ประวัติศาสตร์จงั หวัดลพบุรี
ลพบุรีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ดินแดนซึง่ เป็ นจังหวัดลพบุรใี นปจั จุบนั ได้คน้ พบหลักฐานคือโครงกระดูก
เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ และเครือ่ งประดับทําด้วยดินเผา หิน สัมฤทธิ ์ เหล็ก ทองแดง กระดูกสัตว์ เปลือกหอย และ
แก้วของมนุ ษย์สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ กระจัดกระจายอยูท่ วไปในเขตอํ
ั่
าเภอเมือง อําเภอโคกสําโรง
อําเภอ ชัยบาดาล อําเภอพัฒนานิคม หลักฐานของมนุ ษย์สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าวส่วนใหญ่
พบอยูต่ ามเนินดิน นํ้าท่วมไม่ถงึ อยูไ่ ม่ไกลจากภูเขา และมีทางนํ้าไหลผ่านเฉพาะส่วนน้อยเท่านัน้ ทีพ่ บ
อยูต่ ามถํ้าในภูเขา
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์มผี ใู้ ห้คาํ จํากัดความว่าเป็ นสมัยทีม่ นุ ษย์ยงั ไม่รจู้ กั ประดิษฐ์อกั ษร
ขึน้ ใช้ ต่อเมือ่ มนุ ษย์รจู้ กั ประดิษฐ์อกั ษรขึน้ ใช้แล้วจึงเรียกว่าเป็ นสมัยประวัตศิ าสตร์ อายุสมัยก่อน
ประวัตศิ าสตร์ในประเทศไทย ได้รบั การศึกษาว่ามีอายุเก่าแก่ก่อน ๑๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว จนถึงราว พ.ศ.
๑๐๐๐ ซึง่ เป็ นสมัยทีอ่ ายุตวั อักษรแบบเก่าสุดได้คน้ พบในดินแดนนี้
การศึกษาเรือ่ งก่อนประวัตศิ าสตร์ในประเทศไทยเท่าทีเ่ ป็ นมา
ได้แบ่งออกเป็ นยุคตาม
ลักษณะเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทพ่ี บ กล่าวคือ
ยุคหินเก่า
เป็ นยุคเก่าสุด มนุ ษย์ใช้เครื่องมือขวานหินกะเทาะ
ยุคหินกลาง
มนุ ษย์รจู้ กั ใช้ขวานหินกะเทาะทีป่ ระณีตขึน้
ยุคหินใหม่
มีเครือ่ งมือทําด้วยหินทีไ่ ด้รบั การขัดฝนเป็ นอย่างดี
ยุคโลหะ
มีเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทําด้วยสัมฤทธิ ์ เหล็ก และทองแดง
ปจั จุบนั การศึกษาเรือ่ งสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ให้ความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อลักษณะการ
ดํารงชีพของมนุ ษย์ในสมัยนัน้ จึงได้มกี ารแบ่งยุคออกเป็ นสังคมก่อนเกษตรกรรม (Non-Agricultural
Society) และสังคมเกษตรกรรม (Agricultural Society) ผลการขุดค้นทางโบราณคดีในประเทศไทย
อาจจะสรุปในขัน้ ต้นนี้ได้ว่า ยุคสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์แต่ดงั ้ เดิมยุคหินเก่าและยุคหินกลางเป็ นสังคม
ก่อนเกษตรกรรม ส่วนมนุ ษย์ยคุ หินใหม่และยุคโลหะจัดเป็ นพวกสังคมเกษตรกรรมรูจ้ กั เพาะปลูก ทํา
ภาชนะดินเผา ถลุงแร่และทอผ้า
หลักฐานมนุ ษย์สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ในจังหวัดลพบุร ี ทีพ่ บเก่าสุดได้แก่ขวานหินกะเทาะ
ทีศ่ าสตราจารย์ ฟริทซ์ สารสิน นักโบราณคดีชาวสวิส ได้สาํ รวจพบจากถํ้ากระดํา (กระดาน) ตําบลเขา
สนามแจง อําเภอบ้านหมี่ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๕ สันนิษฐานว่าเป็ นเครือ่ งมือมนุ ษย์ยุคหินกลาง หลักฐาน
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ยคุ ต่อมาคือยุคหินใหม่ได้คน้ พบเครือ่ งมือขวานหินขัดของมนุ ษย์ยคุ หินใหม่
มากมายกระจัดกระจายเกือบทุกอําเภอในจังหวัดลพบุร ี
และได้รบั การขุดค้นแล้วนัน้ คือทีต่ ําบลโคก
เจริญ อําเภอโคกสําโรง ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ และ พ.ศ. ๒๕๑๐ ทีส่ าํ คัญก็คอื พบโครงกระดูกมนุ ษย์สมัยหิน
ใหม่พร้อมเครือ่ งใช้และพบว่ามนุ ษย์ยคุ หินใหม่ในแหล่งดังกล่าวรูจ้ กั ใช้ภาชนะดินเผาทีม่ ลี กั ษณะคล้าย
กับภาชนะดินเผาสมัยหินใหม่ทพ่ี บทีจ่ งั หวัดขอนแก่นและจังหวัดกาญจนบุร ี
การขุดค้นอีกครัง้ หนึ่งทีม่ คี วามสําคัญยิง่ สําหรับเรือ่ งสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ในจังหวัดลพบุร ี
ก็คอื การค้นพบหลักฐาน มนุ ษย์สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ยุคโลหะ พบกระจัดกระจายมากมาย ทีไ่ ด้รบั การ

๒
ขุดค้นและกําหนดอายุได้นัน้ คือการขุดค้นแหล่งก่อนประวัตศิ าสตร์ยคุ โลหะในศูนย์การทหารปืนใหญ่
ั ้ นเผาได้ ๗๐๐ ปี ก่อน ค.ศ.
