เมืองโบราณศรีเทพ
โดย ผศ.จิรัฐิ เจริญราษฎร
“เมืองศรีเทพ” ตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
วานาจะเปนชื่อเดิมที่เพิ่งจะมาเปลี่ยนเปนชื่อ “เมืองวิเชียรบุรี”

ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แตชาวบาน

ในทองถิ่นเรียกวา “เมืองอภัยสาลี” เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงฯ จึงไดทรงเดินทาง
มาสํารวจพบวาเปนเมืองโบราณราง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุเปนจํานวนมาก ทรงเรียกชื่อ
เมืองนี้วา “เมืองศรีเทพ” จากการขุดคนทางโบราณคดีของกรมศิลปากร สรุปวา เมืองโบราณศรีเทพ
เปนที่อยูอาศัยของชุมชนมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในราวพุทธศตวรรษที่ ๗ จนถึง
พุทธศตวรรษที่ ๑๑ จึงไดมีอารยธรรมของอินเดียแพรเขามา จนสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖ เปน
สมัยที่เมืองศรีเทพรับวัฒนธรรมทวารวดีที่คงจะแพรขึ้นมาจากลุมแมน้ําเจาพระยา เปนวัฒนธรรม
ทางพุทธศาสนา แตในเวลาเดีย วกันศาสนาพราหมณหรือฮินดูก็แพรเขามาดว ย จนถึงสมัย พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ เมืองโบราณศรีเทพก็ไดรับอิทธิพลของเขมรโบราณเขามาแทนที่
ตัวเมืองโบราณศรีเทพ ปจจุบันตั้งอยูในเขตตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ
อยูระหวางบานบึงนาจานทางทิศตะวันตกกับบานศรีเทพนอยทางทิศตะวันออก และบานสระปรือ
ทางทิศเหนือ เปนเมืองที่เคยอยูในเขตปกครองของอําเภอวิเชียรบุรี เมืองศรีเทพมีลักษณะเปนเมือง
แฝดที่สรางอยูชิดติดกัน ๒ เมือง เรียกวา “เมืองใน” และ “เมืองนอก” พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ๕๐ เมตร อยูหางจากแมน้ําปาสักประมาณ ๖ กิโลเมตร สภาพพื้นที่ของเมืองในมีลักษณะ
เปนที่ราบลอนลูกคลื่น พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑,๓๐๐ ไร ลักษณะเปนรูปเกือบกลม ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีชองประตูเมืองเปนทางเขาออก ๖ ชองทาง มีสระน้ําและหนอง
น้ําอยูทั่ว ไปราว ๗๐ สระ สระที่สําคัญและมีขนาดใหญที่สุด คือสระปรางค เขตเมืองนอก อยู
ทางดานทิศตะวันออกของเมืองใน ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามุมมน พื้นที่เปนที่ราบลาดเชิงเขา
ทางทิศตะวันออกมาทิศตะวันตก มีพื้นที่ราว ๑,๕๘๙ ไร มีชองประตูเขาออกนอกเมือง ๖ ชองทาง
และเชื่อมตอกับเมืองใน ๑ ชองทาง มีสระน้ําอยูทั่วไป ประมาณ ๓๐ สระ สระน้ําขนาดใหญอยูกลาง
เมือ งคอ นไปทางทิศเหนื อ เรียกวา สระขวัญ พื้ น ที่ทั้ งสองเมื องรวมกั น ราว ๒,๘๘๙ ไร หรื อ
ประมาณ ๔.๗ ตารางกิโลเมตร มีคูน้ําขนาดใหญลอมรอบตัวเมืองทั้งสองเมือง และมีคันดินกั้นเปน
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กําแพงเมืองอีกชั้นหนึ่ง กําแพงเมืองของเมืองในสูงประมาณ ๖ เมตร กวางประมาณ ๒๐ เมตร ความ
ยาวโดยรอบกําแพง ๕,๐๐๐ เมตร หนาตัดกําแพงเปนเนินดินรูปวงรี ดานนอกกําแพงมีคูน้ําลอมรอบ
สวนกําแพงของเมืองนอกเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามุมมน 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 เนื่องจากมีความเชื่อวาเจาที่แรง
ใครเขาไปอยูจะเจ็บไขไดปว ย สวนเมืองนอกมีเพียงประชาชนบางครอบครัวเขาไปใชประโยชนทํา
เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตวในพื้นที่บางสวน สําหรับคูเมืองนั้นแตเดิมตื้นเขิน ปจจุบันไดรับการขุด
ลอกแลวทั้งเมืองในและเมืองนอก

ภาพอุทยานศรีเทพ
ในสวนที่เปนโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบ ณ เมืองโบราณศรีเทพนั้น มีเปนจํานวน
มาก ดั งนี้คื อ โบราณสถานภายในเมือ งใน ๔๘ แหง ซึ่ งปจ จุบั น ได รับ การขุด แต งและบู ร ณะ
หมดแล ว โบราณสถานในเมือ งนอกมี ๕๔ แห ง ยัง ไมไ ดขุ ด แตง บูร ณะ และภายนอกเมื องมี
โบราณสถานกระจายอยูอีกราว ๕๐ แหง ในโบราณสถานที่กลาวมานี้ลวนพบโบราณวัตถุตางๆ
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มากมาย โบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหลายเหลานี้ ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ไปตามยุคสมัย ไดแกวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมเจินละ และวัฒนธรรมเขมรโบราณ แตสําหรับ
ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖ นั้น เมืองศรีเทพไดรับวัฒนธรรมทวารวดี จะเห็นไดจากการขุด
คูน้ําคันดิน เปนกําแพงรอบเมืองตามวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งนอกจากจะเปนการกักเก็บน้ําไวใชได
อยางเหลือเฟอแลว ยังเปน การสรางเครื่องกีด ขวาง มิใ หขาศึกเขามารุก รานไดโ ดยงายอีก ดว ย
นอกจากนั้นโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยทวารวดีในเมืองศรีเทพโบราณยังมีอีกมาก เชน
๑. โบราณสถานเขาคลังใน เปนโบราณสถานขนาดใหญอยูกลางเมืองใน เปนศาสนสถาน
ในศาสนาพุทธ สัน นิษฐานวา มีมาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ มีกําแพงศิลาแลงลอมรอบบริเวณ
โบราณสถานที่เปนประธานเหลืออยูแตสวนฐานสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด ๒๘ x ๔๔ เมตร สูง ๑๒
เมตร กอดวยศิลาแลง นาจะเปนฐานของสถูปขนาดใหญ สวนฐานที่เปนศิลาแลงนั้นฉาบปูนและมี
ลวดลายปูนปนประดับ ลวดลายชั้น ลางสุดเปนแถวของลายกานขดที่นิยมกันอยูในสมัย ทวารวดี
ลวดลายชั้ น บนขึ้น ไปเปน รูปคนแคระและสัต ว ทําท าแบกโบราณสถานนี้ ประดับอยู ซึ่งเป น
ลักษณะของศิลปะทวารวดีเชนกัน ลักษณะเชนนี้คลายกับที่วัดโขลงสุวรรณคีรีตําบลคูบัว จังหวัด
ราชบุรี และที่ฐานเจดียจุลประโทณ จังหวัดนครปฐม นอกจากนั้น ที่ลานดานขวาของฐานสถูป
โบราณ ยังมีรองรอยของฐานสถูปหรือวิหารขนาดเล็ก กอดวยอิฐ เหลืออยู ๑ แหง ภายในกําแพง
ศิลาแลงของโบราณสถานเขาคลังในนี้ ยังมีรองรอยของสิ่งกอสรางขนาดเล็ก เชนวิหาร เจดียราย
และอาคารประกอบพิธีกรรมตางๆ อยูโดยรอบ การที่ชาวบานเรียกชื่อวา เขาคลังใน เพราะตั้งอยูบน
เนินดินเหมือนภูเขา และเชื่อวาเปนคลังเก็บสิ่งของมีคา ที่ตั้งอยูในเขตของเมืองใน

ภาพปูนปนประดับฐาน
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๒. โบราณสถานเขาคลังนอก ตั้งอยูที่บานสระปรือ นอกเมืองหางออกไปทางทิศเหนือของ
เมืองในราว ๒ กิโลเมตร สภาพปจจุบันเปนโบราณสถานขนาดใหญ กวางประมาณ ๑๒๐ เมตร ยาว
๑๕๐ เมตร สูง ๗๐ เมตร ตรงกลางเนินมีหลุมลักลอบขุดเปนโพรงลงไป ทําใหเห็นการกอเรียงอิฐ
อยางชัดเจน ลักษณะสถาปตยกรรมอาจจะเปนเชนเดียวกับโบราณสถานเขาคลังใน
๓. ธรรมจักรศิลา เปนธรรมจักรศิลาขนาดใหญ เดิมอยูท ี่เขาคลังนอก

