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เรื่อง ยอนรอย “เที่ยวเมืองพระรวง” ตอนที่ 1

รายละเอียด
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           ยอนหลังไปเมือง พ.ศ. 2450 หรือ 107 ปี ที่ผานมา ชาวกําแพงเพชรไดมีโอกาสตอนรับการเสด็จมาของ

เจาฟ าเจาแผนดินพระองคหน่ึง ดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ซึ่งทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องราว

ของเมืองพระรวงคือเมืองกําแพงเพชร สุโขทัยและศรีสัชนาลัย และไดเสด็จขึ้นมาตรวจตราโบราณสถาน โบราณ

วัตถุ และศึกษาขอมูลตามตํานานในทองถิ่น แลวทรงพระราชนิพนธเอาไวเป็นหนังสือเรื่อง “เที่ยวเมืองพระรวง”

ซึ่งยอมรับกันวาเป็นหนังสือนําเที่ยวเมืองไทยเลมแรกที่มีคณุคายิ่งนัก และถือเป็นหนังสือดีอีกเลมหน่ึงที่ชาว

กําแพงเพชรควรตองอาน ดวยความสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎุเกลาเจาอยูหัวที่

ทรงเสด็จเที่ยวเมืองกําแพงเพชรและทรงบันทึกเหตุการณทางประวัติศาสตรครัง้สําคัญเอาไวอยางละเอียดเป็นบท

พระราชนิพนธ “เที่ยวเมืองพระรวง” ในวาระครบรอบ 107 ปีของการเสด็จประพาสเมืองพระรวง เราจึงขอเดิน

ตามรอยทางของการเสด็จประพาสเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเมืองกําแพงเพชร เพื่อยอนรอยความทรงจํา อัน

ประทับใจและคนหารองรอยทางประวัติศาสตรอันลํ้าคา โดยใชหนังสือ “เที่ยวเมืองพระรวง” พระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎุเกลาเจาอยูหัวเป็นหลักในการนําทาง

           “เทีย่วเมอืงพระรวง” เป็นหนังสอืที่พระราชนิพนธโดยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎุเกลาเจาอยูหวั เมื่อ พ.ศ.

2450 ซึ่งในเวลานัน้ยังทรงดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช โดยเสด็จขึ้นมาประพาสเมืองกําแพงเพ

ชร เมืองสโุขทัย เมืองสวรรคโลก เมืองอุตรดิตถ และเมืองพิษณุโลกตามลําดับ เพื่อทรงตรวจตราโบราณสถาน

วัตถุโบราณ และศึกษาเรื่องราวของตํานานในทองถิ่น ทําใหผูคนในรุนหลังไดรับความรูทัง้ดานอักษรศาสตร

โบราณคดี สภาพของโบราณสถานในสมัยกอนที่จะมีการบรูณะซอมแซมในกาลตอมา พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดบันทึกเอาไวในคําาวานอกจากจะใหนักเลงโบราณคดี ไดรับรูเรื่องราวและแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับโบราณคดีแลว พระองคยังหวังวาหนังสือ“เที่ยวเมืองพระรวง” จะทําใหคนไทยรูสึกขึ้นมาบางวา

“ชาติไทยเรามิใชชาติใหมและไมใชชาติที่เป็นคนปา หรือที่เรียกตามภาษาอังกฤษ “อันซิวิไลซ” ชาติไทยเราได

เจริญรุงเรืองมามากแลวเพราะฉะนัน้ควรที่จะรูสึกอายแกใจวา ในกาลปัจจุบันน้ีอยาวาแตจะสูผูอื่น แมแตจะสูคน

ที่เป็นตนโคตรของเราเองก็ไมได ฝีมือชางหรือความอุตสาหะของคนครัง้พระรวงดีกวา คนสมัยน้ีปานใด ถาอาน

หนังสือน่ีแลว บางทีจะพอรูสึกหรือเดาไดบาง ไมมากก็น อย ถาอานแลวคงเห็น ความเรียวของคนเราเพียงไร คน

ไทยโบราณมีแตคิดและอุตสาหะทําสถานที่ใหญโตงดงามขึ้นไวใหมัน่คง คนไทยสมัยน้ีมีแตจะรื้อถอนของเกาหรือ

