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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย “การศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อ
น�าไปสูก่ารศกึษาสถาปัตยกรรมวดัในพระพทุธศาสนา” โดยมวีตัถปุระสงค์ในการศกึษาประวตัศิาสตร์และสถาปัตยกรรม
วดัพทุธศาสนา  ได้แก่  ประวตัศิาสตร์และเหตกุารณ์ส�าคญัในแต่ละยคุสมยั  กลุม่ชาตพินัธุ ์ การอพยพและการตัง้ถิน่ฐาน  
ต�าแหน่งทีต่ัง้ของวดั ยคุสมยัในการสร้างวดั รวมถงึรปูแบบสถาปัตยกรรมของอาคารส�าคญัภายในวดั ในเขตพืน้ทีช่ายฝ่ัง
ทะเลภาคตะวนัออก คอื จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุ ีและจงัหวดัตราด  ช่วงเวลาตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยา
ถงึสมยัรชักาลที ่5 กรงุรตันโกสนิทร์ เนือ่งด้วยลกัษณะของชุมชนในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกมกีารโยกย้ายถิน่ฐาน
บ่อยครั้ง รวมถึงมีการเข้ามาของกลุ่มคนต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์  จึงท�าให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้น  ส่งผลต่อ
การผสานศลิปสถาปัตยกรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัข้ึน จากการศกึษาพบว่า ต�าแหน่งของวดัในแต่ละยคุสมยัตัง้อยูบ่รเิวณ
ริมชายฝั่งทะเลเป็นส่วนใหญ่  มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่นภาคตะวันออก และได้รับอิทธิพลการประดับตกแต่ง
ด้วยศิลปะจีน 
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Abstract

This paper is based on a research entitled “A Historical Research on The East Coast of Thailand, for 
Architectural Study on Buddhist Temples”. This study examines both historical and architectural 
aspects of Buddhists temples in four provinces on the east coast of Thailand, which include Chonburi, 
Rayong, Chanthaburi and Trat, covering the historical time from the Ayutthayan period to the reign 
of King Rama V in the Rattanakosin period.  The purpose of this study is to examine local histories 
and historical events, ethnic groups, migrations and settlements in the areas.  The study also aims 
to examine the location of Buddhist temples, the periodization of Buddhist temples construction, 
and the architectural styles of other significant buildings within the temple areas.  This study 
demonstrates that local characteristics of communities on the east coast of Thailand are a result of 
migration and diversity of ethnic groups in the region.  Therefore, cultural diversity that derives from 
such migration and diversity of ethnic groups led to the formation of unique of art and architectural 
identities in the areas.  According to the research findings, Buddhist temples built in the study period 
are mostly located in coastal areas.  Their unique architectural styles are local to the east coast of 
Thailand, and Chinese influence on architectural decoration is evident.

Keywords:  history,  Buddhist temple architecture,  east coast of Thailand,  cultural diversity, 
ethnic groups
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บทน�า

พื้นที่ชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ประกอบด้วยจงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรุี  
และจังหวัดตราด  ในปัจจุบันยังไม่ค่อยได้รับความสนใจ
ต่อการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมเท่าท่ีควร 
เพราะมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่อนข้าง
น้อย  ด้วยความไม่แน่นอนในต�าแหน่งที่ตั้งของเมือง  
ชมุชนไม่อยูก่นัอย่างถาวร  มกีารโยกย้ายถิน่ฐานบ่อยครัง้  
รวมถึงมีการเข้ามาของกลุ ่มคนต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ ์        
จึงท�าให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้น ที่      
ผ่านมา มีผู้สนใจศึกษาในพื้นที่นี้เพียงไม่กี่คน ได้แก่ รอง-
ศาสตราจารย์ศรศีกัร วลัลโิภดม ผูเ้ขยีนเรือ่ง “อารยธรรม
ฝ่ังทะเลตะวนัออก” ซึง่มเีนือ้หาในเชงิประวตัศิาสตร์และ
โบราณคดี โดยส่วนใหญ่กล่าวถึงภาคตะวันออกตอนบน  
เช่น  เมอืงโบราณศรมีโหสถ ศรมีหาโพธิ ์และชมุชนลุม่น�า้
พานทอง อีกท่านหนึ่ง คือ ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง 
ผู้เขียนเรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นภาค
ตะวนัออก” และ “จติรกรรมฝาผนงัรมิฝ่ังทะเลภาคตะวนั
ออกของไทย” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม และ
จิตรกรรมฝาผนัง ในเขตภาคตะวันออก จะเห็นได้ว่ายัง
ไม่มีการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมของวัดพุทธศาสนาเลย  
ซึ่งจากการศึกษาภาคเอกสารและการส�ารวจภาคสนาม  
พบว่า  สถาปัตยกรรมวัดพุทธศาสนาในพื้นท่ีน้ีมีความ   
น่าสนใจอย่างมาก  เนื่องจากมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอัน
เกิดจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการ
ผสานศิลปสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวขึ้น จึง
สมควรศกึษาสถาปัตยกรรมวดัพทุธศาสนาในพืน้ทีช่ายฝ่ัง
ทะเลภาคตะวนัออกเพือ่บนัทกึข้อมลูอนัจะเป็นประโยชน์
ต่อท้องถิ่นต่อไป

