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หนังสืออ	านเพ่ิมเตมิกลุ	มสาระการเรียนรู"สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาประวัติศาสตร� (ส ๒๒๑๐๒) ช้ันมธัยมศึกษาป.ท่ี ๒ 

  

เร่ือง “นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร�” 
 
 
 
 
 
 
 

เล	มที่ ๑  
นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี 

 

 
 
 
 

 

นางสาววิกานดา  จันทประดิษฐ 
ตําแหน	ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ   

โรงเรียนเพ่ิมวิทยา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

หนังสืออ	านเพ่ิมเติมเร่ือง 
เป�นส่ือการเรียนการสอนเสริม
ในรายวิชาประวัติศาสตร� 
เพ่ิมวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
ท่ีหลากหลาย ได'แก	 การ
รวบรวมข'อมูลจากวิทยานิพนธ�
การสืบค'นข'อมูลจากอินเทอร�เน็ต
ประกอบด'วย  

เล	มท่ี 
เล	มท่ี 
เล	มท่ี 
เล	มท่ี 
เล	มท่ี 

ผู' จัดทําหวังเป�นอย	างย่ิงว	า 
แห	งประวัติศาสตร�” เล	มน้ีจะให'ประโยชน�แก	ผู'เรียนในด'านต	างๆ เช	น ประวัติศาสตร�ท'องถิ่น 
วัฒนธรรมประเพณี และทําให'ผู'ท่ีอยู	ใน
ของตนเอง 

ผู'จัดทําขอขอบคุณผู'เสียสละให'การช	วยเหลือในการจัดทําหนังสือเล	มน้ี ผู'ทรงคุณวุฒิ 
ผู'เช่ียวชาญและผู'เก่ียวข'องทุกท	านท่ีให'คําแนะนําในการพัฒนาหนังสือ คณะครูและ
ท่ีให'ความร	วมมือในการใช'หนังสืออ	านเพ่ิมเติม คณะครูผู'ร	วมเผยแพร	ผลงานทางวิชาการ
และนําไปใช'กับนักเรียนในโรงเรียนต	างๆ ขอใ
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หนังสืออ	านเพ่ิมเติมเร่ือง “นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร�

เป�นส่ือการเรียนการสอนเสริมกลุ	มสาระการเรียนรู'สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร� (ส ๒๒๑๐๒) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 

เพ่ิมวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  ซึ่งได'รวบรวมข'อมูลด'วยวิธีการ
การสัมภาษณ� การสอบถาม การศึกษาและการจดบันทึกจากสถานท่ีจริง

รวบรวมข'อมูลจากวิทยานิพนธ�  ข'อมูลของท'องถิ่น  ข'อมูลพ้ืนฐานจากจังหวัดนครปฐม
การสืบค'นข'อมูลจากอินเทอร�เน็ต  โดยหนังสืออ	านเพ่ิมเติมเร่ืองน้ีแบ	งเน้ือหาออกเป�น 

เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี 
เล	มท่ี ๒ นครปฐมสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา 
เล	มท่ี ๓ นครปฐมสมัยธนบุรี 
เล	มท่ี ๔ นครปฐมสมัยรัตนโกสินทร�ตอนต'น 
เล	มท่ี ๕ นครปฐมสมัยรัชกาลท่ี ๖ ถึงปGจจุบัน 

ผู' จัดทําหวังเป�นอย	างย่ิงว	า  หนังสืออ	านเพ่ิมเติมเร่ือง 
เล	มน้ีจะให'ประโยชน�แก	ผู'เรียนในด'านต	างๆ เช	น ประวัติศาสตร�ท'องถิ่น 

วัฒนธรรมประเพณี และทําให'ผู'ท่ีอยู	ในจังหวัดนครปฐม เกิดความภาคภูมิใจในท'องถิ่น

ผู'จัดทําขอขอบคุณผู'เสียสละให'การช	วยเหลือในการจัดทําหนังสือเล	มน้ี ผู'ทรงคุณวุฒิ 
ผู'เช่ียวชาญและผู'เก่ียวข'องทุกท	านท่ีให'คําแนะนําในการพัฒนาหนังสือ คณะครูและ
ท่ีให'ความร	วมมือในการใช'หนังสืออ	านเพ่ิมเติม คณะครูผู'ร	วมเผยแพร	ผลงานทางวิชาการ
และนําไปใช'กับนักเรียนในโรงเรียนต	างๆ ขอให'ทุกท	านมีความสุขความเจริญ

      วิกานดา  จันทประดิษฐ

 คํานํา 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

 

 

ประวัติศาสตร�” จัดทําขึ้นเพ่ือใช' 
สาระการเรียนรู'สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               

ช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี ๒ โรงเรียน           
ซึ่งได'รวบรวมข'อมูลด'วยวิธีการ  

จดบันทึกจากสถานท่ีจริง                
ข'อมูลพ้ืนฐานจากจังหวัดนครปฐมและ

โดยหนังสืออ	านเพ่ิมเติมเร่ืองน้ีแบ	งเน้ือหาออกเป�น ๕ เล	ม 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติมเร่ือง “นครปฐม...ดินแดน                  
เล	มน้ีจะให'ประโยชน�แก	ผู'เรียนในด'านต	างๆ เช	น ประวัติศาสตร�ท'องถิ่น 

เกิดความภาคภูมิใจในท'องถิ่น               

ผู'จัดทําขอขอบคุณผู'เสียสละให'การช	วยเหลือในการจัดทําหนังสือเล	มน้ี ผู'ทรงคุณวุฒิ 
ผู'เช่ียวชาญและผู'เก่ียวข'องทุกท	านท่ีให'คําแนะนําในการพัฒนาหนังสือ คณะครูและนักเรียน            
ท่ีให'ความร	วมมือในการใช'หนังสืออ	านเพ่ิมเติม คณะครูผู'ร	วมเผยแพร	ผลงานทางวิชาการ 

ห'ทุกท	านมีความสุขความเจริญ 

วิกานดา  จันทประดิษฐ 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ก 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

    
 

 

คํานํา   
สารบัญ   
คําช้ีแจง   
สาระสําคัญ/มาตรฐานการเรียนรู'
แบบทดสอบก	อนเรียน
นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี
 - นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิ
 - นครปฐมสมัยโบราณ
 - นครปฐมสมัยทวารวดี

- โบราณสถานและศิลปกรรมใน
แบบฝKกหัดท่ี ๑  
แบบฝKกหัดท่ี ๒  
แบบฝKกหัดท่ี ๓  
แบบฝKกหัดท่ี ๔  
แบบทดสอบหลังเรียน 
เฉลยแบบฝKกหัดท่ี ๑ 
เฉลยแบบฝKกหัดท่ี ๒ 
เฉลยแบบฝKกหัดท่ี ๓ 
เฉลยแบบฝKกหัดท่ี ๔ 
เฉลยแบบทดสอบการเรียนและหลังเรียน
แบบบันทึกคะแนน 
บรรณานุกรม  
ประวัติผู'จัดทํา  
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มาตรฐานการเรียนรู'/ตัวช้ีวัด/จุดประสงค�การเรียนรู'/สาระ
ก	อนเรียน       
สุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี     

สุวรรณภูมิ      
โบราณ       

สมัยทวารวดี      
โบราณสถานและศิลปกรรมในสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี 

       
       
       
       

       
       
       
       
       

การเรียนและหลังเรียน     
       
       
       

 สารบัญ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี
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นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ข 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

ความเป<นมา 
การเรียนกลุ	มสาระการเรียนรู'

ช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี ๒ จะต'องเรียน 
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
โรงเรียนเพ่ิมวิทยา  มีนโยบายให'นักเรียนได'เรียน
เหมาะสมของแต	ละวิชา
ในวัยน้ี ควรจะได'รับทราบเก่ียวกับท'องถิ่นของตนเองในประเด็นต	างๆ ท่ีไม	ยากนักและน	าสนใจ
เพ่ือให'เกิดความภาคภูมิใจและเป�นผู'ให'ข'อมูลท'องถิ่นท่ีถูกต'องแก	ผู'อ่ืนได'
ค'นคว'าข'อมูลเก่ียวกับประวัติความเป�นมาของจังหวัดนครปฐมในยุคสมัยต	างๆ แล'วแบ	ง
ประเด็นเน้ือหาเป�น ๕ 
นครปฐมสมัยสุโขทัยถึงสมัย
รัตนโกสินทร�ตอนต'น และเล	มท่ี
ศึกษาและวิเคราะห�ข'อมูลของจังหวัดนครปฐมได'ด'วย
ให'เกิดประโยชน�ได' 

วัตถุประสงค� 
๑.  เพ่ือเป�นส่ือนวัตกรรมท่ี
๒.  เพ่ือส	งเสริมการอ	านและการเรียนรู'

ประวัติศาสตร� (ส ๒๒๑๐๒
 

 

 

 ความเป<นมา 

 วัตถุประสงค� 
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คําช้ีแจง 
การใช"หนังสืออ	านเพ่ิมเติม 

 

กลุ	มสาระการเรียนรู'สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จะต'องเรียน ๕ สาระหลัก ได'แก	 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

และการดําเนินชีวิตในสังคม  เศรษฐศาสตร� ประวัติศาสตร�
มีนโยบายให'นักเรียนได'เรียนประวัติศาสตร�ท'องถิ่น

เหมาะสมของแต	ละวิชา  เพ่ือเสริมเน้ือหาของหลักสูตรส	วนกลาง  ผู' จัดทําเล็งเห็นว	า
ควรจะได'รับทราบเก่ียวกับท'องถิ่นของตนเองในประเด็นต	างๆ ท่ีไม	ยากนักและน	าสนใจ

เพ่ือให'เกิดความภาคภูมิใจและเป�นผู'ให'ข'อมูลท'องถิ่นท่ีถูกต'องแก	ผู'อ่ืนได'
ค'นคว'าข'อมูลเก่ียวกับประวัติความเป�นมาของจังหวัดนครปฐมในยุคสมัยต	างๆ แล'วแบ	ง

 เล	ม ได'แก	 เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี
สุโขทัยถึงสมัยอยุธยา  เล	มท่ี ๓ นครปฐมสมัยธนบุรี  เล	มท่ี

ตอนต'น และเล	มท่ี ๕ นครปฐมสมัยรัชกาลท่ี ๖ ถึงปGจจุบัน
ศึกษาและวิเคราะห�ข'อมูลของจังหวัดนครปฐมได'ด'วยตนเอง  และนําความรู'ท่ีได'รับมาใช'

 

เพ่ือเป�นส่ือนวัตกรรมท่ีมีเน้ือหาชัดเจน  สวยงามน	าสนใจและสะดวกในการใช'
ส	งเสริมการอ	านและการเรียนรู'ประวัติศาสตร�ท'องถิ่นของนักเรียน ใน

๑๐๒) ช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี ๒ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

 
 

 

ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน               
จริยธรรม หน'าท่ีพลเมือง 

ประวัติศาสตร� และภูมิศาสตร�  
ประวัติศาสตร�ท'องถิ่นเพ่ิมเติมตามความ

ผู'จัดทําเล็งเห็นว	านักเรียน                        
ควรจะได'รับทราบเก่ียวกับท'องถิ่นของตนเองในประเด็นต	างๆ ท่ีไม	ยากนักและน	าสนใจ    

เพ่ือให'เกิดความภาคภูมิใจและเป�นผู'ให'ข'อมูลท'องถิ่นท่ีถูกต'องแก	ผู'อ่ืนได'  ผู'จัดทําจึงศึกษา
ค'นคว'าข'อมูลเก่ียวกับประวัติความเป�นมาของจังหวัดนครปฐมในยุคสมัยต	างๆ แล'วแบ	ง

ถึงสมัยทวารวดี เล	มท่ี ๒ 
เล	มท่ี ๔ นครปฐมสมัย

ถึงปGจจุบัน  นักเรียนสามารถ
และนําความรู'ท่ีได'รับมาใช' 

เน้ือหาชัดเจน  สวยงามน	าสนใจและสะดวกในการใช' 
ของนักเรียน ในรายวิชา 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ค 
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ขอบข	ายและส	วนประกอบ
เน้ือหาบทเรียน  จําแนกเป�น

เล	มท่ี ๑ นคร
เล	มท่ี ๒ นคร

เล	มท่ี ๓ นคร
เล	มท่ี ๔ นคร
เล	มท่ี ๕ นคร

แต	ละเล	มประกอบด'วย เน้ือหาบทเรียน แบบฝKกหัดท'ายบทเ

ก	อนและหลังการเรียน
บรรณานุกรมและประวัติผู'จัดทํา
 

การนําหนังสืออ	านเพิ่มเติมไปใช"
ผู'จัดทําได'กําหนดแผนจัดการเรียนรู'จํานวน 

การสอนประกอบหนังสืออ	านเพ่ิมเติม
วิธีการประเมินผล  เกณฑ�การประเมินผล  ส่ือการเรียนการสอนและแหล	งเรียนรู'

 

ประโยชน�ต	อนักเรียน
๑. นักเรียนได'รับทราบข'อมูลของจังหวัดนครปฐมท่ีถูกต'อง
๒. นักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในท'องถิ่นจังหวัดนครปฐม
๓. ส	งเสริมให'นักเรียนรักการอ	าน 

๔. ประยุกต�ความรู'ท่ีได'รับไปใช'ในชีวิตประจําวันได'

ขอบข	ายและส	วนประกอบ

การนําหนังสืออ	านเพ่ิมเติมไปใช"

ประโยชน�ต	อนักเรียน

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  

ขอบข	ายและส	วนประกอบ 
เน้ือหาบทเรียน  จําแนกเป�น  

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี 
นครปฐมสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา 

นครปฐมสมัยธนบุรี 
นครปฐมสมัยรัตนโกสินทร�ตอนต'น 
นครปฐมสมัยรัชกาลท่ี ๖ ถึงปGจจุบัน 

แต	ละเล	มประกอบด'วย เน้ือหาบทเรียน แบบฝKกหัดท'ายบทเ

หลังการเรียน  เฉลยแบบฝKกหัดท'ายบทเรียน  เฉลยแบบทดสอบ
ประวัติผู'จัดทํา 

การนําหนังสืออ	านเพิ่มเติมไปใช" 
ผู'จัดทําได'กําหนดแผนจัดการเรียนรู'จํานวน ๑๔ ช่ัวโมง  เพ่ือใช'สําหรับการเรียน

กอบหนังสืออ	านเพ่ิมเติมเล	มน้ี  ซึ่งแสดงระยะเวลา ขั้นตอนการดํา
เกณฑ�การประเมินผล  ส่ือการเรียนการสอนและแหล	งเรียนรู'

อนักเรียน 
นักเรียนได'รับทราบข'อมูลของจังหวัดนครปฐมท่ีถูกต'อง 
นักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในท'องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ส	งเสริมให'นักเรียนรักการอ	าน  และใช'เวลาว	างให'เกิดประโยชน�

ประยุกต�ความรู'ท่ีได'รับไปใช'ในชีวิตประจําวันได' 
 
 
 
 

ขอบข	ายและส	วนประกอบ 

การนําหนังสืออ	านเพ่ิมเติมไปใช" 

อนักเรียน 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

 

แต	ละเล	มประกอบด'วย เน้ือหาบทเรียน แบบฝKกหัดท'ายบทเรียน แบบทดสอบ             

แบบทดสอบก	อนและหลังเรียน  

เพ่ือใช'สําหรับการเรียน           
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม  

เกณฑ�การประเมินผล  ส่ือการเรียนการสอนและแหล	งเรียนรู' ท่ีแนะนํา   

นักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในท'องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
และใช'เวลาว	างให'เกิดประโยชน� 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ง 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
 

ประโยชน�ต	อผู"สอน
๑. ผู'สอนมีส่ือนวัตกรรมประเภท 
  การเรียนการสอน
๒. ผู'สอนทราบความก'าวหน'าของนักเรียนโดยตรวจจากการทําแบบทดสอบ
    วัดผลสัมฤทธ์ิก	อนเรียน 
    ระหว	างเรียน 
๓. ผู'สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู'
    ท่ียึดนักเรียนเป�
    หาความรู'ได'ด'วยตนเอง
๔. ช	วยแบ	งเบาภาระการสอนของครู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชน�ต	อผู"สอน

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  

ประโยชน�ต	อผู"สอน 
ผู'สอนมีส่ือนวัตกรรมประเภท “หนังสืออ	านเพ่ิมเติม” สําหรับใช'ในการจัด
การเรียนการสอน 
ผู'สอนทราบความก'าวหน'าของนักเรียนโดยตรวจจากการทําแบบทดสอบ

สัมฤทธ์ิก	อนเรียน การทําแบบฝKกหัดท'ายบทเรียน การทําแบบทดสอบ
ระหว	างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
ผู'สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู'

นักเรียนเป�นสําคัญ เน'นสาระการเรียนรู'ของท'องถิ่น และให'นักเรียนศึกษา
หาความรู'ได'ด'วยตนเอง 
ช	วยแบ	งเบาภาระการสอนของครู 

 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี 
มีเรื่องราวท่ีน�าสนใจมากเรามาเรียนรู  

ไปด วยกันเลยนะครับ 

ประโยชน�ต	อผู"สอน 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

สําหรับใช'ในการจัด 

ผู'สอนทราบความก'าวหน'าของนักเรียนโดยตรวจจากการทําแบบทดสอบ  
การทําแบบทดสอบ 

ผู'สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู' 
และให'นักเรียนศึกษา 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี จ 



 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  
 

 

 

ความเป<นมา 
หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เ ร่ือง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� กลุ	มสาระ                   

การเรียนรู' สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร� (ส ๒๒๑๐๒)                    
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี ๒ เป�นหนังสืออ	านเพ่ิมเติมท่ีจัดทําขึ้น เพ่ือใช'เป�น
เคร่ืองมือสําหรับการเรียนการสอนให'นักเรียนได'เรียนรู' มีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น บรรลุตามจุดประสงค�การเรียนรู' 