โดยกรมศิลปากรใน พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘ กําหนดอายุจากเศษเครือ่ งปนดิ
๑๖๖ มนุ ษย์พวกนี้รจู้ กั ทอผ้าใช้มเี ครือ่ งประดับกาย เช่น แหวน กําไล ลูกปดั ทําด้วยสัมฤทธิ ์ แก้วและ
หินมีเทคโลโลยีสงู ในเรือ่ งการโลหะกรรม
หากกําหนดโดยลักษณะการดํารงชีพจะพบว่า มนุ ษย์สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ทอ่ี าศัยอยูเ่ ขต
จังหวัดลพบุรจี ะมีทงั ้ เป็ นพวกสังคมสมัยก่อนเกษตรกรรม คือ ยุคหินกลางและสังคมสมัยเกษตรกรรม
คือยุคหินใหม่และยุคโลหะ จึงเป็ นเรือ่ งทีส่ าํ คัญไม่น้อยสําหรับจังหวัดลพบุรที ไ่ี ด้คน้ พบหลักฐานของการ
อยูอ่ าศัยของมนุ ษย์สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ทต่ี ่อเนื่องกันมาโดยตลอด

ลพบุรีสมัยแรกเริ่ มประวัติศาสตร์ (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๘)
เมือ่ เริม่ เข้าสู่สมัยประวัตศิ าสตร์ คือ มนุ ษย์รจู้ กั ใช้ตวั อักษรนัน้ ทีจ่ งั หวัดลพบุรไี ด้คน้ พบ
หลักฐานเป็ นตัวอักษรชนิดทีเ่ ก่าสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
เป็ นจารึกอักษรปลั ลวะ
ภาษาบาลี
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๒ แต่หลักฐานซึง่ เป็ นเรือ่ งราวเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์เมืองลพบุรตี งั ้ แต่
พุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๘ มีไม่มากพอต่อการคลีค่ ลายเหตุการณ์ทางด้านประวัตศิ าสตร์เมืองลพบุรมี าก
นัก และเป็ นดังนี้จนถึงราวศตวรรษที่ ๑๙ เพราะฉะนัน้ เหตุการณ์ซง่ึ พบว่าเมือ่ เริม่ มีการใช้ตวั อักษรที่
เมืองลพบุร ี หรือปรากฏศิลปกรรมต่างๆ สะท้อนให้เห็นว่าสังคมเริม่ มีศาสนาอักษรศาสตร์ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๑ จนถึงช่วงแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ก่อนทีเ่ มืองลพบุรเี ป็ นเมืองบริวารของอาณาจักร
อยุธยา สมควรเรียกว่าเป็ นสมัยกึง่ ก่อนประวัตศิ าสตร์ (Pre to History) มีระยะเวลานานราว ๘ ศตวรรษ
ในระยะ ๘ ศตวรรษของสมัยกึง่ ก่อนประวัตศิ าสตร์สามารถแบ่งการศึกษาออกได้เป็ นคาบ
ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลทางด้านภาษา ศิลปกรรม ตํานาน และจดหมายเหตุจนี ได้ ดังนี้
ลพบุรใี นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๕ มีหลักฐานไม่มากนักทีส่ ามารถนํ ามาใช้เพื่อเพิม่ พูน
ความรูเ้ รือ่ งเมืองลพบุรใี นระยะพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๕ กล่าวคือ พงศาวดารเหนือกล่าวถึงพระยา
กาฬวรรณดิศได้ให้พราหมณ์ยกพลสร้างเมืองละโว้ตงั ้ แต่ พ.ศ. ๑๐๐๒ ปีทพ่ี ระองค์ครองราชย์ใช้เวลา
สร้าง ๑๙ ปี แต่เรือ่ งดังกล่าวคงจะต้องหาหลักฐานอื่นมาสอบเทียบ เพราะพงศาวดารเหนือเขียนขึน้ ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ห่างจากเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นจริงหลายศตวรรษ รวมทัง้ ข้อความในพงศาวดารส่วนใหญ่
ค่อนข้างสับสน ทัง้ ศักราชก็คลาดเคลื่อนอยูม่ าก นอกจากนี้ยงั มีตํานานและภาษาบาลีเหนือเขียนขึน้ ราว
๕๐๐ ปีเศษมาแล้ว เนื้อเรือ่ งไม่สบั สน ศักราชเชื่อถือได้และถูกนํามาใช้อา้ งอิงกันอย่างกว้างขวางคือ
ตํานานชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวถึงฤษีวาสุเทพได้สร้างเมืองหริภุญไชย (ลําพูน) ใน พ.ศ. ๑๒๐๔ ต่อมา
อีก ๒ ปี (พ.ศ. ๑๒๖๐) ได้ส่งทูตล่องไปตามแม่น้ําปิงไปเมืองลวปุระทูลขอเชือ้ สายกษัตริยล์ วปุระให้มา
