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 บทคัดย่อ  
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชน
โบราณบ้านล าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู  
ซึ่งสมัพนัธ์กบัประวตัิศาสตร์ชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภู จากหลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตร์ โบราณคดีและศลิปกรรม 
 จากการศกึษาพบว่า บริเวณชมุชนบ้านล าภใูนปัจจบุนัเคยเป็นท่ีตัง้ของ
ชมุชนโบราณบ้านล าภู ซึ่งเป็นชมุชนโบราณท่ีมีความส าคญัคู่กับชมุชนโบราณ
เมืองหนองบัว มีพัฒนาการความเป็นชุมชนเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 
ชมุชนโบราณบ้านล าภูได้รับความเสียหายจากภาวะสงครามจนถึงขัน้ทิง้ชุมชน
อย่างน้อย 2 ครัง้ คือในปี พ.ศ.2302 และ พ.ศ.2370 จนท าให้ชุมชนและศาสน
สถานภายในเขตชมุชนถูกทิง้ร้าง เม่ือเหตกุารณ์ทางการเมืองเป็นปกติจึงมีผู้คน
กลบัมาตัง้ถ่ินฐานและฟืน้ฟชูมุชนใหมอี่กครัง้ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 
 
ค าส าคัญ: ชมุชนโบราณ, ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน, บ้านล าภ,ู เมืองหนองบวัล าภู 
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Abstract  
 

This article aimed to study local history of Ban Lam Phu ancient 
community in Lam Phu Sub-district of Mueang Nong Bua Lam Phu District 
in Nong Bua Lam Phu Province found as correlated with history of Mueang 
Nong Bua Lam Phu ancient community evidenced by historical, 
archaeological and art vestiges.  

The study revealed that the present location of Ban Lam Phu 
community formerly was a settlement of Ban Lam Phu ancient community 
found as important and coexisted with Mueang Nong Bua Lam Phu ancient 
community. Development of Ban Lam Phu as a community was shown in 
22nd – 23rd B.E. However, when there was a war arising twice, i.e. in 1759 
and 1827, Ban Lam Phu ancient community was damaged and became 
battle-scarred. This effected on abandonment of entire accommodation 
and religious places. Until the early 25th B.E., the situation returned to 
normal condition. People returned to the community for re-settlement, and 
the community was revitalized thenceforth.  

        

Keywords:  Ancient Community, Local History, Ban Lam Phu,  
                     Mueang Nong Bua Lam Phu  
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ความน า 
 ชมุชนบ้านล าภ ูเป็นชมุชนขนาดใหญ่ท่ีอยูต่ิดกบัตวัจงัหวดัหนองบวัล าภู
ในปัจจุบนั ภายในวัดโพธ์ิศรีหรือวัดหายโศก ซึ่งเป็นศาสนสถานประจ าชุมชน
บ้านล าภู เป็นสถานท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธศรีวิชยั ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
โบราณท่ีส าคญั และมีความศกัดิ์สิทธ์ิเป็นท่ีเคารพสักการะอีกองค์หนึ่งของชาว
จงัหวดัหนองบวัล าภู เป็นหลกัฐานทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมท่ีแสดงให้
เห็นว่าบริเวณท่ีตัง้ชมุชนบ้านล าภูในปัจจบุนันีเ้คยเป็นท่ีตัง้ของชมุชนโบราณมา
ก่อน 
 แตท่ี่ผ่านมาข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกับ
ชุมชนโบราณบ้านล าภูและพระพุทธศรีวิชัยยังไม่ได้รับการศึกษาค้นคว้าและ
เผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักของชาวหนองบวัล าภูและประชาชนทั่วไปมากนัก อีกทัง้
ปัจจุบันวัดโพธ์ิศรีถือเป็นสถานท่ีท่ีส าคัญทางด้านพระพุทธศาสนาและ 
การท่องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
หนองบวัล าภ ูผู้ เขียนจงึได้พยายามท่ีจะศกึษาค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัชุมชน
โบราณบ้านล าภูจากเอกสารและหลักฐานประวัติศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีอยู่ค่อนข้าง
จ ากัด เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินให้พ่ีน้อง
ชาวจังหวัดหนองบัวล าภูและผู้ คนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้  อันจะน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์  โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินจงัหวดัหนองบวัล าภูตอ่ไป   
 บทความนี  ้ผู้ เขียนมีวัตถุประสงค์ ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณบ้านล าภู ซึ่งเป็นชุมชนโบราณท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมือง
หนองบัวล าภู  เมืองโบราณขนาดใหญ่และมีความส าคัญเมืองหนึ่ งใน
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ประวตัิศาสตร์ล้านช้าง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน และบริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สภาพบริบท
ใกล้เคียงอ่ืนๆ ตัง้แต่ช่วงแรกก่อตัง้ชุมชนในสังคมแบบรัฐจารีตในวัฒนธรรม 
ล้านช้างจนถึงการถูกทิง้ร้าง เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาประวตัิศาสตร์
ท้องถ่ินชมุชนโบราณในจงัหวดัหนองบวัล าภู และสร้างความเข้าใจในบริบททาง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินบ้านล าภูตามหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดีและ
ศลิปกรรมให้เกิดขึน้แก่วงวิชาการและผู้สนใจทัว่ไป 
 
