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สาร
จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 ลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรีเป็นลิงที่อยู่คู่จังหวัดลพบุรีมาช้านาน และเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากมา

เทีย่วจงัหวดัลพบรุ ีซึง่ท�ารายได้ด้านการท่องเทีย่วให้กับชาวลพบรุอีย่างต่อเนือ่ง ในแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่วมาเยีย่มชม 

เป็นจ�านวนมาก การเพิม่จ�านวนประชากรและการขยายอาณาเขตทีอ่ยูอ่าศยัของลงิ ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติ

ของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

 จังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้พยายามสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการอยู่ร่วมกัน

ระหว่างคนกับลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรีอย่างมีความสุขและเกื้อกูลกันได้ต่อไป ด้วยวิธีการต่าง ๆ จึงได้ส่งเสริมและ

สนบัสนนุให้ด�าเนนิโครงการวจิยัทีเ่กีย่วกับลงิลพบรุขีึน้ จ�านวน 2 ชดุโครงการวจิยั รวม 7 โครงการย่อย โดยด�าเนนิการ 

ต่อเนือ่งต้ังแต่ ปี 2557-2562 และเหน็สมควรน�าข้อค้นพบจากโครงการวจิยัดงักล่าวข้างต้นมาวเิคราะห์และสงัเคราะห์

แล้วจดัให้ด�าเนนิการสงัเคราะห์องค์ความรู้เพือ่ให้ได้องค์ความรูเ้รือ่ง “ลงิลพบรุ”ี ขึน้ โดยคาดหวงัว่าจะเป็นฐานข้อมูล

องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ที่สามารถใช้ในการก�าหนดนโยบาย วางแผน ปฏิบัติการ 

และบรหิารจดัการเกีย่วกบัลงิลพบุรีได้อย่างบรูณาการและเป็นองค์รวม เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาชมุชนและท้องถิน่ 

อย่างยั่งยืน ตามภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้ร่วมกันสังเคราะห์ผลงาน  

“ลงิลพบรุ”ี 





บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
ลิงลพบุรี

 ลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรีเป็นลิงที่อยู่คู่จังหวัดลพบุรีมาช้านาน และเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากมา

เทีย่วจงัหวดัลพบรุ ีซึง่ท�ารายได้ด้านการท่องเทีย่วให้กบัชาวลพบรีุอย่างต่อเนือ่ง ในแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่วมาเยีย่มชม

เป็นจ�านวนมาก เฉลี่ยปีละประมาณ 1.2 ล้านคน การเพิ่มจ�านวนประชากรของในเขตเมืองเก่าลพบุรีและการขยาย

อาณาเขตที่อยู่อาศัยของลิง ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เมืองเก่าลพบุรีและนักท่องเท่ียว 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาลิงถูกท�าร้ายเพราะไปแย่งชิงของและท�าร้ายคน ปัญหาประชากรลิงที่มีแนวโน้มการขยายตัว

เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการขาดแคลนแหล่งอาหารและแหล่งพักอาศัยของลิงต่างมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงและผลกระทบต่อ

การใช้ชีวิตของชุมชนเมือง 

 จงัหวดัลพบุรแีละมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรไีด้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิการศกึษาค้นคว้าวจิยัเกีย่วกบั 

“ลิงเมืองลพบุรี” ไว้ในหลายลักษณะ จ�านวน 2 ชุดโครงการวิจัย รวม 7 โครงการย่อย ได้แก่ 

  1. ชดุโครงการวจิยัการศกึษาวถิชีวีติความเป็นอยูข่องลงิร่วมกบัชมุชนในเขตเมอืงเก่าลพบรุ ีด�าเนนิการ

ในปี 2557 โดยพงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1) วิถีชีวิตและประชากรของลิงในเมือง

เก่าลพบุรี โดยดวงใจ บุญกุศล และคณะ 2) การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชนเมืองร่วมกับลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี โดยวิลาศ เทพทา และ 3) การพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี โดยสยามมล เทพทา

  2. ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองลิงกับคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตเมืองเก่าลพบุรี

อย่างยั่งยืน ด�าเนินการในปี 2562 โดยสยามมล เทพทา ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนาเมือง

เก่าลพบรุใีห้เป็นจดุหมายปลายทางการท่องเทีย่วและแหล่งเรยีนรู้เรือ่งลงิ โดยสยามมล เทพทา 2) การพัฒนาสภาพ

แวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเมืองย่านประวัติศาสตร์ ร่วมกับถิ่นที่อยู่อาศัยของลิง จังหวัดลพบุรี 

โดยวิลาศ เทพทา 3) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี โดยปาริสัชชา แสงสุวรรณ  

และ 4) เชื้อก่อโรคที่พบในลิงเขตเมืองเก่าลพบุรีและแนวทางในการควบคุมการระบาดของโรค โดย ดวงใจ บุญกุศล 

และพรชัย สัญฐิติเสรี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเห็นสมควรจัดให้ด�าเนินการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่น เรื่องลิงลพบุรีขึ้นเพ่ือให้ได้ “องค์ความรู้” (body of knowledge) ที่สามารถใช้ในการก�าหนด

นโยบาย วางแผน และบริหารจัดการเกี่ยวกับลิงลพบุรีอย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการต่อไป โดยน�าข้อค้นพบจาก

โครงการวจิยัทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุจากจงัหวดัลพบรุแีละมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรดัีงกล่าวข้างต้นมา

วเิคราะห์และสงัเคราะห์เป็นองค์ความรูใ้หม่เรือ่งลงิลพบรุ ีโดยคาดหวงัว่าจะเป็นฐานข้อมลูองค์ความรูเ้พือ่ประโยชน์

ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ที่สามารถใช้ในการก�าหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการเกี่ยวกับลิงลพบุรี 

ได้อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถพัฒนาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับลิง 

ในเขตเมืองเก่าลพบุรีอย่างมีความสุขและเกื้อกูลกันได้ต่อไป



บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร ลิงลพบุรี

vi

	 องค์ควำมรู้ที่ส�ำคัญ	คือ
 1.	 ลิงเมืองลพบุรีส่วนใหญ่เป็นลิงแสม	ซึ่งมีหางยาวเป็นสองเท่าของล�าตัว ขนกลางหัวสีเข้มแหลมชี้ขึ้น 

คล้ายจกุ และมีลิงที่มีลักษณะหางยาวคล้ายลิงแสม ขนบนหัวเรียบกวาดไปทางด้านหลังปะปนอยู่ในกลุ่มบ้างแต่เป็น

ส่วนน้อย

  1) จุดที่มีผู้มาให้อาหารลิงเป็นประจ�าทุกวัน ได้แก่ บริเวณศาลพระกาฬ บริเวณป้อมข้างทางรถไฟ  

บรเิวณด้านหลงัพระปรางค์สามยอด บรเิวณด้านหน้าร้านชโยวานชิ บรเิวณด้านข้างกองสาธารณสขุ บรเิวณปรางค์แขก 

และบริเวณตลาดสระแก้ว ชนิดของอาหารของลิงที่มีท่ีผู้น�ามาให้ใน 1 วัน มี 2 ประเภท คือ 1) อาหารที่ไม่ผ่าน 

การปรุงแต่ง ได้แก่ ผลไม้และผักต่าง ๆ และ 2) อาหารที่ผ่านการปรุงแต่ง ได้แก่ อาหารส�าเร็จรูป น�้าหวานและนม

ชนิดต่าง ๆ โดยอาหารที่ลิงชอบมากคือ ทุเรียนและถั่วต้ม

  2) พฤติกรรมพื้นฐานประจ�าวันของลิงมี 9 พฤติกรรม ได้แก่ กิน พักผ่อน เล่น ท�าความสะอาดร่างกาย 

ไม่เป็นมิตร พฤติกรรมทางเพศ เคลื่อนที่ ขับถ่าย และดูแลลูก 

  3) ลงิกบัคนมีปฏสิมัพนัธ์กนั 5 ลกัษณะ ได้แก่ ให้อาหาร การขดัแย้ง ก้าวร้าว เปล่งเสยีง และมปีฏิกริิยา

แบบกลางไม่ส่งผลกระทบต่อกัน 

  4) ลิงกลัวเสียงดังมาก ๆ เวลาตกใจมาก ๆ จะยืดตัวตรงและยืน 2 ขา และลิงบางตัวชอบขโมยของ  

แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเอาของกินมาแลกลิงจึงยอมคืนของให้

	 2.	 กำรด�ำรงชีวิตของคนและลิงในชุมชนเมืองเก่ำลพบุรี ต่างมีระบบและแผนแบบของตนอย่างชัดเจน 

ลักษณะการใช้พื้นที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่คนในชุมชนใช้ภูมิปัญญาเชิงตั้งรับเพ่ือป้องกันการรบกวนจึงสามารถ

รกัษาพืน้ทีใ่ช้สอยภายในอาคารของตนให้เกดิความปลอดภยั ส่วนลงิใช้ภมูปัิญญาเชงิรกุเพือ่ตอบสนองความต้องการ

ทางชวีภาพจงึสามารถเข้าครอบครองพืน้ทีข่องเมอืงได้โดยอสิระ ทัง้นีก้ารทีล่งิสร้างปัญหาและความเดอืดร้อนให้กบั

สภาพแวดล้อมเมืองจนขาดสุขลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะอาคารพาณิชย์ที่ตั้งเรียงรายอยู่อย่างหนาแน่น

ขนานไปกบัแนวถนนและเชือ่มโยงต่อเนือ่งถงึกนัอย่างเป็นเครอืข่ายในแต่ละย่านชุมชน ควบคูก่บัองค์ประกอบอาคาร 

รวมถึงเสาไฟฟ้า แนวสายไฟฟ้าและสายสื่อสัญญาณ ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเคลื่อนที่และการเข้าถึง

พื้นที่ต่าง ๆ ของลิงได้โดยอิสระ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพของเมือง จ�าเป็นต้องปรับปรุง

และปรับเปลี่ยนลักษณะอาคาร เส้นทางสัญจร พื้นที่สาธารณะ ระบบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารที่เป็น

สภาพแวดล้อมเมืองบางส่วนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและควบคุมการด�ารงชีวิตของลิงตามแนวทางส�าคัญ ดังนี้ 1) 

ควบคมุขอบเขตการกระจายตวัการใช้พืน้ทีข่องลงิ 2) ควบคมุพฤตกิรรมการใช้พืน้ทีแ่ละการสญัจรของลงิด้วยสภาพ

แวดล้อมอาคาร 3) จดัระเบยีบเครอืข่ายการสญัจรของลงิ 4) พฒันาพืน้ทีเ่ชงิสร้างสรรค์เพือ่การท่องเทีย่วชมวถิชีวิีตลงิ  

และ 5) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพ

 3.		 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสรำ้งสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับลิงในเขตเมืองเก่ำลพบุรี

  3.1  ในเขตเมืองเก่าลพบุรีมีแหล่งประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับ

มาตรฐานดเียีย่ม 2 แหล่ง คือ ศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด ดงันัน้ ควรจดัท�าเป็นเส้นทางท่องเทีย่วทีเ่ชือ่มโยง

แหล่งท่องเทีย่วพืน้ทีห่ลกัและแหล่งท่องเทีย่วพืน้ทีร่อง พร้อมทัง้พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้มกีจิกรรมทีห่ลากหลายและ

เหมาะสม ตามศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแต่ละแหล่งโบราณสถาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านการสื่อความหมาย 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

   3.2  นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วทีส่มัพนัธ์กบัลงิในเขตเมอืงเก่าลพบรุี 

ส่วนใหญ่เดนิทางมาด้วยตนเองและเป็นกลุม่ครอบครวั มาจากภาคกลางแบบไปเช้าเยน็กลบัไม่เร่งรบี กลุ่มนกัท่องเทีย่ว
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ชาวไทยที่เดินทางมากับบริษัทน�าเที่ยวจะมีมัคคุเทศก์และเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ และมักจะรีบเร่ง จึงใช้เวลาอยู่ใน

แหล่งท่องเที่ยวไม่นาน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่จะเดินทางมากับบริษัทนาเที่ยวที่มีมัคคุเทศก์และ

เป็นกลุ่มใหญ่ ส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป มักใช้เวลาไม่นาน ส่วนที่เป็นกลุ่มสะพายเป้ ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถไฟ 

มเีวลามากและไม่เร่งรบี ศกึษาข้อมลูท่องเทีย่วจากเวบ็ไซต์และหนงัสอืน�าเทีย่ว ชอบแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามแท้ดัง้เดิม 

มีการศึกษาข้อมูลและวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวมาล่วงหน้า

  3.3  กลุม่นกัท่องเทีย่วชาวไทยส่วนใหญ่เห็นด้วย ในการก�าหนดพืน้ทีส่�าหรบัให้อาหารลงิอย่างเป็นระบบ 

ควรมีการควบคุมดแูลเพราะส่งผลกระทบด้านลบกับการใช้ชวีติของลงิ ส่วนใหญ่ต้องการให้มคีวามสวยงามของสถานที่ 

สภาพแวดล้อมและภมูทิศัน์ของเมอืงส่งเสรมิการท่องเทีย่ว และความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิในการท่องเทีย่ว

ชมลิง ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการได้ดูลิงลพบุรีมีความส�าคัญมากกว่ากิจกรรมอื่น และ

การให้อาหารลิงโดยนักท่องเที่ยว ควรมีการควบคุมดูแล โดยมีความต้องการให้มีความสวยงามของสถานที่ สภาพ

เส้นทางในการเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเทีย่วมคีวามปลอดภยัและมป้ีายบอกทางทีช่ดัเจน และความปลอดภยัในชวิีต

และทรัพย์สินในการท่องเที่ยวชมลิง 

 4.	 กำรพัฒนำเมืองเกำ่ลพบุรีให้เป็นจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เรื่องลิง	

  4.1 จังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งอารยธรรม ท�าให้มีโบราณสถานที่ส�าคัญ จ�านวน 8 แห่ง โดยมีศักยภาพ 

เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ทีอ่ยู่ในระดบัมาตรฐานดเียีย่ม 2 แห่ง คอื ศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด 

การจัดการการท่องเที่ยวควรสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีลิงในจังหวัดลพบุรี 

  4.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าลพบุรีและลิง นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่เหน็ด้วยในด้านการก�าหนดพืน้ทีส่�าหรบัให้อาหารลงิอย่างเป็นระบบ การได้ดลูงิลพบรุมีคีวามส�าคญัมากกว่า

กิจกรรมอื่น และการให้อาหารลิงโดยนักท่องเที่ยว ควรมีการควบคุมดูแล 

  4.3  แผนพฒันาการจดัการเมอืงเก่าลพบรุเีพือ่เป็นศนูย์กลางการเรยีนรูเ้รือ่งลงิ ม ี1) แผนงานพฒันาการ

จัดการสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการเรียนรู้ และสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 2) แผนงาน 

การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ 3) แผนงานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากรทาง 

การท่องเที่ยว และผู้ประกอบการของจังหวัดลพบุรี 

 5.	 เมอืงเก่ำลพบรุเีป็นชมุชนเมอืงประวตัศิำสตร์ทีม่กีำรผสมผสำนกำรอยูร่่วมกนัระหว่ำงชมุชน การค้า/

บรกิาร แหล่งมรดกทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม และถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของลงิในเมอืง โดยลงิคอืมรดกเมอืงทีม่คีณุค่า 

ต่อชมุชนเมอืงประวตัศิาสตร์ ดงันัน้การพจิารณาว่าลงิเป็นปัญหาทีค่วรได้รบัการแก้ไขจงึเป็นความเข้าใจตามข้อเทจ็จรงิ 

ส่วนหนึง่ แต่ในอกีด้านหนึง่ลงิเป็นศกัยภาพทีส่ามารถดงึดดูและส่งเสรมิให้การท่องเท่ียวเชงิประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม

ที่แตกต่างจากเมืองเก่าโดยทั่วไป 

 6.	 กำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของลิงแสมในเขตเมืองเก่ำลพบุรีจำกอุจจำระของลิง	

ทีอ่ำศยัในเขตเมอืงเก่ำลพบรุ ีสามารถแบ่งลงิแสมทีพ่บในเขตเมอืงเก่าลพบรุอีอกเป็นกลุม่ ๆ  จาก phylogenetic tree 

พบว่าค่าดัชนีความเหมือนของลิงแสมในเขตเมืองเมืองเก่าลพบุรีทั้ง 7 กลุ่ม อยู่ระหว่าง 0.000-0.494 

 7.	 ลงิแสมทีอ่ำศยัอยูใ่นเขตเมอืงเก่ำลพบรุมีปีฏสิมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัคนในชมุชนและนกัท่องเทีย่ว เพือ่การ 

เฝ้าระวังโรคติดต่อจากลิงสู่คน พบเชื้อที่เป็นเช้ือที่ก่อโรคในทางเดินอาหาร 3 ชนิดที่ควรเฝ้าระวังการระบาดสู่คน 

คอื E. coli, Salmonella Group B และ Citrobacter sp. ทีเ่ป็นสาเหตุท�าให้เกดิท้องร่วงท้องเสยีในลงิ และพบว่า 

ยาปฏิชีวนะที่ยับยั้งเชื้อทั้ง 3 ชนิดนี้ได้ ได้แก่ Doxycyclin, Enrofloxacin และ Gentamicin การเฝ้าระวัง 

การระบาดของโรคจากลิงสู่คน 
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	 ข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ
 1. ความส�าคญัของกระบวนการทางสงัคมต่อการมส่ีวนร่วมในการวางแผนการแก้ไขปัญหาคอื การมทีศันคติ

และมุมมองต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมุมมองและกระบวนทัศน์เดียวกัน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพ

แวดล้อมเมอืงเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในเขตเมอืงร่วมกบัการด�ารงชวีติของลงิ แม้หลายภาคจีะตระหนกัและมองเหน็

คณุค่าความส�าคญัของปัญหาและการพฒันาพืน้ที ่แต่ด้วยความหลากหลายของทศันคติและมมุมองต่อปรากฏการณ์

ทีเ่กดิขึน้จงึส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและพฒันาสภาพแวดล้อมเมอืงฯ ไม่อาจหาข้อสรปุและข้อยตุทิีช่ดัเจนได้ในแต่ละ

ประเด็นปัญหา ดังนั้นการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ จึงควรค�านึงถึงมุมมองและทัศนคติของผู้มีส่วนร่วมในการ

วางแผนการด�าเนินงานให้มีกระบวนทัศน์เดียวกันหรือใกล้เคียงกันอย่างชัดเจนจึงจะสามารถด�าเนินการวางแผน

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมและการด�ารงชีวิตของลิงได้อย่างเป็นรูปธรรม

 2. เชิงนโยบาย

  2.1  ภาครัฐ เอกชนและชุมชนควรก�าหนดแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางความคิด ทัศนคต ิ

และการรบัรู ้และข้อกฎหมายทีซ่�า้ซ้อนระหว่างหน่วยงานเป็นนโยบายส�าคญัในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเมอืง

กับลิง

  2.2  ก�าหนดยุทธศาสตร์ ขอบเขตการด�าเนินงาน แนวคิดและแนวทางภาคปฏิบัติต่อการพัฒนาสภาพ

แวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมและการด�ารงชีวิตของลิงอย่างเป็นระบบและบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม 

ให้ส่วนใหญ่เกิดการยอมรับต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ  

ความเชื่อร่วมกันและมีแนวทางต่อการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับลิงและการท่องเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน

  2.3  ก�าหนดยุทธศาสตร์ ขอบเขตการดาเนินงาน แนวคิดและแนวทางภาคปฏิบัติในการพัฒนาวิถ ี

ความเป็นอยู่ของลิงร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ์เขตเมืองเก่าลพบุรีอย่างเป็นระบบ บูรณาการและ

ด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องควรมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อร่วมกัน 

และมีแนวทางการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับลิงไปในทิศทางเดียวกัน 

  2.4  สร้างบทเรียนท้องถิ่นหรือชุดความรู้เกี่ยวกับลิงและเขตเมืองเก่าลพบุรี พร้อมสอดแทรกการสร้าง

จิตสานึกให้คนในชุมชนและบุคคลทั่วไปเห็นคุณค่าความส�าคัญของลิงกับเมืองเก่าลพบุรี ร่วมกับเข้าใจการใช้ชีวิต 

ของชุมชนในการอยู่ร่วมกับลิงภายใต้สภาพแวดล้อมชุมชนเมือง เป็นบทเรียนท้องถิ่นหรือชุดความรู้ท่ีสอดคล้อง 

เหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 3. เชิงยุทธศาสตร์

  ยทุธศาสตร์ 3.1 การบรหิารจดัการด้านการให้อาหารลงิ มกีลยทุธ์ส�าคญั คอื 1) ควบคมุการให้อาหารลงิ

เฉพาะสถานที่ก�าหนด และ 2) การควบคุมวิธีการให้อาหารและชนิดอาหารลิง

  ยทุธศาสตร์ 3.2 การควบคุมประชากรลงิทีม่แีนวโน้มเพิม่ข้ึน มีกลยทุธ์ส�าคญั คือ การควบคมุประชากรลิง

โดยการท�าหมัน 

  ยุทธศาสตร์ 3.3 การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่จากลิงสู่คน มีกลยุทธ์ส�าคัญ คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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	 1.	ควำมเป็นมำ

 ลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรีเป็นลิงที่อยู่คู่จังหวัดลพบุรีมาช้านาน และเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากมา

เทีย่วจงัหวดัลพบรุซีึง่ท�ารายได้ด้านการท่องเทีย่วให้กบัชาวลพบรุอีย่างต่อเนือ่ง ในแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่วมาเยีย่มชม

เป็นจ�านวนมาก เฉลี่ยปีละประมาณ 1.2 ล้านคน 

 การเพิ่มจ�านวนประชากรของลิง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนของจ�านวนลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรีและ 

การขยายอาณาเขตที่อยู่อาศัยของลิงออกไปเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชน 

ในพืน้ทีเ่มอืงเก่าลพบุร ีและนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนือ่งจากลงิมพีฤตกิรรมเป็นนกัฉกชงิวิง่ราว

ชั้นยอด เช่น กระเป๋าถือ แว่นตา สายสร้อย ถุงใส่อาหารหรือผลไม้ เมื่อเจ้าของเผลอขณะเดินทางผ่านไปในบริเวณ

ของลงิ นกัท่องเทีย่วต่างถ่ินอาจไม่ทนัระวงัตวัตกเป็นเหยือ่ของลงิได้ง่ายรวมทัง้ในช่วงเวลาทีร่ถไฟวิง่ผ่านศาลพระกาฬ

และมกีารปิดกัน้ถนนรถบรรทกุสนิค้า โดยเฉพาะพชืผกัผลไม้ทีถ่กูกัน้ตดิอยู่ในบรเิวณน้ัน หากมไิด้หุม้ห่อสนิค้าให้มดิชดิ 

ฝูงลิงจะลงถล่มรื้อค้นกระจุยกระจาย และลิงที่อาศัยตามที่พักอาศัยของชุมชนมักก่อปัญหารื้อค้นท�าลายสิ่งของ  

ปีนป่าย หักเสาโทรทัศน์ กัดสายไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาลิงถูกท�าร้าย บางตัวถูกตีสมองไหล ถูกน�้าร้อนลวก 

ถูกยิง เพราะไปแย่งชิงของและท�าร้ายคน

 เนื่องจากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มาไหว้สักการะศาลพระกาฬและเยี่ยมชมพระปรางค์สามยอดเพิ่มขึ้นตลอด 

ในทกุ ๆ  ปี (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2556) ประกอบกบันสิยัของคนไทยและต่างชาตทิีน่ยิมให้อาหารแก่สตัว์

จึงมีการให้อาหารแก่ฝูงลิงศาลพระกาฬจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องจากเป็น 

สถานที่ท่องเที่ยวและใกล้แหล่งชุมชน จึงพบความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับลิงดังกล่าวข้างต้น ท้ังนี้เนื่องจากมนุษย์

ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและขาดความรูด้้านพฤตกิรรมของลงิ ตวัอย่างเช่น การหยอกเย้าหรอืยือ้ของกบัลงิจงึโดนลงิแย่งของ

และถูกท�าร้าย เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการศึกษาประชากรและ

พฤติกรรมลิง รวมทั้งผลกระทบของลิงต่อชุมชนในเขตเมืองเก่าและพื้นที่ใกล้เคียง 

 ด้วยคณุค่าความส�าคญัของเขตเมอืงเก่าลพบรุทีีม่พีฒันาการทางประวตัศิาสตร์ วถิชีวีติ เศรษฐกจิ สงัคมและ

วัฒนธรรม นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันจนกล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่มีชีวิต (Living City) ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัด

ผ่านรูปแบบของวิถีชีวิตในชุมชน การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน และการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ในแต่ละย่าน โดยมีรูปแบบ

ของกิจกรรมกลางแจ้งทั้งในด้านกิจกรรมที่จ�าเป็น กิจกรรมทางเลือกและกิจกรรมเชิงสังคม เกิดขึ้นบนพื้นที่ทาง

ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม พืน้ทีท่างเศรษฐกจิ สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เส้นทางคมนาคมและแหล่งท่องเทีย่วในเมอืงทัว่พืน้ที่ 

ในการนีด้้วยความเป็นเมอืงทีม่ชีีวติดังกล่าว องค์ประกอบทางกายภาพของเมอืงเช่น พ้ืนทีท่างประวตัศิาสตร์วัฒนธรรม 

แหล่งโบราณสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ย่านพาณิชยกรรม ย่านพักอาศัยและแหล่งท่องเที่ยวยังมีลิงที่อยู่อาศัยในเขต

เมืองเก่าลพบุรีหรือที่เรียกว่า "ลิงลพบุรี" เป็นระบบชีวิตอีกหนึ่งระบบที่มีการใช้สอยพื้นที่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ 

และลงิ โดยความเป็นชมุชนเมอืงทีม่มีนษุย์และลงิต่างอาศยัอยูร่่วมกนัจงึเป็นเสมอืนระบบทีม่ชีวีติ (Living Systems) 
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ด�ารงอยู่ภายใต้อัตลักษณ์ความเป็นเมืองที่มีชีวิต (Living City) ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ส�าคัญของจังหวัดลพบุรีและเป็น

ทรัพยากรหลักเชิงพื้นที่ที่มีคุณค่าความส�าคัญ สถานะ ความหมายและมูลค่าต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

นิเวศวิทยาและภูมิทัศน์เมือง แต่ภาวการณ์ปัจจุบันเขตเมืองเก่าลพบุรียังไม่สามารถบริหารจัดการ ควบคุมและดูแล

วถิคีวามเป็นอยู ่(Being) และวถิคีวามเป็นไปในอนาคต (Becoming) ของชมุชนเมอืงและลงิลพบรุไีด้อย่างเป็นระบบ

และสอดคล้องกบัการอยูร่่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางสายพนัธ์ุของสิง่มชีวีติในพืน้ทีเ่ดียวกนัอย่างเป็นปกตสิขุ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมและดูแลบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเมืองและลิงให้มี 

ความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขภาวะ 

 โดยปัญหาขนาดประชากรลงิทีม่แีนวโน้มการขยายตวัเพิม่สงูขึน้ ซึง่ส่งผลต่ออตัราความหนาแน่นของจ�านวน

ประชากรลงิต่อพืน้ทีใ่ห้เพิม่ขึน้เช่นกนั รวมถงึการขาดแคลนแหล่งอาหารและแหล่งพกัอาศยัของลงิต่างมปีฏสิมัพนัธ์

โดยตรงและผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชุมชนเมือง ซึ่งพื้นที่ในย่านพักอาศัยและย่านพาณิชยกรรมที่ลิงได้ขยาย

อาณาเขตทับซ้อนลงบนพื้นที่ของชุมชนยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพย์สินของสาธารณะและปัจเจกบุคล ประเภท

บ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ต่างได้รับความเสียหายจากพฤติกรรมของลิงจนสถานที่หลายแห่งไม่สามารถ 

เข้าใช้งานได้ตามปกติ องค์ประกอบหรือชิ้นส่วนของอาคารสถานที่เกิดความเสียหายหลุดร่วงก่อให้เกิดอุบัติเหต ุ

ต่อผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา รูปแบบของภูมิทัศน์เมืองและสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมทางกายภาพในหลายพื้นที ่

มีลักษณะเสมือนเป็นแหล่งเสื่อมโทรม รกร้างและมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคและก่อโรคสู่มนุษย์ ระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานของเมืองต้องสูญเสียงบประมาณค่าบ�ารุงรักษาเพิ่มสูงขึ้นจากการปีน ป่ายและกัดแทะของลิง 

อีกทั้งความดุร้ายห่วงถิ่นและความหิวของลิงยังนามาซึ่งความเครียดที่สามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่การท�าร้าย

ร่างกายมนุษย์เพื่อปกป้องอาณาเขตหากินและแหล่งพักอาศัย 

 ด้วยปัญหา สาเหตแุละผลกระทบข้างต้นหากเขตเมอืงเก่าลพบรุแีละภาคภาคีทีเ่กีย่วข้องยงัไม่สามารถด�าเนนิ

การวางแผนแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพให้เกิดความเป็นระบบและสร้างความปลอดภัย

ในการใช้สอยเชิงพ้ืนที่ของชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมสุขลักษณะและความสะอาดของอาคารสถานที่ให้ชุมชน 

มีสุขภาวะและลิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมของลิง ผลกระทบเชิงลบของปัญหาดังกล่าว 

จะยิง่ทวคีวามรุนแรงเพิม่สงูขึน้ อนัจะเป็นอปุสรรคส�าคญัต่อการอยูร่่วมกนัระหว่างชมุชนเมอืงและลิงอย่างเป็นปกตสิขุ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งเขตเมืองเก่าลพบุรีจะยังสูญเสียโอกาสในการแข็งขันด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเมืองมีภาพลักษณ์ขาดความ

เป็นระบบระเบียบ สุขลักษณะ ความปลอดภัยและความสวยงาม แต่อย่างไรก็ตามหากการพัฒนาสภาพแวดล้อม 

ทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของชุมชนเมืองร่วมกับลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรีได้รับ

การสนับสนุนค้นคว้าวิจัยเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการสัญจร การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่และภูมิปัญญาการปรับตัวของ

ชมุชนเมอืงและลงิในการอาศยัอยูร่่วมกนั รวมถงึการศกึษาศกัยภาพ ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพของชุมชนเมืองและลิงให้เกิดฐานความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพ่ือน�าองค์ความรู้ไปวางแผนพัฒนา

สภาพแวดล้อมกายภาพของชุมชนเมืองและลิงให้เกิดสุขภาวะทางกายและสังคม โดยเขตเมืองเก่าลพบุรีจะสามารถ

บริหารจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพให้ชุมชนและลิงสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขและสร้างเสริม

ประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนสืบไป 

 จงัหวดัลพบุรแีละมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรไีด้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิการศกึษาค้นคว้าวจิยัเกีย่วกบั 

“ลิงเมืองลพบุรี” ไว้ในหลายลักษณะ ซึ่งได้ความรู้ไว้ในลักษณะต่างๆ จ�านวนหนึ่ง แต่ความรู้ที่ได้ยังกระจัดกระจาย

จึงสมควรจัดให้ด�าเนินโครงการวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเรื่องลิง

กับเมืองลพบุรีขึ้นเพื่อให้ได้ “องค์ความรู้” (body of knowledge) ที่สามารถใช้ในการก�าหนดนโยบาย วางแผน 
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และบริหารจัดการเกี่ยวกับลิงในเมืองลพบุรีอย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการให้สามารถอยู่ร่วมกันของลิงกับชุมชน

ในเขตเมืองเก่าลพบุรีได้อย่างมีความสุข 

 
	 2.	 วัตถุประสงค์ของโครงกำร	

 2.1 เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเรื่องลิงกับเมืองลพบุรี

 2.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องลิงกับเมืองลพบุรีที่สามารถใช้ในการก�าหนดนโยบาย วางแผน และบริหาร

จัดการเกี่ยวกับลิงในเมืองลพบุรีได้อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม

	 3.	 ขอบเขตของกำรวิจัย

 3.1 ขอบเขตประชากร

  ได้แก่ งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เกี่ยวกับลิง 

กับเมืองลพบุรี จ�านวน 2 ชุดโครงการวิจัย รวม 7 โครงการย่อย ได้แก่ 

   3.1.1  ชุดโครงการวิจัยการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของลิงร่วมกับชุมชนในเขตเมืองเก่าลพบุรี  

โดยพงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1) วิถีชีวิตและประชากรของลิงในเมืองเก่าลพบุรี 

โดยดวงใจ บุญกุศล และคณะ 2) การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริม 

สุขภาวะของชุมชนเมืองร่วมกับลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี โดยวิลาศ เทพทา และ 3) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี โดยสยามมล เทพทา

   3.1.2  ชดุโครงการวจิยัการพฒันาการท่องเทีย่วเมอืงลงิกบัคณุภาพชวีติของชมุชนในเขตเมอืงเก่าลพบรุี

อย่างยัง่ยนื โดยสยามมล เทพทา ซึง่ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนาเมอืงเก่าลพบรุใีห้เป็นจุดหมาย

ปลายทางการท่องเทีย่วและแหล่งเรยีนรูเ้รือ่งลงิ โดยสยามมล เทพทา 2) การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมอืงเพือ่ส่งเสรมิ

การท่องเทีย่วในชมุชนเมอืงย่านประวัตศิาสตร์ ร่วมกบัถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของลงิ จงัหวดัลพบรุ ีโดยวลิาศ เทพทา 3) ความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี โดยปาริสัชชา แสงสุวรรณ และ 4) เชื้อก่อโรคที่พบในลิง 

เขตเมืองเก่าลพบุรีและแนวทางในการควบคุมการระบาดของโรค โดยดวงใจ บุญกุศล และพรชัย สัญฐิติเสรี 

 3.2 ขอบเขตระยะเวลา

  ตั้งแต่ปี 2557-2562

	 4.	ขั้นตอนและวิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย	

 การด�าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ทีเ่กีย่วกบัลิงลพบรุ ีเป็นการด�าเนินการทีม่คีวามส�าคญัต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ  2 ประการ คอื 1) ท�าให้ทราบ

ถึงสภาวะปัจจุบันของข้อความรู้ต่างๆ และ 2) เป็นประโยชน์ทั้งต่อความก้าวหน้าของศาสตร์และการน�าความรู้ 

ไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย ทั้งน้ีเนื่องจากการสังเคราะห์งานวิจัยท�าให้ได้ความรู้อันเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน ท�าให้การน�าไป

ประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้

 4.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ที่เกี่ยวกับลิงลพบุรี จ�านวน 2 ชุดโครงการวิจัย รวม 7 โครงการย่อย 

 4.2 พัฒนากรอบการวิเคราะห์เรื่องลิงลพบุรี 

 4.3 วิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องลิงลพบุรี โดยด�าเนินการตามที่อุทุมพร จามรมาน (2531) ได้ให้ความหมาย
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ของการสังเคราะห์ว่า หมายถึง การน�าส่วนย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดสิ่งใหม่ขึ้น โดยใช้กรอบคิดตามที่

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2530) ได้เสนอไว้ว่า การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นระเบียบวิธีการศึกษาข้อเท็จจริงเพื่อตอบปัญหา

ใดปัญหาหนึ่ง โดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ หลายๆ เรื่องมาศึกษา วิเคราะห์ และน�าเสนอข้อสรุป

อย่างมีระบบ ให้ได้ค�าตอบของปัญหาที่เป็นข้อยุติ 

  4.3.1  การสังเคราะห์งานวิจัยนี้ใช้การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ  

(Qualitative Synthesis) ประกอบกับการสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Qualitative Synthesis) ดังนี้ 

   1) การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือการสังเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นการรวบรวมเรื่องต่าง ๆ  

ทีต้่องการสงัเคราะห์เข้าด้วยกัน และสรปุออกมาโดยผูส้งัเคราะห์ จะต้องสรปุประเดน็หลกัของผลการวจิยัแต่ละเรือ่ง 

และบรรยายให้เห็นความสัมพันธ์และความขัดแย้งระหว่างผลการวิจัยเหล่านั้น ทั้งนี้ผู้สังเคราะห์ต้องสรุปด้วยความ

เที่ยงธรรม ไม่ล�าเอียง และไม่ผนวกความคิดเห็นของตนเอง ในการสังเคราะห์วิธีการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ 

ของผลการวิจัย นี้เป็นวิธีการที่ใช้กับงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณและเป็นวิธีที่นักวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยเฉพาะนักวิจัยทางประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ส่วนนักวิจัยทั่วไป 

นิยมใช้เป็นกิจกรรมในการายงานเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Noblit and Hare, 1988)

   2)  การสงัเคราะห์เชงิปรมิาณเป็นการใช้ กระบวนการทางสถติเิข้ามาช่วยสงัเคราะห์ โดยการค�านวณ

ค่าหรอืดชันมีาตรฐานของผลการวจิยั เพือ่ประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ สรปุและอ้างองิ (อทุมุพร จามรมาน, 2531; 

นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2530) 

  4.3.2  การสังเคราะห์งานวิจัยนี้เป็นไปใน 2 ลักษณะ ต่อเนื่องกัน คือ

   1)  เป็นส่วนหนึง่ของงานวจิยั ได้แก่ กจิกรรมการศกึษาค้นคว้างานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง โดยการสงัเคราะห์

งานวิจัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบการวิจัย 

   2)  เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ และน�าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ 

มวลมนุษย์และสังคม 

 4.4 สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่เรื่องลิงลพบุรี

	 5.	 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ	

  5.1  ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

  5.2  ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้เรื่องลิงลพบุรี ที่สามารถใช้ในการก�าหนดนโยบาย วางแผน และบริหาร

จัดการเกี่ยวกับลิงลพบุรีได้อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม

  5.3  ผูเ้กีย่วข้องสามารถใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานทีส่ามารถบรูณาการการบรหิารจดัการให้สามารถอยูร่่วมกนั

ของลิงกับชุมชนในเขตเมืองเก่าลพบุรีได้อย่างมีความสุขต่อไป



2ลิงในประเทศไทยและพฤติกรรมลิง

	 1.	ชนิดของลิงในประเทศไทย

 ลงิเป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทีม่กีารแพร่กระจายอยูท่ัว่โลก จดัอยูใ่นอนัดบัไพรเมท (Order Primate) ส�าหรบั

ในประเทศไทยพบลิงกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนมากเป็นลิงแสม ดังแสดงในภาพ 1 

ประเทศไทยพบลิงกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนมากเป็นลิงแสม ดังแสดงในภาพ 

 
ภำพ	1 ข้อมูลการกระจายของลิงแสมทั่วประเทศไทยที่ได้จากการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม
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 กลุ่มลิงในประเทศไทยประกอบด้วย วงศ์ลิงลม (Family Lorisidae) วงศ์ลิงและค่าง (Family Cercopith-

ecidae) และวงศ์ชะนี (Family Hylobatidae) เมื่อดูจากลักษณะภายนอก ชะนี (gibbon) เป็นกลุ่มที่ไม่มีหาง  

ค่าง (langue or leaf monkey) มีส่วนหางยาวมากกว่าล�าตัว และลิง (monkey) เป็นกลุ่มที่มีหางสั้นจนถึงยาวกว่า

หรือเท่ากับความยาวของล�าตัว

 วงศ์ย่อยลงิ (Subfamily Cercopithecinae) สตัว์ในวงศ์ลงิทีไ่ม่ใช่กลุม่เอป (ape) และคน เป็นลงิทีม่กีระเพาะ

เป็นแบบง่าย (simple stomach) มกีระพุง้แก้ม (cheek pouch) ใหญ่ ขากรรไกรยาว ฟันแขง็แรงกินทัง้พชืและสตัว์ 

ลิงในประเทศไทยมีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่

  1.1  ลงิเสน (Stumped-tail macaque, Macacaarctoides) หางสัน้และเกอืบไม่มขีน ใบหน้าไม่มขีน 

ผิวหน้ามีรอยกระสีน�้าตาลแดงหรือสีแดง 

  1.2  ลิงไอ้เงี๊ยะหรือลิงวอกภูเขา (Assamese macaque, Macacaassamensis) มีหางยาวประมาณ

ครึง่หนึง่ของความยาวหวัรวมล�าตวั ขนแสกกลางกระหม่อมสัน้ มขีนและรปูร่างคล้ายลงิวอก ยกเว้นทีบ่รเิวณก้นและ

หางเป็นสีน�้าตาลหรือเทา 

  1.3  ลิงแสม (Long-tailed หรือ crab eating macaque หรือ cynomolgus monkey หรือJava 

monkey หรือ Philippine monkey, kra หรือ kera หรือirus monkey, Macacafascicularis) หางยาวโดยยาว

เท่ากับความยาวของหัวรวมล�าตัว ขนบนกระหม่อมชี้ไปทางด้านหลังจนมักเห็นเป็นจุกแหลม ในตัวผู้มีหนวดที่แก้ม

และเคราเหมือนลิงวอกและลิงอ้ายเงี้ยะที่มีอายุมาก 

  1.4  ลงิวอก (Rhesus macaque, Macacamulatta) ส่วนของหางยาวประมาณครึง่หนึง่ของความยาว

หัวรวมล�าตัวและห้อยลง ขนบนกระหม่อมสั้นและไม่แสกกลางและไม่เด่นเหมือนของลิงกัง ส่วนท้ายของล�าตัวเป็นสี