ปกครองกษัตริยล์ วปุระจึงได้พระราชทานพระนางจามเทวี พระราชธิดาให้ไปครองเมืองหริภุญไชย ชื่อ
เมืองลวปุระในตํานานชินกาลมาลีปกรณ์เป็ นทีย่ อมรับว่าคือเมืองลพบุรใี นปจั จุบนั
หลักฐานทีม่ อี ายุในศตวรรษดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับเมืองลพบุรอี กี คือการค้นพบศิลาจารึกที่
สําคัญ ๓ หลัก คือ
๑. จารึกหลักที่ ๑๘ จารึกบนเสาแปดเหลีย่ มพบทีศ่ าลสูง (ศาลพระกาฬ) เป็ นจารึกเนื่องใน
พุทธศาสนาภาษามอญโบราณ ลักษณะของเสาแปดเหลีย่ มเป็ นศิลปกรรมทีไ่ ด้รบั อิทธิพลศิลปะแบบหลัง

๓
คุปตะของอินเดีย ศาสตราจาย์ยอร์ซ เซเดส์ นักปราชญ์ทางด้านความรูเ้ กี่ยวกับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
กล่าวว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ หรือ ๑๔
๒. จารึกหลักที่ ๑๖ จารึกบนฐานพระพุทธรูปยืนพบทีว่ ดั พระศรีรตั นมหาธาตุ จังหวัด
ลพบุร ี ปจั จุบนั จัดแสดงอยูท่ พ่ี พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ เป็ นจารึกภาษาสันสกฤต
กล่าวถึง “นายกอารุซวะ เป็ นอธิบดีแก่ชาวเมืองตังคุร และเป็ นโอรสของพระราชาแห่งศามพูกะ ได้สร้าง
รูปพระมุนีองค์น้ี” เมืองตังคุรและเมืองศามพูกะนี้ยงั ไม่ทราบแน่ นอนว่าอยูท่ แ่ี ห่งใด แต่คงอยูใ่ นทีร่ าบ
ภาคกลางของประเทศไทยเพราะลักษณะพระพุทธรูปทีพ่ บเป็ นศิลปแบบทีไ่ ด้รบั การสร้างสรรค์ขน้ึ ใน
ภาคกลางของประเทศไทย
๓. จารึกภาษาบาลีบนเสาแปดเหลีย่ มพบทีเ่ มืองโบราณซับจําปา อําเภอชัยบาดาล มี
ข้อความคัดลอกจากคัมภีรพ์ ุทธสาสนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓
สําหรับศิลปกรรมทีพ่ บในจังหวัดลพบุรที ม่ี อี ายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๕ นัน้ เป็น
ศิลปกรรมทางด้านพุทธศาสนาทีเ่ ก่าสุดแบบหนึ่งในประเทศไทย ซึง่ คงได้รบั อิทธิพลศิลปกรรมอินเดีย
แบบคุปตะและแบบหลังคุปตะ (ศิลปะอินเดียวภาคกลางและภาคตะวันตก อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๙ ๑๓) ชื่อเรียกศิลปกรรมแบบดังกล่าวได้เรียกว่าศิลปะแบบทวารวดี บัดนี้มผี เู้ สนอให้เรียกว่า ศิลปมอญ
แบบภาคกลางประเทศไทย เพราะชาวมอญเป็ นผูก้ ําเนิดเอกลักษณ์ผลงานศิลปะทีส่ ร้างขึน้ ชนิดของ
ศิลปกรรม ได้แก่ พระพุทธรูป พระธรรมจักรกวางหมอบ เศียรอสูร หรือเทวดา และปติมากรรมตกแต่ง
สถูป เท่าทีพ่ บแกะสลักจากหินปูนและทําด้วยปูนปนั ้
จึงสรุปด้วยว่าเมือ่ เข้าสู่สมัยทางประวัตศิ าสตร์ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๕ ลพบุรคี งเป็ น
เมืองสําคัญเมืองหนึ่ง แว่นแคว้นอื่นจึงได้ยอมรับอํานาจและขอเชือ้ สายไปปกครอง สังคมเดิมแบบก่อน
ประวัตศิ าสตร์คอื สังคมเผ่าได้เปลีย่ นเป็ นสังคมเมืองทีม่ กี ษัตริยป์ กครอง มีภาษาทีใ่ ช้คอื ภาษาสันสกฤต
ภาษาบาลี และภาษามอญโบราณ ประชาชนนับถือพุทธศาสนา

ลพบุรีในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘
ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘ หลักฐานทางด้านประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับเมืองลพบุรมี มี าก
ขึน้ ถ้าได้เปรียบเทียบกับใน ๕ ศตวรรษแรก หลักฐานทีส่ าํ คัญ ได้แก่ จารึกซึง่ ค้นพบทัง้ ในประเทศไทย
กัมพูชาประชาธิปไตย และหลักฐานทีป่ รากฏในจดหมายเหตุจนี
สําหรับหลักฐานทางด้านโบราณวัตถุสถานพบในเมืองลพบุร ี ทีม่ อี ายุราวพุทธศตวรรษที่
๑๖ - ๑๘ มีความสําคัญช่วยสนับสนุ นหลักฐานด้านประวัตศิ าสตร์ให้มนคงมากยิ
ั่
ง่ ขึน้
จากหลักฐานต่างๆ ทีป่ รากฏอาจจะกล่าวได้ว่า ในระยะราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ -๑๘ ลพบุร ี
