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เรื่อง เมืองไตรตรึงษ เมืองแหงการกําเนิดราชวงศเชียงราย

รายละเอียด

           ในหนังสือพระราชพงศาวดาร ฉบับ รศ. 125 ซึ่งดําเนินเรื่องตามตนพระราชพงศาวดารไดกลาวไวดังน้ี

“เดิมพระเจาแผนดินพระองคหน่ึงครองราชยสมบัติอยู ณ เมืองเชียงรายโยนกประเทศ เป็นพระนครใหญ มี

พระเจามหาราชพระองคหน่ึง ครองราชยสมบัติอยู ณ เมืองสตอง ยกกองทัพมาตีเมืองเชียงรายไดทําสงครามแก

กัน พระเจาเชียงรายพายแพเสียเมืองแกพระยาสตอง จึงกวาดครอบครัวอพยพชาวเมืองเชียงราย หนีขาศึกลง

มายังแวนแควนสยามประเทศน้ี ขามแมน้ําโพมาถึงเมืองแปปเป็นเมืองราง อยูคนละฟากฝ่ังกับเมืองกําแพงเพชร

ดวยบุญญานุภาพของพระองคเป็นมหัศจรรยบันดาลใหรอนถึงสมเด็จอัมรินทราธิราชเนรมิต พระกายเป็นดาบส

เสด็จลงมาประดิษฐานอยูตรงหน าชางพระที่นัง่ แลวตรัสบอกวาใหตัง้พระนครในที่น้ี เป็นที่ชัยมงคลพนภัย

ปัจจามิตร แลวก็อันตรธานหายไปเฉพาะพระเนตร พระเจาเชียงรายก็ทรงพระโสมนัสตรัสวา พระดาบสองคน้ี

ชะรอยจะเป็นสมเด็จอํามรินทราธิราชแสรงจําแลงพระกายมาบอกใหเป็นแนแท จึงใหตัง้ชมรมสํานักไพรพลอยูใน

ที่นัน้ แลวใหสรางพระนครพรอมดวยเชิงเทินป อมคายคูประตูหอรบครบบริบูรณ แลวสรางพระราชนิเวศนสถาน

แลบานเรือนแสนทาวพระยาลาวเหลาอํามาตยราษฎรทัง้ปวงอาศัยอยูในเมืองนัน้สําเร็จแลว ใหนามเมืองวาไตร
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ตรึงษ เหตุสมเด็จทาวสหัสไนยนมาชี้ที่ใหเสด็จครองราชยสมบัติอยูในพระนครนัน้ ตราบเทาทิวงคต และพระ

ราชโอรสนัดดาไดครองสมบัติสืบตอพระราชวงศติดตอกันมาถึง 4 ชัว่แผนดิน

           ครัง้นัน้ยงัมีชายเขญ็ใจคนหน่ึง เป็นปมเปาทัว่ทัง้กาย คนทัง้หลายรองเรยีกชื่อวานายแสนปม นายแสนปม

นัน้ทาไรปลูกพริก ปลูกมะเขืออยูที่ใกลฝ่ังแมน้ําใตเมืองไตรตรึงษลงทางวันหน่ึง ไดเก็บผลพริกมะเขือขายเลีย้งชี

วิต แลมะเขือตนหน่ึงนัน้อยูใกลหางที่อาศัย นายแสนปมไปถายปัสสาวะลงที่ริมตนนัน้เป็นนิจ มะเขือก็ออกผลผล

หน่ึงใหญกวามะเขือทัง้ปวง เหตุดวยรดแหงมูตรอันเจือไปดวยสัมภวะราด พอพระราชธิดาพระยาไตรตรึงษอยาก

เสวยผลมะเขือ จึงใหสาวใชไปเที่ยวซื้อก็ไดผลมะเขือใหญนัน้มาเสวย นางก็ทรงพระครรภ ทราบถึงพระราชบิดา

ตรัสไตถามก็ไมไดความวาคบหาสมัครสังวาศกับดวยบุรุษผูใด จนพระครรภแกกําหนดทศมาศก็ประสูตรพระราช

