
รายงานการสาํรวจเบือ้งต้น ป้อมคงกระพัน 

หมู่ 1 บ้าน คงกระพันชาตรี ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

 
ท่ีตัง้และอาณาเขต 

  

 ป้อมคงกระพนั ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี หมู่ 1,4 บ้านคงกระพนัชาตรี ซอย สุขสวสัดิ์ 55(ซอยอมรา) ถนน

อมรา ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จงัหวดัสมุทรปราการ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

ระบบ UTM WGS 1984 DATUM โซน 47 p  669143E 1505022N หรือท่ี ละติจดู 13.61 ลองจิจูด 

100.57 อยูห่า่งจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ถนนสขุสวสัดิ์ เป็นระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร 

มีอาณาเขตตดิตอ่กบัพืน้ท่ีโดยรอบดงัตอ่ไปนี ้

 ทิศเหนือ ตดิแมนํ่า้เจ้าพระยา 

 ทิศตะวนัออก ตดิคลองบางปลากด 

ทิศตะวนัตก ตดิอําเภอพระสมทุรเจดีย์ 

ทิศใต้ ตดิถนนสขุสวสัดิ ์(ซอยสขุสวสัดิ ์55 หรือซอยอมรา) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนท่ีท่ี 1 : แผนท่ีแสดงตาํแหนง่แหลง่โบราณคดีป้อมคงกระพนั อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 



การเดนิทาง  

แหล่งโบราณคดีป้อมคงกระพนัอยู่ห่างจากตวัอําเภอพระสมทุรเจดีย์ ไปตามถนนสขุสวสัดิ์ มุ่ง

หน้าจงัหวดักรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ  5 กิโลเมตร เลีย้วเข้าซอย สขุสวสัดิ์ 55 (ซอยอมรา) ว่ิง

ตรงเข้าไปจนสดุถนน จากนัน้เลีย้วขวา 100 เมตร เลีย้วซ้าย ตรงไป 100 เมตร เลีย้วขวา แล้วเลีย้วซ้าย 

จากนัน้ว่ิงตรงไปจนสุดถนน จะพบท่ีจอดรถ จากท่ีจอดรถจะสามารถมองเห็นแนวกําแพงของป้อมคง

กระพนัซึง่อยูห่ลงัตู้โทรศพัท์ สาธารณะ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งโบราณคดีป้อมคงกระพนั 

ซอยสุขสวสัด์ิ 55 

แผนท่ีท่ี 2 : แผนท่ีแสดงเส้นทางการเดินทางแหลง่โบราณคดีป้อมคงกระพนั อ.พระสมทุรเจดีย์  

จ.สมทุรปราการ เส้นสแีดงคือเส้นทางเข้าสูแ่หลง่โบราณคด ี

ท่ีมา : ปรับปรุงแผนท่ีจาก  โปรแกรม Google Earth 



สภาพท่ัวไป 

 บ้านคงกระพนัชาตรี มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็น พืน้ท่ีปากคลองมีการทบัถมของดนิโคลนจํานวนมาก มี

การตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนของชาวบ้านในปัจจุบนัทัง้บริเวณบนบกและบริเวณริมแม่นํา้เจ้าพระยาและริม

คลองบางปลากด ทัว่ทัง้บริเวณไมส่ามารถเดนิลงไปท่ีแมนํ่า้ได้ ซึง่เป็นพืน้ท่ีเขตการปกครองของ หมู่ 1 ต.

ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ กินพืน้ท่ีทัง้หมด ประมาณ  1 ตารางกิโลเมตร 

แหล่งโบราณคดีป้อมคงกระพันมีลักษณะเป็นซากโบราณสถานมีแนวกําแพง และตวัอาคาร 

สภาพชํารุดเสียหายมาก จนแทบจะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นป้อม และพบลกัษณะทางสถาปัตยกรรม

เพียงเล็กน้อย คือ ฐานอาคารเป็นแบบบัวคว่ําบัวหงาย สภาพพืน้ท่ีโดยรอบอาคารถูกปรับปรุงโดย

ชาวบ้านกลายเป็นคอกหมู บริเวณแหล่งโบราณคดีมีการทิง้สิ่งปฏิกูลทัว่ทัง้บริเวณ ท่ีตัง้บ้านเรือนของ

ชาวบ้านสร้างทบัอยูบ่นฐานอิฐ(กําแพง?) ของป้อมอยูท่ัว่ตลอดทัง้แนว 

พืน้ท่ีป้อมนัน้ตัง้อยูริ่มแมนํ่า้เจ้าพระยาและปากคลองบางปลากดนัน้ คาดว่าแต่เดิมจะย่ืนลงไป

ในแมนํ่า้แตปั่จจบุนัยงัเหลือแตเ่พียงเศษและแนวอิฐคาดว่าเป็นฐานของป้อม ท่ีย่ืนลงไปในแม่นํา้ แตถ่กู

ตอเสาของบ้านในปัจจบุนัท่ีสร้างย่ืนลงไปในแม่นํา้สร้างทบัอยู่บนแนวอิฐตลอดทัง้แนว สามารถมองเห็น

ได้เดน่ชดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบนซ้าย : แนวกําแพงป้อมคงกระพนัท่ียงัคงเหลอือยูใ่นปัจจบุนั  

ภาพบนขวา : การตัง้ถ่ินฐานของชาวบ้านในปัจจบุนัท่ีสร้างทบับริเวณฐานของป้อม ทัว่ทัง้บริเวณ 

ภาพลา่งซ้าย : สภาพอาคารท่ีเป็นสว่นประกอบของป้อม ท่ียงัหลงเหลอือยูใ่นปัจจบุนัถกูบกุรุกทําลายจนหมด 