ออกแดงและผิวหนังบริเวณขาหนีบสีแดงสด 

 ลิงในลพบุรีจัดเป็นลิงในกลุ่มแม็กแคก (macaque) ซ่ึงอยู่ในวงศ์ Cercopithecidae ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ลิงวอกเป็นบรรพบุรุษของต้นตระกุลลิงฝูงแรกที่เข้ามาอยู่ที่ลพบุรี ลิงแสมเป็นสายพันธุ์ที่สองแต่ในปัจจุบันลิงแสม 

มีจ�านวนมากที่สุด รองลงมาคือลิงวอก

	 2.	ลิงแสม:	ลักษณะส�ำคัญทำงชีววิทยำที่มีผลต่อกำรแสดงพฤติกรรม

 ลิงแสมหรือลิงหางยาวเป็นลิงกลุ่มโลกเก่า (old-world monkey: OWM) (ลิงโลกเก่า หมายถึง ลิงที่พบ 

อยู่ในเฉพาะทวีปเอเชียและแอฟริกา) ลิงแสมพบกระจายตัวได้ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในธรรมชาติ 

พบได้ในสภาพทางนิเวศวิทยาที่หลากหลายในป่า บนต้นไม้ แหล่งน�้า ทุ่งหญ้า หรือชุมชนเมือง 

 ลงิแสมจดัว่าเป็นลงิทีอ่าศยัอยูบ่นต้นไม้ได้ดกีว่าลงิชนิดอืน่ในกลุม่เดยีวกนั ลกูลงิแสมแรกเกดิขนสดี�าจะเปลีย่น

เป็นขนสีปกติเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ลิงโตเต็มวัยขนสีน�้าตาลอ่อน หรือสีเทาทางด้านบนล�าตัว ส่วนล�าตัวด้านล่าง 

มสีอ่ีอนกว่าล�าตัวด้านบน (ยกเว้นลงิแสมทีว่นอทุยานโกสมัพี จงัหวดัมหาสารครามทีม่ขีนสเีหลอืงทอง) ใบหน้าสเีทา

น�้าตาล ตัวผู้มีหนวดที่ริมฝีปากบนและแก้ม ส่วนในตัวเมียมีหนวดที่ใต้คางและแก้ม ทั้งสองเพศพบมีหนังตาใกล้กับ

จมกูมสีขีาว มคีวามแตกต่างของลกัษณะในทัง้สองเพศโดยตัวผูใ้หญ่กว่าตวัเมยี ส่วนหางทีย่าวไม่สามารถใช้ห้อยโหน

กิง่ไม้ได้เหมอืนกลุม่ลิงโลกใหม่ (new world monkey: NWM) (ลงิโลกใหม่ หมายถึง ลงิทีพ่บอยูใ่นเฉพาะทวปีอเมรกิา) 
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ตำรำง	2 ลักษณะโครงสร้างของลิงแสมที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรม

โครงสร้ำงทำงร่ำงกำย รำยละเอียด ผลต่อพฤติกรรม

ระบบทางเดินอาหาร กระพุ้งแก้มซ่อนอาหาร กินอาหารท่ีหลากหลายแต่ไม่มีอาหารท่ี

จ�าเพาะต่อชนิดสัตว์ การลดจ�านวนฟัน ขนาดและรูปร่างของฟัน

ที่แตกต่างกัน ส่วนมากกินทั้งพืชและสัตว์

เก็บสะสมอาหาร 

กินอาหารได้หลากหลายชนิด

ระบบกระดูก

และกล้ามเนื้อ

แนวกระดูกสันหลังพัฒนามาตั้งตรงมากขึ้นเพื่อเคลื่อนที่ด้วยขา 

2 ข้าง ความยาวของส่วนขาและแขนข้ึนอยู่กับสถานที่อยู่อาศัย 

(บนพื้นดินหรือบนต้นไม้) กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง

รูปแบบการเคลื่อนไหวส่วนมากเป็นแบบ 2 ขาหลัง และทั้ง 4 ขา 

ขาลงน�า้หนกัพืน้เป็นแบบทัง้ฝ่าเท้าปกตมิ ี5 นิว้ท้ังขาหน้าและหลงั

ปลายนิ้วเป็นเล็บ (nail) บางชนิดก็เป็นกรงเล็บ (claw) นิ้วแรก

ของมือ (thumbs) และเท้า (big toes) ที่สามารถเคลื่อนที่มาอยู่

ตรงข้ามนิว้อ่ืน ๆ  ได้ทกุนิว้หรอืนิว้หวัแม่มอืสามารถยืน่ออกไปแตะ

ปลายนิ้วที่เหลือทั้งสี่ในมือข้างเดียวกันได้ นิ้วมือมีแผ่นผิวหนังที่

ประกอบด้วยโครงสร้างซึง่ช่วยเพิม่การรบัสมัผสัท่ีละเอยีดได้ดข้ึีน

การเคลื่อนไหวเช่น การปีน 

การไต่ การกระโดด เป็นต้น

การหยิบ จับและฉวย

การขว้าง การข่วน

การสัมผัส

ระบบประสาท การมองเห็นมีการพัฒนาดีมากรวมทั้งสามารถแยกสีต่าง ๆ 

ตาอยู่ในต�าแหน่งด้านหน้าตรง สามารถมองเห็นภาพด้วยตา

ทั้งสองพร้อม ๆ กัน และท�าให้เห็นภาพที่มีระยะทาง

และความลึกชัดเจนขึ้น

สมองมีลักษณะซับซ้อนโดยเฉพาะที่ส่วนของสมองใหญ่ 

และสมองมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดล�าตัว

การเรียนรู้ การจดจ�า

การปรับตัว

      

 

ตำรำง	1 ข้อมูลทางชีววิทยาบางประการของลิงแสม

รำยกำร ข้อมูลทำงชีววิทยำ

น�้าหนักตัว (กิโลกรัม)

 เพศผู้ 4-8

 เพศเมีย 2-6

ช่วงอายุเฉลี่ย (ปี) 15-25

วัยเจริญพันธุ์ (ปี) 3-4

อายุพร้อมผสมพันธุ์ (ปี) 4-5

ระยะตั้งท้อง (วัน) 153-179 (เฉลี่ย 165 วัน)

จ�านวนลูก (ตัว) 1

อายุหย่านม (เดือน) 14-18

ระยะระหว่างการเกิดลูก (เดือน) 18
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	 3.	พฤติกรรมของลิง

 พฤติกรรมของกลุม่ลงิมกีารปรบัตัวให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม และการทีเ่ป็นสัตว์สงัคมรวมทัง้พฤตกิรรมของกลุม่ลงิ

ส่วนมากมาจากการเรียนรู้ และมีบางส่วนมาจากสัญชาตญาณนั้นท�าให้สัตว์ในกลุ่มนี้อยู่รอดได้ดีในสภาพธรรมชาติ 

ลิงเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่นิ่ง มีความตื่นตัว อยากรู้อยากเห็น มืออยู่ไม่เฉย ในสภาพธรรมชาติถ้าสัตว์ไม่กินหรือหาอาหาร  

ลิงจะใช้ชีวิตส่วนมากในการเล่น กระโดด เหวี่ยงตัวและว่ายน�้าและด�าลงน�้า ลิงแสมส่วนมากออกหากินและด�าเนิน

กิจกรรมตอนกลางวัน กลุ่มลิงท่ีหากินกลางวันอยู่รวมกันเป็นฝูงมากกว่ากลุ่มลิงที่หากินกลางคืน วงจรการด�าเนิน

กิจกรรมขึ้นกับสภาพฤดูกาล ในสภาพธรรมชาติใช้เวลาประมาณ 60% ส่วนมากไปกับการหาอาหารหากินช่วงเช้า 

พักผ่อนในช่วงเวลากลางวันพฤติกรรมในขณะที่พักพบว่ามีการนอนหลับ การเล่น การท�าความสะอาดตัว พร้อมกับ

ลูกลิงมีพฤติกรรมการเล่น ในขณะที่สัตว์อายุมากจะนอนและการท�าความสะอาดล�าตัว การกินอาหารจะหาอาหาร

เพิ่มในช่วงเย็นที่ใกล้กับที่นอน ในธรรมชาติต�าแหน่งท่ีสัตว์นอนมักพบนอนบนต้นไม้ ขณะนอนพบการกอดกัน 

มีจุดประสงค์ในการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ลิงไม่ชอบกรงเลี้ยงที่สัมผัสแล้วมีความเย็น หรือกรงสร้างจากวัสดุ 

ที่ส่งเสียงดัง ชอบวัสดุที่สัมผัสแล้วอุ่นหรือเคี้ยวแทะได้ 

 ลิงมีความสามารถในการจดจ�า การเรียนรู้ดี มีทักษะการใช้มือ และการมองเห็นซ่ึงถือมีความส�าคัญในการ

สือ่สาร การเห็นส ีการแสดงสหีน้า และท่าทางร่างกายซึง่ใช้เป็นการสือ่สารในระว่างลงิด้วยกัน รวมท้ังเพือ่การผสมพนัธุ์

 พฤตกิรรมทางสงัคม สิง่ทีท่�าให้ชวีติลงิแต่ละตวัแตกต่างกนัคอื การเข้ารวมกลุม่สงัคมและตอบสนองได้อย่าง

เหมาะสม ลิงจัดว่าเป็นสัตว์ที่มีสังคมมาก พบว่าลิงแสดงอาการที่ผิดปกติมากเมื่อไม่ได้เข้าร่วมกับฝูงสังคมเดิมหรือ 

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการกระตุ้น เช่น เครียด ซึมเศร้า การแสดงพฤติกรรมซ�า้เดิมที่ไม่มีความหมาย (stereo-

typic behavior) เป็นต้น ในกลุ่มลิงโลกเก่าส่วนมากมักอยู่รวมกันเป็นฝูงที่ประกอบด้วยทั้งสองเพศ ในฝูงแสม 

มีจ�านวนถึง 58 ตัว ในกลุ่มสังคมของลิงรวมถึงลิงแสมแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กย่อย เรียกว่า matrilines กลุ่มย่อยน้ี

ประกอบด้วยแม่ลิงและลูก ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดมาอยู่รวมกัน ในกลุ่มเล็กย่อยนี้มีล�าดับในการดูแล 

และแสดงอาการข่ม ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากตัวแม่มาสู่ลูกและยังคงอยู่ในสายของชั้นแม่พันธุ์ตัวนั้น ส่วนลูกลิงตัวผู้

ภำพ	2 วงจรชีวิตลิงแสม

       

  

      

 

      

 

 

 

    

     

ลอดลูก 

ลูกเพศเมียอยู่กับ ูงแม ่

ลูกเพศ ู้ออกจาก ูงเดิม

ไปหา ูงใหม่ 

 

ลิงแสมเพศเมีย ลิงแสมเพศ ู้ 

ตั้งท้อง 

 

 
ลิงแสมเพศ ู้ +
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อยูแ่ยกออกไปจากฝงูแม่ หรอืฝงูลงิวยัเดก็ในช่วงทีล่กูลงิก่อนเข้าสูว่ยัเจรญิพนัธุท์ีอ่ายปุระมาณ 4-6 ปี และจะย้ายไป

ยงัฝงูใหม่แต่ยงัไม่แสดงการก้าวเข้าสูล่�าดบัของฝงูจนกว่าจะอายอุย่างน้อย 7 ปี และทีป่ระมาณอาย ุ9 ปี จงึจะพยายาม

เข้ายึดเป็นลิงเพศผู้ที่อยู่ในล�าดับสูงสุดหรือจ่าฝูง (alpha male or highest ranking male) ถ้าท�าไม่ส�าเร็จก็ต้อง

ย้ายไปหาฝูงใหม่และพยายามเป็นลิงจ่าฝูงให้ได้ เมื่อลิงเพศผู้เข้าไปในฝูงใหม่และสามารถเป็นจ่าฝูง และจะด�ารงอยู่

ในต�าแหน่งนี้ประมาณสามปี และจะฆ่าลูกลิงที่ไม่ได้เกิดจากตัวเอง เมื่อตัวเมียไม่ได้เลี้ยงลูกจะท�าให้กลับมาเป็นสัด

ได้เร็วขึ้นเพื่อจะได้รับการผสมเร็วขึ้น แต่ลูกลิงเพศเมียอยู่กับฝูงลูกลิงและกับฝูงย่อยกับแม่ตลอดไป ดังนั้นในฝูง 

ลงิแสมสดัส่วนลงิเพศเมยีมากกว่าเพศผู ้เพศผูม้โีอกาสเลอืกเพศเมยีได้มากกว่า ในฝงูลงิแสมมกีารผสมแบบหลายตวั

ในทัง้สองเพศ เพศผูท้ีอ่ยูใ่นล�าดบัสงูสดุสามารถผสมพนัธุก์บัลงิเพศเมยีตวัอืน่ ๆ  มอี�านาจเลอืกกินอาหารก่อน หากนิ

ภายในกลุม่ได้มากกว่าลงิเพศผูท้ีม่ลี�าดบัทางสงัคมทีต่�า่กว่า ส่วนลงิทีม่ลี�าดบัทางสงัคมต�า่จะหากนิไกลออกไปจากฝงู 

ในเรื่องของการผสมพันธุ์เพศผู้มีล�าดับสูงมีโอกาสในการเข้าผสมพันธุ์และเป็นพ่อของลูกลิงส่วนมาก ส่วนเพศผู้ 

ที่มีล�าดับรองลงมา (second-ranking male or beta male) จะเข้าผสมในประมาณ 20% ของฝูงที่เหลือ ส่วนลิง

ตวัเมยีทีเ่ป็นเพศเมยีในล�าดบัสงัคมสงูสดุ (alpha female) คงสถานภาพความสมัพนัธ์กบัเพศผูล้�าดบัสงูด้วยการเลยี

ท�าความสะอาดตัว โดยจะแสดงอาการเลียบ่อยและจะเข้าไปขัดขวางตัวเมียล�าดับรองลงไปที่เข้ามายุ่งกับลิงจ่าฝูง 

ส่วนเพศผูล้�าดบัอืน่ ๆ  จะมพีฤติกรรมการเลยีเพศเมยีพบบ่อย ๆ  ในช่วงเป็นสดั ลงิตวัผู้จะยอมรบัตวันอกฝงูเฉพาะตวัเมยี

และจะขับไล่ตัวผู้ตัวอื่น ตัวเมียล�าดับสังคมสูงจะได้รับผลประโยชน์มากเนื่องจากหาอาหารง่ายและมีความปลอดภัย

จากผู้ล่า และประสบความส�าเร็จในการสืบพันธุ์สูง นอกจากนี้การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในเพศเมียที่มีล�าดับทางสังคม 

ที่สูงกว่าพบว่าเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้เร็วกว่าลิงเพศเมียที่มีล�าดับทางสังคมที่ต�่ากว่า รวมทั้งลูกลิงที่เกิดจากแม่ลิงที่มี

ล�าดับทางสังคมที่สูงกว่านั้นพบว่ามีโอกาสอยู่รอดสูงกว่า 

 ส่วนในสภาพกรงเลี้ยงพวกชั้นสูงจะกินอาหารที่ให้จนอิ่มก่อนถ้าผู้เลี้ยงให้อาหารไม่พอ พวกลิงที่มีล�าดับ 

ทางสังคมต�่าอาจอดอาหารตายได้ นอกจากนี้ในสภาพกรงเลี้ยงตัวผู้จะฆ่าลูกอ่อนโดยเฉพาะตัวผู้เพื่อที่จะได้ผสม 

แม่ลงิได้เรว็เนือ่งจากแม่ลงิจะเป็นสดัเรว็ขึน้เมือ่ลกูตายและปิดโอกาสไม่ให้ลกูลงิขึน้เป็นจ่าฝงูแทน พฤติกรรมทีส่ามารถ

ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงล�าดับชั้นทางสังคมได้แก่พฤติกรรมการยิงฟัน (Bared-teeth display) ซึ่งเป็นการแสดงการยิงฟัน

ของลิงที่มีล�าดับชั้นต�่ากว่าเพื่อบ่งบอกถึงความอ่อนน้อมของตัวมันเองและการยอมให้แก่ลิงที่มีต�าแหน่งสูงกว่า ส่วน

พฤตกิรรมการท�าความสะอาด (Grooming) เสมอืนเป็นการเชือ่มสมัพนัธ์ทีท่�าให้ระบบสงัคมของกลุม่ลงิคงอยูไ่ด้และ

เป็นการรักษาสุขอนามัยของสัตว์ ส่วนมากการกระท�าพฤติกรรมการท�าความสะอาดในกลุ่มลิงโลกเก่ามักใช้มือ

มากกว่าปากพฤติกรรมการท�าความสะอาดสามารถแยกเป็น (1) การท�าความสะอาดตัวเอง (self grooming) ด้วย

การเลียบริเวณปาก ล�าตัวและตามขาหรืออาจใช้ฟันกัดบริเวณที่คันและกัดขนทิ้ง และ (2) การท�าความสะอาด 

ระหว่างกัน (mutual หรือ social grooming) เป็นพฤติกรรมที่สัตว์ตัวหนึ่งท�าความสะอาดให้แก่สัตว์ตัวอื่น ลิงที่มี

ล�าดับชัน้ต�า่กว่าจะเข้ามาเลียสตัว์ท่ีมลี�าดบัในฝงูทีส่งูกว่า การข่มสตัว์ทีมี่ล�าดับชัน้ทางสังคมสงูมีแนวโน้มมาครอบครอง

หรือแทนที่ การใช้ทรัพยากร (เช่น การผสมพันธุ์ พื้นที่ อาหาร) จากสัตว์ที่มีสถานะทางสังคมที่ต�า่กว่า การจัดระบบ

ตามล�าดับขั้นไม่ได้เป็นแบบท่ีแน่นอนตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงข้ึนกับปัจจัยต่าง ๆ (เช่น อายุ เพศ การก้าวร้าว 

ความฉลาด เป็นต้น) การติดต่อสื่อสาร ติดต่อผ่านทางกลิ่น ท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า และการส่งเสียงร้อง 

บางการสื่อสารเป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัติที่บ่งบอกสภาพอารมณ์ (กลัว ตื่นเต้น โกรธ) 

 การผสมพนัธุ ์ผลผลติการสบืพนัธุเ์ป็นตวัเชือ่มของเพศเมยีทีส่ถานะล�าดบัสงู เพศเมยีทีส่ถานะล�าดบัสงูสามารถ

ให้ก�าเนิดลูกลิงในช่วงชีวิตมากกว่าตัวเมียที่อยู่ในล�าดับที่ต�่ากว่าจากการที่เร่ิมตั้งท้องต้ังแต่อายุน้อย มีโอกาสเข้าถึง

อาหารมากกว่า ได้รับการปกป้องจากผู้ล่าโดยลิงตัวอื่น ๆ ลดโอกาสที่จะถูกท�าอันตรายจากลิงเพศเมียที่อยู่ในล�าดับ

ชั้นท่ีต�่ากว่า รวมทั้งลูกที่เกิดมีโอการมีชีวิตรอดสูงกว่า ในกลุ่มลิงยกเว้นมนุษย์และชิมแพนซี เพศเมียผสมพันธุ์เป็น
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ฤดูกาลหรือมีรอบการผสม ซึ่งในช่วงที่รับการผสมมีการเปลี่ยนแปลงทางภายนอกที่เพศผู้สังเกตเห็นได้ การปกป้อง

เพศเมยีทีจ่ะผสมพนัธุจ์ากตวัผู ้เพศผูใ้นล�าดบัชัน้ทางสงัคมทีต่�า่กว่าหาโอกาสทีเ่ข้าผสมพนัธุถ้์าลงิทีล่�าดบัชัน้ทางสังคม

สูงกว่าไม่ได้เข้ามาปกป้องตัวเมีย ในกลุ่มลิงแสมการบวมของผิวหนังรอบอวัยวะเพศนั้นไม่เด่นชัดเหมือนลิงโลกเก่า

กลุ่มอื่น ๆ 

 หลังคลอดลูกอยู่กับแม่ลิงเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนกว่าที่จะพึ่งพาตัวเองได้ ลิงเพศผู้ไม่ได้ช่วยเลี้ยง แม่ลิง

ต้องท�าหน้าที่ในการเลี้ยงดู ท�าความสะอาด ปกป้องอันตราย การสอนพฤติกรรมทางสังคม ลิงเพศเมียวัยที่โตขึ้นมา 

ยังคงอยู่ในฝูงแม่ที่คลอดมา ส่วนในเพศผู้จะออกจากฝูงไปเมื่อใกล้ช่วงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ นอกจากนี้ภายในกลุ่มลิง

พบว่ามีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ส่งจากรุ่นหนึ่งของสัตว์ไปอีกรุ่นหนึ่งได้



3ลิงกับเมืองลพบุรี

	 1.	 ลิงกับเมืองลพบุรี

 จงัหวดัลพบรุเีป็นแหล่งอารยธรรมทีซ้่อนทบักนัหลายยคุสมยั หลักฐานทางประวติัศาสตร์ได้ปรากฏอยูใ่นเขต

เมืองเก่าลพบุรีที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี อยุธยาจวบจนสมัยรัตนโกสินทร์ ในเขตเมืองเก่า

ลพบรุพีบร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดทีีแ่สดงถงึความรุง่เรอืงในอดตีเป็นจ�านวนมาก ท�าให้มนีกัท่องเทีย่วเดนิทาง

เข้ามาท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าลพบุรีเป็นจานวนมาก โดยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยม คือ การถ่ายรูปลิง 

การให้อาหารลงิ และการสมัผสักบัลิง เป็นต้น การท่องเทีย่วชมลงิพบในหลายพืน้ทีข่องประเทศไทย กิจกรรมส่วนใหญ่

เป็นการชมลงิและให้อาหารลงิ พืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่ว ได้แก่ พระปรางค์สามยอด จงัหวดัลพบุรี เขาสามมขุ จงัหวัดชลบรีุ 

เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี เขาช่องกระจก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงชุมชนสามารถใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรสัตว์ป่าได้ แต่จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาให้อาหารลิง ท�าให้ลิงเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการด�ารงชวีติ เช่น การแยง่ของจากนกัท่องเทีย่ว การใกล้ชดิระหว่างนกัท่องเทีย่วกบัลงิ อาจมคีวามเสีย่งทีต่ดิโรค

จากสัตว์ ท�าให้เกิดปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์ทาง 

การท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี 

  ตามต�านานของเมืองลพบุรีมีเรื่องเล่ากันมาว่า บริเวณท่ีเป็นศาลลูกศรในปัจจุบันได้มีแท่งหินที่แช่น�้าอยู่  

ซึง่เช่ือกนัว่าเป็นศรของพระราม โดยความเชือ่นีม้คีวามเกีย่วเนือ่งกบัเร่ืองรามเกยีรติต์อนหนึง่ คอื เมือ่คร้ังทีพ่ระราม

ทรงมีชัยชนะเหนือทศกัณฑ์แล้ว พระองค์ได้ปูนบ�าเหน็จรางวัลให้แก่บรรดาแม่ทัพนายกองโดยถ้วนหน้า ส�าหรับ

หนุมานทหารเอกนั้นทรงเห็นว่าเหนื่อยมาก และมีความชอบมาก แต่ก็มีความผิดมิใช่น้อย ถึงกระนั้นก็ยังทรงเอ็นดู

และโปรดปรานเป็นพิเศษยิ่งกว่า แม่ทัพนายกองคนอื่น ๆ ท�านองว่าพระรามจะแกล้งหนุมานผู้มีฤทธิ์ ดังนั้น 

การพระราชทานบ�าเหน็จรางวัล และประทานเมืองจึงเป็นไปโดยวิธีพิสดาร กล่าวคือ ทรงรับสั่งกับหนุมานว่า  

“เจ้าลิงเผือก เจ้ามีความชอบในการสงครามหนักหนาจะประทานเมืองให้เจ้า แต่ที่ใดนั้นยังไม่ทราบ ขอเพียงแต่เจ้า

เหาะตามศรท่ีข้าแผลงไป เมือ่ศรข้าตกทีใ่ด ท่ีนัน่แหละคอืทีซ่ึง่ข้าประทานให้เจ้า” เมือ่หนมุานรับทราบแล้ว พระราม

ก็แผลงศรไป หนุมานได้เหาะตามกระชั้นชิด ปรากฏว่าศรของพระรามตกลงมายังพื้นที่อันเป็นเมืองลพบุรีนี่เอง ศรนี้

เมือ่ปักตกลงพืน้ดนิแล้ว หนมุานกไ็ด้เอาหางกวาดตะล่อมดนิเป็นเครือ่งหมายไว้ ฉะนัน้พืน้ทีเ่มอืงลพบรุจึีงมสีภาพสงู

คล้ายเกาะ และศรอันทรงฤทธิ์ของพระราม เมื่อแรกปักดิ่งลงสู่พื้นดิน ณ เมืองลพบุรี แล้วพลันท�าให้ดินทั่วบริเวณ

เมอืงร้อนระอไุปด้วยอ�านาจแห่งศรของพระราม จนในไม่ช้าความร้อนแรงของศรทีถ่่ายเทลงพืน้ดนิ ท�าให้พืน้ดนิของ

เมืองลพบุรีสุกเป็นสีขาวอยู่ทั่วไป ทั้งนี้ยังเชื่อมาจนทุกวันนี้ถึงเรื่องดินสุก เพราะอ�านาจศรของพระราม โดยดินสุกนี้

ในปัจจุบันที่เรารู้จักกัน เรียกว่า “ดินสอพอง” กลายเป็นสินค้าส�าคัญของเมืองลพบุรี และเรื่องราวยังมีต่อไปอีกว่า 

เมือ่หนมุานสร้างเมอืงลพบรุเีสรจ็แล้ว พระรามจงึประทานนามว่า “ลพบรุ”ี อนัหมายถงึเมอืงของพระลพ ผูเ้ป็นโอรส

องค์หนึ่งของพระราม และหนุมานก็นับถือพระลพ พระโอรสของพระรามเสมือนหนึ่งบิดาของตน 
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 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมืองลพบุรีมีต�านานความผูกพันกับลิงมาเป็นระยะเวลานาน จึงท�าให้สามารถน�า 

เรื่องราวในวรรณกรรมรามเกียรติ์มาผูกร้อยให้เข้ากับต�านานพื้นเมือง ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเมืองลพบุรีทุกวันนี้ยังมี 

ฝงูลงิเป็นจ�านวนมากเข้ามาอาศยัอยู่ภายใน ตัวเมอืงเก่า แถบโบราณสถานท่ีส�าคญั เช่น ปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ 

เป็นต้น เสมือนว่าเป็นการเป็นการสืบต่อเรื่องราวต�านานของลิง (หนุมาน) ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงทุกวันได้เป็นอย่างดี 

เนือ่งจากบางคนกล่าวว่าลิงทีอ่ยูใ่นตวัเมอืงลพบรุเีป็นลกูหลานหนมุานทีส่บืทอดกนัมา ส�าหรบัเรือ่งราวของลงิลพบุรี

ตามท่ีสบืค้นได้จากหลกัฐาน โดยไม่เชือ่มต่อกบัต�านาน กล่าวกันว่า ผูค้นท่ีไปเทีย่วเตร่แถบลพบรุแีต่ก่อนกไ็ม่เคยเหน็

ฝูงลิง โดยสันนิษฐานว่าเรื่องหนุมานที่เล่าสืบต่อกันมาอาจเป็นเพียงนิทาน จนเมื่อในรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาส 

เที่ยวเมืองลพบุรี และได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ “ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา” ในปี พ.ศ. 2421  

ก็ไม่ปรากฏว่ามีฝูงลิงอยู่ในเมืองลพบุรี 

 เมื่อล่วงมาอีกช้านานจนเม่ือมีการตั้งโรงทหารบกที่ใกล้กับศาลพระกาฬ ได้ยินว่ามีลิงพลัดเข้ามาครัวหนึ่ง  

พวกทหารได้ให้ข้าวกิน แต่นั้นก็มีพวกลิงเข้ามาอยู่อาศัยที่บริเวณต้นไทรในศาลพระกาฬจนถึงทุกวันนี้ และได้แพร่

ขยายพันธุ์จนกลายเป็นลิงฝูงใหญ่อยู่บริเวณโบราณสถานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกล่าวกันว่าผู้คนที่มากราบไหว้เจ้าพ่อ

พระกาฬก็ได้แบ่งปันอาหารที่เหลือจากการเซ่นไหว้ให้กับฝูงลิงที่อยู่ในบริเวณศาลพระกาฬ จึงท�าให้ฝูงลิงปักหลัง 

อยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยในปัจจุบันนี้ลิงลพบุรีก็ยังคงอาศัยร่วมอยู่กับโบราณสถานอย่างกลมกลืน ถึงแม้ว่าบางครั้ง

ลงิจะมกีารสร้างความเสยีหายให้กบัโบราณสถาน เช่น การปืนป่ายขึน้ไปบนยอดปรางค์ การทิง้เศษอาหารเลอะเทอะ 

เป็นต้น แต่กล่าวได้ว่าลิงลพบุรีก็เป็นตัวเพิ่มสีสัน และเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานเมืองลพบุรีด้วยเช่นกัน

 ด้วยความส�าคญัของชมุชนเมอืงทีอ่ยูร่่วมกบัลงิ อนัเป็นส่วนหนึง่ของวถิชีวีติชมุชนเมอืงในเขตเมอืงเก่าลพบรุี 

ลงิลพบรุไีม่ปรากฏหลกัฐานทีแ่น่ชดัว่าได้อพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานร่วมกบัชมุชนเมอืงตัง้แต่เมือ่ไหร่ มเีพยีงข้อสนันษิฐาน

ทางธรรมชาติที่พอจะสามารถอธิบายสาเหตุ การเข้ามาอยู่ของลิงในชุมชนเมืองลพบุรี ซึ่งเริ่มต้นจากบันทึกของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช เสด็จประพาสเมืองลพบุรีในปี พ.ศ. 2421 ทรงอธิบายว่าสภาพ

แวดล้อมโดยรอบศาลพระกาฬมีสภาพแวดล้อมร่มครึ้มเป็นป่าล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่เช่น ต้นไทรหรือต้นกร่าง  

แต่จากบนัทกึของพระองค์กไ็ม่ได้ทรงอธบิายถงึการมอียูข่องฝงูลงิแต่อย่างใด ดงันัน้การพจิารณาถงึสาเหตกุารเข้ามา

ตั้งถิ่นฐานของลิงในเมืองเก่าลพบุรีจึงเป็นข้อสันนิษฐานของนักวิชาการหรือผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ โดยพิจารณา 

จากบนัทกึของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วมหาราช ว่าพืน้ท่ีโดยรอบศาล พระกาฬเป็นป่าร่มครึม้ ควบคู่

กับศาลพระกาฬเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มักจะมีผู้คนน�าอาหารมาเซ่นไหว้เจ้าพ่อพระกาฬอย่างต่อเนื่อง ลิงฝูงหนึ่ง 

ทีห่ากินอยูใ่นป่าละแวกนัน้จงึพากันมาหากนิอาหารทีเ่หลอืจากการเซ่นไหว้และเริม่เรยีนรูว่้าหากมาทีแ่ห่งนีจ้ะต้องมี

อาหารกนิ กระทัง้ในสมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม เมอืงลพบรุไีด้รบัการปรบัปรงุให้เป็นเมอืงทีท่นัสมยั ศาลพระกาฬ

จึงได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2494-2496 พร้อมกับช่ือเสียงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพระกาฬ 

ที่เลื่องลือไปไกลจึงมีผู้คนเข้ามากราบไหว้ทั่วสารทิศและด้วยความเมตตาที่มีต่อสัตว์ร่วมโลก อีกทั้งด้วยความเชื่อ 

ที่เกิดจากต�านานเรื่องรามเกียรติที่จังหวัดลพบุรีเป็นเมืองของหนุมานและเป็นเมืองของลิง ลิงที่มากินอาหาร 

ในศาลพระกาฬจงึเป็นบรวิารของเจ้าพ่อพระกาฬ ดงันัน้การยอมรบัให้ฝงูลงิเข้ามาหากนิอาหารในศาลพระกาฬและ

พื้นที่โดยรอบจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆเป็นล�าดับ ทั้งนี้เมื่อลิงสามารถเรียนรู้ว่าที่แห่งใด

มอีาหารให้กนิอย่างบรบิรูณ์ ลงิจงึเกดิพฒันาการด้านการปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม่และไม่เหน็ความส�าคญั

ในการย้ายถิ่นฐานเพ่ือออกหากินตามธรรมชาติอีกต่อไปจึงตั้งถิ่นฐานโดยไม่อพยพย้ายถิ่น แต่ด�ารงพันธุ์ออกลูก 

ออกหลานขยายจ�านวนประชากร และค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ จวบจน

ปัจจุบัน (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2542: 78-79 น.) จากพัฒนาการของเมืองที่มีปัจจัยแวดล้อมด้านท�าเลที่ตั้งและ 
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สภาพทางภมูศิาสตร์เหมาะสมแก่การตัง้ถิน่ฐานเป็นชมุชนเมอืง โดยเฉพาะชมุชนเมอืงด้านการซือ้ขายและแลกเปลีย่น

สนิค้าและทรพัยากรในรปูแบบต่างๆ เขตเมอืงเก่าลพบรุโีดยพืน้ฐานจงึเป็นชมุชนเมอืงย่านการค้าทีส่�าคญัของภมิูภาค 

โดยมีมรดกทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความชัดเจนในการเป็น

เมืองศูนย์กลางส�าคัญของประเทศมาโดยตลอด กระทั้งการขยายตัวของเมืองขยายขอบเขตเข้าไปหาสภาพแวดล้อม

ธรรมชาตมิากขึน้จงึส่งผลให้เกดิการอพยพย้ายถิน่และขยายการด�ารงพนัธุข์องลงิทีอ่าศยัอยูต่ามธรรมชาตเิข้ามาเป็น

ลิงที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของชุมชนเมือง 

 ทั้งนี้การที่ย่านตลาดหรือแหล่งพาณิชยกรรมในเขตเมืองเก่าลพบุรีมีวิกฤติขั้นรุนแรงต่อปัญหาการขาด

สุขลักษณะ ความสะอาดของสภาพแวดล้อมกายภาพ และความปลอดภัยอันเนื่องมาจากลิง เมื่อพิจารณาปัญหา 

ในภาพรวมพบว่า ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นมักจะมีความรุนแรงเข้มข้นสูงในบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อมเมืองเป็นย่าน

การค้าทีม่ลีกัษณะอาคารบ้านเรอืนเป็นตึกแถวหรอือาคารพาณชิย์วางตัวเรยีงตดิต่อกนัอย่างหนาแน่น ซึง่การออกแบบ

อาคารจะเน้นประโยชน์ใช้สอยพืน้ทีภ่ายในอาคารให้มคีณุภาพทีด่กีว่าพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร อนัเป็นผลให้การใช้สอย

พื้นที่ภายนอกอาคารของคนในชุมชนไม่ได้รับความนิยมหรือไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการใช้สอยอย่างมีคุณภาพ  

อีกทั้งพื้นที่ภายนอกอาคารยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะอากาศร้อน มลพิษและฝุ่นควันจาก 

ความหนาแน่นของการจราจร อีกทั้งภูมิทัศน์ชุมชนที่มีการต่อเติมอาคารบ้านเรือนโดยปราศจากระบบระเบียบ 

ในการควบคุมอย่างชัดเจนให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม ลักษณะดังกล่าวล้วนเป็นผลท�าให้การใช้ประโยชน์พื้นท่ี

ภายนอกอาคารของชุมชนถกูปล่อยปะละเลยการใช้สอยและการจดัการสภาพแวดล้อมจึงเป็นโอกาสและพืน้ทีส่�าคญั

ท�าให้ลงิทีม่คีวามต้องการในการขยายอาณาเขตครอบครองเพือ่การอยูอ่าศยัและการหากนิสามารถเข้ายดึครองพ้ืนที่

และครอบครองการใช้ประโยชน์พืน้ทีภ่ายนอกอาคารของคนในชมุชนได้โดยปราศจากการขดัขนื ซึง่การศกึษาประเดน็

ด้านสภาพแวดล้อมเมืองที่เกี่ยวเน่ืองกับลิงและชุมชนเมื่อพิจารณาในรายละเอียดการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ของลิง

และคนในเขตเมืองเก่าลพบุรี โดยเฉพาะบริเวณที่มีคนกับลิงอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น 

 จากการศึกษาพบว่าลิงส่วนใหญ่เป็นลิงแสมซ่ึงมีลักษณะสัณฐานวิทยามีหางยาวเป็นสองเท่าของล�าตัว  

ขนกลางหัวสีเข้มแหลมชีข้ึน้คลา้ยจกุ (ภาพ 1 ก) อย่างไรก็ตามพบว่ามลีิงทีม่ีลกัษณะหางยาวคลา้ยลิงแสม ขนบนหัว

เรียบกวาดไปทางด้านหลัง (ภาพ 1 ข) ปะปนอยู่ในกลุ่มบ้างแต่เป็นส่วนน้อย

  

ภำพ	1  ลกัษณะสณัฐานวทิยาของลงิลพบรุ ี(ก) ลงิแสมมขีนกลางหวัสเีข้มแหลมชีข้ึน้คล้ายจุก (ข) ลงิทีม่หีางยาวคล้ายลงิแสม  

 ขนบนหัวเรียบกวาดไปทางด้านหลัง

(ก) (ข)
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ลิงลพบุรีจะอาศัยนอนประจ�าอยู่ 2 พื้นที่หลัก ๆ (ภาพ 2) ได้แก่

 

 1. บริเวณที่ลิงใช้อาศัยนอนประจ�าบนพระปรางค์สามยอด (GR1) (14°48'10"N 100°36'50"E)

 2. บริเวณที่ลิงใช้อาศัยนอนประจ�าบนตึก ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มย่อย ได้แก่

  กลุ่มที่ 1 อาศัยบริเวณโรงหนังมาลัยรามา (GR2) (14°48'5"N 100°37'1"E)

  กลุ่มที่ 2 อาศัยบริเวณท่ารถตู้หน้าศาลพระกาฬ (GR3) (14°48'8"N 100°36'55"E)

  กลุ่มที่ 3 อาศัยบริเวณร้านชโยวานิช (GR4) (14°48'10"N 100°36'54"E)

  กลุ่มที่ 4 อาศัยบริเวณโรงแรมเมืองทอง (GR5) (14°48'10"N 100°36'53"E)

  กลุ่มที่ 5 อาศัยบริเวณตลาดมโนราห์ (GR6) (14°48'9"N 100°36'46"E)

  กลุ่มที่ 6 อาศัยบริเวณร้านเซ่งเฮง (GR7) (14°48'3"N 100°36'49"E)

  กลุ่มที่ 7 อาศัยบริเวณตลาดสระแก้ว (GR8) (14°47'88"N 100°38'0"E)

 แหล่งหากินของลิงเมืองเก่าลพบุรีมีลักษณะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากบริเวณโดยรอบแหล่งพักอาศัย ได้แก่  

แหล่งท่องเทีย่ว พ้ืนทีเ่ชือ่มโยงการท่องเท่ียวและพืน้ท่ีสาธารณะในย่านการค้า โดยพืน้ทีด่งักล่าวจะมกีารให้อาหารลงิ 

อันเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเที่ยวชมลิง ส่วนพื้นที่สาธารณะของเมืองในย่านการค้าและพื้นที่เชื่อมโยงการ 

ท่องเที่ยวจะก�าหนดให้เป็นพื้นที่การให้อาหารลิงและพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้อาหารลิง แต่มีการลักลอบให้อาหารลิง 

เป็นประจ�า ในการนี้แหล่งหากินของลิงฝูงต่าง ๆ ในเมืองเก่าลพบุรี ประกอบด้วย

 - ซุม้ประตคู่ายสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชหน้าศาลพระกาฬรมิทางรถไฟจดัเป็นพืน้ทีห่ากนิหลกัของลงิ

จ�านวน 4 ฝูง ได้แก่ ลิงฝูงพระปรางค์สามยอด ลิงตึกกลุ่มร้านชโยวานิช ลิงฝูงโรงหนังมาลัยรามา และลิงฝูง 

ตลาดมโนราห์บริเวณหลังศูนย์เด็กเล็กและโรงแรมเมืองทองเป็นประจ�า โดยเจ้าหน้าที่ศาลพระกาฬและบุคคลทั่วไป 

โดยลงิแต่ละฝงูดังกล่าวจะอาศยัซุม้ประตคู่ายสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชเป็นแหล่งหากนิหลกัผ่านระเบยีบทางสงัคม

ลิงที่มีการจัดล�าดับการใช้พื้นที่เพื่อกินอาหารและน�้า ซึ่งซุ้มประตูค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพื้นที่ที่มูลนิธิ
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พลโทหอม โห้ล�ายองและภาคีรับผิดชอบการให้อาหารลิงจากพื้นที่เดิม (พื้นที่ให้อาหารลิงต�าแหน่งเดิมอยู่ในบริเวณ

ศาลพระกาฬ) แต่ภายหลังจากการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาโบราณสถานโดยรอบศาลพระกาฬ ปี พ.ศ. 2562  

พื้นที่การให้อาหารและน�้าจึงย้ายมาที่ซุ้มประตูค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พื้นท่ีรวมเฉลี่ย 80 ตารางเมตร)  

