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 เมืองโบราณกําแพงแสน เปนเมืองโบราณขนาดเล็ก ท่ีมีอายุอยูในสมัยทวารวด ี  คือประมาณ
พุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๖  โดยมีหลักฐานจากการท่ีพบวา มีการสรางคนู้ําคันดนิรอบเมืองตามแบบของ
เมืองสมัยทวารวด ีคูน้ําคนัดินรอบเมืองนี้ยังสมบูรณและเห็นไดเดนชัด  และยังไดพบโบราณสถานและ
โบราณวตัถุท่ีรวมสมัยทวารวดอีีกดวย  เมืองนี้อยูกึ่งกลางระหวางเมืองโบราณขนาดใหญ  ๒  เมือง คือ 
เมืองโบราณอูทอง และเมืองโบราณนครไชยศร ี
 เมืองโบราณกําแพงแสนตั้งอยูท่ีหมูบานกําแพงแสน หมูท่ี ๕ ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  มีพ้ืนท่ีประมาณ  ๓๑๕  ไร  มีความกวางในแนวตะวนัตกถึงตะวนัออก  ประมาณ  
๗๕๗  เมตร ความยาวในแนวเหนือถึงใตประมาณ ๘๐๓ เมตร  ความยาวและความกวางของเมือง
เกือบจะเทากัน  แผนผังของเมืองเปนรูปส่ีเหล่ียมมุมมน  มีคูน้ําคนัดินช้ันเดยีวลอมรอบ  คนู้ํากวาง
ประมาณ  ๓๐  เมตร  ยาวประมาณ  ๒.๗๒  กิโลเมตร  กาํแพงเมืองสูงประมาณ  ๔  เมตร  มีชองวาง
ระหวางกาํแพงซ่ึงสันนษิฐานวาเปนประตูเมืองดานละ ๒ ชอง  รวมเปน  ๘  ชอง  แผนผังของเมืองนี้
เม่ือลากเสนโยงดานตะวันตก – ตะวันออก  และมุมดานเหนือ –ใต  เสนโยงจะตัดกันเกือบจะพอดีท่ีใจ
กลางเมือง  ทําใหสันนษิฐานวา ในการสรางคูน้ําคนัดินรอบเมืองนี้ อาจจะมีการวางแผนและการรังวัด
พ้ืนท่ีเปนอยางด ี  ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปของเมืองโบราณกําแพงแสนเปนท่ีราบ ตั้งอยูบนฝงใตของ
ลําน้ําหวยยาง หรือคลองทาสาร – บางปลา  ซ่ึงไหลมาจากทิศตะวันตกของแมน้ําแมกลอง ท่ีบานทาเรือ 
อําเภอทามะกา จังหวดักาญจนบุร ี  ไหลผานตวัเมืองโบราณทางทิศเหนอืออมผานไปทางทิศตะวันออก
สูแมน้ําทาจีน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถายดาวเทียมเมืองโบราณกําแพงแสน 
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 ลักษณะเชนนี้แสดงวาเมืองโบราณกําแพงแสนไดเลือกทําเลในการตั้งเมือง เพ่ือนําน้ําจากลําน้ํา
หวยยางมาหลอเล้ียงเมือง  และจากการศึกษาเมืองโบราณตามแนวชายฝง พบวาแมน้ําหวยยางเม่ือไหล
ลงสูท่ีราบทางทิศตะวันออกจะแตกแยกออกเปนหลายสาขา ทําใหตกตะกอนท่ีปากน้ํา  อันเปน
พยานหลักฐานแสดงใหเห็นวาในอดีตเมืองโบราณกําแพงแสน เปนเมืองท่ีอยูใกลแนวฝงทะเลประมาณ  
๔.๕ – ๕  กิโลเมตร  ทางทิศเหนือหางจากกําแพงเมืองไปประมาณ  ๑๕๐  เมตร มี ลํารางกวางประมาณ  
๑๐  เมตร  ชาวบานเรียกวา ลํารางพิกุล  ลํารางนี้แยกมาจากคลองหวยยาง ผานเขาสูเมืองโบราณลงสู
