
ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 10:21:47 หน า 1

เรื่อง ยอนรอย “เที่ยวเมืองพระรวง” ตอนที่ 2 (พระราชวัง,วัดพระแกว,วัดพระธาตุ)

รายละเอียด

             พระบาทสมเด็จพระมงกุฎุเกลาเจาอยูหัว เคยเสด็จมาเมืองกําแพงเพชรเป็นครัง้แรกเมื่อคราวลองกลับ

จากเมืองเชียงใหม ่ในปี พ.ศ. 2448 เป็นเวลา 3 คืน 2 วัน ดวยมีเวลาในครัง้นัน้น อยอยู และไมคอยไดมีโอกาส

ไปตรวจคนทางโบราณคดีมากนัก จึงไดเสด็จขึ้นมาประพาสเมืองกําแพงเพชรอีกครัง้ในชวงวันที่ 14-18 มกราคม

2450 โดยประทับพักแรมอยูที่พลับพลาใกลวัดชีนาเกา ซึ่งในครัง้นัน้ไดมีการปลูกตนสัก (ที่สวนสาธารณะเทศ

บาลฯ หลังธนาคารกรุงไทย) ไวเป็นที่ระลึก และจารึกบันทึกเหตุการณเอาไวที่วงเวียนตนโพธิ ์ การเสด็จประพาส

เมืองกําแพงเพชรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎุเกลาเจาอยูหัวในครัง้ที่ 2 น้ีได ทรงออกตรวจตราและวินิจฉัย

ขอมูลทางประวัติศาสตรของเมืองกําแพงเพชรเอาไวอยางมากมาย และยังทรงบันทึกถึงความอาภัพของเมือง

กําแพงเพชรเป็นพระราชนิพนธเอาไวใน “หนังสือเที่ยวเมืองพระรวง” ความตอนหน่ึงวา  “เมืองกําแพงเพชรน้ี

เป็นเมืองที่อยูริมทางที่คนขึ้นลองก็จริงอยูแตนาประหลาดหาคนที่ไดเคยเที่ยวดูตลอดยากนัก การเที่ยวของคน

ไทยเราโดยมากมักนึกถึงแตการเที่ยวตามตลาดและบานผูคนอยูเป็นหมูๆ เทานัน้ เพราะฉะนัน้บางคนแทบจะไม

ทราบวาที่กําแพงเพชรมีเมืองเกาที่จะเที่ยวดูเลนได เมื่อผานไปแลเห็นกําแพงเมืองเกาก็พอทราบวามีเมืองเกาเทา

นัน้ ไมไดนึกอยากดูหรืออยากทราบอะไรอีกตอไป บางคนถึงกับเปลงอุทานวาจาวาเมืองเกานัน้จะไปดูอะไรป านน้ี
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จนปรักหักพังเสียหมดแลว เพราะคนเรามีความคิดเชนน้ีเรื่องราวของชาติเราจึงสูญเร็วนัก ชาวเราไมรูสึกละอาย

แกชาติอื่นๆ เขาบางเลย นาจะประสงคที่จะอวดวาเราเป็นชาติที่แกกลับอยากจะลืมความแกของชาติเสีย...”  ชวง

เวลาระหวางวันที่ 16-17 มกราคม 2450 ไดทรงใชเวลาตลอดทัง้ 2 วัน สํารวจตรวจตราโบราณสถานและใหขอ

วินิจฉัยเกี่ยวกับเมืองกําแพงเพชรไวหลายประการ โดยเสด็จบริเวณกําแพงเมืองหลักเมือง เทวรูป พระนารายณ

กับพระอุมา วัดพระแกว แลวเสด็จไปตามถนนโบราณ ผานสระแกว สระคําเขาไปในเขตอรัญญิก เสด็จชมวัด

อาวาสใหญ บอสามแสน วัดชางรอบ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ และวัดตึกพราหมณ ดังขอความบางตอนของ

การเสด็จที่ทรงบันทึกไวดังน้ี

            “ในที่เกือบจะกลางเมือง ไมหางจากหลักเมืองนัก มีที่วังอยูแหงหน่ึง เป็นเกาะยอมๆ มีคูรอบและมีสระ

เล็กๆ 2 สระ แตเชิงเทินหรือกําแพงไมมี จึงสันนิษฐานวาคงจะใชกําแพงอยางระเนียด คือเป็นรัว้ไมปักกับดินพอ

เป็นเครื่องกัน้ใหเป็นฝารอบขอบชิดเทานัน้ สวนปราสาทราชฐานไมมีเหลืออยูเลย และที่จริงก็ไมไดคาดวาจะเหลือ

เพราะเชื่ออยูวาคงทําดวยไมทัง้สิน้ อยางเชนวัดเกาๆ ในที่อื่นๆ” “ที่ขางวังทางดานตะวันตก มีวัดใหญอยูวัดหน่ึง

