
ฐานข้อมูลภมูิปัญญาพ้ืนบ้านภาคกลาง 

จังหวัดลพบุรี 

 

1. ข้อมูลทั่วไปจังหวัดลพบุรี 

จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ทางขอบต าวันออกท่ีราบภาคกลางของประเทศไทย มีพ้ืนที่ 6,586.67 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,116,668 ไร่ โดยมีการแงเขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ คือ 

อ าเภอท่าวุ้ง อ าเภอบ้านหมี่ อ าเภอโคกส าโรง อ าเภอพัฒนานิคม อ าเภอหนองม่วง อ าเภอสระโบสถ์

อ าเภอโคกเจริญ อ าเภอท่าหลวง อ าเภอชัยบาดาล และอ าเภอล าสนธิ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1 แผนที่อ าเภอในจังหวัดลพบุรี 
 



ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งหมู่บ้านหิน

สองก้อนจะมีดินสีขาวที่สามารถน ามาท าดินสอพองได้ และดินสอพองของจังหวัดลพบุรีได้ชื่อว่าเป็น

ดินสอพองที่ดีที่สุดของเมืองไทยที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา มีเนื้อที่ 4,816.67 ตารางกิโลเมตร          

มีแม่น้ าทีส่ าคัญไหลผ่าน นั่นคือ แม่น้ าป่าสัก โดยมีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพ่ือกักเก็บน้ าและเป็น

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งยังมีแม่น้ าลพบุรีผ่านทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดด้วย รวมทั้งมีระบบ

คลองชลประทานที่เป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมอีกด้วย สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดลพบุรี         

มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 

1,147.6 มิลลิลิตร ส าหรับมีฤดูกาลต่างๆ มี 3 ฤดู คือฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม        

ซึ่งสภาพอากาศจะร้อน และแห้งแล้งมาก ช่วงฤดูฝน ในระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่ม

ชื้นในเดือนกันยายนและในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็น

สลับกับอากาศร้อน ประชากรของจังหวัดลพบุรีส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภาคกลาง และมีชนเชื้อสายจีน 

และยังมีชนเชื้อสายลาว ลาวพวน ส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่อ าเภอบ้านหมี่ ชนเชื้อสายมอญ ซึ่งชนเชื้อสาย

ต่างๆ นี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูดของตนเอง แต่ก็

สามารถปรับตัวให้เข้ากับประชากรส่วนใหญ่ได้ดี ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดลพบุรีมีอาชีพพ้ืนฐาน

คืออาชีพด้านเกษตรกรรม ท าไร่ และมีแนวโน้มพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการตั้ง

โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่น โรงงานผลิต

เมล็ดพันธุ์พืชและอบ เมล็ดพันธุ์พืช โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตน้ าตาลทรายขาว โรงงานฆ่า

และช าแหละไก่ โรงงานฟักไข่ ท าให้ประชากรมีแนวโน้มเปลี่ยนจากเกษตรกรเป็นอาชีพรับจ้างมากข้ึน  

 

2. วัฒนธรรม เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของจังหวัดลพบุรี 

 2.1 มรดกทางวัฒนธรรม 

ลพบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเพราะปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของ

มนุษย์ติดต่อกันนานนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังค าขวัญที่ว่า “วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬ     

คู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จ

พระนารายณ์” จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีจ านวนมาก และมีหลักฐานเอกสาร จารึก

กล่าวถึงเมืองลพบุรี จึงเป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรมเก่าแก่ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันหรือทีเรียกว่า 



มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นเพ่ือใช้ในการด ารงชีพในอดีต และมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมในยุคนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ        

1) สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือเรียกว่า โบราณวัตถุ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ งานศิลปะงานฝีมือ 

ตลอดจนสถานที่ประกอบกิจกรรม แหล่งศิลปกรรม สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ที่รวมเรี ยกว่า 

โบราณสถาน 2) การบันทึกเรื่องราวและจารึกสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี   

ความเชื่อ ภาษา และการแสดงศิลปะ ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมนี้เป็นสิ่งที่เราควรสืบทอด เนื่องจากเป็น

เอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่คนรุ่นก่อนได้คิดค้นและยังคงปฏิบัติต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน 

มรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) โบราณวัตถุ พบเครื่องเมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ภาชนะดิน

เผาหลากหลายรูปทรง หม้อ ไห ทรงบาตรพระ ทรงแจกัน พบเครื่องมือหิน ขวานหินขัด เครื่องมือ

เครื่องใช้ที่ท าจากโลหะประเภทส าริดหรือเหล็ก (ขวาน ใบหอก ฉมวก) เครื่องประดับต่างๆ (ก าไล   

ต่างหู สร้อยลูกปัด) โครงกระดูกมนุษย์ พระพุทธรูปมีลักษณะทางศิลปะอินเดีย สมัยคุปตะและศิลปะ

แบบทวารวดี จารึกต่างๆ ตราประทับดินเผา เหรียญเงิน เครื่องใช้ทางศาสนา (บุษบกธรรมาสน์) 

เครื่องเงิน เครื่องทอง  

2) โบราณสถาน  

-เทวสถานหรือปรางค์แขก อยู่ที่ต าบลท่าหิน อ าเภอเมือง เป็นปรางค์ที่สร้างด้วยอิฐไม่

มีปูนสอ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี ที่ยังคงเหลือสภาพสมบูรณ์และมีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์  

-พระปรางค์สามยอด อยู่ที่ต าบลท่าหิน อ าเภอเมือง เป็นโบราณสถานที่ถือว่าเป็น

สัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี ต้ังอยู่บนเนินดินใกล้กับศาลพระกาฬ สร้างด้วยศิลาแลง หินทรายตกแต่ง

ด้วยลายปูนปั้นที่สวยงาม ลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกันสามองค์ องค์กลางสูงประมาณ 15 เมตร      

มีฉนวนทางเดินเชื่อมต่อกันเป็นศิลปะเขมรแบบบายน ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี  

-ปรางค์นางผมหอม อยู่ที่ต าบลหนองยายโต๊ะ อ าเภอชัยบาดาล มีลักษณะเป็นปรางค์

องค์เดียวโดด ๆ ก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่ไม่สอปูน ปัจจุบันยอดปรางค์หักหมด มีประตูเข้าไปในตัวปรางค์

ได้ เป็นห้องโถง รอบๆ องค์ปรางค์มีก้อนหินใหญ่ บริเวณที่ตั้งของปรางค์นางผมหอม มีแม่น้ ามา

บรรจบกันสองสาย คือ ล าสนธิกับล าพญากลาง สันนิษฐานว่า บริเวณนี้เดิมคงเป็นเมืองโบราณ  



-ป้อมปราการของเมืองลพบุรี ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ มี 2 แห่งคือ   

ป้อมท่าโพธิ และป้อมชัยชนะสงคราม วัดนครโกษา อยู่ที่ต าบลท่าหิน อ าเภอเมือง ใกล้กับศาลพระ

กาฬ เดิมเป็นเทวสถานของขอม มีพระปรางค์แบบลพบุรี ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

สมเด็จพระนารายณ์ เทวสถานแห่งนี้ ภายหลังมีผู้สร้างเป็นวัดในสมัยอยุธยา  

-พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าลพบุรี ทางด้านตะวันตกของตัวเมือง

ลพบุรี เดิมเรียกว่า วังนารายณ์ สันนิษฐานว่าเป็นพระราชวังของพระราเมศวร คราวที่ประทับอยู่ที่

เมืองลพบุรี เมื่อถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่เมือง

ลพบุรีอย่างงดงาม ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมกับยุโรป เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์ 

พระราชวังนี้ได้ถูกทิ้งร้าง ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ       

ให้บูรณะพระราชวังแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เป็นราชธานีชั้นใน และพระราชทานนามว่า พระนารายณ์

ราชนิเวศน์  

-พระท่ีนั่งไกรสรสีหราช หรือพระท่ีนั่งเย็น อยู่ที่ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง สมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนเกาะกลางทะเลชุบศร เพ่ือใช้เป็นที่ส าราญ      

พระอิริยาบถ  แต่ในปัจจุบันเหลือแต่ผนัง เครื่องบนหักพังหมดแล้ว เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว มีผังเป็น