แมน้ําทัพหลวง  เขาใจวาลํารางนี้แตเดิมคงจะเปนแมน้ําสายใหญ  เปนทางคมนาคมสําคัญของเมือง
โบราณอูทอง  เมืองโบราณพงตึก  และเมืองโบราณนครไชยศร ี  แสดงวาเมืองโบราณกําแพงแสนเปน
เมืองท่ีตั้งอยูระหวางทางคมนาคมของเมืองโบราณขนาดใหญท้ัง  ๓  เมือง 
 จากการตรวจและทําแผนผังเมืองโบราณกําแพงแสนของกรมศิลปากร พบวา ภายในตวัเมืองมี
ลักษณะเปนเนินอยูหลายแหง  มีสระน้ําเปนรูปเหล่ียม  ๒  แหง  มีคนู้ําช้ันในเกอืบเปนรูปกลม อยูเยื้อง
ไปทางสวนตะวนัออกเฉยีงเหนอืของใจกลางเมืองไมปรากฏซากโบราณสถานภายในเขตตัวเมือง  สวน
โบราณสถานท่ีพบอยูหางจากกําแพงเมืองโบราณออกไปประมาณ  ๑๒๐ เมตร  มีลักษณะเปนเนินอิฐ
ประมาณ  ๗ – ๘ เนิน  ตั้งเรียงรายกนัเปนระยะ ๆ  ไป  เนนิอิฐเหลานี้เขาใจวาคงจะเปนฐานเจดยีเล็ก ๆ  
นอกจากนั้น  ชาวบานยังขดุพบพระพุทธรปูดินเผาพอกปูนสูงประมาณ  ๕๐  เซนติเมตร ๒ องค   
เศียรพระพุทธรูปปูนปน  รูปบุคคล  และรูปสัตวท่ีทําจากดินเผา จํานวนหนึ่ง  ซ่ึงโบราณวตัถุเหลานี้ 
เปนงานศิลปะท่ีใชดนิเผาเปนโกลนพอกทับดวยปูน เปนรปูแบบศิลปกรรมท่ีอยูในสมัยทวารวด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพคูน้ําลอมรอบเมืองโบราณกําแพงแสน      ภาพสระน้ําภายในเมืองโบราณกําแพงแสน 
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โบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีสําคัญ ๆ  ซ่ึงพบท่ีบรเิวณเมืองโบราณกําแพงแสน มีดังนี ้
  โบราณสถานเจดยีกลางเมือง  ตั้งอยูในตําแหนงกลางเมืองโบราณ  เดิมเปนฐานเจดีย
ขนาดใหญ  นายพิน  กันตะเพ็ง  ไดบอกเลาวา  พบแผนศิลาฤกษ  เปนศิลามีอักษรจารกึอยูตรงกลาง
สถานท่ีแหงนี ้ตอมาไดสรางธงชาติครอบทับไว 
  เนินศาสนสถานเกา  อยูภายในตวัเมืองบนเนนิดานทิศเหนอื ปจจบัุนตั้งเปนศาล    
หลักเมือง  เปนท่ีเคารพของชาวกําแพงแสน 
  โบราณสถานสระน้ํากลางเมือง  เปนสระน้ําอยูกลางเมือง  อยูหางจากประตูเมืองดาน
ทิศตะวันออกเขามาประมาณ  ๓๕๐  เมตร  สระน้ํานี้มีขนาดกวางประมาณ  ๒๑  เมตร  ยาว  ๓๑  เมตร 
บริเวณรอบ ๆ  สระแหงนี้พบเศษภาชนะดนิเผากระจายอยูเปนจํานวนมาก 
  โบราณสถานนอกเมืองดานทิศใต  อยูหางจากแนวกําแพงเมืองโบราณออกไปทางดาน
ทิศใต  ประมาณ  ๔๐๐ เมตร  เปนเนินฐานเจดียเกาแก 
  โบราณสถานทานางสรง  ทานางสรง เปนช่ือประตูเมืองทางดานทิศเหนือของเมือง
โบราณกําแพงแสน  กวางประมาณ  ๑๑.๖  เมตร  ในอดีตเคยพบโบราณสถานขนาดเล็กอยูทางดาน 
ทิศเหนอืของเมืองโบราณนี้  ซ่ึงปจจุบันเหลือหลักฐานใหเห็นอยูเล็กนอย  หางจากประตูเมืองทา 
นางสรงไปทางทิศตะวนัออก  ๑๕๐  เมตร  บริเวณริมลําน้ําหวยยาง  เวลาน้ําลดชาวบานบอกเลาวา มี
แผนศิลา กวางยาวไมนอยกวา  ๒  วา  ลาดเอียงลงไปในลําน้ําหวยยาง 
  โบราณสถานดานทิศตะวันตก  หางจากแนวกําแพงเมืองออกไปทางดานทิศตะวันตก 
ประมาณ  ๒  กิโลเมตร  พบฐานรากของพระวิหารอยูประมาณครึ่งหนึ่ง กวาง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔  เมตร  
มีชายยื่นออกมา  ๑๐  เมตร  มีรองรอยของรากฐานเจดียเรยีงเปนเสนตรงในแนวตะวนัออก – ตะวันตก  
ปจจุบันยังพอมองเห็น  ๒  ฐาน  สวนฐานท่ีหายไปเพราะถูกไถทําถนนทองถ่ิน หางจากฐานเจดียองค
ตะวันออกไปประมาณ  ๑๐๐  เมตร  พบสระน้ําท่ียังมีสภาพพอมองเห็นได เปนสระน้ํารูปส่ีเหล่ียม
จัตรุัส  กวางประมาณ  ๔๕  เมตร 
  โบราณสถานดานทิศตะวันออก  มีแนวเนนิโบราณสถานอยูนอกตวัเมืองโบราณไป
ทางดานทิศตะวันออก  สันนิษฐานวาเปนฐานเจดยี  มีท้ังหมด  ๗  ฐาน  เรียงเปนเสนตรงในแนว
ตะวันออก – ตะวันตก  เปนแนวเจดียเดยีวกนักับแนวเจดยีดานทิศใตของเมืองโบราณ  ปจจบัุนฐาน
เจดียดานตะวันออกนี้  มีหลักฐานเหลือใหเห็นเพียงฐานเดยีว  หางออกไปประมาณ  ๕๐  เมตร  เปนบอ
น้ําทรงกลม  กวางประมาณ  ๑๐  เมตร 
  ธรรมจักรศิลา พบท่ีบรเิวณฐานเจดยีตะวันออกนี้  ลักษณะธรรมจักรทําจากศิลาสีเขียว  
เสนผาศูนยกลาง  ๖๗  เซนติเมตร  สูง  ๘๐ เซนติเมตร  สลักลวดลายแบบนูนต่ํา  สวนลางสลักเปนภาพ
บุคคลครึ่งตัว  สวนสันธรรมจักรสลักเปนลวดลายกานขดเรียงกันรอบวง  สลักคลายกันท้ัง ๒ ดาน  
ธรรมจักรประกอบดวยกงซ่ีดานละ  ๑๖  ซ่ี 
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  แทนฐานธรรมจักรศิลา  พบในบริเวณเดยีวกนักบัธรรมจกัรศิลา  มีลักษณะเปนทรง
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ตรงกลางเจาะเปนชองทะลุรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ดานขางสลักนูนต่ําเปนลายกานขด  
ลอมรอบดวยลายเม็ดประคําเหมือนกนัท้ังส่ีดาน  บนแทนฐานธรรมจักรจากรึกอักษรปลลวะ เปนภาษา
บาลี  มีใจความวา  “พระธรรมจกัรของพระมเหสีเจา  มีเวียนสามรอบ  มีอาการสิบสอง  คือสัจญาณ  
กิจจญาณ กตญาณ  กําหนดแลวดวยอาการละส่ี ละส่ี”   อายุของตัวอักษรปลลวะนี้  อยูในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี  ๑๒  ธรรมจักรและแทนฐานธรรมจกัรสามารถตอกันไดพอดี  โดยธรรมจักรจะมีเดอืย
สําหรับเสียบลงในชองวางของแทนฐานได  และจะปรากฏจารึกอยูดานลาง  ซ่ึงถาตอเขากับเสา
ธรรมจักรก็จะสามารถอานจารึกไดในตําแหนงท่ีพอด ี
  เนินอฐิดานทศิตะวันออก  นอกกําแพงเมืองทางทิศตะวันออกมาประมาณ ๑ กิโลเมตร 