 ในการเรียนการสอนโดยใช'หนังสืออ	านเพ่ิมเติม ครูปฏิบัติดังน้ี 
 ๑.  อ	านคําช้ีแจงของหนังสืออ	านเพ่ิมเติมตามเล	มท่ีใช'ในการสอนให'เข'าใจ 
 ๒.  ทําความเข'าใจกับคู	มือครู มาตรฐานการเรียนรู'/ตัวช้ีวัด/จุดประสงค�การเรียนรู'/ 

สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู'ของหน	วยการเรียนรู'ให'เข'าใจ 
 ๓.  ครูให'นักเรียนศึกษาเน้ือหาในหนังสืออ	านเพ่ิมเติม โดยครูคอยช้ีแนะให'ความ
ช	วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมต	างๆ  
 ๔.  ครูควรเน'นยํ้าในเร่ืองความซื่อสัตย�และการรักษาเวลาการทํากิจกรรมต	างๆ  
 ๕.  ครูเดินตรวจกิจกรรมของนักเรียน และอํานวยความสะดวกในเร่ืองอุปกรณ�                    
ในการทํากิจกรรม 
 
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 

 คําแนะนําสําหรับครู 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ฉ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม
การเรียนรู' สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร� 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 
ได'ศึกษาด'วยตนเอง โดยผู'เรียนจะได'รับความรู'ตามจุดประสงค�ท่ีตั้งไว' ตามคําแนะนําต	อไปน้ี
 ๑.  นักเรียนต'องศึกษาเอกสารประกอบการเรียนด'วยตนเอง ถ'ามีปGญหาให'ปรึกษา
ครูผู'สอน 

 ๒.  นักเรียนต'องมีความซื่อสัตย� ไม	ดูเฉลยก	อนทําแบบทดสอบและแบบฝKกหัด
เขียนคําตอบในกระดาษอ่ืน ไม	ขีดเขียนข'อความใดๆ ลงในเอกสารประกอบการเรียน
 ๓.  นักเรียนศึกษาจุดประสงค�การเรียนรู'ให'เข'าใจ
 ๔.  นักเรียนทําแบบทดสอบ
 ๕.  นักเรียนศึกษาเน้ือหาจากหนังสืออ	านเพ่ิมเติมในแต	ละเร่ือง เม่ือจบเน้ือหาแล'ว 
ทําแบบฝKกหัดให'ครบทุกแบบฝKก 
 ๖.  นักเรียนศึกษาเน้ือหาจากหนังสืออ	านเพ่ิมเติมครบท้ังเล	มแล'ว ให'ทําแบบทดสอบ
หลังเรียนและตรวจคําตอบจากเฉลย บันทึกคะแนน นําผลคะแนนท่ีได'ไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนก	อนเรียน โดยใช'
 
 

  
 

 

 
 
 
 

 คําแนะนําสําหรับนักเรียน

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  

 

ความเป<นมา 
หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เ ร่ือง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� กลุ	มสาระ                   

การเรียนรู' สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร� 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี ๒ เป�นหนังสืออ	านเพ่ิมเติมท่ีจัดทําขึ้น เพ่ือ

ได'ศึกษาด'วยตนเอง โดยผู'เรียนจะได'รับความรู'ตามจุดประสงค�ท่ีตั้งไว' ตามคําแนะนําต	อไปน้ี
เรียนต'องศึกษาเอกสารประกอบการเรียนด'วยตนเอง ถ'ามีปGญหาให'ปรึกษา

เรียนต'องมีความซื่อสัตย� ไม	ดูเฉลยก	อนทําแบบทดสอบและแบบฝKกหัด
เขียนคําตอบในกระดาษอ่ืน ไม	ขีดเขียนข'อความใดๆ ลงในเอกสารประกอบการเรียน

เรียนศึกษาจุดประสงค�การเรียนรู'ให'เข'าใจ 
เรียนทําแบบทดสอบก	อนเรียน  ตรวจคําตอบจากเฉลยและ
เรียนศึกษาเน้ือหาจากหนังสืออ	านเพ่ิมเติมในแต	ละเร่ือง เม่ือจบเน้ือหาแล'ว 

ให'ครบทุกแบบฝKก และตรวจคําตอบจากเฉลย บันทึกคะแนน
เรียนศึกษาเน้ือหาจากหนังสืออ	านเพ่ิมเติมครบท้ังเล	มแล'ว ให'ทําแบบทดสอบ

หลังเรียนและตรวจคําตอบจากเฉลย บันทึกคะแนน นําผลคะแนนท่ีได'ไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนก	อนเรียน โดยใช'เอกสารประกอบการเรียน เพ่ือประเมินตนเอง

 

คําแนะนําสําหรับนักเรียน 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

 

ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� กลุ	มสาระ                   
การเรียนรู' สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร� (ส ๒๒๑๐๒)                    

นังสืออ	านเพ่ิมเติมท่ีจัดทําขึ้น เพ่ือให'นักเรียน                 
ได'ศึกษาด'วยตนเอง โดยผู'เรียนจะได'รับความรู'ตามจุดประสงค�ท่ีตั้งไว' ตามคําแนะนําต	อไปน้ี 

เรียนต'องศึกษาเอกสารประกอบการเรียนด'วยตนเอง ถ'ามีปGญหาให'ปรึกษา

เรียนต'องมีความซื่อสัตย� ไม	ดูเฉลยก	อนทําแบบทดสอบและแบบฝKกหัด โดยให' 
เขียนคําตอบในกระดาษอ่ืน ไม	ขีดเขียนข'อความใดๆ ลงในเอกสารประกอบการเรียน 

ตรวจคําตอบจากเฉลยและบันทึกคะแนน  
เรียนศึกษาเน้ือหาจากหนังสืออ	านเพ่ิมเติมในแต	ละเร่ือง เม่ือจบเน้ือหาแล'ว               

คําตอบจากเฉลย บันทึกคะแนน 
เรียนศึกษาเน้ือหาจากหนังสืออ	านเพ่ิมเติมครบท้ังเล	มแล'ว ให'ทําแบบทดสอบ

หลังเรียนและตรวจคําตอบจากเฉลย บันทึกคะแนน นําผลคะแนนท่ีได'ไปเปรียบเทียบกับ
เพ่ือประเมินตนเอง 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ช 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

      นครปฐม  เป�นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร�
ความเป�นมาท่ีสําคัญ ตั้งแต	
นครปฐม เป�นเมืองท่ีมีความสําคัญมาตั้งแต	สมัยอดีตกาล 
ความเป�นมาและรากเหง'าของท'องถิ่นตนเอง

 
 

มาตรฐาน ส ๔.๑
สามารถใช'วิธีการทางประวัติ

 
 
 

ม.๒/๑ ประเมินความน	าเช่ือถือของหลักฐาน  ทางประวัติศาสตร�ในลักษณะต	าง ๆ
ม.๒/๒ วิเคราะห�ความแตกต	างระหว	างความจริงกับข'อเท็จจริงของเหตุการณ�

ทางประวัติศาสตร� 
ม.๒/๓ เห็นความสําคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร�ท่ีน	าเช่ือถือ

 
 
 
 

���� สาระสําคัญ 

���� มาตรฐานการเรียนรู"

���� ตัวช้ีวัด 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  

เป�นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร�และหลักฐานหลายประการท่ีบ	งบอกถึงประวัติ
ความเป�นมาท่ีสําคัญ ตั้งแต	สมัยสุวรรณภูมิ สมัยโบราณ ถึงสมัยทวารวดี ซึ่งแสดงให'เห็นว	า
นครปฐม เป�นเมืองท่ีมีความสําคัญมาตั้งแต	สมัยอดีตกาล เราจึงควรได'ศึกษาเพ่ือทราบถึง
ความเป�นมาและรากเหง'าของท'องถิ่นตนเอง 

๑ เข'าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร�
สามารถใช'วิธีการทางประวัติศาสตร�มาวิเคราะห�เหตุการณ�ต	างๆ อย	างเป�นระบบ

ประเมินความน	าเช่ือถือของหลักฐาน  ทางประวัติศาสตร�ในลักษณะต	าง ๆ
วิเคราะห�ความแตกต	างระหว	างความจริงกับข'อเท็จจริงของเหตุการณ�

เห็นความสําคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร�ท่ีน	าเช่ือถือ

 
นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี

มาตรฐานการเรียนรู" 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

และหลักฐานหลายประการท่ีบ	งบอกถึงประวัติ
สมัยโบราณ ถึงสมัยทวารวดี ซึ่งแสดงให'เห็นว	า

เราจึงควรได'ศึกษาเพ่ือทราบถึง

เข'าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร�   
ๆ อย	างเป�นระบบ 

ประเมินความน	าเช่ือถือของหลักฐาน  ทางประวัติศาสตร�ในลักษณะต	าง ๆ 
วิเคราะห�ความแตกต	างระหว	างความจริงกับข'อเท็จจริงของเหตุการณ� 

เห็นความสําคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร�ท่ีน	าเช่ือถือ 

ถึงสมัยทวารวดี 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ซ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
 
 

 
      ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความเป�นมาของนคร
 

      ๒. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการปกครอง และเหตุการณ�สําคัญต	างๆ 
ของนครปฐมในสมัยสุวรรณภูมิ
      ๓. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของนครปฐม

 

 

        ๑.  นครปฐมสมัย
    ๒.  นครปฐมสมัย

        ๓.  นครปฐมสมัยทวารวดี
        ๔.  โบราณสถานและศิลปกรรมใน
 
    

���� จุดประสงค�การเรียนรู"

���� สาระการเรียนรู"

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  

สามารถอธิบายความเป�นมาของนครปฐมในสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี

สามารถอธิบายลักษณะการปกครอง และเหตุการณ�สําคัญต	างๆ 
สุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดีได' 

สามารถอธิบายลักษณะของนครปฐมสมัยสุวรรณภูมิ

สมัยสุวรรณภูมิ 
สมัยโบราณ      
สมัยทวารวดี      

โบราณสถานและศิลปกรรมในสมัยโบราณถึงสมัยทวารวดี 

จุดประสงค�การเรียนรู" 

การเรียนรู" 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

สุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดีได' 

สามารถอธิบายลักษณะการปกครอง และเหตุการณ�สําคัญต	างๆ  

สุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดีได' 

   
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ฌ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
 

คําช้ีแจง  ให'นักเรียนเลือกคํา
 

๑. หลักฐานท่ีบ	งบอกว	านครปฐมอยู	ติดริมทะเลคือข"อใด
  ก.  ชุมชนนครไชยศรีมีอาชีพขุดทรายขาย
 ข.  พบไม'พายเรือเก	าที่วัดดอนยายหอม
 ค.  พบสมอเรือในเขตวัดธรรมศาลา
 ง.  พบเรือโบราณที่ริมแม	นํ้าท	าจีน
๒. เหตุผลในข"อใดท่ีแสดงว	าเมืองนครไชยศรีเป<นศูนย�กลางของสุวรรณภูมิ
 ก.  เป�นเมืองโบราณขนาดใหญ	กว	าเมืองอื่น
 ข.  มีโบราณสถานโบราณวัตถุขนาดใหญ	
 ค.  เป�นศูนย�กลางการคมนาคม
 ง.  มีเหตุผลทัง้ 
๓. ลํานํ้าท่ีเก่ียวข"องกับเมืองนครปฐมโบราณคือข"อใด
 ก.  ลํานํ้าห'วยยอด
 ข.  ลํานํ้าห'วยยาง
 ค.  ลํานํ้าท	าจีน
 ง.  ลํานํ้าแดง 
๔. อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียได"แผ	ขยายเข"ามาในสมัยใด
 ก.  สมัยสุวรรณภูมิ
 ข.  สมัยทวารวดี
 ค.  สมัยศรีวิชัย
 ง.  สมัยโบราณ
๕. ปูชนียสถานท่ีเก	าแก	ที่สุดในนครปฐมคือข"อใด
 ก.  วัดกลางบางแก'ว
 ข.  สวนสามพราน
 ค.  พระปฐมเจดีย�
 ง.  สนามจันทร�

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

   

 

ให'นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต'องเพียงข'อเดียว 

หลักฐานท่ีบ	งบอกว	านครปฐมอยู	ติดริมทะเลคือข"อใด 
ชุมชนนครไชยศรีมีอาชีพขุดทรายขาย    
พบไม'พายเรือเก	าที่วัดดอนยายหอม 
พบสมอเรือในเขตวัดธรรมศาลา    
พบเรือโบราณที่ริมแม	นํ้าท	าจีน 

เหตุผลในข"อใดท่ีแสดงว	าเมืองนครไชยศรีเป<นศูนย�กลางของสุวรรณภูมิ
เป�นเมืองโบราณขนาดใหญ	กว	าเมืองอื่น    
มีโบราณสถานโบราณวัตถุขนาดใหญ	 
เป�นศูนย�กลางการคมนาคม    
มีเหตุผลทัง้ ๓ ข'อที่กล	าวมา 

ลํานํ้าท่ีเก่ียวข"องกับเมืองนครปฐมโบราณคือข"อใด 
ลํานํ้าห'วยยอด   
ลํานํ้าห'วยยาง  
ลํานํ้าท	าจีน   

อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียได"แผ	ขยายเข"ามาในสมัยใด 
สมัยสุวรรณภูมิ      
สมัยทวารวดี 
สมัยศรีวิชัย      
สมัยโบราณ 

ปูชนียสถานท่ีเก	าแก	ที่สุดในนครปฐมคือข"อใด 
วัดกลางบางแก'ว      
สวนสามพราน 
พระปฐมเจดีย�      
สนามจันทร� 

 แบบทดสอบก	อนเรียน 
เร่ือง นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

 

 

   

เหตุผลในข"อใดท่ีแสดงว	าเมืองนครไชยศรีเป<นศูนย�กลางของสุวรรณภูมิ 

อง นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๑ 



 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. บริเวณจังหวัดนครปฐมได"ค"นพบซากเมืองและศลิปวัตถุสมัยทวารวดีที่เมืองใด 
 ก.  เมืองนครไชยศรีและเมืองกําแพงแสน    
 ข.  เมืองทวารวดีและเมืองนครไชยศรี 
 ค.  เมืองศรีวิชัยและเมืองกําแพงแสน   
 ง.  เมืองโบราณและเมืองศรีวิชัย 
๗. ชาวทวารวดีเร่ิมมีการติดต	อกับชนชาติใดเป<นชาติแรก 
 ก.  เยอรมัน     
 ข.  ฝร่ังเศส 
 ค.  อินเดีย     
 ง.  จีน 
๘. ทวารวดีเส่ือมอํานาจลงเพราะเหตุใด 
 ก.  มอญมีอํานาจและขยายอิทธิพลมาภาคกลาง    
 ข.  ขอมมีอํานาจและขยายอิทธิพลมาภาคกลาง  
 ค.  อินเดียมีอํานาจและขยายอิทธิพลมาภาคกลาง      
 ง.  ศรีวิชัยมีอํานาจและขยายอิทธิพลมาภาคกลาง 
๙.  ในระหว	างพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ - ๑๒ อาณาจักรใดท่ีมีความรุ	งเรืองสูงสุดในภาคกลาง 
     ของประเทศไทย 
 ก.  ขอม     
 ข.  ทวารวดี 
 ค.  ศรีวิชัย     
 ง.  มอญ 
๑๐. ข"อใดเป<นชื่อท่ีบรรดาพ	อค"าเรียกขานชื่อภูมิภาคราบลุ	มของประเทศไทยท่ีถูกต"อง 
 ก.  มอญเรียกจินหลิน      
 ข.  อินเดียเรียกอู	ทอง 
 ค.  กรีกเรียกไครเส   
 ง.  จีนเรียกสุวรรณภูมิ 

 
 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๒ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
 

นคร
 
 

๑. นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิ
   เมืองนครปฐมโบราณตั้งอยู	บริเวณท่ีราบลุ	มแม	นํ้า 

อย	างย่ิง มีมนุษย�เคล่ือนย'ายลงมาตั้งหลักแหล	งอาศัยอยู	
ประวัติศาสตร�เหมือนดินแดนใกล'เคียง
โครงกระดูกและเคร่ืองมือหิน
หรือท่ีบ'านโคกพลับ ตําบลโพหัก อําเภอบางแพ ซึ่งนักโบราณคดีได'รายงานการขุดค'นพบ
โครงกระดูกมนุษย�ก	อนประวัติศาสตร�อายุราว
เช	น กําไลหิน ลูกปGด ฯ  

 

            
   ท่ีมาของภาพ 

 

   เมืองนครปฐม  ตามแนวถนนมาลัยแมนท่ีเช่ือมระหว	างจังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สุพรรณบุรี พบหลักฐานการอยู	อาศัยของ
เพาะปลูก  เล้ียงสัตว�  ตามบริเวณ
ในจังหวัดนครปฐม  จึงเป�นการสนับสนุนว	าเมืองน้ีในอดีตมีมนุษย�มาตั้งถิ่นฐาน
ประมาณ ๔,๐๐๐ ป?มาแล'ว

 

ได�มีการค�นพบหลักฐาน
การอยู�อาศัยของมนุษย�

ยุคหินใหม�ด�วยครับ

นคร

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  

เล	มท่ี ๑   
นครปฐมสมัยโบราณถึงสมัยทวารวดี 

สมัยสุวรรณภูม ิ 
เมืองนครปฐมโบราณตั้งอยู	บริเวณท่ีราบลุ	มแม	นํ้า ท่ีมีความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติ

มีมนุษย�เคล่ือนย'ายลงมาตั้งหลักแหล	งอาศัยอยู	  ย'อนหลังไปยาวนานถึงสมัยก	อน
ประวัติศาสตร�เหมือนดินแดนใกล'เคียง  เช	น  จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งนักโบราณคดีได'มีการค'นพบ
โครงกระดูกและเคร่ืองมือหิน  เคร่ืองใช'ของมนุษย�ยุคก	อนประวัติศาสตร�เป�นจํานวนมาก
หรือท่ีบ'านโคกพลับ ตําบลโพหัก อําเภอบางแพ ซึ่งนักโบราณคดีได'รายงานการขุดค'นพบ
โครงกระดูกมนุษย�ก	อนประวัติศาสตร�อายุราว ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ป? มาแล'ว

