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บทที ่1 
 

อิทธิพลสถาปัตยกรรมกอทิก กรณีศึกษาวิหารนอเทรอดามในโฮจิมินห์ 
 
1.1 ที่มาและความส าคั ของปั หา 
 ประเทศเวียดนาม หรือ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศหน่ึงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นละเป็นเอกลักษณ์
แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอ่ืนๆในภูมิภาคเดียวกัน โดยเวียดนามในอดีตได้รับอิทธิพลในด้านต่างๆ
จากจีนเป็นเวลานับพันปี เช่น ภาษา ศาสนาความเช่ือ การศึกษา รวมไปถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรม จึง
ท าให้เวียดนามมีความคล้ายคลึงกับจีนในหลายๆด้าน 
 ต่อมาในสมัยคริสต์ศตวรรษที่18-19(Nootjarin Jitchai,2556)ประเทศเจ้าอาณานิคมตะวันตกได้
เข้ามามีบทบาทในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผลมาจากในโลกตะวันตกเกิดการปฏิ วัติ
อุตสาหกรรม ต้องการใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก ชาวยุโรปจึงล่าอาณานิคมไปทั่วโลกเพื่อแสวงหา
วัตถุดิบน าไปผลิตสินค้าอุตสาหกรรม รวมถึงการขยายอาณาเขตมายังอนุทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมี
ความโดดเด่นด้านการเกษตรและการเพาะปลูก มีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของยุโรป เช่น เครื่องเทศ รวมไป
ถึงเป็นเส้นทางการค้าที่ส าคัญระหว่างโลกตะวันตกและจีน ท าให้ดินแดนแถบน้ีเจ้าอาณานิคมต่างแย่งชิง
กันที่จะเข้ามาครอบครอง เจ้าอาณานิคมตะวันตกที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ฮอลันดา จักร
ภพอังกฤษ และ จักรวรรดิฝรั่งเศส โดยเฉพาะจักรวรรดิฝรั่งเศสได้เข้ามาครอบครองคาบสมุทรอินโดจีน 
(ซึ่งเป็นอาณาบริเวณของประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว ) และได้เปล่ียนแปลง
ระบอบการเมืองการปกครอง และเปล่ียนช่ือดินแดนในอาณานิคมของตน เป็นที่รู้จักกันในช่ือ อินโดจีน
ของฝรั่งเศส (French Indochina) ประกอบไปด้วยโคชินไชน่า อันนัม ตังเกี๋ย ลาว และกัมพูชา (พุธศักด์ิ 
แวงสูงเนิน,2556) โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่ไซง่อน(โฮจิมินห์) การเข้ามาของฝรั่งเศสท าให้โครงสร้างทางสังคม 
การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงศิลปะของอินโดจีนเปล่ียนไป โดยเฉพาะในบริเวณที่
เป็นประเทศเวียดนามในปัจจุบัน เน่ืองจากมีความส าคัญในด้านยุทธศาสตร์และการค้า มีสภาพเป็นเมือง
ริมชายฝ่ังทะเล มีพื้นที่ติดทะเล 3 ด้าน ท าให้รับวัฒนธรรมจากภายนอกได้รวดเร็วกว่าดินแดนอ่ืนๆที่ 
อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดิน  
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 ในภายหลังเกิดสงครามอินโดจีนครั้งที่ 1(Amorntip Wingprawat,2557) โดยกองก าลังรักชาติ
ของเวียดนามหรือเวียดมินห์ ลุกฮือต่อต้านฝรั่งเศส เริ่มจากทางตอนเหนือถึงตอนใต้ของประเทศและ
กระจายไปทั่วอินโดจีนยืดเย้ือเป็นเวลานานถึง 9 ปี หลังการสู้รบที่เดียนเบียนฟู ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายแพ้ จึงให้
เอกราชแก่เวียดนาม และถอนก าลังทั้งหมดออกจากเวียดนามและอินโดจีน ก่อให้เกิดสนธิสัญญาเจนีวา 
(chaiji,2554) ในปี 1945 เวียดนามถูกแบ่งเป็น 2 ประเทศ คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
(เวียดนามเหนือ)ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ และสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) ปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตย โดยใช้เส้นขนานที่ 17 และในปี 1976 เวียดนามได้กลับมารวมประเทศกันอีกครั้ง 
หลังจากที่อินโดจีนได้เอกราชจากฝรั่งเศส อินโดจีนได้แตกเป็นประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในส่วน
ประเทศเวียดนาม ฝรั่งเศสทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมสมัยอาณานิคมไว้
มากมาย เช่นภาษา ศาสนา ศิลปะ และ สถาปัตยกรรม โดยสถาปัตยกรรมในเวียดนามมีความโดดเด่นและ
เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากประเทศอ่ืน เพราะได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสจ านวนมาก โดยเฉพาะในเมือง
ไซ่ง่อน หรือโฮจิมินห์ เมืองหลวงของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส 
 โฮจิมินห์ ซิต้ี หรือ ไซ่ง่อนในอดีต เป็นเมืองที่ใหญ่ที่ สุดและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุดของ
เวียดนาม ต้ังอยู่ในบริเวณสามเหล่ียมปากแม่น้ าโขง  มีความส าคัญในประวัติศาสตร์ของเวียดนามในสมัย
อาณานิคม มีฐานะเป็นเมืองหลวงของโคชินไชน่าซึ่งเป็นรัฐอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยมีอาณาเขต
ครอบคลุมเวียดนามทางตอนใต้ทั้งหมด ไซ่ง่อนสมัยยุคอาณานิคมถือเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ
แผ่นดินของฝรั่งเศส(พุธศักด์ิ แวงสูงเนิน,2556)  บ้านเมืองมีความทันสมัยและเป็นตะวันตก ภายในเมือง
ปรากฏสถาปัตยกรรมในรูปแบบศิลปะตะวันตกเป็นจ านวนมากภายในเมืองไม่ว่าจะเป็น โบสถ์หรือวิหาร 
อาคารที่ท าการของรัฐ รวมไปถึงบ้านเรือนของผู้คน ซึ่งอาคารส่วนใหญ่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน 
 สถาปัตยกรรมในเมืองโฮจิมินห์ ยังคงปรากฏให้เห็นถึงร่องรอยประวัติศาสตร์สมัยเป็นเมืองหลวง
ของอินโดจีนของฝรั่งเศส เช่น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอทิก(Gothic) ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นอาคาร
โบสถ์วิหารในคริสต์ศาสนา หรือ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูคลาสสิก(Neo-Classical) ซึ่งมักจะ
ปรากฏในอาคารที่ท าการของรัฐ  จะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมตะวันตกแต่ละแบบมีลักษณะ โครงร่าง และ
การตกแต่งที่แตกต่างกันไปตามลักษณะสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมเหล่าน้ีมีช่ือเรียกรวมๆโดยเฉพาะว่า 
French Colonial ส่วนใหญ่จะก่อสร้างอยู่ในช่วงปี1887 – 1954  ออกแบบโดยชาวฝรั่งเศส และวัสดุที่ใช้
ก่อสร้างหรือประดับมาจากฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับฝรั่งเศสในสมัยของช่วงยุคสาธารณรัฐฝรั่งเศสครั้งที่ 3 
ภายใต้การปกครองของนโปเลียนที่ 3  ในฝรั่งเศสเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่พัฒนาต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในเมืองปารีสซึ่งถูกยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่ สุดในโลกในสมัยน้ัน เป็นจุดเริ่มต้นของ
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สถาปัตยกรรมยุคใหม่ๆ เช่น หอไอเฟล เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากสถาปัตยกรรมกอทิกนีโอ
คลาสสิค นีโอโรแมนติก เป็นต้น ในราวปี ค.ศ.1930 สถาปัตยกรรม French Colonial(Maiaunyo,2553)
เริ่ ม ออกแบ บ ให้ มี ค วามผสมผสานกั บ รูป แบ บ ศิ ลป ะของป ระ เท ศแถบ อิน โด จีน  เรี ยก ว่ า  
Indo-Chinese architecture 
 สถาปัตยกรรมแบบกอทิกที่พบในเมืองโฮจิมินห์ปรากฏในอาคาร โบสถ์ และวิหารของศาสนา
คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งเป็นศาสนาที่เผยแผ่มาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมของ
เวียดนาม สามารถพบได้ต้ังแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ของเวียดนามตามเมืองส าคัญ สถาปัตยกรรมกอทิกที่
ขึ้นช่ือว่าสวยและมีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของเวียดนามก็คือ วิหารนอเทรอดาม (Notre Dame Cathedral 
Basilica of Saigon) ต้ังอยู่ใจกลางกรุงโฮจิมินห์ มีต้นแบบมาจาก วิหารนอเทรอดาม(Notre Dame de 
Paris) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (MGR Online,2558) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองโฮจิ
มินห์ เป็นโบสถ์โดมทรงแหลม ตกแต่งแบบยุโรป มีพระแม่มารีย์อยู่ด้านหน้า สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของ
ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งปัจจุบันมีศาสนิกชนชาวเวียดนามประกาศว่าตนเองเป็นคาทอลิก
จ านวนกว่า 10 ล้านคน และมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเมืองโฮจิมินห์ ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มี
ชาวคาทอลิกมากที่สุดในเวียดนาม และโบสถ์นอเทรอดามก็เป็นโบสถ์ใหญ่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว
คาทอลิกเวียดนามในเมืองโฮจิมินห์ 
 ประวัติของวิหารนอเทรอดาม (Notre Dame Cathedral Basilica of Saigon)วิหารนอเทรอ
ดามก่อต้ังโดยอาณานิคมฝรั่งเศส เริ่มสร้างเมื่อ ค .ศ.1863 เป็นวิหารของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก 
ปัจจุบันต้ังอยู่ใจกลางกรุงโฮจิมินห์ บนถนนโงด๊ึกเก๋ (NgôĐứcKế)(An Huỳnh,2554)แรกเริ่มเป็นโบสถ์
ขนาดเล็กส าหรับนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ของเหล่าข้าราชการฝรั่งเศสที่มาบริหารงานในไซ่ง่อน 
ต่อมานายพล Bonardตัดสินใจสร้างโบสถ์ไม้ริมฝ่ังคลองCharner(KinhLớn) ช่ือว่าโบสถ์ไซ่ง่อน ต่อมา
โบสถ์ไม้ได้รับความเสียหายจากปลวก จึงเปล่ียนเป็นจวนผู้ว่าราชการฝรั่งเศส ในช่วงเวลาต่อมาเกิดการ
แข่งขันการออกแบบและเสนอราคา วิหารนอเทรอดามได้ถูกก่อสร้างและควบคุมงานโดย Again, J. 
Bourardโดยได้รับอิทธิพลจาก วิหารนอเทรอดาม เดอ ปารีส (Notre Dame de Paris)ซึ่งมีลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบ(French Gothic style) 
 จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะจาก
ตะวันตกในเมืองโฮจิมินห์  โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมแบบกอทิก และการรับศาสนาคริสต์ นิกาย
โรมันคาทอลิกของผู้คนในเมืองท าให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาวิหารนอเทรอดาม ว่ามีลักษณะทางศิลปะ
กอทิกอย่างไร เปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกของวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์และ
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ต้นแบบวิหารนอเทรอดามในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รวมไปถึงชาวเวียดนามเกิดกระบวนการยอมรับ
ศิลปะและสถาปัตยกรรมเหล่าน้ีอย่างไร และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมและศาสนาในเมือง
รวมถึงวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในเมืองโฮจิมินห์อย่างไรบ้าง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์ 
1.2.2 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมและศาสนาในเมืองโฮจิมินห์ผ่านการรับรูปแบบ

ทางสถาปัตยกรรมตะวันตก 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 ท าให้สามารถเข้าใจในลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบกอทิกของวิหารนอเทรอดาม ใน
เมืองโฮจิมินห์ 

1.3.2ท าให้ทราบถึงการรับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและการเปล่ียนแปลงเชิงวัฒนธรรม
ของชาวเวียดนามในเมืองโฮจิมินห์ ผ่านการรับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมตะวันตก 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา  

ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมของวิหารนอเทรอดาม ในเมืองโฮจิมินห์ 
1.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน/แผนการด าเนนิงาน 

เพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลของสถาปัตยกรรมกอทิกของวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์และการ
รับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก จึงได้ก าหนดวิธีการศึกษาเป็นล าดับดังน้ี 

1.5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหนังสือบทความในห้องสมุดและจากการเข้าประชุมสัมมนา
ทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงส่ือออนไลน์ต่างๆ 

1.5.2 การล าดับข้อมูลเป็นการน าเอาข้อมูลในขั้นตอนการเก็บข้อมูลมาคัดและล าดับความส าคัญ
จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการน าไปศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลสถาปัตยกรรมกอทิกท่ีปรากฏในงาน
สถาปัตยกรรมของวิหารนอเทรอดามและการเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ในเมืองโฮจิ
มินห์ 
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1.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการน าข้อมูลขั้นที่ 1 และข้ันที่ 2 เข้าสู่ระเบียบของการวิเคราะห์
โดยการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมกอทิกของเวียดนามและฝรั่งเศสในช่วง คริสต์
ศตรววษที่ 18-19 

1.5.4 การสรุปผลเป็นการรวบรวมผลของการวิเคราะห์และเปรียบเทียบอธิบายเพื่อให้ทราบถึง
ที่มาของอิทธิพลสถาปัตยกรรมกอทิกของวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์ได้อย่างถูกต้อง 
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1.6. แผนเนื้อหาการเขียน 
รายงานวิจัยช้ินน้ีมีเน้ือหารวม 5 บท ดังน้ี 

บทที่ 1 บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4. ขอบเขตการศึกษา  
1.5. ขั้นตอนการด าเนินงาน/แผนการด าเนินงาน 
1.6. แผนเน้ือหาการเขียน 

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 
 2.1 เอกสารเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม 
 2.2 เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
บทที่ 3ประวัติศาสตร์ 
 3.1 ประวัติเมืองโฮจิมินห์ในยุคอาณานิคม 

3.2 การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในเมืองโฮจิมินห์ 
บทที่ 4วิหารนอเทรอดาม  

4.1 ประวัติวิหารนอเทรอดาม 
 4.2 โครงสร้างวิหารนอเทรอดาม 
 4.3 แผนผังวิหารนอเทรอดาม 
 4.4 การตกแต่งภายในวิหารนอเทรอดาม 
 4.5 การตกแต่งภายนอกวิหารนอเทรอดาม 
บทที่ 5 บทวิเคราะห์ 

5.1 ต้นแบบของวิหารนอเทรอดาม ในเมืองโฮจิมินห์ 
5.2 สาเหตุที่ได้รับรูปแบบสถาปัตยกรรม 
5.3 กระจกสี ลวดลาย และความหมาย 

บทที่ 6สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 6.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 6.2 ข้อเสนอแนะของผลการวิจัย
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บทที่ 2  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาเรื่อง อิทธิพลสถาปัตยกรรมกอทิก กรณีศึกษาวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์ มี
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งมีดังน้ี  

2.1 เอกสารเกี่ยวกับของสถาปัตยกรรม 
2.1.1 เอกสารที่เกี่ยวกับลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกและสถาปัตยกรรมแบบกอทิก 
2.1.2 เอกสารที่เกี่ยวกับวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์ 

 2.2 เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
2.2.1  เอกสารที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์การรับศาสนาคริสต์ในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศ

เวียดนาม 
2.1 เอกสารเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม  

2.1.1 เอกสารที่เกี่ยวกับลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกและสถาปัตยกรรมแบบกอทิก
โชติรส โกวิทวัฒนพงศ์ (2537) เขียนหนังสือเรื่อง“เข้าใจโบสถ์ฝรั่งศาสนศิลป์ยุคกลางในยุโรป” 

กล่าวถึง วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมและศิลปะยุคกลางในยุโรป สะท้อนให้เห็นถึง
แนวความคิดละจิตส านึกของชาวยุโรปในยุคกลางที่มีต่อศาสนา โดยยุคน้ีได้ช่ือว่าเป็นยุคที่ศาสนศิลป์มี
ความรุ่งเรืองและพัฒนาหลากหลายออกไปมาก ช่วงศตวรรษที่13 เป็นศตวรรษของศิลปะและ
สถาปัตยกรรมแบบกอทิก ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส โบสถ์ส่วนใหญ่นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นับเป็นศิลปะแบบกอทิก มีประติมากรรมภายในโบสถ์ท่ีวิจิตรพิสดารมากท่ีสุด โดยเมื่อกล่าวถึงการสร้าง
โบสถ์ ต้องค านึงถึงระยะเวลาการสร้าง การเว้นระยะหยุดชะงักไประหว่างการสร้าง การบูรณะโบสถ์ จน
โบสถ์มีรูปร่างเป็นกรอบมหึมาที่สมบูรณ์ในที่สุดน้ัน มักยืดเวลาระหว่างสองถึงสามร้อยปี เมื่อพิจารณาถึง
โบสถ์ท่ีมีความวิจิตรงดงามในหลายประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสเปน น้ัน โบสถ์ส่วนใหญ่ได้รับ
แบบศิลปะไปจากโบสถ์ นอเทรอดามแห่งเมืองปารีส (Notre Dame de Paris) ไม่มีประเทศอ่ืนใดในยุโรป
ที่คริสต์ศาสนศิลป์พัฒนาไปได้รุ่งเรืองท่ีสุดในประวัติศาสตร์ยุคกลางมากไปกว่าฝรั่งเศส 
สถาปัตยกรรมกอทิก 

tutyhaungty (2556) กล่าวว่า สถาปัตกรรมแบบกอทิก(อังกฤษ: Gothic architecture) เป็น
ลักษณะสถาปัตยกรรมที่รุ่งเรืองในช่วงกลางสมัยกลางถึงปลายสมัยกลางโดยวิวัฒนาการมาจาก 



8 

 

 

สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์และตามด้วยสถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา สถาปัตยกรรมกอทิก
เกิดขึ้นระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึง 16 โดยเริ่มขึ้นในประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะเผยแพร่ไปยังประเทศ
อังกฤษและต่อไปยังทวีปยุโรปโดยทั่วไป สถาปัตยกรรมกอทิกเริ่มขึ้นในฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 12 
และรุ่งเรืองต่อมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในระยะแรก สถาปัตยกรรมทรงน้ีเรียกกันว่า "แบบฝรั่งเศส" 
(Opus Francigenum) ค าว่า "กอธิค" มาเริ่มใช้กันในตอนปลายยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในทางที่เป็นการหมิ่น
ลักษณะสถาปัตยกรรม ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่เป็นที่รู้จักกันดีคือการใช้โค้งแหลม 
เพดานสัน และ ค้ ายันแบบปีก 

สถาปัตยกรรมกอทิกเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมใช้ในการสร้างอาสนวิหาร แอบบีย์ และคริสต์ศาสน
สถานอื่นๆ ของยุโรป นอกจากน้ันก็ยังใช้ในกาสร้างปราสาท, วัง, ตึกเทศบาลเมือง, มหาวิทยาลัย และ
บางครั้งก็ส าหรับที่อยู่อาศัยแต่ก็ไม่มากนัก สถาปัตยกรรมกอกอทิกที่ใช้ในการก่อสร้างโบสถ์และอาสน
วิหาร และในส่ิงก่อสร้างบางส่ิงของฆราวาสที่เป็นการแสดงลักษณะการก่อสร้างอันมี พลัง ลักษณะรูปทรง
ของส่ิงก่อสร้างแบบกอธิคเป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดความสะเทือนทาง อารมณ์ ซึ่งท าให้เป็นสถาปัตยกรรมที่
เป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมทาง ศาสนา และส่ิงก่อสร้างหลายแห่งก็มีคุณค่าสูงพอที่จะ
ได้รับการมอบฐานะให้เป็นมรดกโลก 

ในอังกฤษในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ก็เริ่มมีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่เลียนแบบ
สถาปัตยกรรมกอธิค ที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค ที่เผยแพร่ไปยังยุโรป ที่เป็นลักษณะ
สถาปัตยกรรมที่นิยมใช้ในการก่อสร้างคริสต์ศาสนสถานและมหาวิทยาลัย ความนิยมสถาปัตยกรรมฟื้นฟู
กอธิคด าเนินต่อมาจนถึง คริสต์ศตวรรษที่ 20 

สถาปัตยกรรมกอทิกพัฒนาขึ้นจากปัญหาทางโครงสร้าง โบสถ์ในสมัยน้ันได้เปล่ียนแปลงมาใช้
โครงสร้างหลังคาโค้งแหลม (point vault) แรงกดของโครงสร้างหลังคาโค้งแหลม จึงพุ่งเป็นเส้นด่ิง
มากกว่าโค้งครึ่งวงกลมและถ่ายน้ าหนักจากหลังคาโค้งไปยังเสา (pier) ที่รองรับซึ่งจะสูงชะลูดและมีส่วน
ค้ ายันผนังเป็นครีบอยู่ภายนอกอาคาร ที่เรียกว่า ครีบยัน ซึ่งต้ังต้นจากยอดของเสาด้านในเอียงมาจดผนัง
ครีบริมนอก ช่วยรับน้ าหนักของโค้งอีกด้วย ส่วนน้ าหนักท่ีพุ่งออกมาจากด้านข้างของโค้งตรงส่วนข้างของ
โบสถ์อาศัยผนัง ครีบด้านนอกรับไว้ ช่วงแต่ละช่วงจึงมีระยะห่างไม่ได้มาก ดังน้ัน ส่วนสัดของช่องระหว่าง
เสาและรูปทรงโบสถ์สมัยกอทิกจะสูงชะลูดและแคบ และเน่ืองจากไม่ได้ใช้ผนังรับน้ าหนักอีกต่อไป จึง
สามารถเจาะช่องหน้าต่างซึ่งมักท าเป็นรูปวงกลมมีลวดลาย และประดับด้วยกระจกสีที่เรียกว่า หน้าต่าง
กุหลาบ ได้มากข้ึน 
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ทางด้านจังหวะในงานสถาปัตยกรรม ในสมัยแรก ๆ มักใช้จังหวะตายตัวและซ้ า ๆ กัน ภายใน
อาคารมักใช้เสารายเป็นแนว เพื่อดึงความสนใจไปเพียงที่แห่งเดียวคือ แท่นบูชา แต่ต่อมาก็เปล่ียนแปลง
ไปจะใช้จังหวะที่เป็นอิสระมากข้ึน 

ค าว่า "กอทิก" เมื่อกล่าวถึงสถาปัตยกรรมมิได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับชาวกอทในประวัติศาสตร์ 
แต่เป็นค าท่ีเป็นเชิงดูหมิ่นถึงลักษณะสถาปัตยกรรม ที่น ามาใช้ราวคริสต์ทศวรรษ 1530 โดยจอร์โจ วาซารี
ในการบรรยายวัฒนธรรมที่ถือว่าหยาบและป่าเถื่อน ในสมัยที่วาซารีเขียนอิตาลีก าลังอยู่ในสมัยของความ
รุ่งเรืองทางสถาปัตยกรรม ที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่ถือกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมช้ันสูง ใน
ที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดทางสถาปัตยกรรมและเป็นยุคทองแห่ง
การแสวงหาความรู้ 

สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาที่ ในที่สุดก็เผยแพร่ไปทั่วยุโรปที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะต่างๆ ของ
วัฒนธรรมก่อนหน้าการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ เน้นความสนใจในทางศาสนา และมีความเห็นว่าสมัยก่อนหน้า
น้ันเป็นสมัยของความงมงายและความขาดความรู้ ซึ่งเป็นที่มาของบทเขียนของฟร็องซัว ราเบอเล 
(François Rabelais) นักเขียนชาวฝรั่งเศสของคริสต์ศตวรรษที่ 16 ใน "Gargantua and Pantagruel" 
ซึ่งเป็นนวนิยายที่กล่าวถึงแอบบีเทเลเม ที่บนประตูทางเข้ามีค าจารึกว่า "เทวสถานน้ีไม่อนุญาตส าหรับผู้
เสรแสร้ง, ผู้ล าเอียง..." ที่เป็นนัยยะถึง "กอท" และ "และออสโตรกอท" ที่ถือว่าเป็นคนป่าเถื่อนเข้า 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 การใช้ค าว่า "กอท" ในอังกฤษเท่ากับการใช้ค าว่า "แวนดัล" ซึ่งเป็นกลุ่ม
ชนเช้ือสายเจอร์มานิคผู้นิยมการท าลายทรัพย์สินและส่ิงของ และกลายมาเป็นค าที่ใช้ในการบรรยาย
ลักษณะสถาปัตยกรรมของทางตอนเหนือของยุโรป ก่อนที่จะมาฟื้นฟูลักษณะสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก
กันข้ึน 

จากข้อเขียนในจดหมายที่เขียนในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในนิตยสาร Notes and Queries ใน
ลอนดอนกล่าวว่า: 

ไม่เป็นส่ิงที่ต้องสงสัยเลยว่าค าว่า "ฟรองซัวส์ ราเบอเลส์" เป็นค าที่ใช้บรรยายลักษณะการ
ก่อสร้างศาสนสถานในเชิงดูหมิ่น โดยผู้ที่มีความทเยอทยานในการเลียนแบบและฟื้นฟูสถาปัตยกรรมแบบ
กรีก หลังจากการฟื้นฟูวรรณกรรมคลาสสิกแล้ว นอกจากน้ันผู้มีอิทธิพลเช่นคริสโตเฟอร์ เรนก็ ยังมีส่วน
ช่วยในการลดคุณค่าของลักษณะสถาปัตยกรรมของยุคกลาง ซึ่งท าให้ค าว่ากอธิคมามีความหมาย
เช่นเดียวกับทุกส่ิงทุกอย่างที่หยาบและป่า เถื่อน 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1710 สถาบันสถาปัตยกรรมก็ประชุมกันในปารีส ในบรรดาหัวข้อที่
ถกเถียงกันที่เป็นที่สังเกตของที่ประชุมคือแนวโน้มของความ นิยมในการใช้โค้งนูนโค้งเว้า "ในการก่อสร้าง
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ส่วนที่ปกคลุมตอนปลายของปล่องไฟ ซึ่งเป็นลักษณะที่คณะที่ประชุมไม่เห็นด้วยและถือว่าเป็นแบบที่ไม่
สมบูรณ์ และเป็นลักษณะที่ออกไปทางกอทิก" 

Caroline Bruzelius(1987: 540-569) ได้เขียนหนังสือเรื่อง “The Art Bulletin”ในหัวข้อ The 
Construction of Notre-Dame in Parisกล่าวถึงองค์ประกอบของวิหารนอเทรอดามเดอปารีส (Notre 
Dame de Paris) ซึ่งเป็นศิลปะในสไตล์ เฟรนช์กอทิก(French Gothic style) เป็นรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมในยุคต่อมา ประกอบไปด้วยแผนผังของวิหาร แบบจ าลองวิหาร ซุ้ม ประตู อาเขต เสา และ
กระจกสีของโบสถ์ ล้วนเป็นศิลปะกอทิก ที่ได้พัฒนาต่อเน่ืองมาจากยุคกลาง ในราวปี ค.ศ.1160 

วิจิตร เจริญภักตร์ (2543) เขียนหนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก : คริสเตียน
ตอนต้นถึงสมัยใหม่”  

กล่าวถึง ลักษณะและรูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตก โดยเฉพาะศิลปะยุคกลางที่ยุโรปตกอยู่
ภายใต้อ านาจของคริสตจักร ศิลปกรรม ประติมากรรม รวมไปถึงสถาปัตยกรรมล้วนได้รับอิทธิพลจาก
คริสต์ศาสนา นับต้ังแต่สมัยคริสเตียนตอนต้น จนถึงยุคฟื้นฟูซึ่งเป็นรากฐานของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ใน
ปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของโบสถ์ในสมัยคริสเตียนตอนต้นยังไม่มีความเป็นเอกลักษณ์และยังคงลอกเลียน
สถาปัตยกรรมของโรมันอยู่   ทั้งน้ีจะเห็นได้จากโบสถ์หลังเก่าของเซนต์ปีเตอร์ ยืมเอารูปแบบของบาสิลิ
กามาใช้ แต่ดัดแปลงเสียใหม่ให้มีแผนผังเป็นรูปตัว T น าเอา เอทริอุม ( Atrium = ลานบ้านชาวโรมัน  
อยู่หน้าบ้าน เปิดโล่งไม่มีหลังคา ) มาผสมกันกับบาสิลิกา กล่าวคือ มีบันไดขึ้นด้านหน้าสู่เฉลียงกว้างก่อน
ผ่านเข้าประตูใหญ่ เมื่อผ่านเข้าไปภายในจะเป็นลานขนาดใหญ่เปิดโล่งตามแบบเอทริอุมของโรมัน รอบ
ลานน้ีจะท าเป็นระเบียงทางเดินมุงหลังคาเรียบร้อย ตรงใจกลางลานมีน้ าพุส าหรับผู้มาประกอบพิธีกรรม
ล้างมือ ในยุคถัดมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ คือสถาปัตยกรรมที่เริ่มประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 5 
ลักษณะอาคารส่วนใหญ่เป็นโดมคลุมบนเน้ือที่กลม ส่ีเหล่ียม หรือรูปหลายเหล่ียม บางครั้งมีการจัดรูปทรง
ภายนอกเป็นโดมหลายอัน ต่างขนาดกัน ลดหล่ันกันไป โดยส่วนใหญ่ยึดหลักสมดุลชนิด 2 ข้างเท่ากันรอบ
แกนใดแกนหน่ึง สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ลักษณะเด่นๆของสถาปัตยกรรมยุคน้ีคือความเทอะทะ เช่น
ความหนาของก าแพง ประตูหรือหลังคา/เพดานโค้งประทุน เพดานโค้งประทุนซ้อน การใช้โค้งซุ้มอาร์เคด
ในระหว่างช่วงเสาหน่ึง ๆ และในแต่ละช้ันที่ต่างขนาดกัน[1] เสาที่แน่นหนา หอใหญ่หนัก และ การตกแต่ง
รอบโค้ง (เช่น ซุ้มประตูหรืออาร์เคด (arcade)) ลักษณะตัวอาคารก็จะมีลักษณะเรียบ สมส่วนมองแล้วจะ
เป็นลักษณะที่ดูขึงขังและง่ายไม่ซับซ้อน ต่อมาวิวัฒนาการเป็น สถาปัตยกรรมกอทิก สถาปัตยกรรมกอทิก
พัฒนาขึ้นจากปัญหาทางโครงสร้าง โบสถ์ในสมัยน้ันได้เปล่ียนแปลงมาใช้โครงสร้างหลังคาโค้งแหลม 
(point vault) แรงกดของโครงสร้างหลังคาโค้งแหลม จึงพุ่งเป็นเส้นด่ิงมากกว่าโค้งครึ่งวงกลมและถ่าย
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น้ าหนักจากหลังคาโค้งไปยังเสา (pier) ที่รองรับซึ่งจะสูงชะลูดและมีส่วนค้ ายันผนังเป็นครีบอยู่ภายนอก
อาคาร ที่เรียกว่า ครีบยัน ซึ่งต้ังต้นจากยอดของเสาด้านในเอียงมาจดผนังครีบริมนอก ช่วยรับน้ าหนักของ
โค้งอีกด้วย ส่วนน้ าหนักท่ีพุ่งออกมาจากด้านข้างของโค้งตรงส่วนข้างของโบสถ์อาศัยผนังครีบด้านนอกรับ
ไว้ ช่วงแต่ละช่วงจึงมีระยะห่างไม่ได้มาก ดังน้ัน ส่วนสัดของช่องระหว่างเสาและรูปทรงโบสถ์สมัยกอทิกจะ
สูงชะลูดและแคบ และเน่ืองจากไม่ได้ใช้ผนังรับน้ าหนักอีกต่อไป สถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา หรือ 
สถาปัตยกรรมเรอแนซ็องส์ สถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาจะเน้นความมีความสมมาตร (symmetry) 
ความได้สัดส่วน (proportion) การใช้รูปทรงเรขาคณิต และลักษณะที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมคลาสสิก 
เช่นสถาปัตยกรรมสมัย โรมัน ศิลปะบาโรก เป็นสถาปัตยกรรมที่บ่งถึงความหรูหราโอ่อ่าและความมี
อ านาจของสถาบันคริสต์ศาสนาและการปกครอง และจะเน้นเรื่องแสง สี เงา และคุณค่าของ
ประติมากรรมซึ่งมาจากการต่อต้านการปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนท์ ต่อมาเป็นสถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟู  
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมที่เคยท ากันมา เช่น คลาสสิค กอทิก เป็นต้น 

Maiaunyo (2553) เขียนบทความเรื่อง “Colonial Style (สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล)” 
กล่าวว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมColonial และรากค า  Colonialเป็นค า adjective แปลว่า เกี่ยวกับ
อาณานิคม ดังน้ันค าว่า Colonial Style จึงหมายถึงศิลปะแบบอาณานิคม  ซึ่งในยุคล่าอาณานิคม
มหาอ านาจชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ ได้เข้ามาปลูกสร้างอาคารต่างๆเอาไว้
ในเมืองขึ้นของตน สรุปคร่าวๆ ก็คือ Colonial Style เป็นศิลปะแบบตะวันตกชนิดหน่ึง เกิดขึ้นในช่วงล่า
อาณานิคม ซึ่งพบเห็นได้ในแถบประเทศอินโดจีน  

บ้านเรือนที่ปลูกสร้างโดยชาวตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมว่าเป็น “ศิลปะแบบอาณานิคม” หรือ 
“อาคารแบบโคโลเนียล” (Colonial Style) ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ ด้านหน้าของอาคารช้ันล่างมักท าช่องโค้ง 
(arch) ต่อเน่ืองกันเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดการเดินเท้า ที่ภาษาไทยเรียกทับศัพท์ว่า “อาเขต” (arcade) 
หรือที่ภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่า “หง่อคาขี่” หมายถึงทางเดินกว้างห้าฟุต 

อาคารแบบโคโลเนียลยังอาจน าลวดลายบางอย่างของศิลปะตะวันตกสมัยกรีก โรมัน ที่เรียกว่า 
“สมัยคลาสสิก” มาใช้ใหม่ เช่น หน้าต่างวงโค้งเกือกม้า หรือหัวเสาแบบโยนิก หรือไอโอนิก (แบบม้วนก้น
หอย) และคอรินเทียน (มีใบไม้ขนาดใหญ่ประดับ) เป็นต้น ท าให้นักวิชาการบางท่านซึ่งไม่ชอบค าว่า
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล เพราะมีลักษณะของการกดขี่แฝงอยู่ เล่ียงมาใช้ค าว่า “นีโอคลาสสิก”แทน 
เน่ืองจากเป็นค ากลางๆที่ใช้เรียกงานศิลปะซึ่งน ารูปแบบคลาสสิกกลับมาใช้อีกครั้ง 

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสไตล์ มักมีลักษณะเด่นในการออกแบบรูปทรงอาคารดังน้ี 
1. รูปทรงอาคารเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบสมมาตร (square and symmetrical shape) 
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2. มีการเน้นประตูทางเข้าท่ีกึ่งกลางอาคาร (central door) 
3. มีการใช้ชุดเสาสูงเป็นแนวรับชายคากว้าง (colonnade) ป้องกันแดด ลม ฝน และเป็นซุ้ม 

เพ่ือเน้นบริเวณทางเข้า-ออก 
4. มีการออกแบบแนวเส้นประตูหน้าต่างของบ้านให้เป็นระเบียบในแนวเดียวกัน ผนังส่วนใหญ่

เป็นผนังไม้ตีซ้อนเกล็ด สลับไปกับโครงสร้างปูน อาจประดับตกแต่ง ด้วยบัวปูนปั้นรอบชายคา 
บัวหัวเสา หรือรอบกรอบหน้าต่าง 

5. มีระเบียงโดยรอบ 
Britannica(2559)เขียนบทความเรื่อง “Gothic Revival, C. 1730–C. 1930.” กล่าวว่าการ