ภาพลา่งขวา : แนวฐานของกําแพงป้อมท่ียงัคงหลงเหลอือยู ่

ตวัอาคารของป้อม 



ความสาํคัญของป้อมคงกระพัน 

เมืองสมุทรปราการ เม่ือพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขึน้เสวยราชเป็น

ปฐมวงศ์จกัรี และได้ทรงเลือก เอากรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง พระองค์ได้ทรง มีพระราชดําริ ท่ีจะ

หาพืน้ท่ี ซึง่อยูท่างใต้ ลงไปสร้าง เป็นเมืองหน้าดา่น ไว้สําหรับ ป้องกนัข้าศกึ ท่ีจะมารุกราน โดยทางเรือ 

โดยเข้ามา ทางปากนํา้ เจ้าพระยา ดจุดงั กรุงศรีอยธุยา ได้เคยเอาบางกอก เป็นเมืองหน้าดา่น พระองค์

จึง มีพระบรมราชโองการ ให้กรมพระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาท ซึ่งเป็น สมเด็จพระอนชุา ให้ไปสํารวจ 

หาพืน้ท่ี เพ่ือสร้างเป็นเมือง ขึน้อีกเมืองหนึ่ง กรมพระราชวงับวรฯ ได้เสด็จทางชลมารค ตามแม่นํา้

เจ้าพระยา สํารวจลงมา ทางใต้ จนมาถึงบริเวณลดัโพธ์ิ ซึ่งเป็นคลองขดุ ในสมยักรุงศรีอยุธยา เห็นว่า

เป็นทําเลยุทธภูมิดี เหมาะสม แก่การสร้าง เป็นเมืองหน้าด่าน สําหรับ ป้องกนัข้าศกึ ท่ีจะรุกลํา้เข้ามา 

ทางทะเล เป็นอยา่งย่ิง จงึนําความ ขึน้กราบบงัคมทลู พระบาทสมเดจ็ พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 

ทรงเห็นชอบด้วย จึงโปรดให้ กรมพระราชวงับวรฯ เป็นแม่กองสร้างเมืองขึน้ในปีพ.ศ.๒๓๓๐ พร้อมกับ 

ให้ทรงสร้างป้อม ขึน้ป้อมหนึ่ง ทางฝ่ังตะวนัออก ของแม่นํา้ เจ้าพระยา ทางใต้ ของปากลดัไปเล็กน้อย 

ทรงพระราชทานนามว่า  "ป้อมวิทยาคม"   ในปัจจบุนัป้อมนีไ้ด้รือ้ถอนหมดแล้ว เพราะทางการได้ทําท่ี

สร้างโรงพยาบาลโรคเรือ้น  

ตอ่มา ในสมยัแผน่ดนิ พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั พระองค์ ได้ทรง พระราชดําริว่า 

ท่ีลดัโพธ์ินี ้พระบาทสมเด็จ พระพทุธยอดฟ้า จฬุาโลกมหาราช ได้เคยโปรด ให้ กรมพระราชวงับวรมหา

สรุสิงหนาท เสด็จลงไปสร้างเมืองขึน้ เพ่ือป้องกันข้าศึก ท่ีจะมา ทางทะเล  แต่การสร้างนัน้ ไม่สําเร็จ 

บริบรูณ์ สมกบั จะเป็นท่ีมัน่ สืบไป ในภายหน้าได้ ไม่เป็นท่ี ไว้วางพระราชหฤทยั แก่การศกึสงคราม ทาง

ทะเล จําเป็นจะต้องทําเสียให้เสร็จ โดยเร็ว จึงโปรดให้ พระอนชุาธิราช กรมพระราชวงับวรฯ เป็นแม่กอง 

เสดจ็ลงไป สร้างเมืองท่ี ปากลดั เม่ือ พ.ศ.2357 ทําตอ่จากท่ีได้ทําไว้แล้ว ในรัชกาลท่ี 1 โดยตดั เอาท้องท่ี

แขวงกรุงเทพมหานคร และแขวงเมืองสมุทรปราการ รวมกัน ตัง้ขึน้  เป็นเมืองใหม่ อีกเมือง

หนึ่ง  พระราชทานว่า "เมืองนครเข่ือนขนัธ์  " (อําเภอพระประแดง ในปัจจบุนั) พร้อมกบั การสร้าง เมือง

นครเข่ือนขนัธ์นัน้ จําเป็นจะต้อง สร้างป้อมขึน้ เพิ่มเตมิ จึงให้เกณฑ์ ครอบครัวมอญ เมืองปทมุธานี พวก

พระยาเจ่ง (เจ้าพระยามหาโยธา ต้นตระกลูคชเสนี) มีชายฉกรรจ์ จํานวนสามร้อยคน ลงไปอยู่ ท่ีเมือง

นครเข่ือนขนัธ์ เพ่ือสร้าง ป้อม ทางฝ่ังตะวนัออก ของแม่นํา้เจ้าพระยา ใกล้ๆ กบัป้อมวิทยาคม ขึน้อีก 3 

ป้อมคือ 

ป้อมปู่ เจ้าสมิงพราย 

ป้อมปีศาจสิง 

ป้อมราหจูร 

รวมทัง้ ป้อมเก่า คือ ป้อมวิทยาคม ซึ่งสร้าง ในรัชกาลท่ี 1 ได้ปรับปรุง ให้มัน่คงแข็งแรงขึน้ รวม

ทัง้หมด เป็น 4 ป้อมด้วยกัน สถานท่ีตัง้ป้อม เหล่านี ้ปัจจบุนั เป็นท่ีตัง้ ของโรงพยาบาลโรคเรือ้น ของ 



กระทรวงสาธารณสขุ ป้อมตา่งๆ ได้รือ้ถอน ไปหมดคงเหลือ แตป้่อมปู่ เจ้าสมิงพราย ซึ่งทางการ ได้สร้าง

เป็น เรือนไม้คร่อม อยูบ่นป้อม ในสมยัรัชกาลท่ี 6 เพ่ือใช้เป็น กองอํานวยการ ของ โรงพยาบาลโรคเรือ้น 

