส่แป้งอยู่อย่างน้ี มันไม่มีอะไรมากหรอกใส่ผงฟู
ไปก็เรียกขนมฝร่ัง ขนมฝร่ังกุฎีดีจีนมีอะไรมีไข่กับแป้ง ผงฟูน้อย บางคนก็ไม่ใส่ 
เรียกขนมฝร่ังกุฎีจีน ค าว่าฝร่ังน่ีคือฝร่ังโปรตุเกสนะไม่ใช่เค้กนะเค้าเรียกขนมฝร่ัง
...เด๋ีย ว น้ียั งมี ท าอยู่ที่ กุ ฎี จีน  ซึ่ งมั น เป็น  second branch of Portuguese 
function อยู่ที่น่ีขยายไป...พวกเชื้อสายโปรตุเกสย้ายไปกุฎีจีนก็ไปท ากินที่กุฎีจีน 

ท าขายด้วยเลยดังเลย ที่น่ีเลยก็ไม่ท า"65 
 
 ขนมจีนไก่คั่ว 
 
 ขนมจีนไก่ค่ัว หรือที่บางคนเรียกว่าขนมจีนน้ ายาไก่ จะท ากันในงานฉลองพระแม่ไถ่
ทาส เดเมย์เซเด หรือที่ชาวบ้านคอนเซ็ปชัญเรียกว่า พระแม่ขนมจีน และงานมงคลอย่างงานแต่งงาน
เท่าน้ัน เวลาปกติไม่ค่อยมีใครท าเน่ืองจากขั้นตอนและวิธีการท ายุ่งยาก ผู้สูงอายุก็หวงวิชาเก็บไว้เป็น

                                         
64 สัมภาษณ์ อุษา ชัยโรจน์, อ้างแล้ว. 
65 สัมภาษณ์ วีระ ระบิลวงศ์, อ้างแล้ว. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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เอกลักษณ์เฉพาะตน แม้แต่ลูกหลานบางคนก็ยังไม่ได้รับความรู้น้ีเลย คนที่ท าขนมจีนไก่ค่ัวได้จึงเหลือ
ไม่กี่คน และขนมจีนไก่ค่ัวหากินยาก มีเฉพาะบ้านคอนเซ็ปชัญเท่าน้ัน  
 
 ส่วนประกอบก็มี ถั่วตัดสับละเอียด เน้ือไก่สับหรือบด พริกเหลืองและพริกแดงต า
ละเอียด เคร่ืองในไก่ เลือดไก่ และต้นหอมผักชี วิธีการท าคือ น าเคร่ืองแกงลงไปผัดกับกะทิให้หอม 
แล้วใส่เน้ือไก่ยีให้เข้ากัน ใส่กะทิ ส่วนพริกเหลืองพริกแดงให้ผัดกับกะทิต่างหาก ใช้ประกอบส าหรับคน
ทานเผ็ด เวลาทานก็โรยต้นหอมผักชี คนเฒ่าคนแก่บางคนว่ากันว่า ขนมจีนขนานแท้ต้องใส่กระดูกไก่
สับละเอียดลงไปด้วย เวลารับประทานก็เค้ียวกรุบๆ เพิ่มรสชาติในการับประทานอาหาร ทั้งน้ีคุณอนัน 
ได้พูดเกี่ยวกับขนมจีนไก่ค่ัวว่า 
 

 "...แล้วก็มีขนมจีนไก่ค่ัวงานฉลองไก่ค่ัว ต้อง 24 กันยา แต่เด๋ียวก็มีอีก 8 
ธันวามั้งฉลองใหญ่"66 
 

 ซึ่งท าให้ทราบว่าถ้าอยากจะรับประทานอาหารชนิดน้ีจะมาเข้าร่วมในพิธีของชุมชน
ทางด้านคุณวีระได้เล่าเกี่ยวกับขนมจีนไก่ค่ัวเมนูขึ้นชื่อของชุมชนน้ีว่า 
 