ฟื้นฟูสถาปัตยกรรมกอทิกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19 เริ่มต้นจากยุคกลาง บางส่วนของนีโอกอทิก
ก าเนิดครั้งแรกในอังกฤษในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 จ ากัดอยู่ในอาคารโบสถ์และอาคารเรียนของพระ
ช้ันสูง ในช่วงศตวรรษที่ 17-18ศิลปะการตกแต่งไม่ได้เป็นในลักษณะของกอทิกด้ังเดิม แต่เป็นลักษณะของ
โรโคโค แต่จุดเริ่มต้นมาจากการสร้างบ้านสตอเบอร์รี่ฮิลล์ในปี 1747 โดยนักเขียนชาวอังกฤษฮอเรซ วอล
โป ในตอนต้นศตวรรษที่ 19 เริ่มปรากฏสถาปัตยกรรมกอทิกในป้อมปราการของอังกฤษ และการปรากฏ
ลักษณะสถาปัตยรรมกอทิกในอาคารคริสตจักร การเคล่ือนไหวทางศาสนา Augustus Charles 
Pugin  เป็นคนริเริ่มฟื้นฟูสถาปัตยกรรมกอทิก เกิดการแพร่กระจายไปยังฝรั่งเศส และก่อก าเนิด
สถาปัตยกรรมแบบกอทิกท่ีน่ัน กอทิกถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักการรวมจิตใจอันลึกซ้ึงเข้ากับศาสนา และ
สนับสนุนเสรีภาพของมนุษย์ สถาปนิกชาวฝรั่งเศสโดยแฉพาะ ViolettLe Duc เป็นผู้บุกเบิกอาคารหลาย
แห่งเช่น โบสถ์ Sainte Chapelle และ Notre Dame ในปารีส เปล่ียนโครงสร้างภายในเป็นเหล็ก รวมไป
ถึงการตกแต่งที่ได้รับอิทธิพลจากพวกเคลท์(เซลติกในไอร์แลนด์และทางเหนือของเกรทบริเตน) เป็นฐาน
รากของสถาปัตยกรรมกอทิกในสมัยต่อมาซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ และพัฒนาไปเป็น 
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในยุคต่อมา  

Whosnext(2555) เขียนบทความเรื่อง “สถาปัตยกรรมกอทิก” กล่าวว่า ถาปัตยกรรมกอธิค 
(อังกฤษ: Gothic architecture) เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่รุ่งเรืองระหว่างยุคกลางตอนกลางและยุค
กลางตอนปลายที่วิวัฒนาการมาจากสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์และตามด้วยสถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยา 
สถาปัตยกรรมกอธิคเกิดขึ้นระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึง 16 โดยเริ่มขึ้นในฝรั่งเศสก่อนที่จะเผยแพร่ไป
ยังอังกฤษ และต่อไปยังยุโรปโดยทั่วไป สถาปัตยกรรมกอธิคเริ่มข้ึนในฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ
รุ่งเรืองต่อมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในระยะแรก สถาปัตยกรรมทรงน้ีเรียกกันว่า “แบบฝรั่งเศส” 
(Opus Francigenum) ค าว่า “กอธิค” มาเริ่มใช้กันในตอนปลายยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในทางที่เป็นการหมิ่น
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ลักษณะสถาปัตยกรรม ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคท่ีเป็นที่รู้จักกันดีคือการใช้โค้งแหลม 
เพดานสัน และ ค้ ายันแบบปีก สถาปัตยกรรมกอธิคเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมใช้ในการสร้างมหาวิหาร, 
แอบบี และ คริสต์ศาสนสถานอื่นๆ ของยุโรป นอกจากน้ันก็ยังใช้ในกาสร้างปราสาท, วัง, ตึกเทศบาลเมือง
,มหาวิทยาลัย และบางครั้งก็ส าหรับที่อยู่อาศัยแต่ก็ไม่มากนัก สถาปัตยกรรมกอธิคท่ีใช้ในการก่อสร้าง
คริสต์ศาสนสถานและมหาวิหาร และในส่ิงก่อสร้างบางส่ิงของฆราวาสที่เป็นการแสดงลักษณะการก่อสร้าง
อันมีพลัง ลักษณะรูปทรงของส่ิงก่อสร้างแบบกอธิคเป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดความสะเทือนทางอารมณ์ ซึ่ง
ท าให้เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมทางศาสนา และส่ิงก่อสร้างหลายแห่ง
ก็มีคุณค่าสูงพอที่จะได้รับการมอบฐานะให้เป็นมรดกโลกในอังกฤษในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ก็เริ่มมีการ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมกอธิค ที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค ที่เผยแพร่ไป
ยังยุโรป ที่เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่นิยมใช้ในการก่อสร้างคริสต์ศาสนสถานและมหาวิทยาลัย ความ
นิยมสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิคด าเนินต่อมาจนถึง คริสต์ศตวรรษที่ 20 สถาปัตยกรรมกอธิคพัฒนาขึ้นจาก
ปัญหาทางโครงสร้าง โบสถ์ในสมัยน้ันได้เปล่ียนแปลงมาใช้โครงสร้างหลังคาโค้งแหลม (point vault) แรง
กดของโครงสร้างหลังคาโค้งแหลม จึงพุ่งเป็นเส้นด่ิงมากกว่าโค้งครึ่งวงกลมและถ่ายน้ าหนักจากหลังคาโค้ง
ไปยังเสา (pier) ที่รองรับซึ่งจะสูงชะลูดและมีส่วนค้ ายันผนังเป็นครีบอยู่ภายนอกอาคาร ที่เรียกว่า ผนัง
ครีบลอย ซึ่งต้ังต้นจากยอดของเสาด้านในเอียงมาจดผนังครีบริมนอก ช่วยรับน้ าหนักของโค้งอีกด้วย  
ส่วนน้ าหนักท่ีพุ่งออกมาจากด้านข้างของโค้งตรงส่วนข้างของโบสถ์อาศัยผนังครีบด้านนอกรับไว้ ช่วงแต่
ละช่วงจึงมีระยะห่างไม่ได้มาก ดังน้ัน ส่วนสัดของช่องระหว่างเสาและรูปทรงโบสถ์สมัยกอธิคจะสูงชะลูด
และแคบ และเน่ืองจากไม่ได้ใช้ผนังรับน้ าหนักอีกต่อไป จึงสามารถเจาะช่องหน้าต่างซึ่งมักท าเป็นรูป
วงกลมมีลวดลาย และประดับด้วยกระจกสีที่เรียกว่า หน้าต่างกุหลาบ ได้มากขึ้น ทางด้านจังหวะในงาน
สถาปัตยกรรม ในสมัยแรก ๆ มักใช้จังหวะตายตัวและซ้ า ๆ กัน ภายในอาคารมักใช้เสารายเป็นแนว เพื่อ
ดึงความสนใจไปเพียงที่แห่งเดียวคือ แท่นบูชา แต่ต่อมาก็เปล่ียนแปลงไปจะใช้จังหวะที่เป็นอิสระมากข้ึน 
ค าว่า “กอธิค” เมื่อกล่าวถึงสถาปัตยกรรมมิได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับชาวกอธในประวัติศาสตร์ แต่เป็นค า
ที่เป็นเชิงดูหมิ่นถึงลักษณะสถาปัตยกรรม ที่น ามาใช้ราวคริสต์ทศวรรษ 1530 โดยจอร์โจ วาซารีในการ
บรรยายวัฒนธรรมที่ถือว่าหยาบและป่าเถื่อน ในสมัยที่วาซารีเขียนอิตาลีก าลังอยู่ในสมัยของความรุ่งเรือง
ทางสถาปัตยกรรมที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิคที่ถือกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมช้ันสูง ในที่
เรียกว่าสถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยาซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดทางสถาปัตยกรรมและเป็นยุคทองแห่งการ
แสวงหาความรู้ ฟื้นฟูศิลปวิทยาที่ในที่สุดก็เผยแพร่ไปทั่วยุโรปที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะต่างๆ 
ของวัฒนธรรมก่อนหน้าการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ เน้นความสนใจในทางศาสนา และมีความเห็นว่าสมัยก่อน
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หน้าน้ันเป็นสมัยของความงมงายและความขาดความรู้ ซึ่งเป็นที่มาของบทเขียนของฟรองซัวส์ ราเบอเลส์ 
(François Rabelais) นักเขียนชาวฝรั่งเศสของคริสต์ศตวรรษที่ 16 ใน “Gargantua and Pantagruel” 
ซึ่งเป็นนวนิยายที่กล่าวถึงแอบบีเทเลเม ที่บนประตูทางเข้ามีค าจารึกว่า “เทวสถานน้ีไม่อนุญาตส าหรับผู้
เสรแสร้ง, ผู้ล าเอียง…” ที่เป็นนัยยะถึง “กอธ” และ “และออสโตรกอธ” ที่ถือว่าเป็นคนป่าเถื่อนเข้า ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 17 การใช้ค าว่า “กอธ” ในอังกฤษเท่ากับการใช้ค าว่า “แวนดัล” ซึ่งเป็นกลุ่มชนเช้ือสาย
เจอร์มานิคผู้นิยมการท าลายทรัพย์สินและส่ิงของ และกลายมาเป็นค าที่ใช้ในการบรรยายลักษณะ
สถาปัตยกรรมของทางตอนเหนือของยุโรปก่อนที่จะมาฟื้นฟูลักษณะสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิคกันขึ้น 
อิทธิพลต่างๆ ที่มีต่อลักษณะสถาปัตยกรรม ในตอนปลายของคริสต์ศตวรรษที่ ยุโรปก็แบ่งออกเป็นนครรัฐ
และราชอาณาจักรต่างๆ บริเวณท่ีรวมทั้งในปัจจุบันที่เป็นเยอรมนี, เนเธอรแลนด์, เบลเยียม, ลักเซมเบิร์ก, 
สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, ทางตะวันออกของฝรั่งเศส และส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของอิตาลียกเว้นเวนิ
สก็กลายเป็นส่วนหน่ึงของจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ และประมุขของท้องถิ่นก็ยังคงมีอ านาจพอสมควร 
ฝรั่งเศส สกอตแลนด์ สเปน และ ซิซิลี ต่างก็เป็นราชอาณาจักรอิสระ รวมทั้งอังกฤษที่ปกครองโดยกษัตริย์
แพลนทาเจเน็ทผู้ปกครองดินแดนส่วนใหญ่ในฝรั่งเศสในขณะเดียวกันด้วย.นอร์เวย์มาตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของอังกฤษ ขณะที่ประเทศสแกนดิเนเวียอ่ืนๆ และโปแลนด์อยู่ภายใต้อิทธิพลของเยอรมนี กษัตริย์อองชู
เป็นผู้น าวัฒธรรมกอธิคไปเผยแพร่ยังอิตาลีใต้ ยุโรปโดยทั่วไปในช่วงน้ันอยู่ในระหว่างความรุ่งเรืองทาง
การค้าที่เป็นผลมาจากความเจริญของเมืองต่างๆเยอรมนีและกลุ่มประเทศเบเนลักซ์มีเมืองใหญ่ๆ หลาย
เมืองที่รุ่งเรืองมั่งค่ังที่แข่งขันกันอย่างสันติ และบางกลุ่มก็มารวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันเช่นกลุ่ม
สันนิบาตฮันเซียติก การก่อสร้างส่ิงก่อสร้างส าคัญท่ีเป็นของเมืองก็กลายมาเป็นส่ิงเชิดหน้าชูตาของเมือง 
แต่ทางอังกฤษและฝรั่งเศสยังคงอยู่ในระบบการปกครองแบบศักดินาซึ่งท าให้สถาปัตยกรรมยังเป็นการ
เน้นการก่อสร้างส าหรับผู้ครองอาณาจักร แทนที่จะเป็นตึกเทศบาลเมืองหรือส่ิงก่อสร้างที่เป็นของ
ประชาชนผู้มั่งคั่งในเมือง 
 historyofart61(2560) เขียนบทความเรื่อง “ศิลปะสมัยใหม่” กล่าวว่า ศิลปะตะวันตกในช่วง
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 จนถึงปัจจุบัน เช่น อิมเพรสชั่นนิซึ่ม อิมเพรสชันนิซึม (impressionism) เป็น
ขบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเริ่มต้นจากการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ของจิตรกร
ทั้งหลายที่มีนิวาสถานอยู่ในกรุงปารีส พวกเขาเริ่มจัดแสดงงานศิลปะในช่วงทศวรรษที่ 1860 ช่ือของ
ขบวนการน้ีมีที่มาจากภาพวาดของโกลด มอแน ที่มีช่ือว่า Impression, Sunrise (“Impression, soleil 
levant” ในภาษาฝรั่งเศส) และนักวิจารณ์ศิลปะนามว่าหลุยส์ เลอรัว (Louis Leroy) ก็ได้ให้ก าเนิดค าค า
น้ีขึ้นมาอย่างไม่ต้ังใจในบทวิจารณ์ศิลปะเชิงเสียดสีซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เลอชารีวารี (Le Charivari) 
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อิทธิพลของลัทธิประทับใจยังแผ่ออกจากวงการศิลปะไปยังดนตรีและวรรณกรรม สถาปัตยกรรมฟื้นฟู
กอทิก (อังกฤษ: Neo-Gothic architecture หรือ Gothic Revival architecture) หรีอ สถาปัตยกรรม
วิกตอเรีย (Victorian architecture) เป็นสถาปัตยกรรมที่เริ่มราวปี ค.ศ. 1840 ที่อังกฤษ เมื่อต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้ที่นิยมและสนใจสถาปัตยกรรมกอทิกใหม่พยายามฟื้นฟูสถาปัตยกรรมยุคกลาง ซึ่ง
ต่างจากสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกรีกโรมันที่เป็นที่นิยมกันในสมัยน้ัน ความนิยมน้ีเผยแพร่ไปทั่วสหราช
อาณาจักรทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา กล่าวกันว่าจ านวนส่ิงก่อสร้างแบบฟื้นฟูกอทิกจะมากกว่า
ส่ิงก่อสร้างแบบกอทิกต้นฉบับเสียด้วยซ้ า สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอทิก ได้รับแรงสนับสนุนจากยุคกลางวิทยา
ซึ่งมีรากฐานมาจากการอยู่รอดของส่ิงที่เป็นกอทิก ทางด้านวรรณคดีสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอทิกและศิลปะ
จินตนิยม ท าให้เกิดนวนิยายลักษณะกอทิก เช่นเรื่อง “ปราสาทโอทรันโท” โดยฮอเรส วอลโพล เมื่อค.ศ. 
1764 หรือ โคลง “Idylls of the King” โดยอัลเฟรด เทนนิสสัน ซึ่งใช้แนวใหม่ในหัวเรื่องพระเจ้าอาเธอร์
ที่มาจากยุคกลาง ในวรรณคดีเยอรมนีก็เช่นเดียวกัน สถาปัตยกรรมฟื้นฟูเรอแนซ็องส์ 

คฤหาสน์แฟร์ริเยร์สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1855 เป็นสถาปัตยกรรมที่จงใจที่จะเป็นงานก็อปปีของ
คฤหาสน์เมนท์มอร์เทาเออร์ส (ภาพล่าง) แต่ลักษณะ “ฟื้นฟูเรอแนซ็องส์แบบอังกฤษ” เมื่อมาถึงฝรั่งเศสก็
ได้รับการเพิ่มเติม “แบบอิตาลี” เข้าไปบ้าง คฤหาสน์เมนท์มอร์เทาเออร์สเป็นสถาปัตยกรรม “ฟื้นฟูเรอ
แนซ็องส์แบบอังกฤษ” ที่สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1854 เป็นงานก็อปปีของคฤหาสน์วอลลาทันฮอลล์ที่สร้าง
เสร็จในปี ค.ศ. 1588 

สถาปัตยกรรมฟื้นฟูเรอแนซ็องส์ หรือบางครั้งก็เรียกส้ันๆ ว่า ฟื้นฟูเรอแนซ็องส์ หรือ เรอแนซ็องส์
ใหม่ (อังกฤษ: Renaissance Revival architecture หรือ Neo-Renaissance) คือลักษณะ
สถาปัตยกรรมที่รวมลักษณะต่างๆ ของสถาปัตยกรรมฟื้นฟูของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ไม่เชิงกรีก (ดู
บทความ สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกรีก) หรือ กอธิค (ดูบทความ สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค) แต่เป็น
สถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกอิตาลีต่างๆ ตามความหมายอย่าง
กว้างๆ ของสถาปนิกและนักวิพากษ์ “สถาปัตยกรรมเรอแนซ็องส์” ของคริสต์ศตวรรษที่ 19 มิได้ใช้แต่
เพียงสถาปัตยกรรมเรอแนซ็องส์ที่เริ่มข้ึนในฟลอเรนซ์และตอนกลางของอิตาลีของต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 
ที่เป็นเครื่องมือในการแสดงออกของลัทธิมนุษยนิยม แต่ยังรวมไปถึงลักษณะสถาปัตยกรรมที่มารู้จักกันว่า
แมนเนอริสม์ และ บาโรก นอกจากน้ันลักษณะของตนเองก็ยังปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19: “เรอแนซ็องส์ใหม่” ตามความหมายของผู้ร่วมสมัยจึงหมายถึงส่ิงก่อสร้างที่เป็น “แบบอิตาลี” 
(Italianate) หรือส่ิงก่อสร้างที่มีลักษณะบาโรกฝรั่งเศสเข้าไปผสม (สถาปัตยกรรมจักรวรรดิฝรั่งเศสที่สอง) 
ลักษณะอันเป็นที่ต่างกันของสถาปัตยกรรมฟื้นฟูเรอแนซ็องส์ในบริเวณต่างๆ ของยุโรป โดยเฉพาะใน
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ฝรั่งเศสและอิตาลีเป็นการเพิ่มอุปสรรคในการบ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมฟื้นฟู
เรอแนซ็องส์ย่ิงขึ้นไปอีก ที่จะเห็นได้จากคฤหาสน์วอลลาทันฮอลล์ในอังกฤษ วังพิตติในอิตาลี, พระราชวัง
ชองบอร์ดในฝรั่งเศส และ วังฟาเซต์ในรัสเซีย — ซี่งต่างก็จัดอยู่ในกลุ่ม “สถาปัตยกรรมเรอแนซ็องส์” — 
ที่ต่างก็มีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันออกไปแม้ว่าจะจัดว่าเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันก็ตาม 
 kientruc.vn(2558) เขียนบทความเรื่อง “Lịchsử pháttriểncủakiếntrúc Gothic” กล่าวว่า 
ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมแบบกอทิก ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอทิก โบสถ์แบบกอทิกมักมีความ
สูง 38-42 เมตรมีหอคอยสูง 60 เมตรหน้าต่างกระจกสีบนผนังด้านหน้าสามารถมีขนาดใหญ่ได้ 8-12 
เมตร ด้านตะวันตกของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอทิก  (façade) เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
จากด้านล่างจนถึงด้านบนแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนล่างคือประตูซึ่งมักจะมีโพรงลึกสามช้ัน ความลึกของ
ช่องสามารถครอบครองขั้นตอนที่บ้าน) ส่วนตรงกลางของหน้าต่างรอบกระจกสีถูกตกแต่งเป็นดอกกุหลาบ
ส่วนบนเป็นทางเดินและสองหอระฆัง โครงสร้างของโบสถ์แบบกอทิกเป็นส่ิงประดิษฐ์ที่โดดเด่นที่สุดช้ิน
หน่ึงท าให้สถาปัตยกรรมของโบสถ์มีความเหนือกว่าและสวยงามกว่าสถาปัตยกรรมยุคก่อนหน้าก่อนหน้าน้ี 
ระบบโครงสร้างแบบกอทิกเป็นระบบพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้กรอบแรงการแยกระหว่างโครงสร้างของแรงและ
โครงสร้างการแยกโดยมีส่วนประกอบหลักจากหลังคาลงคือหลังคาโค้ง คอลัมน์และม้วน ระบบน้ีได้สร้าง
สถาปัตยกรรมขนาดมหึมาพื้นที่กว้างขวางและฉากภายในที่เต็มไปด้วยแสง โครงสร้างของซุ้มประตูแบบ
กอธิคไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสถาปัตยกรรมโรมันโบราณอีกต่อไปลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิค
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เกิดจากการโค้งงอ (จากสถาปัตยกรรมตะวันออกโดม มีหนามแหลม 4 แฉก หลังคา
กอทิกของโบสถ์แบบกอทิกแบ่งออกเป็นส่ีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าโดมรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าโดมโดมรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า
โดมรูปส่ีเหล่ียมโดม ส่ีมุม, รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า, โดมส่ีเหล่ียม, โดมส่ีเหล่ียม, โดมหลายรูปแบบและรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าหลายรูปแบบ (ซุ้มประตูที่ซับซ้อน น่ีคือผลงานของสถาปัตยกรรมแบบกอทิด) ส่ีขาโค้งของ
สถาปัตยกรรมส่งคอลัมน์ Abbot Sugar ถือว่าเป็นบิดา แห่งสถาปัตยกรรมแบบกอทิกกล่าวว่า "ความรู้สึก
ทางศิลปะเป็นประสบการณ์ทางศาสนา" ประมาณ 1140-1144 เขาได้ออกแบบโบสถ์ที่ได้กปรับปรุงใหม่ 
วัดใน Saint-Denis ส่วนใหญ่ของบ้านหายใจใน Saint-Denis ได้รับการสร้างใหม่ในรูปแบบใหม่ของ
สถาปัตยกรรมแบบกอทิกใน 1230 ของรายละเอียดสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่พบในทางตะวันออกและใน 
crypts ใต้โบสถ์ 