ทรงจตุรมุข  

-วัดสันเปาโล อยู่ในเขตต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง ค าว่าสันเปาโล วัดนี้ตั้งอยู่ตรง

กับต าแหน่งแผนที่เมืองลพบุรี ที่ชาวฝรั่งเศสท าขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวัดใน

คริสตศาสนานิกาย เยซูอิต มีหอคอยแปดเหลี่ยม ส าหรับดูปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ นับว่าเป็น

หอดูดาวแห่งแรกของไทย  

3) ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ประติมากรรมภาพปูนปั้นประดับ

วิหารไลย์ เสลี่ยงคานหาม ไม้แกะสลักปิดทอง บุษบกธรรมาสน์ เทวรูปพระกาฬ  

4) ภาษาและวรรณกรรม ส่วนใหญ่เป็นภาษาของชนกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ 

ภาษาไทยกลางเป็นภาษาประจ าชาติ ภาษาพวน ภาษาลาวเวียง ภาษาลาวแง้ว ภาษาลาวโซ่ง ภาษา

ไทยเบิ้ง ภาษามอญ ส่วนวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ได้แก่ วรรณกรรมลายลักษณ์ จารึกบนวงธรรมจักร 

จารึกบนฐานพระพุทธรูปยืน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองลพบุรี จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี ลิลิตพายัพ  

นิราศมะเหลเถไถ นิราศเขาพระงาม  

 



2.2 ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น 

2.2.1 การท ามาหากิน 

1) ด้านการเพาะปลูก ในอดีตประชากรของลพบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ได้แก่ การท านา และท าไร่ สมัยก่อนไม่มีเครื่องทุ่นแรง ชาวนาส่วนมากนิยมใช้ข้าว

ปิ่นแก้วเป็นเมล็ดพันธุ์ เพราะมีลักษณะเมล็ดยาว สีขาวสวยและอร่อย ต่อมามีการน าเครื่องทุ่นแรง

ประเภทเครื่องจักรต่างๆเข้ามาช่วย ท าให้ได้ผลผลิตมากขึ้น โดยมีวิธีการท านาต่าง ๆ ดังนี้ คือ การท า

นาหว่าน การหว่านส ารวย การหว่านคราดกลบหรือไถกลบ การหว่านน้ าตม การท านาด า เตรียมดิน 

การตกกล้า ตกกล้าในดินเปียก ตกกล้าในดินแห้ง การปักด า การบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การนวด

ข้าว การนวดแบบก าฟาด การนวดโดยอาศัยแรงงานสัตว์ แทรกเตอร์ เครื่องจักร  ส่วนเรื่องการท าไร่ 

ในอดีตปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน แต่ในปัจจุบันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถท ารายได้ให้กับ

เกษตรกร พืชไร่ที่ส าคัญ ได้แก่ ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทานตะวัน   

2) ด้านหัตถกรรม เป็นงานที่แสดงความละเมียดละไม สร้างสรรค์ภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 10 ประเภท คือ 1.งานจักสาน (สานเสื่อล าแพน ทอเสื่อกก สานเสื่อปรือ 

สานตะกร้า สานเข่งปลาทู สานกรงนกเขาใหญ่ สานผักตบชวา) 2. การทอผ้า ผ้าพ้ืนเมืองของจังหวัด

ลพบุรี คือ ผ้ามัดหมี่ ซ่ึงต่างจากของทางภาคอีสาน เส้นด้ายส่วนใหญ่เป็นฝ้ายเพราะสภาพอากาศร้อน 

และความชื้นต่ า มีลักษณะโดดเด่นตรงที่ลวดลายของผ้า ส่วนมากเป็นลายรูปทรงเรขาคณิต มีความ

สมดุลของเส้นและสี สวยสดงดงาม โดยมีชื่อลายต่างๆ ลายขิด ลายกระเบื้อง ลายตะขอ ลายดอกแก้ว 

3. การหล่อโลหะทองเหลือง (การปั้นหุ่น กรอกแบบพิมพ์ พอกหุ่น เผาแบบ เททองเหลือง แกะแบบ 

