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บทคัดยอ 

 
 จากการศึกษาความสัมพันธของชุมชนกับศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงไดแก ชุมชนพล้ิว ชุมชนวัดทองทั่วและ
ชุมชนบางกะจะ  ไดผลการศึกษาวา  ในอดีตชุมชนมีอิทธิพลตอรูปแบบของศิลปกรรมของจังหวัดจันทบุรี จึงทําใหศิลปกรรมสามารถ
สะทอนภาพของชุมชนได  เปนตนวา  บงบอกถึงชวงเวลาที่มีการตั้งถิ่นฐาน  คติความเชื่อ  ตลอดจนเชื้อสายและภูมิลําเนาเดิมของ
ชุมชนน้ัน  สวนในปจจุบัน  สภาพสังคมและการคมนาคมทําใหการเคล่ือนยายผูคนและศิลปกรรมระหวางทองถิ่นเปนไปอยางคลองตัว  
จึงทําใหชุมชนจากภายนอกเขามามีบทบาทในการสรางศิลปกรรมภายในจังหวัดจันทบุรีมากขึ้น  และรูปแบบศิลปกรรมมีความ
แตกตางกัน 
 นอกเหนือจากชุมชนใกลศิลปกรรมแลว  ยังมีปจจัยอ่ืนที่ มีอิทธิพลกําหนดรูปแบบงานศิลปกรรมที่ สําคัญ  เชน  
พระมหากษัตริย  พระสงฆ  ผูนําชุมชน  ชาง  เสนทางคมนาคม  เปนตน   
 การศึกษาศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรีรวมกับการคนหาความเปนมาของชุมชน ทําใหทราบไดวา พื้นที่จังหวัดจันทบุรีมี
ชุมชนตั้งอยูแลวตั้งแตสมัยขอม   โดยเปนชุมชนชาวชอง  ชุมชนชาวไทย  จากน้ันมีการเพิ่มจํานวนชุมขน  โดยมีชาวจีน  ชาวเวียดนาม
เขามาอยูในสมัยรัชกาลที่ 3 จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 พื้นที่จังหวัดจันทบุรีจึงมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก  อันเน่ืองมาจากการ
เสด็จประพาสตน  การยายพื้นที่ การถูกฝรั่งเศสยึดเปนเมืองประกัน  เหตุพิพาท ร.ศ.  213  การทําการคาอัญมณี  ทําใหจังหวัด
จันทบุรีมีการขยายตัวและมีคนเขามาอยูอาศัยรวมทั้งประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น  โดยมีเจานายชั้นสูง  ขุนนาง  ขาราชการ  นักธุรกิจ  
คหบดี รวมทั้งลูกจางแรงงาน  และไดกลายเปนชุมชนการคาและอยูอาศัยที่หนาแนนมากขึ้น 
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Abstact 
  

The research’s purpose is to study the relationship between communities  and  the artistic motif 
in Chanthaburi Province. In the study, Phliu Wat thongthua and Bang kacha communities. The results are 
that in the past communities  have close relationship with the art motifs of the Chanthaburi Province.  This 
makes art works can mirror some features of communities. However, at present days, due to the change of 
society and convenient transportations, communities in other areas have many more influences to the art 
and different forms of art. 

Apart from communities near by the art, there are some factors determining art styles. Those are 
King, patrons, monk, artisans and transportations.  

The study of art motifs in Chanthaburi Province as well as the origins of communities makes us 
realize that the area of the Chanthaburi Province was populated by Thai people   
later on the Chinese settled down in this zone in the reign of King Rama III. In the time of King Rama V, 
There was a great change occurring in Chanthaburi. Owing to the Unofficially,  Space to move, French captured the city are 
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insurance  event coordination Assoc. Prof. 213 and make with gems. Those factors urged people of all classes move to 
Chanthaburi.  Chanthaburi has become a trade center and densely populated. 
 
Keyword : Historical, Relationship, Community, Artistic 

 

บทนํา/Introduction 

จังหวัดจันทบุรีตั้งอยูในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เปนเมืองที่อุดมสมบูรณดวย
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในนํ้า มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอ้ืออํานวยตอการทําการเกษตร โดยเฉพาะ
การเพาะปลูกผลไมที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด และพืชผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ เชน 
พริกไทยและยางพารา สวนบริเวณชายฝงก็มีทําการประมงจึงเปนเมืองที่อุดมสมบูรณไปดวยอาหารทะเลนานาชนิด
และในอีกแงมุมหน่ึง จันทบุรีคือศูนยกลางธุรกิจดานอัญมณีที่มีชื่อเสียงแพรหลายไปทั่วโลก เปนแหลงรวมชางฝมือใน
การเจียระไนอัญมณีและทําเครื่องประดับตาง ๆ ทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแหง และมี
แหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ ที่นาสนใจมากมาย ทั้งศาสนสถาน โบราณสถาน และโบราณวัตถุ จึงทําใหจันทบุรีเปนจังหวัด
ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของประเทศในปจจุบัน (สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2556 : ออนไลน) 

จังหวัดจันทบุรีมีเน้ือที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,961,250 ไร เปนจังหวัดที่มีขนาดใหญเปน
อันดับ 34 ของประเทศ สภาพพื้นที่ทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออกโดยทั่วไปเปนปาไม ภูเขา และที่ราบสูง มีความ
สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 30-190 เมตร เปนตนกําเนิดของแมนํ้าจันทบุรี แมนํ้าสายสําคัญของจังหวัดที่
ไหลลงสูอาวไทยทางทิศใต สวนทางทิศใตเปนที่ราบลุมริมฝงทะเล และบริเวณชายฝงมีลักษณะเปนอาว แหลม และ
หาดทราย  

จันทบุรีเปนเมืองเกาแกเมืองหน่ึงของภูมิภาค เคยมีมนุษยอาศัยอยูตั้งแตในยุคกอนประวัติศาสตร ดังหลักฐาน
การคนพบเครื่องมือเครื่องใชยุคหินขัดอายุประมาณ 2,000 ป ในเขตอําเภอมะขาม อําเภอทาใหม และที่ราบเชิงเขาที่บาน
คลองบอน อําเภอโปงนํ้ารอน โดยสันนิษฐานวาเริ่มมีการตั้งเปนชุมชนเมืองขึ้นเปนครั้งแรกในชวงประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 18 ที่บริเวณหนาเขาสระบาป โดยชนพื้นเมืองกลุมแรกเปนชนเผาในตระกูลมอญ-เขมร หรือเรียกวา “ชาว
ชอง” ดํารงชีพดวยการเก็บของปาขาย แตปจจุบันพื้นที่ปาลดนอยลงไปมาก เพราะถูกแปรเปล่ียนไปเปนพื้นที่ทาง
การเกษตร และที่ดินสวนมากถูกจับจองโดยคนไทยและคนจีน อีกทั้งการเก็บของปากลายเปนส่ิงผิดกฎหมาย 
นายพรานชาวชองจึงตองเปล่ียนวิถีการดํารงชีพไปเปนแรงงานตาง ๆ ในเมือง และมีบางสวนที่ยังคงยึดอาชีพทําสวนทํา
นาอยู ปจจุบันชาวชองรวมตัวกันอยูที่บานคลองพลู ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฏ (สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 
2556 : ออนไลน) 

