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	 โบราณสถีาน	และโบราณวัิตถุี	เป็นห้ลักฐานทางประวัิติศาสตร์ประเภูทห้นึ่ง	ท่ีบ่งบอกคูวิามิเป็นมิาคูวิามิเจัริญรุ่งเรือง

ของการพิัฒนา	ชุมิชน	สังคูมิ	บ้านเมิือง	นับตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมิาจันถีึงปัจัจัุบัน	และเป็นห้น้าท่ีของคูนไทยในปัจัจัุบัน	ที่จัะต้อง

ช่วิยกนัอนุรักษ์มิรดกทางวิฒันธรรมิประเภูทนีไ้ว้ิ	และใช้ประโยชน์ให้้คูุม้ิคู่ามิากท่ีสดุ	ดงักระแสพิระราชด�ารสัของ	พิระบาทสมิเดจ็ั 

พิระเจั้าอยู่หั้วิภููมิิพิลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9	ได้พิระราชทานไวิ้เมืิ่อ	พิ.ศ.	๒๕๐๖	ในวิโรกาสท่ีเสด็จัประพิาสอยุธยา	คูวิามิวิ่า	 

“...โบราณสถานน้�นเป็นเกย่รตขิองชาต ิอฐิเก่าๆ แผ่นเดย่วกม็ค่่า ควรจะช่วยกน้รก้ษาไว้ ถ้าเราขาดสโุขท้ี่ย อยุธิยา แลิะกรงุเที่พิฯ  

แลิ้ว ประเที่ศไที่ยก็ไม่ม่ความหมาย”	พิระราชด�ารัสนี้ได้เป็นสิ่งท่ียืนยันให้้เห็้นคูวิามิส�าคัูญของโบราณสถีาน	ท่ีมิีต่อการพัิฒนา

ประเทศชาติ	โดยเฉ่พิาะคูวิามิส�าคัูญที่เป็นคูุณคู่าทางด้านจัิตใจั

	 เมิืองเก่าลพิบุรีตั้งอยู ่ริมิแมิ่น�้าลพิบุรี	 มีิการตั้งถ่ิีนฐานและพัิฒนาการของเมืิองมิายาวินาน	ตั้งแต่สมัิยทวิารวิดีถึีง 

สมิัยรัตนโกสินทร์	มีิองคู์ประกอบของเมิืองที่สำคูัญ	ได้แก่	คููน้ำ	คูันดิน	สมิัยทวิารวิดี	มิีลักษณะรูปวิงรี	เป็นที่ตัง้ของสถีานที่สำคูัญ

คูือ	พิระราชวิัง	วิัด	และโบราณสถีานอื่นๆ	ที่สำคูัญ	เช่น	สระน้ำ	ได้แก่	สระมิโนราห้์	สระข้างพิระปรางคู์สามิยอด	สมัิยสมิเด็จั 

พิระนารายณไ์ด้สรา้งและขยาย	คูเูมิอืง	ก�าแพิงเมิอืง	เพิิ่มิเติมิปัจัจุับนัก�าแพิงเมิอืงเก่าด้านทศิตะวินัตกเห้ลอืเพิยีงซ้ากก�าแพิงเมืิอง

และเนินดิน	ทางด้านตะวิันออกของเมิืองเก่า	ปรากฏซ้ากก�าแพิงเมิือง	คููเมิือง	และประตูเมืิองบางส่วินอยู่ในพิื้นที่ของคู่าย 

สมิเดจ็ัพิระนารายณ์มิห้าราช	ป้อมิปราการ	ประตูเมืิองทีเ่ห้ลอื	ได้แก่	ป้อมิท่าโพิธิท์างด้านทศิเห้นอื	ป้อมิชยัชนะสงคูรามิและประตู

ชัยทางทิศใต้	ร่องรอยของคููน�้า	คัูนดินล้อมิรอบเมืิอง	ที่เห้ลืออยู่ปัจัจุับันถูีกละเลยและรุกล�้าเข้าอยู่อาศัย	โดยร่องรอยของคููน�้า

ห้ลายแห้่งเกือบห้มิดสภูาพิไปแล้วิห้ลงเห้ลืออยู่บางส่วินเท่านั้น	บางส่วินกลายเป็นที่รกร้างขาดการดูแลและอนุรักษ์อย่างถีูกวิิธี

	 ส�านักศิลปะและวิัฒนธรรมิ	มิห้าวิิทยาลัยราชภูัฏเทพิสตรี	ขอขอบคูุณ	ผู้ช่วิยศาสตราจัารย์วิิไลวิรรณ	ฉ่�่าพิิรุณและคูณะ	

ทีไ่ด้ช่วิยรวิบรวิมิข้อมิลู	คููเมิอืง	คัูนดินก�าแพิงเมิอืง	ประตเูมืิอง	ป้อมิปราการเมืิองเก่าของจัังห้วิดัลพิบรุแีละลงส�ารวิจัแห้ล่งโบราณ

สถีานภูาคูสนามิท�าให้้เห้็นสภูาพิ	ของคููเมืิอง	คัูนดินก�าแพิงเมิือง	ประตูเมืิอง	ป้อมิปราการท่ีเห้ลือในปัจัจัุบัน	อันจัะก่อให้้เกิด

จัิตส�านึกในการอนุรักษ์โบราณสถีานของจัังห้วิัดลพิบุรีให้้คูงอยู่สืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติร้ช อนุกูลิ 

ผู้อ�านวิยการส�านักศิลปะและวิัฒนธรรมิ

คูำนำ
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	 เมิืองเก่าลพิบุรี	 เปรียบประดุจัยักษ์ห้ลับที่รอรับการปลุกให้้ตื่นเพิื่อแสดงศักยภูาพิคูวิามิเป็นเมิืองเก่าที่ร่ำรวิยด้วิย 

มิรดกทางศลิปวิฒันธรรมิเมิอืงห้น่ึงของประเทศไทย	ดว้ิยคูวิามิเปน็เมิอืงเกา่ทีม่ิกีารตัง้ถีิน่ฐาน	ทีอ่ยูอ่าศยัตัง้แตย่คุูกอ่นประวิตัศิาสตร์		

มิีการพิัฒนาทับซ้้อนกันมิาอย่างต่อเนื่องนับห้ลายร้อยพิันปี	นับแต่ยุคูทวิารวิดี	ลพิบุรี	อู่ทองและเฟ่�องฟูสูงสุดในฐานะราชธาน ี

แห้่งที่	๒	ของอาณาจัักรสยามิในสมิัยอยุธยา	ในรัชสมิัยสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	(พิ.ศ.	๒๑๙๙-๒๒๓๑)		จัึงทำให้้ลพิบุรี 

มิีชื่อเสียงในการเป็นเมิืองท่องเที่ยวิทางประวิัติศาสตร์	มิีประจัักษ์พิยานที่เป็นโบราณสถีานทางประวิัติศาสตร์และโบราณคูดี 

ที่มิีคูุณคู่าทางด้านศิลปวิัฒนธรรมิเป็นอย่างยิ่ง	อาทิ	คููเมิือง	คูันดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิืองและป้อมิปราการ	ซ้ึ่งเป็นโบราณสถีาน

ของชาติ	ได้รับการประกาศในราชกิจัจัานุเบกษา	เล่มิที่	๕๓	ห้น้า	๙๐๕	วิันท่ี	๒	สิงห้าคูมิ		พิ.ศ.	๒๔๗๙	แต่สภูาพิปัจัจัุบันของ

โบราณสถีานดังกล่าวิอยู่ในสภูาวิะที่มิีปัจัจััยเสี่ยงต่อการถีูกบุกรุกทำลาย	ท้ังจัากภูัยธรรมิชาติและจัากมินุษย์	เพิื่อให้้มิรดกทาง

วิฒันธรรมิของชาติยังคูงอยูอ่ยา่งยั่งยืน	จังึเห้น็สมิคูวิรสง่เสรมิิคูณุคูา่และคูวิามิสำคูญัของโบราณสถีาน	คูเูมิอืง	คูนัดนิกำแพิงเมิอืง	

ประตูเมืิองและป้อมิปราการในเขตเมืิองเก่าลพิบุรี	เพิื่ออนุรักษ์และพัิฒนาอย่างถูีกต้องตามิห้ลักวิิชาการอย่างเห้มิาะสมิ	และ

สอดคูล้องกับยุคูสมิัยในปัจัจุับัน

	 ห้นังสือเล่มินี้	เป็นการรายงานผลการศึกษา		สภูาพิ	คููเมิือง	คัูนดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิืองและป้อมิปราการในเขตเมืิอง

เก่าลพิบุรี	ด้วิยข้อจัำกัดเรื่องระยะเวิลา	จัึงทำการคู้นคูวิ้าข้อมิูลพิื้นฐานทางด้านประวิัติศาสตร์	โบราณคูดีเบื้องต้น	จัากเอกสาร

ต่างๆ	ที่เกี่ยวิข้องกับโบราณสถีานดังกล่าวิ	ได้แก่	รายงานการสำรวิจัและจััดทำแผนที่ภููมิิประเทศมิาตราส่วิน	๑:๔,๐๐๐	บริเวิณ

เมิืองโบราณลพิบุรี	จัังห้วัิดลพิบุรี	และงานศึกษาและวิิเคูราะห์้การใช้ระบบภููมิิสารสนเทศในการวิางแผนจััดการเมืิองเก่าลพิบุรี	

ของกรมิศิลปากร	ปี	พิ.ศ.	๒๕๕๒	แผนที่ชุมิชนเมิืองเก่าลพิบุรี	Cultural	Heritage	Atlas	Of	Lop	buri	สำนักนโยบายและแผน

ทรัพิยากรธรรมิชาติและสิ่งแวิดล้อมิ	จัังห้วิัดลพิบุรี	 	คูวิามิสำคูัญของคููเมิือง	คูันดินกำแพิงเมิืองลพิบุรี	 	โดย	ห้น่วิยอนุรักษ์ 

สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิท้องถีิ่นจัังห้วิัดลพิบุรี	มิห้าวิิทยาลัยราชภูัฏเทพิสตรี		เขียนโดย	นายภููธร	ภููมิะธน	รายงาน 

ฉ่บับสมิบูรณ์	โคูรงการจััดทำแผนแมิ่บทและผังแมิ่บทการอนุรักษ์และพิัฒนาบริเวิณเมิืองเก่าลพิบุรี	จัากเอกสารต่างๆ	ของ 

กรมิศิลปากรที่ได้เคูยทำการสำรวิจัแห้ล่งโบราณสถีานในเมิืองเก่าลพิบุรีห้ลายคูรั้ง	 เอกสารจัากกองอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิ	 

สำนักนโยบายและแผนทรัพิยากรธรรมิชาติและสิง่แวิดล้อมิ	กระทรวิงทรัพิยากรธรรมิชาติและสิง่แวิดล้อมิ	และจัากเอกสารต่างๆ	

ของนักวิิชาการท่านอื่นๆ	ที่ได้เขียนไวิ้	รวิมิทั้งข้อมิูลจัากเอกสารแปล	และจัากการสืบคู้นทางอินเตอร์เนท	ซ่ึ้งได้นำข้อมิูลและ 

ภูาพิประกอบจัากแห้ล่งดังกล่าวิข้างต้น	มิาใส่ประกอบไว้ิในห้นังสอืเล่มินี	้และจัากการลงสำรวิจัแห้ล่งโบราณสถีานภูาคูสนามิ	และ

นำข้อมิูลทั้งห้มิดมิาวิิเคูราะห้์	สังเคูราะห้์	และนำเสนอเป็นสภูาพิปัจัจัุบันในภูาพิรวิมิของคููเมิือง	คัูนดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิือง	

เกริ�นนำ
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ป้อมิปราการเมิืองเก่าลพิบุรี	พิร้อมิข้อเสนอแนะจัากคูณะผู้ศึกษา	เพิื่อส่งเสริมิการอนุรักษ์และพิัฒนาให้้แห้ล่งโบราณสถีาน 

ของชาติให้้คูงอยู่อย่างยั่งยืน	เป็นมิรดกตกทอดถึีงคูนรุ่นห้ลังต่อไป	รวิมิท้ังคูาดห้วัิงวิ่าจัะสามิารถีพัิฒนาเป็นแห้ล่งท่องเที่ยวิ 

เชิงประวิัติศาสตร์และวิัฒนธรรมิที่น่าสนใจัและเป็นแห้ล่งเรียนรู้ที่มิีประโยชน์และมิีคูุณคู่าของเมิืองเก่าลพิบุรีต่อไป

	 คูณะผู้ศึกษา	ขอขอบคูุณ	ผศ.ดร.จัุติรัช	อนุกูล	ผู้อำนวิยการสำนักศิลปะและวิัฒนธรรมิ	ในการสนับสนุนงบประมิาณ 

ในการศึกษา	คู้นคูวิ้าในคูรัง้นี้	ขอขอบคุูณ	อาจัารย์ไชยพิล	กลิ่นจัันทร์	ผูอ้ำนวิยการสำนักวิิทยบริการและเทคูโนโลยีสารสนเทศ	 

ที่ให้้คูวิามิอนุเคูราะห้์จััดทำแผนที่ประกอบ	ขอขอบคูุณนางนิภูา	สังคูนาคูินทร์	ผู้อำนวิยการพิิพิิธภูัณฑสถีานแห้่งชาติพิระนคูร	 

ผู้สนับสนุนข้อมิูลเบื้องต้นและ	นายเจัต์ตกมิล	วิงศ์ท้าวิ	นักวิิชาการโบราณคูดี	ผู้ให้้ข้อมิูลทางโบราณคูดีและร่วิมิลงสำรวิจั 

ภูาคูสนามิ		นายเทพิฤทธิ	์ประจังแต่ง	วิาดภูาพิประกอบแผนที	่นายวัิฒนวิงศ์	ทองกุมิ	และนายสุชาติ	อ่อนสันทัด	ถ่ีายภูาพิประกอบ			

รวิมิทัง้บคุูลากรของสำนกัศลิปะและวิฒันธรรมิทกุทา่น	ทีอ่ำนวิยคูวิามิสะดวิกในการจัดัทำห้นงัสอืเล่มินี	้ทำให้ห้้นงัสือเลม่ินีส้ำเรจ็ั

ลุล่วิงด้วิยดี

	 คูณะผู้ศึกษาห้วิังวิ่าห้นังสือเล่มินี้คูงจัะเป็นประโยชน์สำห้รับผู้สนใจัทั่วิไปพิอสมิคูวิร
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	 การศึกษา	สภูาพิคููเมิือง	คัูนดินกำแพิงเมืิอง	ประตูเมิืองและป้อมิปราการเมืิองเก่าลพิบุรี	มีิวิัตถุีประสงคู์เพิื่อส่งเสริมิ 

คูุณคู่าและการอนุรักษ์และการพิัฒนาโบราณสถีานของชาติ	และนำต้นทุนทางวิัฒนธรรมิท่ีมิีอยู่มิาต่อยอดให้้เกิดประโยชน ์

อย่างยั่งยืน	วิิธีการศึกษา	คูือ	ศึกษาข้อมิูลทางด้านประวัิติศาสตร์	โบราณคูดีและการอนุรักษ์และพัิฒนาฯ	เบื้องต้นจัากเอกสาร

และส่ือต่างๆ	การลงพิืน้ทีภู่าคูสนามิสำรวิจัสภูาพิของ	คูเูมืิอง	คัูนดินกำแพิงเมืิอง	ประตูเมืิองและป้อมิปราการเมืิองเก่าลพิบุร	ีและ

การวิิเคูราะห้์	ข้อมูิลจัากเอกสารกับสภูาพิคูวิามิเป็นจัริงในปัจัจุับัน	และนำมิาสังเคูราะห้์เป็นผลสรุป

	 ผลการศึกษา	พิบวิ่า	๑.	คููเมิืองชั้นในสุด	คูือคูลองท่อ	คููเมิืองด้านทิศตะวิันออก	ได้รับการอนุรักษ์และพิัฒนาให้้อยู่ใน 

สภูาพิดี	มิีภููมิิทัศน์สวิยงามิ	มิีห้ลักฐานให้้เห้็นชัดเจันวิ่าเคูยเป็นคููเมิืองในอดีต	แต่บางช่วิงตื้นเขิน	มิีต้นไมิ้และวิัชพิืชปกคูลุมิ	 

มิกีารสรา้งบา้นเรอืนทบัลงบนคููเมิอืงคูลองบางปี�	คูเูมิอืงดา้นทศิใต	้เป็นคูเูมิอืงทีเ่ช่ือมิตอ่กบัแมิน่ำ้ลพิบรีุ	มิลัีกษณะตืน้เขนิ	มิตีน้ไมิ้

และวิัชพืิชปกคูลุมิ	คูลองท่ากระยาง	คููเมิืองด้านทิศเห้นือ	ยังมิีร่องรอยของคูวิามิเป็นคููเมืิอง	ถูีกปรับสภูาพิไปเป็นที่อยู่อาศัย	 

ทำทางสาธารณะ	คูลองสายบัวิ	คููเมิืองชั้นที่	๒	เป็นคููเมิืองท่ีกวิ้างและลึกยังมิีสภูาพิคู่อนข้างสมิบูรณ์	แต่บางช่วิงถีูกตัดเป็นถีนน

และ	ปลูกสิ่งก่อสร้างในคููมืิองนี้	๒.	คัูนดินกำแพิงเมืิอง	ยังคูงมิีร่องรอยเป็นเนินดินพิูนสูงให้้เห้็นเป็นแนวิยาวิ	บางช่วิงถูีกตัดออก

ห้ายไป	บางช่วิงมิีการก่อสร้างบ้านเรือน	ถีนน	ตลาด	ทับบนคูันดินกำแพิงเมิือง	สำห้รับคูันดินกำแพิงเมิืองชัน้ที่	๒	ชั้นที่	๓	และ 

ชัน้ที	่๔	กลายสภูาพิเปน็ถีนน	สิง่กอ่สรา้ง	ทีอ่ยูอ่าศยัและพิืน้ทีร่กรา้ง	๓.	ประตเูมิอืง	ทีเ่ห้ลอืรอ่งรอยและห้ลกัฐานคูอ่นขา้งสมิบรูณ์

คูือ	ประตูชัย	ประตูด้านทิศใต้	เป็นประตูเมิืองที่ให้ญ่ท่ีสุด	และ	ประตูพิะเนียด	ประตูด้านทิศตะวิันตกเฉ่ียงเห้นือ	เป็นประต ู

สำห้รับสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราชเสด็จัออกไปยังพิะเนียดคูล้องช้าง	๔.	ประตูน้ำ	มีิ	๒	ประตู	คืูอ	ประตูช่องกุฏและประตูท่อ	

ประตูช่องกุฏ	ถีูกถีนนตัดผ่านห้น้าประตู	มิองเห้็นประตูเพิียงคูรึ่งเดียวิ	มิีกำแพิงเห้ลือเพิียงด้านเดียวิ	ท่อระบายน้ำอยู่ใน 

สภูาพิเส่ือมิโทรมิ	ส่วินประตูท่อ	ปากประตูอยู่ในสภูาพิคูล้ายประตูช่องกุฏ	 มีิบ้านเรือนอยู่ประชิดติดประตูท่อซ้ึ่งอยู่ใน 

สภูาพิเสื่อมิโทรมิ	๕.	ป้อมิปราการ	ปัจัจัุบันเห้ลือห้ลักฐานพิียง	๕	ป้อมิ	ซ้ึง่อยูในสภูาพิเกือบสมิบูรณ์	ได้แก่	ป้อมิท่าห้ิน	ป้อมิท่า

โพิธิ	์ป้อมิห้นิ	ป้อมิชยัชนะสงคูรามิ	และปอ้มิประตชูยั	ในระยะเวิลา	๑๐	ปี	ป้อมิปน่ถูีกบุกรกุทำลายไป	๒	ป้อมิ	คืูอ	ป้อมิวิดัมิเห้ศวิร

และป้อมิวัิดเชิงท่า	จัึงสรุปได้วิ่าโบราณสถีานคููเมิือง	คูันดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิืองและป้อมิปราการเมิืองเก่าลพิบุรี	ในปัจัจัุบันนี้	

อยู่ในสภูาพิแวิดล้อมิที่เป็นปัจัจััยเสี่ยงต่อคูวิามิเสื่อมิโทรมิและเสียห้ายจัากสภูาพิแวิดล้อมิท่ีเกิดจัากธรรมิชาติและจัากมินุษย์	 

จัึงคูวิรรักษาโบราณสถีานของชาติไวิ้โดยการอนุรักษ์และพิัฒนาอย่างถีูกห้ลักวิิชาการ	มิีป้ายสื่อคูวิามิห้มิายแสดงคูวิามิสำคูัญ 

ที่เป็นรูปแบบเดียวิกันทุกแห้่งอย่างเร่งด่วิน	ข้อเสนอแนะ	คืูอ	การกำห้นดขอบเขตโบราณสถีานให้้ชัดเจัน	อนุรักษ์และพิัฒนา	 

สิ่งแวิดล้อมิ	ขุดลอกคููเมิืองที่รกร้าง	พิัฒนาเป็นแห้ล่งท่องเที่ยวิและแห้ล่งเรียนรู้เชิงประวิัติศาสตร์และวิัฒนธรรมิของท้องถีิ่น	
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	 STUDYING	THE	NATIONAL	HISTORICAL	SITES	:	MOATS		CITY	WALLS	AND	FORTIFICATIONS	IN	LOP	BURI	

OLD		TOWN

	 The	objectives	of	this	study	were	to	survey	the	situation	and	the	condition		of	Moats	City	walls	and	

the	fortifications	in	Lop	Buri	old	town.

	 The	results	indicated	that		1)	one	of	the	three	the	moats,	“Klong	Thor”	mostly	conserved	in	a	good	

condition,	the	seanery	is	beautiful		but	some	places	are	shallow	with	plenty	of	plants	and	big	trees	and	

lacked	of	water.	There	are	al-so	some	houses	in	the	klong.	The	rest,	“Klong	Bangpee”	situated	in	the	west,	

next	to	the	Lopburi	River	and	“Klong	Thakrayang”	situated	in	the	north,	mostly	were	abndoned		and	used	

for	other	reasons.	“Klong	Saiboa”	the	second	row	of	the	moats,	is	still	a	very	wild	and	deep	klong.	Some	

parts	are	abandoneded,	some	places	are	shallow	with	plenty	of	plants	and	big	trees	and	lacked	of	water.	

There	are	also	some	houses	in	the	klong.	2)	The	city	walls	made	of	soil	are	cut	in	many	parts	and	become	

roads,	buildings	markets	and	the	inhabitation	of	the	people	nearby.	3)	The	two	city	gates,situated	in	the	

south	and	in	the	northwest,	which	we	can	admire	the	sites	which	are		in	a	good		condition	called	“Pratoo	

Chai	and	Pratoo	Phanead”	4)	The	two	dams	are	“Pratoo	Chongkud	and	Pratoo	Thor”,	are	in	a	risk	situation.	

The	houses	and	the	roads	are	next	to	them.	5)	The	five	fortifications	:	Pom	Thahin,	Pom	Thapho,	Pom	Hin,	

Pom	Chaichanasongkram	and	Pom	Pratoochai”	are	still	in	a	good	condition	but	in	a	risk	situation,	beause	of		

the	borderless	and	the	lack	of	the	information.	 It	was	recommened	that	prompt	actions	about	the	 

conservation	and	the	development	of	the	historical	sites	by	protecting	the	environment,	fixing	the	border,	

were	strongly	recommened	to	act	as	quickly	as	possible	so	that	the	national	archeological	sites	rest	forever	

and	become	the	tourists	sites	and	the	learning	center	for	all.
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คูวามืเป็นมืาและคูวามืสำคูัญของปัญหา
	 เมิืองเก่าลพิบุรี	 เป็นเมิืองที่มิีคูวิามิเจัริญรุ่งเรืองติดต่อกันมิาเป็นเวิลายาวินาน	ห้ลายยุคูห้ลายสมิัยอย่างต่อเนื่อง	 

นับเป็นเวิลามิากกวิ่า	๓๐๐๐	ปี	ตั้งแต่สมิัยทวิารวิดี	 (ราวิพุิทธศตวิรรษที่	๑๒-๑๖)	สมิัยลพิบุรีภูายใต้อิทธิพิลของขอมิ	 

(พิุทธศตวิรรษที่	๑๕-๑๘)	สมิัยอยุธยา	(พิุทธศตวิรรษที่	๑๙-๒๔)	จันถีึง	สมิัยรัตนโกสินทร์ในปัจัจุับัน	(พิุทธศตวิรรษที่	๒๔-๒๖)	

แสดงให้้เห็้นถึีงคูวิามิเห้มิาะสมิของเมืิองลพิบุรีต่อการใช้เป็นที่ตั้งถีิ่นฐานและนับเป็นเมืิองโบราณที่มีิเอกลักษณ์เฉ่พิาะคืูอ	เป็น 

เมิืองเดียวิในประเทศไทยที่มิีห้ลักฐานทางด้านประวิัติศาสตร์ของการตั้งชุมิชนที่ปรากฏลักษณะคููน้ำ	คูันดิน	ตั้งแต่สมิัยทวิารวิดี	 

มิีผู้อยู่อาศัยตั้งถีิ่นฐานติดต่อกันมิายาวินานจันถึีงปัจัจุับัน	มิิเคูยถูีกท้ิงให้้เป็นเมืิองร้าง	โดยมิีการพิัฒนาขยายขอบเขตคููเมืิอง	 

กำแพิงเมืิองห้ลายคูรั้ง	ซ้ึ่งห้ลักฐานทางประวิัติศาสตร์ด้านกายภูาพิ	ตลอดจันร่องรอยห้ลักฐานทางศิลปสถีาปัตยกรรมิที่ปรากฏ

ให้้เห้็นในปัจัจุับัน	เป็นสิ่งยืนยันถีึงคูวิามิเจัริญรุ่งเรืองในอดีตเป็นอย่างดี	แสดงให้้เห้็นถีึงคูวิามิสำคูัญของการเป็นเมิืองและ 

เป็นศูนย์กลางทางวิัฒนธรรมิมิาก่อน

	 เมิอืงเกา่ลพิบรุเีปน็เปน็เมิอืงทีม่ิคีูนูำ้	คูนัดนิกำแพิงเมิอืงชดัเจันและมิขีนาดให้ญม่ิากทีส่ดุเมิอืงห้นึง่ของประเทศ	เนือ่งจัากมิี

การตัง้ถีิน่ฐานเร่ิมิแรกต้ังแตใ่นสมิยัทวิารวิด	ีโดยผงัเมืิอง	มิลีกัษณะเปน็รปูวิงรีเกือบกลมิ	เป็นเมิอืงท่ีมิคีูวิามิสำคูญัตัง้แตใ่นอดตี	เคูย

เป็นเมิืองห้น้าด่าน	เมิืองลูกห้ลวิง	เมืิองราชธานีแห้่งที่	๒	เมิืองลพิบุรี	มีิคูุณสมิบัติตามิห้ลักยุทธศาสตร์	เพิื่อการป้องกันข้าศึกศัตรู

และการดำรงชีวิิตของประชาชน	อันประกอบด้วิยสิ่งก่อสร้างสำคูัญ	๔	ประการ	อย่างคูรบถ้ีวิน	คูือ	๑.คููเมิือง	๒.คูันดินและ	ห้รือ	 

กำแพิงเมืิอง	๓.ประตูเมืิอง	๔.ป้อมิ	(ป้อมิป่น	ห้รือป้อมิปราการ)	โบราณสถีานสำคัูญเห้ล่านี้ได้รับการบูรณะและสร้างขึ้นให้ม่ิ 

ในสมิยัสมิเดจ็ัพิระนารายณม์ิห้าราช	ซ้ึง่โบราณสถีานเห้ล่านี	้กลายเป็นมิรดกทางวิฒันธรรมิและสถีานทีท่่องเทีย่วิทางประวิตัศิาสตร์

ที่มิีชื่อเสียง	เป็นที่รู้จัักกันอย่างแพิร่ห้ลายในห้มิู่นักท่องเที่ยวิทั้งชาวิไทยและชาวิต่างชาติ	ดังที่ปรากฏห้ลักฐานเป็นจัำนวินมิาก

ภูายในขอบเขตพิื้นที่เมิืองเก่าลพิบุรีในปัจัจุับันนี้

	 แต่ยงัมิโีบราณสำคูญั	ๆ	อกีห้ลายแห่้งท่ีกรมิศลิปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถีานของชาตใินราชกิจัจัานเุบกษา	

เล่มิที่	๕๓	ห้น้า	๙๐๓-๙๐๕	เมิื่อวิันที่	๒	สิงห้าคูมิ	พิ.ศ.	๒๔๗๙	อาทิ	คููเมิือง	คูันดินกำแพิงเมืิอง	ประตูเมิือง	ป้อมิปราการ	ซ้ึ่งยังคูง 

ปรากฏร่องรอยแห้่งคูวิามิเจัริญรุ่งเรืองคูรั้งอดีต	ยังไมิ่คู่อยได้รับคูวิามิสนใจัและเป็นที่รู้จัักของนักท่องเที่ยวิ	สิ่งแวิดล้อมิที่อยู่ 

ล้อมิรอบโบราณสถีานยังไมิ่ได้รับการอนุรักษ์และพิัฒนาเท่าที่คูวิร	อาจัจัะเป็นเพิราะสาเห้ตุห้นึ่งมิาจัากการรับรู้ถึีงคูุณคู่าและ 

คูวิามิสำคูัญของโบราณสถีานที่ยังไมิ่ทั่วิถีึง	

	 ปัจัจัุบัน	พิื้นที่ที่เคูยเป็นคููน้ำ	คูันดินกำแพิงเมิืองบางส่วินถีูกถีมิห้รือเปลี่ยนไปเป็นถีนน	เนื่องจัากการพิัฒนาเมิือง	พ้ืินท่ี

โบราณสถีานห้ลายแห้่งอยู่ในสภูาวิะปัจัจััยเสี่ยงต่อการถูีกบุกรุกทำลายโดยธรรมิชาติและโดยมินุษย์	ทั้งที่ไมิ่เจัตนาและเจัตนา	

คูวามืเป็นมืาและ
คูวามืสำคูัญของปัญหา
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	 เมิือ่ป	ีพิ.ศ.	๒๕๓๔	ห้นว่ิยอนรุกัษส์ิง่แวิดลอ้มิธรรมิชาตแิละศลิปกรรมิทอ้งถีิน่จังัห้วิดัลพิบรุ	ีมิห้าวิทิยาลยัราชภูฏัเทพิสตรี	

ได้เสนอแนะวิ่า	“โบราณสถาน คูเมือง ค้นดินกำแพิงเมือง ประตูเมืองแลิะป้อมปราการเมืองลิพิบุร่ว่า ควรได้ร้บการอนุร้กษ์

แลิะพิ้ฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่ึ�งปัจจุบ้นร่องรอยของคูเมือง คน้ดินกำแพิงเมือง รวมที่้�งส่วนประกอบอื�นๆ เช่น ป้อมปราการแลิะ

ประตเูมอืง ท่ี่�เปน็หล้ิกฐานที่างประวต้ศิาสตร ์โบราณคด่ ศลิิปกรรม สถาปตัยกรรมอน้ที่รงคณุคา่แลิะเปน็มรดกที่างวฒ้นธิรรม

ของท้ี่องถิ�นแลิะของประเที่ศ อยูใ่นสภาพิเสื�อมโที่รม ไม่มก่ารกำหนดขอบเขตที่่�ชด้เจน ขาดการอนุรก้ษ์แลิะส่งเสริมคุณค่าของ

โบราณสถานด้งกลิ่าวให้เหมาะสมกบ้ที่่�เป็นแหล่ิงโบราณสถานของชาติ”.	(“คูวิามิสำคูัญของคููเมิือง	คัูนดินกำแพิงเมิืองลพิบุรี	

ปัญห้าการบุกรุก	ลาย	และแนวิทางในการแก้ไข”	โดยอาจัารย์ภููธร	ภููมิะธน)	

	 นอกจัากน้ัน	เมิือ่ป	ีพิ.ศ.	๒๕๕๓	ตามิมิตขิองคูณะรฐัมินตร	ีลงมิตเิห้น็ชอบตามิขอ้เสนอของคูณะอนกุรรมิการอนรุกัษแ์ละ

พิัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมิืองเก่า	ให้้ลพิบุรี	เป็น	๑	ใน	๑๐	เมิืองเก่า	กลุ่มิที่	๑	ที่ต้องได้รับการคูุ้มิคูรองดูแลอย่างเห้มิาะสมิ

โดยเร่งด่วิน	โดย	ให้้มิีการประกาศขอบเขตพิืน้ที่เมืิองเก่า	และจััดทำแผนแมิ่บทบริห้ารจััดการเมิืองเก่า	เมิื่อปี	พิ.ศ.	๒๕๖๓	และ 

ผังแมิ่บทการอนุรักษ์เมิืองเก่าลพิบุรี	ห้ลายฉ่บับ	เสนอแนะในทิศทางเดียวิกัน	คูือคูวิรดำเนินการอนุรักษ์และพิัฒนาแห้ล่ง 

โบราณสถีานและสิง่แวิดลอ้มิในเขตเมิอืงเกา่อยา่งเรง่ดว่ิน	และถีา้ขอ้เสนอแนะดงักลา่วิยงัไมิไ่ดร้บัการดำเนนิการอนรุกัษแ์ละพิฒันา

อย่างถีูกห้ลักวิิชาการ	โบราณสถีานดังกล่าวิมิีแนวิโน้มิจัะเสื่อมิคูุณคู่าลงและอาจัสูญห้ายไปในที่สุด	

	 จัากการสำรวิจัและจััดลำดับคูวิามิสำคัูญของโบราณสถีานในเขตอำเภูอเมิืองลพิบุรี	จัำนวิน	๔๗	แห้่ง	โดยกรมิศิลปากร	

เมิื่อปี	พิ.ศ.	๒๕๕๒	พิบวิ่า	โบราณสถีาน	คููเมิือง	คูันดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิืองและป้อมิปราการเมิืองเก่าลพิบุรีนี้	เป็นโบราณ

สถีานที่เป็นมิรดกทางวิัฒนธรรมิสำคูัญ	ที่คูวิรคู่าแก่การอนุรักษ์และพิัฒนาอย่างเร่งด่วินลำดับที่	๑	มีิคูวิามิสำคูัญอยู่ในระดับต้นๆ	

และมีิศกัยภูาพิในการอนรุกัษส์งูเปน็ลำดับที	่๒	สามิารถีเปน็ตน้ทนุสำห้รบัการตอ่ยอดทางดา้นการทอ่งเทีย่วิ	และแห้ลง่เรยีนรูข้อง

ชุมิชนต่อไป

	 นอกจัากนัน้ในรายงานของกรมิศลิปากร	(๒๕๕๒)	ยงัพิบรอ่งรอยของปอ้มิวิดัมิเห้ศวิรและปอ้มิวิดัเชงิทา่	แตจ่ัากการสำรวิจั 

ในปีปัจัจัุบัน	(๒๕๖๔)	ไมิ่พิบร่องรอยของป้อมิทั้ง	๒	จัึงอาจัจัะสรุปได้วิ่า	เพิราะการท่ีไมิ่มิีขอบเขตท่ีชัดเจัน	ทำให้้โบราณสถีาน 

ถีูกบุกรุกทำลายได้	ภูายในระยะเวิลาเพิียง	๑๐	ปี	ซ้ึง่เห้ตุการณ์แบบนี้ก็อาจัจัะเกิดขึน้กับโบราณสถีานอืน่ๆ	ถี้าผู้มิีส่วินเกีย่วิข้อง

และผู้มิีส่วินได้ส่วินเสียไมิ่รีบดำเนินการอนุรักษ์และพิัฒนาอย่างทันท่วิงทีด้วิยวิิธีการ	กลไก	มิาตรการอย่างถีูกต้องและเห้มิาะสมิ	

ก่อนที่มิรดกทางวัิฒนธรรมิของชาติจัะสูญห้ายแบบไมิ่มิีโอกาสฟ่�นฟูให้้เห้มิือนดังเดิมิได้

	 และด้วิยเห้ตุผลที่สำคูัญอีกประการห้น่ึงคูือแห้ล่งโบราณสถีานดังกล่าวิ	เป็นโบราณสถีานท่ีสร้างข้ึนมิาตามิห้ลักการ

ปกคูรองประเทศ	เพ่ืิอคูวิามิมิัน่คูงของประเทศชาติและคูวิามิเป็นอยูท่ีดี่ของประชาชน	มีิการติดตอ่กบัชาติตะวัินตก	สถีาปัตยกรรมิ

ในสมัิยนัน้จึังมีิรปูแบบของสถีาปัตยกรรมิตะวัินตกปรากฏอยูด้่วิย	นับเป็นเรือ่งราวิในประวัิตศิาสตร์ทีน่่าสนใจัและน่าศึกษา	คู้นคูว้ิา

เป็นอย่างยิ่ง

	 ด้วิยมิห้าวิิทยาลัยราชภูัฏเทพิสตรี	ตั้งอยู่ในเขตเมิืองเก่าลพิบุรี	และด้วิยบทบาทห้น้าท่ีห้ลักของมิห้าวิิทยาลัยราชภูัฏคืูอ	

การจััดการศึกษาเพิื่อพิัฒนาท้องถีิ่นภูายใต้ศักยภูาพิ	จุัดเด่นและเอกลักษณ์ของมิห้าวิิทยาลัยราชภูัฏแต่ละแห้่ง	สำนักศิลปะและ

วิัฒนธรรมิ	มิห้าวิิทยาลัยราชภูัฏเทพิสตรี	เป็นห้น่วิยงานห้นึ่งที่มิีการดำเนินงานที่สอดคูล้องกับพิันธกิจัห้ลักของมิห้าวิิทยาลัย	คูือ	

การจััดการศึกษาเพิื่อพิัฒนาท้องถีิ่น	ภูายใต้	กลยุทธ์	การพิัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวิัฒนธรรมิร่วิมิกับชุมิชน	

ทอ้งถีิน่	ภูาคูรฐั	ภูาคูเอกชนในเขตบรกิาร	เพิือ่ให้เ้กดิฐานขอ้มิลูและแห้ลง่เรยีนรู	้แห้ลง่ทอ่งเทีย่วิดา้นศลิปะและวิฒันธรรมิทอ้งถีิน่	

ตามิอัตลักษณ์คูือ	สืบสานงานศิลป์	แห้ล่งข้อมิูลท้องถีิ่นลพิบุรี
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	 ดังนั้น	คูณะผู้ศึกษา	จัึงเห้็นสมิคูวิรทำการศึกษาข้อมิูลเบื้องต้นจัากเอกสารและจัากสื่อต่างๆ	และสำรวิจัภูาคูสนามิ 

สภูาพิของ	คููเมืิอง	คัูนดินกำแพิงเมืิอง	ประตูเมืิอง	ป้อมิปราการเมืิองเก่าลพิบุรี	 เพิื่อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และพัิฒนา 

โบราณสถีานของชาติดังกล่าวิ	รวิมิทั้งจัะเป็นการพิัฒนาเมิืองในด้านต่างๆ	โดยเฉ่พิาะด้านการอนุรักษ์และพิัฒนาคูวิามิเป็น 

เมิอืงเก่าลพิบรีุให้้โดดเด่น	โดยอาศัยพิืน้ฐานทางกายภูาพิทีเ่ป็นทรพัิยากรอนัลำ้คู่าทีมี่ิอยูแ่ต่เดมิิและนำข้อมิลูและสภูาพิปัจัจุับนัมิา

วิเิคูราะห้ร์วิมิกนัและนำไปใชใ้ห้เ้กดิประโยชนส์งูสดุ	โดยเฉ่พิาะอยา่งยิง่	ขอ้มูิลทีไ่ดจ้ัากผลการศกึษาสภูาพิคูเูมิอืง	คูนัดนิกำแพิงเมิอืง	 

ประตูเมิือง	ป้อมิปราการเมืิองเก่าลพิบุรีในคูรั้งนี้	เป็นการตอบสนองพัินธกิจัห้ลักของสำนักศิลปะและวัิฒนธรรมิ	มิห้าวิิทยาลัย

ราชภัูฏเทพิสตรี	ในการดำเนินงาน	เพ่ืิอให้้เกิดฐานข้อมูิลและแห้ล่งเรียนรู้	แห้ล่งท่องเที่ยวิด้านศิลปะและวัิฒนธรรมิท้องถีิ่น	 

เพ่ืิอให้ช้าวิลพิบรุไีดม้ิคีูวิามิรูเ้กีย่วิกบัทอ้งถีิน่ของตนเองมิากข้ึน	รวิมิทัง้เปน็การสง่เสรมิิให้เ้กดิแห้ลง่เรยีนรูใ้นชมุิชน	เกิดการพิฒันา

ชุมิชนโดยชุมิชนและสามิารถีอยู่ร่วิมิกันกับโบราณสถีานและรักษาสิ่งแวิดล้อมิได้อย่างกลมิกลืน	ไมิ่ทำลายแห้ล่งโบราณสถีาน	 

อันเป็นมิรดกทางศิลปวิัฒนธรรมิของชาติ	จัะได้รับการอนุรักษ์และพิัฒนาอย่างถีูกวิิธี	ให้้อยู่ในสภูาพิที่ดี	มิีคูุณคู่าและยั่งยืน	

วัตูถุุประสงคู์ในการศึึกษา
	 ๑.	 เพิื่อสำรวิจัร่องรอยที่เห้ลือยู่ของคููเมิือง	คูันดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิืองและป้อมิปราการเมิืองเก่าลพิบุรี	

	 ๒.	 เพิื่อส่งเสริมิคูุณคู่า	คูวิามิสำคูัญของ	คููเมิือง	คูันดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิืองและป้อมิปราการ	เมิืองเก่าลพิบุรี	

	 ๓.	 เพิื่อส่งเสริมิการอนุรักษ์	พัิฒนาและ	ป้องกันการบุกรุก	ทำลายโบราณสถีานอันเป็นมิรดกสำคูัญของชาติ	ให้้คูงอยู่

