
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัลพบุรี 

ลพบรีุสมยัก่อนประวติัศาสตร ์

ดนิแดนซึง่เป็นจงัหวดัลพบุรใีนปจัจบุนัไดค้น้พบหลกัฐานคอืโครงกระดกู เครือ่งมอื 

เครือ่งใช ้ และเครือ่งประดบัทาํดว้ยดนิเผา หนิ สมัฤทธิ ์ เหลก็ ทองแดง กระดกูสตัว ์ เปลอืกหอย และ

แกว้ของมนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตร ์ กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปในเขตอําเภอเมอืง อําเภอโคกสาํโรง 

อําเภอ    ชยับาดาล อําเภอพฒันานิคม หลกัฐานของมนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตรด์งักล่าวส่วนใหญ่

พบอยูต่ามเนินดนิ น้ําท่วมไมถ่งึอยูไ่มไ่กลจากภเูขา และมทีางน้ําไหลผ่านเฉพาะส่วนน้อยเท่านัน้ทีพ่บ

อยูต่ามถํ้าในภเูขา 

สมยัก่อนประวตัศิาสตรม์ผีูใ้หค้าํจาํกดัความว่าเป็นสมยัทีม่นุษยย์งัไม่รูจ้กัประดษิฐอ์กัษร   

ขึน้ใช ้ ต่อเมือ่มนุษยร์ูจ้กัประดษิฐอ์กัษรขึน้ใชแ้ลว้จงึเรยีกว่าเป็นสมยัประวตัศิาสตร ์ อายสุมยัก่อน   

ประวตัศิาสตรใ์นประเทศไทย ไดร้บัการศกึษาว่ามอีายเุก่าแก่ก่อน ๑๐,๐๐๐ ปีมาแลว้ จนถงึราว พ.ศ. 

๑๐๐๐ ซึง่เป็นสมยัทีอ่ายตุวัอกัษรแบบเก่าสุดไดค้น้พบในดนิแดนน้ี 

การศกึษาเรือ่งก่อนประวตัศิาสตรใ์นประเทศไทยเท่าทีเ่ป็นมา ไดแ้บ่งออกเป็นยคุตาม

ลกัษณะเครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีพ่บ กล่าวคอื 

ยคุหนิเก่า เป็นยคุเก่าสุด มนุษยใ์ชเ้ครื่องมอืขวานหนิกะเทาะ 

ยคุหนิกลาง มนุษยร์ูจ้กัใชข้วานหนิกะเทาะทีป่ระณตีขึน้ 

ยคุหนิใหม่ มเีครือ่งมอืทําดว้ยหนิทีไ่ดร้บัการขดัฝนเป็นอยา่งด ี

ยคุโลหะ มเีครือ่งมอืเครือ่งใชท้ําดว้ยสมัฤทธิ ์เหลก็ และทองแดง 

ปจัจบุนั การศกึษาเรือ่งสมยัก่อนประวตัศิาสตรใ์หค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อลกัษณะการ

ดาํรงชพีของมนุษยใ์นสมยันัน้ จงึไดม้กีารแบ่งยคุออกเป็นสงัคมก่อนเกษตรกรรม (Non-Agricultural 

Society) และสงัคมเกษตรกรรม (Agricultural Society) ผลการขดุคน้ทางโบราณคดใีนประเทศไทย

อาจจะสรุปในขัน้ตน้น้ีไดว้่า ยคุสมยัก่อนประวตัศิาสตรแ์ต่ดัง้เดมิยคุหนิเก่าและยุคหนิกลางเป็นสงัคม

ก่อนเกษตรกรรม ส่วนมนุษยย์คุหนิใหมแ่ละยคุโลหะจดัเป็นพวกสงัคมเกษตรกรรมรูจ้กัเพาะปลกู ทาํ

ภาชนะดนิเผา ถลุงแรแ่ละทอผา้ 

หลกัฐานมนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตรใ์นจงัหวดัลพบุร ี ทีพ่บเก่าสุดไดแ้ก่ขวานหนิกะเทาะ

ทีศ่าสตราจารย ์ฟรทิซ ์สารสนิ นกัโบราณคดชีาวสวสิ ไดส้าํรวจพบจากถํ้ากระดํา (กระดาน) ตําบลเขา

สนามแจง อําเภอบา้นหมี ่ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๕ สนันิษฐานว่าเป็นเครือ่งมอืมนุษยย์ุคหนิกลาง หลกัฐาน

สมยัก่อนประวตัศิาสตรย์คุต่อมาคอืยคุหนิใหมไ่ดค้น้พบเครือ่งมอืขวานหนิขดัของมนุษยย์คุหนิใหม่

มากมายกระจดักระจายเกอืบทุกอําเภอในจงัหวดัลพบุร ี และไดร้บัการขดุคน้แลว้นัน้คอืทีต่ําบลโคก

เจรญิ อําเภอโคกสาํโรง ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ และ พ.ศ. ๒๕๑๐ ทีส่าํคญักค็อืพบโครงกระดกูมนุษยส์มยัหนิ

ใหมพ่รอ้มเครือ่งใชแ้ละพบว่ามนุษยย์คุหนิใหมใ่นแหล่งดงักล่าวรูจ้กัใชภ้าชนะดนิเผาทีม่ลีกัษณะคลา้ย

กบัภาชนะดนิเผาสมยัหนิใหมท่ีพ่บทีจ่งัหวดัขอนแก่นและจงัหวดักาญจนบุร ี

การขดุคน้อกีครัง้หน่ึงทีม่คีวามสําคญัยิง่สาํหรบัเรือ่งสมยัก่อนประวตัศิาสตรใ์นจงัหวดัลพบุรี

กค็อืการคน้พบหลกัฐาน มนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตรย์ุคโลหะ พบกระจดักระจายมากมาย ทีไ่ดร้บัการ



 ๒ 

ขดุคน้และกําหนดอายไุดน้ัน้คอืการขดุคน้แหล่งก่อนประวตัศิาสตรย์คุโลหะในศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ 

โดยกรมศลิปากรใน พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘ กําหนดอายุจากเศษเครือ่งป ัน้ดนิเผาได ้๗๐๐ ปี ก่อน ค.ศ. 