แตปจจุบันถูก

นํามาตั้งอยูดานหนาของโบราณสถานเขาคลังใน ธรรมจักรนี้มีเสนผาศูนยกลางราว ๑ เมตรเศษ
ธรรมจักรเปนสัญลักษณในการประกาศธรรมของพุทธศาสนา ในสมัยทวารวดี

นิยมติดตั้ง

ธรรมจักรไวบนยอดเสา ปกไวหนาสถูปสําคัญ

ภาพธรรมจักรศิลา
๔. เขาถมอรัตน เปน เขาขนาดใหญตั้งอยูที่ตําบลโคกสะอาด อําเภอศรีเทพ อยูหางไป
ทางดานทิศตะวันตกของเมืองโบราณศรีเทพประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ภายในถ้ําบนเขาแหงนี้มีภาพ
สลักนูนต่ําเปนพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว พระพุทธรูปองคใหญเปนพระพุทธรูปประทับยืน
ยกพระหัตถทั้งสองขาง สูงราว ๒.๕๐ เมตร แตพระหัตถและพระเศียรถูกสกัดออกไป สันนิษฐานวา
เปนพระพุทธรูปยืนปางปฐมเทศนาประทับยืนบนฐานกลีบบัวขนาดใหญ กับมีพระพุทธรูปประทับ
ยืนขนาดรองลงมา และพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ ถัดลึกเขาไปภายในถ้ํารวมทั้งหมด ๑๑ องค
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นอกจากภาพจําหลักรูปพระโพธิสัตวและพระพุทธรูปแลว ยังมีภาพจําหลักเปนรูปสถูปเจดียและ
ธรรมจักรอยูดวย ภาพจําหลักเหลานี้สรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนามหายาน เปนลักษณะของศิลปะ
ทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เศียรของประติมากรรมเหลานี้ถูกลักลอบตัดออกไป แตตอมา
ไดตามกลับมาได และเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
๕. จารึก ๑๐ หลัก จารึกที่พบในเมืองศรีเทพ มีปรากฏอยูในปจจุบันมีจํานวน ๑๐ หลัก แต
สวนใหญอยูในสภาพชํารุดแตกหัก ไมสามารถอานขอความไดสมบูรณ ซึ่งมีดังนี้
๑)

จารึกเมืองศรีเทพ ลักษณะเปนเสาคอนขางกลม ทําดวยหินทรายเนื้อละเอียดสีเทา

อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ จารึกดวยตัวอักษรปลลวะภาษาสันสกฤต ขอความกลาวถึงธิดา
ของฤๅษี
๒)

จารึกบานวังไผ ลักษณะเปนเสาเหลี่ยม ทําจากหินบะซอลต อายุราวพุทธศตวรรษที่

๑๒ จารึกดวยอักษรปลลวะภาษาสันสกฤต ขอความเปนการประกาศการขึ้นครองราช ของพระเจา
แผนดินองคหนึ่ง
๓)

จารึก เยธมฺ มาฯ เมือ งศรีเ ทพ ลัก ษณะเป น แผ น ศิลาชํารุด แตกหัก อายุร าวพุท ธ

ศตวรรษที่ ๑๒ จารึกดวยตัวอักษรปลลวะภาษาบาลี ขอความเปนคาถาในพุทธศาสนา
๔)

จารึกบนฐานประติมากรรม ลักษณะที่ฐานประติมากรรมเปนแผนหินกลม และมีรู

ตรงกลาง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๓ จารึกดวยตัวอักษรปลลวะ ภาษาบาลี ขอความเปน
คาถาในพุทธศาสนาหินยาน
๕)

จารึกโบราณสถานหมายเลข ๐๙๙๖ ลักษณะฐานประติมากรรมเปนแผนหินกลม มีรู

ตรงกลาง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๔ จารึกดวยตัวอักษรปลลวะ ภาษาบาลี ขอความเปน
คัมภีรในพุทธศาสนา
๖)

จารึกบนพระพิมพ ลักษณะเปนพระพิมพดินเผา ดานหนาจารึกตัวอักษรหลังปลลวะ

ภาษาสันสกฤต ดานหลังจารึกดวยตัวอักษรจีน ภาษาจีน อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ ขอความ
ไมชัดเจน
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๖
๗) จารึกบนพระพิมพดินเผาบานหนองสรวง

อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕

จารึกดวยตัวอักษรหลังปลลวะ ภาษาสันสกฤตที่ใชในภาษามอญ ขอความเปนการถวายกุศล
สวนจารึกหลักที่ ๘, ๙ และ ๑๐ นั้น เปนจารึกที่ทํามาจากหลักศิลา จารึกดวยตัวอักษรขอม
เปนภาษาขอมและภาษาสันสกฤต มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕ – ๑๖ ซึ่งนาจะจารึกในชวงที่
อารยธรรมของเขมรโบราณเขามามีอิทธิพลในเมืองศรีเทพแลว
๖. พระพุ ท ธรู ป และพระโพธิ สั ต ว จากการขุ ด แต ง โบราณสถานเขาคลั ง ในและ
โบราณสถานหลายแห ง ในเมื อ งศรี เ ทพ ได พ บพระพุ ท ธรู ป ปู น ป น พระพุ ท ธรู ป ดิ น เผา
พระพุทธรูปหิน พระพุทธรูปสําริด และพระพิมพดินเผาจํานวนมาก ที่เปนพระพุทธรูปปูนปน
สวนใหญจะชํารุดเหลือแตเศียร นอกจากนั้นยังพบพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย ทําจากสําริด
และปูนปนหลายองคที่โบราณสถานเขาคลังใน องคหนึ่งทําดวยเงิน และพบภาพพระโพธิสัตวศรี
อาริยเมตไตรยสลักบนผนังถ้ําเขาถมอรัตนอีกดวย ทั้งหมดกําหนดอายุไดในราวพุทธศตวรรษที่
๑๒ – ๑๖

พระพุทธรูปสําริด
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พระวิษณุสี่กร

๗

๗. เทวรูปศิลา ปจจุบันที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร มีเทวรูปศิลาที่ไดมาจากเมือง
ศรีเทพ จัดแสดงอยูจํานวน ๗ องค ลวนเปนเทวรูปที่เนื่องมาจากศาสนาฮินดู กําหนดอายุไดในราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๒
๘. เครื่อ งมือ เครื่อ งใชตางๆ ในชีวิตประจําวัน ไดขุด พบรองรอยกิจกรรมของมนุษ ยมี
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชนภาชนะดินเผา กระดูกสัตว ขาวสารดํา ตะคันดินเผา
แวดินเผา ลูกปดแกว แทนหินบด ฯลฯ โบราณวัตถุเหลานี้มีลักษณะคลายคลึงกับโบราณวัตถุที่พบ
ในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีแหลงอื่นๆ
ยังมีโบราณสถานที่สําคัญในเมืองโบราณศรีเทพอีก ๓ แหง คือปรางคสองพี่นอง ปรางคศรี
เทพ และปรางคฤๅษี ปรางคสองพี่นองและปรางคศรีเทพนั้นอยูในเขตเมืองใน แตปรางคฤๅษีอยูที่
วัดปาสระแกวทางทิศเหนือของกําแพงเมืองนอก หางออกไปราว ๓ กิโ ลเมตร ปรางคทั้ง ๓ นี้มี
ลักษณะสถาปตยกรรมตามศิลปะของเขมรโบราณ ซึ่งสันนิษฐานวาระยะอายุการกอสรางนาจะ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘ ซึ่งเปนชวงที่วัฒนธรรมของเขมรโบราณไดเขามามีอิทธิพลใน
เมืองศรีเทพ

ปรางคศรีเทพ
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ปรางคสองพี่นอง

๘

เมืองโบราณศรีเทพไดรับวัฒนธรรมทวารวดีและเจริญรุงเรืองในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖
แตเมื่ออาณาจักรเขมรเขมแข็งขึ้น อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรเริ่มเขามาครอบงําในเมืองศรีเทพมากขึ้น
จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ หลังจากนั้นเมืองศรีเทพก็ลมสลายลง เพราะผูคนไดละทิ้งเมืองไปจน
กลายเปนเมืองราง ทั้งนี้นักวิชาการสวนใหญลงความเห็นวา สาเหตุนาจะมาจากการเกิดโรคระบาด
เพราะเมืองศรีเทพมีสระน้ํา หนองน้ําที่เปนน้ํานิ่งอยูเปนจํานวนมาก เปนที่เพาะพันธุยุง อาจทําให
เกิดไขมาลาเรีย รวมทั้งโรคอื่นๆ ไดงาย นอกจากนั้นภัยแลงอาจทําใหเกิดโรคอหิวาตระบาด ผูคนจึง
ตองอพยพทิ้งเมืองไป จนทําใหเมืองศรีเทพกลายเปนเมืองรางมาจนปจจุบัน
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