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เรื่อง ยอนรอย “เที่ยวเมืองพระรวง” ตอนที่ 5 (ถนนพระรวง : ทางหลวงแผนดินสายโบราณ)

รายละเอียด

          เมื่อพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎุเกลาเจาอยูหวัทรงเสดจ็ตรวจตราโบราณสถานในเขตเมอืงและนอกเมอืงของ

เมืองกําแพงเพชรจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแลวไดเสด็จตอไปเพื่อสํารวจรองรอยตามเสนทางถนนพระรวง วันที่

18 มกราคม 2450 เสด็จออกจากเมืองกําแพงเพชรทางประตูสะพานโคม แลวเสด็จไปตามแนวถนนพระรวง ผาน

เมืองพลับพลา เขานางทอง ประทับพักแรมที่เมืองบางพาน จากเมืองกําแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย มีเสนทาง

ที่ใชเชื่อมตอกันเรื่อยมาตัง้แตครัง้โบราณ แตเดิมอาจเป็นเสนทางธรรมดา ภายหลังมีการยกคันดินขึ้นเป็นถนน

แลวเรียกชื่อวา “ถนนพระรวง” มี 2 สาย คือ สายเหนือจากเมืองสุโขทัยถึงเมืองศรีสัชนาลัย สายใตจากเมือง

สุโขทัยถึงเมืองกําแพงเพชร รวม ระยะทางทัง้สิน้ 123 กิโลเมตร ถือเป็นโบราณสถานอันทรงคุณคาอีกแหงหน่ึงที่

ผูคนทัง้ 3 เมืองตางภูมิใจ เพราะถือเป็นทางหลวงแผนดินสายแรกของประเทศไทย ถนนพระรวงเริ่มมีมาตัง้แต

เมื่อใด ไมมีใครทราบได แตถาสอบถามชาวบานที่อยูในเขตเมืองกําแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย มักไดคําตอบ

วา ถนนสายน้ีมีมานานแลวเห็นกันมาตัง้แตป ูยาตายายยังเด็ก พรอมกับมีเรื่องเลาปรัมปราถึงพระรวงเจาทรงชอบ

เลนวาว เลยสรางถนนขึ้นมาเพื่อใชเป็นที่เลนวาว หรือบางก็วาพระรวงเจาผูศักดิส์ิทธิ ์เสด็จไปยังเมืองศรีสัชนาลัย
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ระหวาวที่อยูในขบวนไดใชพระบาทขางซาย ขางขวาเกลี่ยดินเลนพูนขึ้นเป็นถนน สวนขอเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตรยังไมมีหลักฐานที่แนชัดวาสรางขึ้นมาในสมัยพอขุนรามคําแหงหรือพระยาลิไทกันแน พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อครัง้ดํารงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชเป็น พระองคแรกที่ไดสํารวจถนน

พระรวงโดยออกเดินทางตัง้แตวันที่ 18 มกราคม – 2 กมุภาพันธ พ.ศ 2450 แลวทรงบันทึกเสนทางเอาไวใน

หนังสือ “เที่ยวเมืองพระรวง” ซึ่งเป็นหนังสือแนะนําการทองเที่ยวที่ดีเลมหน่ึงของประเทศไทย เพราะนอกจาก

จะไดขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวแลวยังมีสาระทางประวัติศาสตรที่นาสนใจ สามารถนําไปศศึกษาคนควาได

หลายเรื่องราว  การสํารวจถนนพระรวงในชวงหลังไดมีการสํารวจกันกหลายครัง้ค จากกรมศิลปากร นักวิชาการ

มหาวิทยาลัยหลายสถาบัน และลาสุดคณะนักเรียนและครูมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาของจังหวัดสุโขทัยและ

กําแพงเพชร ไดรวมกันถนนพระรวงเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นการตามรอยพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงสํารวจไวเป็นครัง้แรก การสํารวจในครัง้หลังน้ีใชบุคลากรในทองถิ่น

และอยูใกลกลับแหงประวัติศาสตรมากที่สุด

          หลกัฐานสาํคญัที่ยนืยนัวา ถนนพระรวงเป็นถนนโบราณใชเป็นเสนทางคมนาคมทางบกคอืจารกึบนฐานพระ

อิศวรสัมฤทธิ์ที่เคยประดิษฐานอยูที่เทวสถานในเมืองกําแพงเพชร กลาวถึง พ.ศ. 2053 พระยาศรีธรรมาโศกราช

