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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น� ำ เสนอผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
เมืองท่าจันทบุรี พบว่าจันทบุรีเป็นย่านชุมชนเมืองท่าค้าขายที่มีประวัติศาสตร์มีความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรโบราณ ภายหลังจากเขมรพระนครเสื่อมอ�ำนาจลง
ในพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 ก็ได้เริ่มเปลี่ยนศูนย์กลางที่สัมพันธ์ด้วย มาเป็นกรุงอโยธยาที่ลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา
โดยมีร่องรอยหลักฐานทั้งประเภทลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่เป็นอันมาก ช่วงที่
มีประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร ที่ตั้งของชุมชนเมืองอยู่ที่เมืองเพนียดโบราณ ส่วนช่วงที่มี
ประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับวัฒนธรรมสยาม ตั้งอยู่ที่ริมแม่น�้ำจันทบุรี บริเวณตัวเมืองจันทบุรีในปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ : เมืองท่าการค้า  ย่านประวัติศาสตร์  จันทบุรี  เขมรโบราณ  สยามประเทศ
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Abstract
This article aimed to examine about the development of Chanthaburi as the port
city. The study found that Chanthaburi is a historical urban area and it’s had relations point
of the Khmer reflection. After Angkor of Khmer was collapsed in the 18-19th Buddhist
Centuries, Chantaburi began changing the power center relations to Ayothaya of Chaopraya
river basin. By having many evidence and clues in both written and unwritten. Chanthaburi
period as Khmer cultural history relations had a community center of an urban area at the
ancient Paniat city and the Chanthaburi period as Siamese cultural history relations had a
community center of Chanthaburi river’s edge in the present Chantaburi city.
Keywords : port city, historical place, Chanthaburi, ancient Khmer, Siam
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บทน�ำและความเป็นมา
จั น ทบุ รี เ ป็ น ย่ า นที่ อ ยู ่ ใ กล้ ชิ ด ติ ด กั บ เขมรพระนครลงมาทางใต้ มี ร ะยะห่ า งจากเมื อ งพระนครที่
เสียมเรียบและพนมเปญ เทียบกันแล้วก็นับว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับระยะห่างจากกรุงเทพฯ หรืออย่าง
กรุงศรีอยุธยาของราชอาณาจักรสยาม อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองท่าส�ำคัญหนึ่งของเขมรโบราณ ดังจะเห็นได้จาก
ร่องรอยหลักฐานทางด้านโบราณสถานรูปแบบปราสาทเขมรและศิลปวัตถุต่างๆ ที่พบที่เมืองเพนียดโบราณ  
ที่ต�ำบลคลองนารายณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แต่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อภายหลังจากที่เมืองพระนครของ
เขมร พบความเสื่อมถอยจนล่มสลายไป  สยามลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณชายฝั่ง
ทะเลย่านจันทบุรี ปรากฏหลักฐานเห็นได้ชัดอย่างน้อยที่สุดก็ในรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร พระราชโอรส
ในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) ได้กวาดต้อนชาวยวนมาจากล้านนา แล้วให้มาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยที่
แม่น�้ำจันทบุรีจนเกิดชุมชนใหม่ขึ้นในย่านแทนที่ชุมชนชาวเมืองเพนียดโบราณที่สลายตัวไปในระยะใกล้
เคียงกับการล่มสลายของเมืองพระนครของอาณาจักรกัมพูชา สภาพการเปลี่ยนผ่านจากเขมรมาเป็นสยาม
มีร่องรอยความเป็นมาที่แสดงให้เห็นผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างไร เป็นประเด็น
ส�ำคัญที่บทความนี้ต้องการน�ำเสนอ อย่างไรก็ตาม  บทความนี้ก็เกิดขึ้นโดยการตระหนักถึงข้อจ�ำกัดของ
หลักฐานเกี่ยวกับยุคสมัยรอยต่อดังกล่าว ดังนั้นจึงตัดความเป็นไปได้หลายประการที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีความ
ชัดเจนมากพอออกไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการตีความเกินเลยหลักฐานและหรือการสร้างความรับรู้ที่
คลาดเคลื่อนซึ่งจะส่งผลต่อไปในทางลบ  
บทความนี้จะแบ่งเนื้อหาการอภิปรายออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่หนึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองเพนียด
โบราณเป็นการเฉพาะ ช่วงที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชนเมืองจันทบูรณ์เก่าที่อยู่แทรกปนกับชุมชนเมือง
จันทบุรีในปัจจุบัน การแบ่งในลักษณะนี้นอกจากจะสะดวกแก่การอภิปรายแล้ว ยังน่าจะช่วยให้เห็นประเด็น
ส�ำคัญของเนื้อหาบทความได้ง่าย นั่นคือ การเปลี่ยนผ่านจากยุควัฒนธรรมเขมร มาเป็นวัฒนธรรมสยาม  
ผ่านพื้นที่ศึกษา เช่น เมืองจันทบุรี เป็นต้น         
เมืองเพนียดในวัฒนธรรมเขมรโบราณ
“เมืองเพนียด” เรียกอีกอย่างว่า “ปราสาทหินจันทบูร” ตั้งอยู่ย่านริมคลองนารายณ์และคลอง
สละบาป ที่ต�ำบลคลองนารายณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ต่อแนวถึงบริเวณเขาเนินวง ต�ำบลบางกะจะ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมืองเพนียดเป็นชุมชนโบราณพบหลักฐานทางโบราณคดีจากจารึกภาษาเขมร
โบราณและสันสกฤต อายุราว พ.ศ. 800 – 1000 นับเป็นจารึกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่พบในดินแดนประเทศไทย
ชาวพื้นเมืองเป็นชาวชองและเขมร สภาพพื้นที่เป็นที่ลาดเทไปสู่ที่ราบลุ่มต�่ำริมล�ำน�้ำจันทบุรี ผังเมืองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร (The Committee of Documents
and Archives gather, 2001, p. 31) แนวก�ำแพงเมืองโบราณและคูน�้ำในปัจจุบัน เท่าที่หลงเหลือให้
เห็นอยู่เป็นแนวคันดินด้านทิศใต้ของเมืองมีความสูงราว 3 เมตร มีความยาวราว 50 เมตร ส่วนแนวก�ำแพง
เมืองด้านทิศเหนือ ได้ถูกท�ำลายไปเมื่อสร้างถนนสุขุมวิท พื้นที่ภายในคูเมืองปัจจุบันเป็นบ้านเรือนและพื้นที่
เกษตรกรรมไร่สวนของประชาชน ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็น
พื้นที่เกษตรกรรมเช่นเดียวกับภายในเมือง (The Committee of Documents and Archives Gather,
2001, pp. 31-32)  
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ร่องรอยหลักฐานที่พบ ได้แก่ “ซากปราสาท” เป็นแนวศิลาแลงที่เป็นศาสนสถาน มีลักษณะโอบล้อม
รอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง ลักษณะคล้ายเพนียดคล้องช้างและเคยมีความเชื่อว่าเป็นเพนียดคล้อง
ช้างเก่า จึงเป็นเหตุให้เรียกว่า “เมืองเพนียด” จากองค์ประกอบการก่อสร้างที่เป็นศิลาแลงโค้งมนแบบที่
ใช้สร้างปราสาทเขมร เป็นที่มาของชื่อ “ปราสาทหินจันทบูร” แต่จากลักษณะโครงสร้างที่เป็นผังสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า ภายในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นร่องลึก มีบันไดทางลงทางทิศตะวันตก นักโบราณคดีจึงสันนิษฐานว่าเป็น
บารายหรือสระน�้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพิธีพราหมณ์ มิใช่ปราสาทราชวัง และมิใช่เพนียดคล้องช้าง (Mollerup,
2012, pp. 7-8) เมืองเพนียด จันทบุรี เป็นสถานที่พบ “จารึกเพนียด” 1 ขนาดกว้าง 49 ซม. สูง 47 ซม.
หนา 16.5 ซม. ท�ำจากวัสดุหินทราย จารึกด้วยอักษรเขมรโบราณและสันสกฤต ปัจจุบันได้น�ำมาเก็บรักษา
อยู่ที่หอพระสมุดวชิรญาณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นจารึกเก่าแก่กว่าจารึกอื่นๆที่พบใน
ประเทศไทย ประติมากรรม “หินแกะสลัก” เป็นรูปและลวดลายต่างๆ อาทิเช่น หน้ากาล ราหู เทวรูป และ
เศษถ้วยชามต่างๆ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดทองทั่ว ห่างจากปราสาทหินราว 200 เมตร (The Committee
of Documents and Archives gather, 2001, p. 31)  
การค้นพบหลักฐานประเภทจารึก ท�ำให้เมืองโบราณเพนียดสามารถก�ำหนดอายุท่ีแน่ชัดได้ว่า
เป็นเมืองเก่าแก่อายุตกสมัยต้นทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 นอกจากนี้ยังพบร่องรอยอิทธิพล
เขมรสมัยก่อนนครวัด ปรากฏในเศษชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม เช่น เสากรอบประตูกลมแบบก่อนนครวัด
ทับหลังมีทั้งแบบถลาบริวัต แบบไพรกเมง แบบบาปวน หินฐานศิวลึงค์ และแผ่นศิลาสลักรูปพระคณบดี
หรือพระพิฆเนศวร (The Committee of Documents and Archives Gather, 2001, p. 31) รวมทั้ง
มีต�ำนานเรื่องเมืองควนบุรีและเรื่องนางกาไว ซึ่งเป็นต�ำนานที่ยากจะก�ำหนดอายุ แต่ได้เป็นที่มาของชื่อ
เรียกเมืองนี้อีกชื่อว่า “เมืองควนบุรี” ร่องรอยซากศาสนสถานก่อศิลาแลงยังสะท้อนอิทธิพลของยุคเขมร
พระนคร แสดงว่าเป็นบ้านเมืองที่มีการติดต่อกับเขมรอย่างใกล้ชิด (Mollerup, 2012, p. 7) ซากโบราณ
