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เรื่อง เมืองไตรตรึงษ ตามรองรอยแหงตํานานและประวัติศาสตร

รายละเอียด

           บริเวณที่ราบลุมแมน้ําปิงในเขตทองที่ของจังหวัดกําแพงเพชร ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึง

ความเป็นอยูของชุมชน เคยเป็นที่ตัง้ของเมืองโบราณหลายเมืองดวยกัน คือ เมืองแปป เมือง กําแพงเพชร เมือง

ชากังราว เมืองนครชุม เมืองคณฑี เมืองไตรตรึงษ เมืองเทพนคร ฯลฯ ซึ่งชื่อเมืองเหลาน้ีพบตามจารึก ในเอกสาร

ตาง ๆ โดยแตละเมืองมี ความสําคัญแตกตางกันไปตามยุคสมัย เหมือนอยางเมืองไตรตรึงษที่ครัง้หน่ึงเคยเป็น

เมืองที่เจริญรุงเรือง เป็นเมืองที่ตัง้อยูบนเสนทางคมนาคมโบราณระหวางบานเมืองในแถบภาคกลางอยางละโว

อโยธยา และเมืองในเขตลานนาอยางหริภุญไชย เป็นเมืองสําคัญชัน้ ลุงของกษตัริยแหงกรุงสุโขทัยซึ่งเคยเขามา

เป็นเจาครองเมือง และเป็นเมืองที่มีตํานานปรัมปราเรื่อง “ทาวแสนปม” อันโดงดัง รองรอยแหงอดีตความเป็น

บานเป็นเมืองของเมืองไตรตรึงษมีปรากฏเป็นหลักฐานทัง้ซากโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลาจารึก พงศาวดาร

ตํานาน และเอกสารตาง ๆ อยูหลายแหง แมจะมีความสับสนในขอมูลที่แตกตางกันอยูบาง แตก็มีขอสรุปที่ชัดเจน

ไดวา เมืองไตรตรึงษเป็นเมืองโบราณที่มีอยูจริงและมีมาอยางน อยตัง้แตสมัยทวาราวดีตอเน่ืองมาจนถึงสมัยกรุง
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รัตนโกสินทรตอนตนในชวงรัชกาลที่ 3 กอนจะถูกทิง้รางใหกลายสภาพเป็นเมืองที่เหลือแตซากโบราณสถานมา

จนทุกวันน้ี

           ที่ตัง้และลกัษณะของเมอืงไตรตรงึษ เมอืงไตรตรงึษ เป็นเมอืงเกาและราง ตัง้อยูที่บานวงั พระธาตุ ตาํบล

ไตรตรึงษ อําเภอเมืองกําแพงเพชร หางจากตัว เมืองกําแพงเพชรไปประมาณ 16 กิโลเมตร ตัวเมืองอยูทางฝ่ัง

ขวาของแมน้ําปิง เป็นเมืองขนาดเล็กมีคูน้ําคันดินลอมรอบสามชัน้ ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผามุมมน กวาง

ประมาณ 800 เมตร ยาวประมาณ 840 เมตร แมจะมีแมน้ําปิงไหลผาน แตไมไดใชลาน้ําเป็นคูเมือง เพราะพบ

รองรอยคูเมืองเดิม ขนานกับแนวแมน้ําปิง ปัจจุบันแนวกําแพงเมืองดานเหนือที่อยูติดกับแมน้ําปิงบางสวนไดถูก

กระแสน้ําเซาะพังทลายและถูกชาวบานเขามาไถปรับทาไรสวนจนเสียหายไปหลายสวนบริเวณกลางเมืองมี

โบราณสถานขนาดใหญสองแหง แหงแรกเรียกวา เจดียเจ็ดยอดเป็นกลุม เจดียกอดวยอิฐ เจดียประธานมีเป็น

ทรงดอกบัวหรือทรงพุมขาวบิณฑ ฐานลางเป็นแบบฐานหน ากระดาน สี่เหลี่ยมซอนกันสี่ชัน้ ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัว

ควํ่าและบัวหงาย แลวเป็นสวนเรือนธาตุยอ ไมยี่สิบ สวนยอดหักพังลงมาหมดฐานดานหน าหรือดานตะวันออกทา

เป็นซุมพระยื่นออกมาเป็นแบบเจดียที่นิยมสรางในสมัย สุโขทัยรอบเจดียประธานมีฐานเจดียรายเล็ก ๆ กอดวย

อิฐอยูหลายองค โบราณสถานอีกแหงหน่ึงตัง้อยูทางดานทิศตะวันตกของเจดียเจ็ดยอดหางออกไปประมาณ 200

เมตร เป็นเจดียทรงกลมหรือทรงระฆังขนาดใหญกอดวยอิฐมีฐานวิหารและฐานเจดียรายเล็ก ๆ กอดวยอิฐเชนกัน

ศิลปะการกอสรางเป็นแบบสุโขทัย มีขอนาสังเกตซึ่ง จิตร ภูมิศักดิ ์ ไดเคยศึกษาเอาไววา เจดียประธานของกลุม

เจดียเจ็ดยอด มีรูปทรงแบบศิลปะเชียงแสน มีซุมประดิษฐานพระพุทธรูปทางดานตะวันออกซุมเดียว ลักษณะ

คลายคลึงกับเจดีย วัดพระยืนจังหวัดลาพูน อันอาจทาใหเชื่อตามตานานตนพงศาวดารไดวา พระเจาไชยศิริมาส

รางเมืองไตรตรึงษ เพราะเจดียองคน้ีลวนเป็นฝีมือชางในกลุมสกุลหริภุณชัย-เชียงแสน ซึ่งเกากวาสกุลชาง

