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ท่ีต้ัง 

ปราสาทตั้งอยูทางตะวันออกของทริโปลิ (Tripoli), เลบานอน ในชองเขาฮิมส (Hims 
Gap) บนเนินสูง 650 เมตรบนเสนทางสายเดียวระหวางอันติโอค ไปยังเบรุต และทะเลเมดิเตอร
เรเนียน ปราสาทเชวาลิเยรเปนหนึ่งในแนวปราสาทตามพรมแดนของอาณาจักรครูเสด 
(Crusader states) ปราสาทควบคุมเสนทางไปสูทะเลเมดิเตอรเรเนียนและจากปราสาทนี้ฮอสพิ
ตาลเลอรสามารถแผอํานาจไปไดบางในบริเวณทะเลสาบโฮมส (Lake Homs) ทางตะวันออก
เพื่อควบคุมอุตสาหกรรมการประมงและเฝาดูกองทัพฝายมุสลิมที่รวมตัวกันในซีเรีย 

ประวัติ 

ประวัติโบราณ 

 

ภาพเขียนของปราสาทเชวาลิเยร 

 

ระเบียงคดแบบกอธิคภายในปราสาท 

ตะวันออกกลางมักจะเปนจุดพบปะ
ระหวางวัฒนธรรมจากหลายบริเวณ
โดยเฉพาะบาบิโลเนีย, อยีิปต, ฮิทไทท, 
ฮิบรู, โรมัน, เปอรเชีย, ไบแซนไทน, อาหรับ
, เคิรด, ออตโตมัน, เซลจุค และแฟรงค 
เพราะความแตกตางของวัฒนธรรมตางๆ ทํา
ใหสถาปตยกรรมของการกอสรางปราสาทมี
ลักษณะที่เปนเอกลักษณกวาการกอสราง
ปราสาทใดใด 

ความขัดแยงตางลงเอยดวยการตอสูระหวางชาติตางๆในบริเวณที่กอตั้งปราสาทรวมทั้ง
ยุทธการสําคญั--ยุทธการคาเดช (Battle of Kadesh) โรมัน, ตอมาจักรวรรดิไบแซนไทน
หลังจากความแตกแยกระหวางคริสตศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก (East-West Schism) 
สรางปอมปราการแบบกรีกเพื่อตอตานการรุกรานทางทหารของเปอรเชียที่นําไปสูการออกแบบ
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สถาปตยกรรมที่ใชโดยกองทัพอาหรับหลังจากที่ไดรับชัยชนะตอบริเวณน้ันในระหวาง ค.ศ. 634 
ถึง ค.ศ. 639 

ชัยชนะของอิสลาม 

ภายใตการนําของราชวงศอูมายยัด (Umayyad) ชางกอสรางใชประโยชนจากโครงสราง
ทางสถาปตยกรรมของไบแซนไทนของคายทหารและสะพานสงนํ้า (aqueduct) ของแมนํ้าโอ
รอนทิส (Orontes River) ในการกอสรางวังอันงดงามที่ประกอบดวยสวนกลางทะเลทราย การ
กอสรางดําเนิตอมาจนถึงสมัยการปกครองของอับบาซิด (Abbasid) ในป ค.ศ. 750 แตก็เสื่อม
โทรมลงเมื่อตกไปอยูภายใตการดูแลของทหาร กองกําลังตุรกีมิไดใชประโยชนกับปอมเทาใด
นัก 

สงครามครูเสด 

ปอมปราการเดิมสรางในป ค.ศ. 1031 สําหรับอีเมียรแหงอะเลปโป (Aleppo) 

ระหวางสงครามครูเสดครั้งที่ 1 ในป ค.ศ. 1099 ปอมก็ถูกยึดโดยเรมงดที่ 4 แหงทูลูส 
(Raymond IV of Toulouse) แตก็ถูกละท้ิงเมื่อกองทัพครูเสดเดินทางตอไปยังเยรูซาเลม แต
ปราสาทก็มาถูกยึดอีกครั้งโดยทานเครด เจาชายแหงกลิลี (Tancred, Prince of Galilee) ในป 
ค.ศ. 1110 ในป ค.ศ. 1142 เรมงดที่ 2 แหงทริโพลิ (Raymond II of Tripoli) ก็ยกปราสาทให
ลัทธิเซนตจอหน 

ปราสาทเชวาลิเยรจึงกลายเปนศูนยกลางของลัทธิเซนตจอหนระหวางสงครามครูเสด 
ระหวางป ค.ศ. 1150 ถึงป ค.ศ. 1250 ปราสาทกไ็ดรับการตอเติมและขยายเพิ่มเติมจนสามารถ
เปนที่ประจําการสําหรับทหารไดจํานวน 2,000 คน กําแพงดานในมีความหนาถึง 100 ฟุตทีฐาน
ทางดานไต[2] โดยมีหอยามเจ็ดหอที่มีเสนผาศูนยกลาง 30 ฟุต[3] 