ตลอดไปอย่างยั่งยืน

	 ๔.	 เพิือ่นำขอ้มิลูไปตอ่ยอดสรา้งฐานขอ้มิลูท้องถีิน่	และพิฒันาให้คู้เูมิอืง	คูนัดนิกำแพิงเมิอืง	ประตเูมิอืงและปอ้มิปราการ	

เป็นแห้ล่งเรียนรู้	และแห้ล่งท่องเที่ยวิเชิงประวิัติศาสตร์และวิัฒนธรรมิในเขตเมิืองเก่าลพิบุรี

กรอบุการศึึกษา
	 ๑.	 พิื้นที่ในการศึกษา	คืูอ	คููเมิือง	(คูลองท่อ	คูลองท่ากระยาง	คูลองบางปี�	คูลองสายบัวิ)	คัูนดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิือง	

(ประตูชัยและประตูเพินียด)	ป้อมิปราการ	(ป้อมิท่าห้ิน	ป้อมิท่าโพิธิ์	ป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	ป้อมิวิัดเชิงท่า	ป้อมิวิัดมิเห้ศวิร	ป้อมิห้ิน

ห้ลังโรงเรียนพิบิูลวิิทยาลัย	และ	ป้อมิประตูชัย)	

	 ๒.	 เนื้อห้าในการศึกษา	ห้ลักฐานทางประวิัติศาสตร์และโบราณคูดี	คููเมิือง	คูันดินกำแพิงเมิืองเก่า	ประตูเมิืองและ 

ป้อมิปราการเมิืองเก่าลพิบุรี	คูวิามิเป็นมิาของเมิืองเก่าลพิบุรี	การอนุรักษ์และพิัฒนาเมิืองเก่า	สภูาพิปัจัจัุบันของโบราณสถีาน	

คููเมิือง	คูันดินกำแพิงเมิืองเก่า	ประตูเมิืองและป้อมิปราการเมิืองเก่าลพิบุรี

วิธีีดิำเนินการศึึกษา
	 ๑.	 ศึกษาคูวิามิสำคูัญของแห้ล่งโบราณสถีานจัากเอกสารที่เกี่ยวิข้อง

	 ๒.	 ศึกษาคูวิามิเป็นมิา	ขอบเขตพิืน้ที่	ของเมิืองเก่าลพิบุรี

	 ๓.	 ลงพิื้นที่ภูาคูสนามิสำรวิจัสภูาพิปัจัจุับันของแห้ล่งโบราณสถีานที่ศึกษาพิร้อมิกับนักวิิชาการ

	 ๔.	 จััดทำแผนที่แห้ล่งโบราณสถีานที่ทำการศึกษา

	 ๕.	 สรุปผลการศึกษาให้้นักวิิชาการตรวิจัทานคูวิามิถีูกต้อง

	 ๖.	 นำเสนอผลการศึกษาฉ่บับสมิบูรณ์
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แผนการดิำเนินงาน
	 ๑.	 สำรวิจัและศึกษาข้อมูิลจัากเอกสารทั้งภูาษาไทยและภูาษาต่างประเทศ	จัากสื่อต่างๆ	ท่ีเก่ียวิกับ	คููเมืิอง	คัูนดิน 

กำแพิงเมิือง	ประตูเมิือง	ป้อมิปราการเมิืองเก่าลพิบุรี	

	 ๒.	 ลงพิื้นที่	สำรวิจัเส้นทางและสภูาพิปัจัจัุบันของสถีานที่ทีก่ำห้นดทุกแห้ล่ง	

	 ๓.	 รวิบรวิมิ	เรียบเรียงข้อมิูล	จััดทำรายงานฉ่บับสมิบูรณ์	

	 ๔.	 ตรวิจัสอบคูวิามิถีูกต้องโดยนักวิิชาการด้านโบราณคูดี	

	 ๕.	 ปรับปรุง	แก้ไข	ส่งรายงานฉ่บับสมิบูรณ์

ประโย่ชน์ที�คูาดิว่าจะไดิ้รับุ
	 ๑.	 แห้ล่งโบราณสถีานอันเป็นมิรดกของชาติได้รับการอนุรักษ์และพิัฒนาอย่างถูีกต้อง	เห้มิาะสมิจัากผู้เกี่ยวิข้องทุกฝ่่าย

	 ๒.	 โบราณสถีาน	คููเมิือง	คัูนดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิือง	ป้อมิปราการเมิืองเก่าลพิบุรีมิีขอบเขตชัดเจัน	มีิสภูาพิแวิดล้อมิ

สวิยงามิ

	 ๓.	 โบราณสถีานของชาติอยู่ในภูาวิะปัจัจััยคูวิามิเสี่ยงต่อการบุกรุกน้อยลง

	 ๔.	 มิฐีานข้อมูิลทีจ่ัะใช้เป็นแนวิทางการพัิฒนาแห้ล่งเรียนรูใ้นชุมิชนและเส้นทางท่องเทีย่วิเชิงประวัิตศิาสตร์และวัิฒนธรรมิ

	 ๕.	 ชุมิชนสามิารถีสร้างอาชีพิและสร้างรายได้จัากทุนทางวิัฒนธรรมิในท้องถีิน่
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๑. พัฒนาการทางประวัตูิศึาสตูร์
	 ที่มิาของคูำวิ่า	“เมิืองละโว้ิ”

	 จัากประวิตัศิาสตร์และคูวิามิเป็นมิาของเมิอืงเก่าลพิบรุ	ีดงัปรากฏในเอกสารประวิตัศิาสตร์	รวิมิทัง้เอกสารทางโบราณคูดี	

เช่น	ศิลาจัารึก	และเห้รียญตราโบราณ	พิอที่จัะยืนยันได้วิ่า	เมิืองซ้ึ่งปัจัจัุบันรู้จัักกันในนามิเมิืองลพิบุรี	ห้รือจัังห้วิัดลพิบุรี	คูือ	 

เมิืองละโวิ้ในอดีต	และเป็นเมิืองที่ไมิ่เคูยถีูกทิ้งร้าง	และเป็นเมิืองโบราณที่มิีการพิัฒนาในด้านต่างๆ	เกือบทุกด้าน	จันกลายเป็น

เมิืองทีม่ิีคูวิามิเจัริญดังเช่นปัจัจุับัน

	 ห้ลักฐานอ้างอิงซ่ึ้งเป็นเอกสารทางประวัิติศาสตร์มีิการกล่าวิถึีง	และใช้เรียกขานเมืิองนี้	มีิท้ัง	“ลพิบุรี”	และ	“ละโวิ้”	

เอกสารในประเทศ	เช่น	พิงศาวิดารและเอกสารในสมัิยกรุงศรีอยุธยา	เรียกขานเมืิองนี้วิ่า	“เมิืองลพิบุรี”	แต่เอกสารท่ีเป็น

จัดห้มิายเห้ตุของชาวิต่างชาต	ิเช่น	โปรตุเกส	ฮอลันดา	และฝ่รั่งเศส	เรียก	เมิืองนี้วิ่า	“เมิืองละโวิ้”	

	 เห้ตใุดเมิอืงนีจ้ังึมิชีือ่เรยีกต่างกนั	เห้ตใุดชือ่เมิอืงละโว้ิจังึถีกูเปลีย่นมิาเป็น	ลพิบรุ	ีห้นึง่ในเอกสาร	ทีก่ล่าวิถีงึทีไ่ปทีม่ิาของ

การเปลี่ยนชื่อจัาก	ละโวิ้	มิาเป็นลพิบุรี	คืูอ	พิระราชพิงศาวิดารเห้นือ	กล่าวิวิ่าเมืิองละโวิ้เป็นเมืิองท่ีพิระยา	กาฬวิรดิศราช	 

ทรงสร้างขึ้นเมิื่อปี	พิ.ศ.	๑๐๐๒	ต่อมิาราวิ	ปี	พิ.ศ.	๑๖๑๒	พิระนารายณ์	ราชโอรสของพิระเจั้าจัันทโชติ	ได้สร้างพิระปรางคู์	 

เมิืองละโวิ้ขึ้น	แล้วิขนานนามิให้มิ่วิ่า	“เมิืองลพิบุรี”	สถีานภูาพิของเมิืองลพิบุรีในขณะนั้น	เป็นเมิืองลูกห้ลวิง	ส่วินเมืิองห้ลวิงนั้น

ได้ย้ายมิาตัง้อยู	่ณ	เมิอืงอโยธยา	รมิิปากแม่ิน�า้แม่ิเบีย้	อย่างไรกต็ามิ	ยงัมิไิด้มิข้ีอสรปุทีแ่น่ชัดว่ิา	การเปลีย่นชือ่เมืิองนีม้ิทีีม่ิาอย่างไร	

โดยมิากเป็นเพีิยงข้อสันนิษฐานจัากผู้รู้และนักวิิชาการ	สามิารถีสรุปแนวิคิูดห้ลักได้ดังนี้คืูอ	เกิดจัากการผันเสียง	และการอ่าน 

ออกเสียงที่ต่างกันจัากภูาษาเขียนต่างภูาษา	เช่น	ภูาษาพิื้นถ่ิีน	ภูาษาขอมิ	ภูาษาบาลีและ	ภูาษาสันสกฤษ	เป็นต้น	

	 เอกสารทีเ่ป็นห้ลกัฐานอ้างองิทีมี่ิคูวิามิน่าเชือ่ถืีอได้ว่ิาเมืิองโบราณทีล่พิบรุตีัง้อยูใ่นปัจัจุับนันี	้มีิชือ่เรยีกขานว่ิา	เมิอืงละโว้ิ	

คูือ	ต�านานมิูลศาสนา	(เป็นต�านานแคูว้ินล้านนา	เขียนขึ้นเมิื่อ	๕๐๐	ปีมิาแล้วิ)	ต�านาน	ชินกาลมิาลีปกรณ์	ต�านานสิงห้ลวัิติกุมิาร	

ตำนานจัามิเทวีิวิงศ์	และพิงศาวิดารโยนก	ทั้งนี้	ตำนานมูิลศาสนาเป็นตำนานที่เขียนด้วิยภูาษาถีิ่น	และชินกาลมิาลีปกรณ์ 

เขียนโดยภูาษาบาลี	เรียกชื่อเมืิองว่ิา	ลวิะรัฐ	และละโว้ิ	ตามิลำดับ	ส่วินตำนานจัามิเทวีิวิงศ์เขียนโดยภูาษาพิื้นเมืิองล้านนา	 

ส�าห้รับภูาษาสันสกฤษ	เรียกชื่อเมืิองวิ่า	ลวิปุระ	พิบเป็นอักษรจัารึกบนเห้รียญเงินสมัิยทวิารวิดี	นอกจัากนี้	จัดห้มิายเห้ตุจีัน	 

ราวิพุิทธศตวิรรษที่	๑๗-๑๙	ได้บันทึกกิจักรรมิการติดต่อกับแคูวิ้น	“ห้ลอฮก”	ห้รือ	“ห้ลอหู้”	ซึ้่งเป็นแคูวิ้นห้นึ่งในเมิืองไทย	

สันนิษฐานวิ่า	คูือชื่อเรียกเมิืองละโวิ้	เช่นกัน	

	 ส�าห้รับแนวิคิูดเรือ่งคูวิามิห้มิายและทีม่ิาของชือ่เมืิองละโว้ิ	มีิอยู	่๒	แนวิคิูดห้ลกั	โดยแนวิคิูดแรกมิาจัากสมิเด็จักรมิพิระยา

ด�ารงราชานุภูาพิ	ทรงสันนิษฐานวิ่า	“ละโวิ้”	มิาจัาก	คู�าวิ่า	ลัวิะ	ห้รือละวิ้า	ซ้ึ่งเป็นคูนเผ่าห้นึ่งที่เคูยเป็นเจ้ัาของดินแดนในบริเวิณ

ลุ่มิแมิ่น�้าเจั้าพิระยามิาก่อน	และเมิืองละโวิ้น่าจัะเป็นเมิืองห้ลวิงของพิวิกละวิ้าข้างฝ่่ายตะวิันออก	อีกแนวิคูิดห้นึ่ง	มิาจัาก 

พิระราชวิินจิัฉ่ัยของพิระบาทสมิเด็จัพิระมิงกุฎเกล้าเจั้าอยู่ห้ัวิ	ทรงสันนิษฐานว่ิา	การเรียกชื่อเมิืองวิ่า	ละโวิ้	น่าจัะเป็นการน�าแบบ

อย่างมิาจัากเมิืองลวิปุระ	ในประเทศอินเดียและลวิปุระอาจัจัะผันมิาเป็น	ลพิบุรี	ก็เป็นได้	แปลคูวิามิห้มิายวิ่า	เมิืองของพิระลวิะ	

ห้รือ	พิระลพิ	ผู้เป็นโอรสของพิระรามิ

พัฒนาการเมืืองเก่าลพบุุรี
จากอดิีตูสู่ปัจจุบุัน 
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	 ทั้งนี้จัากการวิิเคูราะห์้คูวิามิเป็นไปได้	แนวิคิูดที่สองน่าจัะมีิคูวิามิใกล้เคีูยงมิากที่สุด	เพิราะชื่อเมืิองโบราณในเมืิองไทย

เป็นจัำนวินมิาก	มิักใช้ชื่อเลียนแบบชื่อเมิืองในประเทศอินเดีย	ปรากฏในตำนานพิงศาวิดาร	และจัารึกจัำนวินมิาก	อาทิ	 

ชื่อเมืิองอโยธยา	และอยุธยา	ก็เป็นช่ือที่เอามิาจัากชื่อเมืิองในประเทศอินเดีย	เป็นต้น	เมิืองลพิบุรี	ห้รือ	ละโวิ้	ก็น่าจัะมีิที่มิา 

ของชื่อเมิือง	เช่นเดียวิกัน	ทั้งนี้พิิจัารณาจัากห้ลักฐานทางวิัฒนธรรมิและการปกคูรอง	รวิมิทั้งชื่อเมืิอง	พิบวิ่ามิีคูวิามิเป็นไปได้ว่ิา	

เป็นเมิืองในกลุ่มิเดียวิกันกับเมิืองอยุธยา	และเมิืองขีดขิน	เพิราะล้วินมิีสว่ินเกี่ยวิข้องกับระบบแนวิคูิด	คูติและคูวิามิเชื่อในศาสนา

ฮินดูนิกายวิิษณุเวิททั้งนั้น	ดังนั้น	ชื่อของเมิือง	สถีานที่ส�าคูัญของเมิือง	และต�านานต่างๆ	ของเมิืองจัึงมิีคูวิามิเกี่ยวิข้องกับต�านาน

เรื่อง	“รามิเกียรติ์”	ซ้ึ่งมิีพิระรามิ	ห้รือพิระนารายณ์เกี่ยวิข้อง	ละโวิ้ห้รือลพิบุรี	ก็น่าจัะเป็นชื่อเมิืองทีม่ิี	คูวิามิเกี่ยวิข้องกับพิระลวิะ

ในเรื่องรามิเกียรติ์เช่นกัน

	 เนื่องจัากที่ตั้งของเมืิองลพิบุรีมีิสภูาพิแวิดล้อมิที่เห้มิาะสมิ	ท�าให้้เกิดการพัิฒนาเมืิองเป็นเมืิอง	ท่ีมิีคูวิามิส�าคัูญทางด้าน	

เศรษฐกิจั	การเมิือง	การปกคูรอง	ศาสนาและวิัฒนธรรมิสืบเนื่องกันเรื่อยมิาโดยมิี	การพิัฒนาตามิล�าดับ	ดังนี้

 ๑.๑ ลิพิบุร่ยุคก่อนประว้ติศาสตร์ (สม้ยใช้โลิหะแลิะก่อนใช้โลิหะ)

		 	 จัังห้วัิดลพิบุรีเป็นเมืิองโบราณที่มีิอายุเก่าแก่อีกเมืิองห้นึ่งในพ้ืินที่ภูาคูกลางของประเทศไทย	โดยตั้งอยู่บริเวิณ 

ลุ่มิแมิ่น�้าเจั้าพิระยาตอนล่าง	(Lower	Chao	Phraya	Basin)	และเขตพิื้นท่ีสูงตอนกลาง	(Central	Highland)	จัากการส�ารวิจั

และขุดคู้นทางโบราณคูดีที่ผ่านมิา	ได้พิบร่องรอยห้ลักฐานการอยู่อาศัยของมินุษย์ยุคูก่อนประวิัติศาสตร์ไมิ่เก่าไปกวิ่า	๔,๕๐๐	ปี

มิาแล้วิ	ซ้ึ่งในปัจัจัุบันได้คู้นพิบแห้ล่งโบราณคูดียุคูก่อนประวัิติศาสตร์จัำนวินมิาก	(มิากกวิ่า	๔๐	แห้่ง)	กระจัายอยู่ในเกือบ 

ทุกอ�าเภูอ	ในเขตจัังห้วิัดลพิบุรี	โดยแบ่งเป็น	๒	เขตให้ญ่ๆ	ได้แก่ในเขตย่านเขาวิงพิระจัันทร์และพิื้นท่ีลอนลูกคูลื่นระห้วิ่าง 

อ�าเภูอโคูกส�าโรงถีึงอ�าเภูอตาคูลี	ชุมิชนดังกล่าวิ	บางแห้่งเกิดวิิวัิฒนาการทางสังคูมิ	และมิีคูวิามิสัมิพิันธ์เกี่ยวิเนื่องกับชุมิชนที่อยู่

ใกล้เคูียงออกไปเป็นวิงกวิ้าง	เช่น	แห้ล่งโบราณคูดีบ้านท่าแคู	แห้ล่งโบราณคูดีศูนย์การทห้ารป่นให้ญ่	 ท้ังนี้เมิื่อพิิจัารณาจัาก 

ห้ลักฐานทางโบราณคูดีห้รือโบราณวัิตถุีท่ีพิบในแต่ละแห้ล่งซ่ึ้งนอกจัากจัะสะท้อนให้้เห็้นได้ถึีงการติดต่อกับชุมิชนยุคูก่อน

ประวิตัศิาสตร์ทัง้ภูายในเขตภูมูิภิูาคูเดียวิกนัและต่างภูมูิภิูาคู	โบราณวิตัถีทุีพ่ิบยงัช่วิยจั�าแนกยคุูก่อนประวิตัศิาสตร์ในจังัห้วิดัลพิบรีุ	

ออกได้	๒	ช่วิงสมัิยย่อย	คืูอ	ช่วิงที่ยังไมิ่มีิการใช้โลห้ะ	ได้แก่	แห้ล่งโบราณคูดีบ้านท่าแคูและแห้ล่งโบราณคูดีโนนป่าห้วิาย	 

โนนห้มิากลา	เป็นต้น	ก�าห้นดอายุได้ประมิาณ	๔,๕๐๐-๓,๕๐๐	ปี	มิาแล้วิ	และช่วิงสมิัยที่มินุษย์รู ้จัักการใช้โลห้ะ	ได้แก่	 

แห้ล่งโบราณคูดีบ้านโป่งมิะนาวิและแห้ล่งโบราณคูดีในบริเวิณเขาวิงพิระจัันทร์	 เป็นต้น	สามิารถีก�าห้นดอายุได้ประมิาณ	 

๓,๕๐๐-๑,๕๐๐	ปี	มิาแล้วิ	จัากการก้าวิเข้าสู่ชุมิชนโลห้ะ	ได้ส่งผลให้้โคูรงสร้างทางสังคูมิตลอดจันรูปแบบการด�าเนินชีวิิตของ 

ผู้คูนยุคูก่อนประวัิติศาสตร์ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วิย	ทั้งนี้การเข้ามิาของวิัฒนธรรมิภูายนอกซ่ึ้งพิบห้นาแน่นยิ่งขึ้นในระยะนี้	ก็เป็น

พิื้นฐานส�าคัูญที่ท�าให้้เกิดการรวิมิตัวิกันเป็นชุมิชนขนาดให้ญ่ในช่วิงแรกเริ่มิยุคูประวัิติศาสตร์ของประเทศไทย	คืูอสมัิยทวิารวิด	ี

โดยชุมิชนยุคูก่อนประวิัติศาสตร์ทีพ่ิบร่องรอยการเข้าสู่ยุคูประวิัติศาสตร์ในวิัฒนธรรมิทวิารวิดี	ได้แก่	เมิืองโบราณซั้บจั�าปา	และ

เมิืองโบราณดงมิะรมุิ	เป็นต้น

 ๑.๒ ลิพิบุร่ยุคประว้ติศาสตร์ (ช่วงพิุที่ธิศตวรรษที่่� ๑๒-๑๖) 

	 	 สมัยทวารวดี

	 	 ลพิบุรี	เมิื่อเร่ิมิเข้าสู่สมัิยประวัิติศาสตร์	สมิัยทวิารวิดี	มีิอายุราวิพุิทธศตวิรรษท่ี	๑๒-๑๖	ห้ลักฐานท่ีส�าคัูญคืูอ	 

ตัวิอักษรรูปแบบที่เก่าแก่ที่เรียกวิ่า	“อักษรปัลลวิะ”	พิบได้จัากศิลาจัารึก	โดยอักษรปัลลวิะมิีท้ังแบบภูาษาบาลี	ภูาษามิอญและ

ภูาษาสันสกฤษ	

	 	 ขณะนัน้	ลพิบรุมีิบีทบาทในฐานะเป็นเมิอืงโบราณในวิฒันธรรมิทวิารวิดร่ีวิมิสมิยักบัเมิอืงโบราณอืน่ๆ	เช่น	นคูรปฐมิ	

อู่ทอง	ฯลฯ	เกิดจัากชุมิชนที่มิีระบบสังคูมิเป็นลักษณะสังคูมิมิือง	ซ่ึ้งเป็นสังคูมิเกษตรกรรมิ	ปลูกข้าวิเป็นอาชีพิห้ลัก	เลี้ยงสัตวิ์	 

ล่าสัตวิ์	ทอผ้า	ผลิตเคูรื่องปั�นดินเผา	งานโลห้ะ	ฯลฯ	และมิีรูปแบบวิัฒนธรรมิด้ังเดิมิผสมิผสานกับวิัฒนธรรมิภูายนอก	จันเกิด 

เป็นเอกลักษณ์เฉ่พิาะตัวิ	ซ่ึ้งวิัฒนธรรมิของเมืิองลพิบุรีในสมัิยทวิารวิดีแตกต่างจัากสมัิยก่อนประวัิติศาสตร์อย่างชัดเจัน	คืูอ	 

มิีการนับถีือศาสนาพิุทธนิกาย	เถีรวิาทตามิอย่างอินเดีย	ทั้งนี้จัากห้ลักฐานศิลาจัารึกสมิัยทวิารวิดีได้ปรากฏชื่อเมิือง	ลวิะปุระ	 
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ซ้ึ่งเป็นชื่อเดิมิของลพิบุรี	นอกจัากนี้	ชื่อเมิืองลวิปุระ	ยังพิบในจัดห้มิายเห้ตุ	เอกสารต่างๆ	และบนเห้รียญเงินสมิัยทวิารวิดี	ที่ใช้

ภูาษาสันสกฤต	ห้มิายถีึงเมิืองของพิระละวิะ	ห้รือพิระลพิ	ผู้เป็นโอรสของพิระรามิ

	 	 ในสมิัยทวิารวิดี	ลพิบุรีเป็นทั้งศูนย์กลางการคู้าและศูนย์กลางทางศาสนาที่ส�าคูัญในแถีบลุ่มิแมิ่น�้า	บริเวิณนั้น	จัน

กระทัง่ถึีงปลายสมิยัทวิารวิดี	ชมุิชนเมิอืงลพิบรุกีย็งัคูงมิคีูวิามิเจัรญิต่อเนือ่งมิาเรือ่ยๆ	ในขณะทีเ่มิอืงอืน่ๆ	ในสมัิยนัน้เริม่ิลดบทบาท

ลงจันถีูกทิ้งร้างในที่สุด	ลักษณะศิลปกรรมิลพิบุรีในสมิัยนี้มิักแสดงออกมิาทางสถีาปัตยกรรมิและประติมิากรรมิที่เกี่ยวิข้องกับ

ศาสนา	เช่น	สถีูป	เจัดีย์	พิระพุิทธรูป	และประติมิากรรมิตามิคูวิามิเชื่อ	ส่วินให้ญ่เป็นศิลปะที่มีิลักษณะได้รับอิทธิพิลจัากศิลปะ

อินเดียสมิัยคูุปตะและอมิราวิดี	ส่วินโบราณสถีานส�าคูัญที่ยังพิบร่องรอยวิัฒนธรรมิทวิารวิดีได้ในปัจัจุับันคูือ	วิัดนคูรโกษา

		 	 สมัยลพบุรี	(พุทธศตวรรษที่	๑๖-๑๘)	

		 	 เมืิองลพิบรุใีนระยะนี	้เป็นช่วิงทีวั่ิฒนธรรมิทวิารวิดเีริม่ิเสือ่มิลง	อทิธพิิลวัิฒนธรรมิขอมิห้รอืเขมิรได้เริม่ิแพิร่กระจัาย

เข้าสู่ภูาคูกลางบริเวิณทีร่าบลุม่ิแม่ิน�า้เจ้ัาพิระยาและเมิอืงลพิบุรมีิากข้ึน	โดยคู่อยๆ	ผสมิผสานกบัวิฒันธรรมิเก่า	รปูแบบวิฒันธรรมิ

ในระยะแรกมิีพิื้นฐานมิาจัากศาสนาพิราห้์มิ-ฮินด	ูจันถึีงช่วิงปลายศตวิรรษที่	๑๘	จัึงได้เปลี่ยนเป็นศาสนาลัทธิมิห้ายานเป็นห้ลัก	

	 	 คูวิามิสมัิพินัธ์ระห้ว่ิางเมิอืงละโว้ิกบัอาณาจักัรขอมินัน้	นอกจัากแสดงออกทางด้านศิลปวิฒันธรรมิและศาสนาแล้วิ	

ยังปรากฏห้ลักฐานที่เป็นศิลาจัารึกภูาษาเขมิรภูายในเมิืองลพิบุรี	ระบุถีึงคูวิามิสัมิพิันธ์ในช่วิงเวิลานั้นเป็นไปอย่างใกล้ชิดในทาง

ศิลปวัิฒนธรรมิ	ศาสนาและเร่ืองการเมืิองการปกคูรอง	ทั้งนี้ส่งผลให้้รูปแบบทางศิลปกรรมิในเมืิองลพิบุรีมีิคูวิามิคูล้ายคูลึงกับ

ศิลปะเขมิรเป็นอย่างมิาก	ทั้งนี้ห้ลักฐานที่ส�าคัูญคืูอ	ศิลาจัารึกท่ีถูีกจัารึกด้วิยตัวิอักษรขอมิ	ได้กล่าวิถึีงเมืิอง	“โลวิ”	เป็นห้นึ่งใน

เมิอืงอืน่ๆ	แถีบลุม่ิแม่ิน�า้เจ้ัาพิระยา	ซ่ึ้งอาณาจัักรเขมิรในสมัิยพิระเจ้ัาชยัวิรมัินที	่๑	ได้แผ่อ�านาจัมิาคูรอบคูรอง	การท่ีในศลิาจัารกึ

เขียนชื่อเมิืองวิ่า	ลโวิ	แทนการออกเสียงวิ่า	ละโวิ้	ท�าให้้ทราบวิ่า	เมิืองลพิบุรีในยุคูนั้นมิีผู้นับถืีอไวิษนพินิกายของศาสนาฮินดูด้วิย	

จัากการพิบโบราณสถีานและโบราณวัิตถีใุนวัิฒนธรรมิขอมิเป็นจั�านวินมิาก	จึังเป็นทีม่ิาของการน�าชือ่	ลพิบรุ	ีมิาใช้เรยีกศลิปกรรมิ

แบบขอมิ	โบราณสถีานที่ยังปรากฏร่องรอยอยูในปัจัจุับัน	ได้แก่	เทวิสถีานปรางคู์แขก	ปรางคู์สามิยอด	(รูปแบบสถีาปัตยกรรมิ

ขอมิสมัิยบายน)	ศาลพิระกาฬและเศียรพิระพิทุธรปู	พิระโพิธสัิตว์ิอโลกิเตศวิร	แบบต่างๆ	(แบบปาปวิน	แบบนคูรวิดัและแบบบายน)	

และปรางคู์นางผมิห้อมิ	เป็นต้น	ทั้งนี้ในสมิัยพิระเจั้าชัยวิรมิันที่	๗	มิีชื่อเรียกเมิืองลพิบุรีห้รือละโวิ้	อีกชื่อห้นึ่งคูือ	“ลโวิทยปุระ”

	 	 ภูายห้ลังรัชกาลพิระเจ้ัาชัยวิรมิันที	่๗	ต้นพิุทธศตวิรรษที่	๑๙	อิทธิพิลทางการเมืิองของอาณาจัักรขอมิที่มิีต่อเมิือง

ลพิบุรี	และเมืิองประเทศราชอื่นๆ	ได้เสื่อมิลง	ลพิบุรีกลายเป็นอิสระ	ไมิ่ได้เป็นศูนย์กลางคูวิามิเจัริญอีกต่อไป	ศูนย์กลาง 

คูวิามิเจัริญย้ายไปอยู่เมิืองอโยธยาบนลุ่มิน�้าเจั้าพิระยาตอนล่าง	ส่วินบ้านเมิืองทางตอนเห้นือขึ้นไปก็รวิมิกันเป็นเมิืองสุโขทัย

   ยุคร่วมสมัยกับอาณาจักรสุโขทัย	(พุทธศตวรรษที	่๑๙)

	 	 ตัง้แต่ปลายพิทุธศตวิรรษที	่๑๘	เกดิคูวิามิอ่อนแอในอาณาจักัรขอมิ	ท�าให้้รฐั	เมิอืงต่างๆ	ทีอ่ยูใ่ต้อ�านาจัแยกตวัิเป็น

อิสระ	มีิห้ลักฐานวิ่า	สุโขทัยมีิการขับไล่ขุนนาง	และขจััดอ�านาจัขอมิออกจัากสุโขทัย	จันห้มิดสิ้น	คูาดวิ่าละโวิ้ก็คูงห้ลุดพิ้นจัาก

อิทธิพิลทางการเมิืองของอาณาจัักรขอมิในระยะเดียวิกับสุโขทัย

	 	 สันนิษฐานวิ่า	ในราวิต้นศตวิรรษที	่๑๙	ลพิบุรีมิีฐานะเป็นรัฐอิสระ	เช่นเดียวิกับสุโขทัย	เชียงให้มิ่	ห้ลักฐานที่ส�าคัูญ

คูือ	ศิลาจัารึกสุโขทัย	ห้ลักที่	๑	ได้กล่าวิถีึงเมิืองที่อยู่ในอาณาจัักรสุโขทัย	ทั้งนี้ลพิบุรีซ่ึ้งเป็นเมิืองให้ญ่ในขณะนั้น	มิิได้มิีรายชื่ออยู่

ในนั้นดว้ิย	มิีผู้สันนิษฐานวิ่า	ลพิบุรีอาจัมีิการท�าสัญญาเป็นพิันธมิิตรกันกับสุโขทัยเช่นเดียวิกับที่สุโขทัยท�ากับเมิืองน่าน

	 ทั้งนี้	ไม่ิปรากฏเป็นที่แน่ชัดวิ่า	ลพิบุรีมิีคูวิามิสัมิพิันธ์ทางการเมิือง	การปกคูรองกับสุโขทัยอย่างไร	แต่ปรากฏห้ลักฐาน

แสดงคูวิามิสัมิพัินธ์ด้านวัิฒนธรรมิระห้วิ่างเมิืองทั้งสองในช่วิงปลายพุิทธศตวิรรษที่	๑๘	ต้นพุิทธศตวิรรษที่	๑๙	ในช่วิงนี้มีิการ

เปลี่ยนจัากคูตินิยมิลัทธิมิห้ายานมิาเป็นแบบเถีรวิาทห้รือห้ินยาน	และเกิดศิลปกรรมิท่ีมิีรูปแบบเฉ่พิาะตัวิข้ึนมิาให้มิ่	ซ้ึ่งแสดงให้้

เห้็นเด่นชัดในรูปแบบเจัดีย์ทรงสี่เห้ลี่ยมิและทรงแปดเห้ลี่ยมิ	และพิระปรางคู์ที่จััดได้วิ่าเป็นพิระปรางคู์แบบไทย	นอกจัากนี้ยังมิี

ลักษณะของปรางคู์กลีบมิะเฟ่องและพิระพิุทธรูปที่เรียกวิ่า	“ศิลปะอู่ทอง”

	 	 นอกจัากน้ี	ในจัดห้มิายเห้ตุของจีันได้กล่าวิถึีงละโวิ้วิ่า	เมืิองละโวิ้ได้ส่งทูตไปเมืิองจีันในปี	พิ.ศ.	๑๘๓๒	และ	 

พิ.ศ.๑๘๔๒	นับเป็นห้ลักฐานที่แสดงให้้เห้็นถีึงคูวิามิเป็นอิสระของเมิืองลพิบุรีในชว่ิงเวิลานั้นได้เป็นอย่างดี	
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  สมัยอยุธยา	(พุทธศตวรรษที่	๑๙-๒๔)	

	 	 เมิื่ออาณาจัักรสุโขทัยเสื่อมิอ�านาจัลง	และพิระเจั้าอู ่ทองได้สถีาปนาอยุธยาเป็นราชธานีในปี	พิ.ศ.	๑๘๙๓	 

เมิืองลพิบุรีในขณะนั้น	จึังกลายเป็นเมิืองห้น้าด่านระห้วิ่างขอมิทางด้านตะวิันออกและสุโขทัยทางด้านทิศเห้นือกับอยุธยา	ต่อมิา 

สมิัยสมิเด็จัพิระรามิาธิบดีที่	๑	(พิระเจ้ัาอู่ทอง)	แห้่งอาณาจัักรอยุธยาได้โปรดเกล้าให้้สมิเด็จัพิระราเมิศวิร	พิระราชโอรสองคู์ให้ญ่	

มิาคูรองเมิอืงลพิบรุซี้ึง่เป็นเมิอืงลกูห้ลวิงและเป็นเมิอืงห้น้าด่านส�าคูญัด้านตะวินัออกเฉ่ยีงเห้นอืของอยธุยา	ลพิบรีุเริม่ิมิคีูวิามิส�าคูญั

อีกคูรั้ง	สมิเด็จัพิระราเมิศวิรทรงคูรองเมืิองลพิบุรี	๒	คูรั้ง	ระห้วิ่างปี	พิ.ศ.๑๘๙๒-๑๙๑๒	และ	ระห้วิ่างปี	พิ.ศ.	๑๙๑๓-๑๙๓๑	

พิระองคู์ได้สั่งให้้สร้าง	ป้อมิ	คููเมิืองและก�าแพิงเมิือง	รอบเมิืองลพิบุรีเพิื่อป้องกันข้าศึกศัตรู	ต่อมิาในปี	พิ.ศ.	๒๐๙๑	เกิดสงคูรามิ

ระห้วิ่างกรุงศรีอยุธยากับพิมิ่า	ในรัชสมิัยสมิเด็จัพิระมิห้าจัักรพิรรดิ	พิระองคู์โปรดให้้ร้ือป้อมิปราการตลอดจันก�าแพิงเมิือง 

ที่สร้างขึ้นในสมิัยพิระราเมิศวิรออกจันห้มิด	ต่อมิาในสมิัยของสมิเด็จัพิระบรมิไตรโลกนาถีทรงปรับระบบการปกคูรองให้มิ่	 

โดยยกเลิกเมิืองลูกห้ลวิงทั้ง	๔	ด้านของราชธานี	เมิืองลพิบุรีได้ถีูกลดบทบาทลงเป็นเมิืองจััตวิา	ห้รือเป็นเพิียงห้ัวิเมิืองห้นึ่งที่อยู ่

ในเขตราชธานีเท่านั้น

	 	 ในปี	พิ.ศ.	๒๑๙๘	สมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	กษัตริย์องคู์ท่ี	๒๗	แห้่งอาณาจัักรอยุธยา	มิีการติดต่อคู้าขาย 

กับต่างชาติอย่างเฟ่�องฟู	(พิ.ศ.	๒๑๙๙-๒๒๓๑)	เมืิองลพิบุรีเริ่มิมิีบทบาทส�าคูัญมิากอีกคูรั้งห้นึ่ง	ทรงโปรดให้้สร้างเมืิองลพิบุรี 

เป็นราชธานีที่	๒	รองจัากอยุธยา	ระห้วิ่างปี	พิ.ศ.	๒๒๐๘-๒๒๐๙	อาจัด้วิยเห้ตุผลเพิื่อป้องกันการรุกรานของฮอลันดา 

โดยทางเรือ	ลพิบุรีจึังกลายเป็นเมิืองที่มิีคูวิามิส�าคูัญเพิราะมิีการต้อนรับคูณะทูตและบาทห้ลวิงชาวิฝ่รั่งเศสอยู ่เสมิอ	 

สมิเด็จัพิระนารายณม์ิห้าราชทรงรับเอาวิิทยาการและคูวิามิรู้ให้มิ่ๆ	จัากต่างชาติมิาพิัฒนาเมิืองลพิบุรีในห้ลายๆ	ด้าน	ซ่ึ้งปรากฏ

ห้ลักฐานต่างๆ	อยู่จันถึีงทุกวัินนี้	อาทิ	ด้านสถีาปัตยกรรมิ	ได้แก่การสร้างอาคูารเป็นตึกก่ออิฐถืีอปูน	๒	ช้ัน	อาคูารที่ผสมิผสาน

ระห้ว่ิางศิลปะไทยและยุโรป	ด้านสาธารณูปโภูคู	ได้แก่	การสร้างระบบน้ำประปา	เพิื่อส่งน้ำจัากภูายนอกมิาใช้ในเขตพิื้นที่เมืิอง

และในพิระราชวิังที่ประทับ	ด้านศาสนา	ได้แก่	การที่พิระองคู์ทรงมิีพิระบรมิราชานุญาตให้้บาทห้ลวิงชาวิต่างชาติเข้ามิาเผยแพิร่

คูริสต์ศาสนาได้	ด้านดาราศาสตร์	ได้แก่	การสร้างห้อดูดาวิที่วัิดสันเปาโล	ด้านการแพิทย์	ได้แก่	ทรงโปรดฯให้้ห้มิอฝ่รั่งท�าการ

รักษาอาการพิระประชวิรส่วินพิระองคู์	ซ้ึ่งท�าให้้เกิดต�ารายาที่ผลิตจัากสมิุนไพิรและวิัสดุในประเทศไทย	ซ้ึ่งเรียกวิ่า	ต�ารายาโอสถี

พิระนารายณ์	ปัจัจัุบัน	นักวิิชาการก�าลังท�าการศึกษา	คู้นคูวิ้า	เพิื่อน�ามิาใช้รักษา	ส่วินด้านการทห้าร	ได้แก่	การทอดพิระเนตร

เคูร่ืองยิงลูกระเบิดที่ทห้ารฝ่รั่งเศสคูิดคู้นได้	เมิื่อยิงแล้วิ	จัึงทรงมิอบเคูรื่องยิงพิร้อมิลูกระเบิดไวิ้ในคู่ายทห้ารเมิืองลพิบุรีด้วิย	 

มิีการก่อสร้างอาคูารสถีานที่ต่างๆ	มิากมิาย	เช่น	พิระนารายณ์ราชนิเวิศน์	บ้านวิิชาเยนทร์	วัิดป่น	วัิดเสาธงทอง	วิัดสันเปาโล	 

วิัดตองปุ	พิระท่ีนั่งไกรสรสีห้ราช	และป้อมิปราการต่างๆ	ตลอดจันการวิางระบบท่อประปาดินเผา	ซ้ึ่งถีือวิ่าเป็นต้นก�าเนิดการ

ประปาของประเทศไทย	ห้ลงัจัากสิน้สมิยัสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	เมิอืงลพิบุรถีีกูลดคูวิามิส�าคูญัลง	กลายเป็นเมิอืงในราชธานี

ดังเดิมิและถีูกทิ้งร้าง	จันกระทั่งปี	พิ.ศ.	๒๓๑๐	สมิเดจ็ัพิระเจั้าตากสินมิห้าราชแห้่งกรุงธนบุรีได้โปรดฯให้้เจั้าพิระยามิห้ากษัตริย์

ศึกเป็นแมิ่ทัพิยกไปตีเวิียงจัันทร์	เมิืองศรีสัตนาคูณหุ้ตและเมิืองห้ลวิงพิระบาง	โดยกวิาดต้อนเชลยศึกมิาไวิ้ท่ีลพิบุรี	เมิืองลพิบุรี 

จัึงกลายเป็นเมิืองที่มิีคูวิามิห้ลากห้ลายทางขนบธรรมิเนียมิประเพิณีมิาจันถีึงทุกวิันนี้

  สมัยรัตนโกสินทร์	(พุทธศตวรรษที่	๒๔-	ปัจจุบัน)

	 	 สมิัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์	 ต้ังแต่พิุทธศตวิรรษที่	๒๔	เป็นต้นมิา	เมิื่อพิระเจั้าตากสินมิห้าราช	ตั้งกรุงธนบุรี 

เป็นราชธานีแล้วิ	ได้เสด็จัไปตีเมิืองเวิียงจัันทร์เมิืองศรีสัตนาคูนหุ้ต	เมิืองห้ลวิงพิระบาง	โดยได้	ชัยชนะกลับมิา	ในคูรั้งนั้นได้อพิยพิ

ชาวิเมิืองทั้งสามิเมิืองมิาดว้ิยเป็นจั�านวินมิาก	โดยผูคู้นเห้ล่านี้ได้ตั้งถีิ่นฐานตามิจัังห้วิัดต่างๆ	ในภูาคูอิสาน	และยังอพิยพิชาวิเมิือง

