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This dissertation is a study of modern architecture in lopburi. That was 

constructed in the first period of general Pibulsongkram was the prime minister of 

Thailand during 1938 to 1944 and the second period during 1948 to 1957. The propose 

of this study to examine political ideology that reflect from the modern architecture 

after the revolution in 1932 in lopburi. The development of lopburi city was influence 

by the political policy of the prime minister during 1932 to 1957. In this content is 

present the military role of the prime minister that reflect in modern architecture to 
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political ideology and nationalism symbolic in the modern architecture in lopburi and 

develop this city to be the military center of Thailand. This is a beginning of 

development policy in rural area and the planning of development policy of Thailand. 

In this study to collect data about modern architecture in lopburi during 1932 to 1957 

to represent the policy of general pibulsongkram. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

 สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern Architecture) เป็นการรับอิทธิพลตะวันตก ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงระบบทุนนิยม หลักสําคัญ คือ ต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยมเก่าๆ 

เช่น “การต่อต้านสถาปัตยกรรมรูปแบบเดิม ช่ืนชมเครื่องจักร วัสดุและการก่อสร้างแบบใหม่”1 และ       

มีแนวความคิดในการบุกเบิกสถาปัตยกรรมยุคใหม่โดยสถาปนิกไทยรุ่นใหม่ที่สําเร็จการศึกษาจาก

ยุโรป และได้นําเข้ารูปแบบสถาปัตยกรรมใหม่เหล่าน้ีมาด้วย การศึกษาสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกใน

สยามสมัยรัชกาลที่ 4 – พ.ศ. 2480 ได้กล่าวไว้ว่า  

 

“สถาปนิกไทยสนใจแต่รูปแบบเท่าน้ัน ยังไม่ได้พบการถกเถียงประเด็นทางปรัชญาอะไรท่ี

ลึกซ้ึงท่ีอยู่เบื้องหลังแบบดังกล่าวเลย  อย่างเช่น สุนทรีย์แห่งเคร่ืองจักร อันเป็นหัวใจของ

สถาปัตยกรรมโมเดิร์น และทราบว่า งานชนิดน้ีเป็นงานท่ีผลิตขึ้นมาเพ่ือตอบสนองมวลชน ใช้

งานได้ ทนทาน ราคาถูก มาจากเยอรมนีและออสเตรีย และแพร่หลายในยโุรป และยังกล่าวถึง 

อาคารกระทรวงยุติธรรม และศาลอาญา อันเป็นรูปแบบท่ีมีการเบี่ยงเบนไปจากงานโมเดิร์น”2   

 

 หลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สถาปัตยกรรมจึงมีการพยายาม

สะท้อนแนวความคิด และอุดมการณ์ชาตินิยมบางอย่างในการแสดงออกถึงรูปแบบ สัญลักษณ์ทาง

การเมืองใหม่ การปกครองแบบใหม่ อย่างที่เรารู้จักกันดีในนามของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ

ลักษณะของรูปแบบอาคารใหม่ๆ อย่างเช่น อาคารริมถนนราชดําเนิน กรุงเทพฯ จึงเป็นการนํา

รูปแบบอาคารทันสมัยในแบบตะวันตกยึดแนวรูปทรงเรขาคณิต ตัดทอนสิ่งประดับตกแต่งอาคาร เน้น 

                                                             
1สมชาติ จึงสิริอารักษ์, ลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง พ.ศ. 2480 ; สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 – 
พ.ศ. 2480 (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 540. 

2เรื่องเดียวกัน, 519. 
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ความสัมพันธ์ของรูปทรงพื้นผิว และเส้นตรงของส่วนประกอบอาคาร มีลกัษณะคล้ายกล่อง มกีันสาด

และก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  จากการศึกษาพัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมอดีต ปัจจุบัน 

และอนาคตของประเทศไทย ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า “กลุ่มสถาปนิกไทยที่สําเร็จการศึกษามาจาก

ต่างประเทศได้ออกแบบอาคารที่มีแนวทางของรูปแบบสถาปัตยกรรมในแบบตนเอง โดยรับแนวคิด

เรื่องอิทธิพลแบบสมัยใหม่และการลอกเลียนแบบอย่างตะวันตกมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับอากาศ

เมืองร้อนและฝนการออกแบบตามหลักการประหยัดที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อสะท้อน

รูปแบบที่ตรงไปตรงมา และเรียบง่าย เหมาะกับการใช้สอย”3 

 ทั้งน้ีได้มีการแบ่งรูปแบบและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมและอาคารภายหลังที่มีการ

ปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2547 แสดงถึงการพัฒนารูปแบบเพื่อตอบสนองประโยชน์

ใช้สอยมากข้ึน จากการศึกษาวิวัฒนาการทางด้านการผังเมือง ยังกล่าวถึง “การก่อสร้างอาคาร

สมัยใหม่ (Modern style) และการตัดทางหลวงแผ่นดินจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดต่างๆ แม้

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ( พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2488 ) กรุงเทพมหานคร ก็ยังมกีารพัฒนาเมือง เช่น 

การสร้างอาคารริมถนนราชดําเนิน และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในพ.ศ. 2483 และอนุสาวรีย์ชัย

สมรภูมิ ใน พ.ศ. 2485 การสถาปนาสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ และศิลปากร ใน พ.ศ. 2486”4 ซึ่งเป็นอาคารที่เกิดข้ึนจากแนวความคิด และ

อุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และการพัฒนาทางด้าน

การศึกษา และอุตสาหกรรม เช่น “การก่อสร้างที่ทําการกระทรวงการอุตสาหกรรม ที่ทําการกรม

วิทยาศาสตร์ และกรมโลหกิจบริเวณถนนพระรามที่ 6 พญาไท โรงงานโลหกรรมเพื่อผลิตเหล็ก 

นอกเหนือโรงงานถลุงเหล็กของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด”5 และการก่อสร้างบริเวณถนนราชดําเนิน

                                                             
3วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคนอื่นๆ, การพัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงาน

สถาปัตยกรรมอดีต ปัจจุบัน และอนาคต (กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2536), 45. 

4สิทธิพร ภิรมย์รื่น, วิวัฒนาการของชุมชนและการวางผังเมืองในประเทศไทย: หนังสือ
การออกแบบผังเมือง (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 31 – 32. 

5วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคนอื่นๆ, การพัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงาน
สถาปัตยกรรมอดีต ปัจจุบัน และอนาคต, 45. 
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นอก พบว่า “มีการก่อสร้างอาคารกระทรวง ทบวง กรมต่างๆในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 

2500 ที่ทําการองค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2496 อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน พ.ศ. 2497  การสร้าง

อาคารสงเคราะห์ในแบบเรือนแถวไม้ และแบบบ้านเด่ียว เช่น บริเวณ คลองประปา คลองตัน พิบูลย์

เวศน์ พิบูลวัฒนา และทุ่งมหาเมฆ ใน พ.ศ. 2499 และสร้างสะพานกรุงธน (สะพานแห่งที่ 3 ของ

กรุงเทพฯ) รวมถึงสะพานข้ามแม่นํ้าบางปะกง ฉะเชิงเทรา และสะพานรถไฟพระราม 6 และในจังหวัด

อุตรดิตถ์ และสุราษฎร์ธานี อาคารโรงงานยาสูบ ในพ.ศ. 2500”6 และ “การสร้างวิทยาลัยเทคนิค

กรุงเทพฯ และภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ (สงขลา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ภาคเหนือ 

(วิทยาเขตพายัพ)”7 

 หนังสือ ศิลปะสถาปัตยกรรมคณะราษฎร ได้กล่าวถึง การสร้างงานสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่   ที่สะท้อนยุคสมัย และความเจริญก้าวหน้า ในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองของคณะราษฎรที่

เกิดข้ึนจากการปฏิวัติการปกครองหลัง พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2490 เพื่อเป็นอนุสรณ์ของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ สถาปัตยกรรมแบบทันสมัย และ สถาปัตยกรรม

ไทยเครื่องคอนกรีต เพื่อแสดงความเรียบง่าย และเรียบเกลี้ยง รูปทรง เส้นตรง แบบกล่องสี่เหลี่ยม ไม่

นิยมประดับลวดลาย หลังคาแบนแบบมีดาดฟ้า เรียกว่า “หลังคาทรงตัด” หรือ นิยมตัดทอน

รายละเอียด และองค์ประกอบที่อ่อนช้อย และพริ้วไหวออกให้เหลือเพียงรูปทรงเราขาคณิตที่เรียบ

ง่าย สะท้อนคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก”8 และได้กล่าวถึง “จอมพล ป.พิบูล

สงคราม ข้ึนดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. 2481 ได้ให้ความสําคัญภายใต้แนวความคิด 

ชาตินิยม – ทหารนิยม จนเป็นอุดมการณ์หลักของสังคมไทย ภายใต้ร่มธงของ ลัทธิผู้นํา”9 เช่น การ

สร้างอนุสาวรีย์ประติมากรรมวีรบุรุษของชาติไทย และงานนูนตํ่าที่แสดงเรื่องราวของทหาร หรือ

หน้าที่พลเมือง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม และอุดมการณ์รักชาติ หรือประดับอยู่เหนืออาคาร

                                                             

 6สิทธิพร ภิรมย์รื่น, วิวัฒนาการของชุมชนและการวางผังเมืองในประเทศไทย: หนังสือ
การออกแบบผังเมือง, 32. 

7วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคนอื่นๆ, การพัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงาน
สถาปัตยกรรมอดีต ปัจจุบัน และอนาคต, 46. 

8ชาตรี ประกิตนนทการ,“ศิลปะคณะราษฎร” ศิลปะสถาปัตยกรรมคณะราษฎร 
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 195 – 196. 

9เรื่องเดียวกัน, 142–143. 
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สาธารณะต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่พบเห็นเข้าใจถึงเรื่องราว หรือสัญลักษณ์ที่

แสดงออกและสามารถเข้าใจได้ง่ายและในการศึกษาที่ผ่านมา ยังเป็นการมุ่งเน้นการศึกษาอาคาร และ

พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก และการกล่าวอ้างถึง การศึกษาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัด

ลพบุรี ก็ยังเป็นเพียงการเลือกเฉพาะศึกษาอาคารบางหลัง หรืออาคารในเมืองที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็น

ในเชิงการท่องเที่ยวมากกว่าหรือต้องการกล่าวถึงสัญลักษณ์บางอย่างเท่าน้ัน จึงเหมาะสมที่จะ

ทําการศึกษารวบรวมกลุ่มอาคารในยุคสมัยใหม่ในเมืองลพบุรีที่มีปริมาณค่อนข้างมาก อีกทั้ง ยังไม่มี

การศึกษาถึงรูปแบบและที่มา 

 เมื่อกล่าวถึง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งส่งผลทั้งด้านความสัมพันธ์ทางการปกครอง ไม่

ว่าจะด้านการเมืองและการทหาร ทําให้เกิดการบุกเบิกและพัฒนาเมืองลพบุรีอย่างจริงจัง โดนเฉพาะ

เมื่อสมัยเป็นนายกรัฐมนตรี สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้เกิดข้ึนในเมืองลพบุรี ส่งผลต่อสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมที่ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับอุดมการณ์ทางการปกครอง และ

ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่ผังเมืองจากเมืองเก่าสู่เมืองใหม่ โดยมีการตัดถนนและขยายเมืองไปทางทิศ

ตะวันออก การออกแบบระบบ และการวางผังเมืองในรูปแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารในพระราช

กิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 หน้า 1247 – 1249 ซึ่งเป็นพระราชกฤษฎี

การกําหนดเขตที่ดินบริเวณต้ังแต่อําเภอเมืองลพบุรี ไปจนถึงจังหวัดสระบุรี ในพุทธศักราช 2479  

โดยระบุว่า “ไว้สําหรับประโยชน์ในราชการทหาร”10 หรือ การแสดงอาณาเขตโดยการสร้างประตูค่าย

สมเด็จพระนารายณ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าสู่พื้นที่ การขยายและย้ายกองกําลังทหารมายัง

จังหวัดลพบุรี การย้ายอาคารราชการสําคัญเข้าไปอยู่ในพื้นที่เมืองใหม่ สร้างอาคารที่มีรูปแบบและ

สัญลักษณ์ใหม่ๆ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงแรม และวงเวียนสระแก้ว ซึ่งการสื่อความหมายก็ยังตอบไม่ได้

ชัดเจนนักว่า คืออะไร แต่ กลุ่มอาคาร และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดลพบุรี ก็ถือได้ว่า เป็น

อาคารทันสมัยที่สร้างข้ึนในยุคเดียวกับกรุงเทพมหานครเช่นกัน และการประดับตกแต่งตาม

อุดมการณ์ชาตินิยม เช่น การสร้างธงชาติ การประดับเน้ือเพลงปลุกใจไว้ที่อาคารสะท้อนให้เห็นถึง

ลักษณะและแนวความคิดทางด้านการสร้างวัฒนธรรมในด้านอื่นๆ ของจอมพล ป.พิบูลสงครามอยู่

ด้วย เช่น การปฏิวัติทางภาษาที่ปรากฏอยู่ เช่นคําว่า ทหานบก เป็นต้น 

                                                             
10“ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องเปลี่ยนตัวกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตาม

พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงสายดอนเมือง – สระบุรี – ลพบุรี 
พุทธศักราช 2479,” ราชกิจจานุเบกษา, 55 (23 พฤษภาคม 2481): 357. 
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 สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  โดยในช่วง

การนําของพันเอกหลวงพิบูลสงครามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รองผู้บัญชาการทหารบก 

และได้รับยศเป็น นาวาอากาศเอก จนกระทั้งรับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ในช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2480 - 

2487) และช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2491 – พ.ศ. 2500) เป็น จอมพล ป.พิบูลสงคราม มีการสร้างอาคาร

สมัยใหม่สามารถแบ่งเป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ ดังน้ี 

 1. อาคารทางการทหาร คือ อาคารชาโต้ ตําบลเขาพระงาม เป็นสถานที่ตรวจการณ์ 

สร้างข้ึนใน พ.ศ.2487 

 2. อาคารทางการศึกษา คือ อาคารเรียน 1 และ 2 ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร

เรียน 1 ของโรงเรียนสตรีลพบุรี (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี) ใน พ.ศ. 2481 และ

อาคารเรียนแผนกอนุบาล ใน พ.ศ. 2486 และอาคารเรียน 3 , ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร

เรียน 2 ของโรงเรียนสตรีลพบุรี และอาคารหอประชุมของทั้ง 2 สถาบัน และอาคารดนตรีไทย ที่สร้าง

ในปี พ.ศ. 2496 

 3. อาคารโรงพยาบาลอานันทมหิดล จํานวน 5 อาคาร คือ อาคารอํานวยการ อาคาร

ศัลยกรรม อาคารสูตินารีเวชกรรม เป็นอาคารแบบเดียวกันจํานวน 2 อาคารเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.

2480 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 8) เสด็จมาทําพิธีเปิดปฐมฤกษ์ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.

2481 และอาคารปฏิบัติการแพทย์ สร้างใน พ.ศ. 2486 

 4. อาคารที่ว่าการอําเภอเมือง ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 1 อาคารย้ายเข้าเทศบาลเปิดใหม่ 

ในปีพ.ศ.๒๔๘๒ ส่วนอาคารศาลากลางจังหวัด ได้รื้อและสร้างข้ึนใหม่เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์  

อาคารรมณียสถาน ดังน้ี อาคารโรงแรมทหานบก สร้างใน พ.ศ. 2480 – พ.ศ. 2481และอาคารโรง

ภาพยนต์ทหานบก สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2482 

 5. อาคารที่พักอาศัย และอาคารพานิช โดยแบ่งเป็น อาคารรับรองจํานวน 3 หลัง คือ  

  1. บ้านพักของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม สร้างในปี พ.ศ. 2481   

 2. อาคารพิบูลสงคราม สร้างในปี พ.ศ. 2496  

 3. อาคารเอราวัณ  

 6. อาคารพานิช บริเวณริมถนน และโดยรอบของวงเวียนศรีสุริโยทัย   (ปัจจุบัน เรียกว่า 

วงเวียนสระแก้ว) สันนิษฐานว่า สร้างในปี พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2483 
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 หากแบ่งลักษณะอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็น

นายกรัฐมนตรีทั้งสองยุคน้ันอาจเห็นได้ว่า อาคารสมัยใหม่ในช่วงที่ 1 น้ัน มีจํานวนมากกว่า และ

แตกต่างจาก ช่วงที่ 2 ที่สร้างในกลุ่มอาคารทางด้านการศึกษา จํานวน 5 หลัง และกลุ่มอาคารที่พัก

รับรอง “อาคารพิบูลสงคราม” เพียงอาคารเดียว  

 ทั้งน้ี ในการศึกษาที่ผ่านมา เน้นการศึกษาไปที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก จึงเหมาะสมที่

จะทําการศึกษาเพื่อรวบรวมงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ได้สร้างสถาปัตยกรรมใหม่ข้ึนมา โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ที่อ้างอิงมาจากกรุงเทพมหานคร ที่อาจ

สัมพันธ์หรือแตกต่างกันได้ ซึ่งในความเป็นจริงน้ัน แตกต่างจากสภาพสังคมเมือง และขนบธรรมเนียม

ของชาวลพบุรีอย่างสิ้นเชิง จนมีคําที่ใช้เรียกเพื่อแบ่งแยกพื้นที่น้ีว่า “เมืองใหม่” บ้างก็เรียกว่า “เมือง

ทหาร” ย่ิงเป็นการบอกได้ชัดเจนว่า เมืองที่ถูกสร้างข้ึนใหม่น้ี ไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์ของชุมชน

อย่างต่อเน่ือง แต่ เป็นการสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงในเชิงสัญลักษณ์บางอย่างทางการปกครอง

ของจอมพล ป.พิบูลสงครามในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรี  

 การศึกษาครั้งน้ี จึงต้องการทบทวนถึง แนวความคิดในการสร้างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นสัญลักษณ์เชิงการเมืองการปกครองที่ส่งผลต่อสภาพสังคม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งทัศนคติของประชาชนในการนําไปสู่การพัฒนา

ประเทศในแบบตะวันตกของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งที่ 1 (พ.ศ. 

2481 - พ.ศ. 2487) และครั้งที่ 2 ( พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2500 ) 

 

2. วัตถุประสงค์ทางการศึกษา  

 1. ต้องการศึกษา และรวบรวมสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดลพบุรี สมัยจอมพล ป. 

พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี คือ ช่วงที่ 1 (พ.ศ.2481 - พ.ศ. 2487) ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2491- พ.ศ.

2500)  

 2. เพื่อนําไปสู่การศึกษาแนวความคิดที่มีต่อการสร้างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในลพบุรี 

 3. และเพ่ือศึกษาคุณค่าทางด้านสัมพันธ์ หรือความแตกต่างกันของสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี 
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3. ขอบเขตทางการศึกษา  

 1. การศึกษาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีในสมัยจอมพล ป.พิบูล

สงครามเป็นนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2500 

 2. การศึกษานโยบายและแนวความคิดทางการปกครองของจอมพล ป.พิบูลสงครามที่

กล่าวถึงจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2500 

 3. การศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และ

เศรษฐกิจในจังหวัดลพบุรีระหว่าง พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2500 

 

4. วิธีการศึกษา  

 แบ่งวิธีการศึกษาให้ได้ข้อมลูออกมาเป็น 2 แบบ  

 1. ลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจ และรวบรวมข้อมูล และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม สังคม

วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ จากการสัมผัสและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน

จังหวัดกรุงเทพ และจังหวัดลพบุรี  และอยู่ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  

 2. รวบรวมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม สังคมวัฒนธรรม 

การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ และวิเคราะห์จากศึกษาเดิม และการศึกษาใหม่ทั้งจากเอกสาร 

และหนังสือในห้องสมุดของส่วนพื้นที่ในลพบุรี และจังหวัดกรุงเทพ และอื่นๆ เช่น งานวิจัยฯ 

วิทยานิพนธ์ หนังสือ เปน็ต้น 

  2.1 แหล่งข้อมูล 

  ปฐมภูมิ การสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ จากเหตุการณ์ต่างๆ

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ภายในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี และกรุงเทพฯ ทั้ง

ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

  ทุติยภูมิ คือ การลงพ้ืนที่ในการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยฯ วิทยานิพนธ์และ

หนังสือภายในห้องสมุดต่างๆและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

การเมืองการปกครอง ภายในพ้ืนที่ในลพบุรี และจังหวัดกรุงเทพ  

  อุปกรณ์ทางการค้นคว้า 

  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางการสํารวจพื้นที่  

  1. เครื่องมอืวัดระยะ ตลบัเมตร กล้องสํารวจ 
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  2. สมุดจดบันทึกเครื่องอัดเสียง 

  3. กล้องถ่ายภาพ วีดีโอ พร้อมโปรแกรม 

  4. อุปกรณ์การเขียนงานทั้งสํารวจ เขียนแบ 

  5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบชุด 

 

5. สรุปผลและนําเสนอผลงาน 

 1. อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และแผนผังแสดงความเหมือน หรือสัมพันธ์ หรือ

แตกต่างกันของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 2. การวิเคราะห์ และพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในลพบุรี ผ่านแนวความคิด

ทางอุดมการณ์ของจอมพลป.พิบูลสงครามในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรี ในช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 

2487) ช่วงที่ 2 ( พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2500 ) 

 3. แสดงคุณค่าด้านความสัมพันธ์ หรือความแตกต่างกันของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ใน

แบบจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
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บทท่ี  2 
บทบาททางการเมือง การทหารของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

 
แนวความคิดในการสร้างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี เป็นสัญลักษณ์

เชิงการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญท่ีส่งผลทางกายภาพ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม รวมท้ังทัศนคติของประชาชน ในการนําไปสู่การพัฒนาประเทศในแบบตะวันตกได้
ก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะ ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีใน
ครั้งท่ี 1 (พ.ศ. 2481-พ.ศ. 2487) และครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2491-พ.ศ. 2500) 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนักเรียนทุนฝรั่งเศส และเป็น 1 ใน 7 ของแกนนํา
คณะราษฎรสมัยศึกษา ณ ประเทศฝร่ังเศส ศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่ พ.ศ. ๒๔๗๐ เข้าประจําการกรม
ยุทธการทหารบก กรมเสนาธิการทหารบก และจเรทหารบกตามลําดับ สอนวิชาปืนใหญ่ให้นายทหาร
ชั้นสูง  

การประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันท่ี 24 มิถุนายน 2475 เป็นต้นมา ถือได้ว่า 
กองทัพ หรือกลุ่มผู้นําทางการทหาร ได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองการปกครองในยุคแรก คือ พ.ศ. 
2475 – พ .ศ .  2500 เ ป็ นบริ บทหนึ่ ง  ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ นกา ร เปลี่ ยนแปลงการปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบริบทอ่ืนๆ ทางสังคมไทย จึงค้นคว้าเรื่อง
การเมืองการปกครองในภาคสังคม และสถานการณ์ท่ัวไป โดยเน้นบทบาททางการทหารท่ีเกิดข้ึนใน
กรุงเทพฯ และลพบุรี  

 
บทบาททางการเมือง การทหาร ภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ประเทศสยาม เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอํานาจการปกครองแบบเดิม เข้าสู่การ
ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ใน
การพัฒนาประเทศ นับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ท้ังทางการศึกษา 
ประวัติศาสตร์ความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์ต่างๆ โดยกลุ่มท่ีเรียกตนเองว่า “คณะราษฎร” ท่ี
ประกอบไปด้วย นายทหารร่วมอยู่ด้วยจํานวน 14 คน การก่อการของคณะราษฎรน้ี “เป็นการยึด
อํานาจ ซ่ึงขาดฐานสนับสนุนจากประชาชน”1  

                                                            
1เฉลิมเกียรติ  ผิวนวล, ประชาธิปไตยแบบไทย : ความคิดทางการเมืองของทหารไทย 

(พ.ศ. 2519 - 2529) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), 23. 
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รัฐธรรมนูญฉบับแรกนั้น คณะราษฎรเน้นท่ีอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร คือ ถ่ายโอน
อํานาจของกษัตริย์นั้นให้ไปอยู่กับประชาชนแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นทรงอํานาจสูงสุดในแง่ของ
องค์กรของรัฐ แต่ว่าหลักคิดเช่นนี้ไม่ได้รับการใช้ในเวลาต่อมา จึงส่งผลให้เกิดการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับต่อมากลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับวันท่ี 10 ธันวาคม 2475 หลักการปกครองโดยถืออํานาจสูงสุด
นั้นจึงไม่ปรากฏข้ึนอีก มีการเปลี่ยนมาเป็นการจัดรูปการปกครองในระบบรัฐสภาท่ีมีการถ่วงดุล
อํานาจกันในรูปแบบท่ีเราเห็นอยู่ในปัจจุบันแทน2 โดยเป้าหมายของนายปรีดี พนมยงค์ อยู่ท่ีความสุข
สมบูรณ์ของประชาชนมากกว่าการเปลี่ยนแต่เพียงรูปแบบ และเขาวิจารณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสปี 1789 
ว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นการปฏิวัติท่ีไม่สมบูรณ์ 3  

หลังจากท่ีเกิดการเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจ โดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็เกิดความ
พยายามในการท่ีจะต่อต้านคณะราษฎร แต่สถานการณ์ภายในประเทศก็มิได้มีเอกภาพ ยังคงเกิด
ความขัดแย้งและนําไปสู่การต่อสู้ถึงข้ันใช้กําลังอาวุธ เกิดเหตุการณ์ปิดสภา และกําลังทหารท่ีมีการทํา
รัฐประหารยึดอํานาจครั้งแรก จากรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 
ครั้งนี้แถลงว่า พระยามโนฯ ได้บริหารราชการแผ่นดินไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ  

เหตุการณ์รัฐประหารโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา เพ่ือทําให้รัฐธรรมนูญใช้บังคับได้ 
เป็นรัฐประหารพิทักษ์รัฐธรรมนูญครั้งเดียวในประวัติศาสตร์การปกครองของไทย หลังจากนั้น มีการ
เปิดสภาผู้แทนราษฎรข้ึนอีกครั้ง เป็น “รัฐบาลคณะราษฎร”4 ภายใต้รัฐบาลพันเอกพระยาพหลพล
พยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2476 – พ.ศ. 2481) อัตราส่วนของทหารท่ีเป็นสมาชิก
ผู้แทนราษฎรก็เพ่ิมเป็น 48 คน 5 อีกด้วย 

 
 

                                                            
2วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คณะราษฎร์กับการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมาย : จาก ๑๐๐ ปี ร.ศ. 

130 ถึง 80 ประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2557), 25. 
3ณัฐพล ใจจริง, “100 ปี ของความพยายามสถาปนาระบอบประชาธิปไตย: “คณะ ร.ศ. 

130” และความเป็นมาของความคิด “ประชาธิปไตย” ในประเทศไทย” (กรุงเทพฯ: มติชน, 2554), 
104. 

4สุเจน กรรพฤทธิ์, “ป.พิบูลสงคราม จอมพลตราไก่ เล่าใหม่หลังครึ่งศตวรรษ, ปราบ
กบฏบวรเดช” สารคดี, 30, 352 (มิถุนายน 2557): 83. 

5เฉลิมเกียรติ  ผิวนวล, ประชาธิปไตยแบบไทย: ความคิดทางการเมืองของทหารไทย 
(2519 - 2529), 24. 
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บทบาทแนวความคิดทางการเมืองในแบบของทหารจึงมีความสําคัญและเก่ียวข้องกับ
การบริหารประเทศตามแนวความคิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในยุคแรก จึงมีหน้าท่ีสําคัญ 
คือ “ป้องกันรัฐธรรมนูญอันเป็นสัญลักษณ์ของระบอบใหม่ท่ีปกครองตามกฎหมาย”6 ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476 ข้ึน7 อีกท้ัง กรณีกบฏบวรเดช8 ท่ีได้
พยายามยึดอํานาจจากรัฐบาล แต่ก็ถูกปราบปรามโดยฝ่ายทหารของรัฐบาล ภายใต้การนําของพันโท
หลวงพิบูลสงคราม โดยรับหน้าท่ีเป็น ผู้บังคับกองกําลังผสม โดยภายหลังจากการปราบกบฏบวรเดช 
หลวงพิบูลสงคราม ได้รับยศเป็น พันเอก ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรองผู้
บัญชาการทหารบก9 สร้าง “อนุสาวรีย์ ปราบกบฏ” (อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ)10 หรืออนุสาวรีย์
หลักสี่ในปัจจุบัน จากเหตุการณ์ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7) ทรงสละ
ราชสมบัติ โดยให้เหตุผลว่า “ เนื่องจาก เหตุท่ีคณะผู้ก่อการมิได้กระทําให้มีเสรีภาพในการเมืองอย่าง
แท้จริง และประชาชนไม่ได้โอกาสออกเสียงก่อนท่ีจะดําเนินนโยบายอันสําคัญต่างๆ จึงเป็นเหตุให้มี
การกบฏข้ึน ถึงกับต้องต่อสู้ฆ่าฟันกันเองระหว่างคนไทย”11 

“รัฐบาลคณะราษฎร”12 ต้องการควบคุมความวุ่นวายอันเนื่องจากวิกฤตทางการเมือง 
ภายหลังในปี พ.ศ. 2476 เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามท่ีประกาศฯ ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ให้เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข ประกอบการรับทราบสถานการณ์ของโลกมีความตึงเครียดชัดเจนข้ึน รัฐบาลจึง

                                                            
6เฉลิมเกียรติ  ผิวนวล, ประชาธิปไตยแบบไทย: ความคิดทางการเมืองของทหารไทย 

(2519 - 2529), 23. 
7วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คณะราษฎร์กับการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมาย: จาก 100 ปี ร.ศ. 

130 ถึง 80 ประชาธิปไตย, 33. 
8คณะบุคคลกลุ่มหนึ่งท่ีเรียกตัวเองว่า “คณะกู้บ้านกู้เมือง” นําโดยนายพลเอกพระ     

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช กฤดากร  
9สุเจน กรรพฤทธิ์, “ป.พิบูลสงคราม จอมพลตราไก่ เล่าใหม่หลังครึ่งศตวรรษ, ปราบ

กบฏบวรเดช” สารคดี, 30, 352 (มิถุนายน 2557): 85. 
10ชาตรี ประกิตนนทการ, “ศิลปะคณะราษฎร” ศิลปะสถาปัตยกรรมคณะราษฎร 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 215. 
11วัชรินทร์  วรรณปักษ์, พิมพ์ครั้งท่ี 2, พระราชบันทึกรัชกาลท่ี 7; พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพฯ: สารประชากร, 2527), 97. 
12สุเจน กรรพฤทธิ์, “ป.พิบูลสงคราม จอมพลตราไก่ เล่าใหม่หลังครึ่งศตวรรษ, ปราบ

กบฏบวรเดช” สารคดี, 30, 352 (มิถุนายน 2557): 83. 
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ตัดสินใจท่ีจะต้องวางตัวเป็นกลาง ในขณะที่ความขัดแย้งของประเทศต่าง ๆ กําลังจะกลายเป็น
สงคราม และต้องเร่งสร้างแสนยานุภาพให้กองทัพไทย13 โดยภารกิจการ “เตรียมรบ” เป็นความ
รับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พันเอกหลวงพิบูลสงคราม) จึงได้จัดตั้งกรมยุวชน
ทหาร14 ระดับชั้นมัธยมชายในกรุงเทพฯและการใช้อาวุธอย่างถูกวิธี และโรงเรียนเทคนิคทหารบก ใน
ปี พ.ศ. 247715 โดยในปี พ.ศ. 2475 นโยบายและการสร้างแสนยานุภาพทางทะเล สั่งต่อเรือตอร์ปิโด
ขนาดใหญ่ ๒ ลํา จากอิตาลี คือ เรือหลวงตราด และเรือหลวงภูเก็ต และเพ่ิมข้ึนอีก ร่วม 20 ลํา16 
ส่วนทางอากาศนั้นได้สั่งซ้ือเครื่องบินขับไล่เครื่องฮอว์กจํานวนหลายฝูงจากสหรัฐอเมริกา17   

พ.ศ. 2478 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เดินทางไปยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เพ่ือเจรจายกเลิกสนธิสัญญาท่ีไม่เสมอภาค และได้ไปดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพ่ือแก้ไขสนธิสัญญา เหล่านั้น 18 การเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาของมหาวิทยาลัยแห่งท่ี 2 ของ ประเทศ คือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 
ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2480 รัฐบาลแถลงนโยบายด้านการศึกษาว่า “รัฐบาลจะได้จัดให้มีผู้รู้ทางด้าน
การศึกษาจนอ่านออกเขียนได้และเข้าใจหน้าท่ีพลเมือง” 

ทางเศรษฐกิจและการเงินการคลังมีความม่ันคงตลอดมา เน้นนโยบายการพัฒนาการ
เกษตร และการประมงด้วยการส่งเสริมในด้านต่างๆ เช่น กรมชลประทาน การสํารวจโฉนดท่ีดิน การ
สหกรณ์ และการจัดต้ังโรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมกสิกรรม และวิจัย
ทรัพยากรภายในประเทศเพ่ือนําไปผลิตสินค้า  

หลวงวิจิตรวาทการ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร (พ.ศ.  2477 – พ.ศ. 2485) ได้
จัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขันโต้วาทีและมอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ   

กระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้บริษัท ศรีกรุงของนายมานิต วสุวัต และสมาชิกวสุวัต 
สร้างโรงถ่ายภาพยนตร์พูด หรือภาพยนตร์เสียงท่ีบางกะปิ เพ่ือเผยแพร่ภารกิจของทหารทั้ง 3 เหล่า
ทัพ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้ประชาชนเข้าใจ ภูมิใจ และสนับสนุนภารกิจทหารของชาติ เรื่อง เลือด

                                                            
13วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทย กับ สหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวน 

(กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2544), 137 – 138. 
14เรื่องเดียวกัน, 138. 
15เรื่องเดียวกัน, 139. 
16เรื่องเดียวกัน, 142. 
17เรื่องเดียวกัน, 144. 
18เรื่องเดียวกัน, 137 – 138. 
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ทหารไทย โดยขุนวิจิตรมาตรา19 เข้าฉายปี พ.ศ. 2478 โดยมุ่งหมายท่ีจะปลูกจิตสํานึกชาตินิยมลงใน
วิญญาณของคนไทย นวนิยายในปี 2480 เช่น “ข้างหลังภาพ” ของศรีบูรพา “ผู้ดี” ของดอกไม้สด20  
ท่ีสะท้อนสังคมไทยในยุคเดียวกัน แต่ต่างมุมมอง ได้ปรากฏสู่สายตาประชาชนส่งผลให้ยอดขาย
ประเภทรักโศกท่ีนิยมกันมากนั้น การจัดตั้งคริสตจักรแห่งประเทศไทย และการประกวดนางสาวสยาม
ข้ึนเป็นครั้งแรก21 รวมไปถึงเพลงไทยสากลของภาพยนตร์เสียง ศรีกรุง พรานบูรพ์ และเพลงสุนทรา
ภรณ์ ได้แทรกอยู่ในบรรยากาศของสังคมไทย ตั้งแต่ปลายสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาจนกระทั้งเกิด
สงครามมหาเอเชียบูรพา ไปจนถึงยุคหลังสงครามโลก 

พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย เช่น เครื่องโทรศัพท์อัตโนมัติในกรุงเทพฯ การทาง
รถไฟอีสาน อุดร – ขอนแก่น สถานพยาบาล สนามบินหลายๆแห่ง สุขศาลา ไฟฟ้า ประปา ได้ขยาย
ออกไปอย่างกว้างขวาง22  

พอสรุปสั้นๆ ถึง “บทบาททางการทหาร” ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 
2475 - พ.ศ. 2481 ) เกิดจากปัญหาแนวความคิดในการบริหารประเทศท่ีล้วนรับอิทธิพลตะวันตก 
ทางการศึกษา เทคโนโลยีสมัยใหม่  ล้วนปลูกฝั่งค่านิยม อุดมการณ์ และความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบ 
ซ่ึงก่อให้เกิดแนวความคิดสมัยใหม่ (หัวใหม่) ด้วยตําแหน่งหน้าท่ีทางการทหาร ควบคุมกําลังทหาร 
โดยเฉพาะตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบก หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงมีความสําคัญ คือ 
ป้องกันรัฐธรรมนูญ อันเป็นสัญลักษณ์ของระบอบใหม่ ทหารรัฐธรรมนูญ โดยพระยาพหลพยุหเสนา 
กล่าวถึงแรงจูงใจน้ีว่า “ผมเป็นทหาร เหตุทางผมจึงได้เริ่มมาจากหน้าท่ีทางการทหารของผม”23  

ต่อมาทหารได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมและปกป้องรัฐธรรมนูญ โดยวันท่ี 10 
กันยายน พ.ศ. 2481 ได้แพ้การออกเสียงโดยสภาผู้แทนราษฎร พระยาพหลพยุหเสนา กราบบังคม
ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี จากรณีไม่สามารถเสนอรายละเอียดท้ังรายรับรายจ่ายในร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี ซ่ึงรัฐบาลคัดค้านว่า ไม่สามารถจะปฏิบัติได้ โดยครั้งนี้ พระยา
พหลพยุหเสนา ยืนยันจะไม่ขอรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกเด็ดขาด24  โดยกฎหมายท่ีทําข้ึนมาในช่วง
ท่ีพระยาพหลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2476 – พ.ศ. 2481) นั้น อาจแยกออกได้เป็น 2 
กลุ่ม 

                                                            
19วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทย กับ สหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวน, 132.  
20เรื่องเดียวกัน, 154. 
21เรื่องเดียวกัน, 135. 
22เรื่องเดียวกัน 141. 
23เรื่องเดียวกัน, 23. 
24เรื่องเดียวกัน, 157. 
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กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ีรัฐบาลพยายามทํากฎหมายให้มีลักษณะเป็นอารยะ หรือได้เกณฑ์ของ
สากล เพ่ือท่ีจะให้สยามได้รับเอกราชในทางการศาลกลับคืนมา  

กลุ่มท่ี 2  เป็นกฎหมายท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนการปกครองในระบอบใหม่ให้ดําเนินไป
ได้ เพราะลําพังตัวรัฐธรรมนูญเองนั้น ไม่เพียงพอในการท่ีจะขับเคลื่อนการปกครองในระบอบใหม่ 25  

ในส่วนของสังคมในเมืองหลวง (กรุงเทพฯ) ในปี พ.ศ. 2478 – พ.ศ. 2480 อาจกล่าวได้
ว่า มีความทุกข์น้อยลงกว่าเดิม เพราะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ตามควรแก่อัตภาพ 
และมีความภาคภูมิใจท่ีได้เห็นบ้านเมืองกําลังเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนทุกๆด้าน โดยเฉพาะ
ประชาชน ยังดําเนินชีวิตปกติ และยังคงเพลิดเพลินกับการดูหนังดูละคร ฟังเพลง อ่านหนังสือ จาก
กิจกรรมของรัฐบาล ในการส่งเสริมความเข้าใจระบอบรัฐธรรมนูญ และส่งผลให้อบอวลไปด้วย
บรรยากาศแห่งความรัก และความภูมิใจในชาติ ทําให้กระแสชาตินิยมทวีความเข้มข้นข้ึนเป็นลําดับ 26 
เช่นความเสมอภาค ความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ การศึกษาท่ีเปิดกว้าง แสดงความเป็นอยู่ ท่ี
สะดวกสบายข้ึนด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่  

 
บทบาททางการเมือง การทหาร ของจอมพล ป. พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2481–พ.ศ.  
2487 ) 

พันเอกหลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 อายุ 
41 ปีและได้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหลายตําแหน่ง และมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ 
และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประชาชน ภายใต้ระบอบการปกครองประชาธิปไตย ในแบบท่านผู้นํา หรือ
ลัทธิชาตินิยม27 หรือ “รัฐนิยม” ซ่ึงถือเสมือนประกาศิตท่ีประชาชนจะต้องพร้อมใจกันยึดม่ันและถือ
ปฏิบัติ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติใน เรื่อง รัฐนิยม เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 248228 เป็นการเริ่ม
นโยบาย “รัฐนิยม คือ การปฏิบัติให้เป็นประเพณีนิยมท่ีดีประจําชาติ เพ่ือให้บุตรหลานอนุชนคนไทย

                                                            
25วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คณะราษฎร์กับการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมาย : จาก 100 ปี ร.ศ. 

