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เรื่อง เมืองไตรตรึงษกับตํานานนิทานพื้นบานของชาวบานตําบลไตรตรึงษ
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รายละเอียด

             มีนิทานอันลือชื่อในทองถิ่นของชาวไตรตรึงษเรื่อง “ทาวแสนปม” ซึ่งเลาสืบตอกันมาแตครัง้โบราณถือ

เป็น นิทานฉบับทองถิ่นโดยมีการถอดความจากการเลาของนายสรวง ทองสีออน ชาวบานวังพระธาตุ ตําบลวัง

พระ ธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งไดเลาไวดังน้ี “ประวัติเรื่องทาวแสนปม เดิมทีทาวแสนปมไมใชคน

ที่อยูในจังหวัดกําแพงเพชร บานชองพอแมอยูที่ระแหง อยูเหนือจังหวัดกําแพงเพชรขึ้นไป แตพอแมของเจาแสน

น้ีไมปรากฏวาชื่ออะไร พอมีลูกชายก็ตัง้ชื่อวาเจาแสน เจาแสนคนน้ีมีรูปรางอัปลักษณ คือวาผิวเน้ือของแกมีแตป ุม

เป็นปมขรุขระเหมือนผิวมะกรูด บางคน เรียกวา เจาแสน บางคนเรียกวาเจาปม บางคนมาเรียกรวมกันแลว

เรียกวาแสนปม แตเจาแสนเป็นคนขี้เกียจ ไมอยากทํางานทําการ กินแลวก็นอน พอแมจะวาอยางไรก็ชาง นอน

ตะพึด พอแมอิดหนาระอาใจขึ้นมาขืนเลีย้งไวก็จะเปลืองเปลาจะไมเกิดประโยชนอะไรจะตองคิดกําจัดเถอะ

ลอยแพไปเสียใหมันพนไปจะไปอยูที่ไหน จะไปเป็นตายที่ไหนชาง ในเมื่อเจาแสนจะถูกเนรเทศนัน้ก็ยอม เจา

แสนก็ไมคัดคานพอแม ในเมื่อไมรักลูกจะปลอยลูกไปตามยถากรรมก็ตามใจ ผลที่สุดพอแมก็ตอแพใหเจาแสนลง

แพ เตรียมจอบเตรียมเสียมเตรียมเสบียงอาหารมาใหเสร็จ ขณะที่ปลอยลอยแพมานัน้ เจาแสนก็อธิษฐานใหตัว

เองวาขาพเจาน้ีไปติดอยูที่ใดก็จะขออยูที่นัน้ลอยมา ในระหวางสายแมปิง ลอยมาถึงเกาะปม แพติดอยูที่เกาะปม

เจาแสนก็เลยปลูกกระทอมหอมรังขึ้น อยูบนเกาะก็ไมทาอะไร มีผักมีหญาที่พอแมใหมากินเหลือก็เหวี่ยงทิง้ไป

เม็ดมันขึ้นมาก็เอาไปปลูกมีปลูกพริก ปลูกมะเขือ แตเจาแสนน้ีขี้เกียจน้ําทาไมรดหรอก ตื่นเชามาปวดทองเยี่ยว

ลงจากกระทอมไปเยี่ยวรดกกมะเขือ ไมใชน้ํารดกะเขาหรอก เยี่ยวรดยังงัน้แหละ จนกระทัง่มะเขืองอกงามและ

มีลูกดก ก็มีลูกสาวเจาเมืองกําแพงเพชรเสด็จประพาสปา จะเป็นดวยเหตุอันใดดลใจก็ไมรูแน ก็ชักชวนพอใหมา

เที่ยวป า พอก็ตามใจลูกใหมาเที่ยวและมาเที่ยวถึงกระทอมเจาแสนปม มาเห็นมะเขือเจาแสน มีลูกเขาก็นึกอยาก

กินมะเขือ ก็ใหคนมาขอครัง้แรกเจาแสนก็ไมยอมใหเหมือนกัน ตาน้ีเห็นเป็นผูหญิงอยากกินก็เลยอนุญาตใหไป

ครัน้เมื่อกลับไปแลวมีอาการแพทอง ตัง้ครรภ ในเมื่อตัง้ครรภขึ้นแลว เกิดมีลูกชายขึ้นมาพอแมก็สงสัย ผัวเจาไป

ไหน ใครเป็นผัวเจา นางลูกสาวนัน้ก็ตอบไมถูกเพราะวาไมเคยไปสมสูกับชายใดมากอน ก็ไดเพียงแต เลาใหฟังวา

ตัง้แตไดกินมะเขือเขาไป ก็เกิดมีอาการแพทองและก็มีลูกขึ้นมา เจาเมืองก็จะขับไ ลไสสงลูกก็ยัง ขับไลไสสงไป

ไมได ก็ตัง้ปณิธานวาตองหาผัว และวาใครจะเป็นพอของเด็กก็เที่ยวใหประชากรไปปิดประกาศกลาวรองพวกลูก