2.1.2 เอกสารที่เกี่ยวกับวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์ 
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ประชาคม ลุนาชัย(2557) ได้เขียนหนังสือเรื่อง “เวียดนาม แผ่นดินหลังสงคราม ในความงามและ
ความหมาย” กล่าวถึง สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์นครไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์นับต้ังแต่ช่วงยุคสมัย
อาณานิคม เช่นโรงละครโอเปร่าเฮาส์ซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสะดุดตาผู้มาเยือน ในอดีต
เป็นสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ รวมไปถึงอาคารที่ท าการไปรษณีย์กลาง เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล
ฝรั่งเศสที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง5ปี ถือเป็นมรดกส่ิงปลูกสร้างจากฝรั่งเศสที่ยังคงใช้งานตามเจตนารมณ์เดิม 
อาคารอาสนวิหารน็อตเตรอดามต้ังตระหง่านและดูองอาจสวยงามเมื่อมองถึงปลายยอด เมื่อย้อนเวลาตาม
ประวัติศาสตร์พบว่าอาคารเหล่าน้ีสร้างขึ้นในสมัยยุคที่เวียดนามตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศส โรง
ละครก็คือสถานบันเทิงส าหรับคนฝรั่งเศส และเม่ือมีแหล่งเสพสมความส าราญ ก็ย่อมต้องมีการสร้างโบสถ์
เพื่อรองรับวิถีแห่งชาวคริสต์ เพราะคนฝรั่งเศสต้องสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้า สารภาพบาปต่อหน้า
บาทหลวง และเข้าพิธีแต่งงาน แม้ว่าจะพ านักอยู่ในดินแดนฝรั่งเศสหรือมาใช้ชีวิตอย่างยาวนานในดินแดน
อาณานิคม ถือเป็นความศรัทธาอย่างแรงกล้า และความศรัทธาอย่างแรงกล้าน้ีเอง ที่เมื่อเจ้าอาณานิคมล่า
อาณานิคมที่ใดที่หน่ึงใดแล้ว ก็จะเข้ายึดครองพร้อมๆกับการเผยแผ่ศาสนา ทั้งด้วยวิธีการเผยแผ่ค าสอน
หรือวิธีการบังคับให้ผู้คนเข้ารีต 

โอ๊ต ทราเวลไลฟ์ ไทยแลนด์ (2555) ได้เขียนหนังสือเรื่อง “เที่ยวเองเวียดนามใต้” กล่าวถึง การ
เที่ยว3สุดยอดเมืองในฝัน มุยเน่ ชมทะเลทราย ดาลัต เมืองโรแมนติกแห่งดอกไม้ และโฮจิมินห์เมืองแห่ง
วิถีชีวิตของผู้คน และสถาปัตยกรรมสมัยอาณานิคมเช่น โบสถ์นอเทรอดาม โบสถถ์แห่งน้ีได้จ าลองการ
ก่อสร้างมาจากต้นแบบคือโบสถ์นอเทรอดามในฝรั่งเศส วัสดุบางอย่างก็ส่งมาจากฝรั่งเศส ตัวโบสถ์มีความ
ผสมกันระหว่าง สถาปัตยกรรมแบบกอทิกและนีโอโรแมนซ์ จึงมีความใหญ่โตและสวยงามมาก ตัวโบสถ์
สร้างด้วยอิฐสีดงและสัญลักษณ์ของหอระฆังคู่อันโดดเด่น ด้านหน้ามีรูปปั้นพระแม่มารีย์สีขาวขนาดใหญ่ มี
อายุกว่า 100 ปี ส าหรับศาสนิกชนชาวคาทอลิก นับเป็น landmark ที่ส าคญัของโฮจิมินห์ 

hddmvn.net(2560)  ได้เขียนบทความเรื่อง “LịchSửNhàThờĐứcBàSàigòn” กล่าวถึง 
ประวัติศาสตร์ของโบสถ์ไซ่ง่อน Notre Dame ช่ืออย่างเป็นทางการ Immaculate Conception 
Cathedral  
มหาวิหารเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ที่สุดและโดดเด่นที่สุดในไซ่ง่อนกับ 2 หอระฆังสูง 60 เมตรต้ังอยู่ในใจกลางเมือง 
น่ีเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมทางสถาปัตยกรรมที่ดึงดูดผู้เข้าชมมากท่ีสุดในเมืองประวัติศาสตร์หลังจากที่
ไซ่ง่อนฝรั่งเศสได้ต้ังโบสถ์เพื่อท าหน้าที่เป็นสถานที่ส าหรับชาวคาทอลิกในกองทัพ โบสถ์แห่งแรกมีขนาด
เล็กมากจนในปี 1863 พลเรือตรี Bonardตัดสินใจที่จะสร้างโบสถ์ไม้บนฝ่ังของ "Great Sutra" (หรือเรียก
อีกอย่างว่า Charnerสาธารณรัฐเวียดนาม) ส านักงานใหญ่ของศาล) Lefebvre เฉลิมฉลองการวางศิลา
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ฤกษ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2406 ไม้คริสตจักรเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2408 แต่เดิมเรียกว่า
วิหารไซ่ง่อน ต่อมาเน่ืองจากโบสถ์ไม้ได้รับความเสียหายจากปลวกพิธีจึงจัดขึ้นในห้องของ "ผู้ว่าราชการ
เก่า" หลังจากเปล่ียนเป็นวิทยาลัย Taberdจนกระทั่งคริสตจักรเสร็จส้ิน ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1876 ผู้ว่า
ราชการจังหวัดDuperréได้จัดให้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่ นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการบูชา
การนมัสการผู้ศรัทธาการก่อสร้างมหาวิหารยังมุ่งเป้าไปที่ความเป็นโรมันคาทอลิกและความย่ิงใหญ่ของ
อารยธรรมฝรั่งเศสก่อนที่อาณานิคม ผ่านการออกแบบอ่ืน ๆ อีก 17 โครงการได้รับเลือกให้เป็นโครงการ
ของสถาปนิกเจบูราดที่มีสถาปัตยกรรมแบบโรมันผสมกับ Gotich เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2420 ท่านบิช็
อปอิสิดอร์โคลอมแบร์ตวางศิลาฤกษ์ก้อนแรก คริสตจักรสร้างขึ้นภายใน 3 ปี อีสเตอร์, เมษายน 11, 
1880, การอุทิศและการริเริ่มได้ด าเนินการโดย Colombert, เคร่งขรึมจัดขึ้นในการปรากฏตัวของผู้ว่าการ 
Cochinchina Le Myre de Vilers ปัจจุบันอยู่ที่ฐานด้านบนภายในประตูโบสถ์มีแผ่นหินอ่อนอยู่ในประตู
ที่ระบุไว้ในวันเริ่มเข้ารับต าแหน่งในวันเปิดโรงและช่ือของวิศวกร ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการก่อสร้างการ
ตกแต่งภายในถูกปกคลุมด้วย Cochinchinaโดยมีเงินประมาณ 2.5 ล้านฟรังก์ฝรั่งเศสในเวลาน้ัน ใน
ขั้นต้นโบสถ์แห่งน้ีถูกเรียกว่า State Cathedral เน่ืองจากโบสถ์แห่งน้ีสร้างและจัดการโดยรัฐของฝรั่งเศส 
ในปี ค.ศ. 1895 โบสถ์แห่งน้ีสร้างหอระฆังสองหอแต่ละหอสูง 57.6 เมตรและอีกสองหอมีระฆังขนาดใหญ่ 
6 ใบมีน้ าหนัก 28.85 ตัน ที่ด้านบนของหอคอยมีไม้กางเขนสูง 3.50 เมตรกว้าง 2 เมตรน้ าหนัก 600 
กิโลกรัม ความสูงโดยรวมต้ังแต่พื้นถึงด้านบนของไม้กางเขน 60.50 เมตร 

MGR Online (2558) ได้เขียนบทความเรื่อง “ซินจ่าว “โฮจิมินห์” ตะลุยถิ่นลุงโฮ สัมผัสเสน่ห์
สถาปัตยกรรมเก่าสไตล์เฟรนช์โคโลเนียล” กล่าวว่า เมืองโฮจิมินห์กับการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ
ทีเ่ป็นอาคารเก่าแก่สไตล์เฟรนช์โคโลเนียล ที่ครั้งหน่ึงชาวฝรั่งเศสเคยอยู่อาศัยเมื่อครั้งที่เวียดนามตกเป็น
เมืองอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส “พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์” (Ho Chi Minh Museum) หรือ “บ้าน
มังกร” ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าไซ่ง่อน และแม่น้ าเบนเหง่ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1863 ที่น่ีจะได้รู้จักชีวประวัติของ
อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม 
หรือที่เรียกกันส้ันๆ ว่าลุงโฮ เป็นบุคคลที่ชาวเวียดนามยกย่องให้เป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการ
ประกาศอิสรภาพต่อชาติตะวันตกของเวียดนาม ซึ่งด้านในแบ่งออกเป็นหลายห้อง และจัดแสดงเรื่อราว
ต่างๆ ต้ังแต่ประวัติชีวิต การต่อสู้เพื่อเรียกร้องเสรีภาพกับชาติตะวันตก และต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของ
คนในชาติ จัดแสดงเรื่องราวต่างๆ และข้าวของเครื่องใช้ของลุงโฮเมื่ออดีตไว้เป็นหมวดหมู่  “โบสถ์นอร์
ทเธอดาม” (Notre Dame Cathedral) ต้ังอยู่บริเวณกลางเมืองโฮจิมินห์ โดดเด่นเป็นสง่าเห็นได้แต่ไกลถึง
ความสวยงาม ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1877 โดยได้จ าลองการสร้างมาจากโบสถ์นอร์เธอดามในฝรั่งเศสมาไว้
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ที่น่ีใช้เวลาสร้างถึง 6 ปี สมัยที่ฝรั่งเศสยังเป็นจ้าวอาณานิคมอยู่ โบสถ์ดูแข็งแกร่งสวยงามด้วยโครงสร้างอิฐ
สีแดงอันมั่งคง เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบ NEO-ROMAN มีหอคอยคู่ส่ีเหล่ียมอยู่ด้านหน้าสูง 40 
เมตร อันเป็นเอกลักษณ์ เข้าไปด้านในเห็นถึงความโอ่โถง และมีภาพกระจกสีประดับอยู่แต่ไม่มาก เพราะ
ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็มีความงดงามชวนชม ส่วนด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นพระแม่
มารีขนาดใหญ่สีขาวต้ังเด่นเป็นสง่า ซึ่งชาวเวียดนามนิยมมาถ่ายภาพและแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งน้ี โดยมี
ความเช่ือว่า บ่าวสาวคู่ใดที่ได้มาแต่งงานที่น่ีแล้วจะมีความรักท่ียืนยาวไม่มีวันพรากจากกัน “ไปรษณีย์
กลางแห่งนครโฮจิมินห์” (General Post Office) เป็นอาคารสีเหลืองสไตล์เฟรนช์โคโลเนียลอันงดงาม 
เป็นที่ท าการไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม สร้างขึ้นปี ค.ศ.1896 สถาปัตยกรรมแบบกอธิกผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและตะวันออก ด้านในตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี ภายในมี
ความโอ่งโถงสวยงาม มีการประดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ และภาพของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ
ยู่ตรงกลาง ทุกวันน้ีกรมไปรษณีย์กลางแห่งน้ี ยังเปิดให้บริการทั้งส่งจดหมาย ขายแสตมป์ โปสการ์ดเพื่อ
การสะสมหรือจะส่งไปหาคนที่บ้านก็ได้ หรือหากต้องการโทรศัพท์ที่น่ีก็มีบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ให้บริการ และยังมีของที่ระลึกขาย  “โรงละครโอเปร่า” (Saigon Opera House) เป็นอาคารเก่าแก่
สไตล์เฟรนช์โคโลเนียลที่งดงามมากแห่งหน่ึงในเวียดนาม สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1897 โดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศส ช่ือ Eugene Ferret เพื่อใช้ส าหรับแสดงอุปรากรให้แก่ชนช้ันสูงชาวฝรั่งเศสและชนชั้นสูงชาว
เวียดนามที่สวามิภักด์ิแก่ประเทศฝรั่งเศส ในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเวียดนาม ต่อมาถูกใช้เป็นส านักงาน
ใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ และปัจจุบันก็ยังใช้เป็นสถานที่แสดงละครโอเปร่า หรือการแสดงต่างๆ"
ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์" (Ho Chi Minh City Hall) หรือ “สภาประชาชน” (People’s Committee 
Building) สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1902-1908 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการเมือง ต่อมาในปีค.ศ.1975 ได้ถูก
เปล่ียนเป็นสภาประชาชน เป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุดของนครโฮจิมินห์ ตัวอาคารสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ตรงกลางเป็นหอนาฬิกาขนาบข้างด้วยอาคาร 2 หลังที่สูงเด่น มีซุ้มประตู-หน้าต่าง
โค้งมนแซมด้วยเสากรีก และลวดลายปูนปั้นที่อ่อนช้อยสวยงาม และที่ด้านหน้ามีสวนเล็กๆมีดอกบัวและ
ดอกไม้สวยๆ พร้อมกับมีรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดี โฮจิมินห์ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่ ให้ได้ถ่ายรูปคู่เป็นที่
ระลึก แล้วยังมีลานกว้างด้านหน้าที่เรียกว่า “จัตุรัสโฮจิมินห์” (Tran Nguyen Hai Statue) บริเวณน้ีเป็น
ลานกว้าง และมีน้ าพุให้ได้ชม ตรงน้ีถือเป็นว่าสัญลักษณ์ของนครโฮจิมินห์ที่ใช้เป็นจุดต้ังหลักและจุดนัดพบ
ของผู้คน ซึ่งในตอนกลางคืนบริเวณลานน้ าพุในจัตุรัสแห่งน้ีจะมีชาวเวียดนาม และชาวต่างชาติมาน่ัง
พักผ่อน “พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์” (Museum of Ho Chi Minh City) เป็นอาคารสไตล์เฟรนช์โค
โลเนียลสวยๆ สร้างขึ้นปี ค.ศ.1885-1890 เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านการพาณิชย์ในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์
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และสินค้าของเวียดนามใต้ จากน้ันถูกใช้เป็นสถานที่พ านักของข้าหลวงใหญ่แห่งโคชินไชน่า ปัจจุบันจัด
แสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื่องราวความเป็นมาของเมืองโฮจิมินห์ในอดีต เรื่องราวการต่อสู้
เพื่ออิสรภาพจากการปกครองของฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของผู้คนท้องถิ่น
ให้ได้ชม “โรงละคร The Golden Dragon Water Puppet Show” ภายในโรงละครมีท่ีน่ังเหมือน
โรงหนังเล็กๆมีเวทีการแสดงหุ่นกระบอกน้ าอยู่เบื้องหน้า ตรงกลางเวทีมีบ่อน้ าขนาดใหญ่ใช้ส าหรับการ
แสดงหุ่นกระบอกน้ า ด้านหน้าฉากถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ส่วนผู้ชักหุ่นกระบอกจะยืนแช่น้ าครึ่งตัวอยู่
ด้านหลังฉาก และมีวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประกอบการแสดงเพิ่มอรรถรสให้กับการชม เน้ือหาของการ
แสดงจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวเวียดนาม ถ่ายทอดผ่านหุ่นกระบอก 
“พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์” (Fine Arts Museum) เป็นอีกหน่ึงอาคารเก่าแก่สไตล์เฟรนช์โคโลเนียลที่เปิดให้
เข้าชม เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นตึกท่ีหรูหราที่สุดในโฮจิมินห์ ในช่วงยุคสมัยของการตกเป็นอาณานิคม
ของประเทศฝรั่งเศส “ตลาดเบนถั่น” (Ben Thanh) เป็นแหล่งชอปปิ้งที่มีช่ือเสียงเป็นอย่างมากของโฮจิ
มินห์ ตลาดแห่งน้ีสร้างโดยชาวฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1870 ตัวอาคารมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมทั้งหมด 4 ด้าน แต่
ละด้านมีนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของตลาดน้ี 