บทความนี้ เป ็นส ่วนหนึ่งของงานวิจัย “การศึกษา
ประวัติศาสตร์พ้ืนท่ีชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย เพื่อน�าไปสู่การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดใน
พระพุทธศาสนา” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความ
สัมพันธ์ของประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมวัดพุทธ
ศาสนา  ได้แก่ ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ส�าคัญ  กลุ่ม
ชาติพันธุ์ ต�าแหน่งที่ตั้งของวัด ยุคสมัยในการสร้างวัด  

รวมถงึรปูแบบสถาปัตยกรรมของอาคารส�าคญัภายในวดั   
ซึง่มขีอบเขตการศกึษาในเขตจงัหวดัชลบรุ ี จงัหวดัระยอง  
จงัหวดัจนัทบรุ ีและจงัหวดัตราด  ช่วงเวลาตัง้แต่สมยักรงุ
ศรอียธุยาถงึสมยัรชักาลที ่5 กรงุรตันโกสนิทร์  โดยด�าเนนิ
การประมวลผลจากเอกสารทางประวตัศิาสตร์  ภาพถ่าย  
และแผนที่ ประกอบการส�ารวจภาคสนามด้วยการถ่าย
ภาพและการสมัภาษณ์  จากนัน้น�ามาเรยีบเรยีงข้อมลูทาง
ประวัติศาสตร์ประกอบข้อมูลของวัดส�าคัญที่เกิดขึ้นใน  
ยคุสมยัต่างๆ ท�าการวเิคราะห์และสรปุผลโดยการจดักลุ่ม
ในเชิงการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะร่วมและ
ลักษณะต่าง  

ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
วัดพุทธศาสนา

ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยนี้มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดี  
โดยก่อนสมยักรงุศรอียธุยาพืน้ทีบ่รเิวณนีถ้กูปกครองโดย
เขมรเป็นเวลานาน  ซึง่ยงัปรากฏหลกัฐานแหล่งโบราณคดี
ในเขตเมืองพะเนียด จังหวัดจันทบุรี ต่อมาเม่ือกรุง
ศรีอยุธยาเรืองอ�านาจแผ่อิทธิพลปกครองดินแดนกว้าง
ไกลรวมถึงเขมรและภาคตะวันออกของไทยด้วย  พื้นที่นี้
จึงมีการพัฒนาขึ้นเป็นหัวเมืองใหญ่และมีความส�าคัญต่อ
การปกครองในระดับประเทศตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
เป็นต้นมา

สมัยกรุงศรีอยุธยา 
(พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310)

ภาพรวมของบ้านเมืองในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวัน-
ออกในสมยักรงุศรอียธุยานัน้  ปรากฏเมอืงส�าคญั 2 เมอืง 
คือ เมอืงจนัทบรู และเมอืงบางปลาสร้อย (ชลบรุ)ี ซ่ึงเมอืง
จนัทบรูหรอืเมอืงจนัทบรุเีป็นหวัเมอืงชัน้นอกมหีน้าทีค่อย
ควบคุมเขมรไม่ให้กลับมามีอ�านาจอีกครั้ง  สันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นมณฑลใหญ่ที่สุดในบริเวณน้ี อีกเมืองหน่ึงคือ
เมอืงชลบรุ ีในสมยันัน้เรยีกว่า เมอืงบางปลาสร้อย ซึง่หาก
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เทียบความส�าคัญของเมืองชลบุรีในรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพระงั่ว) พ.ศ. 1919 เมือง
ชลบุรีจัดเป็นเมืองจัตวา มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช   
ท�าหน้าทีส่่งส่วยให้กบักรงุศรอียธุยา (วฒันธรรม พฒันาการ
ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด
ชลบุรี 2542, 52) (ภาพที่ 1)  

จากแผนที่แสดงเส้นทางบกในการเดินทัพจากกรุง
ศรีอยุธยาไปเขมร (กัมพูชา)  จะเห็นว่ามี 2 เส้นทาง  โดย
เส้นทางหลักที่ใช้ คือ เส้นทางผ่านปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์ 
ตรงไปยังเขมร  ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งลัดเลาะชายฝั่งทะเล
ผ่านปราจีนบุรี ชลบุรี บางละมุง สัตหีบ ระยอง แกลง 

จันทบุรี และตราด ซึ่งแสดงให้รู้ว่าหัวเมืองเหล่านี้เป็น
เมืองส�าคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ในสมยักรงุศรอียธุยานี ้ปรากฏวดัทีส่�าคญั  ได้แก่  วดัใหญ่
อินทาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีประวัติว่า  
“พระนครินทราธิราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งกรุง
ศรอียธุยา ได้เถลิงราชสมบตักิรงุศรอียธุยาได้ 2 ปี ได้เสดจ็
ประพาสเมืองชลบุรีโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
และได ้ทรงสร ้างวัดที่กลางเมืองชลบุรีขึ้นวัดหน่ึง 
พระราชทานนามว่า “วัดอินทาราม” เพื่อพ้องกับ
พระนามเดิมของพระองค์ที่มีพระนามว่า “เจ้านคร
อินทร์” ใน พ.ศ. 1955” (กรมศิลปากร 2518, 3)  พระ
อโุบสถมแีผนผังรปูสีเ่หล่ียมผนืผ้า  ยืน่มขุทางเข้าด้านหน้า
คลมุด้วยหลงัคาพาไลตามแบบแผนอยธุยา หลงัคาทรงจัว่ 
ซ้อน 2 ชั้น 2 ตับ บัวฐานแอ่นท้องส�าเภา ที่หน้าบันมี
ลวดลายปูนปั้นประดับถ้วยชามกระเบื้องเคลือบ (ภาพที่ 
2-3)  