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนโบราณบ้านล าภู 
 ชุมชนโบราณบ้านล าภูอยู่ในแอ่งหนองบวัล าภูซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ 
ท่ีแวดล้อมเป็นแนวทิวเขาภูพานค าทอดตวัยาวจากท่ีราบลุ่มแม่น า้พองทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันออกและโค้งยาวไปทางทิศเหนือและทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองหนองบวัล าภ ูพืน้ท่ีทางทิศใต้มีภเูก้าเป็นแนวทิวเขา
ท่ีทอดตวัยาวไปเช่ือมกับท่ีราบลุ่มแม่น า้พอง และพืน้ท่ีทางทิศใต้ส่วนใหญ่เป็น 
ท่ีดอนสลบัท่ีราบลุ่มล าห้วยสาขาของล าน า้พะเนียงและแม่น า้พอง ตรงกลางแอ่ง
เป็นหนองน า้ขนาดใหญ่ซึ่งเรียกช่ือว่า “หนองบวั” และมีชาวบ้านบางคนเรียกช่ือวา่ 
“หนองซ าช้าง” (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 41) 
 ชมุชนโบราณบ้านล าภูตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของหนองบวั ห่าง
จากหนองบวัประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณท่ีตัง้ชมุชนโบราณบ้านล าภูเป็นท่ีเนิน
แวดล้อมด้วยท่ีราบลุ่ม ปัจจบุนัมีสภาพเป็นทุ่งนาและป่าโคก ทางทิศตะวันออก
ติดกับล าห้วยเชียง ซึ่งไหลมาจากหุบเขาภูพานค าทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของหนองบวั ทิศใต้เป็นท่ีราบทุ่งนา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีล าห้วยกุดดินจ่ี
ไหลผ่าน ทัง้ล าห้วยเชียงและล าห้วยกุดดินจ่ีเป็นล าห้วยสาขาของล าน า้พะเนียง 
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ส่วนพืน้ท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพืน้ท่ีป่าโคก สูงกว่า
บริเวณท่ีตัง้ชมุชนโบราณบ้านล าภเูล็กน้อย  
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สภาพภูมิประเทศและต าแหน่งทีต่ ัง้โบราณสถานในเขตบา้นล าภูในปัจจุบนั 
 
 จากการศึกษาสภาพภูมิประเทศบริเวณชุมชนโบราณบ้านล าภู ท าให้
พบวา่มีความเป็นไปได้ท่ีล าห้วยเชียงซึ่งเป็นล าห้วยท่ีไหลมาจากหบุเขาภพูานค า
สายนี ้อาจมีช่ือเดิมว่า “ล าภู” จนเป็นท่ีมาของชุมชนโบราณบ้านล าภูก็เป็นได้ 
ชุมชนโบราณบ้านล าภูยังมีชุมชน “บ้านล าภู” ซึ่งเป็นชุมชนใหม่ท่ีซ้อนทับใน
ปัจจบุนั และมีการใช้ช่ือบ้านล าภูตามช่ือเดิมท่ีปรากฏในเอกสารประวตัิศาสตร์
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แม้ว่าชมุชนเดิมนัน้ถกูทิง้ร้างไปในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณแห่งนี ้
เป็นท่ีตัง้ชมุชนโบราณมาก่อน 
 
การเข้ามาของผู้คนริมฝ่ังหนองบัวก่อนการเกิดชุมชนโบราณบ้านล าภู 
 เมืองหนองบวัซึ่งสันนิษฐานว่าคือชุมชนโบราณเมืองหนองบวั ในเขต
ต าบลล าภ ูอ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ูจงัหวดัหนองบวัล าภ ูเป็นเมืองโบราณส่วน
หนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง ในนิทานเร่ืองขุนบรมราชา 2 ซึ่งเป็นหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญของล้านช้างท่ีกล่าวย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ ม 
(ครองราชย์ พ.ศ.1896 - 1936) ซึ่งกล่าวถึงเมืองหนองบวั ทัง้ยงัระบุว่าเจ้าเมือง
หนองบวัเป็น “ขนุใหญ่ขอบเมือง” ท่ีดแูลดา่นสามหม่ืนร่วมกบัเมืองแก่นท้าวและ
เมืองทรายขาวหลงัจากท่ีพระเจ้าฟ้างุ้มได้ท าสงครามรวบรวมบ้านเมืองให้เป็น
ปึกแผน่รวมเป็นอาณาจกัรล้านช้าง  ดงัปรากฏในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่
ขอบเมืองแก่นท้าว เจ้าเมืองหนองบวั เจ้าเมืองซายขาว เอาด่านสามหมื่น ขุนทัง้
มวลฝงูนีพ้ระยาฟา้ใหร้ักษาขอบเมืองลานช้างแล” (กรมศลิปากร, 2545: 156) 

จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมืองหนองบวัมีพัฒนาการความ
เป็นชมุชนระดบัเมืองแล้ว อย่างน้อยก็เป็นเมืองท่ีดแูลชายแดนเน่ืองจากอยู่ใกล้
กับด่านสามหม่ืนหรือมีสถานะเป็นเมืองด่านมาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 19  
เป็นอย่างน้อย สุรศกัดิ์ ศรีส าอาง (2545: 46 - 47) สนันิษฐานว่าด่านสามหม่ืน