และตกแต่งหุ่นทองเหลือง) 4. ท าดินสอพอง เป็นดินสีขาว มีต้นก าเนิดมาจากหินปูน เรียกว่าดินมาร์ล 

ซึ่งไม่เหมาะกับการเพาะปลูก ชาวบ้านจึงน าไปตากแห้ง และขายเพ่ือน าไปท าแป้งน้ าเครื่องส าอาง 

เครื่องประทินผิว ยาสีฟัน ธูป หรือใช้ตกแต่งผิวเครื่องเรือน 5. การแกะสลักหิน เช่น ลูกนิมิต ครกหิน 

โม่แป้งหมุน เทวรูป ใบเสมา 6. การท าโอ่งน้ าฝน 7. การท าอิฐ 8. การท าไม้กวาด 9. การท าไม้เท้า    

10. การเจียระไนพลอย 

 

 

 

 



2.2.2 การรักษาโรค 

1) การใช้ต ารายาแผนโบราณ เช่น ต ารายาของวัดกลาง ต าบลบางขันหมาก 

อ าเภอเมืองลพบุรี ใช้แก้ไข้ทับระดู ระดูทับไข้ นอกจากนี้ยังมีต ารายาทั่วๆ ไป ใบชุมเห็ดสด ๆ ต ากับ

กระเทียม ใช้น้ าที่ได้ทาแก้โรคเรื้อนใบไมยราบต ากับข้าวสุกใช้พอกบริเวณท่ีเป็นฝี จะท าให้ฝีแตกเร็ว 

2) นวดแผนโบราณหรือการจับเส้น ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดมา

จากบรรพบุรุษ เช่น การต่อกระดูกที่หักโดยการบีบหรือจับให้ตรงอย่างเดิม ใช้น้ ามันทาแล้วเข้าเฝือก

ซึ่งท าด้วยไม้ไผ่ 5 อัน ที่มีเชือกรัดต่อกันไว้ ถ้ามีอาการเคล็ดขัดยอก ต้องรักษาด้วยการจับเส้นกับ   

หมอลี บางขันหมากเหนือ อ าเภอเมืองลพบุรี และยังมีหมอท่านอ่ืนๆ รวมถึงการอบสมุนไพรที่วัดชีป่า       

สิตาราม อ าเภอเมือง ลพบุรี  

3) การรักษาด้วยคาถาอาคม เช่น การถูกงูพิษกัด จะต้องไปหาหมออุ่ม ข้างวัด

กลาง ต าบลบางขันหมาก เพียงแค่เสกเป่าและมีของยกครูบ้างเท่านั้น ก็หายเป็นปลิดทิ้ง  

4) การรักษาโรคด้วยความเชื่อ หากเชื่อว่าผีเป็นผู้กระท า ต้องเซ่นไหว้ด้วยของ      

ที่ผีชอบ เช่น ความเชื่อในการทิ้งกระบาล คือคนใดไม่เคารพท าผิดจารีต ต้องทิ้งกระบาล (มีกระทง

สามเหลี่ยม ใบตองแห้ง ลูกยอ ลูกฝรั่ง ปลาแห้ง ข้าวขาว ข้าวแดง) น าทั้งหมดไปวางที่ทางสามแพร่ง 

5) การรักษาโรคด้วยสมุนไพร เช่น โรคมะเร็ง ริดสีดวง เบาหวาน กระเพาะพิการ 

เส้นตีบ เป็นต้น  

 

2.2.3 อาหารการกิน 

ในล าน้ าลพบุรีทุกสายจะอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยปลานานาชนิด จนมีค ากล่าวว่า     

ถ้าอยากกินปลาให้มาลพบุรี เนื่องจากมีปลาจ านวนมาก ชาวบ้านจึงคิดวิธีถนอมอาหารประเภทปลา  

ในรูปแบบต่างๆ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ขึ้นชื่อ มีดังนี้ 

1) ปลาส้มฟัก เป็นการถนอมอาหารคล้ายแหนมแต่ใช้เนื้อปลาบดละเอียดหมัก

ด้วยเกลือ ข้าวสุก แป้ง พริกขี้หนู น้ ากระเทียมดอง และกระเทียมสดบดนวดจนเนื้อแน่นแล้วบรรจุถุง