  นอกจากนัน้ ยงัพอมีกําแพงป้อม บางส่วน ซึ่งอยู่ปากทางเข้าบริเวณ โรงพยาบาล พอให้ทราบ

วา่ เม่ือครัง้อดีต ได้เคยเป็น ป้อมมาก่อน ส่วนทางฝ่ังตะวนัตก ของแม่นํา้ เจ้าพระยา ได้สร้างป้อมขึน้อีก 

5 ป้อม ในบริเวณ พืน้ท่ีซึ่งเป็น อําเภอพระประแดง ในปัจจบุนั ป้อมทัง้ 5 ชกักําแพงถึงกนั ข้างหลงัป้อม 

เป็นตวัเมือง ก็มีกําแพงล้อมรอบ เช่นกนั ภายในตวัป้อม ได้สร้างคลงัเสบียง คลงัเคร่ืองศาสตราวธุ และ 

โรงพกั กองทหาร นอกจากนัน้ ยงัได้ทําลกูทุ่น ขึงสายโซ่กัน้แม่นํา้ ระหว่าง ฝ่ังตะวนัออก กบัฝ่ังตะวนัตก 

โดยเอาซุงทัง้ต้น มาทําเป็นต้นโกลน สําหรับ เป็นหลกัผกูทุน่ ร้อยเก่ียวคาบ กระหนาบกนั เป็นตอนๆ เพ่ือ

สําหรับ ป้องกนัเรือ ข้าศกึศตัรู ท่ีจะรุกราน มาทางนํา้ อีกชัน้หนึง่ 

พ.ศ. 2362 พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั ทรงทราบข่าวว่า องตา๋กนุ เจ้าเมืองญวน 

ท่ีไซง่่อน จะทําการ ขดุคลองลดัขนาดใหญ่ จาก ทะเลสาปเขมร มาออกท่ี เมืองผไทมาศ (ปัจจบุนั เป็นฮา

เตียน) ใกล้ๆ กบัชายพระราชอาณาเขต ฝ่ังทะเลตะวนัออกของไทย เน่ืองจาก ในเวลานัน้ ไทยกบัญวณ 

กําลงัเป็นอริกนั ถ้าญวณ ขดุคลองลดันี ้สําเร็จ ก็สามารถ จะยกกองทพัเรือ มารุกราน หวัเมืองชายทะเล 

และ กรุงเทพฯ ได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลา อ้อมแหลม เพ่ือเป็นการ ไม่ประมาท 

พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลยั จึงมี พระราชดําริว่า เมืองสมุทรปราการ ซึ่งสร้างมาตัง้แต ่

สมยักรุงศรีอยธุยา เป็นราชธานีนัน้ ชํารุดทรุดโทรมมาก ไม่เป็น ท่ีมัน่คง ท่ีจะเป็น เมืองหน้าดา่น สําหรับ 

รักษาพระนคร ในเม่ือ มีข้าศกึบกุรุก เข้ามา ทางด้านทะเล จึงมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระ

เจ้าลกูยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ (พระบาทสมเด็จนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ก่อนเสวยราชย์) เป็นแม่กอง 

กบัเจ้าพระยาคลงั ไปจดัสร้าง เมืองสมทุรปราการ ขึน้ใหม่ โดยด่วน ณ บริเวณ ท่ีซึ่งเรียกกันว่า "บาง

เจ้าพระยา"   คือ ตําบลปากนํา้ ในปัจจบุนันี ้พร้อมกบั การสร้างป้อม ขึน้ใหมนี่ ้ก็ได้สร้างป้อม ขึน้ 6 ป้อม

ด้วยกนั ทัง้ 2 ฝ่ัง แม่นํา้เจ้าพระยา เป็นฝ่ังตะวนัออกเสีย 4 ป้อม และ ฝ่ังตะวนัตก 2 ป้อม ป้อมท่ี สร้าง

ทางฝ่ังตะวนัออก ของแมนํ่า้เจ้าพระยา ป้อม ท่ีสร้างขึน้นี ้ชกัปีกกาถึงกนั ภายใน กําแพงป้อมได้สร้างตกึ

ดิน ฉางข้าว และ ท่ีเก็บเคร่ืองศาสตราวุธ ไว้อย่างครบถ้วน ในปัจจบุนั ป้อมเหล่านี ้ได้รือ้ถอน   ไป

หมดแล้ว ส่วนบริเวณ ซึ่งเป็นท่ีตัง้ ป้อมแตเ่ดิม พอจะกล่าว ได้โดยประมาณ ดงันี ้คือ ป้อมประโคนชยั 

อยูต่รงบริเวณ ปากคลองปากนํา้ สว่นอีก 3 ป้อมเป็นบริเวณ ตลาดปากนํา้ 

นอกจาก การสร้างป้อม ท่ีสมทุรปราการ ทางฝ่ังตะวนัออก ขึน้ 4 ป้อมแล้ว ยงัได้สร้างป้อม ทาง

ฝ่ังตะวนัตก ขึน้อีก 2 ป้อม คือ ป้อมนาคราช และ ป้อมผีเสือ้สมทุร ป้อมนาคราช ได้สร้างขึน้ ทางใต้ ของ 

พระสมทุรเจดีย์   ในปัจจบุนั ชํารุดทรุดโทรมมาก แตย่งัคงสภาพ ให้เห็นว่า เป็นป้อมอยู่ ส่วนป้อมผีเสือ้

สมทุร ได้สร้างขึน้ บนเกาะกลางนํา้ หน้าพระสมทุรเจดีย์ เยือ้งไปทางใต้เล็กน้อย ป้อมนี ้เดิมได้สร้าง เป็น 

2 ชัน้ แตไ่ด้รับ การปรับปรุงใหม่ ใน พ.ศ.2388 สมยัรัชกาลท่ี 3 โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพระยาพระ

คลงั (สมเดจ็เจ้าพระยา บรมมหาประยรูวงศ์) เป็นแม่กอง ไปดําเนินการ ได้รือ้ชัน้บน ออกเสีย แล้วสร้าง

ปีกกา ขยายป้อมออกไปทัง้ 2 ข้าง 



ครัน้ต่อมา ในแผ่นดินของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลัง ท่ีได้ทําการ 

ปราบปรามขบถ เมืองเวียงจนัทน์ราบคาบแล้ว ได้มีเหตกุารณ์ ส่อแสดงว่า ไทยอาจจะต้อง ทําสงคราม 

กบัญวน พระองค์ ได้ทรงพระราชดําริวา่ ควรจะได้สร้างป้อม ท่ีเมืองสมทุรปราการ เพิ่มเติมขึน้อีก จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลงั (สมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาประยรูวงศ์) เป็นแม่กอง ไป

สร้างป้อม ท่ีเมืองสมทุรปราการ เพิ่มเตมิขึน้ อีก 2 ป้อม เม่ือ พ.ศ.2371 

พ.ศ.2377 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขนุเดชอดิศร พร้อม

ด้วย กรมหม่ืนเสพสนุทร และกรมหม่ืนณรงค์หริรักษ์ เป็นแม่กองไปสร้างป้อม ท่ีเมืองสมทุรปราการ ทาง

ฝ่ังตะวนัตก ของแมนํ่า้เจ้าพระยา อีก 2 ป้อม คือ  

1. ป้อมคงกระพนั ได้สร้างขึน้ทางฝ่ังตะวนัตก ของแม่นํา้เจ้าพระยา ตรงบริเวณปากคลองบาง

ปลากด ปัจจบุนัได้ชํารุดทรุดโทรมมาก แตย่งัคงสภาพของป้อมอยู ่

2. ป้อมนารายณ์กางกร ได้สร้างขึน้ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยา   ถัดจากป้อมคง

กระพนัไปทางเหนือเล็กน้อย ปัจจบุนัได้ชํารุดทรุดโทรมมาก แตย่งัคงมีสภาพป้อมอยู ่

ตอ่มา ใน พ.ศ.2338 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้

เจ้าพระยาพระคลัง (สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์) เป็นแม่กอง ไปสร้างป้อม ท่ีเมือง

สมทุรปราการ เพิ่มเตมิอีก 1 ป้อม บนฝ่ังตะวนัตก ของแม่นํา้เจ้าพระยา ตรงบริเวณ ท่ีถดัจาก ป้อมนาคร

ราช ไปทางใต้ ให้ช่ือวา่ ป้อมพบัสมทุร ปัจจบุนั ได้รือ้ถอน เสียหมดแล้ว  

0

1ป้อมคงกระพนัสร้างขึน้เม่ือพ.ศ. 2377 บริเวณปากคลองบางปลากดฝ่ังตะวนัตก  ซึ่งเอกสาร 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 มีข้อความท่ีกล่าวถึงการสร้างป้อมคงกระพนัไว้ดงันี ้

“พ.ศ.2377 ท่ีเมืองสมทุรปราการนัน้ก็โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขนุอดิศร กรมหม่ืนเสพสนุทร กรม

หม่ืนณรงคหริรักษ์ เป็นแมก่องไปรักษาเมืองสมทุรปราการทําการท่ียงัค้างอยู่ตอ่ไป ได้ทํากําแพงเชิงเทิน

ขึน้โอบหลงัมาปลายปีกกา แล้วขดุคลู้อมกําแพงด้านหลงัเมืองท่ีปากคลองบางปลากดนัน้ก็สร้างป้อมขึน้

อีกป้อม 1 ช่ือป้อมคงกระพนั  เป็นทางเข้ามาปากนํา้สาขลาได้” 

จุดประสงค์ในการสาํรวจ 

1.เพ่ือใช้ในการวางแผนการสํารวจทางโบราณคดีใต้นํา้ในครัง้ตอ่ไป 

2.เพ่ือทราบตําแหนง่สภาพของแหลง่โบราณคดีในปัจจบุนัอยา่งแนช่ดั 

 

 

 

 

 

                                                                        
1 ขอ้มูลจากสาํนกัศิลปากรท่ี 1 ราชบุรี 



ระยะเวลาดาํเนินการ 

 วนัท่ี 27-29 มิถนุายน พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 4 วนั  

 

งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณของกลุม่งานโบราณคดีใต้นํา้ กรมศลิปากร จํานวนเงินทัง้สิน้ 70,000 บาท  

 

คณะทาํงาน 

กลุ่มโบราณคดีใต้นํา้ กรมศิลปากร 

1. นาย เอิบเปรม วชัรางกรู    หวัหน้ากลุม่โบราณคดีใต้นํา้ 

2. นาย สิร พลอยมกุดา   นกัโบราณคดี ปฏิบตักิาร 

3. พนัจา่ตรี เดชา พรไทย   นายชา่งสํารวจ ชํานาญงาน 

4. จา่เอก สมเกียรต ิคุ้มรักษา  นายชา่งสํารวจ ชํานาญงาน 

5. จา่เอก บนัดาล เพ็ชรขํา     นายชา่งสํารวจ ชํานาญงาน 

6. นาย วิษณ ุหนเูลขา   นายชา่งโยธา ชํานาญงาน 

7. จา่เอก ประเสริฐ สอนสภุาพ  นายชา่งสํารวจ ชํานาญงาน 

8. พนัจา่เอก อดลุย์ โคตรสีนวล  นายชา่งสํารวจ ปฏิบตังิาน  

9. จา่เอก อรรถพล เทียมเงิน  นายชา่งสํารวจ ปฏิบตังิาน 

10. นายสทุศัน์ เนตรวิจิตร   พนกังานขบัรถยนต์ 

 