130 ถึง 80 ประชาธิปไตย, 29. 
26วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทย กับสหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวน, 141 – 

149. 
27ชาญวิทย์ แพงแก้ว, จอมพลผู้พลิกวัธนธัม (กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ์, 2553), 14. 
28วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทย กับ สหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวน, 162 – 

163.  
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เรายึดถือเป็นหลักการปฏิบัติ รัฐนิยมนี้ มีลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกับจรรยามารยาทของอารยะชนจะ
พ่ึงประพฤตินั่นเอง”29  

ในปีแรกได้ประกาศรัฐนิยม จํานวน 7 ฉบับ จากท้ังหมด 12 ฉบับ (พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 
2485)30 และถือใช้ภายในเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2487)  

รัฐนิยมเรื่องแรก คือ การเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” มีชื่อภาษาอังกฤษ 
ว่า ไทยแลนด์ (Thailand) รัฐบาลได้เสนอเป็นกฎหมาย ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ประกาศใช้ 
เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 248231  

รัฐนิยมเรื่องท่ี  2 การป้องกันภัยอันตรายอันจะเกิดแก่ชาติ เช่น ความลับของชาติ อย่า
ขายท่ีดินให้ต่างชาติ ดังคําขวัญ “ขอสกุลไทยอยู่คู่ฟ้าดินสลาย” “เราตายดีกว่าชาติตาย” เป็นต้น  

รัฐนิยมเรื่องท่ี  3 การเปลี่ยนชื่อสิ่งของ และสถานท่ี จากคําว่า  “สยาม” เป็น “ไทย” 
เช่น “พระสยามเทวาธิราช” เป็น “พระไทยเทวาธิราช” ท่ีมีท้ังคําโฆษณา คําประกาศ คําสั่ง “เพ่ือ
มหาอาณาจักรไทย”32 โดยมีสาระสําคัญ ในการชักชวน การเข้าคิวซ้ือบัตรมหรสพ ไม่ขีดเขียนสถานท่ี
สําคัญ และอาคารสาธารณะ และการมีส่วนร่วมโดยประชาชน  

รัฐนิยมเรื่องท่ี 4 ด้วยการจัดแต่ง “เพลงชาติ” ประกวด มีเงินรางวัลให้ผู้ชนะ 1,000 
บาท33 การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี  

รัฐนิยมเรื่องท่ี 5 และกําหนดให้มีพระราชพิธีการเฉลิมฉลองวันชาติเป็นครั้งแรก เป็นงาน
ท่ีมิได้เก่ียวข้องกับศาสนา และพระราชวงศ์ โดยประกาศให้วันท่ี 24 มิถุนายนของทุกปี เป็น“วันชาติ” 
ซ่ึงเป็นวันเดียวกันกับการประกาศยึดอํานาจจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพ่ือเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 247534  

รัฐนิยมเรื่องท่ี 6 เรื่องทํานองและเนื้อร้องเพลงชาติ  
รัฐนิยมเรื่องท่ี 7 เรื่องชักชวนให้คนไทยสร้างชาติ  

                                                            
29เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์, “รัฐนิยม: เอกสารสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม,” ใน 100 

เอกสารสําคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลําดับท่ี 11, วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552), 251 - 252.  

30กุศล  เอ่ียมอรุณ, ลพบุรีในเง้ือมเงาจอมพล ป.พิบูลสงคราม, 125. 
31วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทย กับ สหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวน, 163. 
32โปสเตอร์รณรงค์เพ่ือในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
33วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยาย ชุด พลนิกร กิมหงวน, 132. 
34ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, จากสยามเป็นไทย นามนั้นสําคัญฉะไหน? (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2548), 21. 
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รัฐนิยมเรื่องท่ี 8 เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
รัฐนิยมเรื่องท่ี 9 เรื่องภาษาและหนังสือไทย กับหน้าท่ีพลเมืองท่ีดี  
รัฐนิยมเรื่องท่ี 10 การแก้ไขการแต่งกาย ของประชาชนชาวไทย โดยในกรุงเทพฯ เครื่อง

แต่งกายแบบผ้าม่วง ผ้าแพรก็ไม่มีอีกเลย แถมหญิงสาวส่วนใหญ่เริ่มมีการเสริมสวย เขียนค้ิว ทาปาก 
แบบตะวันตกกันแล้ว35   

รัฐนิยมเรื่องท่ี 11 เรื่องกิจประจําวันของคนไทย  
รัฐนิยมเรื่องท่ี 12 การให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนป่วย และคนชรา  
นโยบายสําคัญของรัฐบาล คือ การนํานาวาไทยสู่ความเป็นอารยประเทศ ในฐานะท่ีเขา

เป็นผู้นํารุ่นใหม่ รัฐบาลเป็นตัวแทนของชาติ และประชาชนมีหน้าท่ีในการสร้างชาติซ่ึงเริ่มต้นด้วยการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม เขาเชื่อในความคิดอย่างหน่ึงว่า คนไทยจะต้องมีวัฒนธรรมสูงในสายตาของชาวโลก 
กระบวนการสร้างชาติ ได้ดําเนินไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลสั่งการออกมาในรูปกฎหมาย36 โดยในความ
เข้าใจทางสังคมได้กล่าวว่า จะบํารุงกองทัพไทย ให้มีความเข้มแข็ง สําหรับป้องกันอิสรภาพ และสิทธิ
ของประเทศ, จะปรับปรุงภาษีอากรให้ยุติธรรมแก่สังคม, จะรักษาและส่งเสริมศิลปกรรมไทย เพ่ือเชิด
ชูเกียรติและวัฒนธรรมของชาติ, ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และจะบํารุงอาชีพการค้าพลเมือง 
และพยายามให้ใช้สินค้าไทยภายในประเทศ37  

เศรษฐกิจการเงิน ในปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้ผ่านกฎหมายการจัดต้ัง สํานักงานธนาคาร
ชาติไทย เพ่ือจัดต้ังเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยในอนาคต  โดยสภาผู้แทนราษฎรลงมติให้เปลี่ยนวัน
ข้ึนปีใหม่จากเดิมวันท่ี 1 เมษายน เป็น 1 มกราคม แบบสากลนิยม โดยเริ่มครั้งแรก ปีพ.ศ. 248438  

ส่วนในกรณี ท่ีได้ตั้ง “ศาลพิเศษ” โดยมีหลวงพรหมโยธีเป็นประธาน และตัดสิน39 จับ
ผู้ต้องหาทางการเมืองดําเนินคดีได้ผลท้ังหมด 18 คนและตัดสินให้ถูกประหารชีวิต40 จากทั้งหมด 40 

                                                            
35วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทยกับสหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวน, 171 – 

172. 
36เฉลิมเกียรติ  ผิวนวล, ประชาธิปไตยแบบไทย: ความคิดทางการเมืองของทหารไทย 

พ.ศ. 2519 – 2529, 27.  
37วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทย กับ สหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวน, 161. 
38เรื่องเดียวกัน, 167 – 168. 
39พิมาน แจ่มจํารัส, ชีวิต ความรัก และการต่อสู้ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

(กรุงเทพฯ: ผ่านฟ้าพิทยา, 2507), 29. 
40สุเจน กรรพฤทธิ์, “ป.พิบูลสงคราม จอมพลตราไก่ เล่าใหม่หลังครึ่งศตวรรษ, มือปืน

และยาพิษ” สารคดี, 30, 352 (มิถุนายน 2557): 85. 
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กว่านายเป็นนักการเมือง และบุคคลสําคัญ ซ่ึงการประหารพร้อมกันไม่เคยมีมาก่อน ซ่ึงส่งผลกระทบ
ทางความรู้สึกของคนไทยท่ีไม่สามารถแสดงออกมาได้41 โดยพันเอกหลวงพิบูลสงคราม เพ่ือนนัก
ปฏิวัติในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้กล่าว อย่างตระหนักถึงผลท่ีจะตามมาภายหลังการปฏิวัติ จากการ
ต่อต้านโดยกลุ่มอํานาจเก่าต่อสภาผู้แทนฯว่า “การเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นใช่ว่าจะเปลี่ยนแต่
ระบอบแล้วย่อมเป็นการเพียงพอ... ยังต้องคอยควบคุมดูแลมิให้ถอยหลังกลับเข้าสู่ท่ีเดิมอีก” (คํา
ปราศรัยของนายกรัฐมนตรีกล่าวแด่ประชาชนชาวไทยทางวิทยุกระจายเสียงปรับความเข้าใจเก่ียวแก่
คําพิพากษาศาลพิเศษ เรื่องกบฏ 27 พฤศจิกายน 2482 ใน ประมวลคําปราศรัยและสุนทรพจน์, พระ
นคร : กรมโฆษณาการ, 2483, หน้า 72)42   

ตั้งแต่วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2483 เป็นช่วงระยะเวลาท่ี สังคมไทยเข้าสู่บรรยากาศ
สงคราม จากการเจรจากับฝรั่งเศส เรื่อง ดินแดนท่ีเคยเป็นของไทยเดิม คือ พระตะบอง เสียมเรียบ 
ฯลฯ การเจรจาไม่เป็นผลสําเร็จจึงทําให้เกิดการสู้รบ จนเม่ือเดือนมกราคม 2484 ญี่ปุ่นได้เข้ามาไกล่
เกลี่ยเป็นและเกิดเป็นสงครามอินโดจีน และเม่ือเกิดสงครามโลก ครั้งท่ี 2 อุบัติข้ึน รัฐบาลแจ้งให้
ประชาชนเตรียมรับสถานการณ์สงครามอยู่เสมอ สงครามมหาเอเชียมหาเชียบูรพา จนถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2488 เป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปี43 หลังจาก จอมพล ป. พิบูลสงคราม ลาออกจากการ
เป็นนายกรัฐมนตรี ( พ.ศ. 2487 )  

การเปิดพิธีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันท่ี 24 มิถุนายน 2483 บริเวณถนนราชดําเนิน
(แยกคอกวัว) โดยได้วางศิลาฤกษ์มาต้ังแต่ วันชาติ ปี พ.ศ. 248244  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เลื่อนยศเป็น “พลตรีหลวงพิบูลสงคราม” และกลายเป็น “จอม
พล” เม่ือการเรียกร้องดินแดนอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส อันเกิดจากการปรับปรุงเส้นเขตแดน
ในประเทศลาว และประเทศกัมพูชาประสบความสําเร็จ (อันเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งท่ี 2 คือ 
สงครามมหาเอเชียบูรพาต่อมา ) ซ่ึงบางส่วนเสนอแนวความคิดว่า น่าจะเกิดจาก “บทบาทท่านผู้นํา” 
ของพลตรีพิบูลสงคราม ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์เจ้าอาทิตย์ฯ ประธานคณะผู้สําเร็จ
ราชการฯ กับพลตรีพิบูลสงคราม นั้น เรียกได้ว่าอยู่ในข้ันดี เห็นได้จากท่ีกระทรวงกลาโหม เสนอให้
หลวงพิบูลสงครามเลื่อนยศจากนายพลตรี เป็นนายพลเอก พระองค์เจ้าอาทิตย์ฯ กลับอนุมัติเลื่อนยศ

                                                            
41วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทย กับ สหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวน, 166. 
42ณัฐพล ใจจริง, “100 ปี ของความพยายามสถาปนาระบอบประชาธิปไตย; “คณะ

ร.ศ. 130” และความเป็นมาของความคิด “ประชาธิปไตย” ในประเทศไทย” (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2540), 72. 
43วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทย กับ สหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวน, 168. 
44เรื่องเดียวกัน, 167. 
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เป็นจอมพล หรือการชื่นชมและสนับสนุนนโยบายชาตินิยมของจอมพล ป. ผ่านการประพันธ์พระ
นิพนธ์เรื่อง ลิลิตรัถนิยม และ มหาอุปรากรดารณี45 เม่ือพ.ศ. 2484 เป็น “จอมพลหลวงพิบูล
สงคราม” ส่วนชื่อ ท่ีเรียกว่า จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปัจจุบันนี้ เกิดจากนโยบายของจอมพลฯ คือ 
ต้องการยกเลิกบรรดาศักดิ์ จึงเป็นท่ีมาของการเลือกใช้ชื่อ “จอมพล แปลก พิบูลสงคราม” โดยเขียน
ย่อ ว่า “จอมพล ป. พิบูลสงคราม” นั่นเอง46  

การโฆษณา และเชิญชวนด้วยการใช้คําว่า “ไทยอารยะ”47 ตามนโยบาย รัฐนิยม ของ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซ่ึงมีท่ีปรึกษาสําคัญ คือ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ48 ยังคงดําเนินการปลุกใจ 
ด้วยเพลงชาติ บทเพลง บทละคร วรรณกรรม ภาษา และการแต่งกาย รวมถึงลักษณะนิสัยใน
ชีวิตประจําวัน เป็นต้น ท้ังในระดับตัวเมืองและภูมิภาค โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้นําเข้าเครื่อง
วิทยุกระจายเสียง ซ่ึงถือได้ว่า เป็นการออกอากาศทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในตอนนั้น และดูจะเป็น
เครื่องมืออย่างดีของรัฐบาลท่ีจะ “โฆษณาการ”49  ซ่ึงส่งผลให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าภาครัฐ  และ
ประชาชนในระดับตัวเมืองคงต้องยึดถือเป็นธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ โดยเฉพาะการเผยแพร่สู่
ระดับชุมชนด้วยการศึกษา และค่านิยม ความเชื่อ แบบสมัยใหม่ 

อีกด้านหนึ่งของการโฆษณาชวนเชื่อในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม กับประชาชนด้วย
การเสนอทางออกของชาติว่า ชาติไทยเรามีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือ ความสิ้นชาติ หรือความเป็น
มหาอํานาจ และชี้ให้เห็นแนวทางรอดของชาติว่า “ชาติไทยสมัครจะดํารงอยู่ในโลกต่อไป และจะเป็นไป
ด้วยทางเดียว คือ ความเป็นมหาอํานาจเท่านั้น”50 การปลุกระดมแนวความคิดให้ประชาชนยอมรับ และ
ปลูกฝังค่านิยมจากบทเรียงความในวันชาติ พ.ศ. 2485 เรื่อง การรู้จักหน้าท่ีของตนเอง ความมีระเบียบ
วินัย สามัคคี และการสร้างความเชื่อ ในการแก้ไขอุปสรรคท้ังหลายจะต้องมีผู้นําซ่ึงเปรียบเสมือน “สมอง” 

                                                            
45ศรัญญู เทพสงเคราะห์, "คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในระบอบใหม่ พ.ศ.2478 

– 2498: ท่ีมา แบบแผนและการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ," ศิลปวัฒนธรรม 33, 393 

(กรกฎาคม 2555), 122. 
46สุเจน กรรพฤทธิ์, “ป.พิบูลสงคราม จอมพลตราไก่ เล่าใหม่หลังครึ่งศตวรรษ, สงคราม

อินโดจีน” สารคดี, 30, 352 (มิถุนายน 2557): 90. 
47ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, จากสยามเป็นไทย นามนั้นสําคัญฉะไหน?, 33.  
48เรื่องเดียวกัน, 29 
49เรื่องเดียวกัน. 
50ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, สังคมและการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: พี.พี., 2521), 106.  
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ส่วนประชาชนเหมือนแขนขาอวัยวะต่างๆ ซ่ึงจําเป็นต้องทําตามผู้นําจึงจะเกิดผลดีข้ึนมาได้ 51 เป็นการ
เผยแพร่ และโฆษณาเพ่ือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของประชาชาติ อย่างท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กล่าว 
ลงท้ายบทความว่า“การท่ีชาติของเราจะเข้มแข็งได้นั้น ก็ด้วยวิธีท่ีดีท่ีสุด ง่ายท่ีสุดวิธีเดียวเท่านั้น คือ 
ประชาชาติท้ังปวงพากันเชื่อผู้นําและทําตามผู้นํา”  

ต่อมาในปลายปีเดียวกัน ได้มีการให้คํานิยามเก่ียวกับ เรื่อง “หน้าท่ีพลเมือง” ว่า “ ดังนั้น 
การเปลี่ยน “จิตใจ” หรือ “นิสัยใจคอ” ของพลเมือง ให้มีคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการสร้างความเจริญแก่ชาติ 
(ตามทัศนะของชนชั้นนํา) จึงเป็นเรื่องท่ีต้องดําเนินการอย่างจริงจัง โกวิท ป. ประพันธ์ไพรัชพากษ์  ได้
นิยาม “ผู้มีวัธนธัมทางจิตใจ” ว่าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

1. เปนผู้รักสาไว้ซ่ึงเกียรติและความเปนเอกราชของชาติ   
2. เปนผู้เสียสละให้แก่ชาติ 
3. เปนผู้ซ่ือตรง   
4. เปนผู้รักสาวินัยอย่างเคร่งครัด   
5. เปนผู้กล้าหาน  
6. เปนผู้รักความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เบียดเบียนเพ่ือนมนุส   
7. เปนผู้รักเกียรติสักติของตน   
8. เปนผู้ทํางานด้วยความเข้มแข็งอดทน   
9. เปนผู้มีความสุภาพเปนนิสัย”52   
ประเทศไทยต้องเผชิญกับสงครามโลก ครั้งท่ี 2 หรือ สงครามมหาเอเชียบูรพา จากการ

ประกาศร่วมรบกับญ่ีปุ่น และประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรในวันท่ี 25 มกราคม 248553 ซ่ึงความ
ขัดแย้งระหว่างจอมพล ป. พิบูลสงครามกับนายปรีดี พนมยงค์ ในปัญหากองทหารญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทย ทําให้คณะรัฐมนตรีขาดความเป็นเอกภาพในยามสงคราม ตามแนวความคิดของนายปรีดี พนม
ยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ค้านว่า เม่ือตกลงแค่ให้เดินผ่านก็ควรจะทําเท่านั้น และเสนอ
ให้หาทางให้ญี่ปุ่นปฏิบัติ “ตามมติเป็นเอกฉันท์ไม่รบกับญ่ีปุ่น” และให้เดินทัพผ่าน ตามข้อเสนอของ
ญี่ปุ่น54  
                                                            

51ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, สังคมและการเมืองไทย, 106-107. 
52โกวิท ป. ประพันธ์ไพรัชพากษ์, วัธนธัมทางจิตใจ (27 พ.ย.2485) (กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2547), 59. 
53สุเจน กรรพฤทธิ์, “ป.พิบูลสงคราม จอมพลตราไก่ เล่าใหม่หลังครึ่งศตวรรษ,” สารคดี 

30, 352 (มิถุนายน 2557): 93. 
54เรื่องเดียวกัน. 
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ประกอบกับความไม่พอใจท่ีฝ่ายญ่ีปุ่นมีต่อนายปรีดี พนมยงค์ เป็นแรงผลักดันให้จอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ลดบทบาททางการเมืองของนายปรีดี พนมยงค์ ลงโดยกระทําผ่าน พล.ต.อ.อดุล 
อดุลเดชจรัส เป็นผู้ลงนามเรื่องขอให้สภาต้ังซ่อมผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ โดยเสนอชื่อพระยา
พหลพลพยุหเสนากับนายปรีดี พนมยงค์ แต่ พระยาพหลฯ ได้ขอถอนชื่อ สภาฯจึงได้มีมติแต่งตั้งนาย
ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้สําเร็จราชการฯ ด้วยคะแนนเสียง 76 ต่อ 155  เม่ือนายปรีดี พนมยงค์ ต้องออก
จากคณะรัฐบาลไปดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการฯ จึงนําไปสู่การแตกแยกภายในกลุ่มผู้นําระบอบใหม่
ระหว่างฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ กับฝ่ายจอมพล ป. พิบูลสงคราม หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงจะ
พบว่าในช่วงท่ีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้สําเร็จราชการฯ ได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยทางลับ 
โดยผ่านการต้ังองค์กรใต้ดินนาม “ขบวนการเสรีไทย”56 เพ่ือต่อต้านกองทัพญ่ีปุ่น  

เม่ือจอมพล ป.พิบูลสงครามต้องบริหารประเทศ ในช่วงสงครามฯ ครั้งนี้ ส่งผลถึงเมือง
ลพบุรีเป็นเมืองยุทธศาสตร์คู่กับเมืองเพชรบูรณ์  ตามท่ีข้าหลวงประจําจังหวัดลพบุรี บันทึกไว้ว่า 
“จังหวัดลพบุรีมีงานสําคัญเรื่องหนึ่งคือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม สั่งให้สร้าง “ถนนไชยวิบูรณ์”57  
จากอําเภอชัยบาดาลถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ ทําแบ่งกันคนละครึ่งทาง โดยมีค่าเบี้ยเลี้ยงคนถูกเกณฑ์ ท้ัง
ท่ียังมิได้เสนอกฎหมายนครเพชรบูรณ์เข้าสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสนั้น รัฐบาลข้ึนไปวางศิลาฤกษ์ 
ตั้งนครเพชรบูรณ์ รวมทั้งขนทรัพย์สินสําคัญจากกระทรวงการคลังไปไว้ในถํ้าเพชรบูรณ์ด้วย 58  

จากปัญหาในการท่ีประเทศไทยต้องเผชิญศึกท้ังสองฝ่าย ระหว่างกองทัพญ่ีปุ่น และ
กองทัพพันธมิตร จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการวางแผนการต่างๆ เพ่ือป้องกันปัญหาจากประเทศ
มหาอํานาจท้ังสอง โดยการหาต้ังม่ันทางการทหาร และเมืองหลวงแห่งใหม่ โดยได้ตั้ง นครบาล
เพชรบูรณ์ ณ บริเวณอําเภอหล่มสัก และอําเภอหล่มเก่า ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และรวมถึงพุทธบุรี ณ 
บริเวณพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487  จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี จากการเสนอนโยบายเสนอสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การย้าย
เมืองหลวง “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ และพระราชกําหนดสร้างพุทธบุรี

                                                            
55ศรัญญู เทพสงเคราะห์, "คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในระบอบใหม่ พ.ศ. 

2478-2494: ท่ีมา แบบแผน และการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ", 126. 
56เรื่องเดียวกัน, 123. 

 57ศักด์ิ  ไทยวัฒน์, เกร็ดการเมืองบางเรื่องของจอมพล ป.พิบูลสงคราม กับข้าพเจ้า, 

(กรุงเทพฯ: ซี.พี. การพิมพ์, 2534), 35. 
58เรื่องเดียวกัน, 36. 
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มณฑล” และได้ลงมติไม่ผ่านร่างกฎหมายท้ังสองฉบับ 59 ภายหลังจากท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ้น
จากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ. 2487 เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่รับหลักการจัดตั้ง
นครบาลเพชรบูรณ์ และพุทธบุรีมณฑล นายควง  อภัยวงศ์ จึงเข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 60  
และยกเลิกรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม และใช้ทุกวิถีทางเพ่ือให้ชาติรอดพ้นจากความยุ่งยาก
ของไทยท่ีมีข้อตกลงกับญ่ีปุ่น  

 ในปี พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นแพ้สงคราม ส่งผลให้ประเทศไทย ในฐานะท่ีร่วมกับญ่ีปุ่นตาม
ข้อตกลงในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีฯปี พ.ศ. 2485 ตก
เป็นอาชญากรสงคราม  

 
บทบาททางการทหารของจอมพล ป. พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรี ( พ.ศ.  2491 – พ.ศ.  2500 ) 

ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภคอย่างรุนแรง ได้รับความช่วยเหลือ
จากพันธมิตร กองบัญชาการได้ติดต่อพันธมิตร โดยได้นัดส่งเวชภัณฑ์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง และ
รีบซุกซ้อนก่อนญ่ีปุ่นมาถึง ส่วน กรุงเทพ และธนบุรี ไม่มีไฟฟ้า น้ํามันขาดแคลน วันท่ี 15  สิงหาคม 
พ.ศ. 2488 สงครามโลกครั้งท่ี ได้ยุติลงอย่างสิ้นเชิง เม่ือญี่ปุ่นถูกอเมริกาถล่มด้วยระเบิดปรมาณูท่ีฮิโร
ชิมาและนางาซากิ ดังนั้นรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ ซ่ึงถือว่าเป็นพันธมิตรกับญ่ีปุ่นท่ีแพ้สงคราม จึง
จําเป็นต้องลาออก  

ฝ่ายพันธมิตรได้รับความร่วมมือจากเสรีไทย ภายใต้การนําของนายปรีดี พนมยงค์ โดย
ได้รับคําแนะนําจากฝ่ายพันธมิตรให้ประกาศสันติภาพ เม่ือ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 และเป็น
นายกรัฐมนตรีชั่วคราว นับเนื่องจากญ่ีปุ่นแพ้สงครามแล้วไม่นาน นายปรีดี พนมยงค์ รับตําแหน่งเป็น
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ให้นายทวี  บุญเกตุ ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาราชการอยู่เพียง 14 
วัน61 ท้ังนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช ซ่ึงเดินทางมาจากอเมริกาเข้ามาดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรีต่อไป   

ภายหลังเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488  หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้เป็น
นายกรัฐมนตรี  เพ่ือแก้สถานการณ์สงคราม ซ่ึงต่อมามีการร่างกฎหมายเข้าช่วยเหลือ ทําให้คํา
พิพากษายกฟ้องจําเลยท่ีถูกจับกุม และแก้ข้อกล่าวหาอาชญากรสงครามท้ังหมด ภายหลังจาก
สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงบลงแล้ว ในท่ีสุดท่ามกลางปัญหา เศรษฐกิจท่ีตกต่ํา อันเนื่องมาจากสภาวะ

                                                            
59พลาดิสัย  สิทธิธญกิจ, ประวัติศาสตร์ไทย ๒ ราชวงศ์จักรี (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 

2551), 787 – 788. 
60ชาญวิทย์  แพงแก้ว, จอมพลผู้พลิกวัธนธัม, 93 – 94. 
61เรื่องเดียวกัน. 
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สังคม  รัฐบาลนายปรีดี ได้ตั้งองค์การจัดหาสิ่งของเพ่ือบรรเทาทุกข์และฟ้ืนฟูภาวะของประเทศ โดยมี
พระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม) เป็นผู้อํานวยการ และได้สั่งให้ติดต่อกับทางหน่วยงานของสหรัฐฯ 
เพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีจําเป็นมาบูรณะประเทศเม่ือสงครามสิ้นสุดลงด้วย62  ในวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 
2488 รัฐบาลก็ได้ประกาศยกเลิกตําแหน่งท่ีปรึกษาราชการแผ่นดินของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เม่ือ
ไม่มีอํานาจทางการทหาร และพ้นตําแหน่งทางการเมืองแล้ว จึงทําให้ส่งผลกระทบต่อแผนงานท่ีจะ
พัฒนาเมืองลพบุรี ให้เป็นเมืองทหารต้องหยุดชะงักไปด้วย  

รัฐธรรมนูญโดยรัชกาลท่ี 8 ลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 แบ่ง
ออกเป็น 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ัง อยู่ในตําแหน่ง 6 ปี ในการ
เลือกตั้งวุฒิสภา 80 คน ของฝ่ายรัฐบาลได้รับเลือกตั้งหมด ยกเว้นพรรคประชาธิปัตย์ จนเกิดความ
ขัดแย้งกับฝ่ายรัฐบาลปรีดี พนมยงค์ มากยิ่งข้ึน เม่ือเปิดประชุมสภานายปรีดี พนมยงค์ ลาออกตาม
วิถีทางรัฐธรรมนูญ แต่ มีพระบรมราชโองการให้นายปรีดี เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกครั้งหนึ่ง ตามการ
กราบบังคมทูลของประธานพฤตธิสภา ในนามของสมาชิกรัฐสภาท้ังหมดเป็นเอกฉัน เม่ือวันท่ี 8 
มิถุนายน พ.ศ. 2489  

ในวันถัดไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 สวรรคต เม่ือวันท่ี 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2489  นายปรีดี พนมยงค์ เปิดประชุมสภาครั้งพิเศษในคืนนั้น แถลงว่า สันนิษฐานว่า
คงจะทําพระแสงปืน และเกิดอุบัติเหตุข้ึน รัฐสภาลงมติ ทูลเชิญเจ้าฟ้าภูมิพล ข้ึนเป็นกษัตริย์ตามการ
เสนอของนายปรีดี พนมยงค์ และได้ลาออกจากตําแหน่งวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489  ได้กลับมา
เป็นรัฐบาลครั้งท่ี 3 ตามเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภา 25 มิถุนายน พ.ศ. 2489  ได้จัดให้มีการสอบสวน
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ในกรณีสวรรคต อย่างเปิดเผย ณ กระทรวงยุติธรรม สรุปว่า ไม่ใช่
อุบัติเหตุ ต้องมีการลอบปลงพระชนท์ ขอให้ทําการสืบสวนโดยตํารวจ ได้ตั้งพระพินิจชลคดี เป็นพ่ีเขย
นายคึกฤทธิ์ มาสอบสวนคดี ซ่ึงในเหตุการณ์นี้ นายปรีดี พนมยงค์ ตกเป็นข่าวถูกโจมตีโดยพรรคฝ่าย
ค้าน กระพือข่าวไปสู่ประชาชนว่า เป็นผู้ลอบปลงพระชนท์ เม่ือไม่สามารถระงับข่าวอกุศลได้ จึง
ลาออกจากตําแหน่ง วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2489  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 เสด็จไปศึกษาต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
พลเรือตรีถวัลย์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป 15 ธันวาคม พ.ศ. 2489 
ประเทศ ไทยได้รับการสนับสนุนเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ได้ยื่นสมัครสมัยนายปรีดี เป็นรัฐบาล โดย
ได้รับการสนับสนุนจากคณะมนตรีความม่ันคงมหาอํานาจ 5 ประเทศ ซ่ึงเป็นสมาชิกถาวรของ
สหประชาชาติ และเจรจายกเลิกสมบูรณ์แบบกับอังกฤษ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ 

                                                            
62ชาญวิทย์  แพงแก้ว, จอมพลผู้พลิกวัธนธัม, 76. 



23 
 

ภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเรือตรีถวัลย์ รงนาวาสวัสด์ิ ได้มีการก่อรัฐประหารยึด
อํานาจรัฐบาลเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 โดยมี พลเรือผิน ชุณหวัน (ยศขณะนั้น) และพัน
หลวงกาจสงครามเป็นหัวหน้าคณะโดยมีบุคคลสําคัญสองคนท่ีวางแผน คือ พันเอกเผ่า  ศรียานนท์ 
ลูกเขยของพลโทผิน  ชุณหวัน และพันเอกสฤษด์ิ  ธนะรัตน์ ภายหลังการยึดอํานาจของคณะ
รัฐประหาร โดยยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยรัชกาลที่ 8 ลงพระปรมาภิไธย คณะรัฐมนตรีละวุฒิสภาได้มา
จากการแต่งต้ัง โดยมีการติดต่อนายควง  อภัยวงศ์ หนึ่งในแกนนําคณะราษฎร์ในปี พ.ศ. 2475 รับ
เป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือจัดตั้งรัฐบาล เม่ือวันท่ี 10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 แต่ในไม่ช้า คณะ
รัฐประหารก็บังคับให้นายควง  อภัยวงศ์ ลาออกจากตําแหน่งโดยท่ียังไม่ครบ 6 เดือน เม่ือวันท่ี 8 
เมษายน พ.ศ. 2491 ภายหลังจากนายควง  อภัยวงศ์ ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี คณะ
รัฐประหารมีมติเสนอให้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เข้าดํารงตําแหน่งในวันเดียวกัน 63  

 
จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีแทน เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2491  

การยอมรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป.พิบูลสงครามคร้ังนี้ ถือเป็นการดํารง
ตําแหน่งผู้นําสูงสุดในช่วงระยะท่ี 2 เพียงแต่ การก้าวเข้าสู่อํานาจโดยมีรัฐประหารให้การสนับสนุน จึง
ทําให้สถานภาพทางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงครามขาดความม่ันคง จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ต้องใช้กลวิธีทางการเมืองในลักษณะต่างๆ ตามสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือรักษาอํานาจ
ของตน 64 ในปีแรก คือ กบฏเสนาธิการ และกบฏวังหลวง หรือเรียกว่า “ขบวนการ 26 กุมภาพันธ์” 
นําโดย นายปรีดี พนมยงค์ ลอบเข้ามาประเทศไทยเพ่ือจํากัดรัฐบาลรัฐประหารซ่ึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 65 แต่ต้องล้มเหลว และนายปรีดี พนมยงค์ กับอดีตเสรีไทย ถูกปราบปรามโดยรัฐบาลจอม
พล ป.พิบูลสงคราม เม่ือหมดเสี้ยนหนามทางการเมือง เปลี่ยนชื่อจาก สยามมาเป็น ไทยแลนด์อีกครั้ง
หนึ่ง ประชาชนและชาติเรียกว่าไทย  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เม่ือวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2491 ท่ีเมืองโลซานน์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และรักษาตัว ณ ต่างประเทศ และ
เดินทางกลับประเทศไทย เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2493 ซ่ึงต่อมาใช่วงสงครามเกาหลี พ.ศ. 2493 – 
พ.ศ. 2494 ทหารไทยได้ร่วมสงครามเกาหลีเหนือ สหประชาชาติ  

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ให้การพัฒนาและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 
และการบุกเบิกด้านภาพยนตร์ และวิทยุโทรทัศน์ โดยได้ มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เสนอ 

                                                            
63ชาญวิทย์  แพงแก้ว, จอมพลผู้พลิกวัธนธัม, 95. 
64เรื่องเดียวกัน, 96. 
65เรื่องเดียวกัน, 55. 
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“โครงการจัดต้ังวิทยุโทรภาพ” ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  ต่อมาวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2493  
คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการจัดตั้งวิทยุโทรภาพข้ึน และอนุมัติให้ใช้งบประมาณในปีพ.ศ. 2494 และ
กรมหม่ืนนราธิปพงษ์ประพันธ์ ได้ทรงบัญญัติศัพท์ “วิทยุโทรทัศน์” ข้ึนใช้ โดยให้มีการจัดต้ัง
สถานีโทรทัศน์ข้ึนในรูปแบบธุรกิจ “บริษัท ไทยโทรทัศน์ จํากัด” เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึง
ภาคเอกชนร่วมหุ้นกับภาครัฐบาล โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สําหรับเทคโนโลยีด้าน
โทรทัศน์นั้น จากบริษัท อาร์.ซี.เอ สหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้การสนับสนุนความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและจัดสรรทุนให้บุคลากรของไทยไปศึกษาดูงานท่ีสหรัฐอเมริกา  

สิ่งท่ีจอมพล ป. พิบูลสงครามใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างชาติ สร้างความนิยม 
และรักษาอํานาจก็คือ การใช้สื่อ ท้ังวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แม้ด้านละครเวทียังได้รับความ
นิยมอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2490 - 2495 เป็นยุคละครเวทีรุ่งเรือง แม้แต่ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย 
สร้างข้ึนในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เปิดดําเนินการให้เป็นสถานท่ีแสดง “ละครเวที” ก่อนท่ีจะ
ค่อยเสื่อมความนิยมลง66 

เพราะความรุ่งเรืองของภาพยนตร์ แต่เม่ือละครเวทีก็สิ้นสุดลงบรรดาศิลปินเหล่านี้ เป็น
กําลังสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เพราะหันมาแสดงภาพยนตร์ ในยุคทองของ
ภาพยนตร์ในรัฐบาล จอมพล ป พิบูลสงครามกันจํานวนมาก ตั้งแต่กลุ่มทํางานเล็กๆ แบบครอบครัว 
หรือญาติมิตร ไปจนถึงหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเข้ามาเป็นผู้สร้างด้วย เช่น  ภาพยนตร์กอง
สวัสดิการกรมตํารวจ ภาพยนตร์กองสวัสดิการกองทัพบกเป็นต้น  ซ่ึงอาจจะด้วยงบประมาณภาครัฐท่ี
จํากัด  แต่ในท่ีสุดก็เปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์ เม่ือปี พ.ศ.  2496 รัฐบาลจอมพล ป.จะสร้างศูนย์กลาง
ผลิตภาพยนตร์ข้ึนท่ี จังหวัดชลบุรี  แต่ความคิดดังกล่าวไม่มีโอกาสเป็นจริงเม่ือรัฐบาลของจอมพล ป.
พิบูลสงครามถูกโค่นล้มอํานาจในปี พ.ศ.  2500 

ในช่วงปี พ.ศ. 2494 เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว ทองคํา ดุลการค้าดีข้ึน และคนไทยได้รับการ
ปลูกฝั่งให้เกลียดและกลัวคอมมิวนิสต์ แม้กระท้ังพูดถึง หรือแสดงความคิดเห็นก็อาจเป็นความผิด67 
ภายหลังจากการร่วมรบในสงครามเกาหลี ทหารไทยได้ร่วมสงครามเกาหลีเหนือ สหประชาชาติ ในปี 
พ.ศ. 2493 และมีการเจรจาสงบศึกสงครามเกาหลีระหว่าง ปี พ.ศ.  2494 ถึง พ.ศ.  2496 ประเทศ
ไทยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐอเมริกา ในการให้ความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางทหาร 
และได้รับการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมต่างๆ จากสหรัฐอเมริกา 

                                                            
66ชาญวิทย์  แพงแก้ว, จอมพลผู้พลิกวัธนธัม, 55. 
67วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทย กับ สหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวน, 165 – 

166. 
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ตลอดเวลาท่ีจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว 
ทองคํา ดุลการค้าดีข้ึน แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศ อย่างเช่น “กบฏแมนฮัตตัน” 
เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2494 และนําจอมพล ป. พิบูลสงครามไปควบคุมขังไว้ในเรือหลวงศรี
อยุธยากลางแม่น้ําเจ้าพระยา สุดท้ายรัฐบาลตัดสินใจส่งเครื่องบินไปท้ิงระเบิดเรือฯ แต่ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม กระโดดลงน้ําว่ายข้ึนฝั่งได้ทัน เม่ือรัฐบาลปราบกบฏพบว่า มีชั้นทหารเรือชั้นนายพล 
หลายนาย รวมถึง พล.ร.อ.สินธุ์ กมลนาวิน ผู้นําฝ่ายทหารเรือในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475  
ทหาร 3 เหล่าทัพ ยึดอํานาจรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และให้เปลี่ยนมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 
วันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ท่ีมีสภาเดียว โดยสมาชิกครึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้ง เรียกว่า กบฏแมน
ฮัตตัล เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 249468  