                                                   
2 นิทานเร่ืองขุนบรมราชา เป็นพงศาวดารที่มีลกัษณะคล้ายนิทานปรัมปรา จึงมีช่ือเรียกว่า 
“นิทานเร่ืองขนุบรมราชา พงศาวดารเมืองล้านช้าง” เมื่อพิจารณาเนือ้ความโดยละเอียดแล้ว 
พงศาวดารฉบบันีน้า่จะเก่ากวา่พงศาวดารล้านช้างฉบบัถ้อยค าเดิมและฉบบัศาลาลกูขนุ แต่
พงศาวดารฉบบันีม้ีลกัษณะเป็นต านานพืน้เมืองเดิมจึงไมม่ีการล าดบัศกัราช 
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คือบริเวณหนองสามหม่ืนหรือท่ีตัง้พระธาตหุนองสามหม่ืน ในเขตอ าเภอภูเขียว 
จงัหวดัชยัภูมิในปัจจบุนั แตผู่้ เขียนสนันิษฐานว่าดา่นสามหม่ืนน่าจะอยู่บริเวณ
ช่องเขาภูสามหม่ืนบนเส้นทางโบราณระหว่างเมืองนครไทยกบัเมืองซายขาวและ
เมืองดา่นซ้ายมากกว่า เพราะมีหลกัฐานปรากฏทัง้สภาพภูมิศาสตร์และเอกสาร
โบราณท่ีกล่าวถึงความเป็นเขตแดนกันระหว่างอาณาจักรสยามกับอาณาจักร
ล้านช้าง และบริเวณภูสามหม่ืนยงัอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางใกล้กบัเมืองแก่นท้าว3  
เมืองหนองบวัและเมืองซายขาว4 มากกวา่ท่ีหนองสามหม่ืน จงัหวดัชยัภมูิ (ดเูพิ่ม
ใน ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558 ข: 56 - 57) 
 ต่อมาเมืองหนองบัวคงได้มีบทบาทในการควบคุมด่านสามหม่ืนและ 
ช่องข้าวสารอนัเป็นด่านบนเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมระหว่างเมืองเวียงจนัทน์กับ
กรุงศรีอยุธยาทางเมืองนครราชสีมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัชสมัยพระเจ้า 
ไชยเชษฐาธิราช (ครองราชย์ พ.ศ.2091 - 2114) เร่ือยมา ดังปรากฏหลักฐาน
ทางด้านโบราณคดีและความทรงจ าของท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกับรัชสมัยสมเด็จ 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
 กล่าวคือ ในบริเวณเมืองหนองบวัมีโบราณสถานส าคญัคือ วดัศรีคูณ
เมืองอยู่ภายในเมือง มีพระพุทธรูปปูนปัน้สภาพช ารุดประดิษฐานอยู่ภายใน 
อูบมุง (อุโมงค์หรือซุ้มพระเจ้า) ในวิหาร ชาวบ้านเรียกช่ือพระพุทธรูปองค์นีว้่า 
“หลวงพอ่พระไชยเชษฐา” เพราะเช่ือวา่พระพทุธรูปองค์นีพ้ระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

                                                   
3 เมืองแก่นท้าว เป็นชมุชนโบราณขนาดใหญ่ในลุม่แมน่ า้เหือง ปัจจบุนัอยูใ่นเขตเมอืงแกน่ท้าว 
แขวงไชยะบรีุ สปป.ลาว 
4 เมืองซายขาว เป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น า้เลย ปัจจุบนัอยู่ในเขตชุมชนบ้าน
ทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 
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ทรงสร้างไว้ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระพุทธรูปหลวงพ่อพระไชยเชษฐาท่ี  
วดัถ า้สวุรรณคหูา (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 
77) ซึ่งมีจารึกระบุว่าสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.2125 (กรมศิลปากร, 2529: 239 - 242) 
และเม่ือพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีส าคญัท่ีหลงเหลืออยู่คือ อูบมุง
ประดิษฐานพระพุทธรูปในวิหารวัดศรีคูณเมืองซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรม
ล้านช้างนัน้ค่อนข้างท่ีจะได้รับรูปแบบศิลปะล้านนาเป็นอย่างมาก ซึ่งรูปแบบ
ศิลปะล้านนาท่ีปรากฏในอาณาจกัรล้านช้างส่วนใหญ่สร้างขึน้ในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 อนัเป็นช่วงเวลาท่ีราชส านักล้านช้างมี
ความสมัพนัธ์กบัราชส านกัล้านนาอย่างมาก 
 ในช่วงเวลาดังกล่าว (พุทธศตวรรษท่ี 21 - 22) ยังพบว่ามีร่องรอย
โบราณสถานภายในบริเวณเมืองหนองบัวท่ีถูกสร้างขึน้ เช่น โบราณสถาน 
วัดมหาชัย อยู่ริมหนองบัวทางทิศตะวันตก ภายในบริเวณมีเนินดินท่ีปกคลุม
ก้อนอิฐขนาดใหญ่ ซึง่สนันิษฐานว่าเป็นฐานพระเจดีย์ท่ีพงัทลาย พระเจดีย์นีเ้ดิม
ทีคงเป็นพระเจดีย์ส าคัญประจ าเมืองหนองบัว (ธีระวัฒน์ แสนค า, 2560: 47  
- 63) เป็นต้น จะเห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีชุมชนโบราณระดับหมู่บ้าน
เกิดขึน้ในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองหนองบวั ซึ่งรวมทัง้ชุมชนโบราณบ้านล าภูก็
นา่จะเกิดจากการขยายตวัของเมืองหนองบวัในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 - 22  
 