แต่ทัง้นีด้้วยข้อจ�ากดัเรือ่งเวลาทีล่งิแต่ละฝงูเข้ามาใช้พืน้ทีก่นิอาหารและน�า้ทีส่มัพนัธ์กบัปรมิาณการให้อาหารในแต่ละ

ช่วงเวลาจงึทาให้ลงิแต่ละฝงูจะได้รบัอาหารไม่เพยีงพอ ลงิแต่ละฝูงจงึมแีหล่งหากินนอกเหนอืจากพ้ืนทีบ่รเิวณซุม้ประตู

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพิ่มเติมเป็นทางเลือกเพื่อให้มีอาหารเพียงพอต่อการด�ารงชีพ

  - พื้นที่สาธารณะริมทางรถไฟบริเวณศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี พื้นที่จอดรถริมทางรถไฟ 

ข้างพระปรางค์สามยอด ทางเท้าหน้าร้านชโยวานิชและลานหน้าพระปรางค์สามยอดเป็นพื้นที่หากินระดับรองของ

ลิง 4 ฝูง ได้แก่ ลิงฝูงพระปรางค์สามยอด ลิงตึกกลุ่มร้านชโยวานิช ลิงฝูงโรงหนังมาลัยรามาและลิงฝูงตลาดมโนราห์

บรเิวณหลงัศนูย์เดก็เลก็และโรงแรมเมอืงทอง โดยเป็นพืน้ทีท่ีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณแหล่งท่องเทีย่วและย่านการค้าโดยรอบ

พระปรางค์สามยอดและศาลพระกาฬทีม่กีารให้อาหารลงิผ่านกิจกรรมการเทีย่วชมและการบรจิาคอาหารเป็นประจ�า

จากบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นท่ีเชื่อมโยงกับย่านการค้าบนถนนพระปรางค์สามยอด 

ถนนวิชาเยนทร์และถนนริมทางรถไฟหน้าศาลพระกาฬ อันเป็นบริเวณที่มีระดับการเคลื่อนไหวและการท�ากิจกรรม

ของผู้คนระดับสูงตั้งแต่เวลา 7.00 น.-18.00 น. โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจะนิยมเข้ามาใช้พื้นที่ต้ังแต่เวลา 9.00 น.- 

17.00 น. จึงส่งผลต่อเนื่องให้ลิงสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารสอดคล้องกับการท�ากิจกรรมของผู้คน ในการนี้ปริมาณ

การให้อาหารของลิงแต่ละช่วงเวลาจะมีปริมาณอาหารไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการบริจาคอาหารของคนในชุมชน  

บุคคลทั่วไปและนักท่องเท่ียวแต่ละวัน ซึ่งหากพิจารณารายละเอียดแหล่งหากินจ�านวนพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 5,599  

ตารางเมตรของลิงฝูงพระปรางค์สามยอด ลิงตึกกลุม่ร้านชโยวานิช ลิงฝูงโรงหนังมาลัยรามาและลิงฝูงตลาดมโนราห์

บรเิวณหลงัศนูย์เดก็เลก็และโรงแรมเมืองทองพบว่า แหล่งหากินกระจายตวัตามพืน้ทีต่่างๆ ดงันี ้พืน้ทีบ่รเิวณทางขึน้ 

พระปรางค์สามยอด (พืน้ทีเ่ฉลีย่ 348 ตารางเมตร) ลานหน้าพระปรางค์สามยอด (พืน้ทีเ่ฉล่ีย 450 ตารางเมตร) พืน้ที่

รอบพระปรางค์สามยอด (พืน้ทีเ่ฉลีย่ 3,500 ตารางเมตร) และพืน้ทีร่มิทางรถไฟบนถนนราชมน ู(พืน้ทีเ่ฉล่ีย 40 ตารางเมตร) 

เป็นแหล่งหากินของลิงฝูงพระปรางค์สามยอด (พื้นที่เฉลี่ย 4,338 ตารางเมตร) พื้นที่จอดรถริมทางรถไฟข้าง 

พระปรางค์สามยอด (พื้นที่เฉลี่ย 693 ตารางเมตร) เป็นแหล่งหากินของลิงฝูงโรงหนังมาลัยรามา (พ้ืนที่เฉล่ีย 693 

ตารางเมตร) พ้ืนท่ีทางเท้าหน้าร้านชโยวานิช (พื้นที่เฉล่ีย 100 ตารางเมตร) เป็นแหล่งหากินของฝูงลิงตึกกลุ่มร้าน

ชโยวานิช (พื้นที่เฉลี่ย 100 ตารางเมตร) พื้นที่หน้าธนาคารออมสิน (พื้นที่เฉลี่ย 264 ตารางเมตร) และตลาดมโนราห์ 

ด้านหลงัศนูย์เดก็เลก็และด้านข้างสถานดัีบเพลงิ (พืน้ทีเ่ฉลีย่ 80 ตารางเมตร) เป็นแหล่งหากนิของลงิฝงูตลาดมโนราห์

บริเวณหลังศูนย์เด็กเล็กและโรงแรมเมืองทอง (พื้นที่เฉลี่ย 344 ตารางเมตร) พื้นที่ให้อาหารลิงริมทางรถไฟหน้าศาล

พระกาฬ (พื้นที่เฉลี่ย 24 ตารางเมตร) และพ้ืนที่ทางเท้าริมถนนหน้าศาลพระกาฬ (พื้นที่เฉลี่ย 100 ตารางเมตร)  

เป็นแหล่งหากินของฝูงลิงตึก กลุ่มริมถนนหน้าศาลพระกาฬหรือท่ารถตู้อรุณี (พื้นที่เฉลี่ย 124 ตารางเมตร)

  - พืน้ทีห่ากนิของฝงูลงิตกึ กลุม่รมิถนนหน้าศาลพระกาฬหรอืกลุม่ท่ารถตู้อรณุ ีฝงูลงิตกึ กลุม่ ธ.ก.ส. และ

ฝงูลงิตกึ กลุม่ร้านเซง็เฮงมแีหล่งหากนิตามทางเท้ารมิถนนหน้าอาคารพาณชิย์ถนนหน้าศาลพระกาฬ ถนนราชด�าเนนิ

และถนนสรุสงครามอนัเป็นพืน้ทีต่่อเนือ่งจากแหล่งพกัอาศยั ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ปิดมกีารให้อาหารลงิจากบคุคลทัว่ไปและ

คนในชุมชนระดับต�่า ทั้งนี้ลิงตึกใน 3 กลุ่มนี้นับว่าเป็นฝูงลิงชายขอบที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารหลักและรอง

บรเิวณซุม้ประตคู่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหน้าศาลพระกาฬรมิทางรถไฟ พืน้ทีส่าธารณะรมิทางรถไฟบริเวณ

ศนูย์ข้อมลูการท่องเทีย่วจงัหวดัลพบรุ ีพืน้ทีจ่อดรถรมิทางรถไฟข้างพระปรางค์สามยอด พืน้ทีท่างเท้าหน้าร้านชโยวานชิ

และลานหน้าพระปรางค์สามยอดทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ของอาหารมากกว่า จงึส่งผลให้แหล่งหากินของลงิกลายเป็น

สนามการฉกชิงอาหารและน�้าจากคนที่ใช้ทางเท้า การรื้อค้นคุ้ยหาเศษอาหารจากถังขยะ ร่วมกับการบริจาคอาหาร
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	 2.	ลิงในฐำนะสิ่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเที่ยวเมืองลพบุรี

 ลิงเมืองลพบุรีเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากมาเที่ยวจังหวัดลพบุรี ท�าให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยว
ให้กับชาวลพบุรีอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจ�านวนมาก เฉลี่ยปีละประมาณ 1.2 ล้านคน 
นกัท่องเทีย่วทีม่าไหว้ศาลพระกาฬและเยีย่มชมพระปรางค์สามยอดทีเ่พิม่ขึน้ตลอดในทกุ ๆ ปี ทัง้คนไทยและต่างชาต ิ
นยิมให้อาหารแก่ฝงูลงิ ดวงใจบญุกศุล และคณะ (2558) ได้ท�าการศกึษาประชากร พฤตกิรรม และผลกระทบของลงิ 
ต่อชมุชนในเขตเมอืงเก่าลพบุร ีเพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการประชากรของลงิในเมอืงลพบรุใีห้มีการอยูร่่วมกนั
กับชุมชนเมืองเก่าลพบุรีอย่างมีความสุข พบว่า ศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอดจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและ
แหล่งอาหารทีส่มบรูณ์ ท�าให้มกีารเพิม่จ�านวนประชากรของลงิอย่างรวดเรว็ โดยพบว่าลงิส่วนใหญ่เป็นลงิวยัเดก็และ
ลิงวัยเจริญพันธุ์ ท�าให้มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรลิงในทุก ๆ ปี ในปี ค.ศ. 2007 Watanabe และคณะ  
พบฝูงลิงในพื้นที่เขตเมืองเก่าลพบุรีและพื้นที่รอบๆ พระปรางค์สามยอด จ�านวนประมาณ 850-1,100 ตัว ในปี ค.ศ. 
2018 Boonkusol และคณะ ได้ศึกษาจ�านวนประชากรของลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี พบว่ามีประชากรลิงทั้งสิ้น  
2,080 ตัว และจากรายงานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการแก้ปัญหาลิง และคณะท�างานสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาลิงจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สระบุรี) กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่าประชากรลิงในเขตเมืองลพบุรีเพิ่มขึ้นเป็น 3,260 ตัว คิดเป็นร้อยละ 56.7 ของจ�านวน
ประชากรในปี 2018 ปัญหาการเพิม่จ�านวนประชากรของลงิอย่างรวดเรว็ และการขยายอาณาเขตทีอ่ยูอ่าศยัของลงิ
ออกไปเรือ่ย ๆ  ในทุกปี ส่งผลให้เกดิปัญหาลงิท�าร้ายร่างกายคน ลงิท�าลายทรพัย์สนิของคนในชมุชน และปัญหาพพิาท
ระหว่างคนกับลิงในพื้นที่พื้นท่ีทับซ้อนเป็นระยะๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให ้
ความเป็นอยูข่องชมุชนร่วมกบัลงิเกดิผลกระทบเชงิลบในระดบัวกิฤต จงึเป็นนโยบายเร่งด่วนของจงัหวดัและประเทศ
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม
 ลิงในฐานะสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Macaque Tourism) การลดความขัดแย้งระหว่างคนกับคน 
ในแหล่งท่องเที่ยวจากกรณีของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศจีนระบุอย่างชัดเจนว่าจะต้องมีมาตรการเพื่อการลด 
การปฏสิมัพนัธ์กนัทางกายภาพระหว่างคนกบัลงิ และต้องเพิม่กฎระเบยีบเพือ่ควบคมุพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว เพือ่ให้
ประสบการณ์การท่องเทีย่วดลูงินัน้เป็นประสบการณ์ทีด่สี�าหรบันกัท่องเทีย่ว ตวัอย่างท่ีภเูขาหวงซานของประเทศจนี 
ทีม่กีารก�าหนดขอบเขตให้นกัท่องเทีย่วในการเทีย่วชมเพือ่รกัษาระยะห่างระหว่างนกัท่องเทีย่วกบัลิง การให้อาหารลงิ 
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ด�าเนินภายใต้การดแูลของเจ้าหน้าท่ีตามตารางเวลาเท่านัน้ มกีารชีแ้จงถึงพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วทีจ่ะกระตุ้นให้ลงิ
มีพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้น รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้เสียงของนักท่องเที่ยวอีกด้วย มีการติดตั้งป้ายตามที่ต่าง ๆ
อย่างชดัเจน ชีแ้จงให้ข้อมลูจากเจ้าหน้าที ่และการให้ข้อมลูของศนูย์บรกิารนกัท่องเทีย่ว อย่างไรกต็าม นกัท่องเทีย่ว
หลายคนกย็งัฝ่าฝืนและแอบให้อาหารลงิ เช่น ในแหล่งท่องเทีย่วเมอืง Gibraltar พบว่าแม้จะมกีฎหมายและการรณรงค์
ต่าง ๆ  ออกมา แต่นกัท่องเทีย่ว มัคคเุทศก์ และคนขบัแท็กซีก่ย็งัคงแอบให้อาหารลิงอยู ่การให้ข้อมูลความรูค้วบคูก่นัไป
การใช้ข้อบงัคบัทางกฎหมายอย่างเข้มงวดนัน้ท�าให้การควบคมุพฤติกรรมคนได้ผลเป็นอย่างด ีดงัตวัอย่างของประเทศ
สงิคโปร์ทีม่กีารใช้ทัง้ต�ารวจและการตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพือ่เป็นการบงัคบัตามกฎหมายการห้ามให้อาหารสตัว์ โดยม ี
ค่าปรบัสงูถงึ 500 ดอลล่าห์สงิคโปร์ (หรอืประมาณ 12,000 บาท) แต่วธิกีารนีไ้ม่สามารถน�าไปใช้ในพืน้ทีต่่าง ๆ  ได้ทัง้หมด 
เช่น ในพื้นที่ชนบท ในวัดหรือริมถนน นอกจากนี้การใช้ข้อบังคับทางกฎหมายที่เข้มงวดเหล่านี้อาจท�าให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่ต้องเดือดร้อน เช่น คนที่ขายอาหารลิงให้กับนักท่องเที่ยว หรือมัคคุเทศก์ท่ีใช้อาหารเพือ่ล่อลิงให้ 
เข้ามาหานักท่องเที่ยว (Fuentes, 2002) ดังนั้นการควบคุมพฤติกรรมการให้อาหารลิงต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
ค�านึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของคนที่ท�ามาหากินในพื้นที่ด้วย ในพื้นที่เขตเมืองที่เป็นเขตที่อยู่อาศัยนั้น  
ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับลิงมีต้นเหตุมาจากอาหาร ดังนั้นการควบคุมหรือเบี่ยงเบนลิงในการเข้าถึงแหล่งอาหารก็เป็น
อีกวิธีการหนึ่ง เช่น การเปลี่ยนถังขยะให้เป็นสามารถป้องกันสัตว์ (Animal-proof Bin) เป็นการตัดแหล่งอาหา 
รของลิงได้ทางหนึ่ง นอกจากนี้การใช้ลวด กรง เหล็กดัด รั้วไฟฟ้า ช่วยป้องกันไม่ให้ลิงเข้ามาขโมยอาหารจากในบ้าน
และสถานท่ีท�างานได้ ในฮ่องกงใช้การปลูกไม้ผลในสวนของเมืองเพื่อให้ลิงมากิน แทนที่จะไปหาอาหารในบริเวณ 
ที่พักอาศัยของคน เช่นเดียวกับในสิงคโปร์ที่เปลี่ยนจากการปลูกต้นไม้ธรรมดาเป็นการปลูกผลไม้ไว้ตามริมถนน 
เพื่อเอาไว้ให้ลิงกินหรือดึงดูดความสนใจของลิงออกมาจากบ้านเรือนของคน

 
	 3.	ประชำกรลิงแสมและควำมขัดแย้งระหว่ำงคนและลิงในลพบุรี

  ความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคน (Human wildlife conflict) เริ่มพบมากขึ้นในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะ
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างลิงกับคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองและชนบท ซึ่งพบอยู่ได้ในหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง 
อินเดีย มาเลเซีย อินโดนิเซีย เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทยก็พบปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวที่พื้นที่จังหวัด 
ประจวบครีขีนัธ์ เพชรบรุ ีราชบรุแีละลพบรุกีารเพิม่จ�านวนประชากรของสตัว์ป่าส่งผลกระทบ ก่อปัญหาต่อการด�าเนนิ
วิถีชีวิตของประชาชนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ลิงในประเทศไทยท่ีพบว่ามีปัญหาความขัดแย้งระหว่างลิงกับคน 
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ส่วนมากเป็นลิงแสมและลิงกัง องค์การ IUCN ได้จัดลิงแสมอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เรียกว่า 100 Worst alien invasive 
species และตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2553 ได้จัดลิงแสงอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครอง
 ลิงในตัวเมืองลพบุรีเริ่มปรากฏมาตั้งแต่เมื่อไรนั้น ไม่พบว่ามีเอกสารยืนยันอย่างแน่ชัด แต่มีรายงานจาก 
Fooden (1971) ระบุว่ามีการสังเกตพบลิงที่ศาลพระกาฬอย่างน้อย 50-60 ปีก่อนปี พ.ศ. 2510 โดยมาจากป่า 
ที่อยู่ข้างเคียง ถ้านับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) แสดงว่ามีลิงปรากฏมาเมื่อประมาณ 100-120 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน 
ยงัไม่มข้ีอมลูทีช่ดัเจนของจ�านวนประชากรลิงในเขตเมืองเก่าลพบรุมีรีายงานจาก Watanabe et al. (2007) มกีารพบ
ฝงูลงิจ�านวน 5 ฝูง จ�านวนประมาณ 850-1,100 ตวัในบรเิวณเขตเมอืงเก่าลพบรุแีละบริเวณโดยรอบของพระปรางค์
สามยอดต่อมามีการศึกษานับจ�านวนประชากรลิงแสมของจังหวัดลพบุรีเฉพาะในบริเวณพระปรางค์สามยอดและ
อาคารโดยรอบจากอาคารมลูนธิถิงึอาคารโรงหนงัมาลยัรามาในปี พ. ศ. 2550 โดยวิธนีบัจากภาพถ่าย พบว่ามจี�านวน
ประชากรลิงอย่างน้อย คือ 596 ตัว และโดยวิธีเดินนับโดยตรงพบมีจ�านวนประชากรลิงแสมอย่างน้อย 615 ตัว 
จ�านวนร้อยละของประชากรอย่างน้อยเมื่อแบ่งตามช่วงอายุในลูกลิงลิงเด็กเล็ก ลิงเด็กโต ลิงโตเต็มวัยและ ลิงแก่ คือ 
6.25%,13.87%, 22.63%, 51.93% และ 5.05% ตามล�าดบั เมือ่พจิารณาเพศเฉพาะลงิแสมโตเตม็วยั พบเป็นเพศเมยี 
59.30% และเพศผู้ 40.70% (จารุวีและคณะ 2550)
 การส�ารวจประชากรลิงส่วนใหญ่เป็นการส�ารวจในป่าตามธรรมชาติส่วนการศึกษาในเขตเมืองนั้นมีอยู่น้อย 
มีการศึกษาใน Kowloon Hills ประเทศฮ่องกง ท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับลิงท่ีดุร้าย ประชาชนหลายกลุ่ม 
ไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาความดุร้ายของลิง ทางกลุ่มนักอนุรักษ์ได้ตอบโต้การแก้ปัญหาของรัฐบาลโดยให้ใช้วิธีการ 
ทีไ่ม่ท�าอนัตรายกับลงิ จงึได้มกีารศกึษาการเคลือ่นไหวของประชากรลงิใน Kowloon Hills ในช่วงปี พ.ศ.2535-2536 
โดยวิธีการนับจ�านวนประชากรลิงด้วยการนับตัวโดยตรง และการระบุด้วยการถ่ายภาพ (Wong and Ni, 2000) ซึ่ง
การศกึษาจ�านวนประชากรลงิในเขตเมอืงนีเ้ป็นการนบัโดยตรงทีถ่งึแม้ว่าเป็นวธิทีีไ่ม่นิยมในการศกึษาจ�านวนประชากร
สตัว์ป่าเพราะต้องใช้เงิน แรงงานคน รวมทัง้เสยีเวลาในการศกึษา แต่การนบัประชากรโดยตรงถอืว่าเป็นวธิทีีเ่หมาะสม
กับการศึกษาในเขตชุมชนเมือง นอกจากนี้ในการส�ารวจจ�านวนประชากรยังสามารถท�าการวิเคราะห์กลุ่มประชากร
เพื่ออธิบายและโครงสร้างของกลุ่มประชากรในแต่ละเพศและกลุ่มอายุ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากร 
ทีเ่กิดจากการเกดิ การตาย และการย้ายถิน่ รวมทัง้การคาดคะเนจ�านวนประชากรในอนาคตได้ (National academy 
press, 1981) ทางรัฐูบาลของฮ่องกงจึงได้มีมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกใช้ในการด�าเนินการควบคุมจ�านวนประชากร  
ในส่วนของลงินัน้มต้ีนแบบการด�าเนนิโครงการทีป่ระเทศฮ่องกง ด้วยการด�าเนนิมาตรการชีแ้จงความเข้าใจถงึปัญหา 
ขอความร่วมมือในการจ�ากัดการให้อาหาร และควบคุมจ�านวนประชากรด้วยการท�าหมันทั้งในเพศผู้และเพศเมีย 

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งถือว่าได้รับผลความส�าเร็จ

 



4องค์ความรู้จากการวิจัยลิงลพบุรี

 จังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ด�าเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ 
ลิงลพบุรี จ�านวน 2 ชุดโครงการวิจัย รวม 7 โครงการย่อย ได้แก่ 
 1. ชุดโครงการวิจัยการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของลิงร่วมกับชุมชนในเขตเมืองเก่าลพบุรี ด�าเนินการในปี 
2557 โดยพงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม เป็นหัวหน้าโครงการ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1) วิถีชีวิตและประชากร
ของลิงในเมืองเก่าลพบุรี โดยดวงใจ บุญกุศล และคณะ 2) การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมและ 
ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของชุมชนเมืองร่วมกับลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี โดยวิลาศ เทพทา และ  
3) การพฒันาการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเทีย่วท่ีสมัพนัธ์กับลงิในเขตเมอืงเก่าลพบรุ ีโดยสยามมล เทพทา
 2. ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองลิงกับคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตเมืองเก่าลพบุรี 
อย่างยั่งยืน ด�าเนินการในปี 2562 โดยสยามมล เทพทา เป็นหัวหน้าโครงการ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ 
1) การพัฒนาเมืองเก่าลพบุรีให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เรื่องลิง โดยสยามมล เทพทา 
2) การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเมืองย่านประวัติศาสตร์ ร่วมกับถิ่นที่อยู่อาศัย
ของลิง จงัหวดัลพบรีุ โดยวิลาศ เทพทา 3) ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของลงิในเขตเมอืงเก่าลพบรุ ีโดยปารสัิชชา 
แสงสุวรรณ และ 4) เชื้อก่อโรคที่พบในลิงเขตเมืองเก่าลพบุรีและแนวทางในการควบคุมการระบาดของโรค โดย 
ดวงใจ บุญกุศล 

	 1.	วิถีชีวิตและประชำกรของลิงในเมืองเก่ำลพบุรี

 ดวงใจ บญุกศุล และคณะ (2557) ได้ศกึษาวถิชีวีติและประชากรของลงิในเมอืงเก่าลพบรุ ีมข้ีอค้นพบทีส่�าคญั 
ดังนี้
  1.1		 ผลกำรศึกษำพฤติกรรมลิง
   จากการศึกษาเรื่องวิถีชีวิตและประชากรของลิงในเมืองเก่าลพบุรีของดวงใจ บุญกุศล และคณะ (2557) 
พบว่าลงิเมอืงลพบรุส่ีวนใหญ่เป็นลงิแสมซึง่มลีกัษณะสณัฐานวทิยามหีางยาวเป็นสองเท่าของล�าตวั ขนกลางหวัสเีข้ม
แหลมชี้ข้ึนคล้ายจุก อย่างไรก็ตามพบว่ามีลิงที่มีลักษณะหางยาวคล้ายลิงแสม ขนบนหัวเรียบกวาดไปทางด้านหลัง
ปะปนอยู่ในกลุ่มบ้างแต่เป็นส่วนน้อย
     1.1.1 พฤติกรรมการกินอาหารและการใช้พื้นที่บริเวณศาลพระกาฬ
   ลงิแต่ละกลุม่มพีฤตกิรรมการใช้พืน้ทีต่่าง ๆ ในช่วงกลางวนัแตกต่างกนัไป โดยมกีารสลบัสบัเปลีย่นกนั
ระหว่างกลุ่มในการเข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณศาลพระกาฬ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีคนน�าอาหารมาให้มากที่สุด (ตลอดทั้งวัน) 
จึงเป็นจุดศูนย์กลางในการมารวมตัวกันกินอาหาร 

   จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจ�าศาลพระกาฬได้ความว่าลิงที่พระปรางค์สามยอดกับลิงตึกแต่ก่อน 

ก็อาศัยกินนอนอยู่ที่ศาลพระกาฬนี้ แต่สร้างความสกปรกมากินมาถ่ายเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่ให้ไปนอนที่อื่นแทนพอถึง

เวลากินก็มากินแล้วก็ไป
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   ลักษณะการใช้พื้นบริเวณศาลพระกาฬในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ภายใน 24 ช่ัวโมงสามารถแบ่งออกได้
ดังนี้ 
   ประมาณ 6.00 น. ลงิจากปรางค์สามยอด (GR 1) จะเข้ามากนิอาหารทีศ่าลพระกาฬทีเ่จ้าหน้าทีเ่ตรยีมไว้
ให้เป็นกลุ่มแรก
   ประมาณ 7.00 น. ลิงกลุ่มโรงหนังมาลัยรามา (GR 2) ซึ่งจะทยอยข้ามทางรถไปมายังทางเท้าข้างรั้ว
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยมารอข้ามถนนไปยังศาลพระกาฬ 
   ประมาณ 9.00-10.00 น. หลังจากลิงกลุ ่ม (GR1 และ GR2) กลับไป ลิงตึกจากบริเวณท่ารถตู ้
หน้าศาลพระกาฬ (GR3) บริเวณหน้าร้านชโยวานิช (GR4) และบริเวณโรงแรมเมืองทอง(GR5) เริ่มข้ามถนนมา 
ศาลพระกาฬข้ามถนนไปศาลพระกาฬกลุ่มลิงตึกนี้จะกลับไปตึกเวลา 11.00 น. 
   ประมาณ 12.00 น. ลงิกลุ่ม (GR1 และ GR2) กลบัมากนิอาหารทีศ่าลพระกาฬ อกีครัง้ จากน้ัน 13.00 น. 
จึงกลับไปพระปรางค์สามยอด และบางส่วนไปอยู่บริเวณรั้วด้านในของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
   ประมาณ 15.00 น. ลิงตึกกลับมากินอาหารที่ศาลพระกาฬอีกครั้ง และทยอยกลับไปเวลา 16.00 น.
   ประมาณ 16.30 น. ไม่มีลิงใช้พื้นที่ศาลพระกาฬ (มีลิงนอนที่ศาลพระกาฬ เพียงตัวเดียวเนื่องจากเป็น
ลิงตาบอดจะมีเจ้าหน้าที่น�าอาหารขึ้นไปให้ 2-3 ครั้งต่อวัน)
   จากการศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารพบว่าจุดที่มีผู้มาให้อาหารลิงเป็นประจ�าทุกวัน ได้แก่ บริเวณ 
ศาลพระกาฬ บริเวณป้อมข้างทางรถไฟ บริเวณด้านหลังพระปรางค์สามยอด บริเวณด้านหน้าร้านชโยวานิช บริเวณ
ด้านข้างกองสาธารณสุข บริเวณปรางค์แขก และบริเวณตลาดสระแก้ว 
   จากการส�ารวจชนิดของอาหารของลิงที่มีที่ผู้น�ามาให้ใน 1 วัน สามารถจ�าแนกได้ 2 ประเภท คือ  
1) อาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง ได้แก่ กล้วย มะพร้าวสับปะรด ข้าวโพด แตงโม ชมพู่ แอปเปิล มะม่วงสุก ทุเรียน 
ผักต่าง ๆ เช่น หัวผักกาด ผักบุ้ง แตงกวา และเศษผัก และ 2) อาหารที่ผ่านการปรุงแต่ง ได้แก่ หมี่กรอบ ไข่ต้ม  
นมเปรี้ยว นมพาสเจอร์ไรซ์ น�า้อัดลม น�า้หวาน (น�า้เขียว น�้าแดงใส่เมล็ดแมงลัก) ขนมถ้วยฟู ถั่วต้ม กล้วยแขก ปีโป้  
ขนมขบเคี้ยว จากการสังเกตพฤติกรรมพบว่าอาหารที่ลิงชอบมากคือ ทุเรียนและถั่วต้ม
   1.1.2 พฤติกรรมพื้นฐานประจ�าวันของลิงในแต่ละช่วงเวลา
   พฤตกิรรมพืน้ฐานของลงิทีศึ่กษาม ี9 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการกนิพฤตกิรรมการพกัผ่อน พฤตกิรรม
การเล่น พฤติกรรมการท�าความสะอาดร่างกาย พฤติกรรมไม่เป็นมิตร พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการเคลื่อนที่ 
พฤติกรรมการขับถ่าย และพฤติกรรมการดูแลลูก 
   1.1.3 พฤติกรรมพื้นฐานประจ�าวันของลิงในแต่ละกลุ่ม
  พฤติกรรมประจ�าวันของลิงในแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมประจ�าวันที่เหมือนกันแต่แตกต่างกันท่ีความถี่ 
ในการแสดงพฤติกรรม 
   1.1.4 พฤติกรรมระหว่างลิงกับคนในแต่ละช่วงเวลา
   พฤติกรรมระหว่างลิงกับคนที่ศึกษามี 5 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านอาหาร 
พฤติกรรมการขัดแย้ง พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมการเปล่งเสียง และพฤติกรรมการมีปฏิกิริยาแบบกลางไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อกัน 
  1.1.5 พฤติกรรมนอกเหนือจากพฤติกรรมพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) ลิงในบริเวณที่ศึกษากลัวเสียงฟ้าผ่า 
กลองยาว ประทัด พล ุเวลาตกใจมาก ๆ จะยดืตวัตรงและยนื 2 ขา บางตวัออกวิง่หนีเสยีงเพศเมยีบางตัวจะทิง้ลูกเลย 
และ 2) ลิงบางตัวชอบขโมยของ เช่น ขโมยรองเท้าของนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเอาของกิน 
มาแลกลิงจึงยอมคืนของให้
   1.1.6 พฤติกรรมนอกเหนือจากพฤติกรรมพื้นฐาน
    1) ลิงในบริเวณที่ศึกษากลัวเสียงฟ้าผ่า กลองยาว ประทัด พล ุเวลาตกใจมาก ๆ จะยืดตัวตรงและ
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ยืน 2 ขา บางตัวออกวิ่งหนีเสียง เพศเมียบางตัวจะทิ้งลูกเลย
    2) ลิงบางตัวชอบขโมยของ เช่น ขโมยรองเท้าของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
เอาของกินมาแลกลิงจึงยอมคืนของให้
   1.1.7 การศึกษาพฤติกรรมลิงจากมุมสูงโดยใช้รถกระเช้า
   จากการสงัเกตพฤตกิรรมพบว่าลงิท่ีอาศยัอยูบ่รเิวณตกึ ได้แก่ ลงิทีอ่าศยับรเิวณท่ารถตูห้น้าศาลพระกาฬ
บรเิวณร้านชโยวานชิและบริเวณร้านเซ่งเฮง มกัหายไปจากบรเิวณด้านหน้าและรอบนอกตวัตกึ ในช่วง 7.00-9.00 น. 
พบว่าลงิในกลุ่มเหล่านีท้ยอยเดนิทางจากด้านหน้าตกึทีต่ดิถนนลงมาทีพ่ืน้ฟตุบาทและเดนิทางเข้ามาทางระหว่างตกึ
จากนั้นขึ้นมาอยู่บนหลังคา ระเบียงตึก ที่อยู่ถัดมาทางด้านใน โดยแสดงพฤติกรรมการพักผ่อนมากท่ีสุด รองลงมา
คือ พฤติกรรมการเดินทาง พฤติกรรมการท�าความสะอาดร่างกาย และพฤติกรรมการเล่น ตามล�าดับ
 1.2		กำรศึกษำจ�ำนวนประชำกรลิง
 จากการศกึษาเรือ่งวิถชีวีติและประชากรของลงิในเมอืงเก่าลพบรุขีองดวงใจ บุญกศุล และคณะ (2557) พบว่า
จ�านวนลิงที่อาศัยใน 8 บริเวณ การกระจายแบบกลุ่ม มีจ�านวนรวมอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ 2,280 ตัว การที่ระบุว่า
เป็นจ�านวนรวมอย่างน้อยทีส่ดุเนือ่งมาจากการนบัจ�านวนประชากรลิงได้เฉพาะฝงูลิงทีม่ทีัง้สองเพศออกมาให้พบเหน็
ตามตกึ ถนน หรอืบรเิวณทีโ่ล่ง ส่วนกลุม่ลงิเพศเดยีวกนัโดยเฉพาะลงิเพศผูท้ีเ่มือ่เข้าสูว่ยัผู้ใหญ่หรอืวยัเจรญิพนัธุแ์ล้ว
จะแยกออกจากฝูงและเคลื่อนย้ายที่ไปเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่ยากต่อการพบเห็น
  จากการแยกลิงตามวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ในช่วงเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม 2558  

ดังแสดงในตาราง 1

	 2.	 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงสถำปัตยกรรมและภูมิสถำปัตยกรรมเพื่อส่งเสริม
	 	 สุขภำวะของชุมชนเมืองร่วมกับลิงในเขตเมืองเก่ำลพบุร	ี

 จากผลการศึกษาการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 
ของชุมชนเมืองร่วมกับลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี ของวิลาศ เทพทา (2557) สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 2.1		สภำพแวดล้อมกำยภำพโดยทั่วไปในเขตเมืองเก่ำลพบุรี	
  ด้วยความส�าคญัในอดตีของทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์บรเิวณเขตเมอืงเก่าลพบรุ ีสนันษิฐานว่าบรเิวณแถบนีเ้คยเป็น
ทะเล โดยมีชายฝั่งทะเลอยู่เหนือขึ้นไปจากอ่าวไทยในปัจจุบันประมาณ 230 กิโลเมตร ซึ่งมีร่องรอยของชายฝั่งทะเล 
(MARINE TERRACE) ให้เห็นเป็นสิ่งที่สังเกตได้ 3 ระดับ ซึ่งหลักฐานทางภูมิศาสตร์บริเวณเทือกเขาสามยอดตั้งอยู่
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ทางทิศตะวันออกของเมือง สามารถพบเห็นเปลือกหอยและกระดองสัตว์ทะเลอยู่ในระดับผิวดินและใต้ระดับพื้นดิน
เป็นจ�านวนมากจึงสันนิษฐานว่าที่ตั้งของเมืองที่อยู่ในบริเวณนี้จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการเคยเป็นทะเล
หรอือยูใ่กล้ทะเลมาก่อน ต่อมาช่วงยคุก่อนประวตัศิาสตร์ไม่ต�า่กว่า 3,000 ปี พบว่า มกีารตัง้ถิน่ฐานของชมุชนเกดิขึน้
บนที่ตั้งบริเวณเมืองลพบุรี ต้ังอยู่สูงกว่าระดับน�้าทะเลสองระดับสุดท้ายที่เป็นขอบลานตะพักของทะเลเก่าแห่งหนึ่ง 
ในการนี้ด้วยศักยภาพของท�าเลที่ต้ังและสภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์ในการเป็นที่ดอนและมีทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นปัจจยัทีเ่หมาะสมต่อการตัง้ถิน่ฐานชมุชน โดยสมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานภุาพได้ทรงสนันิษฐานว่า เมอืงลพบรุี
แห่งนี้เคยเป็นเมืองส�าคัญเก่าก่อนเมืองอื่น ๆ ในสยามประเทศเว้นแต่เมืองนครปฐมเมืองเดียว ซ่ึงอาจจะเป็น 
เมืองส�าคัญรุ่นเดียวกันเพราะเมื่อทะเลยังอยู่ลึกเข้ามาที่ลุ่มในตอนนี้คงเป็นปากอ่าว เมืองลพบุรีต้ังอยู่ข้างปากอ่าว 
ฝ่ายตะวันออกและเมืองนครปฐมตั้งอยู่ปากอ่าวฝ่ายตะวันตก อีกทั้งจากการศึกษาศิลปะโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบ 
ในบรเิวณเขตเมอืงเก่าลพบรุไีด้สะท้อนให้เหน็ถงึสภาพทางภมูศิาสตร์และต�าแหน่งทีต่ัง้เมอืง มคีวามเหมาะสมในการ
ตัง้ถิน่ฐานเพราะอยูใ่กล้แหล่งแร่ทองแดงและเหลก็จงึปรากฏว่าชมุชนโบราณลพบรุมีคีวามสามารถและรูจ้กัการผลติ
เครือ่งใช้โลหะทีม่คีณุภาพสูง นอกจากนีจ้ากการศกึษาทางภมูศิาสตร์และธรณวีทิยายงัแสดงให้เหน็ถงึท่ีตัง้เมอืงลพบรุี
เคยเป็นเมอืงใกล้ชายฝ่ังอ่าวไทยมาก่อนจงึส่งผลให้เป็นศนูย์กลางการตดิต่อภายในชมุชนและระหว่างชมุชนจึงมโีอกาส
ที่รู้จักและเกิดการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างชาติ โดยเฉพาะจากอินเดีย ดังนั้นด้วยหลักฐานและ
ร่องรอยทางสถาปัตยกรรม ภูมสิถาปัตยกรรม ศลิปกรรมและผงัเมอืงตัง้แต่สมยัทวารวด ีอยธุยา รตันโกสนิทร์ตอนต้น
และสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ต่างเป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของท�าเลที่ตั้งบริเวณเขตเมือง
เก่าลพบรุทีีม่คีวามเหมาะสมสามารถพฒันาให้เป็นชมุชนเมอืงส�าคญัด้านการเมอืง การปกครอง การทหาร การคมนาคม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวิทยาการและวัฒนธรรม โดยเป็นพื้นที่ที่มีท�าเลที่ตั้งอยู่ในระยะรอดพ้นจาก 
ภาวะน�้าท่วมและน�้าหลากและเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างที่ราบลุ่มน�้าท่วมถึงของภาคกลางกับที่ราบเชิงเขาสู่ดินแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศ

ตำรำง	1 จ�านวนลิงแยกตามช่วงวัยของลิงในแต่ละบริเวณที่ท�าการศึกษา (พฤษภาคม 2558)

บริเวณที่ท�ำกำรศึกษำ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ รวม

พระปรางค์สามยอด 92 439 172 703

โรงหนังมาลัยรามา 63 101 172 336

ท่ารถตู้หน้าศาลพระกาฬ 18 54 16 88

ร้านชโยวานิช 35 143 91 269

โรงแรมเมืองทอง 15 50 50 115

ตลาดมโนราห์ 10 40 30 80

ร้านเซ่งเฮง 30 210 45 285

ตลาดสระแก้ว 36 63 72 171

รวม 299 1,100 648 2,047

ร้อยละ 14.61 53.74 31.66 100.00
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 สภาพภมูปิระเทศโดยรวมภายในเขตเมอืงเก่าลพบรุเีป็นทีร่าบลุม่แบบตะพกั พ้ืนทีม่ด้ีานลาด (Orientation) 
และความลาดเอียง (Slope) จากทิศตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขาทอดตัวไปทางทิศตะวันตกลงสู่แนวชายฝั่งริมแม่น�า้
ลพบรุ ีสภาพภมูสิณัฐานภายในเมอืงมรีะดบัความสูงโดยทัว่ไปสงูจากระดบัน�า้ทะเลปานกลางประมาณ 10-18 เมตร 
ภมูสิณัฐานมลีกัษณะเป็นท่ีราบสลบัเนนิดนิและแอ่งหรอืหลุมลกึขนาดใหญ่ ซึง่ภมูสิณัฐานด้านทศิเหนอืมลีกัษณะเป็น
เนินดินยกตัวขึ้นสูง 8-20 เมตร เหนือพื้นท่ีราบลุ่มน�้าท่วมถึงที่ตั้งอยู่นอกเขตตัวเมืองซึ่งเรียกว่า ทุ่งพรหมมาสตร์  
ส่วนภูมิสัณฐานทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบเนินเขา ปัจจุบันมีการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของเมืองเป็นย่าน 
พาณิชยกรรม ที่พักอาศัยและสถานที่ราชการขนานไปกับแนวถนนด้านตะวันออกของเมือง ภูมิสัณฐานด้านทิศใต้
เป็นท่ีราบทอดตัวลงต�า่สู่ทีร่าบลุม่น�า้ท่วมถงึนอกตวัเมอืงทีม่ชีมุชนตัง้ถิน่ฐานเป็นย่านพักอาศยัและพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
และด้านทิศตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งแม่น�า้ที่มีตลิ่งสูงชันประมาณ 2-7 เมตร ลักษณะเป็นลานตะพัก มีการลดระดับ
ของริมตลิ่งลงเป็นขั้น ๆ จนถึงแนวแม่น�้าจึงเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส�าคัญต่อการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเมือง 
ย่านพักอาศัยและแหล่งพาณิชยกรรมที่ตั้งอยู่สูงในระยะปลอดภัยจากระดับน�้าท่วมและน�้าหลากกลายเป็นพื้นที ่
ศูนย์รวมด้านพาณิชยกรรม ชุมทางคมนาคมและแหล่งพักอาศัยที่ส�าคัญนับแต่อดีต โดยมีหลักฐานด้านพัฒนาการ
ของเมืองและการต้ังถิ่นฐานสร้างบ้านแปลงเมืองในแต่ละยุคสมัย จากยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000 ปี  
สมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 สมัยลพบุรีพุทธศตวรรษที่ 16-19 สมัยสุโขทัยพุทธศตวรรษที่ 18-19 สมัย