สถานปราสาทหินและประติมากรรมทับหลังแบบถลาบริวัต ทับหลังแบบไพรกเมงและแผ่นศิลาสลักรูป
พระคณบดีหรือพระพิฆเนศวรที่พบที่ชุมชนโบราณบ้านคลองนารายณ์ ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดทองทั่ว แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรมแบบเขมร คล้ายคลึงกับที่พบที่
ปราสาทหินกลุ่มย่านในจังหวัดสระแก้ว อาทิเช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ�ำเภอโคกสูง ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
อ�ำเภออรัญประเทศ ปราสาทเขาโล้น อ�ำเภอตาพระยา เป็นต้น (Mollerup, 2012, pp. 44-45) ล้วนมีเส้น
ทางคลองโบราณและช่องเขาติดต่อกับเมืองเพนียดได้ทั้งสิ้น ร่องรอยที่แสดงถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทาง
ศิลปกรรมกับอโยธยา ปรากฏอยู่ที่วัดทองทั่ว เช่น ใบสีมาหินทรายแดง ประติมากรรมรูปสิงห์ศิลา และยังมี
สิงห์ที่ย้ายไปตั้งอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต�ำบลเมืองจันทบุรี อ�ำเภอเมืองจันทบุรี อีกตัวหนึ่ง เป็นสิงห์รูป
แบบคล้ายคลึงกับที่พบที่วัดธรรมิกราชและวัดสามปลื้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์ที่พบที่โบราณสถาน
สระแก้ว อ�ำเภอเมืองลพบุรี สิงห์ที่พบที่ปราสาทพะโค อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น จนน่า
เชื่อว่าเมืองโบราณเพนียดที่จันทบุรีนี้ อาจจะเป็นเมืองท่าหน้าด่านทางทะเลของเมืองโบราณในเขตสระแก้ว
และที่ราบเขมรตอนล่าง คล้ายคลึงกับที่อโยธยาเคยเป็นเมืองท่าหน้าด่านแบบนี้ให้กับแคว้นละโว้ หรืออย่าง
เมืองบางกอกที่เคยเป็นเมืองท่าหน้าด่านให้กับกรุงศรีอยุธยา แต่เมืองเพนียดมีพัฒนาการแตกต่างจากอ
โยธยาและบางกอก ไม่เพียงไม่ได้มีพัฒนาการกลายเป็นศูนย์กลางทางสังคม แต่กลับเสื่อมโทรมจนถึงร้าง
ไป สาเหตุน่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงเส้นทางคมนาคม ภายหลังจากเขตที่ราบลุ่มทะเลสาบเขมรสร้าง
กระแสวัฒนธรรม
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เมืองพระนครหลวงและนครธมตามล�ำดับ (Mollerup, 2012, pp. 4-5) ส่งผลท�ำให้เกิดศูนย์กลางแห่งใหม่
และทางออกทางทะเลแห่งใหม่ หลังพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 เขมรพระนครยุติบทบาทการให้ความส�ำคัญ
กับอ่าวบางปะกงและแม่น�้ำจันทบุรี แต่ชุมชนเมืองเพนียดได้ขยายไปยังเส้นทางที่ติดต่อกับอโยธยาแทนที่
เขมรพระนคร จนพัฒนากลายเป็นเมืองจันทบุรีบนเส้นทางการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยา
กับเอเชียตะวันออก (Muakpimai, A., 1995, pp. 163-179) สถานที่ส�ำคัญที่เป็นหลักฐานเชื่อมต่อหรือ
อการเป็นเมืองด�ำรงอยู่จากสมัยทวารวดี สมัยเขมรพระนคร จนถึงสมัยอโยธยา ก็คือการพบหลักฐานใบสีมา
หินทรายแดงแบบอโยธยาอยู่ที่วัดทองทั่ว วัดสมภาร วัดเพนียด วัดกลาง วัดพลับ วัดเขาน้อย วัดบน วัดโบสถ์
เป็นต้น แสดงถึงการมีชุมชนอยู่อาศัยจนมีศาสนสถานอยู่ในพื้นที่ (Rattanawirakul, U., 1990, pp. 18-29)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจภายนอกที่เข้ามาจากอิทธิพลของเขมรพระนคร มาสู่ละโว้-อโยธยา ก็พบว่ามี
การเคลื่อนย้ายชุมชนเมืองมาตั้งอยู่ที่หน้าเขาสละบาปและริมฝั่งแม่น�้ำจันทบุรี ซึ่งเป็นเส้นคมนาคมที่สามารถ
ติดต่อกับเมืองส�ำคัญในลุ่มแม่นำ�้ บางปะกงตลอดถึงภาคกลางของสยามได้สะดวก จึงพบร่องรอยแนวก�ำแพง
เมืองจันทบุรีเก่าอยู่ที่บริเวณดังกล่าวอายุราว พ.ศ. 1700 (Yudee, C., 1957, pp. 14-15) เมืองเพนียดเป็น
เมืองมีศักยภาพในการติดต่อค้าขายทางทะเลได้สะดวก เพราะมีที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลอ่าวไทยได้มีการพยายาม
ของนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่จะเสนอว่าชายฝั่งเมืองเพนียดนี้เป็นสถานที่แรกที่พราหมณ์โกณฑัญญะ
ชาวอินเดียโบราณ ที่เข้ามาแต่งงานกับเจ้าหญิงพื้นเมือง สถาปนาอาณาจักรกัมพูชา  และตั้งตนเป็นปฐม
กษัตริย์ของเขมร (Thaothong, S., 2001, p. 30) แต่เรื่องนี้ไม่มีหลักฐานแน่ชัด อีกทั้งจากล�ำดับศักราชใน
ประวัติศาสตร์เขมรนั้น พราหมณ์โกณฑัญญะ (ซึ่งเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามีตัวตนจริงหรืออาจเป็นเพียงต�ำนาน
เรื่องเล่าเพื่อสร้างสิทธิธรรมแก่สถาบันชั้นสูงของเขมรเท่านั้น) เข้ามาในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 7 – 8 ขณะที่