ชุมชนโบราณบ้านล าภู: ชุมชนใหญ่คู่กับชุมชนโบราณเมืองหนองบัว 
 ชมุชนโบราณบ้านล าภูอยู่ห่างจากพืน้ท่ีศนูย์กลางเมืองหนองบวัมาทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในวัดโพธ์ิศรีหรือวัดหายโศก 
ซึ่งเป็นวดัประจ าชุมชนบ้านล าภู ยงัเคยปรากฏร่องรอยศาสนสถานก่อด้วยอิฐ 
แตปั่จจบุนัถกูโบสถ์สร้างทบัไปแล้ว ในโบสถ์ของวดันีเ้ป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อ
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พระพุทธศรีวิชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปัน้ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ หน้าตัก
กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.90 เมตร (ทศพล จังพานิชย์กุล, 2547: 217) พระพักตร์
กลม พระนาสิกใหญ่ พระวรกายอวบ สวมเทริดเหนือพระเศียร และมีลายปนูปัน้
ประดบัตามชายจีวร ศิลปะล้านช้าง สนันิษฐานว่าคงสร้างขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 
22 - 23 มีการพบพระพุทธรูปหินแกะสลัก พระพุทธรูปโลหะขนาดเล็กและ
กงัสดาลส าริดด้วย  
 นอกจากนี ้ทางทิศตะวนัตกของชมุชนบ้านล าภูในปัจจุบนัใกล้กับห้วย
กุดดินจ่ีบริเวณกุดหลด ยังมีร่องรอยของโบราณสถานก่อด้วยอิฐ แต่ว่าถูกขุด
ท าลายจนไม่เหลือซากอิฐแล้ว จากค าบอกเล่าของชาวบ้านล าภูระบวุ่าในบริเวณ
โบราณสถานแห่งนีเ้คยมีการขุดพบพระพุทธรูปทองค าขนาดเล็ก พระพุทธรูป
ส าริดและพระบุเงิน อาวุธโบราณ เช่น ใบหอก ดาบ ตลอดจนภาชนะดินเผา
จ านวนหนึ่ง และยงัมีซากโบราณสถานอยู่บริเวณกลางหมู่บ้าน แต่ปัจจุบนัถูก
ท าลายจนไม่เหลือร่องรอยแล้ว (ช่วง พาลกลุ, 2561) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชุมชน
โบราณบ้านล าภูอาจเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ท่ีมีการสร้างศาสนสถานทาง
พระพุทธศาสนาขึน้ในชุมชนอย่างน้อย 3 แห่ง ท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีน่าตัง้
ข้อสงัเกตคือ ช่ือสร้อยท้ายว่า “ล าภู” ในช่ือเมืองหนองบวัล าภู อาจจะมาจากช่ือ
ชุมชนโบราณบ้านล าภู ซึ่งเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่ท่ีอยู่ใกล้กับชุมชนโบราณ
เมืองหนองบวัก็เป็นได้  
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

10 

 

 
   
  ภาพที ่2 หลวงพ่อพระพทุธศรีวิชยั  
  วดัโพธ์ิศรี พระพทุธรูปปนูป้ันทีมี่        
  ความส าคญัของชมุชนโบราณบ้านล าภู 

 
 
 
  