ในป พ.ศ. 2200 ไดมีการยายเมืองมาอยูที่บานลุม ทางฝงตะวันตกของแมนํ้าจันทบุรี ตอมาเม่ือกรุงศรีอยุธยา
พายสงครามและตกเปนเมืองขึ้นของพมา สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเม่ือครั้งยังดํารงตําแหนงเปนพระยาวชิร
ปราการ ก็ไดนํากําลังพลประมาณ 500 คน ตีฝาวงลอมพมาออกมาทางทิศตะวันออก และจัดตั้งเมืองจันทบุรีเปนแหลง
สะสมเสบียงอาหารและกําลังพลเปนเวลาถึง 5 เดือน กอนนําทัพที่ประกอบดวยไพรพลทั้งชาวไทยและจีนจํานวนราว 
5,000 คน กลับไปกอบกูกรุงศรีอยุธยาในป พ.ศ. 2310 ซ่ึงการมีบทบาทในการชวยกอบกูเอกราชของชาติในครั้งน้ัน 
นับเปนเหตุการณที่เปนความภาคภูมิใจของชาวจันทบุรี ปจจุบันจึงมีโบราณสถานและอนุสรณสถานหลายแหงที่
เก่ียวของหรือจัดสรางขึ้นเพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในครั ้งน้ัน
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ไดโปรดใหยายเมืองจันทบุรีไปตั้งบนพื้นที่สูงที่บานเนินวง 
เพื่อใหเปนที่ ม่ันในการปองกันการถูกรุกรานจากชาวญวน จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู 
รัชกาลที่ 5 โปรดใหยายหัวเมืองจันทบุรีกลับมาตั้งที่บานลุมตามเดิมเน่ืองจากบานเนินวงน้ันอยูไกลจากแหลงนํ้าในป 
พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหวางไทยกับประเทศฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศสไดเขามายึดครองเมืองจันทบุรีไวนานถึง 11 ป 
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จนไทยตองยอมยกดินแดนฝงซายของแมนํ้าโขงใหกับฝรั่งเศสไป เพื่อแลกเอาเมืองจันทบุรีกลับคืนมา ตอมาในป พ.ศ. 
2476 มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินขึ้นใหม เมืองจันทบุรีจึงมีฐานะเปนจังหวัดมาจนถึงปจจุบัน (สํานักงาน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2556 : ออนไลน) 

ชื่อเมืองจันทบุรี หรือ “เมืองจันท” น้ัน มีความหมายวา “เมืองที่สงบรมเย็น เชนเดียวกับเม่ืออยูใตแสงจันทร” 
โดยมีตราประจําจังหวัดเปนดวงจันทรกําลังสองแสง มีกระตายนอยอยูตรงกลางจังหวัดจันทบุรีแบงเขตการปกครอง
ออกเปน 10 อําเภอ  ไดแก อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอทาใหม อําเภอขลุง อําเภอแหลมสิงห อําเภอโปงนํ้ารอน อําเภอ
มะขาม อําเภอสอยดาว อําเภอนายายอาม อําเภอแกงหางแมว และอําเภอเขาคิชฌกูฏ  

ศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรีไมวาจะเปนสถาปตยกรรม  ประติมากรรมและจิตรกรรม  จะมีรูปลักษณที่
คลายคลึงหรือแตกตางกันออกไปในแตละชุมชนเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ เชน  คติความเชื่อ  อิทธิพลทาง
ศิลปะ  สภาพสังคมและวัฒนธรรม  เปนตน งานศิลปกรรมในชุมชนบางแหงเปนแหลงศูนยรวมจิตใจของชุมชน รวมทั้ง
เปนแหลงสรางความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมกับภายนอก  ทั้งที่อยูใกลเคียงและที่อยูหางออกไป  ศิลปกรรมใน
จังหวัดจันทบุรีจึงอาจมีลักษณะตามอิทธิพลภายนอกหรือภายในชุมชน  หรือผสมผสานกันทั้งสองสวนก็ได  สําหรับ
ชุมชนใหญ ๆ อาจมีงานศิลปกรรมที่มีลักษณะเปนแบบแผนมาก  สวนในชุมชนเล็ก ๆ งานศิลปกรรมมีอิทธิพลของ
ชุมชนอยูมาก  เน่ืองจากงานศิลปกรรมสวนใหญจะไดรับการทํานุบํารุงจากชุมชนเปนหลัก  อิทธิพลของชุมชนที่มีตอ
ศิลปกรรมจะมากหรือนอยยังนาจะขึ้นอยูกับลักษณะและระดับความสัมพันธระหวางชุมชนดวย  เชน  ชุมชนที่อยูใกล
กันมีพื้นเพเดียวกันหรือมีความนิยมทางศิลปะไปในทิศทางเดียวกัน  หรือคนในชุมชนเปนชางผูออกแบบและกอสราง
เองเปนตน  (สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2556 : ออนไลน) 

การศึกษาในครั้งน้ีจึงมุงที่จะศึกษาเชิงประวัติศาสตรเก่ียวกับความสัมพันธของชุมชนในดานของการสราง
ศิลปกรรมวามีสวนเก่ียวเน่ืองกันอยางไร  มากนอยเพียงใดและเพราะเหตุใด  ของชุมชนในอดีตและปจจุบัน  รวมทั้ง
ความสัมพันธของแตละชุมชนที่อยูรวมเสนทางสัญจรในจังหวัดจันทบุร ี

ดังน้ันในการศึกษาจึงจะศึกษาทั้ง  2  ดาน  คือ  ดานแรกคือดานศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรีและดานที่สอง
คือดานชุมชนในจังหวัดจันทบุรี  ในดานแรกจะศึกษาทั้งเน้ือหาและรูปแบบ  วิเคราะหอายุ  สมัยที่สราง  ปจจัยตาง ๆ 
ที่กําหนดการสราง  และผูสราง  ทั้งน้ีโดยมุงพิจารณาประเด็นความเก่ียวของกับชุมชนเปนสําคัญ  สวนในดานที่สอง
ดานชุมชนจะศึกษาความเปนมาของชุมชน  สภาพเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สังคมวัฒนธรรม  การ
เปล่ียนแปลงของชุมชน และความสัมพันธที่มีตอการสรางศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรี  จากน้ันจะเชื่อมโยงขอมูลทั้ง
สองสวนเขาดวยกัน  เพื่อตรวจสอบและขยายความแตละสวนและหาผลสรุปถึงลักษณะความสัมพันธของชุมชนกับ
ศิลปกรรมตลอดจนภาพรวมของชุมชนที่เลือกมาเปนกรณีศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีกอใหเกิดความรูใหม ที่เปนประโยชนสําหรับชุมชนในจังหวัดจันทบุรี  ตลอดจนเปนขอมูล
สวนหน่ึงของประวัติศาสตรทองถิ่นจังหวัดจันทบุรีที่ยังขาดการศึกษาอยูมาก  ทั้งยังเปนการนําวิชาการประวัติศาสตร
ศิลปมาประยุกตใช  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของยุคสมัยในปจจุบัน  ซ่ึงการศึกษาเก่ียวกับทองถิ่นไดรับความ
สนใจมากขึ้น    
 

