
 



 
 

แหล่งโบราณสถาน อ าเภอเมืองลพบุรี 
 
ค าขวัญจังหวัดลพบุรี วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่า
สักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ 
 

บทน า 
เมืองลพบุรีที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองลูกหลานของหนุมานเนื่องจากเป็นเมืองที่มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากและไม่
ยอมอพยพโยกย้ายไปที่อ่ืน ยึดศาลพระกาฬเป็นที่อยู่อาศัยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุลิงและขยายอาณาเขตออกไป
ยังบริเวณใกล้เคียงคือแถวพระปรางค์สามยอด และบริเวณสถานีรถไฟนอกจากลิงจะเป็นสัญลักษณ์แล้วเมืองลพบุรี
ยังมีความโดดเด่นด้านอ่ืนๆ อีกหลายด้านเป็นเมืองที่มีน้อยหน่าหวาน ขนุนอร่อย ส้มฟักรสดี ดินสอพองขาว สาว
สวย โดยเฉพาะสาวงามอ าเภอบ้านหมี่ (ชาวพวน) ส่วนนักเลงพระก็จะชื่นชอบ พระเครื่องเมืองลพบุรีที่ดังๆ กมี็
พระร่วงหลังลายผ้า พระหูยานหน้ายักษ์พระนารายณ์ทรงปืน พระหลวงพ่อจุกพระนาคปรกวัดปืน เป็นต้น  
 

 
 



พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์  
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 เพ่ือใช้เป็นที่ประทับ ณ เมืองลพบุรี แบ่งเป็นเขต
พระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน ก าแพงพระราชวังก่ออิฐถือปูนมีใบเสมา
เรียงรายบนสันก าแพงมีซุ้มประตูทั้งหมด 11 ประตู ประตูทางเข้าเป็นทรงจตุรมุขมีช่องทางเข้าโค้งแหลม ตรงจั่วซุ้ม
ประตูตกแต่งลายกระจังปูนปั้นที่วิวัฒนาการมาจากดอกบัว ที่ซุ้มประตูและก าแพงพระราชฐานชั้นกลางและชั้นในมี
ช่องเล็กๆ เจาะเป็นรูปโค้งแหลมคล้ายบัวเรียงเป็นแถวส าหรับวางตะเกียงประมาณ 2,000 ช่อง ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมข้ึนใหม่เมื่อ พ.ศ. 2399 เพ่ือให้เป็น
ราชธานีชั้นใน และพระราชทาน ชื่อว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” 
 

 
 

ศาลพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรี 
 

 
 



ศาลพระกาฬ  
 ตั้งอยู่ริมทางรถไฟทางด้านทิศตะวันออกเป็นเทวสถานเก่าครั้งขอมครองเมืองลพบุรีสร้างด้วยศิลาแลงเรียง
ซ้อนกันเป็นฐานสูงจึงเรียกกันมาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่าศาลสูงที่ทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ท าด้วย
ศิลาทราย 1 แผ่น อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 16 วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน ณ ที่นี้ได้พบหลักศิลาจารึก
แปดเหลี่ยมจารึกอักษรมอญโบราณ ส่วนด้านหน้าเป็นศาลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2496 โดยสร้างทับบนรากฐานเดิมที่
สร้างไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวิหารประดิษฐานรูปพระนารายณ์ยืนท าด้วยศิลา 2 องค์ องค์
เล็กเป็นแบบเทวรูปรุ่นเก่าในประเทศไทยองค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี แต่พระเศียรเดิมหายไปภายหลังมี
ผู้น าเศียรพระพุทธรูปศิลาทราย สมัยอยุธยาสวมต่อไว้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป ในอดีตศาลพระ
กาฬร่มรื่นไปด้วยต้นกร่างขนาดใหญ่ขึ้นอยู่มากมายให้ร่มเงาครึ้มท่ัวบริเวณ และมีฝูงลิงอาศัยอยู่กันเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนั้นยังมีละครแก้บนไว้บริการผู้ที่ประสงค์จะมาแก้บน ณ สถานที่นี้ มีผู้กล่าวว่าใครก็ตามที่มาเมืองลพบุรี
แล้วไม่ได้ไหว้เจ้าพ่อพระกาฬแล้วถือเสมือนว่าไม่ได้ไปเยือนเมืองลพบุรี ศาลพระกาฬยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองมาจนถึงทุกวันนี้  
 

