
เมืองโบราณศรีเทพ 

โดย ผศ.จิรัฐิ เจรญิราษฎร 

 “เมืองศรีเทพ” ตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
วานาจะเปนช่ือเดิมท่ีเพ่ิงจะมาเปล่ียนเปนช่ือ   “เมืองวิเชียรบุรี”       ในสมัยรัชกาลท่ี ๓   แตชาวบาน
ในทองถ่ินเรียกวา “เมืองอภัยสาลี” เม่ือ พ.ศ.๒๔๔๗ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงฯ จึงไดทรงเดินทาง
มาสํารวจพบวาเปนเมืองโบราณราง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุเปนจํานวนมาก ทรงเรียกช่ือ
เมืองนี้วา “เมืองศรีเทพ” จากการขุดคนทางโบราณคดีของกรมศิลปากร สรุปวา เมืองโบราณศรีเทพ 
เปนท่ีอยูอาศัยของชุมชนมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในราวพุทธศตวรรษท่ี ๗ จนถึง
พุทธศตวรรษท่ี ๑๑ จึงไดมีอารยธรรมของอินเดียแพรเขามา จนสมัยพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๖ เปน
สมัยท่ีเมืองศรีเทพรับวัฒนธรรมทวารวดีท่ีคงจะแพรขึ้นมาจากลุมแมน้ําเจาพระยา เปนวัฒนธรรม
ทางพุทธศาสนา แตในเวลาเดียวกันศาสนาพราหมณหรือฮินดูก็แพรเขามาดวย จนถึงสมัยพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๗ – ๑๘ เมืองโบราณศรีเทพก็ไดรับอิทธิพลของเขมรโบราณเขามาแทนท่ี 

 ตัวเมืองโบราณศรีเทพ ปจจุบันตั้งอยูในเขตตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 
อยูระหวางบานบึงนาจานทางทิศตะวันตกกับบานศรีเทพนอยทางทิศตะวันออก และบานสระปรือ
ทางทิศเหนือ เปนเมืองท่ีเคยอยูในเขตปกครองของอําเภอวิเชียรบุรี เมืองศรีเทพมีลักษณะเปนเมือง
แฝดท่ีสรางอยูชิดติดกัน ๒ เมือง เรียกวา “เมืองใน” และ “เมืองนอก” พ้ืนท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ๕๐ เมตร อยูหางจากแมน้ําปาสักประมาณ ๖ กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีของเมืองในมีลักษณะ
เปนท่ีราบลอนลูกคล่ืน พ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ ๑,๓๐๐ ไร ลักษณะเปนรูปเกือบกลม ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีชองประตูเมืองเปนทางเขาออก ๖ ชองทาง มีสระน้ําและหนอง
น้ําอยูท่ัวไปราว ๗๐ สระ สระท่ีสําคัญและมีขนาดใหญท่ีสุด คือสระปรางค  เขตเมืองนอก อยู
ทางดานทิศตะวันออกของเมืองใน ลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผามุมมน พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลาดเชิงเขา
ทางทิศตะวันออกมาทิศตะวันตก มีพ้ืนท่ีราว ๑,๕๘๙ ไร มีชองประตูเขาออกนอกเมือง ๖ ชองทาง 
และเช่ือมตอกับเมืองใน ๑ ชองทาง มีสระน้ําอยูท่ัวไป ประมาณ ๓๐ สระ สระน้ําขนาดใหญอยูกลาง
เมืองคอนไปทางทิศเหนือ เรียกวา สระขวัญ พ้ืนท่ีท้ังสองเมืองรวมกันราว ๒,๘๘๙ ไร หรือ
ประมาณ ๔.๗ ตารางกิโลเมตร มีคูน้ําขนาดใหญลอมรอบตัวเมืองท้ังสองเมือง และมีคันดินกั้นเปน
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๒ 

 

กําแพงเมืองอีกช้ันหนึ่ง กําแพงเมืองของเมืองในสูงประมาณ ๖ เมตร กวางประมาณ ๒๐ เมตร ความ
ยาวโดยรอบกําแพง ๕,๐๐๐ เมตร หนาตัดกําแพงเปนเนินดินรูปวงรี ดานนอกกําแพงมีคูน้ําลอมรอบ 
สวนกําแพงของเมืองนอกเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผามุมมน ยาวดานละประมาณ ๒ กิโลเมตร กวางดาน
ละประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร หนาตัดกําแพงเปนคันดินรูปครึ่งวงรี สูงประมาณ ๖ เมตร กวาง ๒๐ 
เมตร ยาวโดยรอบ ๗,๐๐๐ เมตร มีคูน้ําลอมรอบกําแพงคูเมือง กวางประมาณ ๕๐ – ๗๐ เมตร 
ปจจุบันภายในเมืองในไมมีประชาชนเขาไปตั้งหลักแหลงอยูอาศัย เนื่องจากมีความเช่ือวาเจาท่ีแรง 
ใครเขาไปอยูจะเจ็บไขไดปวย สวนเมืองนอกมีเพียงประชาชนบางครอบครัวเขาไปใชประโยชนทํา
เกษตรกรรมและเล้ียงสัตวในพ้ืนท่ีบางสวน สําหรับคูเมืองนั้นแตเดิมตื้นเขิน ปจจุบันไดรับการขุด
ลอกแลวท้ังเมืองในและเมืองนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพอุทยานศรีเทพ 

 ในสวนท่ีเปนโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีพบ ณ เมืองโบราณศรีเทพนั้น มีเปนจํานวน
มาก  ดังนี้คือ โบราณสถานภายในเมืองใน ๔๘ แหง ซ่ึงปจจุบันไดรับการขุดแตงและบูรณะ
หมดแลว โบราณสถานในเมืองนอกมี ๕๔ แหง ยังไมไดขุดแตงบูรณะ และภายนอกเมืองมี
โบราณสถานกระจายอยูอีกราว ๕๐ แหง ในโบราณสถานท่ีกลาวมานี้ลวนพบโบราณวัตถุตางๆ 
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๓ 

 

มากมาย โบราณสถานและโบราณวัตถุท้ังหลายเหลานี้ ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน
ไปตามยุคสมัย ไดแกวัฒนธรรมทวารวด ีวัฒนธรรมเจินละ และวัฒนธรรมเขมรโบราณ แตสําหรับ
ในสมัยพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๖ นั้น เมืองศรีเทพไดรับวัฒนธรรมทวารวดี จะเห็นไดจากการขุด 
คูน้ําคันดิน เปนกําแพงรอบเมืองตามวัฒนธรรมทวารวดี ซ่ึงนอกจากจะเปนการกักเก็บน้ําไวใชได
อยางเหลือเฟอแลว ยังเปนการสรางเครื่องกีดขวาง มิใหขาศึกเขามารุกรานไดโดยงายอีกดวย 
นอกจากนั้นโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยทวารวดีในเมืองศรีเทพโบราณยังมีอีกมาก เชน 

 ๑. โบราณสถานเขาคลังใน  เปนโบราณสถานขนาดใหญอยูกลางเมืองใน เปนศาสนสถาน
ในศาสนาพุทธ สันนิษฐานวา มีมาในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ มีกําแพงศิลาแลงลอมรอบบริเวณ   
โบราณสถานท่ีเปนประธานเหลืออยูแตสวนฐานส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด ๒๘ x ๔๔ เมตร สูง ๑๒ 

เมตร กอดวยศิลาแลง นาจะเปนฐานของสถูปขนาดใหญ สวนฐานท่ีเปนศิลาแลงนั้นฉาบปูนและมี
ลวดลายปูนปนประดับ ลวดลายช้ันลางสุดเปนแถวของลายกานขดท่ีนิยมกันอยูในสมัยทวารวดี 
ลวดลายช้ันบนขึ้นไปเปนรูปคนแคระและสัตว ทําทาแบกโบราณสถานนี้ ประดับอยู ซ่ึงเปน
ลักษณะของศิลปะทวารวดีเชนกัน ลักษณะเชนนี้คลายกับท่ีวัดโขลงสุวรรณคีรีตําบลคูบัว จังหวัด
ราชบุรี และท่ีฐานเจดียจุลประโทณ จังหวัดนครปฐม นอกจากนั้น ท่ีลานดานขวาของฐานสถูป
โบราณ ยังมีรองรอยของฐานสถูปหรือวิหารขนาดเล็ก กอดวยอิฐ เหลืออยู ๑ แหง  ภายในกําแพง
ศิลาแลงของโบราณสถานเขาคลังในนี้ ยังมีรองรอยของส่ิงกอสรางขนาดเล็ก เชนวิหาร เจดียราย 
และอาคารประกอบพิธีกรรมตางๆ อยูโดยรอบ การท่ีชาวบานเรียกช่ือวา เขาคลังใน เพราะตั้งอยูบน
เนินดินเหมือนภูเขา และเช่ือวาเปนคลังเก็บส่ิงของมีคา ท่ีตั้งอยูในเขตของเมืองใน 

 

 

 

      ภาพปูนปนประดับฐาน 
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๔ 

 

 ๒. โบราณสถานเขาคลังนอก ตั้งอยูท่ีบานสระปรือ  นอกเมืองหางออกไปทางทิศเหนือของ
เมืองในราว ๒ กโิลเมตร สภาพปจจุบันเปนโบราณสถานขนาดใหญ กวางประมาณ ๑๒๐ เมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร สูง ๗๐ เมตร ตรงกลางเนินมีหลุมลักลอบขุดเปนโพรงลงไป ทําใหเห็นการกอเรียงอิฐ
อยางชัดเจน ลักษณะสถาปตยกรรมอาจจะเปนเชนเดียวกับโบราณสถานเขาคลังใน 