อยธุยาพทุธศตวรรษที ่19-24 สมยัธนบรุพีทุธศตวรรษท่ี 24 และสมัยรัตนโกสนิทร์พทุธศตวรรษที ่24 จวบจนปัจจุบนั
 ในระยะ 30-40 ปีที่ผ่านมา คุณค่าความเป็นเมืองของเมืองเก่าลพบุรีต่างมีมุมมองและความเข้าใจร่วมกัน 
ทีแ่ตกต่างออกไปจากการเป็นเมืองศนูย์กลางทางเศรษฐกจิเช่นในอดตี โดยความเข้าใจใหม่ของเมอืงเก่าลพบรุ ีถกูเรยีก
ว่า “ในเมือง” ซ่ึงหมายถึงการเป็นพื้นท่ีศูนย์กลางด้าน พาณิชยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ทางการเกษตร ย่านตลาดขายสินค้าอุปโภค-บริโภคศูนย์กลางการคมนาคมในระดับเมืองและชุมชนที่อยู่ร่วมกับ 
แหล่งประวัติศาสตร์-โบราณสถานและทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัตว์ป่าคือ ลิง ซึ่งมีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับ 
ชมุชนเมอืงได้โดยอสิระปราศจากการคมุขงั โดยระบบนเิวศของชุมชนเมอืงเขตเมอืงเก่าลพบุรใีนปัจจบุนัประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 4 ส่วนที่อยู่รวมกันได้แก่ แหล่งพาณิชยกรรม แหล่งพักอาศัย แหล่งประวัติศาสตร์-โบราณสถาน
และลงิ ผสมกลมกลนืจนท�าให้เขตเมอืงเก่าลพบรุมีวีถิชีวีติประจ�าวนั (Everyday Life) และภมูทิศัน์ในชวีติประจ�าวนั 
(Everyday Landscape) เป็นเมอืงทีม่อีตัลกัษณ์และเอกลักษณ์ภายใต้ความเป็นองค์รวม (Holistic) และความเป็นระบบ 
(Systematic) ของสังคมมนุษย์และสังคมลิงอย่างเด่นชัดและมีความโดดเด่นสูง 
 ทั้งนี้การที่ย่านตลาดหรือแหล่งพาณิชยกรรมในเขตเมืองเก่าลพบุรีมีวิกฤติขั้นรุนแรงต่อปัญหาการขาด
สุขลักษณะ ความสะอาดของสภาพแวดล้อมกายภาพ และความปลอดภัยอันเนื่องมาจากลิง เมื่อพิจารณาปัญหา 
ในภาพรวมพบว่า ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นมักจะมีความรุนแรงเข้มข้นสูงในบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อมเมืองเป็นย่าน
การค้าทีม่ลีกัษณะอาคารบ้านเรอืนเป็นตึกแถวหรอือาคารพาณชิย์วางตัวเรยีงตดิต่อกนัอย่างหนาแน่น ซึง่การออกแบบ
อาคารจะเน้นประโยชน์ใช้สอยพืน้ทีภ่ายในอาคารให้มคีณุภาพทีด่กีว่าพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร อนัเป็นผลให้การใช้สอย
พื้นที่ภายนอกอาคารของคนในชุมชนไม่ได้รับความนิยมหรือไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการใช้สอยอย่างมีคุณภาพ  
อีกทั้งพื้นที่ภายนอกอาคารยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะอากาศร้อน มลพิษและฝุ่นควันจาก 
ความหนาแน่นของการจราจร อีกทั้งภูมิทัศน์ชุมชนที่มีการต่อเติมอาคารบ้านเรือนโดยปราศจากระบบระเบียบ 
ในการควบคุมอย่างชัดเจนให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม ลักษณะดังกล่าวล้วนเป็นผลท�าให้การใช้ประโยชน์พื้นท่ี
ภายนอกอาคารของชุมชนถกูปล่อยปะละเลยการใช้สอยและการจดัการสภาพแวดล้อมจึงเป็นโอกาสและพืน้ทีส่�าคญั
ท�าให้ลงิทีม่คีวามต้องการในการขยายอาณาเขตครอบครองเพือ่การอยูอ่าศยัและการหากนิสามารถเข้ายดึครองพ้ืนที่
และครอบครองการใช้ประโยชน์พืน้ทีภ่ายนอกอาคารของคนในชมุชนได้โดยปราศจากการขดัขนื ซึง่การศกึษาประเดน็
ด้านสภาพแวดล้อมเมืองที่เกี่ยวเน่ืองกับลิงและชุมชนเมื่อพิจารณาในรายละเอียดการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ของลิง

และคนในเขตเมืองเก่าลพบุรี โดยเฉพาะบริเวณที่มีคนกับลิงอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น
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 2.2		รปูแบบกำรสญัจร กำรใช้ประโยชน์เชงิพืน้ทีแ่ละภมูปัิญญำกำรปรบัตวัของชมุชนเมอืงและลงิในกำร
อำศัยอยู่ร่วมกัน	
   2.2.1 การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ของชุมชนเมืองกับลิง จากภาพรวมการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตเมือง
เก่าลพบุรี คนและลิงต่างมีวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่คล้ายกันคือ การใช้พื้นที่เพื่อเป็นแหล่งพักอาศัย แหล่งอาหาร
หรือแหล่งหากินและการสัญจร การใช้พื้นที่ของคนในชุมชนจะเน้นการใช้สอยพื้นที่เพื่อตอบสนองกิจกรรมที่จ�าเป็น
ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ�าในชีวิตประจ�าวันเช่น การค้าขาย การติดต่อสื่อสารและการพักอาศัย โดยพื้นท่ีภายในอาคาร 
จะเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพเป็นหลัก ส่วนการใช้สอยพื้นที่เพื่อตอบสนองกิจกรรมที่เกิดขึ้น
เป็นประจ�าภายนอกอาคาร คนในชุมชนจะนิยมใช้พื้นที่ตามเส้นทางสัญจรทั้งทางเท้าและถนน ปรับเปลี่ยนให้เป็น
ตลาดแบบหาบเร่แผงลอยทีต่ัง้อยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ๆ  (Cluster) กระจายตวัอยูท่ัว่เมือง โดยมทีางเท้ารมิถนนและพืน้ที่
จอดรถตามแนวขนานกบัถนนภายในชมุชนเป็นพืน้ทีเ่ชือ่มโยงและพืน้ทีเ่ชือ่มต่อการเข้าถงึพืน้ทีส่่วนต่าง ๆ  ของเมอืง 
แต่ในเขตเมืองเก่าลพบุรีการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ของคนและลิงกลับมีการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ซ้อนทับกัน โดย 
ส่วนใหญ่จะเกดิขึน้ในพืน้ทีส่าธารณะของเมอืงเช่น ทางเท้าและถนน และพืน้ทีว่่างหรอือาคารทีไ่ม่มกีารใช้ประโยชน์
ของคนเป็นประจ�า ในการนี้ความพิเศษของลิงลพบุรีหรือลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรีเป็นลิงที่ไม่มีศัตรูทางธรรมชาต ิ
และไม่มผีูล่้า ดังนัน้ลงิลพบรุจีดัอยูใ่นขัน้บนสดุของห่วงโซ่อาหารเทยีบเท่ามนษุย์ในชมุชนเมอืงซึง่หากพจิารณาจ�านวน
พื้นที่ใช้สอยรวมเฉลี่ยของพื้นที่ในเขตเมืองเก่าลพบุรี มีจ�านวนพื้นที่ 1,118,731 ตารางเมตร จะเห็นได้ชัดว่าการใช้
ประโยชน์เชิงพื้นที่ของลิงที่อาศัยอยู่หนาแน่นและส่งผลกระทบเชิงลบกับชุมชนในเขตเมืองเก่าลพบุรีส่วนใหญ่ 
จะเกิดขึ้นในบริเวณย่านการค้าของเมือง ซึ่งมีจ�านวนพื้นที่ใช้สอยรวมเฉลี่ย 91,508 ตารางเมตรหรือคิดเป็น 8%  
ของพื้นที่รวมทั้งหมดในเขตเมืองเก่าลพบุรี โดยพื้นที่ดังกล่าวนับว่าเป็นพ้ืนที่ส�าคัญที่ลิงมีอาณาเขตครอบครอง 
และการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ซ้อนทับกับคนในชุมชน ทั้งนี้การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ของลิงล้วนเป็นการใช้พื้นที่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางชีวภาพในการพกัอาศยั หากิน สญัจร พักผ่อนและผสมพนัธุ ์โดยพฤตกิรรมการใช้สอยพืน้ที่
ของลงิจะเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาวะอากาศ ล�าดบัศกัดิท์างสงัคมและสภาพแวดล้อมในแต่ละแห่ง
ภายใต้ความเป็นระบบที่มีแบบแผนชัดเจน โดยมีรายละเอียดของประเภทการใช้พื้นที่ของลิง ดังนี้ 
    1) การใช้พืน้ทีข่องลงิในการเป็นแหล่งพกัอาศยัส่วนใหญ่ลงิจะเลอืกใช้พืน้ทีใ่นบรเิวณทีม่กีารสญัจร
และการท�ากิจกรรมของชุมชนในระดับต�า่เพื่อตอบสนองความต้องการทางพฤติกรรมให้มีความสงบและมีความเป็น
สดัส่วน ตลอดจนตอบสนองความต้องการทางชวีภาพเชงิอณุหภมูแิละความชืน้ให้อยูใ่นระดบัทีลิ่งทนรบัได้ ด้วยการ
อาศยัสภาพแวดล้อมทีม่ร่ีมเงาบงัแดด สภาพแวดล้อมบดบงัลมตะวนัออกเฉยีงเหนอืหรอืลมหนาวและสภาพแวดล้อม
ที่สามารถป้องกันฝนไม่ให้ตกกระทบโดนลิงโดยตรง โดยมีจ�านวนพื้นที่ใช้สอยเป็นแหล่งพักอาศัยเฉลี่ยรวม 9,074 
ตารางเมตร ซึ่งต�าแหน่งของแหล่งที่พักอาศัยจะมีต�าแหน่งการกระจายตัวชัดเจน โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายหรืออพยพ
เปลี่ยนไปมาเป็นประจ�า ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ 9.91 % จากการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ของลิงที่อาศัยอยู่หนาแน่นและส่ง 
ผลกระทบเชิงลบกับชุมชนเมือง ประกอบด้วย 
     -  อาคารในถนนซอยด้านทิศเหนือของโรงภาพยนตร์มาลัยรามา (จุดสีเหลือง) ต�าแหน่งอยู่ลึก 
ถัดเข้ามาจากถนนปรางค์สามยอด การอยู่อาศัยของลิงจะอาศัยพื้นที่บริเวณกรอบอาคารเป็นแหล่งพักอาศัย โดยมี
จ�านวนพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 400 ตารางเมตร 
     -  พืน้ทีด้่านหลงัแนวอาคารพาณชิย์ (เส้นประสแีดง) ตามแนวถนนวชิาเยนทร์ ถนนหน้าพระกาฬ 
ถนนสรุศกัดิแ์ละถนนราชด�าเนนิ การอยูอ่าศยัของลงิจะอาศยัพืน้ทีบ่รเิวณกรอบอาคารและองค์ประกอบของอาคาร
เช่น กันสาด ระเบียง หลังคาและแผงบังแดดเป็นแหล่งพักอาศัยโดยมีจ�านวนพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 1,500 ตารางเมตร 
     -  อาคารหรือกลุ่มพื้นที่ที่มีการก�าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและมีช่วงเวลาการ
ควบคุมการใช้งานพื้นที่เช่น ปรางค์สามยอด (จุดสีแดง) การอยู่อาศัยของลิงจะอาศัยพื้นที่บริเวณกรอบอาคารเป็น
แหล่งพักอาศัยโดยมีจ�านวนพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 4,725 ตารางเมตร 



ง ำ รู้ ำ ำร ิ ั ลิงลพบุรี

25

     -  อาคารโรงภาพยนตร์มาลัยรามา การอยู่อาศัยของลิงจะอาศัยพ้ืนที่บริเวณกรอบอาคารและ
ภายในอาคารเป็นแหล่งพักอาศัย ส่วนพื้นที่หลังกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี (จุดสีเขียว) 
การอยูอ่าศยัของลงิจะอาศยัพืน้ทีบ่รเิวณทีว่่างระหว่างอาคารและบรเิวณกรอบอาคาร รวมถงึองค์ประกอบของอาคาร 
เช่น กันสาด ระเบียง หลังคาและแผงบังแดดเป็นแหล่งพักอาศัยโดยมีจ�านวนพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 2,449 ตารางเมตร
      การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ของลิงส่วนใหญ่จะเลือกพื้นที่ที่มีระดับการประกอบกิจกรรมของคน 
ในระดับต�่าเป็นแหล่งพักอาศัย โดยลักษณะของพื้นที่จะมีทั้งการอยู่อาศัยภายในตัวอาคาร บริเวณกรอบอาคารและ
ช่องว่างระหว่างอาคาร ซึง่พืน้ทีท่ีใ่ช้เป็นแหล่งพักอาศยัของลิงบรเิวณกรอบอาคารและช่องว่างระหว่างอาคาร นบัเป็น
ปัญหาส�าคญัส�าหรบัคนในชมุชนทีส่่งผลต่อสภาพแวดล้อมกายภาพทีข่าดสขุลกัษณะ ความสะอาดและความปลอดภัย 
จากลิง อีกทั้งการที่ลิงได้เข้ายึดครองพื้นที่โรงภาพยนตร์มาลัยรามาเป็นแหล่งพักอาศัย เป็นกรณีที่สะท้อนให้เห็นว่า 
การจัดการสภาพแวดล้อมเมืองให้คนกับลิงอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะและเป็นปกติสุขนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดการชุมชนเมืองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นระบบเปิด (Open System) มีปัจจัยน�าเข้าและปัจจัยน�าออกด�าเนิน
ไปอย่างเป็นพลวตั การแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเมอืงทีเ่กิดจากลงิควรพจิารณาประเด็นปัญหาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัขนาด
พืน้ทีใ่นการอยูอ่าศยัของลงิเป็นประเดน็หลกั เนือ่งจากแหล่งทีพ่กัอาศยัของลงิมตี�าแหน่งการกระจายตวัเป็นวงกว้าง 
โดยไม่กระจุกตัวอยู่เป็นกลุ่มพื้นที่หรืออยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันจึงท�าให้เกิดความเข้าใจ 
ต่อการเป็นอยูข่องสงัคมลงิทีต่่างต้องการอาณาเขต พกัอาศยัแบ่งออกเป็นกลุม่ ๆ  ทีม่ขีอบเขตอย่างชดัเจนส�าหรบัลงิ
แต่ละฝูง ซึ่งในอนาคตหากขนาดของประชากรลิงยังไม่ได้รับการควบคุมให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม เขตเมืองเก่า
ลพบุรีอาจจะตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายขยายอาณาเขตที่พักอาศัยของลิงให้มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น 
ซึ่งเท่ากับว่าจ�านวนพื้นที่ใช้สอยของคนในชุมชนย่อมจะมีสัดส่วนลดลงเป็นล�าดับ 
     นอกจากนีเ้ป็นทีน่่าสงัเกตว่าเม่ือพืน้ท่ีใดกลายเป็นแหล่งพกัอาศยัของลงิ การทีค่นในชมุชนหรอืผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสยีจะท�าการขอคนืพืน้ทีเ่พือ่เข้าใช้ประโยชน์แทนทีล่งิ ปัจจบุนัเป็นการด�าเนนิงานทีมี่ความเสีย่งสงูต่อการ 
ได้รบัอนัตรายจากลงิเช่น การถกูฝงูลงิท�าร้ายเนือ่งจากลงิเป็นสตัว์สงัคมทีอ่ยูร่วมกนัเป็นฝงู หากสมาชกิตวัใดตวัหนึง่
ถูกท�าร้าย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต การที่คนในชุมชนเมืองเก่าลพบุรีโดยทั่วไปจะเข้าไปช่วยเหลือหรือสัมผัสกับลิง 
ตัวที่ถูกท�าร้าย บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมักจะถูกฝูงลิงเข้ารุมท�าร้ายทันที ซึ่งต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ดูแลศาลพระกาฬหรือ
ต�ารวจลิงเท่านั้นที่สามารถจะเข้าไปท�าการช่วยเหลือได้โดยไม่ถูกฝูงลิงท�าร้าย อีกทั้งการเข้าใกล้ชิดฝูงลิงในสถานที่
อับทึบหรือสถานที่ที่มีการระบายอากาศไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือ 

การได้รับเชื้อที่อาจจะเป็นโรคระบาดติดต่อจากลิงสู่คนมากยิ่งขึ้น 

     ทัง้นีห้ากการใช้มาตรการหรอืวธิกีารขอคนืพืน้ทีเ่พือ่เข้าใช้ประโยชน์แทนทีล่งิในเขตเมอืงเก่าลพบรุี 
หากมาตรการหรือวิธีการขอคืนพื้นท่ีเพ่ือเข้าใช้ประโยชน์แทนที่ลิงยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนหรือเป็นที่ยอมรับภายใต้
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างคนในพื้นที่กับคนนอกพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการลิงให้มีทัศนคติและแนวทาง 
ภาคปฏิบัติที่สอดคล้องซึ่งกันและกัน การด�าเนินงานจะไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่าง
ชัดเจน อีกทั้งหากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการลิงยังแนวทางของตนโดยไม่ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน 
จะเป็นการสร้างความซับซ้อนของปัญหาความขัดแย้งในการจัดการลิงกับชุมชนเมืองให้มีความเข้มข้นสูงยิ่งขึ้น  
แต่อย่างไรก็ตามการนิ่งนอนใจต่อปัญหาลิงกับชุมชนเมือง หากชะลอการด�าเนินงานโดยไม่มีก�าหนดระยะเวลา 
ทีช่ดัเจนเพือ่แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรปูธรรม เมือ่พจิารณาสถานการณ์ในปัจจบุนัทีก่ารแพร่กระจายและการขยายพนัธุ์
ของลิงมอีตัราแนวโน้มเพิม่สงูขึน้ โดยพจิารณาจ�านวนลกูลงิเกาะอกแม่ทีม่จี�านวนเพิม่สงูขึน้ในแต่ละเดอืน เขตเมอืงเก่า
ลพบรุจีงึมคีวามเป็นไปได้สงูทีส่ดัส่วนขอบเขตพืน้ทีพ่กัอาศยัของลงิ และต�าแหน่งการกระจายตวัของแหล่งทีพ่กัอาศยั
ของลิงจะขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ในเขตเมืองเก่าลพบุรีเพิ่มขึ้น

     2) การใช้พ้ืนทีข่องลงิเป็นแหล่งหากิน มพ้ืีนทีโ่ดยรวมเฉล่ีย 2,504 ตารางเมตร ลิงจะเลอืกใช้พืน้ที่
ในบริเวณที่มีการประกอบกิจกรรมของผู้คนในระดับสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านการค้าที่มีกิจกรรมด้านอาหารและ
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กิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งต�าแหน่งและการกระจายตัวของกลุ่มพื้นที่ดังกล่าวจะมีต�าแหน่งการกระจายตัวที่ชัดเจน
ทั่วชุมชนและเกิดขึ้นเป็นประจ�า ซึ่งอาจจะเรียกกลุ่มพื้นที่ประเภทนี้ว่า กลุ่มพื้นที่ที่มองเห็น (Visible Area) ได้แก่ 
     -  ศาลพระกาฬ เป็นพื้นที่ที่ก�าหนดให้เป็นเขตการให้อาหารลิงอย่างเป็นระบบที่มี แนวทางการ
จดัการพ้ืนทีอ่ย่างชดัเจน โดยมตี�าแหน่งท่ีตัง้อยูท่างด้านทิศเหนอืของศาลพระกาฬ ทัง้น้ีลงิแต่ละฝงูทีเ่ข้ามากนิอาหาร
จะสลบัพลดัเปลีย่นหมนุเวยีนล�าดบัการเข้ามากนิอาหารก่อนและหลงัขึน้อยูกั่บปัจจยัด้านล�าดบัศกัดิแ์ละความส�าคญั
ของสงัคมลงิในแต่ละฝงู โดยฝงูลงิทีเ่ข้มแข็งสงูสดุจะได้รบัสทิธิใ์นการเข้ามากนิอาหารก่อนลงิฝงูอืน่ ๆ  ทัง้นีช่้วงระยะ
เวลาที่ลิงออกหากินจนถึงเข้าพักอาศัยและหลับนอน จากการสังเกตเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่ลิงรู้คือ การสังเกตแสงอาทิตย์
ในช่วงเวลาต่าง ๆ เป็นเสมือนเครื่องบอกเวลาในการด�ารงชีวิตในแต่ละวัน ในการนี้พื้นที่โดยรวมเฉลี่ยของพื้นที ่
ให้อาหารลิงหรือพื้นที่หากินของลิงในขอบเขตพื้นที่ของศาลพระกาฬมีจ�านวนเฉลี่ย 1,160 ตารางเมตร
     -  กลุ่มอาคารหรือกลุ่มพื้นที่สาธารณะของเมืองที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เชื่อมโยงและพื้นที่เชื่อมต่อ
ระหว่างแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และย่านพาณิชยกรรม เช่น พื้นท่ีบริเวณ ทางขึ้นปรางค์สามยอด (พื้นท่ี 
348 ตารางเมตร) พืน้ท่ีหน้าร้านชโยวานิช (พืน้ที ่40 ตารางเมตร) พืน้ทีห่น้าธนาคารออมสนิ (พืน้ที ่240 ตารางเมตร) 
พื้นที่ให้อาหารลิงริมทางรถไฟ (พื้นที่ 24 ตารางเมตร) ตลาดมโนราห์ด้านหลังหน่วยดับเพลิง (พื้นที่ 20 ตารางเมตร) 
โดยมีจ�านวนพื้นที่ใช้สอยรวมเฉลี่ย 672 ตารางเมตร แหล่งอาหารหรือพื้นท่ีหากินของลิงในกลุ่มนี้เป็นพื้นที่หากิน 
ของลงิทีป่รมิาณอาหารมจี�านวนไม่แน่นอนขึน้อยูก่บัปรมิาณการให้ของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีจ่ะน�าอาหารมาให้ลงิ 
นบัได้ว่าพืน้ทีด่งักล่าวเป็นพ้ืนทีส่�ารองส�าหรบัการหาอาหารของลงิให้เกดิทางเลอืกทีห่ลากหลายเพิม่ขึน้นอกจากพืน้ที่
ในศาลพระกาฬ
    นอกจากนีพ้ืน้ทีด้่านหน้าอาคารพาณชิย์หรอืทางเท้าริมถนนหน้าศาลพระกาฬ (ระยะทาง 138 เมตร) 
ถนนวิชาเยนทร์ (ระยะทาง 260 เมตร) ถนนราชด�าเนิน (ระยะทาง 275 เมตร) ถนนสุรศักดิ์ (ระยะทาง 170 เมตร) 
ถนนปรางค์สามยอด (ระยะทาง 113 เมตร) และบนถนนราษมนู (ระยะทาง 100 เมตร) โดยมีระยะทางเฉลี่ยรวม 
1,056 เมตร ยังเป็นพ้ืนที่หากินหรือแหล่งอาหารของลิงที่มีปริมาณอาหารสนับสนุนเพิ่มเติมจากศาลพระกาฬ  
แต่ขึ้นอยู่กับโอกาสที่คนในชุมชน บุคคลทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวจะน�ามาอาหารมาให้ลิงเช่นเดียวกับกลุ่มอาคารหรือ
กลุ่มพื้นที่สาธารณะของเมือง ในการนี้ต�าแหน่งที่ตั้งของถังขยะและการจัดวางถังขยะส�าหรับชุมชนในระยะต่าง ๆ  
ทีม่ตี�าแหน่งการกระจายตัวตามเส้นทางสญัจรยงัเป็นอกีพืน้ทีห่นึง่ทีล่งิสามารถเข้ามาหาอาหารได้โดยอสิระทีป่ราศจาก
การควบคุม และเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มอาคารหรืออาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลานานหรือกลุ่มพ้ืนที ่
ที่มองไม่เห็น (Invisible Area) โดยมีต�าแหน่งอยู่ลึกหลังแนวตึกแถวและเป็นพ้ืนที่ที่ถูกปิดล้อมโดยรอบยังเป็นทั้ง
แหล่งทีพ่กัอาศยัและพืน้ท่ีหากนิของลงิทีส่�าคญั ซึง่การเข้าถงึพืน้ทีม่คีวามยากล�าบากและมคีวามสลบัซบัซ้อนจงึเป็น
พื้นที่ที่มีศักยภาพต�่าในการควบคุมการให้อาหารลิงหรือการจัดการแหล่งหากินของลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี 
      จากการส�ารวจพื้นที่ที่ลิงใช้เป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งหากินพบว่า พื้นที่ในเขตเมืองเก่าลพบุรี
โดยทัว่ไปเป็นพืน้ทีห่ากนิของลงิ โดยเฉพาะพืน้ทีใ่นชมุชนย่านการค้าทีแ่หล่งอาหารหรอืพืน้ทีห่ากนิของลงิมตี�าแหน่ง 
ทีต่ัง้แบบกระจายตวัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัระดบัการประกอบกจิกรรมของชมุชนด้านอาหาร โดยต�าแหน่งหากนิของลงิ 
มักจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับตลาดและร้านสะดวกซื้อ ซึ่งในบางกรณีร้านสะดวกซื้อจ�าเป็นต้องปิดตัวลงเพื่อย้าย
สถานที่ไปยังต�าแหน่งที่ตั้งอื่น เนื่องจากลิงมักจะมาดักรอแย่งสิ่งของหรืออาหารจากผู้คนที่เข้ามาซื้อสินค้าในร้าน 
จนท�าให้ร้านดงักล่าวมผีูม้าใช้บรกิารลดลง ทัง้นีก้ารทีล่งิมพีฤตกิรรมการเคลือ่นทีส่ญัจรไปมาตามแหล่งอาหารภายใน
เขตเมอืงเก่าลพบรุเีป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถงึการปรบัตวัท่ามกลางสภาพแวดล้อมในเขตชมุชนเมอืงเพือ่วตัถปุระสงค์
ด้านการหาอาหาร ซึง่สะท้อนให้เหน็ภาพทีช่ดัเจนว่า สภาพแวดล้อมกายภาพภายในชมุชนเมอืงเก่าลพบรีุเป็นปัจจัย
ทีม่อีทิธพิลก�าหนดพฤตกิรรมการหาอาหารของลิงโดยตรง ซึง่เหตผุลในการสรปุผลดงักล่าว การจดัการสภาพแวดล้อม
ภายในศาลพระกาฬเป็นกรณีศึกษาที่น�ามาใช้อ้างอิงถึงผลกระทบของการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีสามารถก�าหนด
พฤตกิรรมการให้อาหารหรอืการเป็นแหล่งอาหารของลงิ ซึง่มตี�าแหน่งการจดัวางทีช่ดัเจนและต�าแหน่งการให้อาหาร
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ถกูก�าหนดให้อยูใ่นบรเิวณพืน้ทีเ่ฉพาะส�าหรับลงิ โดยไม่ให้รบกวนการด�าเนนิกิจกรรมอ่ืน ๆ  ภายในศาลพระกาฬ ซึ่งผล
ทีไ่ด้รบัลงิมคีวามเป็นระเบยีบให้การเข้ามาใช้พืน้ท่ีกนิอาหาร พฤตกิรรมก้าวร้าวมรีะดบัความเข้มข้นน้อยกว่าลงิทีพ่บ
ตามตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ในย่านต่าง ๆ รวมถึงการจัดระเบียบกันเองระหว่างฝูงลิงในการจัดล�าดับการเข้าถึง
แหล่งอาหาร แต่เมือ่พจิารณาเชงิเปรยีบเทยีบกบัแหล่งอาหารของลงิในชุมชนเมอืงทีม่ตี�าแหน่งการกระจายตวัจ�านวน
มาก ส่งผลให้ลิงเกิดการเคลื่อนที่ไปมาภายในชุมชนเมืองเพื่อเข้าหาแหล่งอาหารต่าง ๆ  ตามสถานทีต่่าง ๆ  เช่น ตลาด 
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้และถงัขยะ นอกจากนีย้งัเป็นที ่น่าสงัเกตว่า ลงิทีไ่ม่ได้รบัการยอมรบัให้เข้าฝงู ลงิพเนจรหรอื
ลิงที่ออกไปต้ังฝูงใหม่มักจะเป็นกลุ่มลิงที่มีความต้องการการแสวงหาแหล่งอาหารแหล่งใหม่ ๆ ซ่ึงความต้องการ 

การแสวงหาแหล่งอาหารใหม่ ๆ ของลงิคอื จดุเริม่ต้นการเข้าครอบครองพืน้ทีใ่นเขตเมืองเก่าลพบรุขีองลงิเพิม่มากขึน้

      โดยสรุป แหล่งหากินหรือแหล่งอาหารของลิงที่มีต�าแหน่งการกระจายตัวเป็นวงกว้างกระจาย 
ทัว่พืน้ทีแ่ละมคีวามสมัพนัธ์กบัต�าแหน่งพืน้ทีท่ีม่รีะดบัความเข้มข้นของกจิกรรมด้านอาหารแต่ละย่านของชุมชนเมอืง 
ซึ่งการกระจายตัวดังกล่าวเป็นปัจจัยส่งเสริมส�าคัญที่ท�าให้ลิงเกิดการเคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงพื้นที่และสถานที่ต่าง ๆ  
ที่เป็นแหล่งอาหารของลิงภายในเขตเมืองเก่าลพบุรี จึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมเมืองประสบปัญหาด้านความสะอาด 
สุขลักษณะและอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุจากลิง 
  2.2.2  ภูมิปัญญาการปรับตัวของคนในชุมชนและลิง ด้วยรูปแบบของภูมิปัญญาในการปรับตัวของคน 
ในชุมชนเขตเมืองเก่าลพบุรีให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับลิง จากการท�าความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม
เห็นได้ชัดเจนว่า อาคาร พาณิชยกรรมหรือตึกแถวคือ ผลผลิตที่เกิดจากการปรับตัวของคนให้สามารถอาศัยอยู่ร่วม
กบัลงิในปัจจบุนั ซึง่ชมุชนได้เน้นการใช้ภมูปัิญญาในลกัษณะของการตัง้รบั (Passive Design) กล่าวคอื ชมุชนอาศยั
เทคโนโลยแีละเทคนคิวธิด้ีานการป้องกนัและการป้องปรามไม่ให้ลงิเข้ามารบกวนการด�ารงวถิชีีวิตของตน โดยเฉพาะ
การด�ารงวถิีชีวติภายในอาคาร ทว่าเทคโนโลยีและเทคนิควิธทีี่ชุมชนใชป้้องกันและป้องปรามลงิกลับเป็นปัจจัยหนุน
เสริมให้ลิงเกิดการปรับตัวในเชิงรุก (Active Design) กับสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองจนส่งผลให้เกิดการครอบครอง

พื้นที่ภายนอกอาคารและพื้นที่บริเวณกรอบอาคารในเขตชุมชนเมืองเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

    ภูมิปัญญาที่ชุมชนเลือกน�ามาใช้ในการปรับตัวเข้ากับลิงเป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการตอบสนอง
การรบกวนจากปัจจัยภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเชิงป้องกันและการ ป้องปรามการท�าลายทรัพย์สิน
และการรบกวนจากลงิในรปูแบบของการใช้เครือ่งป้องกนัชนดิต่าง ๆ  ตดิตัง้บนพืน้ผวิผนงัของกรอบอาคาร (Envelope) 
ช่องว่างระหว่างระเบียง ครีบบังแดด ช่องแสง กันสาด ชายคาของอาคารและ พื้นดาดฟ้า ด้วยการติดตั้งแผง 
เหล็กดัด กรงตาข่ายเหล็ก ผนังอลูมิเนียมตกแต่งระนาบด้านหน้าอาคารแบบไม่ต้องการการระบายอากาศ แผ่น 
อลูคาร์บอน (Alu - Carbon) หรือวัสดุโลหะผสมตกแต่งรูปด้านหน้าอาคาร (Facade) ที่มีพื้นผิวเรียบเป็นมันวาว
และด้านกรวยสังกะสีครอบเสาป้องกันลิงปีนป่าย แนวลวดหนาม แนวรั้วไฟฟ้าและแผงกันสาดป้องกันลิงปีนป่าย 
ในแนวดิ่ง ลักษณะดังกล่าวเป็นการติดต้ังวัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการรบกวนจากลิงไม่ให้เข้าภายใน 
ตวัอาคารและพืน้ทีใ่ช้สอยทีม่นษุย์ไม่ต้องการให้ลงิเข้ามารบกวนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ผลกระทบในทางตรงข้าม
เครื่องป้องกันลักษณะต่าง ๆ กลับเป็นการต่อเติมให้ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารพาณิชย์ให้มีรูปร่างและ 
รปูทรงเลขาคณติทีส่มบรูณ์ยิง่ขึน้ พืน้ผวิอาคารและกรอบอาคารเชือ่มโยงและเชือ่มต่อเข้าด้วยกนัทัง้ในระนาบแนวตัง้ 
(Vertical) และระนาบแนวนอน (Horizontal) เป็นกลุม่ก้อนเดียวกนั (Unity) เมือ่ชมุชนด�าเนนิการไปในทศิทางเดยีวกนั
จึงส่งผลให้ภาพรวมของกลุ่มอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวในเขตเมืองเก่าลพบุรีกลายเป็นพื้นที่ที่มีการเชื่องโยงและ 
การเชือ่มต่อร่วมกนัเป็นกลุม่อาคารขนาดใหญ่เรยีงตวัตดิต่อกนัอย่างเป็นเครอืข่าย (Network) นอกจากน้ีเคร่ืองป้องกนั
ดงักล่าวยงัเป็นเสมอืนอปุกรณ์ช่วยจบัยดึ ช่วยเกาะและพยงุตวัให้ลงิมกีารเคลือ่นทีแ่ละการเคลือ่นไหวอย่างเป็นอิสระ
บนพืน้ผวิระนาบของกรอบอาคาร ประกอบกบัรปูร่างและรปูทรงของอาคารทีม่ขีนาดความสงู ความกว้างและระยะห่าง
แตกต่างกันจึงเกิดความหลากหลายด้านรูปลักษณะของอาคารยิ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมภายในชมุชน
เมืองมสีภาพแวดล้อมเลยีนแบบพืน้ทีธ่รรมชาตใินเขตป่าไม้และภเูขา ช่วยส่งเสรมิและกระตุน้สญัชาตญาณและทักษะ
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การเคลื่อนที่ของลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

      ในการนีเ้ป็นทีน่่าสนใจอย่างยิง่ แม้ว่าลงิจะมรีะดบัสตปัิญญาในมมุมองของมนษุย์จะมรีะดบัทีต่�า่กว่า 
แต่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในกรณีของลิงลพบุรีกลับเป็นข้อแตกต่าง ที่ความสามารถของลิงสามารถ 
ข้ามพ้นข้อจ�ากัดเชิงกายภาพและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้าน การใช้ชีวิตและการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับมนุษย์ 
ได้เป็นอย่างด ีกล่าวคอื วธิกีารและกระบวนการทีล่งิสามารถพฒันาการปรบัตวัให้สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสภาพแวดล้อม
ชมุชนเมอืงได้อย่างต่อเน่ือง ด้านการหาอาหาร การกนิ การใช้ชวีติ การเคลือ่นทีแ่ละการเคลือ่นไหวต่าง ๆ ล้วนเกดิขึน้
จากการตอบสนองต่อลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้อมในชุมชนเมืองเป็นส�าคัญ ซึ่งประเด็นที่ควรเรียนรู ้
จากลิงคือ มุมมองการปรับตัวของลิงที่มีลักษณะสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองแบบ Active อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 
ลงิมมีมุมองต่อการแก้ปัญหาทีว่่าด้วยการอยูร่่วมกบัมนษุย์แบบเชงิรกุ จนสามารถเข้าครอบครองยดึพืน้ทีย่่านการค้า
หรอืย่านพาณชิยกรรมของเมอืงเป็นถิน่พกัอาศยั แหล่งอาหารและเส้นทางสญัจรซ้อนทบักับพืน้ทีข่องมนษุย์จนชมุชน
จ�าเป็นต้องยอมจ�านนและเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในแหล่งที่พักอาศัยและพื้นที่ท�ามาหากินของตน
 2.3		ศกัยภำพ	ปัญหำและอปุสรรคในกำรจดักำรสภำพแวดล้อมกำยภำพในพืน้ทีท่ีม่คีนและลงิใช้ประโยชน์
ร่วมกัน	
  2.3.1 กลุ่มอาคารพานิชย์คอนกรีตเสริมเหล็กหรือตึกแถว ในภาพรวมของกลุ่มอาคารพาณิชย์ในย่าน 
การค้าเขตเมอืงเก่าลพบรีุเป็นสภาพแวดล้อมทีมี่ลงิอาศยัอยูอ่ย่างหนาแน่นและลงิกบัคนมคีวามสมัพนัธ์ต่อกนัโดยตรง 
ซึ่งอาคารพาณิชย์เป็นรูปแบบของอาคารพักอาศัยกึ่งอาคารค้าขาย ปัจจุบันการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ 
ในเขตเมอืงเก่าลพบุรจีะนยิมสร้างเป็นตกึแถวกระจายตวัคูข่นานไปตามแนวถนนสายต่าง ๆ เรยีงต่อกนัอย่างหนาแน่น
เป็นช่วง ๆ  โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมเน้นการเจาะช่องหน้าต่างด้านหน้าผสมผสาน
การใช้แนวบงัแดดหรอืกนัสาดคอนกรตีเสรมิเหลก็และชายคาป้องกนัแสงแดดและฝน ร่วมกับการใช้หลงัคาแบนราบ
เป็นดาดฟ้า มีความสูงตั้งแต่ 2-6 ชั้นหรือมีความสูงไม่เกิน 18 เมตร ประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กแบบบานม้วนและ
ประตซูบิ พืน้ทีช่ัน้ล่างเป็นพ้ืนทีค้่าขายหรอืใช้เป็นพืน้ทีเ่อนกประสงค์ ส่วนชัน้บนขึน้ไปเป็นทีพ่กัอาศยัหรอืพ้ืนทีเ่กบ็สนิค้า 
การวางตวัของอาคารพาณชิย์หรอืตกึแถว ออกแบบให้มกีารวางตวัของกลุม่อาคารขนานไปกบัแนวถนนหรอืเส้นทาง
สัญจรหลักของเมืองในลักษณะเป็นเส้น (Strip Form) โดยมีความหนาแน่นสูงในย่านตลาดและถนนสายส�าคัญ 
ของเมือง เช่น ถนนสรุศกัดิ ์ถนนสรุสงคราม ถนนวชิาเยนทร์และถนนโกษาปาน ในการนีศ้กัยภาพ ปัญหาและอปุสรรค
ในการจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพในพื้นที่ที่มีคนและลิงใช้ประโยชน์ร่วมกันพบว่า 
   1) การใช้พื้นที่ 
    -  ศักยภาพ: การใช้พื้นที่ของคนและลิงมีการแบ่งแยกพื้นที่ใช้สอยอย่างชัดเจน โดยการแบ่งแยก
พื้นที่ใช้สอยดังกล่าวเป็นการกระท�าที่เกิดขึ้นจากการที่คนในชุมชนก�าหนด ซึ่งคนในชุมชนหรือผู้ใช้สอยอาคาร 
จะใช้พื้นที่ภายในอาคาร ส่วนลิงจะใช้พื้นที่ภายนอกอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณกรอบอาคาร (Building  
Envelope) 
    -  ปัญหา: ปัจจุบันการใช้พื้นที่บริเวณกรอบอาคารของลิงในอาคารพาณิชย์ได้ส่งผลกระทบต่อ 
ความสะอาดและสขุลกัษณะของเมอืงให้เกิดคราบสกปรกและการเปรอะเป้ือนในพืน้ทีท่ีม่ลีงิอาศยัอยูอ่ย่างหนาแน่น 
เนือ่งจากการปีนป่าย การจบัยดึและการห้อยโหนต่อการเคลือ่นทีแ่ละการเคลือ่นไหวของลงิทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นอสิระ
บนระนาบพืน้ผวิของกรอบอาคารจงึเป็นโอกาสให้คนในชมุชนมคีวามเสีย่งจากการได้รบัเชือ้โรคและโรคระบาดทีอ่าจ
จะแพร่กระจายหรือแพร่ระบาดได้จากลิงสู่คนผ่านทางอากาศและการสัมผัส 
    -  อปุสรรค: ด้วยค่านยิมและข้อจ�ากดัของประเภทการใช้งานอาคารแบบตกึแถว ซึง่ผูใ้ช้สอยมกัจะ
ให้ความส�าคญักบัการจดัการพืน้ทีใ่ช้สอยภายในอาคารเพือ่การอยูอ่าศยัและการใช้เป็นสถานทีป่ระกอบธรุกจิเป็นหลกั 
ค่านยิมทีใ่ห้ความส�าคญักับการใช้สอยพืน้ทีภ่ายในมากกว่าการใช้พืน้ทีภ่ายนอกอาคารจงึเป็นอปุสรรคส�าคญัต่อการ
ใส่ใจและการให้ความส�าคัญกับพื้นที่ภายนอกอาคาร นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ค่านิยมและเงื่อนไขของประเภท
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การใช้งานอาคารแบบตึกแถวเป็นค่านิยมที่คนในชุมชนต่างยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 ป ี
จวบจนปัจจุบัน จึงส่งผลให้ฝูงลิงมีพื้นที่ เวลาและโอกาสในการเข้าใช้พื้นที่ภายนอกของอาคาร โดยเฉพาะพื้นที ่
ทีเ่ป็นกรอบอาคาร (Building Envelope) เป็นพืน้ทีส่่วนตวัของตน นอกจากนีก้ารใช้พ้ืนทีส่าธารณะทีเ่ป็นพืน้ทีส่่วนกลาง
ของเมอืงเช่น ทางเท้า ป้ายรถประจ�าทางและทีจ่อดรถรมิถนน คนในชมุชนก�าลงัถกูฝูงลงิรกุคืบเข้ายดึครองพืน้ท่ีให้เป็น