อกีวดัหนึง่ คอื วดัโบสถ์ อ�าเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ี เล่า
ต่อสบืกนัว่าสร้างเมือ่ประมาณสมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย  
เคยใช้เป็นสถานทีท่�าพธิถีอืน�า้พพิฒัน์สตัยาของข้าราชการ
ในสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  ภายในวดัมโีบราณ
สถานคอื อโุบสถเก่า มแีผนผังรปูส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ยืน่มขุทาง
เข้าด้านหน้าทิง้หลงัคาพาไลรบัด้วยเสาไม้กลม  หลงัคาทรง
จัว่ซ้อน 1 ชัน้ 2 ตบั ส่วนเจดย์ี เป็นเจดย์ีทรงระฆงัคว�า่     
ปลียอดแหลม ตัง้บนฐานก่ออฐิรปูส่ีเหล่ียมจตัรุสั (ภาพที่ 
4-6)
 

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงเส้นทางบกในการเดินทัพในสมัย
กรุงศรีอยุธยา (ศิลปวัฒนธรรม 2556, 90)

ภาพที่ 2  ภาพด้านหน้าพระอุโบสถ วัดใหญ่อินทาราม ภาพที่ 3  ภาพด้านหลังพระอุโบสถ วัดใหญ่อินทาราม
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อีกพื้นที่หนึ่งซึ่งปรากฏวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ เมือง
จันทบุรี  ได้แก่  วัดตะปอนน้อย  อ�าเภอขลุง  ตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2125 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2227 ได้มี
การบรูณะต่อเตมิอกีครัง้หนึง่โดยเปลีย่นจากผนงัและเสา
ไม้ มาเป็นการก่ออฐิถอืปนู ตวัอโุบสถมแีผนผงัรปูสีเ่หลีย่ม
ผนืผ้า มงุด้วยกระเบือ้งดนิเผา หน้าบนัเป็นไม้แกะสลกัทัง้ 
2 ด้าน สันนิษฐานว่าเป็นช่างหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ส่วนด้านในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเขียน       
ขึ้นภายหลังในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายต่อสมัย
รตันโกสนิทร์ตอนต้น (สชุาต ิเถาทอง 2554, 164)  อกีวดั 
คอื วดัเกวยีนหกั  อ�าเภอขลงุ  อาคารส�าคญัภายในวดั คอื 
อุโบสถหลังเก่า ที่มีรูปทรงและลวดลายซึ่งสร้างโดยช่าง
สกุลอยุธยาที่สร้างประมาณปี พ.ศ. 2130 ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนปลาย หลักฐานยืนยันเป็นค�าบอกเล่า     

สืบต่อกันมาว่า ได้สร้างภายหลังวัดตะปอนน้อยเป็นเวลา 
5 ปี ซึ่งใบเสมาอุโบสถวัดตะปอนน้อยสลักไว้ พ.ศ. 2125 
(ภาพที่ 7-8)

นอกจากนี้ยังมี วัดบุปผาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด 
ซึง่เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในจงัหวดัตราด สร้างขึน้ตัง้แต่สมยั
อยธุยาราวรชัสมยัพระเจ้าปราสาททอง ปี พ.ศ. 2191  ใน
การเริ่มก่อสร้างวัดบุปผาราม เคยมีบันทึกว่า หลวงเมือง
เป็นผู้สร้าง และเนือ่งจากในสมยันัน้บรเิวณนีเ้คยเป็นเกาะ 
มีพ่อค้าชาวจีนไหหล�ามาจอดเรือ และได้ตั้งบ้านเรือนพัก
อาศัยบนเกาะนี้ คงจะได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นด้วย (ป้าย
จารึกภายในวัดบุปผาราม) มีอาคารส�าคัญภายในวัด  
ได้แก่ อุโบสถ วิหาร และมณฑป ตั้งอยู่ในเขตพุทธาวาส 
(ภาพที่ 9-10)

ภาพที่ 4  ด้านหน้าอุโบสถ  
วัดโบสถ์

ภาพที่ 5  ด้านหลังอุโบสถ  
วัดโบสถ์

ภาพที่ 6  เจดีย์ทรงระฆัง  
วัดโบสถ์

ภาพที่ 7  อุโบสถหลังเก่า  วัดตะปอนน้อย ภาพที่ 8  อุโบสถหลังเก่า  วัดเกวียนหัก
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สมัยกรุงธนบุรี  (พ.ศ. 2310 - พ.ศ. 2325)