วัตถุประสงคของการวิจัย/Aims 
              1.  เพื่อรวบรวมศึกษาความเปนมาและศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรี  รวมทั้งปจจัยที่กําหนดรูปแบบของศิลปกรรม 

2. เพื่อศึกษาความเปนมาของชุมชนที่อยูรอบงานศิลปกรรม  ลักษณะความสัมพันธที่มีตอศิลปกรรม 
3. เพื่อศึกษาวาศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรีสามารถสะทอนถึงชุมชนไดเพียงใด  และอยางไร เพราะเหตุใด 

 

อุปกรณและวิธีการดําเนินการวิจัย/Materials and methods 
1.  กลุมตัวอยาง 
   สัมภาษณผูที่เก่ียวของ  อาทิ  ผูนําชุมชน  เจาอาวาส  ชางในชุมชน และประชาชนในชุมชน  
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            2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
      แบบสัมภาษณ 
            3.  การเก็บรวบนวมขอมูล 
1.  การเตรียมการวิจัย (pre-research phase) 
    เปนการทํางานในขั้นแรกโดยการลงพื้นที่สํารวจเพื่อใหไดขอมูลบริบทชุมชนที่ตองการศึกษา  ประกอบกับ
การรวบรวมขอมูลจากเอกสารและส่ิงพิมพตาง ๆ ทั้งเอกสารนักวิชาการ  และเอกสารภายในทองถิ่นที่เกิดขึ้นจากการ
จดบันทึกเหตุการณตาง ๆ ที่มีความสําคัญกับชุมชน  ดังรายระเอียดตอไปน้ี   

1.1  การสํารวจ  ศึกษาชุมชน 
                  ในการสํารวจชุมชนผูวิจัยมีขั้นตอนในการเลือกพื้นที่เปาหมายในการทํางานโดยมองเห็นถึงความเขมแข็ง
ของหนวยงานภายในชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลทั้ง 3 ชุมชนที่ใหความรวมมือกับผูวิจัยเปน
อยางดี  ซ่ึงทําใหผูวิจัยเกิดความประทับใจและมีความม่ันใจในการที่จะดําเนินงานวิจัย  จากน้ันผูวิจัยจึงเริ่มทํางานโดย
เริ่มจากการสํารวจลักษณะทางกายภาพ  และแหลงศิลปกรรมตาง ๆ ภายในชุมชน  รวมถึงการศึกษาขอมูลพื้นฐานดาน
ประชากร  สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ซ่ึงผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณผูรูพรอมทั้งจดบันทึกขอมูล  และถายภาพ
สถานที่สําคัญตาง ๆ ตลอดจนศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสารที่ทางองคการบริหารสวนตําบลทั้ง 3 ชุมชน ไดแก  
ชุมชนวัดทองทั่ว  ชุมชนพล้ิว  และชุมชนบางกะจะ  จังหวัดจันทบุร.ี  
            1.2  การรวบรวมขอมูลจากเอกสารและส่ิงพิมพตาง ๆ  

การทํางานในครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  และส่ิงพิมพตาง ๆ เพื่อใหได 
ขอมูลที่เก่ียวของกับงานศิลปกรรมในชุมชน  เพราะขอมูลที่ไดจากเอกสารส่ิงพิมพตาง ๆ สามารถใหความรู ในดาน
ขอเท็จจริงของเหตุการณ  ขอสรปุเก่ียวกับเหตุการณ  และใหทัศนะเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเก่ียวกับงานศิลปกรรม
ในชุมชน  ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูวิจัยจะตองทําความเขาใจกับเอกสารและหลักฐานดังกลาว  เพื่อปองกันมิใหเกิด
ความคลาดเคล่ือนทางประวัติศาสตรพัฒนาการของงานศิลปกรรมในชุมชนทั้ง 3 ชุมชนนอกจากน้ียังไดขอมูลสวนตัว
ของบุคคลในทองถิ่นโดยไดรับความอนุเคราะหจากนายกองคการบริหารตําบลวัดทองทั่ว  พล้ิวและบางกะจะ  ได
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเก่ียวกับเน้ือหาและรูปแบบ  วิเคราะหอายุ  สมัยที่สราง  ปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดการ
สราง  และผูสราง  ทั้งน้ีโดยมุงพิจารณาประเด็นความเก่ียวของกับชุมชนเปนสําคัญ  ความเปนมาของชุมชน  สภาพ
เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สังคมวัฒนธรรม  การเปล่ียนแปลงของชุมชน และความสัมพันธที่มีตอการสราง
ศิลปกรรมในชุมชน 
    1.2.1  เอกสารแนวคิดการศึกษาประวัติศาสตรชุมชน 
    ประวัติศาสตรชุมชน  (Comunities  history)  ใหความสําคัญกับเหตุการณหรือเรื่องราวของชุมชนใน
ทองถิ่นตาง ๆ มากกวาจะเปนเรื่องราวเก่ียวกับชาติ  กษัตริยเปนศูนยกลางของชาติเหมือนอยางประวัติศาสตรชาติ  
กระแสหลักเปนเรื่องราวที่เก่ียวกับวิถีชีวิต  การประกอบอาชีพ  สภาพแวดลอม  สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
มากกวาจะเปนเรื่องศึกสงคราม  วีรกรรมหรือเรื่องราวของชนชั้นผูนํา  หลักฐานจากตํานาน  นิทาน  เพลงพื้นบาน  
การละเลน  ประเพณีพิธีกรรมความเชื่อเปนส่ิงที่ไมควรละเลย  โดยไดมาจากผูสูงอายุและผูทรงความรูของชุมชน 
    แนวคิดของการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนดังกลาว  ผูวิจัยไดรวบรวมไว  3  แนวคิดหลัก ๆ ตามแนวของ
ธิดา  สาระยา  (2539 : 41-47)  ซ่ึงไดแบงประวัติศาสตรออกเปน  2  สวน  คือ  สวนแรกเปนเรื่องประวัติศาสตรทาง
วัฒนธรรมที่ตองอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรจากสวนกลาง  สวนที่สองเปนประวัติศาสตรที่เก่ียวกับ
ประวัติศาสตรสังคม  ที่มุงเนนศึกษาความเปนมาและความรูสึกนึกคิดของคนที่อยูภายในชุมชนในปจจุบัน  หรือเรียกวา
ประวัติศาสตรจากภายใน  และเปนประวัติศาสตรที่ยังมีชีวิต  (Living history)  เพราะขอมูลสวนใหญเปนส่ิงที่มาจาก
คําบอกเลาของผูคนในชุมชน  ซ่ึงเปนเรื่องที่ไมไดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร  ตองใชวิธีเก็บขอมูลที่เรียกวาการเก็บ
ขอมูลแบบประวัติศาสตรบอกเลา (Oral history)  เปนเครื่องมือ 
   แนวคิดที่สอง  ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ  สุเทพ  สุนทรเภสัช  (2540 : 108-127)  ที่กลาวถึงขอบเขตและ
แนวทางการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนไววา  การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนหรือทองถิ่นเปนการศึกษาประวัติศาสตร
จุลภาค  คือศึกษาเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในชุมชนและมีขอบเขตที่จํากัด  ชุมชนทองถิ่นเปนตัวตนของสังคม  
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(Social entities)  มีการเกิด  การเจริญเติบโต  การเส่ือม  และการส้ินสุดในตัวของมันเอง  เน้ือหาสาระของ
ประวัติศาสตรชุมชนคือ  การศึกษาประวัติศาสตรสังคม  (Social history)  ของชุมชนทองถิ่นโดยมีจุดหมายใน
การศึกษา  เพื่อที่จะไดมีความเขาใจใกลชิดและลึกซ้ึง  ตอกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม  และมีแผนภูมิทางดาน
เวลา  (Time  scheme)  และลําดับเหตุการณ  (Chronology)  ของตนเอง  ซ่ึงแตกตางจากประวัติศาสตรแหงชาติ  
หนวยของการศึกษา  ประวัติศาสตรชุมชนประกอบดวย  กลุมคนที่มีความสัมพันธกันอยางแนบแนนทางศาสนา  
เศรษฐกิจ  การเมืองและสังคม  การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนตองกําหนดขอบเขตที่จะศึกษาใหแนนอนเพื่อเปน
ประโยชนในการวิเคราะหความสัมพันธดานตาง ๆ ของสมาชิกในชุมชนทองถิ่นน้ันในฐานะเปนตัวตนในสังคมเดียวกัน
ไดนอกจากน้ีตองกําหนดขอบเขตทางดานระยะเวลาที่มีการเปล่ียนแปลงชุมชน  กระบวนการเปล่ียนแปลงมี  2  
ประเภท  ซ่ึงประเภทแรกคือการเปล่ียนแปลงแบบ “วัฐจักร”  (Cyclical)  คือการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นซํ้า ๆ  เชน  
การแตงงาน  การตาย  การเขามาแทนที่  ในขณะเดียวกันชุมชนก็มีการเปล่ียนแปลง  ประเภทที่สองการเกิดขึ้นอยาง
ชา ๆ คือการเปล่ียนแปลงโครงสรางหรือการเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร  (Structural or historical change) 
   แนวคิดที่สามเปนแนวคิดของ  จามะรี  เชียงทอง  (2543 : 53-78) และนิรมล  พงศสถาพร. (2551: 42-
44)  ไดกลาวถึงกระบวนการของการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนวาควรทําการศึกษาในรูปแบบของการมีสวนรวมของ
ประชาชน  โดยเนนในแนว  Action research  ตามแนวทางน้ีผูวิจัยไมไดทําหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพียงอยาง
เดียว  หากแตรับรูถึงปญหาของคนในชุมชนอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม  และเปล่ียนแปลงขอมูลเหลาน้ันใหเปน
รูปธรรมมากขึ้น อันจะเปนการชวยใหทุกฝายที่เก่ียวของเขามารับรูปญหาของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น  และนําไปสูการ
แกปญหาในที่สุด 
     จากแนวคิดขางตนผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นในชุมชนพล้ิว  ชุมชนวัดทองทั่ว
และชุมชนบางกะจะ 