ท้ังสามิมิาสู่จัังห้วัิดชั้นในที่มีิพิลเมืิองน้อยด้วิย	ดังน้ันเมืิองลพิบุรีในขณะนั้นจึังมีิชาวิเมืิองทั้งสามิเมืิองอพิยพิเข้ามิาอยู่อาศัย 

ตามิพิื้นที่ต่างๆ	ของเมิือง	และ	มิีการตั้งถีิ่นฐานอยู่อาศัยสืบเนื่องมิาจันถึีงปัจัจุับัน

	 	 เมิืองลพิบุรีมิีคูวิามิส�าคูัญข้ึนมิาอีกคูรั้งในสมิัยรัตนโกสินทร์	 ในสมิัยพิระบาทสมิเด็จัพิระจัอมิเกล้าเจั้าอยู่ห้ัวิ	 

รัชกาลท่ี	๔	เน่ืองจัากพิระองคู์ได้เสด็จัมิาเมิืองลพิบุรีเป็นระยะๆ	เพิื่อทอดพิระเนตรเมิืองและนมิัสการพิระที่วิัดเกาะแก้วิ	 

(วัิดมิณีชลขันธ์)	จันกระทั่งในปี	พิ.ศ.	๒๔๐๖	พิระองคู์ทรงท�าการติดต่อกับต่างประเทศมิากข้ึน	ทรงมิีพิระราชด�าริวิ่ากรุงเทพิฯ	 
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อยู่ไกล้ทะเลมิากเกินไป	เรือรบข้าศึกอาจัแล่นเข้ามิาถีึงได้	จัึงโปรดเกล้าฯ	ให้้ห้าราชธานีส�ารองที่ไกลพิอที่จัะไมิ่ถูีกรบกวินจัากเรือ

ข้าศึก	ทรงเล็งเห้็นคูวิามิเห้มิาะสมิของเมิืองลพิบุรี	และทรงมิีพิระราชประสงคู์ท่ีจัะสร้างเมิืองลพิบุรีให้้เป็นราชธานีแห้่งท่ี	๒	 

รองจัากกรุงเทพิฯ	ได้โปรดฯให้้บูรณะเมิืองลพิบุรีเป็นเมิืองห้ลวิงแห้่งที่	๒	ด้วิยการซ้่อมิแซ้มิพิระราชวิังพิร้อมิทั้งทรงโปรดฯ	 

ให้้สร้างอาคูารห้มู่ิพิระที่นั่งในเขตพิระราชฐานอีกห้ลายองคู์	และพิระราชทานนามิวิ่า	พิระนารายณ์ราชนิเวิศน์	และทรงอุทิศให้้

เป็นวิิสุงคูามิสีมิาแก่พิระสงฆ์ก่อนจัะเสด็จัสวิรรคูต	นอกจัากนั้นยังทรงโปรดฯให้้	พิระยาลพิบุรี	ด�าเนินการซ้่อมิแซ้มิอุโบสถี	กุฏิ	

ศาลาวิัดเกาะแก้วิ	ห้รือวิัดมิณีชลขัณฑ์	และวิัดกวิิศรารามิวิรวิิห้าร	ในปัจัจัุบัน

	 	 ต่อมิาในสมัิยพิระบาทสมิเด็จัพิระจุัลจัอมิเกล้าเจั้าอยู่ห้ัวิ	รัชกาลที่	๕	ในปี	พิ.ศ.	๒๔๓๘	ภูายห้ลังจัากทรงจััด 

ระบบการปกคูรองให้ม่ิคืูอแบบเทศาภิูบาล	ให้้มีิมิณฑล	จัังห้วัิดและอ�าเภูอ	เมิอืงลพิบรุมีีิฐานะเป็นจัังห้วัิดส�าคัูญจัังห้วัิดห้นึง่ขึน้กบั

มิณฑลกรุงเก่า	โปรดเกล้าฯ	พิระราชทานห้มิู่พิระที่นั่งพิิมิานมิงกุฎและต�าห้นักต่างๆ	ให้้เป็นศาลาว่ิาการเมิือง	โดยมิีห้ลวิงจัารุมิัย	

(ฮิ้วิ	สิงห้พิันธ์)	 เป็นนายอ�าเภูอคูนแรก	ปรากฏห้ลักฐานวิ่าพิระองคู์ทรงเสด็จัเยือนเมิืองลพิบุรี	อย่างน้อย	๕	คูรั้ง	ระห้วิ่าง 

ปี	พิ.ศ.	๒๔๑๕-๒๔๔๘	ดังมิีห้ลักฐานคูือ	ไดม้ิีการตัดทางรถีไฟสายเห้นือผ่านเมิืองลพิบุรี	งานพิระราชนิพินธ์	ภูาพิถี่ายและแผนที่

แสดงต�าแห้น่งสถีานที่ต่างๆ	ที่พิระองคู์เสด็จัเยือนซ้ึ่งเป็นประโยชนม์ิากต่อการศึกษาคู้นคูวิ้าทางประวิัติศาสตร์	

	 	 สมัิยพิระบาทสมิเด็จัพิระเจั้าอยู่หั้วิอานันทมิหิ้ดล	รัชกาลท่ี	๘	เกิดสงคูรามิโลกคูรั้งท่ี	๒	ในยุโรป	และ	มีิทีท่าวิ่า 

จัะลุกลามิมิาถีึงเอเซ้ียอาคูเนย	์ในป	ีพิ.ศ.	๒๔๘๓	จัอมิพิล	ป.	พิิบูลสงคูรามิ	นายกรัฐมินตรีในสมิัยนั้น	ได้เลือกลพิบุรีเป็นศูนย์กลาง

ทางการทห้าร	เพิราะคูวิามิเห้มิาะสมิทางยุทธศาสตร์	เมิืองลพิบุรีจัึงถูีกปรับปรุงให้้เป็นเมืิองทห้ารนับตั้งแต่นั้นมิา	มิีการปรับปรุง	

ขยายเมืิองออกมิายังสระแก้วิ	ซ้ึ่งอยู่ทางทิศตะวัินออกของเมืิองเดิมิ	เพิื่อเชื่อมิกับเขตทห้ารบริเวิณทะเลชุบศรเดิมิ	การปรับปรุง

โคูรงสร้างเมืิองที่สำคัูญในช่วิงนี้คืูอ	การตัดถีนนนารายณ์มิห้าราช	จัากบริเวิณศาลพิระกาฬ	ตรงมิาเชื่อมิกับวิงเวีิยนศรีสุริโยทัย 

และวิงเวีิยนเทพิสตรี	ซ้ึ่งคืูอเขตแนวิเมืิองเก่าส่วินนอกสุดเดิมิ	แล้วิตัดตรงไปยังวิงเวีิยนเทพิสตรีอีกช่วิงห้นึ่ง	และมีิการย้าย 

ศาลากลางมิาอยู่ที่เมืิองให้ม่ิ	พิร้อมิทั้งสร้างอาคูารร่วิมิสมัิยตามิแนวิถีนนดังกล่าวิด้วิย	เป็นท่ีน่าสังเกตุวิ่าการตัดถีนนและวิาง 

องคู์ประกอบลักษณะนี้เป็นลักษณะร่วิมิสมิัยกับถีนนราชดำเนินกลาง	กรุงรัตนโกสินทร์	สืบเนื่องจัากอิทธิพิลของอารยธรรมิ 

ตะวิันตกในสมิัยนั้น

๒. ลพบุุรีเมืืองเก่าในปัจจุบุัน
	 ๒.๑	 ที่ตั้งและอาณาเขต	จัังห้วิัดลพิบุรีตั้งอยู่ในภูาคูกลางของประเทศไทย	ระห้วิ่างเส้นรุ้งที่	๑๔	องศา	๔๘	ลิปดาเห้นือ	

และเส้นแวิงที่	๑๐๐	องศา	๒๕	ลิปดาตะวิันออก	อยู่ห้่างจัากกรุงเทพิมิห้านคูรไปทางเห้นือตามิเส้น	๑	(ถีนนพิห้ลโยธิน)	 

ประมิาณ	๑๕๕	กิโลเมิตร	ห้รือทางรถีไฟสายเห้นือประมิาณ	๑๓๓	กิโลเมิตร	มิีพิื้นที่	๖,๕๘๖.๖๗	ตารางกิโลเมิตร	ห้รือประมิาณ	

๔,๑๑๖,๖๖๘	ไร	่จัังห้วิัดลพิบุรีมิีพิื้นที่ติดต่อกับจัังห้วิัด	ต่างๆ	๘	จัังห้วิัดดังนี้

   ที่ิศเหนือ	ติดต่อกับอ�าเภูอตากฟ้าและอ�าเภูอตาคูลี	จัังห้วิัดนคูรสวิรรคู์	อ�าเภูอวิิเชียรบุรี	จัังห้วิัดเพิชรบูรณ์

     ที่ิศตะว้นออก	ติดต่อกับอ�าเภูอเทพิสถีิตและอ�าเภูอห้นองบัวิแดง	จัังห้วิัดชัยภููมิิ	อ�าเภูอด่านขุนทด	จัังห้วิัด

นคูรราชสีมิาและอ�าเภูอวิังมิ่วิง	จัังห้วิัดสระบุรี	

    ที่ิศใต้	ติดกับอำเภูอห้นองโดนและอำเภูอพิระพุิทธบาท	จัังห้วัิดสระบุรี	อำเภูอพิระพุิทธบาท	อำเภูอห้นองโดน	

จัังห้วิัดพิระนคูรศรีอยุธยา	

     ที่ิศตะว้นตก	ติดกับอ�าเภูอเมิืองสิงห้์บุรี	อ�าเภูออินทร์บุรี	และอ�าเภูอพิรห้มิบุรี	จัังห้วิัดสิงห้์บุรี	อ�าเภูอตากฟ้า	

จัังห้วิัดนคูรสวิรรคู์และอ�าเภูอไชโย	จัังห้วิัดอ่างทอง	

		 ๒.๒		ภููมิิประเทศ	จัังห้วิัดลพิบุรี	มีิพิื้นที่อยู่ในลุ่มิแมิ่น�้า	๓	ส่วิน	ดังนี้	ลุ่มิแมิ่น�้าชี	ลุ่มิแมิ่น�้าป่าสัก	ลุ่มิแมิ่น�้าเจั้าพิระยา

ภููมิิประเทศของจัังห้วิัดลพิบุรี	แบ่งออกเป็น	๒	ส่วินให้ญ่	ๆ	คูือ

   		 ที่ราบลุ่มิ	มิีพิื้นที่	๑,๑๗๐	ตารางกิโลเมิตร	เป็นพิื้นท่ีของอ�าเภูอท่าวิุ้งท้ังห้มิด	ตอนกลาง	และตะวิันตกของ 

อ�าเภูอเมืิองลพิบรุ	ีตอนกลางและตะวัินตกเฉี่ยงใต้ของอ�าเภูอโคูกส�าโรง	และส่วินให้ญ่ของอ�าเภูอบ้านห้ม่ีิ	พิืน้ทีร่าบตอนกลางของ
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อ�าเภูอเมืิองลพิบรุ	ีบรเิวิณห้มู่ิบ้านสะพิานอฐิ	และห้มู่ิบ้านห้นิสองก้อนจัะมิดีนิสขีาวิ	ท่ีสามิารถีน�ามิาท�าดนิสอพิองได้	และดนิสอพิอง

ของจัังห้วิัดลพิบุรีได้ชื่อวิ่าเป็นดินสอพิองที่ดีที่สุดของเมิืองไทย

   	 ที่ราบสลับเนินเขาและภููเขา	มิีเนื้อท่ี	๔,๘๑๖.๖๗	ตารางกิโลเมิตร	คูรอบคูลุมิพิื้นท่ีด้านตะวิันออกของ 

อ�าเภูอเมืิองลพิบรีุ	ทศิตะวัินตกเฉี่ยงเห้นอืของอ�าเภูอบ้านห้ม่ีิบางส่วิน	ทิศตะวัินตกเฉี่ยงเห้นอืและตะวัินออกของอ�าเภูอโคูกส�าโรง

และอ�าเภูอท่าห้ลวิง	มิีแมิ่น�้าส�าคัูญไห้ลผ่าน	คืูอ	แมิ่น�้าป่าสัก	โดยมีิการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิื่อกักเก็บน�า้	และเป็นสถีานที่พัิก

ผ่อนห้ย่อนใจัส�าห้รบัชาวิจังัห้วิดัลพิบรุ	ีและจังัห้วิดัใกล้เคูยีง	รวิมิทัง้ยงัมิ	ีแม่ิน�า้ลพิบรุผ่ีานทางฝั่�งตะวินัตกของจังัห้วิดั	และมิรีะบบ

คูลองชลประทานที่เป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมิอีกด้วิย

	 ๒.๓	 ภููมิิอากาศ

		 	 สภูาพิโดยทั่วิไปมิีภููมิิอากาศแบบร้อนชื้น	อยู่ภูายใต้อิทธิพิลของลมิมิรสุมิตะวิันตกเฉ่ียงใต้และลมิมิรสุมิตะวิันออก

เฉี่ยงเห้นือ	และยังได้รับอิทธิพิลจัากพิายุดีเปรสชันและพิายุไต้ฝุ่่นอีกด้วิย	โดยเฉ่พิาะในช่วิงเดือนสิงห้าคูมิถีึงเดือนกันยายน	มิี

อุณห้ภููมิิเฉ่ลี่ย	๒๘.๓	องศาเซ้ลเซ้ียส	มีิปริมิาณน�้าฝ่นเฉ่ลี่ยปีละประมิาณ	๑,๑๔๗.๖	มิิลลิเมิตร	ส�าห้รับมีิฤดูกาลต่าง	ๆ	มีิ	๓	ฤดู	

คูือ

  		 ฤดูร้อน	ระห้วิ่างเดือน	มีินาคูมิ-พิฤษภูาคูมิ	อากาศจัะร้อน	และแห้้งแล้ง

  		 ฤดูฝ่น	ระห้วิ่างเดือน	มิิถีุนายน-ตุลาคูมิ	อากาศจัะชุม่ิชื้นในเดือน	กันยายน

  		 ฤดูห้นาวิ	ระห้วิ่างเดือน	พิฤศจิักายน-กุมิภูาพิันธ์	อากาศจัะห้นาวิเย็นสลับกับอากาศร้อน

	 ๒.๔	 ทรัพิยากรธรรมิชาติ

		 	 จังัห้วิดัลพิบรุเีคูยปกคูลมุิด้วิยป่าไม้ิท่ีมิค่ีูาทางเศรษฐกิจัคู่อนข้างสมิบูรณ์	เป็นป่าดบิแล้งผนืให้ญ่	ในบรเิวิณลุม่ิแม่ิน�า้

ป่าสัก	ป่าเบญจัพิรรณและป่าแดง	ห้รือป่าเต็งรังในเขตเชิงเขา	ทรัพิยากรป่าไมิ้ในจัังห้วิัดลพิบุรีนับวิ่ามิีสภูาพิเสื่อมิโทรมิ	และ

ปริมิาณน้อยเมิื่อเทียบกับพิื้นที่ของจัังห้วิัด	มิีการส�ารวิจัทรัพิยากรป่าไมิ้	โดยใช้ข้อมิูลภูาพิถี่ายจัากดาวิเทียมิปี	พิ.ศ.	๒๕๒๕	 

พิบวิ่าสภูาพิป่าไมิ้มิีเนื้อที่ร้อยละ	๔.๖๙	ของเนื้อที่จัังห้วิัด	ต่างกับภูาพิถี่ายเมิื่อปี	พิ.ศ.	๒๕๐๔	ซ้ึ่งมิีเนื้อที่ป่าร้อยละ	๓๓๔.๙๕	 

จัะเห้็นว่ิาในช่วิงเวิลา	๒๑	ปีที่ผ่านมิา	พิื้นที่ป่าไมิ้ลดลงร้อยละ	๒๙.๒๖	และมีิสภูาพิเป็นป่าที่ถูีกท�าลายใน	๒๕๒๘	จัังห้วิัดลพิบุร ี

มิีเน้ือที่ป่าไมิ้	๑๗๔,๓๗๕	ไร่	ห้รือประมิาณร้อยละ	๔.๕๐	ของเนื้อท่ีจัังห้วิัด	และในปี	๒๕๔๐	มิีการส�ารวิจัพิบวิ่าพิื้นที่ป่า 

ได้ถูีกบุกรุกท�าลายไป	จันเห้ลือป่าที่สมิบูรณ์เพีิยง	๑๒๓,๑๒๕	ไร่	ห้รือประมิาณร้อยละ	๓.๑๘	ของพ้ืินท่ีจัังห้วัิดจัากการท่ีป่าไมิ ้

ในจัังห้วิัดมิีสภูาพิลดลง	กรมิป่าไมิ้จัึงได้อนุรักษ์ป่าที่ยังมีิสภูาพิสมิบูรณ์ไวิ้	ปัจัจุับันมีิป่าสงวินแห้่งชาติอยู่ในพิื้นท่ีจัังห้วิัดลพิบุรี	 

๔	แห้่ง	รวิมิเนื้อที่	๑,๑๑๐,๑๐๘.๒๕	ไร	่(๑,๗๗๖.๑๗	ตารางกิโลเมิตร)	ซ้ึ่งพิื้นที่ส่วินให้ญ่เป็นภููเขาสลับซ้ับซ้้อน	ได้แก	่ป่าซั้บลังกา	

ป่าวิังเพิลิง	ป่าชัยบาดาล	และป่าเขาเพินียด

	 	 ป่าสงวินแห้่งชาติในจัังห้วิัดลพิบุรี	ได้แก่	ป่าสงวินแห้่งชาติป่าซ้ับลังกา	มิีพิื้นท่ี	(๒๔๘,๙๘๗.๕๐	ไร่),	ป่าสงวิน 

แห้่งชาติป่าวิังเพิลิงมิ่วิงคู่อมิล�านารายณ	์มิีพิื้นท่ี	๔๔๗,๐๘๑.๒๕	ไร่,	ป่าสงวินแห้่งชาติป่าชัยบาดาล	มิีพิื้นท่ี	๓๙๖,๕๖๒.๕๐	ไร่,	

และป่าสงวินแห้่งชาติป่าเขาเพินียด	มิีพิื้นที่	๑๗๔,๗๗	ไร่

	 	 เขตรักษาพิันธุ์สัตวิ์ป่าในจัังห้วิัดลพิบุรี	ได้แก่	เขตรักษาพิันธุ์สัตวิ์ป่าซ้ับลังกา	และเขตห้้ามิล่าสัตวิ์ป่าเขาสมิโภูชน์

	 	 ในด้านทรัพิยากรน�า้	จังัห้วิดัลพิบรีุนับเป็นอกีจังัห้วิดัห้นึง่ทีม่ิปีระสทิธภิูาพิด้านการจัดัการมิาตัง้แต่สมิยักรงุศรอียธุยา	

จัากการที่สมิเด็จัพิระนารายณม์ิห้าราชท่านทรงเป็นผู้สร้างเมิืองลพิบุรีและได้มิีการน�าท่อดินเผาสูบน�้าจัาก	"อ่างเก็บน�้าซั้บเห้ล็ก"	

มิาใช้ในกจิัการต่างๆ	ภูายในพิระนารายณ์ราชนิเวิศน์	และในปัจัจุับันได้	มีิการพิัฒนาและบรหิ้ารจััดการน�้าในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ที่มิีการปล่อยน�้าไปสู่แห้ล่งการเกษตรและอุตสาห้กรรมิ	การอนุรักษ์น�้าของคูลองชลประธาน	แมิ่น�้าและคูลองท่ีส�าคัูญ	เช่น	 

แมิ่น�า้ลพิบุรี	แมิ่น�้าป่าสัก	แมิ่น�้า	บางขามิ	และคูลองอนุศาสนนันท์

	 ๒.๕	 สัญลักษณ์ประจั�าจัังห้วิัดลพิบุรี

     ดอกไม้ประจ�าจ้งหว้ด	:	ดอกพิิกุล	(Mimusops	elengi)

     ต้นไม้ประจ�าจ้งหว้ด	:	พิิกุล	(Mimusops	elengi)
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     ค�าขว้ญประจ�าจ้งหว้ด	:	วัิงนารายณ์คูู่บ้าน	ศาลพิระกาฬคูู่เมิือง	ปรางคู์สามิยอดลือเลื่อง	เมิืองแห้่งดินสอพิอง	

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง	แผ่นดินทองสมิเด็จัพิระนารายณ์

		 ๒.๖	 การปกคูรองส่วินภููมิิภูาคู

		 	 จัังห้วิัดลพิบุรีแบ่งเขตการปกคูรองออกเป็น	๑๑	อ�าเภูอ,	๑๒๑	ต�าบล	๑,๑๒๒	ห้มิู่บ้าน

		 	 ๑.	 อ�าเภูอเมิืองลพิบุรี

		 	 ๒.	 อ�าเภูอพิัฒนานคิูมิ

	 	 ๓.		 อ�าเภูอโคูกส�าโรง

	 	 ๔.		 อ�าเภูอชัยบาดาล

	 	 ๕.		 อ�าเภูอท่าวิุ้ง

	 	 ๖.		 อ�าเภูอบ้านห้มิี่

	 	 ๗.	 อ�าเภูอท่าห้ลวิง

	 	 ๘.	 อ�าเภูอสระโบสถี์

	 	 ๙.		 อ�าเภูอโคูกเจัริญ

	 	 ๑๐.		อ�าเภูอล�าสนธิ

	 	 ๑๑.		อ�าเภูอห้นองมิ่วิง

	 ๒.๗	 ประชากร	ประชากรในจัังห้วิัดลพิบุรีมิีด้วิยกันห้ลายกลุ่มิ	เช่น	ไทยภูาคูกลาง	ไทยพิวิน	(เดิมิเรียก	ลาวิพิวิน)	และ

ไทยเบิ้ง	(ห้รือไทยเดิ้ง)	ไทยอีสาน	(พูิดภูาษาอีสาน)	ไทยมิอญ	นอกจัากนี้ยังมีิชาวิไทยเช้ือสายจีัน	และชาวิไทยเชื้อสายอินเดีย

จั�านวินไมิ่น้อยอีกด้วิย

	 	 ประชากรของจัังห้วัิดลพิบุรีส่วินให้ญ่เป็นชาวิไทยเช้ือสายลาวิ	แต่ปัจัจุับันมีิห้ลายกลุ่มิท่ีมีิคูวิามิเป็นไทย	ชาวิไทย 

ภูาคูกลางนั้นจัะห้นาแน่นแถีบอ�าเภูอเมืิองใกล้รอยต่อระห้วิ่างจัังห้วิัดลพิบุรี	พิระนคูรศรีอยุธยา	และจัังห้วิัดอ่างทอง	รอบนอก

เมิืองลพิบุรีส่วินให้ญ่จัะมีิเชื้อสายลาวิเกือบทุกอ�าเภูอ	ซ่ึ้งแต่เดิมิปรากฏวิ่า	มีิการใช้ภูาษาลาวิด้วิย	แต่ปัจัจุับันห้ลายชุมิชน 

ในอ�าเภูอเมิืองมิีแนวิโน้มิในการใช้ภูาษาลาวิลดลง	และมีิชนเช้ือสายจีันปะปนอยู่ท่ัวิไป	นอกจัากนี้ยังมีิชนเช้ือสายลาวิพิวิน 

ส่วินให้ญ่อยู่ในท้องที่อ�าเภูอบ้านห้มิี่	มิีบ้างในต�าบลถีนนให้ญ่	และโคูกกระเทียมิในอ�าเภูอเมิือง	ชนเช้ือสายมิอญอาศัยอยู่ในเขต

ท้องที่ต�าบลบางขันห้มิากทางทิศใต้	(ทางทิศเห้นือส่วินให้ญ่เป็นชาวิไทย)	อ�าเภูอเมืิองลพิบุรี	นอกจัากนี้ยังมีิชาวิไทเบิ้ง	ซ่ึ้งเป็น 

ชนกลุ่มิเดียวิกับชาวิไทยโคูราช	ท่ีส่วินให้ญ่อาศัยในอ�าเภูอพัิฒนานิคูมิ	ส่วินชาวิอีสานนั้นเข้ามิาทางตะวัินออกซ่ึ้งติดกับจัังห้วัิด

นคูรราชสีมิา	กับจัังห้วิัดชัยภููมิิ	และอาศัยทางโคูกเจัริญ	ชัยบาดาล	ฯลฯ	ชาวิไทยเชื้อสายปากีสถีานและอินเดียก็อาศัยในอ�าเภูอ

เมิืองและชัยบาดาล	ซ้ึ่งชนเชื้อสายต่าง	ๆ	นี้	ยังคูงรักษาขนบธรรมิเนียมิ	ประเพิณีขนบธรรมิเนียมิ	ประเพิณี	ภูาษาพิูดท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของตนเอง	ลักษณะนิสัยต่าง	ๆ	จึังแตกต่างกัน	แต่ก็สามิารถีปรับตัวิให้้เข้ากับประชากรสว่ินให้ญ่ได้ดี

	 	 จั�านวินประชากรทัง้ห้มิดของจังัห้วิดัลพิบุร	ีจัากรายงานฉ่บับสมิบูรณ์โคูรงการศกึษาแผนแม่ิบทเพิือ่พิฒันาเศรษฐกิจั	

สังคูมิ	และสิ่งแวิดล้อมิจัังห้วิัดลพิบุรี	ช่วิงปี	พิ.ศ.	๒๕๔๐-๒๕๕๐	มิีประชากรนับถีึงสิ้นเดือนตุลาคูมิ	พิ.ศ.	๒๕๓๙	มิีจั�านวินทั้งสิ้น	

๗๘๗,๗๖๘	คูน	แยกเป็นเพิศชาย	๔๑๐,๗๗๕	คูน	เพิศห้ญิง	๓๗๖,๙๙๓	คูน	คูวิามิห้นาแน่นของประชากรเฉ่ลี่ย	๑๒๗	คูนต่อ 

ตารางกิโลเมิตร	เนื่องจัากจัังห้วิัดลพิบุรีเป็นเมิืองยุทธศาสตร์การทห้ารจัึงท�าให้้มิีประชากรเพิศชายมิากกวิ่าเพิศห้ญิงเล็กน้อย	 

แนวิโน้มิจั�านวินประชากรในช่วิง	๑๐	ปีข้างห้น้า	(พิ.ศ.	๒๕๔๐-๒๕๕๐)	คูาดวิ่าในปี	พิ.ศ.	๒๕๕๐	ประชากรจัังห้วัิดลพิบุรีจัะมีิ

จั�านวินทั้งสิ้นประมิาณ	๙๐๖,๑๔๙	คูน

	 	 ประชากรส่วินให้ญ่ประกอบอาชีพิเกษตรกร	ท�านา	ท�าไร่ข้าวิโพิด	ข้าวิฟ่าง	อ้อยน�้าตาล	ถ่ัีวิเขียวิ	ถ่ัีวิเห้ลือง	รายได้

เฉ่ลี่ยของประชากรในปี	พิ.ศ.	๒๕๓๗	คูือ	๓๔,๓๐๑	บาทต่อคูนต่อปี	พิ.ศ.	๒๕๔๐	จั�านวิน	๔๗,๓๓๕	บาทต่อคูนต่อปี	และคูาดวิ่า

ในป	ีพิ.ศ.	๒๕๕๐	จัะเท่ากับ	๗๖,๔๔๖	บาทต่อคูนต่อปี
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	 ๒.๘	 เศรษฐกิจั

	 	 ปี	พิ.ศ.	๒๕๕๕	มิีผลิตภูัณฑ์มิวิลรวิมิจัังห้วิัด	๘๖,๖๐๒	ล้านบาท	รายได้ต่อห้ัวิ	๑๑๒,๑๑๙	บาทต่อคูนต่อปี	 

โดยรายได้สว่ินให้ญ่กวิ่าร้อยละ	๕๐	มิาจัากภูาคูอุตสาห้กรรมิ	รองลงมิาคูือสาขาเกษตรกรรมิ	และ	การท่องเที่ยวิ	บริการ

	 	 ในบรรดา	๔	จัังห้วิัดกลุ่มิภูาคูกลางตอนบน	๒	ประกอบดว้ิย	จัังห้วิัดชัยนาท	ลพิบุรี	สิงห้์บุรี	อ่างทอง	จัังห้วิัดลพิบุรี

ถีือเป็นห้ัวิขบวินทางเศรษฐกิจั	และจััดอยู่ในเขตส่งเสริมิการลงทุน	เขต	๓	ที่ได้รับสิทธิประโยชนจ์ัากส�านักงานส่งเสริมิการลงทุน

สูงสุด	ท�าให้้มีิโรงงานอุตสาห้กรรมิถึีง	๗๗๖	แห้่ง	โดยส่วินให้ญ่เป็นอุตสาห้กรรมิการเกษตร	อาห้าร	และเคูรื่องจัักรกล	 

มิีแรงงานในภูาคูอุตสาห้กรรมิกวิ่า	๕๐,๐๐๐	คูน	ซ่ึ้งแรงงานในภูาคูอุตสาห้กรรมิสามิารถีสร้างมูิลคู่าผลิตภัูณฑ์มิวิลรวิมิจัังห้วิัด 

ได้ถึีง	๑	ล้านบาทต่อคูนต่อปี

	 	 จัังห้วิัดลพิบุรีมีิสินคู้าหั้ตถีกรรมิมิากมิาย	เช่น	ปลาส้มิฟัก	ดินสอพิอง	(มิีการท�าไข่เค็ูมิจัากดินสอพิองด้วิย)	 

ผลิตภูัณฑ์จัากดอกทานตะวิัน	ผ้ามิัดห้มิี่	และผ้าขาวิมิ้าลายไส้ปลาไห้ล	เป็นต้น

	 ๒.๙	 การทห้าร

	 	 ปัจัจัุบัน	จัังห้วิัดลพิบุรีเป็นที่ตั้งของกองก�าลังทั้งทห้ารบกและทห้ารอากาศห้ลายห้น่วิย	เป็นศูนย์กลางทางด้าน 

การทห้าร	กองก�าลังทางการรบ	ซ่ึ้งจัังห้วัิดลพิบุรีนั้นมีิภููมิิประเทศท่ีเห้มิาะสมิ	คืูออยู่บริเวิณจุัดก่ึงกลางของประเทศ	จึังท�าให้ ้

เป็นศนูย์กลางทางด้านการทห้ารซ่ึ้งสามิารถีทีก่ระจัายห้รอืแจักจ่ัายก�าลงัพิล	อาวุิธยุทธโทปกรณ์	ไปยงัภููมิิภูาคูต่างๆ	ได้อย่างสะดวิก

และรวิดเร็วิ	ภูายห้ลังการเปลี่ยนแปลงการปกคูรอง	ลพิบุรีได้รับการท�านุบ�ารุงอีกคูรั้งสมัิยจัอมิพิล	ป.พิิบูลสงคูรามิ	เป็น 

นายกรัฐมินตรี	และนอกจัากนั้นได้มิีการวิางผังเมิืองให้มิ่และตั้งห้น่วิยทห้ารขึ้นมิาในเมิืองลพิบุรี	ซ้ึ่งมิีห้น่วิยทห้ารที่ส�าคูัญ	ได้แก่	

ศูนย์การทห้ารป่นให้ญ่,	ศูนย์การบินทห้ารบก,	ห้น่วิยบัญชาการสงคูรามิพิิเศษ,	ศูนย์อ�านวิยการสร้างอาวิุธ	ศูนย์การอุตสาห้กรรมิ

ป้องกันประเทศและพิลังงานทห้าร,	ห้น่วิยรบพิิเศษ	เป็นต้น	ดังนั้นเมิืองลพิบุรีจัึงได้ช่ือวิ่าเป็นเมิืองทห้ารเพิราะมิีห้น่วิยทห้าร	 

ที่ส�าคูัญตั้งอยู่ถีึง	๑๑	ห้น่วิย	ลพิบุรีในปัจัจุับันจัึงเป็นเมิืองเศรษฐกิจั	เมิืองท่องเที่ยวิ	ศูนย์การศึกษาของ	ภูาคูกลางตอนบน	และ

ยังเป็นเมิืองทห้ารอีกด้วิย

	 	 จัังห้วิัดลพิบุรี	 เป็นเมิืองยุทธศาสตร์ที่ส�าคูัญของประเทศมิาต้ังแต่สมิัยโบราณ	ดังนั้นจัึงถีูกเลือกให้้เป็นที่มิั่น 

แห้่งที่	๒	ของประเทศมิาต้ังแต่สมัิยกรุงศรีอยุธยา	การพิัฒนาด้านการทห้ารของจัังห้วัิดลพิบุรี	ปรากฏวิ่าเด่นชัดในสมัิย 

จัอมิพิล	ป.	พิิบูลสงคูรามิ	ชื่อจัริงคืูอ	แปลก	พิิบูลสงคูรามิ	ตอนที่ท่านด�ารงต�าแห้น่งเป็นนายกรัฐมินตรีท�าให้้กจิัการด้านการทห้าร

ของลพิบุรีมิีคูวิามิส�าคูัญมิากเป็นอันดับ	๒	รองจัากกรุงเทพิมิห้านคูร	ในยุคูห้ลังการเปลี่ยนแปลงการปกคูรองเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย	ราวิ	พิ.ศ.	๒๔๘๐	จัอมิพิล	ป.	พิิบูลสงคูรามิ	ได้พิัฒนาเมิืองลพิบุรี	ให้้เป็นศูนย์กลางทางการทห้าร	และมิีการ 

วิางผังเมิืองให้มิ่	โดยแยกชุมิชนและสถีานที่ราชการออกจัากเมิืองเก่า	ท�าให้้ดูสง่างามิกวิ่าเดิมิและได้สร้างสิ่งก่อสร้างศิลปะ 

แบบอาร์ตเดโด	ขึ้นห้ลายแห้่ง	เช่น	ตึกชาโต้	ตึกเอราวิัณ	โรงภูาพิยนตร์ทห้ารบก	เป็นต้น	ลพิบุรีจัึงเป็นเมิืองเล็กๆ	เมิืองห้นึ่ง	 

ที่อุดมิด้วิยคูุณคู่าทางประวิัติศาสตร์ชาติไทยและมิีคูวิามิเป็นอมิตะนคูร	ไมิ่ห้ายไปจัากคูวิามิทรงจั�าของทุกยุคูทุกสมิัย	และ 

มิกีารวิางผงัเมืิองให้ม่ิ	โดยย้ายศาลากลางจัังห้วัิดจัากบรเิวิณพิระนารายณ์ราชนเิวิศน์มิายงัสถีานทีต่ัง้ในปัจัจุับนั	นอกจัากได้ชือ่ว่ิา

เป็นเมิืองทห้าร	ซ้ึ่งมิีทห้ารบกห้ลายเห้ล่าได้แก่	เห้ล่าทห้ารราบ	เห้ล่าป่นให้ญ	่ห้น่วิยรบพิิเศษ	และทห้ารอากาศ	ได้แก่	กองบิน	๒	

และสนามิฝ่ึกซ้้อมิใช้อาวิุธมิ่วิงคู่อมิแล้วิ	นอกจัากนี้ลพิบุรี	ยังมิีสนามิบินของกองทัพิบกและกองทัพิอากาศอยู่ห้ลายที่	ลพิบุรี 

ยงัชือ่ได้ว่ิาเป็นศนูย์กลางการบนิเฮลคิูอปเตอร์ของไทยอกีด้วิย	เพิราะศนูย์กลางการบนิเฮลคิูอปเตอร์ทัง้ทห้ารบกและทห้ารอากาศ	

ต่างตั้งอยู่ในจัังห้วิัดลพิบุรี
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(สืบคู้นจัาก	Internet	ใน	Wikipedia	เม่ืิอวิันที่	๕	เมิษายน	๒๕๖๔)
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	 เมิืองเก่าลพิบุรีเป็นเป็นเมิืองที่มิีคููน�้า	คูันดินก�าแพิงเมิืองชัดเจันและมิีขนาดให้ญ่มิากที่สุดเมิืองห้นึ่งของประเทศ	 

จัากเอกสารประวิัติศาสตร์พิงศาวิดารเห้นือ	ท�าให้้ทราบวิัตถุีประสงคู์แรกเริ่มิของการสร้างเมิือง	เพิื่อต้องการให้้เป็นเมิืองท่า 

ส�าห้รับการคู้าขาย	เป็นจุัดแลกเปลีย่นสนิคู้าส�าห้รบัเมืิองซ่ึ้งอยูใ่นพ้ืินทีช่ายฝั่�งทะเลด้านทศิตะวัินออก	โดยพิระยากาฬวิรรณดศิราช	

เจั้าเมิืองตักศิลา	(สันนิษฐานวิ่าคูรองเมิืองนคูรปฐมิ)	ได้ให้้พิราห้มิณ์ด�าเนินการสร้างเมิืองในปี	พิ.ศ.	๑๐๐๒	ใน	คูราวิน้ัน	มิีการ 

ก่อก�าแพิงดินและขุดคููเมิือง	โดยเริ่มิขุดคููเมิืองจัากด้านทิศตะวัินตกของเมืิอง	ในบริเวิณท่ีมีิลักษณะพ้ืินท่ีเป็นแห้ลมิยื่นออกมิา 

จัากที่ลาดเชิงเขาสามิยอด

แผนผังเมิืองละโวิ้	เขียนโดยวิิศวิกรชาวิฝ่รั่งเศส	ในรัชสมิัยสมิเดจ็ัพิระนารายณ์มิห้าราช	ปี	คู.ศ.	๑๖๘๗

หลักฐานทางประวตัูศิึาสตูร์ 
โบุราณคูดีิ คููเมืือง คูนัดินิกำแพงเมือืง 

ประตูเูมือืง ป้อมืปราการเมืืองเก่าลพบุรีุ
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	 สมิัยทวิารวิดี	เป็นสมิัยแรกของการตั้งถีิ่นฐาน	เมิืองลพิบุรี	มิีลักษณะเด่นชัดมิีอาณาเขตแน่นอน	มีิคููเมิืองเป็นคููน�้าคูันดิน

ล้อมิรอบเมืิองและทางทิศตะวัินตกติดกับแมิ่น�้าลพิบุรี	โดยผังเมืิอง	มีิลักษณะเป็นรูปวิงรีเกือบกลมิ	พ้ืินท่ีภูายในเมืิองมีิขนาด

ประมิาณ	๖๕๕	ไร	่๓	งาน	คููเมิืองมิีคูวิามิกวิ้างประมิาณ	๒๐-๓๐	เมิตร	สว่ินคูันดินก�าแพิงเมิืองมิีลักษณะเป็นดินถีมิอัดแน่นเป็น

เชิงเทิน	ฐานกวิ้างประมิาณ	๔-๕	เมิตร	และมิีการเจัาะช่องทางเข้าออกโดยรอบ	ประมิาณ	๘	ช่องทาง

	 นอกจัากนี้	ภูายนอกทางด้านทิศตะวิันออก	มีิคููเมิืองอีกชั้นห้นึ่ง	ขยายออกไปอีกประมิาณ	๓๐๐	เมิตร	ส่วินทางด้านยาวิ

ขนานกับคููเมืิองเดมิิ	มีิคูวิามิยาวิประมิาณ	๔๒๐	เมิตร	ในส่วินนีเ้ป็นท่ีตัง้ของ	วัิดตองปุ	วัิดละโว้ิร้างและสระน�า้ขนาดเลก็	สนันษิฐานว่ิา

เป็นส่วินนอกเมิือง	ส�าห้รับคููเมิือง	ก�าแพิงเมิืองด้ังเดิมิของลพิบุรี	เป็นคููน�้าก�าแพิงดินในส่วินเมิืองช้ันใน	สันนิษฐานวิ่าถีูกท�าลาย 

ในรัชสมิัยสมิเด็จัพิระมิห้าจัักรพิรรดิ	(พิ.ศ.	๒๐๙๑-๒๑๑๑)	กษัตริย์แห้่งกรุงศรีอยุธยาในสมิัยต่อมิา

	 สมัิยอยุธยา	ประมิาณปี	พิ.ศ.	๑๘๙๓	พัิฒนาการด้านกายภูาพิของเมืิองลพิบุรี	 เริ่มิเด่นชัดขึ้น	ในรัชสมัิยสมิเด็จั 

พิระรามิาธิบดีที่	๑	ขณะนั้น	ลพิบุรีมิีสถีานภูาพิเป็นเมิืองห้น้าด่านส�าคูัญทางทิศตะวิันออกเฉ่ียงเห้นือของกรุงศรีอยุธยา	คูรั้นเมิื่อ

พิระราเมิศวิรซ่ึ้งเป็นโอรสของสมิเด็จัพิระรามิาธิบดีที่	๑	ได้เสด็จัไปคูรองเมืิองลพิบุรี	ได้พิัฒนาเมิืองโดยสร้างป้อมิ	คููเมิือง 

และก�าแพิงเมิืองขึ้นตามิห้ลักยุทธศาสตร์	 เพิื่อป้องกันข้าศึก	ต่อมิาในสมิัยสมิเด็จัพิระมิห้าจัักรพิรรดิ	 (พิ.ศ.	๒๐๙๖-๒๑๑๑)	 

เป็นช่วิงสมัิยที่ท�าสงคูรามิกับพิมิ่าอยู่ตลอดเวิลา	พิระองคู์ทรงเล็งเห็้นวิ่า	ท�าเลท่ีตั้งและลักษณะของเมืิองมิีคูวิามิเห้มิาะสมิที่จัะ 

เป็นเมิอืงห้น้าด่าน	ทางทศิเห้นอืจัะกลายเป็นประโยชน์ของข้าศกึมิากกว่ิา	ข้าศกึอาจัยดึเมิอืงได้	พิระองค์ูจังึโปรดให้้รือ้ก�าแพิงและ

ป้อมิปราการเดิมิลง	ดังนั้น	ในปจััจัุบันจัึง	ไมิ่พิบห้ลักฐานของป้อมิและก�าแพิงเมิืองสมิัยสมิเด็จั	พิระราเมิศวิร

	 ต่อมิาใน	สมิัยสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	(พิ.ศ.	๒๑๙๙-๒๒๓๑)	มิีการติดต่อกับชาวิตะวิันตก	ห้ลายชาติ	โดยเฉ่พิาะ