จากหลักฐานเมืองเพนียดเริ่มต้นศักราชที่ราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 ชาวพื้นเมืองเดิมเป็นคนเชื้อสายเขมร
และชาวชอง ซึ่งเป็นคนพื้นเมืองอาศัยอยู่บนที่ราบสูงบริเวณเขาคิชกูฏ เขาพลอยแหวน คลองนารายณ์ เขา
สละบาป เขาโปร่งน�้ำร้อน ต่อแนวมาจนถึงคลองท่าลาด (ในเขตฉะเชิงเทรา) มีต�ำนานเก่าแก่เล่ากันในท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับเมืองเพนียดเรื่อง “เมืองกาไวและพระนางกาไว” ปรากฏความตามที่คณะกรรมการฝ่ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุจังหวัดจันทบุรี ได้บันทึกเอาไว้มีเนื้อความดังต่อไปนี้ :
“เรื่องเมืองกาไวและพระนางกาไว ต�ำนานนี้มีผู้เล่าสืบต่อๆกันมาว่า “กษัตริย์ผู้ครองนครโบราณ”
(ชื่ อ นครอะไรไม่ ป รากฏ แต่ เ ป็ น เมื อ งที่ เชิ ง เขาสละบาป คื อ เมื อ งดั้ ง เดิ ม ของจั น ทบุ รี ) พระองค์ ห นึ่ ง
ทรงพระนามว่า พระเจ้าพรหมทัต (บางคนก็ว่าทรงพระนามว่าเจ้าบริพงษ์วงษ์สุริยาฆาต) มีพระโอรสกับ
พระเอกอัครมเหสี 2 พระองค์ พระเชษฐาทรงพระนามว่า พระไวยทัต และพระอนุชาทรงพระนามว่า
พระเกตุทัต ต่อมาเอกอัครมเหสีสิ้นพระชนม์ พระองค์จึงได้อภิเษกพระมเหสีองค์ใหม่ ทรงพระนามว่า
พระนางกาไว ซึ่งทรงพระสิริพิลาส เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพรหมทัตยิ่งนัก และมีโอรสด้วยกันอีก
1 พระองค์
พระนางกาไวมีพระประสงค์จะให้โอรสของพระนางได้ครองราชย์สมบัติในนคร (จันทบุรี) จึงได้ทูลขอ
ให้พระเจ้าพรหมทัตส่งพระโอรสของพระมเหสีเดิมทั้ง 2 พระองค์ ออกไปสร้างเมืองอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร
ทางเหนือแดนต่อแดน (เขตอ�ำเภอโปร่งน�้ำร้อนในปัจจุบัน) พระเจ้าพรหมทัตทรงตามใจ ต่อมาเมื่อพระเจ้า
พรหมทัตสวรรคต พระนางกาไวจึงสถาปนาพระโอรสของพระนางขึ้นเป็นกษัตริย์ครองนครต่อไป และ
พระนางเป็นผู้ส�ำเร็จราชการเพราะพระราชบุตรยังเยาว์พระชนม์อยู่ ดังนั้นนครนี้จึงเรียกกันติดปากว่า
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“เมืองกาไว”  
ต่อมาพระไวยทัตและพระเกตุทัตรู้เรื่องพระบิดาสวรรคต และพระนางกาไวครองเมือง จึงยกกองทัพ
ลงมาเพื่อจะชิงเมืองคืน แต่กองทัพสู้ก�ำลังของกองทัพพระนางกาไวไม่ได้ จึงถอยไป และขอก�ำลังจากกษัตริย์
ขอมซึ่งประทับอยู่ ณ นครธม มาช่วยแก้แค้น โดยสัญญาว่าเมื่อได้เมืองแล้วจะแบ่งเมืองให้ ซึ่งกษัตริย์ขอม
ก็ได้ส่งกองทัพมาช่วย กองทัพคราวนี้ได้ยกมาตั้งพลับพลาพักพลอยู่นอกเมือง ต�ำบลที่พักพลนี้เรียกว่า
“ต�ำบลพลับพลา”  ซึ่งยังเรียกกันมาถึงปัจจุบัน
เมื่อส่งคนไปเจรจาไม่ได้ผล กองทัพของพระไวยทัตและขอมก็เข้าตีเมืองจันทบุรี พระนางกาไวเห็นจะ
สู้ไม่ได้ จึงขนพระราชทรัพย์ขึ้นหลังช้างที่เพนียด (ซึ่งขณะนี้เป็นวัดเพนียดร้าง) เปิดประตูเมืองทางด้าน
ใต้หนีไป พอกองทัพพระไวยทัตเข้าเมืองได้ก็ให้ทหารออกติดตามไป พระนางกาไวเห็นว่าจะจวนตัวก็เอา
ทองและเพชรพลอยออกหว่านเพื่อล่อให้ทหารข้าศึกมัวพะวงเก็บทอง แล้วรีบลงเรือแล่นหนีไป สถานที่ซึ่ง
พระนางกาไวหว่านทองค�ำไว้เรียกว่า “ทองทั่ว” ในปัจจุบันนี้ยังมีชื่อวัดทองทั่วตั้งอยู่” (The Committee of
Documents and Archives gather, 2001, pp. 96-97)
ข้อน่าสังเกตจากต�ำนานนี้ มีลักษณะเป็นต�ำนานอ้างอิงตัวละครในชาดก เช่น พระเจ้าพรหมทัต แม้ว่า
บางฉบับจะอ้างว่าชื่ออื่นก็ตาม แต่นามพระราชโอรส เช่น พระไวยทัต พระเกตุทัต ก็ยังสอดคล้องกับเรื่องราว
ในชาดก ได้มีการน�ำเอาชาดกมาดัดแปลงเข้ากับเรื่องเล่าในท้องถิ่น เพื่ออธิบายความเป็นมาของเมืองโบราณ
และสถานที่ส�ำคัญ เช่น วัดเพนียด วัดสละบาป วัดทองทั่ว ต�ำบลพลับพลา เป็นต้น  
ต�ำนานนี้จึงไม่น่าจะเป็นต�ำนานเก่าที่สืบมาจากชุมชนชาวชอง เพราะชาวชองเดิมนับถือผีบรรพชน  
จึงไม่น่าจะเอาตัวละครในนิทานชาดกของพุทธศาสนา มาเล่าดัดแปลงเข้ากับท้องถิ่น เดิมน่าจะเป็นเรื่องราว
ภายหลังจากที่มีชุมชนชาวพื้นเมืองกลุ่มใหม่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งสะท้อนเรื่องของการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์
ชองที่มีต่อศูนย์กลางวัฒนธรรมในท้องถิ่น (Rakngen, A., 2008) ชาวพื้นเมืองกลุ่มนี้มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า
“คนจันท์” หรือ “คนเมืองจันท์” หมายถึง กลุ่มชนพื้นเมืองที่เกิดจากการผสมผสานทางชาติพันธุ์และภาษา