 ๓. ธรรมจักรศิลา  เปนธรรมจักรศิลาขนาดใหญ  เดมิอยูท่ีเขาคลังนอก    แตปจจุบันถูก
นํามาตั้งอยูดานหนาของโบราณสถานเขาคลังใน ธรรมจกัรนี้มีเสนผาศูนยกลางราว ๑ เมตรเศษ 
ธรรมจักรเปนสัญลักษณในการประกาศธรรมของพุทธศาสนา ในสมัยทวารวด ี  นยิมติดตั้ง
ธรรมจักรไวบนยอดเสา ปกไวหนาสถูปสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพธรรมจกัรศิลา 

 ๔. เขาถมอรัตน   เปนเขาขนาดใหญตั้งอยูท่ีตําบลโคกสะอาด อําเภอศรีเทพ อยูหางไป
ทางดานทิศตะวันตกของเมืองโบราณศรีเทพประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ภายในถํ้าบนเขาแหงนี้มีภาพ
สลักนูนต่ําเปนพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว   พระพุทธรูปองคใหญเปนพระพุทธรูปประทับยืน 
ยกพระหัตถท้ังสองขาง สูงราว ๒.๕๐ เมตร แตพระหัตถและพระเศียรถูกสกัดออกไป สันนิษฐานวา
เปนพระพุทธรูปยืนปางปฐมเทศนาประทับยืนบนฐานกลีบบัวขนาดใหญ กับมีพระพุทธรูปประทับ
ยืนขนาดรองลงมา และพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ ถัดลึกเขาไปภายในถํ้ารวมท้ังหมด ๑๑ องค 
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นอกจากภาพจําหลักรูปพระโพธิสัตวและพระพุทธรูปแลว ยังมีภาพจําหลักเปนรูปสถูปเจดียและ
ธรรมจักรอยูดวย ภาพจําหลักเหลานี้สรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนามหายาน เปนลักษณะของศิลปะ
ทวารวด ีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๔ เศียรของประติมากรรมเหลานี้ถูกลักลอบตัดออกไป แตตอมา
ไดตามกลับมาได และเก็บรักษาไวท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

 ๕. จารึก ๑๐ หลัก   จารึกท่ีพบในเมืองศรีเทพ มีปรากฏอยูในปจจุบันมีจํานวน  ๑๐ หลัก แต
สวนใหญอยูในสภาพชํารุดแตกหัก ไมสามารถอานขอความไดสมบูรณ ซ่ึงมีดังนี ้

๑) จารึกเมืองศรีเทพ ลักษณะเปนเสาคอนขางกลม ทําดวยหินทรายเนื้อละเอียดสีเทา 
อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ จารึกดวยตัวอักษรปลลวะภาษาสันสกฤต ขอความกลาวถึงธิดา
ของฤๅษี 

๒) จารึกบานวังไผ  ลักษณะเปนเสาเหล่ียม ทําจากหินบะซอลต อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
๑๒ จารึกดวยอักษรปลลวะภาษาสันสกฤต ขอความเปนการประกาศการขึ้นครองราช ของพระเจา
แผนดินองคหนึ่ง 

๓) จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ  ลักษณะเปนแผนศิลาชํารุดแตกหัก อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๒ จารึกดวยตัวอักษรปลลวะภาษาบาลี ขอความเปนคาถาในพุทธศาสนา 

๔) จารึกบนฐานประติมากรรม  ลักษณะท่ีฐานประติมากรรมเปนแผนหินกลม และมีรู
ตรงกลาง อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ – ๑๓ จารึกดวยตัวอักษรปลลวะ ภาษาบาลี ขอความเปน
คาถาในพุทธศาสนาหินยาน 

๕) จารึกโบราณสถานหมายเลข ๐๙๙๖  ลักษณะฐานประติมากรรมเปนแผนหินกลม มีรู
ตรงกลาง อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๔ จารึกดวยตัวอักษรปลลวะ ภาษาบาลี ขอความเปน
คัมภีรในพุทธศาสนา 

๖) จารึกบนพระพิมพ ลักษณะเปนพระพิมพดินเผา ดานหนาจารึกตัวอักษรหลังปลลวะ 
ภาษาสันสกฤต ดานหลังจารึกดวยตัวอักษรจีน ภาษาจีน อายุราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๓-๑๔ ขอความ
ไมชัดเจน 
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๖ 

 