 "...คราวน้ีก็เอาขนมจีนเขมรมา คือน้ ายาแบบเขมร เค้าเรียกขนมจีนไก่
ค่ัว เอาไก่มาสับนะแล้วท าน้ ายาแบบไทยแทนที่จะใส่ปลากลับเป็นไก่สับ ก็เรียก
ขนมจีนไก่ค่ัว"67 

 

  ทางด้านคุณจินณรงค์และคุณชัยยัณต์ได้เล่าเกี่ยวกับขนมฝร่ังว่า 
 

  "...มีขนมฝร่ัง มีก่อนกุฎีจีนด้วยครับ ที่น่ีเค้าไม่ค่อยมีชื่อเสียง เค้าไม่ค่อยโปรโมท ขาย
เฉพาะในหมู่บ้านไง อย่างกุฎีจีนเค้ายังโปรโมทใช่มั้ย แต่ของหมู่บ้านวัดคอนเซ็ปชัญเค้าไม่ค่อยโปรโมท 
เค้าจะขายเฉพาะคนในหมู่บ้านเท่าน้ี หรือเทศกาลคริสต์มาสอย่างน้ี เค้าก็จะท าที มีคนมาสั่ง...แถว
บ้านผมก็มี เด๋ียวน้ีพวกสมัยโบราณจริงๆเค้าไม่ท าแล้ว คนสมัยใหม่เน่ียท า แต่ว่าเค้าท าสูตรของโบราณ
แต่ของกุฎีจีน วัดซางตาครูส ทางนู้นรู้สึกว่าทางนู้นเค้าจะท าทีหลังวัดน้ีเพราะสร้างทีหลัง...จริงๆอะนะ 
เราเรียกขนมฝร่ังเพราะพวกฝร่ังท ากันพวกชาวโปรตุเกสอะ เราไม่รู้จะเรียกอะไรเลยเรียกขนมฝร่ัง แต่
จริงๆคนไทยในปัจจุบันจริงๆเค้าเรียกเหมือนขนมไข่ ก็มันมีแป้ง น้ าตาล ไข่ 3 อย่างเท่าน้ันแหละ

                                         
66 สัมภาษณ์ อนัน พูนทัพ, อ้างแล้ว. 
67 สัมภาษณ์ วีระ ระบิลวงศ์, อ้างแล้ว. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4
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เด๋ียวน้ีก็ใส่ผงฟู คือไม่มีเนย มีไข่ แต่ถ้าถามสูตรอะไรเท่าไหร่เราไม่รู้ รู้แต่ว่าส่วนผสมเน่ียมีอะไรรู้หมด
...คุณต้องมาราวๆคริสต์มาสน่ะ ช่วงเดือนธันวาฯ 20-21 เค้าก็เร่ิมท าแล้ว เค้าจะท าไปถึงปีใหม่เลย...
แต่เด๋ียวน้ีไฟอบแบบสมัยก่อนเค้าจะไม่มีแล้ว เค้าจะเป็นแบบเตาถ่านแล้วจะเอาสังกะสีเรียบปิด
ข้างบน แล้วก็จะเอาถ่านเน่ียโรย อันนึงน่ะคร่ึงวัน แล้วไปท าขายจะทันอะไร สมัยก่อนเค้าท ากินกัน 
แล้วเด๋ียวน้ีไปท าขาย ขืนท าอันนึงคร่ึงวันก็เจ๊ง สมัยก่อนเค้าจะท าข้างล่างข้างบนโปะด้วยถ่านสังกะสี
เรียบปิด แต่อย่างกุฎีจีนเค้ามีเคร่ืองไม้เคร่ืองเลย เค้ามีเตาใหญ่ กุฎีจีนเค้าท าทีหลังเรา แต่วัดน้ีเค้าไม่
โปรโมท"68 
  