ชาวิฮอลันดา	จึังทรงเกรงวิ่าจัะเกิดเห้ตุการณ์ที่ชาวิต่างชาติจัะน�าเรือรบมิาปิดปาก	อ่าวิไทย	เพิื่อบังคูับให้้อยุธยาอนุญาตให้้ 

ชาวิฮอลันดาเข้ามิาท�าการคู้าขายได้อย่างเสรี	จึังโปรดเกล้าฯ	ให้้ท�าการปรับปรุงเมืิองลพิบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห้่งท่ี	๒	เมืิ่อป	ี 

พิ.ศ.	๒๒๐๘	ทั้งนี้มิีการสร้างองคู์ประกอบเมิืองห้ลายอย่าง	เพิื่อให้้เป็นราชธานีท่ีมิีคูวิามิแข็งแรง	สามิารถีป้องกันข้าศึกได้	 

อาทิ	ป้อมิป่น	ก�าแพิงเมิือง	ต�าห้นัก	และพิระราชวิัง	เป็นต้น	พิระองคู์โปรดให้้สร้างก�าแพิงเมิืองกับคููเมิืองคูู่กัน	กล่าวิคูือ	จัะขุดดิน

จัากคููเมืิองข้ึนมิาถีมิเป็นก�าแพิง	โดยคููเมืิองอยู่ชั้นนอกและก�าแพิงเมืิองอยู่ช้ันใน	ท้ังนี้ทางด้านทิศตะวัินตกจัะใช้แมิ่น�้าลพิบุร ี

เป็นปราการแทนคููเมืิองกับก�าแพิงเมืิอง	ส่วินด้านทิศใต้และทิศเห้นือมีิลักษณะเป็นที่ราบลุ่มิจึังมีิคููเมืิองและก�าแพิงเมืิองเพีิยง 

ช้ันเดยีวิ	ในขณะทีท่างทศิตะวัินออกเป็นท่ีราบสงู	จึังมิกีารสร้างคููเมิอืงและก�าแพิงเมืิองมิากถีงึ	๓	ชัน้	ส�าห้รบัการสร้างก�าแพิงเมืิอง

ชั้นใน	ได้เริ่มิก่อจัากทิศใต้ไปทางทิศเห้นือ	คืูอเริ่มิจัากป้อมิท่าห้ินไปจันถีึง	ป้อมิท่าโพิธิ์

	 ลักษณะทางกายภูาพิของเมิือง	มิีการขยายออกไปทางทิศตะวิันออกอีก	๒	ชั้น	โดยมิีลักษณะเป็นเห้ลี่ยมิมิุมิมิากขึ้น	 

มิีรูปแบบสี่เห้ลี่ยมิผืนผ้า	ในส่วินขยายส่วินที่ห้น่ึงประมิาณ	๘๗๐	ไร่	โดยขุดคููเมิืองเป็นขอบเขตทางด้านทิศตะวัินออก	ซ่ึ้งมิ ี

ห้ลักฐานจัากแผนที่ในสมัิยนี้อยู่ห้ลายฉ่บับ	แสดงต�าแห้น่งบริเวิณสระน�้าอ่างแก้วิ	และระบุวิ่าเป็นบริเวิณท่ีเรียกวิ่า	“เมืิองให้มิ่”	

(Nouvelle	ville)	 เป็นพิื้นที่ประกอบด้วิยสวินเกษตร	ส่วินให้ญ่ใช้เพิาะปลูก	มิีผู ้คูนอาศัยเบาบางในส่วินขยายส่วินที่	๒	 

ในส่วินขยายส่วินท่ี	๒	สันนิษฐานวิ่าเป็น	การขยายในสมัิยเดียวิกัน	ไมิ่มิีระบุไวิ้ในแผนท่ีของชาวิฝ่รั่งเศส	แต่เห็้นได้จัากภูาพิถี่าย

ทางอากาศ	และ	จัากแผนที่ส�ารวิจัในป	ีพิ.ศ.	๒๔๕๐

	 นอกจัากนี้มีิการสันนิษฐานวิ่า	ในสมัิยสมิเดจ็ัพิระนารายณ์มิห้าราช	โปรดฯ	ให้้บูรณะซ้่อมิแซ้มิคููเมิือง	ก�าแพิงเมิืองที่เป็น

คููน�้าคูันดินดั้งเดิมิของเมิืองด้วิย	โดยการพิูนดินให้้เห้มิือนเดิมิ	ปรับปรุงก�าแพิงเมิืองโดยก่ออิฐซ้้อนทับ	และท�าเป็นรูปใบเสมิา 

ด้านบน	รวิมิทั้งมิีการสร้างป้อมิขึ้นให้มิ่ตามิมิุมิเมิือง	โดยป้อมิเป็นมิุมิแห้ลมิยื่นออกมิาห้่างกันเป็นระยะๆ	รวิมิ	๘	ป้อมิ	และ 

ยังมิีการสร้างประตูเมิืองขึ้นให้มิ่	ท�าด้วิยอิฐ	เช่น	ประตูชัย	ด้านทิศใต้	และการสร้างประตูน�้า	 เป็นต้น	จัากการขยายเมิือง 

ท�าให้้ลพิบุรีมิีส่วินกวิ้างราวิ	๒,๗๐๐	เมิตร

 ๑. เมืองช้�นในสุด หรือเมืองช้�นแรก	 เป็นรูปวิงรี	 เกือบกลมิ	มีิคููน�้า	 คัูนดินและก�าแพิงเมืิองล้อมิรอบ	ภูายใน 

เขตเมิืองชั้นในน้ี	เป็นที่ตั้งของสถีานที่ส�าคูัญๆ	ได้แก่	พิระนารายณ์ราชนิเวิศน์	บ้านห้ลวิงรับราชทูต	วิัดป่น	ศาลลูกศร	และ 

พิระปรางคู์สามิยอด	เป็นต้น	ศาสนสถีานขนาดให้ญ่น้อยกวิ่า	๑๐	แห้่ง	เช่น	วัิดพิระศรีรัตนมิห้าธาตุ	สระน�้าขนาดให้ญ่น้อย	 
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๓	สระ	สระมิโนราห้์	สระข้างพิระปรางคู์สามิยอด	(ถีูกถีมิแล้วิ)	และ	สระวิัดสองคูน	(วัิดร้างข้างวิัดนคูรโกษา)	นอกจัากนี้	ยังมิี 

ป้อมิปราการ	ประตู	คููเมิืองและก�าแพิงเมิือง	ซ้ึ่งเป็นห้ลักฐานทางโบราณคูดีที่น่าสนใจัและยังปรากฏให้้เห้็นอยู่จันปัจัจัุบันนี	้ 

มิีสิ่งที่สมิคูวิรศึกษา	ดังนี	้คืูอ

  ๑.๑	 คูเมือง	หรือคูน�้า	รอบพิื้นท่ีเมืิองชั้นใน	ประกอบด้วิยคูลองที่ขุดต่อกัน	๓	คูลอง	คืูอ	คูลองท่อ	คูลองท่า

กระยางและคูลองบางปี�	ทั้งสามิคูลองนี้ท�าห้น้าที่เป็นคููเมิือง	มิีคูลองท่อเป็นคููเมิืองด้านทิศตะวิันออก	คูลองท่ากระยางเป็นคููเมิือง

ด้านทิศเห้นือ	คูลองบางปี�	(คูลองท่าเรือจัอด)	เป็นคููเมิืองด้านทิศใต้	ส่วินทางทิศตะวัินตกมิีแมิ่น�้าลพิบุรีเป็นปราการทางธรรมิชาต	ิ

คูเูมืิองทกุด้านดงักล่าวิข้างต้นยกเว้ินแม่ิน�า้ลพิบรุนีัน้	ถีกูขดุและน�าดนิมิาพูินพิอกให้้สงูเป็นคูนัดนิและก�าแพิงเมืิอง	ขนาดกว้ิางของ

คููเมิืองด้านทิศเห้นือ	ทิศใต้และ	ทิศตะวิันออกของเมืิองลพิบุรีชั้นใน	คูือประมิาณ	๒๐-๓๐	เมิตร

	 	 	 โบราณสถีานคูลองท่อ	เป็นโบราณสถีานทีส่ร้างข้ึนในสมิยัสมิเดจ็ัพิระนารายณ์มิห้าราช	เม่ืิอราวิ	พิ.ศ.	๒๒๐๘-

๒๒๒๐	ห้รือราวิพิุทธศตวิรรษที่	๒๓	โบราณสถีานคูลองท่อ	สร้างด้วิยการก่ออิฐสอปูน	พิบร่องรอยอิฐถูีกฉ่าบทับด้วิยปูนบ้างเป็น

ระยะๆ	ในขณะท่ีบางช่วิงไมิ่พิบลักษณะแนวิอิฐดังกล่าวิ	แต่พิบพูินดินเรียงยาวิต่อเนื่องกันในลักษณะคัูนดินแทน	โบราณสถีาน

คูลองท่อ	ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถีานส�าห้รับชาติ	ลงในราชกิจัจัานุเบกษา	เล่มิที่	๕๓	ห้น้า	๙๐๔	วัินท่ี	๒	

สิงห้าคูมิ	พิ.ศ.	๒๔๗๙	

	 	 	 โบราณสถีานคูลองท่อ	นับวิ่าเป็นส่วินห้นึ่งของคููเมิืองชั้นในด้านทิศตะวิันออก	เริ่มิจัากป้อมิ	ท่าโพิธิ์ออกไป

ทางทิศตะวิันออกเฉ่ียงใต	้ผ่านทิศใต้ของวิัดป่าธรรมิโสภูณ	วัิดตองปุ	ก่อนวิกลงไปทางใต	้ผ่านห้ลังโรงเรียนพิิบูลวิิทยาลัย	ตรงไป

จัรดทิศใต้ของป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	แนวิคููเมิืองช่วิงนี้เองทีม่ิีชื่อเรียกวิ่า	“คูลองท่อ”	ถีัดจัากป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	แนวิ	คููเมิืองและ

กำแพิงเมิืองจัะวิกไปทางทิศตะวิันตกจันจัรดแม่ิน้ำลพิบุรี	ซ้ึ่งแนวิคููเมืิองช่วิงนี้เรียกวิ่า	“คูลองบางปี�”แนวิคููเมืิองนี้อาจัเป็น 

แนวิคูลองดัง้เดมิิมิาตัง้แตส่มิยัทวิารวิด	ีเพิราะจัากการขดุคูน้ทีว่ิดัพิระศรรีตันมิห้าธาต	ุกลางเมิอืงลพิบรุหี้รอืทีว่ิดันคูรโกษา	พิบวิา่

มิีรากฐานของศาสนสถีานสมัิยทวิารวิดีเป็นจัำนวินมิาก	แนวิคููเมืิองนี้อาจัเป็นลักษณะของคููน้ำคูันดินสมัิยทวิารวิดีก็เป็นได้จัาก 

ผลการสำรวิจัของกรมิศิลปากร	ในปี	พิ.ศ.	๒๕๕๒	สภูาพิของแนวิอิฐบริเวิณคูลองท่ออยู่ในสภูาพิเสื่อมิโทรมิ

ภูาพิคููเมิืองชั้นในสุดและส่วินขยายชั้นที่	๑-๒-๓

ที่มิา	:	ห้น่วิยอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิท้องถีิ่นจัังห้วัิดลพิบุรี
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	แผนที่แสดงที่ตั้งคูลองท่อ	ที่มิา	:	กรมิศิลปากร

  ๑.๒	 คันดินก�าแพงเมือง	ท�าห้น้าที่เป็นก�าแพิงเมิือง	ฐานกวิ้างประมิาณ	๑๐-๑๕	เมิตร	มิีคูวิามิสูงจัากพิื้นดิน

ภูายนอกประมิาณ	๔-๕	เมิตร	เป็นดินถีมิอัดแน่นห้รือที่เรียกวิ่า	“เชิงเทิน”และมิีบางสว่ินที่ได้รับการก่อก�าแพิงอิฐ	ทับลงบนเชิง

เทินน้ัน	และบนก�าแพิงนี้แต่เดิมิคูงท�าใบเสมิาประดับบนสันก�าแพิงแต่ปัจัจัุบันช�ารุดจันเห้ลือห้ลักฐานอยู่เพิียงเล็กน้อย	คูันดิน

ก�าแพิงเมิืองชั้นในสุดนี้	คูงมิีมิาตั้งแต่ดั้งเดมิิสมิัยทวิารวิดี	(ราวิพิุทธศตวิรรษที่	๑๑-๑๒)	และคูงได้รับการท�านุบ�ารุงอีกคูรั้งในสมิัย

ห้ลัง	จัะเห้็นชั้นดินทับถีมิที่มิีเศษภูาชนะ	ทั้งเคูลือบและไมิ่เคูลือบของยคุูสมิัยต่างๆ	ทับถีมิปะปนกัน	เช่น	เศษภูาชนะดินเผาของ

ยุคูสมิัยทวิารวิดี	เคูรื่องเคูลือบเขมิร	เคูรื่องเคูลือบจัีน	(พิุทธศตวิรรษที่	๑๗-๑๘)	แสดงว่ิามิีการน�าดินจัากที่อื่นมิาเสริมิเป็นเชิงดิน

ให้้สูงขึ้นในสมิัยสมิเด็จัพิระนารายณม์ิห้าราช

ภูาพิขยายเฉ่พิาะ	เมิืองเก่าลพิบุรี	โดยบาทห้ลวิง	กูร์	โตแลง	แสดงให้้เห้็นผังเมิือง	ที่มิีก�าแพิงเมิือง

และประตูน�้าล้อมิรอบเมิืองชั้นใน	และส่วินขยายที่	๑	และ	๒

	ที่มิา	:	ห้นว่ิยอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิท้องถีิ่นจัังห้วิัดลพิบุรี
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  ๑.๓	 ประตูเมือง	ห้รือช่องทางเข้า-ออก	ส�าห้รับประตูเข้าออกของเมิืองชั้นใน	พิบว่ิามิีการตัดคัูนดินก�าแพิงเมิือง

ออกเป็นช่องๆ	รวิมิ	๘	ช่อง	กล่าวิคืูอ	ทางทิศตะวัินออก	๒	ช่อง	(ห้มิายเลข	๑-๒)	ช่อง	(ห้มิายเลข	๑)	เรียกวิ่า	ประตูผี	ซ่ึ้งเป็น 

ช่องทางเข้า-ออก	ส�าห้รับการน�าศพิผู้เสียชีวิิตจัากในเมิืองไปท�าการฌาปนกิจัศพินอกก�าแพิงเมิือง	อันเป็นธรรมิเนียมิที่ถีือ 

ปฏิบัติกันอย่างเคูร่งคูรัดในสมิัยก่อน	คูันดินทางทิศเห้นือมิีช่องทางเข้า	ออก	๒	ช่อง	ทางทิศตะวิันตก	จัากห้ลักฐานแผนท่ีเก่า 

สมิัยสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	แสดงให้้เห้็นวิ่า	มิีช่องทางเข้า-ออก	๓	ช่อง	(ห้มิายเลข	๕-๗)	และทางทิศใต้มิีช่องทางเข้า	 

ออกเพีิยง	๑	ช่อง	(ห้มิายเลข	๘)	ซ้ึ่งน่าจัะเป็นทางเข้า	ออกท่ีส�าคัูญท่ีสุดของเมืิองลพิบุรีชั้นใน	เพิราะปรากฏซุ้้มิประตูท่ีก่อ 

ด้วิยอิฐเป็นอย่างดี	ช่องประตูทางเข้าเจัาะเป็นช่องโคู้งแห้ลมิมินแบบเดียวิกับประตูพิระราชวิัง	(พิระนารายณ์ราชนิเวิศน์)	 

แต่ไมิ่มีิซุ้้มิห้ลังคูา	คูงท�าเป็นลักษณะก�าแพิงที่มีิสันลดห้ลั่นกันลงมิาแบบขั้นบันได	๓	ขั้น	บนสันก�าแพิงท�าเป็นรูป	ใบเสมิาและ 

อาจัจัะกล่าวิได้วิ่า	ในบรรดาซุ้้มิประตูเมืิองที่ก่อสร้างด้วิยอิฐนั้น	ประตูชัยเมืิองลพิบุรี	คูงจัะเป็นประตูเมืิองท่ีมีิขนาดให้ญ่และ 

เก่าที่สุดที่เห้ลือให้้เห้็นเป็นห้ลักฐานในปจััจุับัน

	 	 	 	 ๑.๓.๑	 ประตูชยั	ลกัษณะเป็นประตกู่ออฐิถีอืปนู	มิซีุ้ม้ิประตโูคู้งแห้ลมิตามิศลิปะแบบอิห้ร่านห้รอืเปอร์เซ้ยี

ที่นิยมิในสมัิยสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	ด้านบนสุดของประตูมีิซุ้้มิปูนปั�น	ด้านข้างของประตูก่อแนวิก�าแพิงเมืิองยาวิ	มีิป้อมิ 

ห้ัวิลูกศรขนาดเล็กเป็นที่รักษาการประตูเมิืองด้วิย	

		 	 	 	 	 ประตูชยั	ต้ังอยูบ่รเิวิณด้านทิศใต้ของพิืน้ท่ีเมืิองเก่าลพิบุรี	มิอีงค์ูประกอบส�าคูญัคูอื	แนวิก�าแพิงเมิอืง

ที่ยังคูงเห้ลืออยู่ซ่ึ้งสร้างสมิัยทวิารวิดีและสมิเด็จัพิระราเมิศวิร	ท้ังในส่วินท่ีเป็นเนินดินและ	ส่วินแนวิก�าแพิงอิฐสูงจัากระดับ 

แนวิถีนนประมิาณ	๒-๓	เมิตร

	 	 	 	 ๑.๓.๒	 ประตพูิะเนยีดคูล้องช้าง	เป็นโบราณสถีานทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวินัตกของพิะเนยีดคูล้องช้าง	สร้างขึน้

ในสมิัยสมิเด็จัพิระนารายณม์ิห้าราช	เมิื่อราวิ	พิ.ศ.	๒๒๐๘-๒๒๐๙	

	 	 	 	 	 ประตูเพินียด	เป็นประตูเมิอืงลพิบรุสีมิยัสมิเดจ็ัพิระนารายณ์มิห้าราช	ตัง้อยูด้่านทศิตะวินัออก	นอก

เขตเมิืองไปเล็กน้อย	เป็นประตูส�าห้รับเสด็จัออกนอกเมืิองเพิื่อไปยังต�าห้นักทะเลชุบศร	ประตูนี้ก่ออิฐถืีอปูน	มีิซุ้้มิโคู้งแห้ลมิ	ซ่ึ้ง

เป็นสถีาปัตยกรรมิแบบอหิ้ร่านทีพ่ิบในลพิบรุเีป็นจั�านวินมิาก	อนึง่ทีเ่รยีกว่ิาประตพูิะเนยีดนี	้คืูอเมิือ่ออกไปนอกประตูแล้วิ	จัะเป็น

พิะเนียดคูล้องช้าง	เป็นพ้ืินที่กวิ้างที่จัะใช้กวิาดต้อนโขลงช้างป่าเข้ามิารวิมิกันและจัับช้างห้รือคูล้องช้าง	ได้รับการประกาศขึ้น

ทะเบียนเป็นโบราณสถีานส�าห้รับชาติ	ลงในราชกจิัจัานุเบกษา	เลม่ิที่	๕๓	ห้น้า	๙๐๕	วิันที่	๒	สิงห้าคูมิ	พิ.ศ.	๒๔๗๙

	 	 	 	 	 เมิื่อ	ป	ีพิ.ศ.	๒๕๓๒	ห้น่วิยศิลปากรที่	๑	ลพิบุรี	ได้ด�าเนินการบูรณะโบราณสถีานประตูพิะเนียด	

ด้วิยวิิธีเจัาะอัดฉ่ีดน�้ายาวิิทยาศาสตร์เสรมิิเห้ล็ก	เพิื่อเสริมิคูวิามิมิั่นคูงภูายใน	รวิมิทั้งการก่ออิฐเสริมิในส่วินที่ช�ารุด	เสื่อมิสภูาพิ

แผนที่เมิืองลพิบุรี	คูัดลอกจัากแผนที่เก่า	วิาดโดย	เดอ	ลามิาร์	เมิื่อ	คู.ศ.	๑๖๘๕

ที่มิา	:	ห้นว่ิยอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิท้องถีิ่นจัังห้วิัดลพิบุรี
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แผนผังประตูพิะเนียดและเชิงเทินพิะเนียด

ที่มิา:	ส�านักศิลปากรที่	๑

  ๑.๔ ป้อมปราการ	คัูนดินก�าแพิงเมิืองลพิบุรีถีูกคูั่นเป็นระยะๆ	ด้วิยป้อมิป่นห้รือป้อมิปราการ	สันนิษฐานวิ่า	 

น่าจัะสร้างข้ึนคูรั้งแรกตั้งแต่สมิัยพิุทธศตวิรรษที่	๑๑-๑๒	ห้รือในสมิัยทวิารวิดี	ต่อมิาในสมิัยอยุธยา	สมิเด็จัพิระราเมิศวิรได้ทรง

โปรดให้้สร้างป้อมิปราการ	คูเูมิอืง	และก�าแพิงเมิอืงทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพิือ่ป้องกนัข้าศกึศัตร	ูต่อมิา	พิ.ศ.	๒๐๙๑	สมิเดจ็ัพิระมิห้าจักัรพิรรดิ	

ท�าสงคูรามิกับพิมิ่าตลอดเวิลา	จึังโปรดให้้รื้อป้อมิปราการและก�าแพิงเมิืองลพิบุรีออก	ต่อมิาในสมิัยสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	

ด้วิยทรงต้องการให้้ลพิบุรีเป็นราชธานีแห้่งที่	๒	ของอยุธยา	พิระองคู์ได้โปรดให้้สร้างประตูเมิืองด้วิยอิฐ	สร้างป้อมิเป็นมิุมิแห้ลมิ

ยื่นออกมิาจัากคัูนดินและจัากก�าแพิงเมืิอง	ห้่างกันเป็นระยะๆ	รวิมิจั�านวินท้ังสิ้น	๘	ป้อมิ	ลักษณะเห้มืิอนป้อมิฝ่รั่งเศสที่เรียกวิ่า	

“โวิบง”	(Vaubon)	จัากห้ลักฐานแผนที่เก่าของฝ่รั่งเศสท่ีท�าข้ึนในสมิัยสมิเด็จัพิระนารายณ์	ที่ปรากฏเป็นห้ลักฐานในปัจัจัุบัน 

มิีทั้งสิ้น	จั�านวิน	๗	ป้อมิ	มีิขนาดแตกต่างกันไป	ตั้งแต่ขนาดพิิเศษ	ขนาดให้ญ่	ขนาดกลางและขนาดเล็ก	แต่จัากห้ลักฐานแผนที่

เมิืองลพิบุรี	พิ.ศ.	๒๔๕๗	แสดงต�าแห้น่งของป้อมิป่น	จั�านวิน	๘	ป้อมิ	สามิารถีแยกขนาดได้เป็น	๔	ขนาด	ด้วิยกันคูือ

		 	 	 	 ๑.	 ขนาดให้ญ่พิิเศษ	ได้แก่	“ป้อมิท่าหิ้น”	เป็นป้อมิปราการขนาดให้ญ่พิิเศษเพีิยงป้อมิเดียวิ	เป็นป้อมิ 

ที่อยู่กลางก�าแพิงเมิือง	ริมิแมิ่น�้าลพิบุรี	เรียกวิ่า	“ป้อมิท่าห้ิน”	เรียกช่ือตามิต�าบลท่ีต้ัง	คูือ	ต�าบล	ท่าห้ิน	สภูาพิปัจัจุับันจัะเห็้น

เพีิยงส่วินฐาน	โดยส่วินบนเคูยเป็นที่ตั้งของสถีานีต�ารวิจัภููธรท่าห้ิน	ลพิบุรี

	 	 	 	 ๒.	 ขนาดให้ญ่	ได้แก่ป้อมิป่นที่อยู่ในมิุมิทะแยงทิศตะวิันตกเฉ่ียงเห้นือ	เรียกว่ิา	ป้อมิท่าโพิธิ์	ป้อมินี้ 

มิคีูวิามิสูงจัากพิืน้ดนินอกเมิอืงถีงึ	๑๐	เมิตร	และป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	เป็นป้อมิขนาดให้ญ่เช่นกนั	ตัง้อยูด้่านทศิตะวินัออกเฉ่ยีงใต้	

สภูาพิคู่อนข้างสมิบูรณ์ทั้ง	๒	ป้อมิ	และป้อมินีเ้องที่	ดร.สุเมิธ	ชุมิสาย	ณ	อยุธยา	ระบุวิ่า	“ลพิบุรีมิีป้อมิและกำแพิงเมิืองที่สูงที่สุด

ในเมิืองไทย”	
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(จั�าลอง)	แสดงที่ตั้งป้อมิของเมิืองเก่าลพิบุรี	ตามิแผนที่เมิืองลพิบุรีสมัิยสมิเดจ็ัพิระนารายณ์มิห้าราช

ที่มิา	:	ห้นว่ิยอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิท้องถีิ่นจัังห้วิัดลพิบุรี

(จั�าลอง)	แสดงที่ตั้งป้อมิของเมิืองเก่าลพิบุรี	ตามิแผนที่เมิืองลพิบุรี	พิ.ศ.	๒๔๕๗

ที่มิา	:	ห้นว่ิยอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิท้องถีิ่นจัังห้วิัดลพิบุรี

	 	 	 	 ๓.	 ขนาดกลาง	ได้แก่ป้อมิป่นที่ตั้งเป็นระยะๆ	ด้านทิศตะวิันออกของเมิือง	มิีจั�านวิน	๒	ป้อมิ	ยื่นออกจัาก

คูันดินลงไปในแนวิคููเมิือง	คืูอ	ป้อมิวิัดมิเห้ศวิร	เห้ลือแต่ฐาน	และอีก	๑	ป้อมิ	คืูอป้อมิที่ตั้งอยูห่้ลังโรงเรียนพิิบูลวิิทยาลัย	เป็นป้อมิ

ห้ิน	ซ่ึ้งมิีสภูาพิที่คู่อนข้างสมิบูรณม์ิาก

	 	 	 	 ๔.	 ขนาดเล็ก	เป็นป้อมิที่ยื่นออกจัากแนวิคูันดิน	ห้ันไปทางทิศใต้	ติดกับประตูชัย	เรียกวิ่า	ป้อมิประตูชัย	

เป็นป้อมิขนาดเล็กสุดในจั�านวิน	๗	ป้อมิ	มิีสภูาพิคู่อนข้างสมิบูรณ์
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แผนที่แสดงที่ตั้งป้อมิท่าโพิธิ์และประตูท่อ

แผนที่แสดงที่ตั้งป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	และประตูช่องกุฏ

ที่มิา	:	กรมิศิลปากร
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	แผนที่แสดงที่ตั้งป้อมิห้ิน	(ป้อมิห้ลังโรงเรียนพิิบูลวิิทยาลัย)

	แผนที่แสดงที่ตั้งป้อมิท่าห้ิน	(1)	ป้อมิวัิดเชิงท่า	(2)	

	ที่มิา	:	กรมิศิลปากร
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	แผนผังแสดงที่ตั้งป้อมิวิัดมิเห้ศวิร

แผนที่แสดงที่ตั้งป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	และประตูช่องกุฏ

ที่มิา	:	กรมิศิลปากร
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แผนผังทีฝึ่่กช้าง	(L)	สวินของเจั้าพิระยาวิิชาเยนทร์	(T)	และสวินของสมิเด็จัพิระนารายณ์	(O)

ที่มิา	:	ห้นว่ิยอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิท้องถีิ่นจัังห้วิัดลพิบุรี

  ๑.๕ ประตูน��า	มิ	ี๒	ประตู	คูอืประตูท่อ	(ใกล้ป้อมิท่าโพิธิ)์	และประตชู่องกุฏ	(ใกล้ป้อมิชัยชนะสงคูรามิ)	ประตนู�า้

ทั้งสองแห้่งน้ีมิีลักษณะคูล้ายคูลึงกันคูือ	ก่อด้วิยอิฐ	เจัาะเป็นช่องโคู้งให้้น�้าไห้ลผ่าน	ด้านบนเป็นสะพิานเดินข้ามิได้	(ลักษณะ 

คูงคูล้ายกับประตูคูลองที่กรุงศรีอยุธยาซ้ึ่งเคูยมิีอยู่	๒๐	แห้่ง)	โดยน�้าไห้ลจัากคูลองท่ากระยางห้รือทุ่งพิรห้มิมิาตร์สู่คูลองบางปี�	

	 	 	 	 ๑.๕.๑	 ประตูช่องกุฏ	เป็นประตูระบายน�้าชั้นใน	สร้างขึ้นสมัิยพิระนารายณ์มิห้าราช	ราวิป	ีพิ.ศ.	๒๒๐๘-

๒๒๒๐	ห้รือราวิพิุทธศตวิรรษที่	๒๓	สร้างตามิแบบสถีาปัตยกรรมิสมิัยอยุธยาตอนปลายด้วิยการก่ออิฐถีือปูน	ตรงกลางท�าเป็น

ช่องโคู้งรูปสามิเห้ล่ียมิมิุมิแห้ลมิบน	ด้านข้างมิีก�าแพิงอิฐก่อยาวิต่อเนื่องออกมิาจัากทั้งสองข้าง	ตั้งอยู่บนถีนนชัยชนะสงคูรามิ	 

ทิศเห้นือติดถีนนชัยชนะสงคูรามิ	ทิศตะวิันออกติดบ้านเรือนประชาชน	ทิศใต้ติดห้นองน�้าขนาดให้ญ่	ส่วินทางทิศตะวิันตก 

เป็นพิื้นที่โล่งขนาดเล็ก	ถีัดออกไป	ไมิ่ไกลจัะเป็นที่พิักอาศัยของประชาชนและป้อมิชัยขนะสงคูรามิท�าห้น้าท่ีก้ันและระบายน�้า

ระห้วิ่างคููเมิืองกับแมิ่น�้าลพิบุรี	เช่นเดียวิกับประตูท่อซ้ึ่งอยู่ทางทิศเห้นือของลพิบุรี	มิีลักษณะคูล้ายปากจัั่นแต่มิีขนาดให้ญ่กว่ิา	
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	 	 	 	 	 จัากการส�ารวิจัของกรมิศิลปากร	๒	คูรั้ง	คูรั้งแรกเม่ืิอปี	พิ.ศ.	๒๕๓๔	พิบวิ่า	โบราณสถีานประต ู

ช่องกุฏถีูกบุกรุกและรุกล�้าอาณาเขตอย่างมิาก	โดยเฉ่พิาะทางทิศตะวิันออกของโบราณสถีาน	พิบวิ่า	มิีการเข้ามิาใช้ประโยชน ์

ด้วิยการต่อเติมิและดัดแปลงบางส่วินของประตูช่องกุฏเป็นท่ีพัิกอาศัยส่วินบุคูคูล	ส่วินแนวิรั้วิที่เป็นเคูร่ืองก�าห้นดแบ่งเขตนั้น 

ยงัคูงมีิอยูเ่ฉ่พิาะทางทศิตะวัินตก	โดยเป็นรัว้ิทีเ่ปลีย่นจัากเสาปนูประกอบไม้ิ	เป็นเสาปนูพิาดด้วิยลวิดห้นามิ	การส�ารวิจัคูรัง้ต่อมิา 

ของกรมิศิลปากร	ในปี	พิ.ศ.	๒๕๕๒	พิบวิ่า	โบราณสถีานช่องกุฏนี้	ตั้งอยู่ในเขตชุมิชน	ประตูแห้่งนี้ต้ังอยู่ในระดับเดียวิกับ 

ถีนนชัยชนะสงคูรามิ	อิฐส่วินให้ญ่ยังอยู่ในสภูาพิคู่อนข้างดี	 ไมิ่เป่�อยยุ่ย	แต่มิีบางช่วิงที่พิบวิ่าปูนสอระห้วิ่างอิฐเริ่มิห้ลุดร่อน	 

เสื่อมิสภูาพิ	ส่วินช่วิงรอยต่อระห้วิ่างแนวิก�าแพิงอิฐแต่ละด้านนั้นมีิรอยแตกร้าวิปรากฏให้้เห็้นอยู่ท่ัวิไปใน	และภูายในประต ู

ช่องกุฏนีม้ิีน�า้ท่วิมิขังอยู่ในระดับต�า่กวิ่าปากประตซู้ึ่งน�้ามิาจัากแห้ล่งเดียวิกับห้นองน�้าที่อยู่ทางทิศใต้ของประตูช่องกุฏ

	 	 	 	 ๑.๕.๒	 ประตูท่อ	ได้รบัการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถีานส�าห้รับชาตลิงในราชกจิัจัานเุบกษา	เล่มิท่ี	๕๓	

ห้น้า	๙๐๔	วัินที่	๒	สิงห้าคูมิ	๒๔๗๙	ประตูท่อ	เป็นประตูน�้าที่ตั้งอยู่ในคููเมิืองด้านทิศตะวัินออกของเขตคููเมิืองชั้นในของเมิืองเก่า

ลพิบุรี	ลักษณะคูล้ายปากท่อ	แต่มีิขนาดให้ญ่กวิ่ามิาก	ก่อสร้างแบบสถีาปัตยกรรมิสมิัยอยุธยาตอนปลายคูือการสร้างแบบก่ออิฐ

ถีือปูน	เป็นช่องโคู้งรูปสามิเห้ลี่ยมิมุิมิแห้ลมิมินคูล้ายประตู	มีิคูวิามิสูงประมิาณ	๔-๕	เมิตร	ด้านบนห้รือบริเวิณสันของประต	ู 

มิีลักษณะแบนราบไมิ่คูดโคู้ง	ส่วินด้านข้างของประตูท่อ	มีิเนินดินขนาดให้ญ่ขนาบปิดประกบอยู่ท้ังสองข้าง	ตั้งอยู่ตามิแนวิ 

ทิศตะวิันตกเฉ่ียงเห้นือถีึงตะวิันออกเฉ่ียงใต้	ห้รือตามิทิศทางน�้าท่ีไห้ลผ่านคููเมืิองกับแมิ่น�้าลพิบุรี	โดยท�าห้น้าท่ีก้ันน�้าระห้วิ่าง	

คููเมิืองกับแมิ่น�้าลพิบุรี	เพิื่อรักษาระดับน�้าโดยเฉ่พิาะในฤดูน�้าห้ลาก	ไมิ่ให้้ระดับน�้าในคููเมิืองสูงห้รือต�่าเกินไปจันสร้างคูวิามิเดือด

ร้อนให้้กับประชาชนที่อาศัยในบริเวิณใกล้เคูียง	

 ๒. ส่วนขยายไปที่างที่ิศตะว้นออกส่วนที่่� ๑	ห้รือชั้นที่	๑	พ้ืินที่ส่วินขยายนี้มิีผังเป็นรูปสี่เห้ลี่ยมิผืนผ้า	เพิราะได้รับ 

การขยายให้้มิีคูวิามิกวิ้างออกจัากคููเมิืองชั้นในไปทางทิศตะวิันออกอีกประมิาณ	๓๐๐	เมิตร	ส่วินด้านยาวิขนานไปกับคููเมืิองเดิมิ	

โดยมิีคูวิามิยาวิประมิาณ	๔๒๐	เมิตร	รวิมิพิื้นที่ที่ขยายออกไปทั้งห้มิดประมิาณ	๖๑๙	ไร่	มิีโบราณสถีานที่ส�าคูัญในพิื้นท่ีเมิือง 

ส่วินขยายส่วินน้ีคูือ	วิัดป่า	วิัดตองปุ	วิัดละโวิ้ร้าง	(อยู่ในบริเวิณสนามิสีห้ราชเดโช)	วิัดสันเปาโลและสระน�้าขนาดให้ญ่เล็กอีก 

จั�านวินห้นึ่ง	และจัากแผนที่เก่าสมิัยสมิเด็จัพิระนารายณ์ท่ีท�าข้ึนโดยชาวิฝ่รั่งเศส	ระบุสถีานท่ีท่ีน่าสนใจัในพิื้นท่ีนี้	แต่ในปัจัจัุบัน

ไมิ่เห้ลือให้้เห้็นเป็นห้ลักฐาน	คูือ	ที่ฝ่ึกช้าง	(L)	และสวินของเจั้าพิระยาวิิชาเยนทร์	 (T)	ที่คูงอยู่ในบริเวิณสนามิสีห้ราชเดโช	 

ในปจััจัุบันและสวินของสมิเดจ็ัพิระนารายณ	์(O)	ที่จัากแผนที่เก่าเห้็นการปลูกเป็นแปลง	อาจัจัะเป็นสวินผลไมิ้	

	 	 สิ่งที่คูวิรศึกษาในเรื่องคููเมิือง	คัูนดินก�าแพิงเมิือง	ประตูเมิืองและป้อมิปราการ	ของส่วินขยายของเมิืองส่วินที่ห้นึ่ง	

ดังนี้

  ๒.๑	 คูเมือง	ในชั้นนี้ประกอบด้วิย	คูลองท่ากระยางเป็นคููเมิืองด้านทิศเห้นือ	คูลองบางปี�	 (คูลองท่าเรือจัอด)	 

เป็นคููเมิืองด้านทิศใต้	(ทั้งสองคูลองเป็นคููเมิืองที่ต่อมิาจัากคููเมิืองชั้นในสุด)	คูลองท่อห้รือที่ปัจัจัุบันเรียกวิ่าคูลองเรือก	เป็นคููเมิือง

ด้านทิศตะวิันตก	และคููน�้าไมิ่มิีชื่อ	เป็นคููเมิืองด้านทิศตะวิันออก

	 	 	 	 คูลองเรือกมิีจัุดเริ่มิต้นที่ประตูน�้าช่องกุฏใกล้ป้อมิชัยชนะสงคูรามิไห้ลเลาะออกไปทางทิศเห้นือระห้วิ่าง

โรงเรียนพิิบูลวิิทยาลัยกับคู่ายสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	ออกทางด้านข้างวิัดตองปุ	แล้วิไห้ลไปทางตะวิันตกผ่านห้น้าวิัดป่า

ธรรมิโสภูณ	ทะลุออกไปยังแมิ่น�้าลพิบุรีบริเวิณป้อมิท่าโพิธิ์และวิัดมิณีชลขัณฑ์	คูลองนี้มิีช่ืออื่นๆ	คูือ	ห้ากไห้ลผ่านบริเวิณ 

ป้อมิชัยชนะสงคูรามิจัะเรียกวิ่า	"คูลองท่อ"	และบริเวิณท่ีไห้ลไปบรรจับกับแมิ่น�้าลพิบุรีจัะเรียกวิ่า	"คูลองบางปี�”	โดยท่ัวิไป 

เรียก	"คูลองเรือก"

	 	 	 	 คูลองเรอืกเปน็สว่ินห้นึง่ของคูเูมืิองและกำแพิงเมิอืงชัน้ในของเมืิองลพิบุร	ีถืีอเปน็คูลองสายสำคัูญของเมิอืง

ลพิบุรีเพิราะเดิมิเป็นท่ีตั้งของตลาด	มีิด่านเก็บภูาษีเรือสินคู้าซ่ึ้งมิีลักษณะเป็นสะพิานข้ามิคูลอง	สามิแห้่ง	ปัจัจัุบันเห้ลือร่องรอย

อยู่บริเวิณชุมิชนราชมินูฝ่ั�งตะวิันออกของโรงเรียนพิิบูลวิิทยาลัยตรงข้ามิกับ	คู่ายสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช
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		 	 	 	 ในอดีตห้ากพิ้นแนวิคูลองเรือกไปก็จัะเป็นพ้ืินที่เรือกสวินไร่นา	ต่อมิายุคูห้ลังประชาชนได้เข้ามิาเพิาะปลูก

สวินละมิดุรมิิคูลองเรอืกเพิราะให้้ผลดก	และปลูกลามิไปถีงึข้างพิระนารายณ์ราชนเิวิศน์	แต่พิอมิาถีงึยคุูจัอมิพิลแปลก	พิบูิลสงคูรามิ	

ได้มิกีารเวินคืูนทีด่นิเพ่ืิอสร้างคู่ายทห้าร	พ้ืินทีเ่รอืกสวินจึังห้ายไป	คูลองทีเ่คูยกว้ิางกถู็ีกถีมิเพ่ืิอสร้างสนามิม้ิาบรเิวิณข้างคู่ายสมิเดจ็ั

พิระนารายณ์มิห้าราช	ชาวิบ้านจัึงเลิกใช้คูลองเรือกส�าห้รับสัญจัรในช่วิงห้้าทศวิรรษที่ผ่านมิา

 	 ๒.๒	 คันดินก�าแพงเมือง	มิีเฉ่พิาะด้านกวิ้างเท่านั้น	ส่วินด้านยาวิคูงมิีเฉ่พิาะคููเมิืองไมิ่มิีคูันดิน

	 	 	 	 ก�าแพิงเมิืองประกอบ	คูันดินก�าแพิงเมิืองมิีฐานกวิ้างประมิาณ	๑๐-๑๕	เมิตร	และมิีส่วินสูงจัากระดับดิน

ภูายนอกเมิือง	ประมิาณ	๖-๗	เมิตร	ปัจัจุับันเสื่อมิสภูาพิเพิราะถีูกบุกรุกท�าลายอย่างห้นัก

 ๓. ส่วนขยายเมืองไปที่างที่ิศตะว้นออกส่วนที่่� ๒	ห้รือชั้นที่	๒	ส่วินขยายส่วินนี้	มิีผังเป็นรูปสี่เห้ลี่ยมิผืนผ้า	ได้รับการ

ขยายส่วินกวิ้างออกไปอีกประมิาณ	๔๖๐	เมิตร	สว่ินด้านยาวิขนานกับคููเมิืองชั้นที่	๑	ด้านทิศตะวัินออก	แต่คููเมิืองชั้นที่	๒	นี้	ถูีก