อัศวินแหงลัทธิเซนตจอหนขยายปราสาทจนกลายเปนปราสาทครูเสดที่ใหญที่สุดใน
ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ โดยการเพิ่มกําแพงดานนอกที่หนาสามเมตรและมีหอยามเจ็ดหอที่แตละ
หอมีความหนาระหวางแปดถึงสิบเมตรเพื่อใหเปนปราสาทซอน ปราสาทอาจจะเปนที่พํานักของ
อัศวินแหงลัทธิเซนตจอหนราว 50-60 คนพรอมกบัทหารราบอีกราวสองพันคน ในคริสตศตวรรษ
ที่ 12 ปราสาทมีคูที่มีสะพานชัก (drawbridge) ไปยังประตูปราสาท (Postern) 

ระหวางประตูในและประตูนอกเปนลานที่นําไปสูสิ่งกอสรางภายในปราสาทที่สรางใหม
โดยอัศวินแหงลัทธิเซนตจอหนเปนแบบกอธิค สิง่กอสรางเหลาน้ีรวมทั้งหองประชุม, ชาเปล, 
โรงเก็บเสบียงที่ยาว 120 เมตร และโรงมาที่ทําดวยหินที่เปนที่เล้ียงมาไดราวหนึ่งพันตัว ที่เก็บ
เสบียงอื่นๆ ขุดเขาไปในโพรงหินดานลางของปราสาท เช่ือกันวาอัศวินแหงลัทธิเซนตจอหนที่
อยูในปราสาทนี้สามารถทนการถูกลอมไดถึงหาป 

ในป ค.ศ. 1163 นัวรอัด-ดิน (Nur ad-Din) ลอมเพื่อพยายามจะยึดปราสาทแตไมสําเร็จ 
ซึ่งทําใหอัศวินแหงลัทธิเซนตจอหนกลายเปนกองกําลังอิสระที่สําคัญในบริเวณพรมแดนกับทริ
โพลิ ภาในป ค.ศ. 1170 การขยายตอเติมปราสาทก็เสร็จลง ในปลายคริสตศตวรรษที่ 12 และ
ตนคริสตศตวรรษที่ 13 กเ็กิดแผนดินไหวหลายครั้งที่สรางความเสียหายใหแกปราสาทที่ทําให
ตองมีการบูรณะปฏิสังขรณใหม 
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ศอลาฮุดดีนลอมปราสาทในป ค.ศ. 1188 เพื่อพยายามจะยึดปราสาทแตไมสําเร็จ 
ระหวางการลอมศอลาฮุดดีนจับตัวผูดูแลปราสาท (castellan) ไดและถูกนําตัวไปที่หนาประตู
ปราสาท และถูกบังคับใหบอกใหผูอยูขางในเปดประตู ผูดูแลปราสาทก็ตะโกนเปนภาษาอาหรับ
ใหยอมแพและเปดประตู แตประโยคตอมาเปนภาษาฝรั่งเศสในรักษาปราสาทไวจนลมหายใจ
สุดทาย 

ในป ค.ศ. 1217 ระหวางสงครามครูเสดครั้งที่ 5 พระเจาแอนดรูวที่ 2 แหงฮังการีก็ทรง
เสริมสรางกําแพงรอบนอกและพระราชทานทุนทรัพยในการจางกองทหารผูดูแลปราสาท 

ในป ค.ศ. 1271 ปราสาทถูกยึดโดยมามลุค สุลตาน ไบบารสเมื่อวันที่ 8 เมษายน โดย
การใชเครื่องยิงหิน (catapult) ขนาดใหญที่ตอมานําไปใชในการโจมตีเอเคอรในป ค.ศ. 1291
ไบบารสสรางเสริมปราสาทและใชเปนฐานในการตอตานทริโปลิ และเปลี่ยนชาเปลเปนสุเหรา 

เมื่อสมเด็จพระเจาเอ็ดเวิรดที่ 1 แหงอังกฤษเสด็จไปในสงครามครูเสดครั้งที่ 9ในป ค.ศ. 
1272 พระองคก็ทรงนําลักษณะสถาปตยกรรมการกอสรางมาใชในการกอสรางปราสาทใน
ราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส ปราสาทเชวาลิเยรไดรับการบรรยายวาเปน “อาจจะเปนปราสาท
ที่ไดรับการรักษาไวอยางดีที่สุดที่เปนที่นาช่ืนชมที่สุดในโลก” โดยที. อี. ลอวเรนซ (T. E. 
Lawrence)[3][4] ปราสาทแหงน้ีไดรับเลือกใหเปนมรดกโลกพรอมกับปราสาทซาลาห เอ็ด-ดิน 
(Citadel of Salah Ed-Din)ในป ค.ศ. 2006[5] ปราสาทนี้เปนของรัฐบาลประเทศซีเรีย และเปน
ปราสาทเพียงไมกี่แหงที่ศิลปะครูเสดในรูปของจิตรกรรมฝาผนังไดรับการอนุรักษไว 

 