๑๖๖ มนุษยพ์วกน้ีรูจ้กัทอผา้ใชม้เีครือ่งประดบักาย เช่น แหวน กําไล ลกูปดั ทําดว้ยสมัฤทธิ ์ แกว้และ

หนิมเีทคโลโลยสีงูในเรือ่งการโลหะกรรม 

หากกาํหนดโดยลกัษณะการดาํรงชพีจะพบว่า มนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตรท์ีอ่าศยัอยูเ่ขต

จงัหวดัลพบุรจีะมทีัง้เป็นพวกสงัคมสมยัก่อนเกษตรกรรม คอื ยคุหนิกลางและสงัคมสมยัเกษตรกรรม 

คอืยคุหนิใหมแ่ละยคุโลหะ จงึเป็นเรือ่งทีส่าํคญัไมน้่อยสําหรบัจงัหวดัลพบุรทีีไ่ดค้น้พบหลกัฐานของการ

อยูอ่าศยัของมนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตรท์ีต่่อเน่ืองกนัมาโดยตลอด 

ลพบรีุสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร ์(ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๑ - ๑๘) 

เมือ่เริม่เขา้สู่สมยัประวตัศิาสตร ์ คอื มนุษยร์ูจ้กัใชต้วัอกัษรนัน้ ทีจ่งัหวดัลพบุรไีดค้น้พบ

หลกัฐานเป็นตวัอกัษรชนิดทีเ่ก่าสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย เป็นจารกึอกัษรปลัลวะ ภาษาบาล ี

ประมาณพุทธศตวรรษที ่ ๑๑ - ๑๒ แต่หลกัฐานซึง่เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัประวตัศิาสตรเ์มอืงลพบุรตีัง้แต่

พุทธศตวรรษที ่๑๑ - ๑๘  มไีม่มากพอต่อการคลีค่ลายเหตุการณ์ทางดา้นประวตัศิาสตรเ์มอืงลพบุรมีาก

นกั และเป็นดงัน้ีจนถงึราวศตวรรษที ่ ๑๙ เพราะฉะนัน้เหตุการณ์ซึง่พบว่าเมือ่เริม่มกีารใชต้วัอกัษรที่

เมอืงลพบุร ี หรอืปรากฏศลิปกรรมต่างๆ สะทอ้นใหเ้หน็ว่าสงัคมเริม่มศีาสนาอกัษรศาสตรใ์นราวพุทธ

ศตวรรษที ่ ๑๑ จนถงึช่วงแรกของพุทธศตวรรษที ่ ๑๙ ก่อนทีเ่มอืงลพบุรเีป็นเมอืงบรวิารของอาณาจกัร

อยธุยา สมควรเรยีกว่าเป็นสมยักึง่ก่อนประวตัศิาสตร ์(Pre to History) มรีะยะเวลานานราว ๘ ศตวรรษ 

ในระยะ ๘ ศตวรรษของสมยักึง่ก่อนประวตัศิาสตรส์ามารถแบ่งการศกึษาออกไดเ้ป็นคาบ

ต่างๆ โดยอาศยัขอ้มลูทางดา้นภาษา ศลิปกรรม ตํานาน และจดหมายเหตุจนีได ้ดงัน้ี 

ลพบุรใีนราวพุทธศตวรรษที ่ ๑๑ - ๑๕ มหีลกัฐานไม่มากนกัทีส่ามารถนํามาใชเ้พื่อเพิม่พนู

ความรูเ้รือ่งเมอืงลพบุรใีนระยะพุทธศตวรรษที ่ ๑๑ - ๑๕  กล่าวคอื พงศาวดารเหนือกล่าวถงึพระยา

กาฬวรรณดศิไดใ้หพ้ราหมณ์ยกพลสรา้งเมอืงละโวต้ัง้แต่ พ.ศ. ๑๐๐๒ ปีทีพ่ระองคค์รองราชยใ์ชเ้วลา

สรา้ง ๑๙ ปี แต่เรือ่งดงักลา่วคงจะตอ้งหาหลกัฐานอื่นมาสอบเทยีบ เพราะพงศาวดารเหนือเขยีนขึน้ใน

สมยัรตันโกสนิทรห์่างจากเหตุการณ์ทีเ่ป็นจรงิหลายศตวรรษ รวมทัง้ขอ้ความในพงศาวดารส่วนใหญ่

ค่อนขา้งสบัสน ทัง้ศกัราชกค็ลาดเคลื่อนอยูม่าก นอกจากน้ียงัมตีํานานและภาษาบาลเีหนือเขยีนขึน้ราว 

๕๐๐ ปีเศษมาแลว้ เน้ือเรือ่งไมส่บัสน ศกัราชเชื่อถอืไดแ้ละถูกนํามาใชอ้า้งองิกนัอยา่งกวา้งขวางคอื

ตํานานชนิกาลมาลปีกรณ์ กล่าวถงึฤษวีาสุเทพไดส้รา้งเมอืงหรภุิญไชย (ลาํพนู) ใน พ.ศ. ๑๒๐๔ ต่อมา

