
 

บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่อง 
 
 ชุม ชนริมน้้าอัมพวาเป็นแบบอย่างการสืบรักษาชุมชนริมน้้าที่มีประวัติศาสตร์ ประเพณี 

วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิน่ทีช่าวชุมชนได้ร่วมกันสืบรักษาไว้ วิถีชีวิตชุมชนที่
ใกล้ชิดผูกพันกับสายน้้ายังคงปรากฏอย่างโดดเด่น ชุมชนอัมพวาเป็นสถานที่ที่มีความพร้อม จึงเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตโิดยเฉพาะ 
ตลาดน้้าอัมพวา อัมพวาเป็นชุมชนที่มีมาแต่ปลายกรุงศรีอยุธยา บ้านเรือนในอดีตที่ปลูกสร้างอยู่
ริมคลองอัมพวาเป็นเรือนแพ จากนั้นเปลี่ยนมาเป็นเรือนไม้ริมน้้า ซึ่งถึงวันนี้ชาวชุมชนยังคงรักษา
เอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานแบบเดิมไว้ (สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว, 2553 (21 มีนาคม)) 
 ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลเด นมาร์กได้ให้งบประมาณสนับสนุนผ่านโครงการ “อนุรักษ์ 
ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อม TCEP” เพื่ออนุรักษส์ิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของไทยโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม
ริมฝั่งคลอง โดยรัฐบาลไทยได้คัดเลือกชุมชนเข้าโครงการ 3 พื้นที ่เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ได้แก่ พื้นที่
จังหวัดนนทบุรี พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ( คลองอัมพวา) และพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ (กอง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2553 (21 มีนาคม)) 
 ผลส้าเร็จจากโครงการอนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมชุมชนริมคลองอัมพวา  
ท้าให้ “โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ”์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโกประจ้าปี  2551 (กระทรวง
วัฒนธรรม, 2553 (21 มีนาคม) 
     อ้าเภออัมพวาแต่เดิมนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นในสมัยใด รู้แต่เพียงว่าเคย
รวมอยู่กับเมืองราชบุรี เรียกว่า “แขวงบางช้าง” เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความเจริญทั้งทางด้านการ  
เกษตรและการค้ามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา แขวงบางช้างมีตลาดค้าขาย
ชื่อ “ตลาดบางช้าง” มีนายตลาดเป็นสตรีชื่อ “น้อย” ซึ่งต่อมาได้รับ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น
ท้าวแก้วผลึก คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ทรงยกฐานะ
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แขวงบางช้างขึ้นเป็น “อ้าเภออัมพวา” ตามชื่อคลองอัมพวาอันเป็นที่ต้ังของที่ว่าการอ้าเภอ และ
ต้าบลบางช้างก็ได้กลายเป็นต้าบลหนึ่งในอ้าเภออัมพวา ภายใต้การปกครองของเมืองสมุทรสงคราม 
ปัจจุบันอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่การปกครองทั้งสิ้น 170.164 ตารางกิโลเมตร 
แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ต้าบล 96 หมู่บ้าน ได้แก่ ต้าบลอัมพวา ต้าบลแควอ้อม ต้าบลท่าคา 
ต้าบลบางแค ต้าบลบางช้าง ต้าบลบางนางลี่ ต้าบลปลายโพงพาง ต้าบลแพรกหนามแดง ต้าบลยี่สาร 
ต้าบลวัดประดู่ ต้าบลสวนหลวง และต้าบลเหมืองใหม่ (สายรุ้ง เฮงซอ, 2543 : 51-54) 
      ชุมชนอัมพวามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับพระบรมราชจักรีวงศ์ เพราะต้าบลบางช้าง 
อ้าเภออัมพวา เป็นนิวาสถานเดิมของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินใีนพระบาทสมเด็จ- 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ซึ่งได้สมรสกับรัชกาลที่ 1 เมื่อรัชกาลที่ 1 ยังทรง
ด้ารงต้าแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อรัชกาลที่ 1 ทรงขึ้น
ครองราชย์ พระประยูรญาติของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์จึงได้เป็นราชินิกุล “บางช้าง” ซึ่งเป็น
ราชินิกุลแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (ราชินิกุลคือสกุลของพระญาติสายตรงของสมเด็จพระบรมราชินี 
ในแต่ละรัชกาล) ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ความ
เกี่ยวพันของแขวงบางช้างกับราชวงศ์จักรีก็ยิ่งสูงขึ้น เพราะแขวงบางช้างเป็นที่พระราชสมภพของ
รัชกาลที่ 2  และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 ด้วยเหตุที่เป็นสถานที่
ประสูติของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีต้นราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ จึงท้าให้มีเจ้านายเสด็จ 
ประพาสเมืองนี้อยู่เสมอ เช่น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เคยเสด็จฯ มาทรง
สร้างพระปรางค์ที่วัดอัมพวันเจติยาราม (อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, บรรณาธิการ. 2544 : 9) 
 อัมพวาได้รับการเรียกขานเป็นเมืองศิลปิน ในฐานะที่เป็นเมืองพระราชสมภพของรัชกาล 
ที่ 2  ซึ่งทรงเป็นยอดกวีด้านการแต่งบทละครทั้งละครในและละครนอก และเป็นถิ่นก้าเนิดของศิลปิน 
เอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (นายศร ศิลปะบรรเลง) มือระนาดเอก ครูเอ้ือ 
สุนทรสนาน หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ นักแต่งเพลงระดับบรมครู อีกทั้งอัมพวายังเป็นเมือง