   1.2.2  แนวคิดและวิธีการเก็บขอมูลประวัติศาสตรชุมชน 
   ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรชุมชนของศุภรัตน  เลิศพาณิชยกุล  (2524 : 4-10)  

ซ่ึงสรุปไดวา  เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีมานานแลว  โดยการศึกษาจากการบอกเลาความทรงจําของผูที่อยูใน
เหตุการณหน่ึง ๆ หรือจากผูที่เคยไดยินไดฟงมาจากผูอ่ืนอีกทอดหน่ึง  และจึงนําขอมูลจากการบอกเลานั้นมาเปน
หลักฐานในการเขียนเรื่องราว  เชน เอกสารคําใหการกรุงเกา  จดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ  จดหมายเหตุกรมหลวงน
รินทรเทวี  โดยมักจะใชหลักฐานเอกสารรวมกับขอมูลประวัติศาสตรบอกเลาการศึกษาแบบประวัติศาสตรบอกเลามักใช
ศึกษาเรื่องราวของบุคคลสําคัญทางการเมือง  กรรมกร  ชาวนา  ชาวประมง  ฯลฯ 

   อยางไรก็ตามบางชุมชนเนนประวัติศาสตรบอกเลาที่บันทึกเสียงของผูรูไวหรือการใหทองประวัติศาสตรสาย
ตระกูลหรือชุมชนตาง  ๆรวมทั้งคติชน  คติชาวบาน  เพลงพื้นเมือง  นิทานเก็บไวเปนหลักฐานในการชวยสานตอประเพณีใน
อดีตใหกับชุมชน  ปจจุบันมีการใชหลักฐานจากการบอกเลาเพิ่มมากขึ้น  เชน  วิทยานิพนธของศุภรัตน  เลิศพาณิชย
กุล  เรื่องสมาคมอ้ังยี่ในประเทศไทย  และหนังสือเรื่องวัฒนธรรมหมูบานไทย ของฉัตรทิพย  นาถสุภา (2543) เปนตน 

  การเก็บรวบรวมขอมูลแบบประวัติศาสตรบอกเลา  จะนําขอมูลดังกลาวมาเปนหลักฐานในการเรียบเรียง
เรื่องราว  ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชกับขอมูลในการสัมภาษณบุคคลที่มีความเก่ียวของเพื่อใหไดรายละเอียดของ
ขอมูลตาง ๆ เชน  ประวัติความเปนมาของชุมชน  เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในอดีต  วิถีชีวิตการทํามาหากิน  ประเพณี
วัฒนธรรมตาง ๆ โดยไมเนนตามแบบแผนของวิธีการศึกษาประวัติศาสตรบอกเลาแตจะนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับสถานการณ  ซ่ึงขั้นตอนของการเก็บขอมูลแบบประวัติศาสตรบอกเลา  มีดังตอไปน้ี  

1) การเลือกสรรวิทยากรหรือผูใหสัมภาษณ ศึกษาจากการคนควาในเอกสารและขอแนะนําจากผูรู 
หรือไดจากผูที่รูขาวการทําการศึกษา  ทําบัญชีรายชื่อผูบอกเลา   

2)  การสนทนากลุม  (focus group discussion)  โดยการรวบรวมผูรู  ปราชญชาวบานภายในพื้นที่ทําการวิจัยมาน่ัง 
พูดคุยและใหขอมูล  พรอมทั้งยังเปนการตรวจสอบขอมูลไดดวย  

