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เรื่อง ยอนรอย “เที่ยวเมืองพระรวง” ตอนที่ 4 (เมืองหน าดาน “เนินทอง” อยูที่หนองปลิง)

รายละเอียด

           บทพระราชนิพนธ เที่ยวเมืองพระรวง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎุเกลาเจาอยูหัว ทรงบันทึกเอาไว ตอน

หน่ึงมีความวา “…ยังมีสิ่งที่ทําใหนาเชื่อถือมากขึ้นคือถนนระหวางกําแพงเพชรกับสุโขทัยนัน้ไดผานไปใกลเมือง

ยอมๆ 3 เมืองตรงตามความในหลักศิลา แตเมื่อขาพเจาเดินตามถนนนัน้ไดเห็นปลายถนนทางดานตะวันตกไป

หมดอยูเพียงขอบบึงใหญอันหน่ึง หางจากเมืองกําแพงเพชรกวา 100 เสน พระวิเชียรปราการแสดงความเห็นวา

นาจะขามบึงไป แตน้ําไดพัดทําลายไปเสียหมดแลว ขอน้ีก็อาจจะเป็นได แตขาพเจายังไมสูจะเชื่อนัก ยังนึกสงสัย

อยูวาคงจะมีตอไปจนถึงเมืองเชียงทอง แตเมื่ออยูที่กําแพงเพชรก็ยังไมไดความ ครัน้จะรออยูคนหาตอไปก็ไมมี

เวลาพอ จึงไดขอใหพระวิเชียรปราการจัดหาคนที่รูจักภูมิประเทศ เที่ยวตรวจคนดูทางเหนือเมืองกําแพงเพชรขึ้น

ไป วาจะหาอะไรที่พอจะสันนิษฐานวาเป็นเมืองไดบางหรือไม แลวก็ออกเดินทางตอไป ฝายพระวิเชียรปราการได

ไปดวย ถึงที่บานพรานกระตายพบสนทนากับขุนภักดีนายอําเภอ ตกลงเป็นสัง่ใหขุนภักดีไปตรวจคนหาเมืองตาม

ที่ขาเจาแนะนํา ขุนภักดีไดไปเที่ยวตรวจคนจนพบ แลวรีบตามไปที่สวรรคโลก บอกวาไดพบเมืองโบราณเมือง

หน่ึงอยูเหนือเมืองกําแพงเพชรขึ้นไปประมาณ 200 เสนเศษเป็นเมืองยอมๆ เป็นคูและเทินดิน ราษฎรแถบนัน้
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เรียกวาเมืองเทินทอง หรือชุมนุมกองทอง เมืองนัน้ตัง้อยูริมลําน้ําเรียกวาคลองเรือ ปากคลองทะลุลําน้ําแควน อย

และมีถนนจากเมืองนัน้ไปทางตะวันออกเฉียงใต แตมาขาดเสียกลางทาง น่ีเป็นพยานอยูวาการที่สันนิษฐานไวนัน้

ถูกตองแลว..” เคยมีการสํารวจวัดลัน่ทม วัดเขาพระ บริเวณคายลกูเสือจังหวัดกําแพงเพชร ไดพบรองรอยและ

ซากโบราณสถานที่อยูบนเนินเขา แตไมทราบแนชัดวาเป็นสิ่งกอสรางใด มีความสําคัญและความเป็นมาอยางไร

จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ทรงเสด็จมาเมืองกําแพงเพชร เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2450 และ

เสด็จไปตามแนวถนนพระรวง พรอมทัง้ไดบันทึกเรื่องราวการเดินทางเอาไวในหนังสือ เที่ยวเมืองพระรวง ในบท

พระราชนิพนธของพระองคทรงตัง้ขอสงัเกตเอาไววา่บริเวณเหนือเมืองกําแพงเพชร ขึ้นไปนา่จะมีเมืองโบราณตัง้

อยูแตเดิมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎุเกลาเจาอยูหัวทรงสันนิษฐานวา่เมืองเนินทองที่อยูที่ตําบลหนอง ปลิงนัน้ คือ

เมืองเชียงทอง เมืองโบราณที่อยูในเสนทางเสด็จของพระมหาสมีสังฆราชที่เสด็จ ผานเมืองเชียงทอง เมืองจันทร

เมืองพาน เมืองวาน ถึงเมืองสุโขทัย แตตอมานักประวัติศาสตรใหความเห็นวา เมืองเชียงทอง ปัจจุบันคือเมืองที่

อยูในพื้นที่ของจังหวัดตาก (ในอดีตเมืองเชียงทองเป็นเมืองบริวารของกําแพงเพชร) ทางดานตะวันตกของแม