พื้นที่ใช้สอยของตนอีกเช่นกัน

   2) การเลือกวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
    -  ศักยภาพ: โดยพื้นฐานการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในเขตเมืองเก่าลพบุรีที่เลือกใช้วัสดุและ
เทคโนโลยกีารก่อสร้างแบบอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซึง่มศีกัยภาพทีส่อดคล้องกบัวถีิชวีติ ค่านยิม ประเภทการใช้งาน
อาคาร งบประมาณและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ในการนี้ลักษณะอาคารยังได้รับการต่อเติมและติดตั้งองค์ประกอบ
อาคารส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อป้องกันการรบกวนจากลิงเช่น แผงเหล็กดัด หลังคา กันสาดและแผงตาข่าย เป็นต้น 
นับว่าสภาพแวดล้อมอาคารมีความสมบูรณ์ด้านการใช้สอยที่เหมาะสมกับความต้องการและความจ�าเป็นในการ 
ด�ารงชีวิตทางชีวภาพ สถานภาพทางสังคมและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า 
วัสดุประเภทโลหะและโลหะผสมที่ชุมชนน�ามาใช้ติดตั้งกับอาคารในลักษณะที่เป็นระนาบขนาดใหญ่ที่มีพื้นผิวเรียบ
ลื่น และมีความสามารถในการสะสมความร้อนจะสามารถช่วยป้องกันการเคลื่อนที่ของลิงจากการปีนป่ายและการ
จับยึดบริเวณกรอบอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    -  ปัญหา: ปัจจุบันวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่น�ามาใช้ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์หรือ
ตึกแถวในย่านการค้าเขตเมืองเก่าลพบุรี โดยเฉพาะกรอบอาคาร (Building Envelope) เป็นการใช้โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กผสมผสานกับระบบผนังก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งผนังทั้งภายนอกและภายในอาคารฉาบปูน 2 ด้าน 
พร้อมทาสนี�า้อะครลิิก เมือ่ลงิได้สมัผัสกับผนงัเป็นระยะเวลาในระดบัหน่ึง สนี�า้อะครลิกิทีเ่ป็นวัสดเุคลอืบพืน้ผวิอาคาร
จะหลดุร่อนออกจนเป็นโอกาสให้เกดิคราบสกปรกเปรอะเป้ือนตามผนงัอาคารและองค์ประกอบของอาคารส่วนต่าง ๆ 
ได้โดยง่ายและมกีารยดึเกาะตดิแน่นเป็นระยะเวลานานส่งผลให้ภาพรวมของภมูทิศัน์เมอืงดมูคีวามเสือ่มโทรม ไม่สะอาด 
และขาดสุขลักษณะ นอกจากนี้พ้ืนผิวที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ แต่ไม่ได้รับ
การดูแลรักษา พื้นผิวผนังของอาคารจะเกิดการสึกกร่อนและมีความพรุนตัว อันเป็นสาเหตุให้เกิดคราบสกปรกจาก
ความชื้นจากเชื้อราสีด�า รวมถึงการเป็นแหล่งเพาะเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคต่าง ๆ
    -  อุปสรรค: ทัศนคติในการดูแลรักษาอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาคารว่าเป็นอาคารที่ได้รับการก่อสร้างให้มีความแข็งแรงสูง โดยไม่จ�าเป็นต้องดูแลหรือบ�ารุงรักษาอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งทัศนคติดังกล่าวเป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้สภาพแวดล้อมอาคารในเขตเมืองเก่าลพบุรี โดยเฉพาะ 
กรอบอาคารไม่ได้รับการซ่อมแซมและตกแต่งพืน้ผวิทีช่�ารดุเสยีหายให้มปีระสทิธภิาพสามารถต้านทานการสกึกร่อน
และความพรุนตัว อันเป็นสาเหตุให้คราบสิ่งสกปรกต่าง ๆ มีพื้นที่และเงื่อนไขให้ยึดเกาะพื้นผิวอาคารสร้างความ
เปรอะเปื้อนได้โดยง่าย 

   3)  ลักษณะอาคาร 
    -  ศักยภาพ: ด้วยรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นที่ย่านการค้าในเขตเมืองเก่าลพบุรีที่ม ี
ความหนาแน่นของประชากรและอาคารต่อพืน้ทีใ่นระดบัสงู ดังนัน้การออกแบบและก่อสร้างอาคารจะต้องตอบสนอง
ความคุ้มค่าในการลงทุนและสร้างอรรถประโยชน์ด้านการใช้งานที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการเป็นทั้งที่พักอาศัย
และพื้นที่ค้าขายร่วมในพื้นที่เดียวกัน ซ่ึงอาคารพาณิชยกรรมในเขตเมืองเก่าลพบุรีล้วนมีศักยภาพอันโดดเด่น  
ด้านการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ทีม่รีปูลกัษณะสอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม
ของชุมชนเมืองย่านการค้า 
    -  ปัญหา: ด้วยลักษณะอาคารพาณิชยกรรมในเขตเมืองเก่าลพบุรีเป็นรูปแบบอาคารพักอาศัย 
กึ่งอาคารค้าขายหรือเรียกว่าตึกแถว โดยภาพรวมรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมเน้นการเจาะ 
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ช่องเปิด (Void) เช่นหน้าต่างด้านหน้าอาคารผสมผสานกบัการใช้แนวบงัแดด กนัสาดคอนกรีตเสรมิเหลก็และชายคา 
เป็นรปูด้านหน้าอาคาร (Facade) นอกจากนีด้้วยลกัษณะหลงัคาทีม่คีวามแบนราบเป็นดาดฟ้า อาคารมคีวามสูงตัง้แต่ 
2-6 ช้ัน ประตทูางเข้าเป็นประตูเหลก็แบบบานม้วนและประตูซบิ พืน้ทีช้ั่นล่างเป็นพ้ืนทีค้่าขายหรอืพืน้ทีเ่อนกประสงค์ 
ส่วนชัน้บนขึน้ไปเป็นทีพ่กัอาศยัหรอืพ้ืนทีเ่กบ็สนิค้า การวางตวัของแนวอาคารพาณชิย์หรอืตึกแถว ออกแบบให้มกีาร
วางตัวของกลุ่มอาคารแบ่งออกเป็นช่วง ๆ  ขนานไปกับแนวถนนหรอืเส้นทางสัญจรหลักของเมืองในลักษณะเป็นเส้น 
(Strip Form) ในการนีห้ากพิจารณาเครือ่งป้องกนัและป้องปรามลงิทีต่ดิตัง้บนพืน้ผวิผนงัของกรอบอาคาร (Envelope) 
พื้นที่ว่างระหว่างระเบียง ครีบบังแดด ช่องแสง กันสาดและชายคาและพื้นดาดฟ้าเช่น การติดต้ังแผงเหล็กดัด  
กรงตาข่ายเหลก็ ผนงัอลมูเินยีมตกแต่งผวิระนาบด้านหน้าอาคารแบบไม่ต้องการการระบายอากาศ แผ่นอลคูาร์บอน 
(Alu - Carbon) หรือวัสดุโลหะผสมตกแต่งรูปด้านหน้าอาคาร (Facade) ที่มีพื้นผิวเรียบเป็นมันวาวหรือด้าน กรวย
ครอบเสาป้องกันลิง ปีนป่าย แนวลวดหนาม แนวรั้วไฟฟ้าและแผงกันสาดป้องกันลิงปีนในแนวดิ่ง ลักษณะดังกล่าว
เมื่อน�ามาผสมผสานกับลักษณะพื้นฐานของสถาปัตยกรรมอาคารพาณิชยกรรมในเขตเมืองเก่าลพบุรีจะส่งผลให้ 
สภาพแวดล้อมกายภาพของเมอืง โดยเฉพาะรปูร่างและรปูทรงของอาคารพาณชิย์เกดิการเช่ือมโยงและการเชือ่มต่อ
เข้าด้วยกนัอย่างเป็นระบบเป็นกลุม่ก้อนเดยีวกนั (Unity) ผ่านของระนาบของพืน้ทีก่รอบอาคารในแนวตัง้ (Vertical) 
และแนวนอน (Horizontal) อนัเป็นสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมและส่งเสรมิให้ลงิมกีารเคลือ่นทีแ่ละเคลือ่นไหวไปมา
อย่างเป็นอิสระและสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆของเมืองได้โดยสะดวกอย่างทั่วถึง ซึ่งการสัญจรของลิงบนพื้นผิวของ
กรอบอาคารยิ่งมีอัตราความถี่ในการใช้สอยมากจะยิ่งส่งผลต่อความเข้มข้นของปัญหาความสะอาด สุขลักษณะและ
อันตรายที่เกิดจากลิงในชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้น 
    -  อุปสรรค: ทัศนคติของคนในชุมชนที่ยังไม่มีความชัดเจนและมีความแตกต่างด้านการรับรู้และ
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับลิง โดยจะส่งผลต่อภาวการณ์ชะลอตัวในการแก้ไขปัญหา 
โดยเฉพาะการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมอาคารเพือ่ก�าหนดและควบคมุพฤติกรรมของลิงเพือ่บรรเทาและป้องกนัปัญหา
สภาพแวดล้อมเมืองไม่สะอาด ไม่มีสุขลักษณะ เกิดความเสื่อมโทรมและมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อจากลิงสู่คน 
อย่างไรก็ตามทัศนคติเชิงลบของคนที่มีต่อลิง ซึ่งมองว่าลิงเป็นต้นเหตุของการท�าลายระบบเศรษฐกิจของเมือง  
การสร้างความสกปรกและความเสือ่มโทรมของเมอืง ซึง่ทัศนคตดิงักล่าวนอกจากจะเป็นความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ระหว่าง
การรบัรูแ้ละทศันคตขิองคนทีม่ต่ีอลงิแล้ว ยงัขยายวงความขดัแย้งไปสูก่ลุม่คนทีร่กัและเมตตาลงิกบักลุม่คนทีม่ทีศันคติ
เชงิลบกบัลงิ โดยแบ่งเป็น 2 ขัว้ของแนวคดิและทศันคตทิีแ่ตกต่างและยงัไม่สามารถสร้างความเข้าใจและการยอมรับ
ให้เกิดขึ้นซึ่งกันและกันได้ 
     นอกจากนี้อุปสรรคด้านผู้รับผิดชอบโดยตรงและงบประมาณไม่มีความชัดเจนหรืออยู่ในภาวะ
สุญญากาศ เนื่องจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการลิงและพ้ืนที่ชุมชนเมืองประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหลายภาคส่วน การด�าเนินงานที่ผ่านมาจึงจ�ากัดขอบเขตอยู่ในระดับการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพ
ปัญหาและแนวทางการจัดการลิงกับสภาพแวดล้อมเมืองในภาพรวมเท่านั้น ในการนี้ประเด็นเรื่องความชัดเจนของ
สทิธแิละอ�านาจในการจดัการกบัปัญหาต่างๆเพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วเนือ่งจากลงิ นบัว่าเป็นอปุสรรคส�าคญัเรือ่งหนึง่
ทีท่�าให้การด�าเนนิงานในภาคปฏบัิตเิพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนจากลงิหยดุชะงกัและชะลอตวัเป็นระยะเวลานาน
จนไม่ปรากฏผลการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
   สรุปผล จากการศึกษาศักยภาพ ปัญหาและอุปสรรคของสภาพแวดล้อมกายภาพในชุมชนเขตเมืองเก่า
ลพบุรีที่เกี่ยวเนื่องกับลิงเห็นได้ชัดว่า การแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนที่พยายามป้องกันและป้องปรามการรบกวน
จากลงิกลบัเป็นปัจจยัส่งเสรมิเชงิบวกให้ลงิสามารถเข้าครอบครองพืน้ทีภ่ายนอกอาคาร โดยเฉพาะพืน้ทีก่รอบอาคาร
ของเมอืงได้โดยอสิระ อกีทัง้หน่วยงานทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการจดัการและแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัลงิยงัไม่สามารถจดัตัง้
ตัวแทนหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาด�าเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงปัจจัยในการสนับสนุนด้านต่าง ๆ 
นอกจากนีแ้นวคดิและทศันคตขิองกลุม่บคุคลทีม่ต่ีอลงิ ซึง่แบ่งเป็น 2 ขัว้อย่างชดัเจนทัง้เชงิลบและเชงิบวกยงัไม่สามารถ
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หาความเหมาะสมและความพอดีในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลิงได้อย่างเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย
 2.4		แนวทำงกำรพฒันำคณุภำพของสภำพแวดล้อมกำยภำพเพือ่ส่งเสรมิสขุภำวะในกำรอำศยัอยูร่่วมกนั
ระหว่ำงชุมชนเมืองและลิง	
  2.4.1  ยุทธศาสตร์: การสร้างสมดุลระหว่างการด�ารงชีวิตของคนกับลิงให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข 
  จากแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวเหน็ได้ชัดว่าชมุชนและภาคภาคไีด้ให้ความส�าคัญกบัความเข้าใจในความเป็น
องค์รวม (Holistic) ซ่ึงยอมรบัว่าลงิคอืองค์ประกอบส่วนหนึง่ในระบบนเิวศของเมอืงเก่าลพบรุทีีไ่ม่ใช่สิง่แปลกปลอม 
คนในชุมชนสามารถที่จะอยู่ร่วมกับลิงได้ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมของตนให้ลิงมีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 
ที่คนก�าหนดหรือควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ โดยแนวทางหรือมาตรการต่าง ๆ ท่ีก�าหนดขึ้นเพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมของลิงจะต้องไม่ละเมิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546 
   2.4.2 ขอบเขตการพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาวะในการอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่าง
ชุมชนเมืองและลิง 
   จากเนื้อหาและแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม 
ของลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรีควรดาเนินการภายใต้ขอบเขตของการจัดการพื้นที่ ระนาบด้านหน้าอาคาร (Facade) 
เส้นทางสัญจรของลิง และแนวสายไฟฟ้าและแนวสายสัญญาณสื่อสารของเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) การจัดการพื้นที่ อาณาเขตพื้นที่ของลิง การใช้ประโยชน์พื้นที่ ต�าแหน่งและขนาดพื้นที่ในการ
เป็นแหล่งพักอาศัย แหล่งหากินและเส้นทางสัญจร ระนาบด้านหน้าอาคาร (Facade) แนวผนังด้านหน้าอาคาร 
    2) เส้นทางสัญจรของลิง ทิศทางและเครือข่ายเส้นทาง การสร้าง Node เป็นพื้นที่ศูนย์กลางในการ
สัญจรขึ้นและลงแนวดิ่งเฉพาะลิง 
    3) แนวสายไฟฟ้าและแนวสายสัญญาณสื่อสาร ทิศทางและเครือข่ายเส้นทาง 
   2.4.3 แนวคิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาวะในการอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่าง
ชุมชนเมืองและลิง 
   ปัจจบุนัความสามารถในการเข้าถงึพืน้ทีต่่าง ๆ  ของลงิในเขตเมอืงเก่าลพบรุ ีพบว่า ลงิมรีะเบยีบแบบแผน
การใช้พืน้ทีแ่ละระบบเครอืข่ายเส้นทางสญัจรเป็นของตนเอง ตลอดจนสภาพแวดล้อมกายภาพของชุมชน โดยเฉพาะ
ตกึแถวเป็นปัจจยัส่งเสรมิให้ลิงมกีารด�ารงชวีติตอบสนองความต้องการทางพฤตกิรรมทีห่ลากหลาย แต่อย่างไรกต็าม
การปรบัตวัในการด�ารงชวีติของลงิในเขตเมอืงเก่าลพบรุล้ีวนเกดิจากการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมกายภาพของคนใน
ชุมชนเป็นปัจจัยก�าหนด ดังนั้นแนวคิดในการจัดการกับสภาพแวดล้อมเมืองเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะให้ทั้งคนและลิง
สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างเป็นปกตสิขุ เขตเมอืงเก่าลพบรุจีงึควรบรหิารจดัการและพฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของเมอืงบางส่วนเพือ่ก�าหนดและควบคมุพฤติกรรมของลงิ โดยแนวทางหรอืมาตรการต่างๆทีก่�าหนดขึน้เพือ่เปลีย่น
พฤติกรรมของลิงจะต้องไม่ละเมิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546 
  2.4.4  แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาวะในการอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่าง
ชุมชนเมืองและลิง 
    1) การจดัการพืน้ทีก่ารดารงชวีติของลงิให้เหมาะสมกบัความสามารถในการรองรบัของชมุชนเมอืง
ในย่านการค้าเขตเมืองเก่าลพบุรี 
    2) การควบคุมการเข้าถึงพื้นที่หาอาหารของลิงในเขตชุมชนเมือง 
      - โครงการก�าหนดและควบคุมขอบเขตการใช้พื้นที่ของลิงทั้งหมด ไม่ควรมีพื้นที่เกิน 8% ของ
พืน้ทีใ่นเขตเมอืงเก่าลพบรุทีัง้หมด และควรลดจานวนขอบเขตการใช้พืน้ทีข่องลงิให้ลดลงอกีในอนาคต โดยแนวทาง
และมาตรการทีน่ามาใช้ในการพฒันาสภาพแวดล้อมเมอืงเพือ่เปลีย่นพฤตกิรรมของลงิจะต้องไม่ ละเมดิพระราชบญัญตัิ
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สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
      -  โครงการก�าหนดและควบคุมต�าแหน่งและจ�านวนพื้นที่ใช้สอยของลิง ด้านแหล่งที่พักอาศัย  
แหล่งหากินและการสัญจรให้มีความชัดเจนและลดขนาดการใช้พื้นที่ลง
    3) การพัฒนาพื้นที่พักอาศัย พื้นที่หากินของลิงและเส้นทางสัญจรเพื่อปรับพฤติกรรมลิง 
        -  โครงการติดตั้งแผงโลหะวัสดุผสม บริเวณผนังด้านหน้าอาคารพาณิชย์ในระนาบตั้งฉากกับ 
พื้นระเบียงชั้น 2 ตลอดแนวเส้นทางสัญจรเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของลิงในระนาบแนวตั้งของอาคาร 
        -  โครงการควบคุมและปรับลดปัจจัยส่งเสริมการเคลื่อนที่ของลิงตามระนาบอาคาร เช่น กรง
ตาข่ายโลหะหรือแผงป้องกันลิงชนิดต่าง ๆ 
        -  โครงการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่การให้อาหารและน้าของลิงในพื้นที่สาธารณะของชุมชนเมือง 
        -  โครงการจัดหาและขยายพื้นที่พักผ่อนของลิงแห่งใหม่ทดแทนพื้นที่พักผ่อนของลิงบนอาคาร
ในเขตชุมชนเมืองย่านการค้า 
      4) การพัฒนาเส้นทางเครือข่ายการสัญจรของลิงตามอาคาร เสาไฟฟ้า ระบบ สายไฟฟ้าและสาย
สัญญาณสื่อสาร 
      - โครงการจดัระเบียบและปรบัลดจ�านวนเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายสญัญาณสือ่สารทีไ่ม่จ�าเป็น
ต่อการใช้งานเพื่อควบคุมเครือข่ายการสัญจรของลิง 
      -  โครงการก�าหนดและควบคมุการเข้าถงึพืน้ทีต่่าง ๆ  ของลงิให้เข้าถงึพืน้ท่ีทีใ่ช้เป็นแหล่งพกัอาศยั
และแหล่งหากนิเท่านัน้ โดยแนวเสาไฟฟ้าของเมอืงควรจ�ากัดปรมิาณให้ลดจ�านวนลง ให้มเีฉพาะในจดุทีเ่ป็นพืน้ทีพ่กั
อาศัยและแหล่งหากินของลิงเท่านั้น 
      -  โครงการการสร้าง Node เป็นพื้นที่ศูนย์กลางในการสัญจรขึ้นและลงแนวดิ่งเฉพาะลิง โดย
ก�าหนดและควบคุมต�าแหน่งและลักษณะของการสัญจรในแนวดิ่งของลิงให้อยู่ในบริเวณแหล่งพักอาศัยและแหล่ง
หากินของลิงโดยเฉพาะ 
      -  โครงการน�าร่องวางระบบท่อสายไฟฟ้าและสายสญัญาณลงใต้พืน้ดนิเพือ่ลดพฤตกิรรมการสญัจร
ของลิงบนอาคาร ตามเส้นทางสัญจรสายหลักของลิง 
    5) จัดหาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับลิงเพื่อสร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว 
      -  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตลิงลพบุรี
    6) บรหิารจดัการสภาพแวดล้อมกายภาพเพือ่ส่งเสริมสขุลกัษณะ ความสะอาด และสร้างความปลอดภยั
ระหว่างชุมชนและลิง 
      - โครงการควบคุมต�าแหน่งและขนาดพื้นที่การให้อาหารลิง 
      - โครงการจดัระบบและสร้างระเบยีบการจดัการถงัขยะเพ่ือป้องกนัการเป็นแหล่งอาหารของลงิ 
      - โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาลิงลพบุรีกับชุมชนเมือง 
      -  โครงการรณรงค์การให้อาหารลิงที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว 
      -  โครงการตรวจสอบและควบคมุการให้อาหารลงิของบคุคลต่างๆอย่างเข้มงวดพร้อมบทลงโทษ 
      -  โครงการก�าหนดและควบคุมกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอาคารไม่ให้เป็นปัจจัย 
ส่งเสริมปัญหาความเดือดร้อนจากลิง 
      - โครงการจัดท�าแผนการจัดการลิงทั้งระบบเชิงบูรณาการเพื่อบรรเทาและขจัดปัญหาสภาพ
แวดล้อมเมืองขาดสุขลักษณะ ความสะอาดและความปลอดภัยจากลิง 
      -  โครงการตัง้องค์กรรบัผดิชอบการด�าเนนิงานเพือ่บรรเทาและขจดัปัญหาความเดอืดร้อนจากลงิ 
      -  โครงการศกึษาผลกระทบต่อเนือ่งของพฤตกิรรมลงิจากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมชุมชน

ในเขตเมืองเก่าลพบุรี
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	 3.	 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับลิง
	 	 ในเขตเมืองเก่ำลพบุรี

 จากผลการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับลิง ในเขตเมืองเก่า
ลพบุรี ของสยามมล เทพทา (2557) สรุปผลได้ดังต่อไปนี้
 3.1		กำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพแหล่งโบรำณสถำนมรดกทำงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่ำลพบุรี
   3.1.1 พระปรางค์สามยอด ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 9 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านศักยภาพ 
ในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว (ความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางโบราณคดี ความสมบูรณ์และ 
ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ความมีช่ือเสียงและความเป็นที่ยอมรับ ความผูกพันต่อท้องถิ่น) 2) ด้านศักยภาพ
ทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว (การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม 
การท่องเที่ยว) 3) ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว (ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก 
ขั้นพื้นฐาน และศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก) ได้รับการประเมินในระดับดีมาก ได้แก่  
1) ด้านศกัยภาพในการดงึดดูใจด้านการท่องเทีย่ว (ความเป็นเอกลกัษณ์ของยคุสมยั ความเป็นเอกลกัษณ์ทางกายภาพ
ของแหล่งประวัติศาสตร์ ความสมบูรณ์และความสวยงามทางศิลปกรรม) 2) ด้านศักยภาพทางกายภาพและการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว) 3) ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทุกตัวแปร 
ในขณะที่ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวได้รับการประเมินในระดับต�่า 
   3.1.2 ศาลพระกาฬ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 11 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านศักยภาพในการ
ดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว (ความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ความเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัย ความสมบูรณ์และ 
ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ความมีช่ือเสียงและความเป็นที่ยอมรับ ความผูกพันต่อท้องถิ่น) 2) ด้านศักยภาพ
ทางกายภาพและการจัดกจิกรรมการท่องเทีย่ว (การเข้าถงึแหล่งท่องเท่ียว ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ว 
ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว) 3) ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว (ศักยภาพในการ
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก) 4) ด้านการ
บรหิารจดัการ (การจดัการด้านการรกัษาสภาพและฟ้ืนฟแูหล่งท่องเทีย่ว ชมุชนมรีายได้จากการท่องเทีย่ว) ส�าหรบัตวัแปร
ที่ได้รับการประเมินในระดับดีมาก ได้แก่ 1) ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว (ความเป็นเอกลักษณ์
ทางกายภาพของแหล่งประวัติศาสตร์ ความสมบูรณ์และความสวยงามทางศิลปกรรม) 3) ด้านการบริหารจัดการ 
(การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ การจัดการด้านการติดตามและการประเมิน) ขณะที่ตัวแปรความปลอดภัย
ด้านการท่องเที่ยวได้รับการประเมินในระดับต�า่ 
   ตัวแปรท่ีได้รับการประเมินในระดับดี ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีขาดความสมบูรณ์ในหลายคุณลักษณะ ได้แก่  
การจัดการด้านการบริการและสาธารณูปโภค (จ�านวนห้องสุขาและที่นั่งพักไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว) การจัดการ
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ในปัจจุบันไม่มีการศึกษาวิจัยสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาวางแนวทาง 
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งประวัติศาสตร์ การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสานึก ขาดศูนย์บริการ
ข้อมูล บคุลากรทีม่คีวามรูท้างด้านประวติัศาสตร์ และสือ่สิง่พมิพ์ทีส่ร้างความรูค้วามเข้าใจในคณุค่าของศาลพระกาฬ 
นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมลิงเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ทางาน
ภายในศาลพระกาฬ อาสาสมคัรทีช่่วยเหลอืนกัท่องเทีย่วในการไล่ลงิ หรือเรยีกว่า “ต�ารวจลงิ” และแม่ค้าทีข่ายสนิค้า
โดยรอบบรเิวณศาลพระกาฬ เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องได้มคีวามรูถ้งึคณุค่าของศาลพระกาฬ เพือ่น�าไปสูก่ารอนรุกัษ์ต่อไป 
ตวัแปรชมุชนท้องถิน่มีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการ ชุมชนไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมน�าเทีย่ว อาท ิการน�าเทีย่ว
ชมสิ่งส�าคัญภายในศาลพระกาฬ รวมทั้งชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนหรือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
ขณะที่ตัวแปรที่ได้รับการประเมินในระดับต�่า คือ ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว เนื่องมาจากจ�านวนลิงที่มีเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ท�าให้ลิงแย่งสิ่งของจากนักท่องเท่ียว ดังนั้นควรจัดทาศูนย์ข้อมูลนักท่องเท่ียวก่อนเข้าไปในบริเวณ
ศาลพระกาฬ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ
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  คณุภาพของแหล่งท่องเทีย่วทีส่มัพนัธ์กบัลงิจากการประเมนิศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชงิประวตัศิาสตร์ 
พบว่า แหล่งประวตัศิาสตร์อยูใ่นระดบัมาตรฐานดเียีย่มทัง้ 2 คอื ศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด ดงันัน้การพฒันา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเก่าลพบุรี ควรจัดทาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว
พืน้ทีห่ลกัและแหล่งท่องเทีย่วพ้ืนทีร่อง ดงันัน้การจดัการการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ ควรสร้างเครอืข่ายเชือ่มโยง
ด้านการท่องเท่ียวในแต่ละพืน้ที ่พร้อมทัง้พฒันาแหล่งท่องเทีย่วให้มกิีจกรรมทีห่ลากหลายและเหมาะสมกับบรบิทพืน้ท่ี 
ตามศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแต่ละแหล่งโบราณสถาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านการสื่อความหมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเชื่อมโยงเรื่องราวเกี่ยวกับลิงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองเก่าลพบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทั้งชุมชน
และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
  3.2	ผลกำรศึกษำนักท่องเที่ยวกับกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเท่ียวที่สัมพันธ์กับลิงในเขตเมืองเก่ำลพบุรี 
พบว่านกัท่องเทีย่วชาวไทยส่วนใหญ่เดนิทางมาด้วยตนเองและเป็นกลุม่ครอบครัว ส่วนใหญ่มาจากภาคกลาง และมกัจะ
เดนิทางแบบไปเช้าเยน็กลบั นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ไม่เร่งรบี ส�าหรบักลุม่นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมากบับรษิทั
น�าเที่ยวจะมีมัคคุเทศก์เดินทางมาด้วยและมักเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
กบับรษิทัน�าเทีย่วมกัจะรบีเร่ง จงึใช้เวลาอยูใ่นแหล่งท่องเทีย่วไม่นาน ส่วนนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิส่วนใหญ่จะเดนิทาง
มากบับรษิทัน�าเทีย่วทีม่มีคัคุเทศก์เดนิทางมาด้วยและเดินทางเป็นกลุม่ใหญ่ ส่วนใหญ่มาจากทวปียโุรป นกัท่องเทีย่ว 
ชาวต่างชาติทีเ่ดินทางมากับบรษัิทน�าเทีย่วมกัจะใช้เวลาไม่นาน ส�าหรบักลุม่นกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ป็นกลุม่สะพายเป้ 
ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถไฟ มีเวลามากและไม่เร่งรีบศึกษาข้อมูลท่องเที่ยวจากเว็บไซต์และหนังสือน�าเที่ยว  
ชอบแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามแท้ดัง้เดมิ มกีารศกึษาข้อมลูมาล่วงหน้าก่อนเดนิทางและวางแผนการเดนิทางท่องเทีย่ว
 3.3	ผลกำรส�ำรวจควำมคิดเหน็และพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วทีม่ำเยอืนในแหล่งท่องเทีย่วทีสั่มพนัธ์กบั
ลิงในเขตเมืองเก่ำลพบุรีของกลุ่มตัวอยำ่งในภำพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เห็นด้วย 
ในด้านการก�าหนดพื้นที่สาหรับให้อาหารลิงอย่างเป็นระบบ (X = 5.97) การให้อาหารลิงโดยนักท่องเที่ยว ควรมีการ
ควบคุมดูแล (X = 5.84) และการให้อาหารลิงโดยขาดการควบคุมดูแล ส่งผลกระทบด้านลบกับการใช้ชีวิตของลิง  
(X = 5.76) ส่วนผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเท่ียวเขตเมืองเก่าลพบุรี พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีความสวยงามของสถานที่ เช่น สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ ฯลฯ (X = 4.06) 
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยว (X = 3.94) และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ในการท่องเที่ยวชมลิง (X = 3.88) ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการให้
อาหารลิง โดยขาดการควบคุมดูแล ส่งผลกระทบด้านลบกับการใช้ชีวิตของลิง (X = 5.16) การได้ดูลิงลพบุรีมีความ
ส�าคัญมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ( X = 5.00) และการให้อาหารลิงโดยนักท่องเที่ยว ควรมีการควบคุมดูแล (X = 4.92) 
ส่วนผลการวเิคราะห์ความต้องการของนกัท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วเขตเมอืงเก่าลพบรุ ีพบว่ากลุม่ตวัอย่างมคีวาม
ต้องการให้มีความสวยงามของสถานที่ เช่น สถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ ฯลฯ (X = 3.85) สภาพเส้นทางในการเดินทาง
ไปยงัแหล่งท่องเทีย่วมคีวามปลอดภยัและมป้ีายบอกทางทีช่ดัเจน (X = 3.95) และความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ

ในการท่องเที่ยวชมลิง (X = 3.85) 

	 4.	กำรพัฒนำเมืองเก่ำลพบุรีให้เป็นจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยว
	 	 และแหล่งเรียนรู้เรื่องลิง

 สยามมล เทพทา (2562) ได้ศึกษาการพัฒนาการท่องเทีย่วเมอืงลงิกบัคณุภาพชวีติของชมุชนในเขตเมอืงเก่า
ลพบุรีอย่างยั่งยืน มีข้อค้นพบส�าคัญ ดังนี้
	 4.1	ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในเขตเมืองเกำ่ลพบุรี
  จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีจานวนมาก รวมทั้งมีหลักฐานจากเอกสารและจารึกต่าง ๆ กล่าว
ถึงเมืองลพบุรี ในการศึกษานี้เพื่อศึกษาข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าลพบุรี จ�านวน 9 แห่ง เพื่อนาไปสู่
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การจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการเมืองเก่าลพบุรีให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องลิง ดังนี้
   4.1.1 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มา
หลายยุคหลายสมัย ศิลปกรรมท่ีปรากฏจึงมีความแตกต่างกันมากเมื่อเข้าไปในวัด จะพบศาลาเปลื้องเครื่องส�าหรับ
ใช้เป็นที่ส�าหรับพระเจ้าแผ่นดิน เปลี่ยนเครื่องทรงก่อนที่จะเข้าพิธีทางศาสนาในพระวิหารหรือพระอุโบสถ ถัดจาก
ศาลาเปลือ้งเครือ่ง เป็นวหิารหลวง สร้างในสมยั สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทางทศิใต้ของวหิารหลวงเป็นพระอโุบสถ 
ขนาดย่อมประตูหน้าต่างเป็นศลิปะแบบฝรัง่เศส ด้านทศิตะวนัตกของวหิารหลวงเป็นพระปรางค์ประธาน องค์ปรางค์
ก่อด้วยศลิาแลงโบกปนูเครือ่งประดบัลวดลายเป็นพระพทุธรปูและพทุธประวตั ิอายปุระมาณ พ.ศ.1800 ต่อมาได้รบั
การซ่อมแซมในสมัยสมเด็จพระราเมศวร สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลวดลายจึงม ี
ปะปนกันหลายสมัย ปรางค์องค์น้ี เดิมบรรจุพระพุทธรูปไว้จานวนมาก ที่มีชื่อเสียง คือ พระเครื่องสมัยลพบุรี เช่น 
พระหูยาน พระร่วง เป็นต้น
  4.1.2  บ้านหลวงรับราชทูต หรือบ้านวิชาเยนทร์ สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย 
สถานที่แห่งนี้เป็นที่พานักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ขุนนางคนส�าคัญในสมัยนั้น จึงได้ชื่อว่า บ้านวิชาเยนทร์และ 
เมื่อคราวคณะทูตจากฝรัง่เศสชดุแรกท่ีเข้ามาเม่ือปี พ.ศ. 2228 คอื เชอวาเลยี เดอ โชมองต์กไ็ด้พกั ณ สถานทีแ่ห่งนี้  
จงึได้ชือ่ว่า “บ้านหลวงรบัราชทตู” อกีชือ่หนึง่ พืน้ทีใ่นบริเวณบ้านหลวงรบัราชทตูประกอบด้วยตกึทรงยโุรปหลายหลงั 
เช่น บ้านของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ บ้านพักของราชฑูต โบสถ์คริสต์ โรงครัว โดยมีกาแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน มีถัง
น�้าประปา นับว่าเป็นที่อยู่ที่ใหญ่โตรองจากพระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระวิหารเก้าห้อง

พระปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

เจดีย์ทรงกลีบมะเฟือง
  

                                  พระวหิารเก้าหอ้ง                     เจดยีท์รงกลบีมะเ ือง 

 

บ้านหลวงรับราชทูต หรือบ้านวิชาเยนทร์
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  4.1.3  วดัเชงิท่า เดมิวดันีช้ือ่ว่าวดัท่าเกวยีน ต่อมาจงึเปลีย่นเป็นวดัเชงิท่าเมือ่ราว ๆ  50 ปีมานี ้จากการ
สันนิษฐานของท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันกล่าวว่า วัดนี้อาจจะสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยก็เป็นได้ เพราะสังเกตจาก 
พระประธานในพระอโุบสถนัน้หนัพระพกัตร์ไปทางทศิเหนอื และพระประธานมลีกัษณะเป็นพระพทุธรปูสมยัสโุขทยั
แต่ได้ดัดแปลงให้เปลี่ยนแปลงไปมาก มีบางคนกล่าวว่า วัดนี้อาจจะสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือ
อาจจะหลังกไ็ด้ แต่คงเป็นไปไม่ได้ เพราะถ้าสร้างในสมยันัน้หรอืหลงัคงไม่สร้างวดัหน้าพระราชวงัเป็นแน่ คงจะสร้าง
ก่อนมากกว่าจะสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคงจะมีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ด้วย
  4.1.4  พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทางรถไฟ พระปรางค์สามยอดสร้างข้ึนในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมขอม ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง
เรียงตัวกันในแนวเหนือ - ใต้ ปราสาทแต่ละองค์เชื่อมต่อกันด้วยฉนวน วัสดุหลักคือ ศิลาแลง นอกจากนี้ยังมีการ
ประดับตกแต่งองค์ปรางค์ด้วยลวดลายปูนปั้นที่งดงาม และน่าจะสร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนานิกายมหายาน ต่อมา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระปรางค์สามยอดได้รับการปฏิสังขรณ์ข้ึนอีกครั้งหนึ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
เช่น มีการก่อสร้างวิหารก่ออิฐบริเวณด้านหน้าของปราสาทองค์กลาง และปรับเปลี่ยนศาสนสถานให้กลายเป็น
พุทธสถานเนื่องในเถรวาท
  ส�าหรบัพระปรางค์สามยอดนีก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่�าคญัของจงัหวดัลพบรุ ีเนือ่งจากสถานทีแ่ห่งนี้
มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ที่สามารถใช้ในการบอกเล่าเร่ืองราวส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีได้ 
เป็นอย่างด ีโดยอาจถอืว่าพระปรางค์สามยอดเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของจงัหวดัลพบรุ ีอกีทัง้จดุเด่นของพระปรางค์สามยอด

 

 ตึกสองชั้นทรงเก๋งจีน
  

หอระฆัง
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อกีประการหนึง่ คอืการเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของฝงูลงิเป็นจ�านวนมาก ซึง่เป็นการสร้างความกลมกลนืให้แก่โบราณสถานแห่งน้ี 
ให้มีชีวิตชีวาได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการดูแลพระปรางค์สามยอดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายจาก
การอยู่อาศัยของลิงควบคู่ไปด้วย

  4.1.5  ศาลพระกาฬ ตั้งอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออก เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลสูง” ศาลพระกาฬ
เป็นเทวสถานแบบขอมก่อสร้างด้วยศิลาแลงซ้อนกันขึ้นไป ที่บริเวณรอยต่อของศิลาแลงแต่ละก้อนไม่มีการสอปูน
และยงัไม่สามารถพสิจูน์ได้ว่ารปูแบบเดมิของเทวสถานแห่งนีม้ลีกัษณะเป็นเช่นไร เพราะเท่าทีเ่หลอืร่องรอยอยูใ่นปัจจบุนั
เป็นเพยีงส่วนฐานเท่านัน้ ซึง่อยู่ในแผนผังสีเ่หลีย่มจตัรุสัย่อมมุ มลีกัษณะค่อนข้างใหญ่โตมาก มีมุขยืน่ออกมาด้านหน้า 
มีบันไดข้ึนและลงทั้ง 4 ด้าน ส่วนเรือนธาตุและองค์ปรางค์พังทลายลงหมดแล้ว ที่บริเวณศาลพระกาฬนี้ได้พบ 
เสาแปดเหลี่ยม มีจารึกอักษรมอญโบราณ และจารึกศาลสูง อักษรขอม หลักที่ 19 และ 20
  4.1.6  ท่าเรอืหลวง อยูบ่รเิวณตรงข้ามกบัประตยูาตรากษตัรย์ิ พระนารายณ์ราชนเิวศน์ โดยข้ามถนนพระราม
ซึ่งเลียบก�าแพงเมือง จะพบ “บันได 51 ขั้น” ซึ่งยังคงสภาพมองเห็นได้ดีอยู่จากนั้นมีถนนลงไปยังแม่น�า้ลพบุรี ซึ่งมี
ท่าเรอือยูร่มิน�า้อนัเป็นท่าเรอืหลวงซึง่เป็นท่าเรอืส�าคญัส�าหรบัขบวนพยหุยาตราทางชลมารคของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช และเหนือท่าเรือนี้ขึ้นไปทางเหนือก็มีท่าเรืออีกแห่งหนึ่ง ซึง่ปัจจุบัน เรียกกันว่า “ท่าขุนนาง” สนันิษฐานว่า
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เหล่าขุนนางที่ตามเสด็จคงจะขึ้นลงกันที่ท่าเรือนี้ จึงเรียกกันว่าท่าขุนนางมาถึง
ในปัจจุบัน

งานโต๊ะจีนลิง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีพระปรางค์สามยอด