 

  
 

    ภาพแสดงวิถีชีวิตชุมชนท่ีอยู	อาศัยโบราณ
ท่ีมาของภาพ : http://service.christian.ac.th/ncc/History_Nakhonpathom/

      สืบค'นเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน 

ตามแนวถนนมาลัยแมนท่ีเช่ือมระหว	างจังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สุพรรณบุรี พบหลักฐานการอยู	อาศัยของ มนุษย�ยุคหินใหม	  ซึ่งจะตั้งหลักแหล	งทําการ

ตามบริเวณท่ีราบลุ	ม  ดังน้ันการพบหลักฐานของมนุษย�ในยุคหินใหม	
จึงเป�นการสนับสนุนว	าเมืองน้ีในอดีตมีมนุษย�มาตั้งถิ่นฐาน

ป?มาแล'ว 

พบหลักฐาน 
การอยู�อาศัยของมนุษย� 

ด�วยครับ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี

 

 

มีความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติ
ย'อนหลังไปยาวนานถึงสมัยก	อน

ซึ่งนักโบราณคดีได'มีการค'นพบ                         
เคร่ืองใช'ของมนุษย�ยุคก	อนประวัติศาสตร�เป�นจํานวนมาก           

หรือท่ีบ'านโคกพลับ ตําบลโพหัก อําเภอบางแพ ซึ่งนักโบราณคดีได'รายงานการขุดค'นพบ           
ป? มาแล'ว พร'อมเคร่ืองประดับ 

 
ภาพแสดงวิถีชีวิตชุมชนท่ีอยู	อาศัยโบราณ 

http://service.christian.ac.th/ncc/History_Nakhonpathom/2.html 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ตามแนวถนนมาลัยแมนท่ีเช่ือมระหว	างจังหวัดนครปฐม และจังหวัด
ซึ่งจะตั้งหลักแหล	งทําการ

ดังน้ันการพบหลักฐานของมนุษย�ในยุคหินใหม	          
จึงเป�นการสนับสนุนว	าเมืองน้ีในอดีตมีมนุษย�มาตั้งถิ่นฐาน อย	างน'อย

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๓ 

สุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี 



 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

   
   อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียได'แผ	ขยายเข'ามาในสมัยพุทธกาล โดยมีบันทึกต	างๆ  

ของอินเดียได'แสดงรายละเอียดว	า  มีเรือสินค'าจากอินเดียจํานวนมากมุ	งไปสู	ทะเลจีนใต'และ 
อ	าวไทย เน่ืองจากพวกน้ีมีความรู'เก่ียวกับฤดูของลมมรสุม จนสามารถข'ามอ	าวเบงกอลได'อย	างสะดวก
ปลอดภัย จึงเป�นเหตุให'ชุมชนท่ีก	อตัวขึ้นในประเทศไทยขยายตัวเป�นเมืองขนาดใหญ	 พร'อมท้ัง

รับศาสนาพราหมณ�และศาสนาพุทธ รวมท้ังศิลปวิทยาการต	างๆ เข'ามาผสมผสานกับวัฒนธรรม                
ท'องถิ่น จนเกิดเป�นลักษณะวัฒนธรรมเฉพาะตนท่ีคล'ายอินเดีย แต	ไม	เหมือนอินเดีย 

 

 
 

ภาพแสดงเรือสินค"าเข"ามาค"าขาย  
ท่ีมาของภาพ : http://service.christian.ac.th/ncc/History_Nakhonpathom/2.html 

    สืบค'นเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

   ความอุดมสมบูรณ�ของท่ีราบลุ	มประเทศไทยได'ดึงดูดให'พ	อค'า  และนักเดินเรือจาก 
แดนไกลเดินทางเข'ามาติดต	อค'าขายเป�นจํานวนมาก ดังท่ีพบหลักฐานหลายชนิดท่ีมาจากต	างแดน  

เช	น ตะเกียงโรมัน ท่ีเมืองโบราณพงตึก อําเภอท	ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี หรือการพบเหรียญ
ของอาณาจักรโรมันตะวันตกท่ีเมืองอู	ทอง เป�นต'น  โดยบรรดาพ	อค'าได'เรียกขานช่ือภูมิภาคน้ี
แตกต	างกันออกไป  แต	กลับมีความหมายเหมือนกันคือ ความม่ังค่ังรํ่ารวย  ดังท่ีพ	อค'าจีนเรียก 
"จินหลิน"  พ	อค'าอินเดียเรียก  "สุวรรณภูมิ"  นักเดินเรือชาวกรีกเรียก  "ไครเส" ซึ่งช่ือเหล	าน้ี 

ล'วนแปลว	าแผ	นดินทองท้ังส้ิน 
 
 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๔ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
   นอกจากน้ีในพุทธศตวรรษท่ี 

มหาราชแห	งอินเดีย (พ
ทรงให'จัดทําสังคายนาพระไตรปlฎกคร้ังท่ี
พุทธศาสนาไว'แล'ว การส	งสมณทูตไปอีกก็เพ่ือให'ออกมาส่ังสอนหลักธรรมท่ีถูกต'อง
สังคายนาขึ้นใหม	 หรือไม	ก็ต'องเป�นดินแดนท่ีมีความเจริญแล'ว
มี ๙ สาย คือ 

๑. พระมัชฌันติกเถระ ไปยัง กั
๒. พระมหาเทวะ ไปยัง มหีสมณฑล
๓. พระรักขิตเถระ ไปยัง
๔. พระธรรมรักขิตเถระ ไปยัง ปรันตโยนกประเทศ
๕. พระมหาธรรมรักขิตเถระ ไปยัง มหารัฐประเทศ
๖. พระมหารักขิตเถระ ไปยัง โยนกประเทศ
๗. พระมัชฌิมเถระ ไปยัง หิมวันตประเทศ
๘. พระโสณเถระ กับพระอุตตรเถระ
๙. พระมหินทเถระ ไปยัง ลังกาทวีป
 

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  
นอกจากน้ีในพุทธศตวรรษท่ี ๓ ดินแดนสุวรรณภูมิเป�นสถานท่ีแห	งหน่ึงท่ี

พ.ศ.๒๗๒ - ๓๑๑) ได'ส	งสมณทูตออกไปเผยแผ	พระพุทธศาสนา
ทรงให'จัดทําสังคายนาพระไตรปlฎกคร้ังท่ี  ๓  ซึ่งมีข'อคิดว	าดินแดนท่ีส	งสมณทูตไปน้ัน

การส	งสมณทูตไปอีกก็เพ่ือให'ออกมาส่ังสอนหลักธรรมท่ีถูกต'อง
หรือไม	ก็ต'องเป�นดินแดนท่ีมีความเจริญแล'ว  เส'นทางของพระสมณทูต

พระมัชฌันติกเถระ ไปยัง กัษมีระ และแคว'นคันธาระ 
พระมหาเทวะ ไปยัง มหีสมณฑล 
พระรักขิตเถระ ไปยัง วันวาสีประเทศ 
พระธรรมรักขิตเถระ ไปยัง ปรันตโยนกประเทศ 
พระมหาธรรมรักขิตเถระ ไปยัง มหารัฐประเทศ 
พระมหารักขิตเถระ ไปยัง โยนกประเทศ 
พระมัชฌิมเถระ ไปยัง หิมวันตประเทศ 
พระโสณเถระ กับพระอุตตรเถระ ไปยัง สุวรรณภูมิ 
พระมหินทเถระ ไปยัง ลังกาทวีป 

 

ภาพการเผยแผ	พระพุทธศาสนา 
ท่ีมาของภาพ : https://goo.gl/sZOSt0 
    สืบค'นเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 

สุวรรณภูมิ
เผยแผ�

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

ดินแดนสุวรรณภูมิเป�นสถานท่ีแห	งหน่ึงท่ีพระเจ"าอโศก
พระพุทธศาสนาหลังจาก

สมณทูตไปน้ัน อาจสถาปนา              
การส	งสมณทูตไปอีกก็เพ่ือให'ออกมาส่ังสอนหลักธรรมท่ีถูกต'อง ตามท่ีได'ทํา  

เส'นทางของพระสมณทูต              

 

สุวรรณภูมิก็ได รับการ
ผ�พระพุทธศาสนา 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๕ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

   เหตุการณ�ดังกล	าวเป�นภาพสะท'อนว	าสุวรรณภูมิจะต'องเป�นบ'านเมืองท่ีมีความ
เจริญรุ	งเรืองมานานแล'ว
คุ'มค	ากับการส	งสมณทูต
มีประชาชนน'อยการเผยแ

 

        
                 
         

 

        ท่ีตั้งของสุวรรณภูมิน้ันแต	เดิมนักปราชญ�ทางโบราณคดีเช่ือว	าเป�นดินแดนพม	าตอนใต'
และระบุว	าศูนย�กลางของสุวรรณภูมิคือ
ของมอญโบราณ แต	ปGจจุบันความเช่ือน้ีได'เปล่ียนไปเพราะท่ีเมืองสะเทิมไม	พบโบราณสถาน
และโบราณวัตถุท่ีเก	าแก	และสามารถยืนยันได'ว	าเป�นสุวรรณภูมิ
เช	น สมเด็จฯ กรมพระยาดํา
อยู	ในแถบตะวันตกของลุ	มนํ้าเจ'าพระยา
เสนอว	าสุวรรณภูมิอยู	ในลุ	มนํ้าเจ'าพระยา
สุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี
เร่ืองแว	นแคว'นสุวรรณภูมิอย	างจริงจัง
เป�นเมืองท่ีเจริญและเป�นทําเลติดต	อค'าขายกับชาวต	างประเทศ
เหรียญโรมันท่ีเมืองอู	ทอง
 

สุวรรณภูมิมีความ
มานานแล วครับ 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  
 
 

เหตุการณ�ดังกล	าวเป�นภาพสะท'อนว	าสุวรรณภูมิจะต'องเป�นบ'านเมืองท่ีมีความ
มานานแล'ว  รวมท้ังจะต'องมีประชาชนอยู	อาศัยเป�นจํานวนมาก

คุ'มค	ากับการส	งสมณทูตท่ีเดินทางมาอย	างยากลําบาก  เพราะหากบ'านเมืองใดยังปsา
มีประชาชนน'อยการเผยแผ	ศาสนาย	อมเกิดผลได'ยาก 

                    
 

                ภาพสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
         ท่ีมาของภาพ : http://www.rspg.org/brainexercise/k31.htm
                      สืบค'นเม่ือ 

ท่ีตั้งของสุวรรณภูมิน้ันแต	เดิมนักปราชญ�ทางโบราณคดีเช่ือว	าเป�นดินแดนพม	าตอนใต'
และระบุว	าศูนย�กลางของสุวรรณภูมิคือ เมืองสะเทิม หรือ สุธรรมวดี ซึ่งเป�นศูนย�กลางการปกครอง

แต	ปGจจุบันความเช่ือน้ีได'เปล่ียนไปเพราะท่ีเมืองสะเทิมไม	พบโบราณสถาน
และโบราณวัตถุท่ีเก	าแก	และสามารถยืนยันได'ว	าเป�นสุวรรณภูมิ จึงทําให'เกิดแนวคิดขึ้นใหม	 

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเป�นบุคคลแรกท่ีมีมติว	า
อยู	ในแถบตะวันตกของลุ	มนํ้าเจ'าพระยา  และมีเมืองนครปฐมเป�นเมืองสําคัญทางศาสนา
เสนอว	าสุวรรณภูมิอยู	ในลุ	มนํ้าเจ'าพระยา  โดยมีเมืองเก	าในภาคกลางท่ีเรียกช่ือคล'ายสุวรรณภูมิ

สุพรรณบุรี) และอู	ทอง  โดยเฉพาะอย	างย่ิง มานิต วัลลิโภดม
เร่ืองแว	นแคว'นสุวรรณภูมิอย	างจริงจัง  สรุปว	าราชธานีสุวรรณภูมิคือ เมืองอู	ทอง ซึ่งสมัยน้ัน
เป�นเมืองท่ีเจริญและเป�นทําเลติดต	อค'าขายกับชาวต	างประเทศ ดังมีหลักฐานการพบเงิน
เหรียญโรมันท่ีเมืองอู	ทอง 

มีความเจริญรุ�งเรือง
มานานแล วครับ  

 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

เหตุการณ�ดังกล	าวเป�นภาพสะท'อนว	าสุวรรณภูมิจะต'องเป�นบ'านเมืองท่ีมีความ
รวมท้ังจะต'องมีประชาชนอยู	อาศัยเป�นจํานวนมาก  จึงเหมาะสม

เพราะหากบ'านเมืองใดยังปsาเถื่อนและ

 
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

http://www.rspg.org/brainexercise/k31.htm 
สืบค'นเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ท่ีตั้งของสุวรรณภูมิน้ันแต	เดิมนักปราชญ�ทางโบราณคดีเช่ือว	าเป�นดินแดนพม	าตอนใต' 
ซึ่งเป�นศูนย�กลางการปกครอง              

แต	ปGจจุบันความเช่ือน้ีได'เปล่ียนไปเพราะท่ีเมืองสะเทิมไม	พบโบราณสถาน
จึงทําให'เกิดแนวคิดขึ้นใหม	 

รงราชานุภาพทรงเป�นบุคคลแรกท่ีมีมติว	า  แว	นแคว'นสุวรรณภูมิ
และมีเมืองนครปฐมเป�นเมืองสําคัญทางศาสนา น.ณ ปากนํ้า        
โดยมีเมืองเก	าในภาคกลางท่ีเรียกช่ือคล'ายสุวรรณภูมิ คือ 

วัลลิโภดม นักปราชญ�ผู'ศึกษา
สรุปว	าราชธานีสุวรรณภูมิคือ เมืองอู	ทอง ซึ่งสมัยน้ัน

ดังมีหลักฐานการพบเงิน

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๖ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 

     
   ภาพองค�พระปฐมเจดีย�

    ท่ีมาของภาพ : วิกานดา  จันทประดิษฐ
           ถ	ายภาพเม่ือ ๑๒ 
 

      

ภาพซ"าย : พิพิธภัณฑสถานแห	งชาติพระปฐมเจดีย�

              
 

 สรุป      ในส	วนของเมืองนครปฐมซึ่งอยู	ในรัศมีของสุวรรณภูมิ
สันนิษฐานได"ว	า  เมืองนครปฐมโบราณมีพัฒนาการความเจริญเช	นเดียวกับบ"านเมืองในภูมิภาคน้ี
ดังที่มีการค"นพบหลักฐานโบราณสถาน โบราณวัตถุต	างๆ เช	น
จากหลักฐานที่ค"นพบส	งผลให"เช่ือว	าเมืองนครปฐมโบราณ
เพราะเป<นเมืองแรกในดินแดน
สร"างมหาเจดีย�บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว"กราบไหว"บูชา
เป<นความเช่ือสืบทอดมาจากอินเดีย
ที่มีความเจริญเมืองหน่ึงในแว	นแคว"นลุ	มนํ้า

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  

 
 

ภาพองค�พระปฐมเจดีย� 
วิกานดา  จันทประดิษฐ 

 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

 

พิพิธภัณฑสถานแห	งชาติพระปฐมเจดีย� / ภาพขวา 
ท่ีมาของภาพ : วิกานดา  จันทประดิษฐ 

  ถ	ายภาพเม่ือ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ในส	วนของเมืองนครปฐมซึ่งอยู	ในรัศมีของสุวรรณภูมิ และยังตั้งอยู	ใกล"ชิดเมืองอู	ทองน้ัน
เมืองนครปฐมโบราณมีพัฒนาการความเจริญเช	นเดียวกับบ"านเมืองในภูมิภาคน้ี

ดังที่มีการค"นพบหลักฐานโบราณสถาน โบราณวัตถุต	างๆ เช	น  ธรรมจักร
จากหลักฐานที่ค"นพบส	งผลให"เช่ือว	าเมืองนครปฐมโบราณ  มีความสําคัญ

ในดินแดนของประเทศไทยที่ได"ประดิษฐานพระพุทธศาสนา โดยมีการ
สร"างมหาเจดีย�บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว"กราบไหว"บูชา   ซึ่งลัทธิการบูชาพระบรมธาตุ
เป<นความเช่ือสืบทอดมาจากอินเดีย  จึงสรุปได"ว	าเมืองนครปฐมในสมัยสุวรรณภูมิน้ัน
ที่มีความเจริญเมืองหน่ึงในแว	นแคว"นลุ	มนํ้าเจ"าพระยา 

นครปฐมของเรา
มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ
อยู�มากมายหลายที่เลยครับ

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

  

ภาพขวา : ธรรมจักร 

และยังตั้งอยู	ใกล"ชิดเมืองอู	ทองน้ัน 
เมืองนครปฐมโบราณมีพัฒนาการความเจริญเช	นเดียวกับบ"านเมืองในภูมิภาคน้ี                  

ธรรมจักร กวางหมอบ ฯลฯ                       
มีความสําคัญมากในทาง พุทธศาสนา  

ประเทศไทยที่ได"ประดิษฐานพระพุทธศาสนา โดยมีการ
ซึ่งลัทธิการบูชาพระบรมธาตุ 

เมืองนครปฐมในสมัยสุวรรณภูมิน้ัน เป<นเมือง               

นครปฐมของเรา 
มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ
อยู�มากมายหลายที่เลยครับ 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๗ 



 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

   
๒. นครปฐมสมัยโบราณ   
 

        จังหวัดนครปฐมปGจจุบันตั้งอยู	ห	างจากฝGyงทะเลอ	าวไทยประมาณ ๔๒.๕ กิโลเมตร  
และตําแหน	งเมืองโบราณแนวชายฝGyงทะเลเดิมบริเวณเมืองนครปฐมในอดีต  ย'อนหลังไป 

