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บทคัดย่อ  

 
บทความวิชาการเร่ืองนี้มุ่งศึกษาโบราณสถานในพื้นท่ีเมืองโบราณคูบัวของจังหวัดราชบุรี ผลจากการศึกษาพบว่า

เมืองโบราณคูบัวเคยเป็นเมืองเก่าในสมัยอารยธรรมทวารวดี อีกท้ังเมืองโบราณคูบัวยังปรากฏร่องรอยโบราณสถานเป็นจํานวนมาก
ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์เมืองโบราณคูบัวเป็น
พ้ืนท่ีราบลุ่มของลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาทางตอนล่าง จึงทําให้เมืองโบราณแห่งนี้กลายเป็นเมืองท่าสําคัญในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะ
การเป็นชุมทางการค้าซ่ึงพบร่องรอยโบราณสถานเป็นจํานวนมาก อีกท้ังโบราณสถานเหล่านี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาซ่ึงยืนยันได้จากการก่อสร้างโบราณสถานหลายแห่งในเมืองโบราณคูบัว 
 
คําสําคัญ: โบราณสถาน  เมืองคูบัว  ทวารวดี 

Abstract 
 

 
This article aims to study the history of archaeological site in the ancient Kubua town in Ratchaburi 

province. The result showed that this town once was the part of Dvarati civilization and that it had some 
of archaeological site relating to Dvarati culture. The archaeological sites in Kubua had a relation to 
Dvarati culture in 6-10 centuries according to the geography, this Kubua archaeological sites was the 
basin of lower Chao-Phraya river, so it caused this town a quay in the ear of Dvarati. Especially, Kubua 
was truly the trade hub because of its archaeological excavation. These archaeological sites in Kubua 
was also related to Buddhist belief because it could prove from archaeological sites in this town.  
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1. บทนํา 
 

เมืองโบราณคูบัวมีโบราณสถานในพ้ืนท่ีให้ศึกษาอยู่เป็นจํานวนมาก เมืองคูบัวจึงนับว่าเป็นเมืองโบราณท่ีสําคัญแห่ง

หนึ่งในจังหวัดราชบุรี และถือเป็นชุมชนท่ีมีความสําคัญแห่งหนึ่งมาต้ังแต่ในสมัยอารยธรรมทวารวดีท่ีอยู่ทางใต้สุดของลุ่มแม่น้ํา

เจ้าพระยาตอนล่าง ปัจจุบันเมืองโบราณคูบัวมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 800 เมตร ยาวประมาณ 
2,000 เมตร  มีความคล้ายคลึงกับเมืองโบราณอีกหลายแห่งในลุ่มแม่น้ําตอนล่างท้ังเมืองโบราณอู่ทอง และเมืองโบราณนครชัย

ศรี ท้ังนี้ขนาดของพ้ืนท่ีและการวางผังเมืองนั้นยังปรากฏร่องรอยของเศษเปลือกหอยแครงปะปนอยู่กับหอยทะเลชนิดอ่ืน ๆ ใน
ชั้นดิน ทําให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าพ้ืนท่ีในบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําทะเลท่วมถึงอยู่หลายแห่ง และหากย้อนกลับไป

ในอดีตกาล เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอีกหลายเมืองยังพบเขตร่องรอยของอารยธรรมในจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี 
สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และชลบุรีตามลําดับ ซ่ึงรวมถึงเมืองโบราณคูบัวด้วยท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่ง

ทะเลเท่าใด  เมืองโบราณคูบัวได้เจริญขึ้นในฐานะท่ีเป็นเมืองท่าสําคัญของอาณาจักรทวารวดีดังเห็นได้จากร่องรอยของ

โบราณสถานหลายแห่งท่ียังคงปรากฎอยู่ในปัจจุบัน ร่องรอยของโบราณสถานหลายเหล่านี้ยังบ่งบอกถึงลักษณะถึงความเจริญ

ตลอดจนรูปแบบของวัฒนธรรมท่ีเมืองโบราณคูบัวได้รับอิทธิพลจากภายนอกโดยเฉพาะวัฒนธรรมจากอินเดีย 
 
2. คูบัว: ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 

อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาสภาพของเมืองโบราณคูบัวในอดีตพบว่าเมืองโบราณคูบัวมีลําน้ําล้อมรอบคูเมืองท้ังสิ้น 4 
ด้านเช่นเดียวกับเมืองโบราณทวารวดีแหล่งอ่ืน ๆ  แต่ในปัจจุบันพบว่ามีลําห้วยขนาดเล็ก ๆ ไหลผ่านเพียง 2 สายเท่านั้น  นัก
โบราณคดีสันนิษฐานว่าการเดินทางมายังเมืองคูบัวในอดีต สามารถเดินทางได้ท้ังทางบกและทางเรือ  การเดินทางด้วยเส้นบก

สันนิษฐานว่าผู้คนในสมัยนั้นมีการเดินทางเข้ามาติดต่อถึงกันได้ระหว่างชุมชนในละแวก อาทิ ชุมชนในบริเวณถํ้าฤๅษีเขางู 
ชุมชนพงตึก ชุมชนกําแพงแสน และชุมชนเมืองอู่ทอง รวมท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญเป็นอันดับสองรองลงมาจากเมือง

ราชบุรี ซ่ึงถือว่าเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมทวารวดี  ดังนั้น ระหว่างการติดต่อของชุมชนเหล่านี้ด้วยการใช้เส้นทางบกจึงมี

ความสะดวกสบาย  ส่วนการเดินทางด้วยทางเรือนั้นมีการสันนิษฐานว่าเดินทางโดยเรือเล็กหรือเรือขนาดกลาง จากนั้นจึงมา

ขึ้นบกท่ีลําห้วยชินสีห์ซ่ึงในปัจจุบันห้วยแห่งนี้ได้ตื้นเขินไปมาก  ระยะทางจากทะเลเข้ามาท่ีปากแม่น้ําอ้อม (แม่น้ําแม่กลองสาย
เก่า) ซ่ึงสามารถเดินทางต่อมายังบริเวณท่าเรือได้  ปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเนินโบราณสถานหมายเลข 
11 นอกจากนี้จากการสํารวจยังพบว่าเป็นแอ่งน้ําใหญ่ท่ีชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าอู่เรือซ่ึงกว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร  นัก
โบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นท่าเทียบเรือท่ีมีความสําคัญในสมัยโบราณของเมืองคูบัวเป็นอย่างย่ิง (สมัย สุทธิธรรม, 2541, น. 
66) 

ลักษณะเมืองโบราณคูบัวในปัจจุบันนั้นเป็นเนินดินธรรมชาติ สูงราว 9 เมตรจากระดับน้ําทะเล และสูงกว่าพ้ืนท่ี

โดยรอบประมาณ 1-2 เมตร ผังเมืองนั้นมีคูน้ํา 1 ชั้น ประกอบกับมีคันดิน 2 ชั้นล้อมรอบ  โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลาด

สูงข้ึนไปจนต่อเนื่องกับเนินเขาทางด้านทิศตะวันตก  ส่วนริมของท่ีราบลาดลงสู่ทะเล  ในทางทิศเหนือติดต่อกับลําห้วยคูบัวท่ี

ถูกดัดแปลงให้เป็นคูเมืองโบราณ  ในด้านทิศใต้เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มชายฝั่งท่ีห่างจากชายฝ่ังทะเลปัจจุบันในจังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณ 28 กิโลเมตร  ในทางทิศตะวันออกมีแม่น้ําอ้อม ซ่ึงเป็นแม่น้ําสายหลักของเมืองโบราณคูบัวในอดีต  ซ่ึงแม่น้ําอ้อมนั้น
เคยเป็นแม่น้ําแม่กลองสายเก่า แต่ต่อมาได้เปลี่ยนทิศทางเป็นแม่น้ําแม่กลองในปัจจุบันท่ีห่างจากแม่น้ําอ้อมราว 3 กิโลเมตร  
และอยู่ห่างจากแม่น้ําแม่กลองประมาณ 9 กิโลเมตร  (ชูศรี สาธร, 2538, น. 103) ขณะท่ีในด้านตะวันตกติดต่อกับทางรถไฟ

สายใต้จนมีลักษณะขนานกันไป นอกจากน้ียังมีเมืองโบราณเป็นลําห้วยชินสีห์ท่ีแยกออกจากลําห้วยคูบัว โดยไหลผ่านตัวเมือง

ออกทางคูเมืองด้านทิศตะวันออก แล้วไหลลงสู่แม่น้ําอ้อมในตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง  ปัจจุบันลําห้วยชินสีห์มี

ลักษณะต้ืนเขินมาก โดยค่อย ๆ ลาดสูงข้ึนไปจรดแนวเขาต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นต้นกําเนิดของ
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ลําห้วยคูบัวและลําห้วยชินสีห์  ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือปรากฏร่องรอยของแม่น้ําใหญ่ท่ีเรียกว่าอู่เรือ ซ่ึงเป็นแนวไปสู่

แม่น้ําอ้อมทางทิศตะวันออกต่อมาจนถึงบริเวณศูนย์กลางเมืองโบราณ  นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นท่าจอดเรือ 
(habour) อีกท้ังยังพบร่องรอยของเนินดินท่ีมีคูน้ําคันดินขนาดต่าง ๆ ล้อมรอบอยู่หลายเนิน จึงเชื่อว่าในบริเวณดังกล่าวเป็น

ชุมชนหรือเมืองโบราณคูบัวร่วมสมัย  ชุมชนเก่าโบราณนี้ตั้งอยู่กันเรียงรายทั้งสองฟากของแม่น้ําอ้อมทางฝั่งตะวันออก อาทิ ใน
บริเวณชุมชนบ้านเวียงทุน ซ่ึงปัจจุบันเป็นเกาะอยู่กลางลําน้ําอ้อมท่ีบ้านโคกพริก ตําบลคุ้งกระถิน  หรือในบริเวณบ้านบางสี

เพชร ในเขตอําเภอเมือง ราชบุรี  
กล่าวได้ว่าลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้งของเมืองโบราณคูบัวท่ีอยู่ใกล้แนวเขาติดต่อกับขอบท่ีราบ  นับว่ามีความ

เหมาะสมในการเป็นแหล่งเก็บผลิตผลจากของป่า เนื่องด้วยมีแนวเขาด้านทิศตะวันตกเป็นแนวกั้นพายุ และเป็นกําแพงเมือง

ตามธรรมชาติ  นอกจากนี้ในฤดูฝนนั้นลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ยังเป็นการเพ่ิมปริมาณน้ําในลําห้วยชินสีห์และลําห้วย    คูบัว

เพ่ือสามารถกักเก็บน้ําไว้ให้ประชาชนอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  ท้ังนี้เม่ือเวลาผ่านไปลําธารจากภูเขาจะช่วยพัดพาตะกอน

แร่ธาตุมาทับถมบริเวณท่ีราบ ทําให้ดินในบริเวณท่ีราบอันเป็นแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกรรรมมีความอุดมสมบูรณ์  และเม่ือ
เกิดน้ําท่วมไหลบ่าจากป่าเชิงเขาก็สามารถไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนท่ีอยู่อาศัยในบริเวณ

เมืองโบราณมากนัก  ประกอบกับท่ีตั้งของศูนย์กลางของเมืองโบราณคูบัวต้ังอยู่บนท่ีลุ่มของน้ําแม่กลอง ย่อมส่งผลให้มีเส้นทาง

คมนาคมท่ีใช้ติดต่อกับชุนชนภายนอกได้หลายเส้นทาง  สิ่งเหล่านี้จึงทําให้เมืองโบราณคูบัวมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก   
ท้ังนี้ความเจริญของอารยธรรมทวารวดีในเมืองคูบัวเกิดข้ึนพร้อมกับการเจริญทางด้านคมนาคมท้ังทางบกและทาง

ทะเลซ่ึงขยายตัวพร้อมกันทุกทิศ โดยสามารถจําแนกการค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุในบริเวณแถบนี้ท่ีสําคัญหลาย

แห่งด้วยกัน คือ  ในด้านทิศเหนือท่ีมีร่องน้ําขนานกับแม่น้ําแม่กลองจากบริเวณวัดม่วงในตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง  มีการ
พบแหล่งโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีอีกแห่งหนึ่ง และเม่ือสํารวจข้ึนไปจนถึงเมืองโบราณ    พงตึก 
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีก็ยังพบแหล่งโบราณคดีในสมัยทวารวดีอีกเช่นกัน  ในด้านทิศใต้ปรากฏแนวสันทรายเรียกว่า 
“ถนนท้าวอู่ทอง” ซ่ึงใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมไปสู่เมืองเพชรบุรีสมัยโบราณ ประเทศเมียนม่าร์ รวมท้ังคาบสมุทรภาคใต้  
ในด้านทิศตะวันออกมีร่องรอยของแนวสันทรายที่ใช้เป็นเส้นทางการเดินทางไปสู่เมืองโบราณนครชัยศรีหรือ ในจังหวัดราชบุรี 
แล้วใช้แม่น้ําท่าจีนต่อไปยังเมืองโบราณอู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หรือชุมชนต่าง ๆ ท้ังในและนอกดินแดนสุวรรณ

ภูมิ  และในด้านทิศตะวันตกมีการใช้ลําห้วยคูบัวและลําห้วยชินสีห์เพ่ือเดินทางออกไปยังลําน้ําอ้อม ลําน้ําแม่กลองและอ่าวไทย 
หรือสามารถข้ึนไปตามแม่น้ําแม่กลองผ่านพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ข้ามช่องเขาของเทือกเขาตะนาวศรีไปยังประเทศเมียนม่าร์

และมหาสมุทรอินเดีย  ท้ังนี้จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีและโบราณสถานท่ีกระจายอยู่ท่ัวไปตามสองฝั่งแม่น้ําแม่

กลอง โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองราชบุรี เขตอําเภอวัดเพลง และเขตอําเภอบ้านโป่ง ทําให้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า

พ้ืนท่ีเหล่านี้เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีสําคัญในอารยธรรมทวารดีมาก่อนท้ังสิ้น   
 
3. การสํารวจแหล่งโบราณสถานของกรมศิลปากร 
 

การค้นพบแหล่งโบราณคดีท่ีเมืองโบราณคูบัวนั้นเริ่มข้ึนเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 โดยพระเทพพุทธวิริยา

กรแห่งวัดสัตนารถปริวัตร ร่วมกับพระธรรมจินดากรมุนีแห่งวัดราชบพิธ  พระภิกษุสะอาดแห่งวัดลาดเมธังและสามเณรไสว

แห่งวัดศรีสุริยวงศ์  พระภิกษุกลุ่มน้ีได้ทําการสํารวจและได้พบซากโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ภายในตําบลคูบัว  ต่อมาในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2500 พระภิกษุลมูล คุณาภิรโตแห่งวัดสัตตนารถปริวัตร พร้อมกับชาวบ้านจังหวัดราชบุรีได้ปรึกษาแล้ว

ร่วมกันทําหนังสือแจ้งไปยังกรมศิลปากรว่ามีคนหลายกลุ่มบุกรุกเข้าไปยังพ้ืนท่ีในบริเวณวัดร้างแห่งหนึ่งเพ่ือขุดหาสมบัติใน

ตําบลคูบัว และได้ทรัพย์สมบัติเป็นโบราณวัตถุอยู่หลายชิ้น  กลุ่มพระภิกษุจึงขอให้ทางกรมศิลปากรได้เข้าไปสํารวจแหล่ง

โบราณคดีดังกล่าว เม่ือทางกรมศิลปากรทราบเรื่องจึงได้ส่งคณะเจ้าหน้าท่ีออกสํารวจ และได้พบเนินดินขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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รอบเนินดินยังพบก้อนอิฐวางกระจายอยู่ตามเนินดิน  จึงทําให้นักโบราณคดีคาดว่าเนินดินเหล่านี้เป็นโบราณสถานรวมท้ังยังมี

การค้นพบเศียรพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะศิลปะเหมือนกับพระพุทธรูปสมัยทวารวดี  
ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2503 กรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าท่ีไปสํารวจอีกครั้งหนึ่ง และปรากฏว่าได้พบเนินดินอีก

หลายแห่ง แต่เนินดินเหล่านั้นอยู่ในท่ีดินของเอกชน กรมศิลปากรจึงจําเป็นต้องขออนุญาตเจ้าของท่ีดินก่อน ทําให้เจ้าหน้าท่ี

กรมศิลปากรยังไม่สามารถดําเนินการสํารวจหรือขุดค้นได้อย่างจริงจัง  ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2504-2506  นาย

สมศักด์ิ รัตนกุลได้ดําเนินการออกสํารวจพ้ืนท่ีและขุดค้นเนินดินหลายแห่งท้ังพ้ืนท่ีภายในและภายนอกคูเมืองของเมืองโบราณ

คูบัว จึงได้พบเนินดินซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นโบราณสถานมากถึง 44 แห่ง แต่คณะทํางานได้มีการกําหนดหมายเลขโบราณสถาน

ไว้เพียง 44 แห่ง และได้ขุดแต่งโบราณสถานเหล่านั้นจํานวน 23 แห่งด้วยกัน (ณัฐพล บุญอุทิศ, 2546, น. 155) คณะสํารวจได้

พบว่าแหล่งโบราณสถานส่วนมากเป็นฐานเจดีย์หรือวิหารท่ีมีลักษณะการก่อสร้างเป็นโบราณสถานซ่ึงสร้างด้วยอิฐเนื้อผสม

แกลบ จากซากโบราณสถานดังกล่าวนี้ทําให้ได้รับการสันนิษฐานว่ามีเจดีย์แบบต่าง ๆ ถึง 8 แบบในเมืองโบราณคูบัวสมัยอารย

ธรรมทวารวดี   
จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นคณะสํารวจยังพบประติมากรรมท่ีทําด้วยดินเผาและปูนปั้นท่ีใช้ตกแต่งโบราณสถานอยู่

หลายประเภท อาทิ รูปเทวดา สัตว์ ยักษ์ พระโพธิสัตว์ และพระพุทธรูป ซ่ึงหลักฐานเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญ

ของเมืองโบราณคูบัวแห่งนี้ว่าเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่เมืองหนึ่งในสมัยอารยธรรมทวารวดีซ่ึงเจริญรุ่งเรืองข้ึนราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 11-16 จึงได้มีการเรียกชื่อเมืองโบราณแห่งนี้ตามชื่อท่ีตั้งในปัจจุบันว่าเมืองคูบัว อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาภาควิชา

โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้ามาดําเนินงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเมืองโบราณคูบัว อําเภอ

เมือง จังหวัดราชบุรี โดยอาจารย์สินชัย กระบวนแสงเป็นผู้ควบคุมการขุดค้นแหล่งโบราณคดีดังกล่าวใน พ.ศ.2524 ทาง

ภาควิชาโบราณคดีได้ขุดค้นจํานวน 9 หลุมซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซ่ึงแต่ละหลุมมีขนาดหลุมละ 3x3 เมตร  
จากการขุดค้นพบดังกล่าวทําให้คณะสํารวจต้ังข้อสมมติฐานว่าพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวท่ีขุดค้นนี้น่าจะเป็นพ้ืนท่ีอาศัยของชุมชนใน

อดีต  ต่อมาใน พ.ศ. 2525 คณะสํารวจจากคณะโบราณคดีได้ขุดค้นเพ่ิมเติมจํานวน 9 หลุม โดยมีการขุดหลุมขนาดหลุมละ 
3x3 เมตร  และในพ้ืนท่ีด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากวิหารโบราณสถานของวัดโขลงสุวรรณคีรีประมาณ 140 เมตร 
คณะสํารวจยังได้พบโบราณวัตถุประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเศษภาชนะดินเผาอีกเป็นจํานวนมาก จึงมีการสันนิษฐานว่าเป็น

พ้ืนท่ีอยู่อาศัยเช่นเดียวกับการขุดค้นเม่ือ พ.ศ.2524  (สมบูรณ์ กองแก้ว, 2515, น. 157) 
ต่อมาใน พ.ศ.2536-2537 นายนิติ แสงวัณณ์ นักโบราณคดีประจําหน่วยศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี เป็นหัวหน้า

คณะทํางานได้นําทีมเดินทางเข้าสํารวจเก็บข้อมูลในเขตเมืองโบราณคูบัว โดยเน้นท่ีการจัดทําแผนท่ีและแผนผังของเมือง

โบราณดังกล่าว  จากการสํารวจคร้ังนี้ทางคณะยังได้พบโบราณสถานเพิ่มอีก 5 แห่ง อีกท้ังยังมีการขุดแต่งโบราณสถานท่ีวัดคู

บัวหรือโบราณสถานหมายเลข 8  ต่อมาใน พ.ศ.2538 ทางกรมศิลปากรได้มีการดําเนินการบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองคูบัว

อีก 3 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานหมายเลข 8 (วัดคูบัวปัจจุบัน) โบราณสถานหมายเลข 18 (วัดโขลงสุวรรณคีรีปัจจุบัน) และ
โบราณสถานหมายเลข 44 (วัดหนองเกษรปัจจุบัน)  และต่อมาใน พ.ศ. 2539 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติท่ี 1 ราชบุรี ได้มีการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 31 (โคกวิหาร) และใน พ.ศ. 2541 สํานักงานโบราณคดีและ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ท่ี 1 ราชบุรี ซ่ึงนําโดย นางสาวพยุง วงษ์น้อย นายเดชา สุดสวาท และนางสาวสุริยา สุวรรณนิมิต 
นักโบราณคดีฝ่ายวิชาการ ได้ทําการสํารวจพ้ืนท่ีเมืองคูบัว โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโบราณสถานทั้งหมดและจัดทําแผน

แม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองคูบัว พร้อมท้ังกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานพัฒนาเมืองโบราณคูบัว ท้ังนี้จาก

การสํารวจพบโบราณสถานเพิ่ม 1 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 50 ส่วนโบราณสถานหมายเลข 51-59 นั้น กล่าวได้ว่าจาก
การสํารวจเมืองโบราณคูบัวต้ังแต่ พ.ศ. 2504 จวบจนถึงปัจจุบัน มีการค้นพบโบราณสถานท่ีตั้งอยู่ภายในและภายนอกคูเมือง

จํานวนท้ังสิ้น 67 แห่ง ซ่ึงทางกรมศิลปากรได้ดําเนินการขุดแต่งแล้วจํานวน 23 แห่ง  โดยส่วนใหญ่เป็นซากฐานสถูปเจดีย์ท่ี

สร้างข้ึนเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาท้ังฝ่ายเถรวาทและมหายาน  (ณัฐพล บุญอุทิศ, 2546, น. 133) 
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4. ลักษณะของเมืองโบราณคูบัว 
 

แหล่งโบราณคดีของเมืองโบราณคูบัวในสมัยอารยธรรมทวารวดีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ 
ประเภทแรกคือ คูน้ําและคันดิน (earthen moat) คูน้ํามีลักษณะอยู่ตรงกลางระหว่างคันดิน 2 ชั้น ตัวคูน้ํากว้างเฉลี่ยประมาณ 
50 เมตร ส่วนคันดินกว้างประมาณ 53 เมตร สูง3 เมตร คูน้ํา-คันดินด้านทิศเหนือและใต้ยาวด้านละประมาณ 800 เมตร คูน้ํา-
คันดินทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตกยาวด้านละประมาณ 2,000 เมตร รวมความยาวท้ัง 4 ด้านโดยรอบตัวเมืองมีความ

ยาวประมาณ 5,680 เมตร ประเภทท่ีสองคือ ศาสนสถาน (religious place) จากการสํารวจพบแหล่งโบราณศาสนสถาน

จํานวนท้ังสิ้น 67 แห่ง ในบริเวณภายในเมืองพบโบราณสถานที่ปรากฏหลักฐานอยู่ท้ังสิ้นจํานวน 8 แห่ง และบริเวณท่ีเคย

สํารวจพบเนินโบราณสถาน แต่ปัจจุบันได้ถูกทําลายจนไม่เหลือสภาพเดิมอีก 6 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 9, 16, 17, 
23 และโบราณสถานใกล้กับโบราณสถานหมายเลข 8 อีกสองแห่งท่ีถูกขุดแต่งโดยนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากรใน พ.ศ. 2524-2526  
จากการศึกษาของคณะสํารวจโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรทําให้ทราบถึงการวางฐานรากของอาคารก่อนการ

ก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่โบราณสถานเหล่านี้จะใช้ทรายปูพ้ืนเพ่ือปรับระดับให้เสมอกันแล้วจึงเริ่มก่อด้วยอิฐ  ในการดําเนินการ

ก่อสร้างศาสนสถานส่วนใหญ่จะใช้อิฐเรียงต่อกันข้ึนไป โดยใช้ดินหรือปูนเป็นวัสดุสําคัญในการก่อสร้าง  ท้ังนี้ลักษณะการก่อ

ฐานอาคารมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบท่ีหนึ่งเป็นการก่ออิฐทึบตันตลอดท้ังองค์ ตอนกลางองค์ของเจดีย์ภายในพบอิฐท่ีมี

ลักษณะพิเศษ ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นอิฐท่ีใช้ในการวางศิลาฤกษ์ มีลักษณะผิวหน้าอิฐขัดเป็นมัน บางคร้ังพบว่ามีทองคําเปลวปิด

อยู่ และรูปแบบทีสองเป็นการก่ออิฐเป็นระเบียบเฉพาะแนวชั้นนอก ส่วนแนวชั้นในองค์พระเจดีย์มีการใช้ดินหรือเศษอิฐหักถม

ลงไปตรงกลาง 
ขณะเดียวกัน ลักษณะแหล่งท่ีอยู่อาศัย ในปัจจุบันได้มีการสํารวจค้นพบเนินดินแหล่งโบราณคดีท่ีมีร่องรอยโบราณ 

วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีลักษณะเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งท่ีอยู่อาศัยบริเวณบ้านดอน

บริเวณดังกล่าวมีท่ีตั้งอยู่นอกเมืองคูบัวออกไปทางทิศตะวันออกในบริเวณบ้านดอน ตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี โดยนักโบราณคดีได้ขุดพบเศษภาชนะดินเผาท่ีมีลักษณะเป็นเนื้อดินท่ีมีท้ังแบบผิวเรียบและมีการตกแต่งพ้ืนผิว

ด้วยลายขูดขีด ลายเชือกทาบ และลายกดทับกระจายอยู่ท่ัวไป (ชูศรี สาธร, 2538, น. 23-24) นอกจากน้ีนักโบราณคดียังได้

พบเศษอิฐจํานวนหนึ่งด้วย  แหล่งท่ีอยู่อาศัยด้านหน้าวัดโขลงสุวรรณคีรี บริเวณดังกล่าวต้ังอยู่บนแนวคันดินด้านในทางทิศ

ตะวันออกไปเกือบถึงกลางเมืองคูบัว  นักโบราณคดีได้ขุดพบโบราณวัตถุพวกเศษภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน เศษเครื่อง

เคลือบสีเขียวแบบจีน เบี้ยดินเผา ลูกปัดแก้ว และก้อนอิฐจํานวนหนึ่ง และแหล่งท่ีอยู่อาศัยบริเวณบ้านสระโบสถ์ บริเวณ

ดังกล่าวต้ังอยู่ท่ีบริเวณตัวเมืองใกล้กับคูเมืองด้านทิศตะวันออกเคลื่อนไปทางด้านทิศใต้ท่ีอยู่ใกล้กับโบราณสถานหมายเลข

28 ซ่ึงได้มีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาท่ีมีเนื้อดินกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไปในพ้ืนท่ี 
ท้ังนี้เป็นท่ีน่าสังเกตว่าศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธในลัทธิหินยานท่ีพบส่วนใหญ่นั้นไม่นิยมประดับลวดลาย

ดินเผาหรือลวดลายปูนปั้นมากนัก มีเพียงการประดับด้วยแผ่นอิฐตกแต่งลวดลายเท่านั้น  หรือหากมีการตกแต่งมักเป็นภาพเล่า

เรื่องนิทานชาดก ดังเห็นได้จากผอบทองคําภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครอบด้วยผอบเงินฝาเป็นลายดอกบัวบรรจุอยู่ใน

ช่องกลางของกล่องรูปสี่เหลี่ยม ซ่ึงเจาะเป็นช่องจํานวนห้าช่องวางอยู่ใต้ฐานท่ีพบในโบราณสถานหมายเลข 1 ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับ

กล่องท่ีพบท่ีอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และกล่องเคร่ืองพิธีวางศิลาฤกษ์ของประเทศศรีลังกาท่ีเรียกว่า “ยันดรกาล” ซ่ึง
โดยปกติจะมีเก้าช่องหรืออาจมากกว่านั้น  ช่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรจุรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อใน

เรื่องพระพุทธเจ้า ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเร่ืองของการเคารพบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง 
ศาสนสถานท่ีสืบทอดมาจนกระท่ังถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้นักโบราณคดียังพบลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับภาพปูนปั้นประดับใน

โบราณสถานหมายเลข 10 ท่ีลักษณะคล้ายคลึงกันกับภาพปูนปั้นประดับฐานเจดีย์จุลประโทนในจังหวัดนครปฐมซ่ึงได้รับ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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อิทธิพลจากนิทานชาดกในพระพุทธศาสนาลัทธิหินยานนิกายสรวาสติวาทท่ีนิยมแพร่หลายท่ัวท้ังในดินแดนเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ในราวประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12 (ณัฐพล บุญอุทิศ, 2546, น. 124-125) 
นอกจากน้ีพุทธศาสนสถานท่ีสําคัญในลัทธิมหายานคือ โบราณสถานหมายเลข 18  ท่ีอยู่ในวัดโขลงสุวรรณคีรี ซ่ึง

ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองโบราณคูบัวและมีขนาดสูงสุดในบรรดาโบราณสถานทั้งหมด  จากร่องรอยของเค้าโครงหลักฐานทําให้

นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นฐานของวิหาร เนื่องจากมีผังเป็นรูปท่ีเหลี่ยมผืนผ้า และมีบันไดข้ึนไปสู่ลานประทักษิณชั้น

บนทางด้านทิศตะวันออก  ขณะท่ีฐานประดับด้วยซุ้มและเสาอิงท่ีเดิมคงเคยมีรูปพระโพธิสัตว์ทําด้วยปูนปั้นประดับอยู่ ซ่ึงบางส่วน
มีการเก็บรักษาไว้ท่ีวัดโขลงสุวรรณคีรี โดยลักษณะของฐานคล้ายคลึงกันกับฐานของโบราณสถานในเมืองโบราณศรีเทพ อําเภอ

ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีสร้างขึ้นเนื่องในอารยธรรมทวารวดีด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากน้ียังมีการพบพระโพธิสัตว์สําริด

ขนาดเล็กท่ีมีลักษณะและรูปแบบคล้ายกับประติมากรรมท่ีพบในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย ซ่ึงนักโบราณคดี

สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากพุทธศิลป์ท่ีสร้างข้ึนในพุทธศาสนาลัทธิมหายานนิกายวัชรยาน ท่ีได้รับความนิยมในอินเดียและ

เกาะชวาภาคกลางในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15 ตามลําดับ (สมบูรณ์ กองแก้ว, 2515, น. 162-163) 
อย่างไรก็ดี ขณะท่ีวัสดุท่ีนํามาใช้ในการก่อสร้างศาสนสถานของเมืองโบราณคูบัวโดยส่วนใหญ่นิยมก่อด้วยแผ่นอิฐ

ขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดกว้างประมาณ 17 เซนติเมตร ยาว 34 เชนติเมตร และหนา 10 เชนติเมตร โดยเนื้ออิฐผสมด้วยแกลบ           
ข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่ซ่ึงเป็นข้าวท่ีนิยมปลูกกันในช่วงเวลานั้น พร้อมท้ังใช้ดินเหนียวแบบละเอียดผสมยางไม้หรือน้ําอ้อยเป็น 
ตัวประสาน ซ่ึงมีการเรียงอิฐด้วยการเรียงตามแนวยาววางสลับกับแนวกว้างในชั้นเดียวกัน ส่วนฐานล่างสุดของศาสนสถาน 
นิยมใช้อิฐก่อเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีอยู่เหนือข้ึนไป  แต่มีเพียงโบราณสถานหมายเลข 18 ท่ีวัดโขลงสุวรรณคีรีเพียงแห่งเดียวท่ีใช้

ศิลาแลงก่อเป็นฐานชั้นล่างสุด โดยลักษณะของการก่อนั้นมีท้ังการก่ออิฐเรียงทึบตัน แล้วมีแผ่นศิลาฤกษ์ท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ

แผ่นอิฐท่ีใช้ในการก่อสร้าง แต่มีเนื้อละเอียดกว่าและผิวหน้าขัดมัน   
 

5. ความคิดท่ีส่งผ่านต่อการสร้างโบราณสถานในเมืองโบราณคูบัว           
 

โบราณวัตถุส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในบริเวณเมืองโบราณคูบัวมาจากคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเป็นสําคัญ ซ่ึง
โบราณวัตถุท่ีสร้างข้ึนจากคติความเชื่อทางศาสนานั้นประกอบด้วยประติมากรรมดินเผาปูนปั้นประดับอาคารโบราณสถาน 
รวมถึงพระพุทธรูปท่ีทําจากดินเผาและปูนปั้นซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งห้อยพระบาทมีฐานเป็นรูปดอกบัว

รองรับ พระหัตถ์ซ้ายหงายข้ึนบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกข้ึนเสมอพระอุระในปางวิตรรกะมุทราหรือปางแสดงธรรมเทศนา  
ในขณะท่ีพระพิมพ์ท่ีได้ทําข้ึนเพ่ือเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในเมืองโบราณคูบัวมี

ท้ังพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางมารวิชัยหรือปางประทับนั่งห้อยพระบาทแสดงธรรมภายในซุ้มเรือนแก้ว  นอกจากนี้ยังมีปาง

แสดงยมกปาฏิหาริย์เม่ือครั้งท่ีพระองค์ทรงประทับอยู่ท่ีเมืองสาวัตถี ซ่ึงพระพิมพ์บางชิ้นสร้างข้ึนโดยมีคาถา “เย ธฺมมา” ซ่ึง
เป็นภาษาบาลี และเป็นพระคาถาสําคัญของพุทธศาสนาลัทธิหินยานจารึกอยู่ด้านหลัง (ชูศรี สาธร, 2538, น. 14) นักโบราณคดี            
ยังพบพระพิมพ์ท่ีมีการสลักจากหินชนวนสีเทาขาว โดยสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางสมาธิภายใต้พระเศวตฉัตร 
ด้านข้างขนาบด้วยพระสถูปและธรรมจักรท่ีตั้งอยู่บนเสาที่โบราณสถานหมายเลข 1 ซ่ึงเป็นพระพิมพ์ในยุควัฒนธรรมทวารวดี           
ท่ีหายากมาก  นอกจากนี้ยังได้พบชิ้นส่วนของธรรมจักรท่ีสลักข้ึนจากหินซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาท่ีแสดงให้

เห็นถึงการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในบริเวณเมืองโบราณคูบัวอีกด้วย 
ในส่วนของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีเป็นหลักฐานประเภทประติมากรรมรูปบุคคลท่ีทําด้วยดินเผา

และปูนปั้นท่ีพบในเมืองโบราณคูบัว โดยเฉพาะภาพปูนปั้นท่ีโบราณสถานหมายเลข 10  ซ่ึงจัดว่าเป็นหลักฐานท่ีสะท้อนให้เห็น

ถึงลักษณะรูปร่างหน้าตา การแต่งกาย การดํารงวิถีชีวิตประจําวัน ตลอดจนลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวบ้านใน

อารยธรรมทวารวดีในราชบุรีได้เป็นอย่างดี  จากหลักฐานท่ีพบปรากฏภาพประติมากรรมบุรุษท่ีมีการสวมเคร่ืองประดับศีรษะ 
ต่างหู สร้อยทับทรวงและรัดต้นแขนนั่งชันเข่า ซ่ึงทําให้นักประวัติศาสตร์มีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นชนชั้นผู้ปกครอง (สมศักด์ิ 
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รัตนกุล, 2535, น. 67)  ขณะท่ีภาพสตรีท่ีการสวมใส่เคร่ืองประดับและมีบริวารผู้ติดตาม ซ่ึงมีการสันนิษฐานว่าเป็นภาพหญิง

ชนชั้นสูงกับนางกํานัลติดตาม  มีการพบภาพบุรุษกําลังใช้เท้าเตะบุคคลอ่ืนท่ีถูกรัดมือไขว้หลัง ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นผู้คุมกับ

นักโทษ  ภาพสตรีท้ังห้าท่ีบรรเลงดุริยางคศิลป์ ซ่ึงเป็นภาพสตรีจํานวนห้าคนกําลังนั่งตีกรับ ดีดพิณ เป่าขลุ่ย ตีฉิ่ง และขับร้อง

เพลง  ภาพนางฟ้อนรํา  ภาพดินเผารูปผู้ชายไว้เครา แต่งกายมีผ้าโพกศีรษะแหลมสวมรองเท้าคล้ายกับตุ๊กตาดินเผาเคลือบ

สามสีรูปชาวตะวันตกข่ีม้าหรืออูฐ (ชูศรี สาธร, 2538, น. 51) ภาพดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณคูบัวจังหวัดราชบุรีมี

ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาด้วย ซ่ึงจากภาพดังกล่าวสันนิษฐานว่าพ่อค้าชาวอาหรับท่ีเดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งหลักแหล่ง

สถานีการค้าในบริเวณดังกล่าวเพื่อเดินทางต่อไปค้าขายยังจีนเป็นจํานวนมากในราวพุทธศตววรรษท่ี 12-19 ซ่ึงตรงกับสมัย

ราชวงศ์ถัง   
กล่าวได้ว่าประติมากรรมส่วนใหญ่ท่ีพบในเมืองโบราณคูบัวท้ังท่ีเป็นพระพุทธรูปหรือรูปปั้นบุคคลท่ีมีรูปร่างหน้าตาท่ี

บ่งบอกลักษณะเฉพาะของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณภาคกลางของแม่น้ําเจ้าพระยาในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีนี้ ทําให้นัก

ประวัติศาสตร์สามารถปะติดปะต่อภาพหรือเหตุการณ์จากประติมากรรมท่ีพบตามแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยเดียวกัน ท้ังจาก

ลักษณะใบหน้าท่ีค่อนข้างกลมแบน คิ้วโก่ง ตาโปน โหนกแก้มสูง จมูกแบน ปากกว้าง และริมฝีปากหนา (ชูศรี สาธร, 2538, น. 
54)  ส่วนโบราณวัตถุท่ีทําข้ึนเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวันท่ีได้มีการค้นพบจากเมืองโบราณคูบัวอีกเช่นกัน มีท้ังเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีทํา

เป็นภาชนะและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ อาทิ แว ตะคัน เบี้ย ตะเกียง ท่ีประทับลวดลาย ลูกกระสุน เครื่องโลหะท่ีทําเป็น

เคร่ืองประดับหรือเคร่ืองใช้และอาวุธ เคร่ืองประดับแก้วท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกปัด เครื่องใช้เครื่องประดับท่ีทําจากหิน อาทิ ท่ีลับ

มีด เคร่ืองบดสมุนไพรเพ่ือใช้ประกอบอาหารหรือใช้เป็นยารักษาโรค ลูกปัด โดยรูปแบบของเคร่ืองปั้นดินเผา เคร่ืองโลหะและ

ลูกปัดแก้วหรือหินนี้เป็นรูปแบบท่ีสืบทอดมาจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่มีเทคนิคและวิธีการทําท่ีซับซ้อนข้ึน สิ่งเหล่านี้

แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงมากข้ึน  ในอารยธรรมทวารวดียังได้ค้นพบต่างหูท่ีเปลี่ยนจากการทําด้วยหิน

มาเป็นโลหะและมีลวดลายรูปแบบท่ีคล้ายกับศิลปะอินเดีย หรือแกระท่ังภาชนะดินเผาก็มีรูปทรงและลวดลายเพ่ิมข้ึนงดงามข้ึน 
มีเนื้อแกร่งและบางกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์   

จากผลการดําเนินการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณเมืองโบราณคูบัวนั้นนักโบราณคดีไม่ได้ค้นพบโครง กระดูกมนุษย์

ผู้ใหญ่เลย หากแต่พบกระดูกทารกบรรจุในภาชนะดินเผาซ่ึงได้มีการสันนิษฐานว่าผู้คนในสมัยนั้นอาจมีประเพณีการเผาศพแล้ว

นําลอยอังคารหรือนําเถ้ากระดูกไปลอยน้ําตามแบบอย่างของอินเดียแทนการฝังศพผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็นได้  
นอกจากนี้ยังได้พบกระดูกสัตว์ปะปนอยู่กับเศษภาชนะดินเผาตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จากการวิเคราะห์พบว่ามีท้ังกระดูก

ของสัตว์บก เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย สุนัข เก้ง กวาง เสือ สัตว์น้ํา เช่น เต่า ตะพาบนา จระเข้ สัตว์น้ําจืดและสัตว์น้ําเค็ม ซ่ึงสัตว์
เหล่านี้ถือเป็นท้ังสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงท่ีนอกจากจะเป็นอาหารของมนุษย์แล้วยังเป็นพาหนะและใช้แรงงานในการทําการเกษตร 
(สมศักด์ิ รัตนกุล, 2535, น. 65-66)  หลักฐานดังกล่าวท่ีค้นพบยังเป็นหลักฐานสําคัญท่ีได้สะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมของ

เมืองโบราณคูบัวเม่ือครั้งสมัยอารยธรรมทวารวดีท่ีทําให้สันนิษฐานได้ว่าเมืองดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนัก 
 

6. การขุดแต่งโบราณสถานเมืองคูบัว 
 

นับต้ังแต่กรมศิลปากรได้เร่ิมดําเนินการสํารวจเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรีเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 
จนถึง พ.ศ. 2506  ซ่ึงมีการใช้เวลาขุดสํารวจนานท้ังสิ้นเป็นเวลา 2 ปี  จึงได้พบว่าในบริเวณชุมชนเมืองโบราณคูบัวแห่งนี้มี

ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินดินสูง ซ่ึงเม่ือได้ดําเนินการลงมือสํารวจในพ้ืนท่ีและทําแผนผังสํารวจยังทําให้พบว่ามีโบราณสถาน

ท่ีปรากฏอยู่มากกว่า 44 แห่งท่ีกระจัดกระจายไปท่ัวเมืองโบราณคูบัวเหล่านี้ (สมศักด์ิ รัตนกุล, 2535, น. 46) โดยแต่ละแห่ง

ของโบราณสถานที่พบนั้นมักปรากฏอย่างกระจัดกระจาย ลักษณะการวางตัวของโบราณสถานดังกล่าวยังได้แสดงให้เห็นถึง

ความไม่เป็นระเบียบของการวางระบบผังเมืองแต่อย่างใด อาจกล่าวได้ว่าผู้สร้างนั้นสร้างตามความพอใจของตนเองเป็นสําคัญ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1159



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1187 

และที่สําคัญบริเวณเนินโบราณสถานท่ีปรากฏให้เห็นนั้นได้ถูกท้ิงร้างมาเป็นเวลานานนับพันปี จึงทําให้มีสภาพท่ีรกร้างและได้

ถูกปกคลุมไปด้วยป่าชัฏท่ีหนาทึบ   
ท้ังนี้จากการขุดค้นเมืองโบราณคูบัว ทางกรมศิลปากรนั้นได้พบร่องรอยท่ีเป็นฐานของโบราณสถานส่วนต่าง ๆ ซ่ึงมี

ลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป นักโบราณคดีได้ทําการจําแนกลักษณะโบราณสถานท่ีถูกค้นพบโดยแบ่งออกเป็น 8 ลักษณะ 
ดังน้ีคือ 

1. โบราณสถานที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยไม่มีย่อมุมซ่ึงได้ก่ออิฐเรียงข้ึนไปตรง ๆ ตามปกติ ซ่ึงจากการ
สํารวจพบมีอยู่ 13 แห่ง ประกอบด้วย ซากโบราณสถานหมายเลข 2  หมายเลข 8  หมายเลข 6  หมายเลข 12  หมายเลข 39  
หมายเลข 41 และหมายเลข 42  

2. โบราณสถานท่ีมีลักษณะของฐานท่ีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีลักษณะเด่นคือบนฐานสี่เหลี่ยมจะมีการก่ออิฐเป็น

เจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้ึนมาทับซ้อนฐาน ซ่ึงในแต่ละด้านของฐานเจดีย์จะแบ่งเป็นมุม 3 มุม  ซ่ึงจากซากโบราณสถานท่ีพบท่ี

ได้มีลักษณะเช่นนี้มีอยู่ 6 แห่ง คือ  โบราณสถาน หมายเลข 1 หมายเลข 8 หมายเลข 13  หมายเลข 31  หมายเลข 40 และ
หมายเลข 41 

3. โบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฐานเป็นซ้อนลดหลั่นกันข้ึนไปเป็นข้ัน ๆ และมีซุ้มรอบองค์เจดีย์ ซ่ึง
โบราณสถานลักษณะเช่นนี้มีอยู่ 3 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 11  หมายเลข 24  หมายเลข 25 

4. โบราณสถานที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีบันไดทางข้ึนย่ืนออกมาจากฐานท้ัง 4 ด้าน อย่างไรก็ตาม ยัง
มีโบราณสถานในบางแห่งท่ีมีทางข้ึนย่ืนออกมาด้านเดียว โบราณสถานในลักษณะเช่นนี้ มีอยู่ 9 แห่ง  ประกอบด้วย 
โบราณสถานหมายเลข 8  หมายเลข 10  หมายเลข 21-22  หมายเลข 28-29 หมายเลข 34 

5. โบราณสถานที่เป็นรปูสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะเป็นมุขย่ืนออกมารอบท้ัง 4 มุม โบราณสถานในลักษณะนี้มีอยู่

แห่งเดียวคือท่ีซากเจดีย์หมายเลข 8 
6. โบราณสถานท่ีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซ่ึงมีข้อสันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้อาจจะเป็นซากวิหารมาแต่เดิม 

ซ่ึงเท่าท่ีพบมีอยู่ด้วยกัน 3 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 11 หมายเลข 18 หมายเลข 25 
7. โบราณสถานท่ีมีลักษณะเด่นเป็นรูปวงกลมมีอยู่ 3 แห่ง 
8. โบราณสถานท่ีมีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยมมีอยู่ท้ังสิ้น 2 แห่งด้วยกัน ซ่ึงโบราณสถานแต่ละแห่งนั้นมี

ลักษณะท่ีมีความแตกต่างกันออกไป คือโบราณสถานแห่งหนึ่งเป็นแบบย่อมุมและโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งเป็นรูปแปดเหลี่ยม

ธรรมดา 
ดังท่ีกล่าวมานั้นจากโบราณสถานท้ัง 8 ลักษณะนี้มีการกระจายตัวอยู่หลายพ้ืนท่ี ท้ังในเมืองและบริเวณรอบนอกของ

เขตเมืองโบราณคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงส่วนใหญ่มีการสันนิษฐานว่าเป็นซากฐานของสถูปเจดีย์มากกว่าเป็นซาก

ของฐานโบสถ์หรือวิหาร โดยนักประวัติศาสตร์คาดว่ามีการสร้างข้ึนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์หรือพุทธสถานในพุทธศาสนาลัทธิ

หินยานและมหายาน 
นอกจากการค้นพบโบราณสถานแล้ว ในส่วนของโบราณวัตถุท่ีได้ค้นพบในแหล่งโบราณสถานท้ัง 44 แห่งโดยคณะ

สํารวจของศิลปากรยังได้พบโบราณวัตถุมากมายหลายชิ้นกระจัดกระจายอยู่ท่ัวเมืองโบราณคูบัว  แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าก่อน

หน้าท่ีคณะสํารวจมาถึงนั้นได้มีบุคคลภายนอกเข้ามาขุดค้นและได้ลักลอบนําโบราณวัตถุเป็นจํานวนมากออกไปจากพื้นท่ี

ดังกล่าว ซ่ึงนับเป็นความเสียหายอย่างมากต่องานการศึกษาเรื่องราวอารยธรรมทวารวดี เนื่องจากโบราณวัตถุจะเป็นกุญแจ

สําคัญในการช่วยเติมต่อประติดประต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี  แต่อย่างไรก็ดี ชิ้นส่วนท่ี

ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองโบราณคูบัวท่ีพอจะศึกษาร่องรอบอารยธรรมทวารวดีก็ยังมีอยู่บ้างเช่นกัน อาทิ เงินตราของศรีวิชัย 
ระฆังหินโบราณ พระพุทธรูป เทวรูป รูปปั้นดิน ลูกปัดสีต่าง ๆ และเศษเครื่องประดับโบราณสถานหรือแม้กระท่ังเศษภาชนะ

ดินเผาอ่ืน ๆ อีกจํานวนหนึ่ง (ชูศรี สาธร, 2538, น. 33-34) 
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7. สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดีที่คูบัว 
 

เมืองโบราณคูบัวนั้นเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองเมืองหน่ึงในสมัยอารยธรรมทวารวดีเช่นเดียวกับเมืองอ่ืน ๆ ใน
ภูมิภาคบริเวณนี้ เมืองคูบัวยังถือเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันดับสองรองจากเมืองโบราณราชบุรี 
จึงถือได้ว่าเมืองโบราณคูบัวแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางสําคัญแห่งหนึ่งของอารยธรรมทวารวดีด้วยเช่นกัน  ดังนั้น เมืองโบราณคูบัว