หรือห่อด้วยใบตอง 

2) ปลาส้ม คือการน าปลาสร้อยปลาตะเพียนทั้งตัวขอดเกล็ดเอาเครื่องใน ออกให้

หมด หมักเกลือทิ้งไว้ 1 คืน ล้างให้สะอาดแล้วล้วงเอาเหงือกปลาออก ผึ่งให้แห้ง เอาข้าวสุก เกลือ 



กระเทียม บดให้เข้ากัน ปรุงรสยัดใส่ในท้องและหัวปลา อัดใส่ถังไว้ 2 วันจึงน าไปรับประทาน โดยการ

นึ่งหรือทอด แต่บางคนอาจรับประทานสดๆ 

3) หมูส้ม กระดูกหมูส้ม วิธีการท าคล้ายกับปลาส้มฟัก เวลารับประทานจะน ามา

ผัด ชุบไข่ทอด หรือรับประทานสดก็ได้ 

4) ไข่เค็มดินสอพอง เป็นการดองเค็มด้วยน้ าเกลือต้มหรือพอกไข่ด้วยดินเหนียว 

ใช้เวลาประมาณ 10 วัน ก็สามารถปรุงอาหารได้ ต้ม ทอดเป็นไข่ดาว ย าใส่ส้มต า ผัดพริกขิง ไข่แดงท า

ใส่ขนม 

5) ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาจ่อม ปลาเค็ม ปลาย่าง ปลาร้ากระป๋อง 

6) ขนมจีน  

7) ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน 

8) การแปรรูปหน่อไม ้

 

2.2.4 ศิลปกรรม 

1) งานปูนปั้น ถือเป็นงานช่างสิบหมู่ หากมีฝีมือดีจะถูกเรียกไปรับใช้ในงาน

ก่อสร้างพระราชวัง 

2) งานปักชุดลิเก เป็นอาชีพท่ีท ามากในเขตอ าเภอเมืองบริเวณบ้านท่าโพธิ์ 

3) งานท าเครื่องดนตรีไทย เช่น ซอด้วง ซออู้ จะเข้ และระนาด 

 

3. บุคคลส าคัญของท้องถิ่น  

3.1 พระยากาฬวรรณดิศ บุคคลส าคัญด้านการปกครอง การเมือง  

3.2 พระนางจามเทวี บุคคลส าคัญด้านการปกครอง การเมือง 

3.3 สมเด็จพระราเมศวร บุคคลส าคัญด้านการปกครอง การเมือง  

3.4 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช บุคคลส าคัญด้านการปกครอง การเมือง 

3.5 สมเด็จพระเพทราชา บุคคลส าคัญด้านการปกครอง การเมือง 

3.6 เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) บุคคลส าคัญด้านการปกครอง การเมือง 

3.7 หลวงพ่อแสง บุคคลส าคัญทางด้านศาสนา 

3.8 พระพุทธวรญาณ บุคคลส าคัญทางด้านศาสนา 



3.9 พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา บุคคลส าคัญด้านการปกครอง การเมือง 

3.10 จอมพล ป.พิบูลสงคราม บุคคลส าคัญด้านการปกครอง การเมือง 

3.11 นายเชาวน์วัศ สุดลาภา บุคคลส าคัญด้านการปกครอง การเมือง 

3.12 นายชงค์ วงษ์ขันธ์ บุคคลส าคัญด้านการศึกษา 

3.13 นางสาคร อุดมเดชะ บุคคลส าคัญด้านวัฒนธรรม (เชิดหุ่นกระบอก) 

3.14 นายวิเชียร ค าเจริญ (ครูลพ บุรีรัตน์) บุคคลส าคัญด้านวัฒนธรรม  

 

4. งานประเพณีและวัฒนธรรมจัดขึ้นทุกปี  

1) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องจากเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สอง

ในสมัยนั้นที่พระองค์ทรงโปรดปรานประทับอยู่ที่นี่นานกว่าที่กรุงศรีอยุธยา จึงมีการจัดงานขึ้นในช่วง

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชที่มีต่อจังหวัดลพบุรีและประเทศชาติ เริ่มจากพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระ

นารายณ์ ขบวนแห่ต่างๆ เช่น ขบวนแห่พระราชสาสน์ ขบวนเจ้านายชั้นสูงฝ่ายใน ขบวนทหาร ฯลฯ 

การแต่งกายสมัยพระนารายณ์ฯ การแสดงการละเล่น เพ่ือการจ าลองบรรยากาศให้กลับคืนสู่อดีตเมื่อ 

300 ปีที่ผ่านมารวมทั้งมีนิทรรศการพิเศษเก่ียวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยนั้น  

2) ประเพณีก าฟ้า เป็นประเพณีที่ส าคัญของชาวไทยพวน หมายถึง การนับถือการบูชา

ฟ้า ตามประเพณีจะจัดตั้งแต่วันขึ้น 2 ค่ า เดือน 3 ประกอบกับชาวไทยพวนมีอาชีพท านาอยู่แล้ว จึงมี

วิถีชีวิตผูกพันกับฟ้า ไม่กล้าท าให้ฟ้าพิโรธ เพราะกลัวฟ้าฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล การจัดงานบุญ

ก าฟ้านี้ ก็เพ่ือให้ผีฟ้าเทวดามีความพึงพอใจ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความขอบคุณผีฟ้าที่ประทานฝนให้

ตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย ประเพณีก าฟ้าของชาวไทยพวนในจังหวัดลพบุรีนั้น ส าหรับในวันขึ้น 3 ค่ า 

เดือน 3 จะเป็นวันก าฟ้า ซึ่งเป็นวันส าคัญท่ีสุด ชาวบ้านจะตื่นแต่เช้าตรู่เพ่ือเตรียมอาหารคาวหวานไป

ถวายพระและร่วมกันใส่บาตรข้าวหลามข้าวจี่ ตอนบ่ายจนถึงกลางคืนจะมีการละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น 

เตะหม่าเบี้ย ต่อไก่ มอญซ่อนผ้า และในช่วงเวลาก าฟ้านั้น คนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวจะคอยฟังเสียง

ฟ้าร้อง ซึ่งเป็นการพยากรณ์เก่ียวกับความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน  

3) ประเพณีชักพระศรีอาริย์ วัดไลย์ หรือแห่พระศรีอาริย์ วัดไลย์ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัด

ลพบุรี เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้านาน ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าพระศรีอาริย์จะมาตรัสรู้เป็นสัมมา   

สัมพุธเจ้า เพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนา จะท าให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ประเพณีชักพระศรีอาริย์ 



วัดไลย์นี้ ตรงกับวันแรม 5 ค่ า เดือน 11 โดยแห่พระทางชลมารค เพราะน้ าจะท่วมท้องทุ่ง การสัญจร

ไปมาทางเรือสะดวก การแห่พระทางชลมารคจะอัญเชิญรูปพระศรีอาริย์ลงเรือปิกนิก หรือเรียกกันว่า

เรือทรง มีเรือพายของคณะกรรมการวัดใช้เชือกลากจูงน าหน้าและมีเรือพายของชาวบ้านจ านวนร้อย 

ๆ ล าเข้าร่วมขบวนแห่ แต่มีบางพวกจะแข่งเรือยาวบางพวกเล่นเพลงฉ่อยและเพลงเรือ ท้ายขบวนมี

เรือเอ้ียมจุ๊นของทางวัดบรรทุกพวกมโหรี ปี่พาทย์ แตรวง บรรเลงให้ความครึกครื้นไปตลอด          

โดยเรือทุกล าจะตกแต่งอย่างสวยงาม 

4) ประเพณีใส่กระจาด ตามภาษาพวนเรียกว่า เส่อกระจาด เป็นประเพณีของชาวไทย

พวน มีการกระท ากันในเขตอ าเภอบ้านหมี่ และมักจัดขึ้นในงานเทศน์มหาชาติ ก าหนดในฤดูกาล    

ออกพรรษา คือวันข้างแรม เดือน 11 วันให้ของเส่อกระจาดและของคืนกระจาด ตลอดจนการจัดหา

อาหารคาวหวานให้รับประทาน นับเป็นความสุขทั้งผู้บริการและผู้รับบริการ แขกที่ไปใส่กระจาด