สุโขทัยและที่บริเวณเมือง เกาในจังหวัดกําแพงเพชรเทาที่มีการสํารวจพบยังไมเคยปรากฏรองรอยของศิลปะที่

เกากอนสมัยสุโขทัยเหมือยอ ยางที่เมืองไตรตรึงษน้ีเลย ตามผิวดินภายในเขตเมือง พบเศษภาชนะดินเผา ทัง้

ประเภทเครื่องเคลือบแบบสุโขทัยที่เรียกวา เครื่องถวยสังคโลก เศษภาชนะดินเผาเน้ือเครื่องดินและชนิดเผา

แกรงไมเคลือบ จากการขุดคนพบวา ถัดจากชัน้ดินที่พบเศษภาชนะดินเผาแบบสุโขทัย พบโบราณวัตถุสมัยทวาร

วดี เชน เศษภาชนะ ดินเผา ลูกปัดแกว และชิน้สวนตะเกียงดินเผา

            สําหรับชิน้สวนตะเกียงดินเผานัน้เป็นแบบที่พบทัว่ไปตามแหลง ชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาค

กลางแถบลุม แมน้ําเจาพระยา ทําใหสันนิษฐานไดวาบริเวณเมืองไตรตรึงษกอนจะเป็นบาน เป็นเมืองในสมัย

สุโขทัยได มีผูคนเขามาตัง้ ถิ่นฐานอยูแลวในสมัยทวารวดี แตอาจจะไมเป็นเมืองหรือชุมชนใหญ เป็นเพียงชุมชน

ที่อยูบน เสนทางคมนาคมริมฝ่ังแมน้ําปิงที่สามารถเชื่อมตอระหวางภาคเหนือกับที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา นอก

เขตแนวคูเมืองของเมืองไตรตรึงษทางทิศตะวันออกตามลาน้ําปิงมีโบราณสถานขนาดใหญแหง หน่ึงชาวบาน

เรียกวา วัดวังพระธาตุ เจดียประธานของวัดเป็นเจดียทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุมขาวบิณฑ แบบศิลปะสุโขทัย
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สภาพคอนขางสมบูรณยังเห็นรูปทรงทางสถาปัตยกรรมขององคเจดียไดครบถวน เป็นเจดียทรงดอกบัวตูมที่นับ

วาใหญที่สุดในบรรดาเจดียแบบเดียวกันทัง้ในเขตเมืองกําแพงเพชรและเมืองสุโขทัย บริเวณที่ตัง้เมืองไตรตรึง

ษซึ่งแตเดิมเป็นป าทึบไมมีผูคนมาตัง้ถิ่นฐาน มีเฉพาะบริเวณริมน้ําใกลกับวัดพระ ธาตุเทานัน้ชาวบานทัว่ไปเรียก

วา ดงแสนปม

           ในอดีตเคยพบวาบริเวณที่มีคูน้ําและคันดินรูปสี่เหลี่ยม อยูที่บานปากอางตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมืองอยู

ทางดานทิศใตของเมืองไตรตรึงษ มีแนวคันดินตัดออกจากแนวกําแพงเมืองไตรตรึงษออกไป ประมาณ 1 กิโล

เมตร ไปถึงบริเวณที่มีคูนําคันดินลอมรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวางประมาณ 200 เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร

เนินดินขนาดเล็กที่ปรากฏนาจะเป็นป อมมากกวาที่อยูอาศัย อาจจะเป็นป อมหน าดานของเมืองไตรตรึงษ ไม

ปรากฏซากศาสนสถาน บนผิวดินพบเศษภาชนะดินเผา เคลือบแบบสุโขทัยและชนิดเผาแกรงไมมีเคลือบ เชน

เดียวกับที่พบบริเวณเมืองไตรตรึงษ เมืองเทพนคร เมืองคูขนานกับเมืองไตรตรึงษ ตัง้อยูที่บานเทพนคร ตําบล

เทพนคร อําเภอเมือง กําแพงเพชร อยูบนฝ่ังซายของแมน้ําปิง ตรงขามกับบริเวณเมืองไตรตรึงษเป็นชุมชน

โบราณที่มีคูน้ํา และคันดิน ลอมรอบชัน้เดียว เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวางประมาณ 800 เมตร ยาวประมาณ 900

เมตร แนวคันดินและคูน้ําถูกทําลายไปมากที่เหลือพอใหเห็นอยูบางเฉพาะดานทิศตะวันออกเทานัน้ ภายในเขต

เมืองพบรองรอย  ศาสนสถานสองแหง ลักษณะอิฐมีขนาดใหญเชนเดียวกับที่พบทางฝ่ังเมืองไตรตรึงษ สวน

โบราณสถานอีกแหงหน่ึง พังลงแมน้ําไปหมดแลว เมืองไตรตรึงษซึ่งตัง้อยูทางฝ่ังขวาของแมน้ําปิง กับเมืองเทพ

นครที่ตัง้อยูทางฝ่ังซายของแมน้ําปิง มีลักษณะคลายกับเมืองนครชุมและเมืองกําแพงเพชร เมืองไตรตรึงษมี

ลักษณะเป็นเมืองเกา มีกําแพงคันดิน ลอมรอบสามชัน้แบบเดียวกับเมืองสุโขทัย เมืองนครชุมและเมืองบางพาน

อาจเป็นไปไดวาเมื่อเมืองไตรตรึงษหมด ความสําคัญแลว จึงไดมีการยายชุมชนไปอยูอีกฝ่ังหน่ึงของแมน้ําปิงคือ

เมืองเทพนคร ซึ่งมีคูน้ําคันดินเพียงชัน้เดียว จนเป็นแบบแผนของเมืองที่เกิดขึ้นในระยะหลัง
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