อกี ๒ ปี (พ.ศ. ๑๒๖๐) ไดส้่งทตูล่องไปตามแมน้ํ่าปิงไปเมอืงลวปรุะทลูขอเชือ้สายกษตัรยิล์วปรุะใหม้า

ปกครองกษตัรยิล์วปรุะจงึไดพ้ระราชทานพระนางจามเทว ี พระราชธดิาใหไ้ปครองเมอืงหรภุิญไชย ชื่อ

เมอืงลวปรุะในตํานานชนิกาลมาลปีกรณ์เป็นทีย่อมรบัว่าคอืเมอืงลพบุรใีนปจัจบุนั 

หลกัฐานทีม่อีายใุนศตวรรษดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมอืงลพบุรอีกีคอืการคน้พบศลิาจารกึที่

สาํคญั ๓ หลกั คอื 

๑. จารกึหลกัที ่๑๘ จารกึบนเสาแปดเหลีย่มพบทีศ่าลสงู (ศาลพระกาฬ) เป็นจารกึเน่ืองใน

พุทธศาสนาภาษามอญโบราณ ลกัษณะของเสาแปดเหลีย่มเป็นศลิปกรรมทีไ่ดร้บัอทิธพิลศลิปะแบบหลงั



 ๓ 

คุปตะของอนิเดยี ศาสตราจายย์อรซ์ เซเดส ์นกัปราชญ์ทางดา้นความรูเ้กี่ยวกบัเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้

กล่าวว่ามอีายุราวพุทธศตวรรษที ่๑๓ หรอื ๑๔ 

๒. จารกึหลกัที ่ ๑๖ จารกึบนฐานพระพุทธรปูยนืพบทีว่ดัพระศรรีตันมหาธาตุ จงัหวดั

ลพบุร ี ปจัจุบนัจดัแสดงอยูท่ีพ่พิธิภณัฑสถานแห่งชาตสิมเดจ็พระนารายณ์ เป็นจารกึภาษาสนัสกฤต 

กล่าวถงึ “นายกอารุซวะ เป็นอธบิดแีก่ชาวเมอืงตงัคุร และเป็นโอรสของพระราชาแห่งศามพกูะ ไดส้รา้ง

รปูพระมุนีองคน้ี์” เมอืงตงัคุรและเมอืงศามพกูะน้ียงัไม่ทราบแน่นอนว่าอยูท่ีแ่ห่งใด แต่คงอยูใ่นทีร่าบ

ภาคกลางของประเทศไทยเพราะลกัษณะพระพุทธรปูทีพ่บเป็นศลิปแบบทีไ่ดร้บัการสรา้งสรรคข์ึน้ใน

ภาคกลางของประเทศไทย 

๓. จารกึภาษาบาลบีนเสาแปดเหลีย่มพบทีเ่มอืงโบราณซบัจาํปา อําเภอชยับาดาล ม ี   

ขอ้ความคดัลอกจากคมัภรีพ์ุทธสาสนา อายรุาวพุทธศตวรรษที ่๑๓ 

สาํหรบัศลิปกรรมทีพ่บในจงัหวดัลพบุรทีีม่อีายใุนราวพุทธศตวรรษที ่ ๑๓ - ๑๕ นัน้ เป็น

ศลิปกรรมทางดา้นพุทธศาสนาทีเ่ก่าสุดแบบหน่ึงในประเทศไทย ซึง่คงไดร้บัอทิธพิลศลิปกรรมอนิเดยี

แบบคุปตะและแบบหลงัคุปตะ (ศลิปะอนิเดยีวภาคกลางและภาคตะวนัตก อายรุาวพุทธศตวรรษที ่ ๙ - 

๑๓) ชื่อเรยีกศลิปกรรมแบบดงักล่าวไดเ้รยีกว่าศลิปะแบบทวารวด ี บดัน้ีมผีูเ้สนอใหเ้รยีกว่า ศลิปมอญ

แบบภาคกลางประเทศไทย เพราะชาวมอญเป็นผูก้ําเนิดเอกลกัษณ์ผลงานศลิปะทีส่รา้งขึน้ ชนิดของ

ศลิปกรรม ไดแ้ก่ พระพุทธรปู พระธรรมจกัรกวางหมอบ เศยีรอสรู หรอืเทวดา และปตมิากรรมตกแต่ง

สถูป เท่าทีพ่บแกะสลกัจากหนิปนูและทาํดว้ยปนูป ัน้ 

จงึสรปุดว้ยว่าเมือ่เขา้สู่สมยัทางประวตัศิาสตรใ์นราวพุทธศตวรรษที ่๑๑ - ๑๕ ลพบุรคีงเป็น

เมอืงสาํคญัเมอืงหน่ึง แวน่แควน้อื่นจงึไดย้อมรบัอํานาจและขอเชือ้สายไปปกครอง สงัคมเดมิแบบก่อน

ประวตัศิาสตรค์อืสงัคมเผ่าไดเ้ปลีย่นเป็นสงัคมเมอืงทีม่กีษตัรยิป์กครอง มภีาษาทีใ่ชค้อืภาษาสนัสกฤต 

ภาษาบาล ีและภาษามอญโบราณ ประชาชนนับถอืพุทธศาสนา 

ลพบรีุในราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๖ - ๑๘ 

ในราวพุทธศตวรรษที ่ ๑๖ - ๑๘ หลกัฐานทางดา้นประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัเมอืงลพบุรมีมีาก

ขึน้ถา้ไดเ้ปรยีบเทยีบกบัใน ๕ ศตวรรษแรก หลกัฐานทีส่าํคญั ไดแ้ก่ จารกึซึง่คน้พบทัง้ในประเทศไทย 

กมัพชูาประชาธปิไตย และหลกัฐานทีป่รากฏในจดหมายเหตุจนี 

สาํหรบัหลกัฐานทางดา้นโบราณวตัถุสถานพบในเมอืงลพบุร ี ทีม่อีายุราวพุทธศตวรรษที ่

๑๖ - ๑๘ มคีวามสําคญัช่วยสนบัสนุนหลกัฐานดา้นประวตัศิาสตรใ์หม้ัน่คงมากยิง่ขึน้ 

จากหลกัฐานต่างๆ ทีป่รากฏอาจจะกล่าวไดว้่า ในระยะราวพุทธศตวรรษที ่๑๖ -๑๘ ลพบุรี

ตกอยูภ่ายใตอ้ํานาจทางการของอาณาจกัรกมัพชูาเป็นครัง้คราว รวมทัง้ไดย้อมรบัเอาศลิปวฒันธรรม

ของอาณาจกัรกมัพชูาซึง่มศีูนยก์ลางการปกครองอยูท่ีเ่มอืงพระนคร กล่าวคอื 

ไดค้น้พบศลิาจารกึภาษาขอมทีเ่มอืงลพบุรทีีส่าํคญัคอื จารกึหลกัที ่ ๑๙ พบทีศ่าลสูง (ศาล

พระกาฬ) ระบุศกัราช ๙๔๔ ตรงกบั พ.ศ. ๑๕๖๕ มขีอ้ความกล่าวถงึพระเจา้สุรยิวรมนัที ่๑ (ครองราชย ์

พ.ศ. ๑๕๕๕ - ๑๕๙๓) มปีระกาศใหบ้รรดานกับวชอุทศิกุศลแห่งการบําเพญ็ตะบะของตนถวายแด่    

พระองค ์ และออกพระราชกําหนดเพื่อป้องกนัมใิหน้กับวชเหล่านัน้ถูกรบกวนภายในอาวาสของตน   



 ๔ 

นอกจากนัน้พบจารกึหลกัที ่ ๒๑ ทีศ่าลเจา้ลพบุร ี ศาสตราจารย ์ ยอรซ์ เซเดส ์ กล่าวว่ามอีายุราวพุทธ

ศตวรรษที ่ ๑๖ เป็นจารกึภาษาเขมร จารกึขึน้เพื่อใหท้ราบถงึสิง่ของต่างๆ ทีอุ่ทศิถวายแด่เทวรปูพระ

นารายณ์ในโอกาสทีม่กีารทําพธิฉีลองเทวรปู จารกึหลกัน้ีออกชื่อเมอืง “โลว” คอืเมอืงละโวเ้ป็นหลกัฐาน

แสดงใหเ้หน็ว่าทีเ่มอืงละโวม้ผีูน้บัถอืไวษณพนิกายของศาสนาฮนิดดูว้ย 

การตกอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลทางการเมอืงของอาณาจกัรกมัพชูาเกดิขึน้เป็นครัง้คราว จดหมาย

เหตุจนีระบุว่า พ.ศ. ๑๖๕๘ และ พ.ศ. ๑๖๙๘ ละโวส้่งทตูไปจนี ศาสตราจารย ์ ยอรซ์ เซเดส ์ ให้

ขอ้สงัเกตว่า พ.ศ. ๑๖๕๘ ปีทีล่ะโวส้่งทตูไปจนีคราวแรก พระเจา้สุรยิวรมนัที ่๒ แห่งอาณาจกัรกมัพชูา 

(ครองราชยร์าว พ.ศ. ๑๖๕๖ - ราว ๑๖๙๓) เพิง่ครองราชยไ์ดเ้พยีง ๒ ปี คงจะเป็นสมยัทีพ่ระองคย์งัไม่

มอีํานาจมัน่คงนกั ลพบุรจีงึเป็นนครอสิระส่งทตูไปจนีได ้และใน พ.ศ. ๑๖๙๘ ปีทีล่ะโวส้่งทตูไปจนีคราว

หลงัพระเจา้สุรยิวรมนัที ่๒ สวรรคตแลว้ การส่งทตูไปเมอืงจนีอาจจะเป็นความพยายามของละโวท้ีจ่ะตดั

ความสมัพนัธฐ์านเป็นประเทศราชของอาณาจกัรกมัพชูา 

เรือ่งทีล่ะโวส้่งทตูไปจนีน้ีไดร้บัการขยายความใหก้ระจ่างชดัมากยิง่ขึน้ เมือ่คน้พบศลิาจารกึ

ทีด่งแม่นางเมอืงทีจ่งัหวดันครสวรรค ์ มศีกัราชตรงกบั พ.ศ. ๑๗๑๐ ระบุเรือ่งราวราชวงศศ์รธีรรมา    

โศกราช ซึง่มนีกัประวตัศิาสตรบ์างกลุ่มกล่าวกนัว่า เป็นราชวงศอ์สิระในลุ่มแม่น้ําเจา้พระยา และลง

ความเหน็ว่าคงเป็นราชวงศ์ปกครองเมอืงลพบุร ี จงึไดม้กีารสนันิษฐานว่าราชวงศศ์รธีรรมาโศกราช

นัน้เองทีเ่ป็นผูพ้ยายามแยกตวัเป็นอสิระจากอาณาจกัรกมัพชูา 

หลกัฐานอื่นๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็อทิธพิลทางการเมอืงของอาณาจกัรกมัพชูาต่อเมอืงลพบุรอีกี