 
ข้อสังเกตเก่ียวกับการเรียกช่ือชุมชนโบราณเมืองหนองบัวคู่กับชุมชน
โบราณบ้านล าภ ู
 จากการสืบค้นเอกสารหลักฐานประวัติศาสตร์ของผู้ เขียนพบว่าช่ือ 
“หนองบัวล าภู ”  เป็นช่ือปรากฏในเอกสารจ านวนมาก โดยเฉพาะใน
เอกสารรายงานว่าด้วยเร่ืองเจ้าอนุเมืองเวียงจันทน์เป็นกบฏ จ.ศ.1189 (พ.ศ.
2370) บ้างก็เรียกว่าเมืองหนองบัวล าภู บ้านหนองบัวล าภูหรือหนองบัวล าภู
เฉยๆ ก็มี (จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 13 - 116) เหตุท่ีปรากฏการ
เขียนช่ือเมืองหนองบัวล าภูในเอกสารจดหมายเหตุนัน้ เน่ืองจากพืน้ท่ีเมือง
หนองบวัล าภูมีความเก่ียวข้องและเป็นสมรภูมิส าคญัแห่งหนึ่งในการปะทะกัน
ระหวา่งกองทพัสยามกบักองทพัเวียงจนัทน์ในศกึเจ้าอนวุงศ์ (พ.ศ.2369 - 2371) 
และเป็นเอกสารประวตัิศาสตร์ท่ีเก่าท่ีสดุท่ีเรียกช่ือชมุชนโบราณเมืองหนองบวัว่า 
“เมืองหนองบวัล าภ”ู เทา่ท่ีผู้ เขียนสามารถสืบค้นได้ 
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 ในบนัทกึค าให้การของพญานรินทร์สงคราม เจ้าเมืองส่ีมมุ (ปัจจบุนัเป็น
ชมุชนโบราณในเขตอ าเภอจตัรัุส จงัหวดัชยัภูมิ) ท่ีในช่วงศกึเจ้าอนวุงศ์นัน้ได้ถูก
ตัง้ให้เป็นเจ้าเมืองหนองบวัล าภูเพราะคอยรับศึกท่ียกมาจากกรุงเทพมหานคร 
ในค าให้การดังกล่าวผู้ บันทึกค าให้การได้เขียนช่ือเมืองหนองบัวล าภูว่า 
“หนองบวัล าภู” ทกุแห่ง เช่น “...แล้วอ้ายอณุกบัอ้ายสทุธิสารข้าพเจ้าก็ภากนัข้ึน
มาถึงบ้านหนองบัวล าภู อ้ายอณุตั้งให้เปนเจ้าเมืองหนองบัวล าภู แล้ว
อ้ายอะณุจัดแจงให้ตั้งค่ายไม้จริงยาว 30 เส้น กวาง 16 เส้น อ้ายอณุจัดให้
ข้าพเจ้ากบัอ้ายปหลดัหนองบัวล าภูคนเก่า...” (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 
2530: 77)  
 ซึ่งสอดคล้องกบัการเรียกช่ือเมืองหนองบวัล าภูใน “นิราสทพัเวียงจนัท์” 
พระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าทับในกรมหลวงเสนีบริรักษ์ ซึ่งได้เดินทางไปกองทัพ
หน้าของกรมหม่ืนนเรศโยธีและกรมหม่ืนเสนีบริรักษ์ในการยกทพัไปปราบปราม
เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 ได้เรียกช่ือเมืองหนองบัวล าภูว่า “หนองบัวล าภู” ดัง
ปรากฏในบทนิราศว่า “...สดบัข่าวว่าลาวมาตัง้สู้ ที่หนองบัวล าภูเป็นค่ายขัน 
ท าที่มัน่กัน้ทางไปเวียงจันท์ ทัง้แปดพนัคอยท่าจะราวี...” (หม่อมเจ้าทบัในกรม
หลวงเสนีบริรักษ์, 2473: 75 - 76) 
 พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหัตถเลขาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 4 มีรับสัง่ให้พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหลวงวงษา ธิราช
สนิท ทรงช าระพระราชพงศาวดารใหม่ในปี พ.ศ.2398 เรียกช่ือเมืองหนองบวัล าภู
วา่ “หนองบัวล าภู” (พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา (ภาคจบ), 2505: 
418) ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารชัน้หลังคือ พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานซึ่ง
รวบรวมและเรียบเรียงโดยหม่อมอมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเณจร) ซึ่งเคยเป็น
ปลดัมณฑลอีสาน ตีพิมพ์ครัง้แรกในปี พ.ศ.2458 เรียกช่ือเมืองหนองบวัล าภูว่า 
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“บ้านหนองบัวล าภู” (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 201) และต านานเมืองจ าปา
ศกัดิ์ฉบบัพระยามหาอ ามาตยาธิบดี ข้าหลวงหวัเมืองลาวฝ่ายตะวันออก ก็ได้
กล่าวถึงเมืองหนองบวัล าภูในช่ือ “บ้านหนองบัวล าภู” (พระยามหาอ ามาตยาธิ
บดี, 2512: 160 - 161)  
 ท่ีมาของช่ือ “หนองบวัล าภู” นัน้ยงัมีความคลุมเครืออยู่ในบางประเด็น 
แน่นอนว่า “หนองบวั” ในท่ีนีคื้อช่ือของหนองน า้ขนาดใหญ่อนัอยู่ในบริเวณท่ีตัง้
ของเมืองหนองบวัล าภแูน ่แตค่ าวา่ “ล าภ”ู นัน้ไมป่รากฏท่ีมาอยา่งชดัเจน บางทา่น 
สนันิษฐานว่ามาจากค าว่า “ลุ่มภู” เพราะท่ีตัง้เมืองหนองบวัล าภูนัน้เป็นพืน้ท่ีลุ่ม
เชิงเขาหรืออยูต่ดิกบัภเูขา ในขณะท่ีค าวา่ “ล า” ยงัเป็นค าโบราณมีความหมายว่า 
ล า้, ยิ่ง, ล้น (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1057) ได้อีกด้วย ค าว่า “หนองบวัล าภู” 
จงึอาจหมายถึง หนองน า้ท่ีมีบวัขึน้อยูจ่ านวนมาก มีดอกใบชสูงูดเูหมือนล้นออก
จากขอบหนองมองแล้วเป็นแนวคล้ายภเูขาก็เป็นได้ 
 ในขณะเดียวกัน เม่ือพิจารณาจากเอกสารรายงานว่าด้วยเร่ืองเจ้าอนุ
เมืองเวียงจันทน์เป็นกบฏ จ.ศ.1189 (พ.ศ.2370) ซึ่งเป็นเอกสารจดหมายเหตท่ีุ
เขียนขึน้ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 ก็ปรากฏว่า
มีช่ือ “บ้านล าภู” ปรากฏอยู่ในค าให้การของพญานรินทร์สงครามว่า “...อ้ายอณุ
จดัให้ข้าพเจ้ากบัอ้ายปหลดัหนองบวัล าภูคนเก่า  อายวรจกับ้านบวั อ้ายท ามวง
บ้านเทวี อายอปุราชาบ้านภูเวียง อ้ายอระวงบ้านโหมโคด อ้ายตนามบ้านล าภู 
คมุไพร่พรรแปดร้อยคน ปืนคาบสินลา 300 บอกอยู่รักษาค่าย...” (จดหมายเหตุ
รัชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 77)   
 ผู้ เขียนมีความเห็นเป็นเบือ้งต้นว่า ช่ือ “หนองบวัล าภู” นา่จะมาจากการ