เจ้าพ่อพระกาฬ
  

ฐานศิลาแลงของศาลพระกาฬ
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  4.1.7 ก�าแพงเมือง ลพบุรีคงถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 สมัยทวารวดี คันดินเดิมของเมือง
อาจถูกทาลายลงในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ในสมัยอยุธยา เพราะเกรงข้าศึกจะยึดเป็นที่มั่น เมืองส่วนนี ้
ได้ถูกปรับปรุงคร้ังใหญ่ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โครงการสร้างประตูเมืองด้วยอิฐ สร้างป้อมเป็น 
มุมแหลมยื่นออกมาจากคันดินก�าแพงเมืองห่างกันเป็นระยะ ๆ รวม 8 ป้อม และประตูน�้า และได้มีการขยายเมือง 
ให้กว้างขวางมากขึ้นโดยการขุดคูเมืองและสร้างคันดินก�าแพงเมืองอีก 3 ครั้ง ไปทางทิศตะวันออกของเมืองเดิม 
ปัจจบุนัร่องรอยคเูมอืง คนัดนิก�าแพงเมอืงลพบรุเีป็นทัง้หลกัฐานทางโบราณคดอีนัทรงคณุค่าของประเทศ โดยเฉพาะ
ป้อมปราการและประตูเมืองนั้นกล่าวได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดที่เหลือให้เห็นเป็นหลักฐานอยู่ในประเทศ
   4.1.8 ป้อมชัยชนะสงคราม ป้อมนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟลพบุรี เป็นป้อมที่มีลักษณะ
สูงใหญ่มาก นับเป็นปราการเมืองที่ส�าคัญแห่งหนึ่งในอดีต สร้างในสมัยลพบุรีกาแพงเมือง ป้อม ค่าย ประตู มีความ
แข็งแรงมากทั้ง 4 ด้าน และสร้างเพิ่มเติมในสมัยสมเด็จพระราเมศวรเสด็จไปครองเมืองลพบุรี และสร้างเพิ่มเติม 
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระราชวังกับป้อมมุมเมือง และสร้างประตูเมืองใหม่
   4.1.9 ป้อมท่าโพธิ์ ป้อมนี้ตั้งอยู่บนเนินท่าโพธิ์ ผู้คนจึงเรียกว่า “ป้อมท่าโพธิ์” ซึ่งสภาพในปัจจุบันของ
ป้อมถือว่าอยู่ในสภาพดี บริเวณป้อมมีลักษณะเป็นเนินดิน เมื่อมองลงมาจากป้อมจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองลพบุรี  
ซึง่เป็นทีร่าบลุม่ทางด้านตะวนัตกและด้านเหนอื ลกัษณะของป้อมค่อนข้างใหญ่โต และสมบรูณ์ ประดบัด้วยใบเสมา
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่เป็นระยะ ป้อมน้ี ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยาระบุว่า “ลพบุรีมีป้อมและก�าแพงเมืองที่สูงที่สุด 

ในเมืองไทย”

  

  

ก�าแพงเมือง ลพบุรี

ป้อมชัยชนะสงคราม ป้อมท่าโพธิ์
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 4.2		พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและรูปแบบกำรท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องลิงในเขตเมืองเก่ำลพบุรี
   4.2.1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่เคยเดินทางมาลพบุรีมากกว่า 2 ครั้ง (ร้อยละ 64.40) 
เดินทางมากับครอบครัว (ร้อยละ 71.00) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่พักค้างคืน (ร้อยละ 70.20) และใช้ระยะเวลา
ท่องเที่ยว 1 วัน (ร้อยละ 49.40) เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ79.40) วัตถุประสงค์ในการเดินทาง เพื่อมาไหว้
พระท�าบุญ (ร้อยละ 43.70) เหตุผลในการมาท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี คือ แหล่งท่องเที่ยวอยู่ไม่ไกลจากภูมิล�าเนา  
(ร้อยละ 23.80) สื่อที่นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของลพบุรี ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากเพ่ือนหรือ
ญาต ิ(ร้อยละ 46.60) การวางแผนการเดนิทางท่องเทีย่วลพบรุ ีนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ศกึษาข้อมูลเดนิทางด้วยตนเอง 
(ร้อยละ 49.65) กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้ทาจากการท่องเที่ยวลพบุรี พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาไหว้พระ (ร้อยละ 
80.50) ด้านสนิค้าทีร่ะลกึของจงัหวดัลพบรุทีีน่กัท่องเทีย่วรู้จกั พบว่า ส่วนใหญ่รูจ้กัไข่เคม็ดนิสอพอง (ร้อยละ 41.00) 
ส่วนความต้องการข้อมูลการท่องเที่ยวในบริเวณศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอด ส่วนใหญ่ต้องการป้ายบอก
รายละเอียดของสถานที่ (ร้อยละ 40.00) ภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
นกึถงึลงิมากท่ีสดุ (ร้อยละ 54.20) ความต้องการของนกัท่องเทีย่วทีจ่ะกลบัมาเทีย่วจงัหวดัลพบรุ ีส่วนใหญ่จะเดนิทาง
กลบัมาอกี (ร้อยละ 91.20) การแนะนาให้คนรู้จกัมาท่องเทีย่วลพบุร ีพบว่าส่วนใหญ่จะแนะน�าผูอ้ืน่ (ร้อยละ 97.20) 
ผลการศกึษาความรูส้กึของนกัท่องเทีย่วมทีีม่ต่ีอแหล่งท่องเทีย่วในเขตเมอืงเก่าลพบรุทีีเ่กีย่วกบัลงิพบว่า นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ด้านการก�าหนดพื้นที่สาหรับให้อาหารลิงอย่างเป็นระบบ การให้อาหารลิง 
โดยนักท่องเที่ยว ควรมีการควบคุมดูแล และเห็นด้วยระดับมาก ในด้านการให้อาหารลิงโดยขาดการควบคุมดูแล  
ส่งผลกระทบด้านลบกับการใช้ชีวิตของลิง รองลงมาหากขาดลิงในลพบุรี แหล่งท่องเที่ยวจะขาดความน่าสนใจ และ
การได้ดลูงิลพบรุมีคีวามส�าคญัมากกว่ากจิกรรมอืน่ ผลการศกึษาสิง่ทีน่กัท่องเทีย่วมคีวามต้องการในแหล่งท่องเทีย่ว
เขตเมืองเก่าลพบุรทีีเ่กีย่วกบัวถิชีวีติของลงิ พบว่านกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มคีวามต้องการในระดบัมากทกุรายการ ได้แก่ 
ความสวยงามของสถานที ่เช่น สถาปัตยกรรม ภมูทิศัน์ ฯลฯ สภาพแวดล้อมและภมิูทศัน์ของเมอืงส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวชมลิง สภาพเส้นทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเทีย่ว 
มีความปลอดภัยและมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน ความสะอาดและสุขอนามัยของเมืองเก่าลพบุรี ถนน และการเข้าถึง 

แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย 
   4.2.2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรปมากที่สุด ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ 
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ฯลฯ (ร้อยละ 73.50) มีอาชีพทนายความ วิศวกร อาจารย์ เป็นต้น (ร้อยละ 34.50) ด้าน
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาลพบุรีครั้งแรกมากที่สุด (ร้อยละ 74.86) เดินทางมา
กับแฟนหรือคู่รัก (ร้อยละ 38.00) ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทย ส่วนใหญ่เดินทางมากกว่า 10 วัน 
(ร้อยละ 92.78) นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เดนิทางมาโดยรถไฟ (ร้อยละ 48.00) ส่วนการวางแผนในการเดนิทางมาลพบรุี 
(ร้อยละ 56.00) การเดินทางมาลพบุรีของนักท่องเที่ยวนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้จองผ่านบริษัทนาเที่ยว (ร้อยละ 87.50) 
ด้านสื่อที่นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของลพบุรี ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากหนังสือนาเที่ยว (ร้อยละ 
58.50) ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท่องเที่ยวเมืองลพบุรี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้จ่ายต�่ากว่า 500 บาท (ร้อยละ 74.19) 
ส�าหรับการซือ้สนิค้าทีร่ะลึก นกัท่องเทีย่วจะซือ้ไปฝากครอบครวัมากทีส่ดุ (ร้อยละ 65.00) นกัท่องเทีย่วยนิดทีีจ่ะจ่าย
ส�าหรับการซือ้สนิค้าทีร่ะลกึ พบว่าส่วนใหญ่จะต�า่กว่า 500 บาท (ร้อยละ 47.69) การใช้จ่ายกบักจิกรรมการท่องเทีย่ว
ในลพบุรี ส่วนใหญ่ใช้จ่ายในร้านอาหาร (ร้อยละ 81.50) ผลการศึกษาความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าลพบุรีที่เกี่ยวกับลิง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก ดังนี้ การให้
อาหารลงิโดยขาดการควบคมุดแูลส่งผลกระทบด้านลบกบัการใช้ชวีติของลงิ การได้ดลิูงลพบรีุ มคีวามส�าคัญมากกว่า
กิจกรรมอื่น การให้อาหารลิงโดยนักท่องเที่ยว ควรมีการควบคุมดูแล ควรก�าหนดพื้นที่สาหรับให้อาหารลิงอย่าง 
เป็นระบบ ละหากขาดลิงในลพบุรี แหล่งท่องเที่ยวจะขาดความน่าสนใจ ผลการศึกษาสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความต้องการในแหล่งท่องเที่ยวเขตเมืองเก่าลพบุรีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของลิง พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความ
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ต้องการในระดับมากทุกรายการ ได้แก่ ความสวยงามของสถานที่ เช่น สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ ฯลฯ สภาพเส้นทาง 
ในการเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเทีย่วมคีวามปลอดภยัและมป้ีายบอกทางทีช่ดัเจน ความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ
ในการท่องเที่ยวชมลิง ความสะอาดและสุขอนามัยของเมืองเก่าลพบุรี ถนน และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง
สะดวกสบาย 
   4.2.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเมืองเก่าลพบุรีและลิง พบว่า 
มีโบราณสถานจานวน 2 แห่ง ที่มีลิงอาศัยอยู่ คือ พระปรางค์สามยอด และศาลพระกาฬ ผู้วิจัยจึงประเมินคุณภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบว่า 1) พระปรางค์สามยอด มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในระดับดีเยี่ยม 
ผลมาจากมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์และงานเทศกาลโต๊ะจีนลิงในระดับนานาชาติ ศักยภาพในการรองรับด้าน
การท่องเที่ยวและศักยภาพในการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การสื่อความหมายเพื่อให้ความรู้ 
และการสร้างจิตสานึกยังไม่เพียงพอ มีเพียงป้ายข้อมูลเท่านั้น การประเมินในระดับต�่ามีเพียงตัวแปรเดียว คือ  
ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวขาดความเข้าใจพฤติกรรมของลิงท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ
เมืองเก่าลพบุรี ควรมีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและดูแลนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ 2) ศาลพระกาฬ มีศักยภาพด้าน 
การท่องเที่ยวในระดับดี พบว่า ด้านการบริการและสาธารณูปโภคระดับปานกลาง คือ จ�านวนห้องสุขาและที่นั่งพัก
ไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสานึก ขาดบุคลากร และสื่อสิ่งพิมพ์ที่สร้างความรู้
ความเข้าใจในคณุค่าของศาลพระกาฬพบว่าการประเมนิในระดบัต�า่ คือ ความปลอดภยัด้านการท่องเทีย่ว เนือ่งมาจาก
จ�านวนลิงที่มีเพิ่มมากขึ้น ลิงเข้าไปแย่งของจากนักท่องเที่ยวที่มาสักการะเจ้าพ่อพระกาฬ จึงควรจัดทาศูนย์ข้อมูล 
นกัท่องเทีย่วก่อนเข้าไปในบรเิวณศาลพระกาฬ ดงันัน้การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์ในเมอืงเก่าลพบรุี
และลงิ ควรเชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วกบัองค์ประกอบการท่องเทีย่วของลพบรุ ีเช่น แหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์
วิถีชีวิตชุมชนเมืองเก่าลพบุรี และร้านอาหารพื้นถิ่น เป็นต้น เพื่อให้สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ
กระจายไปยังสถานที่ต่าง ๆ และควรพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยค�านึงถึงความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่ตามศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว
 4.3	แผนพัฒนำกำรจัดกำรเมืองเก่ำลพบุรีเพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้เรื่องลิง พบว่ามีแนวคิดในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถสรุปได้ 3 แผนงาน ดังนี้ 1) แผนงานพัฒนาการจัดการสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
กิจกรรมการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 2) แผนงานการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 
เชงิสร้างสรรค์ 3) แผนงานการพฒันาศกัยภาพของชุมชน บคุลากรทางการท่องเทีย่ว และผูป้ระกอบการของจงัหวดั
ลพบุรี จากแผนงานดังกล่าว หน่วยงานทุกภาคส่วนและชุมชนควรร่วมใจกันผลักดันให้เกิดการร่วมมือกันในระดับ
พื้นที่ ท�าให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวโดยภาคีมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ต้ังแต่การวางแผน 
จนกระทัง่การต้อนรบันกัท่องเทีย่ว เพือ่ให้แหล่งท่องเท่ียวเขตเมอืงเก่าลพบุรแีละลิงเป็นแหล่งเรียนรูท่ี้ส�าคญัของชาติ
ต่อไป
 ประเด็นการพัฒนาที่วิเคราะห์จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่า
ลพบุรี สามารถน�ามาก�าหนดกรอบทิศทางในการด�าเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการจัดการเมือง
เก่าลพบุรี ดังนี้
   4.3.1 กลยทุธ์การพฒันาด้านการจดัการท่องเทีย่วเมอืงลงิในเขตเมอืงเก่าลพบรุ ีโดยสามารถพฒันาเป็น
แผนงานที่ครอบคลุมโครงการ ดังต่อไปนี้
    1) แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาการจัดการสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการเรียนรู้ และ
สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่
      (1) โครงการส่งเสริมการจัดการภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอ�านวย
ความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล
      (2) โครงการ “เทีย่วเมอืงลงิ ลพบรุดีต่ีอใจ” กจิกรรมท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ชมวถิชีวีติของลงิ
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      (3) โครงการการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
      (4) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองเก่าและลิงลพบุรี
      (5) โครงการพฒันาแอพพลเิคชัน่การสือ่ความหมายการท่องเทีย่ว “เทีย่วเมอืงลงิ ลพบรุดีต่ีอใจ”
      (6) โครงการจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาเรื่องแหล่งเรียนรู้เรื่องลิงลพบุรี
      (7) โครงการพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวด้วยจกัรยาน และยานพาหนะท้องถิน่ เชือ่มโยงการท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวเขตเมืองเก่าลพบุรี
    2) แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
      (1) โครงการประชาสมัพนัธ์และน�าเสนอแหล่งท่องเทีย่วในเขตเมอืงเก่าลพบรุไีปสูก่ลุม่นกัท่องเทีย่ว
เฉพาะ (Niche Market) ทีม่พีฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีส่อดคล้องกบัแหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ แหล่งท่องเทีย่ว 
เชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวชมลิง
      (2) โครงการสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว “เที่ยวเมืองลิงลพบุรีดีต่อใจ”
      (3) โครงการสือ่สารการตลาดการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ ไปยงักลุม่นกัท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ 
(Experience Tourist) ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
    3) แผนงานที ่3 แผนงานการพฒันาศกัยภาพของชมุชน บคุลากรทางการท่องเทีย่ว และผูป้ระกอบการ
ของจังหวัดลพบุรี
      (1) โครงการพฒันาผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว เพิม่ศกัยภาพของธรุกจิการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์
      (2) โครงการ “Love Me Love LopBuri” สร้างชมุชนท้องถิน่ในเขตเมอืงเก่าลพบรุใีห้มคีวามรกั 
ความภาคภมูใิจ เหน็ถงึคณุค่าและความส�าคญัของทรพัยากรในท้องถิน่ และสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านทีด่ี
แก่นักท่องเที่ยว
      (3) โครงการพฒันาความรูด้้านภาษาต่างประเทศ เพือ่การสร้างความเข้าใจอนัดีแก่นกัท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาติ
      (4) โครงการพฒันาศกัยภาพด้านการจดัการท่องเทีย่วให้แก่บคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว

เมืองลิง ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับลิงลพบุรี

	 5.	 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในชุมชนเมือง
	 	 ย่ำนประวัติศำสตร์ร่วมกับถิ่นที่อยู่อำศัยของลิงจังหวัดลพบุรี

 วิลาศ เทพทา (2562) ได้ศึกษาการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนเมืองย่าน
ประวัติศาสตร์ร่วมกับถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงจังหวัดลพบุรี มีข้อค้นพบส�าคัญ ดังนี้
 5.1		บริบทชุมชนและสภำพแวดล้อมกำยภำพเมืองเก่ำลพบุรี เมืองเก่าลพบุรีเป็นแหล่งรวมตัวของ
อารยธรรมที่ส�าคัญอันเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัยและหายากในลุ่มน�้าเจ้าพระยา ได้แก่ ทวารวดี ลพบุรี อยุธยาและ
รัตนโกสินทร์ โดยมีหลักฐานและร่องรอยให้เรียนรู้ พิสูจน์และสัมผัสได้จากสถานที่จริงในวิถีชีวิตประจ�าวัน ในการนี้
การที่เมืองเป็นแหล่งที่ตั้งของมรดกทางวัฒนธรรมหลายยุคสมัยที่อยู่ร่วมกับ วิถีชีวิตชุมชนภาคการค้าและบริการ 
อนัเป็นพืน้ทีศ่นูย์กลางพาณชิยกรรมของจังหวดั ตลอดจนการเป็นระบบนิเวศของสตัว์ป่าในเมอืงซึง่เป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั
ของลงิ เมอืงเก่าลพบรุเีป็นมรดกเมืองทีมี่คณุค่าความส�าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ คณุค่ามรดกทางประวตัศิาสตร์/วฒันธรรม 
คุณค่าของพื้นที่พาณิชย์กรรมและคุณค่าของลิง จนเกิดการบูรณาการร่วมกันและมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัย 
ซึ่งกันและกันในภาพของวิถีชีวิตเมือง ปัจจุบันการอยู่ร่วมกันของมรดกเมือง ด้านประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม พื้นที่
พาณิชยกรรมและลิงคือส่วนผสมขับเคลื่อนวิถีชีวิตประจ�าวันอัตลักษณ์วิถีถิ่นลพบุรีภายใต้ความเป็นชุมชนเมือง
ประวัติศาสตร์ (Historic Urban Landscape) บนพื้นฐานของเมืองเก่าและพื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย
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  ด้วยคณุค่าความส�าคญัของเมอืงเก่าลพบรุทีีม่พีฒันาการปักหลกัตัง้ถิน่ฐานเป็นชมุชนเมืองและมพีฒันาการ
สร้างบ้านแปลงเมืองมาไม่น้อยกว่า 1,000 ปี จึงส่งผลให้เมืองเก่าลพบุรีเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้มรดกทางวัฒนธรรม เมืองเก่าลพบุรีที่มีคุณค่าความส�าคัญและ 
ความโดดเด่น ได้แก่ ท�าเลที่ตั้งเมือง แหล่งมรดกสถานที่เก่ียวเนื่องกับศาสนาและความเชื่อ การเมืองการปกครอง
และโครงสร้างพื้นฐานของเมืองในอดีต โดยมีรายละเอียดดังนี้
   5.1.1 ท�าเลที่ตั้งของเมือง จากหลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีสถาปัตยกรรม  
ภูมิสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ตั้งแต่ยุคสมัยทวารวดี อยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้นและสมัยหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ได้สะท้อนถงึความส�าคญัของท�าเลทีต่ัง้บรเิวณเมอืงเก่าลพบรุต่ีอความเหมาะสมและศกัยภาพ
ในการพัฒนาให้เป็นเมืองส�าคัญทางเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง การทหาร การคมนาคม ศิลปวิทยาการและ
วฒันธรรม เนือ่งจากทีต้ั่งของเมอืงอยูส่งูพ้นจากระดบัน�า้ท่วมน�า้หลากในลุม่น�า้เจ้าพระยา รวมถงึการมทีีต่ัง้เป็นท�าเล
สามารถเชือ่มต่อและเชือ่มโยงระหว่างทีร่าบลุม่น�า้เจ้าพระยากบัพืน้ทีใ่นภาคเหนอืตอนล่าง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
และภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งภูมิประเทศเมืองเก่าลพบุรีมีลักษณะเป็นท่ีราบสลับเนินดิน แอ่งหลุมและพื้นที่
ลานตะพักบริเวณชายขอบด้านทิศตะวันตกของเมืองโดยเมืองมีพื้นที่ด้านลาด (Orientation) และความลาดเอียง 
(Slope) ทอดตวัจากทศิตะวนัออกไปทางทศิตะวนัตกสูแ่ม่น�า้ลพบรุ ีสภาพภมูสิณัฐานท่ัวไปมรีะดบัความสงูเฉลีย่จาก
ระดับน�้าทะเลปานกลาง 10-18 เมตร ภูมิสัณฐานด้านทิศเหนือเป็นเนินดินยกตัวขึ้น 8-20 เมตรเหนือพื้นที่ราบลุ่ม
น�า้ท่วมถงึนอกเขตตวัเมอืงเรยีกว่าทุง่พรหมมาสตร์ ส่วนภมูสิณัฐานด้านทศิตะวนัออกเป็นทีร่าบสลบัเนนิเขาเป็นพืน้ที่
รองรบัการขยายตวัของเมือง ภมูสัิณฐานด้านทิศใต้เป็นทีร่าบลุม่ทอดตวัลงสูท่ี่ราบลุม่น�า้ท่วมถงึของลุม่น้าลพบรุ ีและ
ภมูสิณัฐานทางทศิตะวนัตกพืน้ทีเ่ป็นลานตะพกัรมิชายฝ่ังแม่น�า้ลพบรุ ีนอกจากนีส้ภาพแวดล้อมของท�าเลทีต่ัง้รอบนอก
เมืองเก่าลพบุรีด้านทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ราบลุ่มน�้าท่วมถึงของลุ่มน�้าลพบุรีที่มีแม่น�้าบางขาม 
มาบรรจบจึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกข้าวท�านาและท�าสวนในฤดูแล้งตลอดจนเป็นพื้นที่รับน�้าเมื่อถึงฤดูน�้าท่วม 
น�้าหลาก ส่วนพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับเนินเขาอันเป็นเขตการพัฒนาและรองรับการขยายตัวของเมือง 
เป็นสถานที่ราชการ เขตทหาร แหล่งพาณิชกรรมและแหล่งพักอาศัยออกไปตามตามแนวถนนพหลโยธิน
   5.1.2 แหล่งมรดกสถาน ถ้าพิจารณามรดกทางวัฒนธรรมด้านกายภาพในเมืองเก่าลพบุรีจะพบว่า
สถาปัตยกรรมและศลิปสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ล้วนเกดิจากการผสมผสานระหว่างอทิธพิลของแนวคดิและวฒันธรรม
ต่าง ๆ จงึส่งผลให้ลกัษณะทางกายภาพของมรดกสถานเกดิรปูแบบเฉพาะตวัเป็นอตัลกัษณ์แห่งยคุสมยั โดยแหล่งทีต่ัง้
มรดกสถานกระจายตัวอยู่ทั่วไปในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเมือง โดยเฉพาะย่านการค้า
และย่านพกัอาศยั ทัง้นีม้รดกสถานแต่ละแห่งต่างได้รบัการปกป้องคุม้ครองและดแูลอย่างชดัเจน ในการนีม้รดกสถาน
แต่ละยุคสมัยที่ประกอบรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการเมืองเก่าลพบุรีมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) สถาปัตยกรรมสมยัทวารวดี สถาปัตยกรรมทีส่�าคญัส่วนมากจะเป็นสถาปัตยกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
ศาสนาและการตัง้ถิน่ฐานของเมอืง ได้แก่ แนวคนู้าคันดนิรปูร่างเกอืบกลม โดยคนัดนิมฐีานกว้างประมาณ 10-15 เมตร 
สงูจากพืน้ดนิภายนอกประมาณ 4-5 เมตร ลกัษณะเป็นดนิถมอดัแน่นทีเ่รยีกว่า “เชงิเทนิ” คเูมอืงมขีนาดกว้างเฉลีย่
ประมาณ 20-30 เมตร นอกจากนี้ยังมีซากฐานเจดีย์วัดนครโกษาที่มีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยม
    2) สถาปัตยกรรมสมยัลพบรุ ีลกัษณะเด่นของยคุนีค้อื สถาปัตยกรรมทีม่ศีลิปะลพบรุใีนรปูแบบคล้าย
กบัการท�าเลยีนแบบศลิปะขอมเหนอืและเขมรแบบต่าง ๆ เป็นศลิปะแบบบายนและพะโคโยสะท้อนออกมาในรปูแบบ
ทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น ปรางค์แขกและพระปรางค์สามยอด เป็นต้น
    3) สถาปัตยกรรมก่อนสมยัอยธุยา ยคุสมยัอูท่องราวพทุธศตวรรษที ่16-19 เป็นยคุก่อนสมยัอยธุยา
เป็นการน�ารูปแบบศิลปะสมัยลพบุรีมาประยุกต์ ซึ่งแสดงออกชัดเจนในรูปแบบของปรางค์ที่มีลักษณะพิเศษคือ 
ส่วนยอดปรางค์เหนือเรือนธาตุท�าเป็นสันกลับต่อกันเป็นวงกลม
    4) สมัยอยุธยา สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะโดดเด่นส่วนใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
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มหาราช มีรูปแบบการน�าเอาลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย (จีน ยุโรปและเปอร์เซีย เป็นต้น) ผสมผสาน
เข้ากับภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทย เช่น รูปแบบกรอบหน้าต่าง ประตูรูปโค้งแหลม (Point Arch) และเริ่มสร้าง
อาคารตัง้แต่ 2 ชัน้ขึน้ไปเนือ่งจากเริม่ใช้วทิยาการสมยัใหม่และมกีารวางผงัเมอืง ระบบป้องกนัเมือง (ป้อมก�าแพงเมอืง
และประตูเมือง) ตัวอย่างที่ชัดเจนของสถาปัตยกรรมยุคนี้ ได้แก่ สถาปัตยกรรมในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หมู่เรือน
รับรองบ้านวิชาเยนทร์ วัดสันเปาโล พระที่นั่งไกรสรสีหราช ก�าแพงเมืองและประตูเมืองก่อด้วยอิฐ เป็นต้น และ
นอกจากนีย้งัมท่ีอน�า้และระบบน�า้ประปามาใช้ในเมอืงโดยผ่านถงัเกบ็น�า้ ท่อน�า้ หอระบายแรงดนัและประตนู�า้ต่าง ๆ 
    5) สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่ส�าคัญแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัและช่วงเปลีย่นแปลงการปกครองสมยัจอมพล ป. พบิลูสงครามเป็นนายกรฐัมนตรใีนรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้แก่ กลุม่พระทีน่ัง่ในพระนารายณ์ราชนเิวศน์ เช่น หมูพ่ระทีน่ั่งพมิานมงกฎุ
และหมู่ตึกพระประเทียบ โดยสถาปัตยกรรมยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเช่นเดียวกัน โดยมีลักษณะแตกต่างจาก
ในสมยัอยธุยา สมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม สถาปัตยกรรมสร้างขึน้พร้อมกบัการขยายเมอืงออกไปทางทศิตะวนัออก
ตั้งเป็นเมืองใหม่ตามแนวถนนนารายณ์มหาราช โดยสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art 
Deco) มีรูปทรงและการจัดองค์ประกอบอาคารแบบสมมาตรและสมดุล (แบบสองข้างเท่ากันและแบบสองข้าง 
ไม่เท่ากัน) รูปทรงสถาปัตยกรรมเป็นอาคารทรงกล่องสี่เหลี่ยมเป็นพื้นฐานแบบเรียบง่ายในบางกรณีผสมวงกลม 
และเส้นโค้งเลขาคณติ อาคารส่วนใหญ่จะใช้หลงัคาแบบแบนราบ (Flat Slab) เพิม่ชายคากนัสาดคอนกรตีเสรมิเหลก็
ยื่นออกจากผนังและวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้ลักษณะทางสถาปัตยกรรมอาคารส่วนใหญ่
เป็นอาคารร่วมสมยักบัอาคารรมิถนนราชดาเนนิกลาง ซึง่อาคารทีย่งัคงได้รบัการอนรุกัษ์ดแูลในบรเิวณเมอืงเก่าลพบรีุ 
เช่น ตึกเอราวัณ โรงแรมวิบูลย์ศรี โรงภาพยนตร์ทหารบก อาคารที่ท�าการสวนสัตว์ลพบุรี ตึกลวะศรี หอประชุม 1 
และเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ว่าการอ�าเภอเมืองลพบุรีหลังเก่า หอประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
ตึกธุรการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี หอประชุมข้างศาลากลางหลังเก่าและรั้วด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลลพบุรีจรดรั้ว 
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นต้น
 5.2		ปัญหำและควำมสมัพนัธ์ของพฤตกิรรมกำรด�ำรงชวีติของลงิกบัสภำพแวดล้อมเมอืง	พบว่ำ การใช้ชวีติ
ของลงิมพีฤตกิรรมเพือ่การกนิการอยู่กบัสภาพแวดล้อมเมอืง แต่การกนิการอยูข่องลงิได้ส่งผลกระทบต่อเนือ่งเกีย่วข้อง
กบัปัญหาด้านความสะอาด สขุลกัษณะและความปลอดภยัของเมือง แต่ในอกีด้านหนึง่กไ็ม่อาจปฏเิสธได้ว่า ลงิเป็นมรดก
เมืองที่ศักยภาพดึงดูดใจและส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองมีอัตลักษณ์แตกต่าง
จากเมืองเก่าและพื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทั่วไป
  การใช้ประโยชน์พืน้ที ่ในภาพรวมของกลุม่อาคารพาณชิย์ในย่านการค้าเขตเมอืงเก่าลพบรุเีป็นสภาพแวดล้อม
ที่มีลิงอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและลิงกับคนมีความสัมพันธ์ต่อกันโดยตรง ซ่ึงอาคารพาณิชย์เป็นรูปแบบของอาคาร
พักอาศัยกึ่งอาคารค้าขาย ปัจจุบันการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ในเมืองเก่าลพบุรีจะนิยมสร้างเป็นตึกแถว
กระจายตัวคู่ขนานไปตามแนวถนนสายต่าง ๆ  เรียงต่อกันอย่างหนาแน่นเป็นช่วง ๆ  โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
เป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมเน้นการเจาะช่องหน้าต่างด้านหน้าผสมผสานการใช้แนวบังแดดหรือกันสาดคอนกรีต 
เสริมเหล็กและชายคาป้องกันแสงแดดและฝน ร่วมกับการใช้หลังคาแบนราบเป็นดาดฟ้า มีความสูงตั้งแต่ 2-6 ช้ัน
หรอืมคีวามสงูไม่เกนิ 18 เมตร ประตทูางเข้าเป็นประตเูหลก็แบบบานม้วนและประตซิูบ พืน้ทีช่ัน้ล่างเป็นพืน้ทีค้่าขาย
หรือใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ ส่วนชั้นบนข้ึนไปเป็นที่พักอาศัยหรือพื้นที่เก็บสินค้า การวางตัวของอาคารพาณิชย์
หรอืตกึแถว ออกแบบให้มกีารวางตัวของกลุม่อาคารขนานไปกบัแนวถนนหรอืเส้นทางสญัจรหลกัของเมอืงในลกัษณะ
เป็นเส้น (Strip Form) โดยมคีวามหนาแน่นสงูในย่านตลาดและถนนสายส�าคญัของเมอืงเช่น ถนนสรุศกัดิ ์ถนนสรุสงคราม 
ถนนวิชาเยนทร์และถนนโกษาปาน ในการนี้ ศักยภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพ 
ในพื้นที่ที่มีคนและลิงใช้ประโยชน์ร่วมกัน

   5.2.1 การใช้พื้นที่
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    1) ความสมัพนัธ์: การใช้พืน้ทีข่องคนและลงิมกีารแบ่งแยกพืน้ทีใ่ช้สอยอย่างชดัเจน โดยการแบ่งแยก
พื้นที่ใช้สอยดังกล่าวเป็นการกระทาที่เกิดขึ้นจากการที่คนในชุมชนก�าหนด ซึ่งคนในชุมชนหรือผู้ใช้สอยอาคารจะใช้
พื้นที่ภายในอาคาร ส่วนลิงจะใช้พื้นที่ภายนอกอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณกรอบอาคาร (Building  
Envelope) การใช้พืน้ทีข่องลงิในเมอืงเก่าลพบุร ีลงิมกีารรู้ (Cognitive) และการรบัรู ้(Perception) ต่อเรือ่งต�าแหน่ง
และทศิทางการใช้เส้นทางสญัจร แหล่งพกัอาศยัและแหล่งหากนิอย่างชดัเจนเป็นระบบ ประกอบด้วยเส้นทางสญัจร
สายหลักและเส้นทางสายรองตามแนวระเบียง แนวกันสาดด้านหน้าและด้านหลังของอาคารพาณิชย์ รวมถึงพื้นที่
กรอบอาคาร (Building Envelope) ของอาคารพาณิชย์ ทางเท้าริมถนนด้านหน้าอาคารพาณิชย์ เสาฟ้า สายไฟฟ้า
และสายสญัญาณต่าง ๆ  ซึง่เส้นทางสญัจร ในกลุม่นีจ้ะมทีัง้ส่วนทีเ่ป็นเส้นทางสญัจรทีซ้่อนทบัและไม่ซ้อนทบักบัเส้นทาง
สัญจรของคนในชุมชน โดยเส้นทางประเภทนี้เรียกว่าเส้นทางสัญจรที่สามารถมองเห็นได้ (Visible Circulation) 
นอกจากนี้ยังมีลักษณะเส้นทางสัญจรอีกประเภทหนึ่งของลิงจะเกิดขึ้นในกลุ่มพื้นที่ที่มองไม่เห็น (Invisible Area) 
หรอืกลุ่มพื้นที่ด้านหลังแนวอาคารพาณิชย์หรือแนวตึกแถว โดยเสน้ทางสัญจรประเภทนี้จะไม่สามารถบอกต�าแหน่ง
หรือระบุทิศทางการสัญจรของลิงได้อย่างชัดเจน แต่ลักษณะการสัญจรจะเกิดขึ้นแบบกระจายตัวเป็นกลุ่มพื้นที่ 
ลกัษณะเส้นทางสญัจรประเภทนีเ้รยีกว่า เส้นทางสญัจรทีม่องไม่เหน็ (Invisible Circulation) ซึง่ลงิในเมอืงเก่าลพบุรี
จะใช้เส้นทางสัญจรทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นระบบเครือข่าย (Network) สัญจรเคลื่อนที่ไปมาในชุมชนเมือง ในการนี ้
เส้นทางสัญจรที่มองเห็นได้ลิงจะใช้ประโยชน์เพื่อการเคลื่อนย้ายต�าแหน่งและการเข้าถึงแหล่งที่พักอาศัยและ 
แหล่งอาหารหรือการเข้าถึงพื้นท่ีเป้าหมายต่าง ๆ ส่วนเส้นทางสัญจรที่มองไม่เห็น ลิงจะใช้ประโยชน์เพื่อการสัญจร
เชื่อมโยง (Connection) และเชื่อมต่อ (Joint) ระหว่างกลุ่มอาคาร ซึ่งโดยทั่วไปการสัญจรของลิงจะมีช่วงเวลา 
การสัญจรสูงสุดในช่วงเช้าและช่วงเย็น การสัญจรของลิงแม้จะใช้เส้นทางสัญจรทิศทางเดียวกันกับคนในชุมชนตาม
แนวถนน แต่ระดับความสูงของเส้นทางสัญจรมักจะอยู่ในระดับความสูงเหนือพื้นดินหรืออยู่เหนือเส้นทางสัญจร 
ของคนประมาณ 3-5 เมตร โดยลงิจะใช้แนวระเบยีง กนัสาด พืน้ทีว่่างด้านหน้าอาคารพาณชิย์ กรอบอาคารและแนว
สายไฟฟ้าและสายสญัญาณระบบสือ่สารทีม่แีนวการวางตวัคู่ขนานไปกบัแนวการวางตวัของกลุม่อาคารพาณชิยกรรม
เป็นเครือข่ายเส้นทางสัญจรหลักในแนวราบ (Horizontal) ส่วนการสัญจรในแนวดิ่ง ลิงจะใช้พื้นที่ของกรอบอาคาร
และเสาไฟฟ้าเป็นเส้นทางสญัจรในระนาบแนวดิง่ (Vertical) พืน้ทีเ่ส้นทางสญัจรของลงิในแนวระนาบมขีอบเขตพืน้ที่
เฉลีย่ 91,508 ตารางเมตร ซึง่การสญัจรของลงิในปัจจบุนัได้สร้างปัญหาแก่ภมูทิศัน์เมอืงและชมุชน ด้านความสะอาด
และสุขลักษณะของสภาพแวดล้อม โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าความสะอาดและสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมเมืองมี
ความสมัพนัธ์กบัทศิทางสญัจรของลงิ การกระจายตวัและความหนาแน่นในการใช้พืน้ทีก่รอบอาคาร โดยได้รบัอทิธพิล
จากระดับความเข้มข้นของแหล่งอาหาร อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมกายภาพในการสัญจรของลิงภายในเมืองเก่า
ลพบุรีต่างมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อทักษะการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวทางพฤติกรรมและกายวิภาค 
ของลิงทั้งการวิ่ง ปีนป่าย เดินสี่ขา การจับยึดและการห้อยโหน เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมและ 
ภูมิสถาปัตยกรรมที่มีรูปร่าง รูปทรงและพื้นผิวที่มีความหลากหลายด้านระดับความสูง รูปทรงรูปร่างและพื้นผิว 
ของสภาพแวดล้อม ประกอบกบัแนวสายไฟฟ้าและระบบสายสญัญาณสือ่สารที ่ไม่เป็นระเบยีบ ล้วนเป็นปัจจยัทีส่่งเสรมิ
ให้เขตเมืองเก่าลพบุรีมีระบบเส้นทางสัญจรของลิงให้เลือกสัญจรไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
การเชื่อมโยงเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเป็นเครือข่ายโดยอิสระ
    2) ปัญหา: ปัจจุบันการใช้พื้นที่บริเวณกรอบอาคารของลิงในอาคารพาณิชย์ได้ส่งผลกระทบต่อ 
ความสะอาดและสขุลกัษณะของเมอืงให้เกิดคราบสกปรกและการเปรอะเป้ือนในพืน้ทีท่ีม่ลีงิอาศยัอยูอ่ย่างหนาแน่น 
เนือ่งจากการปีนป่าย การจบัยดึและการห้อยโหนต่อการเคลือ่นทีแ่ละการเคลือ่นไหวของลงิทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นอสิระ
บนระนาบพื้นผิวของกรอบอาคาร ด้วยค่านิยมและข้อจ�ากัดของประเภทการใช้งานอาคารแบบตึกแถว ผู้ใช้สอย 
มักจะให้ความส�าคัญกับการจัดการพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารเพื่อการอยู่อาศัยและการใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ
เป็นหลกั ค่านยิมทีใ่ห้ความส�าคญักบัการใช้สอยพืน้ท่ีภายในมากกว่าการใช้พ้ืนท่ีภายนอกอาคารจึงเป็นอปุสรรคส�าคญั
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ต่อการใส่ใจและการให้ความส�าคัญกับพื้นที่ภายนอกอาคาร นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ค่านิยมและเงื่อนไขของ
ประเภทการใช้งานอาคารแบบตึกแถวเป็นค่านิยมที่คนในชุมชนต่างยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
30 ปีจวบจนปัจจบุนั จงึส่งผลให้ฝงูลงิมพีืน้ที ่เวลาและโอกาสในการเข้าใช้พืน้ทีภ่ายนอกของอาคาร โดยเฉพาะพืน้ที่
ที่เป็นกรอบอาคาร (Building Envelope) และซอกตึกเป็นพื้นที่ส่วนตัวของตนนอกจากนี้การใช้พื้นที่สาธารณะ 
ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางของเมืองเช่น ทางเท้า ป้ายรถประจาทางและที่จอดรถริมถนน คนในชุมชนถูกฝูงลิงรุกคืบ 
เข้ายึดครองพื้นที่เป็นแหล่งหากินเพิ่มมากขึ้น
   5.2.2 เทคโนโลยีวัสดุอาคาร
    1) ความสัมพันธ์: โดยพื้นฐานการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในเขตเมืองเก่าลพบุรีส่วนใหญ่จะเลือกใช้
วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีศักยภาพสอดคล้องกับขนาดพื้นที่ วิถีชีวิต ค่านิยม 
ประเภทการใช้งาน งบประมาณและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ในการนี้ลักษณะอาคารยังได้รับการต่อเติมและติดต้ัง
องค์ประกอบอาคารส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อป้องกันการรบกวนจากลิงเช่น แผงเหล็กดัด หลังคากันสาดและแผง
ตาข่ายเป็นต้น นับว่าสภาพแวดล้อมอาคารมีความสมบูรณ์ด้านการใช้สอยที่เหมาะสมกับความต้องการและความ
จ�าเป็นในการด�ารงชวีติทางชวีภาพ สถานภาพทางสงัคมและการประกอบอาชพีของคนในชมุชน นอกจากนีเ้ป็นทีน่่า
สังเกตว่าวัสดุประเภทโลหะและโลหะผสมที่ชุมชนนามาใช้ติดตั้งกับอาคารเป็นระนาบขนาดใหญ่ที่มีพื้นผิวเรียบลื่น
และมีความสามารถในการสะสมความร้อนจะสามารถช่วยป้องกันการปีนป่ายสัญจรของลิงบริเวณกรอบอาคารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
    2) ปัญหา: ปัจจุบันวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่นามาใช้ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์หรือ
ตกึแถวในย่านการค้าเมอืงเก่าลพบุร ีโดยเฉพาะกรอบอาคาร (Building Envelope) เป็นการใช้โครงสร้างคอนกรตี 
เสรมิเหลก็ผสมผสานกับระบบผนงัก่ออฐิฉาบปูน ซ่ึงผนงัทัง้ภายนอกและภายในอาคาร เม่ือลงิสมัผสักับผนงัเป็นประจ�า 
สีน�้าอะคริลิกที่เป็นวัสดุเคลือบพื้นผิวอาคารจะหลุดร่อนออกจนเป็นโอกาสให้เกิดคราบสกปรกเปรอะเปื้อนตามผนัง
อาคารและองค์ประกอบของอาคารส่วนต่าง ๆ  ส่งผลให้ภาพรวมของภูมทิศัน์เมอืงดมูคีวามเสือ่มโทรม ไม่สะอาด และ
ขาดสุขลักษณะ นอกจากนี้พื้นผิวที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ แต่ไม่ได้รับ 
การดูแลรักษา พ้ืนผิวผนังของอาคารจะเกิดการสึกกร่อนและมีความพรุนตัว อันเป็นสาเหตุให้เกิดคราบสกปรก 
จากความชื้นจากเชื้อราสีดา รวมถึงการเป็นแหล่งเพาะเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคต่าง ๆ
    ทั้งน้ีทัศนคติต่อการดูแลรักษาอาคารและสภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจว่าเป็น
อาคารมีความแข็งแรงและทนทาน โดยไม่จ�าเป็นต้องดูแลหรือบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทัศนคติดังกล่าวเป็น
อุปสรรคส�าคัญที่ทาให้สภาพแวดล้อมอาคารในเมืองเก่าลพบุรี โดยเฉพาะกรอบอาคารไม่ได้รับการซ่อมแซมและ
ตกแต่งพื้นผิวที่ชารุดเสียหายให้มีประสิทธิภาพสามารถต้านทานการสึกกร่อนและความพรุนตัวเน่ืองจากการใช้งาน
ของลงิเป็นประจ�า อนัเป็นสาเหตใุห้คราบสิง่สกปรกมพีืน้ทีแ่ละเงือ่นไขให้ยดึเกาะพืน้ผวิอาคารสร้างความเปรอะเป้ือน 
ขาดความสะอาดและสุขลักษณะ
   5.2.3 สถาปัตยกรรมอาคาร
    1) ความสมัพนัธ์: ด้วยรปูแบบการใช้ประโยชน์พืน้ทีย่่านการค้าในเมอืงเก่าลพบรุพีบว่ามคีวามหนาแน่น
ของอาคารต่อพืน้ทีใ่นระดบัสงู ดงันัน้การออกแบบและก่อสร้างอาคารจะต้องตอบสนองความคุ้มค่าต่อการลงทนุและ
สร้างอรรถประโยชน์ด้านการใช้งานที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการเป็นทั้งที่พักอาศัยและพื้นที่ค้าขายร่วมในพื้นท่ี
เดียวกนั ซึง่อาคารพาณชิยกรรมในเขตเมอืงเก่าลพบรุล้ีวนมศีกัยภาพโดดเด่น ด้านการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์
ที่มีรูปลักษณะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเมืองย่านการค้า
    2) ปัญหา: สถาปัตยกรรมอาคารพาณชิยกรรมในเมอืงเก่าลพบรีุเป็นรูปแบบอาคารพกัอาศยักึง่อาคาร
ค้าขายหรอืตกึแถว โดยภาพรวมรปูแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารทรงสีเ่หล่ียมเน้นการเจาะช่องเปิด (Void) เช่น
หน้าต่างด้านหน้าอาคารผสมผสานกับการใช้แนวบังแดด กันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กและชายคาเป็นรูปด้านหน้า
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อาคาร (Facade) นอกจากนีด้้วยลกัษณะหลงัคาทีม่คีวามแบนราบเป็นดาดฟ้า อาคารมคีวามสงูตัง้แต่ 2-6 ชัน้ ประตู
ทางเข้าเป็นประตเูหล็กบานม้วน (Shutter Door) และประตซิูป พืน้ท่ีชัน้ล่างเป็นพืน้ทีค้่าขายหรอืพืน้ทีเ่อนกประสงค์ 
ส่วนชัน้บนขึน้ไปเป็นทีพ่กัอาศยัหรอืพ้ืนทีเ่กบ็สนิค้า การวางตวัของแนวอาคารพาณชิย์หรอืตึกแถว ออกแบบให้มกีาร
วางตัวของกลุ่มอาคารแบ่งออกเป็นช่วงๆขนานไปตามแนวถนนหรือเส้นทางสัญจรหลักของเมืองลักษณะเป็นเส้น 
(Strip Form) ในการนีห้ากพจิารณาเครือ่งป้องกนัและป้องปรามลงิทีต่ดิต้ังบนพืน้ผวิผนงัของกรอบอาคาร (Envelope) 
พื้นที่ว่างระหว่างระเบียง ครีบบังแดด ช่องแสงกันสาดและชายคาและพื้นดาดฟ้าเช่น การติดตั้งแผงเหล็กดัด กรง
ตาข่ายเหล็ก ผนังอลูมิเนียมตกแต่งผิวระนาบด้านหน้าอาคารแบบไม่ต้องการการระบายอากาศ แผ่นอลูคาร์บอน 
(Alu-Carbon) หรือวัสดุโลหะผสมตกแต่งรูปด้านหน้าอาคาร (Facade) ที่มีพื้นผิวเรียบเป็นมันวาวหรือด้าน กรวย
ครอบเสาป้องกันลิง ปีนป่าย แนวลวดหนาม แนวรั้วไฟฟ้าและแผงกันสาดป้องกันลิงปีนในแนวดิ่ง ลักษณะดังกล่าว
เมื่อนามาผสมผสานกับลักษณะพื้นฐานของสถาปัตยกรรมอาคารพาณิชยกรรมในเมืองเก่าลพบุรีจะส่งผลให้สภาพ
แวดล้อมกายภาพของเมือง โดยเฉพาะรูปร่างและรูปทรงของอาคารพาณิชย์เกิดการเชื่อมโยงและการเชื่อมโยงและ
เชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน (Unity) ผ่านของระนาบของพื้นที่กรอบอาคารในแนวตั้ง (Vertical) 
และแนวนอน (Horizontal) อันเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ลิงมีการสัญจรอย่างเป็นอิสระและ
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเมืองได้โดยสะดวกอย่างทั่วถึง ซึ่งการสัญจรของลิงบนพื้นผิวของกรอบอาคารยิ่งมี
อตัราความถีใ่นการใช้สอยมากจะยิง่ส่งผลต่อความปัญหาความสะอาด สขุลกัษณะและอนัตรายทีเ่กดิจากลงิในชมุชน

