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บทคัดย่อ
บทความวิชาการเรื่องนี้มุ่งศึกษาโบราณสถานในพื้นที่เมืองโบราณคูบัวของจังหวัดราชบุรี ผลจากการศึกษาพบว่า
เมืองโบราณคูบัวเคยเป็นเมืองเก่าในสมัยอารยธรรมทวารวดี อีกทั้งเมืองโบราณคูบัวยังปรากฏร่องรอยโบราณสถานเป็นจํานวนมาก
ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-16 ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์เมืองโบราณคูบัวเป็น
พื้นที่ราบลุ่มของลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาทางตอนล่าง จึงทําให้เมืองโบราณแห่งนี้กลายเป็นเมืองท่าสําคัญในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะ
การเป็นชุมทางการค้าซึ่งพบร่องรอยโบราณสถานเป็นจํานวนมาก อีกทั้งโบราณสถานเหล่านี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาซึ่งยืนยันได้จากการก่อสร้างโบราณสถานหลายแห่งในเมืองโบราณคูบัว
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.
Keywords: archaeological site town, Kubua town, Dvarati
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1. บทนํา
เมืองโบราณคูบัวมีโบราณสถานในพื้นที่ให้ศึกษาอยู่เป็นจํานวนมาก เมืองคูบัวจึงนับว่าเป็นเมืองโบราณที่สําคัญแห่ง
หนึ่งในจังหวัดราชบุรี และถือเป็นชุมชนที่มีความสําคัญแห่งหนึ่งมาตั้งแต่ในสมัยอารยธรรมทวารวดีที่อยู่ทางใต้สุดของลุ่มแม่น้ํา
เจ้าพระยาตอนล่าง ปัจจุบันเมืองโบราณคูบัวมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 800 เมตร ยาวประมาณ
2,000 เมตร มีความคล้ายคลึงกับเมืองโบราณอีกหลายแห่งในลุ่มแม่น้ําตอนล่างทั้งเมืองโบราณอู่ทอง และเมืองโบราณนครชัย
ศรี ทั้งนี้ขนาดของพื้นที่และการวางผังเมืองนั้นยังปรากฏร่องรอยของเศษเปลือกหอยแครงปะปนอยู่กับหอยทะเลชนิดอื่น ๆ ใน
ชั้นดิน ทําให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีน้ําทะเลท่วมถึงอยู่หลายแห่ง และหากย้อนกลับไป
ในอดีตกาล เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีอีกหลายเมืองยังพบเขตร่องรอยของอารยธรรมในจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี
สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และชลบุรีตามลําดับ ซึ่งรวมถึงเมืองโบราณคูบัวด้วยที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่ง
ทะเลเท่าใด เมืองโบราณคูบั วได้เจริญ ขึ้นในฐานะที่เป็ น เมืองท่าสําคัญ ของอาณาจักรทวารวดีดังเห็น ได้จากร่องรอยของ
โบราณสถานหลายแห่งที่ยังคงปรากฎอยู่ในปัจจุบัน ร่องรอยของโบราณสถานหลายเหล่านี้ยังบ่งบอกถึงลักษณะถึงความเจริญ
ตลอดจนรูปแบบของวัฒนธรรมที่เมืองโบราณคูบัวได้รับอิทธิพลจากภายนอกโดยเฉพาะวัฒนธรรมจากอินเดีย
2. คูบัว: ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาสภาพของเมืองโบราณคูบัวในอดีตพบว่าเมืองโบราณคูบัวมีลําน้ําล้อมรอบคูเมืองทั้งสิ้น 4
ด้านเช่นเดียวกับเมืองโบราณทวารวดีแหล่งอื่น ๆ แต่ในปัจจุบันพบว่ามีลําห้วยขนาดเล็ก ๆ ไหลผ่านเพียง 2 สายเท่านั้น นัก
โบราณคดีสันนิษฐานว่าการเดินทางมายังเมืองคูบัวในอดีต สามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางเรือ การเดินทางด้วยเส้นบก
สันนิษฐานว่าผู้คนในสมัยนั้นมีการเดินทางเข้ามาติดต่อถึงกันได้ระหว่างชุมชนในละแวก อาทิ ชุมชนในบริเวณถ้ําฤๅษีเขางู
ชุมชนพงตึก ชุมชนกําแพงแสน และชุมชนเมืองอู่ทอง รวมทั้งยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญเป็นอันดับสองรองลงมาจากเมือง
ราชบุรี ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมทวารวดี ดังนั้น ระหว่างการติดต่อของชุมชนเหล่านี้ด้วยการใช้เส้นทางบกจึงมี
ความสะดวกสบาย ส่วนการเดินทางด้วยทางเรือนั้นมีการสันนิษฐานว่าเดินทางโดยเรือเล็กหรือเรือขนาดกลาง จากนั้นจึงมา
ขึ้นบกที่ลําห้วยชินสีห์ซึ่งในปัจจุบันห้วยแห่งนี้ได้ตื้นเขินไปมาก ระยะทางจากทะเลเข้ามาที่ปากแม่น้ําอ้อม (แม่น้ําแม่กลองสาย
เก่า) ซึ่งสามารถเดินทางต่อมายังบริเวณท่าเรือได้ ปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเนินโบราณสถานหมายเลข
11 นอกจากนี้จากการสํารวจยังพบว่าเป็นแอ่งน้ําใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าอู่เรือซึ่งกว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร นัก
โบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นท่าเทียบเรือที่มีความสําคัญในสมัยโบราณของเมืองคูบัวเป็นอย่างยิ่ง (สมัย สุทธิธรรม, 2541, น.