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ตราพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.  2484 เพ่ือ
ควบคุมหนังสือพิมพ์โดยตรง และได้มอบอํานาจให้แก่อธิบดีกรมตํารวจ และเจ้าพนักงานการพิมพ์
ควบคุมเข้มข้นกับบรรดาหนังสือพิมพ์จนไม่อาจเสนอข่าวสารได้เสรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีสอง 
มุ่งหมายท่ีจะโค่นล้มกลุ่ม ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ และกลุ่มเสรีไทยอย่างถอนรากถอนโคน นอกจาก
ต่อต้านเผด็จการในฐานะส่ือมวลชนแล้ว พวกเขายังได้จัดต้ังคณะกรรมการสันติภาพแห่งประเทศไทย
จนเป็นเหตุให้จับกุมครั้งใหญ่ในนาม “กบฏสันติภาพ” พ.ศ. 2495 เกิดกบฏสันติภาพ (คอมมิวนิตส์)69 
แสดงการต่อต้านรัฐบาลท่ีเข้าไปเป็นบริวารของสหรัฐฯ และมีการจับกุมบุคคลเป็นจํานวนมาก 

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต่อต้าน ป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิตส์ อีกท้ัง 
จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ วันท่ี 8 -16 ธันวาคม พ.ศ. 2495 ณ สวนลุมพินี และใช้กลวิธีทางการเมือง
จากปัจจัยต่างๆ เช่น การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ อ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญ และการสร้างฐาน
อํานาจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การสร้างฐานอํานาจทางทหาร ตํารวจ และมวลชน โดยอิง
สถานการณ์จากต่างประเทศ70 และจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมในปีเดียวกันนั้น  โดยจอมพล ป.พิบูล
สงคราม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนแรก ในการปราศรัย ปี 2497 ตอนหน่ึงก่อนปิด
ประชุมสามัญ “ รัฐบาลมีความรู้สึกว่า การท่ีได้บริหารราชการแผ่นดินโดยดําเนินการด้วยวิธีต่างๆ 
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาตินั้น ยังขาดการส่งเสริมให้มีการรักชาติ และระลึกถึง
ความสําคัญของชาติท่ีได้เลี้ยงเรามาอยู่ขณะนี้ การปฏิบัติราชการก็ดี การประกอบอาชีพของ
ประชาชนก็ดี ถ้าได้ระลึกถึงการส่งเสริมให้มีการรักชาติ และระลึกถึงความสําคัญในเรื่องนี้ ย่อมจะ

                                                            
68สุเจน กรรพฤทธิ์, “ป.พิบูลสงคราม จอมพลตราไก่ เล่าใหม่หลังครึ่งศตวรรษ,” สารคดี 

30, 352 (มิถุนายน 2557): 101. 
69เรื่องเดียวกัน. 
70ชาญวิทย์  แพงแก้ว, จอมพลผู้พลิกวัธนธัม, 96. 
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กระทําให้กิจการดําเนินก้าวหน้าเป็นผลดียิ่งข้ึน ชาติจะดํารงอยู่ด้วยความม่ันคง เท่าท่ีผ่านมา
ข้าราชการของเราปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งหวังในทางปกครองและปราบปรามแต่ฝ่ายเดียว มิได้สนใจใน
เรื่องเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะอาชีพของประชาชน ซ่ึงหวังว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติ
สืบไป”71 

เม่ือหมดเสี้ยนหนามทางการเมือง เปลี่ยนชื่อ จากสยามมาเป็นไทยแลนด์  ประชาชน 
และชาติ เรียกว่าไทย จอมพล ป. พิบูลสงครามนําลัทธิชาตินิยมกลับมาอีกครั้ง เพ่ือต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ส่งผลให้จอมพล ป.พิบูลสงครามได้กลับมาสานต่อแนวความคิดในการ
พัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็นเมืองทหาร อีกครั้งนอกจากนโยบายการวางผังเมืองในภูมิภาค สอดคล้องกับ
การขยายแนวคิดเรื่องชาตินิยมไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เพ่ือให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ อันจะสร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติ รัฐบาล และคณะราษฎรไปพร้อมๆกันด้วย 72 นับได้ว่าการ
กลับมาสานต่อแนวทางการปฏิรูปท้ังในส่วนนโยบายของคณะราษฎร หรือแนวความคิดของจอมพล 
ป. พิบูลสงครามเองจากช่วงระยะท่ี 1 ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์บ้านเมืองท้ังภายในประเทศ และภายนอกประเทศ 

พ.ศ. 2496 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ดําเนินการพัฒนาสังคมไทยโดยมี
นโยบายในการให้ความสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติ โดยการต้ังกระทรวงสหกรณ์ สร้าง
ถนนทางหลวงแผ่นดิน แก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีดินในการออกโฉนดท่ีดินให้ความเป็นธรรมแก่สังคม 
อันเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบประชาชนของกลุ่มนายทุน กฎหมายพรรคการเมือง และ
พระราชบัญญัติแรงงาน และกฎหมายธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม 
สนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ ๘ ประเทศ  และนโยบายประกันสังคมเพ่ือสงเคราะห์
แก่ประชาชนตามแบบต่างประเทศต่างๆของชาติ73 และเห็นควรให้ข้าราชการของเราปฏิบัติหน้าท่ี 
ส่งผลบุคคลสําคัญแห่งคณะรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 และทหาร 3 เหล่าทัพ ยึดอํานาจรัฐบาล 
และยกเลิกรับธรรมนูญ เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2492 ให้เปลี่ยนมาใช้ฉบับ วันท่ี 10 ธันวาคม 2475 
ท่ีมีสภาเดียว โดยสมาชิกครึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้ง เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2496 และให้จอมพล ป.
พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป 

                                                            
71วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทย กับ สหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวน, 147. 
72บุปผา ทิพย์สภาพกุล, รายงานการวิจัยเรื่องการวางผังเมืองลพบุรี ของจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม, (ลพบุรี: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2533), 13. 
73ถูกยุบเม่ือจอมพล ป. พิบูลสงครามหมดอํานาจลง ซ่ึงถูกยกเลิกภายหลังจากคณะ

ปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ โดยถูกกล่าวว่าเป็นวิธีการของคอมมิวนิสต์  
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และได้ให้ความสําคัญ กับการศึกษามาก เ พ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสร้างชาติ 
ปรับเปลี่ยนสังคมให้เป็นแบบยุคสมัยใหม่ ตามนโยบายสร้างชาติ จนเม่ือขยายไปจนถึงระดับเป็น
มหาวิทยาลัย โดยนายกรัฐมนตรีได้มาทําพิธีเปิด เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2496  พ.ศ. 2497  
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกกฎหมายประกันสังคม และพระราชบัญญัติท่ีดิน เพ่ือความเป็น
ธรรมแก่สังคม พระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม ลันธิสัญญา ป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ 8 
ประเทศ  

ในเดือนเมษายน 2498 จอมพล ป.พิบูลสงครามและคณะ ได้เดินทางไปเยือนประเทศ
ต่างๆ 18 ประเทศ ท้ังสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก และเอเชีย รวมเกือบ 70 วัน เม่ือกลับมาทําให้มี
แนวคิดในด้านการพัฒนาให้เทียบเท่านานาประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย 

ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2498 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ได้ทําพิธีเปิดสถานีโทรทัศน์ช่อง 
4 ณ วังบางขุนพรหม ซ่ึงเป็นบริษัทของรัฐบาลควบคุมโดยกรมประชาสัมพันธ์ ถือว่า เป็นประเทศท่ี 2 
รองจากญี่ปุ่น ในทวีปเอเชียท่ีมีโทรทัศน์ ในครั้งนั้นประชาชนท่ัวประเทศก็ตื่นเต้นกันอย่างยิ่ง เพราะ
ถือว่าเป็นของแปลกใหม่ซ่ึงสถานีโทรทัศน์แห่งนี้  หรือโมเดิร์นไนน์ทีวีในปัจจุบัน และอนุญาตให้
ประชาชน และนักการเมืองปราศรัย และแสดงความคิดเห็น แม้กระท้ังการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ 
พร้อมท้ังเสนอร่างพระราชบัญญัติพรรคการเมืองต่อสภาผู้แทนราษฎร และประกาศเป็นกฎหมายใน
วันท่ี 26 กันยายน 2498 และเกิดพรรคการเมืองข้ึนมาถึง 20 พรรค โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
เป็นหัวหน้าพรรคเสรีมนังคสิลา และ พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์ เป็นเลขาธิการพรรค และยังรับฟังเสียง
คัดค้านท้ังในและนอกสภา คราวหนึ่งในวันท่ี 21 กันยายน 2499 ได้กล่าวปราศรัยต่อท่ีประชุม ตอน
หนึ่งว่า “ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเสียใจอยู่เหมือนกัน แต่ว่าในท่ีสุดเม่ือได้พิจารณาดูว่าท่านท้ังหลายก็ได้ทํา
หน้าท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือประชาชนด้วยกันท้ังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอขอบพระคุณท่ีท่านได้โต้เถียงให้
ความเห็นแก่ข้าพเจ้า และรัฐบาลนี้เพ่ือให้สามารถท่ีจะปฏิบัติภารกิจไปในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
ตลอดจนกระท้ังเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากยิ่งข้ึน ข้าพเจ้าขอเชิญชวนให้สมาชิกพรรคของ
ข้าพเจ้าท่ีสนับสนุนนั้นว่า ถ้ารัฐบาลทําอะไรไม่ดี ขอให้โต้แย้งทัดทาน แม้แต่จะลงมติไม่รับหลักการ
กฎหมาย ข้าพเจ้าก็มีความยินดีด้วยท่ีจะได้รับเรื่องเหล่านี้...”74 

ต่อมาการเลือกตั้งวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2500 ส่งผลให้เกิดการคัดค้านเดินขบวนในหมู่
ประชาชนคนกรุงเทพฯ ท่ีสนับสนุนฝ่ายค้าน (พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีนายควง  อภัยวงศ์เป็นหัวหน้า
พรรค) ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ ง ท่ามกลางปัญหาทางการเมืองรุมเร้า สังคมรอบด้านไม่
ยอมรับ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัตน์ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บัญชาการฝ่าย
ทหาร มีอํานาจสั่งการใช้กําลังท้ัง 3 กองทัพรวมท้ังตํารวจปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ สถานการณ์

                                                            
74สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, ลพบุรี (กรุงเทพ: สารคดี, 2542), 236. 
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กลับเป็นสร้างวีรบุรุษ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ไปเข้าข้างประชาชน นิสิต นักศึกษา เม่ือประกาศว่า 
จะให้ผมไปปราบปรามประชาชน ท่ีลุกฮือข้ึนทวงสิทธิ์ของเม่ือเขาเห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปอย่าง
บริสุทธิ์ ผมทําไม่ได้ และสามารถสลายการชุมนุมได้โดยสันติวิธีทําให้ได้รับความนิยมจากประชาชน 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี อีกวาระ ในวันท่ี 21 
มีนาคม 2500 โดยคณะรัฐมนตรีชุดนี้ นอกจาก จอมพล ป.พิบูลสงคราม แล้ว ยังมีนายทหารระดับ 
“จอมพล” ร่วมอยู่ด้วยอีก 4 นาย75 คือ  

1. จอมพล ผิน ชุณหะวัณ เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2496   
2. จอมพลอากาศ ฟ้ืน รณนภากาศ ฤทธาคนี เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2497   
3. จอมพล, จอมพลเรือ, จอมพลอากาศ สฤษดิ์ ธนะรัตน์ เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2499 
4. จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตรโกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2499 
ในปีนี้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ดําเนินงานสําคัญทางด้านพุทธศาสนา 3 อย่าง เนื่อง

ในพุทธศาสนาครบรอบ 2500 ปี ในวันวิสาขบูชา ข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 เวลา 6.00 น. ตรงกับวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2500   

1. สร้างวัดไทยท่ีพุทธคยา ประเทศอินเดีย  
2. ออกกฎหมายลบล้างมลทิน และนิรโทษกรรมให้แก่บุคคลท่ีมุ่งร้ายรัฐบาล 
3. จัดสร้างพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดช  รัชกาลท่ี 9 ก่อพระฤกษ์พุทธมณฑล เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2498 และศาตราจารย์ศิลป์  พีระ
ศรี เป็นผู้ออกแบบพระพุทธรูปปางลีลา ซ่ึงเป็นพระประธานพุทธมณฑล  

เหตุการณ์สําคัญท่ีต่อมา ในวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.  2500 จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ทราบข่าวว่า คณะทหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ทําการยึดอํานาจการปกครอง จึงเดินทางออก
นอกประเทศ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ยึดอํานาจแผ่นดินอย่างง่ายดาย ส่งผลจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ต้องหลบลี้หนีไปลี้ภัยทางการเมืองไปพํานัก ณ ประเทศญี่ปุ่น และไม่ได้กลับมาประเทศไทยอีกเลย 

อย่างไรก็ดีสภาวการณ์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การปกครองขยายความเจริญไปสู่
ท้องถ่ิน หรือการพัฒนาระบบทุนนิยม หรือการส่งเสริมวัฒนธรรมฟุ่มเฟือย ซ่ึงไม่สัมพันธ์กับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม ตามแบบตะวันตก และในด้านต่างๆ หรือในภูมิภาคก็ดี เกิดระบบชนชั้นกลางท่ี
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยขาดความต่อเนื่องกับสังคม และวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง การ
เติบโตข้ึนมาในระบบสังคมใหม่ จึงเกิดการเร่งเร้าบีบค้ันต่อการแสวงหาคุณภาพชีวิตท่ีไม่เท่าเทียมกัน 

                                                            
75ซ่ึงถือว่าภายหลังจาก จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้รับตําแหน่งเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 

2484  ให้มีตําแหน่ง จอมพล, จอมพลเรือ, จอมพลอากาศ แปลก พิบูลสงคราม ต่อมาสมัยท่านเป็น
นายกรัฐมนตรีในครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2491 – 2500) และแต่งต้ังระดับจอมพลข้ึนมาอีก 4 นาย 
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และละท้ิงสังคม ประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิม ท่ีอาจจะคืบคลานจากเมืองกรุง และขยายสู่ภูมิภาคทีละ
น้อย  

โดยยึดหลักการโฆษณาชวนเชื่อทางการปกครองสมัยใหม่ ท่ีคาดหวังจะเกิดการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ในระบอบประชาธิปไตย อุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงนอกจะรับใช้ระบอบการปกครอง
อย่างท่ีกล่าวในเบื้องต้นแล้ว อาทิ หนังสือพิมพ์หลายสํานัก ข่าว ละคร นิยาย เรื่องสั้น รถยนต์ 
โรงหนัง โรงละคร วงดนตรี และสถานีวิทยุ ตลอดจนสร้างสนามมวยราชดําเนิน สถานลีลาศ สวน
อัมพร  ศาลาสุขใจบางปู  เสื้อผ้า วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  คุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทําให้ภาพรวมของการพัฒนาอย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลให้ สังคมเสื่อมโทรมลง 
เศรษฐกิจเงินเฟ้อ ข้าราชการมีรายได้น้อย ไม่พอกับราคาสินค้าท่ีสูงข้ึน จึงเป็นเหตุให้เกิดคอรัปชั่น จน
กลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหน่ึงของสังคมไทยท่ีเห็นได้ชัดเจน76  

 
บทบาททางการทหารของจอมพล ป. พิบูลสงครามในลพบุรี ( พ.ศ.  2481 – พ.ศ.  2500 ) 

การปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินในพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.  2476 แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ)  ส่วน
ภูมิภาค (จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน) และส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้
เสนอให้ออกกฎหมายเก่ียวกับเทศบาลหลายฉบับ รวมทั้งกฎหมายการจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพฯ 
และเทศบาลนครธนบุรี77 ในทางกลับกัน การดําเนินการบริหารจัดการของข้าราชการและข้าหลวง
ยังคงดําเนินไปตามการใช้อํานาจการปกครองยังคงข้ึนอยู่กับส่วนกลางเหมือนเดิม โดยมาตรา 1 ได้
กําหนดว่า สยามประเทศเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้78 ดังนั้น ส่วนภูมิภาคจึงมี
ลักษณะท่ีต้องคอยรับคําสั่ง และปฏิบัติตามการเมืองจากส่วนกลาง หรือ “อํานาจวินิจฉัยสั่งการ
บางส่วน”79 หมายถึง เจ้าหน้าท่ี หรือตัวแทนจากส่วนกลางไปปฏิบัติราชการตามคําสั่งราชการจาก
ส่วนกลางในพ้ืนท่ีภูมิภาคต่างๆ กล่าวคือ อํานาจการบังคับบัญชาและการตัดสินใจข้ันสุดท้ายยังคงอยู่
ท่ีส่วนกลาง80 และจังหวัดลพบุรี ได้รับผลกระทบจากการเมืองการปกครองในส่วนท่ีต้องการให้
ตอบสนองนโยบายหลักทางการทหารจากส่วนกลางเป็นหลัก  

                                                            
76วิชิต ณ ป้อมเพชร, วิวัฒนาการสังคมไทย กับ สหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวน, 142. 
77เรื่องเดียวกัน. 
78กนก วงษ์ตระหง่าน, “ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี ครั้งท่ี ๒,” (เอกสารสัมมนา: วิทยาลัย

ครูเทพสตรี ลพบุรี, 2-4 กุมภาพันธ์ 2528), 4. 
79เรื่องเดียวกัน. 
80เรื่องเดียวกัน. 
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หลัง พ.ศ. 2481 ลัทธิชาตินิยมตามนโยบายการสร้างชาติภายใต้การนําของจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม เกิดข้ึนพร้อมกับ ลัทธิชาตินิยมของชาวจีน ซ่ึงเป็นผลมาจากสงครามระหว่างจีน กับ 
ญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2480 ญี่ปุ่นบุกยึดภาคเหนือของจีนและแมนจูเรียไว้ได้ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับจีนใน
คราวนั้น มีผลให้คนจีนในประเทศไทยหันหน้าเข้าหากัน จัดต้ังขบวนการต่างๆ การเคลื่อนไหวของคน
จีนในประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นแหล่งรวมชุมนุมนักคิด และศูนย์กลางติดต่อกับจีน  

โรงเรียนทหารปืนใหญ่ แผนกปืนใหญ่ สังกัดกรมเสนาธิการทหารบก มีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรจากเดิมเป็นกระเทศเยอรมนี มาเป็น ฝรั่งเศส และเบลเยียม ซึ่งทันสมัยในขณะน้ัน พลโท
ประยูร  ภรมนตรี กล่าวว่า “พ.อ. หลวงพิบูลสงคราม เป็นนายทหารปืนใหญ่ จึงสนใจส่งเสริมโรงเรียน 
และศูนย์การทหารปืนใหญ่ ท่ีโคกกระเทียมเป็นพิเศษ”  

หน่วยงานทหารในลพบุรีเริ่มในรัชสมัย รัชกาลท่ี ๕ ไม่ปรากฏว่า มีการจัดต้ังจังหวัด
ทหารบกลพบุรี พ.ศ. ๒๔๖๘ กองบังคับการทหารบกลพบุรี ( โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปัจจุบัน ) 

พ.ศ. 2469  ยุบไปรวมกับโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ( โคกกระเทียม ) 
พ.ศ. 2480  ย้ายจังหวัดทหารบกลพบุรีไปตั้งพ้ืนท่ีใหม่ คือ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช ร่วมกับ กรมจเรทหารราบ การสร้างตึกเอราวัณ ตรงข้ามกับค่าย เพ่ือใช้เป็นท่ีพักของจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ในคราวท่ีมาตรวจงานท่ีลพบุรี ให้ตั้งหน่วยสารวัตรทหาร บริเวณที่ตั้งโรงเรียนละโว้
เดิม เพ่ือคุมความประพฤติของทหารในลพบุรีให้อยู่ในวินัยของกองทัพ  และซ้ืออาวุธทันสมัย 
ประสิทธิภาพสูง ลูกกระสุนปืนมีทุกขนาด ปืนใหญ่ท่ีเคยลากจูงด้วยม้า ก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ มี
ไฟฉายส่องนําทางได้ไกลถึง 8 กิโลเมตร 

บทบาท และแนวความคิดทางการเมืองในแบบของทหาร จึงมีความสําคัญและเก่ียวข้อง
กับการบริหารประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามท่ีประกาศฯ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475  ให้เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุขเช่น “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช 2378” 
แต่เดิม ชุมชนมีสภาพฐานะเป็น “สุขาภิบาลเมืองลพบุรี” ประกาศฉบับนี้ต้องการยกฐานะให้เป็น
เทศบาลเมืองโดยมีนามว่า “เทศบาลเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี” ในส่วนของทางทหารได้ย้าย กองบิน 
2 และหน่วยรถรบ จากกรุงเทพฯ มาต้ังท่ีโคกกระเทียม ในปี พ.ศ. 2481 บริเวณเขาหนีบ81 อําเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี และสร้างโรงพยาบาลทหารบริเวณเขาสามยอดหรือโรงพยาบาลอานันทมหิดล 
และสามารถพัฒนาหน่วยงานทหารให้มีประสิทธิภาพด้วยการจัดซ้ืออาวุธท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง 
โดยเปลี่ยนเป็นระบบลากจูงด้วยรถยนต์ ท้ังนี้ ได้ถูกส่งไปทําสงคราม และสามารถทําการรบใน
สงครามอินโดจีน ฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2483 

                                                            
81วัลลภา  รุ่งศิริแสงรัตน์, จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับ...จังหวัดลพบุรี (กรุงเทพฯ: 

ศูนย์การพิมพ์อาคเนย์, 2536), 8. 
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นอกจาก เหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายสร้างชาติ 
พัฒนาความเจริญให้บ้านเมือง มีถนนหนทางเชื่อมโยงกับจังหวัดต่อจังหวัด อําเภอต่ออําเภอ ประดุจ
ใยแมงมุง เพ่ือความเจริญอยู่ดีกินดีของราษฎรท้ังประเทศพระราชกฤษฎีกาประกาศแนวทาง 70 สาย 
พุทธศักราช 2483 "..ประวัติศาสตร์ อาจมีในหลายด้านแต่คนท่ีทําทาง ไม่เคยจะเอ่ยออกนาม ...คนท่ี
แบกหาม ลุยน้ําโคลน คนท่ีสรรค์สร้าง จากป่าเป็นเมือง รุ่งเรืองดังเพียงเวียงวัง ด้วยเลือดด้วยเนื้อของ

คนทําทาง  ถางทางตั้งต้นให้คนต่อไป                    ..” ถนน”  
เมืองลพบุรี เป็นกองกําลังสําคัญในการขับไล่ทหารญี่ปุ่น ดังท่ี จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ได้กล่าวว่า “ทางสายจากชัยบาดาลไปเพชรบูรณ์ และจากหล่มสักไปถึงอําเภองาว ลําปาง กับการ
สร้างฐานทัพท่ีเพชรบูรณ์ จึงเป็นงานท่ีสําคัญยิ่ง และเป็นงานข้ันหัวใจของชาติด้วย ถ้าทางสายนี้ และ
ฐานทัพเพชรบูรณ์ เสร็จไม่ทันเวลา การรบกับญ่ีปุ่นก็ทําไม่ได้ เพราะเราจะไม่สามารถขนกําลังมาช่วย
ทําการรบกับญ่ีปุ่นได้เลย”  ถนนดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับถนนไชยวิบูรณ์ เรียกว่า “ถนนสุระนารายณ์ 
เริ่มจากอําเภอบ้านหม่ี โคกสําโรง ชัยบาดาลเก่า ลํานารายณ์ ลําสนธิ ไปบ้านเพชร บําเหน็จณรงค์ บัว
โคก โนนไทย โคกไสว จอหอ ออกไปถึงนครราชสีมา หากเป็นไปตามแผนของจอมพล ป พิบูลสงคราม 
สามารถต่อไปได้ถึงลาว เขมร อีกทางเป็นถนนพหลโยธิน เส้นนี้สามารถออกไปตาก พม่า ถนนสุระ
นารายณ์ กับ ถนนพหลโยธิน สร้างก่อนจอมพล ป.พิบูลสงคราม เดิมนั้นเป็นถนนชาวบ้านมาก่อน” 
บริเวณนั้น จะมีต้นก้ามปูปลูกอยู่สองข้างทาง ซ่ึงนิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ในปี พ.ศ. 2484 ญี่ปุ่นยกพลข้ึนบกผ่านประเทศไทย ส่งผลให้กองทัพญ่ีปุ่นเข้ามาประจํา
อยู่ในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชชั่วคราว ณ บริเวณโรงเรียนสตรีลวะศรีเทพสตรีวิทยาลัย ทําให้ 
จอมพลป.พิบูลสงครามเปลี่ยนเมืองลพบุรีมาเป็นฐานท่ีม่ันแทนกรุงเทพ 82 ดังท่ี จอมพล ป.พิบูล
สงคราม ได้กล่าวว่า “ทางสายจากชัยบาดาลไปเพชรบูรณ์ และจากหล่มสักไปถึงอําเภองาว ลําปาง 
กับการสร้างฐานทัพท่ีเพชรบูรณ์ จึงเป็นงานท่ีสําคัญยิ่ง และเป็นงานข้ันหัวใจของชาติด้วย ถ้าทางสาย
นี้ และฐานทัพเพชรบูรณ์ เสร็จไม่ทันเวลา การรบกับญ่ีปุ่นก็ทําไม่ได้ เพราะเราจะไม่สามารถขนกําลัง
มาช่วยทําการรบกับญ่ีปุ่นได้เลย”83 และ พ.ศ. 2486 จึงได้มีการปรับปรุงสร้างอาคารข้ึน 4 หลัง ใน
โรงพยาบาลอานันทมหิดลให้มีขีดความสามารถในการรับทหารท่ีบาดเจ็บเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมหน่วยทหาร
ท่ีมาต้ังท่ีเมืองลพบุรีในช่วงนี้ คือ กรมทหารหญิงสุริโยทัยซ่ึงตรงกับกรมยุทธศึกษามีคําสั่งย้ายมา ณ 
สถานีตํารวจท่าหิน ในปี พ.ศ. 248784 ส่วนจังหวัดทหารบก และหน่วยทหารในค่ายสมเด็จพระ

                                                            
82วัลลภา  รุ่งศิริแสงรัตน์, จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับ...จังหวัดลพบุรี (กรุงเทพฯ: 

ศูนย์การพิมพ์อาคเนย์, 2536), 9. 
83สุดารา สุจฉายา, ลพบุรี (กรุงเทพ: สารคดี, 2542), 236. 
84วัลลภา  รุ่งศิริแสงรัตน์, จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับ...จังหวัดลพบุรี, 9. 
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นารายณ์มหาราช ในปี พ.ศ. 2488 ได้รับคําสั่งจากกองบัญชาการทหารสูงสุดให้ย้ายออกจากค่ายใน 
24 ชั่วโมง จากเหตุการณ์กองทัพพันธมิตรท่ีเข้าปลดอาวุธทหารญ่ีปุ่นในประเทศไทยจะเข้าพักในค่าย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดทหารบกลพบุรีจึงย้ายไปท่ีตั้งชั่วคราว ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  

ประเทศไทย ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใช้มาตรการเด็ดขาดในการปราบปราม
ชาวจีน เนรเทศผู้มีความผิดออกนอกประเทศ  กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2482 ยังประกาศใช้ 
พ.ร.ก. กําหนดเขตหวงห้ามคนต่างด้าว พ.ศ. 2484 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 พ้ืนท่ีแรกท่ี
ประกาศใช้ พ.ร.ก. นี้ คือ จังหวัดลพบุรี ปราจีนบุรี และก่ิงอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยเหตุผลท่ีว่า 
“ เห็นควร ให้มีกําหนดเขตหวงห้ามคนต่างด้าว เพ่ือประโยชน์และความม่ันคง และความสงบ
เรียบร้อยแห่งสาธารณชน” โดยให้คนต่างด้าวออกจากพ้ืนท่ีภายใน 90 วัน หลังจากนั้น หนังสือพิมพ์
ถูกปิด ข้อหาทําลายความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โรงเรียนจีนท่ัวประเทศกว่า 200 แห่ง ถูกปิด 
ข้อหาขัดต่อ พ.ร.บ. โรงเรียนราษฎร  

ในลพบุรี โรงเรียนจีนบางโรงเรียน ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. โรงเรียนราษฏร์ 
ตามนโยบายรัฐบาล คือ ลดการเรียนการสอนภาษาจีนลง เปลี่ยนเนื้อหา แบบเรียนเป็นภาษาไทย 
“โรงเรียนหัวเซ้ียเซ่ียว” เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนไทยวิทยา” เปิดสอน 17 มิถุนายน 2483 ส่วน
โรงเรียนซินฮ๊ัว ต้องปิดอย่างถาวร85 ทางราชการต้องส่งเสริมให้ภรรยาทหาร และข้าราชการหันมาทํา
การค้าแทนคนจีน โดยเปิดตลาดนัดข้ึนท่ีตลาดสระแก้ว กองทัพบก เองก็เป็นพ่อค้าจําหน่ายสินค้า
ต่างๆ อย่างกรมการแพทย์ทหารบก เปิดร้านขายยา ชื่อร้านเวชภัณฑ์  กรมเชื้อเพลิงทหารช่างขาย
เครื่องก่อสร้าง ร้านนานาภัณฑ์ ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ร้านเหล่านี้เหมือนรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการโดย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเก็บรายได้เข้าสํานักงานบํารุงการทหาร ในปีเดียวกัน รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ประกาศ พ.ร.บ.ช่วยอาชีพและวิชาชีพ พุทธศักราช 2484 สงวนอาชีพไว้ให้คนไทยเป็นผู้ประกอบการ
เท่านั้น เช่น อาชีพช่างตัดผม และร้านตัดผมท่ีกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี ได้แก่ 
ร้านตัดผมชื่อดัง “ชุมพล 84” (พ.ศ. 2484) เป็นท่ีเป็นนิยมของคนลพบุรี และเป็นคนแรกของลพบุรีท่ี
ได้รับประกาศนียบัตร จากจอมพล ป.พิบูลสงคราม  

หลังจากจอมพล ป. พิบูลสงครามยื่นใบลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี วันท่ี 24 
กรกฎาคม 2487 และถูกปลดจากตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดในปีเดียวกัน แต่ยังต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน แต่หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วไม่นานรัฐบาลประกาศท่ียกเลิกท่ี

                                                            
85ชาวจีนในลพบุรีเป็นกลุ่มใหญ่ บริเวณตลาดวัดเสาธงทอง ตลาดท่าขุนนาง ตลาดล่าง 

บ้านท้ายตลาด บ้านตะลุง บ้านบางขัน เป็นต้น มีอาชีพค้าขาย กับทําโรงสี เม่ือชาวจีนต้องอพยพจาก
ลพบุรี ทําให้บรรยากาศในตลาดเงียบเหงา ร้านโรงปิดเงียบ อาหารการกินท่ีชาวจีนเคยทําขาย เช่น 
บะหม่ีเก๊ียว เสียโป หรือข้าวหน้าเป็ดฯ ลพบุรี. 
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ปรึกษาราชการแผ่นดิน และพ้นจากตําแหน่งการเมือง การทหาร ส่งผลให้การพัฒนาเมืองลพบุรีให้
เป็นทหารหยุดชะงักไป จนกระทั้ง พ.ศ. 2491 ท่ีจอมพล ป.พิบูลสงครามหวนกลับมามีอํานาจในการ
บริหารประเทศอีกครั้ง 

และเม่ือจอมพล ป.พิบูลสงคราม เข้าดํารงตําแหน่งครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 เมษายน 2491 ยัง
ดําเนินการพัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็นเมืองทหาร และได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา 
จึงจัดตั้งหน่วยทหารตามหลักนิยม ต่อมาจึงมีการจัดตั้ง วิชาการบินตรวจการณ์ พร้อมท้ังปรับปรุงเป็น 
“กรมทหารปืนใหญ่” ข้ึนตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารบก และเปลี่ยนเป็น ค่ายพหลโยธิน และยกฐานะ 
กรมทหารปืนใหญ่เป็น “ศูนย์ทหารปืนใหญ่” ในปี พ.ศ. 2495 ขณะเดียวกันเกิดกบฏต่อต้านอํานาจ
ของจอมพล ป.พิบูลสงครามหลายคร้ัง ดังท่ีกล่าวอ้างมาข้างต้น และจึงถูกก่อรัฐประหารในวันท่ี 16 
กันยายน พ.ศ. 2500 และไปพํานักและเสียชีวิต ณ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.  2507 
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บทท่ี 3 

จังหวัดลพบุรี ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2500) 

 

 เมืองลพบุรี เป็นเมืองเก่า ต้ังอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าลพบุรี สมัยกรุงศรีอยุธยา 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทในเมืองลพบุรีในยุคประวัติศาสตร์ และ

ต้ังอยู่กึ่งกลางของประเทศไทย เป็นเขตพื้นที่ลุ่มภาคกลาง เป็นพื้นที่ที่มีเขตชุมชนทับซ้อนกันหลายยุค

สมัย ด้านตะวันตกติดจังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ราบตํ่าเป็นพื้นที่นํ้าหลาก ด้านทิศตะวันออกของ

จังหวัดเป็นพื้นที่ราบสูงข้ึนไปตามลําดับ  

 สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทในเมือง

ลพบุรีในยุคประวัติศาสตร์ ส่วนบริเวณที่ต้ังของชุมชนน้ันอยู่บริเวณริมแม่นํ้าลพบุรี และตลาดของ

ชุมชนอยู่บริเวณวัดเกาะแก้ว หรือที่ต้ังทางตอนบนของทิศตะวันตก ลดความสําคัญลงเมื่อสิ้นสมัย

พระองค์  สมัยรัตนโกสินทร์น้ัน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประชาชนยังนิยม

ต้ังบ้านเรือนอยู่ริมแม่นํ้าลพบุรี และเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

การคมนาคมสะดวกข้ึน มีการทําทางรถไฟผ่านตัวเมือง ทําให้เมืองลพบุรีกลับกลายเป็นเมืองท่าขนส่ง 

และมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากข้ึน และการขยายเมืองจากเดิมออกไป เมื่อมีการจัดวางผังเมืองใหม่อีก  

 เมืองลพบุรี ในสมัยอยุธยา เดิมเป็นเมืองหน้าด่านด้านทิศเหนือ เมื่อถูกลดบทบาทจึงรื้อ

กําแพง และป้อมปราการลง และเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองลพบุรีได้มีการขยาย

ออกไปทางทิศตะวันออกอีก 2 ช้ัน ประมาณ 870 ไร่ ทําคูคลอง ซ่อมบํารุง และเรียกว่า เมืองใหม่ ที่มี

ผู้คนอยู่เบาบาง ซึ่งส่วนใหญ่อาศัย หรือต้ังบ้านเรือนในบริเวณพื้นที่ริมแม่นํ้าลพบุรี หรือบริเวณตลาด

ท่าขุนนาง ซึ่งเป็นแหล่งใกล้ตลาดซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมือง และไกลออกไปมีเทือกเขาสาม

ยอด จึงมีการมาตั้ ง ถ่ินฐานบริ เวณริมสองฝั่งตลอดของเส้นทางแม่ นํ้า เมื่อเทียบกับลักษณะ

โบราณสถานสมัยเป็นเมืองละโว้ หรือสมัยก่อนอยุธยาน้ัน วัดต่างๆ ถูกสร้างอยู่บริเวณพื้นที่ช้ันใน หรือ

ศูนย์กลางของเมือง หรืออยู่ไม่ไกลจากแม่นํ้า หรือคูเมืองเท่าน้ัน     
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ภาพที่ 1 แผนทีป่ระเทศไทยในปจัจบุัน เพื่อแสดงตําแหน่งจงัหวัดลพบุร ี
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, มองเมืองไทยด้วยสถิติ, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก
http://service.nso.go.th/nso/thailand/thailand.jsp 
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ภาพที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดลพบุรี เป็นทีร่าบลุ่ม สลับกับภูเขาสูง พื้นทีล่าดเอียงข้ึนไปในทาง 

ทิศตะวันออกจงัหวัดลพบรุ ี

ที่มา: แผนท่ีจังหวัดลพบุรี, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.lopburi.go. 
th/allmap.htm 

 

 
ภาพที่ 3 แผนทีจ่ังหวัดลพบรุ ี

ที่มา: แผนท่ีจังหวัดลพบุรี, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.lopburi.go. 
th/allmap.htm 
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ภาพที่ 4 กรุงเก่าเมืองลพบุรี พ.ศ. 2457   

ที่มา: กรมแผนที,่ แผนท่ีเมืองลพบุรี, 2457 1914 มาตราสว่น 1: 4,000. 

 เมืองลพบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชข้ึนครองราชย์ พ.ศ. 2199 และทรงทําให้

เมืองลพบุรีมีบทบาทมากข้ึน โดยโปรดให้สร้างพระราชวังข้ึนที่ลพบุรี โดยให้เหตุผลว่า เมืองลพบุรีเคย

เป็นพระราชวังมาก่อน มีสภาพเป็นที่ดินสูงจากระดับนํ้าทะเลมาก มีแม่นํ้าล้อมรอบ ในฤดูนํ้าหลาก

ด้านทิศเหนือ ทิศใต้  และทิศตะวันตก ด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาล้อมรอบจึงเหมาะแก่การสร้าง

เมือง พระราชวัง ป้อมค่ายต่อสู้ข้าศึกศัตรู และลํานํ้าลพบุรีซึ่งไหลผ่านจากด้านหลังพระราชวังไปสู่

พระนครศรีอยุธยาเป็นลํานํ้าขนาดเล็กสะดวกแก่การเดินเรือขนาดเล็ก และไม่เหมาะสมกับกองเรือ

ขนาดใหญ่ที่จะเดินทางมาถึงเมืองลพบุรี  ดังที่กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ไว้ใน เที่ยวตาม

ทางรถไฟ ว่า “เมื่อถึงฤดูนํ้าหลาก นํ้ายังท่วมท้องที่ลุ่มในแขวงจังหวัดลพบุรีทั่วไป บางแห่งคล้าย

ทะเลสาบ ดังเช่น บริเวณท้องนํ้าพรหมมาศ จึงเป็นที่ทําเลข้าวปลาบริบูรณ์ นับเป็นที่สองรองจาก

พระนครศรีอยุธยาลงมา” และเป็นเหมือนศูนย์กลางการปกครองอีกแห่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทรง

สร้างพระราชวังที่ประทับเมื่อปี พ.ศ. 2209 และสร้างนานถึง 11 ปีแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2220 โดยจะ

อยู่อยุธยาในช่วงฤดูฝนเท่าน้ัน ทําให้มีการขยายเมืองและชุมชนโดยมีการเดินทางขนส่งทางแม่นํ้าเป็น

สําคัญในพื้นที่ส่วนของพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง รวมทั้งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการขนส่ง 

การก่อสร้างในเมืองทําให้เกิดการเข้าอยู่อาศัย การเดินทาง และวัดวาอารามที่กระจัดกระจายอยู่

บริเวณริมฝั่งแม่นํ้าลพบุรี ที่ครอบคลุมบริเวณอําเภอเมือง และอําเภอท่าวุ้ง ที่ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตก
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เฉียงใต้ของจังหวัดลพบุรี พระนารายณ์ทรงสร้าง และปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่ง เช่น สร้างพระวิหารเก้า

ห้อง ในวัดพระศรีมหาธาตุ โบสถ์ วิหารบริเวณปรางค์สามยอด เปลี่ยนวัดทางฝ่ายมหายานเป็นฝ่าย

หินยาน และบริเวณวัดสําคัญในเมืองอย่างเช่นวัดเสาธงทอง วัดกวิศราราม วัดตองปุ เป็นต้น รวมทั้ง

ซากโบราณสถานตามวัดวาอารามต่างๆ  

 แนวความคิด และการออกแบบผังเมือง ในช่วง พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2500 โดยเริ่มจาก

กระแสสงคราม โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลต่ออาคารสาธารณูปโภค และส่วน

ราชการ ที่มีข้อกําหนดทางด้านการใช้สอย และงบประมาณที่กํากับไว้ชัดเจน กล่าวถึง ในเรื่องของ

ทิศทาง และการจัดผังพื้นให้เกิดความสะดวกสบาย การประหยัดด้วยการออกแบบด้วยรูปทรง 

(Form) ที่เรียบง่าย สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย (Function) และเช่ือมโยงที่ว่าง (Space) กัน

ระหว่างภายในและภายนอก โดยเกิดจากการสังเคราะห์จากความรู้สึก ผสมผสานแนวความคิดให้

ออกมาเป็นสถาปัตยกรรม ที่เน้นถึง “สภาพแวดล้อมที่ดี” หรือหมายถึง การออกแบบชุมชน (Urban 

Design) คือ การออกแบบท่ีควรคํานึงถึง เมือง และธรรมชาติที่ดีเข้ามาประกอบกัน เช่น ที่ว่าง ทาง

เท้า และพื้นที่สําหรับการค้าขาย เรียกว่า ชุมชน (Urban Context) ส่วนการออกแบบผังเมืองที่ดี จะ

ออกแบบให้สถาปัตยกรรมเป็นส่วนน้อย ดังแนวคิดที่ว่า  สถาปัตยกรรม เป็นแค่ส่วนหน่ึงของผังเมือง

เท่าน้ัน เราควรเน้นความสําคัญให้มาก คือ เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดี ควรจะเป็นตัวหลักในการวางนโยบาย

ที่จะนํากฎเกณฑ์ต่างๆมาบังคับใช้1 

 

ผังเมืองลพบุรี  

 ความแตกต่างในการออกแบบเมืองใหม่ และเมืองเก่าลพบุรีพบว่า ลักษณะเมืองเก่า

(ช้ันใน) มีลักษณะเป็นวงรี กล่าวถึง ลักษณะคูเมืองคันดิน และเป็นกําแพงเมืองในสมัยอยุธยา และ

ขยายเมืองออกไปทางทิศตะวันออก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หากเปรียบเทียบกับการออกแบบผังเมือง

ใหม่ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่มีการวางรากฐานการพัฒนา หรือเรียกได้ว่า ความต้องการใน

การสร้างเมืองใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์หลักในช่วงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ให้

เป็น เมืองทหารบกลพบุรี อันเป็นที่ประจําการณ์ของศูนย์กลางทางการทหารทุกหน่วย หรือ 

กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อเทียบกับตําแหน่งที่ท่านได้รับเพื่อบัญชาการทหาร สําหรบัการปกป้อง

                                                             

 1สิทธิพร ภิรมย์รื่น, “การอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม: แนวคิด
หลักการและเหตุผล,” หน้าจ่ัว 20 (2546-2547): 45. 
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รัฐธรรมนูญ และคุ้มครองอธิปไตยของประเทศ โดยคาดหวังว่า เมืองลพบุรีจะเป็นพื้นที่กลางในการ

กระจายกําลังทางทหารได้ทั่วทุกภาค   

 ลพบุรีมีหน่วยงานทหารอยู่ในพื้นที่มาต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นับต้ังแต่ พ.ศ. 2444 เมื่อมี
การตัดทางรถไฟเช่ือมกรุงเทพ กับลพบุรี ออกสู่ภาคเหนือ การเดินทางสะดวกทําให้ลพบุรีมี
ความสาํคัญในการเคลื่อนกําลังทหารสนับสนุนเมืองหลวง คือ กรุงเทพได้อย่างสะดวก ปี พ.ศ. 2453 
รัฐบาลขยายกองทัพใหญ่ข้ึน ทั้งหมด 10 กองพล ทหารปืนใหญ่เป็นกองพลหน่ึงในจํานวนน้ันต่อมา ใน
ปี พ.ศ. 2457 ตรงกับรัชกาลที่ 6 ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานทหารปืนใหญ่ข้ึนในลพบุรี ในคราวน้ัน ได้มี
การสร้างสนามยิงปืนใหญ่ข้ึนที่โคกกระเทียม ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ยิงไกล และมีอํานาจมาก ในขณะ
น้ันมีหน่วยงานทหารอื่นอีก คือ กรมจเรทหารราบ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ต้ังอยู่ที่โคกกระเทียม
เหมือนกัน ส่วนจังหวัดทหารบก และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 เดิมต้ังอยู่โรงเรียนพิบูลสงครามใน
ปัจจุบัน  
 เมืองยุทธศาสตรท์างการทหาร หมายถึง ที่ต้ังของเมือง นับเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศ 
จะเดินทางจากเหนือลงใต้ไปทางตะวันออก หรือตะวันตกได้รอบทิศ โดยมีเส้นทางเดินเท้า ทางเกวียน 
ที่ชาวบ้าน และกองคาราวานนายฮ้อย ใช้สญัจรไปมาหาสู่กบัพื้นที่บริเวณลพบรุีมาแต่โบราณ 
อย่างเช่น ถนนกรุงเทพ – หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข 21) ถนนเส้นน้ีทับลงบน ถนนไชยวิบูรณ์ที่
เกณฑ์แรงงานจากชาวบ้านมาสร้างล้มตายกันเป็นเบือด้วยไข้ป่า และถนนสุระนารายณ์ (ทางหลวง
หมายเลข 205) ที่เช่ือมลพบรุี กับอสีาน ซึ่งสอดคลอ้งกบั “ทฤษฏีทางการทหาร ทีเ่รียกว่า  METT”  
 คุณสมบัติของ “METT” การเป็นเมอืงยุทธศาสตร์ทางการทหารที่ดี  
 M – Mission หมายถึง ภารกิจ  
 E – Terrain หมายถึง  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ นํ้าไม่ท่วม มีที่สูง มีสิ่งกีดขวางทาง
ธรรมชาติ สามารถเป็นแหล่งผลิตเสบียงอาหารเพื่อเลี้ยง กองทัพในยามสงครามได้  
 T – Time หมายถึง ย่านกลางของกองทัพใหญ่ ไม่ว่าสนามรบจะอยู่ที่ใดก็สามารถส่ง
กําลังกองทัพไปหนุนช่วยได้อย่างรวดเร็วทันการ 
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เส้นสีเหลือง   คูเมืองกําแพงเมืองช้ันแรก   

เส้นสีนํ้าตาล คูเมืองกําแพงเมืองช้ันทีส่อง 

เส้นสีฟ้า สีแดง  สีนํ้าเงิน  คูเมืองกําแพงเมืองช้ันทีส่อง 

เส้นสีม่วง   เป็นถนน เป็นคันดิน และทางเดินโบราณ 
 

ภาพที่ 5 เมืองลพบุรี จากการกรมแผนที่สํารวจ  

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, แผนท่ีลพบุรี, แผนที่หมายเลข 0000014 2501 มาตราส่วน 1: 

50,000. 

 เมืองทหารบกลพบุรี หน่วยงานทหาร 11 หน่วย ซึ่งถือว่ามีหน่วยงานทหาร เป็นอันดับ 2 
ของประเทศรองจากกรุงเทพ ทหารช้ันยศนายพล มี 15 คน หมายความว่า กองกําลังอยู่ในความดู
มากข้ึนตามไปด้วย กล่าวได้ว่า ใครที่ได้เป็นผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ก็เสมือนได้เป็นแม่ทัพที่ 5 
เพราะบัญชาการยศพลโท เทียบเท่ากับ แม่ทัพภาค และมีหน่วยกําลังพลมาก เช่น มีโครงสร้างใน
รูปแบบกองทัพ มีภารกิจขอบข่ายงานพร้อมที่จะเคลื่อนกําลังไปทั่วประเทศ ทั้งที่ความเป็นจริงใน
กองทัพมีการจัดต้ังกองทัพภาคเพียง 4 ที่เท่าน้ัน คือ กองทัพภาคที่ 1 – กรุงเทพ, กองทัพภาคที่ 2 –
นครราชสีมา, กองทัพภาคที่ 3 – พิษณุโลก และกองทัพภาคที่ 4 – นครศรีธรรมราช เมื่อเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงส่งผลให้รัฐบาลมีการปรับแผนผังเมืองลพบุรี เป็นเมืองยุทธศาสตร์ทาง
การทหาร  
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ภาพที่ 6 ที่ต้ังหน่วยงานทหารจังหวัดลพบุรี   

ที่มา: นิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ทหารรบพเิศษ หน่วยบัญชาการสงครามพเิศษ 
 

 เมื่อครั้ง พระยาพหลฯ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้วางนโยบายด้านการวางผังเมืองสําคัญของ

ประเทศ คือ กรุงเทพ เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ปัตตานี และลพบุรี เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 

2478 โดยมีพระยาประกิตกลศาสตร์ กับ พ.ท. หลวงบุรกรรมโกวิทย์ กรมโยธาธิการทหารบก เป็น

ผู้จัดการมีพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินในจังหวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร สําหรับลพบุรีเริ่มจากการ

เวนคืนที่ดินของวัดก่อน คือ พ.ศ.  2476 ออกพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินวัดดงสวอน วัดเขาสํา

มะลึง ตําบลทะเลชุบศร วัดหนองแขม ตําบลท่าแค อําเภอเมืองลพบุรี ให้แกกระทรวงกลาโหม ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2479 ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่ต้องเวนคืนในเขตอําเภอเมืองลพบุรี 

อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยผู้บังคับการทหารบกจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินในอําเภอเมืองลพบุรี หนองโดน สระบุรี

พ.ศ. 2479 บ้านเซ่า อําเภอเมืองลพบุรี โคกสําโรง ปากเพรียว หนองโดน ชัยบาดาล จังหวัดสระบุรี  

 เมื่อครั้ง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้

มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี (พ.อ.พหลพลพยุหเสนา)โดยในหนังสือได้ขอเงินเพื่อใช้ในการบํารุงจังหวัด

ลพบุรี เป็นเงิน 1 ล้านบาท เพื่อนํามาสร้างและบํารุงก่อสร้าง ระบบประปา ไฟฟ้า ถนน และโรงเรียน 

“ด้วยกระทรวงกลาโหมได้มาคํานึงเห็นว่า จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดอันสมควรจะมีการบาํรุงให้มีความ
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เจริญได้จังหวัดหน่ึง และจังหวัดลพบุรีน้ี กระทรวงกลาโหมได้ต้ังใจไว้ว่า จะใช้เป็นฐานทัพบกอัน

เข้มแข็งในต่อไปด้วย”2 

 โดยในการประชุมครั้งที่ 7 / 2481 วันพุธที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2481 กล่าวว่า 

“ทางกระทรวงกลาโหมได้คิดย้ายทหารไปเป็นจํานวนมาก ซ่ึงญาติพ่ีน้องทหารก็ต้องตามไป

ด้วย โรงเรียนไม่มีพอให้เด็กนักเรียน กระทรวงกลาโหมได้สร้างโรงเรียนขึ้นแล้ว แต่เด็กทวีมาก

ขึ้นจึงต้องขยายอีก เร่ืองนํ้าก็กลัวว่าจะไม่มีพอ ได้สร้างประปาขึ้นโดยเอาเงินบํารุงสุขทหารไป

สร้าง หวังว่าประชาชนได้ใช้ด้วย แต่เม่ือคนไปอยู่มากก็เกิดอัตคัดขึ้น จึงขอทําโครงการประปา

เพ่ือใช้ในจังหวัดน้ัน แม้จะมีเทศบาลทําอยู่แล้วฟากเดียวเท่าน้ัน ส่วนไฟฟ้าก็ได้เอางบประมาณ

ไปให้ เพราะทางทหารต้องพ่ึงเขาอยู่”3  

 บวกกับความเช่ือว่า “พลังธรรมะ” หรือ “ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว” เรียกว่า เข้าสู่

ยุค “ทหารนิยม” ประกอบกับสถานการณ์ที่ต้องต่อกรกับศัตรู ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 

ต่อเน่ืองจากแผนที่รัฐบาลคณะราษฎร์ได้เริ่มต้นไว้ 

 จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น “เมืองใหม่ลพบุรี” นอกจากเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทาง

การทหาร และการออกแบบแผนผังเมือง ร่วมด้วยกับสถาปัตยกรรมในแบบสมัยใหม่  โดยได้รับ

อิทธิพลการวางผังเมืองแบบตะวันตก ในช่วงยุคโมเดิร์น (Modern) ที่แสดงออกถึงจินตภาพของนักผัง

เมือง และที่หมายตา และการเข้าถึงพื้นที่ศูนย์รวมกิจกรรม ที่สร้างความสง่างามให้แก่เมือง ซึ่ง

ประกอบไปด้วยความสะดวกสบาย การอํานวยความสะดวกต่อกิจกรรม และการเข้าถึงพื้นที่  

 จอมพล ป.พิบูลสงคราม น้ัน ได้ก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ถือได้ว่าเป็น

สัญลักษณ์ และการแสดงออกของรูปแบบรัฐนิยม ที่ชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญ ตามความเข้าใจ

ประชาธิปไตย แบบหลวงพิบูลสงครามนายรัฐมนตรี ในสมัยแรก ซึ่งออกมาในรูปแบบสมัยใหม่ ที่แฝง

ความเป็นสากล ซึ่งบทบาทและปัจจัยในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอาคารอันเกิดจากเหตุผลทางการเมอืง 

การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ การขยายและพัฒนาเมืองใหม่ในจังหวัดลพบุรี เป็นนโยบายการ

                                                             

 2เอกสารกระทรวงกลาโหม, หนังสือเลขที่ 4418/2481, เรื่องขอเงินเพื่อใช้ในการบํารุง
จังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2481, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
 3เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี, รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 15 
มิถุนายน พุทธศักราช 2481, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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วางผังเมืองของรัฐบาลคณะราษฎรที่รีบเร่ง โดยมีเหตุผลเพื่อปรับโครงสร้างทางสังคม4 หรือการ

กําหนดพื้นที่ สร้างสภาพแวดล้อม และการบริการสาธารณะของชุมชน ถูกกําหนดและแสดงออกให้

เห็นในส่วนของบริเวณพื้นที่ทางทหาร หรือเรียกอีกช่ือว่า “ เมืองใหม่ ”  โดยข้าพเจ้าได้ลําดับสภาพ

สังคมและการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ดังน้ี 

 
ภาพที่ 7 ลพบุรี  

ที่มา: กรมแผนที,่ ลพบุรี, กรมแผนที่สํารวจเมื่อ พ.ศ. 2458 พิมพ์ที่กรมแผนที่ พ.ศ. 2482 

 

  “เมืองใหม่” การวางผังพื้นที่เมืองใหม่ ซึ่งเป็นความพยายามท่ีจะสถาปนาเมืองลพบุรีให้

เป็นเมืองทหาร ในขณะเดียวกัน การพัฒนาเหล่าน้ี ได้นําความเจริญมาสู่ลพบุรี ประกอบไปด้วย การ

ออกแบบพื้นที่ ผังเมืองใหม่ ตลอดจนการตัดถนน ออกแบบผังวงเวียนที่มาพร้อมสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่ การจัดวางอาคารเพ่ือตอบสนองการใช้สอย การคมนาคมที่อํานวยความสะดวกสบาย 

ชาวบ้านเรียกพื้นที่น้ันว่า “เมอืงใหม่” ที่เกิดข้ึนจากระบบสากลนิยม หรือเรียกอีกนัยว่า แบบตะวันตก 

ที่รวมทั้งการปฏิวัติอีกหลายๆด้าน ในการใช้งานของพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรม และประเพณี ด้วยค่านิยมที่เรียกตนเองว่า “อารยะไทย” ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  

 จอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงได้เร่งขยาย และปรับปรุงโครงสร้างทางการกองทัพให้

แข็งแรงสมบูรณ์  มีการขยายกําลังพล ขยายหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมกับระดมซื้ออาวุธ      

                                                             
4บุปผา ทิพย์สภาพกุล, รายงานการวิจัยเร่ืองการวางผังเมืองลพบุรี ของจอมพล ป. พิบูล

สงคราม (ลพบุรี: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2533), 13. 
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ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย จากต่างประเทศเข้ามาเสริม พร้อมทั้งออก พรบ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใน

ท้องที่ลพบุรี วันที่ 3 ตุลาคม 2481 ส่งผลให้ทางฝั่งตะวันออกของทางรถไฟจากที่เคยมีเรือกสวนผลไม้ 

เช่น น้อยหน่า สลับกับนาข้าว และมีพื้นที่ป่าบ้าง เปลี่ยนสภาพเป็นเมืองที่เจริญข้ึนเป็นลําดับ รวมเป็น

พื้นที่กว่า 330,000ไร่ เป็นที่ต้ังของหน่วยงานทหาร สถานที่ราชการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ และ

ขุดคลองชลประทาน เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนนํ้า เพื่อใช้ในการผลิตนํ้าประปา และ

การเกษตร จากการขยายเมืองและสร้างเมืองใหม่ครั้งน้ัน 

 

ลพบุรี  ช่วงท่ี 1 หรือ พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2490 

 การก้าวข้ึนสู่อํานาจของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรก 

(พ.ศ. 2481 – 2487 ) น้ันเป็นช่วงที่รัฐบาลมีบทบาทต่อเมืองลพบุรีมากที่สุด นโยบายการสร้างถนน

เช่ือมต่อกับเมืองลพบุรี ประกอบกับเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้เกิดนโยบายเร่งรัดน้ี เน่ืองจาก ประเทศ

ไทยตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2485 – 2487) และกรณีสําคัญ “ถนนไชยวิบูลย์” 

ซึ่งถือว่าเป็นถนนยุทธศาสตร์จากอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งการเร่งรัด

การสร้างถนนอีกหลายสายที่เช่ือมต่อกับจังหวัดลพบุรี และจังหวัดอื่นๆ ที่ได้มีการสั่งการอย่างเร่งรัด

ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ส่งผลให้มีแรงงานเสียชีวิตเป็นจํานวนมากท้ังน้ี เพื่อยุทธศาสตร์ทาง

การทหาร และที่ต้ังของเมืองสําคัญ ตามนโยบายและแผนงานในการย้ายเมืองหลวงไปจังหวัด

เพชรบูรณ์ และประเด็นด้านสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่ ไม่สามารถแยกออกได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ส่งผลต่อการใช้งานในพื้นที่ และที่มีความสําคัญ ที่เกี่ยวข้องและสะท้อนออกมากับงานออกแบบ นํามา

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่เมือง กลไกที่เกิดข้ึนสามารถเกิดข้ึนได้เองโดยธรรมชาติของ

การเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมเมืองในยุคสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ส่งให้เมืองลพบุรี เป็น

เมืองสําคัญทางการทหารที่ส่งผลต่อสังคม และชุมชนเมืองในจังหวัดลพบุรีข้ึนอีกครั้ง 
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ภาพที่ 8 การขยายพื้นทีท่างการทหาร ในปี พ.ศ. 2484 (สีเหลือง) 

ที่มา: ภูธร ภูมะธน, บรรณาธิการ, ภาพเก่าเลา่อดีตลพบุรี (ลพบรุ:ี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราช 

ภัฎเทพสตร,ี 2540), 59. 
 

 โครงสร้างผังเมืองของเมืองใหม่ ที่แสดงออกถึง จินตภาพของนักผังเมือง และที่หมายตา

และการเข้าถึงพื้นที่ศูนย์รวมกิจกรรม ที่สร้างความสง่างามให้แก่เมือง ซึ่งประกอบไปด้วยความ

สะดวกสบาย การอํานวยความสะดวกต่อกิจกรรม และการเข้าถึงพื้นที่ แสดงออกถึงความต้องการ

เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเช่ือ และค่านิยมต่างๆ โดยนํา สถาปัตยกรรม
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สมัยใหม่ (Modern Architecture) และแนวความคิดในการบุกเบิกสถาปัตยกรรมยุคใหม่ โดย

สถาปนิกไทยรุ่นใหม่ที่สําเร็จการศึกษาจากยุโรป และหลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. ๒๔๗๕ สถาปัตยกรรม จึงมีการพยายามสะท้อนแนวความคิด และอุดมการณ์ชาตินิยมบางอย่าง

ในการแสดงออกถึงรูปแบบ สัญลักษณ์ทางการเมืองใหม่ การปกครองแบบใหม่ อย่างเช่น การ

ออกแบบแผนผังพื้นที่ ทิศทาง และการจัดวางอาคารให้เกิดความสะดวกสบาย  

 โดยเริ่มต้น จากนโยบายการวางผังเมืองแบบวงเวียน ที่ทําให้เกิดมิติในการออกแบบพ้ืนที่

ว่าง ที่สามารถแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ศูนย์กลาง และความเป็นสถานที่ของพื้นที่เมืองหลวงใหม่ เป็นการ

ออกแบบที่ต้องการตอบสนองการใช้พื้นที่ และทําให้พื้นที่มีระเบียบสวยงาม พบว่า การออกแบบ

ชุมชน หรือพื้นที่เทศบาลของเมืองตามแบบตะวันตก อย่างเช่น อังกฤษ หรือฝรั่งเศส ส่งผลให้มีการ

สร้างถนนขนาดกว้างขวาง อย่างเช่น ถนนนารายณ์มหาราช (เดิมช่ือ ถนนประชาธิปัตย์) มีวงเวียน

ขนาดใหญ่ บริเวณที่เป็นจุดตัดของถนน แต่ละวงเวียนมีถนนซ้อนกัน แต่ละวงแหวนอีกหลายเส้น และ

มีการวางผังอาคารขยายไปตามแนวถนนสร้างอาคารเพื่อความโออ่าสง่างามให้กับถนนสายต่างๆ

เพราะ เว้นจากกรุงเทพมหานครแล้ว ก็เห็นจะเป็นที่ลพบุรีที่มีถนนกว้างขวางเช่นน้ี และถนนเส้นน้ีเอง

ที่มีรถรางว่ิงต้ังแต่บริเวณแยกเอราวัณ รับส่งคนเข้าเมืองเก่าบริเวณปรางแขก กับตลาดท่าโพธ์ิ เป็น

จังหวัดเดียวในส่วนภูมิภาคที่ประชาชนมีรถรางใช้  

 

ผังรูปวงกลมในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

 การออกแบบ และพัฒนาผังเมืองทหารในจังหวัดลพบุรี ถือได้ว่าเป็นต้นแบบผังเมืองทาง

การทหารในยุคน้ี ที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่เน้นการใช้ประโยชน์ใช้สอย และมี

ระบบที่สัมพันธ์กับการออกแบบผังเมือง ต่อเน่ืองมาจากพื้นที่การใช้งานของชุมชนเก่า เพื่อลดบทบาท

ของสภาพเมืองเก่าด้วยการสร้างอาคารทันสมัยมีลักษณะเหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยบนแนวถนนหลัก

ของเมือง อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นสําคัญ เช่ือมต่อกันด้วยการวางถนน

ประชาธิปัตย์ 5 เช่น  ประตูค่าย  ถนน และวงเวียน จะพบว่า มีการพัฒนาการรูปแบบจากโบราณ  

เช่น  การทําประตูเชิงสัญลักษณ์ในแบบทหาร วัสดุ โครงสร้างสมัยใหม่ ลักษณะของการปลุกใจให้รัก

ชาติ การสร้างเสาธงหน้าอาคารต่างๆ ที่สร้างข้ึนในสมัยน้ี  หรือ การเรียกกันในยุคน้ันว่า  ลัทธิทหาร 

มีการจัดงาน และเปิดพิธีย่ิงใหญ่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้เกิดการรับรู้ สํานึกตามแนวทางท่าน
                                                             

 5ถนนพระนารายณ์มหาราชในปัจจุบัน 
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ผู้นําที่นําพาความเจริญมาสู่เมืองลพบุรี  เป็นการขยายเมืองออกไปทางทิศตะวันออกของทางรถไฟ 

หรือบริเวณหน้าศาลพระกาฬในปัจจุบัน และเป็นที่ต้ังของหน่วยทหารปืนใหญ่เดิม หรือโรงเรียนพิบูล

วิทยาลัยในปัจจุบัน  ผ่านเป็นแนวตรงไปทางจังหวัดสระบุรีถึงกรุงเทพ หรือถนนพหลโยธินในปัจจุบัน 

ลักษณะทางกายภาพของเมือง คือพื้นที่โดยรอบของวงเวียนศรีสุริโยทัย และวงเวียนเทพสตรีเป็นวง

เวียน ที่ใช้ช่ือนามวีรสตรีหญิงของสยาม    

 

ชุมชนเมือง      

ศาลพระกาฬ     

วงเวียนศรีสรุิโยทัย / วงเวียนสระแก้ว  

วงเวียนเทพสตรี / วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 

ภาพที่ 9 แสดงการขยายพื้นทีเ่มืองใหม่ แบบวงเวียนทางทิศตะวันออกจากชุมชนรมิแม่นํ้าลพบรุ ี
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 ผังรูปวงกลม 6 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ตรงกลางเกิดจากการขุดเพื่อให้เป็น

สระนํ้าขนาดใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2482 เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ การสร้าง

สถาปัตยกรรมตรงกลางสระมีสะพานเช่ือมกับขอบสระ 4 ด้าน  มีลักษณะคล้ายรูปพานและตรา

สัญลักษณ์ของกระทรวง ทั้ง 8 ด้าน รองรับแท่นประติมากรรมคล้าย รูปเทียน เชิงสะพานมี

ประติมากรรมรูปคชสีห์ (สัญลักษณ์ของกระทรวงกลาโหม)  ในลักษณะหมอบทั้ง 4 ด้าน ที่แสดง

ลักษณะความแข็งแรงของกล้ามเน้ือในแบบอุดมคติตามแบบตะวันตก 

 
ภาพที่ 10 ภาพถ่ายเก่า วงเวียนสระแก้ว ในราวปี พ.ศ. 2481 

ที่มา: ภูธร ภูมะธน, บรรณาธิการ, ภาพเก่าเลา่อดีตลพบุรี. ลพบุรี (ลพบุร:ี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันราชภัฎเทพสตร,ี 2540), 61. 

 

วงเวียนศรีสุริโยทัยหรือวงเวียนสระแก้ว 

 ต้ังอยู่บนถนนประชาธิปัตย์หรือถนนนารายณ์มหาราชในปัจจุบัน ถัดจากซุ้มประตูค่าย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก่อสร้างข้ึนตามแนวคิดของจอมพล ป. พิบูลสงครามที่จะขยายเมือง

ลพบุรีให้ทันสมัย สร้างเสร็จ ในปี พ.ศ.  2481 ลักษณะเป็นสระนํ้าขนาดใหญ่ มีถนนว่ิงเป็นวงเวียน

โดยรอบ โดยมีช่ือว่า “วงเวียนศรีสุริโยทัย” กลางสระนํ้ามีประติมากรรมขนาดใหญ่ รูปทรงคล้าย

เทียนต้ังอยู่บนพานขนาดใหญ่ โดยรอบขอบพานทั้งสี่ด้านประดับตกแต่งด้วยเครื่องหมายประจํา

กระทรวงต่างๆ มีสะพาน 4 สะพานเช่ือมจากถนนโดยรอบ ที่เชิงสะพานประดับประติมากรรมคชสีห์

หมอบ จํานวน 4 คู่ จากคําบอกเล่าของชาวบ้านส่วนใหญ่กล่าวว่าในเบื้องต้นน้ันจะให้มีการนํารูปปั้น

                                                             

 6โดย หลวงบูรกรรมโกวิทย์ กรมโยธาธิการทหารบก เป็นผู้จัดการเรื่องผังเมืองของคณะ
ราษฎร์ 
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ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ข้ึนไปประดิษฐานไว้ด้านบน แต่ท่านไม่เห็นด้วย โครงการน้ีจึงล้มเลิกไป 

โดยแรกเริ่มน้ันจะใช้ช่ือว่า “อนุสาวรีย์รัฐบุรุษ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม 7 วงเวียน

สระแก้วน้ี เป็นหน่ึงในจุดหมายตาที่สําคัญของพื้นที่เมืองลพบุรีใหม่  

 

 
ภาพที่ 11 วงเวียนสระแก้ว 

ที่มา: ภูธร ภูมะธน, บรรณาธิการ, ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี (ลพบุรี: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราช

ภัฎเทพสตรี, 2540), 62. 
 

 พัฒนาการของวงเวียนสระแก้วต้ังแต่แรกสร้างเมื่อราว พ.ศ.  2481 –  พ.ศ. 2482 น้ัน

คือ ขุดเป็นสระนํ้าขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นแหล่งนํ้าใช้ของเมืองใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ

ประชาชน และสร้างประติมากรรมลักษณะคล้ายทหารถือปืนในท่าเตรียมพร้อมอยู่บนแท่นสูงกลาง

สระ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสร้างสิ่งก่อสร้างคล้ายรูปพานและรูปคล้ายเทียนต้ังอยู่กลางพาน  มีสะพาน

เช่ือมจากขอบสระไปยังพานเทียนทั้งสี่ทิศ  ขอบพานมีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงต่างๆ เช่น 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง ในสระมีพญานาคให้นํ้าสี่ตัว มีรูปปั้นคชสีห์

หมอบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารอยู่เชิงสะพานทั้งสี่ทิศรวม 8 ตัว รูปปั้นคชสีห์เจตนาปั้นให้มี

กล้ามเน้ือเพื่อให้เกิดความรู้สึกแข็งแรงบึกบึน ขอบสระสร้างเป็นที่น่ังพักผ่อนโดยรอบ 

                                                             

 7สุดารา สุจฉายา บรรณาธิการ, ลพบุรี (กรุงเทพ: สํานักพิมพ์สารคดี, 2542), 254. 
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 มูลเหตุที่จะสร้างวงเวียนสระแก้ว ก็เน่ืองจากการตัดถนนใหม่หลายสายมาบรรจบกันตรง

บริเวณที่เคยเป็นสระแก้วโบราณมาต้ังแต่ครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จมาประทับเมือง

ลพบุรี เมื่อมีการกําหนดวงเวียนตรงบริเวณน้ัน ผู้มีส่วนร่วมออกแบบได้คํานึงถึงความสําคัญของ

สถานที่ที่เคยเป็นสระนํ้ามาแต่เดิม จึงออกแบบให้เป็นอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นแท่นเตรียม

สําหรับวางรูปปั้น ของจอมพล ป.พิบูลสงครามผู้สร้างเมืองใหม่แห่งน้ี โดย รูปปั้นมีขนาดเท่าตัวจริง8 

เมื่อครั้งจอมพล ป.พิบูลสงครามเดินทางมาตรวจราชการ เมื่อทราบท่านรู้สึกไม่สบายใจ จึงให้

เปลี่ยนเป็นสร้างเป็นอย่างอื่นแทน แท่นฐานที่ไว้สําหรับต้ังอนุสาวรีย์จึงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทน 

 ดังน้ัน ในคราวก่อต้ัง อนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม กรมศิลปากรจึงได้ดําเนินการ

หล่อข้ึนใหม่ให้มีลักษณะเท่าครึ่ง9 ในการเปิดอนุสาวรีย์จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในวันที่ 14 

กรกฎาคม 2525 ณ ศูนย์กลางทหารปีนใหญ่ 

 
ภาพที่ 12 อนุสาวรีย์จอมพล ป. พบิูลสงคราม 

ที่มา: แหลง่ท่องเที่ยวภายใน ศป., เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://arty 

center.rta.mi.th/ link/tour.html 

 มีบุคคลร่วมสมัยของการก่อสร้างวงเวียนศรีสุริโยทัย เช่น นายกมล เกตุสิริ อดีตหัวหน้า

หน่วยศิลปากรลพบุรี ระบุว่าสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายพานและแท่งเทียนน้ันแท้จริงแล้วผู้สร้าง

ต้องการสร้างเป็นฐานสําหรับเป็นที่ต้ังอนุสาวรีย์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งต่อมาท่านผู้นําไมเ่หน็

ด้วยจึงมีลักษณะเป็นแท่งดังที่เห็น  อย่างไรก็ตามยังมีผู้พยายามคิดใช้ประโยชน์จากแท่นฐานน้ีเสมอๆ 

เช่นยุคหน่ึงน้ันได้นํานาฬิกาขนาดใหญ่มาวางไว้บนแท่ง แต่มีผู้คัดค้านจึงได้ปลดออกไป ในปัจจุบันมี

                                                             

 8ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน, ท่ีระลึกพิธีเปิดอนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม พุธท่ี 14 กรกฎาคา 2525 (ม.ป.ท., 2525), 7.  
 9เรื่องเดียวกัน.  
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การประดิษฐ์รูปเปลวไฟวางบนแท่งเทียนซึ่งเป็นความดําริของเทศบาลเมืองลพบุรีมาต้ังแต่เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.  2539  

   
ภาพที่ 13 วงเวียนสระแก้ว 

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

 

ภาพที่ 14 วงเวียนศรีสรุิโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว  

 (ด้วยความอนุเคราะห์ของนายวิบลูย์  จันทร์แย้ม) 
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ภาพที่ 15 ประติมากรรมนางรํา ณ วงเวียนสระแก้ว 

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 

ภาพที่ 16 วงเวียนสระแก้ว ในปัจจุบัน 

 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 14 มกราคม 2559) 

  
ภาพที่ 17 วงเวียนสระแก้ว ในปัจจุบัน 

 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 14 มกราคม 2559) 
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ภาพที่ 18 วงเวียนสระแก้ว ในปัจจุบัน 

ที่มา: ลพบุรี, เข้าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าถึงได้จาก www.taklong.com 

 

ซุ้มประตูค่ายสมเด็จพระนารารายณ์มหาราช 

 ประตูค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2480 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เสด็จพระราชดําเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีเปิดค่ายสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2481 รูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม 

ด้านบนของขาประตูทั้งสองข้าง มีลักษณะคล้ายปล่องไฟ และมีสัญลักษณ์ทหารบกกลางประตูซุ้ม

ประตู 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้เสด็จพระราชดําเนินมาเป็น

ประธานในพิธีเปิดประตูค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมกับ พิธีเปิดโรงพยาบาลอานันทมหิดล 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 248110 นอกจากประตูค่ายด้านน้ี  ยังทราบจากคําบอกเล่า ว่า ประตูค่าย

พหลโยธินเดิม ก็มีรูปแบบคล้ายๆกัน มีการเปลี่ยนรูปแบบ และต้ังช่ือใหม่ว่า “ค่ายพหลโยธิน”  

 ภาพถ่ายเก่า ของซุ้มประตูที่มีคนมารอ อย่างเน่ืองแน่น ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย ระบุว่า เข้าใจ

ว่าเป็นภาพเหตุการณ์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จพระราชดําเนินมายัง

                                                             
10นวิทย์ อุปถัมภ์นรากร, โรงพยาบาลอานันทมหิดล ปีท่ี 60 (กรุงเทพฯ: บ.เอ็นเจ

โปรโมช่ัน, 2541), 48. 
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เมืองลพบุรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.  2481  โดยรถไฟพระที่น่ัง เพื่อทราบประกอบพระราชพิธีเปิด

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและโรงพยาบาลอานันทมหิดลข้อสังเกตน้ัน คือ มีซุ้มถวายการ

ต้อนรับที่มีอักษรย่อไขว้ อปร ซึ่งย่อมาจาก ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ติดประดับ  

 
ภาพที่ 19 ภาพพิธีเปิดค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ที่มา: นวิทย์ อุปถัมภ์นรากร, โรงพยาบาลอานันทมหิดล ปีท่ี 60 (กรุงเทพฯ: บ.เอ็นเจโปรโมช่ัน, 

2541), 48. 

 นอกจากประตูค่ายด้านน้ี  ยังทราบจากคําบอกเล่าว่า ประตูค่ายพหลโยธินเดิมน้ัน          

ก็มีรูปแบบคล้ายๆกัน มีการเปลี่ยนรูปแบบ และต้ังช่ือใหม่ว่า “ ค่ายพหลโยธิน” ดังที่เห็นในปัจจุบัน

 สิ่งที่แสดงถึง คุณลักษณะของจอมพล ป.พิบูลสงคราม หรือที่เรียกว่า “ลัทธิทหาร” ใน

การสร้างซุ้มประตู บริเวณขาซุ้มทั้งสองข้าง การประดับด้วยบทความ หรือเน้ือหาของบทเพลง “สยาม

มานุสติ” และ “กระทรวงกลาโหมสร้าง”  

ใครรานใครรกุด้าว แดนไทย 

ไทยรบจนสุดใจ       ขาดด้ิน 

เสียเน้ือเลือดหลัง่ไหล   ยอมสละ  

สิ้นแลเสียชีพไช่เสียสิ้น  ช่ือก้องเกยีรตินาม 
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ภาพที่ 20 ซุ้มประตู “ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ปรากฏด้านหน้าของศาลพระกาฬ 

ที่มา: ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี (ลพบุรี: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2540), 80. 

 
 

ภาพที่ 21:  ซุ้มประตู “ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ปรากฏด้านหน้าของศาลพระกาฬ 

ที่มา: ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี (ลพบุรี: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2540), 80. 

 
ภาพที่ 22:  ซุ้มประตูค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ที่มา: ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี (ลพบุรี: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2540), 80. 
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ภาพที่ 23: ซุ้มประตูค่ายเอราวัณ 

  (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมือ่ 14 มกราคม 2559) 

 

 
ภาพที่ 24: ซุ้มประตูค่ายเอราวัณ  

  (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมือ่ 14 มกราคม 2559) 

  

 ป้อมประตูค่ายน้ี เดิมเป็นส่วนด้านหน้าของค่าย อาคารเสาทรงสูงน้ัน เป็นป้อมที่มีพื้นที่

ภายในสามารถให้ทหารยืนได้ ส่วนอาคารตรวจการณ์ทั้งสองข้าง มีลักษณะและรูปทรงแบบยุคสมัย

จอมพล ป. พิบูลสงคราม สร้างในลพบุรี โดยเฉพาะระยะที่ 1 ซึ่งสัมพันธ์กับบันทึกสั่งงานของจอมพล 

ป. พิบูลสงครามเกี่ยวกับการกํากับให้สร้างป้อมตรวจการณ์สําหรับทหาร และประเภทของซุ้มประตู

จากภาพถ่ายเก่า ของโรงเรียน สวนสัตว์ รวมถึงรูปแบบลักษณะของเสาธงที่พบบริเวณด้านหน้าอาคาร

สําคัญๆ ที่มีรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นการหยิบจับรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มาใช้ในพื้นที่ทหาร

จังหวัดลพบุรี  
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ภาพที่ 25 ซุ้มประตูโรงเรียน 

ที่มา: ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี (ลพบุรี: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2540), 65. 

 
ภาพที่ 26 ซุ้มประตูโรงเรียน 

ที่มา: ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี (ลพบุรี: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2540), 65. 