ขุดให้้ตรงกวิ่าชั้นแรก	รวิมิมิีพิื้นที่ส่วินขยายออกไปทั้งสิ้นประมิาณ	๘๗๒	ไร่	จัากห้ลักฐานแผนทีเ่ก่า	พิ.ศ.	๒๔๕๗	ไมิ่ได้ระบุสถีาน

ที่สำคูัญใดๆ	ในพิื้นที่ส่วินนี้	ระบุเฉ่พิาะสระน้ำ	อ่างแก้วิ	เป็นแห้ล่งน้ำสำคูัญ	เรียกกันวิ่าเป็นเขตเมิืองให้มิ่	(Nouvelle	ville)	และ

จัากแผนที่ของชาวิฝ่รั่งเศสใน	รัชสมัิยสมิเดจ็ัพิระนารายณ์ได้ระบุถึีงสถีานท่ีตั้งของโรงห้ล่อ	(โลห้ะ)	ห้ลวิง	ฉ่ะนั้นพ้ืินท่ีสว่ินขยาย

ส่วินที่	๒	น้ี	น่าจัะมิีผู้คูนอยู่อาศัยอย่างเบาบาง	โดยอาจัเป็นเขตพิื้นท่ีท่ีใช้ส�าห้รับการเพิาะปลูก	ส่วินการขุดคููน�้าสร้างคูันดิน 

ล้อมิรอบนั้น	อาจัจัะเพิื่อคูวิามิปลอดภูัย	ดว้ิยห้ากมิีข้าศึกประชิดเมิืองจัะได้มิีพิื้นที่ท�ามิาห้ากินได้	อย่างไรก็ดี	มีิสิ่งที่น่าสนใจัและ

ศึกษา	ในเขตเมิืองลพิบุรีชั้นที่	๒	ดังนี้

   ๓.๑	 คูเมือง	มิีคูลองท่ากระยางเป็นคููเมืิองด้านทิศเห้นือ	คูลองบางปี�	(คูลองท่าเรือจัอด)	เป็นคููเมืิองด้านทิศใต ้

ทีต่่อเน่ืองยาวิออกมิา	คููเมืิองของส่วินขยายส่วินทีห่้นึง่เป็นคููเมืิองด้านทศิตะวัินตก	และคูลองสายบวัิเป็นคููเมืิองด้านทศิตะวัินออก	

คููเมิืองดังกล่าวินี้ยังคูงเห้ลืออยู่ในสภูาพิเดิมิ	มิีคูวิามิกวิ้างประมิาณ	๑๐-๒๕	เมิตร	นับวิ่าเป็นคููเมิืองขนาดให้ญ่	ปัจัจัุบันคููเมิือง 

บางช่วิงถีูกถีมิปรับพิื้นที่เพิื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ	เช่นการสร้างถีนน	ห้รืออาคูารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นต้น

ภูาพิขยายส่วินที่	๑	และสถีานที่ส�าคูัญ

ที่มิา	:	ห้นว่ิยอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิท้องถีิ่นจัังห้วิัดลพิบุรี
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  ๓.๒		 คันดินก�าแพงเมือง	เป็นคัูนพูินดินสูง	มีิฐานกวิ้างประมิาณ	๑๐-๑๕	เมิตร	มีิคูวิามิสูงจัากพ้ืินดินภูายนอก

ประมิาณ	๓-๔	เมิตร	คูันดินก�าแพิงเมิืองส่วินให้ญ่อยู่ในสภูาพิเสื่อมิโทรมิมิีบางช่วิงถีูกท�าลายไถีปรับระดับดินลง	เช่น	บริเวิณ 

คูันดินแนวิคูลองสายบัวิถูีกราษฎรบุกรุกสร้างบ้านทับบนคัูนดินและช่วิงท่ีผ่านศูนย์สงคูรามิพิิเศษ	เป็นต้น	ห้รือมีิการสร้างถีนน 

ทับลงบนแนวิคัูนดิน	ด้านทิศใต้	(ถีนนเทศบาล	๒)	อย่างไรก็ตามิ	ในปี	พิ.ศ.	๒๕๓๓	กรมิศิลปากรร่วิมิกับเทศบาลเมืิองลพิบุร	ี 

ได้ด�าเนินการขุดลอกแนวิคูลองสายบัวิ	และน�าดินที่ขุดลอกมิาพิูนสูงท�าเป็นก�าแพิงดินเห้มิือนเดิมิ	โดยเป็นคูันดินที่เชื่อมิระห้ว่ิาง

ถีนนรามิเดโชกับถีนนสีห้ราชเดโช

  ๓.๓		 ประตูเมือง	ห้รือช่องทางเข้า-ออก	จัากแผนที่เมืิองเก่าลพิบุรีคูรั้งรัชสมิัยสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	 

ได้แสดงให้้เห้็นช่องทางเข้า	ออกห้รือประตูเมิืองของก�าแพิงเมิือง	ชั้นที่	๓	รวิมิ	๒	ช่อง	ได้แก่บริเวิณสะพิานอิฐ	เพ่ืิอออกไปสู่เมิือง

ชั้นนอก	สะพิานอิฐ	เป็นสะพิานที่ก่อดว้ิยแนวิอิฐขวิางคููเมิือง	มิีขนาดกวิ้าง	๑-๒	เมิตร	ก่อขวิางคููเมิือง	โดยเวิ้นช่องตรงกลางเพ่ืิอ

ให้้น�า้ไห้ลผ่านได้	ประตูเมิอืงอกีแห่้ง	คืูอ	ประตเูพินียด	มีิลกัษณะเป็นซุ้้มิประตเูช่นเดียวิกบัประตชัูย	แต่เม่ืิอออกไปแล้วิจัะพิบเนนิดนิ

รูปสี่เห้ลี่ยมิ	ที่เรียกวิ่า	เพินียดคูล้องช้าง	เป็นสถีานที่ส�าห้รับจัับช้างป่ามิาขัง	นอกจัากนี้	ยังมิีอีกประตูห้นึ่งซ้ึ่งอยู่ทางทิศใต้ของ

ประตพูิะเนยีด	ชือ่ว่ิา	“ประตโูคูราช”	เป็นช่องทางเข้าออกของคูนัดนิก�าแพิงเมิอืงด้านนี	้แต่ไม่ิปรากฏร่องรอยห้ลกัฐานในปัจัจับุนั	

คูงปรากฏแต่ในแผนทีจั่ังห้วัิดลพิบรีุ	ปีพิ.ศ.	๒๔๕๗	เท่านัน้	ต�าแห้น่งปัจัจุับนัเป็นทีต่ัง้ของศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีนจัังห้วัิดลพิบรุ	ี

  ๓.๔	 ปอ้มมุมเมือง	จัากแผนทีข่องชาวิฝ่รัง่เศสได้วิาดตำแห้น่งปอ้มิมิมุิเมืิองดา้นทศิใตข้องคัูนดนิดา้นนีไ้ว้ิ	จัากผัง

ดังกล่าวิคูล้ายกับผังป้อมิของคูันดินชั้นในสุด	แต่จัากการสำรวิจัสถีานที่จัริง	ยังไมิ่พิบห้ลักฐานท่ีแสดงถีึงป้อมิปราการบริเวิณ 

มิุมิเมิืองนี้แต่อย่างใด

ภูาพิส่วินขยายที่	๒

ที่มิา	:	ห้นว่ิยอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิท้องถีิ่นจัังห้วิัดลพิบุรี
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แผนที่เมิืองลพิบุรีแสดงแนวิคููเมิือง	คัูนดินก�าแพิงเมิืองและแนวิเส้นด�าทึบนั้นคืูอคูันดินเชื่อมิ

กับชุมิชนใกล้เคูียงและคูงเป็นท�านบกั้นน�้าด้วิย

ที่มิา	:	ห้นว่ิยอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิท้องถีิ่นจัังห้วิัดลพิบุรี

 ๔. ส่วนขยายออกของเมืองลิพิบุร่ส่วนที่่� ๓	ห้รือชั้นที่	๓	ส่วินขยายนี้ไมิ่มิีระบุไวิ้ในแผนที่ของชาวิฝ่รั่งเศสใน 

รัชสมิัยสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	ห้รือแผนที่กรุงเก่าเมืิองลพิบุรี	พิ.ศ.	๒๔๕๗	แต่จัะเห็้นได้จัากภูาพิถี่ายทางอากาศและ 

จัากแผนที่ที่ส�ารวิจัในปี	พิ.ศ.	๒๔๕๐	วิ่า	มีิการขุดคููน�้า	คัูนดินเป็นเส้นตรง	มุิมิเห้ลี่ยมิ	กวิ้างประมิาณ	๙๐๐	เมิตรและยาวิ 

ประมิาณ	๓๐๐๐	เมิตร	รวิมิมิีพิื้นที่ทั้งห้มิด	๑๕๘๐	ไร	่ท�าให้้พิื้นที่ในส่วินขยายเป็นรูปสี่เห้ลี่ยมิคูางห้มิู	นอกจัากนี้	มิีสิ่งที่น่าสนใจั

และน่าศึกษา	ในส่วินขยายส่วินนี	้คูือ	

	 	 แผนที่เมิืองลพิบุรี	สำรวิจัโดยกรมิแผนที่ปี	พิ.ศ.	๒๔๕๐	พิิมิพิ์เผยแพิร่ปี	พิ.ศ.	๒๔๗๐	แสดงรายละเอียดร่องรอย

ของเมิือง	(คููน้ำ	คัูนดิน)	๔	ชัน้	รวิมิทั้งคัูนดินอื่นๆ	ที่คูงเป็นเส้นทางคูมินาคูมิเชื่อมิโยงจัากเมิืองไปยังชุมิชนอื่นรอบๆ	เมิือง	แสดง

รายละเอียดของคูันดินเพิิ่มิมิากกวิ่าแผนที่ของชาวิฝ่รั่งเศสที่ได้ท�าไวิ้	ในสมิัยสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช

  ๔.๑	 คูเมือง	มิี	คูลองท่ากระยาง	คูลองบางปี�	มิีสภูาพิเป็นล�าราง	ขนาดคูวิามิกวิ้างของคูู	กวิ้างประมิาณ	๒๐-๓๐	

เมิตรบางช่วิงไมิ่ปรากฏร่องรอยเส้นทางน�้า	เนื่องจัากได้มิีการถีมิคููเมิืองเพิื่อใช้ประโยชน์ที่ดินนี้	
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ภูาพิส่วินขยายส่วินที่	๓

	แผนที่เมิืองลพิบุรี	ไมิ่ปรากฏปีที่ส�ารวิจัและไมิ่ทราบชื่อผู้วิาด	แสดงให้้เห้็นคููน�้า	คัูนดินเมิืองลพิบุรีจันถีีงแนวิคูลองสายบัวิ	สิ่งที่น่าสนใจัคูือ

ต�าแห้น่งป้อมิของแนวิคูนัดนิเมิอืงชัน้ในสุด	และช่องทางเข้า-ออก	ของแนวิคัูนดนิส่วินขยายส่วินที	่๒	(แนวิคูลองสายบวัิ)	คูอืประตเูพินยีดและประตโูคูราช

  ๔.๒	 คันดินก�าแพงเมือง	มีิฐานกวิ้างประมิาณ	๑๐-๑๕	เมิตร	มิีคูวิามิสูงจัากพิื้นดินภูายนอกประมิาณ	๔-๕	เมิตร	

ก�าแพิงเมืิอง	บรเิวิณทีเ่ห้ลอืห้ลกัฐานชดัเจันทีส่ดุ	คืูอ	บรเิวิณบ้านหิ้นสองก้อนและห้น้าแฟลต	ศนูย์สงคูรามิพิิเศษ	ทีใ่นปัจัจุับนับาง

ส่วินถีนนสายสระแก้วิ	ป่าห้วิาย	สร้างทับไปบนคัูนดินนี้สามิารถีวิัด	คูวิามิกวิ้างของฐานได้ประมิาณ	๑๐-๑๕	เมิตรและสูงจัากพ้ืิน

ดินภูายนอกประมิาณ	๓-๔	เมิตรเช่นเดียวิกับ	ชั้นอื่นๆ

	 จัากแผนที่เมืิองเก่าลพิบุรีสำรวิจัและจััดทำขึ้นยุคูแรกๆ	รวิมิทั้งภูาพิถ่ีายทางอากาศนั้น	ได้แสดงถึีงร่องรอยคัูนดินท่ี 

เชือ่มิต่อกบัเมิอืงช้ันนอกสดุ	(ส่วินขยายส่วินที	่๓)	ออกไปยังชมุิชนทีอ่ยูใ่กล้เคูยีง	คูอื	เนนิบ้านป่าตาล	คูนัดนินีอ้าจัเป็นถีนนโบราณ	

โดยด้านนอกคูันดินออกไปทางทิศตะวิันออก	คืูอสระแกว้ิ	ซ่ึ้งเป็นสระน�า้ขนาดให้ญ่รูปสี่เห้ลี่ยมิ	(ประมิาณ	๓๐๐	x	๓๐๐	เมิตร)	

ปัจัจัุบันนี้	ถีนนโบราณเส้นนั้นไดถ้ีูกท�าลายเปลี่ยนสภูาพิห้มิดแล้วิ	
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แผนที่เมิืองลพิบุรี	ไมิ่ปรากฏปีที่สำรวิจัและไมิ่ทราบชื่อผู้วิาด	แสดงให้้เห้็นคููน้ำ	คูันดินเมืิองลพิบุรีจันถีึงแนวิคูลองสายบัวิ	สิ่งที่น่าสนใจัคืูอ

ต�าแห้น่งป้อมิของแนวิคูันดินเมิืองชั้นในสุด	และช่องทางเข้า-ออก	ของแนวิคัูนดินส่วินขยายส่วินที่	๒	(แนวิคูลองสายบัวิ)	

คูือประตูเพินียดและประตูโคูราช
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แผนทีม่ิณฑลกรุงเก่า	ที่ตั้งเมืิองลพิบุรี	ปี	พิ.ศ.	๒๔๓๗

(ที่มิา	:	กองจัดห้มิายเห้ตุแห้่งชาติ)

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รีฯ



34

	 แผนที่เมิืองลพิบุรี	อธิบายสถีานท่ีสำคูัญๆ	ในเมิืองและนอกเมิืองอย่างสั้นๆ	วิาดโดยวิิศวิกรชาวิฝ่รั่งเศส	เดอ	ลามิาร์	 

ในปี	คู.ศ.	๑๖๘๗	มิีชื่อสถีานที่ที่ปรากฏในแผนที่และรายละเอียดโคูรงการที่จัะปรับปรุง	แต่ยังไมิ่ทันได้ท�า	ดังนี้

	 A.	 พิระราชวิังพิระเจั้าแผ่นดิน

	 B.	 วิัดห้ลวิงขนาดให้ญ่ชื่อวิัดพิระธาตุ	

	 C.	 วิัดอื่นๆ	

	 D.	 ทำเนียบที่พิักราชฑูตฝ่รั่งเศส

	 E.	 ที่พิักฑูตเปอร์เซ้ีย

	 F.	 ส�านักมิิสซ้ัง

	 G.	 สวินห้ลวิง

	 H.	 บ้านพิักเสนาบดีกรมิท่า	(โกษาธิบดี	)

	 I.	 สถีานที่ลงโทษข้าราชการโดยถีูกโบยด้วิยห้วิายและไมิ้เรียวิเล็กๆ

	 K.	 คูอกมิ้าของพิระเจั้าแผ่นดิน

		 L.	 สถีานที่ฝ่ึกช้าง

		 M.	 ที่เก็บน�้าให้ญ่	๒	แห้่ง

		 N.	 โรงห้ล่อโลห้ะห้ลวิง

		 O.	 สวินห้ลวิง

		 P.	 (วิัด)	คูณะเจัซู้อิต	ที่ตรงกลางห้น้ามิุขมิีห้อคูอยแปดเห้ลี่ยมิส�าห้รับสังเกตุการณ์ดาราศาสตร์	

		 Q.	 เกาะที่มิีพิลเมิืองมิาก

	 R.	 ห้มู่ิบ้านนอกก�าแพิงเมิือง

	 S.	 ตลาด

	 T.	 สวินของเจั้าพิระยาวิิชาเยนทร์

ทีม่ิา	:	ห้นว่ิยอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิท้องถ่ิีนจัังห้วิัดลพิบุรี
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	 แผนที่เมืิองลพิบุรี	แสดงโคูรงการสร้างป้อมิปีนแต่ไม่ิได้ทำ	ออกแบบและวิาดโดยวิิศวิกร	ชาวิฝ่รั่งเศส	เดอ	ลามิาร์	 

ในราวิ	คู.ศ.	๑๖๘๗	ห้ากได้สร้างขึ้น	อาจัจัะกล่าวิได้วิ่า	เมิืองลพิบุรี	คูือเมิืองที่มีิป้อมิป่นตามิแบบยุโรปอย่างแท้จัริง	

ที่มิา	:	ห้นว่ิยอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิท้องถีิ่นจัังห้วิัดลพิบุรี
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การสร้างป้อมืปราการเมืืองลพบุุรี (ในสมืัย่สมืเด็ิจพระนาราย่ณ์มืหาราช-กองบุก.ออนไลน์)
	 จัากเอกสารของ	เดอ	ลา	มิาร์	วิิศวิกรชาวิฝ่รั่งเศส	บันทึกและเขียนแผนผังไวิ้ดังนี้

	 “ละโวิ้เป็นเมืิองตั้งอยู่ริมิสาขาห้นึ่งของแมิ่น�้า	และแมิ่น�้าสายนี้ก็เรียกวิ่าแมิ่น�้าละโวิ้	ส่วินอีกล�าน�้าอีกสายเรียกวิ่า 

แมิ่น�้าเฉ่ยๆ	แต่มิีน�้าบริบูรณ	์แต่แมิ่น�้าละโวิ้แทบจัะไมิ่มิีน�้าเลยในฤดูร้อน	ข้าพิเจั้าได้เสนอไปวิ่าคูวิรขุดร่องน�้าในแมิ่น�้า	ในบริเวิณ

ที่แมิ่น�า้แยกกัน	เพิื่อน�าน�้าเข้ามิาในแมิ่น�า้ละโวิ้	จัะมิากห้รือน้อยก็ได้ตามิที่เราต้องการ	และข้อเสนอนี้ก็ก�าลังด�าเนินการอยู่

	 	เมิืองละโวิ้มิีก�าแพิงเมิือง	๒	ชั้น	ชั้นแรกคูือก�าแพิงล้อมิพิระราชวิัง	เรียกกันวิ่าเมิืองบน	และเมิืองล่าง	พิระเจั้ากรุงสยามิ

มิีรับสั่งกับข้าพิเจั้าเมิื่อปีที่แล้วิวิ่าให้้ก่อสร้างป้อมิปราการขึ้นบริเวิณแนวิก�าแพิงเมิือง	ทั้ง	๒	และรับสั่งให้้ท�าป้อมิป่นเล็กๆ	ไวิ้ด้วิย	

ข้าพิเจั้าได้เขียนแบบให้้มิุมิป้อมิสูง	๑๒	ต๊วิส	และอีก	๑๒	ต๊วิส	ที่บริเวิณพิื้นท่ีด้านห้ลังป้อมิ	ท่ีเห้ลือข้าพิเจั้าเผื่อส�าห้รับมุิมิป้อมิ	

และพ้ืินทีร่ะห้ว่ิางมิมุิห้นึง่กบัอกีมิมุิห้นึง่	และข้าพิเจ้ัากไ็ด้รบัคู�าสัง่ให้้จัดัการกบัป้อมิปราการเก่าทีพ่ิงัทลายลงกับดนิและไม่ิสามิารถี

ใช้ประโยชน์ได้แล้วิ	ป้อมิท่าโพิธิ์และแนวิประตูน�้า	ด้านทิศตะวัินตกเฉี่ยงเห้นือในสภูาพิปัจัจุับันป้อมิท่ีด้านห้ลังพิระราชวัิงนั้น 

มิีขนาดให้ญ่กวิ่าแห้่งอื่น	เพิราะพิระเจั้ากรุงสยามิมีิพิระราชประสงคู์ดังนั้น	การสร้างป้อมินั้นเริ่มิมิากวิ่า	๘	เดือนแล้วิ	แต่ก็ยัง 

ไมิ่แล้วิเสร็จั	ยังมีิงานเล็กๆ	น้อยๆ	อีกสองสามิแห้่งที่คูงคู้างอยู่ที่ข้าพิเจ้ัาจัะต้องจััดการให้้เรียบร้อย	บางอันมิีขนาดเล็กไป	บางอัน

ตั้งอยู่ผิดที่แนวิก�าแพิงเมิืองทั้ง	๒	แห้่งจั�าเป็นจัะต้องก่อก�าแพิงอิฐขึ้นไปให้มิ่	ฉ่าบปูนขาวิผสมิทราย	และให้้มีิคูวิามิห้นาประมิาณ	

๑๕	ปิเย่ด์	และข้าพิเจั้าก็ท�าส่วินด้านห้ลังของแนวิก�าแพิง	โดยขุดคููน�้า	กวิ้าง	๒	ปิเย่ด์คูรึ่ง	ส่วินท่ีเห้ลือห้นาอีก	๑๒	ปิเย่ด์คูรึ่ง	 

รวิมิก�าแพิงสูง	๓๐	ปิเย่ด์นับจัากก้นคููน�้า	เพิื่อที่วิ่าจัะได้ระยะ	๖	ปิเย่ด์	ส�าห้รับพิื้นที่ที่ก่อยื่นออกไปตรงข้ามิก�าแพิงของแนวิก�าแพิง	

ที่จัะเวิ้นไวิ้ในระยะ	๑๒	ปิเย่ด์คูรึ่ง	และอีก	๖	ปิเย่ด์คูรึ่งส�าห้รับคูวิามิห้นาของก�าแพิง	ข้าพิเจั้าให้้ขุดคููน�้าลึก	๑๒	ปิเย่ด์	ข้าพิเจั้า 

ให้้ท�าแนวิคู�้ายันที่ด้านในก�าแพิงในระยะห้่าง	๑๒	ปิเย่ด์	เสาคู�้ายันเห้ล่านี้มิีคูวิามิห้นา	๘	ปิเย่ด์	และห้นา	๕	ปิเย่ด์	 ต้ังแต่ฐาน 

จันระดับเส้นที่คูาดอยู่บนแนวิป้อมิข้าพิเจั้าสร้างป้อมิแบบเปิดโล่ง	และไมิ่ได้ท�ามุิมิย่อเข้ามิา	และไมิ่มีิทั้งห้้องเก็บสรรพิาวุิธที่ 

ชั้นล่างห้รือชั้นกลางบริเวิณด้านข้างของป้อมิ	เพิราะเราเชื่อวิ่าก็คูงจัะมิีเฉ่พิาะชาวิกัมิพิูชา	พิะโคู	และลาวิเท่านั้นที่มิาท�าสงคูรามิ

ด้วิย	และเพ่ืิอวิ่าสถีานที่แห้่งนี้มิีคูวิามิสามิารถีเพิียงพิอที่จัะตั้งรับได้	ข้าพิเจั้าจึังให้้ขุดคููน�้าขึ้นรอบเมิืองทั้งสอง	ดังเช่นที่เราเห้็น 

ในแผนผัง	ข้าพิเจั้าท�าใบป้อมิให้้ห้นาเพิียง	๑	ต๊วิสเท่านั้น	เพิื่อวิ่าจัะได้มิีพิื้นท่ีเพิิ่มิมิากข้ึน	และข้าพิเจั้าก็ได้ให้้มิีพิื้นที่ที่ก่อยื่น 

ออกไปตรงข้ามิก�าแพิงที่ด้านในป้อมิมิากกวิ่าทางสูง	เพิื่อวิ่าจัะได้ขึ้นไปสะดวิก	พ้ืินดินที่เมิืองละโวิ้นั้นคู่อนข้างแห้้งแล้ง	ดินแข็ง

มิากและมิีรูพิรุนไปห้มิด	แมิ้วิ่าจัะง่ายที่จัะไถีพิลิกดิน	แต่ก็ไมิ่มิีคู่าอันใดเลย	โดยเฉ่พิาะอย่างยิ่งเพิื่อท�าแนวิก�าแพิง	เราพิบวิ่ามิี 

ห้ลุมิลึกถึีง	๒๔	ปิเย่ด์	 ดังน้ันข้าพิเจั้าจึังไมิ่ต้องใช้เสาในการก่อสร้าง”	(Paris,	AN,	3	JJ	368	Carton	97,	no.	7	ห้รือใน	 

Michel	JACQ-HERGOUALC’H,	L’Europe	et	le	Siam	du	XVIe	au	XVIIIe	siècle	:	Apports	culturels)	ในรายงาน 

ของ	เดอ	ลา	มิาร์	นี้ท�าให้้เห้็นคูวิามิชัดเจันขึ้นของป้อมิปราการในเมิืองลพิบุรี	แมิ้เราจัะไมิ่สามิารถีสันนิษฐานได้วิ่า	เดอ	ลา	มิาร์	

ก�าลังอธิบายป้อมิแห้่งใดในเมิือง	ป้อมิที่เห้ลือในปัจัจัุบัน	๒	ป้อมิ	คูือ	ป้อมที่่าโพิธิิ�แลิะป้อมช้ยชนะสงคราม	มิีลักษณะคูล้ายคูลึง

กับคู�าพิรรณนาของ	เดอ	ลา	มิาร์	ตามิแผนผังเมืิองขนาดให้ญ่ท่ีพิบแผนท่ีและแผนผังเก็บในห้อสมุิดแห้่งชาติกรุงปารีส	แสดง 

คูวิามิยิ่งให้ญ่ของเมิืองลพิบุรีดังนี	้(ดูแผนผังประกอบ)	
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แบบร่างแผนผังป้อมิปราการเมืิองลพิบุรี	จัากห้อสมิุดแห้่งชาติกรุงปารีส

	 แผนผังนี้ท�าให้้เราสังเกตไดว้ิ่า	เดอ	ลา	มิาร	์วิาดแผนที่ป้อมิให้้ทับซ้้อนลงไปกับ	แนวิก�าแพิง	ป้อมิปราการเมิือง	ลักษณะ

เป็นป้อมิแบบยุโรป	คืูอ	มิี	๑๒	มิุมิแห้ลมิ	ที่มิักเรียกวิ่าป้อมิแบบโวิบอง	(Vau-ban)	ตามิชื่อวิิศวิกรที่ก่อสร้างป้อมิในยุโรปและ 

ในฝ่ร่ังเศส	แต่ห้ากแผนผังการสร้างแนวิป้อมิของ	เดอ	ลา	มิาร์	ได้รับการสร้างข้ึนจัริงนั้น	ก็จัะเห็้นวิ่ามีิขนาดให้ญ่มิาก	เพิราะ 

ด้านห้น่ึงของป้อมิทับอยู่บริเวิณพิระราชวิังเมิืองละโวิ้	ส่วินอีกด้านห้นึ่งคูือทางตะวิันออกนั้น	คูรอบคูลุมิพิื้นที่เห้นือคูลองเรือก 

ออกไป	อน่ึง	ห้ากพิิจัารณาลักษณะของป้อมิในยุโรปร่วิมิสมัิยกับ	เดอ	ลา	มิาร์	แล้วิก็จัะพิบวิ่ามิีคูวิามินิยมิก่อสร้างป้อมิที่มีิ 

ลกัษณะย่อมิมุิมิาก	เป็นดวิงดาวิ	และมิพีิืน้ทีก่ารใช้สอยทีช่ดัเจัน	ดงัตวัิอย่างเช่น	ป้อมิในเมิอืง	Bourtrange	ในประเทศเนเธอร์แลนด์	

คู.ศ.๑๕๙	

	 [คูัดคูวิามิจัาก	ปรีดี	พิิศภููมิิวิิถีี	“เมกะโปรเจ็คต์ (Mega Projects) ของวิศวกรฝร้�งเศสท่ี่�ลิพิบุร่ ในสม้ยสมเด็จ 

พิระนารายณ์มหาราช”	ในนิตยสารศิลปวิัฒนธรรมิ	ฉ่บับพิฤษภูาคูมิ	๒๕๖๑]	
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 ๑.  แนวคูเมือง	ซ้ึ่งประกอบด้วิย	แนวิคููเมิืองชั้นที่	๑	คูลองท่อ	 (คูลองเรือก)	 เป็นคููเมิืองด้านทิศตะวัินออก	 

คูลองท่ากระยางเป็นคูเูมิอืงด้านทิศเห้นอื	คูลองบางปี�	(คูลองท่าเรอืจัอด)	เป็นคูเูมืิองด้านทศิใต้	ส่วินทางทศิตะวินัตกมิแีม่ิน�า้ลพิบรีุ

เป็นปราการทางธรรมิชาต	ิแนวิคููเมิืองชั้นที่	๒	คูลองสายบัวิ	

		 	 คูลองท่อ	(คูลองเรอืก)	สภูาพิทางกายภูาพิโดยท่ัวิไป	เดมิิเป็นพิืน้ท่ีคูเูมิอืง	(คูลอง)	มีิคูวิามิยาวิประมิาณ	๑	กโิลเมิตรเศษ	

มิคีูวิามิกว้ิางประมิาณ	๑๐-๑๕	เมิตร	สองฝั่�งคูลองด้านทศิเห้นอื	เป็นโรงเรยีนพิบิลูวิทิยาลยั	ส่วินด้านทศิใต้เป็นชมุิชนเก่าปนชมุิชน

ให้มิ่	อยู่กันอย่างห้นาแน่น	ถีัดจัากพิื้นที่ชุมิชนมิีถีนนขนาดเล็กวิิ่งขนานคูลองท่อเกือบตลอดแนวิ	โดยมิีจัุดเข้าถีึงคูลองท่อได้เป็น

ระยะๆ	มิีทั้งที่เป็นบริเวิณพ้ืินที่โล่ง	พ้ืินที่	รกร้าง	และสภูาพิคูลองที่สวิยงามิ	ร่มิรื่น

	 	 แมิ้วิ่าแนวิก่ออิฐถีือปูนในบริเวิณโบราณสถีานคูลองท่อจัะได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถีานส�าคูัญ 

อีกแห้่งห้น่ึงในเขตเมืิองเก่าลพิบุรี	แต่สถีานที่แห้่งนี้ก็ยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูีกต้องเห้มิาะสมิ	ทั้งนี้จัากการส�ารวิจัของ 

กรมิศิลปากร	ในปี	พิ.ศ.	๒๕๕๒	ได้พิบวิ่า	มิีสิ่งปลูกสร้างรุกล�้าเข้าไปใกล้เขตโบราณสถีาน	นอกจัากนั้นยังมิีต้นไมิ้และวิัชพิืช 

ขึ้นปกคูลุมิตลอดทั้งแนวิอิฐด้วิย	ส�าห้รับพิื้นที่ตลอด	๒	ฝ่ั�งคูลองท่อนั้น	ก็พิบวิ่ามิีการสร้างบ้านเรือนของประชาชนห้่างกันเป็น 

ระยะๆ	โดยบ้านเรือนบางห้ลังก็ใช้คูลองท่อเป็นที่เลี้ยงสัตวิ์น้ำในกระชังขนาดเล็ก	บ้างก็ต่อท่อน้ำเพิื่อทิ้งน้ำลงคูลอง	ส่วินด้านบน

ตลิ่งน้ันก็พิบวิ่ามิีเศษขยะถีูกทิ้งให้้เห้็นอยู่บ้าง	แต่ก็ได้พิบวิ่ามิีการทำตะแกรงดักขยะขวิางไวิ้กลางลำคูลองเพ่ืิอดักขยะห้รือ 

เศษซ้ากวัิชพิชืทีอ่าจัตกห้ล่นลงมิาในคูลอง	เดมิิคูลองมิขีนาดกวิา้งขวิาง	เป็นเส้นทางคูมินาคูมิทีส่�าคูญัเพิราะเชือ่มิกับแมิน่�า้ลพิบรุี	

แต่ปัจัจุับันไมิ่สามิารถีใช้ส�าห้รับสัญจัรได้อีกต่อไป	เพิราะคูลองแคูบลง	เนื่องจัากการถีมิคูลองเพ่ืิอสร้างสนามิมิ้าบริเวิณข้าง 

คู่ายสมิเด็จัพิระนารายณม์ิห้าราช

	 	 ภูายห้ลงัจัากทีเ่ทศบาลเมืิองลพิบรีุและกรมิศลิปากรได้ท�าการอนรุกัษ์คูลองท่อให้้อยูใ่นสภูาพิทีด่ขีึน้	น�า้ในคูลองใส

สะอาดมิากขึ้น	มิีการพิัฒนาสิ่งแวิดล้อมิให้้สวิยงามิมิากข้ึน	แต่ก็ยังมิีอีกห้ลายส่วินของคูลองท่อ	ที่ยังไมิ่ได้รับการอนุรักษ์และ 

พิัฒนา

สภาพปัจจุบุันคููเมืือง
คูันดิินกำแพงเมืือง ประตููเมืือง

ป้อมืปราการเมืืองเก่าลพบุุรี
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	คูลองบางปี�	เป็นคููเมิืองด้านทิศเห้นือ	ติดกับแม่ิน�้าลพิบุรี	

ซ้ึ่งเป็นคููเมืิองธรรมิชาติด้านทิศตะวัินตก

ช่วิงเริ่มิต้นของคููเมิืองนี้ยังมีิร่องรอยของคูวิามิเป็นคููเมิือง	

แต่บางช่วิงก็มีิต้นไมิ้ให้ญ่และวิัชพิืชปกคูลุมิ
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สภูาพิทั่วิไปของคูลอง	คูลองบางปี�

	คูลองท่ากระยาง	เป็นคููเมิืองด้านทิศเห้นือ	ยังมิีร่องรอยให้้เห้็นคูือ	ด้านข้างวิัดป่าธรรมิโสภูณ	และด้านข้างของวิัดตองปุ
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สภูาพิทั่วิไปของ	คูลองสายบัวิ	(คููเมิืองชั้นที่	๒)

คูลองสายบวัิ	คููเมิืองชั้นที	่๒	เป็นคููเมิืองที่กวิ้างให้ญ่มิาก	ยังมิีบางช่วิงอยู่ในสภูาพิของคููเมิืองเดิมิ

ยังเห้็นได้ชัดเจัน	แต่มิีต้นไมิ้ให้ญ่และวิัชพิืชปกคูลุมิ	บางช่วิงมิีการสร้างบ้านเรือน

ที่อยู่อาศัยในคููเมิือง	และบางชว่ิงห้มิดสภูาพิคูลองไปแล้วิ	กลายเป็นถีนนและที่อยู่อาศัย
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ประตูช่องกุฏในอดีต

 ๒. ประตูน��า มิี	๒	ประต	ูได้แก่	ประตูท่อและประตูช่องกุฏ	ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี	พิ.ศ.	๒๕๕๒	และ

ตั้งอยูภู่ายในเขตเมิืองลพิบุรีชั้นใน	

  ๒.๑	 ประตูช่องกุฏ	ต้ังอยู่ในคููเมิือง	ทิศเห้นือติดกับถีนนชัยชนะสงคูรามิ	ทิศตะวิันออกติดบ้านเรือนประชาชน	

ทิศใต้ตดิห้นองน�า้ขนาดให้ญ่	ส่วินทางทศิตะวัินตกเป็นพ้ืินทีโ่ล่งขนาดเลก็	ถัีดออกไป	ไม่ิไกลจัะเป็นอาคูารทีพั่ิกอาศยัของประชาชน

และป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	ยังทำห้น้าที่ช่วิยระบายน้ำบางส่วินระห้ว่ิางคููเมืิองและแม่ิน้ำลพิบุรี	ประตูช่องกุฏตั้งอยู่ในเขตชุมิชน 

อยูใ่นระดับเดียวิกับถีนนสุรสงคูรามิ	ส่วินแนวิรัว้ิทีเ่ป็นเคูรือ่งแบ่งก้ันอาณาเขตของโบราณสถีานออกจัากการบุกรกุนัน้	มีิอยูเ่ฉ่พิาะ

ทางทิศตะวิันตก	

	 	 	 	 โบราณสถีานแห้่งนี้ยังไมิ่ได้รับการดูแลรักษาให้้อยู่ในสภูาพิดีเท่าทีคู่วิร	โบราณสถีานประตูช่องกุฏตั้งอยู่ใน

สภูาพิแวิดล้อมิทีม่ิปัีจัจัยัเสีย่งต่อการเสือ่มิสภูาพิของโบราณสถีานห้ลายประการ	ทัง้จัากการกระท�าของมินุษย์และธรรมิชาต	ิกล่าวิ

คูือ	ทางด้านทิศเห้นือ	มิีการสร้างถีนนชัยชนะสงคูรามิติดกับเขตโบราณสถีาน	ทางทิศตะวิันออก	โบราณสถีานกลายเป็นสว่ินห้นึ่ง

ของที่พิักอาศัย	จัากปัจัจััยต่างๆ	ทั้งห้มิดนี้	ล้วินเป็นสาเห้ตุ	ท่ีอาจัท�าให้้โบราณสถีานประตูช่องกุฏได้รับคูวิามิเสียห้ายและเส่ือมิ

สภูาพิเพิิ่มิขึ้นได	้

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รีฯ



44

ประตูช่องกุฏในปัจัจัุบัน	อยู่ระดับต�า่กวิ่าถีนน

มิีเศษขยะและน�้าเป็นสีด�า

  ๒.๒	 โบราณสถานประตทูอ่	ต้ังอยูบ่นถีนนบ้านหั้วิป้อมิ	ซ้ึง่เป็นถีนนสายเล็กๆ	ท่ีแยกจัากถีนนสายให้ญ่เข้าสูชุ่มิชน

ขา้งป้อมิท่าโพิธ์ิ	ถีนนบ้านหั้วิป้อมิ	อยูร่ะห้ว่ิางจุัดตัดของถีนนสุรสงคูรามิทางทิศตะวัินตกเฉี่ยงใต้และถีนนราชมินูทางทิศตะวัินออก	

ทำห้น้าที่ เชื่อมิระห้ว่ิางชุมิชนที่อยู่ทางทิศเห้นือและทางทิศใต้ของประตูท่อ	ถีนนบ้านหั้วิป้อมิสายนี้ได้ทอดยาวิจัาก 

ถีนนให้ญ่ก่อนข้ามิผ่านเห้นือสันประตูท่อเพิื่อเชื่อมิต่อกับถีนนคูอนกรีตสายเล็กๆ	ท่ีอยู่ถีัดจัากโบราณสถีานประตูท่อเข้าไปทาง 

ทิศเห้นือ	

	 	 	 	 ปัจัจัุบันนี้	 โบราณสถีานประตูท่อ	เป็นโบราณสถีานที่อยู่ภูายในเขตพิื้นที่ชุมิชนข้างป้อมิท่าโพิธิ์	อยู่ใน 

สภูาพิคู่อนข้างช�ารุดทรุดโทรมิ	ตัวิโบราณสถีานมิีร่องรอยแนวิอิฐแตกร้าวิเป็นทางยาวิด้านทิศตะวิันออก	อิฐบางช่วิงเป่�อยยุ่ย 
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สภูาพิแวิดล้อมิของประตูท่อ	(ประตูน�้า)
มิีอาคูารบ้านเรือน	ต้นไมิ้และวิัชพิืชที่ขึ้นปกคูลมุิบริเวิณโบราณสถีานประตูท่อ

และเริ่มิเสื่อมิสภูาพิ	โดยพิบวิ่ามิีการสร้างทางเดินคูอนกรีตและบันไดปูนขนาดเล็กขนาบทับทั้ง	๒	ข้างของโบราณสถีาน	เพิื่อใช้

เป็นทางเดินและทางสัญจัรของรถีจัักรยานยนต์	เข้า	ออก	ของประชาชน	ที่สร้างบ้านเรือนอยู่ทางทิศเห้นือของโบราณสถีาน 

ประตทู่อ	นอกจัากจัะถีกูดดัแปลงเป็นสะพิานข้ามิคูลอง	ซ่ึ้งเรยีกว่ิา	สะพิานช้าง	มิบ้ีานเรอืนประชดิกบัโบราณสถีานอย่างห้นาแน่น	 

โดยเฉ่พิาะทางทิศเห้นือและทิศใต้	มีิตันไมิ้และวัิชพิืชขึ้นปกคูลุมิทั่วิไป	ตลอดจันพ้ืินที่โดยรอบ	มีิเพีิยงป้ายสื่อคูวิามิห้มิายป้ายนี้

ป้ายเดียวิ

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รีฯ



46

แนวิคูันดินก�าแพิงเมิืองที่ยังคูงเห้ลือร่องรอยอยู่

และบางแห้่งถูีกปรับพิื้นที่ไปแล้วิ

    คันดินก�าแพงเมือง	จัากการส�ารวิจัสภูาพิปัจัจัุบันเบื้องต้นของแนวิคูันดินก�าแพิงเมิือง	พิบวิ่า	แนวิชั้นดิน 

ชั้นท่ี	๑	มีิการรุกล�้าเป็นที่อยู่อาศัย	ตลาด	ห้รือย่านพิาณิชยกรรมิ	ได้แก่	ตลาดบนเมิือง	ส่วินแนวิคูันดินช้ันท่ี	๒	ชั้นท่ี	๓	และ 

ชัน้ที	่๔	พิบร่องรอยแนวิคัูนดินเพีิยงบางส่วิน	และส่วินให้ญ่อยูใ่นเขตพิืน้ทีท่ห้าร	นอกจัากนัน้	ยังพิบว่ิา	บนแนวิคัูนดินกำแพิงเมืิอง

ชั้นที่	๓	มิีการปลูกสร้างอาคูารบ้านเรือนประชิดกับโบราณสถีานตามิแนวิคูลองสายบัวิ	ส่วินแนวิคูันดินกำแพิงเมิืองชั้นท่ี	๔	 