66)
ลักษณะเมืองโบราณคูบัวในปัจจุบันนั้นเป็นเนินดินธรรมชาติ สูงราว 9 เมตรจากระดับน้ําทะเล และสูงกว่าพื้นที่
โดยรอบประมาณ 1-2 เมตร ผังเมืองนั้นมีคูน้ํา 1 ชั้น ประกอบกับมีคันดิน 2 ชั้นล้อมรอบ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาด
สูงขึ้นไปจนต่อเนื่องกับเนินเขาทางด้านทิศตะวันตก ส่วนริมของที่ราบลาดลงสู่ทะเล ในทางทิศเหนือติดต่อกับลําห้วยคูบัวที่
ถูกดัดแปลงให้เป็นคูเมืองโบราณ ในด้านทิศใต้เป็นพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งที่ห่างจากชายฝั่งทะเลปัจจุบันในจังหวัดสมุทรสงคราม
ประมาณ 28 กิโลเมตร ในทางทิศตะวันออกมีแม่น้ําอ้อม ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของเมืองโบราณคูบัวในอดีต ซึ่งแม่น้ําอ้อมนั้น
เคยเป็นแม่น้ําแม่กลองสายเก่า แต่ต่อมาได้เปลี่ยนทิศทางเป็นแม่น้ําแม่กลองในปัจจุบันที่ห่างจากแม่น้ําอ้อมราว 3 กิโลเมตร
และอยู่ห่างจากแม่น้ําแม่กลองประมาณ 9 กิโลเมตร (ชูศรี สาธร, 2538, น. 103) ขณะที่ในด้านตะวันตกติดต่อกับทางรถไฟ
สายใต้จนมีลักษณะขนานกันไป นอกจากนี้ยังมีเมืองโบราณเป็นลําห้วยชินสีห์ที่แยกออกจากลําห้วยคูบัว โดยไหลผ่านตัวเมือง
ออกทางคูเมืองด้านทิศตะวันออก แล้วไหลลงสู่แม่น้ําอ้อมในตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง ปัจจุบันลําห้วยชินสีห์มี
ลักษณะตื้นเขินมาก โดยค่อย ๆ ลาดสูงขึ้นไปจรดแนวเขาต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นต้นกําเนิดของ
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ลําห้วยคูบัวและลําห้วยชินสีห์ ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือปรากฏร่องรอยของแม่น้ําใหญ่ที่เรียกว่าอู่เรือ ซึ่งเป็นแนวไปสู่
แม่น้ําอ้อมทางทิศตะวันออกต่อมาจนถึงบริเวณศูนย์กลางเมืองโบราณ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นท่าจอดเรือ
(habour) อีกทั้งยังพบร่องรอยของเนินดินที่มีคูน้ําคันดินขนาดต่าง ๆ ล้อมรอบอยู่หลายเนิน จึงเชื่อว่าในบริเวณดังกล่าวเป็น
ชุมชนหรือเมืองโบราณคูบัวร่วมสมัย ชุมชนเก่าโบราณนี้ตั้งอยู่กันเรียงรายทั้งสองฟากของแม่น้ําอ้อมทางฝั่งตะวันออก อาทิ ใน
บริเวณชุมชนบ้านเวียงทุน ซึ่งปัจจุบันเป็นเกาะอยู่กลางลําน้ําอ้อมที่บ้านโคกพริก ตําบลคุ้งกระถิน หรือในบริเวณบ้านบางสี
เพชร ในเขตอําเภอเมือง ราชบุรี
กล่าวได้ว่าลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้งของเมืองโบราณคูบัวที่อยู่ใกล้แนวเขาติดต่อกับขอบที่ราบ นับว่ามีความ
เหมาะสมในการเป็นแหล่งเก็บผลิตผลจากของป่า เนื่องด้วยมีแนวเขาด้านทิศตะวันตกเป็นแนวกั้นพายุ และเป็นกําแพงเมือง
ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ในฤดูฝนนั้นลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ยังเป็นการเพิ่มปริมาณน้ําในลําห้วยชินสีห์และลําห้วย คูบัว
เพื่อสามารถกักเก็บน้ําไว้ให้ประชาชนอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เมื่อเวลาผ่านไปลําธารจากภูเขาจะช่วยพัดพาตะกอน
แร่ธาตุมาทับถมบริเวณที่ราบ ทําให้ดินในบริเวณที่ราบอันเป็นแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกรรรมมีความอุดมสมบูรณ์ และเมื่อ
เกิดน้ําท่วมไหลบ่าจากป่าเชิงเขาก็สามารถไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนที่อยู่อาศัยในบริเวณ
เมืองโบราณมากนัก ประกอบกับที่ตั้งของศูนย์กลางของเมืองโบราณคูบัวตั้งอยู่บนที่ลุ่มของน้ําแม่กลอง ย่อมส่งผลให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่ใช้ติดต่อกับชุนชนภายนอกได้หลายเส้นทาง สิ่งเหล่านี้จึงทําให้เมืองโบราณคูบัวมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
ทั้งนี้ความเจริญของอารยธรรมทวารวดีในเมืองคูบัวเกิดขึ้นพร้อมกับการเจริญทางด้านคมนาคมทั้งทางบกและทาง
ทะเลซึ่งขยายตัวพร้อมกันทุกทิศ โดยสามารถจําแนกการค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุในบริเวณแถบนี้ที่สําคัญหลาย
แห่งด้วยกัน คือ ในด้านทิศเหนือที่มีร่องน้ําขนานกับแม่น้ําแม่กลองจากบริเวณวัดม่วงในตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง มีการ
พบแหล่งโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีอีกแห่งหนึ่ง และเมื่อสํารวจขึ้นไปจนถึงเมืองโบราณ พงตึก
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีก็ยังพบแหล่งโบราณคดีในสมัยทวารวดีอีกเช่นกัน ในด้านทิศใต้ปรากฏแนวสันทรายเรียกว่า
“ถนนท้าวอู่ทอง” ซึ่งใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมไปสู่เมืองเพชรบุรีสมัยโบราณ ประเทศเมียนม่าร์ รวมทั้งคาบสมุทรภาคใต้
ในด้านทิศตะวันออกมีร่องรอยของแนวสันทรายที่ใช้เป็นเส้นทางการเดินทางไปสู่เมืองโบราณนครชัยศรีหรือ ในจังหวัดราชบุรี
แล้วใช้แม่น้ําท่าจีนต่อไปยังเมืองโบราณอู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หรือชุมชนต่าง ๆ ทั้งในและนอกดินแดนสุวรรณ
ภูมิ และในด้านทิศตะวันตกมีการใช้ลําห้วยคูบัวและลําห้วยชินสีห์เพื่อเดินทางออกไปยังลําน้ําอ้อม ลําน้ําแม่กลองและอ่าวไทย
หรือสามารถขึ้นไปตามแม่น้ําแม่กลองผ่านพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ข้ามช่องเขาของเทือกเขาตะนาวศรีไปยังประเทศเมียนม่าร์
และมหาสมุทรอินเดีย ทั้งนี้จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีและโบราณสถานที่กระจายอยู่ทั่วไปตามสองฝั่งแม่น้ําแม่
กลอง โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองราชบุรี เขตอําเภอวัดเพลง และเขตอําเภอบ้านโป่ง ทําให้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า