ระหว่างชาวชองพื้นเมืองเดิมกับชาวล้านนาและชาวจีนที่เข้ามาอยู่ใหม่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย (Chumpol,
P., 1995, pp. 163-198)  
ทั้งนี้ผู้เล่าได้รับทราบถึงเส้นทางโบราณของที่ราบชายเขาโปร่งน�้ำร้อนต่อถึงคลองท่าลาด ซึ่งมีร่องรอย
เมืองโบราณรุ่นเดียวกับเมืองเพนียดที่สนามชัยเขตและแปลงยาวในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้เล่าต�ำนานได้ยก
ให้เมืองทั้งสองเป็นเมืองที่พระไวยทัตกับพระเกตุทัตไปสร้างไว้ ก่อนจะมาชิงเมืองกับพระนางกาไว เป็นต้น
อีกประเด็นที่ชวนให้คิดว่า ผู้เล่าต�ำนานนี้มีความรับรู้เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาอยู่พอสมควร ก็คือเนื้อเรื่องของ
พระนางกาไว มีความคล้ายคลึงกับเรื่องของพระนางศรีสุดาจันทน์นั่นเอง  
เขาสละบาป เขาพลอยแหวน ล้วนเป็นสถานที่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเล คลองนารายณ์ของเมือง
เพนียดเองก็มีทางไหลไปยังปากแม่น�้ำจันทบุรี บนยอดเขาพลอยแหวนในอ�ำเภอท่าใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของรอย
พระพุทธบาทและเจดีย์สมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นโดยรอบ เขาพลอยแหวนน่าจะ
เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามคติเมืองโบราณ ดังจะเห็นได้จากนอกจากเป็นภูขาสูงของพื้นที่โดยรอบแล้ว ยังเป็น
ที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท เช่นเดียวกับเขาดีสลัก เขาพระศรีสรรเพชญาราม ที่เมืองโบราณอู่ทอง
เขางูที่เมืองราชบุรี เขาพระพุทธฉายที่สระบุรี เป็นต้น  
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ชุมชนเมืองจันทบูร (จันทบุรี) ในวัฒนธรรมสยาม (อโยธยา)
จากหลักฐานของกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า “เมืองจันทบูร” เป็นหนึ่งใน 16 หัวเมือง ที่ส่งเครื่องราช
บรรณาการมาถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) หลังจากที่ทรงสถาปนากรุงอโยธยาขึ้นที่เกาะเมือง
อยุธยาตกถึงสมัยสมเด็จพระราเมศวรยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ ได้กวาดต้อนผู้คนมาจากหัวเมืองเหนือแล้ว
ให้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองจันทบูร เป็นที่มาของชุมชนสมัยอโยธยา-อยุธยา ที่เรียกว่า “ชุมชนเก่าบ้านลาว”
ที่ย่านท่าหลวง ริมแม่น�้ำจันทบุรี (Fine Arts Department, 2010, p. 38)  
ประกอบกับมีชุมชนเขมรในย่านเกิดขึ้นแล้ว อย่างน้อยประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 ที่บริเวณบ้าน
หัววัง ต�ำบลจันทนิมิต ทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำจันทบุรี บริเวณดังกล่าวได้พบหลักฐานการเป็นชุมชน
เก่าแก่ มีร่องรอยศิลปกรรมร่วมสมัยอโยธยา โดยเฉพาะประเภทใบสีมาหินทรายแดงอยู่หลายชิ้น เมื่อ
รวมกับชาวล้านนาที่เข้ามา เกิดเป็นสองชุมชนต่อแนวสองฝั่งแม่น�้ำจันทบุรี เช่น “บ้านขอม” “บ้านลาว”
(The Committee of Documents and Archives gather, 2001, p. 33)
“เมืองจันทบูรณ์” ปรากฏชื่อในเอกสารบันทึกของแฟร์นาวด์ เมนเดส ปินตู (Fernâo Mendez
Pinto) นักผจญภัยชาวโปรตุเกสที่เดินทางรอนแรมและใช้ชีวิตอยู่ในเอเชียเป็นเวลากว่า 21 ปี คือระหว่าง
ช่วงปี พ.ศ. 2080 – 2101/ค.ศ. 1537 – 1558 (Smithies, 2011, pp. 109-127) กล่าวถึงเมืองจันทบูร
ว่าเป็นเมืองท่าการค้าที่ตั้งอยู่กลางทางของเส้นทางการค้าระหว่างอโยธยากับจีน ซึ่งพ่อค้าและนักเดินทาง
ทั้งชาวอโยธยา อินเดีย เปอร์เซีย ยุโรป ที่จะเดินเรือไปค้าขายหรือติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน ต่างนิยม
แวะพักค้างแรมและจัดหาเสบียงอาหารเพื่อการเดินทางในทะเล บันทึกของปินตูนับเป็นเอกสารลายลักษณ์
อักษรส�ำคัญที่นอกจากจะช่วยยืนยันถึงการมีตัวตน ต�ำแหน่งแห่งที่ของเมืองจันทบูรณ์แล้ว ยังเป็นหลักฐาน
ด้วยว่า ในพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างน้อยแล้ว ที่เมืองนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม  
ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ. 2199 – 2231) กัมพูชาเกิดเหตุการณ์จลาจล ทั้งสยาม
และเวียดนามต่างเข้าแทรกแซง เมืองปราจีนบุรีและจันทบุรี กลายเป็นเมืองท่าหน้าด่านส�ำคัญที่มีต่อ
ยุทธศาสตร์ทางทหารและการค้า เพื่อป้องกันการรุกรานของกัมพูชาและเวียดนาม สมเด็จพระนารายณ์จึง
โปรดฯ ให้สร้างก�ำแพงเมือง ป้อมปราการ คูเมือง หอรบ ตามรูปแบบศิลปะตะวันตกที่นิยมในรัชกาล ปัจจุบัน