จะต้องกินอาหารของเจ้าของบ้านทุกบ้านอย่างละเล็กละน้อย เพ่ือไม่ให้เกิดการน้อยใจและปีต่อไปจะ

ได้ไปตอบแทนกัน วันรุ่งขึ้นเป็นวันเทศน์มหาชาติ เจ้าของบ้านจะรวบรวมสิ่งของที่เพ่ือนบ้านน ามาใส่

กระจาด ท าเป็นกัณฑ์เทศน์ไปถวายพระที่วัด โดยถือว่าการท าบุญเทศน์มหาชาตินี้ เป็นการท าบุญครั้ง

ยิ่งใหญ่ประจ าปีที่ได้มาร่วมการกุศลกัน 

5) งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง  ลพบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่ งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว               

ที่หลากหลาย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจ โดยเฉพาะพระปรางค์สามยอด 

และศาลพระกาฬ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องตื่นตากับเหล่าบรรดาลิง ที่คอยต้อนรับ

เปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้านของเมืองลพบุรี และในความเชื่อชาวจังหวัดลพบุรี นับว่าบรรดาลิง

ทั้งหลายเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของเจ้าพ่อพระกาฬ ที่ชาวลพบุรีและประชาชนทั่วไป ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คู่บ้านคู่เมืองประจ าจังหวัดลพบุรี  

         

5. ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน จังหวัดลพบุร ี

5.1 พิพิธภัณฑ์วัดไลย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็นที่เก็บ

รวบรวมโบราณวัตถุไว้เป็นจ านวนมาก เป็นของเก่าแก่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้น ามาถวายวัด ซึ่งได้มา

จากมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ โดยจัดแสดงให้ชมในอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 ชั้น และภายในพิพิธภัณฑ์

มีการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จ

ประพาสต้นที่วัดไลย์ พิพิธภัณฑ์วัดไลย์ริเริ่มโดยพระครูสุพุทธิสุนทร (หลวงพ่อเล็ก) เจ้าอาวาสวัดไลย์



ร่วมกับนายพิชัย วงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา 

ท าการปรับปรุงการจัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ 

ชั้นบน จัดแสดงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีตู้พระธรรมลายรดน้ า,  คัมภีร์สมุดข่อย, 

พระพุทธรูปโบราณทั้งโลหะและเป็นหินแกะสลัก, เครื่องทองเหลือง และมีรูปปั้นพระอินทร์ที่มขนาด

เท่ากับตัวคน ส่วนชั้นล่าง ได้จัดแสดงสิ่งของไว้ภายในตู้ต่างๆ มีตราประทับส าคัญ , สังข์ประกอบพิธี, 

ต้นไม้ทอง, ตู้เงินเหรียญโบราณต่างๆ พดด้วง, ตะเกียงโบราณ, โต๊ะเครื่องเรือนฝังมุก ห้องมีตู้แสดง

เครื่องปั้นดินเผายุคต่างๆ  ตุ๊กตาเสียกบาลยุคอยุธยา จานเชิงเขียนสี , ตู้พระจุไลหรือแผ่นปิดศีรษะ

ทองค าของพระพุทธรูปพระศรีอารยเมตไตร, ตู้กระเบื้องเขียนสีเบญจรงค์ 

5.2 รุกขมรดก รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดลพบุรีมีต้นไม้ทรงคุณค่า    

ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือก มี 4 ต้น ได้แก่ 1. กลุ่มต้นจ าปีสิรินธร ป่าพลุจ าปีสิรินธร (พิพิธภัณฑ์

ซับจ าปา) ต าบลซับจ าปา อ าเภอท่าหลวง 2. ต้นนิโครธ วัดพานิชธรรมิการาม ต าบลหนองเต่า อ าเภอ

เมืองลพบุรี 3. ต้นยางนา วัดยาง ต าบลตะลุง อ าเภอเมืองลพบุรี 4. ต้นจัน ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สมเด็จพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ต าบลท่าหิน อ าเภอเมืองลพบุ รี ส าหรับต้นจัน เป็นต้นไม้อัน