เมืองเพิ่มมากขึ้น 

   ทั้งนี้ทัศนคติของคนในชุมชนที่ยังไม่มีความชัดเจนและความแตกต่างด้านการรับรู้และแนวคิดต่อการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับลิง โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเพื่อก�าหนดและควบคุม
พฤตกิรรมของลงิเพือ่บรรเทาและป้องกนัปญัหาสภาพแวดลอ้มเมอืงไมส่ะอาด ไม่มสีุขลกัษณะ เกดิความเสื่อมโทรม
และมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อจากลิงสู่คน อย่างไรก็ตามทัศนคติเชิงลบของคนที่มีต่อลิง ซึ่งมองว่าลิงเป็นต้นเหตุ
ของการทาลายระบบเศรษฐกิจของเมือง การสร้างความสกปรกและความเสื่อมโทรมของเมือง ซึ่งทัศนคติดังกล่าว
นอกจากจะเป็นความย้อนแย้ง (Irony) ระหว่างการรับรู้และทัศนคติของคนต่อลิงแล้วยังขยายวงความขัดแย้งไปสู่
กลุ่มคนรักและเมตตาลิงกับกลุ่มคนที่มีทัศนคติเชิงลบกับลิง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม แนวคิดและทัศนคติที่แตกต่างและ
ยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจและการยอมรับร่วมกันนอกจากนี้อุปสรรคด้านผู้รับผิดชอบโดยตรงและงบประมาณ
ไม่มีความชัดเจนและขาดความต่อเนื่องเนื่องจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการลิงและพื้นที่ชุมชนเมือง
ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน แม้จะมีการดาเนินงานเป็นรูปธรรมแต่ยังเป็นภาพการทางานแบบ
แยกส่วนต่างคนต่างท�า โดยไม่มีความเชื่อถือต่อกันจึงส่งผลให้การดาเนินงานที่ผ่านมาจ�ากัดขอบเขตอยู่ในระดับ 
การพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการลิงกับสภาพแวดล้อมเมือง 
ในภาพรวมเท่านัน้ นอกจากนีป้ระเดน็ความชดัเจนของสทิธแิละอ�านาจในการจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ  เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ที่เกี่ยวเนื่องจากลิง นับว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญที่ทาให้การดาเนินงานในภาคปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
จากลิงหยุดชะงักและชะลอตัวเป็นระยะ ๆ จนไม่ปรากฏผลการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
   5.2.4 พื้นที่สาธารณะของเมือง
    1) ความสมัพนัธ์: ด้วยรปูแบบการใช้ประโยชน์พืน้ทีข่องลงิกบัพืน้ทีส่าธารณะของเมอืง เช่น โบราณสถาน 
ลานเปิดโล่งทางเท้าและถนน ลิงมีการใช้ประโยชน์หลักเพื่อเป็นแหล่งหากินและพื้นที่พักอาศัยต่อการดารงชีวิต  
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการให้อาหารลิงเป็นประจ�าคือ ศูนย์กลางของวิกฤติการใช้พื้นที่ของลิงกับสภาพแวดล้อมเมือง
    2) ปัญหา: การหากินของลิงในสภาพแวดล้อมเมืองเป็นการหากินโดยอิสระของลิงจากการให้และ
บรจิาคอาหารของคนในชมุชนและนกัท่องเทีย่ว โดยอาหารทีล่งิได้รบัเป็นวตัถอุาหาร อาหารส�าเรจ็รปูและเครือ่งดืม่
ของมนษุย์ทัง้สิน้ การบรโิภคอาหารของลงินามาซึง่การขับถ่ายและทิง้ขยะของเสยีกระจายทัว่พืน้ทีแ่หล่งอาหารและ
แหล่งหากิน ในการนี้สภาพแวดล้อมเมืองเก่าลพบุรีในพื้นที่สาธารณะของเมืองส่วนใหญ่เป็นพื้นดาดแข็ง (Hard 
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Scape) โดยไม่มีสัตว์ ปรสิตและแบคทีเรียเป็น ผู้กาจัดซากและย่อยสลายชีวมวลตามธรรมชาติ อีกทั้งบรรจุภัณฑ์
อาหารและเครือ่งดืม่ทีล่งิกนิไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเรว็ ซึง่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมธรรมชาตทิีช่นดิและ
ประเภทของอาหารที่ลิงกินเป็นผลผลิตจากชีวมวลที่สามารถย่อยสลายได้ในระบบนิเวศตามธรรมชาติ นอกจากนี ้
ในพื้นที่สาธารณะของเมืองตามซอกอาคาร พื้นระเบียงอาคารและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดเมืองเข้าไปไม่ถึง 
โดยเฉพาะถิน่ทีพ่กัอาศัยของลงิ ยงัเป็นแหล่งสะสมขยะและของเสยีจากการกนิอาหารของลงิจ�านวนมาก ในภาพรวม
ของเมืองเก่าลพบุรีการทาความสะอาดเมืองจึงมีข้อจ�ากัดต่อการเข้าถึงพื้นที่ทาความสะอาด 
  หากกล่าวโดยสรปุจากการศึกษาความสมัพนัธ์และปัญหาพฤตกิรรมของลงิกบัสภาพแวดล้อมเมอืง พบว่า 
การใช้ชวีติของลงิมพีฤตกิรรมเพือ่การกนิการอยูก่บัสภาพแวดล้อมเมอืง แต่การกนิการอยูข่องลงิได้ส่งผลกระทบต่อเนือ่ง
เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านความสะอาด สุขลักษณะและความปลอดภัยของเมือง ทั้งนี้ลิงในฐานะมรดกเมืองที่มีคุณค่า
ต่อชมุชนเมอืงประวตัศิาสตร์อตัลกัษณ์วถิถีิน่ลพบรุกีารพจิารณาว่าลงิเป็นปัญหาทีค่วรได้รบัการแก้ไขเป็นความเข้าใจ
ตามข้อเท็จจริงส่วนหนึ่ง แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ลิงเป็นมรดกเมืองที่ศักยภาพดึงดูดใจและส่งเสริม
ให้การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองมีอัตลักษณ์แตกต่างจากเมืองเก่าและพื้นที่อนุรักษ์เพ่ือ 
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทั่วไป ดังนั้นลิงในฐานะของปัญหา (Problem) และศักยภาพ (Potentiality) 
จงึเป็นความท้าทายและโอกาสต่อการอนรุกัษ์และพฒันาสภาพแวดเมอืงให้เมอืงเก่าลพบรุเีป็นชมุชนเมอืงประวตัศิาสตร์
อัตลักษณ์วิถีถิ่นลพบุรีท่ีผสานคุณค่ามรดกทางประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม คุณค่าของพื้นที่พาณิชย์กรรมและคุณค่า

ของลิงได้อย่างเป็นปกติสุข

 5.3		แนวทำงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองเก่ำลพบุรีในฐำนะชุมชนเมืองประวัติศำสตร์เพื่อส่งเสริม	
กำรท่องเที่ยวในเขตเมืองร่วมกับกำรดำรงชีวิตของลิง
   5.3.1 ยุทธศาสตร์: คน (เข้าใจ)/เมือง (สะอาด สุขลักษณะและปลอดภัย)/ลิง (เป็นสุข)
ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน ดังนี้ 
    1) กลยุทธ์การจัดการความรู้ในบริบทลิงเมืองเก่าลพบุรี 
    2) กลยุทธ์การจัดระเบียบการให้อาหารลิง 
    3) กลยทุธ์การพัฒนาสิง่อานวยความสะดวกและความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์
และวัฒนธรรมร่วมกับวิถีชีวิตลิง 
    4) กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกับวิถีชีวิตลิง 
    5) กลยุทธ์การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมสุขลักษณะ ความสะอาดและความ
ปลอดภัยจากลิง
   5.3.2 ขอบเขตแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเก่าลพบุรีในฐานะชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ 
เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในเขตเมอืงร่วมกบัการด�ารงชวีติของลงิ จากเนือ้หาและแนวคดิของแผนยทุธศาสตร์แนวทาง
การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมอืงเก่าลพบรุเีพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วในเขตเมอืงร่วมกบัการดารงชวีติของลงิ ด�าเนนิการ
ภายใต้ขอบเขตเชิงเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
    1) การจดัการความรูใ้นบรบิทลิงเมอืงเก่าลพบรุ ีการประชาสมัพันธ์และการให้ความรูก้ารด�ารงวถิชีีวติ
ลิงร่วมกับชุมชนเมือง สื่อสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตลิงเมืองเก่าลพบุรี ชุดความรู ้
ลิงเมืองเก่าลพบุรี 
    2) การจัดระเบียบการให้อาหารลิง ก�าหนดกฎระเบียบ ข้อห้ามและข้อควรระวังการให้อาหารลิง 
ก�าหนดขอบเขตพ้ืนทีก่ารให้อาหารลงิแต่ละฝงู การบงัคับใช้กฎหมายกบัผูฝ่้าฝืนการให้อาหารลงิทีผ่ดิกฎระเบยีบและ
ข้อห้าม 
    3) การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมร่วมกับวิถีชีวิตลิง ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองเก่าลพบุรี การรื้อถอนและปรับปรุง Furniture Street 
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เสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่เสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ตามทางเท้าปรับปรุงพื้นผิวทางเท้าเพ่ือลดการสะสมของคราบ
สกปรกและของเสียจากการขับถ่ายของลิง ภูมิลักษณ์ (Landmark) การท่องเที่ยววิถีชีวิตลิง 
    4) การตลาดเชงิรกุการท่องเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร์และวฒันธรรมร่วมกบัวถิชีวีติลงิ การตลาดสือ่สาร
สนเทศและสือ่สังคมออนไลน์ การออกแบบและพฒันาคาแรคเตอร์ (Character) ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์
และวัฒนธรรมร่วมกับวิถีชีวิตลิง 
    5) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมสุขลักษณะ ความสะอาดและความปลอดภัย
จากลิง สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มองค์กรอาสาสมัครทาความสะอาดเมือง รักษาความปลอดภัย
และบรกิารการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมร่วมกบัวถีิชวีติลงิ ท�าความสะอาดและพ่นน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค
ตามพื้นทางเท้า ซอกมุมตึกและที่ว่างอับทึบบริเวณแหล่งหากินและถิ่นที่อยู่อาศัยของลิง บ�ารุงรักษาและปรับปรุง 
พื้นผิวกรอบอาคารพาณิชย์บริเวณแหล่งหากินและถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงให้สะอาดและมีสุขลักษณะ การวางแผน 
และจัดระบบการทาความสะอาดเมืองบริเวณแหล่งหากินและถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
การแสวงหาความร่วมมือและภาคีเครือข่ายเพื่อการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองให้มีสุขลักษณะและ 
ความสะอาด
   5.3.3 แนวคดิแนวทางการพฒันาสภาพแวดล้อมเมอืงเก่าลพบรุใีนฐานะชมุชนเมอืงประวตัศิาสตร์ เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองร่วมกับการดารงชีวิตของลิง มุ่งให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม
เมืองขาดความสะอาด สุขลักษณะและความปลอดภัยจากการใช้ชีวิตของลิง ควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพวิถีชีวิต
ลงิเพ่ือสร้างแรงดงึดดูใจและส่งเสรมิการท่องเท่ียวเช่ือมโยงไปยงัพืน้ทีก่ารท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม
ทั่วเมืองเก่าลพบุรี โดยเน้นการบริหารจัดการกับองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 
    1) คน ดาเนินการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการตระหนักรู้และความรู้ความเข้าใจต่อการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกับวิถีชีวิตลิงแก่คนในชุมชน บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว 
    2) เมอืง ด�าเนนิการปรบัปรงุและดแูลสภาพแวดล้อมกายภาพของเมอืงให้มคีวามสะอาด สขุลกัษณะ
และความปลอดภัยจากการใช้ชีวิตของลิง 
    3) ลงิ ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและภาคภาคีเมอืงเก่าลพบรีุดาเนินการปกป้องและรกัษาวถิชีีวติลงิในเมือง
ภายใต้การจัดระเบียบวิถีชีวิตลิงให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนเกินกว่าการยอมรับได้ และต้อง 
ไม่ละเมิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
   5.3.4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเก่าลพบุรีในฐานะชุมชนเมืองประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวในเขตเมืองร่วมกับการดารงชีวิตของลิง ด�าเนินงานผ่านโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
    1) โครงการการจัดการความรู้ในบริบทลิงเมืองเก่าลพบุรี กิจกรรม การประชาสัมพันธ์และการให้
ความรู้การดารงวิถีชีวิตลิงร่วมกับชุมชนเมือง สื่อสารสนเทศและส่ือสังคมออนไลน์ความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิต 
ลิงเมืองเก่าลพบุรี ชุดความรู้ลิงเมืองเก่าลพบุรี ผู้รับผิดชอบ: ส�านักงานจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี สถานบัน 
การศึกษาในท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเมืองลพบุรี 
    2) โครงการการจัดระเบียบการให้อาหารลิง กิจกรรม ก�าหนดกฎระเบียบ ข้อห้ามและข้อควรระวัง
การให้อาหารลิงเมืองเก่าลพบุรี ก�าหนดเทศบัญญัติระเบียบและขอบเขตพื้นที่การให้อาหารลิงเมืองเก่าลพบุรี 
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ตระหนักรู้และเข้าใจเทศบัญญัติระเบียบและขอบเขตพื้นที่การให้อาหารลิงเมืองเก่า
ลพบุรี ผู้รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองลพบุรีร่วมกับสถานบันการศึกษาในท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเมืองลพบุรี 
    3) โครงการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมร่วมกับวิถีชีวิตลิง กิจกรรม สร้างศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองเก่าลพบุรี รื้อถอนและปรับปรุง  
Furniture Street เสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่เสียหายหรือใช้งานไม่ได้ตามทางเท้า ปรับปรุงพื้นผิวทางเท้าเพื่อลด 
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การสะสมของคราบสกปรกและของเสียจากการขับถ่ายของลิง ก่อสร้างภูมิลักษณ์ (Landmark) เป็นสัตว์สัญลักษณ์
เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ววถิชีวีติลงิในพืน้ทีเ่มอืงเก่าลพบรุ ีปรบัปรงุพืน้ผวิและพืน้ทีก่รอบอาคารอาคารพาณชิย์ และ
พื้นที่ที่ว่างตามซอกมุมอาคารให้สะอาดและมีสุขลักษณะ ผู้รับผิดชอบ: ส�านักงานจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายประชาสังคมเมืองลพบุรี 
    4) โครงการการตลาดเชงิรุกการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมร่วมกับวถิชีีวติลงิ กิจกรรม 
การท�าตลาดเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วบนสือ่สารสนเทศและสือ่สงัคมออนไลน์ การออกแบบและพฒันาคาแรคเตอร์ 
(Character) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกับวิถีชีวิตลิง ผู้รับ
ผิดชอบ: เทศบาลเมืองลพบุรี ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 
    5) โครงการบรหิารจดัการสภาพแวดล้อมเมอืงเพือ่ส่งเสรมิสขุลกัษณะ ความสะอาดและความปลอดภยั
จากลิง กิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่ายอาสาสมัครทาความสะอาดเมือง รักษาความปลอดภัยและ
บรกิารการท่องเทีย่วเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมร่วมกบัวถีิชวีติลงิ วางแผนและจดัระบบการท�าความสะอาดเมอืง
บริเวณแหล่งหากินและถิ่นท่ีอยู่อาศัยของลิงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ท�าความสะอาดและพ่นน้ายาฆ่าเช้ือโรค
บรเิวณแหล่งหากินและถิน่ท่ีอยูอ่าศยัของลงิทกุสัปดาห์ แสวงหาความร่วมมอืและภาคเีครอืข่ายภาคธรุกจิการท�าตลาด
เพือ่ตอบแทนสงัคมขบัเคลือ่นการฟ้ืนฟูและปรบัปรสุภาพแวดล้อมเมอืง ผูร้บัผดิชอบ: เทศบาลเมอืงลพบรุ ีส�านกังาน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายภาคเอกชน

	 6.	ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของลิงในเขตเมืองเกำ่ลพบุรี

 ปาริสัชชา แสงสุวรรณ (2562) ได้ด�าเนินโครงการวิจัย เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลิงในเขต
เมืองเก่าลพบุรี มีข้อค้นพบส�าคัญว่าเส้นสายวิวัฒนาการหรือ phylogenetic tree ของลิงแสมในเขตเมืองเก่าลพบุรี 
ที่สร้างจากล�าดับเบสบริเวณ D-loop ในไมโทรคอนเดรีย สามารถแบ่งลิงแสมที่พบในเขตเมืองเก่าลพบุรีออกเป็น 
กลุ่ม ๆ จาก phylogenetic tree พบว่าค่าดัชนีความเหมือนของลิงแสมในเขตเมืองเมืองเก่าลพบุรีทั้ง 7 กลุ่มอยู่
ระหว่าง 0.000-0.494 และเมื่อวิเคราะห์รายละเอียดความสัมพันธ์ในภายกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มพบว่า ลิงแสมที่อาศัย
ในบริเวณร้านชโยวานิช ตลาดมโนราห์ ร้านเซ่งเฮง พระปรางค์สามยอด โรงแรมเมืองทอง ท่ารถตู้หน้าศาลพระกาฬ 
โรงภาพยนตร์มาลัยรามา มคีา่ดัชนีความเหมอืนภายในกลุม่อยู่ระหว่าง 0.003-0.055, 0.006-0.102, 0.005-0.158, 

0.000-0.156, 0.003-0.191, 0.003-0.224 และ 0.003-0.494 จากน้อยไปหามากตามล�าดับ

	 7.	เชื้อก่อโรคที่พบในลิงเขตเมืองเก่ำลพบุรีและแนวทำงในกำรควบคุมกำรระบำดของโรค

 ดวงใจ บุญกุศล และพรชัย สัญฐิติเสรี (2562) ได้ด�าเนินโครงการวิจัย เรื่อง เชื้อก่อโรคที่พบในลิงเขตเมือง
เก่าลพบุรีและแนวทางในการควบคุมการระบาดของโรค พบว่า 

 7.1  จากผลการศึกษาความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่ตรวจพบจากอุจจาระลิงระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2562 จากตัวอย่างอุจจาระลิงทั้ง 7 บริเวณ จ�านวน 105 ตัวอย่าง ในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 
ของเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่พบ และร้อยละของเชื้อแต่ละชนิดที่พบในแต่ละเดือน ดังนี้
   7.1.1 ความชุกของเชื้อแบคทีเรียท่ีตรวจพบจากอุจจาระลิงในเดือนตุลาคม 2561 พบเชื้อแบคทีเรีย  
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นแบคทีเรียชนิด Escherichia coli ร้อยละ 38.09, Enterobacter sp. ร้อยละ 38.09, 
Proteus sp. ร้อยละ 23.81 และ Salmonella Group B ร้อยละ 4.76 ไม่พบ Citrobacter sp.
   7.1.2 ความชกุของเชือ้แบคทเีรียทีต่รวจพบจากอจุจาระลงิในเดอืนพฤศจกิายน 2561 พบเชือ้แบคทเีรยี
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นแบคทีเรียชนิด Escherichia coli ร้อยละ 38.09, Enterobacter sp. ร้อยละ 14.29, 
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Salmonella Group B ร้อยละ 9.52 และ Citrobacter sp. ร้อยละ 4.76 ไม่พบ Proteus sp.
   7.1.3 ความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่ตรวจพบจากอุจจาระลิงในเดือนธันวาคม 2561 พบเช้ือแบคทีเรีย
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นแบคทีเรียชนิด Escherichia coli ร้อยละ 38.09, Enterobacter sp. ร้อยละ 13.33, 
Salmonella Group B ร้อยละ 4.76 และ Citrobacter sp. ร้อยละ 2.86 ไม่พบ Proteus sp.
   7.1.4  ความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่ตรวจพบจากอุจจาระลิงในเดือนมกราคม 2562 พบเชื้อแบคทีเรีย 
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นแบคทีเรียชนิด Escherichia coli ร้อยละ 100 และ Enterobacter sp. ร้อยละ 12.38  
ไม่พบ Proteus sp., Salmonella Group B และ Citrobacter sp.
   7.1.5 ความชกุของเชือ้แบคทเีรยีทีต่รวจพบจากอจุจาระลงิในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2562 พบเช้ือแบคทเีรยี
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นแบคทีเรียชนิด Escherichia coli ร้อยละ 100 และ Enterobacter sp. ร้อยละ 11.43  
ไม่พบ Proteus sp., Salmonella Group B และ Citrobacter sp.
   7.1.6 ความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่ตรวจพบจากอุจจาระลิงในเดือนมีนาคม 2562 พบเช้ือแบคทีเรีย 
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นแบคทีเรียชนิด Escherichia coli ร้อยละ 100, Enterobacter sp. ร้อยละ 16.19 และ 
Proteus sp. ร้อยละ 24.76 ไม่พบ Salmonella Group B และ Citrobacter sp.
     7.1.7 ความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่ตรวจพบจากอุจจาระลิงในเดือนเมษายน 2562 พบเชื้อแบคทีเรีย 
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นแบคทีเรียชนิด Escherichia coli ร้อยละ 100, Enterobacter sp. ร้อยละ27.62 และ 
Proteus sp. ร้อยละ 25.71 ไม่พบ Salmonella Group B และ Citrobacter sp.
     7.1.8 ความชกุของเชือ้แบคทเีรยีทีต่รวจพบจากอจุจาระลงิในเดอืนพฤษภาคม 2562 พบเช้ือแบคทเีรยี
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นแบคทีเรียชนิด Escherichia coli ร้อยละ 100, Enterobacter sp. ร้อยละ 38.10 และ 
Proteus sp. ร้อยละ 33.33 ไม่พบ Salmonella Group B และ Citrobacter sp.
   7.1.9 ความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่ตรวจพบจากอุจจาระลิงในเดือนมิถุนายน 2562 พบเชื้อแบคทีเรีย
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นแบคทีเรียชนิด Escherichia coli ร้อยละ 100, Enterobacter sp. ร้อยละ 38.09 และ 
Proteus sp. ร้อยละ 33.33 ไม่พบ Salmonella Group B และ Citrobacter sp.
  7.1.10 ความชกุของเชือ้แบคทเีรยีทีต่รวจพบจากอจุจาระลงิในเดอืนกรกฎาคม 2562 พบเชือ้แบคทเีรยี
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นแบคทีเรียชนิด Escherichia coli ร้อยละ 100, Enterobacter sp. ร้อยละ 47.62 และ 
Proteus sp. ร้อยละ 38.10 ไม่พบ Salmonella Group B และ Citrobacter sp. 
  เปอร์เซ็นต์ความชุกของเชื้อแบคทีเรียจากจากอุจจาระลิง 7 กลุ่มในเขตเมืองเก่าลพบุรี พบว่า E. coli 
และ Enterobacter sp. นั้นพบในอุจจาระจากลิงทุกกลุ่มและพบได้ทุกเดือน ในขณะทีC่itrobactor sp. พบเพียง 
4 ตัวอย่างของอุจจาระจากลิงกลุ่มตลาดมโนราห์ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2561 และลิงกลุ่มโรงหนัง
มาลัยรามา ในเดือนธันวาคม 2561 Salmonella group B ตรวจพบในอุจจาระลิงกลุ่มโรงหนังมาลัยรามา ระหว่าง
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2 อุจจาระลิงกลุ่มโรงหนังมาลัยรามา ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561
	 7.2		เชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในอุจจำระลิงแสมในเขตเมืองเก่ำลพบุรี
 จากการศึกษาพบว่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในอุจจาระลิงแสมในเขตเมืองเก่าลพบุรีที่พบมี 5 ชนิด ได้แก่ 
Escherichia coli, Salmonella group B, Enterobacter sp. และ Proteus sp. และ Citrobacter sp. ซ่ึง
แบคทเีรยีก่อโรคทีพ่บมากทีส่ดุ คอื Escherichia coli แบคทเีรยีแต่ละชนดิมค่ีาร้อยละการตรวจพบทีแ่ตกต่างกนัไป
ในแต่ละเดือน ผู้วิจัยคาดว่าอาจจะเป็นเชื้อประจ�าถิ่นภายในทางเดินอาหารของลิงร่วมกับเชื้อท่ีปนเปื้อนจาก 
สิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายของลิงแสม หากมีปริมาณน้อยอาจไม่สามารถตรวจพบได้ในอุจจาระที่เก็บในบางเดือน 
และแบคทีเรียก่อโรคที่ตรวจพบในครั้งนี้ ได้แก่ Escherichia coli Salmonella group B และ Citrobacter sp. 
ซึ่ง Escherichia coli นั้น มีรายงานว่าสามารถท�าให้เกิดการติดเช้ือในระบบทางเดินอาหาร โดยมีอาการ คลื่นไส้ 
อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย มีไข้ และปวดศีรษะ นอกจากนี้เชื้อบางชนิดสามารถผลิต enterotoxin ที่ท�าให้เกิด 
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ความเป็นพิษในล�าไส้ Salmonella group B พบว่าเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง จะมีอาการท้องเสีย  
ถ่ายเหลวเป็นน�้าสีเขียว หรือถ่ายมีมูกหรือมีเลือดปน ปวดท้องมีลักษณะปวดเกร็งที่หน้าท้อง ปวดเบ่ง ส่วนใหญ่มีไข้ 
หรือมีไข้เรื้อรัง สามารถติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้ โดยมีความรุนแรงอยู่ในระดับสูง และส�าหรับเชื้อแบคทีเรีย  
Citrobacter sp. มีรายงานพบว่าเป็นเชื้อก่อโรคในคนไข้ที่อยู ่ในโรงพยาบาล ร้อยละ 30-60 และยังพบว่า  
Citrobacter sp. ก่อให้เกิดโรคท้องเสียในเด็กของประเทศบังคลาเทศ โดยตรวจพบ เชื้อนี้ในอุจจาระของเด็ก  
ร้อยละ 3 (Monira et al., 2017) นอกจากนี้ยังมีรายงานไว้ว่า Citrobacter rodentium เป็นแบคทีเรียที่ชักนาให้
เกดิโรคสาไส้อกัเสบในหนเูม้าส์อาจเป็นเพราะด้วยสภาพอากาศในช่วงเดอืนทีท่�าการตรวจสอบ มอีากาศร้อนสลบักบั
ฝนตก และในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนมีฝนตกชุก ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้แบคทีเรียก่อโรค 
ที่ตรวจพบในครั้งนี้ ได้แก่ Escherichia coli Salmonella spp. Citrobacter sp. ซึ่ง Escherichia coli นั้น  
มีรายงานว่าสามารถทาให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร โดยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย  
มีไข้ และปวดศีรษะ นอกจากนี้เชื้อบางชนิดสามารถผลิต enterotoxin ที่ทาให้เกิดความเป็นพิษในล�าไส้  
Salmonella spp. พบว่าเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง จะมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน�า้สีเขียว หรือถ่าย
มีมูกหรือมีเลือดปน ปวดท้องมีลักษณะปวดเกร็ง ที่หน้าท้อง ปวดเบ่ง ส่วนใหญ่มีไข้ หรือมีไข้เรื้อรัง สามารถเกิดการ
ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้ โดยมีความรุนแรงอยู่ในระดับสูง และส�าหรับเชื้อแบคทีเรีย Citrobacter sp. มีรายงาน
พบว่าเป็นเชือ้ก่อโรคในคนไข้ทีอ่ยู่ในโรงพยาบาล ร้อยละ 30-60 และยงัพบว่า Citrobacter sp. ก่อให้เกดิโรคท้องเสยี
ในเด็กของประเทศบังคลาเทศ โดยตรวจพบ เชื้อนี้ในอุจจาระของเด็ก ร้อยละ 3 นอกจากนี้ยังมีรายงานไว้ว่า  
Citrobacter rodentium เป็นแบคทเีรียทีช่กันาให้เกดิโรคสาไส้อกัเสบในหนเูม้าส์ นอกจากนีย้งัมรีายงานการศกึษา
ความหลากหลายของแบคทีเรียในทางเดินอาหารในสัตว์ป่า เช่น Salmonella spp. และ Escherichia coli ที่พบ
ในตัวอย่างอุจจาระของนกป่า สัตว์ป่า ลิงวอก (Macaca mulata tcheliensis) และสัตว์ป่าที่เล้ียงในสวนสัตว์  
มีงานวิจัยพบว่าอาหารที่สัตว์กินมีอิทธิพลอย่างมากต่อชนิดของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของสัตว์ ปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์ สัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยงในบ้านสามารถพบแบคทีเรียในทางเดินอาหารที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสันนิษฐานว่า
เนื่องมาจากแหล่งสิ่งแวดล้อมที่อยู่เดียวกัน 
 7.3		ผลกำรทดสอบประสทิธภิำพของยำปฏชิวีนะทีส่ำมำรถยบัยัง้แบคทเีรยีก่อโรค	จำกอจุจำระลงิในเขต
เมืองเก่ำลพบุร ีพบว่า
   7.3.1 ยาปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ได้ดีที่สุดมี 4 ชนิด คือ Enrofloxacin,  
Doxycycline, Gentamicin และ Amoxycillin+Clavulanic ตามล�าดบั และยาทีไ่ม่สามารถยบัยัง้เชือ้ Escherichia 
coli ได้มี 4 ชนิด คือ Amoxicillin, Cephalexin, Clindamycin และ Erythromycin 
   7.3.2 ยาปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งเชื้อ Salmonella group B ได้ดีที่สุด มี 6 ชนิด คือ Enrofloxacin, 
Amoxicillin, Amoxycillin+ Clavulanic, Cephalexin, Gentamicin และDoxycyclineตามล�าดับ และยา 
ที่ไม่สามารถยับยั้งเชื้อ Salmonella group B ได้มี 2 ชนิด คือ Erythromycin และ Clindamycin 
   7.3.3 ยาปฏิชีวนะท่ีสามารถยับยั้งเชื้อ Citrobacter sp. ได้ดีท่ีสุดมี 5 ชนิด คือ Enrofloxacin,  
Gentamicin, Amoxycillin+Clavulanic, Doxycycline และ Amoxicillin ตามล�าดับ และยาที่ไม่สามารถยับยั้ง
เชื้อ Citrobacter sp. ได้มี 3 ชนิด คือ Cephalexin, Erythromycin และClindamycin 
   ผลการทดสอบประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค จากอุจจาระลิงในเขต
เมืองเก่าลพบุรี พบว่าเป็นเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารมีเพียง 3 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli, Salmonella 
group B และ Citrobacter sp. เป็นเชือ้แบคทเีรยีทีค่วรเฝ้าระวงัการระบาดจากลงิสูค่นจงึได้นาเชือ้เหล่านีม้าทดสอบ
ประสทิธภิาพของยาปฏชิวีนะทีส่ามารถยบัยัง้แบคทเีรยีก่อโรคนัน้ จากยาปฏชีิวนะทัง้หมด 8 ชนิด ได้แก่ Amoxicillin, 
Amoxycillin+Clavulanic, Cephalexin, Clindamycin, Doxycycline, Enrofloxacin, Erythromycin และ 
Gentamicin พบว่ายาปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคทั้ง 3 ชนิด นี้ได้คือ Doxycycline, Enrofloxacin และ 
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Gentamicin ส่วนยาปฏิชีวนะชนิดAmoxycillin+Clavulanic สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ 2 ชนิด ได้แก่ 
Salmonella group B และ Citrobacter sp. แต่เชื้อ Escherichia coli สามารถยับยั้งได้น้อย จึงสรุปได้ว่า 
หากเกิดการระบาดวิทยาขึ้นกับลิงแสมในเขตเมืองเก่าลพบุรี ซึ่งท�าให้เกิดอาการท้องร่วง ท้องเสีย ยาปฏิชีวนะทั้ง  
3 ชนิดนี้ คือ Doxycycline, Enrofloxacin และ Gentamicin สามารถน�ามาใช้ได้ในการควบคุมการระบาดวิทยา
ในขั้นต้นได้
	 7.4		แนวทำงกำรควบคุมโรคติดต่อจำกลิงสู่คนในชุมชนเขตเมืองเก่ำลพบุรี	
   แนวทางการควบคมุโรคตดิต่อจากลงิสูค่นในชมุชนเขตเมอืงเก่าลพบรุทีีไ่ด้จากการวเิคราะห์ ผลงานวจิยั
ร่วมกบัแนวทางการบริหารจดัการเพือ่แก้ปัญหาพพิาทระหว่างคนกบัลงิของสภานติบิญัญติัแห่งชาต ิและจงัหวดัลพบรุี 
ประกอบด้วย
   7.4.1 การเฝ้าระวังการระบาดของโรคจากลิงสู่คน โดยการจัดการขยะและการส�ารวจเชื้อโรคต่าง ๆ  
ในลิงแต่ละพื้นที่ ให้เป็นข้อมูลทางระบาดวิทยา
   7.4.2 การป้องกันการระบาดของโรคจากลิงสู่คน โดยมีมาตรการสาหรับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ที่มีลิง 
เช่น การห้ามให้อาหารลงิ การสมัผสัลงิ การห้ามแหย่ลงิ การควบคุมส่ิงแวดล้อมทีท่�าให้เกดิปัจจยัเสีย่ง โดยการบริหาร
จดัการสภาพแวดล้อมกายภาพ เพือ่ส่งเสรมิสขุลกัษณะ ความสะอาด และสร้างความปลอดภยัระหว่างชมุชนและลงิ
   7.4.3 การควบคุมโรคจากลิงสู่คน โดยการวางแผนการควบคุมแหล่งการระบาดโรคบนฐานข้อมูลจาก

งานวิจัย ได้แก่ ข้อมูลชนิดและการต้านยาปฏิชีวนะของของเชื้อก่อโรคที่ตรวจพบในลิงแต่ละกลุ่ม เป็นต้น