พื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญในอารยธรรมทวารดีมาก่อนทั้งสิ้น
3. การสํารวจแหล่งโบราณสถานของกรมศิลปากร
การค้นพบแหล่งโบราณคดีที่เมืองโบราณคูบัวนั้นเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 โดยพระเทพพุทธวิริยา
กรแห่งวัดสัตนารถปริวัตร ร่วมกับพระธรรมจินดากรมุนีแห่งวัดราชบพิธ พระภิกษุสะอาดแห่งวัดลาดเมธังและสามเณรไสว
แห่งวัดศรีสุริยวงศ์ พระภิกษุกลุ่มนี้ได้ทําการสํารวจและได้พบซากโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ภายในตําบลคูบัว ต่อมาในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2500 พระภิกษุลมูล คุณ าภิรโตแห่งวัดสัตตนารถปริวัตร พร้อมกับชาวบ้านจังหวัดราชบุรีได้ปรึกษาแล้ว
ร่วมกันทําหนังสือแจ้งไปยังกรมศิลปากรว่ามีคนหลายกลุ่มบุกรุกเข้าไปยังพื้นที่ในบริเวณวัดร้างแห่งหนึ่งเพื่อขุดหาสมบัติใน
ตําบลคูบัว และได้ทรัพย์สมบัติเป็นโบราณวัตถุอยู่หลายชิ้น กลุ่มพระภิกษุจึงขอให้ทางกรมศิลปากรได้เข้าไปสํารวจแหล่ง
โบราณคดีดังกล่าว เมื่อทางกรมศิลปากรทราบเรื่องจึงได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ออกสํารวจ และได้พบเนินดินขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง
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รอบเนินดินยังพบก้อนอิฐวางกระจายอยู่ตามเนินดิน จึงทําให้นักโบราณคดีคาดว่าเนินดินเหล่านี้เป็นโบราณสถานรวมทั้งยังมี
การค้นพบเศียรพระพุทธรูปที่มีลักษณะศิลปะเหมือนกับพระพุทธรูปสมัยทวารวดี
ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2503 กรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสํารวจอีกครั้งหนึ่ง และปรากฏว่าได้พบเนินดินอีก
หลายแห่ง แต่เนินดินเหล่านั้นอยู่ในที่ดินของเอกชน กรมศิลปากรจึงจําเป็นต้องขออนุญาตเจ้าของที่ดินก่อน ทําให้เจ้าหน้าที่
กรมศิลปากรยังไม่สามารถดําเนิ นการสํารวจหรือขุดค้นได้อย่างจริงจัง ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2504-2506 นาย
สมศักดิ์ รัตนกุลได้ดําเนินการออกสํารวจพื้นที่และขุดค้นเนินดินหลายแห่งทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกคูเมืองของเมืองโบราณ
คูบัว จึงได้พบเนินดินซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นโบราณสถานมากถึง 44 แห่ง แต่คณะทํางานได้มีการกําหนดหมายเลขโบราณสถาน
ไว้เพียง 44 แห่ง และได้ขุดแต่งโบราณสถานเหล่านั้นจํานวน 23 แห่งด้วยกัน (ณัฐพล บุญอุทิศ, 2546, น. 155) คณะสํารวจได้
พบว่าแหล่งโบราณสถานส่วนมากเป็นฐานเจดีย์หรือวิหารที่มีลักษณะการก่อสร้างเป็นโบราณสถานซึ่งสร้างด้วยอิฐเนื้อผสม
แกลบ จากซากโบราณสถานดังกล่าวนี้ทําให้ได้รับการสันนิษฐานว่ามีเจดีย์แบบต่าง ๆ ถึง 8 แบบในเมืองโบราณคูบัวสมัยอารย
ธรรมทวารวดี
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นคณะสํารวจยังพบประติมากรรมที่ทําด้วยดินเผาและปูนปั้นที่ใช้ตกแต่งโบราณสถานอยู่
หลายประเภท อาทิ รูปเทวดา สัตว์ ยักษ์ พระโพธิสัตว์ และพระพุทธรูป ซึ่งหลักฐานเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญ
ของเมืองโบราณคูบัวแห่งนี้ว่าเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่เมืองหนึ่งในสมัยอารยธรรมทวารวดีซึ่งเจริญ รุ่งเรืองขึ้นราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11-16 จึงได้มีการเรียกชื่อเมืองโบราณแห่งนี้ตามชื่อที่ตั้งในปัจจุบันว่าเมืองคูบัว อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้ามาดําเนินงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเมืองโบราณคูบัว อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี โดยอาจารย์สิน ชัย กระบวนแสงเป็นผู้ควบคุมการขุดค้นแหล่งโบราณคดีดังกล่าวใน พ.ศ.2524 ทาง
ภาควิชาโบราณคดีได้ขุดค้นจํานวน 9 หลุมซึ่งเป็นพื้นที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งแต่ละหลุมมีขนาดหลุมละ 3x3 เมตร
จากการขุดค้นพบดังกล่าวทําให้คณะสํารวจตั้งข้อสมมติฐานว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่ขุดค้นนี้น่าจะเป็นพื้นที่อาศัยของชุมชนใน
อดีต ต่อมาใน พ.ศ. 2525 คณะสํารวจจากคณะโบราณคดีได้ขุดค้นเพิ่มเติมจํานวน 9 หลุม โดยมีการขุดหลุมขนาดหลุมละ
3x3 เมตร และในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากวิหารโบราณสถานของวัดโขลงสุวรรณคีรีประมาณ 140 เมตร
คณะสํารวจยังได้พบโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้และเศษภาชนะดินเผาอีกเป็นจํานวนมาก จึงมีการสันนิษฐานว่าเป็น
พื้นที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกับการขุดค้นเมื่อ พ.ศ.2524 (สมบูรณ์ กองแก้ว, 2515, น. 157)
ต่อมาใน พ.ศ.2536-2537 นายนิติ แสงวัณ ณ์ นั กโบราณคดีป ระจําหน่วยศิล ปากรที่ 2 สุพ รรณบุ รี เป็ น หั วหน้ า
คณะทํางานได้นําทีมเดินทางเข้าสํารวจเก็บข้อมูลในเขตเมืองโบราณคูบัว โดยเน้นที่การจัดทําแผนที่และแผนผังของเมือง
โบราณดังกล่าว จากการสํารวจครั้งนี้ทางคณะยังได้พบโบราณสถานเพิ่มอีก 5 แห่ง อีกทั้งยังมีการขุดแต่งโบราณสถานที่วัดคู
บัวหรือโบราณสถานหมายเลข 8 ต่อมาใน พ.ศ.2538 ทางกรมศิลปากรได้มีการดําเนินการบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองคูบัว
อีก 3 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานหมายเลข 8 (วัดคูบัวปัจจุบัน) โบราณสถานหมายเลข 18 (วัดโขลงสุวรรณคีรีปัจจุบัน) และ
โบราณสถานหมายเลข 44 (วัดหนองเกษรปัจจุบั น ) และต่อมาใน พ.ศ. 2539 สํานักงานโบราณคดีและพิ พิธภัณ ฑสถาน
แห่งชาติที่ 1 ราชบุรี ได้มีการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 31 (โคกวิหาร) และใน พ.ศ. 2541 สํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ 1 ราชบุรี ซึ่งนําโดย นางสาวพยุง วงษ์น้อย นายเดชา สุดสวาท และนางสาวสุริยา สุวรรณนิมิต
นักโบราณคดีฝ่ายวิชาการ ได้ทําการสํารวจพื้นที่เมืองคูบัว โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโบราณสถานทั้งหมดและจัดทําแผน
แม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองคูบัว พร้อมทั้งกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานพัฒนาเมืองโบราณคูบัว ทั้งนี้จาก
การสํารวจพบโบราณสถานเพิ่ม 1 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 50 ส่วนโบราณสถานหมายเลข 51-59 นั้น กล่าวได้ว่าจาก
การสํารวจเมืองโบราณคูบัวตั้งแต่ พ.ศ. 2504 จวบจนถึงปัจจุบัน มีการค้นพบโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในและภายนอกคูเมือง
จํานวนทั้งสิ้น 67 แห่ง ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ดําเนินการขุดแต่งแล้วจํานวน 23 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นซากฐานสถูปเจดีย์ที่
สร้างขึ้นเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน (ณัฐพล บุญอุทิศ, 2546, น. 133)
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4. ลักษณะของเมืองโบราณคูบัว
แหล่ งโบราณคดีของเมือ งโบราณคูบั วในสมั ยอารยธรรมทวารวดีส ามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ
ประเภทแรกคือ คูน้ําและคันดิน (earthen moat) คูน้ํามีลักษณะอยู่ตรงกลางระหว่างคันดิน 2 ชั้น ตัวคูน้ํากว้างเฉลี่ยประมาณ
50 เมตร ส่วนคันดินกว้างประมาณ 53 เมตร สูง3 เมตร คูน้ํา-คันดินด้านทิศเหนือและใต้ยาวด้านละประมาณ 800 เมตร คูน้ําคันดินทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตกยาวด้านละประมาณ 2,000 เมตร รวมความยาวทั้ง 4 ด้านโดยรอบตัวเมืองมีความ
ยาวประมาณ 5,680 เมตร ประเภทที่สองคือ ศาสนสถาน (religious place) จากการสํารวจพบแหล่งโบราณศาสนสถาน
จํานวนทั้งสิ้น 67 แห่ง ในบริเวณภายในเมืองพบโบราณสถานที่ปรากฏหลักฐานอยู่ทั้งสิ้นจํานวน 8 แห่ง และบริเวณที่เคย
สํารวจพบเนินโบราณสถาน แต่ปัจจุบันได้ถูกทําลายจนไม่เหลือสภาพเดิมอีก 6 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 9, 16, 17,
23 และโบราณสถานใกล้กับโบราณสถานหมายเลข 8 อีกสองแห่งที่ถูกขุดแต่งโดยนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรใน พ.ศ. 2524-2526
จากการศึกษาของคณะสํารวจโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรทําให้ทราบถึงการวางฐานรากของอาคารก่อนการ
ก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่โบราณสถานเหล่านี้จะใช้ทรายปูพื้นเพื่อปรับระดับให้เสมอกันแล้วจึงเริ่มก่อด้วยอิฐ ในการดําเนินการ
ก่อสร้างศาสนสถานส่วนใหญ่จะใช้อิฐเรียงต่อกันขึ้นไป โดยใช้ดินหรือปูนเป็นวัสดุสําคัญในการก่อสร้าง ทั้งนี้ลักษณะการก่อ
ฐานอาคารมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบที่หนึ่งเป็นการก่ออิฐทึบตันตลอดทั้งองค์ ตอนกลางองค์ของเจดีย์ภายในพบอิฐที่มี
ลักษณะพิเศษ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นอิฐที่ใช้ในการวางศิลาฤกษ์ มีลักษณะผิวหน้าอิฐขัดเป็นมัน บางครั้งพบว่ามีทองคําเปลวปิด
อยู่ และรูปแบบทีสองเป็นการก่ออิฐเป็นระเบียบเฉพาะแนวชั้นนอก ส่วนแนวชั้นในองค์พระเจดีย์มีการใช้ดินหรือเศษอิฐหักถม
ลงไปตรงกลาง
ขณะเดียวกัน ลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัย ในปัจจุบันได้มีการสํารวจค้นพบเนินดินแหล่งโบราณคดีที่มีร่องรอยโบราณ
วัตถุที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณบ้านดอน
บริเวณดังกล่าวมีที่ตั้งอยู่นอกเมืองคูบั วออกไปทางทิศตะวัน ออกในบริเวณบ้ านดอน ตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี โดยนักโบราณคดีได้ขุดพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลักษณะเป็นเนื้อดินที่มีทั้งแบบผิวเรียบและมีการตกแต่งพื้นผิว
ด้วยลายขูดขีด ลายเชือกทาบ และลายกดทับกระจายอยู่ทั่วไป (ชูศรี สาธร, 2538, น. 23-24) นอกจากนี้นักโบราณคดียังได้
พบเศษอิฐจํานวนหนึ่งด้วย แหล่งที่อยู่อาศัยด้านหน้าวัดโขลงสุวรรณคีรี บริเวณดังกล่าวตั้งอยู่บนแนวคันดินด้านในทางทิศ
ตะวันออกไปเกือบถึงกลางเมืองคูบัว นักโบราณคดีได้ขุดพบโบราณวัตถุพวกเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน เศษเครื่อง
เคลือบสีเขียวแบบจีน เบี้ยดินเผา ลูกปัดแก้ว และก้อนอิฐจํานวนหนึ่ง และแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณบ้านสระโบสถ์ บริเวณ
ดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณตัวเมืองใกล้กับคูเมืองด้านทิศตะวันออกเคลื่อนไปทางด้านทิศใต้ที่อยู่ใกล้กับโบราณสถานหมายเลข
28 ซึ่งได้มีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาที่มีเนื้อดินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่
ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธในลัทธิหินยานที่พบส่วนใหญ่นั้นไม่นิยมประดับลวดลาย
ดินเผาหรือลวดลายปูนปั้นมากนัก มีเพียงการประดับด้วยแผ่นอิฐตกแต่งลวดลายเท่านั้น หรือหากมีการตกแต่งมักเป็นภาพเล่า