ที่รวบรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ไว้มากมาย อาทิ การท้าเคร่ืองเบญจรงค์ การท้าหัวโขน และ
ดนตรีไทยที่เลื่องชื่อ เมืองแห่งศิลปินนี้ยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์ เมืองนี้มีอดีตที่
น่าค้นหา ยิ่งเปิดหน้าประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปก็ยิ่งเข้าใจว่าท้าไมผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ต่างก็อยาก 
สืบสานวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ นั่นก็เพราะสายใยแห่งความรักในบ้านเกิด ความหลงใหลในศิลปะ และการ 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่โยงใยจากรุ่นสู่รุ่นไม่เคยเปลี่ยนแปลง (ผลิตะวัน, 2551 : 16-17) 
  ปัจจุบันคนไทยก้าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม จริยธรรมและพฤติกรรม เชื่อมโยงถึง
การด้าเนินชีวิต ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคม เป็นผลกระทบ
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จากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
สร้างสรรค์ยังมีน้อย สื่อที่เป็นภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพร่มากขึ้น ขณะที่คนไทยโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ประกอบกับ
สถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษามีบทบาท
น้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
(ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : 50) 
 เมื่อมีกระแสพัฒนาเข้ามายังชุมชนอัมพวา ชุมชนอัมพวาก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
ตามกระแสโลกาภิวัตน์ได้  โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐานเดิมของชุมชนคือการมีทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น  และมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ตลอดจนการมีผู้น้า
ทางความคิดที่เข้มแข็ง มีการถ่ายทอดความรู้และจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนอัมพวา
คงอยู่ตามแนววิถีเดิม มีความพอประมาณตามศักยภาพของตนเอง  และเรียนรู้การด้ารงชีพอยู่กับ
สภาวะแวดล้อมอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน มีการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน การที่ชุมชนอัมพวาจะด้ารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งจ้าเป็นจะต้องรักษาสภาพความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ได้อย่างต่อเน่ือง มีการจัดการองค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็น 
ระบบ สนับสนุนและส่งเสริมการท้างานวิจัยท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอัมพวาโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้รู้และเยาวชนในท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีผู้สืบทอดทางความคิดและเป็นผู้น้า 
ที่เข้มแข็งต่อไป (สมพร ปั่นโภชา, 2553 (21 มีนาคม)) 
 ภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ที่ วัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญใ่นชุมชนอัมพวา นอกจาก 
จะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอัมพวาแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้าน 
ศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส้านักสมัยรัชกาลที่ 1–รัชกาลที่ 2  แต่ยังไม่มีการสืบค้น วิเคราะห ์
และวิจัยเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธด์ังกล่าวอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลัก 
วิชาการ จนสามารถน้ามาเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อใหค้นไทยโดยเฉพาะคนไทยในชุมชนอัมพวา
ทั้งผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เกิดความรู้สึกหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรม
อันดีงามที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยบรรพชน พร้อมที่จะอนุรักษ์และสืบสานให้สืบทอดต่อไปยังชนรุ่นหลัง 
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และเกิดความรู้สึกส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรียิ่ง ๆ ขึ้นไป อันจะเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอัมพวา
อีกทางหนึ่ง ผู้วิจัยจึงได้จัดท้าโครงการวิจัยเร่ือง “ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส้านัก
สมัยรัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่วัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัด
บางแคใหญ่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส้านักสมัยรัชกาลที่ 1– รัชกาล 
ที่ 2 
 2.  เพื่อวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส้านักสมัยรัชกาล 
ที่ 1–รัชกาลที่ 2 จากการศึกษางานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่วัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่  
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส้านัก
สมัยรัชกาลที่ 1–รัชกาลที่ 2 และเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวา
กับราชส้านักสมัยรัชกาลที่ 1–รัชกาลที่ 2 จากการศึกษางานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
และวัดบางแคใหญ่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