ตกอยูภ่ ายใต้อํานาจทางการของอาณาจักรกัมพูชาเป็ นครัง้ คราว รวมทัง้ ได้ยอมรับเอาศิลปวัฒนธรรม
ของอาณาจักรกัมพูชาซึง่ มีศูนย์กลางการปกครองอยูท่ เ่ี มืองพระนคร กล่าวคือ
ได้คน้ พบศิลาจารึกภาษาขอมทีเ่ มืองลพบุรที ส่ี าํ คัญคือ จารึกหลักที่ ๑๙ พบทีศ่ าลสูง (ศาล
พระกาฬ) ระบุศกั ราช ๙๔๔ ตรงกับ พ.ศ. ๑๕๖๕ มีขอ้ ความกล่าวถึงพระเจ้าสุรยิ วรมันที่ ๑ (ครองราชย์
พ.ศ. ๑๕๕๕ - ๑๕๙๓) มีประกาศให้บรรดานักบวชอุทศิ กุศลแห่งการบําเพ็ญตะบะของตนถวายแด่
พระองค์
และออกพระราชกําหนดเพื่อป้องกันมิให้นกั บวชเหล่านัน้ ถูกรบกวนภายในอาวาสของตน

๔
นอกจากนัน้ พบจารึกหลักที่ ๒๑ ทีศ่ าลเจ้าลพบุร ี ศาสตราจารย์ ยอร์ซ เซเดส์ กล่าวว่ามีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๖ เป็ นจารึกภาษาเขมร จารึกขึน้ เพื่อให้ทราบถึงสิง่ ของต่างๆ ทีอ่ ุทศิ ถวายแด่เทวรูปพระ
นารายณ์ในโอกาสทีม่ กี ารทําพิธฉี ลองเทวรูป จารึกหลักนี้ออกชื่อเมือง “โลว” คือเมืองละโว้เป็ นหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าทีเ่ มืองละโว้มผี นู้ บั ถือไวษณพนิกายของศาสนาฮินดูดว้ ย
การตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลทางการเมืองของอาณาจักรกัมพูชาเกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว จดหมาย
เหตุจนี ระบุว่า พ.ศ. ๑๖๕๘ และ พ.ศ. ๑๖๙๘ ละโว้ส่งทูตไปจีน ศาสตราจารย์ ยอร์ซ เซเดส์ ให้
ข้อสังเกตว่า พ.ศ. ๑๖๕๘ ปีทล่ี ะโว้ส่งทูตไปจีนคราวแรก พระเจ้าสุรยิ วรมันที่ ๒ แห่งอาณาจักรกัมพูชา
(ครองราชย์ราว พ.ศ. ๑๖๕๖ - ราว ๑๖๙๓) เพิง่ ครองราชย์ได้เพียง ๒ ปี คงจะเป็ นสมัยทีพ่ ระองค์ยงั ไม่
มีอํานาจมันคงนั
่ ก ลพบุรจี งึ เป็ นนครอิสระส่งทูตไปจีนได้ และใน พ.ศ. ๑๖๙๘ ปีทล่ี ะโว้ส่งทูตไปจีนคราว
หลังพระเจ้าสุรยิ วรมันที่ ๒ สวรรคตแล้ว การส่งทูตไปเมืองจีนอาจจะเป็ นความพยายามของละโว้ทจ่ี ะตัด
ความสัมพันธ์ฐานเป็ นประเทศราชของอาณาจักรกัมพูชา
เรือ่ งทีล่ ะโว้ส่งทูตไปจีนนี้ได้รบั การขยายความให้กระจ่างชัดมากยิง่ ขึน้ เมือ่ ค้นพบศิลาจารึก
ทีด่ งแม่นางเมืองทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ มีศกั ราชตรงกับ พ.ศ. ๑๗๑๐ ระบุเรือ่ งราวราชวงศ์ศรีธรรมา
โศกราช ซึง่ มีนกั ประวัตศิ าสตร์บางกลุ่มกล่าวกันว่า เป็ นราชวงศ์อสิ ระในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา และลง
ความเห็นว่าคงเป็ นราชวงศ์ปกครองเมืองลพบุร ี
จึงได้มกี ารสันนิษฐานว่าราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช
นัน้ เองทีเ่ ป็ นผูพ้ ยายามแยกตัวเป็ นอิสระจากอาณาจักรกัมพูชา
หลักฐานอื่นๆ ทีแ่ สดงให้เห็นอิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรกัมพูชาต่อเมืองลพบุรอี กี
คือ ปรากฏภาพสลักนูนตํ่าทหารละโว้บนผนังระเบียงปราสาทนครวัตซึง่ สร้างขึน้ ในรัชสมัยพระเจ้า สุ
ริยวรมันที่ ๒ คู่กนั กับภาพทหารสยาม โดยทหารละโว้มนี ายทัพเป็ นแม่ทพั ขอม แสดงถึงอํานาจของ
อาณาจักรกัมพูชาทีม่ เี หนืออาณาจักรละโว้ในขณะนัน้ จารึกปราสาทพระขรรค์ พ.ศ. ๑๗๓๔ ตรงกับ
รัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๗๒๔ - ราว ๑๗๖๒) กล่าวถึงเมืองลโวทยะปุระซึง่ เป็ น
เมืองหนึ่งในจํานวน ๒๓ เมืองทีพ่ ระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ได้พระราชทานพระชัยพุทธมหานาถ ซึง่ เป็ น
พระพุทธรูปฉลองพระองค์ไปประดิษฐาน นอกจากนัน้ ในจดหมายเหตุจนี ของ เจา ซู กัว แต่งขึน้ ใน พ.ศ.