5บทสังเคราะห์สู่องค์ความรู้
ที่ส�าคัญและข้อเสนอแนะ

	 สรุปบทสังเครำะห์สู่องค์ควำมรู้ที่ส�ำคัญ

 1.	 วิถีชีวิตและประชำกรของลิงในเมืองเกำ่ลพบุรี
  1.1 ลิงเมืองลพบุรีส่วนใหญ่เป็นลิงแสมซึ่งมีหางยาวเป็นสองเท่าของล�าตัว ขนกลางหัวสีเข้มแหลมชี้ขึ้น
คล้ายจุก อย่างไรก็ตามพบว่ามีลิงที่มีลักษณะหางยาวคล้ายลิงแสม ขนบนหัวเรียบกวาดไปทางด้านหลังปะปนอยู่ 
ในกลุ่มบ้างแต่เป็นส่วนน้อย
   1) จุดที่มีผู้มาให้อาหารลิงเป็นประจ�าทุกวัน ได้แก่ บริเวณศาลพระกาฬ บริเวณป้อมข้างทางรถไฟ 
บริเวณด้านหลังพระปรางค์สามยอด บริเวณด้านหน้าร้านชโยวานิช บริเวณด้านข้างกองสาธารณสุข บริเวณปรางค์
แขก และบริเวณตลาดสระแก้ว ซึ่งเวลาประมาณ 6.00 น. ลิงจากปรางค์สามยอดจะเข้ามากินอาหารที่ศาลพระกาฬ
ที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้เป็นกลุ่มแรก ประมาณ 7.00 น. ลิงกลุ่มโรงหนังมาลัยรามาซึ่งจะทยอยข้ามทางรถไปมายัง
ทางเท้าข้างรั้วโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยมารอข้ามถนนไปยังศาลพระกาฬ ประมาณ 9.00-10.00 น. หลังจากลิงกลุ่ม
ปรางค์สามยอดและกลุ่มโรงหนังมาลัยรามากลับไป ลิงตึกจากบริเวณท่ารถตู้หน้าศาลพระกาฬ บริเวณหน้าร้าน 
ชโยวานิช และบริเวณโรงแรมเมืองทอง เริ่มข้ามถนนมาศาลพระกาฬข้ามถนนไปศาลพระกาฬกลุ่มลิงตึกนี้จะกลับ 
ไปตึกเวลา 11.00 น. ประมาณ 12.00 น. ลิงกลุ่มปรางค์สามยอดและกลุ่มโรงหนังมาลัยรามากลับมากินอาหาร 
ที่ศาลพระกาฬ อีกครั้ง จากนั้น 13.00 น.จึงกลับไปพระปรางค์สามยอด และบางส่วนไปอยู่บริเวณรั้วด้านในของ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประมาณ15.00 น. ลิงตึกกลับมากินอาหารที่ศาลพระกาฬอีกครั้ง และทยอยกลับไปเวลา 
16.00 น. ประมาณ 16.30 น. ไม่มีลิงใช้พื้นที่ศาลพระกาฬ 
    ชนิดของอาหารของลิงที่มีที่ผู้น�ามาให้ใน 1 วัน มี 2 ประเภท คือ 1) อาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง 
ได้แก่ กล้วย มะพร้าวสับปะรด ข้าวโพด แตงโม ชมพู่ แอปเปิล มะม่วงสุก ทุเรียน ผักต่าง ๆ เช่น หัวผักกาด ผักบุ้ง 
แตงกวา และเศษผัก และ 2) อาหารที่ผ่านการปรุงแต่ง ได้แก่ หมี่กรอบ ไข่ต้ม นมเปรี้ยว นมพาสเจอร์ไรซ์ น�้าอัดลม 
น�้าหวาน (น�้าเขียว น�า้แดงใส่เมล็ดแมงลัก) ขนมถ้วยฟู ถั่วต้ม กล้วยแขกปีโป้ ขนมขบเคี้ยว จากการสังเกตพฤติกรรม
พบว่าอาหารที่ลิงชอบมากคือ ทุเรียนและถั่วต้ม
   2) พฤติกรรมพื้นฐานประจ�าวันของลิงมี 9 พฤติกรรม ได้แก่ กิน พักผ่อน เล่น ท�าความสะอาดร่างกาย 
ไม่เป็นมิตร พฤติกรรมทางเพศ เคลื่อนที่ ขับถ่าย และดูแลลูก โดยลิงในแต่ละกลุ่มเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ความถี่
ในการแสดงพฤติกรรม 
   3) ลงิกบัคนมีปฏสิมัพนัธ์กนั 5 ลกัษณะ ได้แก่ ให้อาหาร การขดัแย้ง ก้าวร้าว เปล่งเสยีง และมปีฏิกริิยา
แบบกลางไม่ส่งผลกระทบต่อกัน 
   4) ลิงกลัวเสียงฟ้าผ่า กลองยาว ประทัด พรุ เวลาตกใจมาก ๆ จะยืดตัวตรงและยืน 2 ขา บางตัวออก
วิง่หนเีสยีงเพศเมยีบางตวัจะทิง้ลกูเลย และลงิบางตวัชอบขโมยของ เช่น ขโมยรองเท้าของนกัท่องเทีย่วอย่างไรกต็าม
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเอาของกินมาแลกลิงจึงยอมคืนของให้
   5) ลิงที่อาศัยบริเวณท่ารถตู้หน้าศาลพระกาฬบริเวณร้านชโยวานิชและบริเวณร้านเซ่งเฮง มักหายไป



บทสัง รำ หสู ง ำ รู้ทีส�ำ ั ล ้ ส

54

จากบริเวณด้านหน้าและรอบนอกตัวตึก ในช่วง 7.00 - 9.00 น. จะทยอยเดินทางจากด้านหน้าตึกที่ติดถนนลงมาที่
พื้นทางเท้าและเดินทางเข้ามาทางระหว่างตึกจากนั้นขึ้นมาอยู่บนหลังคา ระเบียงตึก ที่อยู่ถัดมาทางด้านใน โดยใช้
เวลาพักผ่อนมากที่สุด รองลงมาคือ การเดินทาง การท�าความสะอาดร่างกาย และการเล่น ตามล�าดับ
  1.2 จ�านวนลิงมีการกระจายแบบกลุ่ม มีจ�านวนรวมอย่างน้อยที่สุด 2,280 ตัว และมีความหนาแน่นต่อ
พืน้ที ่ฝงูลงิทีม่ทีัง้สองเพศออกมาให้พบเหน็ตามตกึ ถนน หรอืบรเิวณทีโ่ล่ง ส่วนกลุม่ลงิเพศเดยีวกนัโดยเฉพาะลงิเพศ
ผูท้ีเ่มือ่เข้าสูว่ยัผูใ้หญ่หรอืวยัเจรญิพนัธุแ์ล้วจะแยกออกจากฝงูและเคลือ่นย้ายทีไ่ปเป็นกลุม่เลก็ ๆ  ทีย่ากต่อการพบเห็น
 2.	 กำรด�ำรงชีวิตของคนและลิงในชุมชนเมืองเก่ำลพบุรี
 การด�ารงชีวิตของคนและลิงในชุมชนเมืองเก่าลพบุรีต่างมีระบบและแผนแบบของตนอย่างชัดเจน ลักษณะ
การใช้พื้นที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยมีการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งพักอาศัย แหล่งหากินและการสัญจร 
แต่คนในชมุชนใช้ภมูปัิญญาเชงิตัง้รบัเพือ่ป้องกนัการรบกวนจากปัจจยัภายนอกจงึสามารถรกัษาพืน้ทีใ่ช้สอยภายใน
อาคารของตนให้เกิดความปลอดภัย ส่วนลิงใช้ภูมิปัญญาเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการทางชีวภาพ โดยเฉพาะ
ด้านการบริโภคจงึสามารถเข้าครอบครองพืน้ทีก่รอบอาคารของเมอืงได้โดยอิสระ ทัง้นีก้ารท่ีลงิสร้างปัญหาและความ
เดอืดร้อนให้กบัสภาพแวดล้อมเมอืงจนขาดสขุลักษณะ ความสะอาดและความปลอดภยัต่างมสีภาพแวดล้อมกายภาพ
ของชุมชนเมืองเป็นปัจจัยสนับสนุนและส่งเสริมลักษณะปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะอาคารพาณิชย์
หรือตึกแถวที่ตั้งเรียงรายรวมตัวอยู่กันอย่างหนาแน่นขนานไปกับแนวถนนและเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันอย่างเป็น 
เครือข่ายในแต่ละย่านชุมชน ควบคู่กับองค์ประกอบอาคารเช่น แนวระเบียง แนวกันสาดและแผงบังแดด เหล็กดัด
และตาข่ายเหลก็ตามช่องว่างของอาคาร รวมถงึเสาไฟฟ้า แนวสายไฟฟ้าและสายสือ่สญัญาณ ล้วนเป็นสภาพแวดล้อม
ทีส่่งเสรมิการเคลือ่นท่ีและการเข้าถงึพืน้ทีต่่าง ๆ  ของลงิได้โดยอสิระ ดงันัน้แนวทางการพฒันาสภาพแวดล้อมกายภาพ
ของเมอืงเพือ่ขจดัและบรรเทาปัญหาความไม่สะอาด การขาดสขุลกัษณะและการเกิดอบุตัเิหตเุนือ่งมาจากลงิ จ�าเป็น
ต้องท�าการปรบัปรงุและปรบัเปลีย่นลกัษณะอาคาร เส้นทางสญัจร พืน้ทีส่าธารณะ ระบบสายไฟฟ้าและสายสญัญาณ
สื่อสารที่เป็นสภาพแวดล้อมเมืองบางส่วนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและควบคุมการด�ารงชีวิตของลิงตามแนวทาง
ส�าคัญ ดังนี้ 1) ควบคุมขอบเขตการกระจายตัวการใช้พื้นที่ของลิง 2) ควบคุมพฤติกรรมการใช้พื้นที่และการสัญจร
ของลิงด้วยสภาพแวดล้อมอาคาร 3) จัดระเบียบเครือข่ายการสัญจรของลิง 4) พัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์เพื่อการ
ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตลิง และ 5) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อส่งเสริมสุขลักษณะ ความสะอาดและ
สร้างความปลอดภัยระหว่างชุมชนและลิง
 3.	 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสรำ้งสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับลิงในเขตเมืองเก่ำลพบุรี
  3.1 ในเขตเมืองเก่าลพบุรีมีแหล่งประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับ
มาตรฐานดเียีย่ม 2 แหล่ง คอื ศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด ดงันัน้การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์
ในเขตเมอืงเก่าลพบรุ ีควรจดัท�าเป็นเส้นทางท่องเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วพืน้ทีห่ลกัและแหล่งท่องเทีย่วพืน้ทีร่อง 
โดยควรสร้างเครอืข่ายเชือ่มโยงด้านการท่องเทีย่วในแต่ละพืน้ที ่พร้อมทัง้พฒันาแหล่งท่องเทีย่วให้มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย
และเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ตามศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแต่ละแหล่งโบราณสถาน รวมทั้งการส่งเสริมด้าน
การสือ่ความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่เชือ่มโยงเรือ่งราวเกีย่วกบัลงิทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนเมอืงเก่าลพบรุ ีเพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
   3.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สมัพันธ์กับลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี 
ส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยตนเองและเป็นกลุ่มครอบครัว มาจากภาคกลาง และมักจะเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ 
ไม่เร่งรีบ ส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมากับบริษัทน�าเที่ยวจะมีมัคคุเทศก์เดินทางมาด้วยและมักเดิน
ทางเป็นกลุม่ใหญ่ แต่เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมากบับรษิทันาเทีย่วมกัจะรบีเร่ง จงึใช้เวลาอยูใ่นแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่นาน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่จะเดินทางมากับบริษัทน�าเท่ียวที่มีมัคคุเทศก์เดินทาง 
มาด้วยและเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ ส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป มักใช้เวลาไม่นาน กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นกลุ่ม
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สะพายเป้ ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถไฟ มเีวลามากและไม่เร่งรบี ศกึษาข้อมลูท่องเทีย่วจากเวบ็ไซต์และหนงัสอืน�าเทีย่ว 
ชอบแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามแท้ดัง้เดมิ มกีารศกึษาข้อมลูมาล่วงหน้าก่อนเดนิทางและวางแผนการเดนิทางท่องเทีย่ว
  3.3 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เห็นด้วย ในด้านการก�าหนดพื้นที่ส�าหรับให้อาหารลิง
อย่างเป็นระบบ การให้อาหารลิงโดยนักท่องเที่ยวควรมีการควบคุมดูแลเพราะส่งผลกระทบด้านลบกับการใช้ชีวิต
ของลิง ส่วนใหญ่ต้องการให้มคีวามสวยงามของสถานที ่เช่น สถาปัตยกรรม ภมูทัิศน์ ฯลฯ สภาพแวดล้อมและภมิูทศัน์
ของเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยว และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการท่องเที่ยวชมลิง ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการให้อาหารลิง โดยขาดการควบคุมดูแล ส่งผลกระทบด้านลบกับ 
การใช้ชีวิตของลิง การได้ดูลิงลพบุรีมีความส�าคัญมากกว่ากิจกรรมอื่น และการให้อาหารลิงโดยนักท่องเที่ยว ควรมี
การควบคุมดูแล โดยมีความต้องการให้มีความสวยงามของสถานที่ เช่น สถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ ฯลฯ สภาพเส้นทาง 
ในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในการท่องเที่ยวชมลิง 
 4.	 กำรพัฒนำเมืองเก่ำลพบุรีให้เป็นจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เรื่องลิง 
  4.1 จังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งอารยธรรมที่ซ้อนทับกันหลายยุคสมัยท�าให้มีโบราณสถานที่ส�าคัญในเขต 
เมืองเก่าลพบุรี จ�านวน 8 แห่ง โดยมีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่อยู่ในระดับมาตรฐานดีเยี่ยม  
2 แห่ง คือ ศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด การจัดการการท่องเที่ยวควรสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงด้านการ 
ท่องเทีย่วในพื้นที่ที่มีลิงในจังหวัดลพบุรี 
  4.2 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวที่มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าลพบุรีและลิง นักท่องเที่ยว
ชาวไทยส่วนใหญ่เหน็ด้วย ในด้านการก�าหนดพืน้ทีส่�าหรบัให้อาหารลงิอย่างเป็นระบบ การให้อาหารลิงโดยนกัท่องเทีย่ว
ควรมกีารควบคมุดแูล เพราะส่งผลกระทบด้านลบกบัการใช้ชวิีตของลงิ ส�าหรบักลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการให้อาหารลิงโดยขาดการควบคุมดูแล ส่งผลกระทบด้านลบกับการใช้ชีวิตของลิง การได้ด ู
ลิงลพบุรีมีความส�าคัญมากกว่ากิจกรรมอื่น และการให้อาหารลิงโดยนักท่องเที่ยว ควรมีการควบคุมดูแล 
  4.3 แผนพฒันาการจดัการเมอืงเก่าลพบรุเีพือ่เป็นศนูย์กลางการเรยีนรูเ้รือ่งลงิ ม ี1) แผนงานพฒันาการ
จัดการสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการเรียนรู้ และสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 2) แผนงาน 
การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ3) แผนงานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากรทาง 
การท่องเที่ยว และผู้ประกอบการของจังหวัดลพบุรี ดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนและชุมชนควรร่วมใจกันผลักดันให้
เกดิการร่วมมอืกนัในระดบัพืน้ที ่ท�าให้เกดิความเข้มแขง็ในการจดัการท่องเทีย่วโดยภาคมีีส่วนร่วมในทกุกระบวนการ 
ตั้งแต่การวางแผนจนการต้อนรับนักท่องเท่ียว เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเขตเมืองเก่าลพบุรีและลิงเป็นแหล่งเรียนรู ้
ที่ส�าคัญของชาติต่อไป
 5.	 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในชุมชนเมืองย่ำนประวัติศำสตร์ร่วมกับ	
ถิ่นที่อยู่อำศัยของลิงจังหวัดลพบุรี	
  เมอืงเก่าลพบรุเีป็นชมุชนเมืองประวตัศิาสตร์ทีม่กีารผสมผสานการอยูร่่วมกนัระหว่างชมุชน การค้า/บรกิาร 
แหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงในเมือง โดยการใช้ชีวิตของลิงมีพฤติกรรม
เพื่อการกินการอยู่กับสภาพแวดล้อมเมือง แต่การกินการอยู่ของลิงยังผลให้เกิดปัญหาด้านความสะอาด สุขลักษณะ
และความปลอดภัยของเมือง แต่อย่างไรก็ตามลิงคือมรดกเมืองที่มีคุณค่าต่อชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ ดังนั้น 
การพิจารณาว่าลิงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขจึงเป็นความเข้าใจตามข้อเท็จจริงส่วนหนึ่ง แต่ในอีกด้านหนึ่ง 
ลงิเป็นศกัยภาพทีส่ามารถดงึดดูและส่งเสรมิให้การท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมทีแ่ตกต่างจากเมอืงเก่า
โดยทัว่ไป ทัง้นีก้ารแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเมอืงจากลงิและการพฒันาสภาพแวดล้อมเมอืงเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกับวิถีชีวิตลิงในปัจจุบัน จากภาคภาคีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก�าหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์เสนอแนะแก่การดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างคน (เข้าใจ)/เมือง (สะอาด สุขลักษณะและ
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ปลอดภยั)/ลิง (เป็นสขุ) ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการจัดการความรูใ้นบรบิทลงิเมอืงเก่าลพบรุ ีการจัดระเบยีบการให้อาหารลงิ 
การพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกับ 
วิถีชีวิตลิง การตลาดเชิงรุกการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกับวิถีชีวิตลิง และการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมสุขลักษณะ ความสะอาดและความปลอดภัยจากลิง
	 6.	กำรศกึษำควำมหลำกหลำยทำงพนัธกุรรมของลงิแสมในเขตเมอืงเก่ำลพบรีุ จากอจุจาระของลงิทีอ่าศยั
ในเขตเมืองเก่าลพบุรี รวมทั้งหมด 105 ตัว จาก 7 พื้นที่ (พระปรางค์สามยอด โรงภาพยนตร์มาลัยรามา ท่ารถตู้ 
ศาลพระกาฬ โรงแรมเมืองทอง ร้านชโยวานิช ตลาดมโนราห์ และร้านเซ่งเฮ็ง) สามารถแบ่งลิงแสมที่พบในเขตเมือง
เก่าลพบรุอีอกเป็นกลุม่ ๆ  จาก phylogenetic tree พบว่าค่าดชันคีวามเหมอืนของลงิแสมในเขตเมอืงเมอืงเก่าลพบรุี
ทั้ง 7 กลุ่ม อยู่ระหว่าง 0.000-0.494 และเมื่อวิเคราะห์รายละเอียดความสัมพันธ์ในภายกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มพบว่า
ลิงแสมที่อาศัยในบริเวณร้านชโยวานิช ตลาดมโนราห์ ร้านเซ่งเฮง พระปรางค์สามยอด โรงแรมเมืองทอง ท่ารถตู ้
หน้าศาลพระกาฬ โรงภาพยนตร์มาลัยรามา มีค่าดัชนีความเหมือนภายในกลุ่มอยู่ระหว่าง 0.003-0.055, 0.006-
0.102, 0.005-0.158, 0.000-0.156, 0.003-0.191, 0.003-0.224 และ 0.003-0.494 จากมากไปหาน้อยตามล�าดับ
 7.		ลิงแสมที่อำศัยอยู่ในเขตเมืองเกำ่ลพบุรีมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้
มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันและจ�าเป็นส�าหรับการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากลิงสู่คน พบเชื้อที่เป็นเชื้อที่ก่อโรค 
ในทางเดนิอาหาร 3 ชนดิทีค่วรเฝ้าระวงัการระบาดสู่คน คอื E. coli, Salmonella Group B และ Citrobacter sp.  
ที่เป็นสาเหตุท�าให้เกิดท้องร่วงท้องเสียในลิง และพบว่ายาปฏิชีวนะที่ยับยั้งเชื้อทั้ง 3 ชนิดนี้ได้ ได้แก่ Doxycyclin, 
Enrofloxacin และ Gentamicin การเฝ้าระวังการระบาดของโรคจากลิงสู่คน โดยการจัดการขยะและการส�ารวจ
เชื้อโรคต่าง ๆ ในลิงแต่ละพื้นที่ ให้เป็นข้อมูลทางระบาดวิทยา การป้องกันการระบาดของโรคจากลิงสู่คน โดยมี
มาตรการส�าหรับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ที่มีลิง เช่น การห้ามให้อาหารลิง การสัมผัสลิง การห้ามแหย่ลิง การควบคุม
สิ่งแวดล้อมที่ท�าให้เกิดปัจจัยเสี่ยง โดยการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพ เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะ  
ความสะอาด สร้างความปลอดภยัระหว่างชมุชนและลงิ และการควบคุมโรคจากลงิสูค่น โดยการวางแผนการควบคมุ

แหล่งการระบาดโรคบนฐานข้อมูลจากงานวิจัย

	 ข้อเสนอแนะ

	 1.	 กระบวนกำรทำงสังคมและกำรมีส่วนร่วม
  ความส�าคญัของกระบวนการทางสงัคมต่อการมส่ีวนร่วมในการวางแผนการแก้ไขปัญหาคอื การมทีศันคติ
และมุมมองต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมุมมองและกระบวนทัศน์เดียวกัน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตเมืองร่วมกับการด�ารงชีวิตของลิง แม้หลายภาคีจะตระหนักและ 
มองเห็นคุณค่าความส�าคัญของปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ แต่ด้วยความหลากหลายของทัศนคติและมุมมอง 
ต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองฯ ไม่อาจหาข้อสรุปและข้อยุต ิ
ทีช่ดัเจนได้ในแต่ละประเดน็ปัญหา ภาพรวมของการประชมุหลายวาระและโอกาสจงึเป็นการน�าเสนอและแลกเปลีย่น
แนวคดิและความคดิเหน็เป็นหลกัทีไ่ม่ได้ส่งผลอย่างเป็นรปูธรรมต่อการด�าเนนิงานให้เกดิผลสมัฤทธิ ์ดงันัน้การมส่ีวนร่วม
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุมกลุ่มย่อยหรือการระดมความคิดเห็นกับชุมชนและตัวแทนภาคภาคีที่เกี่ยวข้อง 
จงึควรค�านงึถงึมมุมองและทศันคตขิองผูม้ส่ีวนร่วมในการวางแผนการด�าเนนิงานให้มมีมุมองและกระบวนทศัน์เดยีวกนั
หรอืใกล้เคยีงกนัอย่างชดัเจนจงึจะสามารถด�าเนนิการวางแผนพฒันาสภาพแวดล้อมเมอืงเพือ่ส่งเสรมิการอยูร่่วมและ
การด�ารงชีวิตของลิงได้อย่างเป็นรูปธรรม
 2.	 เชิงนโยบำย
  2.1 ภาครัฐ เอกชนและชุมชนควรก�าหนดแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางความคิด ทัศนคติและ 
การรับรู ้และข้อกฎหมายทีซ่�า้ซ้อนระหว่างหน่วยงานเป็นนโยบายส�าคญัในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเมอืงกบัลงิ
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  2.2 ก�าหนดยุทธศาสตร์ ขอบเขตการด�าเนินงาน แนวคิดและแนวทางภาคปฏิบัติต่อการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมและการด�ารงชีวิตของลิงอย่างเป็นระบบและบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม 
ให้ส่วนใหญ่เกิดการยอมรับต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ  
ความเชื่อร่วมกันและมีแนวทางต่อการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับลิงและการท่องเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน
  2.3 ก�าหนดยุทธศาสตร์ ขอบเขตการดาเนินงาน แนวคิดและแนวทางภาคปฏิบัติในการพัฒนาวิถี 
ความเป็นอยู่ของลิงร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ์เขตเมืองเก่าลพบุรีอย่างเป็นระบบ บูรณาการและ
ด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องควรมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อร่วมกัน 
และมีแนวทางการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับลิงไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.4 สร้างบทเรียนท้องถิ่นหรือชุดความรู้เกี่ยวกับลิงและเขตเมืองเก่าลพบุรี พร้อมสอดแทรกการสร้าง 
จิตสานึกให้คนในชุมชนและบุคคลทั่วไปเห็นคุณค่าความส�าคัญของลิงกับเมืองเก่าลพบุรี ร่วมกับเข้าใจการใช้ชีวิต 
ของชุมชนในการอยู่ร่วมกับลิงภายใต้สภาพแวดล้อมชุมชนเมือง เป็นบทเรียนท้องถิ่นหรือชุดความรู้ท่ีสอดคล้อง 
เหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
 3.	 เชิงยุทธศำสตร์
  ยุทธศำสตร์	3.1 การบริหารจัดการด้านการให้อาหารลิง
  กลยุทธ์ 1 ควบคุมการให้อาหารลิงเฉพาะสถานที่ก�าหนด
   โครงการ/กิจกรรม
    1. สร้างกฎระเบียบและก�าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนการให้อาหารลิงและผู้ขายอาหารลิงนอกสถานที่ 
ที่ก�าหนด
    2. จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อห้ามและข้อบังคับการให้อาหารลิง
    3. จดัหาถงัขยะท่ีสามารถป้องกันการเข้าถงึของลงิและด�าเนนิการจดัการเกบ็ขยะ โดยไม่มีการทิง้ค้าง
ไว้ข้ามคืน
   กลยุทธ์ 2 การควบคุมวิธีการให้อาหารและชนิดอาหารลิง
   โครงการ/กิจกรรม
    1. สร้างความรูค้วามเข้าใจกบัชมุชนเรือ่งการให้อาหารลงิทีถู่กต้องเหมาะสมและสร้างการมส่ีวนร่วม
กบัมนษุย์ทีเ่กีย่วข้อง เช่น การปรบัพฤตกิรรมการให้อาหารของมนษุย์โดยก�าหนดวธิกีารให้อาหารลงิก�าหนดชนดิอาหาร
ที่ให้ลิงเฉพาะอาหารตามธรรมชาติเท่านั้น
    2. จัดหาและเพิ่มจ�านวนแหล่งน�า้ส�าหรับลิงเพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลนน�า้ของลิง
  ยุทธศำสตร์	3.2 การควบคุมประชากรลิงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  กลยุทธ์ 1 การควบคุมประชากรลิงโดยการท�าหมัน
  โครงการ/กิจกรรม
    1. ควบคุมขนาดประชากรลิงอย่างมีระบบเหมาะสมกับความสามารถของระบบนิเวศชุมชนเมือง
เช่น ก�าหนดจ�านวนการท�าหมันลิงอ�าเภอเมืองลพบุรี เป็นต้น
    2. การเฝ้าติดตามพฤติกรรมลิงและจ�านวนประชากรอย่างต่อเนื่อง
  ยุทธศำสตร์	3.3 การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่จากลิงสู่คน
  กลยุทธ์ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

  โครงการ/กิจกรรม

    1. ศึกษาโรคติดต่อจากลิงสู่คนอ�าเภอเมืองลพบุรี

    2. ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของลิงลพบุรี

    3. การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับลิงลพบุรี
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  ยุทธศำสตร์	3.4 สร้างสมดุลการด�ารงชีวิตระหว่างคนกับลิงในสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง
  กลยุทธ์ 1 ควบคุมขอบเขตการกระจายตัวการใช้พื้นที่ของลิง
  โครงการ/กิจกรรม
    1. ควบคุมการเข้าถึงพื้นที่หาอาหารลิงในเขตชุมชนเมือง
    2. จดัหาและขยายพืน้ทีก่ารด�ารงชวีติของลงิให้สมดลุกบัความสามารถในการรองรบัของระบบนเิวศ
ชุมชนเมืองย่านการค้าเขตเมืองเก่าลพบุรี
  กลยุทธ์ 2 ควบคุมพฤติกรรมการใช้พื้นที่และการสัญจรของลิงด้วยสภาพแวดล้อมอาคาร
  โครงการ/กิจกรรม
    1. พัฒนาพื้นที่พักอาศัย พื้นที่หากิน และเส้นทางสัญจรเพื่อปรับพฤติกรรมลิง
       - ติดตั้งแผงโลหะวัสดุผสม บริเวณผนังด้านหน้าอาคารพาณิชย์ในระนาบตั้งฉากกับพื้นระเบียง
ชั้น 2 ตลอดแนวเส้นทางสัญจรเพื่อควบคุมการปีนป่ายในแนวตั้งของลิง
       - ควบคมุและปรบัลดปัจจัยส่งเสรมิการเคลือ่นทีข่องลงิตามระนาบอาคาร เช่น กรงตาข่ายโลหะ
หรือแผงป้องกันลิงชนิดต่าง ๆ
       - เพิ่มสัดส่วนพื้นที่การให้อาหารและน�้าของลิงในพื้นที่สาธารณะของชุมชนเมือง
       - จัดหาและขยายพื้นที่พักผ่อนของลิงแห่งใหม่ ทดแทนพื้นที่พักผ่อนบนอาคารในชุมชน
  กลยุทธ์ 3 จัดระเบียบเครือข่ายการสัญจรของลิง
   โครงการ/กิจกรรม
    1. พฒันาเส้นทางเครอืข่ายการสญัจรของลงิตามอาคาร เสาไฟฟ้า ระบบสายไฟฟ้าและสายสญัญาณ
สื่อสาร
       - จัดระเบียบและปรับลดจ�านวนเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสาร ที่ไม่จ�าเป็นต่อ 
การใช้งาน เพื่อควบคุมเครือข่ายการสัญจรของลิง
       - ปรับเปลี่ยนและปรับลดปัจจัยส่งเสริมการสัญจรของลิงระหว่างอาคาร
       - โครงการน�าร่องวางระบบท่อสายไฟฟ้าและสายสญัญาณลงใต้พืน้ดนิ เพือ่ลดพฤตกิรรมการสญัจร
ของลิงบนอาคาร ตามเส้นทางสัญจรสายหลักของลิง
  กลยุทธ์ 4 พัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตลิง
  โครงการ/กิจกรรม
    1. เพิ่มสวนลิงขนาดเล็กในพื้นที่สาธารณะของเมือง เพื่อสร้างความหลากหลายของกิจกรรม 
การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตลิง
  กลยุทธ์ 5 บริหารจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพ เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะ ความสะอาด และสร้าง 
ความปลอดภัยระหว่างชุมชนและลิง
  โครงการ/กิจกรรม
    1. การควบคุมต�าแหน่งและขนาดพื้นที่การให้อาหารลิง
    2. การจัดระบบและสร้างระเบียบการจัดการถังขยะเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งอาหารของลิง
    3.  การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาลิงลพบุรีกับชุมชนเมือง
    4.  รณรงค์การให้อาหารลิงที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว
    5.  การก�าหนดและควบคุมกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอาคารไม่ให้เป็นปัจจัยส่งเสริม
การใช้ชีวิตของลิงโดยไร้การควบคุม
    6.  การตรวจสอบและควบคุมการให้อาหารลิงของบุคคลต่างๆอย่างเข้มงวดพร้อมบทลงโทษ
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    7.  การจดัท�าแผนการจดัการลงิทัง้ระบบเชงิบรูณาการเพือ่บรรเทาและขจดัปัญหาสภาพแวดล้อมเมอืง
ขาดสุขลักษณะ ความสะอาดและความปลอดภัยจากลิง 
    8.  ตั้งคณะท�างานเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติรับผิดชอบการด�าเนินงานโดยเฉพาะเพื่อบรรเทาและ
ขจัดปัญหาความเดือดร้อนจากลิง
    9.  ศึกษาพฤติกรรมลิงจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง
  ยทุธศำสตร์	3.5 ยกระดบัเขตเมอืงเก่าลพบรุเีป็นจดุหมายปลายทางด้านการท่องเทีย่วบนฐานทรพัยากรลงิ
  กลยุทธ์ 1 การพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี
  โครงการ/กิจกรรม
    1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
       1)  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าที่ระลึกโดยมีลิงเป็นสิ่งดึงดูดใจ
       2)  การส่งเสริมกิจกรรมขี่จักรยานชมเมืองเก่าและวิถีชีวิตของลิง
       3)  การพฒันาศกัยภาพด้านการท่องเทีย่วเมอืงเก่าและวถิชีวีติของลงิ เชงิสร้างสรรค์ ให้เกดิกจิกรรม
การท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจ 
    2. การพัฒนาการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวและทรัพยากรลิง
       1)  การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองลิงลพบุรี
       2)  การจัดท�าระบบการสื่อความหมายเรื่องลิงและแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าลพบุรี
       3)  การจัดท�าป้ายข้อมูลการท่องเที่ยว เพื่อช่วยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
       4)  การจัดท�าระบบโปรแกรมการท่องเทีย่วส�าเรจ็รปูเชือ่มโยงด้านการท่องเทีย่วของจงัหวดัลพบรีุ
    3. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด
       1)  การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
       2)  การขยายตลาดการท่องเที่ยวโดยการจัดท�าสื่อออนไลน์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
  กลยุทธ์	2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยว
  โครงการ/กิจกรรม
    1. การพฒันาความสามารถของทรพัยากรบคุคล การบรกิารด้านการท่องเทีย่วบนฐานทรพัยากรลงิ
ในเขตเมืองเก่าลพบุรี
       1)  การจัดท�าฐานข้อมูลการท่องเที่ยว เรื่องลิงและแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าลพบุรี
       2)  การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการ การจัดการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรลิง
 4.	 เชิงปฏิบัติ
  4.1 ส�านักงานจังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและเทศบาลเมืองลพบุรีควรจัดท�าและ
วางแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองร่วมกับการด�ารงชีวิตของลิง เป็นวาระ
การพฒันาของจงัหวดัลพบรุอีย่างต่อเนือ่งและไม่ทอดทิง้ นอกจากนีก้ารสร้างความต่อเนือ่งในการประสานความร่วม
มือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องมีความจ�าเป็นและควรให้ความส�าคัญกับการก�าหนดวาระการประชุมและเปิดเวทีส�ารวจ
ความคิดและระดมความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างจิตสานึก การสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน 
ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในทกุพืน้ที ่อกีทัง้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานราชการจาเป็นต้องสนบัสนนุการจัด

ประชุมและเปิดเวทีการพัฒนาฯอย่างต่อเนื่อง

  4.2 แนวทางการด�าเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเก่าลพบุรีในฐานะชุมชนเมืองประวัติศาสตร์เพื่อ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในเขตเมอืงร่วมกบัการด�ารงชวีติของลงิให้เกดิผลเป็นรปูธรรมควรดาเนนิงาน ดังนี ้1) การจดัการ
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ความรู้ในบริบทลิงเมืองเก่าลพบุรี 2) การจัดระเบียบการให้อาหารลิง 3) การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและ 
ความปลอดภยัในแหล่งท่องเทีย่วเชิงประวัตศิาสตร์และวฒันธรรมร่วมกบัวถิชีวิีตลงิ 4) การตลาดเชงิรุกการท่องเทีย่ว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกับวิถีชีวิตลิง 5) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อส่งเสริมสุขลักษณะ 
ความสะอาดและความปลอดภัยจากลิง
  4.3 ชุมชน เทศบาลเมืองลพบุรี สานักงานจังหวัดและภาคีที่เกี่ยวข้องควรด�าเนินงานร่วมมือกับ 
สถานศึกษาอุดมศึกษาในพื้นที่จัดท�าบทเรียนท้องถิ่นหรือชุดความรู้เกี่ยวกับลิงเมืองเก่าลพบุรีในรูปแบบของสื่อ 
เพือ่เผยแพร่แก่สาธารณะชนภายใต้แนวคดิการสร้างคณุค่าและความหมายต่อการด�ารงอยูข่องมรดกเมอืง (ลงิ) และ
การใช้ประโยชน์ร่วมด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
  4.4 ลิงมีความผิดปกติทางภายนอก ได้แก่ อาการบาดเจ็บและอาการทางระบบผิวหนังเป็นจ�านวนมาก 
ในกลุ่มลิงมีโรคติดเชื้อและโรคสัตว์สู่คนหลายชนิดที่ไม่ได้แสดงอาการทางภายนอกออกมาอย่างเด่นชัด แต่ถ้า 
สภาพสัตว์ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง มีโอกาสที่มีการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าสัตว์ปกติที่สุขภาพแข็งแรง จึงจ�าเป็น
ต้องมีการปรึกษาทางสัตวแพทย์ สาธารณสุข และระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในกลุ่มลิงโดยเฉพาะโรคสัตว์สู่คน  
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของมนุษย์ในทางอ้อม
 5.	 เชิงชุมชนและสังคม
  องค์กรภาคประชาสังคมแต่ละระดับควรมีส่วนร่วมในการผลักดันและกระตุ้นจากพื้นที่ให้ภาครัฐ 
และเอกชนเห็นความส�าคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเก่าลพบุรีเพ่ือส่งเสริมอยู่อยู่ร่วมกับการด�ารงชีวิต 
ของลิง อีกทั้งช่วยแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้านงบประมาณนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากลิง 
นอกจากนี้ภายใต้ความเป็นชุมชนเมืองสมาชิกชุมชนควรยกระดับการประสานความร่วมมือ ความเอื้ออาทร  
ความเข้าใจและความเป็นคนในพืน้ทีท่ีม่ชีะตากรรมร่วมกนัต่อการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนจากลงิและการพฒันา
สภาพเมืองเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมและการด�ารงชีวิตของลิง
 6.		ส�ำหรับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
   ในฐานะเป็นสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่การพฒันาท้องถิน่ทีเ่ป็นแหล่งสะสมของ “ความรู”้ ใน “ศาสตร์” และ 
“ศิลป์” ต่าง ๆ มาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน จึงควรได้แสดงบทบาทและท�าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยงทางวิชาการ” ให้ภาคี 

ต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างส�าคัญในการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับลิงได้ต่อไป 
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 ๒. นกัวจัิยดีเด่น ในการประชมุวิชาการและวจิยัระดบัชาตแิละนานาชาต ิ“ราชภฏัวจิยั ครัง้ที ่๕” ๓-๕ 
  ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ๓.  รางวลัการน�าเสนอแบบบรรยายในระดบัดมีาก ในการประชมุใหญ่โครงการส่งเสรมิ การวจิยัในอดุมศกึษา  
  ครัง้ที ่๔ (HERP CONGRESS IV) ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี๘-๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
 ๔. รางวัลการน�าเสนอแบบโปสเตอร์ในระดับดีมาก ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัย 
  ในอดุมศกึษา ครัง้ที ่๕ (HERP CONGRESS V) ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี๒-๔ มนีาคม ๒๕๖๐
 ที่ท�ำงำน:  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถนนนารายณ์มหาราช อ�าเภอเมือง  
    จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๕๒ ๐๘๕๒ E-mail : thampanit@hotmail.com

 

รศ.ดร.กำสัก	เต๊ะขันหมำก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต [Ph.D.]

(พัฒนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 เกียรติคุณ:

 ๑. ข้าราชการตัวอย่าง ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ๒. นักวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๓”  

  ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 ๓.  รางวลัการน�าเสนอแบบบรรยายในระดบัดีมาก ในการประชมุใหญ่โครงการส่งเสรมิการวจิยัในอดุมศกึษา  

  ครัง้ที ่๔ (HERP CONGRESS IV) ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี๘-๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 

 ๔.  เพชรเทพสตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ๕.  รางวัลการน�าเสนอแบบโปสเตอร์ในระดับดีมาก ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัย 

  ในอดุมศกึษา ครัง้ที ่๕ (HERP CONGRESS V) ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี๒-๔ มนีาคม ๒๕๖๐

 ๖. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองค�า) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 ที่ท�ำงำน:  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีถนนนารายณ์มหาราช  

    อ�าเภอเมอืง จงัหวดัลพบรุ ีโทรศพัท์ ๐๘๙ ๒๓๙ ๘๘๓๕ E-mail : tkasak@hotmail.com



  จังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ด�าเนินโครงการวิจัย 

ที่เกี่ยวกับลิงบุรี ซึ่งอยู่คู่จังหวัดลพบุรีมาช้านาน เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจนสามารถสร้างรายได้ด้าน 

การท่องเที่ยวให้กับชาวลพบุรี โดยด�าเนินการวิจัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2557-2562 จ�านวน 2 ชุดโครงการวิจัย 

รวม 7 โครงการย่อย  

  ขอขอบคุณนักวิจัยที่ได้ด�าเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับลิงลพบุรี (ท้ัง 2 ชุดโครงการวิจัย) รวมทั้ง 

คณะผู้สังเคราะห์งานวิจัยที่ได้ร่วมกันศึกษาข้อค้นพบจากโครงการวิจัยดังกล่าวข้างต้น แล้ววิเคราะห์ 

และสังเคราะห์จนได้องค์ความรู้เรื่อง “ลิงลพบุรี” ท่ีสามารถใช้ในการก�าหนดนโยบาย วางแผน ปฏิบัติการ 

และบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 

ส�าหรับผู้สนใจสามารถน�าข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ หรือใช้ต่อยอดเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นต่อไป

ก 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับดินสอพอง 

ซึ่งเป็น “ทรัพยากร” ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และ “ภูมิปัญญา” ของจังหวัดลพบุรี ที่บรรพบุรุษได้พัฒนาและสืบ

สานต่อกันมา โดยดำเนินการวิจัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2552  2563 จำนวน 2 ชุดโครงการวิจัย และ 5 

โครงการวิจัย รวม 15 โครงการย่อย   

ขอขอบคุณนักวิจัยที่ได้ดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับดินสอพอง (ทั้ง 2 ชุดโครงการวิจัย และ 5 

โครงการวิจัย) รวมทั้ง คณะผู้สังเคราะห์งานวิจัยที่ได้ร่วมกันศึกษาข้อค้นพบจากโครงการวิจัยดังกล่าว

ข้างต้น แล้ววิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยจนได้องค์ความรู้เรื่อง “ดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมือง

ลพบุรี” ที่สามารถใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผน ปฏิบัติการ และบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา สำหรับผู้สนใจสามารถนำข้อมูลจาก

หนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ หรือใช้ต่อยอดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภาธรรมประมวล) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล)

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี




