
เมืองโบราณคูบัว 

      โดย ผศ.จิรัฐ ิเจริญราษฎร 

 เมืองโบราณคูบัว เปนชุมชนท่ีมีความสําคัญแหงหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดีท่ีอยูใตสุดทาง
ตอนใตของลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง คืออยูในลุมแมน้ําแมกลอง เมืองโบราณนี้เจริญรุงเรือง
ในชวงประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๗ มีสภาพเปนแหลงท่ีอยูอาศัยขนาดใหญ อยูไมไกลจาก
ทะเลมากนัก พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลาดสูงขึ้นไป จนตอเนื่องกับเนินเขาทางดานตะวันตก สวน
ริมของท่ีราบลาดลงสูทะเล มีรองรอยของทางน้ําเกา ซ่ึงเดิมคือเสนทางของแมน้ําแมกลองสายเกาท่ี
ไหลลงสูทะเล เปนเสนทางการคาท่ีสําคัญ สามารถติดตอกับชายฝงทะเล และเมืองโบราณท่ีตั้งอยู
ในบริเวณลุมแมน้ําอ่ืนๆ ไดโดยสะดวก เชน ทิศเหนือมีรองน้ําเกาขนานกับแมน้ําแมกลอง สามารถ
ติดตอกับเมืองโบราณพงตึกในเขตอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ีทิศตะวันตกมีแนวสันทราย ใช
เปนทางเดินไปเมืองนครปฐมโบราณได ทิศใตตามแนวสันทรายไปเมืองเพชรบุรีในสมัยโบราณไป
ยังพมา หรือคาบสมุทรมลายูได 

ท่ีตั้งของเมืองโบราณคูบัว ตั้งอยูในเขต
ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ลักษณะ
แผนผังของเมืองโบราณเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา
ขนาดใหญ กวาง ๘๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
มีลักษณะเปนเนินดินตามธรรมชาติ อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ ๕ เมตร มีการกอสรางคู
น้ํา ๑ ช้ัน และคันดิน ๒ ช้ัน ลอมรอบตัวเมือง 
ซ่ึ ง เปน ลักษณะของการสร า ง เ มืองแบบ
วัฒนธรรมทวารวด ี ปจจุบันแนวของคูน้ําเกือบ
ทุกดานตื้นเขิน ชาวบานใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับทํา
นา ปลูกผลไม ขุดบอทํานากุง สวนแนวคันดิน
ท้ังช้ันนอกและช้ันใน มีการปลูกสรางบานเรือน
และทําถนนทับไปเกือบตลอดแนว 
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แผนท่ีแสดงท่ีตั้งเมืองโบราณคูบัวสมัยทวารวด ี
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ผังเมืองโบราณคูบัว 

 

จากหลักฐานท่ีไดขุดคน พบโบราณสถานและมีโบราณวัตถุกระจัดกระจายอยูเปนจํานวน
มากท้ังในและนอกตัวเมืองโบราณคูบัว ซ่ึงลวนเปนวัฒนธรรมทวารวดีท้ังส้ิน โดยเฉพาะภายใน
เมืองโบราณนี้มีวัดตั้งอยู ๒ แหง คือวัดคูบัว ตั้งอยูในบริเวณตอนเหนือของเมือง และวัดโขลง
สุวรรณคีรี ตั้งอยูเกือบใจกลางเมือง ภายในตัวเมืองพบโบราณสถานท่ีปรากฏหลักฐานอยู ๘ แหง 
และโบราณสถานท่ีสันนิษฐานวาเคยเปนโบราณสถานอีก ๔ แหง ซ่ึงถูกทําลายไปจนไมเหลือ 
สภาพเดิม 
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โบราณสถานหมายเลข ๑๘ (วัดโขลง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โบราณสถานหมายเลข ๓๑ 
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 สวนพ้ืนท่ีนอกแนวคูน้ําคันดิน ทางดานตะวันออกพบซากโบราณสถานและแหลง
โบราณคดี ๙ แหง ทางดานทิศใตมีซากโบราณสถาน ๑๑ แหง ทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มี
โบราณสถาน ๒ แหง และซากโบราณสถาน ๕ แหง สวนพ้ืนท่ีทางดานตะวันตก มีลําหวยชินสีห 
ซ่ึงไหลผานมาจากบานหวยชินสีหไหลเขาตัวเมืองโบราณคูบัว พ้ืนท่ีดานนี้พบซากโบราณสถาน
จํานวน ๒๑ แหง วัสดุสวนใหญท่ีใชในการกอสรางโบราณสถานเหลานี้มักใชอิฐซ่ึงมีลักษณะ
เฉพาะตัวของอิฐสมัยทวารวดี คือเปนอิฐท่ีมีขนาดใหญมาก กวางประมาณ ๑๘ ซม. ยาว ๓๔ ซม. 
หนา ๘ ซม. ดินท่ีใชเผาอิฐจะผสมดวยแกลบขาว การกอสรางจะใชอิฐกอเรียงกันขึ้นไป โดยใชดิน
เหนียวผสมน้ําออยเปนดินสอและมีการสอดวยปูนบาง 

 โบราณสถานสวนใหญ เปนศาสนสถานท่ีเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาท้ังนิกายเถรวาทและ
มหายาน ซ่ึงมีลักษณะแตกตางกันคือพุทธศาสนาฝายเถรวาทไมนิยมภาพประดับตกแตงมากนัก แต
พุทธศาสนาฝายมหายานนิยมประดับตกแตงดวยภาพปูนปน หรือดินเผาอยางมากมาย โดยจะทํา
เปนรูปตางๆ ท้ังพระพุทธรูป เทวดา มนุษย และอมนุษย ฯลฯ สําหรับพระพุทธรูป มักมีลักษณะเปน
พระพุทธรูปท่ีประทับหอยพระบาทมีดอกบัวรองรับ พระหัตถซายหงายบนพระเพลา พระหัตถขวา
ยกขึ้นเสมอพระอุระ เรียกวาเปนพระพุทธรูปปางแสดงธรรม หรือปางวิตรรกะ ซ่ึงเปนศิลปกรรม
แบบทวารวด ีนอกจากนั้นยังพบพระพิมพแบบตางๆ บางองคจารึกคาถา เย ธมฺมา ไวดวย และพบ
ช้ินสวนของธรรมจักรหินปะปนอยูดวย 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาพปูนปนประดับโบราณสถาน 
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 สําหรับแหลงโบราณท่ีเปนแหลงท่ีอยูอาศัย พบรองรอยท่ีนาจะเปนเนินดิน ซ่ึงเปนแหลงท่ี
อยูอาศัย จํานวน ๒ แหง ไดพบกระดูกสัตวปะปนอยูกับเศษภาชนะดินเผา และเครื่องมือเครื่องใช
ตางๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน แว ตะคัน ตะเกียง ลูกกระสุน เบ้ีย หมอ ไห ชาม กุณฑี ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังพบเครื่องใชเครื่องประดับ และอาวุธท่ีทําจากโลหะ หิน แกว เชนตุมหู แหวน กําไล 
ลูกกระพรวน อาวุธแบบตางๆ ลูกปดท่ีทําดวยกระดูกสัตว หิน แกว กระดูกสัตวมีท้ังสัตวบก สัตวน้าํ 
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ท้ังสัตวน้ําจืดและน้ําเค็ม มีท้ังสัตวปาและสัตวเล้ียง สัตวเหลานี้นอกจากใชเปน
อาหาร พาหนะ และใชในการเกษตรกรรมแลว ยังเปนหลักฐานสะทอนใหเห็นสภาพแวดลอมของ
เมืองโบราณคูบัวเม่ือครั้งทวารวดีวา เคยมีสภาพเปนปาโปรงผสมปาเบญจพรรณ มีแหลงน้ําประเภท
หวย หนอง คลอง บึง กระจายอยูท่ัวไป และอยูไมหางจากทะเล 

 ทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองคูบัว หางไปประมาณ ๑๔ กิโลเมตร พบ
รองรอยของศิลปกรรมแบบทวารวดีบนผนังถํ้า 
๔ แหง ในเทือกเขางู ซ่ึงเปนเทือกเขาหินปูน 
ภายในถํ้ามีการจําหลักพระพุทธรูป เชนในถํ้า
ฤๅษี เปนพระพุทธรูปนั่งหอยพระบาท  ปาง
แสดงธรรมหรือวิตรรกะ ใตพระพุทธรูปจารึก
อั ก ษ รป ล ล ว ะ  ภ าษ า สั น สก ฤต  อ า น ว า  
“ปุ ญ ก ร ม ชฺ ร ะ ศ รี  ส ม า ธิ คุ ปฺ ต ” แปลว า 
”พระศรีสมาธิคุปตะ เปนผูบริสุทธิ์ดวยการ
ทําบุญ” ในถํ้าอ่ืนอีก ๓ แหงก็มีพระพุทธรูปท่ี
สร า ง ขึ้ น ในรู ปแบบวัฒนธรรมทว าร วดี
เชนเดียวกัน นอกจากนั้นในละแวกท่ีไมหางจาก

เขางู ก็พบรองรอยชุมชนทวารวด ีคือในเขตตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมืองราชบุรี พบเนินดินท่ีมี
เศษภาชนะดินเผาท่ีมีรูปแบบของภาชนะแบบทวารวดีอยูมากมาย และยังพบหินบด แทนบด ระฆัง
หินขนาดใหญ พระพิมพดินเผา แมแตในวัดมหาธาต ุอําเภอเมืองราชบุร ีก็พบวาช้ันลางสุดขององค
ปรางคทางแนวดานใตมีอิฐแบบทวารวดีเรียงเปนแนว นับเปนสถาปตยกรรมรวมสมัยทวารวด ี
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ภาพสิงโตดินเผา  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพระฆังหิน 

 

 การเส่ือมสลายของเมืองโบราณคูบัว ซ่ึงเปนชุมชนทวารวดีนั้นคงเนื่องมาจากพ้ืนท่ี 
บริเวณนี ้ ลดความสําคัญในฐานะของความเปนสถานีการคาลง ดวยเหตุท่ีเสนทางการคาระหวาง
ชุมชนใหญตางๆ เปล่ียนเสนทางไป พรอมท้ังชวงเวลาตอมา คือในพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ไดมี
วัฒนธรรมเขมรโบราณแพรขยายเขามามีอิทธิพลแทนวัฒนธรรมทวารวด ี
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หนังสืออางอิง 

สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภัณฑแหงชาติท่ี ๑ ราชบุร.ี คูบัว: ความสัมพันธกับชุมชน 

            ทวารวดีในบริเวณใกลเคียง. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๑ 

กรมศิลปากร. ราชบุรี กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, ๒๕๓๔ 

สินชัย กระบวนแสง. การขุดคนเมืองโบราณที่บานคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กรุงเทพฯ:   
                 วิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๖ 
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