 อาหารอ่ืนๆ 
 
 นอกจากขนมฝร่ังและขนมจีนไก่ค่ัวแล้วในชุมชนก็ยังมีอาหารชนิดอื่นๆอีกที่เป็นที่
นิยมก็ในชุมชนและบางชนิดก็เป็นอาหารต าหรับที่มีเฉพาะในชุมชนอีกด้วย คุณกนิษฐา ได้เล่าเกี่ยวกับ
อาหารในสมัยก่อนให้ฟังว่า 
 

 "ปู่ย่าตายายเค้าสอนกันมา ยายเตท ากับข้าวเก่งจะตาย สายน้ันนะเค้า
ไม่เคยตวงเค้าก็บอกเราไม่ได้อะ เค้าใส่น่ีใส่น่ันลงไปเต็มเลย เท่าไรล่ะ ? เราก็ไม่รู้ 
แต่รู้ว่าใส่ไรบ้างไรบ้าง ท าเก่งนะกับข้าวฝร่ัง ท าไอ้หมู ท าไอ้เน้ือ เน้ืออบเน้ือสับๆ
แล้ววางบนแท่นบด เหมือนกับพวกสตูว์ มีแครอทอะไรวาง อร่อยมาก ป้าชอบ
มาก แล้วก็มีกุ้งแม่น้ าตัวใหญ่ๆ เอามาแกะ ใส่ซอส เปร้ียว หวาน เค็ม อร่อย ให้
น้ าตาลปี๊บ ใส่น้ ามะขาม แล้วก็ใส่หัวหอมมาลอย เค้าเรียกกุ้งฟิต คล้ายๆไข่ลูกเขย
แต่จากไข่เป็นกุ้งอะ ปู่ย่าตายายเค้าท าเก่งเป็นคนท าแล้วเราก็ชอบ ก็เลยท าด้วย
ความสนใจ"69 
 

  ทางด้านคุณอนันก็ได้พูดถึงเมนูที่ต่างออกไปน่ันก็คือหมูหัน 
 

                                         
68 สัมภาษณ์ จินณรงค์ แดงเจริญและ ชัยยัณต์ ภุมรินทร์, อ้างแล้ว. 
69 สัมภาษณ์ กนิษฐา วิเศษรัตน์, อ้างแล้ว. 
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 "หมูหันครับ หมูตัวๆ 20-30 กิโลเน่ีย เค้าเอาเคร่ืองในออกเสร็จแล้วก็
ยัดไอ้พวกใบตงใบตอง ตะคงตะไคร้ แล้วหันทั้งตัวเลย ไม่ใช่แบะนะคือหันทั้งตัว
เลย"70 

 
 ในขณะที่คุณจินณงค์ก็ได้กล่าวว่า 
 

  "มีมัสมั่นเน้ือ มัสมั่นไก่ ขนมจีนไก่ค่ัว...อาหารหลักๆของหมู่บ้านก็
ขนมจีนแกงค่ัวไก่ ไก่ค่ัว วันแม่พระ 24 กันยายน" 

 
 

                                         
70 สัมภาษณ์ อนัน พูนทัพ, อ้างแล้ว. 



 
 

บทท่ี 4 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาเร่ืองราวของชุมชนคอนเซ็ปชัญ ท าให้ผู้ศึกษาพบว่าประวัติศาสตร์ของชุมชน 
บรรพบุรุษ และจริยธรรมตามหลักการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นส่วนหล่อหลอม
ความเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชน แต่ปัจจุบันชุมชนคอนเซ็ปชัญก าลังได้รับผ ลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นผลท าให้วิถีชีวิต สังคม แบบแผนประเพณี 
ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยท าให้ความเป็นโปรตุเกสของคนในชุมชนคอนเซ็ปชัญเริ่มจางหาย 
แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างเห็นได้ชัดคือ การใช้นามสกุลเดิมเป็นภาษาโปรตุเกส ซึ่งปรากฏอยู่ในสมุด
บันทึกรายนามผู้เข้าร่วมพิธีบัพติส หรือ พิธีศีลจุ่ม หรือ ศีลล้างบาปก าเนิด และปรากฏบนป้ายหลุมฝัง
ศพในสุสานของชุมชน 
 