2.  ขอบเขตด้านเวลา เป็นการวิจัยในช่วงวันที่ 1  มกราคม 2553 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2553 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยบริสุทธิ ์(Pure Research) ที่มุ่งค้นหาความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส้านักสมัยรัชกาลที่ 1–รัชกาลที่ 2 ความสัมพันธ์
ทางศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส้านักสมัยรัชกาลที่ 1–รัชกาลที่ 2 จากการศึกษางาน
จิตรกรรมบนฝาไม้ทีว่ัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามใน
สภาพปัจจุบัน โดยมีวิธีด้าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ประเภทข้อมูล  
  1.1  ข้อมูล เกี่ยวกับชุมชนอัมพวา 
  1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส้านักสมัยรัชกาล 
ที่ 1–รัชกาลที่ 2 
   1.3  ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางศิลปะเฉพาะงานจิตรกรรมระหว่างชุมชน 
อัมพวากับราชส้านักสมัยรัชกาลที่ 1–รัชกาลที่ 2 
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 2. เครื่องมือและวิธีเก็บข้อมูล  
  2.1  ศึกษาภาคเอกสาร   เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนอัมพวา ข้อมูลเกี่ยวกับความ 
สัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส้านักสมัยรัชกาลที่ 1–รัชกาลที่ 2 และข้อมูลเกี่ยวกับความ 
สัมพันธท์างศิลปะเฉพาะงานจิตรกรรมระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส้านักสมัยรัชกาลที่ 1–รัชกาล
ที่ 2 
  2.2  ศึกษาภาคสนาม จากผลงานจริงของภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ทีว่ัดภุมรินทร์กุฎีทอง 
และวัดบางแคใหญ ่อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และบันทึกภาพ 
 3. วิธีวิเคราะห์  

เป็นการวิจัยที่ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยผู้วิจัยรวบรวมและศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง  
แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหใ์นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณลักษณะไม่สามารถ 
แปลงเป็นตัวเลขได ้ต้องใช้หลักตรรกศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล  รวมทั้งใช้ข้อมูลตามสภาพ 
ที่เป็นจริงโดยไม่มีการควบคุมตัวแปรในลักษณะการวิจัยเชิงธรรมชาติ  
 4. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิง
พรรณนาพร้อมภาพประกอบ 
 

ค านิยามศัพท ์

 ศิลปะสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะ 
 ชุมชนอัมพวา หมายถึง ชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้้าแม่กลอง ริมคลองอัมพวา
และคลองสาขา ในท้องที่อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 ราชส้านัก สมัยรัชกาลที่ 1–รัชกาลที่ 2 หมายถึง ราชส้านักของพระบาทสมเด็จ พระ-
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 
แห่งราชวงศ์จักรีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
 งานจิตรกรรมบนฝาไม ้หมายถึง รูปภาพที่เขียนขึ้นบนฝาผนังของอาคารที่สร้างด้วยไม ้
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส้านักสมัยรัชกาล 
ที่ 1–รัชกาลที่ 2 และความสัมพันธ์ทางศิลปะระหว่างชุมชนอัมพวากับราชส้านักสมัยรัชกาลที่ 1–
รัชกาลที่ 2 ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนไทยใน
ชุมชนอัมพวาทั้งผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน 

2. องค์ความรู้ทีไ่ด้รับจากการวิจัยสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อทัศนคติของ 
คนไทยโดยเฉพาะคนไทยในชุมชนอัมพวาทั้งผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน ให้เกิดความรู้สึกหวงแหน
ในศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยบรรพชน พร้อมที่จะอนุรักษ์และสืบสาน
ให้สืบทอดต่อไปยังชนรุ่นหลัง เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และเกิดความรู้สึกส้านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรียิ่ง ๆ ขึ้นไป อันจะเป็นการช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอัมพวาในอีกทางหนึ่ง  

3. นักวิชาการ ครูอาจารย์และนักศึกษาสามารถน้า องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยไป
ใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการได้ 
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