สมัยทวารวดี  ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ - ๑๖ ตั้งอยู	ใกล'ฝGyงทะเล และเม่ือเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ�กับตําแหน	งเมืองโบราณจํานวน ๖๓ เมือง บริเวณท่ีราบเจ'าพระยาตอนล	าง  
ตั้งแต	จังหวัดนครสรรค�ถึงอ	าวไทย พบว	า เมืองโบราณเหล	าน้ีล'วนตั้งอยู	รอบอ	าวในระดับ
ความสูง ๓.๕๐ - ๔ เมตรขึ้นไป  และยังพบเมืองโบราณ ๒๐ เมือง ท่ีมีเส'นทางติดต	อกับทะเล
ได'โดยตรง และบางเมืองเป�นเมืองชายฝGyงทะเลท่ีมีเรือเดินสมุทรเข'าจอดได'ถึงตัวเมือง เช	น  

เมืองพระประโทณ  (นครปฐม)  เมืองศรีมหาโพธ์ิ (ปราจีนบุรี) เป�นต'น 
                                   

 

ภาพแผนท่ีแสดงท่ีตั้งเมืองโบราณและแนวฝRSงทะเลสมัยโบราณ – สมัยทวารวดี 
ท่ีมาของภาพ : https://goo.gl/p3eiY1 

    สืบค'นเม่ือ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

นครปฐมสมัยโบราณ
ตั้งอยู�ใกล ฝ23งทะเล 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๘ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 

    ภาพ
         ท่ีมาของภาพ 

                ถ	ายภาพเม่ือ 
 

หลักฐานท่ีแสดงว	านครปฐมเคยเป�น
สมอเรือขนาดใหญ	ในเขตวัดธรรมศาลา
อําเภอกําแพงแสน ปGจจุบันมีราษฎรกลุ	มหน่ึงประกอบอาชีพขุดทรายขายเป�นเวลานาน

แสดงให'เห็นว	าในอดีตภูมิประเทศแถบน้ี
และกลายสภาพเป�นแผ	นดิน
จะโยงใยไปถึงสภาพอันแท'จริงในอดีตได'
ลักษณะส่ิงแวดล'อม  

เหลืออยู	 ช่ือหมู	บ'านในจังหวัดนครปฐมท่ีสะท'อนลักษณะภูมิประเทศแบบพ้ืนท่ีลุ	มมีนํ้าท	วมขัง
สลับกับท่ีดอน  ปรากฏช่ือหมู	บ'านจํานวนมากขึ้นต'นด'วยคําว	า
เช	น หนองงูเหลือม ดอนยายหอม เกาะแรด ฯลฯ

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  
 

 

ภาพพระประโทณเจดีย� 
ท่ีมาของภาพ : วิกานดา จันทประดิษฐ 
ถ	ายภาพเม่ือ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ท่ีแสดงว	านครปฐมเคยเป�นเมืองท่ีอยู	ติดริมทะเล
สมอเรือขนาดใหญ	ในเขตวัดธรรมศาลา ซึ่งเป�นวัดเก	าแก	สมัยทวาร

ปGจจุบันมีราษฎรกลุ	มหน่ึงประกอบอาชีพขุดทรายขายเป�นเวลานาน

ว	าในอดีตภูมิประเทศแถบน้ีเคยเป�นหาดทราย  ต	อมาตะกอนทับถมกันมาก
และกลายสภาพเป�นแผ	นดิน หรือสังเกตจากช่ือหมู	บ'านในอําเภอต	างๆ 
จะโยงใยไปถึงสภาพอันแท'จริงในอดีตได'  เพราะปกติมนุษย�มักเรียกช่ือถิ่นท่ีอยู	อาศัยตาม

 และเรียกสืบกันมายาวนานแม'บางคร้ังท'องถิ่นน้ันจะไม	มี

ช่ือหมู	บ'านในจังหวัดนครปฐมท่ีสะท'อนลักษณะภูมิประเทศแบบพ้ืนท่ีลุ	มมีนํ้าท	วมขัง
ปรากฏช่ือหมู	บ'านจํานวนมากขึ้นต'นด'วยคําว	า "หนอง

ดอนยายหอม เกาะแรด ฯลฯ 

เพ่ือนๆ เคยไปเท่ียวชม
วัดพระประโทณเจดีย6

กัน

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

ริมทะเลมาก	อน คือการได'พบ
ซึ่งเป�นวัดเก	าแก	สมัยทวารวดี และในเขตท'องท่ี

ปGจจุบันมีราษฎรกลุ	มหน่ึงประกอบอาชีพขุดทรายขายเป�นเวลานาน  

ต	อมาตะกอนทับถมกันมากจนตื้นเขิน         
หรือสังเกตจากช่ือหมู	บ'านในอําเภอต	างๆ ของจังหวัดนครปฐม

เพราะปกติมนุษย�มักเรียกช่ือถิ่นท่ีอยู	อาศัยตาม
ท'องถิ่นน้ันจะไม	มีสภาพดั้งเดิม

ช่ือหมู	บ'านในจังหวัดนครปฐมท่ีสะท'อนลักษณะภูมิประเทศแบบพ้ืนท่ีลุ	มมีนํ้าท	วมขัง                       
หนอง" "ดอน" และ "เกาะ" 

เพ่ือนๆ เคยไปเท่ียวชม
พระประโทณเจดีย6 
กันบ างไหมครับ 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๙ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
   เมืองนครปฐมโบราณตั้งอยู	บริเวณภูมิประเทศที่เป<นที่ราบลุ	มแม	นํ้า

ไหลแยกตัวออกจากแม	นํ้าแม	กลอง
พร'อมกับแตกสาขาออกเป�นลําคลองใหญ	น'อย
ให'เห็น  คือ  

   ๑. ลํานํ้าห"วยยาง
ปGจจุบันไหลลงสู	แม	น้ําท	าจีนท่ี อ

   ๒. ลํานํ้าบางแขม
ไหลลงสู	แม	น้ําท	าจีนท่ี อ

 
 

    

                    ภาพแม	น้ําท	าจีนในปRจจุบัน
              ท่ีมาของภาพ 

                ถ	ายภาพเม่ือ 
 

   ปGจจัยอีกประการเป�นความอุดมสมบูรณ�ของผืนดินอันเกิดจาการทับถมของตะกอนดิน
ท่ีหล่ังไหลมากับสายนํ้าเม่ือฤดูนํ้าหลาก
สัตว�บกอีกนานาชนิด ภาพความอุดมสมบูรณ�ของเมืองนครปฐมโบราณอาจเทียบเคียงได'กับ
ข'อเขียนของสังฆราชปาลเลกัวช�
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล'าเจ'าอยู	หัว
เจ'าพระยาไว'ว	า 

 
 
 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  
เมืองนครปฐมโบราณตั้งอยู	บริเวณภูมิประเทศที่เป<นที่ราบลุ	มแม	นํ้า

ไหลแยกตัวออกจากแม	นํ้าแม	กลอง  ทางทิศตะวันตก ๒ สาย และไหลลงสู	ทะเลทางทิศตะวันออก
แตกสาขาออกเป�นลําคลองใหญ	น'อยมากมาย  ปGจจุบันมีลํานํ้าขนาดใหญ	

ยาง แยกมาจากแม	น้ําแม	กลองท่ีบ'านท	าเรือ อ.ท	ามะกา จ
ปGจจุบันไหลลงสู	แม	น้ําท	าจีนท่ี อ.บางเลน  

ลํานํ้าบางแขม ไหลแยกจากแม	น้ําแม	กลองท่ีบ'านท	าผา อ.บ'านโปsง จ
ไหลลงสู	แม	น้ําท	าจีนท่ี อ.สามพราน 

 
 

ภาพแม	น้ําท	าจีนในปRจจุบัน 
ท่ีมาของภาพ : วิกานดา  จันทประดิษฐ 
ถ	ายภาพเม่ือ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ปGจจัยอีกประการเป�นความอุดมสมบูรณ�ของผืนดินอันเกิดจาการทับถมของตะกอนดิน
ท่ีหล่ังไหลมากับสายนํ้าเม่ือฤดูนํ้าหลาก ซึ่งนอกจากจะทําให'การเพาะปลูกได'ผลดีแล'วยังมีสัตว�นํ้า

ภาพความอุดมสมบูรณ�ของเมืองนครปฐมโบราณอาจเทียบเคียงได'กับ
สังฆราชปาลเลกัวช� บาทหลวงชาวฝร่ังเศสท่ีเข'ามาเผยแ

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล'าเจ'าอยู	หัว ท	านได'บรรยายถึงความอุดมสมบูรณ�ของท่ีราบลุ	ม

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

เมืองนครปฐมโบราณตั้งอยู	บริเวณภูมิประเทศที่เป<นที่ราบลุ	มแม	นํ้า  โดยมีลํานํ้าใหญ	
และไหลลงสู	ทะเลทางทิศตะวันออก                   

ลํานํ้าขนาดใหญ	ท่ียังปรากฏ

ท	ามะกา จ.กาญจนบุรี 

บ'านโปsง จ.ราชบุรี และ

ปGจจัยอีกประการเป�นความอุดมสมบูรณ�ของผืนดินอันเกิดจาการทับถมของตะกอนดิน
ซึ่งนอกจากจะทําให'การเพาะปลูกได'ผลดีแล'วยังมีสัตว�นํ้า               

ภาพความอุดมสมบูรณ�ของเมืองนครปฐมโบราณอาจเทียบเคียงได'กับ
บาทหลวงชาวฝร่ังเศสท่ีเข'ามาเผยแผ	ศาสนาคริสต�สมัย

ได'บรรยายถึงความอุดมสมบูรณ�ของท่ีราบลุ	ม

นครปฐมอยู�
บริเวณท่ีเป7น 

ท่ีราบลุ�มแม�น้ํา   

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๑๐ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร
 
 

 

"...ข'าพเจ'าไม	ทราบว	า
อุดมสมบูรณ�ยิ่งไปกว	าประเทศสยามหรือหาไม	 โคลนตมของแม	นํ้า
ได'ทําให'ผืนแผ	นดินอุดมไปด'วยปุ{ย ทุกๆ
บํารุงดินเลยก็ได'ต'นข'าวกอใหญ	อันมีรสดีวิเศษ
นํ้าท	วม จํานวนปลาได'เพ่ิมพูนข้ึนอย	างนับไม	ถ'วนในท'องทุ	งตาม
กอกกและแพผัก คร้ันนํ้าลดลงฝูงปลาก็จะเคลื่อนย'ายไหล
ตามนํ้าไปลงแม	นํ้าลําคลองด'วย มากมายก	ายกองราวกับฝูงมด
ด'วยประการฉะน้ี ในแม	นํ้าลําค
นกกานํ้า นกกระทุง เป�ด และนกนํ้าอื่นๆ อีกเป�นจํานวนม

 

 

   สรุป  เมืองนครปฐมเมื่อคร้ังอดีตนับต้ังแต	พุทธศตวรรษท่ี
ท่ีต้ังอยู	ริมฝRSงทะเล ซ่ึงเหมาะสําหรับ
อินเดียและทะเลจีนใต" นอกจากน้ีพ้ืนแผ	นดินยังอุดมสมบูรณ�ไปด"วยพืชพันธุ�ธัญญาหาร
นานาชนิด  อันเป<นผลมาจากการมีลํานํ้าหลายสายไหลผ	าน 
ความเหมาะสมอย	างย่ิงสําหรับมนุษย�ที่จะเคล่ือนย"ายมาต้ังหลักแหล	ง
 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  
ข'าพเจ'าไม	ทราบว	า ในโลกน้ียังมีประเทศใดบ'างที่มีความ

สมบูรณ�ยิ่งไปกว	าประเทศสยามหรือหาไม	 โคลนตมของแม	นํ้า
ได'ทําให'ผืนแผ	นดินอุดมไปด'วยปุ{ย ทุกๆ ป? โดยแทบจะไม	ต'อง
บํารุงดินเลยก็ได'ต'นข'าวกอใหญ	อันมีรสดีวิเศษ...ในเวลา 

จํานวนปลาได'เพ่ิมพูนข้ึนอย	างนับไม	ถ'วนในท'องทุ	งตาม
กอกกและแพผัก คร้ันนํ้าลดลงฝูงปลาก็จะเคลื่อนย'ายไหล
ตามนํ้าไปลงแม	นํ้าลําคลองด'วย มากมายก	ายกองราวกับฝูงมด
ด'วยประการฉะน้ี ในแม	นํ้าลําคลองจึงคลาคล่ําไปด'วยนกกะสา
นกกานํ้า นกกระทุง เป�ด และนกนํ้าอื่นๆ อีกเป�นจํานวนม

       
 

    ภาพวาดสังฆราชปาลเลกัวช� 
       ท่ีมาของภาพ : https://goo.gl/sX5zpD 

     สืบค'นเม่ือ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เมืองนครปฐมเมื่อคร้ังอดีตนับต้ังแต	พุทธศตวรรษท่ี ๑๑ เป<นต"นไป
เหมาะสําหรับการติดต	อค"าขายกับดินแดนภายนอก ท้ังด"านมหาสมุทร

นอกจากน้ีพ้ืนแผ	นดินยังอุดมสมบูรณ�ไปด"วยพืชพันธุ�ธัญญาหาร
อันเป<นผลมาจากการมีลํานํ้าหลายสายไหลผ	าน ดังน้ันบริเวณเมืองนครปฐมจึงมี

ความเหมาะสมอย	างย่ิงสําหรับมนุษย�ที่จะเคล่ือนย"ายมาต้ังหลักแหล	ง 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

ในโลกน้ียังมีประเทศใดบ'างที่มีความ 
สมบูรณ�ยิ่งไปกว	าประเทศสยามหรือหาไม	 โคลนตมของแม	นํ้า 

ป? โดยแทบจะไม	ต'อง 

จํานวนปลาได'เพ่ิมพูนข้ึนอย	างนับไม	ถ'วนในท'องทุ	งตาม 
กอกกและแพผัก คร้ันนํ้าลดลงฝูงปลาก็จะเคลื่อนย'ายไหล 
ตามนํ้าไปลงแม	นํ้าลําคลองด'วย มากมายก	ายกองราวกับฝูงมด 

องจึงคลาคล่ําไปด'วยนกกะสา 
นกกานํ้า นกกระทุง เป�ด และนกนํ้าอื่นๆ อีกเป�นจํานวนมาก..." 

เป<นต"นไป มีสภาพภูมิประเทศ               
การติดต	อค"าขายกับดินแดนภายนอก ท้ังด"านมหาสมุทร

นอกจากน้ีพ้ืนแผ	นดินยังอุดมสมบูรณ�ไปด"วยพืชพันธุ�ธัญญาหาร และสัตว�นํ้า            
ดังน้ันบริเวณเมืองนครปฐมจึงมี

 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๑๑ 



 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

   
๓. นครปฐมสมัยทวารวด ี 

        สมัยทวารวดี  เมืองนครปฐมปGจจุบันได'เป�นศูนย�กลางแห	งความเจริญในสมัยอาณาจักร

ทวารวดี  มีพ้ืนท่ีส	วนใหญ	ตั้งอยู	ในภาคกลางของประเทศไทย  บริเวณท่ีเป�นส	วนประกอบของ

อาณาจักรทวารวดีท่ีสํารวจพบมีถึง ๑๕ แห	ง ทิศเหนือจดจังหวัดพิจิตร ทิศใต'จดจังหวัดสุพรรณบุรี            

เมืองท่ีกระจายห	างออกไปมากๆ ก็มี เช	น เมือหริภุญชัย ทางภาคเหนือและเมืองฟ�าแดดสูงยาง

ในจังหวัดกาฬสินธุ� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

    ภาพแสดงท่ีตั้งเมืองโบราณสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี  
            ท่ีมาของภาพ : http://service.christian.ac.th/ncc/History_Nakhonpathom/2.html    

       สืบค'นเม่ือ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 นครปฐม  เคยเป�นเมืองหลวงของสมัยอาณาจักรทวารวดี ราว พ.ศ.๑๐๐๐ – ๑๒๐๐               

ในสมัยน้ีได'มีการสร'างปูชนียสถานท่ีใหญ	โตสร'างไว'เป�นจํานวนมาก และยังเหลือเป�น

พยานหลักฐานให'เห็นอยู	ในปGจจุบัน เช	น วัดพระประโทณเจดีย� เจดีย�จุลประโทณ ทุ	งพระเมรุ 

เนินวัดพระงาม เนินพระเจดีย�ใกล'ดอนยายหอม เป�นต'น  โบราณสถานท่ีค'นพบมีฝ?มือประณีต

งดงาม  มีเคร่ืองประดับร	างกายสตรีทําด'วยดีบุกและทองด'วย   

 
    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๑๒ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 

นอกจากน้ียังมีรูปปูนปG�นชาวต	างประเทศ  จึงทําให'สันนิษฐานได'ว	าชาวทวารวดี
กับประเทศอ่ืน เช	น ประเทศจีน ศิลป
พระปฐมเจดีย�  อาณาจักรทวารวดี มีกษัตริย�ปกครองหลายพระองค�จากหลักฐาน เช	น 
ประสาทราชวังท่ีหลงเหลืออยู	  กําแพงเมืองช้ันนอกช้ันใน  โบสถ�พราหมณ� สระนํ้าหน'าโบสถ�พราหมณ�
และเงินตราท่ีทําขึ้นใช'เองท่ีเป�นรูปสังข�และประสาท
ท่ีจังหวัดนครปฐม  ศาสตราจารย�ยอร�ช
แห	งทวารวดี” ขอมมีอํานาจสูงสุดประมาณ
กําลังเหนือกว	าก็ถือโอกาสครอบครองอาณาจักรทวารวดี

ใน พ.ศ. ๒๔๘๖ มีการพบเหรียญจารึกด'วยภาษาสันสกฤต ข'อความว	า ศรีทวารวดี
แปลว	า  “พระเจ"าศรีทวารวดี ผู"มีบุญอันประเสริฐ
ทําให'นักประวัติศาสตร�เช่ือว	า
เมืองนครปฐม 