เรื่องนิทานชาดก ดังเห็นได้จากผอบทองคําภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครอบด้วยผอบเงินฝาเป็นลายดอกบัวบรรจุอยู่ใน
ช่องกลางของกล่องรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเจาะเป็นช่องจํานวนห้าช่องวางอยู่ใต้ฐานที่พบในโบราณสถานหมายเลข 1 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ
กล่องที่พบที่อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และกล่องเครื่องพิธีวางศิลาฤกษ์ของประเทศศรีลังกาที่เรียกว่า “ยันดรกาล” ซึ่ง
โดยปกติจะมีเก้าช่องหรืออาจมากกว่านั้น ช่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรจุรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อใน
เรื่องพระพุทธเจ้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องของการเคารพบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง
ศาสนสถานที่สืบทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน นอกจากนี้นักโบราณคดียังพบลักษณะที่คล้ายคลึงกับภาพปูนปั้นประดับใน
โบราณสถานหมายเลข 10 ที่ลักษณะคล้ายคลึงกันกับภาพปูนปั้นประดับฐานเจดีย์จุลประโทนในจังหวัดนครปฐมซึ่งได้รับ
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อิทธิพลจากนิทานชาดกในพระพุทธศาสนาลัทธิหินยานนิกายสรวาสติวาทที่นิยมแพร่หลายทั่วทั้งในดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 (ณัฐพล บุญอุทิศ, 2546, น. 124-125)
นอกจากนี้พุทธศาสนสถานที่สําคัญในลัทธิมหายานคือ โบราณสถานหมายเลข 18 ที่อยู่ในวัดโขลงสุวรรณคีรี ซึ่ง
ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองโบราณคูบัวและมีขนาดสูงสุดในบรรดาโบราณสถานทั้งหมด จากร่องรอยของเค้าโครงหลักฐานทําให้
นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นฐานของวิหาร เนื่องจากมีผังเป็นรูปที่เหลี่ยมผืนผ้า และมีบันไดขึ้นไปสู่ลานประทักษิณชั้น
บนทางด้านทิศตะวันออก ขณะที่ฐานประดับด้วยซุ้มและเสาอิงที่เดิมคงเคยมีรูปพระโพธิสัตว์ทําด้วยปูนปั้นประดับอยู่ ซึ่งบางส่วน
มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดโขลงสุวรรณคีรี โดยลักษณะของฐานคล้ายคลึงกันกับฐานของโบราณสถานในเมืองโบราณศรีเทพ อําเภอ
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สร้างขึ้นเนื่องในอารยธรรมทวารวดีด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการพบพระโพธิสัตว์สําริด
ขนาดเล็กที่มีลักษณะและรูปแบบคล้ายกับประติมากรรมที่พบในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งนักโบราณคดี
สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิมหายานนิกายวัชรยาน ที่ได้รับความนิยมในอินเดียและ
เกาะชวาภาคกลางในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 ตามลําดับ (สมบูรณ์ กองแก้ว, 2515, น. 162-163)
อย่างไรก็ดี ขณะที่วัสดุที่นํามาใช้ในการก่อสร้างศาสนสถานของเมืองโบราณคูบัวโดยส่วนใหญ่นิยมก่อด้วยแผ่นอิฐ
ขนาดใหญ่ที่มีขนาดกว้างประมาณ 17 เซนติเมตร ยาว 34 เชนติเมตร และหนา 10 เชนติเมตร โดยเนื้ออิฐผสมด้วยแกลบ
ข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่ซึ่งเป็นข้าวที่นิยมปลูกกันในช่วงเวลานั้น พร้อมทั้งใช้ดินเหนียวแบบละเอียดผสมยางไม้หรือน้ําอ้อยเป็น
ตัวประสาน ซึ่งมีการเรียงอิฐด้วยการเรียงตามแนวยาววางสลับกับแนวกว้างในชั้นเดียวกัน ส่วนฐานล่างสุดของศาสนสถาน
นิยมใช้อิฐก่อเช่นเดียวกันกับส่วนที่อยู่เหนือขึ้นไป แต่มีเพียงโบราณสถานหมายเลข 18 ที่วัดโขลงสุวรรณคีรีเพียงแห่งเดียวที่ใช้
ศิลาแลงก่อเป็นฐานชั้นล่างสุด โดยลักษณะของการก่อนั้นมีทั้งการก่ออิฐเรียงทึบตัน แล้วมีแผ่นศิลาฤกษ์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ
แผ่นอิฐที่ใช้ในการก่อสร้าง แต่มีเนื้อละเอียดกว่าและผิวหน้าขัดมัน
5. ความคิดที่สง่ ผ่านต่อการสร้างโบราณสถานในเมืองโบราณคูบัว
โบราณวัตถุส่วนใหญ่ที่ปรากฏในบริเวณเมืองโบราณคูบัวมาจากคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเป็นสําคัญ ซึ่ง
โบราณวัตถุที่สร้างขึ้นจากคติความเชื่อทางศาสนานั้นประกอบด้วยประติมากรรมดินเผาปูนปั้นประดับอาคารโบราณสถาน
รวมถึงพระพุทธรูปที่ทําจากดินเผาและปูนปั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งห้อยพระบาทมีฐานเป็นรูปดอกบัว
รองรับ พระหัตถ์ซ้ายหงายขึ้นบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระในปางวิตรรกะมุทราหรือปางแสดงธรรมเทศนา
ในขณะที่พระพิมพ์ที่ได้ทําขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในเมืองโบราณคูบัวมี
ทั้งพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางมารวิชัยหรือปางประทับนั่งห้อยพระบาทแสดงธรรมภายในซุ้มเรือนแก้ว นอกจากนี้ยังมีปาง
แสดงยมกปาฏิหาริย์เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี ซึ่งพระพิมพ์บางชิ้นสร้างขึ้นโดยมีคาถา “เย ธฺมมา” ซึ่ง
เป็นภาษาบาลี และเป็นพระคาถาสําคัญของพุทธศาสนาลัทธิหินยานจารึกอยู่ด้านหลัง (ชูศรี สาธร, 2538, น. 14) นักโบราณคดี
ยังพบพระพิมพ์ที่มีการสลักจากหินชนวนสีเทาขาว โดยสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางสมาธิภายใต้พระเศวตฉัตร
ด้านข้างขนาบด้วยพระสถูปและธรรมจักรที่ตั้งอยู่บนเสาที่โบราณสถานหมายเลข 1 ซึ่งเป็นพระพิมพ์ในยุควัฒนธรรมทวารวดี
ที่หายากมาก นอกจากนี้ยังได้พบชิ้นส่วนของธรรมจักรที่สลักขึ้นจากหินซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่แสดงให้