 
ภาพที่ 27 ซุ้มประตูสวนสัตว์ลพบุร ี 

ที่มา:  ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี (ลพบุรี: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2540), 92. 
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 บริเวณด้านหน้าของสวนสัตว์ลพบุรี ซึ่งต่อมาได้ กลายเป็นหอพักนายทหารศูนย์สงคราม

พิเศษ11  และปัจจุบัน สวนสัตว์ลพบุรี ได้เปิดบริการเช่นเดิมแล้ว ซึ่งมีรูปแบบที่สะท้อนลักษณะรูปทรง

ที่แข็งแรง ลักษณะของเสาสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายด้วยเส้น  รูปทรง  และพื้นผิว 

 
ภาพที่ 28 ซุ้มประตู สวนสัตว์ลพบรุี12   

ที่มา: ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี (ลพบุรี: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2540), 92. 
 

 อีกทั้งการประดับเสาธง นอกจากจะอธิบายถึงแนวทางของแนวความคิด ด้านชาตินิยมใน

แบบทหาร การเคารพธงชาติ และการตรงต่อเวลา โดยยึดถือเป็นหลักปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันน้ี 

ส่งผลให้เกิดการสร้างเสาธงเพ่ือประดับธงชาติ โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าอาคารที่สร้างข้ึนมารว่มสมยั

เดียวกัน  ส่วนฐานเสาธงเป็นงานก่ออิฐฉาบปูนเรียบ รูปทรงของฐานเป็นเสาสี่เหลี่ยมทรงกระบอกสูง 

และมีส่วนลดหลั่นขนาดเล็กซ้อนข้ึนไป 2 ช้ัน มีการประดับที่บริเวณสองข้างของเสาด้วยผนังฉาบปูนที่

มีส่วนปลายตัดโค้งและเซาะร่องเป็นแถวเส้นริ้ว ภาพลักษณ์โดยรวมของเสาธงน้ันมีลักษณะที่เรียบง่าย 

แต่หนักแน่นและมั่นคง ตามรูปแบบแนวสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ หรือที่อาจเรียกได้ว่าเป็นงาน

                                                             

 11สมพงษ์  นิติกุล, ภาพโบราณตํานานเมืองลพบุรี (ลพบุรี: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ม.ป.พ.), 32. 
 12ต้ังอยู่หลังโรงภาพยนตร์ทหารบก ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก่อสร้างในปี พ..ศ. 2483 มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และเพาะพันธ์สัตว์ป่าหายากของประเทศ
ไทย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ยุบกิจการลงในช่วงสงครามช่วงสงครามโลก  
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แนว อาร์ต เดโค (Art deco) ซึ่งเน้นความเรียบเกลี้ยงและการทําเส้นริ้วประดับที่ตัวผนัง อันเป็นแนว

สถาปัตยกรรมที่มีความนิยมในช่วงระยะเวลาน้ัน13  

 
ภาพที่ 29 ซุ้มประตูศูนย์กลางทหารปืนใหญ ่(ค่ายพหลโยธิน) และเสาธงด้านหน้าค่าย   

  (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมือ่ 14 มกราคม 2559) 

 

 
ภาพที่ 30 เสาธงด้านหน้าอาคารอํานวยการโรงเรียนสตรีลพบุร ี

 (จากการสํารวจของผู้วิจัย เมื่อ 14 มกราคม 2559) 

 

                                                             
13วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร ... (และคนอื่น ๆ), พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงาน

สถาปัตยกรรม : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, 2536), 51 - 53. 
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เมื่อเทียบบริเวณหน้าค่ายพหลโยธิน ส่วนฐานจะมีลักษณะของปีกนก ที่รับอิทธิพลมาจาก

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่มีลักษณะคล้ายรูปแบบของปีกทั้ง 4 ด้าน ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

อย่างกรุงเทพฯ หรือตัวอย่างของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2475 สะพานพุทธ

ยอดฟ้า ที่นํามาสู่การออกแบบศิลปสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ทางการทหาร ที่นํามาใช้เป็นเชิงสัญลักษณ์ 

เพื่อแสดงขอบเขต และพื้นที่ทางการทหารในจังหวัดลพบุรี 

 
ภาพที่ 31 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

ที่มา: MGR Online, อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สัญลกัษณ์แหง่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง, เข้าถึง

เมื่อ 30 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Travel/ View News. 

aspx?NewsID=9580000135732 

 
ภาพที่ 32 สะพานพทุธยอดฟ้า 

ที่มา: สะพานพระพุทธยอดฟ้า, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2559, http://www.lib.ru.ac.th/journal/ 

bangkok/memorial.html 
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อาคารทันสมัยในจังหวัดลพบุรี ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2481 – 2487)  

 ด้วยความเรียบง่ายแบบเรขาคณิต การใช้โครงสร้าง และวัสดุสมัยใหม่ หรือในการศึกษา

สถาปัตยกรรมสมัยนี้ เรียกว่า สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern Architecture) ในช่วง ค.ศ. 1900 – 

ค.ศ. 1930 ที่เป็นการแสดงออกถึงอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากตะวันตกในประเทศไทยที่เกิดขึ้น 

และส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในเมืองลพบุรี  

การสร้างอาคารมีความเรียบง่าย ด้วยการใช้รูปทรงแบบเรขาคณิต การใช้โครงสร้าง และ

วัสดุสมัยใหม่ หรือในการศึกษาสถาปัตยกรรมสมัยนี้ เรียกว่า รูปแบบของอาคาร หรือสถาปัตยกรรมที่

เกิดขึ้นในยุคที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กล่าวได้ว่า เป็นผู้น าความเจริญแห่งยุค

สมัยมาสู่จังหวัดลพบุรี  

เมื่อเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง ภายหลัง พ.ศ. 2475 จากการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดจากกลุ่มใหม่ หรือผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศกลุ่มใหม่ด้านต่างๆ ทั้งทางสถาปัตยกรรม 

หรือสถาปนิกรุ่นแรก ก็เช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2477 ได้มีการตั้งกลุ่มสมาคมสถาปนิกสยาม ถือได้ว่า 

เป็นกลุ่มสถาปนิกรุ่นบุกเบิกสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ที่เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะ

เผยแพร่ ถ่ายทอดเทคนิควิชาการใหม่ๆ ในแบบตะวันตก การออกแบบที่ อาคารที่พักอาศัย หรือ

อาคารสาธารณะแบบสมัยใหม่นั้น  ได้รับความนิยมในการสร้างระดับหนึ่ง และสามารถส่งผลให้มีการ

ออก ระเบียบเพ่ือควบคุม โดยการใช้ “พระราชบัญญัติการควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 

เพ่ือใช้ควบคุมการสร้างอาคารต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความมั่นคง แข็งแรง การอนามัย 

สุขาภิบาล การปูองกันอัคคีภัย และการผังเมืองเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง การควบคุมการก่อสร้าง

อาคาร พ.ศ. 2483 ออกมาบังคับใช้กับอาคารที่ขออนุญาตปลูกสร้างในเขตเทศบาล”  

เมืองลพบุรี  มีบทบาทในฐานะเป็นเมือ งแห่งศูนย์กลางทางทหารภายหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475ในปี พ.ศ. 2481 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีส่งผลให้เกิดการขยายพ้ืนที่เมืองใหม่ในจังหวัดลพบุรี เกิดสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่

เรียกว่า สถาปัตยกรรมสมัยใหม่พบการปฏิรูปรูปแบบอาคาร ด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้าง 

และวัสดุ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เรียกกันอย่าง

เข้าใจง่ายๆ ว่า “เมืองใหม่” 
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ถนนประชาธิปัตย์ หรือถนนนารายณ์มหาราชในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นถนนที่มีแกนยาวจาก

ตะวันตก ไปทางตะวันออกของเมือง ที่หมายตา ที่เป็นวงเวียนหลักของกลางเมือง นิยมสร้างอาคาร

เพ่ือความโออ่าสง่างามให้กับถนนสายต่างๆ คือ อาคารพานิช สลับกับสถานที่ราชการ ประกอบไป

ด้วยการจัดวางผังก่อสร้างอาคารต่างๆ  

งบประมาณปี 2483 กระทรวงการคลังได้พิจารณาเงิน และก าหนดรายละเอียดการ

ก่อสร้างสถานที่ต่างๆในพ้ืนที่เมืองใหม่ลพบุรี เช่น สถานีอนามัย สถานที่ราชการ สถานศึกษาต่างๆ 

รมณียสถาน สนามกีฬา สนามเด็กเล่น14 อาคารพานิช สลับกับสถานที่ราชการ ประกอบไปด้วย

สถานศึกษา ได้สร้างอาคารหลายหลัง โดยกองทหารยุทธโยธาทหารบก ในคราวนั้น โรงเรียนการช่าง

ลพบุรี เปิด 2481 เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านเชิงช่าง อันมีบทบาทต่อการสร้างงานสร้างเงิน

พัฒนาเศรษฐกิจที่ก าลังตกต่ า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 ได้ถูกระบุว่า วันเปิดเมืองใหม่ลพบุรี 

ข้าหลวงประจ าจังหวัดลพบุรี กล่าวความตอนหนึ่งว่า  
 

“ในการที่รัฐบาลแห่งระบอบประชาธิปไตยได้สถาปนาจังหวัดลพบุรีข้ึนใหม่ กระท าให้

สภาพของลพบุรีซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ว่ามีแค่ซากหินและอิฐที่ผุ เป็นโบราณสถาน 

กลายเป็นเมืองที่มีความวิจิตรยิ่งกว่าโบราณสถานในสมัยใดๆ ที่ได้ก่อสร้างสะสมมาหลายพันปี 

จังหวัดลพบุรีมีความทรุดโทรมร่วงโรยก็กลับสดชื่นสุกใสขึ้น การสถาปนาเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ครั้ง

นี้ มิใช่ แต่สร้างเฉพาะตัวเมืองใหม่อย่างเดียว แต่ เป็นการชุบชีวิตวิญญาณของเมืองเก่าโดยมี

เมืองใหม่เป็นหลักประธาน ได้ประสิทธิ์ประสาทความรุ่งโรจน์ใหม่แก่จังหวัดลพบุรีในทุกสถานยิ่ง

กว่าคร้ังใดๆในประวัติศาสตร์ ”15 
 

 ดังเช่น เรื่อง ปรับปรุงจังหวัดลพบุรี ว่าด้วยเรื่อง งบประมาณในการสร้างโรงเรียน และ

ศาลากลางที่จังหวัดลพบุรี จ าเป็นต้องสร้างเพ่ือประโยชน์ของประเทศ แต่ไม่มีงบประมาณจะใช้ในการ

นี้ เพราะเดิมจะได้งบประมาณ 5 แสนบาท แต่ได้รับจริง 2 แสน บาท จึงขาดอีก 3 แสนบาท ฉะนั้นจึง

ใคร่ขอให้ ครม.พิจารณาหาเงินรายหนึ่งรายใดให้ด้วย โดยนายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม กล่าวว่า 

                                                           

 14สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, ลพบุรี (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์สารคดี, 2542), 147-
148. 
 15ชาตรี ประกิตนนทการ, “คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์การเมือง 
หลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม “อ านาจ” (ส านักพิมพ์มติชน: มิถุนายน พ.ศ. 2548), 107. 
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“จ าเป็นจริง ถ้าเกิดสงครามขึ้น โรงหนังจะใช้สภา โรงเรียนใช้เป็นที่ว่าการ จึงอยากจะสร้าง ปีนี้ไม่มี

เงินพอ ปีหน้าพอมีให้ แต่ต้องการปีนี”้16 

  1. อาคารโรงภาพยนตร์ทหานบก17 

  ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว ในเขตพ้ืนที่เมืองใหม่ จังหวัด

ลพบุรี  ในบริเวณเมืองใหม่ ได้ระบุไว้ว่า วงเวียนศรีสุริ โยทัย หรือวงเวียนสระแก้วเช่น “โรง

ภาพยนตร์ทหานบก” เป็นโรงหนังที่ติดเครื่องปรับอากาศ พร้อมที่นั่งจ านวน 800 ที่นั่ง ดังปรากฏใน

รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 43/2482 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2482 

  โรงภาพยนตร์ทหารบกเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่จอมพล ป.พิบูล

สงคราม มีแนวคิดที่จะขยายเมืองลพบุรีให้ทันสมัยและเพ่ือบ ารุงความสุขของทหาร  บริเวณวงเวียน

ศรีสุริโยทัย / วงเวียนสระแก้ว เป็นจุดนัดพบงานบันเทิงต่างๆ เพื่อครอบครัวทหารที่ย้ายมาอยู่ในเมือง

ลพบุรี เช่น โรงหนังทหารบก สวนสัตว์ลพบุรี และมีแผนจะสร้างโรงละครบริเวณตรงกันข้ามกับโรง

ภาพยนตร์ แต่ เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เสียก่อน จึงยกเลิก  

  นอกจากนี้ยังสร้างตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าของทางรัฐบาล อาคารสถานที่สอง

ฝั่งของถนนส่วนใหญ่มีรูปแบบสถาปัตยกรรม สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่น่าเสียดายที่อาคาร

เหล่านั้นไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร แม้จะมี “ส านักงานบ ารุงการทหาร” มณฑลทหารบกที่ 13 เป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการเช่าพ้ืนที่อาคารเหล่านี้ แต่ ก็ปล่อยให้มีการต่อเติมอาคารโดยไม่

ค านึงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม อาคารบางหลังเต็มไปด้วยปูายโฆษณาสินค้าต่างๆ บางห้องตกแต่ง

ต่อเติมภายในเป็นโชว์รูมสินค้า อีกทั้งสภาพแวดล้อมทั่วไปก็อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม“ภาพยนตร์

ทหารบก” และเห็นชัดว่าตัวอาคารสร้างเสร็จแล้วแต่ส่วนตกแต่งด้านหน้า เช่น รูปนางร ายังคงมีแต่

ฐานซึ่งหมายถึงว่า ภาพของสถานที่แห่งนี้ถ่ายขึ้นในระยะแรกๆ ที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ดีและชื่อโรง

ภาพยนตร์นั้นเดิมคือ ภาพยนตร์ทหารบก มิใช่ ภาพยนตร์ทหานบก ดังที่เราคุ้นเคยและเห็นเจนตาใน

ปัจจุบัน เข้าใจว่าชื่อหลังเป็นชื่อเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เมื่อได้มีการปรับปรุงอักขรวิธีของไทยใหม่ใน 

พ.ศ.  2485จัดได้ว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยมากที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด สามารถจุผู้ชมได้ถึง 800 

                                                           

 16สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, ลพบุรี, 146. 
 

17เขียนตามการสะกดค าในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
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คน มีเครื่องปรับอากาศ มีท่ีนั่งเบาะและที่นั่งไม้โดยทุกวันจะมีรถรับส่งคนจากบริเวณเทวสถานปรางค์

แขกมายังโรงภาพยนตร์18 

 แบบของสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์ทหารบกเรียก อาร์ต เดกอ (Art Décor) 

ซึ่งมีต้นแบบจากตะวันตก สถาปัตยกรรมแบบเดียวกันนี้มีชื่อเสียงคือ สนามกีฬากีฬาแห่งชาติ

กรมไปรษณีย์โทรเลข อาคารชุดถนนราชด าเนินกลาง สถาปนิกไทยผู้มีชื่อเสียงที่สร้างผลงานแบบ

อาร์ต เดกอ คือนายจิตรเสน (หมิว) อภัยวงศ์ (พิริยะ ไกรฤกษ์.2528:343) สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 

2482  โดยมีสถาปนิกคือ จิตรเสน อภัยวงศ์ 19แรกเริ่มที่สร้างนั้นวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้เป็นโรง

ละคร แต่ภายหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นโรงภาพยนตร์  นอกจากนี้ยังมีบันทึกจากการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ในปี พ.ศ. 2482 ซึ่ง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ระบุว่า โรงหนังนี้อาจจะให้ประโยชน์เป็นที่ประชุมสภา

ได้หากเกิดเหตุการณ์คับขันของสงครามโลกครั้งที่ 2  และอาจมีความจ าเป็นต้องย้ายเมืองหลวงไปยัง

จังหวัดเพชรบูรณ์20 

 

ภาพที่ 33 โรงภาพยนตร์ทหานบก 

                                                           

 18พินิจนคร, “ลพบุรีเมืองใหม่ในยุคผลัดใบ สยามเปลี่ยนไปเป็นไทย” ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 16 พฤศจิกายน 2552. 

 19ใจรักษ์ จันทร์สิน, “สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของกลุ่มสถาปนิกไทยรุ่นบุกเบิก พ.ศ. 
2459-พ.ศ. 2508W (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 84. 
 20ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ,จอมพล ป.พิบูล
สงคราม กับ...จังหวัดลพบุรี (ลพบุร:ี ศูนย์การพิมพ์อาคเนย์, 2536), 60. 
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ที่มา: หน่วยอนุรักษ์โบราณสถาน ส านักศิลปากรที่ 4 จังหวดัลพบุรี 

 ภายในโรงภาพยนตร์ยังมีภาพปั้นนูนสูงประดับอยู่บริเวณสองข้างกรอบรอบเวที

เป็นรูปสตรีเน้นกล้ามเนื้อนั่งพับขา มือเหยียดชูสูงบิดผ้า ด้านบนของกรอบเวทีมีข้อความภาษาไทยว่า 

คนไทยต้องช่วยกันสร้างชาติไทย ยิ่งเป็นการย้ าให้เห็นศิลปกรรมยุคร่วมสมัยสงครามโลกครั้งที่สองว่า 

นอกจากจะมีลักษณะเข้มแข็งไม่อ่อนหวานแล้ว ศิลปะยังต้องสนองประโยชน์ให้รับใช้ชาติบ้านเมืองอีก

ด้วย 

 โรงภาพยนตร์ทราบบกหยุดฉายภาพยนตร์เป็นปกติมานานเกือบ 10 ปีแล้ว แต่ใน

ระยะที่ปิดกิจกรรมนี้มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใช้ชื่อ “สวัสดี ประเทศไทย” จัดโดยชมรมอนุรักษ์

โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2 ครั้ง คือเมื่อ

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2536 และวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.  2540 ด้วยวัตถุประสงค์ให้ผู้คนยังร าลึก

ถึงความส าคัญของสถานที่แห่งนี้ 

 
ภาพที่ 34 โรงภาพยนตรท์หานบก 
ที่มา: หน่วยอนุรักษ์โบราณสถาน ส านักศิลปากรที่ 4 จังหวดัลพบุรี 

 

 ลักษณะผัง เป็นผังในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทางเข้าอยู่ทางด้านกึ่งกลางด้านหน้าของ
อาคาร (ไม่สามารถเข้าไปส ารวจผังภายในได้ เนื่องจากผู้เช่าปัจจุบันไม่อนุญาต) 

 ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร 3 ชั้น โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก การประดับ
ตกแต่งเน้นความเรียบง่าย โดยยังเน้นความสมมาตรของอาคารอยู่ ด้านหน้าของอาคารแบ่งเป็น 3 
ส่วน แบบสมดุลโดยพ้ืนที่ปริมาตรตรงกลางมีแท่งปริมาตรขนาดสูง 2 แท่ง ขนาบอยู่เพ่ือเน้น
ความส าคัญของบริเวณทางเข้าหลัก ที่ด้านหน้าอาคารมีอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงครามตั้งอยู่ใน
แนวเดียวกับอาคาร และประติมากรรมรูปนางร าต่างๆ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารหลังนี้
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อาจเรียกได้ว่าเป็นแบบ อาร์ต เดคโค (Art Deco) จากการเน้นเส้นสายที่นูนออกจากระนาบของผนัง
และช่องประตูหน้าต่างแบบเราขาคณิต ตามอย่างงานสถาปัตยกรรมแบบอาร์ต เดคโค ซึ่งนิยมการท า
เสาอิงผนังที่เป็นเส้นตั้งและท าเป็นริ้ว  

 

ภาพที่ 35 ด้านหน้าและด้านหลังโรงภาพยนตร์หานบก 
(จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559) 

 
ภาพที่ 36 การจ าลองภาพบรรยากาศของกลุ่มชนที่มาชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ทหารบกในการ
 จัดงาน “สวัสดีประเทศไทย” 
ที่มา: พินิจนคร, “ลพบุรีเมืองใหม่ในยุคผลัดใบ สยามเปลี่ยนไปเป็นไทย” ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 16 พฤศจิกายน 2552. 

ภาพที่ 37 การจ าลองภาพบรรยากาศของกลุ่มชนที่มาชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ทหารบก 

ในการจัดงาน “สวัสดีประเทศไทย” 
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ที่มา: พินิจนคร, “ลพบุรีเมืองใหม่ในยุคผลัดใบ สยามเปลี่ยนไปเป็นไทย” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 16 พฤศจิกายน 2552 

 บรรยากาศโรงภาพยนตร์ทหานบกนั้นก่อนดูหนังจะมีแตรวงบรรเลง มีค็อกเทล

ส าหรับผู้ชม และก่อนหนังฉายจะมีการบรรเลงเพลงมาร์ชกองทัพบกเพ่ือเป็นสัญญาณให้คนดูรู้ว่าถึง

เวลาฉายหนังแล้ว และจะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนการดูหนังทุกครั้ง คนเก่าเล่าว่า 

ยุคหนึ่งโรงหนังทหานบกคึกคักมาก เพราะชั้น๒ ของโรงหนังใช้เป็นสถานีวิทยุจังหวัดทหานบก มี

รายการถ่ายทอดสดลิเกจากห้องส่ง21 โรงภาพยนตร์ทหานบกนี้นับว่าเป็นอาคารโรงภาพยนตร์แห่ง

แรกๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และอาจนับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของค่านิยมความทันสมัยและอิทธิพลที่

แผ่ขยายเข้ามาจากชาติตะวันตกในปัจจุบัน โรงหนังทหานบกไม่ได้มีการฉายภาพยนตร์แล้ว และมีการ

อนุญาตให้ผู้เช่าเอกชนเช่าพ้ืนที่ในการประกอบกิจการ 

  2. อาคารทางการศึกษา 

 สถานศึกษา ในคราวนั้น ได้สร้างอาคารหลายหลัง โดยกองทหารยุทธโยธา

ทหารบก นอกจากนั้น ได้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวะ ช่างกล การช่างสตรี ทั่วประเทศ จอมพล ป. ได้ให้

ความส าคัญกับการศึกษามาก เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสร้างชาติ ปรับเปลี่ยนสังคมให้เป็นแบบยุค

สมัยใหม่ ตามนโยบายสร้างชาติ จนเมื่อขยายไปจนถึงระดับเป็นมหาวิทยาลัย โดยนายกรัฐมนตรีได้มา

ท าพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 โรงเรียนการช่างลพบุรี เปิดในปี พ.ศ. 2481 เพ่ือผลิต

บุคลากรที่มีความรู้ด้านเชิงช่าง อันมีบทบาทต่อการสร้างงานสร้างเงินพัฒนาเศรษฐกิจที่ก าลังตกต่ า 

ในปี พ.ศ. 2480 รัฐบาลได้จัดอบรมครูช่างอาชีพเพ่ือไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนช่างไม้ 

ช่างโลหะ ช่างเย็บเสื้อผ้าหญิง โรงเรียนการช่างลพบุรีได้รวมกับโรงเรียนช่างกลลพบุรี ยกฐานะเป็น 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 พ.ศ. 2482 ในจังหวัดลพบุรี จอมพล ป. ได้จัดสรรที่ดิน จังหวัดทหารบก พร้อมทั้ง

งบประมาณ และแรงงานจากกรมยุทธโยธาทหารบก จัดสร้างสถาบันแห่งนี้ ณ สถานที่ใหม่ ตรงข้าม

กับค่ายพระนารายณ์ มีการก่อสร้างอาคาร รูปแบบเดียวกัน ตั้งชื่อว่า สตรีลพบุรี เปิดการสอน พ.ศ. 

2483 พร้อมกับเปิดถนนประชาธิปัตย์ (เชื่อมกรุงเทพ กับลพบุรี) ต่อมาคือ ถนนพหลโยธิน  

                                                           

 21สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, ลพบุรี, 254-255. 
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“ผมได้เห็นเมืองใหม่ เม่ือคราวที่มาเรียนที่โรงเรียนพิบูลฯ มันเปิดโลกการรับรู้ของผม ผม

ภูมิใจที่เป็นคนลพบุรี เป็นลูกจอมพล ป. พิบูลสงคราม คนในเมืองเก่าสมัยก่อนไม่ข้ามทางรถไฟมา

หลังศาลพระกาฬ จ าได้ว่า เมื่อจะไปไหว้พระพุทธบาท ประมาณเดือนสาม เดือนสี่ หากเดินเท้า

ออกจากตัวเมืองต้องผ่านซุ้มประตูเก่าที่อยู่ในค่ายนารายณ์เดี้ยวนี้ ถนนนารายณ์ก็ยังไม่มี คนเขา

เดินเข้าออกผ่านประตูนี้ประตูค่ายสมเด็จพระนารายณ์ หรือที่คนเมืองลพบุรี เรียกว่า ประตูเมือง

ลพบุรี ริมทางรถไฟ ด้านหน้าศาลพระกาฬ เยื้องกับปรางค์สามยอด คือ เขตแดนที่แบ่งเมืองเก่ากับ

เมืองใหม่ เมืองทหารกับพลเมืองออกจากกัน หากวันนี้ เรานั่งรถออกไปทางศาลพระกาฬ ไปตาม

ถนนนารายณ์มหาราชเลี้ยวออกไปทางสี่แยกเอราวัณ โคกกระเทียม สองข้างทางที่ผ่านไปแล้วล้วน

แต่เป็นหน่วยงานทหารแทบทั้งสิ้น”22 

  2.1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย    

 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยตั้งขึ้นครั้งแรกที่วัดเสาธงทอง ชื่อว่า"โรงเรียนประจ า

เมืองลพบุรี วัดเสาธงทอง" ต่อมาเม่ือนักเรียนมีจ านวนมากขึ้นจึงย้ายมาสร้างที่ใหม่บริเวณบ้านหลวง

รับราชทูต(บ้านวิชาเยนทร์)ชื่อว่า“โรงเรียนประจ าจังหวัดลพบุรี"วิชาเยนทร์"ในช่วงนี้มีนักเรียนหญิง

มาร่วมเรียนด้วยแต่ไม่ถึง 10คนต่อมาเมื่อมีนักเรียนหญิงมากขึ้นทางจังหวัดจึงเปิดสตรีขึ้น ชื่อว่า 

โรงเรียนสตรีลพบุรี "ลวะศรี" นักเรียนหญิงก็ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ ในปี พ.ศ. 2471 ทาง

ราชการยุบกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 (ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนปัจจุบัน) อาคารต่าง ๆ โอนให้กระทรวง

ธรรมการโรงเรียนวิชาเยนทร์ จึงย้ายมาอยู่ที่ใหม่ชั่วคราวและทางราชการได้ให้หาสถานที่ใหม่สร้าง

อาคารเรียนคือบริเวณด้านเหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

                                                           

 22สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, ลพบุรี, 145. 
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ภาพที่ 38 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งที่ตั้งอาคารภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ที่มา: โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://maps.google. 
co.th/maps. 

 ในปี พ.ศ. 2473ได้มีการย้ายนักเรียนไปเรียนที่ใหม่พระองค์เจ้าธานีนิวัติ 

เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ได้เสด็จมาเปิดอาคารเรียนและขนานนามโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียน

ประจ าจังหวัดลพบุรีพระนารายณ์” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471ถึง ปี พ.ศ. 2480การศึกษาได้เจริญขึ้น

ตามล าดับเปิดการสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6มีนักเรียนประมาณ 300คนครู 12คน อาคารดังกล่าวปัจจุบัน 

เป็นที่ท าการ หน่วยศิลปากรที่ 1 ลพบุรีและบริเวณโรงเรียนก็คือสวนราชานุสรณ์ 

 จนกระทั่งเมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้บูรณะเมือง

ลพบุรีให้เป็นเมืองทหารปรับปรุงผังเมืองใหม่ตั้งแต่ทางรถไฟไปจนถึงเมืองใหม่ขณะเดียวกันก็ค านึงถึง

การศึกษาไปด้วยเห็นว่าโรงเรียนเดิมที่คับแคบมาก จึงหาที่เรียนใหม่และเล็งเห็นว่าบริเวณกรมทหาร

ปืนใหญ่ที่ 3 เดิมมีเนื้อที่มากจึงสร้างอาคารเรียนใหม่ขึ้น คืออาคารเรียนตึก 1 ด้วยงบประมาณของ

การทรวงกลาโหม และในปี พ.ศ. 2481ได้ย้ายนักเรียนมาสอนที่โรงเรียนใหม่ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

เป็น"โรงเรียนประจ าจังหวัดลพบุรี พิบูลวิทยาลัย"อันเป็นมงคลนามของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้

สถาปนาโรงเรียนใหม่ 

   ในปี พ.ศ. 2481 มีการสร้างอาคารเรียนตึก 2 และโรงอาหารขึ้นเพ่ิมเติม 

และระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุุนได้เข้าตั้งค่ายในโรงเรียนและใช้อาคารเรียนตึก 2 เป็นที่

พัก ท าให้โรงเรียนต้องปิดชั่วคราวนักเรียนต้องอพยพย้ายไปเรียนตามโรงเรียนวัดต่าง ๆ เมื่อสงคราม

สงบก็กลับมาเรียนที่เดิมในระยะต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้เปิดแผนกฝึกหัดครูขึ้น ชื่อว่า โรงเรียน

N 
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ฝึกหัดครูพิบูลวิทยาลัยเปิดสอนเมื่อ 1 กรกฎาคม ปีพ.ศ. 2488 รับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 มาเรียน 3 ปี 

ได้วุฒิ ป.ป. แผนกฝึกหัดครู เปิดสอนอยู่ถึงปี พ.ศ. 2489 ก็ยุบน านักเรียนไปเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ธนบุรี  และในปี พ.ศ. 2497 อันเป็นระยะเวลาที่ จอมพลป. พิบูลสงครามได้กลับขึ้นมา

เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย เกิดการพัฒนาสร้างตึก 3และอาคารหอประชุม เปิดการเรียนการสอนถึง

ชั้นเตรียมอุดมศึกษา(มัธยมปีที่ 7) จัดเป็นสหศึกษามีนักเรียนหญิงมาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาเป็นรุ่น

แรกปัจจุบันโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคือชั้น ม.4ม.5และม.6เป็น

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกและแห่งเดียวของกรมสามัญศึกษาในภูมิภาค23 

 

 อาคารเรียน 1 ตั้งอยู่บริเวณใกล้ประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนฝั่งถนน

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2480 งบประมาณ 245,000 บาท เพ่ือใช้เป็นอาคาร

เรียน24ลักษณะผัง  ผังอาคารมีรูปคล้ายตัว E มีมุขยื่นออกมาที่ปลายทั้งสองข้างของแกนราบและ

บริเวณกึ่งกลาง ทางเข้าอยู่บริเวณพ้ืนที่ระนาบแกนราบ 2 ข้างของตึก หันหน้าไปทางทิศตะวันตก 

พ้ืนที่ส่วนหัวและส่วนท้ายเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินกึ่งกลางลักษณะเป็นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบยาว

ขนานไปตามแนวแกนราบของอาคาร บริเวณพ้ืนที่ส่วนปลายสุดของอาคารด้านทิศเหนือเป็นห้องเรียน

ดนตรีสากล ขนาบห้องด้วยบันได มีทางเข้า 3 ทาง โดยภายในมีการกั้นผนังแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ช่วง

แต่สามารถเชื่อมทะลุถึงกันได้ ส่วนบริเวณปลายสุดของอาคารด้านทิศใต้ใช้เป็นห้องเรียนนาฏศิลป์มี

บันไดขนาบ มีทางเข้า 2 ทาง และ มีการกั้นผนังแบ่งพ้ืนที่ภายในเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกัน  ส่วนพ้ืนที่

บริเวณมุขกลางด้านหน้านั้น ใช้เป็นห้องพักครู โดยภายในมีการกั้นผนังแบ่งเป็น 3 ห้อง แต่ละห้องมี

ทางเข้า 1 ทางและภายในมีประตูที่สามารถเปิดเชื่อมถึงกันได้ บริเวณส่วนแกนกลางของอาคารเป็น

ห้องขนาดใหญ่แบ่งพ้ืนที่ภายในออกเป็น 3 ห้อง สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ ใช้เป็นห้องเรียนดนตรีไทย

และดนตรีคลาสสิค ชั้นสองของอาคารมีการวางผังเช่นเดียวกับชั้นล่าง โดยใช้เป็นห้องเรียน ส่วนพ้ืนที่

บริเวณมุขกึ่งกลางด้านหน้านั้นใช้เป็นห้องพักครูเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าผังมีลักษณะค่อนข้างเรียบ

ง่าย การแบ่งห้องมีขนาดเท่าๆ กัน เพ่ือตอบสนองการใช้งานมากกว่าค านึงถึงความสวยงาม 

                                                           

 23โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, 100 ปี พิบูลวิทยาลัย (ลพบุร:ี 2542), 27 - 29. 
 24โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, “รายละเอียด งบประมาณในการสร้างอาคารภายในโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย” (เอกสารงบประมาณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, 2480), 10. 
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ภาพที่ 39 อาคารตึก 1 โรงเรยีนพิบูลวิทยาลัย 
 (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 

 

ภาพที่ 40 ด้านข้างของ อาคารตึก 1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
 (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
  

 
ภาพที่ 41 บันไดทางขึ้นอาคารตึก 1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

 (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
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ภาพที่ 42 ด้านหลังอาคารตึก 1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
 (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 

 อาคารเรียน 2 ตั้งอยู่ถัดเข้ามาจากตึก 1 โดยมีอาคารหอประชุมคั่นกลาง 
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2481 งบประมาณ 245,000 บาทเพ่ือให้เป็นอาคารเรียนเช่นเดียวกับตึก 1 ทั้ง
ขนาด แผนผังและรูปแบบของอาคารรวมทั้งการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายใน นั้นเป็นเช่นเดียวกับอาคาร
เรียนตึก 1 ส าหรับที่ผนังด้านนอก บริเวณด้านบนของมุขกลาง ประดับปูนปั้นตัวอักษร “พิบูล
วิทยาลัย ตึก 2” แต่ที่บริเวณมุขปลายสุดทั้งสองด้านของอาคารไม่มีการประดับปูนปั้น โคลงกลอน 
สยามานุสติ ดังเช่นการประดับที่อาคารเรียนตึก 1  คาดว่าอาคารเรียน ตึก 2 นี้ คงเป็นอาคารที่สร้าง
ขึ้นด้วยแบบโครงสร้างเดียวกันกับอาคารเรียนตึก 1 เช่นกัน 

 ลักษณะอาคาร  เป็นอาคารกล่องสี่เหลี่ยม โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2 ชั้น มีลักษณะของการวางผังที่ค่อนข้างสมมาตรอันคงเป็นผลสืบเนื่องจากการวางผังแบบคลาสสิค  

ตัวอาคารยกสูงจากพ้ืนและมีเจาะช่องให้ความชื้นถ่ายเทได้ พ้ืนอาคารเป็นไม้วางบนโครงสร้าง

คอนกรีต ส่วนระเบียงชั้นล่างเป็นคอนกรีต ชั้นบนส่วนห้องเรียนเป็นไม้และส่วนระเบียงเป็นคอนกรีต 

ผนังอาคารก่ออิฐฉาบปูนเรียบ เจาะช่องหน้าต่างแบบสี่เหลี่ยมเกลี้ยง มีกันสาดคอนกรีตยื่นออกมา

ด้านหน้า บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้แบบสี่เหลี่ยมมีบานเกล็ด ที่บริเวณด้านบนของผนังด้ านหน้า

อาคาร มุขกึ่งกลางประดับปุนปั้นตัวอักษร “พิบูลวิทยาลัย ตึก 1” ส่วนที่มุขปลายสุดของอาคารทั้ง

สองด้าน ประดับปูนปั้นตัวอักษร โคลงกลอนสยามานุสติ นอกจากนี้ตัวอาคารยังมีการเน้นเส้นสีเข้ม

ตัดกับพ้ืนสีอ่อน ก่อให้เกิดเส้น

สายแนวระนาบ ของตัวอาคาร 

 



73 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 43 ด้านหน้าอาคารตึก 2โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 

 
 

ภาพที่ 44 หน้าต่างและกันสาดคอนกรีต อาคารตึก 2 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 

 

 2.2 โรงเรียนสตรีลพบุรี หรือมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในปัจจุบัน 

   โรงเรียนสตรีลพบุรีมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสตรีลวะศรี ซึ่งแยกตัวมาจาก

โรงเรียนประจ าจังหวัดลพบุรี ต่อมาจอมพล ป.พิบูลสงคราม เล็งเห็นความจ าเป็นในด้านการผลิตครูจึง

จัดสรรที่ดินของจังหวัดทหารบกพร้อมงบประมาณและแรงงานจากกรมยุทธโยธาทหารบกมาจัดสร้าง

โรงเรียนแห่งนี้ขึ้นบริเวณริม ถนนนารายณ์มหาราชมีการก่อสร้างอาคารเรียนซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่

สร้างขึ้นในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคารเรียนหลังแรกที่สร้างขึ้น คือ อาคาร  1 และได้เปลี่ยนชื่อ
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โรงเรียนเป็น โรงเรียนสตรีลพบุรี เปิดท าการสอน ณ ที่ตั้งใหม่ วันที่ 24มิถุนายน พ.ศ. 2483หลังจาก

นั้นได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพ่ิมขึ้นอีก ได้แก่ อาคารเรียน 3ชั้น (อาคาร 2) หอประชุม 1โรง

อาหาร บ้านพักครู แฟลต ทั้งนี้ยังได้ปรับปรุงรั้วโรงเรียนด้วย ในการสร้างอาคาร๒ นี้ เมื่อตึกสร้างเสร็จ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มาเป็นประธานในการเปิดอาคารเรียนใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 
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 นอกจากนั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังได้เอาใจใส่กิจการของโรงเรียนเป็น

พิเศษ เพราะที่ตั้งใกล้กับตึกเอราวัณ ซึ่งท่านมาพักอยู่เสมอ บวกกับความตั้งใจที่จะพัฒนาสถาบันแห่ง

นี้ให้เป็นสถาบันชั้นน าของจังหวัดลพบุรี โดยมีค าสั่งให้กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีออกหนังสือมายัง

กระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 สั่งการให้ปรับปรุงสถานศึกษาแห่งนี้เพ่ิมเติม

โดยขยายบริเวณโรงเรียนให้กว้างขึ้นอีก คือให้ทิศตะวันตกขยายไปคูเมือง ผ่านสะพานนเรศวร

มหาราช ทิศตะวันออกจดคูเมืองข้างสถานที่เก็บผลประโยชน์ของทหาร(ปัจจุบันเป็นหอสมุด

ประชาชน) ทิศเหนือทิศใต้คงเดิม ให้เริ่มด าเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2486 โดย

จัดซื้อท่ีดินเพิม่ แล้วท าก าแพงหรือรั้วโดยรอบ นอกนั้นให้สร้างบ้านพักครูเป็นหลังเล็กๆ 2 ห้อง อย่าง

บ้านนายสิบที่จังหวัดทหารบกลพบุรีจ านวน 1 หลัง บริเวณโรงเรียนยังเป็นที่ลุ่มเป็นคูอยู่ก็ให้ถมดินเสีย  

ให้กระทรวงศึกษาธิการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเงินพิเศษ ตรงมายังส านักนายกรัฐมนตรี การก่อสร้างต้องให้

เสร็จก่อนวันชาติ 24 มิถุนายน พ.ศ. 248625 นอกจากนี้ยังมีปรากฏเนื้อความในบันทึกสมุดสั่งงาน ลง

วันที่ 10 ก.พ. 2486“เรื่องการให้ขยายบริเวณโรงเรียนเทพสตรีและปรับปรุงโรงเรียนประชาบาล  สั่ง

กระทรวงศึกษาว่า : โรงเรียนเทพสตรี ลพบุรี มีที่ไม่พอ และการรักษาสถานที่ยังรก ไม่มีคนเพียงพอ 

นักเรียนไปไข้จับสั่นกันมาก ไม่มียารักษา ช่วยจัดการปรับปรุงเสียด้วยจะขอบใจ นอกนั้นให้ขยาย

บริเวณโรงเรียนให้กว้างข้ึน ทิศตะวันตกจรดคูเมืองย่านสะพานนเรศวรมหาราช ตะวันออกจรดคูเมือง 

ข้างสถานที่เดิมผลประโยชน์ของทหาร ทิศเหนือจรดถนนนเรศวร ทิศใต้ลึกตามแนวก าแพงโรงเรียน

                                                           

 25หจช.สร.0201/14.24(ด่วน), กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, เรื่อง ให้ปรับปรุงโรงเรียน
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี(พ.ศ. 2486), หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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เวลานี้ให้จักการซื้อให้เสร็จภายใน15มีนาคมนี้ เมื่อซื้อแล้วให้ท าก าแพงหรือรั้วโดยรอบ นอกนั้นให้

สร้างบ้านพักครูเป็นหลังเล็กๆ”26 

 ความมุ่งม่ันของท่านต่อการส่งเสริมความส าคัญให้กับสถาบันระดับอุดมศึกษา

แห่งเดียวของจังหวัดนี้ยังไกลไปถึงการขยายผลให้เป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดของการให้มี

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่โครงการดังกล่าวนี้ ยังไม่บรรลุผลส าเร็จดัง

เจตนารมณ์ จนกระทั่งในปัจจุบัน โรงเรียนสตรีลพบุรี เทพสตรีวิทยาลัย ได้ยกฐานะขึ้นเป็น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี27 

 

 
ภาพที่ 45 แผนผังบริเวณโรงเรียนสตรีลพบุรี เทพสตรีวิทยาลัยภาพวาดในปี พ.ศ. 2485 
ที่มา: ผจ. สร 0201/29, แผนที่โรงเรียนเทพสตรีเดิมกับแสดงกั้นเขตด้านตะวันตกของโรงเรียนไป
ประจบสะพานพระนารายณ์มหาราช ด้านตะวันออกไปประจบเนินดินก าแพง, หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ. 