3) ขั้นตอนในการสัมภาษณและการจัดสนทนากลุม  ตองอยูในบรรยากาศที่เอ้ืออํานวย  เชน  ความเปน 
กันเอง  การสรางความประทับใจและเปนผูฟงมากกวาผูพูด   
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4) การจดบันทึกขอมูล  โดยเริ่มตนจะตองมีการบันทึกประวัติของผูใหสัมภาษณ  ลักษณะ  ทาทาง 
ของผูใหสัมภาษณ   
   5) การตรวจสอบขอมูล  ตรวจสอบกับเอกสารจากแหลงอ่ืน ๆ หรือการจัดการสนทนากลุมจากน้ัน
นําขอมูลมาวิเคราะหแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นออกจากกัน 
 วิธีการเก็บขอมูลเชิงประวัติศาสตรเก่ียวกับความสัมพันธของชุมชนกับศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรี  ผูวิจัยได
ใชแนวคิดของศุภรัตน  เลิศพาณิชยสกุลและคนอ่ืน ๆ ดังกลาวขางตน  เพื่อนําไปใชเปนกรอบในการเก็บรวบรวมขอมูลที่
ไดจากคําบอกเลาของปราชญชาวบาน  อาจจะดวยวิธีการสนทนากลุม  การสัมภาษณเปนรายบุคคล  (Interview)  โดยการ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา 

1.2.3 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดและหลักการของการวิจัยความสัมพันธของชุมชนกับศิลปกรรม 
 ในการดําเนินการศึกษาคนควาความสัมพันธของชุมชนกับศิลปกรรมในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (participatory action research : PAR) เปนเครื่องมือในการคนหาและรวบรวมขอมูล  
เพื่อใหไดขอมูลหรือเน้ือหามาวิเคราะห  และสังเคราะหนําไปสูความสัมพันธของชุมชนกับศิลปกรรม  ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 
          แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research : PAR) เปนการวิจัยเพื่อมุง
แกปญหา  หรือพัฒนางานขององคกร  หนวยงานหรือชุมชน  ตามแนวทางที่บุคคลมีสวนเก่ียวของหลายฝายเขามารวม
ในกิจกรรมการวิจัยทุกขั้นตอน  ตั้งแตเริ่มจนส้ินสุดกระบวนการวิจัยดังตอไปน้ี   

1) นักวิจัยหรือนักพัฒนา  เปนผูที่มีความรูเชี่ยวชาญในดานแนวคิดทฤษฎี  ระเบียบวิธีวิจัย 
และกระบวนการในการจัดทําโครงการวิจัยรวมกันกับชุมชน   

2) หนวยงานหรือองคกร  ใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและความรวมมือในการจัด 
กิจกรรมโครงการวิจัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ   

3) ชุมชนหรือนักวิจัยภายในทองถิ่น  มีความรูเก่ียวกับชุมชน  เชน  รูปญหา ความตองการ   
ขอจํากัดของชุมชนและใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมโครงการ  พรอมทั้งเขามาเปนสวนหน่ึงในการคนหาขอมูล  
รวบรวมขอมูล  ตรวจสอบขอมูลซ่ึงทั้งสามฝายรวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติอยางมีสวนรวม  เปนการทํางานวิจัยที่สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของชุมชนไดเปนอยางดี  เพราะการทํางานวิจัยดังกลาว  ชุมชนเปนคนสําคัญที่กําหนดปญหาขึ้นมาเองวา
อยากจะทําอะไร  อยากแกปญหาอะไร  หรืออยากจะปรับปรุงอะไรภายในชุมชน  ซ่ึงนักวิจัยจะเปนผูใหคําแนะนํา  
ชวยเหลือในดานของการจัดกระบวนการเพื่อใหเกิดการเรียนรู  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  รวมวางแผน  รวมตัดสินใจ  
รวมดําเนินการ  รวมประเมินผลและรวมรับผลที่เกิดจากการดําเนินงานและสรุปบทเรียนตลอดจนรวมหาวิธีแกไข
ปญหาและรวมพัฒนาตอไป 
2.  การดําเนินการวิจัย (research phase) 
 เน่ืองจากผูวิจัยมีความตองการที่จะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการทํางานในระยะที่สองของการทํางาน  โดย
เลือกใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research : PAR) ในการดําเนินการวิจัย
ภายในชุมชน  สวนเครื่องมือที่ ใชในการทําวิจัยสวนใหญ  คือการ จัดเวทีเพื่อการสนทนากลุม (focus group 
discussion) แผนที่ทางความคิด (mind map)  และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (depth interview) ซ่ึงกระบวนการ
ทํางานเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงการเขามามีสวนรวมของชุมชนเก่ียวกับเน้ือหาและรูปแบบ  วิเคราะหอายุ  สมัยที่สราง  
ปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดการสราง  และผูสราง  ทั้งน้ีโดยมุงพิจารณาประเด็นความเก่ียวของกับชุมชนเปนสําคัญ  ความ
เปนมาของชุมชน  สภาพเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สังคมวัฒนธรรม  การเปล่ียนแปลงของชุมชน และ
ความสัมพันธที่มีตอการสรางศิลปกรรมในชุมชน 
 จากการจัดกระบวนการวิจัยรวมกับชุมชนในพื้นที่ชุมชนวัดทองทั่ว  พล้ิวและบางกะจะ เพื่อหาขอมูลเก่ียวกับ
เน้ือหาและรูปแบบ  วิเคราะหอายุ  สมัยที่สราง  ปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดการสราง  และผูสราง  ทั้งน้ีโดยมุงพิจารณา
ประเด็นความเก่ียวของกับชุมชนเปนสําคัญ  ความเปนมาของชุมชน  สภาพเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สังคม
วัฒนธรรม  การเปล่ียนแปลงของชุมชน และความสัมพันธที่มีตอการสรางศิลปกรรมในชุมชน  ตั้งแตชวงเดือนมกราคม  
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พ.ศ.  2556  จนถึงเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2556  รวมระยะเวลา 6  เดือน  ถือไดวาเปนความเขมขนในการคนหาขอมูล
และตรวจสอบขอมูลรวมกันระหวางผูวิจัย  ผูนําชุมชน  ชาวบาน  นักศึกษาและเยาวชน ซ่ึงจากการรวมกันจัด
กระบวนการดังกลาวทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมของเน้ือหาและรูปแบบ  วิเคราะหอายุ  สมัยที่สราง  ปจจัยตาง ๆ 
ที่กําหนดการสราง  และผูสราง  ทั้งน้ีโดยมุงพิจารณาประเด็นความเก่ียวของกับชุมชนเปนสําคัญ  ความเปนมาของ
ชุมชน  สภาพเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สังคมวัฒนธรรม  การเปล่ียนแปลงของชุมชน และความสัมพันธที่มี
ตอการสรางศิลปกรรมในชุมชน 
3.  การติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation phase)  
  เปนขั้นตอนที่เก่ียวกับการวัดผลสําเร็จ  โดยผูวิจัยรวมกับชุมชนไดทําการตรวจสอบขอมูลที่เปนผลของการ
วิจัยวาครบถวนถูกตองหรือไม  จากน้ันจึงมีการทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และจัดเวทีชุมชนขึ้นมาอีกครั้งเพื่อนําเสนอ
ผลการวิจัยและคืนขอมูลใหกับชุมชนรวมถึงการสานตอใหชุมชนนําผลของการวิจัยไปใชในชุมชนตอไป 
 