คอื ปรากฏภาพสลกันูนตํ่าทหารละโวบ้นผนงัระเบยีงปราสาทนครวตัซึง่สรา้งขึน้ในรชัสมยัพระเจา้     สุ

รยิวรมนัที ่ ๒ คู่กนักบัภาพทหารสยาม โดยทหารละโวม้นีายทพัเป็นแม่ทพัขอม แสดงถงึอํานาจของ

อาณาจกัรกมัพชูาทีม่เีหนืออาณาจกัรละโวใ้นขณะนัน้ จารกึปราสาทพระขรรค ์ พ.ศ. ๑๗๓๔ ตรงกบั    

รชักาลพระเจา้ชยัวรมนัที ่๗ (ครองราชย ์พ.ศ. ๑๗๒๔ - ราว ๑๗๖๒) กล่าวถงึเมอืงลโวทยะปรุะซึง่เป็น

เมอืงหน่ึงในจาํนวน ๒๓ เมอืงทีพ่ระเจา้ชยัวรมนัที ่ ๗ ไดพ้ระราชทานพระชยัพุทธมหานาถ ซึง่เป็น    

พระพุทธรปูฉลองพระองคไ์ปประดษิฐาน นอกจากนัน้ในจดหมายเหตุจนีของ เจา ซ ูกวั แต่งขึน้ใน พ.ศ. 

๑๗๖๘ กล่าวว่า ละโวเ้ป็นประเทศราชประเทศหน่ึงของอาณาจกัรกมัพชูา 

อทิธพิลทางการเมอืงของอาณาจกัรกมัพูชาต่อเมอืงละโวแ้ละประเทศราชอื่นๆ ลดน้อยลง

หลงัรชักาลพระเจา้ชยัวรมนัที ่๗ ศาสตราจารย ์ยอรซ์ เซเดส ์กล่าวว่า ในครสิศตวรรษที ่๑๓ (ราวกลาง

พุทธศตวรรษที ่ ๑๘ กลางพุทธศตวรรษที ่ ๑๙) กมัพชูาเริม่ประสบความลาํบากเน่ืองจากไดข้ยายเขต

ออกไปมากเกนิไปและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ไดม้ภีาระหนักในศตวรรษที ่ ๑๒ (กลางพุทธศตวรรษที ่ ๑๗ 

กลางพุทธศตวรรษที ่ ๑๘) เพราะประชาชนถูกกษตัรยิย์ ิง่ใหญ่ ๒ พระองค ์ ซึง่เป็นทัง้นกัรบและนกั     

ก่อสรา้งเกณฑไ์ปใช ้ กอปรกบัไดถู้กพวกจบัปารกุรานเมือ่ ค.ศ. ๑๑๗๗ (พ.ศ. ๑๗๒๐) กมัพชูาจงึ

อ่อนแอลงจนถงึกบัเขา้สู่ยคุไมม่ขี ือ่ไมม่แีป เมอืงขึน้และประเทศราชของกมัพูชาสามารถแขง็เมอืงใน 

พ.ศ. ๑๘๓๙ โจว ตา กวน ทตูจนีไดไ้ปเยอืนอาณาจกัรกมัพชูาและไดเ้ขยีนหนงัสอืบทความเกีย่วกบั

ประเพณขีองอาณาจกัรกมัพูชชา มขีอ้ความหลายแห่งกล่าวถงึบทบาทของชาวสยามทีม่ต่ีอาณาจกัร

กมัพชูา ทัง้ทางดา้นการทาํสงครามศาสนาและเศรษฐกจิ 



 ๕ 

หลกัฐานทางดา้นโบราณวตัถุสถานทีม่อีายใุนราวพุทธศตวรรษที ่๑๕ - ๑๘ มคีวามสมัพนัธ์

กนัเป็นอย่างดกีบัหลกัฐานทางดา้นประวตัศิาสตร ์ กล่าวคอื ปรางคแ์ขกเป็นสถาปตัยกรรมแบบขอม

ไดร้บัการกําหนดอายวุ่าอยูใ่นราวพุทธศตวรรษที ่ ๑๕ - ๑๖ ต่อจากนัน้ไดค้น้พบเศยีรพระพุทธรปู พระ

โพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรเทวรปู ศลิปขอมแบบต่างๆ ทีเ่มอืงลพบุร ี มอีายไุล่เรีย่กนัมาคอื แบบบาปวน 

(อายรุาว พ.ศ. ๑๕๕๓ - ๑๖๒๓) แบบนครวตั (อายรุาว พ.ศ. ๑๖๔๓ - ๑๗๑๕) และแบบบายน (อายรุาว 

พ.ศ. ๑๗๒๐ - ๑๗๗๓) พระปรางคส์ามยอดศาสนสถานทีส่าํคญัและเป็นสญัญลกัษณ์ของเมอืงลพบุรมีี

แบบและผงัเป็นสถาปตัยกรรมขอมแบบบายน 

ศลิปกรรมแบบต่างๆ ทีพ่บแสดงใหเ้หน็ว่ามกีารนบัถอืพุทธศาสนาควบคู่กนัไปกบัศาสนา

พราหมณ์ และทีส่าํคญัคอืขอมคงนําพุทธศาสนาลทัธมิหายานมาฝงัรากใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ขึน้ ในทีร่าบ