กุมารบริบูรณดวยบุญธัญลักษณะ พระญาติวงษทัง้หลายบํารุงเลีย้งพระราชกุมารจนทรงจําเริญขึ้นพระชนมได 3

ขวบ           สมเดจ็พระไอยกาทรงพระราชดาํริห จะทดลองเสีย่งทายแสวงหาบดิาพระราชกุมาร จงึใหตีกลองปาว

รองแตบรรดาชายชาวเมืองใหเขามาประชุมในหน าพระลานใหสิน้ ใหถือขนมและผลไมสิ่งใดสิ่งหน่ึงมาจงถวนทุก

คน แลวจึงทรงพระสัตยาธิฐานวา ถาบุรุษผูใดเป็นบิดาของกุมารน้ี ขอใหกุมารจงรับเอาสิ่งของในมือแหงบุรุษผูนัน้

มาบริโภคใหเห็นประจักษเถิด แลวใหนางนมอุมพระราชกุมารออกไปที่ประชุมชนในพระลาน 

           ฝายนายแสนปมนัน้...ถือขาวเย็นกอนหน่ึง พระราชกุมารก็วิ่งกอดคอ... เอาขาวเย็นมาเสวย   ชนทัง้ปวง

เห็นก็พิศวงชวนกันกลาวติเตียน พระเจาไตรตรึงษละอายพระทัยในความอัปยศ จึงประทาน พระราชธิดากับทัง้

พระนัดดานัน้ใหแกนายแสนปม แลวใหลงแพลอยไปจากเมือง ครัน้แพลอยลงไปถึงที่ไรมะเขือนายแสนปมก็พา

บุตรภรรยาขึ้นอยูบนหางอันเป็นที่อาศัย ดวยบุญญานุภาพของชนทัง้สามก็บันดาลใหรอนถึงองคสมเด็จอัมรินทร

าธิราช จึงเนรมิตพระกายเป็นวานร ถือเอากลองทิพยมาสงใหแกนายแสนปม แลวตรัสบอกวา ถาทานจะ

ปรารถนาสิ่งใดจงตีเภรีน้ีอาจขอใหสําเร็จตามความปรารถนา ทุกประการ วาแลววานรก็หายไปในที่เฉพาะหน า

นายแสนปมก็แจงวาเทพยดานําเอากลองทิพยมาใหมีความยินดีมากนัก จึงตีกลองเขาปรารถนาจะใหรูปงาม แล

ปมเปาทัง้ปวงนัน้ก็หายสิน้ รูปกายงามบริสุทธิ ์ แลวจึงเอากลองทิพยกลับไปสูที่พักบอกแกภรรยา นางนัน้มีความ

โสมนัส จึงตีกลองนิรมิต ทองธรรมชาติใหชางทอง ทําอูทองใหโอรสไสยาศน        

           เหตุดงันัน้พระราชกมุารจงึไดนามปรากฏวา พระเจาอูทอง จาํเดมิแตนัน้มาจลุศกัราช 681 ปีมะแมเอกศก

บิดาพระเจาอูทองราชกุมารก็ตีทิพยเภรีนฤมิตรเป็นพระนครขึ้น ในที่นัน้มีทัง้ปราการเชิงเทินป อมคายคูประตูหอ

รบครบบริบูรณทุกสิ่งพรอมทัง้พระราชวังบวรนิเวศนสถาน จึงตัง้นามวา เมืองเทพนคร เหตุสําเร็จดวยเทวานุภาพ

ครัง้นัน้ประชาชนทัง้หลายชกัชวนกนัมาอาศยั ตัง้บานเรอืนอยูในพระนครนัน้เป็นอนัมาก เมอืงนัน้ก็มัง่คัง่บรบิรูณ

ดวยอาณาประชาราษฎร แลบิดาเจาอูทองก็ไดครองราชยสมบัติ ในเมืองเทพนครนัน้ ทรงนามสมเด็จพระเจาศิริ

ไชยเชียงแสน เลืองลือพระเกียรติยศปรากฎในสยามประเทศน้ี จุลศักราช 706 ปีวอกฉอศก สมเด็จพระเจาศิริ