๑๗๖๘ กล่าวว่า ละโว้เป็ นประเทศราชประเทศหนึ่งของอาณาจักรกัมพูชา
อิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรกัมพูชาต่อเมืองละโว้และประเทศราชอื่นๆ ลดน้อยลง
หลังรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ศาสตราจารย์ ยอร์ซ เซเดส์ กล่าวว่า ในคริสศตวรรษที่ ๑๓ (ราวกลาง
พุทธศตวรรษที่ ๑๘ กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๙) กัมพูชาเริม่ ประสบความลําบากเนื่องจากได้ขยายเขต
ออกไปมากเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้มภี าระหนักในศตวรรษที่ ๑๒ (กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๗
กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘) เพราะประชาชนถูกกษัตริยย์ งิ่ ใหญ่ ๒ พระองค์ ซึง่ เป็ นทัง้ นักรบและนัก
ก่อสร้างเกณฑ์ไปใช้ กอปรกับได้ถูกพวกจับปารุกรานเมือ่ ค.ศ. ๑๑๗๗ (พ.ศ. ๑๗๒๐) กัมพูชาจึง
อ่อนแอลงจนถึงกับเข้าสู่ยคุ ไม่มขี อ่ื ไม่มแี ป เมืองขึน้ และประเทศราชของกัมพูชาสามารถแข็งเมืองใน
พ.ศ. ๑๘๓๙ โจว ตา กวน ทูตจีนได้ไปเยือนอาณาจักรกัมพูชาและได้เขียนหนังสือบทความเกีย่ วกับ
ประเพณีของอาณาจักรกัมพูชชา มีขอ้ ความหลายแห่งกล่าวถึงบทบาทของชาวสยามทีม่ ตี ่อาณาจักร
กัมพูชา ทัง้ ทางด้านการทําสงครามศาสนาและเศรษฐกิจ

๕
หลักฐานทางด้านโบราณวัตถุสถานทีม่ อี ายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๘ มีความสัมพันธ์
กันเป็ นอย่างดีกบั หลักฐานทางด้านประวัตศิ าสตร์ กล่าวคือ ปรางค์แขกเป็ นสถาปตั ยกรรมแบบขอม
ได้รบั การกําหนดอายุว่าอยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖ ต่อจากนัน้ ได้คน้ พบเศียรพระพุทธรูป พระ
โพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรเทวรูป ศิลปขอมแบบต่างๆ ทีเ่ มืองลพบุร ี มีอายุไล่เรีย่ กันมาคือ แบบบาปวน
(อายุราว พ.ศ. ๑๕๕๓ - ๑๖๒๓) แบบนครวัต (อายุราว พ.ศ. ๑๖๔๓ - ๑๗๑๕) และแบบบายน (อายุราว
พ.ศ. ๑๗๒๐ - ๑๗๗๓) พระปรางค์สามยอดศาสนสถานทีส่ าํ คัญและเป็ นสัญญลักษณ์ของเมืองลพบุรมี ี
แบบและผังเป็ นสถาปตั ยกรรมขอมแบบบายน
ศิลปกรรมแบบต่างๆ ทีพ่ บแสดงให้เห็นว่ามีการนับถือพุทธศาสนาควบคู่กนั ไปกับศาสนา
พราหมณ์ และทีส่ าํ คัญคือขอมคงนําพุทธศาสนาลัทธิมหายานมาฝงั รากให้แน่ นแฟ้นมากยิง่ ขึน้ ในทีร่ าบ
ภาคกลางประเทศไทยจึงได้คน้ พบประติมากรรมพระโพธิสตั ว์หลายองค์ทเ่ี ป็นศิลปกรรมแบบขอม

ลพบุรีในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - พ.ศ. ๑๘๙๓
ตัง้ แต่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เกิดความอ่อนแอภายในอาณาจักรกัมพูชาทําให้รฐั ต่างๆ ที่
เคยอยูภ่ ายใต้อํานาจปลีกตัวเป็ นอิสระ ถึงแม้ว่าจะไม่มหี ลักฐานว่าละโว้ได้ต่อสูเ้ พื่อเป็ นเอกราชตัง้ แต่
เมือ่ ใด ถ้าได้เปรียบเทียบกับสุโขทัยซึง่ มีหลักฐานว่าพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางท่าวได้รว่ มมือกัน
ขับไล่ “ขอมสมาดโขลญลําพง” ขุนนางขอมออกไปจากอาณาจักรได้ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ แต่
ความอ่อนแอภายในของอาณาจักรกัมพูชาเอง จึงอาจจะกล่าวได้ว่าละโว้คงหลุดพ้นจากอิทธิพลทาง