ภาพ

 
   บริเวณจังหวัดนครปฐม

ทวารวดีถึง ๒ เมือง คือ
กันนัก  และยังมีขนาดท่ีแตกต	างกันมาก
กษัตริย�ผู'ทรงอํานาจย่ิงใหญ	ปกครอง
เมืองบริวารของเมืองนครไชยศรีมากกว	าจะเป�นเมืองท่ีตั้งอยู	อย	างอิสระ
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นอกจากน้ียังมีรูปปูนปG�นชาวต	างประเทศ  จึงทําให'สันนิษฐานได'ว	าชาวทวารวดี
กับประเทศอ่ืน เช	น ประเทศจีน ศิลปะต	 างๆ เหล	 าน้ีดู ได' จากพิ พิธภัณฑ
พระปฐมเจดีย�  อาณาจักรทวารวดี มีกษัตริย�ปกครองหลายพระองค�จากหลักฐาน เช	น 
ประสาทราชวังท่ีหลงเหลืออยู	  กําแพงเมืองช้ันนอกช้ันใน  โบสถ�พราหมณ� สระนํ้าหน'าโบสถ�พราหมณ�
และเงินตราท่ีทําขึ้นใช'เองท่ีเป�นรูปสังข�และประสาท  จึงเป�นเคร่ืองยืนยันว	า อาณาจักรทวารวดี

ศาสตราจารย�ยอร�ช  เซเดส  ได'แปลจารึกท่ีเงินตราว	า
มีอํานาจสูงสุดประมาณ ๒๐๐ ป? แล'วค	อยเส่ือมอํานาจลง

อกว	าก็ถือโอกาสครอบครองอาณาจักรทวารวดี  และกวาดต'อนผู'คนไปเป�นเชลย 
มีการพบเหรียญจารึกด'วยภาษาสันสกฤต ข'อความว	า ศรีทวารวดี

พระเจ"าศรีทวารวดี ผู"มีบุญอันประเสริฐ” ในบริเวณเมืองโบราณนครปฐม
ทําให'นักประวัติศาสตร�เช่ือว	า  มีอาณาจักรโบราณช่ือทวารวดีอยู	จริงและอาจมีศูนย�กลางอยู	ท่ี

 
 

 

ภาพเหรียญเงินจารึกด"วยอักษรปRลลวะของอินเดียใต"
ท่ีมาของภาพ  : http://baanjomyut.com 
    สืบค'นเม่ือ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

บริเวณจังหวัดนครปฐม ปGจจุบันได'มีการศึกษาค'นคว'าพบซากเมืองและศิลปวัตถุสมัย
คือ เมืองนครไชยศรี และเมืองกําแพงแสน ซึ่งท้ัง 

และยังมีขนาดท่ีแตกต	างกันมาก  โดยเมืองนครไชยศรีมีลักษณะเป�นมหานครท่ีต'องมี
กษัตริย�ผู'ทรงอํานาจย่ิงใหญ	ปกครอง ส	วนเมืองกําแพงแสนเป�นเพียงเมืองเล็กๆ มีฐานะเป�น
เมืองบริวารของเมืองนครไชยศรีมากกว	าจะเป�นเมืองท่ีตั้งอยู	อย	างอิสระ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

นอกจากน้ียังมีรูปปูนปG�นชาวต	างประเทศ  จึงทําให'สันนิษฐานได'ว	าชาวทวารวดีมีการติดต	อ
ะต	 างๆ เหล	 าน้ีดู ได' จากพิ พิธภัณฑสถานแห	 งชาติ  

พระปฐมเจดีย�  อาณาจักรทวารวดี มีกษัตริย�ปกครองหลายพระองค�จากหลักฐาน เช	น  
ประสาทราชวังท่ีหลงเหลืออยู	  กําแพงเมืองช้ันนอกช้ันใน  โบสถ�พราหมณ� สระนํ้าหน'าโบสถ�พราหมณ�    

จึงเป�นเคร่ืองยืนยันว	า อาณาจักรทวารวดีมีจริง              
ได'แปลจารึกท่ีเงินตราว	า “บุญของพระราชา

ค	อยเส่ือมอํานาจลง  พวกขอมขณะน้ันมี
และกวาดต'อนผู'คนไปเป�นเชลย  

มีการพบเหรียญจารึกด'วยภาษาสันสกฤต ข'อความว	า ศรีทวารวดี ศฺวรปุณยะ  
ในบริเวณเมืองโบราณนครปฐม  

มีอาณาจักรโบราณช่ือทวารวดีอยู	จริงและอาจมีศูนย�กลางอยู	ท่ี

เหรียญเงินจารึกด"วยอักษรปRลลวะของอินเดียใต"  

ปGจจุบันได'มีการศึกษาค'นคว'าพบซากเมืองและศิลปวัตถุสมัย
ซึ่งท้ัง ๒ แห	ง ตั้งอยู	ไม	ไกล

โดยเมืองนครไชยศรีมีลักษณะเป�นมหานครท่ีต'องมี
ส	วนเมืองกําแพงแสนเป�นเพียงเมืองเล็กๆ มีฐานะเป�น

 และเมือง ๒ เมือง คือ 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๑๓ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 

        ๑. เมืองนครไชยศรี
เมืองนครไชยศรีโบราณอยู	บริเวณท่ีตั้งของวัด

พระประโทณ อําเภอเมือง
โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาขนาดใหญ	โต
พระปฐมเจดีย� วัดพระงาม
รุ	งโรจน�ในอดีตได'เป�นอย	างดี
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต'
กับเมืองอ่ืน  ๆเมืองนครไชยศรีเป�นเมือง

 

       
                                                        
                                                          

                    
 

ระหว	างพุทธศตวรรษท่ี 
ประเทศไทยจากน้ันก็เข'าสู	ยุคเส่ือม
ขอมเร่ิมมีอํานาจ แผ	ขยายอิทธิพลมายังภาคกลาง และเข'าทดแทนอาณาจักรมอญ หรือ
ทวารวดี ในระยะต	อมา
ชยปุระ (ราชบุรี)  วัชระปุระ 
เมืองสิงห� กาญจนบุรี)  เมืองเหล	าน้ีอยู	ล'อมรอบนครปฐม ดังน้ัน
เมืองนครปฐมด'วยได'แก	 พระปฐมเจดีย�องค�เดิม
เม่ือขอมเข'ามามีอํานาจได'สร'างยอดปรางค�ขึ้นแทนส	วนท่ีชํารุดหายไป
ยอดปรางค� ดังจะเห็นได'จากพระประโทณเจดีย� ส	วนท่ีวัดประชานา
คงได'รับอิทธิพลต	อมาภายหลัง

อาณาจักรทวารวดี
รุ�งเรืองสูงสุด

พุทธศตวรรษที่ 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  
เมืองนครไชยศรี 

เมืองนครไชยศรีโบราณอยู	บริเวณท่ีตั้งของวัดพระประโทณเจดีย� 
พระประโทณ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป�นเมืองสมัยทวา

วัตถุทางพระพุทธศาสนาขนาดใหญ	โต และมีช่ือเสียงเป�นท่ีรู'จักกันดี 
พระปฐมเจดีย� วัดพระงาม วัดพระเมรุ พระพุทธรูปศิลาขาว ล'อธรรมจักร ฯลฯ
รุ	งโรจน�ในอดีตได'เป�นอย	างดี  ผังเมืองมีรูปร	างส่ีเหล่ียมผืนผ'าขนาดใหญ	  มีลํานํ้าไหลผ	านกลางเมืองในแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต'   ตัวเมืองล'อมรอบด'วยคูนํ้าขนาดใหญ	

เมืองนครไชยศรีเป�นเมืองท่ีมีขนาดใหญ	กว	าบรรดาเมืองโบราณต	างๆ

              
 

                                                        ภาพวัดพระประโทณเจดีย�
                                                          ท่ีมาของภาพ  : วิกานดา  จันทประดิษฐ

             ถ	ายภาพเม่ือ ๑๒ พฤศจิกายน 

ระหว	างพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ – ๑๒ อาณาจักรทวารวดี รุ	งเรืองสูงสุดในภาคกลางของ
จากน้ันก็เข'าสู	ยุคเส่ือม ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ แต	ท่ีสําคัญก็คือ อาณาจักร

ขยายอิทธิพลมายังภาคกลาง และเข'าทดแทนอาณาจักรมอญ หรือ
ในระยะต	อมามีศิลปวัตถุและโบราณสถานของขอมปรากฏอยู	 เช	น ลวปะ 

วัชระปุระ (เพชรบุรี)  สุวรรณปุระ (สุพรรณบุรี)  ศรีชยสิงห�ปุระ
เมืองเหล	าน้ีอยู	ล'อมรอบนครปฐม ดังน้ัน อิทธิพลสมัยล

เมืองนครปฐมด'วยได'แก	 พระปฐมเจดีย�องค�เดิม ซึ่งสันนิษฐานว	ายอดเดิมคงหักพังเสียหาย
เม่ือขอมเข'ามามีอํานาจได'สร'างยอดปรางค�ขึ้นแทนส	วนท่ีชํารุดหายไป
ยอดปรางค� ดังจะเห็นได'จากพระประโทณเจดีย� ส	วนท่ีวัดประชานาถ (โคกแขก
คงได'รับอิทธิพลต	อมาภายหลัง  

 

อาณาจักรทวารวดี 
ในสมัย 

พุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๒ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

พระประโทณเจดีย� ปGจจุบันตั้งอยู	ท่ีตําบล
เป�นเมืองสมัยทวารวดีท่ีมีซาก
และมีช่ือเสียงเป�นท่ีรู'จักกันดี เช	น 

ฯลฯ ปรากฏให'เห็นถึงความ
มีลํานํ้าไหลผ	านกลางเมืองในแนว 

ตัวเมืองล'อมรอบด'วยคูนํ้าขนาดใหญ	  เม่ือเปรียบเทียบ 
ท่ีมีขนาดใหญ	กว	าบรรดาเมืองโบราณต	างๆ  

 
วัดพระประโทณเจดีย�ในปRจจุบัน 

วิกานดา  จันทประดิษฐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

รืองสูงสุดในภาคกลางของ
ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ แต	ท่ีสําคัญก็คือ อาณาจักร

ขยายอิทธิพลมายังภาคกลาง และเข'าทดแทนอาณาจักรมอญ หรือ          
มีศิลปวัตถุและโบราณสถานของขอมปรากฏอยู	 เช	น ลวปะ (ลพบุรี) 

ศรีชยสิงห�ปุระ (ปราสาท
อิทธิพลสมัยลวปะจึงมีอยู	ท่ี
ยอดเดิมคงหักพังเสียหาย  

เม่ือขอมเข'ามามีอํานาจได'สร'างยอดปรางค�ขึ้นแทนส	วนท่ีชํารุดหายไป จึงกลายเป�นเจดีย�          
โคกแขก) สันนิษฐานว	า  

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๑๔ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 

ภาพแสดงขอบเขตเมือง

 
   ตรงกลางใจเมืองมีเจดีย�โบราณเรียกว	าพระประโทณเจดีย�

เช่ือมคูเมืองด'านเหนือและด'านใต'

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคมติดต	อของประชากรท่ีอาศัยอยู	ในตัวเมือง

จากปGจจัยเหล	าน้ี  จึงสมควรยกย	องให'เป�นเมืองสําคัญ

กลุ	มเมืองในลุ	มนํ้าเจ'าพระยา

   ประการแรก จากสถานะในทางภูมิศาสตร�เมืองนครปฐมตั้งอยู	ในทําเลท่ีเป�นศูนย�กลาง

คมนาคมท่ีติดต	อได'ท้ังทางทะเลกับหัวเมืองภายใน

เพาะปลูกได'ดี 

   ประการที่สอง เป�นเมืองโบราณขนาดใหญ	กว	าเมืองอ่ืนๆ

ความหนาแน	นของประชากร

  ประการสุดท"าย 

อันแสดงให'เห็นถึงระดับความเจริญของบ'านเมือง

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  

 

 

ภาพแสดงขอบเขตเมืองนครไชยศรี มีพระประโทณเจดีย�เป<นศูนย�กลางเมือง
ท่ีมาของภาพ : https://goo.gl/epxGba 
    สืบค'นเม่ือ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ตรงกลางใจเมืองมีเจดีย�โบราณเรียกว	าพระประโทณเจดีย�  และมีคลองขุดเป�นเส'นตรง

เช่ือมคูเมืองด'านเหนือและด'านใต' ปGจจุบันเรียกว	า "คลองพระประโทน

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคมติดต	อของประชากรท่ีอาศัยอยู	ในตัวเมือง

จึงสมควรยกย	องให'เป�นเมืองสําคัญ  ถึงขั้นเป�นราชธานีของแคว'นหน่ึงหรือ

กลุ	มเมืองในลุ	มนํ้าเจ'าพระยา ซึ่งประกอบไปด'วยเหตุผล ๓ ประการ คือ 

จากสถานะในทางภูมิศาสตร�เมืองนครปฐมตั้งอยู	ในทําเลท่ีเป�นศูนย�กลาง

คมนาคมท่ีติดต	อได'ท้ังทางทะเลกับหัวเมืองภายใน บริเวณโดยรอบของเมืองเป�นท่ีลุ	มทําการ

เป�นเมืองโบราณขนาดใหญ	กว	าเมืองอ่ืน  ๆ ในยุคเดียวกัน อันแสดงให'เห็น

ความหนาแน	นของประชากร 

 มีโบราณสถานและโบราณวัตถุขนาดใหญ	ท่ีสร'างด'วยฝ?มือช	างช้ันสูง

อันแสดงให'เห็นถึงระดับความเจริญของบ'านเมือง 
 

 

 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

 
ยศรี มีพระประโทณเจดีย�เป<นศูนย�กลางเมือง 

และมีคลองขุดเป�นเส'นตรง

คลองพระประโทน" คลองน้ีขุดขึ้น 

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคมติดต	อของประชากรท่ีอาศัยอยู	ในตัวเมือง  และนอกเมือง            

ถึงขั้นเป�นราชธานีของแคว'นหน่ึงหรือ 

 

จากสถานะในทางภูมิศาสตร�เมืองนครปฐมตั้งอยู	ในทําเลท่ีเป�นศูนย�กลาง

บริเวณโดยรอบของเมืองเป�นท่ีลุ	มทําการ

ในยุคเดียวกัน อันแสดงให'เห็นถึง              

มีโบราณสถานและโบราณวัตถุขนาดใหญ	ท่ีสร'างด'วยฝ?มือช	างช้ันสูง             

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๑๕ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
 

        ๒. เมืองกําแพงแสน
   ปGจจุบันตั้งอยู	ท่ีบ'านกําแพงแสน ตําบลทุ	งขวาง อําเภอกําแพงแสน

เป�นเมืองโบราณสมัยทวารวดีท่ีมีขนาดเล็ก
ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร ตั้งอยู	ก่ึงกลางระหว	างเมืองใหญ	
นครไชยศรี  ตัวเมืองมีแม	นํ้าขนาดใหญ	ไหลผ	านคือแม	นํ้าห'วยยาง
ท่ีบ'านท	าเรือ อําเภอท	ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ออกไปทางทิศตะวันออก   พบร	องรอยการนํานํ้าจากแม	นํ้าห'วยยางเข'ามาหล	อเล้ียงตัวเมือง
ยังพบว	าแม	น้ําน้ีเม่ือไหลลงสู	ท่ีราบทางทิศตะวันออกจะแตกแยกออกเป�นหลายสาขา
การตกตะกอนท่ีปากนํ้าอย	างเด	นชัด
เคยอยู	ใกล'แนวฝGyงทะเล  

 

ภาพเมืองเก	ากําแพงแสน 

                                   
 

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  
เมืองกําแพงแสน 

ปGจจุบันตั้งอยู	ท่ีบ'านกําแพงแสน ตําบลทุ	งขวาง อําเภอกําแพงแสน
เป�นเมืองโบราณสมัยทวารวดีท่ีมีขนาดเล็ก  และตั้งอยู	ไม	ไกลจากเมืองนครไชย

กิโลเมตร ตั้งอยู	ก่ึงกลางระหว	างเมืองใหญ	 ๒ เมือง คือเมืองอู	ทองและเมือง
ตัวเมืองมีแม	นํ้าขนาดใหญ	ไหลผ	านคือแม	นํ้าห'วยยาง  โดยแยกจากแม	นํ้าแม	กลอง

ท่ีบ'านท	าเรือ อําเภอท	ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  และไหลผ	านตัวเมืองทางทิศเหนือ
พบร	องรอยการนํานํ้าจากแม	นํ้าห'วยยางเข'ามาหล	อเล้ียงตัวเมือง

ยังพบว	าแม	น้ําน้ีเม่ือไหลลงสู	ท่ีราบทางทิศตะวันออกจะแตกแยกออกเป�นหลายสาขา
ตกตะกอนท่ีปากนํ้าอย	างเด	นชัด  ซึ่งเป�นหลักฐานอย	างหน่ึงว	าเมืองกําแพงแสนในอดีต

 โดยอยู	ห	างไม	เกิน ๔.๕ - ๕ กิโลเมตร  

 

ภาพเมืองเก	ากําแพงแสน  ปRจจุบันเป<นค	ายลูกเสือประจําจังหวัดนครปฐม
ท่ีมาของภาพ : วิกานดา  จันทประดิษฐ 

                       ถ	ายภาพเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

ปGจจุบันตั้งอยู	ท่ีบ'านกําแพงแสน ตําบลทุ	งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ยศรี คือ มีระยะห	างกัน
คือเมืองอู	ทองและเมือง 

โดยแยกจากแม	นํ้าแม	กลอง
และไหลผ	านตัวเมืองทางทิศเหนืออ'อมผ	าน 

พบร	องรอยการนํานํ้าจากแม	นํ้าห'วยยางเข'ามาหล	อเล้ียงตัวเมือง  และ
ยังพบว	าแม	น้ําน้ีเม่ือไหลลงสู	ท่ีราบทางทิศตะวันออกจะแตกแยกออกเป�นหลายสาขา ทําให'เกิด

เป�นหลักฐานอย	างหน่ึงว	าเมืองกําแพงแสนในอดีต 

 

 

ปRจจุบันเป<นค	ายลูกเสือประจําจังหวัดนครปฐม 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๑๖ 



 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

   
   ภายในตัวเมืองมีลักษณะเป�นเนินอยู	หลายแห	ง มีสระนํ้ารูปส่ีเหล่ียม ๒ แห	ง กว'างประมาณ                 