 
 

โบราณสถาน (ปรางค์สามยอด) 
 

ปรางค์สามยอด  
 ตั้งอยู่บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ขอม เนื่องด้วยศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน เป็นศิลปะแบบบายนซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ลักษณะเป็นพระปรางค์สาม
องค์มีชนวนทางเชื่อมติดต่อกันสร้างด้วยศิลาแลงและตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม เสาประดับกรอบประตู
แกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตูศิลปะเขมรแบบบายน
ต่อมาในสมัยพระนารายณ์มหาราชได้มาสร้างพระวิหารด้านหน้าของพระปรางค์อีกทีหนึ่ง กล่าวว่าองค์กลาง
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก องค์ขวาประดิษฐานพระโพธิสัตว์และองค์ซ้ายประดิษฐานนางปรัชญาปารมิ
ตา “เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด” 



 

โบราณสถานปรางค์แขก 
 

 เดินเลยไปจากปรางค์สามยอดสัก ๑๐๐ เมตร กลายเป็นวงเวียนกลางเมืองเป็นโบราณสถานแบบขอมอีก
แห่งหนึ่ง ที่ได้รับการบูรณะแล้ว ขอทบทวนเส้นทางไปลพบุรีไว้ก่อน ที่จะพาไปชมเมืองลพบุรี ที่เขียนมาถือว่าเป็น
ตอนของเมืองละโว้ ต้องขออีกตอนเป็นตอนเมืองลพบุรี  
 
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
 บ้านโป่งมะนาวเป็นหมู่บ้านขนาดไม่ใหญ่นัก ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นในราว พ.ศ.2500 ปัจจุบันบ้านโป่งมะนาวอยู่ใน
เขตการปกครองของหมู่ที่ 7 ต าบลห้วยขุนราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยตั้งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอพัฒนา
นิคมไปทางทิศตะวันออกประมาร 45 กิโลเมตร  
 

 
 

 แผนที่แสดงต าแหน่งของบ้านโป่งมะนาวและเส้นทางท่ีสะดวกส าหรับเดินทางไปบ้านโป่งมะนาว 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่บริเวณบ้านโป่งมะนาว บ้านโป่งมะนาวตั้งอยู่ในเขตที่สูงตอนกลางของประเทศไทย 
ลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลูกคลื่นเชิงภูเขามีห้วยสวนมะเดื่อเป็นทางน้ าธรรมชาติส าคัญหล่อเลี้ยงบริเวณนี้ ส่วนทีเ่ป็น



บริเวณแนวขอบของเทือกเขาท่ีแบง่ภาคกลางกบัภาคอีสานออกจากกนัพืน้ท่ี บริเวณนีเ้คยมีทางน า้ธรรมชาติ
หลายสาย ซึง่เกิดจากน า้ซบัหรือน า้พตุามธรรมชาตทิางน า้ธรรมชาตเิหลา่นี ้ล้วนไหลจากทางทิศตะวนัออกไป
ทางทิศตะวนัตกและ ระบายลงสูแ่มน่ า้ป่าสกั  

 

ประวัติของการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีบ้านโป่งมะนาว 
  

 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 ได้มีราษฎรจากอ าเภออ่ืนเข้ามาขุดหาโบราณวัตถุ ที่บริเวณวัดโป่งมะนาวโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและได้พบโบราณวัตถุมากมายหลายประเภทฝังอยู่ร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์
สมัยโบราณการขุดหาโบราณวัตถุโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านไปได้ 2 วัน ก็ยุติลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ได้
เข้าจับกุมผู้ขุดหาโบราณวัตถุ ทางวัดโป่งมะนาว รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้น าองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น
ต าบลห้วยขุนราม ได้เป็นความส าคัญและความจ าเป็นที่จะอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวไว้จึงรวมตัวกัน
ตั้งชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี และทรัพยากรธรรมชาติต าบลห้วยขุนรามขึ้นมาและได้ขุดขยายหลุมขุดหา
โบราณวัตถุเพ่ือปรับปรุงให้เป็นหลุมจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ ในหลุมจัดแสดงโครงกระดูกนี้ ได้พบ
โครงกระดูกคนจ านวนมากและมีโครงกระดูกท่ีพิเศษโครงหนึ่ง มีภาชนะส าริดลักษณะเหมือนขันขนาดเล็ก วาง
ครอบอยู่ที่ขากรรไกรของโครงกระดูก  
 

 
 

โครงกระดูกคนท่ีมีภาชนะส าริดลักษณะเหมือนขันขนาดเล็ก วางทับอยู่ท่ีขากรรไกร 
 

 นอกจากนี้ชาวบ้านโป่งมะนาวยังได้รวบรวมโบราณวัตถุมาจัดแสดงไว้ที่วัดโป่งมะนาว รวมทั้งได้ขอความ
ร่วมมือจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มาท าการขุดค้นทางวิชาการโบราณคดีและการจัดท าพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นที่วัดโป่งมะนาว สรุปผลเบื้องต้นบางประการ จากการศึกษาทางโบราณคดี ที่บ้านโป่งมะนาวหลักฐานทาง
โบราณคดีประเภทที่พบมากในการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวได้แก่โครงกระดูกคนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่ฝังเรียงรายกันในพื้นท่ีสุสานรวมของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคเหล็ก ซึ่งอาจมีอายุเริ่มต้นราว 
2,800 - 2,900 ปีมาแล้ว และอาจปรากฏอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงราว 1,800 ปีมาแล้ว  



 
 

ตัวอย่างโครงกระดูกคนท่ีมภีาชนะดินเผาที่ถูกจงใจทุบให้แตกปรูองอยู่ข้างใต้ 
 

 โครงกระดูกคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบนั้น มีทั้งโครงกระดูกของเด็กและผู้ใหญ่ทั้งเพศหญิงและ
ชาย ซึ่งถูกฝังไว้ในหลุมตื้นๆ โดยจัดวางศพให้อยู่ในท่านอนหงายเหยียดยาว จงใจทุบภาชนะดินเผาหลายใบให้แตก 
น าเศษจากภาชนะดินเผาที่ทุบแตกมาปูรองบริเวณที่จะฝังศพก่อนวางศพทับลงไป แล้วน าดินมากลบทับศพ โครง
กระดูกแต่ละโครงมีสิ่งของเครื่องใช้ถูกฝังอยู่ด้วย เครื่องใช้ประเภทหลักท่ีถูกฝังไว้กับทุกศพได้แก่ภาชนะดินเผา 

สิ่งของอ่ืนที่พบฝังอยู่กับบางศพได้แก่เครื่องมือหรืออาวุธท าด้วยเหล็ก ในบางศพยังได้พบเครื่องประดับท าจากวัสดุ
ชนิดต่าง ๆ เช่น แก้ว หิน ส ารดิ และกระดองหน้าอกของเต่า  
 

 
 
ตัวอย่างภาชนะ ดินเผาท่ีพบใ น ท่ีฝังศพคนสมัยก่อนประวัติศาสตร ์ท่ี บ้านโ ป่งมะ นาว 

นอกจากน้ี ในบริเวณย่านท่ีอยู่อาศัยของคนสมัยก่อนประวัติศาสตรย์ังได้พบภาชนะดินเผาขนาดใหญท่ี่มีโครงกระดูกทารกอายุน้อย
มากบรรจุอยู่ โดยอาจเป็นศพทารกท่ีเสียชีวิตตอนคลอด แสดงว่า ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคเหล็กท่ีบ้านโป่งมะนาวมี
ประเพณีการท าศพ 2 แบบ การท าศพแบบแรกใช้กับผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเสียชีวิตลง ท าโดยน าศพไปฝังในสสุานรวมและจัด
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