ร่องรอยหลักฐานนี้อยู่ในบริเวณค่ายตากสิน เป็นต้น (The Committee of Documents and Archives
gather, 2001, p. 33)
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์นี้เอง ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรสยามเป็นอันมาก
และก็ได้มีชาวฝรั่งเศสที่มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปยังหัวเมืองต่างๆ และได้มาเมืองจันทบุรี อย่างเช่น
นายนิโกลาส์ แชรแวส (Nicolas Gervese) เขามีบันทึกถึงเมืองจันทบุรีสมัยนั้นว่า “แม้ว่าบ้านเมืองทาง
ตะวันออกเฉียงใต้จะไม่สู้ใหญ่โตนัก แต่ก็มีความงดงามแปลกแตกต่างกันไป จันทบูร (Chantebounne)
เป็นเมืองที่งามยิ่งกว่าเมืองอื่นๆ อย่างปราศจากข้อสงสัย มีการป้องกันแข็งแรงตามควรแก่สภาพท้องถิ่น
เจ้าเมืองหาง ผู้มีสมญานามว่าพระองค์ด�ำ (le Roy noir) ผู้สร้างเมืองพิษณุโลก เป็นผู้สร้างเมืองจันทบูรขึ้นที่
ต�ำบลชายน�้ำ  และพระราชทานนามให้ไว้เป็นเมืองด่านติดต่อกับประเทศกัมพูชา และอยู่ห่างจากทะเลเพียง
ชั่วระยะทางเดินหนึ่งวันเท่านั้น” (Gervese, 2007 : 65 see his brief story and advent in Smithies,
2012, pp. 7-8)
แชรแวสมีเจตนายกย่องในความงามของทัศนียภาพเมืองจันทบุรี แต่การที่เขากล่าวว่า “เจ้าเมืองหาง  
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ผู้มีสมญานามว่าพระองค์ด�ำ  (le Roy noir) ผู้สร้างเมืองพิษณุโลก เป็นผู้สร้างเมืองจันทบูร” (Gervese,
2007, p. 65) ก็มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะค�ำว่า “พระองค์ด�ำ” ชวนให้นึกถึงสมเด็จพระนเรศวร
ยิ่งว่ามีความเกี่ยวข้องกับเมืองพิษณุโลก ยิ่งชวนให้นึกว่าแชรแวสหมายถึงสมเด็จพระนเรศวร แต่การที่
ไม่มีหลักฐานอื่นสนับสนุน เมืองพิษณุโลกก็มีอยู่ก่อนหน้าสมเด็จพระนเรศวรมาเป็นเวลานานแล้ว ตั้งแต่
ในสมัยสุโขทัย ความเป็นไปได้ส�ำหรับที่มาของข้อมูลที่แชรแวสบันทึกนั้นก็คือมุมมองของคนในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์ที่เข้าใจไปว่า สมเด็จพระราเมศวรคือสมเด็จพระนเรศวรองค์เดียวกัน  
นอกจากการเข้ามาตั้งชุมชนของชาวยวนหรือ “โยนก” ในสมัยอยุธยาตอนต้น (อโยธยา) ในสมัย
อยุธยาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ยังมีชาวญวนนับถือคริสต์ศาสนา ที่เรียกว่า “ญวนคริสตัง”
อพยพหลบหนีการเบียดเบียนทางศาสนาจากเวียดนามเข้ามาตั้งชุมชนอยู่ที่บริเวณตัวเมืองจันทบุรี ริมแม่น�้ำ
จันทบุรีทางทิศตะวันออก เกิดเป็นชุมชนชาวญวนคริสตัง มีศูนย์กลางอยู่ที่โบสถ์วัดน้อย ได้มีการปรับปรุง
โบสถ์หลายครั้ง กระทั่งการบูรณะครั้งที่ 5 ได้มีการรื้อโบสถ์ไม้ทิ้งไป สร้างเป็นโบสถ์อาคารสถาปัตย์ถาวรที่
สวยงามเรียกว่า “อาสนวิหารพระแม่มารีอาปฏิสนธินิรมล” หรือที่ชาวจันทบุรีนิยมเรียกว่า “โบสถ์เมืองจันท์”
หรือ “โบสถ์จันทบุรี” ได้รับยกย่องว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน    
ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายนั้นเอง ก็มีชาวจีนแต้จิ๋วเข้ามาตั้งถิ่นฐานท�ำมาค้าขาย เกิดเป็นชุมชน
เมืองแต้จิ๋วขึ้นคล้ายคลึงกับเมืองปราจีนบุรี ชาวเชียงใหม่ ญวนคริสตัง และจีนแต้จิ๋วได้อยู่ร่วมสมพงศ์
แต่งงานอยู่กินกับชาวเขมรและชาวชองพื้นเมือง ก็เกิดเป็นที่มาของชุมชนเมืองจันทบุรีที่บริเวณตัวเมือง
จันทบุรีในปัจจุบัน ส�ำหรับประเด็นเรื่องเมืองจันทบุรีที่ค่ายเนินวง ว่าเป็นเมืองเก่าหรือเมืองใหม่นั้น ไม่เป็น
ปัญหาที่ใหญ่หลวงเท่าไรนัก เพราะโปราสถานป้อมค่ายเนินวงนั้นมีอายุอยู่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ปรากฏใน
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์  ว่ารัชกาลที่ 3 ทรงโปรดให้สร้างป้อมขึ้นที่เมืองจันทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2377
เพื่อใช้ส�ำหรับการสงครามที่มีกับเวียดนาม (Thipakornwong, C., 2012, pp. 1152-1153)  
แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าชุมชนผู้คนอยู่อาศัย จะเพิ่งมีในบริเวณนี้หลังสงครามกับเวียดนามใน
รัชกาลที่ 3 แต่อย่างใด เพราะยังมีความเป็นไปได้เช่นกันว่าจะมีการขยายตัวของชุมชนระดับพื้นถิ่นมายัง
บริเวณนี้ดังจะเห็นได้จากสภาพของวัดโยธานิมิตที่เป็นร่องรอยการเข้ามาตั้งชุมชนของชาวเมือง เมื่อมีการ
สร้างป้อม ชุมชนก็ได้ย้ายออกไปชั่วคราว แต่เมื่อไม่มีสงครามกับเวียดนามแล้ว เจ้าพระยาพระคลังซึ่งเป็น