สัจภูมิ ละออ(2554) เขียนหนังสือเรื่อง “เวียดนามหลังไฟสงคราม สารคดีท่องเหนือจรดใต้สไตล์
ติดดิน” กล่าวถึง นครโฮจิมินห์ เมืองหลวงเวียดนามใต้ โฮจิมินห์เป็นช่ือใหม่ของไซ่ง่อน ช่ือเดียวกับแม่น้ า
สายหลักท่ีไหลหล่อเล้ียงชีวิตผู้คนมาช่ัวนาตาปี แม่น้ าสายน้ีนอกจากเป็นทางเรือที่ติดต่อค้าขายกับ
ต่างประเทศแล้ว ยังเป็นแหล่งหาปลาอันอุดมของชาวบ้านมาเน่ินนาน สภาพถนนในเมืองไซ่ง่อนน้ันนับว่า
ดีเมื่อเทียบกับกรุงพนมเปญของกัมพูชา เสน่ห์ของไซ่ง่อนน้ันเป็นสถาปัตยกรรมโคโลเนียลฝรั่งเศส ไม่ว่าจะ
เป็น โบสถ์นอเทรอดาม โบสถ์คริสต์เก่าแก่ใจกลางเมือง ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบกอทิก ตึกศาลากลางเมือง
ที่ได้รับอิทธิพลจากนีโอคลาสสิค ซึ่งฝรั่งเศสได้น าสถาปัตยกรรมเหล่าน้ีเข้ามาในเวียดนามสมัยที่เป็นเจ้า
อาณานิคมของเวียดนาม  

2.2 เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
2.2.1 เอกสารที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การรับศาสนาคริสต์ในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศ

เวียดนาม 
นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic) 

อาจารย์เสฐียร พันธรังษี (2527 : 347) กล่าวว่า ค าว่า "คาทอลิก" น้ีแปลว่า "สากล" ได้แก่ 
ปฏิปทาของคนทั่วไป คริสตศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก จึงไม่ถือว่าตนเองคือ นิกายหน่ึงของ
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คริสตศาสนาแต่เป็นคริสตศาสนาที่สืบเน่ืองมาจากต้นก าเนิด และถือว่าพวกตนเป็นผู้อนุรักษ์ค าส่ังสอนที่
ได้รับมาจากพระเยซูอย่างซื่อสัตย์ อีกท้ังเป็นผู้ปกป้องพระศาสนาให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด  

นิกายโรมันคาทอลิกมีประวัติความเป็นมาต้ังแต่เปโตร ได้รับการสถาปนาจากพระเยซูให้เป็น
ผู้ดูแลพระศาสนจักร เราอาจกล่าวได้ว่า ท่านเป็นสันตะปาปาคนแรกที่ทุกคนต้องยอมรับนับถือและมี
ศรัทธาเช่ือฟังอย่างเดียวในฐานะท่ีเป็น "ผู้ดูแลฝูงแกะ" ของพระเจ้า ความคิดแบบน้ีได้สืบทอดกันต่อมา 
จนกระทั่งปัจจุบันน้ี พระสันตะปาปาจึงมิได้อยู่ในฐานะนักบวชเท่าน้ัน แต่เป็นประมุขสูงสุดของศาสนจักร
ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามค าส่ัง นิกายโรมันคาทอลิกจึงเป็นนิกาย ที่มุ่งมั่นให้สัตบุรุษมีศรัทธา และปฏิบัติตาม
พระศาสนจักร เพราะพระศาสนจักรเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรแห่งสวรรค์ และเป็นองค์การที่สามารถน า
ประชาชนไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามภาระกิจ ที่พระเจ้าได้มอบไว้ 

NootjarinJitchai (2556) ได้เขียนบทความเรื่อง เวียดนามภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส 
กล่าวถึง ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ฝรั่งเศสได้ท าการแทรกแซงโดยการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและท า
การค้าในเวียดนามเป็นส าคัญ  โดยเฉพาะนักสอนศาสนาจะมีบทบาทส าคัญและมีอิทธิพลพอที่จะวาง
แนวทางให้ฝรั่งเศสใช้ก าลังทหารเข้าแทรกแซงได้  ถึงแม้ว่าผู้ปกครองเวียดนามจะรู้ถึงอันตรายของการ
แทรกแซงของชาติฝรั่งเศส  แต่โดยทั่วไปก็พร้อมที่จะเจรจาและท าการค้าด้วยนโยบายของฝรั่งเศสที่มีต่อ
เวียดนามในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 18 น้ัน  ยังคงวางเฉยอยู่เป็นส่วนใหญ่  แต่การเข้ามายึดเวียดนาม
ไม่ได้เป็นค าเรียกร้องของประชาชนหรือรัฐบาลฝรั่งเศสแต่อย่างใด การเข้าแทรกแซงของฝรั่งเศสน้ันได้เริ่ม
จากบุคคลบางคนและจากการกระท าของทหารที่ไม่ได้รับอนุญาต  กล่าวคือ การแทรกแซงในอินโดจีนของ
ฝรั่งเศสน้ีส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความพยายามส่วนบุคคลที่จะใช้อ านาจ ความม่ังคั่ง และช่ือเสียงของ
ประเทศเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชน์ของตนเอง 

ในขณะน้ันเวียดนามได้แบ่งแยกดินออกเป็น 2 ประเทศ โดยคนสองกลุ่ม คือ ตระกูลตริ่นห์
ปกครองฝ่ายเหนือ และตระกูลเหงวียนปกครองฝ่ายใต้  ต่อมาในปี ค.ศ. 1772 ได้เกิดกบฏเตย์เซินขึ้น 
กบฏกลุ่มน้ีท าการโค่นล้มกษัตริย์ราชวงศ์เหงวียนและราชวงศ์ตริ่นห์ได้  และรวมชาติให้เป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน เวียดนามตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเตย์เซิน สภาพในเวียดนามหลังจากเกิดกบฏเตย์เซิน
น้ีเองเป็นการเชื้อเชิญให้ชาวยุโรปเข้ามาแทรกแซงมากขึ้น 
 จุฬาลักษณ์  โพชสาลี(2556) ได้เขียนบทความเรื่อง “ศาสนาคริสต์ในเวียดนาม” กล่าวว่า ในยุค
ก่อนที่เวียดนามจะตกอยู่ภายใต้อ านาจของชาติตะวันตก เวียดนามก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิของจีนนับเป็นเวลา
พันปี จึงท าให้เวียดนามได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและทางด้านศาสนาของจีนเป็นเวลาช้านาน ประชากร
ส่วนมากของเวียดนามจะนับถือศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๊ือ ซึ่งได้รับการเผยแพร่ศาสนาทั้งสามจากจีนที่
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เข้ามายึดครองอ านาจเป็นห้วงเวลายาวนาน แต่ต่อมาประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 ชาติตะวันตกก็เริ่มเข้า
มาในเวียดนามซึ่งเริ่มจากการเข้ามาติดต่อทางด้านการค้าและเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมัน
คาธอลิกโดยชาวฝรั่งเศส แต่บทบาทของชาติตะวันตกก็ไม่ได้มีอะไรมากนัก การเผยแพร่ของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาธอลิกของชาวฝรั่งเศสก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากช่วงเวลาน้ันเวียดนามได้มี
สงครามภายในที่ก าลังดุเดือด 

หลังจากน้ันฝรั่งเศสก็เริ่มที่จะบทบาทข้ึนเมื่อ Alexandre de Rhodes ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสท าการ
พัฒนาภาษาเวียดนามจากเดิมเป็นภาษาจีนกลายเป็นภาษาก๊วก หงือ (ซึ่งเป็นภาษาเฉพาะที่เวียดนามใช้ใน
ปัจจุบัน) และต่อมาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19 บาทหลวงชาวฝรั่งเศสช่ือปิโย เดอ บาแอนน์ส่งก าลัง
ทหารช่วยเหลือเหวียนแอ๊นท์ปราบกบฏไตเซินได้ส าเร็จ ท าให้ฝรั่งเศสได้รับความดีความชอบจากผู้น าของ
เวียดนามเป็นอย่างมากจึงอนุญาตให้ฝรั่งเศสสามารถท่ีจะเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกได้อ
ย่างอิสระ 

ส่วนศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแต๊นท์ได้เข้าสู่ประเทศเวียดนาม เมื่อกลางพุทธศตวรรษที่ 25 โดย
คณะมิชชันนารีจากประเทศแคนาดา น ามาต้ังรกรากที่เมืองดานัง เมื่อปี พ.ศ.2454 เป็นที่ ได้รับความ
สนใจเพิ่มข้ึนมากในเวียดนาม และมีความมั่นคงย่ิงขึ้นหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา 

อาณัติ อนันตภาค (2558) “ประวัติศาสตร์เวียดนาม : ใต้เงามหาอ านาจสู่เอกราชแห่งแผ่นดิน” 
กล่าวถึง ประวัติศาสตร์เวียดนามต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการรุกรานจากภายนอก การเข้ามาของ
ความเช่ือ เริ่มจาก จีน เข้ามาปกครองเวียดนามถึง 1000 ปี เกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมในด้าน
ต่างๆมากมาย จีนได้น าเอา ศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจ๊ือ เข้ามา เกิดตัวอักษรที่เวียดนามรับเอามาใช้ 
การท าสงครามกับมองโกล และจีนเข้ามารุกรานในหลายๆครั้งต่อมา ในสมัยอาณานิคม ฝรั่งเศสเข้ามาล่า
อาณานิคม ก่อต้ังรัฐในอาณานิคมของตนขึ้นในดินแดนเวียดนาม ได้แก่ โคชินไชน่าอันนัม และตังเก๋ีย 
ฝรั่งเศสได้น าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนเวียดนาม จนเข้าสู่ยุคต่อสู้เพื่อเอก
ราช  

LmTrần Anh Dũng(2554) ได้เขียนบทความเรื่อง “SỬ LƯỢC GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT 
NAM( 1533 - 2000 )” กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในเวียดนาม ผ่าน
ช่วงเวลาที่เข้ามาพร้อมกับลัทธิอาณานิคม จนถึงยุคต่อต้านเพราะรัฐบาลคิดว่าเป็นศัตรูกับรัฐบาล และโดน
เบียดเบียนศาสนา การก่อต้ังสังฆมณฑลแห่งเวียดนาม และการก่อต้ังคริสตจักร การประกาศความเช่ือ 
และการยอมรับเป็นศาสนาที่ได้รับการรับรองในเวียดนามมาจนถึงปัจจุบัน 
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ผ่องพันธ์ุ มณีรัตน์ (2521) ได้เขียนหนังสือเรื่อง “การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม” 
กล่าวถึง การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน การปะทะสังสรรค์ทาง
วัฒนธรรม โดยเป็นการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมหน่ึง โดยอิทธิพลของอีกวัฒนธรรมหน่ึง ซึ่งมีผลท าให้
วัฒนธรรมทั้งสองน้ันมีความคล้ายคลึงกันย่ิงขึ้น และเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวัฒนธรรมทั้งสอง 
โดยลัทธิจักรวรรดินิยม สงคราม การเผยแพร่ศาสนา การอพยพ เป็นการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม โดย
มีทฤษฎีของ Linton ที่ว่า ในอาณาเขตหน่ึงๆ ความคิดเห็นหรือวัตถุใหม่ๆที่รับเข้ามาน้ันเป็นผลพวงจาก
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมมากกว่าการคิดประดิษฐ์ โดยการรับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมน้ัน
ต้องมีการยอมรับโดยอาศัยเวลา และการยอมรับต้องเป็นเรื่องของวัตถุอย่างใดอย่างหน่ึง หรือส่ิงของอย่าง
ใดอย่างหน่ึง อาจเป็นความคิดหรือการกระท าก็ได้ และต้องมีกลุ่มสังคมซึ่งเป็นผู้รับ โยอาศัยวิธีการ
คมนาคม หรือการส่ือสารอย่างใดอย่างหน่ึง โดยวัฒนธรรมที่รับเข้ามาน้ัน ย่อมส่งผลเก่ียวข้องกับ
โครงสร้างสังคมและระบบค่านิยมหรือวัฒนธรรม เกิดการบวนการยอมรับวัฒนธรรมจากภายนอก โดยจะ
แพร่กรายทางวัฒนธรรมส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ คนในพื้นที่น้ันๆ ยอมรับ โดยกระบวนการยอมรับน้ัน
อาจจะเกิดจากการรับรู้ ความสนใจ การประเมินค่า การทดลอง หรือการยอมรับ  
 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงการเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยผ่านลัทธิอาณานิคม ดังที่ อาณัติ อนันตภาค 
(2558) และ LmTrần Anh Dũng(2554) ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า ฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคม ก่อต้ังรัฐใน
อาณานิคมของตนขึ้นในดินแดนเวียดนาม ได้แก่ โคชินไชน่าอันนัม และตังเก๋ีย ฝรั่งเศสได้น าศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนเวียดนาม รวมไปถึงฝรั่งเศสได้ก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบ 
French Colonial และ สถาปัตยกรรมตะวันตกในรูปแบบอื่นๆมากมาย ในเมืองโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเมือง
หลวงของโคชินไชน่าที่ฝรั่งเศสบริหารงานราชการแผ่นดินของเวียดนามอยู่ในขณะน้ัน โดยเฉพาะในด้าน
ศาสนาคริสต์ ฝรั่งเศสได้สร้างโบสถ์เพื่อนนมัสการพระเจ้า หน่ึงในโบสถ์ที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองโฮจิมินห์
ก็คือ วิหารนอเทรอดาม โอ๊ต ทราเวลไลฟ์ ไทยแลนด์ (2555) ได้กล่าวว่า วิหารนอเทรอดาม โบสถถ์แห่งน้ี
ได้จ าลองการก่อสร้างมาจากต้นแบบคือวิหารนอเทรอดามในฝรั่งเศส วัสดุบางอย่างก็ส่งมาจากฝรั่งเศส ตัว
โบสถ์มีความผสมกันระหว่าง สถาปัตยกรรมแบบกอทิกและนีโอโรแมนซ์ จึงมีความใหญ่โตและสวยงาม
มาก ตัวโบสถ์สร้างด้วยอิฐสีแดงและสัญลักษณ์ของหอระฆังคู่อันโดดเด่น ด้านหน้ามีรูปปั้นพระแม่มารีย์สี
ขาวขนาดใหญ่ มีอายุกว่า 100 ปี ส าหรับศาสนิกชนชาวคาทอลิก นับเป็น landmark ที่ส าคัญของ 
โฮจิมินห์ 
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อน่ึง การศึกษาเรื่องอิทธิพลสถาปัตยกรรมเฉพาะแบบกอทิกในเมืองโฮจิมินห์ยังมีไม่มากนัก ผู้
ศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญ ของสถาปัตยกรรมกอทิกที่ปรากฏในอาคารโบสถ์หรือวิหารของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก ที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ในดินแดนเวียดนาม ผ่านการเป็นประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส นอกจากน้ี ยังสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของเวียดนามและฝรั่งเศสในสมัยน้ัน รวมไปถึงสะท้อนความเช่ือความศรัทธาในศาสนาที่
ปรากฏให้เห็นผ่านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามและย่ิงใหญ่  
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บทที่ 3 
 

ประวัติศาสตร์เมืองโฮจิมินห์ในยุคอาณานิคม 
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพเมืองโฮจิมินห์หรือไซ่ง่อนในอดีต 
ที่มา : sales@travelvietnam.com, OLD SAIGON 20, เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก https://www.travelvietnam.com/gallery/old-saigon/old-saigon-20-499.html 
 
3.1 ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)ยุคอาณานิคม  

ไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์ มีประวัติศาสตร์ความเป็นเมืองมา 300 ปี แต่เดิมต้ังอยู่ในอาณาเขตของ
อาณาจักรเขมร มีช่ือเรียกเมืองว่า  เปรยนอคอร (Prey Nokor) หรือไพรนคร ตามช่ือเรียกในภาษาไทย 
(ปลายน้ า,2554) ต่อมาเวียดนามได้ขยายอิทธิพลและเมืองลงมาทางใต้ในศตวรรษที่ 17 เวียดนามได้สร้าง
ป้อมปราการ ซาด่ิง หรือป้อมปราการไซ่ง่อนขึ้น และเปล่ียนชื่อเมืองเป็น ซาด่ิง (Gia Dinh) มีคนเวียดนาม
อพยพเข้ามาอยู่อาศัยเรื่อยๆจนสามารถกลืนดินแดนของพวกเขมรแต่เดิมน้ีได้ (The Editors of 
Encyclopaedia Britannica,2557) ต่อมาจึงเปล่ียนเป็นเมืองไซ่ง่อนในสมัยที่ตกเป็นโคชินไชน่าของ
ฝรั่งเศส(ภาพที่1) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองไซ่ง่อน กับ ฝรั่งเศสเริ่มต้นขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 ในครั้งน้ันพ่อค้า
และหมอสอนศาสนาเริ่มมาต้ังรกรากในพื้นที่เมืองไซ่ง่อน 

25  สิงหาคม  2426  (ค.ศ.1883)    เวียดนามทั้งหมดกลายเป็นรัฐอารักขาของ ฝรั่งเศสอย่าง
เด็ดขาด      ฝรั่งเศสยอมให้เวียดนามมีพระจักรพรรดิของตนเอง  แต่ต้องผ่านการร่วมคัดเลือกโดย
ข้าหลวงฝรั่งเศส   และมีบทบาทเพียงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเท่าน้ัน   อ านาจในการบริหารการคลัง 
การทหารและการทูตสูงสุดเป็นของฝรั่งเศส    นับได้ว่าเวียดนามส้ินสุดฐานะเอกราชนับแต่น้ัน 