๗) จารึกบนพระพิมพดินเผาบานหนองสรวง   อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๔-๑๕ 
จารึกดวยตัวอักษรหลังปลลวะ ภาษาสันสกฤตท่ีใชในภาษามอญ ขอความเปนการถวายกุศล 

สวนจารกึหลักท่ี ๘, ๙ และ ๑๐ นั้น เปนจารึกท่ีทํามาจากหลักศิลา จารึกดวยตัวอักษรขอม 
เปนภาษาขอมและภาษาสันสกฤต มีอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๕ – ๑๖  ซ่ึงนาจะจารกึในชวงท่ี
อารยธรรมของเขมรโบราณเขามามีอิทธิพลในเมืองศรีเทพแลว 

๖ .  พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว   จากการขุดแตงโบราณสถานเขาคลังในและ
โบราณสถานหลายแหงในเมืองศรี เทพ   ไดพบพระพุทธรูปปูนปน   พระพุทธรูปดินเผา  
พระพุทธรูปหิน   พระพุทธรูปสําริด  และพระพิมพดินเผาจํานวนมาก   ท่ีเปนพระพุทธรูปปูนปน
สวนใหญจะชํารุดเหลือแตเศียร    นอกจากนั้นยังพบพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย ทําจากสําริด 
และปูนปนหลายองคท่ีโบราณสถานเขาคลังใน  องคหนึ่งทําดวยเงิน   และพบภาพพระโพธิสัตวศรี
อาริยเมตไตรยสลักบนผนังถํ้าเขาถมอรัตนอีกดวย  ท้ังหมดกําหนดอายุไดในราวพุทธศตวรรษท่ี 
๑๒ – ๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      พระพุทธรูปสําริด       พระวิษณุส่ีกร 
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๗ 

 

๗. เทวรูปศิลา ปจจุบันท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิพระนคร มีเทวรูปศิลาท่ีไดมาจากเมือง
ศรีเทพ จัดแสดงอยูจํานวน ๗ องค ลวนเปนเทวรูปท่ีเนื่องมาจากศาสนาฮินดู กําหนดอายุไดในราว
พุทธศตวรรษท่ี ๑๑ – ๑๒ 

๘.  เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ในชีวิตประจําวัน  ไดขุดพบรองรอยกิจกรรมของมนุษยมี
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชนภาชนะดินเผา กระดูกสัตว ขาวสารดํา ตะคันดินเผา 
แวดินเผา ลูกปดแกว แทนหินบด ฯลฯ โบราณวัตถุเหลานี้มีลักษณะคลายคลึงกับโบราณวัตถุท่ีพบ
ในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีแหลงอ่ืนๆ 

ยังมีโบราณสถานท่ีสําคัญในเมืองโบราณศรีเทพอีก ๓ แหง คือปรางคสองพ่ีนอง ปรางคศรี
เทพ และปรางคฤๅษี ปรางคสองพ่ีนองและปรางคศรีเทพนั้นอยูในเขตเมืองใน แตปรางคฤๅษีอยูท่ี
วัดปาสระแกวทางทิศเหนือของกําแพงเมืองนอก หางออกไปราว ๓ กิโลเมตร ปรางคท้ัง ๓ นี้มี
ลักษณะสถาปตยกรรมตามศิลปะของเขมรโบราณ ซ่ึงสันนิษฐานวาระยะอายุการกอสรางนาจะ
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ – ๑๘ ซ่ึงเปนชวงท่ีวัฒนธรรมของเขมรโบราณไดเขามามีอิทธิพลใน
เมืองศรีเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

       ปรางคศรีเทพ         ปรางคสองพ่ีนอง 
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๘ 

 

เมืองโบราณศรีเทพไดรับวัฒนธรรมทวารวดีและเจริญรุงเรืองในพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๖ 
แตเม่ืออาณาจักรเขมรเขมแข็งขึ้น อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรเริ่มเขามาครอบงําในเมืองศรีเทพมากขึ้น 
จนถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ หลังจากนั้นเมืองศรีเทพก็ลมสลายลง เพราะผูคนไดละท้ิงเมืองไปจน
กลายเปนเมืองราง ท้ังนี้นักวิชาการสวนใหญลงความเห็นวา สาเหตุนาจะมาจากการเกิดโรคระบาด 
เพราะเมืองศรีเทพมีสระน้ํา หนองน้ําท่ีเปนน้ํานิ่งอยูเปนจํานวนมาก เปนท่ีเพาะพันธุยุง อาจทําให
เกิดไขมาลาเรีย รวมท้ังโรคอ่ืนๆ ไดงาย นอกจากนั้นภัยแลงอาจทําใหเกิดโรคอหิวาตระบาด ผูคนจึง
ตองอพยพท้ิงเมืองไป จนทําใหเมืองศรีเทพกลายเปนเมืองรางมาจนปจจุบัน 
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