เห็นถึงการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในบริเวณเมืองโบราณคูบัวอีกด้วย
ในส่วนของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เป็นหลักฐานประเภทประติมากรรมรูปบุคคลที่ทําด้วยดินเผา
และปูนปั้นที่พบในเมืองโบราณคูบัว โดยเฉพาะภาพปูนปั้นที่โบราณสถานหมายเลข 10 ซึ่งจัดว่าเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็น
ถึงลักษณะรูปร่างหน้าตา การแต่งกาย การดํารงวิถีชีวิตประจําวัน ตลอดจนลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวบ้านใน
อารยธรรมทวารวดีในราชบุรีได้เป็นอย่างดี จากหลักฐานที่พบปรากฏภาพประติมากรรมบุรุษที่มีการสวมเครื่องประดับศีรษะ
ต่างหู สร้อยทับทรวงและรัดต้นแขนนั่งชันเข่า ซึ่งทําให้นักประวัติศาสตร์มีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นชนชั้นผู้ปกครอง (สมศักดิ์
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รัตนกุล, 2535, น. 67) ขณะที่ภาพสตรีที่การสวมใส่เครื่องประดับและมีบริวารผู้ติดตาม ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเป็นภาพหญิง
ชนชั้นสูงกับนางกํานัลติดตาม มีการพบภาพบุรุษกําลังใช้เท้าเตะบุคคลอื่นที่ถูกรัดมือไขว้หลัง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นผู้คุมกับ
นักโทษ ภาพสตรีทั้งห้าที่บรรเลงดุริยางคศิลป์ ซึ่งเป็นภาพสตรีจํานวนห้าคนกําลังนั่งตีกรับ ดีดพิณ เป่าขลุ่ย ตีฉิ่ง และขับร้อง
เพลง ภาพนางฟ้อนรํา ภาพดินเผารูปผู้ชายไว้เครา แต่งกายมีผ้าโพกศีรษะแหลมสวมรองเท้าคล้ายกับตุ๊กตาดินเผาเคลือบ
สามสีรูปชาวตะวันตกขี่ม้าหรืออูฐ (ชูศรี สาธร, 2538, น. 51) ภาพดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณคูบัวจังหวัดราชบุรีมี
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาด้วย ซึ่งจากภาพดังกล่าวสันนิษฐานว่าพ่อค้าชาวอาหรับที่เดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งหลักแหล่ง
สถานีการค้าในบริเวณดังกล่าวเพื่อเดินทางต่อไปค้าขายยังจีนเป็นจํานวนมากในราวพุทธศตววรรษที่ 12-19 ซึ่งตรงกับสมัย
ราชวงศ์ถัง
กล่าวได้ว่าประติมากรรมส่วนใหญ่ที่พบในเมืองโบราณคูบัวทั้งที่เป็นพระพุทธรูปหรือรูปปั้นบุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาที่
บ่งบอกลักษณะเฉพาะของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณภาคกลางของแม่น้ําเจ้าพระยาในสมัยวัฒ นธรรมทวารวดีนี้ ทําให้นัก
ประวัติศาสตร์สามารถปะติดปะต่อภาพหรือเหตุการณ์จากประติมากรรมที่พบตามแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยเดียวกัน ทั้งจาก
ลักษณะใบหน้าที่ค่อนข้างกลมแบน คิ้วโก่ง ตาโปน โหนกแก้มสูง จมูกแบน ปากกว้าง และริมฝีปากหนา (ชูศรี สาธร, 2538, น.
54) ส่วนโบราณวัตถุที่ทําขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันที่ได้มีการค้นพบจากเมืองโบราณคูบัวอีกเช่นกัน มีทั้งเครื่องปั้นดินเผาที่ทํา
เป็นภาชนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิ แว ตะคัน เบี้ย ตะเกียง ที่ประทับลวดลาย ลูกกระสุน เครื่องโลหะที่ทําเป็น
เครื่องประดับหรือเครื่องใช้และอาวุธ เครื่องประดับแก้วที่ส่วนใหญ่เป็นลูกปัด เครื่องใช้เครื่องประดับที่ทําจากหิน อาทิ ที่ลับ
มีด เครื่องบดสมุนไพรเพื่อใช้ประกอบอาหารหรือใช้เป็นยารักษาโรค ลูกปัด โดยรูปแบบของเครื่องปั้นดินเผา เครื่องโลหะและ
ลูกปัดแก้วหรือหินนี้เป็นรูปแบบที่สืบทอดมาจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่มีเทคนิคและวิธีการทําที่ซับซ้อนขึ้น สิ่งเหล่านี้
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงมากขึ้น ในอารยธรรมทวารวดียังได้ค้นพบต่างหูที่เปลี่ยนจากการทําด้วยหิน
มาเป็นโลหะและมีลวดลายรูปแบบที่คล้ายกับศิลปะอินเดีย หรือแกระทั่งภาชนะดินเผาก็มีรูปทรงและลวดลายเพิ่มขึ้นงดงามขึ้น
มีเนื้อแกร่งและบางกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์
จากผลการดําเนินการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณเมืองโบราณคูบัวนั้นนักโบราณคดีไม่ได้ค้นพบโครง กระดูกมนุษย์
ผู้ใหญ่เลย หากแต่พบกระดูกทารกบรรจุในภาชนะดินเผาซึ่งได้มีการสันนิษฐานว่าผู้คนในสมัยนั้นอาจมีประเพณีการเผาศพแล้ว
นําลอยอังคารหรือนําเถ้ากระดูกไปลอยน้ําตามแบบอย่างของอินเดียแทนการฝังศพผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็นได้
นอกจากนี้ยังได้พบกระดูกสัตว์ปะปนอยู่กับเศษภาชนะดินเผาตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ จากการวิเคราะห์พบว่ามีทั้งกระดูก
ของสัตว์บก เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย สุนัข เก้ง กวาง เสือ สัตว์น้ํา เช่น เต่า ตะพาบนา จระเข้ สัตว์น้ําจืดและสัตว์น้ําเค็ม ซึ่งสัตว์
เหล่านี้ถือเป็นทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงที่นอกจากจะเป็นอาหารของมนุษย์แล้วยังเป็นพาหนะและใช้แรงงานในการทําการเกษตร
(สมศักดิ์ รัตนกุล, 2535, น. 65-66) หลักฐานดังกล่าวที่ค้นพบยังเป็นหลักฐานสําคัญที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมของ
เมืองโบราณคูบัวเมื่อครั้งสมัยอารยธรรมทวารวดีที่ทําให้สันนิษฐานได้ว่าเมืองดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนัก
6. การขุดแต่งโบราณสถานเมืองคูบัว
นับตั้งแต่กรมศิลปากรได้เริ่มดําเนินการสํารวจเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2504