 คนในชุมชนคอนเซ็ปชัญได้เน้นย้ าและน าเสนอชุมชนของตน ผ่านมุมมองของประสบการณ์ที่
แตกต่างออกไปตามแต่ประสบการณ์ และความทรงจ าข องแต่ละบุคคลในเร่ืองต่างๆ เช่น 
ประวัติศาสตร์ องค์กรหรือสถาบันที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง, ศาสนาและอาหาร 
 
 ชาวคอนเซ็ปชัญจะมีการน าเสนอเร่ืองราวของชุมชนของพวกเขาตามความเข้าใจและ
ประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน ในขณะที่คนที่ได้ศึกษาหรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับเร่ืองราว
ประวัติศาสตร์รากเหง้าของชุมชนและบรรพบุรุษของตนมาก็จะสามารถเล่าและน าเสนอในสิ่งที่พวก
เขารับรู้ โดยจะสามารถอธิบายได้อย่างระเอียดต้ังแต่สมัยแรกเร่ิมของการเข้ามาสัมพันธไมตรีของ
โปรตุเกสอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่ชัดเจนจนมาถึงในยุคปัจจุบัน ในขณะที่คนในชุมชนส่วนใหญ่จะไม่ได้
ศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนหรือบรรพบุรุษ แต่จะอาศัยการรับรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ตระกูลเหล่าน้ีผ่านการสั่งสอนและบอกเล่าต่อๆมาของบรรพบุรุษและผู้สูงอายุในครอบครัว  
 
 อีกทั้งในสมัยก่อนยังมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนส าหรับเด็กนักเรียนที่นับถือคริสต์ศาสนา
นิกายโรมันคาทอลิก ที่เรียนในโรงเรียนคอนเซ็ปชัญซึ่งปัจจุบันได้ปิดท าการลงไปแล้ว ด้วยเวลาอันล้วง
เลยมาหลายสิบปี ท าให้ความทรงจ าของนักเรียนในสมัยน้ันเลือนราง ซึ่งปัจจุบันสมาชิกในชุมชนจะ
รับรู้เรื่องประวัติศาสตร์ผ่านอาจารย์แสงเดือน โพธิ์ไทรผู้ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่ึงในผู้น าชุมชนและสภาภิ
บาลวัดคอนเซ็ปชัญ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนคอนเซ็ปชัญแห่งน้ี 
อีกทั้ งประเด็นที่ส าคัญ คือการค้นคว้าเกี่ยวกับเร่ืองนามสกุลของบรรพบุ รุษเชื้อสายโปรตุเกส
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 ทั้งน้ีการเผยแพร่ความรู้เร่ืองประวัติศาสตร์ชุมชนและเร่ืองอื่นๆจะอาศัยวิธีการเล่าต่อๆกัน
และจากการตีพิมพ์ลงบนหนังสือสัปดาห์สารซึ่งจะเป็นเอกสารที่จะแจกในโบสถ์เพื่อที่จะให้ผู้มาเข้า
ร่วมพิธีมิสซาที่จัดขึ้นในทุกๆวัน อีกในกรณีพิเศษบางกรณีเช่น กิจกรรมพิเศษของชุมชน พิธีงานฉลอง
ต่างๆและพิธีงานศพ ก็จะมีเอกสารที่ตีพิมพ์เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับแจกผู้ที่ร่วมงานอีกด้วย ซึ่งภายใน
เอกสารเหล่าน้ีจะตีพิมพ์เกี่ยวกับพิธีหรือกิจกรรมน้ันๆและจะสอดแทรกสาระส าคัญที่ท าให้สมาชิกใน
หมู่บ้านรับรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์อีกด้วย 
 