๒๑ x ๓๑ เมตร  มีคูนํ้าช้ันในเป�นรูปกลมอยู	เย้ืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของใจกลางเมือง               
กว'างประมาณ ๑๐ เมตร ส	วนคันดินท่ีเป�นกําแพงเมืองยังปรากฏซากอยู	ชัดเจน มีความสูงประมาณ                
๔ เมตร  กําแพงดินมีช	องด'านละ ๒ ช	อง   รวมเป�น ๘ ช	อง ช	องเหล	าน้ีจะเป�นประตูเมือง    
บริเวณในเมืองไม	ปรากฏว	ามีซากโบราณสถาน แต	พบอยู	รอบๆ เมือง เช	น พบธรรมจักร 

พระพุทธรูปศิลา ฆ'องสําริด ระฆังหิน ลายปูนปG�น เคร่ืองดินเผา หินบดยา ตะเกียง หอยสังข� 
แหวนโลหะ ฯลฯ 

๐๐ ๐๐  
 

ภาพซ"าย : หินบนยา / ภาพกลาง : ตะเกียงดินเผา 
ภาพขวา : ตะเกียงโรมัน พบในบริเวณเมืองกําแพงแสน 

ท่ีมาของภาพ : http://service.christian.ac.th/ncc/History_Nakhonpathom/2.html 
     สืบค'นเม่ือ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

สรุป 
  ในสมัยทวารวดีบริเวณเมืองนครปฐมเป<นที่ตั้งของเมืองโบราณ  ๒  เมือง  คือ                 

เมืองนครไชยศรี และเมืองกําแพงแสน ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ� ตั้งอยู	                
ริมทะเลอ	าวไทย เหมาะกับการค"าขายกับต	างชาติ จากการที่พบหลักฐานทางโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ทําให"ทราบว	าเป<นเมืองที่มีความเจริญในด"านต	างๆ จึงสมควรเป<นเมือง
ศูนย�กลางหรือเมืองหลวง  ในดินแดนประเทศไทยสมัยทวารวดีมีการปกครองด"วยระบบ
กษัตริย�  ซึ่งดํารงฐานะเป<นทั้งสมมติเทพและธรรมราชา  และจากการที่เป<นเมืองศูนย�กลาง
การค"าขายทางทะเล จึงเป<นเมืองที่มีเศรษฐกิจมั่งค่ังรํ่ารวย  จนสามารถสร"างสรรค�ผลงาน
ศิลปะทางศาสนา  ได"อย	างใหญ	โตงดงาม ส	วนสังคมมีลักษณะซับซ"อนประกอบไปด"วยชนช้ันต	าง  ๆ
ซึ่งมีการแต	งกายที่สวยงามแตกต	างกัน  มีการใช"ภาษาเขียนบันทึกเร่ืองราวทางศาสนา  และ
ประชาชนส	วนมากศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๑๗ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
 

๔.  โบราณสถานและศิลปกรรมใน
๔.๑  เนินวัดพระงาม
 

                                   

เนินวัดพระงาม
ห	างจากองค�พระปฐมเจดีย�ไปทางด'านตะวันตกเฉียงเหนือไม	มากนัก วัดพระงาม ตั้งขึ้นเม่ื
พ.ศ. ๒๔๕๐ วัดได'รับพระราชทานวิสุงคามสีมาว	า 
เรียกกันติดปากว	าวัดพระงาม 
ยากท่ีจะหาท่ีอ่ืนเสมอเหมือนมีท้ังพระพุทธรูปศิลา พระพุทธรูปสัมฤทธ์ิและพระพิมพ�ดินเผา

ปGจจุบันนําไปเก็บไว'ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห	งชาติหลายองค�
ท่ีพิพิธภัณฑ�องค�พระปฐมเจดีย� 
สมัยทวารวดี เช	น เสมาธรรมจักรและกวางหมอบทําด'วยศิลา
ขนาดใหญ	  อยู	ในสมัยเ
สมัยโบราณ  มีการบูรณะเพ่ิมเติมในสมัยอยุธยา
ซึ่ ง เ ม่ือมีการสร'างทางรถไฟผ	านด'านหลังของวัด น้ันทางรถไฟได' ทําลายซากเจดีย�
ซึ่งกลายเป�นเนินดินลงไปบ'าง ใน พ
น้ีและได'พบกุฏิโบราณหลังหน่ึง
กรมศิลปากรมาสํารวจและสันนิษฐานว	าสร'างขึ้นในสมัยอยุธยา
ท่ีฐานของวิหารสร'างคล'ายรูปเรือสําเภาแบบอยุธยา วัดพระงา
ได'รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานตั้งแต	

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

 
โบราณสถานและศิลปกรรมในสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี 

เนินวัดพระงาม 

 
 

ภาพเนินวัดพระงาม 
ท่ีมาของภาพ : วิกานดา  จันทประดิษฐ 

                       ถ	ายภาพเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

เนินวัดพระงาม ตั้งอยู	ท่ีตําบลพระปฐมเจดีย� อําเภอเมืองนครปฐม อยู	ริมทางรถไฟ 
ห	างจากองค�พระปฐมเจดีย�ไปทางด'านตะวันตกเฉียงเหนือไม	มากนัก วัดพระงาม ตั้งขึ้นเม่ื

วัดได'รับพระราชทานวิสุงคามสีมาว	า "วัดโสดาพุทธาราม
วัดพระงาม  เน่ืองจากได'พบพระพุทธรูปสมัยทวารวดี

ยากท่ีจะหาท่ีอ่ืนเสมอเหมือนมีท้ังพระพุทธรูปศิลา พระพุทธรูปสัมฤทธ์ิและพระพิมพ�ดินเผา
ปGจจุบันนําไปเก็บไว'ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห	งชาติหลายองค� และองค�ท่ีแตกหัก

ท่ีพิพิธภัณฑ�องค�พระปฐมเจดีย�  โบราณวัตถุที่ขุดพบบริเวณวัดพระงาม ล"วนเป<นของเก	า
เช	น เสมาธรรมจักรและกวางหมอบทําด'วยศิลา นอกจากน้ียังมีซากพระเจดีย�

อยู	ในสมัยเดียวกับพระปฐมเจดีย�องค�เดิมแสดงว	าบริเวณน้ีเคยเป�นวัดเก	าตั้งแต	
มีการบูรณะเพ่ิมเติมในสมัยอยุธยา  และมาสร'างขึ้นใหม	ในสมัยรัชกาลท่ี 

ซึ่ ง เ ม่ือมีการสร'างทางรถไฟผ	านด'านหลังของวัด น้ันทางรถไฟได' ทําลายซากเจดีย�
ซึ่งกลายเป�นเนินดินลงไปบ'าง ใน พ.ศ. ๒๔๔๖ ได'มีการปรับปรุงท่ีรกร'างบริเวณข'างทางรถไฟ
น้ีและได'พบกุฏิโบราณหลังหน่ึง   กับวิหารบนเนินดินมีพระพุทธรูปเก	าประดิษฐานอยู	
กรมศิลปากรมาสํารวจและสันนิษฐานว	าสร'างขึ้นในสมัยอยุธยา  เพราะลักษณะการก	อสร'าง
ท่ีฐานของวิหารสร'างคล'ายรูปเรือสําเภาแบบอยุธยา วัดพระงาม มีเน้ือท่ี 
ได'รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานตั้งแต	 พ.ศ. ๒๔๗๘ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

ตั้งอยู	ท่ีตําบลพระปฐมเจดีย� อําเภอเมืองนครปฐม อยู	ริมทางรถไฟ 
ห	างจากองค�พระปฐมเจดีย�ไปทางด'านตะวันตกเฉียงเหนือไม	มากนัก วัดพระงาม ตั้งขึ้นเม่ือ 

วัดโสดาพุทธาราม" แต	ประชาชนท่ัวไป
สมัยทวารวดี ท่ีฝ?มืองดงามมาก  

ยากท่ีจะหาท่ีอ่ืนเสมอเหมือนมีท้ังพระพุทธรูปศิลา พระพุทธรูปสัมฤทธ์ิและพระพิมพ�ดินเผา 

และองค�ท่ีแตกหักได'เก็บไว'
ดพระงาม ล"วนเป<นของเก	า
นอกจากน้ียังมีซากพระเจดีย�

ดียวกับพระปฐมเจดีย�องค�เดิมแสดงว	าบริเวณน้ีเคยเป�นวัดเก	าตั้งแต	
และมาสร'างขึ้นใหม	ในสมัยรัชกาลท่ี ๕  

ซึ่ ง เ ม่ือมีการสร'างทางรถไฟผ	านด'านหลังของวัด น้ันทางรถไฟได' ทําลายซากเจดีย�   
ได'มีการปรับปรุงท่ีรกร'างบริเวณข'างทางรถไฟ

กับวิหารบนเนินดินมีพระพุทธรูปเก	าประดิษฐานอยู	 
เพราะลักษณะการก	อสร'าง

ม มีเน้ือท่ี ๔๔ ไร	 ๔๘ ตารางวา                    

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๑๘ 



 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

   

๔.๒  ทุ	งพระเมรุ 
 

 
 

 

ภาพทุ	งพระเมรุ 
ท่ีมาของภาพ : วิกานดา  จันทประดิษฐ 

                                   ถ	ายภาพเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

ทุ	งพระเมรุ  ตั้งอยู	ริมถนนเพชรเกษม บริเวณสวนนันทอุทยาน ตําบลห'วยจระเข'  
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ห	างจากองค�พระปฐมเจดีย�ไปทางทิศใต' ๑ กิโลเมตร 
อยู	ติดกับตลาดปฐมมงคล 

บริเวณทุ	งพระเมรุในอดีต  เคยเป<นสถานที่สําหรับออกงานพระบรมศพของกษัตริย�                       
เจ"าเมืองทวารวดีเม่ือพันกว	าป?ล	วงมาแล'ว  ปGจจุบันเหลือแต	ซากเจดีย�เป�นกองอิฐขนาดใหญ	 
ฐานกว'างด'านละ ๗๐ เมตร มีต'นไม'ใหญ	ขึ้นปกคลุม  กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว'เป�นโบราณสถาน                
ภายในพ้ืนท่ี ๕ ไร	  บริเวณข'างเคียงเป�นท่ีดินของเอกชนและถนนเพชรเกษม อยู	ห	างจาก  
พระปฐมเจดีย�ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต' ๑ กิโลเมตร เม่ือ พ.ศ.๒๔๘๒ ทางราชการ 
ได'ทําการขุดค'นสํารวจจึงทราบว	า ราว พ.ศ. ๑๒๐๐ เจดีย�ท่ีทุ	งพระเมรุ แรกสร'างเป�นเจดีย�
ฐานกลม  มีพระพุทธรูปแบบทวารวดีทําด'วยหินปูน ท	าประทับน่ังห'อยพระบาท สูง ๓๗๐
เซนติเมตร จํานวน ๕ องค� ประดิษฐานไว'ท่ีฐานเจดีย�ท้ัง ๔ ทิศ ตัวองค�เจดีย�เป�นทรงระฆังควํ่า                    
ยอดแหลม  ระยะต	อมาได'มีการเสริมฐานให'เป�นส่ีเหล่ียมย	อมุม  และทําทางเข'าเป�นมุข 
ย่ืนออกไปท้ัง ๔ ทิศ มีผนัง และหลังคาคลุมพระพุทธรูปองค�เดิมให'สูงใหญ	ขึ้นคล'ายวิหาร 
ภายในเป�นท่ีว	างสําหรับเดินเวียนรอบกระทําทักษิณาวัตรพระพุทธรูปดังกล	าวได'  ตัวเจดีย�
เหนือหลังคาวิหารเป�นเจดีย�ย	อมุมทรงวิหารปราสาท  มีเจดีย�ขนาดเล็กเป�นบริวารล'อมรอบ
ทุกๆ ช้ันแบบศิลปะสมัยศรีวิชัย   

 
    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๑๙ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

  
๔.๓  วัดพระประโทณเจดีย�

                                   
 

วัดพระประโทณเจดีย� 
นครปฐม จังหวัดนครปฐม มีเน้ือท่ี 
ตะวันออกประมาณ ๔
ซากเนินใหญ	อยู	กลางวัด
ขึ้นไปยังองค�ปรางค�  ซึ่งสูงจากพ้ืนดินประมาณ 
เป�นระยะร	มร่ืนมาก  เม่ือขึ้นไปบนเจดีย�จะสามารถชมจังหวัดนครปฐมได'โดยรอบ 

ขณะน้ีบริเวณวัดพระประโทณได'เปล่ียนแปลงจากเดิมมาก
ทําให'ท่ีดินของวัดถูกแบ	งออกเป�น 
อุตสาหกรรม  ส	วนฝGyงท่ีตั้งของวัด
วัดพระประโทณเจดีย�
เรียกว	า เจดีย�จุลประโทณ ปรักหักพังแต	ยังเหลือซากให'เห็นจนทุกวันน้ี
น้ีตามตํานานเล	าสืบกันมาว	า ตําบล
"โทณพราหมณ�" เข'าใจว	าพราหมณ�ตระกูลน้ีมาจากอินเดียมาทําการค'าขายในสุวรรณภูมิแล'ว
ตั้งรกรากอยู	ท่ีนี่   

 

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

 

วัดพระประโทณเจดีย� 
 

 

ภาพวัดพระประโทณเจดีย� 
ท่ีมาของภาพ : วิกานดา  จันทประดิษฐ 

                       ถ	ายภาพเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

วัดพระประโทณเจดีย�  ตั้งอยู	ริมถนนเพชรเกษมฝGyงเหนือ ตําบลพระประโทณ อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม มีเน้ือท่ี ๗๔ ไร	 ๖ งาน ๘๘ ตารางวา อยู	ห	างจากองค�พระปฐมเจดีย�

๔ กิโลเมตร พระประโทณเจดีย�เป�นโบราณสถานท่ีใหญ	โต ยังปรากฏ
ซากเนินใหญ	อยู	กลางวัด  และมีผู'สร'างปรางค�ซ'อนขึ้นบนยอดเนินรอบ

ซึ่งสูงจากพ้ืนดินประมาณ ๒๐ เมตร  รอบเจดีย�มีต'นพิกุลใหญ	ปลูกห	างกัน
เม่ือขึ้นไปบนเจดีย�จะสามารถชมจังหวัดนครปฐมได'โดยรอบ 

ขณะน้ีบริเวณวัดพระประโทณได'เปล่ียนแปลงจากเดิมมาก  เม่ือมีถนนเพชรเกษมตัดผ	าน
ทําให'ท่ีดินของวัดถูกแบ	งออกเป�น ๒ ส	วน  ส	วนหน่ึงอยู	ทางใต'ของถนนเป�นย	านการค'าและ

ส	วนฝGyงท่ีตั้งของวัดก็ได'เป�นสถานท่ีราชการส	วนหน่ึง คือ 
เจดีย� ใกล'วิทยาลัยเทคนิคไปทางด'านตะวันออกมีเจดีย�เก	าแก	เจดีย�หน่ึง 

เรียกว	า เจดีย�จุลประโทณ ปรักหักพังแต	ยังเหลือซากให'เห็นจนทุกวันน้ี ประวัติของวัดพระประโทณเจดีย�
น้ีตามตํานานเล	าสืบกันมาว	า ตําบลประโทณ เป�นท่ีอยู	ของพราหมณ�

เข'าใจว	าพราหมณ�ตระกูลน้ีมาจากอินเดียมาทําการค'าขายในสุวรรณภูมิแล'ว

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

 

ตั้งอยู	ริมถนนเพชรเกษมฝGyงเหนือ ตําบลพระประโทณ อําเภอเมือง 
ตารางวา อยู	ห	างจากองค�พระปฐมเจดีย�ไปทาง

กิโลเมตร พระประโทณเจดีย�เป�นโบราณสถานท่ีใหญ	โต ยังปรากฏ
สร'างปรางค�ซ'อนขึ้นบนยอดเนินรอบๆ เป�นปรางค�มีบันได

รอบเจดีย�มีต'นพิกุลใหญ	ปลูกห	างกัน                 
เม่ือขึ้นไปบนเจดีย�จะสามารถชมจังหวัดนครปฐมได'โดยรอบ  

เม่ือมีถนนเพชรเกษมตัดผ	าน                
ส	วนหน่ึงอยู	ทางใต'ของถนนเป�นย	านการค'าและ

ก็ได'เป�นสถานท่ีราชการส	วนหน่ึง คือ ท่ีตั้งโรงเรียน 
มีเจดีย�เก	าแก	เจดีย�หน่ึง 

ประวัติของวัดพระประโทณเจดีย�
พราหมณ�ตระกูลหน่ึง เรียกว	า 

เข'าใจว	าพราหมณ�ตระกูลน้ีมาจากอินเดียมาทําการค'าขายในสุวรรณภูมิแล'ว

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๒๐ 



 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

   
๔.๔  เนินพระวัดดอนยายหอม 
 

 
 

ภาพเนินพระวัดดอนยายหอม 

ท่ีมาของภาพ : วิกานดา  จันทประดิษฐ 
                                   ถ	ายภาพเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

เนินพระ ตั้งอยู	ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป�นโบราณสถานท่ีอยู	
ทางทิศใต'ห	างจากองค�พระปฐมเจดีย� ประมาณ ๙ กิโลเมตร ลักษณะเป�นเนินดิน ความสูง
ประมาณ ๙ เมตร  เนินดินน้ีปlดคลุมซากเจดีย�ขนาดใหญ	ท่ีก	อด'วยอิฐมอญแผ	นโต เม่ือขุดลง
ไปพบเจดีย�ยอดหักโค	นล'มไปทางทิศตะวันออกคร่ึงองค� พ้ืนท่ีบริเวณเนินพระปูเรียงด'วยอิฐ
แผ	นใหญ	เช	นเดียวกัน   