ผลการวิจัย/Results 
 จากผลการศึกษาพบวา  ในอดีตชุมชนมีอิทธิพลตอรูปแบบของศิลปกรรมของจังหวัดจันทบุรี จึงทําใหศิลปกรรมสามารถ
สะทอนภาพของชุมชนได  เปนตนวา  บงบอกถึงชวงเวลาที่มีการตั้งถิ่นฐาน  คติความเชื่อ  ตลอดจนเชื้อสายและภูมิลําเนาเดิมของ
ชุมชนน้ัน  สวนในปจจุบัน  สภาพสังคมและการคมนาคมทําใหการเคล่ือนยายผูคนและศิลปกรรมระหวางทองถิ่นเปนไปอยางคลองตัว  
จึงทําใหชุมชนจากภายนอกเขามามีบทบาทในการสรางศิลปกรรมภายในจังหวัดจันทบุรีมากขึ้น  และรูปแบบศิลปกรรมมีความ
แตกตางกัน 
 นอกเหนือจากชุมชนใกลศิลปกรรมแลว  ยังมีปจจัยอ่ืนที่ มีอิทธิพลกําหนดรูปแบบงานศิลปกรรมที่ สําคัญ  เชน  
พระมหากษัตริย  พระสงฆ  ผูนําชุมชน  ชาง  เสนทางคมนาคม  เปนตน   
 การศึกษาศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรีรวมกับการคนหาความเปนมาของชุมชน ทําใหทราบไดวา พื้นที่จังหวัดจันทบุรีมี
ชุมชนตั้งอยูแลวตั้งแตสมัยขอม   โดยเปนชุมชนชาวชอง  ชุมชนชาวไทย  จากน้ันมีการเพิ่มจํานวนชุมขน  โดยมีชาวจีน  ชาวเวียดนาม
เขามาอยูในสมัยรัชกาลที่ 3 จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 พื้นที่จังหวัดจันทบุรีจึงมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก  อันเน่ืองมาจากการ
เสด็จประพาสตน  การยายพื้นที่ การถูกฝรั่งเศสยึดเปนเมืองประกัน  เหตุพิพาท ร.ศ.  213  การทําการคาอัญมณี  ทําใหจังหวัด
จันทบุรีมีการขยายตัวและมีคนเขามาอยูอาศัยรวมทั้งประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น  โดยมีเจานายชั้นสูง  ขุนนาง  ขาราชการ  นักธุรกิจ  
คหบดี รวมทั้งลูกจางแรงงาน  และไดกลายเปนชุมชนการคาและอยูอาศัยที่หนาแนนมากขึ้น 
 

สรุปและอภิปรายผล/Conclusions and Discussion 
สรุปผล 
 จากผลการศึกษาพบวา  ในอดีตชุมชนมีอิทธิพลตอรูปแบบของศิลปกรรมของจังหวัดจันทบุรี  จึงทําใหศิลปกรรม
สามารถสะทอนภาพของชุมชนได  เปนตนวา  บงบอกถึงชวงเวลาที่มีการตั้งถิ่นฐาน  คติความเชื่อ  ตลอดจนเช้ือสายและภูมิลําเนา
เดิมของชุมชนน้ัน  สวนในปจจุบัน  สภาพสังคมและการคมนาคมทําใหการเคล่ือนยายผูคนและศิลปกรรมระหวางทองถิ่นเปนไปอยาง
คลองตัว  จึงทําใหชุมชนจากภายนอกเขามามีบทบาทในการสรางศิลปกรรมภายในจังหวัดจันทบุรีมากขึ้น  และรูปแบบศิลปกรรมมี
ความแตกตางกันนอกเหนือจากชุมชนใกลศิลปกรรมแลว  ยังมีปจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลกําหนดรูปแบบงานศิลปกรรมที่สําคัญ  เชน  
พระมหากษัตริย  พระสงฆ  ผูนําชุมชน  ชาง  เสนทางคมนาคม  เปนตน   
 การศึกษาศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรีรวมกับการคนหาความเปนมาของชุมชน  ทําใหทราบไดวา  พื้นที่จังหวัดจันทบุรีมี
ชุมชนตั้งอยูแลวตั้งแตสมัยขอม   โดยเปนชุมชนชาวชอง  ชมุชนชาวไทย  จากน้ันมีการเพิ่มจํานวนชุมขน  โดยมีชาวจีน  ชาวเวียดนาม
เขามาอยูในสมัยรัชกาลที่ 3  จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่  5 พื้นที่จังหวัดจันทบุรีจึงมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก  อันเน่ืองมาจากการ
เสด็จประพาสตน  การยายพื้นที่   การถูกฝรั่งเศสยึดเปนเมืองประกัน  เหตุพิพาท ร.ศ.  213  การทําการคาอัญมณี  ทําใหจังหวัด
จันทบุรีมีการขยายตัวและมีคนเขามาอยูอาศัยรวมทั้งประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น  โดยมีเจานายชั้นสูง  ขุนนาง  ขาราชการ  นักธุรกิจ  
คหบดี  รวมทั้งลูกจางแรงงาน  และไดกลายเปนชุมชนการคาและอยูอาศัยที่หนาแนนมากขึน้ 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเชิงประวัติศาสตรเก่ียวกับความสัมพันธของชุมชนกับศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุร ีผูวิจัยไดอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคและขอบเขตของโครงการวิจัย  โดยใชหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีตาง  ๆที่ไดรวบรวมไวมาเปรียบเทียบเพื่อให
การศึกษามีความสมบูรณมากขึ้นและสามารถอภิปรายผลของการศึกษาครั้งน้ีไดดังตอไปน้ี 
 ความสัมพันธของชุมชนที่มีตอศิลปกรรม 

ชุมชนในจังหวัดจันทบุรีมีอิทธิพลตอรูปแบบงานศิลปกรรม  และตัวงานศิลปกรรมยังสามารถสะทอนถึง
ชุมชนที่อยูรอบ ๆ งานศิลปกรรมได  โดยเฉพาะชุมชนในอดีตซ่ึงแตละชนชาติในแตละทองถิ่นจะมีคติความเชื่อ   
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน  และจะถายทอดออกมาเปนงานศิลปกรรมในแหลงที่เปนศูนยรวมของชุมชนน้ัน  การศึกษาเชิง
ประวัติศาสตรเก่ียวกับความสัมพันธของชุมชนกับศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรีจึงทําใหทราบไดถึงคติความเชื่อ  และเชื้อสาย
ชาติพันธุ  ตลอดจนภูมิลําเนาเดิมของชุมชนรวมทั้งเหตุการณสําคัญตาง ๆ และชวงเวลาที่มีการตั้งถิ่นฐานดวย 

