
  

คําขวัญประจําจังหวัดลพบุรี 

วงันารายณ์คู่บา้น  ศาลพระกาฬคู่เมือง  ปรางคส์ามยอดลือเลือ่ง  เมืองแห่งดินสอพอง 

เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิเกริกกอ้ง  แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ 

วิสัยทัศน์ 

"เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัจากสารพิษ ศูนยก์ารศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยัง่ยืน" 

ตราประจําจังหวัดลพบุรี 

 

 

  รูปพระนารายณ์ประทบับนพระปรางค์สามยอด หมายถึง การระลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ผูส้ร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2208 และสร้างความเจริญให้กบัแผ่นดินลพบุรีนับเอนกอนันต์ ส่วนพระ

ปรางคส์ามยอดเป็นโบราณสถาน ที่ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองลพบุรี 

ดอกไม้ประจําจังหวัด             ต้นไม้ประจําจังหวัด 

ดอกพิกุล                                             ตน้พิกุล 

    



  

เพลงประจําจังหวัดลพบุรี 

ลพบุรีแดนทองของไทย           เมืองละโวใ้คร ๆ ก็รู้ 

ประวติัศาสตร์จารึกตรึกตรองด ู          โบราณสถานยงัอยูน่ามกระจาย 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช          ท่านเปร่ืองปราชญเ์ชิงกวีเหลือหลาย 

ปรางคส์ามยอด ศาลพระกาฬ วงันารายณ์         ท่ากระยางมากมายดินสอพอง 

** สาวงามบา้นหมี่ศรีสวสัด์ิ          งามเด่นชดัอ่างซบัเหล็กไม่มีสอง 

ทั้งนํ้าตกวงักา้นเหลืองนํ้าเนืองนอง  แผ่นดินทองของไทยคือลพบุรี 

ขอเชิญชวนให้ไทยทุกคน           ไดไ้ปยลทิวทศัน์จะสุขศรี 

ชมอดีตเมืองละโวโ้อธ้านี           เมืองลพบุรีรับรองลืมไมล่ง 

ที่ต้ังและขนาด 

 จังหวัดลพบุรี ตั้ งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บนฝ่ังซ้ายของแม่นํ้ าลพบุรี มีระยะทางห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน  153 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางรถไฟประมาณ 

133 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 6,641.859 ตร.กม. หรือ ประมาณ 3,874,846 ไร่      

 

อาณาเขต 

             จงัหวดัลพบุรีมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง   ดงัน้ี 

  ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอตากฟ้าและอาํเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค ์และ   

  อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

  ทิศใต ้  ติดต่อกบั อาํเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ 

                                                                       อาํเภอพระพุทธบาทและอาํเภอหนองโดน จงัหวดัสระบุรี 

  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อาํเภอเทพสถิตย ์จงัหวดัชยัภูมิ  

                                                                       อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมาและ 

                                                                       อาํเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี 

  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อาํเภอเมอืงสิงห์บุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี  

         อาํเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ 



  

       แผนภูมิที่  1  ที่ต้ังและอาณาเขต 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

       ลกัษณะภูมิประเทศจงัหวดัลพบุรี จากรายงานการสาํรวจของกรมพฒันาที่ดิน 2532 

 

ประวัติจังหวัดลพบุรี 

 

 ลพบุรี เมืองแห่งความหลากหลาย และต่อเน่ืองทางวฒันธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมยัก่อน

ประวติัศาสตร์ จนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงยงัคงอุดมไปดว้ยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์มากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ  

หลกัฐานที่สาํคญั ไดแ้ก ่

 •  การขุดพบโครงกระดูกมนุษยพ์ร้อมภาชนะดินเผา  อายรุะหว่าง 4,500 - 3,500 ปี ที่แหล่งโบราณคดี

บา้นท่าแค 

 •  การขุดพบโครงกระดูกมนุษยย์คุหินใหม่ อายุระหว่าง 3,500 - 2,700 ปี ที่บา้นโคกเจริญ 

 •  การขุดพบโครงกระดูกมนุษยย์คุสาํริด อายรุะหว่าง 2,700 - 2,300 ปี ท่ีศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ 