ทรงคุณค่า ไม่ปรากฏหลักฐานการปลูกที่แน่ชัด จากการศึกษาขนาด รูปทรงและลักษณะของเปลือก

ไม้ รวมถึงการเสด็จพระราชด าเนินพระราชวังสมเด็จพระนารายณ์ราชนิเวศน์แห่งนี้ ในรัชกาลที่ 4 - 6 

อายุประมาณ 300 กว่าปีมาแล้ว ต้นจันเป็นไม้ยืนต้น มีผลสุกเป็นสีเหลือง กลิ่นหอมและรับประทาน

ได้นิยมปลูกในวัดและวัง ปัจจุบันจัดเป็นต้นไม้โบราณที่หายาก จึงเป็นต้นทุนส่งเสริมในเรื่องราว     

การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจเดินทางมาสัมผัสความสวยงามที่ธรรมชาติ

สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยต่อยอดให้เกิดการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบทอด     

อัตลักษณ์ อันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนให้ยั่งยืนตลอดไป 

 

  



สรุปผังความรู้ในเมืองลพบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าขวัญประจ าจังหวัด            

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬ     

คู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง 

เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสัก

ชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทอง

สมเด็จพระนารายณ์ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

10 อ าเภอในจังหวัดลพบุรี 

ได้แก่ อ าเภอท่าวุ้ง บ้านหมี่ 

โคกส าโรง พัฒนานิคม       

หนองม่วง สระโบสถ์ โคกเจริญ       

ท่าหลวง ชัยบาดาล  

และล าสนธิ 

 

อาชีพ 

เกษตรกรรม ท าไร่ 

และโรงงานเกี่ยวกับ

อิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตร 

 

2. มรดกทางวัฒนธรรม 

โบราณวัตถุ 

เครื่องเมือเครื่องใช้

ของมนุษย์ ภาชนะดิน

เผาหลากหลาย     

โครงกระดูกมนุษย์ 

จารึกต่างๆ เครื่องเงิน 

เครื่องทอง 

โบราณสถาน 

เทวสถานหรือปรางค์แขก 

พระปรางค์สามยอด 

ปรางค์นางผมหอม ป้อม

ปราการของเมืองลพบุรี 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์  

พระท่ีนั่งไกรสรสีหราช 

ศิลปหัตถกรรมและ

งานช่างท้องถิ่น 

ประติมากรรมภาพปูน

ปั้นประดับวิหารไลย์ 

เสลี่ยงคานหาม ไม้

แกะสลักปิดทอง 

บุษบกธรรมาสน์  

ภาษาและวรรณกรรม 

ภาษาไทยกลาง พวน 

ลาวเวียง ลาวแง้ว ลาว

โซ่ง ไทยเบิ้ง มอญ    

จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี 

ลิลิตพายัพ นิราศมะเหล

เถไถ นิราศเขาพระงาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 สรุปผังความรู้ในเมืองลพบุรี 
 

 

3. ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น 

การท ามาหากิน 

ด้านการเพาะปลูก  

(ท านา ท าไร่)  

ด้านหัตถกรรม  

(จักสาน ทอผ้า  

หล่อโลหะทองเหลือง 

ท าดินสอพอง) 

การรักษาโรค 

ยาแผนโบราณ นวด

แผนโบราณหรือการ

จับเส้น การรักษาด้วย

คาถาอาคม การรักษา

โรคด้วยความเชื่อ การ

รักษาโรคด้วยสมุนไพร 

 

อาหารการกิน 

ปลาส้มฟัก ปลาส้ม   

หมูส้ม กระดูกหมูส้มไข่

เค็มดินสอพอง  

ปลาร้า ปลาเจ่า 

ขนมจีน ขนมบ้าบิ่น

มะพร้าวอ่อน 

 

ศิลปกรรม 

งานปูนปั้น 

งานปักชุดลิเก 

งานท าเครื่องดนตรีไทย  

4. ประเพณีและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

งานแผ่นดินสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช  
 

ประเพณีก าฟ้า  

ประเพณี 

ชักพระศรีอาริย์ วัดไลย์  

 

ประเพณีใส่กระจาด  

 

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง 

ลพบุรี 

 