จากการการศึกษาเชิงประวัติศาสตรเก่ียวกับความสัมพันธของชุมชนกับศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรใีนชุมชนทั้ง 3  แหง  ทํา
ใหทราบหรือสันนิษฐานความเปนมาของทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีไดวา  ชุมชนวัดทองทั่ว  ปจจุบันคือตําบลพลับพลานารายณ  
รูปแบบศิลปกรรมและสถาปตยกรรมน้ันไดรับอิทธิพลของขอม  ในทัศนะของผูศึกษาคาดวาวัดเพนียดหรือเมืองเพนียดน้ัน
นาจะไดรับอิทธิพลจากอาณาจักรขอมโบราณ  เน่ืองจากในประวัติศาสตรไทยเริ่มกลาวถึงจันทบุรีวาเปนสวนหน่ึงของ
กรุงศรีอยุธยา  เม่ือกรุงศรีอยุธยาเรืองอํานาจก็สามารถยึดอาณาจักรขอมไวในสมัยสมเด็จพระเจาอูทอง  แสดงวา
ดินแดนในสวนน้ีเดิมมิไดเปนของประเทศไทยอาจเปนหัวเมืองอิสระที่มีเจาเมืองปกครองเอง  หรืออาจจะเปนหัวเมืองที่
มีขาราชการจากสํานักขอมมาดูแลปกครองอยู  หรือเปนหัวเมืองขึ้นที่มีเจาเมืองปกครอง  แตตองสงเครื่องบรรณาการ
ตออาณาจักรขอมเปนประจํา  ดินแดนสวนน้ีก็นับวาไมไกลจากศูนยความเจริญ  ทั้งในดินแดนของขอมหรือศูนยความ
เจริญบริเวณทะเลสาบนํ้าจืดอันเปนแหลงที่อุดมสมบูรณ  กับดินแดนของกรุงศรีอยุธยาก็คงมีการติดตอไปมาหาสูกัน  
การคมนาคมคอนขางสะดวกทั้งทางบกและทางทะเล  กอใหเกิดรูปแบบศิลปกรรมรวมสมัยกัน  จากแหลงที่มีความ
เจริญรุงเรืองไปยังชุมชนเล็กหรือชุมชนที่ดอยกวาอยางตอเน่ือง   

ศิลปกรรมในวัดพลับ  ชุมชนบางกะจะสันนิษฐานถึงความเปนมาไดวาเปนชุมชนในสมัยอยุธยาตอนปลาย  
เปนที่ตั้งชุมชนไทยมาเกาแกมีบุคคลสําคัญและเหตุการณทางประวัติศาสตรที่สัมพันธกับการกูชาติของสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช  หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเม่ือครั้งยังเปนพระยา วชิรปราการ
ไดนํากําลังพลประมาณ 500 คน ตีฝาวงลอมพมาออกทางทิศตะวันออกและยึดเมืองจันทบุรีไวเปนเวลา 5 เดือน เพื่อ
เปนแหลงสะสมเสบียงอาหารและไพรพล จากน้ันจึงนํากําลังพลทั้งไทย-จีน จํานวน 5,000 คน กลับไปกอบกูกรุงศรี
อยุธยา ในป พ.ศ. 2310 เหตุการณดังกลาวนับเปนความภาคภูมิใจของชาวจันทบุรี ซ่ึงเราสามารถเห็นไดจากการที่มี
โบราณสถาน และอนุสรณสถานหลายแหงที่มีความเก่ียวของ หรือจัดสรางขึ้นเพื่อเปนการนอมรําลึกถึง พระมหา
กรุณาธิคุณของพระองคในครั้งน้ัน 

ตอมาในสมัยสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวไดยายเมืองไปตั้งที่บานเนินวง และไดสรางคายและปอมปนซ่ึงอยู
ในที่สูงเพื่อเปนที่ม่ันในการปองกันการถูกรุกรานของญวน จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เมืองจันทบุรี ไดยายกลับมาตั้งที่บานลุมตามเดิมเน่ืองจากบานเนินวง อยูไกลจากแหลงนํ้าในป พ.ศ. 2436 เกิดกรณี
พิพาทระหวางไทยกับฝรั่งเศส และฝรั่งเศส ไดเขามายึดครองเมืองจันทบุรีไวนานถึง 11 ป จนไทยตองยอมยกดินแดน
ฝงซายแมนํ้าโขงใหกับฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา  

ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จันทบุรีจัดเปนหัวเมืองขึ้นตอกรมทา ตอมาในป 
พ.ศ.2449 ไดจัดตั้งมณฑลจันทบุรีขึ้น โดยมีเมืองจันทบุรี ระยอง และตราดอยูในเขตปกครอง ไดสรางอลังกรณเจดีย  
เปนเจดียศิลาแลง  ทรงกลมแบบลังกา  มีบันไดขึ้นบานประทักษิณทั้ง  4  ดาน  เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  เสด็จประพาสนํ้าตกพล้ิว  พ.ศ.  2419  ทรงโปรดฯ ใหพระยาจันทบุรี  สรางขึ้น ณ  เขาสระ
บาปบริเวณนํ้าตกพล้ิว  ตอมาอลงกรณเจดียชํารุดทรุดโทรมมาก  จังหวัดจันทบุรีและกรมศิลปากร  จึงรวมกันบูรณะ
ขึ้นใหมตามแบบเดิม  เม่ือ พ.ศ.  2508  และพระอนุสาวรียพระนางเรือลม  เม่ือ พ.ศ.  2424  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)  ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางพระอนุสาวรียเปนรูปประมิดดวยแผนอิฐเพื่อบรรจุพระ
อังคารของสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน  พระบรมราชเทวี  เน่ืองมาจากตามประวัติวาในป พ.ศ. 2417 สมเด็จ
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พระนางเจาสุนันทากุมารีรัตนเคยเสด็จมาที่นํ้าตกพล้ิวและทรงโสมนัส ชื่นชมในความงดงามของนํ้าตกยิ่งนัก ในป  พ.ศ.  
2424  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)  ไดโปรดเกลาฯ ใหจารึกขอความไววา  “ที่ระลึกแหง
ความรัก  แหง สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตนพระบรมราชเทวีอัครมมเหสี  ซ่ึงเสด็จทิวงคตแลว  ดวยเธอไดมาถึง
ที่น่ี  เม่ือจุลศักราช  1236 (พ.ศ. 2417)     

เม่ือถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.2476 ภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง ไดยกเลิก
มณฑลเทศาภิบาล และจัดระเบียบราชการ สวนภูมิภาคออกเปนจังหวัด และอําเภอเมืองจันทบุรีไดขยายจากบริเวณ
บานลุมซ่ึงอยูริมแมนํ้าจันทบุร ีเขามาบริเวณพื้นที่ในสวนที่เปนที่ราบลอนลูกคล่ืน อยางไรก็ตาม บริเวณบานลุมก็ยังเปน
แหลงที่มีผูคนอาศัยอยูอยางหนาแนนมาจนกระทั่งปจจุบัน   