หลังจากกรุงศรีอยุธยาได้เสียให้กับพม่าในปี พ.ศ. 2310 
ดนิแดนชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกได้มบีทบาทส�าคญัอกี
ครั้งในการกอบกู ้เอกราชของชาติภายใต้การน�าของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระยาตากในขณะนั้น)  
พระยาตาก ได้น�าก�าลังเคลื่อนผ่านฉะเชิงเทรา บางปลา
สร้อย จนไปถึงบ้านนาเกลือ บางละมุง ขณะน้ันพระยา
ตากคดิจะเอาเมอืงระยองเป็นทีต่ัง้รวบรวมก�าลงัพลต่อไป 
จึงไปตั้งค่ายอยู่ที่วัดลุ่ม (วัดลุ่มมหาชัยชุมพล) ที่เมือง
ระยอง (พลตรีจรรยา ประชิตโรมรัน 2543, 20) และ
ภายในเวลาสองวันพระยาตากก็สามารถเข้ายึดเมือง
ระยองได้ส�าเร็จ และได้เปลี่ยนฐานะตนเองเป็น “เจ้า
ตาก” ระหว่างตั้งทัพอยู่ที่เมืองระยองก็เกิดเหตุการณ์
วุ่นวายที่เมืองชลบุรี เนื่องจากนายทองอยู่นกเล็กตั้งตน 
ขัดขวางการรวบรวมก�าลังพลของเจ้าตาก ท�าให้เจ้าตาก
ต้องเร่งเดินทางมาปราบปราม และตั้งทัพอยู่ท่ีวัดหลวง 
(วัดใหญ่อินทาราม) จากนั้นพระองค์ก็ทรงยกทัพกลับมา
ที่เมืองระยอง  ซึ่งก่อนเข้ายึดเมืองจันทบูร  เจ้าตากได้น�า
พลทหารออกจากเมอืงระยองไปบ้านประแสร์  เมอืงแกลง  
และได้ตัง้ทพัทีว่ดัราชบลัลงัก์ บ้านทะเลน้อย หรอืเนนิสระ 
(จรีวรรณ รัตนประยูร (ชุมเปีย) 2552, 18) ปัจจัยหนึ่งใน
การตั้งทัพ ณ สถานที่แห่งนี้เพราะเป็นชัยภูมิที่ดี ทางทิศ
ตะวนัออกของวดัใกล้กบัแม่น�า้ประแสร์  สามารถเดนิเรอื
ออกสูอ่่าวไทยได้  จากนัน้กเ็ดนิทางไปเมอืงจนัทบรุซีึง่ถอื

เป็นเป้าหมายหลักและท�าการยึดเมืองจันทบุรีได้ส�าเร็จ  
แล้วจงึเคลือ่นพลไปเมอืงตราดโดยมจีดุหมายต้องการเรอื
ส�าเภาจ�านวนมากเพือ่น�าไปใช้ในการสงคราม อกีทัง้เมอืง
ตราดมคีนจนีเช้ือสายแต้จิว๋เหมอืนกบัพระองค์อยูม่ากน่า
จะให้การสนบัสนนุ เจ้าตากได้สัง่ให้ต่อเรอืรบและรวบรวม
อาวธุยทุธภณัฑ์เอาไว้  หลงัจากนัน้จงึได้เคลือ่นขบวนเรอื
ออกจากเมอืงจนัทบรุเีพือ่เดนิทางไปกอบกูก้รงุศรอียธุยา  
ที่กล่าวมานี้คือสรุปเหตุการณ์การรวบรวมก�าลังพลใน
การกอบกู ้เอกราชซึ่งน�าโดยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทีเ่กีย่วข้องกบัดนิแดนชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
(ภาพที่ 11)

จากบันทึกเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากนี้ จะเห็นว่า
ทรงใช้เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลผ่านหัวเมืองต่างๆ  และ
มีการตั้งทัพ ณ วัดส�าคัญดังที่กล่าวมา คือ วัดใหญ่         
อินทารามที่ได้กล่าวไปแล้ว  และวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองระยอง สันนิษฐานว่าน่าจะสร้าง
ขึน้สมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย เพราะตามประวตัเิล่าว่า
พระเจ้ากรุงธนบุรีพาทหารและพลเรือนมาผูกช้างผูกม้า 
และพักแรมที่บริเวณโคนต้นสะตือ ซึ่งยังปรากฏอยู่จน  
ทุกวันนี้ และที่เรียกวัดลุ่ม เพราะเดิมเป็นสถานที่ลุ่มมาก 
(เอกสารประวัติวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, ม.ป.ป., 4)  อุโบสถ
หลังเก่ามแีผนผังเป็นรปูส่ีเหลีย่มผืนผ้า หลงัคาทรงจัว่ซ้อน 
2 ช้ัน 2 ตบั ประดบัด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ อกีวดัหนึง่ 
คือ วัดราชบัลลังก์ จังหวัดระยอง ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อใดไม่

ภาพที่ 9  อุโบสถ  วิหาร  และมณฑป  วัดบุปผาราม ภาพที่ 10  วิหาร  วัดบุปผาราม
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ภาพที่ 11  แผนที่แสดงเส้นทางเดินทัพของพระยาตากทั้งเส้นทางบกและเส้นทางเรือ (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2550, 82)

ปรากฏหลักฐานแน่ชัด บ้างว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนปลาย บ้างว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรด
ให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึน้ เพือ่อทุศิส่วนกศุลให้กับทหาร
ทีเ่สยีชวีติในวรีกรรมทุง่พลง  บ้านทะเลน้อย  ในครัง้ก่อน
เข้าตเีมอืงจนัทบรู (จรวีรรณ รตันประยรู (ชมุเปีย) 2552, 6)  

อโุบสถหลังเก่ามแีผนผังเป็นรปูส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ยืน่มขุด้าน
หน้าคลุมด้วยการทิ้งหลังคาพาไล หลังคาทรงจั่วซ้อน 2 
ชั้น 3 ตับ สิ่งที่น่าสนใจ คือ ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างที่  
มีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายศิลปะแบบจีน (ภาพที่ 
12-13)
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สมยักรงุรตันโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 1 -รัชกาลท่ี 5  
(พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2453)