เรียกช่ือชุมชนโบราณขนาดใหญ่ทัง้ 2 ชุมชน ท่ีอยู่ติดกับหนองบัวรวมกัน คือ
ชมุชนโบราณเมืองหนองบวักบัชมุชนโบราณบ้านล าภ ูเพราะในสมยัพระเจ้าฟ้างุ้ม 
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ท่ีปรากฏตามนิทานเร่ืองขุนบรมราชาก็เรียกช่ือเมืองหนองบัวล าภูนีว้่า “เมือง
หนองบวั” เท่านัน้ (กรมศิลปากร, 2545: 156) ไม่ได้มีค าว่า “ล าภู” ต่อท้ายเลย 
ดงันัน้ ค าวา่ “หนองบวัล าภ”ู จงึเกิดขึน้ในสมยัหลงั การเรียกช่ือชมุชนท่ีอยู่ติดกัน
ให้เป็นช่ือเดียวนัน้ ปัจจบุนัก็ยงัมีการใช้เรียกติดปากอยู่ทัว่ไป พบได้ทัง้ในพืน้ท่ี
ภาคอีสานและภูมิภาคอ่ืน ซึ่งท่ีมาของช่ือต่อท้ายนีย้ังต้องมีการศึกษาค้นคว้า
อยา่งลุม่ลกึตอ่ไป (ดเูพิ่มใน ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558 ก: 120 - 128) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ต าแหน่งทีต่ ัง้ชมุชนโบราณบา้นล าภูและชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภู 
(ปรบัปรุงจาก: Google earth, ออนไลน์: 17 มกราคม 2561) 
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แต่อย่างไรก็ดี ช่ือ “เมืองหนองบวัล าภู” คงเป็นช่ือท่ีคุ้นเคยจากบุคคล 
ภายนอกทัง้ฝ่ายลาวและฝ่ายสยามมาตลอด อย่างน้อยก็ตัง้แต่ปี พ.ศ.2370  
เป็นต้นมา ดงัจะเห็นได้จากข้อความในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา 
แม้จะระบุข้อความในพระราชพงศาวดารก่อนหน้าแล้วว่า มีการตัง้ช่ือเมือง
หนองบวัล าภูใหม่ว่า “จ าปานครขวางกาบแก้วบวับาน” แต่ข้อความในส่วนต่อ
จากนีก็้ยังคงเรียกช่ือเมืองหนองบวัล าภูว่า “เมืองหนองบวัล าภู” อยู่ (พระราช
พงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา (ภาคจบ), 2505: 418)  
 แสดงให้เห็นว่าช่ือ “หนองบวัล าภู” เป็นช่ือท่ีรับรู้ของผู้คนสมยันัน้มาก
ท่ีสุด แม้แต่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวง 
มหาดไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ซึ่ง
รับผิดชอบการจดัการปกครองหวัเมืองก็ยงัทรงรับรู้และเรียกช่ือเมืองหนองบวัว่า 
“หนองบัวล าภู ” ทัง้ยังได้ทรงเปล่ียนช่ือเมืองหนองบัวล าภูจากช่ือเมือง
กมทุธาสยัในสมยันัน้มาเป็นช่ืออ าเภอหนองบวัล าภูด้วย (สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยา 
นริศรานวุดัตวิงศ์ และสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2505: 238 - 239) 
 ดงันัน้ ผู้ เขียนจึงมีความเห็นว่า ค าว่า “หนองบัวล าภู” น่าจะเกิดขึน้
ภายหลังจากการเกิดขึน้ของชุมชนโบราณบ้านล าภูและเร่ิมมีการเรียกอย่าง
จริงจงัในช่วงท่ีชุมชนโบราณบ้านล าภูมีความรุ่งเรืองและขยายเป็นชุมชนระดบั
หมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 - 24 เป็นอย่างน้อย ซึ่ง
ความส าคญัได้แสดงให้เห็นผ่านความสามารถของชมุชนโบราณบ้านล าภูในการ
สร้างพระพุทธรูปปนูปัน้ขนาดใหญ่ขึน้ประจ าชุมชน อนัสะท้อนให้เห็นว่าชุมชน
โบราณบ้านล าภท่ีูมีความส าคญัคูก่บัชมุชนโบราณเมืองหนองบวัได้เป็นอย่างดี 
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ศึกพระวอพระตากับชุมชนโบราณบ้านล าภู 
 ด้วยความท่ีเมืองหนองบวัมีทิวเขาภูพานค าทอดยาวขวางกัน้ระหว่าง
เมืองหนองบัวกับเมืองเวียงจันทน์ โดยมีช่องข้าวสารเป็นช่องเขาบนเส้นทาง
คมนาคมไปมาระหว่างกันท่ีส าคญัมาโดยตลอด ปัจจุบนัช่องข้าวสารอยู่ในเขต
รอยต่อระหว่างอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู กับอ าเภอบ้านผือ 
จงัหวดัอดุรธานี (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2554: 41 - 45) การมีทิวเขากัน้ระหว่างเมือง
หนองบวักับศูนย์อ านาจรัฐน่าจะท าให้เมืองหนองบัวมีความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเองระดบัหนึ่งและมีความเหมาะสมกับการสร้างอ านาจซ่องสุมไพร่
พล ดงัปรากฏหลกัฐานว่าพระวอและพระตาซึ่งเป็นขุนนางผู้ ใหญ่ของราชส านัก
เวียงจนัทน์เลือกเมืองหนองบวัเป็นท่ีซ่องสุมก าลงัไพร่พลเพ่ือแยกการปกครอง
ออกจากราชส านกัเวียงจนัทน์ในรัชกาลพระเจ้าสิริบญุสาร 
 ในปี พ.ศ.2302 พระวอและพระตาเกิดความขดัแย้งกบัพระเจ้าสิริบญุสาร 
ด้วยสาเหตุใดไม่แจ้งชัด ได้พาไพร่พลและญาติพ่ีน้องของตนอพยพมาตัง้แข็ง
เมืองท่ีเมืองหนองบวัไพร่พล 20,000 คนเศษ สว่นท่ีเหลือกระจายไปตัง้อยูท่ี่เมือง
ผ้าขาวพนันาหม่ืนเศษโดยการน าของหลวงราชโภชไนยและอีกหม่ืนเศษไปตัง้อยู่
ท่ีเมืองภูเวียงโดยการน าของท้าวนาม ประกาศตนเป็นอิสระไม่ขึน้กบัเวียงจนัทน์ 
(สิลา วีระวงส์, 2539: 140) พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาบนัทกึไว้วา่ 
สร้างขึน้เป็นเมืองตัง้ค่ายเสาไม้แก่น (พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา 
(ภาคจบ), 2505: 418) และให้ช่ือเมืองใหม่นีว้่า “นครเข่ือนขันธ์กาบแก้วบัว
บาน” (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 186) และอาจมีความพยายามตรากฎหมาย
ขึน้มาใช้เองภายในเมืองด้วย (สวุิทย์ ธีรศาศวตั, 2549: 143 - 160) 
 พระเจ้าสิริบญุสารได้พยายามสง่ทหารมาตีเมืองหนองบวั สู้รบกนัอยู่ได้
ประมาณ 3 ปี ฝ่ายพระวอและพระตาเกรงวา่จะไมส่ามารถต้านทานได้จงึสง่สาส์น