เนินพระ เป�นโบราณสถานท่ีเก	าแก	มาก เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๙  หลวงพ	อเงิน เจ'าอาวาส
วัดดอนยายหอม   ได'ขุดเอาอิฐท่ีหักพังแถวชานเนินไปสร'างพระอุโบสถ   เม่ือขุดลึกลงไป
เล็กน'อยก็พบเสาศิลาเหล่ียมเขียวสองต'น สูงประมาณ ๔ เมตร มีลายจําหลักท่ีปลายเสา
คล'ายกับเสาประตูสัญจิเจดีย�ของพระเจ'าอโศกมหาราชกับกวางหมอบ ทําด'วยศิลา ๑ ตัว 
พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี ๑ องค� พระเสมาธรรมจักรทําด'วยหินแต	หักพัง เสาศิลาน้ี
ตอนบนมีง	ามสําหรับวางพระธรรมจักร  เป�นแบบเดียวกับท่ีพบในบริเวณองค�พระปฐมเจดีย�                         
วัดพระงาม วัดพระประโทน  และแบบพระราชวังสนามจันทร� เสาศิลาน้ีอยู	 ท่ีวัดดอนยายหอม                      
ส	วนกวางหมอบกับพระพุทธรูปส	งไปเก็บไว'ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห	งชาติ  จากโบราณวัตถุท่ีพบ
เหล	าน้ีเป�นหลักฐานยืนยันว	า  เดิมบริเวณน้ีเป�นวัดเก	าและตัวเนินคงจะเป�นฐานเจดีย�ขนาด 
สูงใหญ	อยู	ภายในบริเวณวัด ตั้งแต	สมัยทวารวดีหรือก	อนน้ันมีอายุกว	า ๑,๐๐๐ ป?มาแล'ว 

 
    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๒๑ 



 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

   
๔.๕  เจดีย�จุลประโทน 
 

 

 
 

ภาพเจดีย�จุลประโทน 
ท่ีมาของภาพ : วิกานดา  จันทประดิษฐ 

                                   ถ	ายภาพเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
เจดีย�จุลประโทน  ตั้งอยู	ท่ีตําบลพระประโทน ซอยวัดสามกระบือเผือก อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม หรือทางด'านทิศตะวันออกของพระปฐมเจดีย� ซึ่งอยู	ในบริเวณ
ใกล'เคียงกับวัดพระประโทนเจดีย�  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๕๐๐ เมตร  
และอยู	ด'านข'างวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ติดกับถนนเพชรเกษม เส'นทางระหว	างกรุงเทพ           
ถึงนครปฐม 

กรมศิลปากรได'ประกาศขึ้นทะเบียนเจดีย�จุลประโทน   เป�นโบราณสถานไว'ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล	ม ๕๗ หน'า ๒๕๒๗ วันท่ี ๒๒ ต.ค. พ.ศ.๒๔๘๓ แต	เดิม ณ บริเวณสถานท่ี 
แห	งน้ัน  เป�นเพียงเนินอิฐท่ีมีต'นไม'ขึ้นรกปกคลุมธรรมดาไม	มีอะไรน	าสนใจ  และไม	ปรากฏว	า
มีช่ือเรียกสถานท่ีแห	งน้ันอย	างเป�นทางการ มีเพียงแต	ช่ือท่ีชาวบ'านเรียกกันติดปากส้ันๆว	า 
“เนินหิน” เพราะในอดีตบริเวณดังกล	าวเป�นเนินมีอิฐ หิน กระจายอยู	ท่ัวไป ต	อมาได'มีการ 
ขุดค'นเนินหินแห	งน้ันคร้ังแรกอย	างเป�นทางการ ในป? พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๓ โดย ปlแอร� ดูปองต� 
แห	งสํานักปลายบูรพาทิศฝร่ังเศส ทําการขุดค'นร	วมกับกรมศิลปากร ภายใต'การนําของ 
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ�  ได'ร	วมกันทําการขุดค'น ณ ท่ีบริเวณเนินอิฐแห	งน้ัน 

 
 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๒๒ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

  
๔.๖  พระพุทธศิลาขาว

       
       ท่ีมาของภาพ 

                   ถ	ายภาพเม่ือ 

เม่ือป? พ.ศ. ๒๔๘๑
บูรพาทิศใต'  ดําเนินการขุดแต	งวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม โดย
ชาวฝร่ังเศส พบว	ามีโบราณสถานรูปส่ีเหล่ียมย	อมุ
ใหญ	 ทําเป�นมุขย่ืนออกไป
ในระหว	างมุขท้ัง ๔ ทิศน้ีทําเป�นคต มีหลังคาบรรจบกันโดยรอบอิฐท่ีก	อเป�นอิฐไม	มีสอ 
เหมือนกับอิฐในสมัยทวารวดี
มาประดิษฐานไว'ในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย�อ
ความสามารถของกรมศิลปากรได'นําช้ินส	วนต	าง ๆ อีก 
บังรอง พระบาท ข'อพระบาท พระชานุ พระอังสา พระพาหา มาต	อกับพระองค� และ
พระเศียร  ซึ่งรวมท้ังพบช้ินส	วนต	าง ๆ จากวัดพระยากง วัดขุนพรหม 

ต	อมาได'ถวายพระนามจารึกบนแผ	นหินอ	อนใต'บัวรองบาทว	า 
เศวตอัศมมัยมุนี ศรีทวา
ทวารวดี  เป�นท่ีเคารพนับถือของชาวไทยตลอดเวลามานานนับพันป? 

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

 

พระพุทธศิลาขาว 
 

 
 

       ภาพพระพุทธศิลาขาว 
ท่ีมาของภาพ : วิกานดา  จันทประดิษฐ 
ถ	ายภาพเม่ือ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

๒๔๘๑ และต'นป? ๒๔๘๒  กรมศิลปากรร	วมกับสํานักฝร่ังเศสแห	งปลาย
ดําเนินการขุดแต	งวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม โดยปlแอร�
พบว	ามีโบราณสถานรูปส่ีเหล่ียมย	อมุมก	ออิฐ  กว'างยาวด'านละ 

ใหญ	 ทําเป�นมุขย่ืนออกไปและทําท่ีสําหรับตั้งพระพุทธรูปแห	งหน่ึง  กับทิศเหนืออีกแห	งหน่ึง
ทิศน้ีทําเป�นคต มีหลังคาบรรจบกันโดยรอบอิฐท่ีก	อเป�นอิฐไม	มีสอ 
วารวดี  โดยมากในสมัยรัชกาลท่ี ๔ เจ'าพระยาทิพากรวงค� 

มาประดิษฐานไว'ในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย�องค�หน่ึง องค�น้ีสมบูรณ�ท่ีสุด
ความสามารถของกรมศิลปากรได'นําช้ินส	วนต	าง ๆ อีก ๓ องค� เช	น พระเพลา พระกร พระหัตถ�

อพระบาท พระชานุ พระอังสา พระพาหา มาต	อกับพระองค� และ
ซึ่งรวมท้ังพบช้ินส	วนต	าง ๆ จากวัดพระยากง วัดขุนพรหม 

ต	อมาได'ถวายพระนามจารึกบนแผ	นหินอ	อนใต'บัวรองบาทว	า 
วารวดีปูชนียบพิตร" พระพุทธรูปศิลาขาวท้ัง ๔ 

เป�นท่ีเคารพนับถือของชาวไทยตลอดเวลามานานนับพันป?   

พระพุทธศิลาขาว
ขุดค นพบท่ี

ในสมัยรัชกาลท่ี
เพ่ือนๆ ทราบหรือไม�ครับ

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

กรมศิลปากรร	วมกับสํานักฝร่ังเศสแห	งปลาย
ปlแอร� ดูปองค� นักโบราณคดี 

กว'างยาวด'านละ ๗๐ เมตร มีสถูป
กับทิศเหนืออีกแห	งหน่ึง

ทิศน้ีทําเป�นคต มีหลังคาบรรจบกันโดยรอบอิฐท่ีก	อเป�นอิฐไม	มีสอ 
เจ'าพระยาทิพากรวงค�  ได'อัญเชิญ

งค�หน่ึง องค�น้ีสมบูรณ�ท่ีสุดและด'วย
องค� เช	น พระเพลา พระกร พระหัตถ�                    

อพระบาท พระชานุ พระอังสา พระพาหา มาต	อกับพระองค� และ 
ซึ่งรวมท้ังพบช้ินส	วนต	าง ๆ จากวัดพระยากง วัดขุนพรหม  

ต	อมาได'ถวายพระนามจารึกบนแผ	นหินอ	อนใต'บัวรองบาทว	า "พระพุทธนรเชษฐ
 พระองค� เป�นศิลปสมัย
 

พระพุทธศิลาขาว 
ค นพบท่ีวัดพระเมรุ 

ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ 
เพ่ือนๆ ทราบหรือไม�ครับ

 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๒๓ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
 

 

 

คําช้ีแจง   ให'นักเรียนบอกถึง
  ถึงสมัยทวารวดี  โดยเขียนในรูปแบบของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บอกถึงโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีสําคัญในสมัย
ถึงสมัยทวารวดี  โดยเขียนในรูปแบบของ Mind map   

 แบบฝVกหัดท่ี ๑ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

โบราณสถานและโบราณวัตถ ุ
ในสมัยสุวรรณภูมิถึงสมยัทวารวดี 

โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ 

 

 

 

สมัยสุวรรณภูมิ 

 
นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๒๔ 

 

 

 

 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 

 

 

คําช้ีแจง  ให'นักเรียนไปสํารวจสถานท่ีสําคัญโบราณสถานหรือโบราณวัตถุท่ีมีอยู	ในท'องถิ่น
             แล'วนําเสนอหน'าช้ันเรียน
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ให'นักเรียนไปสํารวจสถานท่ีสําคัญโบราณสถานหรือโบราณวัตถุท่ีมีอยู	ในท'องถิ่น
แล'วนําเสนอหน'าช้ันเรียน 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

 แบบฝVกหัดท่ี ๒ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

ให'นักเรียนไปสํารวจสถานท่ีสําคัญโบราณสถานหรือโบราณวัตถุท่ีมีอยู	ในท'องถิ่น 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๒๕ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 

 

 

 
คําช้ีแจง   จงตอบคําถามต	อไปน้ีให'ถูกต'อง
 

๑.  ส่ิงท่ีบ	งบอกว	านครปฐมเคยเป�นเมืองติดทะเลมาก	อน

                 

                 

๒.  ในสมัยสุวรรณภูมิได'รับอารยธรรมจากชนชาติใด

                 

๓.  พระพุทธศาสนาเร่ิมมีการเผยแผ	

                 

๔.  ศูนย�กลางของสุวรรณภูมิ คือ เมืองใด

๕.  บุคคลท่ีบอกว	าแว	นแคว'นสุวรรณภูมิอยู	ใน

                 

๖.  แม	น้ําขนาดใหญ	ท่ีไหลผ	านเมืองกําแพงแสนคือ สายใด

๗.  ศรีทวารวดี  ศุวรปุณยะ  มีความหมายว	าอย	างไร

                 

๘.  เหรียญจารึกภาษาสันสกฤต 

                 

๙. เมืองนครไชยศรีโบราณตั้งอยู	ท่ีใด

๑๐. สาเหตุท่ีทําให'เมืองนครไชยศรีเข'าสู	ยุคเส่ือม
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จงตอบคําถามต	อไปน้ีให'ถูกต'อง 

ท่ีบ	งบอกว	านครปฐมเคยเป�นเมืองติดทะเลมาก	อนคืออะไร 

                          

                          

ในสมัยสุวรรณภูมิได'รับอารยธรรมจากชนชาติใด 

                          

พระพุทธศาสนาเร่ิมมีการเผยแผ	คร้ังแรกในสมัยใด 

                          

ศูนย�กลางของสุวรรณภูมิ คือ เมืองใด                   

บุคคลท่ีบอกว	าแว	นแคว'นสุวรรณภูมิอยู	ในแถบตะวันตกของลุ	มนํ้าเจ'าพระยา

                          

แม	น้ําขนาดใหญ	ท่ีไหลผ	านเมืองกําแพงแสนคือ สายใด           

ศรีทวารวดี  ศุวรปุณยะ  มีความหมายว	าอย	างไร 

                          

เหรียญจารึกภาษาสันสกฤต ข'อความว	า “ศรีทวาราวดี ศุวรปุณยะ

                          

เมืองนครไชยศรีโบราณตั้งอยู	ท่ีใด                             

สาเหตุท่ีทําให'เมืองนครไชยศรีเข'าสู	ยุคเส่ือมคือสาเหตุใด 

                          
                          

 แบบฝVกหัดท่ี ๓ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

              

              

              

              

                   

ลุ	มนํ้าเจ'าพระยาคือใคร 

              

                   

              

ศุวรปุณยะ” ได'ถูกค'นพบใน พ.ศ.ใด     

              

                   

              
              

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๒๖ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
 

 

คําช้ีแจง   ให'นักเรียนอธิบาย
 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 
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อธิบายความสําคัญของภาพต	อไปน้ี 
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 แบบฝVกหัดท่ี ๔ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี
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นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๒๗ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 

๕ 

๖ 

๗ 
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หลังจากศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร6แล ว
เพ่ือนๆ ได รับความรู 

เพ่ิมข้ึนไหมครับ

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
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หลังจากศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร6แล ว
เพ่ือนๆ ได รับความรู 

เพ่ิมข้ึนไหมครับ 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๒๘ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
 

คําช้ีแจง  ให'นักเรียนเลือกคํา
 

๑. หลักฐานท่ีบ	งบอกว	านครปฐมอยู	ติดริมทะเล
  ก.  พบเรือโบราณที่ริมแม	นํ้าท	าจีน
 ข.  พบสมอเรือในเขตวัดธรรมศาลา
 ค.  พบไม'พายเรือเก	าที่วัดดอนยายหอม
 ง.  ชุมชนนครไชยศรีมีอาชีพขุดทรายขาย
๒.  ลํานํ้าท่ีเก่ียวข"องกับเมืองนครปฐมโบราณคือข"อใด
 ก.  ลํานํ้าแดง 
 ข.  ลํานํ้าท	าจีน
 ค.  ลํานํ้าห'วยยาง
 ง.  ลํานํ้าห'วยยอด
๓. เหตุผลในข"อใดท่ีแสดง
 ก.  เป�นศูนย�กลางการคมนาคม
 ข.  มีโบราณสถานโบราณวัตถุขนาดใหญ	
 ค.  เป�นเมืองโบราณขนาดใหญ	กว	าเมืองอื่น
 ง.  มีเหตุผลทัง้ 
๔. ปูชนียสถานท่ีเก	าแก	ที่สุดในนครปฐมคือข"อใด
 ก.  สนามจันทร�
 ข.  พระปฐมเจดีย�
 ค.  สวนสามพราน
 ง.  วัดกลางบางแก'ว
๕. อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียได"แผ	ขยายเข"ามาในสมัยใด
 ก.  สมัยโบราณ
 ข.  สมัยศรีวิชัย
 ค.  สมัยทวารวดี
 ง.  สมัยสุวรรณภูมิ

 

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

   

 

ให'นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต'องเพียงข'อเดียว 

หลักฐานท่ีบ	งบอกว	านครปฐมอยู	ติดริมทะเลคือข"อใด 
พบเรือโบราณที่ริมแม	นํ้าท	าจีน     
พบสมอเรือในเขตวัดธรรมศาลา 
พบไม'พายเรือเก	าที่วัดดอนยายหอม    
ชุมชนนครไชยศรีมีอาชีพขุดทรายขาย  

ลํานํ้าท่ีเก่ียวข"องกับเมืองนครปฐมโบราณคือข"อใด 
   

ลํานํ้าท	าจีน  
ลํานํ้าห'วยยาง   
ลํานํ้าห'วยยอด 

เหตุผลในข"อใดท่ีแสดงว	าเมืองนครไชยศรีเป<นศูนย�กลางของสุวรรณภูมิ
เป�นศูนย�กลางการคมนาคม    
มีโบราณสถานโบราณวัตถุขนาดใหญ	 
เป�นเมืองโบราณขนาดใหญ	กว	าเมืองอื่น    
มีเหตุผลทัง้ ๓ ข'อที่กล	าวมา 

ชนียสถานท่ีเก	าแก	ที่สุดในนครปฐมคือข"อใด 
สนามจันทร�      
พระปฐมเจดีย� 
สวนสามพราน      
วัดกลางบางแก'ว 

อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียได"แผ	ขยายเข"ามาในสมัยใด 
สมัยโบราณ      
สมัยศรีวิชัย 
สมัยทวารวดี      
สมัยสุวรรณภูมิ 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

 

 

  

เมืองนครไชยศรีเป<นศูนย�กลางของสุวรรณภูมิ 

อง นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๒๙ 
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๖. ชาวทวารวดีเร่ิมมีการติดต	อกับชนชาติใดเป<นชาติแรก 
 ก.  จีน     
 ข.  อินเดีย 
 ค.  ฝร่ังเศส     
 ง.  เยอรมัน 
๗. บริเวณจังหวัดนครปฐมได"ค"นพบซากเมืองและศลิปวัตถุสมัยทวารวดีที่เมืองใด 
 ก.  เมืองโบราณและเมืองศรีวิชัย    
 ข.  เมืองศรีวิชัยและเมืองกําแพงแสน 
 ค.  เมืองทวารวดีและเมืองนครไชยศรี   
 ง.  เมืองนครไชยศรีและเมืองกําแพงแสน 
๘. ทวารวดีเส่ือมอํานาจลงเพราะเหตุใด 
 ก.  ขอมมีอํานาจและขยายอิทธิพลมาภาคกลาง    
 ข.  มอญมีอํานาจและขยายอิทธิพลมาภาคกลาง  
 ค.  อินเดียมีอํานาจและขยายอิทธิพลมาภาคกลาง      
 ง.  ศรีวิชัยมีอํานาจและขยายอิทธิพลมาภาคกลาง 
๙. ข"อใดเป<นชือ่ท่ีบรรดาพ	อค"าเรียกขานชื่อภูมิภาคราบลุ	มของประเทศไทยท่ีถูกต"อง 
 ก.  กรีกเรียกไครเส      
 ข.  อินเดียเรียกอู	ทอง 
 ค.  มอญเรียกจินหลิน   
 ง.  จีนเรียกสุวรรณภูมิ 
๑๐.  ในระหว	างพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ - ๑๒ อาณาจักรใดท่ีมีความรุ	งเรืองสูงสุดในภาคกลาง 
       ของประเทศไทย 
 ก.  ขอม     
 ข.  มอญ 
 ค.  ศรีวิชัย     
 ง.  ทวารวดี 

 
 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๓๐ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
 

 

 