ในปัจัจัุบันคูือ	ถีนนนเรศวิรและถีนนศรีอินทราทิต

	 	 	 	 สภูาพิเดิมิของคัูนดินก�าแพิงเมิือง	เดิมิมิีฐานกวิ้างประมิาณ	๑๐-๑๕	เมิตร	มิีคูวิามิสูงจัากพิื้นดินภูายนอก

ประมิาณ	๔-๕	เมิตร	เป็นดินถีมิอัดแน่นห้รือที่เรียกวิ่า	“เชิงเทิน”และมิีบางส่วินท่ีได้รับการก่อก�าแพิงอิฐทับลงบนเชิงเทินนั้น	 

และบนก�าแพิงนี้แต่เดิมิคูงท�าใบเสมิาติดประดับบนสันก�าแพิงแต่ปจััจัุบันช�ารุดจันเห้ลือห้ลักฐานอยู่เพีิยงเล็กน้อย	สภูาพิปัจัจุับัน

ถีูกบุกรุกท�าลายอย่างมิาก	มิีบางช่วิงถีูกท�าลายถีูกปรับระดับดินลง	เช่น	บริเวิณคูลองสายบัวิและบริเวิณถีนนสีห้ราชเดโช	 

ช่วิงที่ผ่านศูนย์สงคูรามิพิิเศษ	คัูนดินด้านทิศใต้	(ใกล้ประตูชัย)	ที่ถีูกถีนนตัดผ่าน	ประชาชนท่ีอาศัยห้ลังแนวิก�าแพิงเมืิอง	ตัด 

ก�าแพิงเมิืองออกเป็นช่อง	ใช้เป็นทางเข้า-ออก	บางช่วิงก็มิีต้นห้ญ้าปกคูลุมิ	บางช่วิงกม็ิีสิ่งของรกรุงรัง	วิางอยู่ในแนวิก�าแพิงเมิือง
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	 	 	 	 สภูาพิปัจัจุับันของแนวิกำแพิงเมืิอง	ส่วินให้ญ่ไม่ิเห้ลือร่องรอยให้้เห็้น	แต่ก็ยังมีิบางช่วิงท่ียังเห้ลือฐาน 

ปรากฏให้้เห็้นอยู่บ้าง	 เป็นมิรดกอันล้ำคู่าที่ไมิ่สามิารถีห้ามิาทดแทนได้	บางช่วิงอยู่ในสภูาพิทรุดโทรมิ	 ไม่ิมีิป้ายสื่อ 

คูวิามิห้มิายวิ่าน้ีคูือ	กำแพิงเมิืองโบราณ	ซ้ึ่งเป็นโบราณสถีานสำคูัญของชาติ	ยังมิีคูวิามิเป็นไปได้ที่จัะมิีการอนุรักษ์และพิัฒนา 

ให้้เป็นแห้ล่งเรียนรู้และแห้ล่งท่องเที่ยวิทางประวิัติศาสตร์ได้

    ประตูชัย	ลักษณะเป็นประตูก่ออิฐถีือปูน	มิีซุ้้มิประตูโคู้งแห้ลมิตามิศิลปะแบบอิห้ร่านห้รือเปอร์เซ้ียที่นิยมิ

ในสมิัยสมิเด็จัพิระนารายณม์ิห้าราช	ด้านบนสุดของประตูมิีซุ้้มิปูนปั�น	ด้านข้างของประตูก่อแนวิก�าแพิงเมิืองยาวิ	มิีป้อมิห้ัวิลูกศร

ขนาดเล็กเป็นที่รักษาการประตูเมิืองด้วิย	

	 	 	 	 ประตูชัย	 ต้ังอยู่บริเวิณด้านทิศใต้ของพิื้นที่เมิืองเก่าลพิบุรี	 มีิองคู์ประกอบส�าคัูญคูือ	แนวิก�าแพิงเมิือง 

ที่ยังคูงเห้ลืออยู่	ทั้งในส่วินที่เป็นเนินดินและส่วินแนวิก�าแพิงอิฐสูงจัากระดับแนวิถีนนประมิาณ	๒-๓	เมิตร	โดยเริ่มิจัากจุัดตัด 

ทางรถีไฟไปทางทิศตะวัินตกขนานกับประตูชัย	ยาวิประมิาณ	๑๐๐	เมิตร	บริเวิณจุัดตัดกับถีนนกาญจันาคูมิ	ซ่ึ้งเชื่อมิโยงกับ 
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วิดัพิระศรีรัตนมิห้าธาตุ	ซ่ึ้งเป็นห้น่ึงในสองของประตูเมืิองทีย่งัคูงเห้ลอือยู	่ด้านทศิใต้ของก�าแพิงมิกีารสร้างบ้านเรือนเข้ามิาประชดิ

และมีิการใช้ทางลอดซุ้ม้ิประตเูป็นทาง	เข้า-ออก	มีิการน�าศาลตามิคูวิามิเชือ่มิาตัง้ไว้ิด้านห้น้าประตขูองโบราณสถีาน	ด้านทศิตะวินัตกของ

พิื้นที่เป็นบริเวิณชุมิชนที่มิีคูวิามิห้นาแน่น	ด้านห้น้าของประตูชัยมิีถีนนตัดผ่าน	

	 	 	 	 สภูาพิแวิดล้อมิปัจัจัุบันของประตูชัยโดยรวิมิแล้วิ	ไมิ่ส่งเสริมิให้้ประตูชัย	มิีคูวิามิสง่างามิ	มิีคูวิามิยิ่งให้ญ่

เห้มิือนในอดีต	ขาดป้ายสื่อคูวิามิห้มิาย	ขาดการส่งเสริมิคูุณคู่าทางประวัิติศาสตร์	ขาดการดูแลรักษาสภูาพิแวิดล้อมิและภููมิิทัศน์

ให้้สวิยงามิ

    ประตูพะเนียดคล้องช้าง 

	 	 	 	 สภูาพิปัจัจุับนัของประตูเพินยีดคูล้องช้างและเพินยีดคูล้องช้าง	ซ่ึ้งตัง้อยูใ่กล้ๆ	กนั	พิบว่ิา	ประตเูพินยีดคูล้อง

ช้างนี้	อยู่ในสภูาพิคู่อนข้างสมิบูรณ์	สาเห้ตุห้นึ่งอาจัจัะเป็นเพิราะตั้งอยู่ในเขตพิื้นที่ทห้าร	ภูายในศูนย์สงคูรามิพิิเศษ	คู่ายสมิเด็จั

พิระนารายณ์มิห้าราช	มีิแนวิร้ัวิแบ่งอาณาเขตจัากภูายนอกไว้ิชัดเจัน	จึังสามิารถีป้องกันการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์จัากบุคูคูล

ภูายนอกได้เป็นอย่างด	ีพิบเนินดินรปูสีเ่ห้ลีย่มิขนาดสงูให้ญ่	บางช่วิงเนนิดนิได้ขาดห้ายไปบางส่วิน	ส่วินด้านในของเนนิดนิมีิลกัษณะ

เป็นที่ราบกวิ้างให้ญ่	พิื้นที่ส่วินห้นึ่ง	จึังกลายเป็นที่ฝ่ึกทห้าร	

	 	 	 	 ปัจัจุับันนี้สภูาพิของประตูเพินียดมีิร่องรอยอิฐแตกร้าวิเป็นทางยาวิและมีิปูนกะเทาะห้ลุดร่อนห้ลายแห้่ง	

ไมิ่มิีป้ายนิเทศสื่อคูวิามิห้มิายเพ่ืิอบอกถีึงคูวิามิส�าคูัญ	เพิื่อเป็นแห้ล่งเรียนรู้ท่ีส�าคัูญอีกแห้่งห้นึ่งของจัังห้วิัดลพิบุรี	การเข้าถีึง 

ไมิ่สะดวิกเพิราะอยู่ในคู่ายทห้าร
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	 	 	 	 ป้อมปืนหรือป้อมปราการ	

	 	 	 	 ปัจัจับุนัป้อมิปราการเมิอืงลพิบุรไีด้ถีกูรกุล�า้จัากสิง่ก่อสร้าง	การปลกูสร้างอาคูารบ้านเรอืน	จัากป้อมิจั�านวิน	

๘	ป้อมิ	ยังคูงเห้ลือห้ลักฐานอยู่เพิียง	๕	ป้อมิ	ได้แก่	ป้อมิท่าห้ิน	ป้อมิท่าโพิธิ์	ป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	ป้อมิห้ิน	และป้อมิประตูชัย	

	 	 	 	 ป้อมิท่าโพิธิ์	เป็นป้อมิแบบตะวัินตกที่สร้างข้ึนเพ่ืิอใช้สอดส่องดูแลคูวิามิปลอดภัูยของเมืิองลพิบุรีทางด้าน

ทิศตะวิันตกเฉ่ียงเห้นือ	โดยก่อเป็นป้อมิสูงด้วิยอิฐและปูนฉ่าบ	มิีใบเสมิาห้รือบังใบอยู่ด้านบนของแนวิก�าแพิงป้อมิ	ลักษณะก่อ	 

ย่อยื่นออกไปคูล้ายห้ัวิลูกศร	ลักษณะป้อมิแบบให้มิ่นี้	มัิกจัะก่อสร้างที่มิุมิเมิืองห้รือบริเวิณที่มีิชัยภููมิิเห้มิาะสมิในการสังเกตข้าศึก	

เป็นป้อมิก่ออิฐถีือปูนมิั่นคูง	สูงให้ญ	่ลักษณะพิิเศษของป้อมิคูือ	ก่อย่อมิุมิยื่นออกไป	จึังเรียกว่ิาป้อมิหั้วิลูกศร	ซ่ึ้งเป็นลักษณะป้อมิ

ที่พิบได้ในยุโรปในสมิัยเดียวิกัน	ป้อมิท่าโพิธิ์อยู่ในสภูาพิเกือบสมิบูรณ์และแสดงให้้เห้็นวิ่าวิิศวิกรฝ่รั่งเศสต้องการสร้างให้้ป้อมินี้

อยู่บนพิื้นท่ีสูงที่สุด	เพิื่อสามิารถีสังเกตข้าศึกได้ง่าย	และใช้แนวิสระเสวิย	ท้องพิรห้มิาตร์	เป็นแนวิคููน�้าด้านนอกโดยไมิ่ต้องขุด 

คููน�้าเพิิ่มิเติมิอีก	ส่วินด้านห้ลังป้อมินั้นเนื่องจัากในปัจัจุับันถูีกรบกวินจัากการสร้างบ้านเรือนของประชาชน	จึังไมิ่สามิารถีสังเกต

ได้วิ่ามิีร่องรอยของฐานห้รือแนวิป้อมิอะไรเห้ลือบ้าง	กรมิศิลปากรได้ทำการบูรณะ	ซ่้อมิแซ้มิ	มีิการปักเสาคู้ำยัน	ดังทีเ่ห็้นในภูาพิ	

ทั้งด้านนอกและด้านใน	ไมิ่สามิารถีเข้าไปชมิคูวิามิอลังการของป้อมิ	ในระยะใกล้ได้	มิีป้ายสื่อคูวิามิห้มิายแต่สถีานที่ยังขาด 

การดึงดูดให้้นักท่องเที่ยวิมิาเยี่ยมิชมิโบราณสถีานแห้่งนี้	
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		 	 	 	 ป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	เป็นป้อมิสี่เห้ลี่ยมิสูงให้ญ่ก่อด้วิยอิฐถีือปูนเป็นกรอบนอกท้ังสามิด้าน	ด้านในถีมิดิน 

ต่อยาวิเป็นแนวิเดียวิกับก�าแพิงเมิือง	มิีใบเสมิาเรียงรายบนสันก�าแพิง	เป็นป้อมิปราการที่สง่างามิอีกป้อมิห้นึ่ง	ด้านในเป็น 

สนามิห้ญ้า	โล่งเตียน	สวิยงามิมิาก	ด้านห้น้ามิีถีนนตัดผ่าน	และด้านข้างมิีถีนนผ่านด้านห้น้า	แต่ด้านนอกของป้อมิ	มีิประชาชน

อาศัยโดยรอบ	มิีการตั้งถีังขยะประชิดติดโบราณสถีาน	ท�าให้้เกิดภูาพิที่ไมิ่สวิยงามิ	ยังขาดการส่งเสริมิคูวิามิส�าคูัญและคูุณคู่าของ

ป้อมิ	และการเข้าถีึงไมิ่สะดวิกเพิราะโบราณสถีานอยู่ติดถีนน	ไมิ่มิีที่จัอดรถี	ขาดการประชาสัมิพิันธ์	

	 	 	 	 ป้อมิท่าห้ินเดิมิมิีสถีานีต�ารวิจัท่าห้ินก่อสร้างทับลงบนป้อมินี้ปัจัจุับันเห้ลือแต่ฐานป้อมิ	เป็นที่	รกร้าง 

วิ่างเปล่า	ด้านนอกป้อมิท่าห้ิน	บริเวิณก�าแพิงป้อมิเป็นที่วิางถีังขยะและกองขยะประชิดก�าแพิง	
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ป้อมิห้ิน	ห้รือป้อมิห้ลังโรงเรียนพิิบูลวิิทยาลัยอยู่ในสภูาพิเกือบสมิบูรณ์	เป็นป้อมิที่สร้างด้วิยห้ินเพิียงป้อมิเดียวิ								

บรรยากาศอันร่มิรื่นของคูลองท่อบริเวิณห้น้าป้อมิห้ิน
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    ป้อมประตูชัย เป็นป้อมิป่นขนาดให้ญ่	ป้อมินี้ตั้งอยู่ด้านห้ลังของประตูชัย	ทำให้้ไม่ิคู่อยเป็นที่รู้จัักของนัก

ท่องเที่ยวิ	ยังอยู่ในสภูาพิคู่อนข้างสมิบูรณ์	มิีการสร้างบ้านเรือน	ที่อยู่อาศัยประชิดติดโบราณสถีานมิีวิัชพิืช	ขึ้นในบริเวิณด้านล่าง

ของป้อมิ	ท�าให้้มิองไมิ่เห้็นทั้งห้มิดของป้อมิ

     ป้อมวัดมเหศวร ต้ังอยู่ใกล้กับวิัดมิเศวิรซ่ึ้งเป็นโบราณสถีานท่ีห้มิดสภูาพิแล้วิ	ห้ลักฐานท่ียังห้ลงเห้ลือ 

ให้้เห้็นจัึงมิีเพีิยงกลุ่มิกองดิน	กองศิลา	จั�านวินห้น่ึงเท่านั้น	 ถูีกถีนนทางเข้าห้มูิ่บ้านตัดผ่านกลางบริเวิณซ้ึ่งเคูยตั้งเป็นที่วัิด	 

ส่วินพิื้นที่รอบๆ	ที่เห้ลืออยู่นั้น	ก็ถีูกรุกล�้าดว้ิยการถีมิปรับพิื้นที่รองรับการสร้างอาคูารบ้านเรือนสมิัยให้มิ่

ภูาพิ	ที่ตั้งป้อมิวิัดมิเห้ศวิร	(เห้ลือแต่ฐานเนินดิน)	ตั้งอยู่ใกลว้ิัดมิเห้ศวิร	ซ้ึ่งปัจัจัุบัน	ตัวิวัิดก็ไม่ิเห้ลือร่องรอย
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แนวิคูันดินก�าแพิงเมิือง	เมิืองเก่าลพิบุรี

สภูาพิปัจัจัุบันของแนวิคัูนดินชั้นที่	๑	กลายเป็นที่ตั้งของตลาดบนเมิือง

ที่มิา	:	กรมิศิลปากร
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สภูาพิปัจัจัุบันของแนวิคููเมืิองชั้นที่	๒	ซ้ึ่งอยู่ในเขตทห้าร

สภูาพิปัจัจัุบันของแนวิคัูนดินชั้นที่	๓

สภูาพิปัจัจัุบันแนวิคัูนดินชั้นที่	๔	(ถี.นเรศวิร)																			
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แนวิคููเมิืองบริเวิณคูลองท่ากระยาง

แนวิคููเมิืองบริเวิณคูลองสายบัวิ

แผนผังแสดงขอบเขตโบราณสถีานป้อมิท่าห้ิน

สภูาพิปัจัจัุบันคูลองท่ากระยาง

สภูาพิปัจัจัุบันคูลองสายบัวิ

สภูาพิปัจัจัุบันป้อมิท่าห้ิน

ที่มิา:	กรมิศิลปากร

สศ
ว.เ
ทพ
สต
รีฯ



56

แผนผังแสดงขอบเขตโบราณสถีานป้อมิท่าโพิธิ์

แผนผังแสดงขอบเขตโบราณสถีานป้อมิห้ิน

แผนผังแสดงขอบเขตโบราณสถีานป้อมิชัยชนะสงคูรามิ

ที่มิา:	กรมิศิลปากร

สภูาพิปัจัจัุบันป้อมิท่าโพิธิ์
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แผนผังแสดงขอบเขตโบราณสถีานป้อมิประตูชัย

แผนผังแสดงขอบเขตโบราณสถีานป้อมิวิัดเชิงท่า ป้อมิวัิดเชิงท่า	

กรมิศิลปากรสำรวิจั	เมิือ่ปี	พิ.ศ.๒๕๕๒

(ปัจัจัุบันไมิ่เห้ลือห้ลักฐานให้้ศึกษา)

ที่มิา:	กรมิศิลปากร
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สภูาพิปัจัจัุบันป้อมิวัิดมิเห้ศวิร

แผนผังแสดงขอบเขตโบราณสถีานป้อมิวิัดมิเห้ศวิร สภูาพิป้อมิวิัดมิเห้ศวิรกรมิศิลปากร	สำรวิจัเมิื่อปี	พิ.ศ.๒๕๕๒																																												
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คูวามืสำคูัญของเมืืองเก่า
	 เมิืองเก่า	ห้มิายถีึง	เมิืองห้รือบริเวิณของเมิืองท่ีมิีลักษณะพิิเศษเฉ่พิาะแห้่งสืบต่อมิาแต่กาลก่อนห้รือ	มิีลักษณะเป็น

เอกลักษณ์ของวัิฒนธรรมิท้องถีิ่น	ห้รือมิีลักษณะจัำเพิาะของสมัิยห้นึ่งในประวัิติศาสตร์	 มีิคุูณคู่าทางศิลปะ	โบราณคูดีห้รือ

ประวัิตศิาสตร์	เป็นมิรดกทางวัิฒนธรรมิอันลำ้คู่าของชาติ	และการรักษาคุูณคู่าและคูวิามิห้ลากห้ลายทางวัิฒนธรรมิของเมืิองเก่าไว้ิ	 

เอือ้ต่อการพัิฒนาให้เ้ป็นแห้ล่งทอ่งเทีย่วิทางวัิฒนธรรมิ	ทีมี่ิคูวิามิโดดเด่นของประเทศ	สิง่ก่อสร้างและองค์ูประกอบเมืิองทีส่ะท้อน

คูวิามิเป็นเอกลักษณ์ของเมิืองเก่าที่มิีศักยภูาพิสูงในการส่งเสริมิให้้เป็นแห้ล่งเรียนรู้ท่ีน่าภูาคูภููมิิใจัของชุมิชน	สามิารถีเสริมิสร้าง

คูณุคูา่ทางเศรษฐกิจั	สงัคูมิและวัิฒนธรรมิของจัังห้วัิดและประเทศ	ปัจัจับัุนการเปลีย่นแปลงทางด้านกายภูาพิ	สังคูมิและวัิฒนธรรมิ	

เกิดขึ้นอย่างมิากและรวิดเร็วิ	มิีการพิัฒนาเมิืองในรูปแบบต่างๆ	จัึงทำให้้เกิดการบุกรุกทำลายและทำให้้เมิืองเก่าเสื่อมิคูุณคู่าได้

	 เมิืองเก่า	เป็นต้นทุนสำคัูญของการพิัฒนาคูุณภูาพิชีวิิตของผู้คูนในบริบทสังคูมิร่วิมิสมิัยจันเป็นที่ยอมิรับกันทั่วิไปใน 

ระดับสากล	เมิืองเก่าได้ก่อร่างสร้างตัวิขึ้นมิาจัากบริบทประวิัติศาสตร์อันเก่าแก่ท่ียังต้องทำห้น้าท่ีรับใช้โลกร่วิมิสมิัยในปัจัจุับัน	

การอนุรักษ์และพิัฒนาเมิืองเก่าคูือการธำรงรักษาคูุณคู่าเอาไวิ้	ในขณะเดียวิกันต้องตอบสนองต่อคูวิามิต้องการอันห้ลากห้ลาย 

ที่เกิดขึ้นจัากกิจักรรมิทางสังคูมิ	วิัฒนธรรมิ	การเมิืองและเศรษฐกิจั	ในขณะท่ีสภูาพิทางกายภูาพิของเมิืองเก่าไมิ่ได้ถูีกออกแบบ

ให้้รับมืิอกับ	คูวิามิเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉั่บพิลัน	อันเกิดมิาจัากปัจัจััยคุูกคูามิในรูปแบบต่างๆ	จึังมีิคูวิามิจัำเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ห้น่วิยงานทั้งระดับนานาชาติ	และระดับชาติได้บรรจัุไวิ้ในวิาระเร่งด่วินที่ต้องดำเนินการ

	 การอนุรักษ์และพิัฒนาเมิืองเก่าในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมิ	เริ่มิต้นในพิื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์	ซ้ึง่เป็นพิื้นที่เมิืองเก่า

ของกรุงเทพิมิห้านคูร	ที่สามิารถีดำเนินการได้สัมิฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมิ	และมิีการพิัฒนาเมิืองเก่าตามิแนวิทางการพิัฒนา 

อย่างยั่งยืน	ให้้คูวิามิสำคูัญกับคูวิามิสมิดุลระบบนิเวิศน์	สภูาพิเศรษฐกิจัชุมิชน	และสภูาพิคูวิามิเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน	และ 

เพิือ่ให้้เมิอืงเก่าสามิารถีดำรงคุูณคู่าคูวิามิเป็นมิรดกทางวิฒันธรรมิอนัลำ้คู่าของชาติไว้ิได้	พิร้อมิไปกับการใช้ประโยชน์อย่างเห้มิาะสมิ 

และยัง่ยืนของประชาชน	จึังได้ขยายการดำเนินงานไปยงัพิืน้ท่ีเมืิองเก่าอืน่ๆ	ภูายใตร้ะเบยีบสำนกันายกรฐัมินตร	ีว่ิาด้วิยการอนรัุกษ์

และพิัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมิืองเก่า	พิ.ศ.	๒๕๔๖	ให้้คูณะกรรมิการอนุรักษ์และพิัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมิืองเก่า	 

ทำห้น้าที่วิางนโยบาย	กำห้นดพ้ืินที่	 จััดทำแผนแมิ่บท	แนวิทาง	แผนปฏิบัติการและมิาตรการต่างๆ	โดยคูวิามิเห็้นชอบของ 

คูณะรัฐมินตรี

	 คูณะกรรมิการอนุรักษ์และพิัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมิืองเก่า	เห้็นชอบให้้เมิืองเก่า	๑๐	เมิือง	เป็นเมิืองเก่ากลุ่มิที่	๑	

ได้แก่	 เมิืองเก่าเชียงให้มิ่	 เมิืองเก่าน่าน	เมิืองเก่าลำพิูน	เมิืองเก่าลำปาง	เมิืองเก่ากำแพิงเพิชร	พิิษณุโลก	 เมืองเก่าลิพิบุร่  

เมิอืงเก่าพิิมิาย	เมิอืงเก่านคูรศรีธรรมิราชและเมืิองเก่าสงขลา	และให้้ดำเนินการเร่งรัดประกาศพิืน้ท่ีเมืิองเก่าและจัดัทำแผนบริห้าร

จััดการเมิืองเก่า	เพิื่อให้้เมิืองเก่าได้รับการคูุ้มิคูรองดูแลอย่างถูีกต้องเห้มิาะสมิ	และเห้็นชอบให้้เมิืองเก่าน่านเป็นเมิืองเก่านำร่อง	

คูณะกรรมิการฯ	มิีการดำเนินงานตามิระเบียบสำนักนายกรัฐมินตรี	ตามิลำดับดังนี้	กล่าวิคูือ	ปี	พิ.ศ.	๒๕๔๘	ได้แต่งตั้ง 

คูณะอนุกรรมิการอนุรักษ์และพิัฒนาเมิืองเก่าน่าน	ให้้มีิอำนาจัห้น้าที่จััดทำแนวิทาง	มิาตรการ	ผังแมิ่บท	แผนปฏิบัติการและ

กลไก มืาตูรการ 
การอนุรักษ์และพัฒนา

แหล่งโบุราณสถุานและเมืืองเก่า
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ระเบยีบปฏบิตัติา่งๆ	ในการบรหิ้ารจัดัการพิืน้ทีเ่มิอืงเกา่นา่น	ตามิมิตคิูณะรฐัมินตร	ีเมิือ่วินัที	่๒๒	กันยายน	๒๕๔๘	ปี	พิ.ศ.	๒๕๔๙	

ได้ประกาศพ้ืินที่เมืิองเก่าน่าน	๒	บริเวิณ	คืูอ	พิื้นที่ใจัเมิืองน่านและพิื้นที่เวีิยงพิระธาตุแช่แห้้ง	เป็นพิื้นที่เมืิองเก่าและในปี	 

พิ.ศ.	๒๕๕๐	ได้แต่งตั้งคูณะอนุกรรมิการอนุรักษ์และพิัฒนาเมืิองเก่าระดับเมืิองที่เห้ลืออีก	๙	เมิือง	เพิื่อเมืิองเก่าแต่ละเมิือง 

สามิารถีกำห้นดห้รือพิัฒนากลไกและกระบวินการบริห้ารจััดการเมิืองเก่าแบบบูรณาการ	โดยจััดทำแผน	มิาตรการ	แนวิทาง	

แนวิทางการบริห้ารจััดการที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์และพัิฒนาเมืิองเก่า	โดยประชาชนมีิส่วินร่วิมิ	ได้แก่	การเสริมิสร้างเส้นทาง

สญัจัรขนาดเบา	การปรบัปรงุภููมิทิศันแ์ละสภูาพิแวิดลอ้มิของเมิอืง	การสง่เสรมิิการทอ่งเทีย่วิเชงิวิฒันธรรมิ	ระบบนเิวิศเมิอืง	และ

เศรษฐกิจัชุมิชน	ที่สอดคูล้องกับวิิถีีชีวิิตและบรรยากาศของเมิืองเก่า

	 ในป	ีพิ.ศ.	๒๕๕๒	สำนกังานฯ	ดำเนินการกำห้นดขอบเขตพิืน้ทีเ่มืิองเกา่ในเมิอืงเกา่	๘	เมิอืงทีไ่ดจ้ัดัทำแผนจัดัการอนุรักษ์

และปรับปรุงสภูาพิแวิดล้อมิเมิืองเก่าแล้วิ	ซ้ึ่งคูณะอนุกรรมิการกลั่นกรองและพิิจัารณาแผนการดำเนินงานในพิื้นท่ีเมิืองเก่า	 

ได้ให้้คูวิามิเห็้นชอบและคูณะอนุกรรมิการอนุรักษ์และพัิฒนาเมืิองเก่าลพิบุรี	ภูายใต้คูณะอนุกรรมิการอนุรักษ์และพัิฒนา 

กรุงรัตนโกสินทร์และให้้ข้อคิูดเห้็นและข้อเสนอแนะต่อ	เมืองเก่าลิพิบุร่	เมิื่อวิันที่	๒๔	สิงห้าคูมิ	๒๕๕๒

	 เมิอืงเกา่ลพิบรุ	ีมีิการต้ังถีิน่ฐานของชมุิชนมิาต้ังแตส่มัิยกอ่นประวิตัศิาสตรจ์ันถีงึสมัิยปจััจุับนั	เช่นชมุิชนกอ่นประวิตัศิาสตร์

ยุคูโลห้ะที่ศูนย์การทห้ารป่นให้ญ่	ชุมิชนสมิัยทวิารวิดี	ลพิบุรี	อยุธยาและรัตนโกสินทร์ในเขตเมิืองเก่าลพิบุรี	ปรากฏห้ลักฐาน 

ทางประวิัติศาสตร์ทางกายภูาพิ	เช่น	คููเมิือง	กำแพิงเมืิอง	ป้อมิปราการ	ศาลพิระกาฬ	ปรางคู์สามิยอด	ปรางคู์แขก	พิระนารายณ์

ราชนิเวิศน์	บ้านห้ลวิงรับราชทูต	วัิดพิระศรีรัตนมิห้าธาตุ	วัิดเสาธงทอง	วัิดนคูรโกษา	วัิดบันไดหิ้น	วัิดมิณีชลขันธ์	สระมิโนราห์้	

พิะเนยีดคูลอ้งชา้ง	เปน็ตน้	ห้ลกัฐานทางกายภูาพิดงักลา่วินี	้แสดงถีงึพิฒันาการของเมิอืงลพิบรุใีนอดตี	วิา่เคูยเปน็แห้ลง่อารยธรรมิ

ที่เจัริญรุ่งเรืองมิาห้ลายยุคูสมิัย

องคู์ประกอบุของคูวามืเป็นเมืืองเก่าลพบุุรี
 ๑. หลิ้กฐานที่างด้านกายภาพิ

	 		 เมืิองเก่าลพิบุรี	มีิการตั้งถีิ่นฐานและพิัฒนาการของเมืิองมิายาวินาน	ตั้งแต่สมัิยทวิารวิดีจันถึีงสมัิยรัตนโกสินทร์	 

มิีองคู์ประกอบที่สำคูัญในคูวิามิเป็นเมิืองเก่า	ดังนี้

	 	 ๑.๑	 คููน้ำ	คัูนดิน	สมิัยทวิารวิดี	มีิลักษณะรูปวิงรี	เป็นที่ตั้งของสถีานที่สำคูัญ	คืูอ	พิระราชวัิง	และศาสนาสถีาน

ต่างๆ

	 	 ๑.๒	 สระน้ำ	ได้แก่	สระมิโนราห้์	สระน้ำข้างพิระปรางคู์สามิยอด

	 	 ๑.๓	 คูเูมิอืง	กำแพิงเมิอืง	สมิยัสมิเดจ็ัพิระนารายณม์ิห้าราช	ปจััจับัุน	กำแพิงเมิอืงเกา่ดา้นทิศตะวินัตกเห้ลอืเพีิยง

ซ้ากก�าแพิงเมิอืงและเนนิดนิ	ทางด้านตะวินัออกของเมิอืงเก่า	ปรากฏซ้ากก�าแพิงเมิอืง	คูเูมิอืง	และประตูเมิอืงบางส่วินอยูใ่นพิืน้ที่

เปิดโล่งของคู่ายสมิเด็จัพิระนารายณม์ิห้าราช

	 	 ๑.๔		 ป้อมิปราการ	ประตเูมิอืง	ได้แก่	ป้อมิท่าโพิธิท์างด้านทศิเห้นอื	ป้อมิห้นิ	ด้านทศิตะวินัออก	ป้อมิชยัชนะสงคูรามิ

และป้อมิประตูชัย	ทางด้านทิศใต้

  ๒.  หลิ้กฐานที่างสถาปัตยกรรมแลิะศิลิปกรรมที่่�โดดเด่น

	 		 สถีาปัตยกรรมิทีต้ั่งกระจัายอยูท่ัว่ิไปในเขตเมืิองเก่าลพิบรุ	ีสะท้อนถึีงคุูณคู่า	คูวิามิงามิทัง้ในรปูแบบและกระบวินการ

ช่างในรูปลักษณ์ที่โดดเด่นในแต่ละยุคูสมิัย	ดังนี้

	 	 ๒.๑		 สมิยัทวิารวิดี	สถีาปัตยกรรมิทีส่ำคัูญ	ไดแ้ก	่แนวิคูเูมืิอง	กำแพิงเมืิองทีเ่ป็นคูนู้ำ	คูนัดนิ	ซ้ึง่มีิรปูรา่งเกือบกลมิ	

อันเป็นลักษณะเฉ่พิาะของสมิัยทวิารวิดี	รวิมิทั้งซ้ากฐานเจัดีย์ประธานวิัดนคูรโกษา	ซ้ึ่งมิีลักษณะเป็นสถีูปเจัดีย์ทรงกลมิฐาน 

สี่เห้ลี่ยมิ	มิีลักษณะคูล้ายวิัดโขลงที่จัังห้วิัดราชบุรี

	 	 ๒.๒		 สมัิยลพิบรุ	ีลกัษณะเดน่ของศลิปกรรมิยคุูนีคู้อื	รปูแบบศลิปะลพิบรุ	ีลกัษณะคูลา้ยห้รอืทำเลยีนแบบ	(เขมิร)	

ได้แก่	ปรางคู์ต่างๆ	เช่น	ปรางคู์แขก	พิระปรางคู์สามิยอด	
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	 	 ๒.๓	 สมิัยอู่ทอง	มิีอายุอยู่ในราวิพิุทธศตวิรรษที่	๑๖-๑๙	ศิลปะสถีาปัตยกรรมิที่เด่นมิาก	ได้แก่	ปรางค์ูประธาน

วิัดพิระศรีรัตนมิห้าธาตุ	ลักษณะพิิเศษเฉ่พิาะของศิลปะสถีาปัตยกรรมิยุคูสมิัยนี้โดยตรง	ส่วินยอดปรางคู์เห้นือเรือนธาตุทำเป็น 

สันกลีบต่อกันเป็นวิงรอบ

	 	 ๒.๔		 สมิัยอยุธยา	สถีาปัตยกรรมิที่โดดเด่น	ได้แก่	สมิัยสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	(พิ.ศ.	๒๑๙๙-	๒๒๓๑)	 

ได้รับอิทธิพิลทางสถีาปัตยกรรมิแบบอย่างตะวิันตกมิาประยุกต์ใช้ในสถีาปัตยกรรมิแบบจัารีตของไทย	การใช้กรอบโคู้งแห้ลมิ	

(Pointed	Arch)	การเริ่มิใช้วิิทยาการแบบให้มิ่ในการสร้างอาคูารสูงกวิ่า	๒	ชั้นขึ้นไป	การวิางผังเมิือง	การสร้างป้อมิกำแพิงเมิือง

และประตูเมิือง	เห้็นได้จัากสถีาปัตยกรรมิภูายในห้มิู่เรือนรับรองบ้านห้ลวิงรับราชทูต	(บ้านวิิชาเยนทร์)	พิระนารายณ์ราชนิเวิศน์	

วิัดสันเปาโล	กำแพิงเมิืองและประตูเมิืองที่ก่อด้วิยอิฐ	เป็นต้น

	 	 ๒.๕	 สมิัยรัตนโกสินทร์	ช่วิงสมัิยพิระบาทสมิเด็จัพิระจัอมิเกล้าเจ้ัาอยู่หั้วิ	(พิ.ศ.	๒๓๙๔-๒๔๑๑)	กับช่วิงสมัิย 

ห้ลังเปลีย่นแปลงการปกคูรอง	คืูอสมิัยจัอมิพิลแปลก	พิิบูลสงคูรามิ	(พิ.ศ.	๒๔๘๓)

	 	 	 	 สมิัยพิระบาทสมิเด็จัพิระจัอมิเกล้าเจั้าอยู่ห้ัวิ	ทรงฟ่�นฟูพิระนารายณ์ราชนิเวิศน์และโปรดเกล้าฯ	ให้้สร้าง

พิระที่นั่งและตำห้นักเพิิ่มิขึ้น	เช่นห้มิู่พิระที่นั่งพิิมิานมิงกุฎ

	 	 	 	 ในสมิัยจัอมิพิลแปลก	พิิบูลสงคูรามินั้น	มิีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงตัวิเมืิองลพิบุรีเป็นอย่างมิาก	 

เมิืองลพิบุรีตั้งอยู่ศูนย์กลางอันเป็นจัุดยุทธศาสตร์ที่เห้มิาะสมิ	ที่จัะพิัฒนาให้้เป็นศูนย์กลางการทห้าร	ขยายเมิืองมิาทางทิศ 

ตะวัินออกตามิถีนนนารายณ์มิห้าราช	วิงเวีิยนศรีสุริโยทัย	วิงเวีิยนเทพิสตรี	รวิมิทั้งอนุสาวิรีย์และอาคูารสิ่งก่อสร้างต่างๆ	ซ่ึ้งมีิ

ลกัษณะร่วิมิสมัิยกบัถีนนราชดำเนินกลางทีก่รุงเทพิมิห้านคูร	เช่น	โรงแรมิทห้ารบก	โรงภูาพิยนตร์ทห้ารบกและตึกเอราวัิณ	เปน็ตน้

 ๓.  ที่่�ต้�งของโบราณสถานที่่�ส�าค้ญ

	 	 เขตเมิืองเก่าลพิบุรีมิีโบราณสถีานที่เป็นศาสนสถีานและกลุ่มิอาคูารท่ีสำคูัญ	โดยโบราณสถีาน	มิีท้ังท่ีข้ึนทะเบียน

แล้วิและยังไมิ่ขึ้นทะเบียน	โดยแบ่งเป็นประเภูทได้	ดังนี้

	 		 ๓.๑	 ศาสนสถีาน	ได้แก่	วิัดพิระศรีรัตนมิห้าธาตุ	วิัดเสาธงทอง	วิัดนคูรโกษา	พิระปรางคู์สามิยอด	เทวิสถีาน	

(ปรางค์ูแขก)	ศาลห้ลกัเมิอืง	ศาลลูกศร	ศาลพิระกาฬ	วิดับันไดห้นิ	วิดัราชา	(ร้าง)	วิดัอินทรา	วิดัป่น	(ร้าง)	วิดักวิศิรารามิ	วิดัเชงิท่า	 

วิัดพิระยาออก

	 	 ๓.๒	 กลุ่มิอาคูาร	ได้แก่	พิระนารายณ์ราชนิเวิศน์	บ้านห้ลวิงรับราชทูต	(บ้านวิิชาเยนทร์)

 

ขอบุเขตูพื�นที�เมืืองเก่าลพบุุรี
	 ชุมิชนเมืิองเก่าลพิบุรีต้ังอยู่ริมิแม่ิน้ำลพิบุรี	มิีลักษณะท่ีลาดมิาจัากเทือกเขาสามิยอด	ซ้ึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวัินตกของ 

ชุมิชนเมิือง	อยู่สูงกวิ่าระดับน้ำทะเลประมิาณ	๑๑-๑๗	เมิตร	โดยระดับพิื้นดินสูง	ต่ำไม่ิเท่ากัน	ห่้างออกไปจัากชุมิชนเมิืองออกไป

ทางทิศตะวัินออกเฉี่ยงเห้นือประมิาณ	๔	กิโลเมิตร	แผ่นดินต่ำลงเป็นแอ่งให้ญ่	เมิื่อถึีงฤดูฝ่น	น้ำฝ่นจัากเทือกเขาจัะไห้ลลงมิา 

ขังอยู่ในแอ่งน้ำเป็นทะเลสาบ	เรียกว่ิา	“ทะเลชุบศร”	บริเวิณท่ีลุ่มิ	 มีิแม่ิน้ำลพิบุรีและลำคูลองห้ลายสายไห้ลผ่าน	เช่น	 

คูลองบางขันห้มิาก	คูลองเรือก	รวิมิทั้งคูลองชลประทานที่ขุดขึ้นมิา	ส่วินฝ่ั�งแมิ่น้ำลพิบุรีทางตะวิันตก	ตรงข้ามิกับเมิืองลพิบุรี	 

พิื้นที่เป็นที่ต่ำ	ตั้งอยู่ในตำบลบางขันห้มิาก	ในฤดูน้ำห้ลาก	น้ำในแมิ่น้ำจัะไห้ลเอ่อท้นท่วิมิฝ่ั�ง	ทำให้้ลพิบุรีมิีสภูาพิคูล้ายเกาะเล็กๆ	

ส่วินทางด้านทิศตะวิันตกเฉ่ียงเห้นือของชุมิชนเมิืองลพิบุรี	 เป็นท่ีลุ่มิเช่นกัน	ชาวิบ้านเรียกบริเวิณนี้วิ่า	“ทุ่งพิรห้มิมิาสตร์”	 

ตั้งอยู่ที่ตำบลพิรห้มิมิาสตร์	มิีลำน้ำไห้ลผ่านถีึงเขาสมิอคูอน	วิัดไลย์	ทางด้านทิศใต้และทิศตะวิันออกเฉ่ียงใต้ของตำบลโพิธิเ์ก้าต้น

และตำบลป่าตาล	ปัจัจัุบันมิีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิื่อการเกษตรกรรมิ	โดยมิีระบบชลประทานห้ล่อเลี้ยงพิื้นที่

	 เมิืองลพิบุรี	มิีขอบเขตเมิืองเก่าที่ชัดเจัน	ร่องรอยของคููน้ำ	คูันดินที่ล้อมิรอบเมิือง	โดยสามิารถีแบ่งเมืิองเก่าออกได้เป็น	 

๔	ระยะ	ตามิยุคูสมิัย	กล่าวิคูือ
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 ระยะที่่� ๑	 เป็นเมิอืงสมิยัทวิารวิด	ีมีิแผนผงัรปูวิงร	ีมีิคูนูำ้	คัูนดนิลอ้มิรอบเมืิองอยูท่างตะวินัตกของเขตเมิอืงเก่าทัง้ห้มิด	

ตดิกบัแมิน่ำ้ลพิบุรี	ซ้ึง่ใชเ้ป็นคูเูมิอืงด้านทศิตะวินัตก	ทางเห้นอือยูต่รงป้อมิทา่โพิธิ	์แลว้ิวิกมิาทางตะวินัออก	ซ้ึง่มิรีอ่งรอยของคูนูำ้

ด้านห้ลังโรงเรียนพิิบูลวิิทยาลัย	สิ้นสุดที่บริเวิณช่องกุฏ	ใกล้กับป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	มิาจัรดกับแมิ่น้ำลพิบุรีที่บริเวิณวิัดเชิงท่า

 ระยะที่่� ๒	 ในรัชกาลสมิยัสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	มีิการขยายเมืิองโดยการขุดคูนูำ้และกอ่คัูนดนิต่อจัากแนวิคูเูมืิอง