ในสมยัต้นกรงุรตันโกสนิทร์ พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวนั-
ออกนี้ยังคงมีเกิดเหตุการณ์ส�าคัญอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแบ่ง
ได้เป็น 2 ด้านหลักๆ คือ ด้านการสงคราม และด้านการ
แปรพระราชฐาน

ด้ำนกำรสงครำม

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่3 
เกิดสงครามกับญวน ซ่ึงมีเรื่องกระทบกระท่ังกับไทยมา
ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีด้วยการแย่งชิงอ�านาจในเขมร การ
ท�าสงครามครั้งนั้นเมืองจันทบุรีถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์
ส�าคญัในการท�าสงคราม  พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้า- 
อยู่หัวทรงเกรงว่าญวนจะมายึดเอาเมืองจันทบุรีเป็นฐาน
ท่ีมั่นในการต่อสู ้กับไทย จึงจ�าเป็นต้องป้องกันเมือง 
จันทบรีุให้ปลอดภยัทีส่ดุ โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลงั 
(ดิศ บุนนาค) เป็นแม่กองสร้างป้อมค่าย และเมืองใหม่ที่
บ้านเนินวง ต�าบลบางกะจะ (วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดจันทบุรี 
2542, 36)  และสร้างป้อมปราการไว้ 2 ป้อม คือ ป้อม
ไพรีพินาศ และป้อมพิฆาตปัจจามิตร (ปัจจุบันคงเหลือ
ป้อมไพรีพินาศป้อมเดียว) ซ่ึงในครั้งน้ันพระองค์โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างวัดโยธานิมิตไว้ที่ค่ายเนินวงด้วย  อย่างไร
กต็ามสงครามระหว่างไทยกบัญวนได้ยดืเยือ้นานถงึ 14 ปี 

ภาพที ่12  อโุบสถหลงัเก่า  วดัลุม่มหาชยัชมุพล  จงัหวดัระยอง ภาพที่ 13  อุโบสถหลังเก่า  วัดราชบัลลังก์  จังหวัดระยอง

จึงยุติลง เมื่อญวนถูกฝรั่งเศสรุกรานและ ตกเป็น
อาณานคิมของฝรัง่เศสในสมยัรชักาลที ่5 (ภาพที ่14-15)

ภาพที ่14  ป้อมไพรพีนิาศ  ตวัป้อมอยูบ่รเิวณเนนิดนิด้านล่าง 
ด้านบนเป็นเจดีย์
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ภาพที่ 15  วัดโยธานิมิต  จังหวัดจันทบุรี

ต่อมาในสมยัรชักาลที ่5  หวัเมอืงชายฝ่ังทะเลภาคตะวนั-
ออกยังคงมีบทบาทส�าคัญในด้านยุทธศาสตร์การทหาร
และความมัน่คง ถอืเป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อเสีย่งต่อการเสยี
เอกราชของชาตอิกีครัง้หนึง่ อนัเนือ่งมาจากความขดัแย้ง
ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในยุคการล่าอาณานิคมจากชาติ
ตะวันตก  ซึ่งการสู้รบกับฝรั่งเศสนี้น�าไปสู่การสงครามใน
อ่าวไทย ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 
เหตุการณ์นี้ฝรั่งเศสซ่ึงเป็นชาติมหาอ�านาจพยายามใช้
กลวิธีต่างๆ คุกคามสิทธิของไทย  จนในที่สุดก็อ้างสิทธิ 
ยดึครองเมอืงจนัทบรุเีป็นเวลาถงึ 10 ปี ซึง่ฝรัง่เศสได้สร้าง
ฐานบัญชาการไว้ท่ีบริเวณปากน�้าแหลมสิงห์ จังหวัด
จนัทบรีุ โดยยงัคงมีหลกัฐาน คอื ตกึแดงและคกุขีไ้ก่  ต่อมา 
ไทยจ�าต้องยอมเสยีเมอืงตราดเพือ่แลกกบัการถอนทหาร
ฝรั่งเศสออกจากจันทบุรี หลังจากน้ัน 2 ปี ได้มีการท�า
หนังสือสัญญาขึ้นอีกฉบับหนึ่ง โดยมีจุดหมายที่จะขอคืน

เมืองตราด โดยฝรั่งเศสจะยอมยกเมืองตราดคืนให้ไทย  
แต่ฝ่ายไทยต้องยอมยกดินแดนเมืองพระตะบอง เมือง 
เสียมราฐ และเมืองศรีโสภณ ให้เป็นการแลกเปลี่ยน  

ด้ำนกำรแปรพระรำชฐำน 
 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
4 ทรงเสดจ็แปรพระราชฐานมายงั อ่างศลิา เนือ่งด้วยเป็น
สถานทีท่ีม่อีากาศดแีละอยูไ่ม่ไกลจากกรงุเทพฯ แต่ถงึแม้
จะเคยเสดจ็มาหลายครัง้แต่กไ็ม่ได้มกีารสร้างวงั ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์อาคาร   
พักฟื้นผู้ป่วย 2 หลัง คือ ตึกมหาราช และ ตึกราชินี และ
ให้เป็น อาไศรยสฐาน สืบมา (กรมศิลปากร 2483, 86-87)  
ซึง่ในสมยัรชักาลที ่4 ได้มกีารบรูณปฏสิงัขรณ์วดัอ่างศลิา 
ดังจะเห็นได้จากอุโบสถและมณฑปพระพุทธบาทที่มี     
รปูแบบพระราชนยิมต่อเนือ่งมาจากสมยัรชักาลที ่3 (ภาพ
ที่ 16-17)