มีเนินอิฐขนาดใหญ  สันนษิฐานวาเปนพระวิหาร  ชาวบานบอกเลาวาท่ีบริเวณนี้พบพระพุทธรูปศิลา ๓ 
องค  ท่ีมีลักษณะคลายกนัท้ัง  ๓  องค  เปนพระพุทธรปูทําจากศิลาสีเขยีว  พอกปูน  ประทับยนื  ปาง
วิตรรกมุทรา หรือปางแสดงธรรม  ท้ังสองพระหัตถ  ลักษณะจีวรบางแนบพระวรกาย  คลายแบบศิลปะ
คุปตะของอินเดีย  แตเปนฝมือแบบชาวพ้ืนบาน  พระพุทธรูปนี้ปจจบัุนเหลือเพียง  ๒  องค  องคหนึ่ง
ประดิษฐานอยูท่ีวัดกําแพงแสน  อีกองคหนึ่งประดษิฐานอยูท่ีวัดสวางชาติประชาราชบํารุง  สวนอีก
องคหนึ่งสูญหายไปแลว 
 จะเห็นไดวาเมืองโบราณกําแพงแสนนี้ นาจะเปนเมืองสําคญัอีกแหงหนึ่งในสมัยทวารวดี  และ
อยูไมหางจากเมืองโบราณนครไชยศร ี มีระยะทางหางกนั  ประมาณ  ๒๔  กิโลเมตรเทานั้น  แตมีขนาด
ท่ีแตกตางกันมาก คือเมืองนครไชยศรมีีลักษณะเปนมหานครท่ีตองมีกษตัรยิผูทรงอํานาจยิ่งใหญเปน
ผูปกครอง  สวนเมืองกําแพงแสนเปนเพียงเมืองเล็ก ๆ  จนนาจะเปนเมืองบรวิารของเมืองนครไชยศรี
มากกวาจะเปนเมืองท่ีตั้งอยูอยางอิสระ สันนิษฐานวานาจะสรางขึ้นโดยเมืองโบราณนครไชยศร ี เพ่ือ
ควบคมุเสนทางการคาตามคคูลอง  เพ่ือสงเสริมการเปนเมืองเกาศูนยกลางการคาทางทะเลของเมือง
นครไชยศร ี  ดังนัน้ความเจรญิและความเส่ือมของเมืองกําแพงแสนจึงนาจะเปนไปพรอม ๆ กับเมือง
นครไชยศร ี  ปจจุบันสถานท่ีของเมืองโบราณกําแพงแสนนี้เปนท่ีตั้งของคายลูกเสืออําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 
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ภาพทางเขาเมืองโบราณกําแพงแสนดานทิศตะวันออก (ปจจบัุนใชเปนคายลูกเสือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพคันดินรอบเมืองโบราณกําแพงแสน  สูง ๔ เมตร 
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 ๖ 

 
 
 
ภาพโบราณวัตถุท่ีคนพบบริเวณเมืองโบราณกําแพงแสน 
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 ๗ 

 
เอกสารอางอิง 
 
ทิวา  ศุภจรรยา  และ  ผองศร ี  วนาสิน.  การศึกษาลกัษณะของชมุชนโบราณจากภาพถายทางอากาศ.  

เอกสารการสัมมนาประวัติศาสตรโบราณคด ีและศิลปวัฒนธรรมนครปฐม  โดยความรวมมือ
ระหวางมหาวทิยาลัยศิลปากรกับชุมนุมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  จังหวดันครปฐม. 

 

“เมืองโบราณกําแพงแสน”  เขาถึงไดจาก www.thairoomrate. com/travel/10000/01800/001.709 htm. 
            (๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑) 
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