 

                                                           

 26จอมพล ป.พิบูลสงคราม, สมุดสั่งงาน(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486), อ้างถึงใน บุป
ผา ทิพย์สภาพกุล, รายงานการวิจัยเรื่องการวางผังเมืองลพบุรี ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
(ลพบุร:ี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2533), 55. 

 27ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี , จอมพล ป.พิบูล
สงคราม กับ...จังหวัดลพบุรี (ลพบุรี: ศูนย์การพิมพ์อาคเนย์, 2536), 54-55. 
 



76 
 

 

 
ภาพที่ 46 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งที่ตั้งอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://maps 
.google. co.th/maps. 

 
 
 

 

 
ภาพที่ 47 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 อาคารเรียน 1  
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 สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2481 ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี บริเวณฝั่งถนนพระนารายณ์มหาราช ด้านหน้าอาคารมีวงเวียนเสาธง ซึ่งเป็นงาน

สร้างในสมัยเดียวกัน อาคารหลังนี้มีวัตถุประสงค์เม่ือแรกสร้างเพื่อใช้เป็นอาคารเรียน 

 ลักษณะผังอาคารเป็นรูปคล้ายตัว H มีมุขยื่นออกมาที่ปลายทั้งสองข้างของ

แกนราบและบริเวณกึ่งกลาง ตัวอาคารหันหน้าไปทางด้านทิศหน้า เข้าสู่ถนนพระนารายณ์ มีทางเข้า

อาคารอยู่บริเวณพ้ืนที่ระนาบแกนราบ 2 ข้างของตึก พ้ืนที่ส่วนหัวและส่วนท้ายเชื่อมต่อกันด้วย

ทางเดินกึ่งกลางลักษณะเป็นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบยาวขนานไปตามแนวแกนราบของอาคาร บริเวณ

พ้ืนที่ส่วนปลายสุดของอาคารแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ห้อง มีประตูทางเข้าห้องละ 1 ทาง บริเวณส่วน

แกนกลางของอาคารเป็นห้องขนาดใหญ่แบ่งพ้ืนที่ภายในออกเป็น 5 ห้อง แต่ละห้องมีประตูทางเข้า

ห้องละ 2 ทาง ที่ปลายสุดของแต่ละด้านมีบันไดขึ้นสู่ชั้นบน พ้ืนที่ชั้นสองของอาคารมีการวางผัง

เช่นเดียวกับชั้นล่าง จะเห็นได้ว่าผังมีลักษณะค่อนข้างเรียบง่าย การแบ่งห้องมีขนาดเท่าๆ กัน เพ่ือ

ตอบสนองการใช้งานมากกว่าค านึงถึงความสวยงาม 

 ลักษณะอาคาร เป็นอาคารกล่องสี่เหลี่ยม โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2 ชั้น มีลักษณะของการวางผังที่ค่อนข้างสมมาตรอันคงเป็นผลสืบเนื่องจากการวางผังแบบคลาสสิค

ของอาคารยุคก่อนหน้านี้ ตัวอาคารยกสูงจากพ้ืนและมีเจาะช่องให้ความชื้นถ่ายเทได้ พ้ืนอาคารเป็น

ไม้วางบนโครงสร้างคอนกรีต ส่วนพื้นระเบียงชั้นล่างเป็นคอนกรีต ชั้นบนเป็นไม้ ผนังอาคารก่ออิฐฉาบ

ปูนเรียบ มีการประดับกระจกบางส่วน  เจาะช่องหน้าต่างแบบสี่เหลี่ยมเกลี้ยง มีกันสาดคอนกรีตยื่น

ออกมาด้านหน้า บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้ บริเวณผนังกึ่งกลางของผนังอาคารด้านหน้า ประดับ 

ปูนปั้น ตัวอักษร “ลวะศรี” ปัจจุบันที่บริเวณระเบียงด้านหน้าทั้งชั้นล่างและชั้นบนมีการติดกระจกปิด

ทั้งหมด จากลักษณะนั้นจะเห็นได้ว่ามีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับอาคารตึก 1 และตึก 2 ภายในโรงเรียน

พิบูลวิทยาลัยอันเป็นงานสร้างในช่วงสมัยเดียวกันเช่นกัน 

 

  2.3 อาคารเรียนแผนกอนุบาล 
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ภาพที่ 48: ด้านหน้า และระเบียงทางเดิน 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 โรงเรียนอนุบาลลพบุรีมีจุดเริ่มต้นมาจากโรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรี
วิทยาลัย” โดยเมื่อปี พ.ศ. 2486ทางโรงเรียนได้มีการเปิดการศึกษาเพ่ิมขึ้นอีก 1 แผนก คือ แผนก
อนุบาล จากเดิมซึ่งมีอยู่ 2 แผนก คือ แผนกมัธยม และแผนกฝึกหัดครู ซึ่งในการเปิดแผนกใหม่นี้ 
จ าเป็นที่จะต้องมีท่ีท างานและสถานที่เรียนของแผนก จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งเอาใจใส่ในกิจการ
ของโรงเรียนสตรีลพบุรี  จึงได้มอบเงินจ านวน 35,000 บาท สมทบกับเงินของกระทรวงศึกษาอีก 
10,000 บาท สร้างอาคารโรงเรียนหลังใหม่ขึ้น แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสงครามจึงท าให้การก่อสร้างไม่
เสร็จ ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ท าการตกลงกับกระทรวงกลาโหม โดยโอนเงินที่ดินจ านวน 24 ไร่ 
1 งาน 16 ตารางวา พร้อมตึกส านักงาน จากกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2486 และ
เปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2497แผนกอนุบาลได้แยกตัวเป็น
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี28 

 ลักษณะผัง ตัวอาคารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว ที่มุมอาคารด้าน

หนึ่งเป็นมุมโค้งมน มีทางเข้าหลักด้านหน้าอยู่ติดกับส่วนโค้ง พ้ืนที่ภายในอาคารนั้น ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ท าให้ทราบว่า มีการต่อเติมและกั้นพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นในภายหลัง โดยภายในอาคารแบ่งพ้ืนที่หลัก

ออกเป็น 2 ส่วน คือพ้ืนที่บริเวณสี่เหลี่ยมผืนผ้า และบริเวณมุมโค้ง มีระเบียงทางเดินขนาดเล็กรอบ

พ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ เป็นห้องพักครู ส่วนระเบียง

ด้านหน้านั้นแบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นห้องอ านวยการ พ้ืนที่บริเวณส่วนโค้งแบ่งพ้ืนที่ภายในออกเป็น 3 

ห้อง ห้องหัวมุมบริเวณหัวโค้งใช้เป็นห้องประชุม มีประตูทางเข้า 1 ทาง ถัดเข้าไปแบ่งพ้ืนที่ 2 ห้อง ใช้

เป็นห้องพักครู เช่นกัน บริเวณมุมระเบียงด้านหลังสุดเป็นห้องน้ า ระเบียงทางเดินด้านหลังมีบันไดทาง

ขึ้นขนาดเล็ก  

                                                           

 28ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี,  จอมพล ป.พิบูล
สงคราม กับ...จังหวัดลพบุรี (ลพบุร:ี ศูนย์การพิมพ์อาคเนย์, 2536), 5. 
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ภาพที่ 49: ด้านหลังของอาคารตึก 1 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 ลักษณะอาคาร เป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวอาคาร

ยกสูงจากพ้ืนมีการเจาะช่องระบายอากาศ พ้ืนระเบียงทางเดินเป็นคอนกรีต ส่วนพ้ืนภายในห้องนั้น

เป็นไม้วางบนโครงสร้างคอนกรีต ผนังอาคารก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ที่บริเวณมุมโค้งเจาะช่องหน้าต่าง

สี่เหลี่ยม บานหน้าต่างไม้ติดกระจก บริเวณระเบียงมีแนวเสาคอนกรีตรับหลังคาคลุมตัดระเบียง มีกัน

สาดคอนกรีตยื่นคลุมอาคารโดยรอบ เว้นบริเวณหัวมุมอาคารที่ตัดโค้งอาคารภายในโรงเรียนอนุบาล

ลพบุรีนี้ มีลักษณะของผังและรูปแบบอาคารที่ต่างไปจากอาคารในสถานศึกษาที่สร้างขึ้นในสมัย

เดียวกัน เช่น อาคารตึก 1 และ 2 ภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รวมทั้ง อาคาร 1 ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 ดังนั้นจึงอาจวิเคราะห์ได้ว่า ตึก 1 ภายในโรงเรียนอนุบาลลพบุรีนี้ อาจมี
วัตถุประสงค์แรกสร้างไม่ได้ไว้เพ่ือเป็นอาคารเรียน แต่อาจเป็นอาคารส านักงานของโรงเรียน หรืออาจ
เป็นอาคารส าหรับการอนุบาลเด็กเล็ก เนื่องจาก ขนาดของอาคารไม่ใหญ่นักหากเปรียบเทียบกับ
อาคารในสถานศึกษาอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นอาคารชั้นเดียว จึงอาจท าให้สันนิษฐานได้ว่าความแตกต่างนั้น 
เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองการใช้งานเช่นกัน29 เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลเป็นโรงเรียนของเด็กเล็ก ซึ่งจะมี
ขนาดและสัดส่วนของร่างกายอันแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างมาก  อาคารที่สร้างขึ้นจึงมีขนาดเล็กและมี
ชั้นเดียวเพ่ือให้เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็กก็เป็นได้ 
 3. อาคารราชการ 

 จอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี การย้ายศูนย์กลางราชการ ซึ่งเดิม
ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังเดิม หรือสมเด็จพระนารายณ์ราชนิเวศน์โดยได้จัดตั้งเทศบาล และย้ายส่วน
ราชการมา ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี หรือวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 
2482 
 3.1 ที่ท าการอ าเภอเมืองลพบุรี 

 

                                                           

 29ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ ผศ. สมชาติ จึงสิริอารักษ์ ในการน าเสนอ “รายงาน 
สถาปัตยกรรมที่รองรับการขยายเมืองใหม่ลพบุรี สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม”  
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ภาพที่ 50: หน้าที่ท าการอ าเภอเมืองลพบุรีหลังเก่า 

ที่มา: ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี (ลพบุรี: ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2540), 77. 
 

ภาพข้าราชการถ่ายภาพร่วมกัน เมื่อปี พ.ศ. 2505 หน้าที่ท าการอ าเภอเมืองลพบุรีหลัง

เก่า และด้านทิศใต้ของวงเวียนพระนารายณ์ ปัจจุบันย้ายไปสร้างอาคารใหม่แตอ่าคารนี้ยังอยู่ 

  4. อาคารพานิช 

 พ.อ.พิเศษหญิง มาลี  เพชรบุตร เล่าถึงการสร้างเมืองของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ว่า ตอนสร้างเมืองใหม่ทางราชการชักชวนให้คนไทยเข้าไปอยู่ แต่ไม่มีใครสนใจ เพราะค้าขายกันไม่
เป็น ท้ายที่สุดต้องให้ครอบครัวทหารเข้าไปอยู่ท าการค้าขาย เช่น ปั้มน้ ามัน ขายยา มีตลาดนัดวงเวียน
ขายพืชผักทั่วไป จัดให้มีการตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ ตลาดสระแก้วถือว่าเป็นตลาดนัดสะอาด ทันสมัย
มาก ในยุคจอมพล. ป พิบูลสงคราม เป็นความพยายามที่จะดึงคนออกมาจากตลาดริมน้ า อย่างคุณแม่
มาเซ้งร้านจากกรมแพทย์ทหารบก ชื่อ ร้านเวชภัณฑ์ เป็นร้านขายยาเก่าแก่ เป็นสวัสดิการของทหาร
เดิมทีเป็นอาคารไม้ให้ทหารเช่าอยู่ ไม่มีกรรมสิทธ์ในที่ดิน เมืองใหม่คึกคักอยู่ได้ช่วงหนึ่ง พอจอมพล ป. 
หมดอ านาจก็เสื่อมไป เพราะทหารเป็นคนไทยไม่ถนัดค้าขาย ที่มาเจริญอยู่ตอนนี้เพราะ ส.ส.กมล มา
ขอเช่า สร้าง บขส. แล้วสร้างตึกกินแปฺะเจี๊ยะอีกที มีคนเข้าไปอยู่มาก ทางทหารเพ่ิงมาเรียกกลับคืนไป
ไม่นานนี้30 

                                                           

 30พ.อ.พิเศษหญิง มาลี  เพชรบุตร เจ้าของสถานศึกษาโรงเรียนก าจรวิทย์ บนถนน
นารายณ์มหาราช ซึ่งบิดาเป็นนายแพทย์ทหารย้ายมาจากกรุงเทพ แล้วมาแต่งงานกับคุณแม่เป็นคน
ลพบุรี ใน สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, ลพบุร,ี 149. 
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 ส านักงานบ ารุงการทหาร กองกิจการพลเรือน ขึ้นตรงต่อมณฑลทหารบกที่ 13 
เป็นหน่วยงานของกองทัพบกหน่วยนี้  มีการตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2480 เดิมชื่อ ส านักงาน
ผลประโยชน์บ ารุงการทางทหาร ภายหลังตัดค าว่าผลประโยชน์ ออกไป ปัจจุบันมีเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศ มีหน้าที่เก็บรายได้จากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในที่ดินของราชการทหารในลพบุรี เก็บรายได้
อาคารที่ทหารบกจัดสร้างขึ้นริมถนนพระนารายณ์มหาราชตลอดสาย ยกเว้นสถานที่ราชการ ตั้งแต่
หลังศาลพระกาฬ รอบวงเวียนสระแก้ว จนถึงวงเวียนพระนารายณ์ เป็นต้น รายได้บางส่วนจะมอบ
ให้แก่หน่วยงานทหารต่างๆในลพบุรี เพ่ือมอบให้เป็นทุนการศึกษา โรงเรียนต่างๆ ที่หน่วยงานทหารใน
ลพบุรีอุปถัมภ์อยู ่

 ลุงสมพงษ์ เหรียญทอง เป็นอีกคนหนึ่งที่ตื่นเต้นกับเมืองใหม่ของจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ลุงสมพงษ์ เป็นคนลพบุรี เกิดย่านวัดเสาธงทอง บริเวณตลาดริมน้ าในเมืองลพบุรี ก่อนจะ
ย้ายไปตั้งร้านในเมืองใหม่เป็นร้านแรกๆ  

“...โอ้โห เมืองใหม่ที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม สร้างมันใหญ่โตถึงเพียงนี้ ตึกสูงขนาดต้อง
แหงนคอตั้งบ่า สระแก้วตอนสร้างเสร็จใหม่ คุณเอ๋ยมันสวยจริงๆ มีบริษัทพานิช ร้านค้าขาย
ของทางราชการทหาร ขายเหล้า บุหรี่ มะพร้าว น้ าตาล เกลือ ตอนนั้นมีคนอยู่ไม่เท่าไหร่ 
เพราะเป็นช่วงสงคราม เศรษฐกิจไม่ดี ทางการไม่ให้คนจีนเข้ามา เพราะเขากีดกันคนต่างด้าว 
ส่งเสริมให้คนไทยค้าขาย มีอาชีพสงวนให้เฉพาะแต่คนไทย”31 
 

 4.1 ตึกแถวร้านค้า ลักษณะของอาคารและประโยชน์ใช้สอย  รูปแบบของอาคาร

เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบเรียบง่ายตามแบบที่สร้างในสมัยนั้น ซึ่งในตึกแถวหนึ่งชุดประกอบด้วยห้อง 5 

ห้อง และห้องกล่งมีการท าแผงคอนกรีตกั้นดาดฟ้าสูงกว่าด้านข้าง ส่วนประตูด้านหน้าเป็นชุดประตู

บานเฟี้ยมหกบาน ประตูห้องต่างๆด้านในเป็นประตูเปิดสองบาน ส่วนหน้าต่างด้านน้าเป็นชุดหน้าต่าง

สองบานลักษณะการท าหน้าต่างมีการแบ่งเป็นรูปตัว T ด้านบนเหนือประตูหน้าต่างท าเป็นช่องลม

ส าหรับระบายอากาศ ในส่วนของวัสดุและโครงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนด้านบนเป็น

พ้ืนไม้ และผนังกั้นระหว่างคูหาสร้างด้วยไม้เช่นกัน  

  มีจ านวนชุดละ 5 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณวงที่สองของวงเวียนสระแก้ว ก่อสร้างในสมัย 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี สมัยแรก ทั้งอาคารที่ปลูกให้เช่า ทั้งตึกแถว และห้อง

                                                           

 
31สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, ลพบุรี, 147-148. 
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แถว ส าหรับผู้มีรายได้น้อย และรายได้ปานกลาง มีการให้กู้ยืมเงินไปปลูกสร้างอาคารเองด้วย 32  โดย

น่าจะสร้างขึ้น หลังจากที่ตัดถนนไม่นานนักเพราะการสร้างถนนนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีอาคารพานิชย 

กรรมเพ่ือมารองรับการเจริญเติบโตของเมือง และในปัจจุบันตึกแถวที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิม และไม่ถูก

ปรับปรุงมีประมาณ 12 กลุ่มอาคาร 

 
ภาพที่ 51 ตึกแถวบริเวณวงเวียนสระแก้ว 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 
 ลักษณะผังตึกแถวนี้มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายกับผังของตึกแถวในสมัยแรกๆ 

คือ แบ่งเป็นสองช่วง คือด้าน หน้าและด้านหลัง ในส่วนด้านหน้านั้นเป็นพ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจการ

ด้านพานิชยกรรมต่างๆ มีประตูทางด้านขวาเมื่อมองจากด้านหน้าเพ่ือเข้าไปด้านหลังของอาคาร ส่วน

หลังของอาคารก็จะประกอบด้วย ห้องนอน  ห้องน้ า และห้องส้วม โดยมีทางเดือนเข้ามาจากด้านหน้า 

และมีบันไดทางข้ึนขั้นระหว่างส่วนที่เป็นห้องด้านหน้าและส่วนของห้องนอนด้านหลัง  

                                                           

 32ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่,อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม, 
(ลพบุร:ี ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน, 2540), 292. 
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ภาพที่ 52 ตึกแถวบริเวณวงเวียนสระแก้ว 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 

ภาพที่ 53 ด้านข้างของตึกแถวบริเวณวงเวียนสระแก้ว 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

  ในส่วนของผังชั้นที่สองก็แบ่งเป็นสองส่วนเช่นกันคือส่วนด้านหน้าใช้เป็นห้องนอน 

ส่วนด้านหลังเป็นห้องโล่ง อาจจะใช้เป็นที่เก็บของหรือใช้กั้นส าหรับใช้งานอย่างอ่ืนๆก็ได้ โดยส่วนของ

ห้องนี้ด้านข้างท าเป็นราวระเบียงเป็นช่องโปรงลงไปถึงทางเดินชั้นล่าง และส่วนด้านหลังเป็นทางออก

ไปสู่ระเบียงด้านนอก 
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ภาพที่ 54 ด้านข้างของตึกแถวบริเวณวงเวียนสระแก้ว 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 4.2 ธนาคารออมสิน   ปัจจุบันอาคารหลังถูกรื้อไปแล้ว 

 

ภาพที่ 55 ที่ตั้งของธนาคารออมสิน ปัจจุบันย้ายไปแล้ว ระบุว่า ธนาคารออมสินสาขาลพบุรี พ.ศ.

2498 ได้รับมอบจากนายถิร ภูมะธน อดีตผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลพบุรี  

ที่มา: ภูธร ภูมะธน, บรรณาธกิาร, ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี. (ลพบุรี: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราช

ภัฎเทพสตรี, 2540), 117. 

 

 4.3 โรงแรมทหารบก ตั้งอยู่ริมวงเวียนด้านหลังศาลพระกาฬ  จังหวัดลพบุรี สร้าง

ขึ้นในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2480-2481 มีชื่อเสียงว่าเป็นโรงแรมที่หรูที่สุด

แห่งหนึ่งในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยในยุคนั้น เดิมเรียกกันว่า โรงแรมรถไฟ เพราะเป็นของการ
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รถไฟฯ มาก่อน ห้องพักมีทั้งหมด 27 ห้อง เป็นห้องปรับอากาศและห้องธรรมดา33 เมื่อโรงแรม

ทหารบกถูกเปลี่ยนให้เอกชนบริหารได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงแรม วิบูลย์ศรี รวมทั้งเปลี่ยนแปลงภายใน

โรงแรมหลายครั้ง แต่ในปัจจุบันก็ถูกท้ิงร้าง  

 
ภาพที่ 56 ภาพถ่ายเก่า โรงแรมทหารบก 

ที่มา: ภูธร ภูมะธน, บรรณาธกิาร, ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี. (ลพบุรี: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราช

ภัฎเทพสตรี, 2540), 117. 

 ผังอาคารเป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวตั้งขนานไปกับแนวถนน ที่มุมอาคาร
ด้านหนึ่งเป็นมุมโค้งมน ทางเข้าหลักอยู่ที่กึ่งกลางของอาคาร และทางเข้ารองอยู่ที่มุมทั้งสองข้าง 
ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร 3 ชั้น โครงการแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีกันสาดคอนกรีตยื่นคลุมรอบ
อาคาร ชั้น 2 และชั้น 3 ท าเป็นระเบียงทางเดินรอบ ผนังเจาะช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยม บานหน้าต่าง
กระจกโดยรอบ ลักษณะของอาคารนั้นมีความใกล้เคียงกับอาคารบริเวณถนนราชด าเนินกลาง ซึ่ง
สร้างข้ึนในราว ปี พ.ศ. 2483 

 เป็นสถาปัตยกรรมแบบใกล้เคียงกับอาคารชุดถนนราชด าเนินกลางที่สร้างขึ้น ใน

สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นผู้น า สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษของ พ.ศ. 2480 โรงแรมนี้มีชื่อเสียงว่า

เป็นโรงแรมหรูที่สุดแห่งหนึ่งในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยในยุคนั้น หม่อมหลวงต่อ กฤดากร ชายา

ของพลโท หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร เคยเล่าให้ฟังว่าได้ติดตามท่านชิดชนกมาบรรยายเรื่องทหารปืน

ใหญ่ที่เมืองลพบุรีเมื่อราว พ.ศ. 2484 และได้เข้าพัก ณ โรงแรมแห่งนี้ว่าเป็นโรงแรมหรูที่สุดระดับ

เดียวกับโรงแรมราชธานี สถานีรถไฟหัวล าโพง  

 

                                                           

 33สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, ลพบุรี (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์สารคดี, 2542), 252. 
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ภาพที่ 57 โรงแรมทหารบกในปัจจุบัน 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 
ภาพที่ 58 อาคารราชด าเนิน กรุงเทพ 

ที่มา: กระปุก, ภาพอดีตของประเทศไทย, เข้าถึงเม่ือ 21 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://world.kapook.com /pin/55028aab38217a4a52000000 

 น่าเสียดายที่เมื่อโรงแรมทหารบกถูกเปลี่ยนมือให้เอกชนบริหารได้มีการเปลี่ยนชื่อ

เป็น โรงแรมวิบูลย์ศรี  รวมทั้งเปลี่ยนแปลงภายในโรงแรมหลายครั้ง และเมื่อเร็วๆ นี้มีการเคลื่อนย้าย
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เครื่องเรือนคู่โรงแรมออกไปมากเพ่ือพัฒนาให้โรงแรมนี้ทันสมัยตามความคิดของคนยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันปิดและไม่ได้ใช้งานเมื่อคราวจัดงานสวัสดีประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 

2538 ที่โรงภาพยนตร์ทหารบกลพบุรี มีผู้น าภาชนะเงินที่เคยใช้บนโต๊ะอาหารของโรงแรมทหารบกยุค

รุ่งเรืองซึ่งเก็บรักษาอยู่ ณ คลังของมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นต้นว่าถังแช่ไวน์ แจกัน ที่เสียบเมนู 

รวมทั้งชามกระเบื้องต่าง ๆ มาร่วมแสดงในนิทรรศการคราวนั้นด้วย 

 บริเวณวงเวียนสระแก้วไปทางตะวันออกจะเป็นวงเวียนพระนารายณ์ บริเวณนี้

ชาวเมืองลพบุรีมักเรียกว่า “เมืองใหม่” ทั้งที่เมืองใหม่กินพ้ืนที่ตั้งแต่ฝั่งตะวันออกของทางรถไฟ ตั้งแต่

บริเวณศาลพระกาฬ ไปจนถึงวงเวียนพระนารายณ์ หรือเมืองใหม่นี้เป็นศูนย์กลางของหน่วยงาน

ราชการต่างๆของลพบุรี เช่น ศาลากลาง ที่ว่าการอ าเภอ เรือนจ า หอทะเบียนที่ดิน สหกรณ์ เป็นต้น 

เดิมหน่วยงานราชการเหล่านี้อยู่ในวังพระนารายณ์ บริเวณเมืองเก่า เมื่อจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

สร้างเมืองจึงได้ย้ายมาอยู่ที่นี้ในปี พ.ศ.2495 ปัจจุบันได้มีหน่วยงานราชการเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย เช่น 

อุตสาหกรรมจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ การประถมศึกษา เป็นต้น  

 5. อาคารทางทหาร 

  จากวงเวียนพระนารายณ์ ออกไปทางถนนพหลโยธิน ผ่านเข้ามาทางแยกเอราวัณ 
ตรงขึ้นไปค่ายพหลโยธิน หรือศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ตลอดสองฝั่งถนนซึ่งกว้างขวาง มีเกาะกลางถนน
เดินรถทางเดียว เป็นที่โจษขานบ่งบอกความภาคภูมิใจของชานเมืองลพบุรีถึงความโอ่อ่าของถนน 
เพราะเว้นจากกรุงเทพแล้วก็เห็นจะเป็นที่ลพบุรีที่มีถนนกว้างขวางเช่นนี้ และถนนเส้นนี้เองที่มีรถราง
วิ่งตั้งแต่บริเวณแยกเอราวัณ รับส่งคนเข้าเมืองเก่าบริเวณปรางแขก กับตลาดท่าโพธิ์ เป็นจังหวัดเดียว
ในส่วนภูมิภาคที่ประชาชนมีรถรางใช้ 

  5.1 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
 สโมสรทหารบก เป็นอาคารสองชั้นในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสร้าง

ขึ้นใน ปี พ.ศ.2481 ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น “ ศูนย์การทหารปืนใหญ่” ในอดีตเป็นหน่วยทหารที่
พัฒนาจากสนามยิงปืนโคกกระเทียมเป็นกรมจเรทหารปืนใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2460 และ
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2495 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า " ค่ายพหลโยธิน" เพ่ือ
เป็นอนุสรณ์ความดีของพลเอกพหลพยุหเสนา(พจน์ พหลโยธิน) ปัจจุบันนี้ อาคารสโมสร ตั้งอยู่ใน
ค่าย "ค่ายพหลโยธิน"  
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ภาพที่ 59 สโมสรทหารบก 

ที่มา: ภูธร ภูมะธน, บรรณาธิการ, ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี (ลพบุรี: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราช

ภัฏเทพสตรี, 2540), 77. 

  อาคารสโมสรทหาร จากเอกสารเดิมได้ระบุว่า อาคารที่สร้าง ณ ที่นี้ ตั้งอยู่ใน

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้เริ่มสร้างในปี พ.ศ.2481 และถือได้ว่า เป็นอาคารแบบที่มีรูปแบบ

ทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เมื่อเทียบกับอาคารอ่ืนๆทางการทหารที่ด าเนินการสร้างในยุคเดียวกัน 

ถือได้ว่า อาคารสมัยใหม่ ในแบบจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีลักษณะอาคารที่สร้ างขึ้นเพ่ือตอบรับ

กิจกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อแนวความคิด

ทางด้านความทันสมัย ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ พบปะสังสรรค์ ปัจจุบัน ได้ดัดแปลงรูปแบบเพ่ือให้

เหมาะสมกับการใช้สอยในปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา มีลักษณะเป็นเนินสูงก่อนจะเป็นทางเดิน

ขึ้นสู่เนินเขา ณ อาคารชาโต้ 
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ภาพที่ 60 สมโมสรทหารบก 

ที่มา: ภูธร ภูมะธน, บรรณาธิการ, ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี. (ลพบุรี: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราช

ภัฏเทพสตรี, 2540), 77. 

 
ภาพที่ 61 สโมสรทหารบก ในปัจจุบัน 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

  อาคารชาโต้ หรือตึกกองบัญชาการบนเขาน ้าโจน ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ 

อาคารตั้งอยู่บนเนินเขา มีลักษณะการซ่อนพรางทางการทหารที่ดี สามารถป้องกันอาวุธยิงเล็ก เป็น

สถานที่ตรวจการณ์ สร้างขึ้นใน พ.ศ.2487 อาคารสโมสรทหาร ใช้เป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของ

ผู้ตรวจการณ์หน้า และศูนย์กลางการส่งก าลังบ ารุงส่วนหน้า สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2487 ตามด าริของ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่ งขณะนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารสูงสุด 34 และสร้างส าเร็จ ยุคที่ 2 ของจอมพล ป. พิบูล

สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2490 – พ.ศ.2500 ) โดยบันทึกส่วนตัว ถึง พล.ต.อุทัย วงศ์วีรเดช 

หัวหน้าต าแหน่งแผนกปืนใหญ่ ว่า “ให้บอก กง. ด้วยว่า ฉันมีความประสงค์ จะดัดแปลงเขาน้ าโจน 

และเขาหนองหว้าเป็นสถานที่ตรวจการณ์ จึงมอบให้แผนกเตรียมการณ์จัดท า และให้ กง.จ่าย

งบประมาณให้ 2 หมื่นบาท”35 ดังนั้นอาคารจึงประดับสัญลักษณ์ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม คือ 

รูปไก่และคฑาไขว้ (พันเอกพิเศษ) 

  รูปแบบอาคารสองชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการก้อนหินก้อน

ใหญ่มาก่อเป็นผนัง ก าแพงหนา 1 – 2 เมตร ใช้วัสดุก่อสร้างธรรมชาติ รูปแบบของอาคาร รูปลักษณ์

ดังกล่าวที่ท าให้เหมือนปราสาทฝรั่งโบราณ คือมีลักษณะคล้ายป้อมปราการที่แข็งแกร่ง ก าแพงตึกหนา 

แบ่งห้องเป็นสัดส่วน รูปทรงที่ดูหนักแน่น จึงเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า ตึกปราสาท  

  ลักษณะผัง  ตึกชาโตเป็นอาคารสองชั้น ด้านหลังของอาคารสร้างเป็นหอ

วงกลมอยู่ตรงกึ่งกลางของอาคาร หอวงกลมนี้สูงสามชั้น โดยชั้นที่สามเป็นชั้นดาดฟ้า ส่วนบันไดทาง

ขึ้นชั้นสองอยู่ทางด้านปีกซ้ายและขวาของอาคารด้านหน้าและด้านหลังของชั้นที่ 1 มีบันไดทางขึ้นจาก

ด้านล่างของอาคาร รูปด้านของอาคารด้านหน้า ชั้นที่ 1 เป็นบันไดขึ้นตรงกลางของอาคารแล้วแยก

ออกไปตามห้องต่างๆทั้งสองข้างของตึก ส่วนของชั้นสองนั้นก็คล้ายกันกับห้องของชั้นที่ 1 แต่ชั้นที่ 2 

นี้ มีระเบียงดาดฟ้าอยู่ด้านบนด้วย 

  ด้านหน้าของอาคาร เป็นแนวยาว ส่วนของอาคารทั้งปีกซ้าย และปีกขวา มี

บันไดทางขึ้นจากชั้นล่างสู่ชั้นต่างๆ ของอาคาร ด้านหลังของอาคารสร้างเป็นหอวงกลมกึ่งกลางของ

อาคาร หอวงกลมนี้สูงสามชั้น โดยชั้นที่สามเป็นชั้นดาดฟ้า เดิมทีนั้นเป็นบันได (ปัจจุบันได้เปลี่ยน

ลักษณะการใช้งานไปแล้ว )  

  ชั้นล่าง ประกอบด้วย ห้องรับแขก ห้องยุทธการ  

  ชั้นบน ประกอบด้วย ห้องท างาน ห้องบรรยาย และห้องพักผ่อน  

                                                           

 34วิกิพีเดีย, กองบัญชาการเขาน้ าโจน (ตึกชาโต้), เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559, เข้าถึงได้
จาก https://th.wikipedia.org/wiki/. 
 35ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, จอมพล ป.พิบูล
สงคราม กับ...จังหวัดลพบุรี (ลพบุรี : ศูนย์การพิมพ์อาคเนย์, 2536), 35. 
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  หลังคาคอนกรีตเรียบ หรือดาดฟ้า ใช้เป็นที่ตรวจการณ์ 

  ลักษณะของอาคารและประโยชน์ใช้สอยอาคารหลังนี้มีลักษณะพิเศษ คือ 

สร้างด้วยหินอ่อน การประดับตกแต่งภายนอกใช้หินก้อนใหญ่ในการประดับตกแต่งทั้งผนังของอาคาร 

โครงสร้างท าด้วนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะของเหมือนป้อมปราการ ก าแพงตึกหนา 1 – 2 เมตร มี

หลุมหลบภัยใต้ดิน ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามีเส้นทางลับลงมายังเชิงเขาได้จุดมุ่งหมายในการสร้างนั้นก็เพ่ือเป็นที่

ตรวจการณ์ในการฝึกสอนวิชาตรวจการณ์หน้าในหลักสูตรของการฝึกของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ และ

เป็นบ้านรับรองบุคคลส าคัญ 

 

 
ภาพที่ 62 ด้านหน้าของตึกชาโต้ 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 

 
ภาพที่ 63 ด้านหลังของตึกชาโต้ 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
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ภาพที่ 64 ดาดฟ้าชั้นที่สองตึกชาโต้ 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
  อาคารเรียนหมายเลข 9 ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ เดิมใช้เป็นอาคารเรียน

การสอนวิชาปืนใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า  

 
ภาพที่ 65 อาคารเรียนหมายเลข 9 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
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ภาพที่ 66 ด้านหน้าอาคารเรียนหมายเลข 9 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
  

  สหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่  ตั้งอยู่บริเวณวงเวียน เป็น

อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียว มีทางเดินตรงกลาง แบ่งห้องออกเป็นสองด้าน และมีลักษณะ

เหมือนกับอาคารตรงกันข้าม ที่มีลักษณะเดียวกัน 

 

 
ภาพที่ 67 สหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
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ภาพที่ 68 สหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
   

  อาคาร ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่  ตั้งอยู่บริเวณวงเวียน เป็นอาคารรูปทรง

สี่เหลี่ยมชั้นเดียว มีทางเดินตรงกลาง แบ่งห้องออกเป็นสองด้าน และมีลักษณะเหมือนกับอาคาร

ตรงกันข้าม 

 

 
ภาพที่ 69 อาคารศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
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  แผนกวิชาสื่อสาร ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่  เป็นอาคารเรียนทรงสี่เหลี่ยมชั้น

เดียว มุมด้านหนึ่งมีลักษณะโค้งมน ปัจจุบันยังคงใช้เป็นอาคารห้องพักครู และแผนกฝึกสอนการ

สื่อสารของทหาร ตั้งอยู่ด้านล่างของเชิงเขา ตึกชาโต้  และอาคารเรียนหมายเลข 9 

 

 
ภาพที่ 70 อาคารแผนกวิชาสื่อสาร ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 
ภาพที่ 71 ด้านข้าง อาคารแผนกวิชาสื่อสาร ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 6. อาคารรับรอง 

  ตึกเอราวัณ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นบ้านพักรับรองภายในเขตจังหวัด

ทหารบกลพบุรี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคาดว่าอาคารหลังนี้อาจจะสร้างขึ้น
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ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2481-2483 จอมพล ป. พิบูลสงครามก็ได้ใช้เป็นบ้านพักหลายครั้ง ในยามมา

ลพบุรี นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อครั้งเสด็จ

พระราชด าเนินมายังจังหวัดลพบุรี36 หลังจากนั้นใช้เป็นที่ท าการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

และในปัจจุบันใช้เป็นที่ท าการสหกรณ์ทหาร 

 
ภาพที่ 72 อาคาร ตึกเอราวัณ (ไม่ทราบปี) 

(ด้วยความอนุเคราะห์จาก รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ) 

 ลักษณะผัง (ไม่สามารถเข้าไปส ารวจภายในได้)  ผังอาคารมีลักษณะเป็นผังรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มุมอาคารด้านหนึ่งเป็นมุมโค้งมน ทางเข้าหลักอยู่ที่กึ่งกลางของอาคาร และทางเข้า

รองอยู่ที่มุมทั้งสองข้าง  

 
ภาพที่ 73 บริเวณมุมโค้งของอาคาร ตึกเอราวัณ 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

                                                           

 36สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, ลพบุรี (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์สารคดี, 2542), 24-25. 