  

 •  ชุมชนโบราณในสมยัทวารวดี ซ่ึงมีความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรมประมาณ 1,000 ปี  เช่น เมือง

โบราณซบัจาํปา อยูใ่นเขต อ.ท่าหลวง เมืองโบราณดงมะรุม อยูใ่น อ.โคกสาํโรง  เมืองใหม่ไพศาลี  ต.โคกเจริญ 

 •  การพบหลกัฐานที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เช่น เหรียญทาํดว้ยเงิน มีลายดุนเป็นรูปสัญลกัษณ์ 

ต่าง ๆ ตามคตินิยมของอินเดียที่บา้นหลุมขา้ว อ.โคกสาํโรง แสดงให้เห็นการพฒันาการของเมืองลพบุรี  ในช่วง

พุทธศตวรรษที่ 11-14 ว่าพิจารณาจากชุมชนโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตร์ มาเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ และเมื่อ

ไดรั้บอิทธิพลทางศิลปะ และความเช่ือทางศาสนา ของอินเดีย ก็กลายมาเป็นศูนยก์ลางทางศาสนา 

 •  ในสมยัพุทธศตวรรษที่ 15-18 อิทธิพลทางวฒันธรรมขอมหรือเขมร  ทาํให้ศิลปกรรมต่าง ๆ ของ

ลพบุรี มีรูปร่างคลา้ยคลึงกบัศิลปะเขมรเป็นอยา่งมากไดแ้ก่ ปรางคส์ามยอด ศาลพระกาฬ  ปรางคแ์ขก 

 •  ลพบุรียงัเป็นศูนยก์ลางดา้นศิลปวิทยาการ ในสมยัสุโขทยั ตามพงศาวดารกล่าวไวว่้า  พ่อขุน

รามคาํแหง ไดเ้สด็จมาศึกษาเล่าเรียนที่เขาสมอคอน ในปี พ.ศ.1788 และพ่อขุนงาํเมือง ราชโอรสแห่งเมืองพะเยา  

ไดเ้สด็จมาศึกษาที่เขาสมอคอนเช่นกนัในปี พ.ศ.1797 

 ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างพระราชวงัขึ้นเพ่ือเป็นที่ประทบั ในปี 

พ.ศ.2209 และเสด็จมาประทบัที่ลพบุรีนาน 8-9 เดือน ลพบุรีจึงเปรียบเสมือนราชธานีแห่งที่ 2  รองจากกรุงศรี

อยธุยา 

 สมยัรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้บูรณะเมืองลพบุรี ในปี 

พ.ศ.2406 และสร้างหมู่พระที่นัง่พิมานมงกุฎขึ้นเป็นที่ประทบัภายในพระราชวงัของสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช 

 ยคุหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ราว พ.ศ.2480 จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ไดพ้ฒันาเมอืงลพบุรี ให้เป็นศูนยก์ลางทางการทหาร และวางผงัเมืองใหม่ โดยแยกชุมชนและสถานท่ีราชการ

ออกจากเมอืงเก่า ทาํให้ดูสง่างามกว่าเดิมและไดส้ร้างส่ิงก่อสร้างศิลปะแบบอาร์ตเดโด ขึ้นหลายแห่ง เช่น ตึกชา

โต ้ตึกเอราวณั โรงภาพยนตร์ ทหารบก เป็นตน้ 

 ลพบุรีจึงเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองหน่ึง  ที่อุดมดว้ยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ชาติไทยและมีความเป็นอมตะ

นคร ไม่หายไปจากความทรงจาํของทุกยคุทุกสมยั 

 



  

  ลพบุรี  เป็นดินแดนเก่าแก่ที่มีประวติัความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์  สมยั

ประวติัศาสตร์  จนถึงสมยัปัจจุบนั โดยในอดีตราวพุทธศตวรรษที่ 12  ลพบุรีรู้จกักนัในช่ือว่า “ละโว้” หรือ “ลวะ

ปุระ” เป็นเมืองที่มีความสาํคญัทางฝ่ังตะวนัออกของลุ่มนํ้าเจา้พระยา   เน่ืองจากมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 