สภาพแหล่งโบราณคดีก่อนการปฏิบัตงิาน 

 จากพิกัดท่ีได้จากฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีของกรมศิลปากร แหล่งโบราณคดีถูกรบกวนโดย

ชาวบ้านท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในปัจจบุนั โดยมีการทิง้สิ่งปฏิกูลทัว่ทัง้บริเวณป้อม มีการสร้างบ้านเรือนทบั

ซ้อนบนพืน้ท่ีป้อม  

 จากการสํารวจเบือ้งต้นบริเวณป้อม(บนพืน้ดิน) จะพบโบราณวัตถุประเภท อิฐ เศษปูนท่ีใช้

สําหรับสออิฐ แนวอิฐ ไม้ฐานราก โดยโบราณวตัถท่ีุพบทัง้หมดมีสภาพชํารุดเสียหายทัง้สิน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพซ้าย : ตวัอยา่งแนวอิฐท่ี

พบในแหลง่โบราณคดีป้อม

คงกระพนั 



การดาํเนินการสาํรวจโดยกลุ่มโบราณคดีใต้นํา้ 

 บริเวณพืน้ท่ีป้อมคงกระพันนัน้ถูก บุกรุกพืน้ท่ีโดยชาวบ้านหมู่ 1 ในปัจจุบัน โดยมีการสร้าง

บ้านเรือนทบัซ้อนบริเวณพืน้ท่ีป้อมทัว่ทัง้บริเวณส่งผลให้สภาพป้อมชํารุดเสียหายอย่างหนกั จนในบาง

จดุไมส่ามารถทราบได้วา่เป็นแนวของกําแพงป้อมหรือไม ่และไมส่ามารถกําหนดแนวของป้อมท่ีย่ืนลงไป

ในนํา้ได้ เป็นผลให้การปฏิบัติงานไม่สามารถทําได้ จึงต้องทําการวางแผนการปฏิบัติงานเบือ้งต้น

ดงัตอ่ไปนี ้

เน่ืองจากข้อมูลบริเวณพืน้ท่ีบริเวณป้อมคงกระพนัยงัไม่มีการสํารวจและจดัทําแผนผงัรวมถึง

การตีพิมพ์เป็นหนังสือ จึงไม่สามารถนําแผนผงัป้อมท่ีอยู่บนพืน้ดินมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวาง

แผนการสํารวจใต้นํา้ได้ ดงันัน้จึงต้องทําการเก็บข้อมูลเบือ้งต้นของพืน้ท่ีบริเวณป้อมเพ่ือเป็นข้อมูลใน

การทําการสํารวจใต้นํา้ต่อไป โดยการเก็บข้อมูลเบือ้งต้นได้แก่การสํารวจเบือ้งต้น หาแนวเขตท่ีแน่ชัด 

รวมถึงการกระจายตวั และสภาพคงเหลือของแหล่งโบราณคดีป้อมคงกระพนันี ้โดยใช้วิธี การสมัภาษณ์

ชาวบ้าน ในเบือ้งต้นกลุ่มโบราณคดีใต้นํา้ใช้ข้อมูลจากการบอกเล่าของผู้สูงอายุในพืน้ท่ีซึ่งเคยเห็นเนิน

โบราณสถานก่อนท่ีจะถูกนํา้ท่วมและพังทลายลงสู่แม่นํา้เจ้าพระยา มาเป็นแนวทางในการวางแผน

สํารวจ เน่ืองจากไม่มีการบนัทึกทําผงัของป้อมคงกระพนัมาก่อน ดงันัน้เป้าหมายในการสํารวจครัง้นีคื้อ 

ต้องการทราบขอบเขตของโบราณสถานป้อมคงกระพัน ตลอดจนสภาพพืน้ท่ีต่างๆภายในบริเวณ

ใกล้เคียง   รวมทัง้โบราณวตัถท่ีุอาจค้นพบใหม่จากการสํารวจ และการเดินสํารวจแล้วจดัทําผงับริเวณ

เบือ้งต้นโดยใช้ GPS เป็นเคร่ืองกําหนดพิกดัในการทําผงับริเวณเบือ้งต้น 

 จากนัน้จึงทําการวางแผนการสํารวจโดยจะทําการสํารวจบริเวณชายนํา้เพ่ือหาแนวกําแพงของ

ป้อมท่ีย่ืนลงไปในนํา้ ซึ่งจะต้องปฏิบตัิงานตอนนํา้ลงเท่านัน้ เพ่ือง่ายต่อการทําผงัแนวของป้อม เพราะ 

หากปฏิบตังิานในชว่งเวลานํา้ขึน้ เน่ืองจากนํา้ขุ่น มีตะกอน ขยะ และสิ่งปฏิกลู จํานวนมากจึงทําให้ยาก

ตอ่ก่อนทําผงั ประกอบกบันํา้บริเวณชายตลิ่งอยูใ่นระดบัตืน้ เม่ือนํา้ลงต่ําสดุจะทําให้สามารถมองเห็นได้

ลกึลงไปในแมนํ่า้อีกประมาณ 30 เมตร 

 เม่ือทําการปฏิบตัิงาน ช่วงระดบันํา้ลงต่ําสุด พบว่ามีดินโคลนท่ีถูกนํา้พดัมาปกคลุมแนวอิฐไว้ 

จึงต้องใช้เหล็กแหลมสกัลงในดินเลนตรวจดใูนบริเวณท่ีอาจจะถูกดินเลนหนาปกคลุม ทัง้นีห้ากจุดใด

ต้องการตรวจสอบอย่างละเอียด เช่น ขอบหรือมมุของอาคาร,กําแพง,และแนวก่ออิฐในจดุตา่งๆ ก็จะใช้