การเมืองของอาณาจักรขอมในศตวรรษเดียวกับสุโขทัย
เมือ่ อิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรกัมพูชาหมดไป เกิดรัฐต่างๆ ทีม่ บี ทบาทของตัวเอง
ขึน้ ทัวไปในภาคเหนื
่
อและภาคกลางประเทศไทย ทีส่ าํ คัญคือรัฐพะเยา รัฐเชียงใหม่ รัฐสุโขทัย รัฐละโว้
รัฐต่างๆ เหล่านี้มรี ปู การปกครองแบบนครรัฐ มีอาณาเขตในการปกครองไม่กว้างขวางมากนักและมี
หลักฐานว่าได้เป็ นไมตรีกนั ในระยะแรกๆ เช่น ตํานานทางภาคเหนือกล่าวถึงการร่วมปรึกษาหารือกันใน
การสร้างเมืองเชียงใหม่ ระหว่างผูป้ กครอง รัฐพะเยา รัฐสุโขทัย และรัฐเชียงใหม่ ในพงศาวดารโยนก
กล่าวถึงพระยางําเมืองและพระร่วงเคยไปเรียนในสํานักพระสุกทันตฤษี ณ กรุงละโว้ เป็ นต้น
ลพบุรใี นราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็ นรัฐอิสระเช่นเดียวกับเชียงใหม่และสุโขทัย ทัง้ นี้ม ี
หลักฐานทีส่ ําคัญคือในศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๑ กล่าวถึงอาณาเขตสุโขทัยในรัชกาลพ่อขุนรามคําแหง
(ครองราชย์ราว พ.ศ. ๑๘๒๒ - ราว ๑๘๔๒) ทางทิศใต้ว่ามีเมืองคณฑี (อยูใ่ กล้กําแพงเพชร) เมืองพระ
บาง (นครสวรรค์) เมืองแพรก (สรรค์บุร)ี เมืองสุพรรณภูม ิ (สุพรรณบุรหี รืออ่างทอง) เมืองเพชรบุร ี และ
เมืองนครศรีธรรมราช จะเห็นได้ว่าเว้นกล่าวถึงเมืองลพบุรเี มืองใหญ่ซง่ึ อยู่ทางใต้ มีผสู้ นั นิษฐานว่า
อาจจะมีการทําสัญญาเป็ นมิตรกันระหว่างสุโขทัยกับลพบุร ี เช่นเดียวกับสุโขทัยได้ทาํ กับเมืองน่ านใน
พ.ศ. ๑๘๓๐ นอกจากนี้ในจดหมายเหตุจนี กล่าวถึงละโว้ส่งทูตไปจีนใน พ.ศ. ๑๘๓๒ และ พ.ศ. ๑๘๔๒
เป็ นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความเป็ นอิสระของรัฐลพบุรใี นต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙
ราชวงศ์หรือพระมหากษัตริยพ์ ระองค์ใดเป็ นผูป้ กครองเมืองลพบุร ี ในต้นพุทธศตวรรษที่
๑๙ ยังขาดหลักฐานทีห่ นักแน่ นเพื่อไขความกระจ่างแจ้งอยูม่ าก นอกจากในตํานานภาคเหนือกล่าวถึง
พระรามาธิบดีผเู้ ป็ นใหญ่ ในแคว้นกัมโพชและอโยชณปุระกับเรือ่ งพระรามาธิบดีกษัตริยอ์ โยชณปุระ

๖
เสด็จมาจากกัมโพชทรงยึดเมืองชัยนาท เป็นทีย่ อมรับกันว่าพระรามาธิบดีในตํานานภาคเหนือหมายถึง
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ ผูท้ รงสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขน้ึ ทีอ่ ยุธยาใน พ.ศ. ๑๘๙๓ แคว้นกัมโพช
หมายถึงลพบุรแี ละอโยชณปุระหมายถึงอยุธยา จะเห็นได้ว่าตํานานภาคเหนือกล่าวถึงความเกีย่ วเนื่อง
ระหว่างสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ เมืองลพบุร ี และเมืองอยุธยา และทราบต่อมาว่าเมือ่ สมเด็จพระรามา
ธิบดีท่ี ๑ ครองอยุธยาแล้ว ได้โปรดให้พระราชบุตรคือพระราเมศวรขึน้ ไปครองเมืองลพบุร ี อาจจะ
เป็ นได้ว่าสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ ครองเมืองลพบุรมี าก่อนแล้วจึงได้เสด็จย้ายไปครองเมืองอยุธยาและ
จึงให้พระราเมศวรครองเมืองลพบุรแี ทน เรือ่ งดังกล่าวอาจจะสัมพันธ์กบั ข้อสังเกตของศาสตราจารย์
ยอร์ช เซเดส์ ทว่าอุดมการณ์ทางการเมืองของกษัตริยอ์ ยุธยาตัง้ แต่แรกเริม่ สถาปนาอาณาจักรต่างกับ
อุดมการณ์ทางการเมืองของกษัตริยส์ ุโขทัย สําหรับกษัตริยส์ ุโขทัยโปรดให้คา้ ขายได้โดยเสรีไม่ตอ้ งเสีย