ผู้อ�ำนาจรับผิดชอบเมืองจันทบุรีในขณะนั้น จึงอนุญาตให้ชาวเมืองกลับเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยภายใน
ป้อมและวัดโยธานิมิตดังเดิม จากป้อมค่ายที่มีขึ้นเพื่อจะต่อสู้กับกองทัพเวียดนามก็ปรับปรุงจนกลายเป็น
ก�ำแพงเมืองจันทบุรีใหม่ในที่สุด (Thipakornwong, C., 2012, p. 1153)  
“วัดโยธานิมิต” ตั้งอยู่ภายในก�ำแพงเมืองจันทบุรี ต�ำบลเนินวง อ�ำเภอเมืองจันทบุรี ถือเป็นวัด
ส�ำคัญประจ�ำเมืองจันทบุรี ถึงแม้จะมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับอายุของวัดว่า สร้างขึ้นในคราวเดียวกับป้อมเนินวง
หรือมีอยู่ก่อนแล้วนั้น เมื่อพิจารณาสภาพโบราณสถานของวัดที่มีโครงสร้างพื้นฐานก่อด้วยศิลาแลง จากนั้น
จึงมีอิฐก่อสอปูนขึ้นไปถึงชั้นบนก็พอจะเข้าใจได้ว่าเป็นวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างที่มีมาก่อนรัตนโกสินทร์
อย่างอื่นเช่น อาคารโบสถ์ วิหาร พระพุทธรูปปูนปั้น และเจดีย์ประธานภายในวัด เป็นรูปแบบของสมัย
รัตนโกสินทร์ทั้งสิ้น (Amatayakul, T., 1973, pp. 22-23)   
“เขาพลอยแหวน” อ�ำเภอท่าใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองราว 10 กิโลเมตร แต่หากเดินทางมา
จากทางด้านระยอง จะถึงบริเวณเขานี้ก่อนเข้าสู่ตัวเมือง เขาพลอยแหวนมีลักษณะบางอย่างที่บ่งบอกถึง
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ความเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของย่านจันทบุรี เพราะเป็นภูเขาที่เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทหินชนวนด�ำ 
ปัจจุบันเคลื่อนย้ายจากที่ประดิษฐานเหนือยอดเขา ลงมาไว้ภายในวัดด้านล่างภูเขา ส่วนบนยอดเขานั้นท�ำ
พระพุทธบาทจ�ำลองไปไว้แทน บนยอดเขายังมีสถูปเจดีย์ส�ำคัญประจ�ำเมือง (ทรงลังกา) ได้รับการบูรณะใน
สมัยรัชกาลที่ 4 (Amatayakul, T., 1973, p. 24)  
“วัดบน” อยู่ติดด้านล่างเขาพลอยแหวนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ยังพบทับหลังแบบถลาบริวัต  ิ
เคลื่อนย้ายหรือน�ำมาจากเมืองโบราณเพนียดอีกด้วย บนยอดเขาพลอยแหวนจะแลเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของ
จันทบุรี มองเห็นบริเวณโดยรอบได้ชัด อาทิ ตัวอ�ำเภอท่าใหม่ อ�ำเภอเมืองจันทบุรี ปากน�้ำจันทบุรี ปากน�้ำ
แขมหนู  ย่านบางกระไช อ่าวกระเบน เป็นต้น
เขาพลอยแหวนเป็นสถานที่โด่งดังรู้จักในหมู่ชาวต่างชาติ เพราะพบทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่า
เช่น ทับทิม นิล พลอยสีต่างๆ กล่าวกันว่าชาวบ้านในละแวกย่านภูเขาแห่งนี้ ปีใดท�ำไร่ท�ำสวนไม่ได้ผลก็จะ
พากันมาขุดพลอยไปขาย หากโชคดีขุดได้ทับทิมก็จะร�่ำรวยกันไป (Amatayakul, T., 1973, pp. 23-24)
นอกจากนี้เขาพลอยแหวนยังพบหินแร่ชนิดต่างๆ ชาวบ้านเรียกว่า “ขี้แร่” แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดอ่อนที่พบ
เหนือผิวดิน ไม่สามารถน�ำเอาไปเจียระไนเป็นหัวแหวน และหินแร่ชนิดแข็ง จะพบในชั้นใต้ผิวดิน เมื่อขุดน�ำ
ไปเจียระไน ก็จะได้หัวแหวนประดับสวยงาม  
ความรู้เรื่องเขาพลอยแหวนในฐานะแหล่งอัญมณีมีค่านี้ไม่ปรากฏแน่ชัดว่า เริ่มรู้กันตั้งแต่เมื่อใด ตั้งแต่
ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองจันทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2419 ก็ทรงมี
พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับการขุดพลอยที่เขาพลอยแหวนไว้แล้ว โดยชาวบ้านในท้องถิ่นอาจรู้กันมานานก่อน
หน้านั้นแล้ว (Chulalongkorn, K., 1965, pp. 12-13) อีกทั้งยังปรากฏในบันทึกของต่างชาติที่เดินทางเข้า
มาส�ำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้น (Neale, 1995, pp. 159-164)  
ปั จ จุ บั น เขาพลอยแหวนเป็ น ที่ ตั้ ง ของวั ด เขาพลอยแหวน การขุ ด หาอั ญ มณี แ ละหิ น แร่ ไ ด้ ห ยุ ด
ชงั ก ไป ภายหลั ง จากถู ก ขุ ด น� ำ ออกนอกพื้ น ที่ ไ ปจนแน่ ใจว่ า ไม่ มี อั ญ มณี แ ละหิ น แร่ ห ลงเหลื อ อยู ่ ใ น
สถานที่ การขุดหาอัญมณีและหินแร่ได้ท�ำลายความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลง ในขณะเดียวกันก็ได้มีการสร้าง
ความเชื่อแก่เขาพลวง ที่อ�ำเภอมะขาม ให้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์แทนที่จนเขาพลวงเปลี่ยนชื่อใหม่เลียบแบบ
ลังกาว่า “เขาคิชฌกูฏ” (Fine Arts Department, 1971, p. 59) และมีประเพณีการขึ้นเขาคิชฌกูฏเพื่อ