เสียมทําการขดุค้นใต้นํา้เพ่ือหาขอบเขตรูปร่างลกัษณะจดุดงักลา่วเป็นจดุๆไป 

 

 

 

 

 

 



วิธีการสาํรวจ 

การดาํเนินการสาํรวจโดยกลุ่มโบราณคดีใต้นํา้ สาํนักโบราณคดี กรมศิลปากร 

 

การสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล 

1.นายวิชาญ เกตจุนัทร์ อาย ุ62 ปี 

 

 
 

ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 25/98 หมู ่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 10290 

ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

ตวัป้อมในสมัยก่อนมีขนาดใหญ่ ย่ืนลงไปในนํา้ จากแนวอิฐท่ีเห็นในปัจจุบนันํา้ประมาณ 20 

เมตร จะพบหลักเข็มทําจากปูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 ซ.ม. อยู่เป็นแนวไปทางทิศ

ตะวนัออก และมีไม้ฐานรากของตวัป้อมอยู่ร่วมกบัอิฐและแนวหลกัด้วย แตเ่น่ืองจากปัจจบุนัมีเรือขนาด

ใหญ่ว่ิงเข้ามาในแม่นํา้เจ้าพระยาจํานวนมากเป็นผลให้นํา้เซาะตลิ่งพงัทลาย แนวอิฐของป้อมจึงหัก

หายไปด้วย แตต่วัหลกัอาจยงัเหลืออยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.นายนพ เล็กภู่ อาย ุ69 ปี 

 

 
 

ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 14/70 หมู ่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 10290 

ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

ตอนยงัเป็นเดก็ตวัป้อมมีความสมบรูณ์มาก ยงัเห็นเป็นแนวกําแพงอิฐอยู่ทัว่ไป กําแพงป้อมมีผงั

เป็นส่ีเหล่ียม สร้างโดยฝร่ัง มีไม้สกัเป็นฐานรากของตวัป้อมจมนํา้อยู่ และมีเสาเข็มปักอยู่ในนํา้ทางทิศ

เหนือด้วย ปัจจุบนัตวัป้อมได้รับการรบกวนจากคล่ืนจนพงัทลายลงไม่เหลือร่องรอยมากเท่าไร ตอน

บรูณะป้อมผีเสือ้สมทุร มีเจ้าหน้าท่ีมาเก็บเอาอิฐของป้อมคงกระพนัไปบรูณะป้อมผีเสือ้สมทุร  

 

3.นายชยัวฒัน์ จนัทร์แก้ว อาย ุ49 ปี 

 

 
 

ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 7 หมู ่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 10290 

ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 



 สมยัเดก็ป้อมมีแนวกําแพงสงู 170 ซ.ม. แนวของกําแพงป้อมขนานกบัแมนํ่า้เจ้าพระยา ไปจนถึง

ปากคลองบางปลากด มี แนว 2 แนว ชัน้นอกติดแม่นํา้ ชัน้ในเป็นแนวเดียวกบัท่ีพบตรงข้ามศาลเจ้าพ่อ

ชมุพล พบมีไม้สกัทรงส่ีเหล่ียมรองใต้แนวอิฐ พบลูกกระสุนปืนเส้นผ่านศนูย์กลาง ประมาณ 5-10 ซ.ม. 

พบปืนเล็ก ซึ่งแนวบ้านในสมัยร่วมกับป้อมอยู่ห่างจากปากคลองบางปลากด ประมาณ 50 ม. และมี

ต้นมะขาม ปลกูในกําแพงเป็นแนว 

 

4.นายโต เกตจุนัทร์ อาย ุ89 ปี 

 

 
 

ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 173 หมู ่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 10290 

ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

 แนวของป้อมเป็นแนวกําแพงตามแมน่จํา้เจ้าพระยาไปจนถึงปากคลองบางปลากด (บริเวณท่ีเป็

ฯสะพานข้ามคลองในปัจจบุนั) และเคยพบปืนใหญ่มากกว่า 10 กระบอก ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางปาก

กระบอกประมาณ 25 ซ.ม. ความยาวกระบอกปืนใหญ่ประมาณ 2 เมตร ความกว้างท้ายปืนประมาณ 

40-50 ซ.ม.  ปัจจบุนัปืนใหญ่หายไปหมดแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การทาํผังบริเวณป้อมคงกระพัน 

การทําผังสํารวจ ได้ใช้ฐานของบ้านนายวิชาญ เกตุจนัทร์ (พิกัดภูมิศาสตร์ของจุดอ้างอิงใน

ระบบ UTM ดงันี ้47p 0669092 1505071) เป็นจดุอ้างอิง  โดยใช้ก่ึงกลางของสนัฐานบ้าน เป็นหลกัใน

การขยายผงัออกไปทัว่บริเวณป้อม เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทําการสํารวจเป็นช่วงนํา้ลงมากท่ีสดุ จึงไม่ต้อง

ใช้การดํานํา้ในการหาแนวเขตของป้อม สามารถทําผงับริเวณป้อมโดยการ สร้างแนวแกนทิศหลกั เหนือ-

ใต้ 

 

 
 

จุดอา้งอิง 

ภาพบน : แสดงตาํแหนง่จดุอ้างอิงท่ีใช้ในการทําผงัสาํรวจ โดยจดุสแีดงเป็นตาํแหนง่ของจดุอ้างอิง 

ท่ีมา : ปรับปรุงจากผงัการสาํรวจเบือ้งต้น ป้อมคงกระพนัชาตรี โดย  พ.จ.ต. เดชา พรไทย ผู้ เขียน 



 
 

  

 

 

 

จากนัน้ทําการวดัระยะห่างของแนวอิฐของตวัป้อมไปทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก โดยใช้