สามารถติดต่อกบัเมอืงอื่นๆ ไดท้ั้งทางบกและทางนํ้า    ทาํให้เมืองลพบุรีกลายเป็นเมืองท่าสาํคญัในการติดต่อ

คา้ขายกบัต่างประเทศและยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางทางพุทธศาสนาควบคู่ไปดว้ย    โดยเฉพาะอยา่งย่ิงจากการที่ได้

ติดต่อกบัอาณาจกัรกมัพูชา   ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่งอาํนาจท่ีสาํคญัในขณะนั้น  ทาํให้รับเอาศิลปวฒันธรรมของ

อาณาจกัรกมัพูชาเขา้มามากมาย  ส่งผลให้มีการพฒันาดา้นต่าง ๆ       จนทาํให้ลพบุรีกลายเป็นเมืองท่ีมีความ

เจริญรุ่งเรืองมากกว่าเมอืงอื่น ๆ ที่อยูใ่นเขตลุ่มนํ้าเจา้พระยา   

ในสมยักรุงศรีอยุธยา ลพบุรีมีฐานะเป็น  “เมืองลูกหลวง”   โดยเป็นเมืองหนา้ด่านที่สาํคญัของกรุงศรีอยธุยาทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนถึงสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมืองลพบุรีถูกลดฐานะลงเป็นเมอืงจตัวาและ

ซบเซาลงเร่ือย ๆ   จนกระทัง่ถึงสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลพบุรีกลบัมามีบทบาทโดดเดน่อีกคร้ัง    โดย

เป็นเสมือน “ ราชธานีแห่งที่ 2 ”    เน่ืองจาก  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเสด็จมาประทบัที่เมืองลพบุรีเพ่ือ

ว่าราชการในแต่ละปีถึง 8-9 เดือน     ทาํให้ลพบุรีในสมยัน้ีมีความเจริญรุ่งเรือง 

ทั้งทางดา้นสถาปัตยกรรม  ดา้นสาธารณูปโภค  และเป็นเมืองสาํคญัในการปกครอง  จนกระทัง่ส้ินสมยัสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช  ลพบุรีถูกลดความสาํคญัลงและถูกทิ้งจนเกือบมีสภาพเป็นเมืองร้าง 

 ลพบุรีกลบัมามีบทบาทอกีคร้ังในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว  โดยพระองคท์รงให้

ความสนใจเมืองลพบุรีมาก    ทรงโปรดฯ ให้มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์พระราชวงัซ่ึงเคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จ

พระนารายณม์หาราชและพระราชทานช่ือว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” 

 

 ในสมยั จอมพล ป. พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี  ไดพ้ฒันาจงัหวดัลพบุรีให้เป็นเมืองศูนยก์ลางทาง

การทหาร และมีการวางผงัเมืองใหม่    โดยยา้ยศาลากลางจงัหวดัจากบริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์มายงัสถาน

ที่ตั้งในปัจจุบนั 

 

เขตการปกครอง 

 จงัหวดัลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อาํเภอ  122 ตาํบล  1,126 หมู่บา้น 1 องคก์ารบริหาร 

ส่วนจงัหวดั  13 เทศบาล (2 เทศบาลเมือง 11 เทศบาลตาํบล)  112 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ดงัน้ี 

           



  

 

อําเภอ 

พื้นที ่

(ตร.กม.) 

 

ตําบล 

 

หมู่บ้าน 

 

เทศบาล 

 

อบจ. 

 

อบต. 

ระยะทางห่าง

จากจังหวัด 

(กม.) 