จนถึง พ.ศ. 2506 ซึ่งมีการใช้เวลาขุดสํารวจนานทั้งสิ้นเป็นเวลา 2 ปี จึงได้พบว่าในบริเวณชุมชนเมืองโบราณคูบัวแห่งนี้มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินดินสูง ซึ่งเมื่อได้ดําเนินการลงมือสํารวจในพื้นที่และทําแผนผังสํารวจยังทําให้พบว่ามีโบราณสถาน
ที่ปรากฏอยู่มากกว่า 44 แห่งที่กระจัดกระจายไปทั่วเมืองโบราณคูบัวเหล่านี้ (สมศักดิ์ รัตนกุล, 2535, น. 46) โดยแต่ละแห่ง
ของโบราณสถานที่พบนั้นมักปรากฏอย่างกระจัดกระจาย ลักษณะการวางตัวของโบราณสถานดังกล่าวยังได้แสดงให้เห็นถึง
ความไม่เป็นระเบียบของการวางระบบผังเมืองแต่อย่างใด อาจกล่าวได้ว่าผู้สร้างนั้นสร้างตามความพอใจของตนเองเป็นสําคัญ
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และที่สําคัญบริเวณเนินโบราณสถานที่ปรากฏให้เห็นนั้นได้ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานนับพันปี จึงทําให้มีสภาพที่รกร้างและได้
ถูกปกคลุมไปด้วยป่าชัฏที่หนาทึบ
ทั้งนี้จากการขุดค้นเมืองโบราณคูบัว ทางกรมศิลปากรนั้นได้พบร่องรอยที่เป็นฐานของโบราณสถานส่วนต่าง ๆ ซึ่งมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป นักโบราณคดีได้ทําการจําแนกลักษณะโบราณสถานที่ถูกค้นพบโดยแบ่งออกเป็น 8 ลักษณะ
ดังนี้คือ
1. โบราณสถานที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยไม่มีย่อมุมซึ่งได้ก่ออิฐเรียงขึ้นไปตรง ๆ ตามปกติ ซึ่งจากการ
สํารวจพบมีอยู่ 13 แห่ง ประกอบด้วย ซากโบราณสถานหมายเลข 2 หมายเลข 8 หมายเลข 6 หมายเลข 12 หมายเลข 39
หมายเลข 41 และหมายเลข 42
2. โบราณสถานที่มีลักษณะของฐานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีลักษณะเด่นคือบนฐานสี่เหลี่ยมจะมีการก่ออิฐเป็น
เจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาทับซ้อนฐาน ซึ่งในแต่ละด้านของฐานเจดีย์จะแบ่งเป็นมุม 3 มุม ซึ่งจากซากโบราณสถานที่พบที่
ได้มีลักษณะเช่นนี้มีอยู่ 6 แห่ง คือ โบราณสถาน หมายเลข 1 หมายเลข 8 หมายเลข 13 หมายเลข 31 หมายเลข 40 และ
หมายเลข 41
3. โบราณสถานรู ป สี่ เหลี่ ย มจั ตุ รัส มี ฐ านเป็ น ซ้ อ นลดหลั่ น กั น ขึ้ น ไปเป็ น ขั้ น ๆ และมี ซุ้ ม รอบองค์ เจดี ย์ ซึ่ ง
โบราณสถานลักษณะเช่นนี้มีอยู่ 3 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 11 หมายเลข 24 หมายเลข 25
4. โบราณสถานที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีบันไดทางขึ้นยื่นออกมาจากฐานทั้ง 4 ด้าน อย่างไรก็ตาม ยัง
มี โบราณสถานในบางแห่ ง ที่ มี ท างขึ้ น ยื่ น ออกมาด้ า นเดี ย ว โบราณสถานในลั ก ษณะเช่ น นี้ มี อ ยู่ 9 แห่ ง ประกอบด้ ว ย
โบราณสถานหมายเลข 8 หมายเลข 10 หมายเลข 21-22 หมายเลข 28-29 หมายเลข 34
5. โบราณสถานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะเป็นมุขยื่นออกมารอบทั้ง 4 มุม โบราณสถานในลักษณะนี้มีอยู่
แห่งเดียวคือที่ซากเจดีย์หมายเลข 8
6. โบราณสถานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้อาจจะเป็นซากวิหารมาแต่เดิม
ซึ่งเท่าที่พบมีอยู่ด้วยกัน 3 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 11 หมายเลข 18 หมายเลข 25
7. โบราณสถานที่มีลักษณะเด่นเป็นรูปวงกลมมีอยู่ 3 แห่ง
8. โบราณสถานที่ มี ลั ก ษณะเป็ น รูป แปดเหลี่ยมมีอยู่ ทั้ งสิ้ น 2 แห่ งด้วยกั น ซึ่งโบราณสถานแต่ ล ะแห่ งนั้ น มี
ลักษณะที่มีความแตกต่างกันออกไป คือโบราณสถานแห่งหนึ่งเป็นแบบย่อมุมและโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งเป็นรูปแปดเหลี่ยม
ธรรมดา
ดังที่กล่าวมานั้นจากโบราณสถานทั้ง 8 ลักษณะนี้มีการกระจายตัวอยู่หลายพื้นที่ ทั้งในเมืองและบริเวณรอบนอกของ
เขตเมืองโบราณคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งส่วนใหญ่มีการสันนิษฐานว่าเป็นซากฐานของสถูปเจดีย์มากกว่าเป็นซาก
ของฐานโบสถ์หรือวิหาร โดยนักประวัติศาสตร์คาดว่ามีการสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ ลักษณ์หรือพุทธสถานในพุทธศาสนาลัทธิ
หินยานและมหายาน
นอกจากการค้นพบโบราณสถานแล้ว ในส่วนของโบราณวัตถุที่ได้ค้นพบในแหล่งโบราณสถานทั้ง 44 แห่งโดยคณะ
สํารวจของศิลปากรยังได้พบโบราณวัตถุมากมายหลายชิ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วเมืองโบราณคูบัว แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าก่อน
หน้าที่คณะสํารวจมาถึงนั้นได้มีบุคคลภายนอกเข้ามาขุดค้นและได้ลักลอบนําโบราณวัตถุเป็นจํานวนมากออกไปจากพื้นที่
ดังกล่าว ซึ่งนับเป็นความเสียหายอย่างมากต่องานการศึกษาเรื่องราวอารยธรรมทวารวดี เนื่องจากโบราณวัตถุจะเป็นกุญแจ
สําคัญในการช่วยเติมต่อประติดประต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ดี ชิ้นส่วนที่
ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองโบราณคูบัวที่พอจะศึกษาร่องรอบอารยธรรมทวารวดีก็ยังมีอยู่บ้างเช่นกัน อาทิ เงินตราของศรีวิชัย
ระฆังหินโบราณ พระพุทธรูป เทวรูป รูปปั้นดิน ลูกปัดสีต่าง ๆ และเศษเครื่องประดับโบราณสถานหรือแม้กระทั่งเศษภาชนะ
ดินเผาอื่น ๆ อีกจํานวนหนึ่ง (ชูศรี สาธร, 2538, น. 33-34)
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7. สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดีที่คูบัว
เมืองโบราณคูบัวนั้นเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเมืองหนึ่งในสมัยอารยธรรมทวารวดีเช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ ใน
ภูมิภาคบริเวณนี้ เมืองคูบัวยังถือเป็นเมืองที่มีความสําคัญและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันดับสองรองจากเมืองโบราณราชบุรี