ชั้นแรกมิาทางทิศตะวิันออก	ปัจัจัุบันอยู่ภูายในเขตของคู่ายสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช

 ระยะที่่� ๓ เกิดขึ้นพิร้อมิกับการขยายเมิืองในระยะที่	๒	โดยก่อคูันดินและขุดคููน้ำเพิิ่มิเติมิมิาทางทิศตะวิันออก	ซ้ึ่งเป็น

แนวิคู่อนข้างตรงจัากทิศเห้นือจัดทิศใต้	ปัจัจัุบันแนวินี้อยู่ภูายในเขตของคู่ายสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราชเช่นกัน	สังเกตได้จัาก

ประตพูิะเนียดซ้ึ่งยังคูงอยู่ในสภูาพิดี

  ระยะที่่� ๔ มิีการขยายเมิืองออกไปทางทิศตะวิันออกต่อจัากเขตเมิืองในระยะที่	๓	โดยแนวิตะวัินออกสุดคูือ	คููน้ำและ

คูันดิน	ซ้ึ่งเป็นแนวิคู่อนข้างตรงจัากทิศเห้นือจัดทิศใต	้ปัจัจัุบันแนวินี้คูือถีนนที่ตัดผ่านบริเวิณ	วิงเวิียนสระแก้วิ	โดยมิีร่องรอยของ

คููน�้าซ้ึ่งเกือบห้มิดสภูาพิไปแล้วิ	ห้ลงเห้ลืออยู่เพิียงบางสว่ิน

	 พิื้นที่เมิืองลพิบุรี	ระยะที่	๑	ซ้ึ่งเป็นชุมิชนเมิืองจัากอดีตจันถีึงปัจัจัุบัน	และเป็นบริเวิณท่ีมิีกิจักรรมิห้ลากห้ลาย	รวิมิถีึง 

ยังเป็นศูนย์กลางพิาณิชยกรรมิของเมิือง	มิีการสัญจัรในบริเวิณเขตเมิืองคู่อนข้างห้นาแน่น	เป็นที่ตั้งแห้ล่งโบราณสถีานทีส่ำคัูญๆ	

และองคู์ประกอบเมิืองที่ยังห้ลงเห้ลืออยู่บางส่วิน	เช่น	กำแพิงเมิือง	คููเมิือง	และป้อมิปราการ	สามิารถีกำห้นดขอบเขตพิื้นที่ 

เมิืองเก่าลพิบุรี	โดยมิีเนื้อที่รวิมิประมิาณ	๑,๗๒๙	ตารางกิโลเมิตร	(๑,๐๘๐.๖๗	ไร่)	และมิีอาณาเขตเป็นดังนี้

 ที่ิศเหนือ	จัรดแมิ่น้ำลพิบุรี	ฝ่ั�งตรงข้ามิวิัดมิณีชลขัณธ์	ไปตามิแนวิเขตพิื้นที่ราชพิัสดุจัรดคูลองท่อ	(คูลองเรือก)	ฝ่ั�งเห้นือ

 ที่ิศตะว้นออก	จัรดแนวิคูลองเรือกฝ่ั�งตะวิันออกลงมิาทางใต้จัดถีนนรามิเดโช	เลียบไปทางทิศตะวิันออกของถีนน 

รามิเดโชและเชื่อมิกับแนวิเขตวิัดสันเปาโลด้านตะวิันออก	ผ่านถีนนชนะสงคูรามิจันจัรดคูลองบางปี�

 ที่ิศใต้	จัรดแนวิเขตห้่างจัากถีนนชนะสงคูรามิ	ถีนนประตูชัยและถีนนพิระรามิ	ระยะห้่างจัากเขตทางด้านใต้	๑๐๐	เมิตร

 ที่ิศตะว้นตก	จัรดแนวิถีนนเลียบวิัดโพิธิ์งามิ	เชื่อมิกับถีนนพิรห้มิมิาสตร์	ข้ามิแมิ่น�้าลพิบุรีไปจัรดแมิ่น�้าลพิบุรีฝ่ั�งตรงข้ามิ

วิัดมิณีชลขันธ์

คูุณคู่าและคูวามืสำคัูญของการอนุรักษ์และพัฒนาเมืืองเก่า
	 การตั้งถีิ่นฐานและการก่อสร้างเมิืองในอดีตเป็นผลลัพิธ์จัากคูวิามิพิยายามิจััดการสภูาพิแวิดล้อมิในการสร้างสรรคู ์

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและองคู์ประกอบของเมิืองทวิ่าอยู่ภูายใต้คูวิามิสัมิพิันธ์และมิีปัจัจััยทางธรรมิชาติเป็นท้ังสิ่งส่งเสริมิและ 

ข้อจัำกัด	การก่อรูปของเมิืองเก่าสัมิพัินธ์กับบริบทแวิดล้อมิต่างๆ	ทำให้้เมิืองเก่าเป็นแห้ล่งรวิมิองคู์คูวิามิรู้ในห้ลากมิิติ	จึังมีิคูุณคู่า

อย่างยิ่งในฐานะพ้ืินท่ีที่แสดงออกถึีงพิลังของพัิฒนาการทางประวัิติศาสตร์	สังคูมิและวัิฒนธรรมิต่อสังคูมิในอดีต	เป็นรากฐาน

สำคัูญของพิลวัิตที่เป็นอยู่ในสังคูมิ	ร่วิมิสมัิย	เมิืองเก่าห้ลายเมืิองยังคูงดำรงบทบาทห้น้าที่เป็นศูนย์กลางทางการปกคูรอง	ธุรกิจั

และอุตสาห้กรรมิ	ที่ห้ลากห้ลายโดยมิีพัิฒนาการสืบทอดมิาจัากอดีตอีกด้วิย

	 กลไกและมิาตรการภูาคูรัฐ	ในการส่งเสริมิการอนุรักษ์และพิัฒนาเมิืองเก่า

 ๑) แนวที่างการบริหารจ้ดการ

	 		 กลไกการบรหิ้ารจัดัการเมิอืงเกา่ของห้นว่ิยงานภูาคูรฐันัน้	อาศยัอำนาจัตามิ	“ระเบยีบสำนกันายกรฐัมินตร	ีวิา่ดว้ิย

การอนุรักษ์และพิัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมิืองเก่า	พิ.ศ.	๒๕๔๖”	แต่งตั้งคูณะอนุกรรมิการอนุรักษ์และพิัฒนาเมิืองเก่า 

แต่ละเมิือง	เพิื่อกำห้นดนโยบาย	แผนงาน	มิาตรการ	แนวิทางเก่ียวิกับการอนุรักษ์และพิัฒนาเมิืองเก่า	และให้้การอนุรักษ์และ

พิฒันาเมืิองเก่าดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีิประสิทธิภูาพิ	รวิมิทัง้การประชาสัมิพัินธ์	และส่งเสริมิให้้ภูาคูเอกชนและประชาชน

ได้มิีส่วินร่วิมิในการอนุรักษ์และพิัฒนาเมิืองเก่า	ให้้เป็นมิรดกทางวัิฒนธรรมิท่ีสืบทอดคูวิามิเจัริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวิัฒนธรรมิ

ของชาติตลอดไป
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 ๒)  การส่งเสริมแลิะร้กษาคุณภาพิสิ�งแวดลิ้อม

		 	 อาศัยอำนาจัตามิ	“พิระราชบัญญัติส่งเสริมิและรักษาคูุณภูาพิสิ่งแวิดล้อมิแห้่งชาติ	พิ.ศ.	๒๕๓๕”	และ	 

“พิระราชบัญญัติส่งเสริมิและรักษาคุูณภูาพิสิ่งแวิดล้อมิแห่้งชาติ	(ฉ่บับที่	๒)	พิ.ศ.	๒๕๖๒”	เพิื่อกำห้นดให้้พิื้นที่เมืิองเก่าเป็น 

เขตอนรัุกษแ์ละพิืน้ทีคุู้่มิคูรองสิง่แวิดลอ้มิ	เพิือ่รกัษาสภูาพิแวิดลอ้มิและกำห้นดแนวิทางการพิฒันาท่ีเห้มิาะสมิกบัศกัยภูาพิ	บทบาท	

คูวิามิสำคัูญ	ในแต่ละพิืน้ที	่ซ้ึง่จัะใช้เปน็แนวิทางในการออกข้อบญัญัตหิ้รอืข้อบงัคูบัคูวิบคุูมิทีมี่ิมิาตรการปกป้องคูุม้ิคูรองเมืิองเก่า

 ๓) การอนุร้กษ์โบราณสถานแลิะสถานที่่�ที่่�ม่คุณค่าแลิะความสำค้ญ

	 	 อาศัยอำนาจัตามิ	“พิระราชบัญญัติโบราณสถีาน	โบราณวิัตถุี	ศิลปวิัตถีุ	และพิิพิิธภัูณฑสถีานแห้่งชาติ	(ฉ่บับที่	๒)	

พิ.ศ.	๒๕๓๕”	ในการปกป้องและคูุม้ิคูรองมิรดกทางวัิฒนธรรมิ	โดยประกาศให้โ้บราณสถีานและสถีานทีท่ีมี่ิคูณุคูา่และคูวิามิสำคูญั

ท่ียงัไมิไ่ดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถีานทีไ่ด้รบัการข้ึนทะเบียนและประกาศเขตโบราณสถีาน	เพิือ่สร้างพ้ืินท่ีคูุม้ิคูรองโบราณ

สถีานทั้งที่ขึ้นทะเบียนและยังไมิ่ได้ขึ้นทะเบียน

 ๔) การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่่�ดิน 

		 	 อาศยัอำนาจัตามิพิระราชบญัญติัการผงัเมิอืง	พิ.ศ.	๒๕๖๒	เปน็กรอบชีน้ำพิฒันาทางดา้นกายภูาพิในทกุระดบัของ

ประเทศ	สัมิพิันธ์กับแผนพิัฒนาเศรษฐกจิัและสังคูมิแห้่งชาติ	ด้วิยจัุดมุ่ิงห้มิายเพิื่อการพิัฒนาเมิือง	บริเวิณที่เกี่ยวิข้อง	ห้รือชนบท	

เพิือ่คูณุภูาพิชวีิติของประชาชนในภูาพิรวิมิ	และในส่วินทีเ่กีย่วิข้องกบัเมิอืงเก่า	คูอื	“การส่งเสรมิิเศรษฐกิจั	สงัคูมิและสภูาพิแวิดล้อมิ	

เพ่ืิอดำรงรักษาห้รือบรูณะสถีานทีแ่ละวัิตถีทุีม่ิปีระโยชน์	ห้รือคูณุคูา่ในทางศิลปกรรมิ	สถีาปัตยกรรมิ	ประวัิตศิาสตร์ห้รอืโบราณคูดี	

ห้รือบำรุงรักษาทรัพิยากรธรรมิชาติและสิ่งแวิดล้อมิ	ภููมิิประเทศที่งดงามิห้รือมีิคูุณคู่าทางธรรมิชาติ”	อันเป็นไปเพิื่อประโยชน์ 

ในด้านต่างๆ	แก่ประชาชนในส่วินรวิมิ

 ๕)  การควบคุมการก่อสร้างแลิะด้ดแปลิงอาคาร

	 	 อาศัยอำนาจัตามิพิระราชบัญญัติคูวิบคูุมิอาคูาร	พิ.ศ.๒๕๒๒	แก้ไขเพิิ่มิเติมิ	(ฉ่บับท่ี	๒)	๒๕๓๕	และ	(ฉ่บับที่	๓)	

พิ.ศ.๒๕๔๓	และกฎกระทรวิงที่เกี่ยวิข้อง	เพิื่อรักษาสภูาพิแวิดล้อมิและองคู์ประกอบของเมืิองในส่วินที่เกี่ยวิข้องกับอาคูาร 

และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิื่อปลูกสร้างอาคูารให้้เมิืองเกิดคูวิามิเป็นระเบียบและมิีคูวิามิน่าอยู่	ย่อมิทำให้้ประชาชนส่วินรวิมิ 

มิีคูุณภูาพิชีวิิตที่ดีขึ้น

 ๖)  การควบคุมกิจกรรมบางประเภที่ที่่�ไม่เหมาะสม

		 	 อาศัยอำนาจัตามิพิระราชบัญญตัวิิา่ดว้ิยการเข้าช่ือเสนอข้อบญัญติัท้องถ่ิีน	พิ.ศ.	๒๕๔๒	“พิระราชบัญญัตสิภูาตำบล

และองคู์การบริห้ารส่วินตำบล	พิ.ศ.๒๕๓๗”	และ	“กฎห้มิายอื่นๆ	ทีเ่กีย่วิข้อง”	เพิื่อคูวิบคูุมิกิจักรรมิบางประเภูททีไ่มิ่เห้มิาะสมิ

กับพิื้นที่เมิืองเก่าในรูปประกาศ	และ/ห้รือข้อบัญญัติท้องถีิ่นที่เอื้อต่อการนี้

	 	 จัะเห้็นได้วิ่ามิีกลไกในลักษณะการปกป้องคูุ้มิคูรองด้วิยมิาตรการทางกฎห้มิายห้ลายประการ	แมิ้จัะเป็นมิาตรการ

ที่จัำเป็นในเชิงการป้องกันไมิ่ให้้เกิดการละเมิิด	วิ่าในคูวิามิเป็นจัริงแล้วิ	กลไกและมิาตรการทางกฎห้มิายที่รัดกุมิเพิียงอย่างเดียวิ

นั้น	ไมิ่ได้เป็นวิิธีที่ดีที่สุดของการคูุ้มิคูรองป้องกันคูุณคู่าด้านต่างๆ	ที่มิีอยู่คูู่กับเมิืองเก่าให้้ธำรงรักษาไวิ้ได้	ซ้ึ่งมิีคูวิามิจัำเป็นต้อง

สร้างระบบและกลไกในลกัษณะแรงจังูใจั	และคู่านิยมิการอนรุกัษ์และพิฒันาเมิอืงเก่าอย่างรูคู้ณุคู่า	บนแนวิทางการบรหิ้ารจัดัการท่ี

ส่งเสรมิิกระบวินการมิีส่วินร่วิมิของ	ผู้มิีส่วินได้ส่วินเสียทุกภูาคูส่วินในเมิืองเก่าให้้ร่วิมิตัดสินใจั	ร่วิมิลงมิือลงแรงดูแลเมิืองเก่าด้วิย

ตระห้นกัเห้น็คูณุคู่า	เลง็เห้น็โอกาสในการพิฒันาเมิอืงเกา่ให้เ้ปน็ทนุทางวิฒันธรรมิเปน็สินทรพัิย์	ตลอดจันเปน็โอกาสตา่งๆ	สำห้รบั 

การพิัฒนาคูุณภูาพิชีวิิต	และชุมิชนอย่างยั่งยืน
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ตูัวอย่่างการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืืองเก่าในตู่างประเทศึ
 ๑)  การส่งเสริมแลิะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอนุร้กษ์ด้วยมาตรการที่างภาษ่

	 	 เจ้ัาของอาคูารสามิารถีนำคู่าใช้จ่ัายในการอนุรกัษ์แห้ล่งสถีาปัตยกรรมิอันเป็นมิรดกทางด้านศิลปวัิฒนธรรมิโดยให้้

คูวิามิส�าคัูญต่อคุูณคู่าของอาคูารเป็นส�าคัูญ	เพิื่อให้้อาคูารอันทรงคุูณคู่าอยู่ในสภูาพิท่ีมิั่นคูง	แข็งแรง	สวิยงามิและสอดคูล้องกับ

การใช้สอยในบริบทร่วิมิสมิัย

	 		 นอกจัากน้ี	ในบางประเทศมีิการส่งเสริมิให้้รักษาองคู์ประกอบของเมืิองเก่า	ด้วิยมิาตรการคูวิบคุูมิต่างๆ	เช่น	

มิาตรการลดห้ย่อนภูาษีบางประเภูทให้้แก่เจั้าของที่ดินและเจั้าของอาคูารท่ีถีูกคูวิบคูุมิด้วิยมิาตรการต่างๆ	เพิื่อท�าให้้เกิดการ

อนรุกัษ์อาคูาร	ไม่ิรือ้ถีอนอาคูารเพิือ่การก่อสร้างให้ม่ิ	และการใช้มิาตรการทางภูาษใีห้้แก่เจ้ัาของทีด่นิและเจ้ัาของอาคูารทีน่�าเงนิ

ไปใช้ในกิจักรรมิที่เกี่ยวิข้องกับการอนุรักษ์

	 		 ในต่างประเทศมิีการใช้มิาตรการส่งเสริมิให้้เกิดการอนุรักษ์โดยการน�าอาคูารมิาใช้ประโยชน์กับสาธารณะด้วิย

มิาตรการยกเวิ้นภูาษีห้รือคู่าธรรมิเนียมิบางประเภูทแก่ผู้ประกอบกิจัการทีเ่กิดคูุณประโยชน์ต่อสาธารณะ	เช่นกิจัการพิิพิิธภูัณฑ์

ห้รือกิจัการที่ส่งเสริมิการเรียนรู้	และเป็นส่วินห้นึ่งของแห้ล่งท่องเท่ียวิทางวัิฒนธรรมิ	ตลอดจันผู้ดูแลรักษาอาคูารเก่าคูวิรคู่า 

แก่การอนุรักษ์ให้้อยู่ในสภูาพิที่สวิยงามิ	และปลอดภัูย	นอกจัากจัะเป็นแห้ล่งเรียนรู้ของเมืิองเก่าแล้วิ	ยังเป็นแห้ล่งท่องเที่ยวิ 

ที่สร้างรายได้ให้้แก่เมิืองเก่าอีกด้วิย	การยกเวิ้นภูาษีห้รือคู่าธรรมิเนียมิให้้แก่ผู้ประกอบการ	มิีวิัตถีุประสงคู์เพิื่อให้้ผู้ประกอบการ

พิพิิธิภัูณฑ์	ห้รือศูนย์การเรียนรู	้ห้รือเจ้ัาของอาคูารอันทรงคุูณคู่าแกก่ารอนุรกัษ์	ไดน้ำเงินดังกล่าวิไปใชใ้นการดูแลรกัษา	ทำนุบำรงุ	

บูรณะซ่้อมิแซ้มิอาคูาร	ตลอดจันการพิัฒนาระบบการสื่อคูวิามิห้มิายในพิิพิิธภูัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ต่อไป

 ๒)  การจด้เก็บภาษกิ่จกรรมบางประเภที่ที่่�ใช้ที่รพ้ิยากรมากกว่าปกติ	ห้รือกิจักรรมิท่ีอาจัส่งผลกระทบตอ่สิง่แวิดล้อมิ

	 	 ในห้ลายประเทศมิีการจััดเก็บภูาษีในกิจักรรมิบางประเภูทที่ใช้สาธารณูปโภูคูมิากกวิ่าปกติ	ห้รือกิจักรรมิที่ 

เสี่ยงต่อการเกิดมิลพิิษมิากกว่ิากิจักรรมิประเภูทอื่นๆ	และจัะต้องจ่ัายภูาษีในการแก้ไขปัญห้าและผลกระทบท่ีอาจัเกิดข้ึน	เช่น	 

ในสห้ภูาพิยุโรป	มีิแนวิคูิดวิ่า	ด้วิยกฎระเบียบและภูาษีต้นทุนสิ่งแวิดล้อมิ	มิาตั้งแต่ปี	พิ.ศ.	๒๕๑๖	จันกระท่ังปี	๒๕๑๘	 

คูณะกรรมิาธิการสห้ภูาพิยุโรปได้ผนวิกภูาษีด้านสิ่งแวิดล้อมิ	รวิมิไปในต้นทุนการผลิต	โดยใช้เป็นเคูรื่องมิือทางเศรษฐศาสตร์เพิื่อ

จังูใจัให้ผู้ผ้ลติและผูบ้รโิภูคูปรบัเปลีย่นพิฤตกิรรมิการดำเนนิชีวิติให้เ้ปน็สว่ินห้นึง่ของการอนรุกัษส์ิง่แวิดลอ้มิและชว่ิยกนัลดมิลพิษิ	

โดยอาศัยห้ลักการวิ่าถี้าก่อให้้เกิดมิลพิิษต้องรับผิดชอบ	ในต่างประเทศ	มีิการใช้มิาตรการทางภูาษี	ห้รือการเก็บคู่าธรรมิเนียมิ 

ที่เกี่ยวิข้องกับสิ่งแวิดล้อมิในห้ลากห้ลายวิิธี	อาทิ	เก็บผ่านคู่าธรรมิเนียมิการอนุญาตในการดำเนินการ	เก็บผ่านคู่าธรรมิเนียมิ 

การใช้สอยห้รือคู่าธรรมิเนียมิผลิตภูัณฑ์	ที่จััดเก็บในลักษณะของคู่าปรับ	เก็บคู่าภูาษีในการก่อให้้เกิดมิลพิิษ	ที่จััดเก็บเป็น 

คู่าธรรมิเนียมิใบอนุญาตให้้ปล่อยมิลพิิษ	ห้รือการจััดเก็บในระบบการวิางเงินประกันคูวิามิเสียห้ายที่อาจัเกิดขึ้นต่อสิ่งแวิดล้อมิ	

ตลอดจันการให้้เงินอุดห้นุนในการอนุรักษ์	แนวิทางมิาตรการทางภูาษีมิีวิิธีการและแนวิคูิดห้ลากห้ลาย	สามิารถีนำมิาประยุกต์ 

เป็นกลไกและมิาตรการในการส่งเสริมิและคูวิบคูุมิให้้เกิดการอนุรักษ์และพิัฒนาเมิืองเก่าได้ท้ังสิ้นแต่มิีคูวิามิจัำเป็นต้องศึกษา	

ทำคูวิามิเข้าใจัในปัจัจััยแวิดล้อมิอย่างถี่องแท้

 ๓)  การพิิจารณาให้สิที่ธิิพิิเศษเพิื�อแลิกเปลิ่�ยนจากผลิกระที่บจากมาตรการควบคุมเมืองเก่า

	 	 คูวิรมิีการพิิจัารณาให้้สิทธิพิิเศษแก่ผู้ที่เป็นเจั้าของที่ดินห้รือเจั้าของอาคูารที่ตั้งอยู่ในพิื้นที่อนุรักษ์และได้รับ 

ผลกระทบจัากมิาตรการการคูวิบคูุมิต่างๆ	เช่น	ให้้สิทธิทางภูาษีและคู่าธรรมิเนียมิในการขายห้รือโอนเพิื่อเป็นการชดเชย 

การเสียสิทธิในพิื้นที่อนุรักษ์ที่ตนเป็นเจ้ัาของ

 ๔)  การประกาศเกย่รติคุณผู้ม่ส่วนร่วมในการอนุร้กษ์แลิะพิ้ฒนาเมืองเก่า 

		 	 องคู์การยูเนสโก	สำนักงานภููมิิภูาคูเอเชียและแปซ้ิฟิก	ได้ตระห้นักวิ่ามิรดกสถีาปัตยกรรมิ	ในภููมิิภูาคูเอเชีย 

และแปซิ้ฟิกจัำนวินมิากนั้นอยู่ในการคูรอบคูรองของเอกชนและกำลังตกอยู่ในสภูาวิะคูุกคูามิ	จัากการพิัฒนาในพิื้นท่ีเมิืองเก่า

ต่างๆ	ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภูาพิางกายภูาพิ	ด้วิยการรื้อถีอนอาคูารอันทรงคูุณคู่าทางประวิัติศาสตร์ลงเพิื่อสร้าง
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อาคูารให้ม่ิ	รวิมิถึีงการทอดทิ้งอาคูารเก่า	ขาดการบำรุงรักษา	ทำให้้อาคูารท่ีรงคุูณคู่าทางประวัิติศาสตร์ท่ีอยู่คูู่กับชุมิชน	ห้รือ 

ถีูกรื้อถีอนจันอยู่ในสภูาวิะอันตรายเสี่ยงต่อการสูญห้ายเป็นจัำนวินมิาก	องคู์การยูเนสโก	จัึงเสนอ	รางวิัลมิรดกสถีาปัตยกรรมิ 

แห่้งภููมิิภูาคูและเอเชียแปซิ้ฟิก	โดยเป้าห้มิายของรางวัิล	เพิื่อส่งเสริมิและสร้างขวัิญกำลังใจัและสร้างสำนึกทางบวิกต่อการเป็น

เจั้าของมิรดกทางสถีาปัตยกรรมิที่รงคูุณคู่ากับภูาคูประชาชน	ภูาคูธุรกิจัและภูาคูประชาสังคูมิให้้อนุรักษ์อาคูารอันทรงคูุณคู่า 

ตามิห้ลักวิิชาการ	รวิมิทั้งการส่งเสริมิให้้เกิดการฟ่�นฟูการใช้สอยอาคูารเก่าท่ีมิีคูุณคู่าทางประวิัติศาสตร์	ท้ังลักษณะการใช้สอย 

ตามิ	บริบทเดิมิ	ห้รือการปรับประโยชน์ใช้สอยที่สอดคูล้องกับบริบท	คูวิามิต้องการในโลกร่วิมิสมิัย

	 	 จัะเห็้นได้วิ่า	อาคูารทรงคุูณคู่าทางประวัิติศาสตร์	และอาคูารในเมืิองเก่าที่ได้รับยกย่องให้้ได้รับรางวัิลการ 

อนุรักษ์มิรดกวัิฒนธรรมิจัากยูเนสโก	สำนักงานเอเชียและแปซิ้ฟิกนั้น	ต่างเป็นการอนุรักษ์ท่ีดำเนินการโดยภูาคูประชาชน	 

ภูาคูประชาสังคูมิและภูาคูเอกชนที่มิีส่วินร่วิมิในการอนุรักษ์	ไม่ิได้เป็นโคูรงการอนุรักษ์ของรัฐแต่เพิียงฝ่่ายเดียวิ	รูปแบบดังกล่าวิ

เป็นกลไกสำคูัญในการสร้างคูวิามิภูาคูภููมิิใจัแก่เจั้าของอาคูาร	และห้น่วิยงานที่ดำเนินงานการอนุรักษ์อาคูารบนรากฐานวิิชาการ

เพิือ่รักษาคูุณคู่าภูายใต้การมิีส่วินร่วิมิของผู้เกี่ยวิข้องและชุมิชน

 ๕)  การจด้หาทีุ่นสมที่บการอนุร้กษ์

		 	 การสนับสนุนเงินจัากกองทุนต่างๆ	เพิื่อการอนุรักษ์ในประเทศไทยนั้น	เกี่ยวิข้องกับทุกๆ	ภูาคูส่วินในสังคูมิ	 

ทั้งภูาคูรัฐ	ภูาคูเอกชนและประชาสังคูมิ	เช่น	กองทุนโบราณคูดี	กองทุนสิ่งแวิดล้อมิ	กองทุนจัากองคู์กรระห้วิ่างประเทศ	กองทุน

ส่งเสริมิกิจัการเทศบาล	กองทุนส่งเสริมิกิจัการองคู์การบริห้ารส่วินจัังห้วิัด	ฯลฯ

	 	 ในปัจัจัุบัน	การดำเนินการทางธุรกิจัของภูาคูเอกชนมิีทิศทางท่ีให้้คูวิามิสำคูัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิและ 

พิฒันาชมุิชนในพิืน้ทีท่ีป่ระกอบธรุกจิัมิากขึน้	เชน่	โคูรงการ	“กจิักรรมิเพิือ่สงัคูมิและสิง่แวิดลอ้มิ”	ห้รอืเรยีกวิา่	“CSR”	คูอื	กจิักรรมิ

ที่แสดงคูวิามิรับผิดชอบต่อสังคูมิและสิ่งแวิดล้อมิขององคู์กร	“Corperate	social	responsibility”

	 	 ในการบริห้ารจััดการเมิืองเก่าไปสู่คูวิามิยั่งยืนนั้น	ต้องเกิดจัากคูวิามิร่วิมิมืิอของห้ลายฝ่่าย	ห้ลายภูาคูส่วิน	 

เนื่องจัากแต่ละห้น่วิยงานต่างมิีข้อได้เปรียบและข้อจัำกัดในการดำเนินงาน	ดังนั้น	การดำเนินการร่วิมิกันท้ังภูาคูรัฐ	ภูาคูเอกชน	

ภูาคูประชาสังคูมิและภูาคูเอกชน	จัะช่วิยลดข้อจัำกัดที่เกิดขึ้นจัากแนวิปฏิบัติ	อาทิ	เรื่องระเบียบงบประมิาณของทางราชการ	 

และบางคูรั้งอาจัจัะแก้ไขปัญห้าไม่ิตรงจุัด	ห้รือคูวิามิล่าช้าไม่ิทันต่อคูวิามิเปลี่ยนแปลง	เพิราะฉ่ะนั้น	การทำงานร่วิมิกันกับ 

ภูาคูส่วินต่างๆ	โดยเฉ่พิาะภูาคูเอกชนจัะทำให้้ข้อจัำกัดต่างๆ	ลดลง
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	 การศึกษาเรื่อง	“สภูาพิคููเมืิอง	คัูนดินกำแพิงเมืิอง	ประตูเมืิอง	ป้อมิปราการเมืิองเก่าลพิบุรี”	เป็นการศึกษาข้อมูิล 

ทางประวิัติศาสตร์	โบราณคูดีและการอนุรักษ์โบราณสถีานและสิ่งแวิดล้อมิจัากเอกสารและจัากอินเทอร์เน็ต	รวิมิทั้งการลงพิื้นที่

ภูาคูสนามิสำรวิจัสภูาพิของโบราณสถีานดังกล่าวิ	ซ้ึ่งตั้งอยู่ในบริเวิณเขตเมิืองเก่าลพิบุรี	และเป็นโบราณสถีานท่ีได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถีานของชาติในราชกิจัจัานุเบกษา	เล่มิที่	๕๓	ห้น้า	๙๐๔	เมิื่อวิันที่	๒	สิงห้าคูมิ	พิ.ศ.	๒๔๗๙

	 การศึกษาเรื่อง	สภูาพิคููเมิือง	คัูนดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิือง	ป้อมิปราการเมิืองเก่าลพิบุรีในคูรั้งนี้	มิีวิัตถีุประสงค์ูเพิือ่

	 ๑.	 เพิื่อสำรวิจัสภูาพิและร่องรอยของคููเมิือง	คูันดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิืองและป้อมิปราการเมิืองเก่าลพิบุรี	

	 ๒.	 เพิื่อส่งเสริมิคุูณคู่า	คูวิามิสำคูัญของ	คููเมิือง	คูันดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิืองและป้อมิปราการ	เมิืองเก่าลพิบุรี	

	 ๓.	 เพิื่อส่งเสริมิการอนุรักษ์	พัิฒนา	รักษาสิ่งแวิดล้อมิและของโบราณสถีาน	

	 คูณะผู้ศึกษา	ใช้วิิธี	ศึกษาคู้นคูวิ้าข้อมิูลเบื้องต้นจัากเอกสารด้านประวิัติศาตร์	โบราณคูดี	การอนุรักษ์โบราณสถีานและ

สิ่งแวิดล้อมิ	การท่องเที่ยวิ	เอกสารแปล	และจัากสื่อต่างๆ	รวิมิทั้งการลงพิื้นที่ภูาคูสนามิสำรวิจัพิื้นที่จัริงพิร้อมิกับนักวิิชาการ 

ด้านโบราณคูดี	

	 การวิิเคูราะห้์ข้อมูิล	วิิเคูราะห้์ข้อมูิลจัากเอกสารปฐมิภููมิิและทุติยภููมิิ	จัากผลการสำรวิจัสภูาพิของโบราณสถีาน	 

การพิูดคูุย	รวิมิทั้งการสัมิภูาษณ์ผู้อยู่อาศัยบริเวิณใกล้โบราณสถีาน	ซ้ึ่งสรุปผลได้ดังนี้		

	 ๑.	 คููเมิืองชั้นในสุด	ทั้ง	๔	ด้าน	คูือ	คูลองท่อ	(คููเมิืองด้านทิศตะวิันออก)	คูลองท่ากระยาง	(คููเมิืองด้านทิศเห้นือ)	 

คูลองบางปี�	 (คููเมิืองด้านทิศใต้)	แมิ่น้ำลพิบุรีซ้ึ่งทำห้น้าท่ีเป็นคููเมิือง	ด้านทิศตะวิันตก	ปัจัจัุบันไมิ่ได้ใช้ประโยชน์เป็นคููเมิือง 

ดังสมิัยนัน้	

	 คูลองท่อ	เป็นคููเมิืองที่ยาวิที่สุดในจัำนวินคููเมิืองทั้ง	๓	ด้าน	เดิมิเป็นคูลองยาวิติดต่อกัน	แต่	สภูาพิปัจัจัุบันของคูลองท่อ

ถีูกตัดออกเป็นช่วิงๆ	มีิการสร้างถีนนตัดผ่าน	บางช่วิงแนวิริมิคูลองมิีแนวิคูันอิฐก่อปูนรุ่นเก่า	อยู่ในสภูาพิชำรุดทรุดโทรมิและ 

เสื่อมิสภูาพิ	ได้พิบร่องรอยอิฐแตกห้ักและกร่อนกะเทาะไปทั่วิบริเวิณ	บางช่วิงของแนวิคูลองมิีการสร้างตลิ่งปูน	เพิื่อป้องกัน 

การกัดเซ้าะของน้ำ	แต่ในบางช่วิงก็ยังคูงสภูาพิเป็นตลิ่งดินธรรมิดา	บางช่วิงของคูลองท่อ	มิีต้นไม้ิและวิัชพิืชขึ้นปกคูลุมิ	 

แตอ่ยา่งไรกต็ามิ	มีิคููเมิอืงบางชว่ิงทีไ่ด้รบัการอนรุกัษแ์ละดแูลรกัษาเป็นอย่างดจีัากเทศบาลเมืิองลพิบรีุ	คูลองอยูใ่นสาพิทีส่วิยงามิ	

ร่มิรื่น	สำห้รับน้ำที่อยู่ในคูลองน้ัน	อยู่ในสภูาพิคู่อนข้างใส	ไมิ่ขุ่นดำ	ไมิ่มีิเศษขยะตกห้ล่นลงไปในน้ำ	แต่บางช่วิงมิีการปลูก 

บ้านเรือนทับลงไปในคููเมืิอง	และคููเมืิองอีกช่วิงห้นึ่งท่ียังคูงคูวิามิเป็นคููเมืิอง	คืูอ	คููเมิืองด้านห้ลังโรงเรียนพิิบูลวิิยาลัย	ได้รับการ

อนุรักษ์และพัิฒนา	โดย	กรมิศิลปากร	ยังมีิร่องรอยเห้ลืออยู่ให้้ศึกษา	ในคููเมืิองมีิน้ำที่ใสสะอาด	มีิภููมิิทัศน์ทางธรรมิชาติท่ีร่มิร่ืน

สวิยงามิ	มีิประชาชนทั้งชาวิไทยและชาวิต่างประเทศมิาใช้สถีานที่เป็นที่พัิกผ่อนห้ย่อนใจั	คูลองท่อ	ห้รือคูลองเรือกนี้สามิารถี

พิัฒนาให้้เป็นแห้ล่งท่องเที่ยวิทางธรรมิชาติ	เป็นปอดของเมิืองได้	ฝ่ั�งคููเมิืองทางด้านทิศตะวิันออกติดกับศูนย์สงคูรามิพิิเศษ	 

มิีภููมิิทัศน์ที่สวิยงามิมิาก	สามิาถีร่วิมิมืิอกันพัิฒนาได้เช่นกัน	บริเวิณนี้ยังเป็นท่ีตั้งของป้อมิหิ้น	สะพิานอิฐ	และสะพิานเรือก	 

ที่มิีคูวิามิสำคูัญทางประวิัติศาสตร์เช่นกัน

สรุปและข้อเสนอแนะ
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	 คูลองบางปี�	 (คููเมิืองด้านทิศใต้)	ห้รือเรียกกันวิ่าคูลองท่าเรือจัอด	เป็นคูลองท่ีใช้สัญจัรจัากอยุธยาและมิาท่ีท่าเรือนี้ 

เพิือ่เข้าสู่พิระนารายณ์ราชนิเวิศน์	ปัจัจัุบัน	ไมิ่มิีป้ายบอกตำแห้น่งที่ตั้งที่ชัดเจัน	คูลองนี้มิีคูวิามิยาวิพิอสมิคูวิรไปบรรจับกับแมิ่น้ำ

ลพิบุรีซ้ึ่งเป็นแนวิคููเมืิองธรรมิชาติด้านทิศตะวัินตกบริเวิณวัิดเชิงท่า	คูลองบางปี�นี้อยู่ในสภูาพิตื้นเขิน	มีิต้นไม้ิและวัิชพิืชปกคูลุมิ

อย่างห้นาแน่น	บางช่วิงถีูกถีมิดินกลายเป็นพิื้นที่อยู่อาศัย	เป็นถีนนสำห้รับสัญจัร	

	 คูลองท่ากระยาง	(คููเมิืองด้านทิศเห้นือ)	สภูาพิปัจัจัุบัน	ยังเห้็นร่องรอยชัดเจันคูือบริเวิณด้านห้น้าวิัดตองปุ	และด้านข้าง

วิัดป่าธรรมิโสภูณ	คูลองท่ากระยาง	ถีูกปรับไปเป็นพิื้นที่ทีอ่ยู่อาศัย	(ห้มิู่บ้านท่ากระยาง)

	 คูลองสายบัวิ	เป็นคููเมืิองชั้นที่	๒	ยังมีิสภูาพิเป็นคูลองอย่างสมิบูรณ์	มิีคูวิามิกว้ิางและลึกมิาก	ถืีอว่ิาเป็นทรัพิยากร 

ทางธรรมิชาติอันมีิคูุณคู่าเป็นอย่างยิ่ง	 เช่นเดียวิกับคูลองท่อ	มิีต้นไมิ้ให้ญ่และวิัชพิืชปกคูลุมิในคูลอง	มิีคูวิามิเป็นธรรมิชาต ิ

ห้ลงเห้ลืออยู่มิาก	มิีศักยภูาพิที่สามิารถีพิัฒนาให้้เป็นแห้ล่งท่องเท่ียวิทางธรรมิชาติได้	คูลองสายบัวินี้	ทางเทศบาลเมิืองลพิบุรี 

ได้เคูยบูรณะคูลองนี้มิาคูรั้งห้นึ่งแล้วิ	เนื่องจัากมิีการพิัฒนา	มิีบางช่วิงถีูกตัดเป็นถีนน	และมิีการปลูกสิ่งก่อสร้างเป็นท่ีอยู่อาศัย 

ในคููเมิืองนี้	เมิื่อมิีการขยายศูนย์การคู้ามิาตั้งที่บริเวิณสระแก้วิ	ได้มิีการถีมิคููเมิือง	สร้างอาคูารพิานิชย์ทับเกือบห้มิด	

	 ๒.	 คูันดินกำแพิงเมิือง	กำแพิงเมิืองชั้นใน	ยังคูงมิีร่องรอยเป็นเนินดินพิูนสูงให้้เห้็นเป็นแนวิยาวิ	บางช่วิงอยู่ในสภูาพิ 

เกือบสมิบูรณ์	แต่ถูีกตัดออกห้ายไปเป็นช่วิงๆ	เพิื่อทางเข้า-ออกของประชาชนที่สร้างบ้านเรือนอยู่ในบริเวิณนั้น	บางช่วิง 

มิีการก่อสร้างบ้านเรือนถีนนบนคูันดินกำแพิงเมิือง	จัากการสำรวิจัสภูาพิปัจัจัุบันเบื้องต้นของแนวิคูันดินกำแพิงเมิือง	พิบวิ่า	 

แนวิชั้นดินชั้นที่	๑	มีิการรุกล้ำเป็นที่อยู่อาศัย	ตลาด	ห้รือย่านพิาณิชยกรรมิ	ได้แก่	ตลาดบนเมืิอง	บางช่วิงมิีการก่อสร้างสะพิาน

ทับด้านบนประตูโบราณสถีานเดิมิและใช้เป็นส่วินห้นึ่งของเส้นทางระบายน้ำ	แนวิคููเมิืองช้ันท่ี	๒	ซ่ึ้งส่วินให้ญ่อยู่ในพิื้นท่ีทห้าร 

และสถีาบันการศึกษา	ปัจัจุับันอยู่ในสภูาพิตื้นเขินและถีูกถีมิดินเพิื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นและแนวิคููเมิืองชั้นที่	๓	(คูลองสายบัวิ)	

มิกีารปลกูสรา้งบา้นเรอืนตามิแนวิคููเมิอืง	ซ้ึง่สว่ินให้ญเ่ปน็พิืน้ทีเ่ชา่ของกรมิศลิปากร	สว่ินแนวิคูนัดนิกำแพิงเมิอืงชัน้ที	่๔	ในปจััจับุนั

คูือ	ถีนนนเรศวิรและถีนนศรีอินทราทิต	อีกทั้งมิีการปลูกสร้างอาคูารบ้านเรือนไปตามิแนวิถีนนด้วิย

	 ๓.	 ประตูน้ำ	ห้รือประตูระบายน้ำ	มิี	๒	ประตู	คูือ	ประตูช่องกุฎและประตูท่อ	

	 ประตูช่องกุฎ	มิีป้ายบอกคูวิามิสำคูัญของประตูอยู่ใกล้กับโบราณสถีาน	แต่มิองเกือบไมิ่เห้็นตัวิห้นังสือ	ถีูกถีนนตัดผ่าน

ห้นา้ประต	ูมิองเห้น็ประตเูพิยีงคูรึง่เดยีวิ	ยงัมิกีำแพิงห้ลงเห้ลอืให้เ้ห้น็รอ่งรอย	สว่ินดา้นทศิตะวินัออกของโบราณสถีานมิกีารสรา้ง