ไหว้พระพุทธบาทจ�ำลองในเดือน 3 ได้รับความนิยมและโปรโมทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแสวงบุญอันดับ
ต้นๆ ของประเทศในเวลาต่อมา นอกจากนี้ในแง่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จันทบุรียังมีแหล่งโบราณ
สถานที่หาชมได้ยาก อย่างเช่น ตึกแดง และคุกขี้ไก่ ซึ่งเป็นร่องรอยเกี่ยวกับการเข้ามาของฝรั่งเศสในช่วงหลัง
ร.ศ. 112  เป็นต้น  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรในดินแดนที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศ เป็นประเด็นทาง
วิชาการที่ทราบกันอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะส�ำหรับดินแดนชายขอบของพระราชอาณาเขตอย่างจันทบุรีด้วยแล้ว  
ยิ่งเป็นเมืองท่าการค้าที่เขมรพระนคร จะต้องเข้ามาควบคุมดูแล เพื่อประโยชน์ในการเดินเรือติดต่อค้าขาย
และสานสัมพันธไมตรีกับดินแดนโพ้นทะเล อย่างอินเดีย จีน เปอร์เซีย เป็นต้น  
ชนพื้นถิ่นจันทบุรี นอกจากเขมรแล้ว ยังมีความเป็นไปได้ที่เมืองโบราณส�ำคัญเช่นเมืองเพนียดจะเป็น
เมืองที่สร้างและเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวชองเป็นชาวชองที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากเขมร จึงมีวิถีชีวิตแบบ
สังคมเมืองชายฝั่งทะเล ในขณะที่ก็ยังมีชาวชองอีกเป็นอันมากที่ใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ตามป่าเขาตอนในห่าง
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จากชายฝั่งเข้าไปแต่ยังอยู่ไม่ไกล เช่น ย่านอ�ำเภอมะขาม อ�ำเภอท่าใหม่ อ�ำเภอทับช้าง อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน
อ�ำเภอสอยดาว เป็นต้น ต่อแนวจนถึงแถบเขาอ่างฤาไน ในเขตอ�ำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรมีบทบาทอยู่นั้น ก็เป็นช่วงเดียวกับที่วัฒนธรรม
ทวารวดีก�ำลังรุ่งเรืองอยู่ในแถบภาคกลางของสยาม อีกทั้งยังมีศูนย์กลางใหญ่อยู่ในลุ่มแม่น�้ำบางปะกง
เช่น เมืองศรีมโหสถซึ่งก็จัดว่าตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเพนียด เมื่อพิจารณาเส้นทางคมนาคมตามแนวชายฝั่ง
ทะเล และเส้นแม่น�้ำบางปะกง แต่วัฒนธรรมทวารวดีก็กล่าวได้ว่ามิได้มีอิทธิพลครอบง�ำมากเท่าวัฒนธรรม
เขมร โบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับทวารวดีมีน้อยชิ้นกว่าของเขมรนั่นก็ส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งน่าจะ
สืบเนื่องจากความเป็นเครือญาติชาติพันธุ์กันระหว่างเขมรและชาวชองในพื้นที่ ต้องรอจนกระทั่งรัชกาล
สมเด็จพระราเมศวร ศูนย์อ�ำนาจจากภาคกลางของสยาม จึงเข้ามามีบทบาทครอบง�ำสลับกันบ้าง โดยวิธีการ
เติมก�ำลังคนอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งเข้าไปในพื้นที่  
นอกจากนี้จันทบุรียังมีชุมชนชาวญวนคริสตังที่เกิดจากการอพยพเข้ามาของคนญวนที่นับถือคริสต์
จากเวียดนามในสมัยอยุธยาตอนปลายจากพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของผู้คน การเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง
อารยธรรมส�ำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปอย่างเขมรพระนครและสยามอโยธยา ท�ำให้
เมืองจันทบุรีมีอัตลักษณ์โดดเด่น นอกจากเหนือทัศนียภาพของเมืองชายฝั่งทะเลที่งดงามแล้ว ยังมีผู้คน
หลากหลายชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวยวน (โยนก) ชาวญวน (เวียดนาม) ชาวเขมร กลุ่มชาติพันธุ์ชองที่อยู่มาแต่เดิม
การเข้ามาของคนลาวจากภาคอีสาน ฯลฯ      
ปัจจุบันความส�ำคัญของเขาคิชฌกูฏ เขาสุกิม ที่ถูกประดิษฐ์สร้างประเพณีจนมีชื่อเสียง ผู้คนจาก
ทั่วประเทศต่างเดินทางมาเยือนภูเขาแห่งนี้ ควบคู่กับทัศนียภาพความงดงามของอ่าวกระเบน คุ้งวิมาน
แหลมเสด็จ หาดเจ้าหลาว ปากน�้ำแขมหนู ปากน�้ำจันทบุรี แหลมสิงห์ น�้ำตกพลิ้ว เขาสอยดาว ฯลฯ
เมืองจันทบุรีก็เป็นที่รับรู้ในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยว แต่เนื่องจากตั้งอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ ไปพอสมควร
ผู้คนจึงยังกระจุกอยู่ที่บางแสน พัทยา สัตหีบ ระยอง อย่างไรก็ตาม ล�ำพังภาพวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ก็คงไม่อาจ
ถือเป็นความงดงามได้อย่างสมบูรณ์หากปราศจากเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คน
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