ไดประดิษฐานพระอิศวรไวใหคุมครองผูคนและสัตวในเมืองกําแพงเพชร พรอมทัง้ซอมแปลงพระมหาธาตุ วัดตาง

ๆ ทัง้ในเมืองนอกเมือง และมีการซอมแซมถนนใหญ (ถนนถลา) ซึ่งชํารุดลบเลือนไปแลวถึงเมืองบางพาน ดวย

ความสนใจในสภาพของถนนพระรวงโบราณสถานสําคัญที่อยูในจังหวัดกําแพงเพชร จึงออกสํารวจรองรอยที่เหลือ

อยู โดยเริ่มตนที่ป อมวัดชาง พรอมแผนที่ซึ่งคัดลอกมาจากหนังสือเที่ยวเมืองพระรวง เพื่อหารองรอยของถนน

พระรวงสายใตจากเมืองกําแพงเพชรสูเมืองบางพานถึงเมืองสุโขทัยจากวัดชาง เดินเทาผานทุงนา ไรกลวยไข ยัง

ไมมีรองรอยของถนนพระรวงปรากฏใหเห็น เพราะถูกรอถอนทําลายจนสิน้สภาพไปหมดแลว ยํ่าตอไปดวยดวย

ความเหน็ดเหน่ือยและทอใจกลับจะไมพบแนวคันดินถนนโบราณที่อุตสาห ดัน้ดนออกคนหา เดินจากวัดชางไปได

ประมาณ 5 กิโลเมตร พบวัดเการกรางไมไดบูรณตกแตง มีป ายชื่อบอกใหรูวาเป็นวัดอาวาสน อย จึงเขาไปสํารวจ

เที่ยวชมไดพบรองรอยของโบราณสถานอันยิ่งใหญ จากนัน้มุงหน าไปทางทิศตะวันออกของวัดไดพบคันดินถมสูง

ขึ้นจากพื้นราบ 1 เมตร กวาง 5-6 เมตร มีระยะยาวเพียง 50 เมตร ชาวบานแถวนัน้ยืนยันวาเป็นคันดินของถนน

พระรวงอยางแทจริง ณ ที่บริเวณน้ีเมื่อปี พ.ศ. 2535 ดร.ไพฑูรย  มีกุศล เคยมาสํารวจแลวบันทึกเอาไวพบวา่มี

คันดินเป็นแนวถนนประมาณ 200เมตร แตเพียงไมกี่ปีตอมาถูกทําลายไปจนเกือบหมดแลว

           แนวของถนนพระรวงจากเมืองกําแพงเพชรไปยังเมืองสุโขทัย ถายึดตามแผนที่ของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จะเริ่มตนจากป อมวัดชางที่อยูนอกเมืองกําแพงเพชรขึ้นไปทางเหนือผานวัดชาง วัด

อาวาสน อย บานบอสามแสน เมืองบางพาน เชิงเขานางทอง บานพรานกระตายใต (วัดไตรภูมิ) บาน

พรานกระตายเหนือ เขาสูบานเหมืองหาดทราย เมืองคีรีมาศ ไปจนถึงเมืองสุโขทัย รวมระยะทางประมาณ 73
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กิโลเมตร ระหวางทางที่ไดสํารวจพบแทงศิลาแลงปักอยูบนเนินดิน มีเศษกระเบื้องมุงหลังคาหักพังถมอยู นัก

วิชาการทางโบราณคดีสันนิษฐานวาเป็นศาลาที่พักริมทาง ถัดไปไมไกลมองเห็นซากโบราณสถานอยูกลางบอลูกรัง

ขนาดใหญที่ถูกขุดลงไปจนลึกมาก อยากที่จะเขาไปดู เห็นแลวรูสึกเสียดายเพราะคงไมสามารถบูรณะซอมแซม

ได ทําใหไมทราบถึงความสัมพันธของถนนพระรวงกับโบราณสถานแหงน้ีเกี่ยวของกันอยางไร ถือเป็นตัวอยาง

อันสําคัญของความเห็นแกไดของคนในยุน้ีที่กลาทําลายความยิ่งใหญของบรรพบุรุษลงไดอยางไรจิตสํานึก

คําสําคัญ : เที่ยวเมืองพระรวง, ถนนพระรวง

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=1311&code_db=610001&code_type=01
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