ฝรั่งเศสแสวงหาผลประโยชน์จากการปกครองเวียดนามในทุกๆ ด้าน    ชาวฝรั่งเศสเริ่มเข้ามาต้ัง
ถิ่นฐานในเวียดนาม   ที่ดินในเวียดนามจ านวนมากตกเป็นของชาวฝรั่งเศส    ทางด้านเศรษฐกิจ  ฝรั่งเศส
ใช้เวียดนามเป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ  เช่นกาแฟ และยางพารา  ส่งกลับไปเป็นวัตถุดิบ
ป้อนโรงงานในฝรั่งเศส     ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสให้แพร่หลายใน
เวียดนาม    ชาวเวียดนามต้องศึกษาตามระบบของฝรั่งเศสเมื่อชาวเวียดนามส่วนหน่ึงที่ได้รับการศึกษา
แบบใหม่ตามระบบการศึกษาของฝรั่งเศส   จึงเริ่มมีความคิดต้องการอิสรภาพ  และปกครองประเทศของ
ตนเอง   เกิดความคิดชาตินิยม   ท าให้เกิดกลุ่มชาตินิยม  และจัดต้ังขบวนการใต้ดินขึ้น    เพื่อต่อต้าน
ฝรั่งเศสในเวลาต่อมา 

ในปี ค.ศ.1884 ฝรั่งเศสได้แบ่งแยกการเมืองการปกครองตลอดจนสิทธิเสรีภาพของคนเวียดนาม
ทั้ง  3 แคว้นให้แตกต่างกันน้ัน  ตามทฤษฎี “แบ่งแยกแล้วปกครอง”  โดยต้ังช่ือและให้มีสถานภาพ
แตกต่างกันออก   ภาคทั้ง 3 น้ี ได้แก่  อาณานิคมโคชินไชน่า  ในภาคใต้    เขตอารักขาอันนัม  ใน
ตอนกลาง    และเขตอารักขาตังเก๋ียในภาคเหนือ (สัมพันธ์,2553) (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2 แผนที่ดินแดนในอารักขาของฝรั่งเศส 
ที่มา : Ukuranasli,Berkas:French Indochina subdivisions.svg,เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 

มีนาคม  2562 
เข้าถึงได้จาก https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:French_Indochina_subdivisions.svg 

 
1. อาณานิคมโคชินไชน่า  (COCHINCHINE)   ได้แก่  เวียดนามภาคใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงไซ

ง่อน ดินแดนส่วนน้ีเป็นอาณานิคม  อยู่ภายใต้การอ านาจการปกครองของฝรั่งเศสอย่างส้ินเชิง ปราศจาก
เงื่อนไข   ตัดขาดอ านาจและความผูกพันใดๆกับองค์พระจักรพรรดิ)  โดยเขตอาณานิคมโคชินไชน่า น้ัน
ถือเป็นคนในการปกครองของฝรั่งเศสโดยตรง และได้สิทธิพิเศษมากกว่า 2 เขตที่เหลือ สร้างความรู้สึก
แตกแยกและความรู้สึกเหล่ือมล้ าต่ าสูงในหมู่ชาวเวียดนาม    และเป็นการจูงใจว่าการเป็นคนเวียดนามใน
บังคับฝรั่งเศสได้สิทธิสูงกว่าคนเวียดนามอ่ืนๆ 

2. เขตอารักขาอันนัม  (ANAM / ANNAM)   ได้แก่  เวียดนามภาคกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง
เว้    แคว้นอันนัมเป็นดินแดนอารักขาฝรั่งเศส  ให้องค์จักรพรรดิเป็นผู้ปกครอง  ข้าราชส านักตลอดจนขุน
นางศักดินาตามลัทธิประเพณี ด้ังเดิมฝรั่งเศสยังคงยินยอมให้คงไว้อยู่    แต่เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ไร้
ความหมายเท่าน้ัน    ผู้ส าเร็จราชการฝรั่งเศสเป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาดแท้จริง 
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3.  เขตอารักขาตังเกี๋ย  (TONKIN)   ได้แก่  เวียดนามภาคเหนือ มีศูนย์กลางอยู่ที่ฮานอย  แคว้น
ตังเกี๋ยเป็นดินแดนอารักขาฝรั่งเศส    แต่ฝรั่งเศสแต่งต้ังผู้ส าเร็จราชการฝรั่งเศส ไปท าหน้าที่บริหารการ
ปกครองโดยตรงในฐานะเป็นข้าหลวงต่างพระเนตรพระกรรณขององค์พระจักรพรรดิที่ กรุ ง
เว้    ข้าราชการทั้งหลายซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแคว้นตังเกี๋ยต้องรับนโยบายและ ค าส่ังจากผู้ส าเร็จราชการ
ฝรั่งเศส  โดยไม่เกี่ยวข้องกับองค์จักรพรรดิ  และผู้ส าเร็จราชการฝรั่งเศสน้ีรับนโยบายและรับผิดชอบต่อ
กระทรวงอาณานิคมฝรั่งเศส 

ชาวเวียดนามทั้ง   3 แคว้นน้ี ต่างมีสิทธิในการถือสัญชาติตลอดจนสิทธิอ่ืนๆในฐานะพลเมือง
แตกต่างกัน สุดแท้ใครจะเกิดหรือมีภูมิล าเนาอยู่ในแคว้นใดของอาณานิคมทั้งสาม 

คนเวียดนามในโคชินไชน่า    เป็นคนในบังคับฝรั่งเศสโดยตรง มีสิทธิเสรีภาพเท่ากับเป็นพลเมือง
ฝรั่งเศส คือมากกว่าคนเวียดนามในแคว้นอันนัมและตังเกี๋ย(สัมพันธ์,2553) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องที่
เกี่ยวกับขอบเขตของกฎหมาย เช่นคนเวียดนามในโคชินไชน่า  หากกระท าผิดก็จะต้องขึ้นศาลฝรั่งเศส ซึ่ง
อาศัยประมวลกฎหมายฉบับเดียวกับที่ใช้บังคับแก่ชาวฝรั่งเศสหรือคนในบังคับโดยทั่วไป    ในขณะที่ชาว
เวียดนามท่ีอยู่ในอีก  2 แคว้นน้ันยังคงอยู่ภายใต้ระบบ "อันนัม"  ซึ่งยังคงใช้กฎหมายเดิม  

 เมืองไซ่ง่อน(โฮจิมินห์) เป็นเมืองหลวงของโคชินไชน่า ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารของฝรั่งเศส
ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงท าให้เมืองได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ปรากฎอาคารส าคัญ
ของรัฐที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกและการตกแต่งแบบศิลปะตะวันตกในเมือง แม้แต่อาคาร
บ้านเรือนของชาวบ้าน ในปี 1929ไซ่ง่อนมีประชากร 123890 คน โดย 12000 คนเป็นชาวฝรั่งเศส
(Wikipedia,มปป.) ประชากรส่วนใหญ่ในเมืองเป็นชาวเวียดนามเช้ือสายจีน  
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3.2 การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  

 
 

ภาพที่ 3 ความเป็นคาทอลิก 
ที่มา : The MOMENTUM, ‘อาสนวิหารอัสสัมชั ’ ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความงดงาม, เข้าถึงเมื่อ

วันที่ 23 มีนาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://themomentum.co/assumption-chaopraya-series/ 
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ในยุคก่อนที่เวียดนามจะตกอยู่ภายใต้อ านาจของชาติตะวันตก เวียดนามก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิของ
จีนนับเป็นเวลาพันปี จึงท าให้เวียดนามได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและทางด้านศาสนาของจีนเป็นเวลาช้า
นาน ประชากรส่วนมากของเวียดนามจะนับถือศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๊ือ ซึ่งได้รับการเผยแพร่ศาสนาทั้ง
สามจากจีนที่เข้ามายึดครองอ านาจเป็นห้วงเวลายาวนาน  

เมื่อชาติตะวันตกเริ่มเข้ามาในเวียดนามราวคริสตศตวรรษที่17 ซึ่งเริ่มจากการเข้ามาติดต่อ
ทางด้านการค้าและเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก(จุฬาลักษณ์โพชสาลี,2556)ในเวลาน้ัน
บทบาทของชาติตะวันตกยังไม่มีอ านาจที่ ชัดเจนเท่าไรนัก การเผยแพร่ของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากช่วงเวลาน้ันเวียดนามได้มีสงครามภายในที่ก าลังดุเดือด
คริสต์ศาสนาปรากฏขึ้นในสังคมเวียดนามช่วงศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหล่าชาติตะวันตกจากทวีป
ยุโรปเริ่มเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายแรกในคริสต์
ศาสนาที่ถูกเผยแผ่เข้ามาในเวียดนามโดยบาทหลวงชาวโปรตุเกส อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา บทบาท
ส าคัญในการเผยแผ่นิกายโรมันคาทอลิกในเวียดนามก็ได้ตกเป็นของคณะบาทหลวงชาวฝรั่งเศส  ในช่ว ง
ต้นศตวรรษที่ 17 คริสต์ศาสนาเริ่มที่จะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในหมู่ชาวพื้นเมืองเวียดนามภายหลังจากการ
เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในเวียดนามของคณะบาทหลวงเยซูอิตซึ่งเป็นกลุ่มนักบวชในนิกายโรมันคาทอลิก 
ส าหรับนิกายโปรเตสแตนท์ เพิ่งจะเริ่มปรากฏในเวียดนามเมื่อปี 1911 ซึ่งเผยแผ่โดยคณะบาทหลวงโป
รเตสแตนท์จากสหรัฐอเมริกา ส่วนนิกายออร์โธดอกซ์เพิ่งจะปรากฏอย่างเป็นทางการในเวียดนามเมื่อ  
ปี 2002 

การเข้ามาของคริสต์ศาสนาในเวียดนามได้ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างส าคัญประการหน่ึง
ในสังคมชาวเวียดนาม แม้จะไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใด นวัตกรรมใหม่ในด้านภาษาศาสตร์ของเวียดนามก็ได้
ค่อยๆก่อตัวขี้น เมื่อมีการสร้างระบบการใช้ตัวอักษรส าหรับการเขียนในภาษาเวียดนามแบบใหม่ ซึ่ง
เปล่ียนจากการใช้ตัวอักษรฮ่ัน (Chữ-nôm) หันมาใช้ตัวอักษรละตินในการเขียน(กาญจนพงค์ รินสินธ์ุ
,2559) ระบบการเขียนใหม่ดังกล่าวถูกเรียกว่า (Quốcngữ)  โดยเป็นระบบการเขียนภาษาเวียดนามที่ใช้
อักษรละตินแทนเสียงต่างๆในภาษาเวียดนาม และใช้เครื่องหมายต่างๆ ในการก ากับการผันเสียงของค า 
ระบบดังกล่าวถูกริเริ่มโดยบาทหลวงชาวโปรตุเกส เพื่อที่จะใช้อ านวยความสะดวกในการเผยแผ่คริสต์
ศาสนา และในเวลาต่อมา ในช่วงศตวรรษที่ 17 ระบบการเขียนดังกล่าวก็ถูกพัฒนาโดยบาทหลวงคณะ
เยซูอิตชาวฝรั่งเศสคนส าคัญคือ อเล็กซานเดร เดอ โรดส์ (Alexandre de Rhodes)(จุฬาลักษณ์โพชสาลี
,2556) นับแต่น้ันมาการเขียนภาษาเวียดนามก็ใช้ทั้ งระบบ Chữ-nômและ Quốcngữควบคู่กันไป  
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จนในที่สุดในช่วงศตวรรษที่ 20 ระบบการเขียนภาษาเวียดนามแบบใหม่ก็ได้กลายเป็นระบบการเขียนหลัก
ของเวียดนามไปในที่สุด 

ในช่วงทศวรรษ 1950s ภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2 ผ่านพ้นไปและเวียดนามก็ได้มีอ านาจ
อธิปไตยเป็นของตนเอง บทบาทของกลุ่มคริสต์ศาสนาค่อนข้างที่จะไม่เด่นชัดเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับกลุ่ม
เคล่ือนไหวชาตินิยม แม้ว่าครั้งหน่ึง ในช่วงเวลาของการต่อสู้กับเจ้าอาณานิคม ขบวนการคอมมิวนิสต์
เวียดนามจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคริสต์ศาสนิกชนชาวพื้นเมือง ความร่วมมือดังกล่าวก็ด ารงอยู่ได้ไม่
นานเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างเกิดความระแวงซึ่งกันและกัน สถานการณ์ย่ิงเลวร้ายมากขึ้นเมื่อฝรั่งเศสได้เข้ามามี
บทบาทในการสนับสนุนสังฆราชของกลุ่มคริสต์ศาสนิกชนดังกล่าว    ภายใต้บริบทของการปกครองโดย
รัฐบาลคอมมิวนิสต์ในเวียดนามเหนือหรือในช่ืออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม 
การนับถือคริสต์ศาสนาเป็นไปอย่างยากล าบากอันเน่ืองมาจาก การที่รัฐบาลเวียดนามเหนือซึ่งยึดหลัก
อุดมการณ์มาร์กซิสม์อันเป็นแนวคิดที่มีความเป็นอเทวนิยม ได้มองว่าศาสนาเหล่าน้ีเป็นเครื่องมือในการ
ครอบง าประชาชนของพวกศักดินา และเข้าปราบปรามและควบคุมการนับถือคริสต์ศาสนาอย่างเข้มงวด 
อย่างไรก็ตาม เวียดนามใต้หรือสาธารณรัฐเวียดนาม คริสต์ศาสนาโดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิกยังคง
ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล      

ภายหลังจากที่กองก าลังเวียดกงสามารถบุกยึดไซง่อนได้ส าเร็จในปี 1975 เวียดนามเหนือได้ท า
การผนวกรวมเอาเวียดนามใต้เข้าเป็นประเทศเดียวกันในนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้การ
ควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ รัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้เข้าแทรกแซงและควบคุมกิจการของกลุ่มทางศาสนาต่างๆ
รวมไปถึงกลุ่มคริสต์ศาสนจักร โดยได้ท าการถอดถอนผู้น าของกลุ่มดังกล่าวออกไป แล้วท าการแต่งต้ังผู้น า
คนใหม่ขึ้นมา และแม้ว่าในเวลาต่อมา หลังจากปี 1986 รัฐบาลเวียดนามเริ่มที่ จะผ่อนคลายการควบคุม
ประชาชนบ้างแล้วก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือคริสต์ศาสนาซึ่งถูกลิดรอนและคุกคามจาก
ทางรัฐบาลคอมมิวนิสต์ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน 
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บทที่ 4 
 

วิหารนอเทรอดาม (Notre-Dame of Saigon) 
 

 
ภาพที่ 4 วิหารนอเทรอดาม 

ที่มา : Thi, nha-tho-Duc-Ba-Youvivu, เข้าถึงเมื่อวันที่23 มีนาคม 2562 
เข้าถึงได้จากhttps://www.youvivu.com/blog/en/vietnam/southern/ho-chi-minh/ho-chi-
minh-3-days-itinerary-for-your-next-long-weekend-vacation.html/attachment/nha-tho-

duc-ba-youvivu 
 
วิหารนอเทรอดาม ต้ังอยู่บริเวณกลางเมืองโฮจิมินห์ บนนถนน HànThuyênวิหารแห่งน้ีมีจุดเด่น

ที่ กระจกสีแบบกอทิกท่ีตกแต่งอยู่ภายในตัววิหาร แต่บริเวณภายนอกวิหารกลับตกแต่งอย่างเรียบง่าย 
เน่ืองจากได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากน้ียังได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมาก
ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามเวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย 

.
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงที่ต้ังของวิหารนอเทรอดาม เมืองโฮจิมินห์ 
ที่มา : Ki to, Things To Do In Saigon 187 A Guide To Top Attractions In Ho Chi Minh, 

เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก http://low.onvacations.co/things-to-do-in-saigon-187-a-guide-to-top-

attractions-in-ho/ 
 
4.1 ประวัติของวิหารนอเทรอดาม 

ประวัติศาสตร์ของโบสถ์ไซ่ง่อน Notre Dame ช่ืออย่างเป็นทางการ Immaculate Conception 
Cathedral (ภาพที่ 4) 

หลังจากเวียดนามได้ตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศส น้ันได้มีการก่อต้ังโบสถ์เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับชาว
คาทอลิกฝรั่งเศสและกองทัพในเมืองไซ่ง่อนส าหรับประกอบพิธีมิสซา สร้างขึ้นบนถนนสายที่5 ในปัจจุบัน
คือ ถนนโงด๊ึกเก๋ (NgôĐứcKế) ต่อมาเน่ืองจากโบสถ์แห่งแรกน้ีมีขนาดเล็กมาก หลวงพ่อ Lefebvre มิสชัน
นารีชาวฝรั่งเศสได้ซ่อมแซมปรับปรุง จนในปี ค.ศ.1863 พลเรือตรี Bonardตัดสินใจที่จะสร้างโบสถ์ไม้บน
ฝ่ังของ "Great Sutra" (หรือเรียกอีกอย่างว่า Charnerเป็นที่ต้ังของส านักงานศาลยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐ
เวียดนาม) หลวงพ่อ Lefebvre เฉลิมฉลองการวางศิลาฤกษ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2406 



34 

 

 

วิหารคริสตจักรไม้เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2408 ในช่ือวิหารไซ่ง่อน ต่อมาเน่ืองจากโบสถ์ไม้ได้รับความ
เสียหายจากปลวกพิ ธีกรรมจึงจัดขึ้นในห้องของ "ผู้ว่าราชการเก่า" หลังจากเปล่ียนเป็นวิทยาลัย 
LasanTaberdจนกระทั่งวิหารใหม่สร้างเสร็จส้ิน ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1876 ผู้ว่าราชการจังหวัด
Duperréได้จัดให้มีการประกวดการออกแบบสถาปัตยกรรมให้แก่วิหารใหม่ นอกเหนือจากจุดประสงค์ใน
การบูชาการนมัสการผู้ศรัทธาการก่อสร้างมหาวิหารยังมุ่งเป้าไปที่ความเป็นโรมันคาทอลิกและความ
ย่ิงใหญ่ของอารยธรรมฝรั่งเศสก่อนยุคอาณานิคม ผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ อีก 17 โครงการ 
โดยได้รับเลือกให้โครงการของสถาปนิกเจบูราด (J. Bourad) ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบนีโอ
โรมันเนสก์ผสมกับกอทิกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1877 ท่านบิช็อปอิสิดอร์โคลอมแบร์ตได้วางศิลาฤกษ์
ก้อนแรก วิหารถูกสร้างขึ้นภายใน 3 ปีการก่อสร้างใช้อิฐที่ขนส่งมาทางเรือจากเมือง มาร์แซยย์(Marseille) 
ประเทศฝรั่งเศสซึ่งยังคงมีสีสันที่สวยสดมาจนถึงทุกวันน้ี ส่วนกระจกสีตกแต่งภายในวิหารน้ันมาจากบริษัท 
Lorinจากเมือง ชาทร์(Chartres) ประเทศฝรั่งเศสจนแล้วเสร็จในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ วันที่ 11 เดือน
เมษายน ปี 1880การก่อสร้างได้เริ่มด าเนินการโดย Colombertโดยการควบคุมของผู้ว่าการโคชินไชน่า 
Le Myre de Vilersปัจจุบันที่ฐานด้านบนภายในประตูโบสถ์มีแผ่นหินอ่อนอยู่ในประตูโถงทางเดิน ระบุ
วันเริ่มเข้ารับต าแหน่งต าแหน่งและช่ือของพระสงฆ์ของสังฆมณฑลคาทอลิกแห่งไซ่ง่อน นับแต่วันเปิดวิหาร
และช่ือของวิศวกรค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการก่อสร้างและการตกแต่งภายใน รับผิดชอบโดยรัฐบาลแห่งโคชิน
ไชน่า หรือรัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) โดยเป็นเงินประมาณ 2.5 ล้านฟรังก์ฝรั่งเศสในเวลา
น้ัน ในขั้นต้นโบสถ์แห่งน้ีถูกเรียกว่า State Cathedral (โบสถ์แห่งรัฐ) เน่ืองจากโบสถ์แห่งน้ีสร้างและ
จัดการโดยรัฐของฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1895 วิหารได้สร้างหอระฆังขึ้นอีก 2 แห่ง แต่ละแห่งมีความสูง  
57.6 เมตร และมีระฆังทองแดงขนาดใหญ่ 6 ใบ ที่ด้านบนสุดของหอคอยเป็นไม้กางเขนที่มีความสูง3.50  
เมตร กว้าง  2 เมตรและหนัก 600  กิโลกรรม ความสูงโดยรวมจากพื้นถึงไม้กางเขนคือ 60.50 เมตร 