เพิิงพัิกอาศัยโดย	ใช้พิื้นที่บางส่วินของโบราณสถีานเป็นผนังเพิิงพิัก	อิฐส่วินให้ญ่ยังอยู่ในสภูาพิคู่อนข้างดี	ไมิ่เป่�อยยุ่ย	แต่มีิ 

บางช่วิงที่พิบวิ่าปูนสอระห้วิ่างอิฐเริ่มิห้ลุดร่อน	เสื่อมิสภูาพิ	ส่วินช่วิงรอยต่อระห้วิ่างแนวิกำแพิงอิฐแต่ละด้านนั้นมิีรอยแตกร้าวิ

ปรากฏให้้เห็้นอยู่ทั่วิไปใน	และภูายในประตูช่องกุฎนี้มีิน้ำเป็นสีดำท่วิมิขังอยู่ในระดับต่ำกว่ิาปากประตู	มีิร่องระบายน้ำเห้ลือ 

พิร้อมิด้วิยขยะ	สภูาพิแวิดล้อมิของประตูช่องกุฎเป็นปัจัจััยเสี่ยงต่อการเสือ่มิสภูาพิของโบราณสถีานในห้ลายๆ	เรื่อง	ทั้งจัากการ 

กระทำของมินุษย์และจัากธรรมิชาติ	ทางทิศเห้นือ	มิีการสร้างถีนนชัยชนะสงคูรามิติดกับเขตโบราณสถีาน	ส่วินแนวิรั้วิที่เป็น 

เคูรื่องแบ่งกั้นอาณาเขตของโบราณสถีาน	มีิอยู่เฉ่พิาะทางทิศตะวิันตก	

	 ประตูท่อ	อยู่ในสภูาพิคูล้ายประตูช่องกุฎ	สภูาพิคู่อนข้างชำรุดทรุดโทรมิ	ตัวิโบราณสถีานมิีร่องรอยแนวิอิฐแตกร้าวิ 

เป็นทางยาวิ	ด้านทิศตะวิันออก	อิฐบางช่วิงเป่�อยยุ่ยและเริ่มิเสื่อมิสภูาพิ	พิบวิ่ามิีการสร้างทางเดินคูอนกรีตและบันไดปูน 

ขนาดเล็กขนาบทับทั้ง	๒	ข้าง	ของโบราณสถีาน	เพิื่อใช้เป็นทางเดินและทางสัญจัรของรถีจัักรยานยนต์ของประชาชนที่สร้าง 

บ้านเรือนอยู่ทางทิศเห้นือของโบราณสถีานประตูท่อ	นอกจัากจัะถีูกดัดแปลงเป็นสะพิานข้ามิคูลองซ้ึ่งเรียกวิ่า	สะพิานช้าง	 

แลว้ิยงัมิกีารสร้างบ้านเรอืนประชิดกบัโบราณสถีานอย่างห้นาแน่น	โดยเฉ่พิาะทางทิศเห้นอืและทิศใต	้มีิตน้ไมิแ้ละวิชัพิชืขึน้ปกคูลุมิ

ท่ัวิไป	ขาดการดูแลรักษาในฐานะที่เป็นโบราณสถีานสำคัูญ	ผังของประตูท่อ	ไมิ่มิีแผนผังแนบท้ายประกาศฯห้รือห้นังสือสำคัูญ 

ที่ห้ลวิงรับรองเขตพิื้นที่โบราณของโบราณสถีานที่ชัดเจัน	แต่จัากการเขียนภูาพิถ่ีายทางอากาศของกรมิศิลปากร	(กรมิศิลปากร,	

๒๕๕๒)	พิบวิ่า	บริเวิณโดยรอบโบราณสถีาน	เป็นพิื้นที่เช่าของกรมิศิลปากร	มิีการปลูกสร้างบ้านเรือนประชิดกับโบราณสถีาน	

รวิมิทั้งมิีการเทปูนบริเวิณด้านบนของโบราณสถีานเพิื่อต่อเติมิเป็นบันไดและทางเดินเพิื่อเชื่อมิต่อการสัญจัรในชุมิชน
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	 ๔.	 ประตูเมิือง	คืูอทางเข้า-ออก	๘	ช่องบนกำแพิงเมิืองชัน้ใน	ทีเ่ห้ลือให้้เห้็นร่องรอยบ้างคูือ	ช่องทางด้านทิศตะวิันออก	

ชื่อว่ิา	ประตูผี	เป็นช่องทางนำศพิออกจัากกำแพิงเมืิองช้ันใน	ข้ามิสะพิานคูลองท่อ	เพิื่อไปสู่วัิดที่อยู่ด้านนอก	(ปัจัจุับัน	ไมิ่มิ ี

ร่องรอยของวัิดอยู่แล้วิ)	มิีชุมิชนประตูผีต้ังอยู่ในบริเวิณนั้นเป็นห้ลักฐาน	ประตูด้านทิศใต้	เป็นประตูที่สำคัูญท่ีสุด	ให้ญ่ที่สุด	 

สภูาพิคู่อนข้างสมิบูรณ์คูือ	คูือ	ประตูชัย	มิีถีนนตัดผ่านตรงกลางประตู	เป็นที่สัญจัร	เข้า	ออกของชุมิชนในบริเวิณนั้น	บนแนวิ

ประตูด้านห้น้ามิีการนำพิระพิุธรูปและพิวิงมิาลัยตั้งไวิ้	บริเวิณประตูชัย	มิีการปลูกสร้างอาคูารบ้านเรือนโดยรอบโบราณสถีาน	

ทำให้้ภููมิิทัศน์ของประตูชัยสูญห้ายไปทั้งๆ	ที่เป็นโบราณสถีานท่ีสำคัูญและมีิคูุณคู่ามิากท่ีสุดแห่้งห้นึ่งของเมืิองเก่าลพิบุรี	 

ส่วินประตูด้านทิศตะวิันตกเฉ่ียงเห้นือ	คูือประตูพิะเนียด	ตั้งอยู่ในคู่ายสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช	ยังคูงรักษาสภูาพิเดิมิไวิ้ 

เปน็อยา่งด	ีแตก่ารรบัรูข้องประชาชนเกีย่วิกบัประตพูิะเนยีดนัน้ยงัไมิแ่พิรห่้ลายเทา่ทีคู่วิร	เพิราะการเขา้ถีงึโบราณสถีานไมิส่ะดวิก

	 ๕.	 ป้อมิป่นห้รือป้อมิปราการ	มิีทั้งห้มิด	๘	ป้อมิ	(ตามิห้ลักฐานแผนที่เมิืองลพิบุรี	๒๔๕๗)	ขนาดแตกต่างกันไป	 

ปอ้มิขนาดให้ญพ่ิเิศษมิรีอ่งรอยห้ลกัฐานเห้ลอือยูป่อ้มิเดยีวิคูอื	ปอ้มิทา่หิ้น	เป็นป้อมิปน่ทีต่ัง้อยูก่ึง่กลางกำแพิงเมิอืง	ดา้นรมิิแมิน่ำ้

ลพิบุรี	ปัจัจัุบันเห้ลือแต่ฐานป้อมิ	เดิมิมิีสถีานีตำรวิจัท่าหิ้นสร้างอยู่บนฐานป้อมิ	ปัจัจุับันได้รื้อถีอนไปแล้วิ	กลายเป็นที่รกร้าง 

วิ่างเปล่า	มีิเศษอิฐเศษวิัสดุก่อสร้างอยู่เต็มิพ้ืินที่	 ป้อมิขนาดให้ญ่รองลงมิา	มิี	๓	ป้อมิ	คืูอ	ป้อมิท่าโพิธิ์	 ป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	 

และป้อมิวัิดเชิงท่า	เห้ลือห้ลักฐานเพิียง	๒	ป้อมิ	คืูอ	ป้อมิท่าโพิธิ์และป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	(จัากการสำรวิจัของกรมิศิลปากร	ในปี	

พิ.ศ.	๒๕๕๒	ป้อมิวิัดเชิงท่ายังปรากฏห้ลักฐานอยู่แต่มิีการก่อสร้างทับลงบนโบราณสถีานแห้่งนี้)	ป้อมิท่าโพิธิ์	คูือป้อมิป่นที่อยู่ใน

มิุมิทแยงทิศตะวัินตกเฉี่ยงเห้นือ	ป้อมิท่าโพิธิ์	 เป็นป้อมิท่ีมีิสภูาพิคู่อนข้างสมิบูรณ์	วิิศวิกรฝ่รั่งเศสต้องการสร้างให้้ป้อมินี้ 

อยู่บนพ้ืินที่สูง	เพิื่อสามิารถีสังเกตข้าศึกได้ง่าย	และใช้แนวิสระเสวิย	ท้องพิรห้มิาตร์	เป็นแนวิคููน้ำด้านนอกโดยไม่ิต้องขุดคููน้ำ 

เพิิ่มิเติมิอีก	ลักษณะเป็นป้อมิสี่เห้ลี่ยมิสูงให้ญ่ก่อด้วิยอิฐถืีอปูนเป็นกรอบนอกทั้งสามิด้าน	ด้านในถีมิดินต่อยาวิเป็นแนวิเดียวิ 

กับกำแพิงเมืิอง	มีิใบเสมิาเรียงรายบนสันกำแพิง	ซ้ึ่งเป็นปราการที่สำคัูญของเมืิองลพิบุรี	ส่วินด้านนอกป้อมินั้นเนื่องจัาก 

ในปัจัจัุบันมีิการสร้างบ้านเรือนของประชาชน	จัึงไมิ่สามิารถีสังเกตได้วิ่ามิีร่องรอยของฐานห้รือแนวิป้อมิอะไรเห้ลือบ้าง	 

ป้อมิชัยชนะสงคูรามิ	เป็นป้อมิทางทิศตะวัินตกเฉี่ยงใต้	สภูาพิคู่อนข้างสมิบูรณ์	 มีิคูวิามิสูงจัากพิื้นดินนอกเมืิอง	๑๐	เมิตร	 

ป้อมิขนาดกลางมีิ	๒	ป้อมิ	อยู่ด้านทิศตะวัินออก	ปัจัจุับันเห้ลืออยู่	๑	ป้อมิ	คืูอป้อมิหิ้น	สภูาพิคู่อนข้างสมิบูรณ์	สวิยงามิมิาก	 

ตั้งอยู่ห้ลังโรงเรียนพิิบูลวิิทยาลัย	ป้อมิขนาดเล็ก	คืูอป้อมิประตูชัย	ต้ังอยู่ติดกับประตูชัยด้านทิศตะวัินออก	อยู่ในสภูาพิคู่อนข้าง

สมิบูรณ์	และป้อมิมิเห้ศวิร	ร่องรอยเห้ลือแคู่เนินดิน	ตั้งอยู่ข้างวิัดมิเห้ศวิร

	 ในภูาพิรวิมิ	นับวิ่าจัังห้วิัดลพิบุรี	 เป็นเมิืองเก่าที่มิีโบราณสถีานของชาติเห้ลืออยู่เป็นจัำนวินมิาก	และโบราณสถีาน	 

คููเมิือง	คูันดินกำแพิงเมิือง	ประตูเมิืองและป้อมิปราการเมิืองเก่าลพิบุรี	นี้	เป็นโบราณสถีานท่ีถีูกจััดให้้อยู่ในลำดับคูวิามิสำคูัญ 

มิากที่สุด	สมิคูวิรแก่การอนุรักษ์และพิัฒนาอย่างเร่งด่วินเพิราะโบราณสถีานห้ลายแห้่ง

	 อยู่ในสภูาพิแวิดล้อมิที่มิีปัจัจััยเสี่ยงมิาก	เพิราะโบราณสถีานเกือบทุกแห้่ง	ไมิ่มิีขอบเขตที่ชัดเจันของแห้ล่งโบราณสถีาน	

ป้ายประกาศห้ลายป้ายชำรุดทรุดโทรมิ	ข้อคูวิามิไม่ิชัดเจัน	มีิประชาชนอาศัยประชิดติดโบราณสถีาน	ยังขาดคูวิามิตระห้นักใน

คูุณคู่าของโบราณสถีาน	อาทิ	มีิการวิางถีังขยะติดโบราณสถีาน	ใช้กำแพิงโบราณสถีานเป็นส่วินห้นึ่งของทีอ่ยู่อาศัย	พิืน้ทีบ่างแห้่ง

เป็นที่รกร้างว่ิางเปล่า	บางแห่้งมีิวิัชพืิชปกคูลุมิ	แต่อย่างไรก็ตามิ	โบราณสถีานดังกล่าวิยังสามิารถีอนุรักษ์และพัิฒนาได้	เพิราะ 

ลกัษณะทางกายภูาพิยงัคูงห้ลงเห้ลอือยู	่อาท	ิโบราณสถีานคูเูมิอืงคูลองทอ่ท้ังห้มิดและคูลองสายบวัิ	ยงัอยูใ่นสภูาพิท่ีเกอืบสมิบรูณ์	

โบราณสถีานห้ลายแห้่งถูีกบุกรุกทำลายด้วิยคูวิามิรู้เท่าไมิ่ถึีงการณ์	ด้วิยปัจัจััยห้ลายปัจัจััย	ทั้งจัากมินุษย์และจัากธรรมิชาติ	 

มิีการสร้างบ้านเรือน	อยู่อาศัยประชิดติดกับโบราณสถีานห้ลายแห้่ง	ทำให้้ไมิ่มีิสถีานท่ีวิ่างโดยรอบโบราณสถีานท่ีจัะใช้เป็น 

เส้นกัน้เขตได้

	 โบราณสถีานที่ศึกษาที่มีิการบุกรุกนั้น	มีิทั้งโบราณสถีานที่ห้มิดสภูาพิ	โบราณสถีานทรุดโทรมิและโบราณสถีานท่ีอยู่ใน

สภูาพิเกือบสมิบูรณ์	สาเห้ตุห้ลักส่วินให้ญ่เนื่องมิาจัากการขยายตัวิของชุมิชนเมิืองอย่างรวิดเร็วิ	จัึงทำให้้เกิดการใช้ที่ดินรอบๆ

โบราณสถีานอย่างไมิ่เห้มิาะสมิ	ทำให้้เกิดปัญห้าต่างๆ	ตามิมิา	เช่น	ปัญห้าขยะมิูลฝ่อยและสิ่งปฏิกูล	ปัญห้าทำให้้เกิดทัศนอุจัาด	
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ซ้ึง่ส่งผลกระทบตอ่โบราณสถีานทัง้ทางตรงและทางออ้มิ	นอกจัากมินษุย์จัะเปน็สาเห้ตสุำคูญัทีท่ำให้โ้บราณสถีานไดร้บัผลกระทบ

ห้รอืเสีย่งต่อการเสือ่มิสภูาพิแล้วิ	ธรรมิชาติยงัเป็นปจััจัยัสำคัูญอกีปจััจัยัห้นึง่ทีส่ามิารถีทำให้โ้บราณสถีานห้ลายแห่้งตกอยูใ่นภูาวิะ

มิีปัจัจััยเสี่ยงต่อการเสื่อมิสภูาพิได้เช่นเดียวิกัน	ได้แก่	ดินฟ้าอากาศและวิัชพิืช	

	 ผลการศึกษา	เรื่อง	คููเมิือง	คูันดิน	กำแพิงเมืิอง	ป้อมิปราการเมิืองเก่าลพิบุรี	สรุปได้วิ่า	โบราณสถีานเรื่อง	คููเมิือง	คูันดิน	

กำแพิงเมืิอง	ป้อมิปราการเมืิองเก่าลพิบุรี	ยังขาดการจััดโดยรอบโบราณสถีาน	ขาดการดูแลสิ่งแวิดล้อมิ	ทำให้้เกิดทัศนอุจัาด	 

จังึเปน็ห้น้าทีข่องทกุคูน	ทกุฝ่า่ยตอ้งรว่ิมิมิอื	รว่ิมิใจักนัลงมิอืทำอยา่งจัรงิจังัและจัรงิใจั	ถีงึจัะประสบผลสำเรจ็ัในการอนรุกัษ์มิรดก

ของชาติไวิ้สืบไป

ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะสำหรบ้ในการนำไปใช้ 

	 	 ๑.๑	 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานและสิ่งแวดล้อม	

	 	 แนวิทางในการอนุรักษ์และพิัฒนาคููเมืิอง	คูลอง	คัูนดินกำแพิงเมืิองและป้อมิปราการ	จัากผลของการศึกษา	 

ซ้ึ่งจัะเน้นการพิัฒนาสิ่งแวิดล้อมิและพ้ืินที่ที่ยังวิ่างเปล่า	เป็นสำคูัญ	โดยมิีแห้ล่งโบราณสถีานเป็นศูนย์กลางและมิีประชาชน 

เป็นตัวิขับเคูลื่อน	แนวิทางการพิัฒนามิี	ดังนี้	

	 	 	 ๑.๑.๑	 การอนุรักษ์และพัิฒนาโบราณสถีานในเมืิองเก่าลพิบุรี	มิีผู้เก่ียวิข้องห้ลายฝ่่าย	คูวิรเป็นงานระดับ

จัังห้วัิด	โดยส่งเสริมิการมีิส่วินร่วิมิของผู้มิีส่วินได้ส่วินเสียทุกภูาคูส่วิน	ได้ร่วิมิตัดสินใจั	ร่วิมิลงมืิอทำด้วิยคูวิามิตระห้นักในคูุณคู่า

ของมิรดกทางวิัฒนธรรมิที่เปรียบเสมิือนสินทรัพิย์ของท้องถีิน่

	 	 	 ๑.๑.๒	 ทบทวินแผนแมิ่บทการอนุรักษ์เมิืองเก่าลพิบุรีที่มิีอยู่ห้ลายฉ่บับตั้งแต่อดีตจันถีึงปัจัจัุบันและนำ	มิา

เป็นแนวิทางดำเนินการให้้เป็นรูปธรรมิ

	 	 	 ๑.๑.๓	 รื้อฟ่�นสภูาพิคููเมิือง	คัูนดิน	กำแพิงเมิือง	ฯลฯ	ขึ้นให้มิ่	และมิีระยะเวิลาในการปฏิบัติที่ชัดเจัน 

และแน่นอน	โดยมิีการเรียงลำดับก่อนห้ลังตามิคูวิามิเห้มิาะสมิ	อาศัยมิาตรการทางด้านผังเมิืองและการก่อสร้างอาคูารคูวิบคูู่กัน

ไปในการคูวิบคูุมิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

	 	 	 ๑.๑.๔	 สำรวิจัขอบเขตและ	ประกาศขอบเขตโบราณสถีานคููเมิือง	คัูนดิน	กำแพิงเมิือง	ป้อมิปราการ	 

ให้้คูรอบคูลุมิทุกชั้นของเมิืองเก่าลพิบุรี	อย่างชัดเจัน	จััดทำผังบริเวิณเพิื่อทำข้อตกลงร่วิมิกับผู้อยู่อาศัยโดยรอบโบราณสถีาน	 

เพิือ่ป้องกันผลกระทบที่จัะเกิดขึ้นกับโบราณสถีานและสิ่งแวิดล้อมิ	

	 	 	 ๑.๑.๕	 คูวิรให้้ประชาชนได้รับรู้	การดำเนินงานทางโบราณคูดีเพิื่ออนุรักษ์	คููเมิือง	กำแพิงเมิือง	ประตูเมิือง

และปอ้มิปราการเมิอืงเกา่ลพิบรุ	ีเชน่	การขดุคูน้	การจัดันทิรรศการ	การประกวิดแขง่ขนัตา่งๆ	เปน็ตน้	จัำทำให้ป้ระชาชนตระห้นกั

ในคูุณคู่าของโบราณสถีานมิากขึ้น

	 	 	 ๑.๑.๖	 แนวิถีนนที่สร้างทับอยู่บนแนวิกำแพิงเมิืองห้รือคููเมิืองเดิมิ	คูวิรมิีสัญลักษณ์แสดงถีึงสิ่งก่อสร้าง 

ในอดีต	สร้างตำแห้น่งจุัดห้มิายตาที่ตำแห้น่งประตูเมืิองเดิมิ	ห้รือติดตั้งป้ายสื่อคูวิามิห้มิายในบริเวิณคููเมืิอง	คัูนดิน	กำแพิงเมืิอง	

ป้อมิปราการ	เพิือ่ส่งเสริมิคูุณคู่า	ให้้เห้็นอย่างชัดเจัน	ป้องกันการบุกรุกเพิิ่มิเติมิ

	 	 	 ๑.๑.๗	 จััดการสภูาพิแวิดล้อมิโดยรอบโบราณสถีานและเร่งสำรวิจัแห้ล่งโบราณสถีานท่ีสำคูัญๆ	ที่ยังมิ ี

ร่องรอยปรากฏอยู่ในเขตเมิืองเก่าลพิบุรีและประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถีานสำคูัญของชาติเพิิ่มิเติมิ	โดยเร็วิ	

	 	 	 ๑.๑.๘	 การขุดลอก	คู	ูคูลอง	การรักษาคูวิามิสะอาด	ไม่ิมิีการทิ้งขยะ	โดยรอบโบราณสถีาน	กำจััดวิัชพืิชที่

ปกคูลุมิโบราณสถีาน	ปรับปรุงภููมิิทัศน์ให้้สวิยงามิ	จัะสามิารถีใช้ประโยชน์จัากโบราณสถีานได้

	 	 	 ๑.๑.๙	 ใช้แนวิทางการประชาสมัิพินัธแ์ละการมิสีว่ินรว่ิมิ	ด้วิยการใชส้ือ่ตา่งๆ	เชน่สือ่โทรทัศน	์สือ่สารสนเทศ

และสื่อสิ่งพิมิิพิ์	ในรูปห้นังสือ	แผ่นปลิวิและสื่อสารสนเทศ	วิิทยุกระจัายเสียง	แผ่นป้ายประเภูทต่างๆ	ทั้งในเขตโบราณสถีานและ

พิื้นที่สาธารณะ	ปรับปรุงป้ายสื่อคูวิามิห้มิายทุกป้ายท่ีได้ติดตั้งไวิ้ให้้มิีรูปแบบท่ีสังเกตเห้็นได้ชัดเจันและเพิิ่มิเติมิในส่วินที่ยังไมิ่มิี	
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เพิือ่สร้างการรับรู้	เพิราะเป็นช่องทางที่เข้าถีึงประชาชนได้ง่าย

	 	 	 ๑.๑.๑๐	 ส่งเสริมิให้้มิีการปรับปรุง	ฟ่�นฟู	บูรณะสิ่งแวิดล้อมิในเเมิืองเก่า	ให้้มิีคูวิามิกลมิกลืนกับแห้ล่ง 

โบราณสถีานโดยประชาชนที่เช่าสถีานที่ของกรมิศิลปากรที่อาศัยโดยรอบร่วิมิมิือกันกับห้น่วิยงานที่เกี่ยวิข้อง

	 	 	 ๑.๑.๑๑	 มิีโบราณสถีานของชาติอีกห้ลายแห้่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในราชกิจัจัานุเบกษาแล้วิและที่ยัง 

ไมิ่ได้รับการขึ้นทะเบียน	อยู่ในสภูาพิทรุดโทรมิ	ยังไมิ่ได้รับการอนุรักษ์และพิัฒนา

	 	 	 ๑.๑.๑๒	 สร้างการมีิส่วินร่วิมิในการอนุรักษ์และพัิฒนาของชุมิชน	เช่น	เชิญชวินท้ังผู้สูงอายุและเยาวิชน 

มิาฝ่ึกอบรมิคูวิามิรู้เกี่ยวิกับพิื้นที่	จัะได้รู้จัักพิื้นที่ของตนเองมิากขึ้น	และเกิดคูวิามิภูาคูภููมิิใจัในท้องถีิน่

	 	 ๑.๒	 ด้านการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์

	 	 	 ๑.๒.๑	 ออกแบบเส้นทางเชื่อมิโยงแห้ล่งโบราณสถีาน	อำนวิยคูวิามิสะดวิกในการเข้าถึีง	จััดทำทางเดินที่

ปลอดภูัย	พิร้อมิอุปกรณ์สาธารณูปโภูคูอำนวิยคูวิามิสะดวิก	เช่น	โคูมิไฟ	มิ้านั่ง	ถัีงขยะ	และป้ายบอกทาง	เป็นต้น	

	 	 	 ๑.๒.๒	 จััดทำแผนที่ท่องเที่ยวิพิร้อมิคูู่มิือท่องเทีย่วิ		จััดทำเส้นทางท่องเที่ยวิ	เช่น	การท่องเทีย่วิทางรถีราง	

(จัำลอง)	ทางเดินเท้า	ทางรถีจัักรยาน	ทางสามิล้อชมิโบราณสถีาน	เรียงลำดับตามิห้มิายเลขกำกับแห้ล่งโบราณสถีานและมีิ 

ป้ายสื่อคูวิามิห้มิายที่บอกถีึงคูวิามิสำคูัญในแต่ละพิื้นที่

	 	 	 ๑.๒.๓	 ปรับปรุงแห้ลง่โบราณสถีานทีม่ิคีูวิามิพิรอ้มิ	เช่น	แนวิคูลองทอ่	คูลองสายบัวิ	ให้เ้ป็นแห้ลง่ทอ่งเทีย่วิ

ทางธรรมิชาติ	แห้ล่งพิักผ่อนห้ย่อนใจัของเมิืองได้

	 	 ๑.๓	 ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่พักผ่่อนหย่อนใจ

	 	 	 ๑.๓.๑	 เชื่อมิโยงเส้นทางคูลองท่อที่ได้มีิการพิัฒนาแล้วิและพิัฒนาเพิิ่มิเติมิให้้เป็นแห้ล่งท่องเที่ยวิทาง 

ธรรมิชาติ	พิักผ่อนห้ย่อนใจั	สถีานที่ออกกำลังกาย	ห้รือสถีานทีจ่ััดงานประเพิณีประจัำปีของจัังห้วิัดลพิบุรี

	 	 ๑.๔	 ด้านการสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้

	 	 	 ๑.๔.๑	 สำนักศิลปะและวิัฒนธรรมิ	มิห้าวิิทยาลัยราชภูัฏเทพิสตรีร่วิมิมืิอกับท้องถีิ่นและชุมิชน	นำผล 

การศึกษาในคูรั้งนี้	สร้างเนื้อห้าสาระเกี่ยวิกับที่มิาและคูวิามิสำคูัญของการสร้างคููเมิือง	กำแพิงเมิือง	ประตูเมืิอง	ป้อมิปราการ	 

ตามิห้ลักยุธศาสตร์การสร้างเมิืองการปกคูรองประเทศ	การเลือกที่ตั้ง	การออกแบบสิ่งก่อสร้าง	การได้รับอิทธิพิลทางด้าน

สถีาปัตยกรรมิจัากชาติตะวิันตก

	 	 	 ๑.๔.๒	 สถีาบันการศึกษา	จััดทำห้ลักสูตรท้องถีิ่นในรูปแบบสือ่ต่างๆ	และจััดกิจักรรมิย่อยๆ	นอกห้้องเรียน

สำห้รับนักเรียน	นักศึกษา	ได้สัมิผัสกับของจัริงที่มิีประวิัติศาสตร์อันทรงคูุณคู่า

	 	 	 ๑.๔.๓	 จััดทำการถีอดบทเรียน	 เรื่องคูวิามิสำคัูญและการอนุรักษ์และพัิฒนา	คููเมืิอง	กำแพิงเมืิอง	 

ประตูเมิือง	ป้อมิปราการ

	 	 	 ๑.๔.๔	 ส่งเสริมิให้้มิีการใช้ประโยชน์กับอาคูารเก่า	ห้รือสถีานท่ีวิ่างเปล่าอย่างเห้มิาะสมิ	เช่น	การจััดตั้ง 

ศูนย์ศึกษาประวิัติศาสตร์และโบราณคูดีเมิืองลพิบุรี	 เพิื่อเป็นศูนย์รวิมิคูวิามิรู้	ผลงานการวิิจััย	การคู้นคูว้ิา	การขุดคู้น	 

ด้านประวิัติศาสตร์และโบราณคูดี	เพิื่อเผยแพิร่คูวิามิรู้ต่างๆ

 ๒. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าวิจ้ยในคร้�งต่อไป

	 	 ๑.	 สำรวิจัโบราณสถีานของชาติในเมืิองเก่าลพิบุรีทั้งห้มิดที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจัจัานุเบกษา

เมิื่อปี	พิ.ศ.	๒๔๗๙	ที่มีิอยู่เป็นจัำนวินมิาก	เพิื่อกำห้นดขอบเขตให้้ชัดเจัน	เพิื่อการอนุรักษ์และพิัฒนาอย่างถีูกต้องและเห้มิาะสมิ

	 	 ๒.	 สำรวิจัโบราณสถีานทีส่ำคูญัในเมิอืงเกา่ลพิบุร	ีทีก่รมิศลิปากร	ไดข้ึน้ทะเบยีนไวิว้ิา่เป็นโบราณสถีานสำคูญัอนั

คูวิรคู่าแก่การอนุรักษ์	เพิื่อให้้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจัจัานุเบกษา	ให้้เป็นโบราณสถีานของชาติ	ซ้ึ่งยังมีิอยู่อีกเป็น

จัำนวินมิาก

	 	 ๓.	 ศึกษาคูวิามิคิูดเห็้นของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตโบราณสถีานของชาติ	เรื่องการอนุรักษ์และพัิฒนาแห้ล่ง

โบราณสถีานสำคูัญของชาติ
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ภาคูผนวก ก แผนทีแ่สดงทีต่ัง้คูเูมิอืง	กำแพิงเมิอืง	ประตนูำ้	ประตเูมิอืง	ปอ้มิปราการ	ในเขตเมิอืงเกา่ลพิบรุี	
 

ภาคูผนวก
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ภาคูผนวก ข แผนที่แสดงขอบเขตพิื้นที่เมิืองเก่าลพิบุรีที่มิีการกำห้นดพิื้นที่	(ZONNING)	
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กรมิศิลปากร.	การปฏิิว้ติปลิายแผ่นดินสมเด็จพิระนารายณ์แลิะการล่ิมสลิายของกรุงศร่อยุธิยา.	แปลโดย	แมิ้นมิาส	ชวิลิต.	

กรุงเทพิฯ:	กรมิศิลปากร,	๒๕๔๘.

กรมิศิลปากร.	กำแพิงเมือง ป้อม ประตู ถนนแลิะสะพิาน ตลิาดแลิะย่านการค้า คลิองแลิะท่ี่าเรือจ้างสม้ยกรุงศร่อยุธิยา. 

กรุงเทพิฯ:	ออนป้าจัำกัด,	๒๕๕๔

กรมิศิลปากร.	ตลิาดแลิะย่านการค้าขายสม้ยกรุงศร่อยุธิยา.	กรุงเทพิฯ:	ประชาชนจัำกัด,	๒๕๔๕

กรมิศิลปากร.	ถนนแลิะสะพิานสม้ยโบราณกรุงศร่อยุธิยา.	กรุงเทพิฯ:	ประชาชนจัำกัด,	๒๕๔๕

กรมิศิลปากร.	รายงานผลิการสำรวจแลิะจ้ดที่ำแผนที่่�ภูมิประเที่ศ มาตราส่วน ๑: ๔๐๐๐ บริเวณเมือง โบราณลิพิบุร่ จ้งหว้ด

ลิพิบุร ่แลิะงานศึกษาแลิะวิเคราะห์การใช้ระบบภูมสิารสนเที่ศ ในการวางแผนจ้ดการเมืองเก่าลิพิบุร.่	กรงุเทพิฯ,		๒๕๒๒.

กองอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิธรรมิชาติและศิลปกรรมิ.	โครงการกำหนดขอบเขตพิื�นที่่�เมืองเก่า เมืองเก่าลิพิบุร่. กรุงเทพิฯ:	๒๕๕๓.

การพิัฒนาจััดการคูวิามิรู้โบราณสถีานจัังห้วิัดลพิบุรี.	คลิองที่่อ.	สืบคู้นเมิื่อ	๒๗	เมิษายน	๒๕๖๑.

เกรียงไกร	เกิดศิริ	และคูณะ.	เมืองเก่าก้บการอนุร้กษ์แลิะพ้ิฒนา.	กรุงเทพิฯ.	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพิยากรธรรมิชาติ 

และสิ่งแวิดล้อมิ	กระทรวิงทรัพิยากรธรรมิชาติและสิ่งแวิดล้อมิและมิห้าวิิทยาลัยศิลปากร,	๒๕๕๓.

จัังห้วัิดลพิบุรี.	แผนที่่�ชุมชนเมืองเก่าลิพิบุร่.	กรุงเทพิฯ,	๒๕๔๘.

แชรแวิส,	นิโกลาส์.	ประวติ้ศาสตรธ์ิรรมชาตแิลิะการเมอืงแหง่ราชอาณาจก้รสยาม (ในแผน่ดินสมเด็จ พิระนารายณม์หาราช). 

แปลโดย	สันต์	ท.	โกมิลบุตร,	นนทบุรี:	ศรีปัญญา,	๒๕๕๐.

ดำรงราชานุภูาพิ,	สมิเด็จัฯ	กรมิพิระยา.	เที่่�ยวตามที่างรถไฟ.	กรุงเทพิฯ:	กรมิศิลปากร,	๒๕๕๗.

เดอ	ชัวิซ้ีย์,	บาทห้ลวิง.	จดหมายเหตุรายว้นการเดินที่างไปสู่ประเที่ศสยามในปี ค.ศ.1685 แลิะ 1686.	แปลโดย	สันต์	ท.	 

โกมิลบุตร,	นนทบุรี:	ศรีปัญญา,	๒๕๕๐.

ตาชาร์ด	บาทห้ลวิง.	จดหมายเหตุรายว้นการเดินที่างสู่ประเที่ศสยาม.	แปลโดย	สันต์	ท.	โกมิลบุตรกรุงเทพิฯ	:	กรมิศิลปากร.	

๒๕๑๐.

ตาชาร์ด	บาทห้ลวิง.	จดหมายเหตุการณ์เดินที่างคร้�งที่่� ๒ ของบาที่หลิวงตาชาร์ด.	แปลโดย	สันต์	ท.	โกมิลบุตร.	กรุงเทพิฯ	:	

กรมิศิลปากร.	๒๕๑๐.

น.	ณ	ปากน้ำ.	ศิลิปกรรมโบราณในสยามประเที่ศ.	กรุงเทพิฯ:	เมิืองโบราณ,	๒๕๒๔.

นิธิ	เอียวิศรีวิงศ์.	การเมืองไที่ยสม้ยพิระนารายณ์.	กรุงเทพิฯ:	มิห้าวิิทยาลัยธรรมิศาสตร์,	๒๕๒๗.

ปรีดี	พิิศภููมิิวิิถีี	“เมิกะโปรเจั็คูส์	 (Mega	Projects)	ของวิิศวิกรชาวิฝ่รั่งเศสที่ลพิบุรีในสมิัยสมิเด็จัพิระนารายณ์มิห้าราช”	 

สรรพิศาตร์ สรรพิศิลิป์ ถิ�นลิพิบุร่.	ลพิบุรี	:	คูณะวิิทยาการจััดการ	มิห้าวิิทยาลัยราชภูัฏเทพิสตรีและภูาคูี,	๒๕๕๙.

ปรีดี	พิิศภููมิิวิิถีี.	การพิ้ฒนาเส้นที่างที่่องเที่่�ยวเชิงประว้ติศาสตร์ สม้ยสมเด็จพิระนารายณ์มหาราช โดยใช้สถานที่่�ที่่องเที่่�ยว

ชาวลิพิบุร่.	ลพิบุรี	มิห้าวิิทยาลัยราชภูัฏเทพิสตรี	:	สามิลดา,	๒๕๖๓.

บุรรณานุกรมื
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ปรีดี	พิิศภููมิิวิิถีี.	ส้งคมอยุธิยาในสายตาฝร้�งเศสในร้ชกาลิสมเด็จพิระนารายณ์มหาราช.	ลพิบุรี:	สำนักศิลปะและวัิฒนธรรมิ	

มิห้าวิิทยาลัยราชภูัฏเทพิสตรี,	๒๕๕๘.

ภููธร	ภููมิะธน	(บก.).	ภาพิเก่าเลิ่าอด่ตลิพิบุร่.	ลพิบุรี:	ศูนย์ศิลปวิัฒนธรรมิ	สถีาบันราชภูัฏเทพิสตรี,	๒๕๔๐.

ภููธร	ภููมิะธน.	การสร้างเมืองลิพิบุร่ให้เป็นราชธิาน่ช้�นในในร้ชกาลิพิระบาที่สมเด็จพิระจอมเกลิ้าเจ้าอยู่ห้ว.	กรุงเทพิ	:	 

กรมิศิลปากร.	๒๕๒๕.

ภููธร	ภููมิะธน.	ความสำค้ญของคูเมือง ค้นดินกำแพิงเมืองลิพิบุร่.	ลพิบุรี	:	ห้น่วิยอนุรักษ์สิ่งแวิดล้อมิ

มิห้าวิิทยาลัยราชภูัฏเทพิสตรี.	สถาปัตยกรรมเมืองเก่าลิพิบุร่: คู่มือที่่องเที่่�ยวเมืองเก่า.	กรุงเทพิฯ:	อมิรินทร์พิริ้นติ้งแอนด์ 

พิับลิชชิ่ง,	๒๕๕๖.

ลิพิบรุ.่	กรงุเทพิฯ.	สำนกังานนโยบายและแผนทรพัิยากรธรรมิชาตแิละสิง่แวิดลอ้มิ	กระทรวิงทรพัิยากร	ธรรมิชาตแิละสิง่แวิดลอ้มิ

และมิห้าวิิทยาลัยศิลปากร,	๒๕๕๓.

ลาลูแบร์.	จดหมายเหตุลิาลิูแบร์ ราชอาณาจ้กรสยาม.	แปลโดย	สันต์	ท.โกมิลบุตร,	นนทบุรี:	สำนักพิิมิพิ์ศรีปัญญา,	๒๕๕๒.

วินัิย	พิงศ์ศรเีพีิยร	และตรงใจั	หุ้ตางกรู.	(บก.).	มรดกความที่รงจำแห่งนพิบุรศ่รล่ิโวท้ี่ยปรุะ.	กรงุเทพิฯ:	ศูนย์มิานษุยวิิทยาสิรนิธร,	

๒๕๕๘.

ศักดิ์ชัย	สายสิงห้์.	ลิพิบุร่หลิ้งว้ฒนธิรรมเขมร.	กรุงเทพิฯ:	มิติชน,	๒๕๕๙.

ศิลปากร,	กรมิ.	จดหมายเหตุเรื�องพิระราชไมตร่ในระหว่างกรุงสยามก้บกรุงจ่น.	กรุงเทพิฯ:	ดำรงธรรมิ,	๒๕๑๑.

ห้วิน	พิินธุพิันธ์.	ประว้ติศาสตร์เมืองลิพิบุร่.	กรุงเทพิฯ:	โอเดียนสโตร์,	๒๕๕๙.
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ที�ปรึกษา 
ผศ.จัินตนา	เวิชมิี		 	อธิการบดีมิห้าวิิทยาลัยราชภูัฏเทพิสตรี

ผศ.วิิไลวิรรณ	ฉ่�่าพิิรุณ		 	ผู้ทรงคุูณวิุฒิส�านักศิลปะและวิัฒนธรรมิ

อาจัารย์เชาวินาท	เพิ็งสุข		 	ผู้ทรงคุูณวิุฒิส�านักศิลปะและวิัฒนธรรมิ

นายธีรสินทร	์กิ่งจั�าปา	 	ผู้ทรงคุูณวิุฒิส�านักศิลปะและวิัฒนธรรมิ

ผู้ศึึกษาคู้นคูว้า
ผศ.วิิไลวิรรณ	ฉ่่ำพิิรุณ	 	

รศ.ดร.ปรีดี	พิิศภููมิิวิิถีี	

ผู้ดิำเนินการ
ผศ.ดร.จัุติรัช	อนุกูล	 ผู้อำนวิยการสำนักศิลปะและวิัฒนธรรมิ

อาจัารย์ภูาคูภููมิิ	เฉ่ลิมิวิัฒน์	 รองผู้อำนวิยการสำนักศิลปะและวิัฒนธรรมิ

อาจัารย์ณฤทธิ์	ประจังแต่ง		 รองผู้อำนวิยการสำนักศิลปะและวิัฒนธรรมิ

นางสาวิสมิดา	วิินิจักำธร	 ห้ัวิห้น้าสำนักงานผู้อำนวิยการฯ

นางสาวิชุติมิา	อิ่มินิรันต์	 เจั้าห้น้าที่บรหิ้ารงานทั่วิไป

นางสาวิณัฐธวิัลรัตน์	ดอกไมิ้งามิ				 นักวิิชาการศึกษา

นายสุชาติ	อ่อนสันทัด		 ผู้ปฏิบัติงานบรหิ้าร

สำนักศึิลปะและวัฒนธีรรมื มืหาวิทย่าลัย่ราชภัฏเทพสตูรี
ถี.นารายณ์มิห้าราช	ต.ทะเลชุบศร	อ.เมิืองลพิบุรี	จั.ลพิบุรี	๑๕๐๐๐

โทรศัพิท์/โทรสาร		๐	๓๖๔๑	๓๐๙๖

www.culture.tru.ac.th/
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การศึกษาสภาพ
คูเมือง คูนดินกำาแพ

งเมือง ประตูเมืองและป้อมืปราการเมืองเก่าลพ
บุรี

การศึึกษาสภาพคููเมืือง 
คูันดิินกำาแพงเมืือง ประตููเมืือง 
และป้อมืปราการเมืืองเก่าลพบุุรี

การศึึกษาสภาพคููเมืือง คูันดิินกำาแพงเมืือง 
ประตููเมืืองและป้อมืปราการเมืืองเก่าลพบุุรี

ผศึ.วิิไลวิรรณ ฉ่ำำ�าพิรุณ 
 รศึ.ดิร.ปรีดีิ พิศึภูมิืวิิถีี  

สำานักศิึลปะและวัิฒนธรรมื มืหาวิิทยาลัยราชภัฏเทพสตูรี
ประตููชััย
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