ภาคกลางประเทศไทยจงึไดค้น้พบประตมิากรรมพระโพธสิตัวห์ลายองคท์ีเ่ป็นศลิปกรรมแบบขอม 

ลพบรีุในราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๙ - พ.ศ. ๑๘๙๓ 

ตัง้แต่ปลายพทุธศตวรรษที ่๑๘ เกดิความอ่อนแอภายในอาณาจกัรกมัพชูาทําใหร้ฐัต่างๆ ที่

เคยอยูภ่ายใตอ้ํานาจปลกีตวัเป็นอสิระ ถงึแมว้่าจะไมม่หีลกัฐานว่าละโวไ้ดต่้อสูเ้พื่อเป็นเอกราชตัง้แต่

เมือ่ใด ถา้ไดเ้ปรยีบเทยีบกบัสุโขทยัซึง่มหีลกัฐานว่าพ่อขนุผาเมอืงและพ่อขนุบางกลางท่าวไดร้ว่มมอืกนั

ขบัไล่ “ขอมสมาดโขลญลาํพง” ขนุนางขอมออกไปจากอาณาจกัรไดใ้นราวตน้พุทธศตวรรษที ่ ๑๙ แต่

ความอ่อนแอภายในของอาณาจกัรกมัพูชาเอง จงึอาจจะกล่าวไดว้่าละโวค้งหลุดพน้จากอทิธพิลทาง

การเมอืงของอาณาจกัรขอมในศตวรรษเดยีวกบัสุโขทยั 

เมือ่อทิธพิลทางการเมอืงของอาณาจกัรกมัพชูาหมดไป เกดิรฐัต่างๆ ทีม่บีทบาทของตวัเอง

ขึน้ทัว่ไปในภาคเหนือและภาคกลางประเทศไทย ทีส่าํคญัคอืรฐัพะเยา รฐัเชยีงใหม่ รฐัสุโขทยั รฐัละโว ้

รฐัต่างๆ เหล่าน้ีมรีปูการปกครองแบบนครรฐั มอีาณาเขตในการปกครองไมก่วา้งขวางมากนกัและมี

หลกัฐานว่าไดเ้ป็นไมตรกีนัในระยะแรกๆ เช่น ตํานานทางภาคเหนือกล่าวถงึการรว่มปรกึษาหารอืกนัใน

การสรา้งเมอืงเชยีงใหม ่ ระหว่างผูป้กครอง รฐัพะเยา รฐัสุโขทยั และรฐัเชยีงใหม่ ในพงศาวดารโยนก

กล่าวถงึพระยางาํเมอืงและพระรว่งเคยไปเรยีนในสาํนักพระสุกทนัตฤษ ีณ กรงุละโว ้เป็นตน้ 

ลพบุรใีนราวตน้พุทธศตวรรษที ่ ๑๙ เป็นรฐัอสิระเช่นเดยีวกบัเชยีงใหมแ่ละสุโขทยั ทัง้น้ีมี

หลกัฐานทีส่ําคญัคอืในศลิาจารกึสุโขทยั หลกัที ่๑ กล่าวถงึอาณาเขตสุโขทยัในรชักาลพ่อขนุรามคาํแหง 

(ครองราชยร์าว พ.ศ. ๑๘๒๒ - ราว ๑๘๔๒) ทางทศิใตว้่ามเีมอืงคณฑ ี(อยูใ่กลก้ําแพงเพชร) เมอืงพระ

บาง (นครสวรรค)์ เมอืงแพรก (สรรคบุ์ร)ี เมอืงสุพรรณภมู ิ(สุพรรณบุรหีรอือ่างทอง) เมอืงเพชรบุร ีและ

เมอืงนครศรธีรรมราช จะเหน็ไดว้่าเวน้กล่าวถงึเมอืงลพบุรเีมอืงใหญ่ซึง่อยู่ทางใต้ มผีูส้นันิษฐานว่า

อาจจะมกีารทาํสญัญาเป็นมติรกนัระหว่างสุโขทยักบัลพบุร ี เช่นเดยีวกบัสุโขทยัไดท้าํกบัเมอืงน่านใน 

พ.ศ. ๑๘๓๐ นอกจากน้ีในจดหมายเหตุจนีกล่าวถงึละโวส้่งทตูไปจนีใน พ.ศ. ๑๘๓๒ และ พ.ศ. ๑๘๔๒ 

เป็นหลกัฐานแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอสิระของรฐัลพบุรใีนตน้พุทธศตวรรษที ่๑๙ 

ราชวงศห์รอืพระมหากษตัรยิพ์ระองคใ์ดเป็นผูป้กครองเมอืงลพบุร ี ในตน้พุทธศตวรรษที ่

๑๙ ยงัขาดหลกัฐานทีห่นกัแน่นเพื่อไขความกระจา่งแจง้อยูม่าก นอกจากในตํานานภาคเหนือกล่าวถงึ

พระรามาธบิดผีูเ้ป็นใหญ่ ในแควน้กมัโพชและอโยชณปุระกบัเรือ่งพระรามาธบิดกีษตัรยิอ์โยชณปรุะ



 ๖ 

เสดจ็มาจากกมัโพชทรงยดึเมอืงชยันาท เป็นทีย่อมรบักนัว่าพระรามาธบิดใีนตํานานภาคเหนือหมายถงึ

สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ ผูท้รงสถาปนาราชวงศใ์หมข่ึน้ทีอ่ยธุยาใน พ.ศ. ๑๘๙๓ แควน้กมัโพช    

หมายถงึลพบุรแีละอโยชณปรุะหมายถงึอยธุยา จะเหน็ไดว้่าตํานานภาคเหนือกล่าวถงึความเกีย่วเน่ือง

ระหว่างสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ เมอืงลพบุร ี และเมอืงอยธุยา และทราบต่อมาว่าเมือ่สมเดจ็พระรามา  