อกีสถานทีห่นึง่ทีม่กีารเสดจ็แปรพระราชฐาน คอื เกาะสชีงั 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงเสด็จ
ประพาสด้วยเรือกลไฟซึ่งถือเป็นวิทยาการใหม่ในสมัย  
นั้น เกาะสีชังใช้เป็นที่พักรักษาพระอาการประชวรของ 
เจ้านายและพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างพระที่นั่ง   
และพระราชฐาน  พระราชทานนามว่า จุฑาธุชราชฐาน 
ด้านบนเนินเขามีอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร ซึ่งเป็น

ภาพที ่16  อโุบสถ เจดย์ี และมณฑป วดัอ่างศลิา  จงัหวดัชลบรุี ภาพที่ 17  อุโบสถ วัดอ่างศิลา  จังหวัดชลบุรี
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สถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เป็นการรวมอุโบสถและเจดีย์
ไว้ด้วยกนั ผงัอาคารเป็นรปูวงกลมผสมรปูแบบศลิปะแบบ
ตะวันตก และส่วนยอดเป็นองค์เจดีย์ (ภาพที่ 18)

นอกจากนี้ยังมีวัดส�าคัญอีกวัดหน่ึงท่ีสร้างขึ้นในสมัยกรุง
รตันโกสนิทร์  คอื  วดัใต้ต้นลาน  อ�าเภอพนสันคิม จงัหวดั

ชลบรุ ี สร้างขึน้ในสมยัปลายรชักาลที ่3 ประมาณปี พ.ศ. 
2380 (ป้ายจารึกภายในวัดใต้ต้นลาน) มีอาคารส�าคัญ   
คือ อุโบสถ มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ยกฐานสูง 
หน้าบันไม้แกะสลัก ประดับกระจกสี ประตูและหน้าต่าง
ก็เป็นไม้แกะสลักประดับกระจกสีด้วยเช่นกัน รอบพระ
อุโบสถเป็นลานประทักษิณ มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ ทาง
ด้านหลังมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท  ถัดไป 
ไม่ไกลมหีอพระไตรปิฎก ตัง้อยูก่ลางสระน�า้ มเีสา 12 ต้น
ยกสูง ตวัหอเป็นไม้ ฝาเป็นฝาปะกนแบบเรอืนไทย หลงัคา
เครื่องไม้มุงกระเบื้องเคลือบ ท�าเป็นทรงจัตุรมุข ประดับ
ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ (ภาพที่ 19-21)

ชาติพันธุ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐาน
 
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยตั้งถิ่นฐานรวมถึงอพยพเข้ามาใน 
เขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมีหลายกลุ่มหลาย      
เชื้อชาติ ได้แก่ ไทย จีน ญวน เขมร และชอง แต่กลุ่มที่มี
อทิธพิลต่อการสร้างวดัและรปูแบบสถาปัตยกรรมของวดั
มีเพียง 2 กลุ่ม คือ ชาวไทย (คนไทยพื้นถิ่นและชนชั้น
ปกครองทีม่าจากเมอืงหลวง) และชาวจนี  ซึง่ในบทความนี้ 
จะขอกล่าวถึงเฉพาะชาวจนี เนือ่งจากมีความน่าสนใจใน
ประเด็นการอพยพเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงอิทธิพลศิลปะ  
ที่ส่งผลต่อการประดับตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมวัด
พุทธศาสนา

ภาพที่ 18  อุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร  

ภาพที่ 19  อุโบสถ วัดใต้ต้นลาน  ภาพที่ 20  มณฑป วัดใต้ต้นลาน ภาพที ่21  หอพระไตรปิฎก วดัใต้ต้นลาน  
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• ชำวจีน  คือ กลุ่มคนต่างชาติที่อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่
เป็นจ�านวนมากทีส่ดุ เนือ่งจากชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก
เป็นเมอืงท่าในการตดิต่อค้าขายทางส�าเภากบัจนีมาตัง้แต่
สมัยสุโขทัยเรื่อยมา จนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอน
ต้นก็มีการอพยพหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้
อย่างเป็นหลกัแหล่ง  ซึง่ชาวจนีทีอ่พยพเข้ามาในเขตพ้ืนที่
ภาคตะวนัออกส่วนใหญ่เป็นจนีแต้จิว๋จากภาคตะวนัออก
เฉียงใต้ของจีน ซึ่งจากบันทึกในปี พ.ศ. 2392-2393  มี

ชาวจีนอาศัยอยู่ตามชุมชนรอบปากอ่าวไทยประมาณ 
125,000 คน (อรพนิท์ ค�าสอน 2555, 78) และจากแผนที่
แสดงการรวมกลุ่มของชาวจีนในภูมิภาคตะวันออกใน 
พ.ศ. 2490  พบว่ามีประชากรชาวจีนอาศัยอยู่ในบริเวณ
จงัหวดัชลบรุมีากทีส่ดุ รองลงมาเป็นจงัหวดัตราด จงัหวดั
ระยอง และจังหวัดจันทบุรี ตามล�าดับ การเป็นแหล่ง
ชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่นี้จึงส่งผลต่อการผสานศิลปะจีน
ในสถาปัตยกรรมส�าคัญของพื้นที่ ได้แก่ ลายหน้าบัน     