ค่าธรรมเนียมภาษีเก็บพอประมาณ การเกณฑ์คนก็เป็นไปตามส่วนกําลังทีม่ แี ละไม่ใช้แรงคนชรา มรดก
ก็ยอมให้ตกทอดไปยังทายาทได้เต็มที่ ไม่มกี ารชักประโยชน์ไว้สาํ หรับกษัตริย์ แต่สาํ หรับกษัตริยอ์ ยุธยา
เป็ นเทพเจ้าบนพิภพเช่นเดียวกับทีก่ มั พูชาหรือมิฉะนัน้ อย่างน้อยก็เป็ นเสมือนพระพุทธองค์ทย่ี งั
พระชนม์ชพี อยู่ ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ จึงสรุปไว้ว่าราชวงศ์สยามวงศ์ใหม่ (ราชวงศ์สมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี ๑) รับมรดกระบอบกษัตริยจ์ ากนครวัตมาทัง้ หมดน่ าจะเป็ นได้ว่าเพราะระบอบกษัตริยข์ อง
สยามใหม่น้ีได้เกิดขึน้ ในแวดวงทีไ่ ด้รบั อารยธรรมเขมร เมืองทีส่ มเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ ได้รบั มรดก
ระบอบกษัตริยจ์ ากนครวัตอย่างเต็มทีน่ นั ้ ควรจะเป็ นทีเ่ มืองลพบุร ี
การย้ายศูนย์กลางการปกครองจากเมืองลพบุรไี ปอยุธยานัน้ คงเกีย่ วเนื่องกับความ
เหมาะสมของอยุธยาในทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ กล่าวคืออยุธยาตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ํ าใหญ่ เรือสินค้า
ขนาดใหญ่สามารถแล่นเข้าออกไปจนถึงเมือง นอกจากนัน้ ทําเลทีต่ งั ้ อยุธยาอยูใ่ นจุดทีส่ ามารถควบคุม
เมืองใหญ่ใกล้เคียง เช่น เมืองสุพรรณบุร ี เพชรบุรไี ด้งา่ ย
เมือ่ มีการสถาปนาอยุธยาใน พ.ศ. ๑๘๙๓ แล้ว เมืองลพบุรมี ฐี านะกลายเป็ นเมืองลูกหลวงที่
อุปราชปกครอง จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระราเมศวรซึง่ เปรียบได้กบั ตําแหน่ งรัชทายาทขึน้ ปกครอง
จากการศึกษาเรือ่ งศิลปกรรมในเมืองลพบุรที งั ้ ทางด้านประติมากรรม และสถาปตั ยกรรม ที่
มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘ เป็ นศิลปทีไ่ ด้รบั อิทธิพลศิลปขอมแบบบายน และได้ววิ ฒ
ั นาการ
จนมีลกั ษณะเฉพาะเรียกว่า ศิลปะแบบลพบุรที เ่ี ห็นได้ชดั เจนคือปรางค์ประธานวัดพระศรีรตั นมหาธาตุ
ลพบุร ี ซึง่ สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ และคงเป็ นต้นเค้าของบรรดาพระปรางค์
ทัง้ หลายในประเทศไทยในศตวรรษต่อมา

ลพบุรีในสมัยอยุธยา (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐)
เมืองสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง คนไทยทางใต้กต็ งั ้ แข็งเมืองไม่ยอมเป็ นประเทศราช และ พระ
เจ้าอู่ทองก็สร้างพระนครศรีอยุธยาขึน้ ในปี พ.ศ. ๑๘๙๓ และทรงประกาศอิสรภาพไม่ขน้ึ ต่อเมืองสุโขทัย
ลพบุรจี งึ กลายเป็ นเมืองหน้าด่านทีค่ อยป้องกันพวกขอมทางตะวันออก และพวกสุโขทัยทางเหนือใน
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ ก็ได้โปรดให้สมเด็จพระราเมศวรราชโอรสขึน้ ไปครองเมืองลพบุร ี ซึง่ อยูใ่ น
ฐานะเมืองลูกหลวงและใช้เป็ นเครือ่ งถ่วงดุลย์อํานาจทางการเมืองกับสุพรรณบุรซี ง่ึ ขุนหลวงพะงัว่ พีข่ อง
พระมเหสีไปครองอยู่

๗
ต่อมาในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาที่ ๑ (พ.ศ. ๑๙๒๑) อาณาจักรอยุธยาได้ขยายตัว
ออกไปกว้างขวางและรวมเอาสุโขทัยเป็ นอาณาจักรเดียวกัน ซึง่ เป็นเวลาเดียวกับทีเ่ ขมรอ่อนกําลังลง