น้ําปิง

            จากการศกึษารองรอยของประวตัศิาสตรจะพบวา ่จะมีแนวถนนสายหน่ึงตัง้ตนออกจากเมอืง กาํแพงเพชร

ตัดผานเขาไปในกลุมโบราณสถานขนาดใหญบริเวณอรัญญิกเมืองกําแพงเพชร ซึ่งอยูในทองที่ของตําบลหนอง

ปลิง โบราณสถานขนาดใหญเหลานัน้ตัง้เรียงรายอยูบริเวณทางดานทิศเหนือของตัวเมือง อันไดแก วัดป ามืด วัด

พระนอน และวัดพระสี่อิริยาบถ แนวถนนตัดขึ้นไปทางดานทิศเหนือผานวัดชางรอบ แลวตัดออกไปจนถึงเมือง

เนินทอง บางก็เรียกวา่เมืองกองทอง หรือเมืองเทินทอง และอาจเป็นสุพรรณภาวตามจารึกก็เป็นได เมืองเนิน

ทองเป็นเมืองโบราณขนาดยอม มีเกี่ยวของกับเมืองกําแพงเพชรโดยอาจเป็นเมืองบริวารลอมรอบ ซึ่งเมื่อศึกษา

ประวัติศาสตรแลวจะพบวาเมืองกําแพงเพชรมีเมืองบริวารลอมรอบทัง้ 4 ดานดังน้ี

           ดานทิศเหนือ เมืองเทินทอง หรือเมืองเนินทอง อยูที่ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร

           ดานทิศตะวนัตก เมืองโนนมวง อยูที่ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร

           ดานดานทิศตะวันออก เมืองบางพาน อยูที่ตําบลเขาคีริส อําเภอพรานกระตาย

           ดานทิศใต  เมืองเทพนครหรือคณฑี อยูที่ตําบลคณฑี อําเภอเมืองก าแพงเพชร

           เหตุที่เมอืงกาํแพงเพชรตองมีเมอืงบรวิารลอมรอบเพื่อใหเมอืงเหลานัน้หน าที่เป็นป อมปราการ ป องกนัและ

ดูแลบริเวณรอบนอก และเมื่อขาศึกเขามารุกรานทางเมืองกําแพงเพชรสามารถสงกําลังเขาไปชวยเหลือไดทัน

ทําใหขาศึกเขาถึงเมืองกําแพงเพชรไดยากขึ้น ลักษณะของเมืองเนินทองหรือเมืองเทินทอง เมืองหน าดานของ

เมืองกําแพงเพชร ตัง้อยูริมแมน้ําปิงทางดานทิศเหนือของเมืองกําแพงเพชร เป็นเมืองโบราณตัง้อยูบนเนินเขา

ขนาดยอม ไมสูงมากนัก บริเวณเขตเมืองทางดานตะวันตกเฉียงใตมีลําน้ําคลองบางทวนไหลผานออกมาบรรจบ

กับแมน้ําปิง ทําหน าที่เป็นเมืองหน าดานทางดานทิศเหนือสําหรับตรวจตราและตัง้รับขาศึกที่จะยกกองทัพมาทาง
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แมน้ําปิง กอนที่จะเขาถึงเมืองกําแพงเพชร ที่ตัง้ของเมืองเนินทองหรือเทินทอง ตัง้อยูในเขตพื้นที่ หมูที่ 3 ตําบล

หนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร มีการกอสรางทับซอนซากโบราณสถานและแปรเปลี่ยนสภาพไปจนเกือบไม

เหลือรองรอยใดๆ คูน้ําและคันดินรอบเมืองถูกไถกรบจนไมปรากฏรองรอยใหเห็น และในปัจจุบันมีเอกชนและ

หนวยราชการเขาไปใชพื้นที่ สวนหน่ึงเป็นวัดลัน่ทม และสํานักสงฆ ซึ่งเป็นวัดใหมที่สรางแทนซากโบราณสถาน

รางบนเนินเขา สวนทางดานที่ราบชายเนินเขาเป็นคายลกูเสือจังหวัดกําแพงเพชร และสวนสมของเอกชน สิ่งที่

สูญหายไปแลวยอมเป็นเรื่องยากที่จะเรียกรองใหกลับคืนมา แตสิ่งที่ยังคงเหลืออยูถือเป็นเรื่องสําคัญที่คนรุนหล

งัจะตองมีจิตสํานึกในการอนุรักษ ชวยกันดูแล และหวงแหนเอาไวเพื่อความภาคภูมิใจในความยิ่งใหญของบรรพ

ชนที่ไดสรางสรรคเอาไวในทองถิ่นตน 

คําสําคัญ : เที่ยวเมืองพระรวง, เนินทอง, หนองปลิง

ที่มา : กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2557). ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ยุค

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

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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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=1310&code_db=610001&code_type=01