แนวแกนทิศหลกัเป็นแนวอ้างอิง ดงัตอ่ไปนี ้

แนวอิฐทางด้านทิศเหนือของจดุอ้างอิง 

 แนวทิศเหนือของจุดอ้างอิง เป็นแนวอิฐและแนวฐานรากเป็นไม้ของตวัป้อม จึงทําการลากเทป

วัดจากตวัจุดอ้างอิงไปจนสุดแนวอิฐ(ท่ีสามารถมองเห็นได้บนพืน้ดิน) และตามแนวทิศเหนือใต้ เป็น

ระยะทาง 17 เมตร ใช้เป็นแกนหลกัในการทําผงั จากนัน้วดัแนวอิฐท่ีเทปวดัระยะลากผ่าน มีลกัษณะเป็น

แนวอิฐ 3 แนว เรียงกนัตามแนวทิศ ตะวนัออก-ตะวนัตก โดยกําหนดให้เป็นช่ือ “แนวอิฐ 1.” ซึ่งแนวอิฐนี ้

มีความกว้างของแนว 1.20 เมตร  

 

 

 

 

 

 

ภาพบน : แสดงตาํแหนง่จดุอ้างอิงท่ีใช้ในการทําผงัสาํรวจ โดยจดุสแีดงเป็นตาํแหนง่ของจดุอ้างอิง 

และแนวในการวดัเพ่ือเขียนผงัการสาํรวจเบือ้งต้นตามทิศตา่งๆ 

ท่ีมา : ปรับปรุงจากภาพถา่ยทางอากาศจากโปรแกรม Google Earth 

เหนือ 

ใต ้

ตะวนัตก ตะวนัออก 

จดุอ้างอิงสมมตุิ พิกดัใน

ระบบ UTM คือ  47 p 

0669092 1505071 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหมายเลข 1 : จุดอา้งอิงท่ีใชใ้นการทาํผงั  

ภาพหมายเลข 2 : การสร้างแนวแกนเหนือ- ใต ้จากจุดอา้งอิง 

ภาพหมายเลข 3 : การวดัขนาดความกวา้งของแนวอิฐทางดา้นทิศ  

เหนือของจุดอา้งอิง 

ภาพหมายเลข 4 : การวดัช้ินส่วนไมท่ี้เป็นฐานรากของป้อม ทางดา้น

ทิศเหนือของจุดอา้งอิง 

N 

17 เมตร 

กวา้ง 1.2 เมตร 

4 

3 

2 1 จดุอ้างอิง 



แนวอิฐทางด้านทิศใต้ของจดุอ้างอิง 

 แนวทิศใต้ของจุดอ้างอิงนัน้วัดตามแนวแกนทิศใต้ไป 50 เมตร จะพบตัวโบราณสถานเป็น

อาคารทรงแปดเหล่ียม และมีแนวกําแพงตอ่จากตวัอาคารไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 20 เมตร สภาพ

กําแพงชํารุด แตย่งัสามารถบง่บอกได้วา่เป็นกําแพง 

มีความกว้างของแนว 1.20 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหมายเลข 1 : การวดัจากจุดอา้งอิง  ไปทางทิศใต ้เป็นระยะทาง 50 เมตร จะพบกบัซากอาคาร และกาํแพง 

ภาพหมายเลข 2 : แนวกาํแพงป้อมท่ีอยูติ่ดกบัตวัอาคาร ทางทิศใตข้องจุดอา้งอิง 

ภาพหมายเลข 3 : ขั้นตอนการลากเทปวดัระยะทางจากจุดอา้งอิง ไปทางทิศใต ้ระยะทาง 50 เมตร 

 

2 

1 

จดุอ้างอิง 

S 

50 เมตร 

3 



แนวอิฐด้านทิศตะวนัตกของจดุอ้างอิง 

แนวทิศตะวันตกนัน้มีแนวอิฐวางตวั เกือบขนานกับแนวเหนือใต้ โดยทํามุม 21 องศา กับ

แนวแกนเหนือ-ใต้ ท่ีได้ทําการวางไว้ล่วงหน้า โดยแนวอิฐท่ีวางตวันัน้มีความยาวของแนว 10 เมตร ตวั

แนวอิฐจะตดักบั “แนวอิฐ 1.” ท่ีมาจากทางทิศตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหมายเลข 1 : แนวอิฐทางดา้นทิศตะวนัตกทอดตวัเป็น

แนวยาว 

ภาพหมายเลข 2 : จุดตดัระหวา่งแนวอิฐทางดา้นทิศตะวนัตก

กบัแนวอิฐแนวท่ี 1 จุดตดัคือบริเวณลูกศร

สีแดงช้ี 

1 

2 

W 

N 

21 องศา 



แนวอิฐด้านทิศตะวนัออกของจดุอ้างอิง 

 แนวทิศตะวันออกนัน้เป็นลกัษณะของแนวอิฐท่ีวางตวัเป็นแนวยาวจากจุดอ้างอิง ไปทางทิศ

ตะวนัออก เป็นระยะทาง 25 เมตร ตัง้ช่ือว่า “แนวอิฐ 2.” ซึ่งสภาพในปัจจบุนัของ แนวอิฐนี ้ถกูสร้างบ้าน

ทบัซ้อนบริเวณแนวอิฐเป็นผลให้แนวอิฐเสียหายเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพหมายเลข 1 : การทาํแนวแกนทิศ ตะวนัออก-ตะวนัตก จากจุดอา้งอิง โดยการใชเ้ทปวดัระยะและเขม็ทิศ 

ภาพหมายเลข 2 : แนวอิฐหมายเลข 2 มีสภาพชาํรุดมาก ถูกการตั้งบา้นเรือนของมนุษยใ์นปัจจุบนัสร้างฐานราก

ทบับนแนวอิฐทัว่ทั้งบริเวณ 

 

จดุอ้างอิง 

E 

1 2 



 นอกจากการทําผังแนวอิฐท่ีอยู่บริเวณริมนํา้แล้ว กลุ่มโบราณคดีใต้นํา้ ได้ทําการสํารวจพืน้ท่ี