97 
 

 

 ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร ๒ ชั้น โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีกันสาด

คอนกรีตยื่นออกมาด้านหน้า และคลุมรอบอาคารด้านหน้าและด้านข้าง ส่วนพ้ืนที่ ชั้น ๒ ท าเป็น

ระเบียงทางเดินรอบ ส่วนพ้ืนที่กันสาดนั้นเป็นชานด้านหน้า ตัวอาคารยกสูงจากพ้ืนมีการเจาะช่อง

ระบายอากาศ ที่บริเวณมุมโค้งด้านหน้า ประดับแนวเสาปูนยื่นนูนจากผนังและ เจาะช่องหน้าต่าง

กระจกสี่เหลี่ยมเป็นแถวในแนวแกนตั้ง ยาวตลอดผนังจ านวน 4 แถว ส่วนที่มุมโค้งด้านข้างนั้นมี 5 

แถว และมีการเจาะช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยมบานหน้าต่างประดับกระจกโดยรอบอาคาร 

 
ภาพที่ 74 ด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ตึกเอราวัณ 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 7. อาคารที่พักอาศัย 
   บ้านพัก จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการทหารปืนใหญ่บริเวณเชิง

เขาน้ าโจน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2481 เคยเป็นที่พักของ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ครั้งเมื่อท่าน 
ปรับปรุงจังหวัดลพบุรีให้เป็นฐานส่งก าลังบ ารุง สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ต่อมาใช้เป็นบ้านรับรองและ
บ้านพักของ ผบ.ศป. 
 ลักษณะผัง  ผังของบ้านชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ระเบียงทางเดินด้านหน้าของบ้าน
ระเบียงนี้เชื่อมห้องต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน โดยแต่ละห้องมีผนังกั้นและมีประตูทางเข้าในแต่ละห้อง ซึ่ง
ประกอบด้วยห้องโถงซึ่งคงจะใช้เป็นห้องรับรองใหญ่  ส่วนด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งของห้องรับรองเป็นโรง
ส าหรับจอดรถจะเห็นได้ว่าบ้านของบุคคลส าคัญหรือบ้านคนมีฐานนะในสมัยนี้เริ่มที่จะมีการใช้รถยนต์
ส่วนตัวเป็นพาหนะในการเดินทางแล้วเนื่องจากยุคนี้เริ่มมีการสร้างถนนหนทางไปทั่วประเทศ   ส่วน
ด้านหลังของบ้านประกอบด้วยก้องครัวและห้องน้ า  
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   ผังของบ้านชั้นที่ 2  ในชั้นที่ 2 นี้เป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนส่วนตัว โดยมีบันไดทาง
ขึ้นทางทางด้านล่างเมื่อขึ้นมาก็จะพบกับห้องรับแขกเป็นห้องแรกซึ่งห้องรับแขกนี้ก็จะเชื่อมด้วยห้อง
ต่างๆ ประกอบด้วยห้องนอนใหญ่ ห้องอนอนเล็ก ห้องท างาน ห้องพระ ห้องน้ า 

  ลักษณะของอาคารและประโยชน์ใช้สอย รูปแบบของอาคารเป็นอาคารบ้านพัก
แบบบังกะโลสมัยใหม่หลังคาเป็นทรงจั่วผสมปั้นหยาหลังคาซ้อนกันสองจั่ว โครงสร้างชั้นล่างสร้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็กส่วนชั้นบนสร้างด้วยไม้ ภายในบ้านประกอบด้วยห้องต่างๆภายในบ้านหลังเดียวมี
การท าประตูและหน้าต่างมากเพ่ือให้สอดคล้องกลับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งบ้านหลังนี้ใช้
เป็นบ้านพักรับรองของ จอมพล ป. พิบูลสงครามและข้าราชการที่เข้ามาพักในศูนย์ราชการทหารปืน
ใหญ่ 

 
ภาพที่ 75 ด้านหน้าของบ้านพัก 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 
ภาพที่ 76 ด้านข้างของบ้านพัก 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
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ภาพที่ 77 ห้องรับแขกในชั้นที่สองของบ้าน 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 
ภาพที่ 78 ห้องนอนใหญ่บนชั้นสอง 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
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ลพบุร ีในช่วงท่ี 2 หรือ พ.ศ. 2491 – พ.ศ. 2500 

 การเข้ามาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในยุคที่ 2 ของจอมพลป.พิบูลสงคราม ในช่วง

สมัยนี้ นับได้ว่าเป็นการกลับมาสานต่อแนวทางการปฏิรูปทั้งในส่วนที่เป็นนโยบายของคณะราษฎร 

หรือแนวความคิดของจอมพล ป. พิบูลสงครามเอง ที่ได้ริเริ่ม ไว้ในรัฐบาลช่วงที่ 1 แต่ มีการปรับปรุง

วิธีการในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองเพ่ิมมากขึ้น ทั้งภายในประเทศ และ

ภายนอกประเทศ ส าหรับจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหัวเมืองส าคัญในการสถาปนาให้เป็น เมืองทหาร โดย

จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นเรี่ยวแรงส าคัญในการจัดตั้ง เมืองลพบุรีให้เป็นยุทธศาสตร์ทางการทหาร 

ที่ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องจากระยะที่ 1 กรมจเรทหารบก หรือค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

โรงเรียนทหารปืนใหญ่ และจังหวัดทหารบกลพบุรี36ตลอดความเหมาะสมเป็นฐานก าลังบ ารุงไปยังทุก

ภาคส่วนของประเทศ เพราะตั้งอยู่ศูนย์กลางของประเทศ การพัฒนาเมืองลพบุรี ในช่วงระยะที่ 2 ใน

ระยะเวลา 10 ปี การพัฒนาเมืองลพบุรีได้พัฒนาเรื่อยมาจากการวางผังเมืองในระยะแรก และพัฒนา

เพ่ิมเติมจากนโยบายจากการที่รัฐบาลไทยได้รับการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกา จึงมีการ

จัดตั้งหน่วยทหารตามหลักนิยมแบบสหรัฐอเมริกา เพ่ือรองรับยุทโธปกรณ์ที่ได้รับ กองทัพไทยจึง

ปรับปรุงโครงสร้างด้านก าลังรบ และยุทธวิธีตามแบบสหรัฐอเมริกาหลายด้าน โดยเฉพาะ การตรวจ

การณ์ และการปรับการยิงปืนใหญ่ซึ่งจะต้องมีท้ังภาคพ้ืนดิน และทางอากาศ  

 ฉะนั้น ปี พ.ศ. 2495 จอมพล ป.พิบูลสงครามจึงอนุมัติให้จัดตั้ง “แผนกวิชาการบินตรวจ

การณ์” ณ กองการศึกษาโรงเรียนปืนใหญ่ พร้อมทั้งเตรียมจัดหา อากาศยาน ช่างอากาศเย็น นักบิน 

และเครื่องมือบ ารุงอากาศยานให้แก่นักบินรุ่นแรกๆ37 ในปีเดียวกันให้ปรับปรุง “แผนกทหารปืนใหญ่” 

ขึ้นเป็น“กรมทหารปืนใหญ่” ขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารบก และขอรับความช่วยเหลือจาก

สหรัฐอเมริกาเพ่ือปรับปรุงหน่วย และพัฒนาระบบงานต่างๆ ตลอดจนหลักสูตรของโรงเรียนตามแบบ

สหรัฐอเมริกา วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2495 ทั้งกรมทหารปืนใหญ่ และแผนกวิชาบินตรวจการณ์ ได้รับ

พระราชทานนามว่า “ ค่ายพหลโยธิน”38 ส่วนกรมทหารปืนใหญ่ยกฐานะเป็น “ศูนย์กลางทหารปืน

ใหญ่” และหน่วยรถรบ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของเขาพระบาทนั้น ย้าย และตั้งเป็น “กองพันทหารพล

ร่ม” ที่บ้านปุาหวาย ต าบลปุาตาล อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
                                                           

 36บุปผา ทิพย์สภาพกุล, รายงานการวิจัยเรื่องการวางผังเมืองลพบุรี ของจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม, 21. 
 37ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ,จอมพล ป.พิบูล
สงคราม กับ...จังหวัดลพบุรี, 10. 
 38เรื่องเดียวกัน, 11. 
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 ในปีเดียวกัน พ.ศ. 2495 กระทรวงมหาดไทย ได้รับค าสั่งจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ให้พิจารณาบูรณะฟ้ืนฟูเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ โดยก าหนดให้กรมโยธาเทศบาลรับผิดชอบ การย้ายหน่วย

ราชการต่างๆ เช่น ศาล หอทะเบียน เรือนจ า สหกรณ์ เทศบาล ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองเก่า ให้ ไปอยู่

รวมกัน ณ บริเวณเมืองใหม่39 

 ในปี พ.ศ. 2497 ส าหรับจังหวัดทหารลพบุรีซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดไก่ ต าบลทะเลชุบศร ณ 

ที่ตั้งของหน่วยก่อสร้างกรมยุทธโยธาเดิม ย้ายเข้าอาคารที่สร้างใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 900 หมู่ 5 

ถนนนารายณ์มหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 249940 จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ก่อตั้งโรงเรียน

โคกกระเทียมวิทยาลัย ขึ้นที่เขาน้ าโจน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 249641 พ.ศ. 2497 ย้ายแผนก

อนุบาลออกจากโรงเรียนสตรีลพบุรี หรือมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีในปัจจุบัน และจัดตั้งเป็น

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  

 ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2498 ชาวลพบุรีได้มีโอกาสมาต้อนรับ จอมพล ป. พิบูล

สงคราม ที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการเดินรถราง ที่เมืองลพบุรี รถรางมีความยาว 4.8 กิโลเมตร 

เริ่มจากศาลพระกาฬ ถึงวงเวียนสระแก้ว และวงเวียน ร.พัน 6 เดิม ระยะทาง 2.4  กิโลเมตร อีกระยะ

หนึ่ง42และเป็นแห่งเดียว รองจากกรุงเทพมหานครที่มีรถรางใช้สาธารณะ  และได้จัดตั้งสถานีวิทยุ

จังหวัดทหารบกลพบุรีขึ้นที่ โรงภาพยนตร์ทหารบก ต่อมาพ.ศ. 2499 ได้ปรับปรุงเครื่องส่งให้มีก าลัง

สูงขึ้น และพ.ศ. 2502 ย้ายมาอยู่ที่ท าการในปัจจุบัน43 สร้าง ตึกพิบูลสงคราม ขึ้นที่ เขาหนองหว้า 

เพ่ือเป็นเรือนรองรับ นอกจากนี้ ยังปรับปรุงระบบอ านวยความสะดวกขึ้นอย่างครบครัน ทั้งประปา 

                                                           

 39บุปผา ทิพย์สภาพกุล, รายงานการวิจัยเรื่องการวางผังเมืองลพบุรี ของจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม, 71. 
 40ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ,จอมพล ป.พิบูล
สงคราม กับ...จังหวัดลพบุรี,11. 
 41บุปผา ทิพย์สภาพกุล, รายงานการวิจัยเรื่องการวางผังเมืองลพบุรี ของจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม, 70. 
 42ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ,จอมพล ป.พิบูล
สงคราม กับ...จังหวัดลพบุรี, 41. 
 43บุปผา ทิพย์สภาพกุล, รายงานการวิจัยเรื่องการวางผังเมืองลพบุรี ของจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม, 71. 
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และไฟฟูา ถนน สนามกีฬา อ่างเก็บน้ า ที่เขาพุโจน – เขาพุคา ระบบขนส่ง วงดนตรี อาคารสถานที่ 

และก าลังส่งของสถานีวิทยุศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ให้มีก าลังสูงขึ้นเป็นพิเศษ เพ่ือประชาสัมพันธ์ค่าย

ทหารแห่งนี้44 

  เมื่อรัฐบาลตัดสินใจขยายความเจริญของเมืองลพบุรีไปทางตะวันออกของทางรถไฟ 

ตั้งแต่ศาลพระกาฬ จนถึงวงเวียนเทพสตรี และขยายต่อไปยังโคกกระเทียม ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

ทหารปืนใหญ่ จอมพล ป. พิบูลสงครามจึงตัดสินใจขอที่ดินจากจังหวัดทหารบกลพบุรี ที่ได้เวนคืน

ที่ดินไว้ตลอดแนวถนนประชาธิปัตย์ มาสร้างสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

และร้านค้าข้ึนตลอดแนวดังกล่าว45 

 

ภาพที่ 79 แผนที่ลพบุรี กรมแผนที่ทหารบก ส ารวจ พ.ศ. 2465 แก้เพ่ิมเติมเส้นทาง พ.ศ. 2499 พิมพ์ 
พ.ศ. 2501 (ตามต้นฉบับเดิม) 

ที่มา: หน่วยอนุรักษ์โบราณสถาน ส านักศิลปากรที่ 4 จังหวดัลพบุรี 

                                                           

 44บุปผา ทิพย์สภาพกุล, รายงานการวิจัยเรื่องการวางผังเมืองลพบุรี ของจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม, 71. 
 45เรื่องเดียวกัน, 30. 
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 1. วงเวียนเทพสตรีหรือวงเวียนพระนารายณ์มหาราช  

 การศึกษาพบว่า ในช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2491 –พ.ศ. 2500) ได้ขยายวงเวียนเพ่ิมอีก

หนึ่งวง ให้ชื่อว่า “วงเวียนเทพสตรี” ท าให้เห็นได้ว่า การจัดการผังเมืองลพบุรีนั้น ยังอยู่ในแนวคิด 

เรื่องการใช้นามวีรสตรีเป็นชื่อวงเวียน หรือ ผังวงกลม ของพ้ืนที่ส่วนราชการ ทั้งนี้ต่อมาปรากฏว่า 

บริเวณกลางวงเวียนได้สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประทับยืนและหันพระพักตร์ไป

ด้านทิศตะวันออก พร้อมจารึกไว้ว่า  

 1. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์ไทย ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งทรง

พระราชสมภพ ณ กรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2175 

  2. สวรรคต ณ เมืองลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2231 พระองค์ทรงมีพระบรมราชกฤษดาภิ

หารเป็นอย่างยิ่ง 

 3. ในรัชสมัยของพระองค์ วรรณคดี และศิลปะของไทยได้เจริญถึงขีดสุด มี

สัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอย่างกว้างขวางเกียรติคุณของประเทศไทย แผ่ไพศาลอย่างยิ่ง 

ด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกัน สร้างและประดิษฐานอนุสาวรีย์นี้

ไว้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 250946   

  บริเวณวงเวียนเทพสตรี พบว่า มีอาคารด้านบนของภาพพบอาคาร “ศาลากลาง

จังหวัดลพบุรี” โดยจัดตั้งเป็นศูนย์กลางหน่วยราชการอ่ืนๆ เช่น สถานีต ารวจ เรือนจ า หอทะเบียน

ที่ดิน และที่ว่าการอ าเภอเมืองลพบุรี และย้ายมาอยู่บริเวณนี้ ในปี พ.ศ. 249547 

 

 

                                                           

 46หวน  พินธุพันธ์, ลพบุรีที่น่ารู้ , 39 -40. 
 47ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์, ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี, 77. 
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ภาพที่ 80 วงเวียนเทพสตรี 

ที่มา: ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี (ลพบุรี: ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2540), 107. 

 

อาคารทันสมัย (พ.ศ. 2491 – 2500) จังหวัดลพบุรี  

 1. อาคารการศึกษา 

 1.1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

 อาคารหอประชุม มีชื่อเรียกว่า “ภุมมสโร” สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2496 

งบประมาณ 91,000 บาท เพ่ือใช้เป็นหอประชุมของโรงเรียน 

 ลักษณะผังเป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตก  มีพ้ืนที่

ระเบียงด้านหน้า และเป็นประตูทางเข้า 4 ช่อง ที่ปลายสุดของอาคารด้านทิศใต้มีบันไดทางขึ้นสู่ชั้น

ลอยด้านบน  พ้ืนที่ภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ตรงกลาง และแบ่งพ้ืนที่บริเวณด้านทิศใต้เป็นห้อง

ขนาดเล็กกว่าอีก 1 ห้อง  ที่ปลายสุดของด้านสกัดทิศเหนือ ยกพ้ืนเพ่ือท าเป็นเวที มีทางขึ้นเวทีขนาบ 

2 ข้าง และด้านหลังเวทีมีบันไดขนาดเล็กเพ่ือขึ้นไปสู่ชันบนขนาบ 2 ข้างเช่นกัน ข้างเวทีด้านทิศ

ตะวันออกก้ันพื้นที่เป็นห้องน้ าขนาดเล็ก  พ้ืนที่ด้านหลังของอาคารบริเวณระเบียงฝั่งทิศใต้เป็นห้องน้ า 

2 ห้อง ที่บริเวณโถงมีช่องประตูทางออก 3 ช่อง  ส่วนชั้นบนมีลักษณะเป็นชั้นลอย มีพ้ืนที่เฉพาะ

บริเวณรอบพื้นท่ีของห้องโถงกลางด้านล่าง บริเวณฝั่งทิศใต้แบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ห้อง ใช้เป็นห้องฉายหนัง

และห้องเก็บอุปกรณ์ พ้ืนที่ระเบียงด้านหลังแบ่งเป็นห้องน้ าเช่นเดียวกับชั้นล่าง ที่บริเวณเวทีมีช่อง

ทางเดินขนาดเล็กรอบ 
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 ลักษณะอาคาร เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยม โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น

เดียวและมีชั้นลอยภายใน ตัวอาคารอยู่ระดับเดียวกับพ้ืนภายนอก บริเวณพ้ืนที่ระเบียงทางเข้า

ด้านหน้าและด้านหลังกั้นเป็นผนังและช่วงเสา พ้ืนภายในด้านล่างเป็นคอนกรีต ส่วนชั้นลอยนั้นเป็น

พ้ืนไม้วางบนโครงสร้างคอนกรีต  บริเวณพ้ืนที่ยกสูงเป็นเวทีนั้นมีการกั้นผนังคล้ายเป็นกรอบอยู่

ด้านหน้า ช่องประตู หน้าต่างเจาะสี่เหลี่ยม บานประตูหน้าเป็นไม้มีบานเกล็ด มีกันสาดคอนกรีตยื่น

ออกมาด้านหน้า ผนังภายนอกเรียบไม่มีการประดับใดๆ  

 
ภาพที่ 81 ด้านหน้า อาคารหอประชุม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 
ภาพที่ 82 ด้านข้าง อาคารหอประชุม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
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ภาพที่ 83 ภายในอาคารหอประชุม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 อาคารเรียนตึก 3 อาคารเรียนตึก 3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยตั้งอยู่ด้านหลัง 

สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2498  งบประมาณ 1,682,000 บาท เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน 

 ลักษณะผัง  ผังอาคารมีรูปคล้ายตัว H แต่ที่บริเวณปลายสุดด้านหนึ่งมีการท า
พ้ืนที่ยื่นออกมาด้านหน้ามากกว่าอีกด้านหนึ่ง ท าให้ลักษณะของผังโดยรวมนั้นคล้ายตัว L ด้วยเช่นกัน  
หันหน้าไปทางทิศใต้ ทางเข้าอยู่บริเวณพ้ืนที่ระนาบแกนราบ 2 ข้างของตึก และมีทางเข้าเพ่ิมขึ้นมา
บริเวณมุขที่ต่อยื่นออกมาในแนวตั้งฉาก พ้ืนที่ส่วนหัวและส่วนท้ายเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินกึ่งกลาง
ลักษณะเป็นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบยาวขนานไปตามแนวแกนราบของอาคาร บริเวณพ้ืนที่ส่วนปลาย
สุดของอาคารด้านทิศเหนือเป็นโถงโล่งมีบันไดเวียนเป็นทางขึ้นสู่ชั้นบน บริเวณพ้ืนที่ของมุขด้านหลัง
นั้นเปิดโล่งเป็นระเบียง ส่วนบริเวณปลายสุดของอาคารด้านทิศใต้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน ด้านหน้า
สุดใช้เป็นห้องพักครู ต่อด้วยห้องขนาดเล็กซึ่งให้เป็นห้องเก็บของขนาบข้างด้วยบันไดเล็กขึ้นสู่ชั้นบน 
พ้ืนที่ด้านในสุดมีขนาดใหญ่และใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์  บริเวณส่วนแกนกลางของอาคารเป็น
ห้องขนาดใหญ่  6 ห้อง โดยห้องที่ติดกับห้องคอมพิวเตอร์นั้นจะมีพ้ืนทียื่นล้ าออกไปเป็นมุขหลัง
เล็กน้อย และที่ปลายสุดของห้องเรียนทางฝั่งทิศเหนือเป็นห้องน้ า ชั้นสองและสามของอาคารมีการ
วางผังเช่นเดียวกับชั้นล่าง จะเห็นได้ว่าผังของอาคารตึก 3 นั้นมีรูปแบบที่ต่างไปจาก ตึก 1 และตึก 2 
เล็กน้อย มีการจัดผังที่มีห้องเล็กสลับห้องใหญ่ และการวางบันไดเวียนในแนวตั้งฉากกับระนาบแนว
ยาวของตัวอาคาร  
 ลักษณะอาคาร เป็นอาคารกล่องสี่เหลี่ยม โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3 ชั้น ตัวอาคารยกสูงจากพ้ืน มีช่องระบายอากาศ พ้ืนภายในบริเวณระเบียงทางเดินเป็นคอนกรีตปู
ด้วยหินขัด  ส่วนภายในห้องเรียนนั้นเป็นไม้ ผนังก่ออิฐฉาบปูน มีการประดับด้วยกระจกและปูนฉาบ 
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แต่ยังคงเน้นการแสดงถึงเส้นสายทั้งในแนวตรงและแนวระนาบ ที่มุขทางเข้าอาคารด้านปลายสุดทิศ
เหนือ มีการก่อเป็นซุ้มประตูมีกันสาดคอนกรีตยื่นออกมาด้านหน้า อาคารตึก 3 นั้น แสดงถึงรูปแบบที่
แตกต่างไปจากอาคาร ตึก 1 และตึก 2 ซึ่งสร้างขึ้นก่อนหน้า โดยมีลักษณะของผังที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งการประดับตกแต่งที่มีการเพ่ิมกระจก เพ่ือให้เกิดแสงสว่างเข้าสู่ตัวอาคารได้มากยิ่งขึ้นและยัง
เป็นการแสดงถึงความทันสมัยอีกด้วย 

 
ภาพที่ 84 ภาพถ่ายเก่าแสดงรูปแบบ ด้านหน้าของอาคาร ตึก 3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

ที่มา: โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, 100 ปี พิบูลวิทยาลัย (ลพบุรี: โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย,  2542), 10. 

 
ภาพที่ 85 ทางเข้าบริเวณปลายสุดของตึกด้านทิศเหนือ อาคาร ตึก 3 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 1.2 โรงเรียนสตรีลพบุรี หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

  อาคารเรียน 2 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 249748 ตั้งอยู่ถัดจากอาคาร 1 ในแนว

ระนาบเดียวกันสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นอาคารเรียนปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                                                           
48ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี,“จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

กับ...จังหวัดลพบุรี,”55. 
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  ลักษณะผัง ผังอาคารมีรูปคล้ายตัว H แต่ที่บริเวณปลายสุดด้านหนึ่งมีการท า

พ้ืนที่ยื่นออกมาด้านหน้ามากกว่าอีกด้านหนึ่ง ท าให้ลักษณะของผังโดยรวมนั้นคล้ายตัว L ด้วยเช่นกัน  

ทางเข้าอยู่บริเวณพ้ืนที่ระนาบแกนราบ 2 ข้างของตึก และมีทางเข้าเพ่ิมขึ้นมาบริเวณมุขที่ต่อยื่น

ออกมาในแนวตั้งฉาก พ้ืนที่ส่วนหัวและส่วนท้ายเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินกึ่งกลางลักษณะเป็นผัง

สี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบยาวขนานไปตามแนวแกนราบของอาคาร บริเวณพ้ืนที่ส่ วนปลายสุดของอาคาร

เป็นโถงโล่งมีบันไดเวียนเป็นทางข้ึนสู่ชั้นบน บริเวณพ้ืนที่ของมุขด้านหลังกั้นพ้ืนที่เป็นห้องถ่ายเอกสาร  

ส่วนบริเวณปลายสุดของอาคารด้านทิศใต้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน ด้านหน้าสุดเป็นห้องขนาดเล็ก 2 

ห้อง ห้องที่หัวมุมอาคารจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องที่อยู่ถัดเข้าไปภายใน ขนาบข้างด้วยบันไดเล็กขึ้นสู่ชั้น

บน พ้ืนที่ด้านในสุดมีขนาดใหญ่ บริเวณส่วนแกนกลางของอาคารเป็นห้องขนาดใหญ่  6 ห้อง โดยห้อง

ที่ติดกับปลายสุดของอาคารนั้นจะมีพ้ืนทียื่นล้ าออกไปเป็นมุขหลังเล็กน้อย ส่วนที่ปลายสุดอีกด้านหนึ่ง

กั้นพ้ืนที่เป็นห้องขนาดเล็ก ชั้นสองและสามของอาคารมีการวางผังเช่นเดียวกับชั้นล่าง จะเห็นได้ว่าผัง

ของอาคารอาคาร 3 นั้นมีรูปแบบที่ต่างไปจาก อาคาร 1  มีการจัดผังที่มีห้องเล็กสลับห้องใหญ่ และ

การวางบันไดเวียนในแนวตั้งฉากกับระนาบแนวยาวของตัวอาคาร  ซึ่งมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับอาคาร

เรียน ตึก 3 ในโรงเรียนพิบูลวิทยาอันเป็นงานสร้างในสมัยนี้เช่นเดียวกัน 

 

 

ภาพที่ 86 ด้านหน้า อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 ลักษณะอาคาร เป็นอาคารกล่องสี่เหลี่ยม โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3 ชั้น ตัวอาคารยกสูงจากพ้ืน มีช่องระบายอากาศ พ้ืนภายในบริเวณระเบียงทางเดินเป็นคอนกรีตปู
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ด้วยหินขัด  ส่วนภายในห้องเรียนนั้นเป็นไม้ ผนังก่ออิฐฉาบปูน มีการประดับด้วยกระจก อิฐแก้ว และ

ปูนฉาบ ที่มุขทางเข้าอาคารด้านปลายสุด มีการก่อเป็นซุ้มประตูมีกันสาดคอนกรีตยื่นออกมาด้านหน้า 

อาคารตึก 3 นั้น แสดงถึงรูปแบบที่แตกต่างไปจากอาคาร 1 ซึ่งสร้างขึ้นก่อนหน้า โดยมีลักษณะของผัง

ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งโครงสร้างในการรับน้ าหนักที่พัฒนายิ่งขึ้น รวมทั้งการประดับตกแต่งที่มี

การเพ่ิมกระจก เพ่ือให้เกิดแสงสว่างเข้าสู่ตัวอาคารได้มากยิ่งขึ้นและยังเป็นการแสดงถึงความทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 87 ด้านข้าง อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 
ภาพที่ 88 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
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 อาคารหอประชุม (อาคารเรียน 3) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 249749 ตั้งอยู่ถัดจาก

อาคาร 1และอาคาร 2  ในแนวระนาบเดียวกัน ในระยะแรกอาจสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นหอประชุม ใน

ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ลักษณะผัง  ผังของอาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรีนั้น ค่อนข้างมีลักษณะใกล้เคียงกับผังอาคารหอประชุมของโรงพิบูลวิทยาลัย คือ เป็นอาคาร

ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพ้ืนที่ระเบียงด้านหน้า และเป็นประตูทางเข้า 4 ช่อง ที่ปลายสุดของอาคารมี

บันไดทางข้ึนสู่ชั้นลอยด้านบนพ้ืนที่ภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ตรงกลาง แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ห้อง

เพ่ือใช้เป็นห้องเรียนศิลป์ในปัจจุบัน ห้องหนึ่งมี่องประตู 3 ทาง และอีกห้องมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยมี

ทางออก 2 ทาง ที่ปลายสุดของด้านสกัดอีกด้านหนึ่ง ยกพ้ืนเพ่ือท าเป็นเวที มีทางขึ้นเวทีขนาบ 2 ข้าง 

ปัจจุบันพื้นที่นี้ดัดแปลงเป็นห้องพักอาจารย์ ข้างเวทีกั้นพ้ืนที่เป็นห้องน้ าขนาดเล็ก  พ้ืนที่ด้านหลังของ

อาคารเป็นระเบียงทางเดินเช่นเดียวกับด้านหน้า มีช่องประตูทางออก 3 ช่อง   

 

 
ภาพที่ 89 อาคาร 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 

                                                           

 49ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี,  จอมพล ป.พิบูล
สงคราม กับ...จังหวัดลพบุรี, 55. 
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ภาพที่ 90 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 
 ลักษณะอาคาร เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยม โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น

เดียวและมีชั้นลอยภายใน ตัวอาคารอยู่ระดับเดียวกับพ้ืนภายนอก บริเวณพ้ืนที่ระเบียงทางเข้า

ด้านหน้าและด้านหลังกั้นเป็นผนังและช่วงเสา พ้ืนภายในด้านล่างเป็นคอนกรีต ส่วนชั้นลอยนั้น

ปัจจุบันมีการตีฝูาปิด แต่อาจสันนิษฐานได้ว่าแต่เดิมคงมีลักษณะเช่นเดียวกับอาคารหอประชุมที่

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   บริเวณพ้ืนที่ยกสูงเป็นเวทีนั้นมีการกั้นผนังท าเป็นห้องพักอาจารย์ ช่องประตู 

หน้าต่างเจาะสี่เหลี่ยม บานประตูหน้าเป็นแบบไม้มีบานเกล็ด มีกันสาดคอนกรีตยื่นออกมาด้านหน้า 

ผนังภายนอกเรียบไม่มีการประดับ 

 
ภาพที่ 91 พ้ืนที่ยกพ้ืน ภายในซึ่งถูกดัดแปลงเป็นห้องพักอาจารย์ในปัจจุบัน อาคาร 3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
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ภาพที่ 92 อาคาร 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

 2. อาคารราชการ 

  2.1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี หลังแรกเกิดขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิรูปการปกครองจัดให้มีการปกครองส่วนภูมิภาคตั้งแต่ พ.ศ. 2439 หมู่

พระท่ีนั่งพิมานมงกุฎในพระนารายณ์ราชนิเวศน์คือศาลากลางหลังแรกของเมืองลพบุรีใช้เป็นที่ท างาน

ของหน่วยงานต่างๆ   บ้านพักข้าราชการก็ใช้หมู่ตึกพระประเทียบเป็นที่พักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดก็

อยู่ในบริเวณพระราชวัง 

 ศาลากลางจังหวัดลพบุรีหลังที่สอง ได้ย้ายมาสร้างที่เมืองใหม่  บริเวณเดียวกับ

ศาลากลางจังหวัดลพบุรีหลังปัจจุบันเป็นตึกสองชั้น  ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบเดียวกับ

สถาปัตยกรรมอ่ืนๆ ที่สร้างขึ้นครั้งสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงทศวรรษของ 

พ.ศ. 2480  จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มอบพระพุทธรูปรูปยืน 1 องค์ ไว้ให้แก่ ศาลากลางจังหวัด

ลพบุรี ส าหรับเป็นที่สักการบูชาในคราวที่ท าพิธีเปิดที่ท าการของหน่วยราชการที่เมืองใหม่ใน พ.ศ. 

2483  ที่ได้ใช้งานมาจนถึงราว พ.ศ. 2501 – 2502 จึงได้รื้อสร้างใหม่ดังที่เห็นในปัจจุบันซึ่งเป็นศาลา

กลางจังหวัดลพบุรี หลังที่สาม50 

                                                           

 50จอมพล ป.พิบูลสงคราม, สมุดสั่งงาน(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486), อ้างถึงใน บุป
ผา ทิพย์สภาพกุล, รายงานการวิจัยเรื่องการวางผังเมืองลพบุรี ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม, 60. 
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ภาพที่ 93 อาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี ภาพนี้ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2497 

ที่มา: ภูธร ภูมะธน, บรรณาธกิาร, ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี. (ลพบุรี: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราช

ภัฎเทพสตรี, 2540), 120. 

 3. อาคารรับรอง 

  3.1 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

 ตึกพิบูลสงคราม เริ่ มก่อสร้ างเมื่อปี  พ.ศ .  2496 โดยใช้งบประมาณ 

2,425,000 บาท ในสมัย พล.ต. เฉลิม พงษ์สวัสดิ์  เป็นเจ้ากรมการทหารปืนใหญ่ โดยความด าริของ 

ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม51 ลักษณะเป็นตึก 3 ชั้นขนาดใหญ่ พ้ืนห้องปูด้วยหินอ่อนและ

ปาร์เกต์อย่างดี จัดสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ฝึกหน้าที่ของผู้ตรวจการณ์หน้า เป็นสถานที่พักรับรองบุคคล

ส าคัญของชาติ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และแขกที่มาเยี่ยมชมกิจการศูนย์การทหารปืนใหญ่ แต่ละชั้นมี

รายละเอียด ดังนี้52 

                                                           

 51ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี,  จอมพล ป.พิบูล
สงคราม กับ...จังหวัดลพบุรี, 5. 
 52คณะกรรมการฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในกรรมการอ านวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ 
และภูมิปัญญาจังหวัดลพบุรี (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฯ, 2542), 143 – 144. 
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ภาพที่ 94 รูปด้านหน้าตึกพิบูลสงคราม 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 

  
ภาพที่ 95 ด้านหลังตึกพิบูลสงคราม 

  (จากการส ารวจของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
  
 ลักษณะผังผังของตึกพิบูลสงครามเป็นตึกขนาดใหญ่ที่ใช้งานส าหรับรับรอง

บุคคลส าคัญของรัฐบาล ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งในสมัยนั้นอาคารลักษณะเช่นนี้เป็นอาคาร

ที่ถือว่าทันสมัยเนื่องจากมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 

 ผังในชั้นที่ 1 ประกอบด้วยห้องประชุมทางขวามือ ซ้ายมือเป็นห้องอาหารและ

ห้องนั่งเล่นซึ่งในชั้นที่ 1 แบ่งพ้ืนที่เพ่ือใช้ส าหรับรับรองกิจกรรมต่างๆ 

 ผังในชั้นที่ 2 ประกอบด้วยห้องนอน และห้องรับรองจ านวน 3 ห้องซึ่งใช้เป็น

ห้องพักรับรองส าหรับบุคคลส าคัญที่เข้ามาท าการประชุมหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆของตึกพิบูลสงคราม 
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และบริเวณห้องนอนรวมมีระเบียงสามารถเดินได้รอบและระบายอากาศให้ปลอดโปร่งได้ดี ส่วนอีกฝั่ง

หนึ่งของชั้นก็จะเป็นห้องนอนเดี่ยวประกอบกับห้องประชุมและห้องแต่งตัวซึ่งแยกเป็นห้องที่ส าคัญ 

 ผังในชั้นที่นี้ 3 เป็นห้องพระ และห้องเก็บของชั้นที่ 3 นี้ให้ความส าคัญกับห้อง

พระที่เชื่อมกับระเบียงด้านหน้าของอาคาร และมีห้องขนาดใหญ่อยู่หนึ่งห้อง ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นห้อง

เก็บของ 

 ลักษณะของอาคารและประโยชน์ใช้สอย  รูปแบบของอาคารเป็นอาคารพัก

รับรองขนาดใหญ่  ดังที่กล่าวมาตอนต้นว่าเป็นอาคารส าหรับการใช้ประชุมและพักผ่ อนลักษณะจึง

คล้ายกับบ้านพักตากอากาศหรือบ้านแบบบังกะโลทันสมัยในยุคนั้น ซึ่งลักษณะของบ้านเช่นนี้มักเน้น

การท าหน้าต่างและประตูโดยรอบของตัวอาคารเนื่องจากเป็นบ้านตากอากาศจ าเป็นต้องท าบ้านให้มี

อากาศปลอดโปร่ง ส่วนการตกแต่งก็ท าอย่างอาคารทันสมัยในยุคนั้น เช่น มีการประดับฐานของ

อาคารด้วยหินก้อนใหญ่ มีการท าช่องประตูโค้งที่ระเบียง  มีลานน้ าพุบริเวณชั้นที่ 1 ส่วนเทคนิคการ

ก่อสร้างนั้นท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลังบานประตูหน้าต่างเป็นไม้และกระจกโดยวัสดุการ

ก่อสร้างที่ใช้จากการสังเกตพบว่าเป็นวัสดุที่มีการผลิตจากอุสาหกรรมแล้วเป็นสถานที่พักรับรองบุคคล

ส าคัญของชาติ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และแขกที่มาเยี่ยมชมกิจการศูนย์การทหารปืนใหญ่และเป็นที่

ประชุมทางราชการที่ส าคัญภายในการทหารปืนใหญ่ 

 4.อาคารโบราณสถาน 

 4.1 ศาลพระกาฬ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรี ภายในประดิษฐานพระ

โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นประติมากรรมแบบลพบุรี แต่พระเศียรเดิมหายไปและมีผู้น าพระเศียร

พระพุทธรูปศิลาทรายสมัยกรุงศรีอยุธยามาต่อไว้ เรียกกันว่า “เจ้าพ่อพระกาฬ” เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา

ของประชาชนทั่วไปและน าทองไปปิดถวายจนเป็นทองทั้งองค์ 
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ภาพที่ 96 ศาลพระกาฬ 

ที่มา: ภูธร ภูมะธน, บรรณาธกิาร, ภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี (ลพบุรี: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราช

ภัฎเทพสตรี, 2540), 125. 

 ศาลพระกาฬจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทางรถไฟ แต่เดิมเป็นเทวสถานสมัย

ขอมเรืองอ านาจ สร้างด้วยศิลาแลงและเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง คนเก่าคนแก่ของเมืองลพบุรี จึงเรียก

กันว่า “ศาลสูง” ที่ทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ท าด้วยศิลาแลง อายุราวพุทธ

ศตวรรษที่ 16 วางอยู่ติดฝาผนัง/วิหารหลังเล็กชั้นบน ด้านหน้าเป็นศาลที่สร้างขึ้นเมือ พ.ศ.  2496 

โดยสร้างทับบนรากฐานเดิมที่สร้างไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในอดีตศาลพระกาฬร่ม

รื่นไปด้วยต้นกร่างขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่มากมาย และมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก แต่เดิมรอบศาลไม่

มีรั้วกัน เมื่อมีรถยนต์การจราจรคับคั่งมากข้ึน จึงมีการสร้างรั้วล้อมรอบศาลพระกาฬในภายหลัง53 

 ส าหรับลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่เป็นดั่งรั้ว เป็นตัวแทนในการบอกถึงเอกลักษณ์ใหม่

ในพ้ืนที่เมืองใหม่ ที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวจากกลุ่มอาคารใช้สอย 

แต่ละส่วน ที่ปรากฏให้เห็นเป็น กลุ่มอาคารใช้สอยที่ทันสมัย 2 กลุ่ม  ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ในเมืองเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่เมืองเก่า ประกอบไปด้วย  

1.1. อาคารมหรสพ และอาคารตึกแถว และพานิช  

1.2. อาคารเรียน 

1.3. อาคารราชการ  

                                                           

 53ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี, 69. 
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1.4. อาคารรับรองและโบราณสถาน 

2. พ้ืนที่ทางทหาร แบ่งเป็น 2  กลุ่มประกอบไปด้วย  

2.1. อาคารโรงพยาบาลอานันทมหิดล ปรากฏกลุ่มอาคาร จ านวน 6  ตึก  

2.2. อาคารทางการทหาร จ านวน 6 ตึก  

2.3. อาคารรับรอง 1 ตึก  

 กลุ่มที่ 1 พื้นที่ในเมืองเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เมืองเก่า 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะอาคารที่ทางราชการสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านอาคารมหรสพและ

 การบันเทิงและแสดงลักษณะอาคารที่ทางราชการสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้าน

 เศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 2.  แสดงลักษณะอาคารที่ทางราชการสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการศึกษา 
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ตารางที่ 3.  แสดงลักษณะอาคารที่ทางราชการสร้างเพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการปกครอง  

 
ตารางที่ 4.  แสดงลักษณะอาคารที่ทางราชการ สร้างเพ่ืออ านวยความสะดวกในการพักผ่อน  

 และรับรองเพ่ือการพักอาศัยแบบชั่วคราว และโบราณสถาน 
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 2.กลุ่มพื้นที่ทางการทหาร 

ตารางที5่แสดงลักษณะอาคารที่ทางราชการสร้างเพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการสาธารณะสุข 
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ตารางที่ 6 แสดงลักษณะอาคารที่ทางราชการสร้างเพื่ออ านวยความสะดวกในด้านวิชาการการทหาร  

และส่วนบัญชาการศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ 
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สถาปัตยกรรม สังคม และการทหารในจังหวัดลพบุรี ( พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2500 ) 

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ จึงท าหน้าที่ในด้านการรับรู้มากกว่าความเป็นอาคาร และเมือง

ใหม่ ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่สอดแทรกแนวคิดเรื่องชาตินิยม ทั้งอย่างตรงไปตรงมา และในเชิง

สัญลักษณ์เข้าไปกับตัวอาคาร ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ที่รวมถึง ค่านิยมต่างๆ และส านึกด้านชาตินิยมใน

แบบทหารอีกด้วย เพราะฉะนั้น  การสร้างเอกลักษณ์  และสัญลักษณ์ทางการเมืองการปกครองแบบ

สมัยใหม่ในจังหวัดลพบุรี แบบจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ทั้ง

2 วาระ ( พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2500 ) ซึ่งนอกเหนือจากนโยบายการปกครองประเทศ กลับเห็นสิ่งที่

แสดงออก มาทางแนวความคิด ในด้านการพัฒนาเมืองลพบุรีแบบนโยบายทางการทหาร ดังนี้  

1. รูปแบบทางการเมืองทางทหาร คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพ พ้ืนที่

ทางการทหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการรบ การวางแผน กองก าลัง ยุทโธปกรณ์ และรวมไปถึง

การรักษาอาณาธิปไตยของประเทศ  

2. การเปลี่ยนแปลงผังเมืองใหม่ เพ่ือรองรับศักยภาพ เทคนิค และการศึกษาทางการ

ทหาร เพ่ือให้กองก าลังมีความเตรียมพร้อม กับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือสงครามได้อย่างรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ ประกอบกับสถานการณ์สงคราม ที่มีการรับอิทธิพลทางทหารในแบบตะวันตก การ

พัฒนาอาคารทหาร และอาคารเรียน อาคารบ้านพักทหาร อาคารตรวจการณ์ต่างๆ ที่น าวัสดุแข็งแรง

มาใช้ในการออกแบบ และน ารูปแบบสมัยใหม่ มาใช้ประกอบกัน ซึ่งจะพบว่า มีอาคารเฉพาะที่ถูก

ก าหนดให้สร้างตามภารกิจ และการใช้สอยอ่ืนๆ ส าหรับการทหาร และสาธารณูปโภคชุมชนเมือง 

3. สถาปัตยกรรมที่ถ่ายทอดแนวความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ ที่ส่งผลต่อการใช้งานพ้ืนที่

แบบทันสมัยนิยม มีระเบียบเรียบร้อย ด้วยการใช้ผังอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม  วงกลม  แบบเรียบง่าย ที่

เรียกกันในสมัยนี้ว่า สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วนั้น มี

ลักษณะคลี่คลายมาจากอิทธิพลจากตะวันตกเพ่ิมมากข้ึน ที่มีการเน้นการสร้างอาคารประโยชน์ใช้สอย 

เน้นลักษณะของโครงสร้าง และวัสดุที่ให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง  เรียบง่าย และเสมอภาค ที่ส าคัญ

สถาปัตยกรรมเหล่านี้ สอดรับการการเปลี่ยนค่านิยมทางวัฒนธรรมในแบบจอมพล ป. พิบูลสงคราม  

โดยพบว่า สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 

ทั้ง 2 ระยะนั้น ส่งผลให้มีการพัฒนาอาคาร และผังเมืองทันสมัยอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการหยุดชะงัก 

หรืออาจจะห่างไป แต่เมื่อ มีโอกาสก็จะเข้ามาสานต่อ นโยบายเมืองทหารลพบุรี โดยจะเห็นจาก

ลักษณะผังเมืองวงเวียนจากวงเวียนศรีสุริโยทัย ขยายไปสู่วงเวียนเทพสตรีที่มีลักษณะกว้าง และขยาย

รัศมีออกมากข้ึนไปถึงพ้ืนที่ทหารในอ าเภอโคกกระเทียม  
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ส่วนรูปแบบอาคาร ที่มีลักษณะหน้าตาคล้ายกัน โดยมีลักษณะผังการใช้งานแบบ

คลาสสิค รูปทรงสี่เหลี่ยม หรือวงกลมคล้ายกล่อง สิ่งที่สะท้อนความทันสมัยคือรูปแบบ ที่ละเว้นการ

ประดับตกแต่ง แต่โชว์วัสดุและโครงสร้างด้วยรูปทรงเรขาคณิต ในแต่ละช่วงนั้นตั้งแต่เริ่มมีการวางผัง 

และลงมือสร้างอาคารทันสมัยเหล่านี้ ไปพร้อมๆกับกรุงเทพมหานคร ในช่วงระยะที่ 1 ต้ังแต่ พ.ศ.

2481-2483 เรื่อยมา พบว่า อาคารบางส่วนได้มีการก าหนดเปิดการใช้งาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2481 เช่น 

กลุ่มอาคารโรงพยาบาล หรือบริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย ที่ใช้ลักษณะของงานประติมากรรมเป็น

ตัวแทนความรู้สึก และการรับรู้แบบค่านิยมสมัยใหม่ และอาคารอ่ืนๆ ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2491-พ.ศ.

2500) เป็นลักษณะของผังอาคารแบบ ช่วงระยะที่ 1 แต่มีลักษณะการใช้งานที่ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น และ

มักเป็นอาคารเอนกประสงค์สามารถใช้ได้หลายลักษณะ เช่น อาคารหอประชุม ในโรงเรียน หรือบ้าน

พิบูลสงคราม เป็นต้น ที่มีอิทธิพลของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย และบางส่วนมีลักษณะของการ

โชว์หลังคามากขึ้นกว่าระยะที่ 1 (พ.ศ.2481–พ.ศ.2487) แต่ อาคารหลังใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือทดแทน

การใช้งานหลังเดิมบนโบราณสถาน อย่าง ศาลพระกาฬ (พ.ศ.2595) หรือจะเป็นอาคารแห่งแรกที่มี

อิทธิพลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมในยุคต่อมา ที่เน้นนโยบายในการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมในยุคที่ 2 ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม  

ฉะนั้น การสร้างค่านิยมในแบบทหารส าหรับทางด้านสังคมในจังหวัดลพบุรี ในยุคสมัย

สงครามโลก การรับรู้ข่าวสารใหม่ๆ การรับรู้แนวความคิดสมัยใหม่ ที่ถือว่า เป็นความหวังส าคัญใน

การที่จะเห็นประเทศพัฒนาเข็มแข็ง และทันสมัย โดยเฉพาะความปลอดภัยในสภาวะสงคราม และ

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย ซึ่งไม่เฉพาะแต่รูปแบบของการวางผัง

เมือง และอาคารใช้สอยขนาดใหญ่ หรือเรียกว่า ระบบการปกครอง การศึกษา การสื่อสาร การ

สาธารณสุข การสร้างระบบบริการ ระบบสาธารณูปโภค การเผยแพร่ขยายการรับวัฒนธรรมการ

บันเทิงแบบใหม่ ที่มีอาคารรองรับ สะดวกสบาย และทันสมัย เป็นการให้ความหมาย ของจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม คือความเป็นอารยะ มีระเบียบ มีวัฒนธรรมที่เท่าเทียม ล้วนเกี่ยวข้องไปถึง การด าเนิน

ชีวิตของประชาชน ความเชื่อ ทัศนคติแบบสมัยใหม่ โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในภูมิภาคย่อมหมายถึง 

ความเป็นเมืองหลวงระดับรองลงมาจากกรุงเทพมหานครฯ ส าหรับจังหวัดลพบุรี จึงเป็นเหมือนการ

สร้างศักยภาพใหม่ ที่เกิดจากการรับรู้ในระดับทางกายภาพของเมืองทหารลพบุรี รวมทั้งค่านิยม ใน

การมีอ านาจทางการเปลี่ยนแปลง น าความตื่นตาตื่นใจมาสู่จังหวัดลพบุรี นั่นแสดงให้เห็นถึง ความชื่น

ชมยกย่องในตัวท่านผู้น า ซึ่งถือว่า เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่เมืองลพบุรี และทหาร ที่ถือว่าเป็น

นโยบาย และความพยายามที่จะปรับโครงสร้างทางสังคมจาก สังคมศักดินา มาสู่ สังคมสมัยใหม่ 
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บทท่ี 4 

อิทธิพลทางแนวความคิดจากจอมพล ป. พิบูลสงครามสู่สถาปัตยกรรมสมัยใหม่จังหวัดลพบุรี 
 

 สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ได้เกิดข้ึนในคริสต์ศตวรรษที่ 20 และเข้ามาสู่ประเทศสยาม

พร้อมกับสภาวะสงคราม ต่อมาภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ซึ่งมีองค์ประกอบ

ทางสังคมหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจที่ตกตํ่า การเมืองการปกครองในระบอบทุนนิยม  ทั้งน้ี กลับส่งผล

ถึงการจัดการ และพัฒนาด้านสาธารณะไปพร้อมๆกับการขยายตัวทางด้านความต้องการของชนช้ัน

กลาง การรับอิทธิพลทางแนวความคิดตะวันตก ทางการศึกษา การเมืองการปกครองที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 และส่งผลต่อนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพทางการทหาร  จนถึง

การพัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็นศูนย์กลางทางการทหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึง 

การก้าวข้ึนสู่อํานาจของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรก 

(พ.ศ.2481 – พ.ศ.2487 ) มีความนิยมทางด้านลัทธิทหาร การใช้นโยบายทางการทหาร และความ

มั่นคงของประเทศชาติ  พัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เกิดเป็น “ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” 

หรือที่ประชาชนเรียกว่า “เมืองใหม่ลพบุรี” ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ทางการทหารและอาคารทันสมัย 

ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณีด้ังเดิม เปลี่ยนวิถีชีวิตเมืองลพบุรีให้มี

ความทันสมัย เทียบเท่ากรุงเทพฯ อย่างเช่น การสร้างโรงภาพยนตร์ทหานบก การสร้างสวนสัตว์ การ

สร้างโรงแรม และกิจกรรมสําหรับภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนในส่วนของการใช้พื้นที่และอาคาร

สาธารณะร่วมกัน เช่น การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวการประกาศความเป็นไทยอารยะ และ

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองทหารบกลพบุรี (เมืองใหม่) การบริการรับ – ส่ง ผู้คนด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะ และการคมนาคมที่ดี โดยถือได้ว่า เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ การปกครองการศึกษา และ

วัฒนธรรมในแบบทันสมัย พ.ศ. 2491 – พ.ศ.2500 จอมพล ป. พิบูลสงคราม เข้ามามีบทบาท และ

นโยบายการจัดการก่อสร้างอาคารอีกบางส่วน ซึ่งถือได้ว่า เป็นการพัฒนาต่อเน่ืองจากยุคแรก อีกครั้ง 

ในช่วง พ.ศ.2495 ซึ่งอาคารที่ก่อสร้างยังคงรูปแบบลักษณะเป็นอาคารในแบบยุคแรก คือ ผังรูป

สี่เหลี่ยม เรียบเกลี้ยง เจาะช่องประตู และหน้าต่างทรงสูง และมีกันสาด แบบสไตล์โมเดิร์น บางแห่งมี

หลังคาแบบทรงจั่ว แต่ยังคงตามลักษณะการขยายผังเมืองแบบใช้วงเวียน และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 
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แบบทหารในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงครามเช่น สร้างความเป็นชาติ ด้วยการสถาปัตยกรรมและ

สัญลักษณ์ทางผังเมืองแบบใหม่ และมีการใช้นามของวีรสตรีไทย มาต้ังเป็นจุดหมายตาของเมืองเพื่อ

สร้างสํานึกในความเป็นชาติ แต่ยังคงพัฒนาเทียบเท่าเมืองตะวันตก อย่างเช่น เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรี

จอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับเร่งสร้างอารยะก้าวหน้าที่ยังคงความพิเศษในการเร่งพัฒนาเมืองลพบุรี 

ให้มีอารยะเทียบเท่าเมืองหลวง เพื่อต้องการเชิดชูเกียรติ และยกย่องกองทัพ ให้มีพื้นที่ทันสมัย ด้วย

การเร่งสร้างสัญลักษณ์ทางการทหาร และความเจริญต่างๆ ด้วยงบประมาณที่มีจํากัด สิ่งหน่ึงที่

สะท้อนแนวความคิด คือ ความเป็นอารยะบุคคลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่มีความความมุ่งมั่น 

เคร่งครัด ต่อเป้าหมายทางทหารเป็นพิเศษคือ 

 1. จอมพล ป.พิบูลสงคราม มีคุณลักษณะความเป็นผู้นําทางการทหาร ที่ต้องการเชิดชู 

ยกย่องวีรกรรมทหาร ในเชิงสัญลักษณ์ และเรื่องราว อย่างเช่น อนุสาวรีย์แห่งยุคประชาธิปไตยทาง

การทหาร การใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และการให้ความสําคัญและการเลือกใช้พื้นที่โล่ง ว่าง 

สร้างจุดหมายตาขนาดใหญ่ ของการเป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงที่ 1 (พ.ศ.2481–พ.ศ.2487) 

 2. จอมพล ป.พิบูลสงคราม สร้างเมืองใหม่ลพบุรี เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร 

ที่ประกอบไปด้วยอํานาจ อุดมการณ์ อิทธิพลทางการทหาร ของการเป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงที่ 1       

(พ.ศ.2481–พ.ศ.2487) 

 3. ยุทธศาสตร์ในการสร้างไทยเป็นอารยะ เพื่อเป็นข้อต่อรองทางด้านการพัฒนาพื้นฐาน 

ในแบบของจอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือ อัตตาธิปไตย ของการเป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงที่ 1 (พ.ศ.

2481 – พ.ศ.2487) 

 4. อิทธิพลทางด้านการทหารของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ส่งผลต่อสภาวการณ์      

การเปลี่ยนแปลงอํานาจการเมืองใหม่ ของการเป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงที่ 2 (พ.ศ.2491 – พ.ศ.2500) 

จากภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ปรับเปลี่ยนแนวคิดแบบสุดโต่ง 

เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารขับเคลื่อนวัฒนธรรมด้ังเดิม และให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจระดับรากหญา้

การติดต่อต่างประเทศ การศาสนา ให้เป็นไปในรูปแบบประชาธิปไตย ต่อต้านคอมมิวนิสต์มากข้ึน 

ของการเป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงที่ 2 (พ.ศ.2491 – พ.ศ.2500) 

จากการปรึกษา และสัมภาษณ์อาจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับ

น้ี ให้คําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศและความเช่ือมั่นในแบบ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ว่ามีอุดมคติความเช่ือที่ว่า“ ประเทศสร้างคน  คนสร้างชาติ ”โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังน้ี  
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1. ไทยอารยะ ช่วงที่ 1 ( พ.ศ.2481 – พ.ศ.2487 ) 

2. ไทยวัฒนธรรม ช่วงที่ 2 ( พ.ศ.2491 – พ.ศ.2500 ) 

แสดงถึง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางการออกแบบผังเมือง และสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่ ที่สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ทางการเมือง ในแบบรัฐนิยม 12 ประการ ของจอมพล ป. พิบูล

สงคราม ที่ส่งผลให้เกิดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในแบบจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใน 2 ด้าน และส่งผล

ต่อแนวทางปฏิวัติวัฒนธรรมในด้านอื่นๆ ดังน้ี 

4.1 ด้านการพัฒนาการผังเมืองและการต้ังถ่ินฐานทันสมัย 
 ในส่วนจังหวัดลพบุรี ข้าพเจ้าให้ความหมายตามเหตุการณ์ และแนวทางที่เป็น
รูปธรรม และนามธรรมต่อการพัฒนาศักยภาพ ในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ เพื่อนําพาประเทศสู่
ความเป็นมหาอํานาจเทียบเท่าประเทศตะวันตก ประกอบกับสถานการณ์โลก การเร่งพัฒนาช่วงน้ี 
น่าจะเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการต่อรอง และไม่มีความประสงค์จะเข้าข้างฝ่ายใด และมีเป้าหมายเพื่อ
การสร้างศักยภาพให้กับทางการทหาร และเป้าหมายในการสร้างความเป็นเมืองใหม่ลพบุรี หรือ ศูนย์
บัญชาการทางการทหารที่ใหญ่ที่สุด ด้วยการวางรากฐานกองทัพ และอาณาเขตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และอุดมการณ์ลัทธิทางการทหารที่ชัดเจนในยุคแรก ส่งผลให้มีการวางรากฐานผังเมือง และอาคาร
สําคัญสําหรับเมืองใหม่ลพบุรี ดังน้ี 

 กลุ่มอาคารทางทหาร ตึกชาโต้ เป็นอาคารที่สําคัญในการแสดงออกถึงภาพลักษณ์
ทางการบัญชาการทางสูงสุดของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถือว่า เป็นอาคารที่ยกย่อง เชิดชู ในฐานนะ
ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาทางการทหาร  อาคารอีกฝั่งของเขานํ้าโจน คือ ตึกพิบูลสงคราม ถือว่า เป็น
อาคารตรวจการอีกแห่ง ที่เป็นทั้งที่พัก ที่ประชุม และที่ตรวจการณ์ ส่วนอาคารอื่นๆ เป็นอาคาร
ทางด้านการฝึกวิชาการทางด้านทหาร  และสโมสรทหารบก สําหรับเป็นสถานที่ในการจัดงานเชิดชู
เกียรติสําหรับทหาร  
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 ตําแหน่งอาคารรับรอง 

 ตําแหน่งอาคารสโมสร  

 ตําแหน่งอาคารเรียนหมายเลข 9 และแผนกวิชาการสื่อสาร จํานวน 2 อาคาร 

 ตําแหน่งตึกชาโต้ 

 ตําแหน่งอาคารทหาร จํานวน 2 อาคาร 

ภาพที่ 97 ถ่ายทางอากาศแสดงกลุม่อาคารทางการทหาร 

ที่มา: ศูนย์ทหารปืนใหญ่ลพบรุี, เข้าถึงเมื่อ 23 พ.ค. 2559, เข้าถึงได้จาก https://maps.google. 

co.th/maps. 

 กลุ่มอาคารโรงพยาบาล ที่ ต้องการให้เป็นศูนย์กลางความทันสมัยในด้าน

การแพทย์ และการศึกษาการแพทย์ระดับประเทศ แต่ ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์พื้นที่บริเวณน้ี มี

ลักษณะภูมิอากาศที่ร้อน และแล้งมากในช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนสาธารณูปโภค ที่

ต้องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจํานวนมาก ทําให้เห็นว่า อาคารบางส่วนได้ถูกปรับเปลี่ยนลักษณะการ

ใช้งาน หรือเลิกใช้งานไป เพราะไม่สามารถตอบสนองการอุปโภคบริโภคทางการแพทย์ได้สะดวก ณ  

ขณะน้ัน 
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ภาพที่ 98ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงกลุม่อาคารโรงพยาบาล     

ที่มา: ดัดแปลงจาก โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุร,ี เข้าถึงเมื่อ 23 พ.ค. 2559, เข้าถึงได้จาก 

https:// maps. google.co.th/ maps. 

 
 

ภาพที่ 99 ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงพื้นทีเ่มืองใหม่ลพบุร ี

ที่มา: ลพบุรี, เมื่อ 23 พ.ค. 2559, เข้าถึงได้จาก https:// maps. google.co.th/ maps. 
 

 กลุ่มอาคารในเมืองใหม่ หรือ กลุม่อาคารแนวถนนประชาธิปัตย์ เป็นการสร้าง

และวางรากฐานด้านการจัดระเบียบเมือง และตอบโจทย์การพัฒนาเมืองลพบุรี ใหเ้ป็นเมืองใหม่ที่มี

อารยะธรรมทีท่ันสมัย และมรีูปลักษณ์ และสัญลักษณ์ในแบบทหารอย่างชัดเจน 
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 4.2. สถาปัตยกรรมท่ีทันสมัย  

 รูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในลพบุรี  ได้ยึดแนวทางของรูปทรงเรขาคณิต 

ที่ตัดทอนสิ่งประดับตกแต่งอาคาร เน้นความสัมพันธ์ของรูปทรงพื้นผิว และเส้นตรงของส่วนประกอบ

อาคาร1 และเน้นคุณภาพการใช้งานในอาคารมากกว่ารูปร่างภายนอก โดยมีลักษณะการใช้สอยที่ไม่

ซับซ้อน พิจารณาความเหมาะสมของตําแหน่งที่ต้ัง และขนาดเน้ือที่แต่ละส่วน เส้นทางติดต่อระหว่าง

กัน ความต้องการเฉพาะเน้ือที่ และทิศทางที่เหมาะสม โดยยึดหลักการของการประหยัด ซึ่งเหมาะสม

กับสภาพเศรษฐกิจ ด้วยรูปแบบเรียบง่ายตรงไปตรงมา เหมาะสมกับการใช้สอย ตกแต่งด้วยรูปทรง

เรียบง่าย เช่น สี่เหลี่ยม และวงกลม ช่องหน้าต่างมีกันสาดคอนกรีตย่ืนออกมา หากตรวจสอบตําแหน่ง

ที่ต้ังจะพบว่า ทุกอาคาร หรือทุกส่วนของพื้นที่ใช้สอย ถูกออกแบบ และจัดวางด้วยลักษณะที่มี

ปริมาตรที่เท่ากัน และยังคงรักษาระเบียบแบบแผนการใช้สอย ตามรูปแบบการใช้งาน รูปแบบ

ศิลปกรรม และการประดับตกแต่ง  เป็นวิธีการผสมผสานเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือเอกลักษณ์เด่นของ

สถาปนิก และศิลปินด้วยโครงสร้างขนาดใหญ่  และเน้นวัสดุสมัยใหม่ เรียบง่าย เช่น ลักษณะ สัดส่วน 

พื้นผิว ที่ใช้เป็นเอกลักษณ์ในการตอบสนองนโยบาย และอุดมการณ์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อ

ต้องการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งอาคาร ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และนโยบายการ

สร้างเมืองสร้างอารยะไทยใหม่ โดยแบ่งประโยชน์ทางด้านการใช้สอยของของอาคาร หรือ

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเมืองลพบุรี ไว้ 8 ประเภท ดังน้ี  

การปกครองทันสมัย 

สาธารณูปการทันสมัย 

โรงมหรสพทันสมัย 

การทหารทันสมัย 

การศึกษาทันสมัย 

การสาธารณสุขทันสมัย 

เศรษฐกิจทันสมัย 

วัฒนธรรมทันสมัย 

                                                             

1สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบ
ของงานสถาปัตยกรรมอดีต ปัจจุบัน และอนาคต (กรงุเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2539), 69. 
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บทที่ 5 

สรุป 

 

การศึกษาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเมืองลพบุรี ย่อมก่อให้เกิดจินตภาพ และการมุ่งเน้น

ให้ความส าคัญด้านการทหารของพันเอกแปลก พิบูลสงคราม ที่มีบทบาททางการทหารในการเป็นผู้น า

การปราบกบฏบวรเดช ในพ.ศ. 2476 ส่งผลให้เกิดนโยบายทางการทหารเพื่อ “ป้องกันรัฐธรรมนูญอัน

เป็นสัญลักษณ์ของระบอบใหม่ที่ปกครองตามกฎหมาย” เริ่มต้นจากประตูค่ายสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเขตแบ่งแยกทางการทหารและชุมชนดั่งเดิม 

เมื่อได้รับโอกาสให้เข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวาระแรก หรือปี พ.ศ.2481 – พ.ศ.

2487 การก้าวสู่อ านาจ ประกอบกับเหตุการณ์ และสถานการณ์ และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ

พัฒนา และสร้างถนนรองรับการเชื่อมต่อกับภาคเหนือ และภาคอีสาน ประกอบการออกแบบผังเมือง

ใหม่ การสร้างสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมที่มีภาพลักษณ์ความเป็น “เมืองทหาร” เป็นการ

สร้างสรรค์เชิงสัญลักษณ์ใหม่ และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ตอบโจทย์ความทันสมัย และมี

องค์ประกอบที่เต็มไปด้วยรสนิยมในแบบจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 พ.ศ.2481 – พ.ศ.2487 เนื่องจาก รัฐบาลเป็นกลุ่มปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครอง เพื่อมุ่งเน้นความเจริญแกประเทศ แก่ชาติ จะเห็นว่า กลุ่มรัฐบาลเป็นแกนน าด้วย

กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความเจริญโดยการสร้างอุดมการณ์ อุดมคติชาตินิยม 

สนับสนุนเสรีนิยม ส่งเสริมการการศึกษาเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และฉับไว  

จุดหมายตา หรือสัญลักษณ์ของเมืองใหม่ลพบุรี คือ รูปแบบของสถาปัตยกรรมใจกลาง

เมืองลพบุรี ด้วยลักษณะของพานแปดเหลี่ยม ประดับด้วยตราสัญลักษณ์ของกระทรวงต่างๆ บริเวณ

กลางวงเวียนที่ 2  ที่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง โดย เหล่าคชสีห์ทั้ง ๘  แทนสัญลักษณ์ทางทหาร ที่มี

ลักษณะเข้มแข็ง ดุดัน และหากการอ้างอิงทางด้านต้นแบบรูปปั้นจอมพล ป.พิบูลสงคราม ถูกก าหนด

ขึ้นจริง ถือว่าเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะของการยกย่องตัวบุคคล หรืออดีตท่านผู้น า ณ  
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ใจกลางเมืองใหม่ลพบุรี  ในฐานะผู้น าทางการทหาร การปกครอง ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่ ในจังหวัดลพบุรี 

เพ่ือเป็นศูนย์บัญชาการ หรือ “ศูนย์กลางทางการทหาร”1  

เมื่อได้รับโอกาสให้เข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวาระที่สอง หรือปี พ.ศ.2491 – 

พ.ศ.2500 เพ่ือต้องการจะรักษาดุลอ านาจทางการเมืองการปกครอง จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีใน

การด าเนินนโยบายเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ที่ยังคลุมเครือต่อสภาวะอ านาจ

ที่ได้รับโอกาสอีกครั้ง โดยใช้สถานการณ์ต่างประเทศมาปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือคงรักษาแนวความคิด

ทางการปกครองในแบบชาตินิยมเอาไว้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนรวม และเครื่องอ านวย

ความสะดวกสาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ือเทียบเท่าความทันสมัยแบบตะวันตกในครั้งนี้ คือ การเข้ามา

พัฒนาศูนย์กลางทางการทหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเครื่องอ านวยความสะดวกทั้ง

ทางบก และทางน้ า การประปาและการไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคจ าเป็นต่ อการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคทุกประการเพ่ือขยายการรองรับการก่อสร้าง และศูนย์กลางชุมชนแห่งใหม่ให้ได้รับ

ความสะดวกสบาย เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมในภาพรวมได้มากยิ่งขึ้น  

ซึ่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ช่วงที่ 2 (พ.ศ.2491 – พ.ศ.2500) จอมพล ป. พิบูลสงคราม

กลับเข้ามามีบทบาทในส่วนของการสนับสนุนนโยบาย และต่อยอดทางการศึกษา การปกครอง และ

ทางวัฒนธรรม และความเชื่อ อีกครั้งในปี พ.ศ.2495 โดยการปฏิสังขรณ์โบราณสถาน ในแบบการ

สร้างข้ึนใหม่ บริเวณศาลพระกาฬ จุดหมายตาแรกของการเข้าสู่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

เพราะฉะนั้น  สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ในช่วงที่ 1 (พ.ศ.2481 – พ.ศ.2487) และช่วงที่ 2  

(พ.ศ.2491 – พ.ศ.2500) ของการเป็นนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีบทบาทและ

ส่งผลต่อการพัฒนาผังเมือง และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดลพบุรีจริง โดยนโยบายทางด้าน

ยุทธศาสตร์ทางการทหาร ที่เก้ือต่ออ านาจ และอิทธิพลทางการทหารแบบคณาธิปไตย ในการผลักดัน

นโยบายการพัฒนาเมืองลพบุรี ตามอุดมการณ์ทางลัทธิทหารนิยม ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น แล้ว   

                                                           
1 ปัจจุบันประกอบไปด้วย ค่ายทหารรวม 13 แห่ง ได้แก่ ค่ายพหลโยธิน ค่ายพิบูลสงคราม 

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ค่ายสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช ค่ายวชิราลงกรณ์ กอลคลังแสง กรมสรรพวุธทหารบก  กองบิน 2 ฐานบินโคก

กระเทียม โรงพยาบาลอานันทมหิดล ค่ายจิรวิชิตสงคราม ค่ายเอราวัณ มณฑลทหารบกที่  
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สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ก็ยังเป็นตัวบ่งชี้ ถึงทัศนคติ และแนวทางในการพัฒนาประเทศ

ให้เป็นเมืองที่มีอารยะ วัฒนธรรมสมัยใหม่ ตามค่านิยม หรือ รัฐนิยม 12 ประการ ของจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม และอาคารสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ที่มีลักษณะความจริงของโครงสร้าง และวัสดุ 

เป็นการรับอิทธิพลจากโลกตะวันตก ที่ส่งผลต่อรูปแบบลักษณะที่สะท้อนความทันสมัย และแสดง

ความเท่าเทียมกัน กับสังคมระดับชนชั้น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ   

อย่างไรก็ดี ความรู้สึกเชิงประจักษ์ของผู้คนที่ได้รับรู้ ผ่านรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่ ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างจินตภาพ และมโนทัศน์ใหม่ให้กับมหาชนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่างาน

สถาปัตยกรรมชิ้นนั้น จะถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่จะบอกเล่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ หรือเพ่ือ

ประโยชน์ใช้สอย สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ก็ได้ท าหน้าที่อย่างสมฐานะในยุคสมัยหนึ่งแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 
 

รายการอ้างอิง 
 

กนก วงษ์ตระหง่าน.  เอกสารประกอบการสัมมนาประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี ณ วิทยาลัยครูเทพ
สตรีลพบุรี  6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2522. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้ว, 2524. 

กอบกุล อินทรวิจิตร และคนอื่นๆ.  การพัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต.  กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามใน พระบรมราชูปถัมภ์ , 

2536. 

กุศล  เอี่ยมอรุณ.  "สารคดีพิเศษ: ลพบุรีในเงื้อมเงาจอมพล ป.พิบูลสงคราม" ใน สุดารา สุจฉายา.   
หนังสือชุดเพ่ือความเข้าใจในแผ่นดิน "ลพบุรี".  กรุงเทพฯ: สารคดี, 2542.  

โกวิท ป. ประพันธ์ไพรัชพากษ์.  “วัธนธัมทางจิตใจ.”  ใน ๗๐ ปี ราชบัณฑิตวิชาชาญ, 48-49.   

กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2547. 

คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  วัฒนธรรม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดลพบุรี.  กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545. 

จรัสพงษ์ สุรัสวดี.  สวัสดี ประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: สามสี, 253-. 
เฉลิมเกียรติ  ผิวนวล. ประชาธิปไตยแบบไทย : ความคิดทางการเมืองของทหารไทย (2519 - 

2529).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ.2533. 
ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี.  จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับ...จังหวัด

ลพบุร.ี  ลพบุรี: ศูนย์การพิมพ์อาคเนย์, 2536. 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ. บันทึกการ

สัมมนาจอมพล ป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม่.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544. 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. จากสยามเป็นไทย : นามนั้นส าคัญไฉน.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2548. 

ชาญวิทย์ แพงแก้ว.  จอมพลผูพ้ลิกวัธนธัม.  กรุงเทพฯ: บริษัท ฐานการพิมพ์ จ ากัด, 2553.  
ชาตรี ประกิตนนทการ.  คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์การเมือง หลัง ๒๔๗๕ ผ่าน

สถาปัตยกรรม “อ านาจ”.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, 2558. 
ชาตรี ประกิตนนทการ.  ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร: สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิง

อุดมการณ์.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2552. 
ณัฐพล ใจจริง. "100 ปีของความพยายามสถาปนาระบอบประชาธิปไตย: “คณะ ร.ศ. 130” และ

ความเป็นมาของความคิด “ประชาธิปไตย” ในประเทศไทย"  ใน จาก 100 ปี ร.ศ. 130 



141 
 
 

ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย.  สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และทิพย์พาพรตันติ สุนทร, 
บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2556.  

ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์.  ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี .  ลพบุรี: ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2552. 

ธนวิทย์ อุปถัมภ์นรากร.  โรงพยาบาลอานันทมหิดล ปีท่ี ๖๐.  กรุงเทพฯ: บ.เอ็นเจโปรโมชั่น, 2541. 
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.  สังคมและการเมืองไทย.  กรุงเทพฯ: พี.พี., 2521. 

ผุสดี ทิพทัส.  บ้านในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ.2325-2525).  
กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจโครงการวิจัย "วิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรม
ไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. 

ผุสดี ทิพทัส.  สถาปนิกสยาม : พื้นฐาน บทบาท ผลงาน และแนวคิด (พ.ศ. 2475-2537).  
กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, 2539. 

พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ.  ประวัติศาสตร์ไทย 2 ราชวงศ์จักรี.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 2551. 

พิมาน  แจ่มจ ารัส.  ชีวิต ความรัก และการต่อสู้ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม .  ส านักพิมพ์ผ่านฟ้า

พิทยา, 2507. 

มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2540.  กรุงเทพฯ:  มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

และท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม, 2540. 

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย.  100 ปี พิบูลวิทยาลัย.  ลพบุรี: 2542. 
วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  "คณะราษฎร์กับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย" ใน จาก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 

80 ปี ประชาธิปไตย.  สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และทิพย์พาพรตันติ สุนทร, บรรณาธิการ.  
กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, 2556.  

วัชรินทร์  วรรณปักษ์, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง.  พระราชบันทึกรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สารประชากร, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2527. 

วิชิต ณ ป้อมเพชร.  วิวัฒนาการสังคมไทย กับ สหัสนิยาย พลนิกร กิมหงวนของ ป.อินทรปาลิต. 
กรุงเทพฯ:  แสงดาว, 2524-2525. 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคนอื่นๆ.  พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต.  กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2526. 

ศรัญญู เทพสงเคราะห์.  "คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในระบอบใหม่ พ.ศ.๒๔๗๘ – ๒๔๙๔: 

ที่มา แบบแผน และการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ." ศิลปวัฒนธรรม, 9, 

33 (กรกฎาคม 2555). 



142 
 
 

ศักดิ์  ไทยวัฒน์.  เกร็ดการเมืองบางเรื่องของจอมพล ป.พิบูลสงครามกับข้าพเจ้า.  กรุงเทพฯ: ซี.พี.

การพิมพ์, 2534.  

ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่.  อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม. ลพบุรี: ศูนย์
การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน, 2540. 

สมชาติ จึงสิริอารักษ์. สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 – พ.ศ.2480. 
 กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2453. 

สิทธิพร ภิรมย์รื่น.  วิวัฒนาการของชุมชนและการวางผังเมืองในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ.  ลพบุร.ี  กรุงเทพ: ส านักพิมพ์สารคดี, 2542. 
หวน  พินธุพันธ์.  ลพบุรีที่น่ารู้.  พระนคร: โอเดียนสโตร์, 2515. 
อนันต์ พิบูลสงคราม.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม.  กรุงเทพฯ: ตระกูลพิบูลสงคราม, 2542. 
เอนก นาวิกมูล.  สมุดภาพยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม 2482.  กรุงเทพฯ: โนรา, 2544. 
 
เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ 
“ขอเงินเพ่ือใช้ในการบ ารุงจังหวัดลพบุรี”.  วันที่ 14 มิถุนายน 2481. เอกสารอัดส าเนา. 4418/2481. 

ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
“ปรับปรุงโรงเรียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี”.  พ.ศ. 2486.  เอกสารส านักนายกรัฐมนตรี.  สร.

0201.14/24.  ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
“พระราชนิยม รัฐนิยม”.  เอกสารส านักนายกรัฐมนตรี. (2)สร 0201.45.  ส านักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ 
“รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 7”.  วันที่ 15 มิถุนายน 2481.  เอกสารอัดส าเนา. 

4418/2481. ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
ใจรักษ์ จันทร์สิน.  “สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของกลุ่มสถาปนิกไทยรุ่นบุกเบิก พ.ศ. 2459-พ.ศ. 

2508.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 

นัยนา สุกหอม.  "การศึกษา "ผู้น า" จอมพล ป. พิบูลสงคราม เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรมบางประการระหว่าง พ.ศ. 2481- พ.ศ.2487."  สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์

บัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524. 

บุปผา ทิพย์สภาพกุล.  “การวางผังเมืองลพบุรี ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม.”  เอกสารประกอบ
รายงานผลการวิจัย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเทพสตรี สนับสนุนการวิจัย, 2533. 



143 
 
 

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย “รายละเอียด งบประมาณในการสร้างอาคารภายในโรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย”, (เอกสารอัดส าเนา) 

 
เอกสารดิจิตอล 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๔ หน้า ๔๙๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๘๐ เข้าถึงเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘.  
เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th. 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๕ หน้า ๓๔๗๙ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๘๑. เข้าถึงเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘.  
เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th. 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๗, หน้า ๘๗๓ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ เข้าถึงเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘.  
เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th. 
 

รายการโทรทัศน์ 
พินิจนคร. “ลพบุรีเมืองใหม่ในยุคผลัดใบ สยามเปลี่ยนไปเป็นไทย.”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส. 16 พฤศจิกายน 2552. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

ตา
รา

งส
รุป

ช่ว
งเว

ลา
กา

รก
่อส

รา้
งอ

าค
าร

สถ
าป

ตัย
กร

รม
สม

ัยใ
หม

่ใน
จัง

หว
ัดล

พบุ
รี ใ

นย
ุคส

มัย
จอ

มพ
ล 

ป.
พิบ

ูลส
งค

รา
มเ

ป็น
นา

ยก
รัฐ

มน
ตร

ี 

ที่ม
า 

:  
กา

รศ
ึกษ

าจ
าก

ผู้วิ
จัย

 



145 
 

 
  



146 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล นางปัณรสี    รักษา 

ที่อยู่ 162/244  ถนนกาญจนาภิเษก  ต าบลพิมลราช   

 อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2539 ส าเร็จการศึกษาสาขาจิตรกรรมไทย แผนกศิลปะประจ าชาติ   

 วิทยาเขตเพาะช่าง 

พ.ศ.2543 ส าเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต  วิชาเอกศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

พ.ศ.2558 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

คณะสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 


	Cover
	Abstract
	Acknowledgments
	Content
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	References
	Appendix
	Biography