4.2 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 

วิหารนอเทรอดามมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมกอทิก
และนีโอโรมาเนสก์ 

การออกแบบสถาปัตยกรรมของโบสถ์น้ันแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางสถาปัตยกรรม โดย
ภายในของวิหารน้ันเป็นโครงสร้างแบบโรมาเนสก์จากซุ้มประตูโค้งในสไตล์โรมัน (Roman Arch) โดย
มักจะพบในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบโรมันของสถาปัตยกรรมในช่วงยุคกลางของยุโรป แต่อย่างไรก็
ตาม สถาปัตยกรรมในยุคคริสต์ศตวรรษที่  19 ได้รับอิทธิพลรูปแบบและการออกแบบจากรูปแบบฟื้นฟู
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โรมัน หรือนีโอโรมาเนสก์ (Neo-Romanesque)  และการน าสถาปัตยกรรมแบบ กอทิก(Gothic) มาผสม 
ได้แก่ หลังคา ส่วนโค้ง และการออกแบบให้หอระฆังที่มีความแหลมสูงรูปแบบหน้าต่างของวิหาร การ
ประดับกระจกสีและลวดลายที่เรียกว่ากระจกกุหลาบ รวมไปถึงรายละเอียดการตกแต่งเป็นลักษณะของ
สถาปัตยกรรมแบบกอทิก ท าให้ตัววิหารดูภายนอกมีความเป็นกอทิกมากกว่านีโอโรมาเนสก์ เน่ืองจาก
ได้รับ อิท ธิพลจากวิหาร Notre-Dame De Paris กรุ งปารีส  ประเทศฝรั่ ง เศส ที่ มี รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมแบบกอทิก 

4.3 แผนผัง 

 
ภาพที่ 6โครงสร้างวิหารนอเทรอดาม 

ที่มา : QOV.VN, NhàthờĐứcBà: Kiệttáckiếntrúc 138 nămtuổigiữaSàiGòn, เข้าถึงเมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก https://qov.vn/nha-tho-duc-ba-kiet-tac-kien-truc-138-nam-tuoi-giua-sai-gon/ 
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ภาพที่ 7โครงสร้างวิหารนอเทรอดามขยายละเอียดส่วนปีก 
ที่มา : QOV.VN, NhàthờĐứcBà: Kiệttáckiếntrúc 138 nămtuổigiữaSàiGòn, เข้าถึงเมื่อวันที่ 24

มีนาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://qov.vn/nha-tho-duc-ba-kiet-tac-kien-truc-138-nam-tuoi-giua-sai-gon/ 
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ภาพที่ 8โครงสร้างวิหารนอเทรอดามส่วนบนหอระฆัง 
ที่มา : QOV.VN, NhàthờĐứcBà: Kiệttáckiếntrúc 138 nămtuổigiữaSàiGòn, เข้าถึงเมื่อวันที่ 24

มีนาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://qov.vn/nha-tho-duc-ba-kiet-tac-kien-truc-138-nam-tuoi-giua-sai-gon/ 
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 แผนผังของตัววิหารนอเทรอดามเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีทางเดินคอร์ดอร์แยกไป2ทาง ท าให้
รูปทรงคล้ายกับรูปไม้กางเขนเมื่อมองจากด้านบน (เป็นคอลัมน์สูง เปิดรับให้แสงผ่านหน้าต่างเหนือศีรษะ) 
และฮาเร็มรูปครึ่งวงกลม โดยตัววิหารนอเทรอดามมีความยาว 133 เมตรวัดจากประตูไปจนถึงด้านหลัง
ของหอสวดมนต์สุดท้าย รูปแบบสมมาตรมีความสูงลดลงเรื่อยๆ จากหอระฆังด้านหน้าซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุด 
ไปยังฮาเร็มวงกลมของคณะนักร้องประสานเสียงและหอสวดมนต์สุดท้าย พื้นที่ภายในกว้างขวางประกอบ
ไปด้วยห้องโถงหลักและศาลายาว 93 เมตร ปีกกว้าง  35 เมตร ฮาเร็มล้อมรอบคณะประสานเสียง มีหอ
สวดมนต์เล็กๆ5 หอล้อมรอบทางเดิน   
4.4 การตกแต่งภายในวิหารนอเทรอดาม 
 ภายในวิหารนอเทรอดามประกอบด้วยห้องโถงใหญ่ ที่อยู่ตรงกลาง และ 2 ศาลา ตามด้วยชุด
ของห้องเล็ก ห้องโถงหลักมีความสูง 21 เมตร แยกออกจากส่วนย่อยโดยแถวของคอลัมน์โค้ง รวมกับ
คอลัมน์หลังคาเหล็กโค้ง โดยบริเวณที่ประกอบพิธีสามารถรองรับผู้คนได้มากถึง 1,200 คน ซีรีส์ของโบสถ์
ทั้งสองด้านเป็นที่ต้ังของแท่นบูชาขนาดเล็ก แท่นบูชาท าจากหินอ่อนและมีประติมากรรมรูปปั้นของทูต
สวรรค์หกองค์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเกี่ยวกับการท านายในคริสต์ศาสนา มีกระจกหน้าต่างสี 56 บานแสดง
ถึงเหตุการณ์และผู้คนในพระคัมภีร์ โดยสลับกับลวดลายและศิลปะภาพแบบตะวันออกจ านวนมาก 
สถาปัตยกรรมของวิหารนอเทรอดามมีการตกแต่งภายในที่รู้สึกสงบ ศักด์ิสิทธ์ิ และเคร่งขรึม แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ออกแบบเพื่อให้แสงสามารถส่องเข้ามาเป็นเอฟเฟกต์ท าให้รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม
การตกแต่งภายในของวิหารนอเทรอดามมีความโดดเด่นและสวยงามย่ิงขึ้น  ตัวอาคารของวิหารมีการ
จัดเรียงรูในหน้าต่างด้านบนและด้านล่าง ซึ่งไม่ได้ปิดทึบเหมือนในสถาปัตยกรรมวิหารนอเทรอดามของ
ฝรั่งเศส เหตุผลจากสภาพภูมิอากาศ 
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ภาพที่ 9ภายในวิหารนอเทรอดาม 

ที่มา : Thu Hiền, NhàthờĐứcBà, thànhphốHồChí Minh, เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก http://btgcp.gov.vn/Popup.aspx/vi/66/0/cid=245/nid=2232/tempid=1 
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ภาพที่ 10การตกแต่งภายในวิหารนอเทรอดาม 
ที่มา : Tập tin gốc, Tậptin:Nhà nguyện.jpg, เข้าถึงเมื่อ25 มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก 
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Nh%C3%A0_nguy%E1%BB%87n.jpg 
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4.5 การตกแต่งภายนอกวิหารนอเทรอดาม  
4.5.1 วัสดุ  
วัสดุการตกแต่งภายนอก-ภายในของวิหารนอเทรอดามล้วนน าเข้ามาจากต่างประเทศแทบทั้งส้ิน 
- อิฐ อิฐที่เป็นตัวโบสถ์เป็นอิฐแดงที่มาจากเมือง มาร์แซย์(Marseille) ประเทศฝรั่งเศส เป็นอิฐ

จากดินทรายสีแดงซึ่งเป็นทรายในท้องถิ่นของฝรั่งเศส พบมากในบริเวณเมืองมาร์แซย์ โดยอิฐได้น าเข้า
มายังไซ่ง่อนผ่านทางเรือสินค้า  อิฐแดงที่เป็นอิฐของตัวโบสถ์น้ันยังคงมีสีที่สด งดงามจวบจนถึงปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 11 ตัวโบสถ์ท่ีท าจากอิฐสีแดง 

ที่มา : Thu Hiền, NhàthờĐứcBà, thànhphốHồChí Minh, เข้าถึงเมื่อวันที่  25 มีนาคม 
2562เข้าถึงได้จาก http://btgcp.gov.vn/Popup.aspx/vi/66/0/cid=245/nid=2232/tempid=1 

- กระเบื้องหลังคา น าเข้ามาจากเมือง มาร์แซย์(Marseille) ประเทศฝรั่งเศสในภายหลังได้ผสม
กับวัสดุภายในประเทศ คือกระเบื้อง ฟูฮู (Phu hu) ซึ่งมีคุณภาพไม่แพ้กระเบื้องจากเมือง มาร์แซย์ 
เน่ืองจากกระเบื้องหลังคาเดิมบางส่วนเกิดการช ารุด  
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- กระจกสี งานกระจกสีได้ช่างงานและวัสดุหน้าต่างกระจกสี 56 ช้ินท าโดย Lorin of Chartres 
จากเมือง ชาทร์(Chartres) ประเทศฝรั่งเศส  

 
ภาพที่ 12 กระจกสีภายในวิหารนอเทรอดาม  

ที่มา : billperry, "Notre Dame Cathedral Pope Nun Stained Glass Saigon 
Vietnam", เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562  

เข้าถึงได้จาก https://depositphotos.com/6146845/stock-photo-notre-dame-
cathedral-pope-nun.html 
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ภาพที่ 13 กระจกสีภายในวิหารนอเทรอดาม  

ที่มา :billperry, "Notre dame cathedral chevaliers et dragons vitrailsaigon vi", 
เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก https://fr.depositphotos.com/6146758/stock-photo-notre-dame-
cathedral-knights-and.html 
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ภาพที่ 14 กระจกสีภายในวิหารนอเทรอดาม 

ที่มา : Thu Hiền, NhàthờĐứcBà, thànhphốHồChí Minh, เข้าถึงเมื่อวันที่  25 มีนาคม 
2562เข้าถึงได้จาก http://btgcp.gov.vn/Popup.aspx/vi/66/0/cid=245/nid=2232/tempid=1 

 4.5.2 นาฬิกา 
 ด้านหน้าวิหารมีนาฬิการะหว่างหอระฆังสองหอ เมื่อมองจากด้านหน้ารูปร่างของนาฬิกาเรือนน้ี
เป็นเหมือนหน้าต่าง แต่ภายในน้ันเป็นนาฬิกาขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากกว่า 1 ตัน นาฬิกาเรือนน้ีผลิต
ในสวิตเซอร์แลนด์ในปี 1887 
 4.5.3 ระฆัง 
 ชุดระฆังของวิหารนอเทรอดามส่ังท าในฝรั่งเศส มีลวดลายที่ซับซ้อนและงดงาม ระฆังที่ว่าน้ีมี
น้ าหนักถึง 28,850 กิโลกรัม 
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ภาพที่ 15 ระฆังยักษ์ของวิหาร 

ที่มา : Thu Hiền, NhàthờĐứcBà, thànhphốHồChí Minh, เข้าถึงเมื่อวันที่  25 มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก http://btgcp.gov.vn/Popup.aspx/vi/66/0/cid=245/nid=2232/tempid=1 
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ภาพที่ 16พระแม่แห่ง HoaBinh 

ที่มา : TONG HOP/WILD WIND/DESIGNS.VN, NhàthờĐứcBà - Nétkiếntrúcđộcđáo,เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก http://designs.vn/tin-tuc/nha-tho-duc-ba-net-kien-truc-doc-
dao_15071.html#.XL3wMaIQZZ0 
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4.5.4 ประติมากรรมพระแม่มารีย์หน้าวิหารนอเทรอดาม 

บิชอปโจเซฟ ฟาม วาน เทียน (Bishop Joseph Phan Van Thien) ได้ส่ังให้มีการสร้างรูป
แกะสลักพระแม่มารีย์ที่ท าจากหินอ่อนหายาก จากกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยน าเข้ามายังเมืองไซ่ง่อน
ผ่านทางเรือในปี 1959รูปปั้นพระแม่แห่ง HoaBinhต้ังอยู่ในใจกลางสวนดอกไม้หน้าวิหารนอเทรอดาม 
โดยประติมากรชาวอิตาลี นามว่า G.Ciocchettiในปี 1959  เป็นรูปปั้นของพระแม่มารีย์ยืนตรงถือโลกบน
ไม้กางเขนด้วยดวงตาของแม่ผู้มีความสุข และจ้องมองไปยังท้องฟ้า  
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บทที่ 5  
 

บทวิเคราะห์ 
 

5.1 ต้นแบบของวิหารนอเทรอดาม 
 

 
 

ภาพที่ 17วิหารนอเทรอดาม เดอ ปารีส 
ที่มา : KN9WC3, Sonnenuntergangüber Notre Dame de Paris, Frankreich., เข้าถึงเมื่อวันที่ 

27 มีนาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://www.alamy.de/stockfoto-sonnenuntergang-uber-notre-dame-de-paris-

frankreich-168018595.html 
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ภาพที่ 18ภายในวิหารนอเทรอดาม เดอ ปารีส 
ที่มา : nomadbytrade, Notre Dame: Birds, Gargoyles, and an Incredible View, เข้าถึงเมื่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://www.nomadbytrade.com/notre-dame-birds-gargoyles-view/ 
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ภาพที่ 19แผนผังวิหารนอเทรอดาม เดอ ปารีส 
ที่มา : santino.vn, KiếntrúcnhàthờĐứcBà Chartres ở Pháp, เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก https://santino.vn/tin-tuc/kinh-dien/kien-trucnha-tho-duc-ba-chartres-o-
phap.html 

 
วิหารนอเทรอดามแห่งปารีส (ฝรั่งเศส: Cathédrale Notre-Dame de Paris) เป็นอาสนวิหาร

ประจ าอัครมุขมณฑลปารีส ต้ังอยู่ทางฝ่ังตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ค าว่า Notre Dame 
แปลว่า แม่พระ (Our Lady) ซึ่งเป็นค าที่ชาวคริสต์คาทอลิกใช้เรียกพระนางมารีย์พรหมจารี ปัจจุบันอาสน
วิหารก็ยังใช้เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกและเป็นที่ต้ังคาเทดราของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส วิหารนอเทรอดาม 
เดอ ปารีส ถือกันว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกแบบฝรั่งเศส โบสถ์น้ีได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแฌน วียอแล-เลอ-ดุก (Eugène Viollet-le-Duc) ผู้เป็นสถาปนิกคนส าคัญที่สุด
คนหน่ึงของฝรั่งเศส 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวิหารนอเทรอดาม เดอ ปารีส  นับเป็นอาสนวิหารแรกที่สร้างใน
ลักษณะน้ี และการก่อสร้างก็ท าต่อเน่ืองมาตลอดสมัยกอทิก ประติมากรรม และหน้าต่างประดับกระจกสี 
(stained glass) มีอิทธิพลจากศิลปะแบบแนทเชอราลลิสม์ ท าให้แตกต่างจากศิลปะโรมาเนสก์ที่สร้าง
ก่อนหน้าน้ัน 
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ภาพที่ 20วิหารนอเทรอดามในสมัยยังไม่สร้างหลังคาแหลมสูง 

ที่มา : Thu Hiền, NhàthờĐứcBà, thànhphốHồChí Minh, เข้าถึงเมื่อวันที่  27 มีนาคม 
2562เข้าถึงได้จาก http://btgcp.gov.vn/Popup.aspx/vi/66/0/cid=245/nid=2232/tempid=1 

 
แรกเริ่มเดิมทีน้ัน วิหารนอเทรอดามมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับวิหารนอเทรอดาม เดอ ปารีส คือยัง

ไม่มีการสร้างหลังคาหอระฆังแหลมสูง แต่ในปี ค.ศ. 1895 วิหารได้สร้างหอระฆังท่ีมีหลังคาแหลมสูงขึ้นอีก 
2 แห่ง  
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ภาพที่ 21วิหารนอเทรอดามในสมัยปัจจุบัน 
ที่มา : Thu Hiền, NhàthờĐứcBà, thànhphốHồChí Minh, เข้าถึงเมื่อวันที่  27 มีนาคม 

2562 
เข้าถึงได้จาก http://btgcp.gov.vn/Popup.aspx/vi/66/0/cid=245/nid=2232/tempid=1 

 
5.2 สาเหตุที่วิหารนอเทรอดามได้รับแรงบันดาลใจจากวิหารนอเทรอดาม เดอ ปารีส เนื่องจาก  

5.2.1 เวียดนามได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส 
เวียดนามได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและเมืองไซ่ง่อน(โฮจิมินห์)เป็นเมือง

หลวงของโคชินไชน่า ซึ่งเป็นรัฐอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยตรง ท าให้ศิลปะวัฒนธรรมฝรั่งเศส ได้แพร่เข้าสู่
เวียดนามใต้(โคชินไชน่า)และไซ่ง่อนอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้าน ศาสนาความเช่ือโดยเฉพาะศาสนา
คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่ งเป็นศาสนาประจ าชาติของฝรั่งเศสในเวลาน้ัน และรูปแบบทาง
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สถาปัตยกรรมแบบกอทิกและนีโอ-โรมาเนสก์ ซึ่งมักจะพบในการสร้างโบสถ์หรือวิหารของคาทอลิกใน
ยุโรป 