จึงถือได้ว่าเมืองโบราณคูบัวแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางสําคัญแห่งหนึ่งของอารยธรรมทวารวดีด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมืองโบราณคูบัว
จึงมีปรากฏหลักฐานสิ่งก่อสร้างสําคัญ ซึ่งในเวลานี้ได้กลายเป็นโบราณสถานที่กระจายอยู่รอบเมืองดังกล่าวมากมาย และมี
ลักษณะที่เป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบทวารวดีด้วย สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั้งในเมืองโบราณคูบัวนั้น
นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สําคัญทางพุทธศาสนาทั้งสิ้น มีทั้งศาสนาพุทธลัทธิหินยานและมหายานปะปนกันอยู่ นอกจากนี้ยังมี
หลักฐานอีกหลายอย่างที่ถูกพบในเมืองโบราณคูบัวซึ่งมีทั้งพระพุทธรูปและเทวรูปที่ได้มีการขุดพบจากบริเวณซากเจดีย์ต่าง ๆ
(ชูศรี สาธร, 2538, น. 28) โดยส่วนใหญ่มาจากสถาปัตยกรรมที่ถูกค้นพบในบริเวณฐานเจดีย์ที่มักก่อด้วยอิฐ แต่โบราณสถานที่
มีความแตกต่างจากโบราณสถานที่อื่นก็คือโบราณสถานที่วัดโขลงสุวรรณคีรี ซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานแห่งเดียวเท่านั้นมีฐาน
ก่อสร้างด้วยศิลาแลง
ทั้งนี้ลักษณะของการก่อสร้างโบราณสถานจําพวกสถูปหรือเจดีย์ต่าง ๆ ในสมัยอารยธรรมทวารวดี ที่เมืองคูบัวนั้น
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะสําคัญด้วยกัน ได้แก่
1. การก่ออิฐทึบตันทั้งองค์ คือ เจดีย์ที่มีลักษณะของตอนกลางภายในองค์เจดีย์ที่มีการก่อเป็นอิฐขึ้นมาจนเต็ม
องค์ทั้งหมด ในส่วนที่ใช้สําหรับการวางศิลาฤกษ์นั้นจะมีลักษณะเป็นอิฐที่มีผิวขัดมัน ส่วนในบางแห่งมีการพบร่องรอยของการ
ปิดทองคําเปลวหลงเหลืออยู่อีก เจดีย์ดังกล่าวพบในโบราณสถานที่เป็นเจดีย์หมายเลข 2 หมายเลข 22 และหมายเลข 24 แต่
ที่มีลักษณะเด่นชัดไปมากกว่านั้นคือเจดีย์หมายเลข 1 ที่นักโบราณคดีพบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในผอบทองด้วย ซึ่ง
หลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นหลักฐานสําคัญที่จะยืนยันได้ว่าเมืองโบราณคูบัวสมัยทวารวดีนั้นมีความเชื่อและศรัทธาในพุทธ
ศาสนามานานมาก
2. การก่ออิฐเฉพาะภายนอกองค์เจดีย์ เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะการก่อสร้างโดยรอบ ซึ่งใช้อิฐสมบูรณ์ก่อขึ้นรอบ ๆ
เจดีย์ แต่ส่วนกลางภายในองค์เจดีย์จะเป็นการนําดินหรือเศษอิฐที่หักพังทับถมลงไปให้เต็ม เช่นที่ซากเจดีย์หมายเลข 8 ใกล้กับ
วัดคูบัว
ลักษณะการก่อสร้างสถูปหรือเจดีย์ของเมืองโบราณคูบัว ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการสร้างฐานโดยปรับระดับ
พื้นที่ให้เสมอกันก่อนแล้วจึงจะใช้ทรายถมลงบนพื้นอีกทีให้แน่นหนา เมื่อได้ระดับที่เหมาะสมแล้วจึงจะเริ่มลงมือก่อสร้างองค์
เจดีย์ขึ้นภายหลัง ทั้งนี้จากการที่นักโบราณคดีได้เข้าสํารวจในพื้นที่และได้ขุดซากโบราณสถานของเมืองโบราณคูบัว จึงทําให้
ทราบความรู้ต่าง ๆ จากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ
1. โบราณสถานและโบราณวัตถุที่เมืองโบราณคูบัว ทําให้นักประวัติศาสตร์ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายต่อการกําหนดอายุการก่อสร้างโดยคาดการณ์ว่าโบราณสถานและโบราณวัตถุเหล่านั้นถูก
สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช 1200 ถึง 1400 ปีผ่านมา
2. หลักฐานทางโบราณสถานและทางด้านสถาปัตยกรรมที่พบในบริเวณเมืองโบราณคูบัวนั้น ศิลปะของชนชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณนี้ได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมจากช่างฝีมือของอินเดียในยุคราชวงศ์คุปตะซึ่งมี
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมมาก
3. หลักฐานที่เป็นประติมากรรมสามารถบ่งบอกและสื่อถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น อาทิ การเล่นดนตรีและ
เครื่องดนตรีต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น รูปปั้นนางรําและคนเล่นดนตรีที่พบในเมืองคูบัว
4. ทั้งหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุสามารถช่วยในเรื่องของการคํานวณเวลาที่พุทธศาสนาเข้ามาใน
ดินแดนแถบนี้
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5. ข้อที่สําคัญ ที่สุดจากการค้นพบหลักฐานนั้นคือ โบราณสถานและโบราณวัตถุสามารถบ่งบอกได้ว่าเมือง
ราชบุรีแต่เดิมรวมทั้งเมืองคูบัวนั้นมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ซึ่งถือเป็นเมืองท่าในการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวต่างชาติที่สําคัญอีก
เมืองหนึ่ง
8. สรุป
กล่าวได้ว่าเมืองโบราณคูบัวมีความสําคัญในฐานะที่เป็นเมืองท่าทางการค้าของอารยธรรมทวาราวดีในสมัยโบราณ
การติดต่อกับต่างชาติทําให้ชุมชนทวาราวดีในเมืองโบราณคูบัวได้รับอิทธิพลคติความเชื่อจากอินเดียเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้
จากร่องรอยโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังคงปรากฏหลักฐานคติความเชื่อที่มาจากอินเดียเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จากการขุด
ค้นพบของกรมศิลปากรจะเห็นได้ว่ารูปแบบการก่อสร้างโบราณสถานและโบราณวัตถุยังมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกี่ยวกับคติ
ความคิดที่รับมาจากอินเดีย โดยเฉพาะรูปแบบทางศาสนสถานและรูปปั้นตลอดจนรูปเคารพที่รับมาจากอินเดียซึ่งปรากฏ
ร่องรอยมาจวบจนถึงปัจจุบัน
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