คําช้ีแจง   ให'นักเรียนบอกถึง
  ถึงสมัยทวารวดี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เนินวัดพระงาม

พระพุทธรูปศิลาขาว

เคร่ืองดินเผา

เนินพระวัดดอนยายหอม

หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห	งประวัติศาสตร� 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บอกถึงโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีสําคัญในสมัย
ถึงสมัยทวารวดี  โดยเขียนในรูปแบบของ Mind map   

 เฉลยแบบฝVกหัดท่ี ๑ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

โบราณสถานและโบราณวัตถ ุ
ในสมัยสุวรรณภูมิถึงสมยัทวารวดี 

โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ 

 

 

เคร่ืองประดับ

กวางหมอบ 

วัดพระประโทณเจดีย� 

เจดีย�จุลประโทณเนินวัดพระงาม 

พระพุทธรูปศิลาขาว 

เคร่ืองดินเผา 

เนินพระวัดดอนยายหอม 

 

สมัยสุวรรณภูมิ 

 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๓๑ 

 

 

 

 

ธรรมจักร 

เคร่ืองประดับ 

เจดีย�จุลประโทณ 

วัดพระเมรุ 
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คําช้ีแจง  ให'นักเรียนไปสํารวจสถานท่ีสําคัญโบราณสถานหรือโบราณวัตถุท่ีมีอยู	ในท'องถิ่น
             แล'วนําเสนอหน'าช้ันเรียน
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ให'นักเรียนไปสํารวจสถานท่ีสําคัญโบราณสถานหรือโบราณวัตถุท่ีมีอยู	ในท'องถิ่น
แล'วนําเสนอหน'าช้ันเรียน 
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 เฉลยแบบฝVกหัดท่ี ๒ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี
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นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๓๒ 



หนังสืออ	านเพ่ิมเติม เรื่อง นคร

 
 

 
คําช้ีแจง   จงตอบคําถามต	อไปน้ีให'ถูกต'อง
 

๑.  ส่ิงท่ีบ	งบอกว	านครปฐมเคยเป�นเมืองติดทะเลมาก	อนคืออะไร

     พบสมอเรือขนาดใหญ	ในเขตวัดธรรมศาลา และเขตอําเภอกําแพงแสนประกอบอาชีพ 

     ขุดทรายขาย  มีช่ือหมู	บ"านที่ข้ึนต"นด"วยคําว	า ดอน  หนอง  เกาะ

๒.  ในสมัยสุวรรณภูมิได'รับอารยธรรมจากชนชาติใด

๓.  พระพุทธศาสนาเร่ิมมีการเผยแ

๔.  ศูนย�กลางของสุวรรณภูมิ คือ เมืองใด

๕.  บุคคลท่ีบอกว	าแว	นแคว'นสุวรรณภูมิอยู	ในแถบตะวันตกของลุ	มนํ้าเจ'าพระยา

     สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

๖.  แม	น้ําขนาดใหญ	ท่ีไหลผ	านเมืองกําแพงแสนคือ สายใด

๗.  ศรีทวาราวดี  ศุวรปุณยะ  

 พระเจ"าศรีทวาราวดีผู"มีบุญอันประเสริฐ

๘.  เหรียญจารึกภาษาสันสกฤต ข'อความว	า

     พ.ศ. ๒๔๘๖  

๙. เมืองนครไชยศรีโบราณตั้งอยู	ท่ีใด

๑๐. สาเหตุท่ีทําให'เมืองนครไชยศรีเข'าสู	ยุคเส่ือ

  อาณาจักรขอมเร่ิมมีอํานาจ
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จงตอบคําถามต	อไปน้ีให'ถูกต'อง 

านครปฐมเคยเป�นเมืองติดทะเลมาก	อนคืออะไร 

พบสมอเรือขนาดใหญ	ในเขตวัดธรรมศาลา และเขตอําเภอกําแพงแสนประกอบอาชีพ 

มีช่ือหมู	บ"านที่ข้ึนต"นด"วยคําว	า ดอน  หนอง  เกาะ

ในสมัยสุวรรณภูมิได'รับอารยธรรมจากชนชาติใด     อารยธรรมอินเดีย

พระพุทธศาสนาเร่ิมมีการเผยแผ	คร้ังแรกในสมัยใด  สมัยสุวรรณภูมิ พุทธศตวรรษที่ 

ศูนย�กลางของสุวรรณภูมิ คือ เมืองใด    เมืองสะเทิมหรือสุธรรมวดี

บุคคลท่ีบอกว	าแว	นแคว'นสุวรรณภูมิอยู	ในแถบตะวันตกของลุ	มนํ้าเจ'าพระยา

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ    

แม	น้ําขนาดใหญ	ท่ีไหลผ	านเมืองกําแพงแสนคือ สายใด     แม	น้ําห"วยยาง

ศรีทวาราวดี  ศุวรปุณยะ  มีความหมายว	าอย	างไร 

พระเจ"าศรีทวาราวดีผู"มีบุญอันประเสริฐ    

เหรียญจารึกภาษาสันสกฤต ข'อความว	า “ศรีทวาราวดี ศุวรปุณยะ

       

เมืองนครไชยศรีโบราณตั้งอยู	ท่ีใด    วัดจุลประโทน   

ห'เมืองนครไชยศรีเข'าสู	ยุคเส่ือมคือสาเหตุใด 

อาณาจักรขอมเร่ิมมีอํานาจ และแพร	อํานาจมากข้ึน  

 เฉลยแบบฝVกหัดท่ี ๓ 
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พบสมอเรือขนาดใหญ	ในเขตวัดธรรมศาลา และเขตอําเภอกําแพงแสนประกอบอาชีพ  

มีช่ือหมู	บ"านที่ข้ึนต"นด"วยคําว	า ดอน  หนอง  เกาะ           

อารยธรรมอินเดีย   

สมัยสุวรรณภูมิ พุทธศตวรรษที่ ๓ 

เมืองสะเทิมหรือสุธรรมวด ี    

บุคคลท่ีบอกว	าแว	นแคว'นสุวรรณภูมิอยู	ในแถบตะวันตกของลุ	มนํ้าเจ'าพระยาคือใคร 

    

แม	น้ําห"วยยาง   

    

ศรีทวาราวดี ศุวรปุณยะ” ได'ถูกค'นพบใน พ.ศ.ใด     

    

    

   

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๓๓ 
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คําช้ีแจง   ให'นักเรียนอธิบาย
 

๑ 

๒ 

๓ 

 

๔ 
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อธิบายความสําคัญของภาพต	อไปน้ี 

 

 

พระพุทธศิลาขาว เป�นศิลปสมัยทวารวดี
เป�นท่ีเคารพนับถือของชาวไทยตลอดเวลา
มานานนับพันป? ได'อัญเชิญมาประดิษฐาน
ไว'ในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย�

 

 
 

ทุ	งพระเมรุ  ในอดีตเคยเป�นสถานท่ีสําหรับออกงาน
พระบรมศพของกษตัริย�เจ'าเมืองทวารวดี
กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว'เป�นโบราณสถาน
ปGจจุบันเหลือแต	ซากเจดีย�เป�นกองอิฐ
ขนาดใหญ	 
 

 

วัดพระประโทณเจดีย�  เป�นโบราณสถานท่ี
ใหญ	โต ปรากฏซากเนินใหญ	อยู	กลางวัด
มีผู'สร'างปรางค�ซ'อนขึ้นบนยอดเนินรอบ ๆ 
เป�นปรางค�มีบันไดขึ้นไปยังองค�ปรางค�รอบเจดีย�
มีต'นพิกุลใหญ	ปลูกห	างกัน

 

 
 

 
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงเป�นบุคคลแรกท่ีมีมติว	า
สุวรรณภูมิอยู	ในลุ	มนํ้าเจ'าพระยา

 เฉลยแบบฝVกหัดท่ี ๔ 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

เป�นศิลปสมัยทวารวดี  
เป�นท่ีเคารพนับถือของชาวไทยตลอดเวลา 

ได'อัญเชิญมาประดิษฐาน 

ไว'ในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย� 

ในอดีตเคยเป�นสถานท่ีสําหรับออกงาน
เจ'าเมืองทวารวดี 

กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว'เป�นโบราณสถาน   
ปGจจุบันเหลือแต	ซากเจดีย�เป�นกองอิฐ 

เป�นโบราณสถานท่ี
ใหญ	โต ปรากฏซากเนินใหญ	อยู	กลางวัด   
มีผู'สร'างปรางค�ซ'อนขึ้นบนยอดเนินรอบ ๆ  

ขึ้นไปยังองค�ปรางค�รอบเจดีย� 
มีต'นพิกุลใหญ	ปลูกห	างกันเป�นระยะร	มร่ืนมาก 

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
ทรงเป�นบุคคลแรกท่ีมีมติว	า แว	นแคว'น 
สุวรรณภูมิอยู	ในลุ	มนํ้าเจ'าพระยา   

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๓๔ 
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เนินวัดพระงาม วัดได'รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาว	า "วัดโสดาพุทธาราม
ประชาชนท่ัวไปเรียกกันติดปากว	าวัดพระงาม
เน่ืองจากได'พบพระพุทธรูปสมัยทวารวดี 
ท่ีฝ?มืองดงามมาก  ยากท่ีจะหาท่ีอ่ืนเสมอ
เหมือนมีท้ังพระพุทธรูปศิลา พระพุทธรูป
สัมฤทธ์ิและพระพิมพ�ดินเผา

 

 

 
 

เนินพระวัดดอนยายหอม
เก	าแก	  เนินดินก	อด'วยอิฐมอญแผ	นโต
พ	อเงินเจ'าอาวาสวัดดอนยายหอม
อิฐท่ีหักพังไปสร'างพระอุโบสถ
เขียวสองต'น  คล'ายกับเสาประตูสัญจิเจดีย�
ของพระเจ'าอโศกมหาราชกับกวางหมอบ 
พระพุทธรูปศิลาสมัยทวาราวดี 
ธรรมจักรทําด'วยหินแต	หักพัง อยู	ในบริเวณวัด 
ตั้งแต	สมัยทวารวดี 
 

 

 
 

 
เจดีย�จุลประโทน ตั้งอยู	ท่ีตําบลพระประโทน 
เป�นโบราณสถานบริเวณสถานท่ี
เป�นเพียงเนินอิฐท่ีมีต'นไม'ขึ้นรกปกคลุม
ธรรมดาไม	มีอะไรน	าสนใจ
ติดปากส้ันๆ ว	า “เนินหิน
 
 

 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

วัดได'รับพระราชทาน
วัดโสดาพุทธาราม" แต	

ประชาชนท่ัวไปเรียกกันติดปากว	าวัดพระงาม 

เน่ืองจากได'พบพระพุทธรูปสมัยทวารวดี  
ยากท่ีจะหาท่ีอ่ืนเสมอ

เหมือนมีท้ังพระพุทธรูปศิลา พระพุทธรูป
สัมฤทธ์ิและพระพิมพ�ดินเผา 

เนินพระวัดดอนยายหอม เป�นโบราณสถาน
เนินดินก	อด'วยอิฐมอญแผ	นโต หลวง

พ	อเงินเจ'าอาวาสวัดดอนยายหอม  ได'ขุดเอา
อิฐท่ีหักพังไปสร'างพระอุโบสถ พบศิลาเหล่ียม

เสาประตูสัญจิเจดีย� 
ของพระเจ'าอโศกมหาราชกับกวางหมอบ 
พระพุทธรูปศิลาสมัยทวาราวดี พระเสมา
ธรรมจักรทําด'วยหินแต	หักพัง อยู	ในบริเวณวัด 

ตั้งอยู	ท่ีตําบลพระประโทน  
บริเวณสถานท่ีแห	งน้ัน   

เป�นเพียงเนินอิฐท่ีมีต'นไม'ขึ้นรกปกคลุม
ธรรมดาไม	มีอะไรน	าสนใจ ชาวบ'านเรียกกัน 

เนินหิน” 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๓๕ 
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ตรวจคําตอบแล ว
เพ่ือนๆ ทําถูกกัน

ก่ีข อครับ

 
 

 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก	อนเรียน
ข"อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง นครปฐมสมัยสวุรรณภูมิถึง
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ตรวจคําตอบแล ว 
เพ่ือนๆ ทําถูกกัน 

ก่ีข อครับ 

 

เฉลยแบบทดสอบก	อนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
คําตอบ ข"อ คําตอบ

ค ๑ ข 
ง ๒ ค 
ข ๓ ง 
ก ๔ ข 
ค ๕ ง 
ก ๖ ก 
ง ๗ ง 
ข ๘ ก 
ข ๙ ก 
ค ๑๐ ง 

 เฉลยแบบทดสอบก	อนและหลงัเรียน 
เรื่อง นครปฐมสมัยสวุรรณภูมิถึงสมัยทวารวดี

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

เกณฑ�การตัดสิน 
ระดับ ๐ – ๔   คะแนน 
ระดับ ๕ – ๖   คะแนน 
ระดับ ๗ – ๘   คะแนน 
ระดับ ๙ – ๑๐ คะแนน 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
คําตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทวารวดี 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๓๖ 

ระดับคุณภาพ 
ต'องปรับปรุง 

พอใช' 
ดี 

ดีมาก 
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ช่ือ – สกุล.......................................................................
 

คะแนนแบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
ก	อนเรียน 
หลังเรียน 

ผลการพัฒนา
 

หมายเหตุ : ผลการพัฒนา หมายถึง คะแนนสอบหลังเรียนมากกว	าก	อนเรียน
 

เกณฑ�การผ	าน 
       แบบทดสอบก	อนและหลังเรียนมี 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ�การตัดสินคุณภาพ 
       นักเรียนได"คะแนน
 

สรุปผลการทําแบบฝVกหัด

ข"อ 

คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได" 

 

หมายเหต ุ: ผ	านเกณฑ� หมายถึงว	านักเรียนได"คะแนนตั้งแต	ร"อยละ 
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.......................................................................ช้ัน.....................

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได" 
๑๐  
๑๐  

ผลการพัฒนา  

ผลการพัฒนา หมายถึง คะแนนสอบหลังเรียนมากกว	าก	อนเรียน

แบบทดสอบก	อนและหลังเรียนมี ๑๐ ข"อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

เกณฑ�การตัดสินคุณภาพ  
นักเรียนได"คะแนนตั้งแต	ร"อยละ ๘๐ ข้ึนไป ถือว	าผ	านเกณฑ� 

สรุปผลการทําแบบฝVกหัด 
 แบบฝVกหัดท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

   

ผ	านเกณฑ� หมายถึงว	านักเรียนได"คะแนนตั้งแต	ร"อยละ ๘๐ 

 แบบบันทึกคะแนน 

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

เกณฑ�การตัดสิน ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๐ – ๔   คะแนน ต'องปรับปรุง 
ระดับ ๕ – ๖   คะแนน พอใช' 
ระดับ ๗ – ๘   คะแนน ดี 
ระดับ ๙ – ๑๐ คะแนน ดีมาก 

 

 

 

.....................เลขท่ี................... 

หมายเหตุ 
 
 
 

ผลการพัฒนา หมายถึง คะแนนสอบหลังเรียนมากกว	าก	อนเรียน 

คะแนน 

รวม 
๔ 
๑๐ ๔๐ 

  

๘๐ ของคะแนนเต็มข้ึนไป 
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สารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีระดับชุมชนคลองเจดีย�  

นครปฐม : กรมศิลปากร.  
คุรุสภาลาดพร'าว.  

เมืองทวารวดีท่ีถูกลืม.  
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid= 

 
กรมการศาสนา.  

http://info.dla.go.th/public/ 
475856002761.  

http://www.ru.ac.th/th/ 
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กรุงเทพฯ : อมรินทร�พริ้นต้ิง 

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม. 
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ช่ือ   นางสาววิกานดา 
วัน เดือน ป.เกิด ๔ พฤษภาคม พ
ตําแหน	ง  ครู คศ
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนเพ่ิมวิทยา
   อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
   E-mail : janny_
ประวัติการศึกษา 
  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประวัติรับราชการ 
  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผลงานทางวิชาการ 
  ผลงานวิจัย เรื่อง 

  การสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 
ผลงานดีเด	น 
  ๑)   ได'รับรางวัล 

 ๒)   ได'รับรางวัลครูดี ครูเก	งของเครือข	ายส	งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
       มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม 
 ๓)   ได'รับรางวัลข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด	น 
            ประจําป? 

๔)  ได'รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
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ประวัติผู"จัดทํา 

นางสาววิกานดา จันทประดิษฐ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓ 
คศ.๒ 

โรงเรียนเพ่ิมวิทยา  ๑๐๐ หมู	 ๓ ตําบลนครชัยศรี 
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐  

mail : janny_๕๖๕๕@hotmail.com  

 ปริญญาตรีศิลปศาสตร�บัณฑิต (บรรณารักษศาสตร�และสารนิเทศศาสตร�
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏนครปฐม

 ตําแหน	งครูผู'ช	วยโรงเรียนบัวปากท	าวิทยา 
 ตําแหน	งครู คศ.๑  โรงเรียนบัวปากท	าวิทยา 
 ตําแหน	งครู คศ.๒  โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 

ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี ๔ โรงเรียนเพ่ิมวิทยา โดยใช'แผนท่ีความคิด

ได'รับรางวัล ๑ แสนครูดี ประจําป? ๒๕๕๖ 
ได'รับรางวัลครูดี ครูเก	งของเครือข	ายส	งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม  
ได'รับรางวัลข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด	น 
ประจําป? ๒๕๕๙ 
ได'รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ครูดีไม	มีอบายมุข” ประจําป? พ

    เล	มท่ี ๑ นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี

 

บรรณารักษศาสตร�และสารนิเทศศาสตร�) 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
โรงเรียนเพ่ิมวิทยา โดยใช'แผนท่ีความคิด 

ได'รับรางวัลครูดี ครูเก	งของเครือข	ายส	งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

ได'รับรางวัลข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด	น  

ประจําป? พ.ศ.๒๕๖๐ 

นครปฐมสมัยสุวรรณภูมิถึงสมัยทวารวด ี ๓๙ 
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