 ทางด้านขององค์กรหรือสถาบันที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนน้ัน สมาชิกทุกคนจะอาศัย
ประสบการณ์ร่วมที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มต่างๆในชุมชนดังจะเห็นได้จาก กลุ่มเพื่อกิจกรรมทาง
ศาสนาที่แต่ละคนจะได้รับมอบหมายหน้าที่ ตามความเหมาะสมในแต่ละบุคคล เพื่อช่วยกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่น กลุ่มช่วยพิธีมิสซาในโบสถ์ กลุ่มช่วยตกแต่งสถานที่ กลุ่มแม่บ้านหรือ
แม้กระทั่งกลุ่มของผู้ดูแลสุสาน ทั้งน้ีแต่ละคนจะท าหน้าที่ของตนด้วยความสมัครใจเพราะเน่ืองจาก
การท างานเหล่าน้ีจะไม่มีเงินเดือนหรือเบี้ยเลี้ยงตอนแทนให้ ซึ่งกลุ่มเหล่าน้ีล้วนแล้วจะเป็นการท าด้วย
ความศรัทธาและความมีจิตสาธารณะทั้งสิ้น 
 
 นอกจากกลุ่มเพื่อกิจกรรมทางศาสนาแล้วยังมีการรวมกลุ่มที่ท าเพื่อสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชน กลุ่มน้ีส่วนใหญ่ก็คือสมาชิกในชุมชนที่จะคอยช่วยเหลือกัน โดยมีจุดประสงค์คือการปลูกฝัง
เยาวชนให้เกิดความสามัคคีและสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง โดยผ่านการกระท าของผู้ใหญ่นุชมชน ที่จะท า
ให้เยาวชนเห็นและก็ให้เกิดการท าตามและเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆเช่น การช่วยกันกวาด
ชุมชน การช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน ทั้งน้ียังสร้างความสนิทสนมกันในหมู่สมาชิก
ชุมชนอีกด้วย 
 
 อย่างที่ทราบกันว่าชุมชนแห่งน้ีเป็นชุมชนของชาวคาทอลิก พิธีมิสซาจะถือเป็นสิ่งที่สมาชิกใน
ชุมชนพึ่งปฏิบัติ การเข้าพิธีมิสซาในทุกวันอาทิตย์คือสิ่งที่เยาวชนในชุมชนจะถูกปลูกฝังมาจนท าให้คน
ในชุมชนมีความเชื่อและศรัทธาในศาสนา โบสถ์จึงเป็นสถานที่ที่ส าคัญแก่ชุมชนเป็นอย่างมาก โดย
สว่นใหญ่ทุกกิจกรรมในชุมชนจะขับเคลื่อนไปได้โดยผ่านศาสนาเป็นหลัก บาทหลวงจะเป็นผู้น าทาง
ศาสนาที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือและในขณะเดียวกันก็ยังท าหน้าที่เป็นผู้น าชุมชนอีกด้วย แต่ด้วย
บาทหลวงจะมาด ารงต าแหน่งเพียง 4-5 ปี เท่าน้ันท าให้ กิจกรรมบางอย่างหรือเรื่องบางอย่างอาจมี
ผลกระทบได้ 
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 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ในชุมชนคอนเซ็ปชัญแห่งน้ีคือรูปสลักไม้แม่พระเดแมร์เซเดหรือแม่พระขนมจีนที่
ชาวคอนเซ็ปชัญเคารพและสักการะ แต่ละคนก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่พระที่แตกต่างกันออกไปทั้ง
เรื่องความศักด์ิสิทธิ์และที่มาของชื่อ "แม่พระขนมจีน" แต่สิ่งที่ ไม่ต่างกันเลยคือความศรัทธาและความ
หวงแหนที่มีต่อแม่พระองค์น้ี 
 
 สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยในทุกชุมชนคือเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกิน ในชุมชนแห่งน้ีเดิมทีเป็น
ชุมชนโปรตุเกสที่เก่าแก่มานานต้ังแต่สมัยอยุธยา ดังน้ันอาหารการกินต่างๆก็ย่อมได้รับอิทธิพลมาจาก
ฝร่ังชาติโปรตุเกสด้วยเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่า ขนมฝอยทอง ทองหยิบหรือทอดหยอดจะไม่ได้มีการ
กล่าวถึงกันในชุมชนแห่งน้ี แต่ความเป็นโปรตุเกสของชุมชนแห่งน้ีได้ถูกถ่ายทอดผ่านขนมฝร่ังซึ่ง
ถึงแม้ว่าจะไม่ดังเท่าขนมฝร่ังของชุมชนกุฎีจีนก็ตาม แต่ ณ ที่แห่งน้ีกลับกลายเป็นต้นต าหรับของขนม
ฝร่ังชนิดน้ีน่ันเอง ด้วยการท าที่ยุ่งยากประกอบกับที่ขนมชนิดน้ีจะมีกินเฉพาะเทศกาลในชุมชนท าให้
ขนมฝร่ังของชุมชนคอนเซ็ปชัญไม่ได้เป็นขนมที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนทั่วไป 
 
 แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นของชุมชนน้ีเป็นแทบทุกคนจะน าเสนอและยกให้เป็นเมนูเด็ดประจ าชุมชน
ก็คือขนมจีนไก่ค่ัว ที่ ต่างคนก็ต่างยังไม่ทราบที่มาของอาหารเมนูน้ีอย่างชัดเจน แต่ก็ถือว่าเป็น
เอกลักษณ์ที่ชุมชนน้ีมีอยู่ ขนมจีนไก่ค่ัวเป็นอาหารที่ไม่ใช่จะหารับประทานกันง่ายๆ เน่ืองจากเป็น
อาหารที่มีเฉพาะช่วงเทศกาลฉลองแม่พระในวันที่ 24 กันยายนของทุกปี และอีกคร่ังหน่ึงคือวันที่ 8 
ธันวาคม ซึ่งท าให้ภายในหน่ึงปีจะมีโอกาสลิ้มลองอาหารเมนูน้ีได้เพียงแค่ 2 คร้ังเท่าน้ัน 
 
 ส าหรับชุมชนน้ีแล้วสิ่งส าคัญที่ควรเกิดขึ้นในทั้งในปัจจุบันและในอนาคต น้ันคือการเผยแพร่
ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชนแก่คนในชุมชน และควรมีการพัฒนาสร้างพิพิธภัณฑ์ชุ มชนซึ่งเป็น
สถานที่ที่เก็บรวบรวมสิ่งต่างๆ ไว้เพื่อการศึกษา ให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงความเป็นมาและพัฒนาการของ
ชุมชนคอนเซ็ปชัญ และเน่ืองจากชุมชนคอนเซ็ปชัญมีเอกลักษณ์ความเป็นโปรตุเกสและประวัติศาสตร์
ที่ยาวนานและมีคุณค่า ดังน้ันการที่เป็นชุมชนที่มีลักษณะเด่นทางประวัติศาสตร์จึงสามารถเป็นจุดขาย
ทางการท่องเที่ยวปรับปรุงสถานที่แห่งน้ีให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรืออาจจะเป็นตลาดย้อนยุค 
ที่ทุกคนในชุมชนมีการด ารงชีวิตแบบผู้คนในสมัยก่อน มีการขายขนมหรืออาหารที่ขึ้นชื่อในสมัยก่อน
ของชุมชน เป็นการสนับสนุนชุมชนในฐานะที่มีเอกลักษณ์ทางด้านอาหาร อีกยังมีการแสดงของชุมชน 
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในครัวเรือน และท าให้ชุมชนแห่งน้ีเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
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