ทิง้ใหโทรม เพราะมัวหลงนิยมในของใหมไปปตามแบบของชาวตางประเทศ ไมรูจักเลือกสรรวาสิ่งไรจะเหมาะจะ

ควรใชในเมืองเรา สักแตวาเขาใชก็ใชบาง มีแตตามอยางไปประดุจทารถฉะนัน้”

           นอกจากน้ีพระองคยังทรงขอบใจผุที่ไดใหความชวยเหลือในระหวางที่เสด็จตรวจคนโบราณสถานตางๆ

โดยเฉพาะอยางอยิ่งพระวิเชียรปราการ เจาเมืองกําแพงเพชร ที่ใหการตอนรับเสด็จจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย ดัง

ขอความที่ทรงบันทึกไววา “ พระวิเชียรปราการ ผูวาราชการเมืองกําแพงเพชร ไดเป็นผูออกตรวจเป็นกองหน า

ซอกแซกคนหาสถานตางๆ ไดดียิ่งกวาผูอื่น นับเป็นกําลังมาก”  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จ

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-07 09:03:48 หน า 3

ออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2450 โดยทางรถไฟมาถึงปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค แลวเดินทางตอ

ขึ้นมาทางแควน อย (แมน้ําปิง) โดยเรือนางปะดวยการถอขึ้นไปตามลําน้ําตลอดทาง วันที่ 8 มกราคม 2450 ถึง

บานหูกวาง ขึ้นสํารวจบึงกวาง แลวเดินทางตัง้แตบานหูกวางขึ้นไป ไมมีอะไรที่พึงจะดูจนกระทัง่ถึงบานโคน วัน

ที่ 13 มกราคม 2450 เสด็จถึงบานโคน (กําแพงเพชร) เวลาบาย วันที่ 14 มกราคม 2450เวลาเชาไดขึ้นสํารวจที่

ตัง้เมืองเทพนคร (ตอมาภายหลังทรงตรวจสอบไดความวาตรงกับเมืองคณฑี) แลวเสด็จสํารวจวัดกาทึ้ง หมูบานที่

บานโคน และแลวบันทึกกลาวชมไวดังน้ี

           “…..ออกจากวดัน้ีเดนิตอไป ขามลาํน้ําเกาบายหน าลงไปจนถงึฝ่ังแมน้ําแควน อย สงัเกตบานเรอืนตามแถบ

น้ีแนนหนาและปลูกไวเป็นสองแถวสองขางถนน ดูทวงทีวาเป็นบานเป็นเมืองทางที่ลึกเขามาจากลําน้ําแควน อยมี

บานเรือนหางๆ กัน แตยิ่งใกลลําน้ําลงไปบานเรือนยิ่งหนาแนนเขา มีสวนมีไรติดอยูกับเรือน ดูทาทางมัน่คง ทัง้

ราษฎรในบานโคนน้ีก็ดกูิริยาเป็นชาวเมือง จะเปรียบกับเมืองกําแพงเพชรก็คลายกัน แลเห็นผิดกับราษฎรที่ไดพบ

แลวตามทางที่ไปมาก ดวยเหตุเหลาน้ีทําใหขาพเจาสันนิษฐานวา ที่บานโคนน้ีคงจะเป็นเมืองมาแตโบราณกาล” 

พอไดเสด็จดูที่บานโคนจนพอพระทัยแลว จึงเสด็จกลับลงไปเสวยพระกระยาหารที่ในเรือ แลวจึงออกเรือไปถึง

ตําบลวังพระธาตุ ซึ่งราษฎรแถบน้ีเรียกวา่ เมืองตาขีป ม วันที่ 15 มกราคม 2450 เสด็จออกเรือจากวัดวังพระธาตุ

เวลา 2 โมงเชามาถึงเมืองกําแพงเพชรประมาณบาย 2 โมง เรื่องราวการเสด็จประพาสเมืองกําแพงเพชรของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวยังมีอีกมากมาย จนไมสามารถบรรยายไดหมดในฉบับน้ีคงตองมาติดตา

มกกันตอฉบับหน า

 

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=1307&code_db=610001&code_type=01
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