5.2.2 ฝรั่งเศสได้ใช้ศาสนาเป็นหน่ึงในเครื่องมือการครอบง าทางความคิดของผู้คนในเมืองโฮจิ
มินห์ 

ฝรั่งเศสได้ใช้ศาสนาเป็นหน่ึงในเครื่องมือการครอบง าทางความคิดของผู้คนในเมืองโฮจิ
มินห์หรือไซ่ง่อนในอดีต เพื่อย้ าเตือนว่าฝรั่งเศสเป็นชนชาติที่มีอารยะ สถาปัตยกรรมนับเป็นเป็นเทคโนโลยี
ในสมัยอดีตที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรื่อง และความศิวิไลซ์ของอารยธรรมของชนชาติน้ันๆ ฝรั่งเศส
จึงได้น าเอารูปแบบทางสถาปัตยกรรมเข้ามาในเวียดนามเพื่อให้ชาวเวียดนามได้รับวัฒนธรรมฝรั่งเศสและ
ส านึกรู้ว่าอารยธรรมฝรั่งเศสมีความย่ิงใหญ่ อลังการ ผ่านความเช่ือความศรัทธา 

5.2.3 สถาปนิกเจบูราด (J. Bourad) ผู้สร้างวิหารนอเทรอดามเป็นชาวฝรั่งเศส 
สถาปนิกเจบูราด (J. Bourad) ผู้สร้างวิหารนอเทรอดามเป็นชาวฝรั่งเศส จึงท าให้แรง

บันดาลใจในการสร้างวิหารนอเทรอดาม มาจากฝรั่งเศส และด้วยตัววิหารที่อยู่ในเมืองส าคัญของเจ้าอาณา
นิคมฝรั่งเศสซึ่งก็คือเมืองโฮจิมินห์หรือไซ่ง่อนในเวลาน้ัน ท าให้ตัววิหารที่จะก่อสร้างจะต้องมีความย่ิงใหญ่
และสวยงาม สถาปนิกจึงต้องหาต้นแบบของวิหารที่มีความเป็นมาที่ย่ิงใหญ่ และสวยงาม แสดงให้เห็นถึง
อารยธรรมของฝรั่งเศส เหมาะแก่การรับรูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งก็คือ วิหารนอเทรอดาม เดอ ปารีส ซึ่ง
เป็นวิหารแห่งแรกในฝรั่งเศสที่ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบกอทิกฝรั่งเศสแท้ โดยวิหารนอเทรอดามได้ใช้
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบกอทิกและผสมแบบนีโอ-โรมาเนสก์ผสมด้วย  
5.3 กระจกสี ลวดลาย และความหมาย 

ภายในวิหารนอเทรอดามมีหน้าต่าง 56 บานการตกแต่งด้วยกระจกสี แบ่งเป็นหน้าต่างกุหลาบ 
31 บาน และหน้าต่างตาวัว 25 บาน โดยแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และบุคคลส าคัญในพระคัมภีร์ ซึ่งเป็น
จุดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบกอทิกรวมไปถึงการใช้ศิลปะแบบตะวันออกและวัฒนธรรมเวียดนามผสมอยู่
ด้วย วิหารนอเทรอดามใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง และใช้เทียนในบางจุด ส่วนในเวลากลางวันการออกแบบที่ให้
แสงธรรมชาติส่องเข้ามา แต่ออกแบบให้แสงที่ส่องเข้ามาไม่ได้สว่างเกินไปนัก และมีความนุ่มนวล จึงท าให้
กระจกสีทั้งหลายเสมือนกับเรืองแสงได้ สร้างความรู้สึกถึงความศักด์ิสิทธ์ิ ย่ิงใหญ่ และน่าเกรงขาม 
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ภาพที่ 22กระจกสีและเรื่องราวในพระคัมภีร์ 
ที่มา : Tập tin gốc, Tậptin:Nhà nguyện.jpg, เข้าถึงเมื่อวันที่25 มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก 
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Nh%C3%A0_nguy%E1%BB%87n.jpg 
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กระจกสีในด้านซ้ายแสดงให้เห็นถึงการประสูติของพระเยซู โดยมีมารีย์ (มารดาพระเยซู) และ
โจเซฟ (บิดาของพระเยซู) โดยที่ทั้งคู่มิได้ต้องตัวกันเลย และนางมารีย์ก็เป็นหญิงพรหมจรารี แต่เป็นการ
ปฏิสนธินิรมล (คือการต้ังครรภ์โดยอ านาจของพระเจ้า) และด้านบนของภาพกระจกสีแสดงให้ เห็นถึงทูต
สวรรค์กาเบรียลที่มาปรากฏตัวเพื่อส่งสารให้แก่มารีย์ 

ส่วนกระจกสีด้านขวาเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูได้แสดงความถ่อมใจโดยการล้างเท้าให้สาวก 
โดยตีความได้ว่าพระองค์แสดงตัวมาเพื่อเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่ผู้ถูกรับใช้ ใน มัทธิว 20:28 การช าระร่างกายที่
สกปรกก่อนทานอาหารเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ส่วนใหญ่จะเป็นงานของคนรับใช้ที่ฐานะต่ าต้อย การที่พระ
เยซูท าแบบน้ีคือพระองค์มาเพื่อล้างบาปให้ทุกคนโดยการตายบนกางเขน เป็นการที่พระเจ้าน้อมองค์ลงมา
เป็นมนุษย์และรับบาปการลงโทษทั้งหมดไป ดังคนรับใช้ผู้ต่ าต้อยล้างส่ิงสกปรกบนเท้าของผู้อ่ืน 
 การที่พระองค์กระท าเช่นน้ี ก็เป็นตัวอย่างให้เหล่าอัครสาวกและเราด้วยว่า ขนาดพระองค์ยังถ่อม
องค์และรักเรา แล้วตัวเราจะมีเหตุอะไรที่จะไม่ท า  
 

 
 

ภาพที่ 23กระจกสีและเรื่องราวในพระคัมภีร์แบบคมชัด 
ที่มา : Skipperette, This Is the Life!, เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก http://sv-trillium.blogspot.com/2016/03/ 
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ภาพที่ 24ภาพกระจกสีที่เกี่ยวกับนักบุญ 
ที่มา : foto de stock, Catedral de Notre Dame monjevitrales de Saigón Vietnam, เข้าถึง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://www.istockphoto.com/mx/fotos/saigon-notre-dame-cathedral-

basilica-ho-chi-minh-city-
vietnam?mediatype=photography&phrase=saigon%20notre%20dame%20cathedral%20b

asilica%20ho%20chi%20minh%20city%20vietnam&sort=mostpopular 



57 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 25ภาพกระจกสีพระสันตะปาปา และแม่ชี 

ที่มา :ภาพที่ 12 กระจกสีภายในวิหารนอเทรอดาม 

ที่มา : billperry, "Notre Dame Cathedral Pope Nun Stained Glass Saigon 
Vietnam", เข้าถึงเมื่อวันที่ 27มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก https://depositphotos.com/6146845/stock-photo-notre-dame-
cathedral-pope-nun.html 
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ภาพที่ 26กระจกสีเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ในการต่อสู้กับงูหรือซาตาน 

ที่มา :billperry, "Notre dame cathedral chevaliers et dragons vitrailsaigon vi", 
เข้าถึงเมื่อวันที่ 27มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก https://fr.depositphotos.com/6146758/stock-photo-notre-dame-
cathedral-knights-and.html 
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ภาพที่ 27กระจกสีที่แสดงให้เห็นถึงการวันทามารีย์ 

ที่มา : Thu Hiền, NhàthờĐứcBà, thànhphốHồChí Minh, เข้าถึงเมื่อวันที่  27 มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก http://btgcp.gov.vn/Popup.aspx/vi/66/0/cid=245/nid=2232/tempid=1 
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 ภาพน้ีแสดงให้เห็นวันทามารีย์ โดยเป็นบทภาวนาเพื่อพระแม่มารีย์ เป็นพระมารดาของพระเจ้า 
โดยคริสตชนจะสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระแม่มารีย์ ในภาษาฮีบรู มารีย์ หมายถึง ราชินีแห่ง
แสงสว่าง พระเจ้าได้ประทานความสว่างแก่พระแม่อย่างเต็มเปี่ยม เสมือนดาวที่ส่องแสงเจิดจ้า เพื่อท าให้
สวรรค์และโลกสว่างไสว อีกนัยหน่ึงแสดงให้เห็น่วาพระแม่มารีย์ได้มาสถิตยังเวียดนามแล้ว เน่ืองจากใน
ภาพกระจกสี หากเราสังเกตดี ๆ เราจะพบว่าผู้หญิงบางคนในภาพน้ันแต่งกายแบบหญิงพื้นบ้านเวียดนาม
ในชุด อ๋าว บ่า บา (Áobàba) และสวมหมวกแบบเวียดนาม หรือที่เรียกว่า หนอน หลา  (Nónlá) 
 

 
 

ภาพที่ 28กระจกสีเหตุการณ์ขณะที่พระแม่มารีย์ปรากฏตัวแด่นักบุญเม็คทิลด์ 

ที่มา : Thu Hiền, NhàthờĐứcBà, thànhphốHồChí Minh, เข้าถึงเมื่อวันที่  27 มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก http://btgcp.gov.vn/Popup.aspx/vi/66/0/cid=245/nid=2232/tempid=1 
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 ภาพเหตุการณ์ในกระจกสีน้ีแสดงให้เห็นขณะนักบุญเม็คทิลด์ก าลังสวดภาวนา และพยายามคิด
หาวิธีที่จะบอกถึงความรักอันแรงกล้าของเธอที่มีต่อพระแม่ และเมื่อเธอตกอยู่ในภวังค์ แม่พระได้ประจักษ์
มาหาเธอพร้อมกับบทวันทามารีย์ ที่เขียนไว้บนอกเส้ือของแม่พระด้วยอักษรสีทอง แม่พระตรัสแก่เธอว่า 
ลูกรักของแม่ แม่อยากให้ลูกรู้ว่า ไม่มีใครสามารถท าให้แม่ช่ืนชมยินดีได้เท่ากับการสวดบทวันทามารีย์ 
ด้วยค าภาวนาบทน้ี แม่ได้รับการยกข้ึนสู่ต าแหน่งอันสูงส่งแห่งการเป็นมารดาของพระเจ้า 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 29กระจกสีนกพิราบแสดงให้เห็นถึงความสันติสุขท่ีพระเจ้าน ามามอบให้แก่มนุษย์ 
ที่มา : Skipperette, This Is the Life!, เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก http://sv-trillium.blogspot.com/2016/03/ 
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ภาพที่ 30กระจกสีการมรณะสักขี (การตายเพื่อศาสนา) ของนักบุญชาวเวียดนาม 
ที่มา : PC5Y8J, Notre Dame Cathedral. Stained glass window. Martyre. Ho Chi Minh City. 

Vietnam.เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://www.alamy.com/notre-dame-cathedral-stained-glass-window-martyre-

ho-chi-minh-city-vietnam-usage-worldwide-image214031458.html 
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บทที่ 6  
 

สรุปผลการวิจัย 
 
6.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

วิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามน้ันได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม
มาจาก วิหารนอเทรอดาม เดอ ปารีส กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อันเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
กอทิก(Gothic)และวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์น้ันได้รับอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โร
มาเนสก์  (Neo-Romanesque) ด้วย 

โดยวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และวิหารนอเทรอดาม เดอ ปารีส 
ประเทศฝรั่งเศสน้ันมีส่วนที่คล้ายคลึงกันในหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวอาคาร แผนผัง 
รวมไปถึงการตกแต่งต่างๆทั้งภายนอกและภายใน ที่โดดเด่นที่สุดก็คือการประดับหน้าต่างกระจกสี 
(stained glass) ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระคัมภีร์ นักบุญ และเรื่องราวเกี่ยวกับการมรณะสักขีที่เป็นของ
เวียดนามเอง รวมถึงการออกแบบให้แสงธรรมชาติสามารถส่องผ่านเข้ามาท าให้เกิดเงาสีสะท้อนเสริมสร้าง
ความรู้สึกถึงความศักด์ิสิทธ์ิ ซุ้มประตูโค้งภายในตัววิหารก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย แต่ของวิหาร
นอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์ไม่ได้ใช้ครีบยันลอยเพียงอย่างเดียวเหมือนอย่างที่ วิหารนอเทรอดาม เดอ 
ปารีส ได้ท า วิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์ได้มีการใช้ก าแพงเพื่อค้ ายันรอบวิหารอันเป็นลักษณะเด่น
ของสถาปัตยกรรมแบบ นีโอ-โรมาเนสก์ ในขณะที่หอระฆังของวิหารนอเทรอดามเป็นลักษณะแหลมสูง ซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมแบบกอทิก จึงท าให้วิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์มีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมแบบผสมระหว่าง กอทิก และ นีโอ-โรมาเนสก์ แม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากวิหารนอเทรอดาม 
เดอ ปารีส ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบกอทิกฝรั่งเศสแท้ๆ ก็ตาม 

ส่วนความแตกต่างของวิหารนอเทรอดามทั้งสองที่ น้ัน ผู้วิจัยได้พบว่า มีความแตกต่างกันใน
หลายๆด้านโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ของทั้งสองแห่ง 
ภายในวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์มีการประดับตกแต่งที่น าเอาศิลปะตะวันออก และความเป็น
เวียดนามเข้าไปสอดแทรกในความเช่ือทางศาสนาและศิลปะ ที่ผู้คนมองว่าเป็นตะวันตก ไม่ว่าจะเป็น
กระจกสีที่มีการวาดเรื่องราวให้ศาสนิกชนมีความเป็นชาวเวียดนาม สวมชุดประจ าชาติ และ 
แสดงอัตลักษณ์ของความเป็นเวียดนาม หรือประติมากรรมนักบุญที่สวมชุดราชส านักโบราณของเวียดนาม  



64 

 

 

 
หรือการแกะสลักดอกกุหลาบที่ดูคลับคล้ายคลับคลากับดอกบัว ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศเวียดนาม และ
ส าหรับหน้าต่างหรือช่องรับแสง วิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์ได้ออกแบบให้มีความโปร่งแสง 

มากกว่าและระบายอากาศได้ดีกว่า ด้วยเหตุผลด้านภูมิอากาศ เหมาะกับเขตร้อนช้ืน โดยต่างกับ
วิหารนอเทรอดาม เดอ ปารีส ที่ค่อนข้างจะปิดทึบเน่ืองจากเป็นเขตอบอุ่น  

ส าหรับประวัติศาสตร์การรับรูปแบบสถาปัตยกรรมของวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์น้ันก็
เริ่มมาด้วยความขมขื่น เน่ืองจากเกิดจากการล่าอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้เข้ามา
แบ่งแยกและปกครองเวียดนาม เผยแผ่ศาสนาประจ าชาติและเผ่าพันธ์ุของตน ซึ่งก็คือศาสนาคริสต์ นิกาย
โรมันคาทอลิก และได้ใช้เป็นเครื่องมือในการบังคับให้ชาวเวียดนามบางส่วนนับถือศาสนาของชาวฝรั่งเศส 
ไม่เช่นน้ันจะถูกกดขี่ ขูดรีด รวมไปถึงก่อสร้างโบสถ์ วิหาร ที่แสดงให้เห็นถึงความย่ิงใหญ่ของอารยะธรรม
ฝรั่งเศสและอารยะธรรมตะวันตก ดังจะเห็นได้จากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างวิหารนอเทรอดามล้วนน าเข้ามา
จากประเทศฝรั่งเศสและประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ นอกเหนือจากฝรั่งเศส เพื่อเป็นการย้ าเตือนเวียดนามรวม
ไปถึงชาวเอเชียชาติอ่ืน ๆ ว่าชาวตะวันตกน้ันมีอ านาจในการเข้ายึดครองดินแดนและครอบง าความคิดของ
ผู้คนแม้แต่ในเรื่องศาสนาและความเช่ือ หรือศิลปะวัฒนธรรม 

สถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์น้ันเป็นชาวฝรั่งเศส จึงท าให้เขาได้รับแรง
บันดาลใจจากการสร้างวิหารที่แสดงให้เห็นถึงความย่ิงใหญ่ของฝรั่งเศสในเมืองที่เป็นประเทศอาณานิคม 
โดยต้นแบบที่เขาเลือกรับมาก็คือ วิหารนอเทรอดาม เดอ ปารีส เน่ืองจากเป็นวิหารที่ มีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมแบบกอทิกฝรั่งเศสแท้ แต่น ามาปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเวียดนาม 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้พบว่าไม่ใช่ชาวเวียดนามทุกคนจะมีความรู้สึกขมขื่นหรือเกลียดฝรั่งเศส 
ชาวเวียดนามบางคนอาจจะรู้สึกขมขื่นที่เห็นส่ิงก่อสร้างของชาวตะวันตกเข้ามาอยู่ในดินแดนของตน และ
มีความรู้สึกว่าศาสนาหรือศิลปะของตะวันตกเป็นส่ิงที่แปลกปลอมส าหรับพวกเขา แต่กับชาวเวียดนาม
บางคนที่ได้ประโยชน์จากการเป็นคนในปกครองของฝรั่งเศส ได้รับการศึกษา มีฐานะที่ดีขึ้น มีความเป็นอยู่
และแนวคิดแบบตะวันตก หรือการเป็นผู้มีศรัทธาในพระเจ้าอย่างแรงกล้า ต่างก็ขอบคุณฝรั่งเศสที่เข้ามา
ปกครองเวียดนามและเผยแผ่ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ในปัจจุบันศาสนาคริสต์ นิกาย
โรมันคาทอลิกก็นับเป็นศาสนาที่ชาวเวียดนามนับถือเป็นอันดับต้นๆ เวียดนามใต้ในยังคงมีกล่ินอายของ
ฝรั่งเศสจวบจนถึงปัจจุบัน 
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยที่ท าหัวข้อวิจัยเรื่องอิทธิพลสถาปัตยกรรมกอทิก กรณีศึกษาวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิ
มินห์ในครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับความหมายเชิงสัญลักษณ์ในศิลปะตะวันตกที่ปรากฏอยู่ในวิหารนอเท
รอดาม ทั้งประติมากรรม หรือ ภาพกระจกสีเพื่อเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมแบบกอทิกอ่ืนๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่การวิจัยในเรื่องที่เก่ียวข้องต่อไป  
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