ธบิดทีี ่ ๑ ครองอยธุยาแลว้ ไดโ้ปรดใหพ้ระราชบุตรคอืพระราเมศวรขึน้ไปครองเมอืงลพบุร ี อาจจะ

เป็นไดว้่าสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ ครองเมอืงลพบุรมีาก่อนแลว้จงึไดเ้สดจ็ยา้ยไปครองเมอืงอยธุยาและ

จงึใหพ้ระราเมศวรครองเมอืงลพบุรแีทน  เรือ่งดงักล่าวอาจจะสมัพนัธก์บัขอ้สงัเกตของศาสตราจารย ์    

ยอรช์ เซเดส ์ ทว่าอุดมการณ์ทางการเมอืงของกษตัรยิอ์ยธุยาตัง้แต่แรกเริม่สถาปนาอาณาจกัรต่างกบั      

อุดมการณ์ทางการเมอืงของกษตัรยิส์ุโขทยั สาํหรบักษตัรยิส์ุโขทยัโปรดใหค้า้ขายไดโ้ดยเสรไีมต่อ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมภาษเีกบ็พอประมาณ การเกณฑค์นกเ็ป็นไปตามส่วนกําลงัทีม่แีละไมใ่ชแ้รงคนชรา มรดก

กย็อมใหต้กทอดไปยงัทายาทไดเ้ตม็ที ่ไมม่กีารชกัประโยชน์ไวส้าํหรบักษตัรยิ ์แต่สาํหรบักษตัรยิอ์ยธุยา

เป็นเทพเจา้บนพภิพเช่นเดยีวกบัทีก่มัพชูาหรอืมฉิะนัน้อยา่งน้อยกเ็ป็นเสมอืนพระพุทธองคท์ีย่งั      

พระชนมช์พีอยู ่ ศาสตราจารยย์อรช์ เซเดส ์ จงึสรปุไวว้่าราชวงศส์ยามวงศใ์หม ่ (ราชวงศส์มเดจ็พระ

รามาธบิดทีี ่ ๑) รบัมรดกระบอบกษตัรยิจ์ากนครวตัมาทัง้หมดน่าจะเป็นไดว้่าเพราะระบอบกษตัรยิข์อง

สยามใหมน้ี่ไดเ้กดิขึน้ในแวดวงทีไ่ดร้บัอารยธรรมเขมร เมอืงทีส่มเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ ไดร้บัมรดก

ระบอบกษตัรยิจ์ากนครวตัอยา่งเตม็ทีน่ัน้ควรจะเป็นทีเ่มอืงลพบุร ี

การยา้ยศูนยก์ลางการปกครองจากเมอืงลพบุรไีปอยธุยานัน้คงเกีย่วเน่ืองกบัความ     

เหมาะสมของอยธุยาในทางเศรษฐกจิและยทุธศาสตร ์ กล่าวคอือยธุยาตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าใหญ่ เรอืสนิคา้

ขนาดใหญ่สามารถแล่นเขา้ออกไปจนถงึเมอืง นอกจากนัน้ทาํเลทีต่ ัง้อยธุยาอยูใ่นจดุทีส่ามารถควบคุม

เมอืงใหญ่ใกลเ้คยีง เช่น เมอืงสุพรรณบุร ีเพชรบุรไีดง้า่ย 

เมือ่มกีารสถาปนาอยธุยาใน พ.ศ. ๑๘๙๓ แลว้ เมอืงลพบุรมีฐีานะกลายเป็นเมอืงลกูหลวงที่

อุปราชปกครอง จงึโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระราเมศวรซึง่เปรยีบไดก้บัตําแหน่งรชัทายาทขึน้ปกครอง 

จากการศกึษาเรือ่งศลิปกรรมในเมอืงลพบุรทีัง้ทางดา้นประตมิากรรม และสถาปตัยกรรม ที่

มอีายใุนราวพุทธศตวรรษที ่ ๑๖ - ๑๘ เป็นศลิปทีไ่ดร้บัอทิธพิลศลิปขอมแบบบายน และไดว้วิฒันาการ

จนมลีกัษณะเฉพาะเรยีกว่า ศลิปะแบบลพบุรทีีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอืปรางคป์ระธานวดัพระศรรีตันมหาธาตุ

ลพบุร ี ซึง่สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ในราวพุทธศตวรรษที ่ ๑๗ และคงเป็นตน้เคา้ของบรรดาพระปรางค ์   

ทัง้หลายในประเทศไทยในศตวรรษต่อมา 

ลพบรีุในสมยัอยธุยา (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐) 

เมอืงสุโขทยัเสื่อมอํานาจลง คนไทยทางใตก้ต็ัง้แขง็เมอืงไมย่อมเป็นประเทศราช และ   พระ

เจา้อู่ทองกส็รา้งพระนครศรอียธุยาขึน้ในปี พ.ศ. ๑๘๙๓ และทรงประกาศอสิรภาพไมข่ึน้ต่อเมอืงสุโขทยั 

ลพบุรจีงึกลายเป็นเมอืงหน้าด่านทีค่อยป้องกนัพวกขอมทางตะวนัออก และพวกสโุขทยัทางเหนือใน

สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ กไ็ดโ้ปรดใหส้มเดจ็พระราเมศวรราชโอรสขึน้ไปครองเมอืงลพบุร ี ซึง่อยูใ่น

ฐานะเมอืงลกูหลวงและใชเ้ป็นเครือ่งถ่วงดุลยอ์ํานาจทางการเมอืงกบัสุพรรณบุรซีึง่ขุนหลวงพะงัว่ พีข่อง