ภาพที่ 22  หน้าบันอุโบสถ  วัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง  ปั้นปูน
และประดับกระเบื้องเป็นรูปหงส์

ภาพที่ 23  ซุ้มประตูอุโบสถหลังเก่า
วัดอุดมธัญญาวาส จังหวัดระยอง
ปั้นปูนลวดลายคล้ายศิลปะจีน

ภาพที่ 24  ซุ้มประตูอุโบสถหลังเก่า
วัดตาลล้อม จังหวัดชลบุรี  ประดับถ้วย
ชามกระเบื้องประดับลายพฤกษชาติ

ภาพที่ 25  หน้าบันอุโบสถหลังเก่าวัดบางเป้ง  จังหวัดชลบุรี 
ประดับด้วยถ้วยชามกระเบื้องและผูกลวดลายประกอบแบบ
ผสมศิลปะจีน

ภาพที่ 26  จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบุปผาราม 
จังหวัดตราด เขียนเป็นรูปหงส์และลวดลายแบบศิลปะจีน
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ภาพที่ 27  ซุ้มประตู วัดราชบัลลังก์ จังหวัดระยอง ประดับ
ด้วยลวดลายปูนปั้นรูปพรรณพฤกษาแบบศิลปะจีน

ภาพที่ 28  ซุ้มหน้าต่าง วัดราชบัลลังก์ จังหวัดระยอง 
ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นรูปนกกระเรียนและดอกไม้
พฤกษชาติ

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ซุ้มประตูอุโบสถเก่าวัดอุดมธัญญา
วาส ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง วัดราชบัลลังก์ จังหวัด
ระยอง หน้าบันอุโบสถเก่าวัดบางเป้ง หน้าบันและซุ้ม
ประตูวัดตาลล้อม จังหวัดชลบุรี และจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในอโุบสถวดับปุผาราม จงัหวดัตราด เป็นต้น (ภาพที่ 
22-28)

บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
วัดพุทธศาสนาในพื้นที่ศึกษา
 
จากการศึกษาประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมวัดพุทธ-
ศาสนาในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ดังท่ีได้
กล่าวมา พบว่าสถาปัตยกรรมวัดพุทธศาสนามีความ
สมัพนัธ์กบัทีต่ัง้  รูปแบบสถาปัตยกรรมมคีวามสมัพนัธ์กบั
ยุคสมัย และมีการประดับตกแต่งจากอิทธิพลศิลปะต่าง-
ชาติ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้

1. ที่ตั้งของวัดพุทธศาสนา

เมื่อน�าชื่อวัดต่างๆ ในประวัติศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น
มาระบุต�าแหน่งลงในแผนท่ีภูมิศาสตร์ จะเห็นได้ว่าวัด
เกือบทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ทั้งนี้เนื่องจาก

สภาพทางภมูศิาสตร์ของพืน้ทีบ่รเิวณนีเ้ป็นพืน้ทีลุ่ม่ปาก-
อ่าวสลับกบัเนนิเขาเตีย้ๆ มแีม่น�า้และคลองหลายสายไหล
ผ่านลงสูท่ะเล พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลจงึเหมาะแก่การตัง้ชมุชน
ที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ มากกว่าพื้นที่ตอนเหนือ
ของภูมิภาคที่มีลักษณะเป็นทิวเขา ซ่ึงมีสัมพันธ์กับเส้น
ทางคมนาคมในประวัติศาสตร์ ประกอบกับการติดต่อ
ค้าขายกับต่างชาติที่ใช้เป็นท่าเรือสินค้าและจุดจอดพัก
เรือ ดังน้ันจึงได้ค�าตอบที่แน่ชัดเรื่องต�าแหน่งของชุมชน
และบ้านเมอืงว่ามพีฒันาการความเจรญิอยูใ่นเขตชายฝ่ัง
ทะเลตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (ภาพที่ 29)

2. รูปแบบสถาปัตยกรรมวัดพุทธศาสนา

จากการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารส�าคัญ
ภายในวดัพทุธศาสนาในพืน้ทีศ่กึษา  พบว่ามรีปูแบบค่อน
ข้างหลากหลายทั้งประเภทอาคารและรูปทรงอาคาร  ใน
ที่นี้จึงจะขอวิเคราะห์ถึงอาคารส�าคัญที่พบเหมือนกันทุก
วัด คือ โบสถ์และวิหาร เป็นหลัก  ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 
3 แบบ ดังนี้

แบบที ่1  มแีผนผังเป็นรปูส่ีเหล่ียมผนืผ้า  ทิง้หลงัคาพาไล
คลมุมขุทางเข้าด้านหน้า  รบัชายคาด้วยเสาลอย  บางวดั
มีการใช้ฐานแบบแอ่นท้องส�าเภาตามแบบแผนของกรุง
ศรีอยุธยา  ส่วนหลังคาเป็นทรงจั่วมีทั้งแบบชั้นเดียวและ
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ภาพที่ 29  แผนที่ภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก แสดงที่ตั้งวัดพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์  
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบซ้อน 2 ชั้น  โดยทั่วไปมีประตูทางเข้า 2 ประตู (ซ้าย
และขวา)  อันประกอบด้วย วัดใหญ่อินทาราม วัดโบสถ์  
จังหวัดชลบุรี วัดราชบัลลังก์ จังหวัดระยอง และวัด
บุปผาราม จังหวัดตราด ซึ่งรูปแบบอาคารลักษณะนี้ยัง
พบได้ที่วัดอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงกัน อาคารส่วนใหญ่ที่
มีรูปแบบนี้มักจะพบในวัดท่ีสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
(ภาพที่ 30)