และได้ยกทัพไปตีเขมรถึงนครธมซึง่ เป็ นราชธานีเขมร และเมือ่ สมเด็จพระราเมศวรได้ครองราชย์เป็ น
ครัง้ ที่ ๒ ก็ไม่ปรากฏว่าส่งพระราชโอรสขึน้ ไปครองเมืองลพบุร ี และในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ได้ทรงปรับปรุงการปกครอง โปรดให้ยกเลิกเมืองลูกหลวงทัง้ ๔ ด้านของราชธานีออก ลพบุรจี งึ
กลายเป็ น หัวเมืองทีอ่ ยูใ่ นเขตราชธานีแต่นนั ้ มา
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้สร้างเมืองลพบุรเี ป็ นราชธานีแห่งที่ ๒ รอง
จากพระนครศรีอยุธยา สถานทีส่ ร้างพระราชวังนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชาภาพทรงสันนิษฐานว่า คงสร้างในทีท่ เ่ี ป็ นทีป่ ระทับเดิมของสมเด็จพระราเมศวร สาเหตุทส่ี ร้างเมือง
ลพบุรเี ป็ นราชธานีอกี แห่งหนึ่งก็เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๒๐๗ ได้เกิดวิกฤติการณ์ทางการค้ากับฮอลันดา
พระองค์จงึ หาทางป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ อีกทัง้ ทรงเห็นว่าลพบุรมี ชี ยั ภูมเิ หมาะแก่การป้องกันตนเอง
และลพบุรมี แี ม่น้ํ าไหลผ่านแต่ไม่ลกึ พอทีเ่ รือขนาดใหญ่จะผ่านเข้าไปได้
สามารถติดต่อกับราชธานี
สะดวก ซึง่ ทําให้พระองค์สร้างลพบุรเี ป็นเมืองสําคัญ พระองค์ทรงแปรพระราชฐานมาประทับทีเ่ มือง
ลพบุรเี ป็ นเวลายาวนาน
ในแต่ละปีเสด็จประทับยังพระนครศรีอยุธยาเพียงระยะเดือนพฤษภาคมถึง
สิงหาคมเท่านัน้ และได้พระราชทานวังทีเ่ มืองลพบุรเี ป็ นทีว่ ่าราชการ รวมทัง้ ต้อนรับแขกต่างประเทศที่
เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีอกี ด้วย
ตอนปลายสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เมืองลพบุรเี กิดความวุ่นวายขึน้ เนื่องจากอิทธิพล
ของพวกขุนนางต่างชาติ ทําให้พระเพทราชาได้เข้ายึดอํานาจทางการปกครอง ในขณะทีส่ มเด็จพระ
นารายณ์ทรงประชวรหนัก และเสด็จสวรรคตไปท่ามกลางเหตุการณ์วุ่นวายในขณะนัน้ เมือ่ สิน้ รัชกาล
ของสมเด็จพระนารายณ์
เมืองลพบุรจี งึ มีความสําคัญลดลงไม่มคี วามสําคัญทางการเมืองจนสิน้ สมัย
อยุธยา

ลพบุรีสมัยรัตนโกสิ นทร์
ลพบุรขี าดความสําคัญลงมากตัง้ แต่สน้ิ รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
จนกระทังถึ
่ งรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ แห่งรัตนโกสินทร์ ซึง่ ไทยเราได้ตดิ ต่อกับต่างชาติ
มากขึน้ และชาติตะวันตกในยุคนัน้ ได้เข้ามาแสวงหาอาณานิคมรุกรานบ้านเมืองทางตะวันออก ใช้กําลัง
กับประเทศต่างๆ พระองค์กไ็ ด้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จึงโปรดให้สถาปนาเมืองลพบุร ี
ขึน้ เป็ นทีป่ ระทับอีกแห่งหนึ่ง โดยปฏิสงั ขรณ์พระราชวังเดิมของสมเด็จพระนารายณ์ทช่ี าํ รุดทรุดโทรมให้
กลับมีสภาพดีขน้ึ ดังเดิม และโปรดให้สร้างหมูพ่ ระทีน่ งพิ
ั ่ มานมงกุฎขึน้ เป็ นทีป่ ระทับ และได้พระราชทาน
นามพระราชวังทีเ่ มืองลพบุรนี ้วี ่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์”
จะเห็นได้ว่าจังหวัดลพบุร ี มีความสําคัญติดต่อกันมานานนับพันปี คือตัง้ แต่สมัยก่อน
ประวัตศิ าสตร์และดํารงความเป็ นเมืองสืบต่อมาจนถึงปจั จุบนั
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