จึงมีปรากฏหลักฐานสิ่งก่อสร้างสําคัญ ซ่ึงในเวลาน้ีได้กลายเป็นโบราณสถานท่ีกระจายอยู่รอบเมืองดังกล่าวมากมาย และมี
ลักษณะท่ีเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบทวารวดีด้วย  สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีกระจายตัวอยู่ท้ังในเมืองโบราณคูบัวนั้น 
นับเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสําคัญทางพุทธศาสนาท้ังสิ้น มีท้ังศาสนาพุทธลัทธิหินยานและมหายานปะปนกันอยู่  นอกจากนี้ยังมี

หลักฐานอีกหลายอย่างท่ีถูกพบในเมืองโบราณคูบัวซ่ึงมีท้ังพระพุทธรูปและเทวรูปท่ีได้มีการขุดพบจากบริเวณซากเจดีย์ต่าง ๆ 
(ชูศรี สาธร, 2538, น. 28) โดยส่วนใหญ่มาจากสถาปัตยกรรมท่ีถูกค้นพบในบริเวณฐานเจดีย์ท่ีมักก่อด้วยอิฐ แต่โบราณสถานที่

มีความแตกต่างจากโบราณสถานที่อ่ืนก็คือโบราณสถานท่ีวัดโขลงสุวรรณคีรี ซ่ึงถือว่าเป็นโบราณสถานแห่งเดียวเท่านั้นมีฐาน

ก่อสร้างด้วยศิลาแลง 
ท้ังนี้ลักษณะของการก่อสร้างโบราณสถานจําพวกสถูปหรือเจดีย์ต่าง ๆ ในสมัยอารยธรรมทวารวดี ท่ีเมืองคูบัวนั้น

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะสําคัญด้วยกัน ได้แก่ 
1. การก่ออิฐทึบตันท้ังองค์ คือ เจดีย์ท่ีมีลักษณะของตอนกลางภายในองค์เจดีย์ท่ีมีการก่อเป็นอิฐขึ้นมาจนเต็ม

องค์ท้ังหมด ในส่วนท่ีใช้สําหรับการวางศิลาฤกษ์นั้นจะมีลักษณะเป็นอิฐท่ีมีผิวขัดมัน ส่วนในบางแห่งมีการพบร่องรอยของการ

ปิดทองคําเปลวหลงเหลืออยู่อีก เจดีย์ดังกล่าวพบในโบราณสถานที่เป็นเจดีย์หมายเลข 2  หมายเลข 22 และหมายเลข 24  แต่
ท่ีมีลักษณะเด่นชัดไปมากกว่านั้นคือเจดีย์หมายเลข 1 ท่ีนักโบราณคดีพบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในผอบทองด้วย ซ่ึง
หลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นหลักฐานสําคัญท่ีจะยืนยันได้ว่าเมืองโบราณคูบัวสมัยทวารวดีนั้นมีความเชื่อและศรัทธาในพุทธ

ศาสนามานานมาก 
2. การก่ออิฐเฉพาะภายนอกองค์เจดีย์ เป็นเจดีย์ท่ีมีลักษณะการก่อสร้างโดยรอบ ซ่ึงใช้อิฐสมบูรณ์ก่อข้ึนรอบ ๆ 

เจดีย์ แต่ส่วนกลางภายในองค์เจดีย์จะเป็นการนําดินหรือเศษอิฐท่ีหักพังทับถมลงไปให้เต็ม เช่นท่ีซากเจดีย์หมายเลข 8 ใกล้กับ
วัดคูบัว  

ลักษณะการก่อสร้างสถูปหรือเจดีย์ของเมืองโบราณคูบัว ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการสร้างฐานโดยปรับระดับ

พ้ืนท่ีให้เสมอกันก่อนแล้วจึงจะใช้ทรายถมลงบนพ้ืนอีกทีให้แน่นหนา เม่ือได้ระดับท่ีเหมาะสมแล้วจึงจะเริ่มลงมือก่อสร้างองค์

เจดีย์ขึ้นภายหลัง  ท้ังนี้จากการท่ีนักโบราณคดีได้เข้าสํารวจในพ้ืนท่ีและได้ขุดซากโบราณสถานของเมืองโบราณคูบัว จึงทําให้

ทราบความรู้ต่าง ๆ จากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ 
1. โบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีเมืองโบราณคูบัว ทําให้นักประวัติศาสตร์ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูล

ทางประวัติศาสตร์เพ่ิมข้ึน ซ่ึงง่ายต่อการกําหนดอายุการก่อสร้างโดยคาดการณ์ว่าโบราณสถานและโบราณวัตถุเหล่านั้นถูก

สร้างข้ึนเม่ือราวพุทธศักราช 1200 ถึง 1400 ปีผ่านมา 
2. หลักฐานทางโบราณสถานและทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีพบในบริเวณเมืองโบราณคูบัวนั้น ศิลปะของชนชาติ

พันธ์ุต่าง ๆ ท่ีอยู่ในบริเวณนี้ได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากช่างฝีมือของอินเดียในยุคราชวงศ์คุปตะซ่ึงมี

ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมมาก  
3. หลักฐานท่ีเป็นประติมากรรมสามารถบ่งบอกและสื่อถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น อาทิ การเล่นดนตรีและ

เครื่องดนตรีต่าง ๆ ซ่ึงมีการพัฒนาต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น รูปปั้นนางรําและคนเล่นดนตรีท่ีพบในเมืองคูบัว  
4. ท้ังหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุสามารถช่วยในเร่ืองของการคํานวณเวลาท่ีพุทธศาสนาเข้ามาใน

ดินแดนแถบนี้ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1161
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5. ข้อท่ีสําคัญท่ีสุดจากการค้นพบหลักฐานนั้นคือ โบราณสถานและโบราณวัตถุสามารถบ่งบอกได้ว่าเมือง

ราชบุรีแต่เดิมรวมท้ังเมืองคูบัวน้ันมีท่ีตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าในการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวต่างชาติท่ีสําคัญอีก

เมืองหนึ่ง 
 
8. สรุป   
 

 กล่าวได้ว่าเมืองโบราณคูบัวมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นเมืองท่าทางการค้าของอารยธรรมทวาราวดีในสมัยโบราณ  
การติดต่อกับต่างชาติทําให้ชุมชนทวาราวดีในเมืองโบราณคูบัวได้รับอิทธิพลคติความเชื่อจากอินเดียเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้

จากร่องรอยโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ียังคงปรากฏหลักฐานคติความเชื่อท่ีมาจากอินเดียเป็นอย่างมาก  ท้ังนี้จากการขุด

ค้นพบของกรมศิลปากรจะเห็นได้ว่ารูปแบบการก่อสร้างโบราณสถานและโบราณวัตถุยังมีความเก่ียวพันเชื่อมโยงเก่ียวกับคติ

ความคิดท่ีรับมาจากอินเดีย โดยเฉพาะรูปแบบทางศาสนสถานและรูปปั้นตลอดจนรูปเคารพท่ีรับมาจากอินเดียซ่ึงปรากฏ

ร่องรอยมาจวบจนถึงปัจจุบัน 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
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