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

16 

ไปขอความช่วยเหลือจากกองทัพพม่าท่ี เมืองเชียงใหม่ แต่กลับถูกฝ่าย 
พระเจ้าสิริบญุสารท าการเกลีย้กล่อมกองทพัพม่าให้เข้าร่วมด้วย พากนัยกมาตี
เมืองหนองบวั (หมอ่มอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 201 - 202) 
 จนถึงปี พ.ศ.2322 พระเจ้าสิริบญุสารสามารถตีเมืองหนองบวัได้ ท าให้
พระวอและพระตาพาไพร่พลอพยพหนีลงไปทางใต้พร้อมด้วยไพร่พลจากเมือง 
ผ้าขาวพนันาและเมืองภูเวียง ไปจนถึงเขตเมืองนครจ าปาศกัดิ์ เพ่ือพึ่งพระบรม
โพธิสมภารเจ้าไชยกุมาร เจ้านครจ าปาศกัดิ์ แล้วตัง้บ้านเมืองอยู่บริเวณบ้านดู่
บ้านแก ตอ่มาได้เกิดการผิดใจกนัของฝ่ายพระวอและพระตากบัเจ้าไชยกมุาร จงึ
ได้พาไพร่พลมาตัง้อยู่ท่ีดอนมดแดง และมีพัฒนาการของชุมชนกลายมาเป็น
เมืองอบุลราชธานีในทกุวนันี ้(คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจดัท าหนงัสือ, 2535: 
7 - 9) 
 สงครามดงักล่าว น่าจะท าให้ชุมชนโบราณบ้านล าภูได้รับผลกระทบ
อย่างมาก เน่ืองจากตัง้อยู่ติดกับเมืองหนองบวัอนัเป็นพืน้ท่ีสงคราม และมีเร่ือง
เล่าภายในชุมชนท่ีกล่าวถึงประวตัิศาสตร์ช่วงหนึ่งของชุมชนบ้านล าภูว่า “...ผู้
เฒ่าเผ่ินเว่าว่าบ้านล าภูเคยฮ้าง ตัง้แต่ปางพระวอพระตาหนีไปสร้างเมืองอบุล...” 
(พระอธิการสมบตัิ อินฺทปญฺโญ, 2561) เร่ืองเล่านีส้ะท้อนให้เห็นถึงความทรงจ า
ของท้องถ่ินท่ีบอกเล่าเป็นมุขปาฐะสืบต่อกันมาเก่ียวกับเหตุการณ์ศึกพระวอ 
พระตา ท่ีชมุชนโบราณบ้านล าภไูด้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าวนีด้้วย 
 