ไชยเชียงแสน ผูประกอบดวยพระราชกฤษฎา บุญญานุภาพอันเป็นที่มหัศจรรย ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
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ครอบครองไพรฟ าประชาชนได 25 พรรษา ก็เสด็จสวรรคตในปีวอกฉอศกนัน้ ครัน้สวรรคตแลวกลองทิพยอัน

พระอินทรพระราชทานมาก็อันตรธานหายไปดวย พระเจาอูทองราชโอรสจึงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชมไหสวรรย

แทนสมเด็จพระบรมราชบิดาแลวจึงใหกระทําการฌาปนกิจถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแลวพระองคดํารงราช

อาณาจักรอยูในเมืองเทพนครนัน้ ได 6 พรรษา มีพระราชหฤทัยประสงคจะสรางพระนครใหม ตรัสใหขุนตํารวจ

ไปเที่ยวตรวจหาภูมิประเทศแหงใหมที่อันมีพรรณมัจฉาชาติบริบูรณทุกสิ่ง ขุนตํารวจไดเที่ยวตรวจหาสถานที่ซึ่ง

จะตัง้เป็นพระนครลงมาทางดานทิศใต จนถึงทองที่ตําบลหนองโสน อันประกอบดวยพรรณมัจฉาชาติครบบริบูรณ

จึงกลับขึ้นไปกราบทูลพระกรุณาใหทราบ เมื่อความทราบดังนัน้สมเด็จพระเจาอูทอง ไดเสด็จกรีฑาพลากรโยธา

ประชาราษฎรทัง้ปวงลงมายังพื้นที่แหงนัน้ใหตัง้พระตาหนักที่ประทับพลับพลาไชย ณ ตําบลเวียงเหล็ก ใหจัดการ

ทุบปราบที่อันจะตัง้เมือง ทําอิฐเผาปูนซึ่งจะกอกําแพงพระนครใหขนานนามพระนคร อันที่สรางใหมเป็นนามตน

วา กรุงเทพมหานคร นามหน่ึงชื่อ บวรทวาราวดี เหตุมีน้ําลอมรอบดุจเมืองทวาราวดี แตกอนนามหน่ึงชื่อ ศรี

อยุธยา เหตุเอานามเมืองสมเด็จพระนารายนอวตารมาประกอบเขาทัง้ 3 นามประมวลเขาดวยกัน จึงเรียกชื่อวา

กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย อุดมราช นิเวศนมหาสถาน” 

มีการวิเคราะหและตีความของนักประวัติศาสตร เชื่อมโยงกับตานานของทางลานนาหลายฉบับ เชน ตํานานโยนก

เชียงแสน ตํานานสิงหนวัติกุมาร ตํานานจุลยุทธกาลวงศ ซึ่งประมวลความตามตํานานไดวา พระราชวงศเชื้อสาย

จากพระเจาสงิหนวตัิ พระเจาพรหม และพระราชโอรสคอืพระเจา   ศริิไชยเชยีงแสน ซึ่งครองอยูเมอืงเชยีงราย ได

หนีภัยสงครามมาตัง้เมืองใหมในเขตพื้นที่ของจังหวัดกําแพงเพชร มีชื่อเมืองวา "เมืองไตรตรึงษ " ซึ่งเป็นเมืองที่

เป็นตนเรื่องของตํานาน ทาวแสนปม ผูเป็นราชบุตรเขยของราชาแหงเมืองไตรตรึงษ ซึ่งตอมาทาวแสนปมทรง

ยายมาสรางเมือง "เทพนคร" ขึ้นที่บริเวณฝ่ังตรงขามกับเมืองไตรตรึงษ และทรงเป็นพระราชบิดาของพระเจาอู

ทอง ตอมาพระเจาอูทองจึงยายเมืองมาสรางเมืองอยุธยา จากความเชื่อมโยงดังกลาว ทําใหนักประวัติศาสตรบาง

ทานสมมุติชื่อราชวงศน้ีวา "ราชวงศเชียงราย" ดวยเชนกัน

คําสําคัญ : ไตรตรึงษ

ที่มา : เมืองไตรตรึงษ ตามรองรอยแหงตํานานและประวัติศาสตร. (ม.ป.ป). กําแพงเพชร: ม.ป.ท.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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