โดยรอบป้อม โดยใช้วิธีการเดินสํารวจและทําการสมัภาษณ์เก็บข้อมลูกบัชาวบ้าน โดยหากพบหลกัฐาน

ท่ีแสดงถึงโบราณสถานจะทําการกําหนดพิกัดด้วยเคร่ือง GPS และนํามาประกอบลงในผงับริเวณ

เบือ้งต้นท่ีได้จดัทําขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตักิารสํารวจในครัง้ตอ่ไป 



 
  

 

 

แผนผงัท่ี 1 : ผงัแสดงบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบป้อมคงกระพนัเบ้ืองตน้สาํรวจโดยการเดินสาํรวจแบบหนา้กระดาน 

กาํหนดพิกดัโดยใชเ้คร่ืองกาํหนดพิกดัภูมิศาสตร์ GPS  

ท่ีมา : พ.จ.ต.เดชา พรไทย  ผูเ้ขียน 

 



ผลการสาํรวจ 

 จากจุดประสงค์ในการสํารวจ ผลการสํารวจเป็นไปตามจุดประสงค์ โดยคณะสํารวจได้ทราบ

ข้อมลูเบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี ้

 ป้อมคงกระพนั เป็นป้อมท่ีมีขนาดใหญ่ มีความกว้างจากแนวป้อมท่ีหลงเหลืออยู่ ยาวขนานกบั

แม่นํา้เจ้าพระยา เป็นระยะทางประมาณ 190 เมตร ติดกับปากคลองบางปลากด โดยพบหลกัฐานทาง

โบราณคดี เป็นแนวอิฐ เศษอิฐ เศษปูน ทั่วทัง้บริเวณ พบอาคารซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม

หลงเหลืออยู่เล็กน้อยคือ ลายบวัคว่ําบวัหงาย  และแนวกําแพงท่ียงัคงเหลือสภาพให้เห็นอยู่ในปัจจบุนั

เพียงเล็กน้อย จากการสมัภาษณ์พบว่าเคยมีการพบปืนใหญ่บริเวณป้อมจํานวนหลายสิบกระบอก และ

ในปัจจุบนัยังมีการพบลูกกระสุนปืนใหญ่(เก็บไว้โดยชาวบ้าน บ้านคงกระพันชาตรี) จํานวน 3 ลูก มี

ขนาดไมเ่ทา่กนั  

 

  
 

สภาพในบริเวณป้อมนัน้ชํารุดเสียหายมากจนแทบไม่เหลือสภาพความเป็นโบราณสถาน โดยมี

การสร้างบ้านเรือนทบัซ้อนบริเวณพืน้ท่ีป้อมทัว่ทัง้บริเวณ มีการทิง้สิ่งปฏิกลูและมีการใช้พืน้ท่ีบริเวณตวั

อาคารของป้อมเป็นพืน้ท่ีในการเลีย้งสกุร แนวอิฐท่ีหลงเหลืออยูน่ัน้มีจํานวนไมม่าก นกั 

การวิเคราะห์ 

 จากการสํารวจเบือ้งต้นและหลกัฐานนัน้แสดงถึงลักษณะของโบราณสถานประเภทป้อมซึ่งมี

แนวกําแพงล้อมรอบ สร้างเม่ือ พ.ศ.2377 ตรงกับรัชสมยัรัชกาลท่ี 3 ซึ่งจากการ สํารวจ ผงัของป้อม

น่าจะมีความคล้ายคลึงกับ ป้อมผีเสือ้สมุทร เน่ืองจากป้อมผีเสือ้สมุทรสร้างขึน้ในเวลาใกล้เคียงกนั แต่

ได้รับการปรับปรุงอยู่ในรัชสมัยรัชกาลท่ี 4 และท่ี 5 ส่วนป้อมคงกระพนันัน้คงถกูทิง้ร้างไม่ได้รับความ

สนใจ จนถึงปัจจุบนั มีการบุกรุกใช้พืน้ท่ีป้อมในการอยู่อาศยัโดยชาวบ้านในปัจจุบนั ส่วนแนวคิด การ

สร้างป้อมทับสถานีการค้าของฮอลันดาเก่านัน้ ยงัไม่ทราบแน่ชัด โดยตามพงศาวดารกล่าวว่าสถานี

การค้าท่ีปากคลองบางปลากดนัน้สร้างด้วยไม้ไผ่ ตัง้อยู่ปากคลองบางปลากด หากอยู่ท่ีเดียวกนักบัตวั

ป้อมแสดงถึงการท่ีผู้สร้างป้อมใช้ฐานรากเก่าของสถานีการค้าในการสร้างป้อมทบั หากไม่ถกูต้องแสดง

ภาพซา้ย : กระสุนปืนใหญ่ท่ีพบในแหล่ง

โบราณคดีป้อมคงกระพนัถูกเก็บ

สะสมไวโ้ดยชาวบา้นคงกระพนั

ชาตรี จาํนวน 3 ลูก แต่ละลูกมีขนาด

ท่ีแตกต่างกนั 



ถึงสถานีการค้นของฮอลนัดาอยู่คนละพืน้ท่ีกบัตวัป้อมคงกระพนัหรืออาจอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนัแตไ่ม่มีการ

ใช้อิฐในการสร้างเป็นผลให้พงัทลายลงก่อนท่ีจะมีการสร้างป้อม 

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการสํารวจและจดัทําผงัการสํารวจอย่างละเอียดบนพืน้ท่ีท่ีอยู่บนบกก่อนเพ่ือเป็นข้อมูลในการ

วางแผนการสํารวจในนํา้เน่ืองจากการสํารวจในนํา้มีข้อจํากดัในการสํารวจมากกวา่การสํารวจบนบก 

2.สภาพโบราณสถานชํารุดเสียหายเกินกวา่ท่ีจะทําการบรูณะได้ 

 

 