แบบที ่2  มแีผนผังเป็นรปูส่ีเหลีย่มผืนผ้าเช่นกนั แต่แตก-
ต่างกันที่มีเสาลอยภายนอกท�าหน้าที่รับชายคาโดยรอบ  
โดยทัว่ไปมปีระตทูางเข้า 2 ประต ู(ซ้ายและขวา) และยก
ฐานในระดบัไม่สูงนกัท�าให้เข้าถงึได้สะดวก ประกอบด้วย 
วัดตะปอนน้อย และวัดเกวียนหัก จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
อาคารส่วนใหญ่ที่มีรูปแบบนี้ก็มักจะพบในวัดที่สร้างใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน (ภาพที่ 31)
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ภาพที่ 30  รูปแบบสถาปัตยกรรมของอุโบสถและวิหาร แบบที่ 1 มีการทิ้งหลังคาพาไลคลุมมุขทางเข้า

แบบที่ 3  มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาจมีเสาลอย
ภายนอกรับมุขหลังคาทางด้านหน้าและด้านหลัง หรือมี
เสาลอยรอบอาคาร  โดยลกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากแบบที่ 
1 และแบบที ่2 อย่างชดัเจน คอื ตวัอาคารมคีวามสงูใหญ่ 
ยกฐานสูง และมีการซ้อนหลังคาหลายชั้น มักพบอาคาร
รูปแบบนี้ในวัดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ วัดอ่างศิลา  
และวัดใต้ต้นลาน จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 32)

ภาพที่ 31  รูปแบบสถาปัตยกรรมของอุโบสถและวิหาร แบบที่ 2 มีเสาลอยรับชายคาโดยรอบ

3. การประดับตกแต่ง

ลักษณะเฉพาะตวัอย่างหนึง่ของรปูแบบสถาปัตยกรรมใน
พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกนี ้คอื การประดบัตกแต่ง
ทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากศลิปะจนี  ด้วยวธิกีารประดบัถ้วยชาม
กระเบื้องเคลือบ ลวดลายปูนปั ้นพรรณพฤกษาใน
ฉนัทลกัษณ์แบบจนี  รวมถงึภาพมงคลต่างๆ ในงานเขยีน
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ภาพที่ 32  รูปแบบสถาปัตยกรรมของอุโบสถและวิหาร แบบที่ 3 มีเสาลอยรับมุขทางเข้า ตัวอาคาร ฐาน และหลังคายกสูง

สีจิตรกรรมฝาผนัง โดยส่วนใหญ่นิยมประดับที่หน้าบัน 
ซุม้ประตแูละซุม้หน้าต่าง  ซึง่การผสานศลิปะต่างชาตกิบั
สถาปัตยกรรมไทยถอืเป็นความสร้างสรรค์อย่างหนึง่ ทีส่่ง
ผลให้สถาปัตยกรรมมคีวามงดงามแปลกตาและมลีกัษณะ
เฉพาะตวั ได้แก่  วดัลุม่มหาชยัชมุพล  วดัอดุมธญัญาวาส  
วัดราชบัลลังก์ จังหวัดระยอง วัดบางเป้ง ตาลล้อม  
จังหวัดชลบุรี และวัดบุปผาราม จังหวัดตราด

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาประวัติศาสตร์เก่ียวกับท่ีตั้งของวัดใน      
ยคุสมยัต่างๆ  นอกจากมคีวามสมัพนัธ์กบัภมูศิาสตร์และ
เส้นทางคมนาคมแล้ว ยงัแสดงถงึต�าแหน่งบ้านเมอืงแหล่ง
ความเจริญในอดีต เพราะวัดมักเกิดขึ้นตามชุมชนที่รวม
กนัอยูอ่ย่างหนาแน่นถาวรมาเป็นเวลานาน  ซึง่ความเจรญิ

บรเิวณชายฝ่ังทะเลนัน้อาจเกดิจากการเป็นเมอืงท่าในการ
ติดต่อค้าขาย หัวเมืองส�าคัญทางการเมืองการปกครอง  
รวมถึงการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์  

ส�าหรับรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดในพื้นที่ศึกษานั้น  
เนือ่งจากวดัส่วนใหญ่เป็นวดัราษฎร์ตัง้อยูค่่อนข้างห่างไกล
พระนคร จงึมรีปูแบบสถาปัตยกรรมแบบภาคกลางผสาน
ศิลปะพื้นถิ่น และมีขนาดปานกลางไม่ใหญ่โตเท่าใดนัก  
แต่ส่ิงที่น่าสนใจซึ่งส่งผลให้เกิดศิลปสถาปัตยกรรมแบบ
สร้างสรรค์ นั่นคือ การประดับตกแต่งที่ได้รับอิทธิพล   
จากศิลปะจีน ซึ่งพบได ้โดยทั่วไปในวัดส�าคัญทาง
ประวตัศิาสตร์ตลอดแนวชายฝ่ังทะเล  ทัง้นีข้้อมลูทีไ่ด้จาก
การศึกษานี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานอันน�าไปสู่การศึกษา    
อัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นในเขตชายฝั่ง 
ทะเลภาคตะวันออกต่อไป
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