พระมเหสไีปครองอยู ่



 ๗ 

ต่อมาในสมยัของสมเดจ็พระบรมราชาที ่ ๑ (พ.ศ. ๑๙๒๑) อาณาจกัรอยธุยาไดข้ยายตวั

ออกไปกวา้งขวางและรวมเอาสุโขทยัเป็นอาณาจกัรเดยีวกนั ซึง่เป็นเวลาเดยีวกบัทีเ่ขมรอ่อนกําลงัลง

และไดย้กทพัไปตเีขมรถงึนครธมซึง่เป็นราชธานีเขมร และเมือ่สมเดจ็พระราเมศวรไดค้รองราชยเ์ป็น

ครัง้ที ่ ๒ กไ็มป่รากฏว่าส่งพระราชโอรสขึน้ไปครองเมอืงลพบุร ี และในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ

ไดท้รงปรบัปรงุการปกครอง โปรดใหย้กเลกิเมอืงลกูหลวงทัง้ ๔ ดา้นของราชธานีออก ลพบุรจีงึ

กลายเป็น    หวัเมอืงทีอ่ยูใ่นเขตราชธานีแต่นัน้มา 

ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช โปรดใหส้รา้งเมอืงลพบุรเีป็นราชธานีแห่งที ่ ๒ รอง

จากพระนครศรอียธุยา สถานทีส่รา้งพระราชวงัน้ี สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดํารงราชา-

ภาพทรงสนันิษฐานว่า คงสรา้งในทีท่ีเ่ป็นทีป่ระทบัเดมิของสมเดจ็พระราเมศวร สาเหตุทีส่รา้งเมอืง

ลพบุรเีป็นราชธานีอกีแห่งหน่ึงกเ็น่ืองจากในปี พ.ศ. ๒๒๐๗ ไดเ้กดิวกิฤตกิารณ์ทางการคา้กบัฮอลนัดา 

พระองคจ์งึหาทางป้องกนัเหตุการณ์ต่างๆ อกีทัง้ทรงเหน็ว่าลพบุรมีชียัภูมเิหมาะแก่การป้องกนัตนเอง 

และลพบุรมีแีมน้ํ่าไหลผ่านแต่ไมล่กึพอทีเ่รอืขนาดใหญ่จะผ่านเขา้ไปได ้ สามารถตดิต่อกบัราชธานี

สะดวก ซึง่ทาํใหพ้ระองคส์รา้งลพบุรเีป็นเมอืงสาํคญั พระองคท์รงแปรพระราชฐานมาประทบัทีเ่มอืง

ลพบุรเีป็นเวลายาวนาน ในแต่ละปีเสดจ็ประทบัยงัพระนครศรอียธุยาเพยีงระยะเดอืนพฤษภาคมถงึ

สงิหาคมเท่านัน้ และไดพ้ระราชทานวงัทีเ่มอืงลพบุรเีป็นทีว่่าราชการ รวมทัง้ตอ้นรบัแขกต่างประเทศที่

เขา้มาเจรญิสมัพนัธไมตรอีกีดว้ย 

ตอนปลายสมยัของสมเดจ็พระนารายณ์เมอืงลพบุรเีกดิความวุ่นวายขึน้เน่ืองจากอทิธพิล

ของพวกขนุนางต่างชาต ิ ทาํใหพ้ระเพทราชาไดเ้ขา้ยดึอํานาจทางการปกครอง ในขณะทีส่มเดจ็พระ

นารายณ์ทรงประชวรหนกั และเสดจ็สวรรคตไปท่ามกลางเหตุการณ์วุ่นวายในขณะนัน้ เมือ่สิน้รชักาล

ของสมเดจ็พระนารายณ์ เมอืงลพบุรจีงึมคีวามสาํคญัลดลงไมม่คีวามสาํคญัทางการเมอืงจนสิน้สมยั

อยธุยา 

ลพบรีุสมยัรตันโกสินทร ์

ลพบุรขีาดความสําคญัลงมากตัง้แต่สิน้รชักาลสมเดจ็พระนารายณ์ จนกระทัง่ถงึรชัสมยั   

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๔ แห่งรตันโกสนิทร ์ ซึง่ไทยเราไดต้ดิต่อกบัต่างชาติ

มากขึน้ และชาตติะวนัตกในยคุนัน้ไดเ้ขา้มาแสวงหาอาณานิคมรกุรานบา้นเมอืงทางตะวนัออก ใชก้ําลงั

กบัประเทศต่างๆ พระองคก์ไ็ดต้ระหนกัถงึอนัตรายต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ จงึโปรดใหส้ถาปนาเมอืงลพบุรี

ขึน้เป็นทีป่ระทบัอกีแห่งหน่ึง โดยปฏสิงัขรณ์พระราชวงัเดมิของสมเดจ็พระนารายณ์ทีช่าํรดุทรดุโทรมให้

กลบัมสีภาพดขีึน้ดงัเดมิ และโปรดใหส้รา้งหมูพ่ระทีน่ัง่พมิานมงกุฎขึน้เป็นทีป่ระทบั และไดพ้ระราชทาน

นามพระราชวงัทีเ่มอืงลพบุรน้ีีว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” 

จะเหน็ไดว้่าจงัหวดัลพบุร ี มคีวามสําคญัตดิต่อกนัมานานนบัพนัปี คอืตัง้แต่สมยัก่อน     

ประวตัศิาสตรแ์ละดํารงความเป็นเมอืงสบืต่อมาจนถงึปจัจบุนั 
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