ชุมชนโบราณบ้านล าภูกับศึกเจ้าอนุวงศ์ 
 หลังจากกลุ่มพระวอและพระตาหนีภาวะสงครามไปในลุ่มแม่น า้มูล  
เมืองหนองบัวและชุมชนใกล้เคียงคงถูกทิง้ร้างไประยะหนึ่ง เม่ือสงครามสงบ
หลังจากท่ีกองทัพกรุงธนบุรีซึ่งมีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพ ท า
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สงครามเข้ายึดราชส านักเวียงจันทน์ได้ ทูลเชิญพระเจ้าสิริบุญสารพร้อมด้วย 
พระราชวงศ์ส่วนหนึ่งลงไปยังกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2322 แล้วตัง้พระยาสุโพ 
ขนุนางเมืองเวียงจนัทน์เป็นผู้ รักษาเมือง (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2540: 102) และ
คงมีผู้ คนส่วนหนึ่งท่ีหลบหนีภัยสงครามขึน้เขาเข้าป่ากลับลงมาตัง้ถ่ินฐาน
ตามเดิม รวมทัง้บริเวณชุมชนโบราณบ้านล าภูก็น่าจะมีผู้ คนกลับเข้ามาตัง้
บ้านเรือนอีกครัง้เช่นเดียวกัน ดงัปรากฏหลกัฐานว่าในปี พ.ศ.2369 - 2370 ก็ยงั
พบว่าเมืองหนองบัวคงมีสถานะเป็นเมืองอยู่ มีเจ้าเมืองปกครอง และปรากฏ
หลกัฐานท่ีกล่าวถึงช่ือบ้านล าภู แต่ช่วงเวลาดงักล่าวนีก็้เข้าสู่ภาวะสงครามอีก
ครัง้ เราเรียกศกึครัง้นีว้า่ “ศกึเจ้าอนวุงศ์” 
 กองทัพเวียงจันทน์น าโดยเจ้าอนุวงศ์ได้น าไพร่พลจากเมืองต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา ยึดเมืองนครราชสีมาได้ ต่อมาเม่ือ
ทราบขา่วว่ากองทพัสยามยกขึน้มาจากกรุงเทพมหานครจึงถอยทพักลบัมาตัง้รับ
ศึกอยู่ท่ีเมืองหนองบัว เน่ืองจากว่าเมืองหนองบัวเป็นเมืองใหญ่ท่ีตัง้อยู่ใน
เส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปยงัเมืองเวียงจนัทน์ และมีการน าเสาไม้มาตัง้ร้อย
เอ็นเป็นแนวก าแพงรอบตวัเมือง (หม่อมเจ้าทบัในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 2473: 
77) สว่นเจ้าอนวุงศ์ไปตัง้คา่ยคอยดสูถานการณ์ศกึท่ีช่องข้าวสาร 
 การปกครองภายในเมืองหนองบวั เจ้าอนวุงศ์ได้ตัง้ให้พญานรินทร์ (หรือ
พญานรินทรสงคราม) เจ้าเมืองส่ีมุม มาเป็นเจ้าเมืองเพ่ือรับศึกท่ียกมาจาก
กรุงเทพฯ พร้อมด้วยขนุนางท้องถ่ินหลายคน เชน่ ปลดัเมืองหนองบวัล าภูคนเก่า 
เป็นต้น คมุไพร่ 1,800 คน ปืนคาบศิลา 300 กระบอก มีการน าเสาไม้มาตัง้ร้อย
เอ็นปักเป็นแนวก าแพง (หม่อมเจ้าทบัในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 2473: 77) ยาว 
30 เส้น กว้าง 16 เส้น (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 77) ปอ้งกนัรักษา
เมือง 
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 พญานรินทร์ได้น าก าลงัไพร่พลเมืองหนองบวัตอ่สู้อย่างสามารถและฆ่า
ฟันทหารสยามล้มตายลงเป็นจ านวนมาก แต่สุดท้ายไพร่พลของพญานรินทร์ก็
ถูกกองทพัสยามจ านวน 5 กอง ก าลงัไพร่พล 8,400 คน ท่ีมีกรมหม่ืนนเรศโยธี
เป็นแม่ทพั และกรมหม่ืนเสนีบริรักษ์เป็นแม่ทพัหน้าท่ีสองก็เข้าตีเมืองหนองบวั
แตกในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2370 (สวุิทย์ ธีรศาศวตั, 2543: 125) ซึ่งส่งผลให้
เมืองหนองบวัและชุมชนโดยรอบถูกท าลายเป็นอย่างมาก รวมทัง้ชมุชนโบราณ
บ้านล าภดู้วย ผู้คนแตกกระจดักระจายไปตามป่า บางสว่นถกูกวาดต้อนลงไปยงั
กรุงเทพฯ และเมืองในท่ีราบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาและแม่น า้สาขา (ธีระวัฒน์  
แสนค า, 2558 ข: 15 - 18)  
 จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนโบราณบ้านล าภูน่าจะได้รับ
ผลกระทบจากสงครามในปี พ.ศ.2370 อย่างมากเช่นเดียวชุมชนโบราณเมือง
หนองบวั ทัง้นี ้เน่ืองจากว่ามีชาวบ้านล าภช่ืูอ “อ้ายตนาม” ซึง่อาจเป็นผู้น าชุมชน
ได้เป็นผู้น าทหารรักษาเมืองหนองบวัภายใต้การบญัชาการของพญานรินทร์ การ
ปรากฏช่ือบุคคลดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกับสงครามในครัง้นี ้
ของชุมชนบ้านล าภูได้เป็นอย่างดี ด้วยความท่ีชุมชนบ้านล าภูอยู่ติดกับเมือง
หนองบวัอาคารบ้านเรือนน่าจะถูกเผาท าลายหรือทิง้ร้างไปด้วย ในขณะท่ีผู้คน
ส่วนหนึ่งคงถกูกวาดต้อนไปโดยทัง้กองทพัเวียงจนัทน์และกองทพัสยาม ทัง้ยงัมี
ความเป็นไปได้ว่ามีผู้คนอีกส่วนหนึ่งได้หนีการถูกกวาดต้อนขึน้ไปอยู่ตามภูเขา
และพืน้ท่ีป่าลึก ด้วยเหตดุงักล่าวนีเ้องจึงท าให้ศาสนสถานภายในชมุชนโบราณ
บ้านล าภูทัง้สองแห่งถูกทิง้ร้างไปด้วย และภายหลังมีเพียงวัดโพธ์ิศรีเท่านัน้ท่ี
ได้รับการบูรณะและพัฒนาเป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษาในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษ 24 
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บทส่งท้าย 
 หากจะกล่าวโดยสรุปเก่ียวกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณ
บ้านล าภูแล้ว ก็จะพบว่าชุมชนโบราณแห่งนีเ้ร่ิมมีหลักฐานประวัติศาสตร์  
โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนมาตัง้แต่
ประมาณปลายพทุธศตวรรษท่ี 23 ชมุชนโบราณบ้านล าภมีูพฒันาการของชุมชน
เช่ือมโยงกับชุมชนโบราณเมืองหนองบัวซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ของอาณาจักร 
ล้านช้าง จนท าให้มีการเรียกช่ือชุมชนโบราณทัง้สองแห่งว่า “หนองบัวล าภู” 
ตอ่มาชมุชนโบราณบ้านล าภูได้เผชิญกับภาวะสงครามอย่างน้อย 2 ครัง้ และใน
ศกึเจ้าอนวุงศ์ พ.ศ.2370 ท าให้ชมุชนและศาสนสถานภายในเขตชมุชนถกูทิง้ร้าง 
เม่ือเหตกุารณ์ทางการเมืองเป็นปกติจึงมีผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานและฟืน้ฟูชุมชน
ใหม่อีกครัง้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 และมีพัฒนาการของชุมชนมาเป็น
ชมุชนบ้านล าภใูนปัจจบุนั 
 จากท่ีผู้ เขียนกล่าวมาข้างต้นก็จะเห็นได้ว่า ในบริเวณรอบๆ เมือง
หนองบวัล าภูได้มีการพบหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรม 
ท่ีน่าสนใจมากมาย เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ชมุชนโบราณบ้านล าภูจึงควรแก่
การศกึษาและถ่ายทอด เพ่ือให้อนชุนรุ่นหลงัได้ศึกษาเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ และ
พัฒนาประยุกต์ใช้ข้อมูลนัน้เพ่ือสร้างสรรค์ชุมชนท้องถ่ิน ควบคู่กับความ
พยายามในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน และการสนบัสนุน
ของหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน อนัจะสามารถน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อ
การพฒันาท้องถ่ินให้มัน่คงยัง่ยืนตอ่ไป 
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