เมืองลพบุรี 565.613 23 223 3 1 19 0.3 

โคกสาํโรง 982.456 13 137 1 - 13 35 

ชยับาดาล 1,253.000 17 136 1 - 16 96 

ท่าวุง้ 242.829 11 128 2 - 10 15 

บา้นหมี่ 585.697 21 157 1 - 20 31 

พฒันานิคม 959.151 9 86 2 - 9 46 

ท่าหลวง 538.865 6 45 1 - 5 78 

สระโบสถ ์ 304.605 5 46 1 - 3 64 

โคกเจริญ 317.140 5 53 - - 5 77 

ลาํสนธิ 447.000 6 48 - - 6 123 

หนองม่วง 445.503 6 66 1 - 6 57 

รวม 6,641.860 122 1,126 13 1 112  
 

* มีตาํบลที่อยูใ่นเขตเทศบาลเต็มพ้ืนที่ 4 ตาํบล  คือ ตาํบลท่าหิน  ตาํบลโคกตูม  ตาํบลนิคมสร้างตนเอง  อาํเภอ        

เมืองลพบุรี  ตาํบลบา้นหมี่  อาํเภอบา้นหมี่  และตาํบลสระโบสถ ์อาํเภอสระโบสถ ์
 

ประชากร 

 จงัหวดัลพบุรีมีประชากร ณ วนัที่  30 มิถุนายน 2548  รวมทั้งส้ิน 749,826 คน  เป็นชาย  

376,153  คน  หญิง  373,673 คน  ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยทั้งจงัหวดัประมาณ 113 คนต่อตาราง

กิโลเมตร  โดยอาํเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือ อาํเภอเมืองลพบุรี จาํนวน  439 คนต่อ      

ตารางกิโลเมตร  และอาํเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรนอ้ยที่สุดคือ อาํเภอท่าหลวง ประมาณ 52 คนต่อ

ตารางกิโลเมตร และมีประชากรในเขตอาํเภอต่าง ๆ  ดงัน้ี 

 

 

 

 



  

  

อําเภอ 

จํานวนประชากร (คน)  ความหนาแน่น  

ชาย หญิง รวม  คน / ตร.กม.  

เมืองลพบุรี 128,759 119,639 248,128 439 

โคกสาํโรง 42,803 43,270 86,073 88 

ชยับาดาล 43,785 44,695 88,480 71 

ท่าวุง้ 24,378 26,248 50,626 208 

บา้นหมี่ 39,396 41,608 81,004 138 

พฒันานิคม 30,073 30,914 60,987 64 

ท่าหลวง 13,986 14,056 28,042 52 

สระโบสถ ์ 10,521 10,699 21,219 70 

โคกเจริญ 12,194 12,046 24,240 79 

ลาํสนธิ 12,932 12,863 25,795 76 

หนองม่วง 17,327 17,905 35,232 58 

รวม 376,153 373,673 749,826 113 

ที่มา : ที่ทาํการปกครองจงัหวดัลพบุรี ( ขอ้มูล ณ วนัที่ 30  มิถุนายน  2548 ) 
 

การศึกษา 

ในปีการศึกษา 2548  จงัหวดัลพบุรี   มีสถานศึกษา รวมทั้งส้ิน  417 แห่ง  มีครู/อาจารย ์ 

5,434 คน และนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 108,051คน   และจาํนวนห้องเรียน  4,819 คน   ซ่ึงอตัราส่วนครู/อาจารย ์

ต่อนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา เป็น   1 : 20   และอตัราส่วนห้องเรียน ต่อ นกัเรียน  เป็น 1: 23 

การนับถือศาสนา 

 จงัหวดัลพบุรีมีศาสนสถานในศาสนาต่าง ๆ ดงัน้ี  

 1. ศานาพุทธ  มีจาํนวนวดัรวมทั้งส้ิน  675 วดั  สํานกัสงฆ ์ 3 แห่ง  พระภิกษุ 4,366 รูป   

 2. ศานาคริสต ์มีจาํนวนโบสถท์ั้งส้ิน 6 แห่ง   

 3. ศาสนาอิสลาม  มีจาํนวนมสัยิดรวมทั้งส้ิน  3  แห่ง  

การสาธารณสุข 

  ในปี 2548 จงัหวดัลพบุรี มีจาํนวนโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งส้ิน 11 แห่ง  มีจาํนวนเตียง  

1,954 เตียง  ส่วนบุคลากรทางสาธารณสุขที่สาํคญั คือ แพทย ์ มีจาํนวน  100 คน  ทนัตแพทย ์ มีจาํนวน  

28 คน  เภสัชกร มีจาํนวน  45  คนและพยาบาล  มีจาํนวน  1,019  คน    


	ประวัติจังหวัดลพบุรี