แมจะมีการเปล่ียนแปลงผลัดแผนดินเปล่ียนราชวงศกันตลอดมาในอาณาจักรขอม  แตก็คงไมมีผลกระทบตอ
ดินแดนแถบนอกมากนัก  เวนแตรูปแบบศิลปกรรมและสถาปตยกรรมก็มีวิวัฒนาการไปตามครรลองในแตละยุคสมัย  ดวย
เหตุน้ีงานศิลปกรรมที่ศึกษาจึงเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะสามารถไขปญหาของรอยตอทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่
สืบสานกันมาแตโบราณวาดินแดนแถบน้ีในอดีตมีความสัมพันธกันอยางไร 

ปจจัยอื่นที่กําหนดรูปแบบศิลปกรรม   
1.  ผูสราง พระมหากษัตริย  พระสงค  ผูนําชุมชนและชาง 

 ผูสรางศิลปกรรมในชุมชนของจังหวัดจันทบุรีมีบทบาทตอการกําหนดรูปแบบและแผนผังในการสรางงานศิลปกรรมใน
สมัยแรกเปนอยางมาก  โดยเฉพาะระหวางผูสรางที่เปนพระมหากษัตริย  สวนการสรางและการบูรณะในสมัยตอมา  ผู
ที่ตัดสินใจคือพระสงฆ  ผูนําชุมชน  และราษฎรทั่วไปในการเลือกแบบ  สวนชางเปนผูลงมือสราง มีบทบาทในการ
เสนอแนะ  หรือตัดสินใจในบางสวน  รวมทั้งความรูความสามารถของชางก็เปนปจจัยหน่ึงดวย    
          2.  แบบแผนศิลปะจากศูนยกลาง 
 รูปแบบศิลปกรรมในชุมชนของจังหวัดจันทบุรีทั้ง 3  ชุมชนที่ศึกษามีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง  เมือง
เพนียดในชุมชนวัดทองทั่วมีอิทธิพลศิลปะแบบขอมโบราณ  วัดทองทั่วใชแบบแผนของศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย  ศิลปกรรมในวัดพลับและคายเนินวงมีอิทธิพลศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายผสมผสานกับศิลปกรรมในสมัย
รัตนโกสินทร สวนอนุสาวรียพระนางเรือลมมีอิทธิพลศิลปะแบบอียิปตโบราณ สรางดวยหินแกรนิต ซ่ึงการที่ทรงโปรด
ใหสรางอนุสาวรียรูปทรงประมิด  ก็ดวยทรงมีพระราชดําริวา “ทําเปนรูปอ่ืนอาจไมคงทนถาวร  เพราะตั้งอยูกลางปา
เขาลําเนาไพร  อันไมมีผูดูแล  ฉะน้ัน  เม่ือประมิดของอียิปตคงทนไดฉันใด  ประมิดนอยน้ีก็คงจะยืนยงคงทนอยูได
เชนกัน ณ ทามกลางปาและเสียงไหลรินของธารพล้ิว” ฉะน้ันการบูรณะในสมัยตอมา  ก็จะตองยึดรูปแบบเดิมที่สราง
กันมาแตอดีต  
 3.  ความสัมพันธกับบุคคลภายนอก 
 จันทบุรีเปนเมืองแหงการคาอัญมณีทําใหมีบุคคลภายนอกชุมชนเขามาเก่ียวของกับศิลปกรรมของชุมชนใน
จังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้นอยางมาก  ชุมชนจําเปนตองจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับคนจํานวนมาก  ในขณะที่พื้นที่รอบ ๆ 
งานศิลปกรรมในชุมชนมีนอย  เกิดเปนผลกระทบตอรูปแบบ  จันทบุรียังเปนเมืองที่ทําการคาอัญมณี  เปนทั้งแหลง
ผลิตและตลาดการคาระดับประเทศและระดับโลก  จึงทําใหเกิดความสัมพันธกับบุคคลภายนอกมากมาย  เพราะอัญ
มณีจันทบุรีมีตลาดการคาทั่วโลก  รูปแบบงานศิลปกรรมในบางแหงจึงมีรูปแบบในเชิงสากล 
 4.  ปจจัยอื่น ๆ 
 การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและคานิยมในสังคม คาครองชีพที่สูงขึ้น การดําเนินชีวิตที่แตกตางจากอดีต
โดยส้ินเชิงน้ัน ทําใหผูคนในปจจุบันไมมีเวลาที่จะใหความสําคัญกับการสรางงานศิลปกรรมเพื่อถวายเปนพุทธบูชาให
พระพุทธศาสนาเชนสมัยกอน หรือการสรางงานศิลปกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติใหกับบุคคลสําคัญ วีรบุรุษตาง ๆ ถึงแมจะมี
การสรางงานศิลปกรรมบางก็นิยมซ้ือหรือจางชางที่ผลิตขึ้นมาจําหนายเปนจํานวนมาก ๆ เชนรูปหลอรัชกาลที่ 5 เจดีย
ตาง ๆ ก็ซ้ือมาจากรานที่จําหนายวัสดุกอสราง  ซ่ึงผลิตออกมาเหมือน ๆ กันจํานวนมาก โดยไมคํานึงถึงรูปแบบที่เปน
เอกลักษณของทองถิ่นที่สืบทอดกันตอ ๆ กันมา  ทําใหรูปแบบงานศิลปกรรมดั่งเดิมศูนยหายไปและทําใหรูปแบบ
ศิลปกรรมในชุมชนตาง ๆ แตกตางไปจากของเดิม 
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อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 ปญหาที่สําคัญของการศึกษาเชิงประวัติศาสตรเก่ียวกับความสัมพันธของชุมชนกับศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุร ี ไดแก  
การที่ชุมชนไมมีการบันทึกการกอสรางและบูรณะใด ๆ  รวบรวมไวเลย  มีเพียงความทรงจําซ่ึงยอนไปไดไมไกลนัก  อีกทั้งอาจมีความ
คลาดเคล่ือนไดสูง  นอกเหนือจากน้ัน  บางชุมชนยังมีความสําคัญหรือเก่ียวของกับประวัติศาสตรในระดับประเทศนอย  ปญหาน้ี
ยังเกิดกับการสืบคนประวัติศาสตรของพื้นที่และชุมชนอีกดวย  ซ่ึงความเปนชุมชนมีการยายถิ่นฐานทําใหการรวบรวม
ขอมูลลําบากมากขึ้น 
 อยางไรก็ตามศิลปกรรมในจังหวัดจันทบุรียังคงมีคุณคาสําหรับการคนหาประวัติศาสตรของทองถิ่นและชุมชน  
เพื่อใหผูที่เก่ียวของไดตระหนักถึงที่มาและความสําคัญของชุมชน  ทองถิ่น  วัด  และโบราณสถาน  และในบางแหงก็มี
คุณคาทางศิลปะในระดับสูง  ควรที่จะอนุรักษใหคงอยูเปนมรดกของชุมชนและของชาติ  จึงควรที่จะมีการวิจัยเก่ียวกับ
ชุมชนและศิลปกรรมในพื้นที่ตาง ๆ ของจังหวัดจันทบุรีใหแพรหลายยิ่งขึ้นเสียตั้งแตวันน้ี  กอนที่จะไมหลงเหลือ
หลักฐานและความทรงจําใหสืบคนกันอีกตอไป 
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