มีถนนคัน่หางจากวังอยูชัว่ทางกวางของถนน ประมาณ 4 วา เทานัน้ ที่ทางวังตรงวัดมีเกยอยูอันหน่ึง และมีเกย

อยูตรงฟากถนนอีกอันหน่ึง มีรากเป็นเรือนยาวๆ อยูหัวหน่ึงที่ยังเหลืออยูมีเป็นฐานแลงรูปสี่เหลี่ยมรี มีเสาไมยัง

ฝังอยูบาง ซึ่งทําใหเขาใจวาคงจะมีฐานแลงและปลูกเรือนไมขึ้นบนฐานนัน้ ถาจะคิดดูตามที่ตัง้อยูนาจะเดาวาเป็น

พลับพลาเปลื้องเครื่อง สวนวัดนัน้คงเป็นอยางวัดพระศรีสรรเพชญกรุงทวาราวดี มีเจดียโบสถวิหารใหญ ๆ งามๆ

อยูมาก การกอสรางใชแลงเป็นพื้น มีที่กอซอมแซมดวยอิฐภายหลังก็มาก มีกําแพงแกวสูงประมาณ 3 ศอก ลอม

รอบลานตอลงไปทางดานใตมีลานอีกลานหน่ึง มีกําแพงแกวลอมเหมือนกันในที่กลางมีพระธาตใุหญตัง้บนลานสูง

พระวิเชียรปราการตัง้ชื่อไววาวัดมหาธาตุ แตดูเหมือนที่จริงจะเป็นวัดเดียวกันกับวัดริมวังนัน้เอง วัดริมวังนัน้เดิม

ขาพเจาเดาวาจะเป็นวัดพระแกว คือวัดที่ไดพระดิษฐานพระมณีรัตนปฏิมากร เมื่อไดไปอยู ณ เมืองกําแพงเพชร

ตามที่กลาวไวในตํานานพระแกวมรกต..”

            “ที่เมอืงไปทางดานตะวนัออก เดนิไปตามถนนโบราณผานสระแกว สระคาํ ทางไปจากเมอืงราว 100 เสน

ถึงหมูวัดใหญๆ นาดูมีอยูหลายวัด ที่แถบน้ีเป็นที่ซึ่งสันนิษฐานวาเป็นที่ตัง้นครปุโบราณ วัดตางๆ ในแถบน้ีเหลือที่

จะดูใหทัว่ และที่จริงก็ไมสูจําเป็นที่จะดูใหทุกวัด เลือกดูแตวัดใหญๆ ก็พอ วัดที่สําคัญที่สุดในแถวน้ีก็คือวัดที่เรียก

ตามชื่อราษฏรวา อาวาสใหญ ชิน้สําคัญในวัดชิน้น้ี คือ พระธาตุใหญ อยูกลางลาน รอบลานมีกําแพงสูงประมาณ 5

ศอก บนกําแพงมีเจดียยอมๆ กอเป็นระยะไวตอบ เป็นบริวารพระธาตุ ตัวพระมหาธาตุเองตัง้บนฐานทักษณิ มี

บันไดขึ้นสี่ดาน มีกําแพงลอมรอบทักษณิ ทัง้ที่กําแพงและที่ประตูมีรูปสลักงามๆ เป็นยักษบางเทวดาบาง ฝีมือ

สลักแลงงามนาดูกัน..” 

            “ที่อาวาสใหญนัน้นอกจากองคพระธาตุ และพระเจดียบริวาร ยังมีสิ่งนาดูอีกอยางหน่ึง คือที่นอกกําแพง

แกวออกไป มีบอน้ําใหญอยูบอหน่ึง เป็นรูปสี่เหลี่ยม แตแรกดูไมทราบวากอดวยอะไร ครัน้พิจารณาดูแลวจึงได
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ความวา บอน้ํานัน้หาไดมีสิ่งอะไรกอเป็นผนังไม ที่แผนดินตรงนัน้เป็นแลง ขุดบอลงในในแลงขาง ๆ บอนัน้ พ

อถูกอากาศก็แข็งเป็นศิลา จึงดูเหมือนกอเรียบรอย เพราะเป็นของควรดูอยางหน่ึง และเมื่อดูแลวจะตองออกรูสึก

อิจฉาวาเขาทําบอไดดีและถาวร โดยไมตองเปลืองโสหุยคากอขางบอดวยศิลาหรืออิฐปูนอะไรเลย บอน้ีเป็นพยาน

ใหเห็นไดวานาจะเป็นวัดใหญมีพระสงฆอยูมาก”

คําสําคัญ : เที่ยวเมืองพระรวง

ที่มา : กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2557). ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ยุค

หิน-ปัจจุบัน (เรียบเรียงจากการสัมมนาและทบทวน เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2557). กําแพงเพชร:

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-02-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1308&code_db=610001&code_type=01

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1308&code_db=610001&code_type=01