เจาเมืองทัง้หลาย วาใครเป็นพอของเด็กก็ขอใหมา และอธิษฐานไวถาใครเป็นพอของเด็กแลว ใหเด็กคนนัน้คลาน

เขาไปหา ผลที่สุดลูกขุนนางทัง้หลายก็มาซื้อเสื้อซื้อผามาจะลอใจเด็ก เมื่อมาแลวเด็กมาเห็นเขาก็ไมพอใจใครทัง้

นัน้ เด็กไมออกไปหาใคร ผลสุดทายพวกน้ีก็ ไปหมดหาพวกประชาราษฎร พวกประชาราษฎรธรรมดา พวก

ราษฎรธรรมดาไป ไปแลวก็ซื้อขนมนมเนย  ซื้อไปใหเด็ก เด็กก็ไมออกไมออกมาหาใครทัง้นัน้ เหลืออยูพวกหู

หนวกตาบอดขาดวนไปอีก ก็ไมสําเร็จ  ไมมีความสําเร็จสักคนเดียวก็เหลืออยูเจาแสน พวกขาราชการก็ไปบอก

กลาว เหลือคนอีกคนหน่ึง  รูปรางอัปลักษณนาเกลียด ตัวเป็นป ุมเป็นปม เจาเมืองก็ใหมาเชิญตาน้ีเจาแสนเมื่อถูก
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เชิญเขามา ก็ไมมีอะไรจะไปฝากเสื้อผาก็ไมมีขนม นมเนยก็ไมมี มีขาวเย็นกนหมออยูกอน ก็ตัง้ใจอธิษฐาน

กับขาวเย็น  ถาหากวาเป็นบุญญาธิการของขาพระพุทธเจาเมื่อชาติปางกอน เคยเป็นผัวเมียกันและเคยเป็นพอ

เป็นลูกกัน ขอใหกุมารนัน้เห็นหอชายผาขาวมาไป เมื่อไปถึงที่ตําหนักของพระเจาแผนดิน และก็แกหอขาวเย็น

ออกมาวาง พอเด็กเห็นขาวเย็นนัน้เด็กมันก็คลานเขาไป คลานเขาไปหาและก็เก็บเอาขาวเย็นนัน้  ในเมื่อกินขาว

เย็นแลว เจาเมืองก็เห็นวา“น่ีเขาเป็นเน้ือคูสูสมกันแตชาติปางกอนถึงแมวารูปรางจะชัว่ชาอัปลักษณในเมื่อเราตรัส

ออกไปแลววาจะตองยกใหเขาเราก็ตองยกใหเขาจะไมใหเขาก็ไมได  เพราะวาเด็กก็ไดเขาไปหาเขาแลว แสดงวา

เขาตองเป็นพอของเด็ก” เมื่อยกใหกันแลวก็ใหกลับมาอยูยังที่เดิม

            ในเมื่อกลบัมาอยูยงัที่เดมิ ตาน้ีเจาแสนนัน้มีทัง้ลกูทัง้เมยีแลว จะขี้เกยีจอยูก็ไมได ตองขยนัทาํงาน งาน

นัน้ก็ไมมีอะไรหาปลา คือวาไปตัดไมมาสานเป็นลอบเป็นไซดักปลา ไปดักปลาที่คลองขมิน้  มีชื่อคลองขมิน้ก็ยังมี

เวลาไปกูปลาก็ไมมีปลาติด มีแตขมิน้ ขมิน้นัน้ก็เป็นขมิน้ชันที่เขาใชตําทาเด็กสมัยกอน กูมาทีไรก็มีแตขมิน้ก็เท

กอง ทีน้ีเมียก็ถามวา แกไปดักปลา ทําไมไมไดปลาเลา ตาแสนก็บอกปลาไมมีเลย มีแตขมิน้ ขมิน้ทําไมไมเอามา

เททิง้หมด ทีน้ีเอามาใหดูซิ ขมิน้นัน้เป็นยังไง รุงเชาก็ไปกู ลอบกูไซก็ติดขมิน้อีก ติดขมิน้ก็เทใสหมอสะพายมา

ถึงบาน พอถึงบานเทขมิน้ออก ขมิน้นัน้ก็กลายเป็นทองคําไมไดเป็นขมิน้อยางเดิม ทีน้ีก็คิดกันวาจะเอาไป

ทําอะไร อยากระนัน้เลยเราเอามาแผทําเปลทําอูสําหรับใหลูกนอน ในเมื่อเอาทองคํามาทําเปลใหลูกนอนก็เรียกวา

อู สมัยกอนเขาเรียกวา อู ก็เลยใหลูกชาย ชื่อวาอูทอง เปลทอง….อูทอง

            ตอมาคดิอยากจะใหมนักวางขวาง อยากจะทาํไรทาํนา ผลหมากรากไม ที่มนัเป็นปาเป็นดง ก็จะฟันใหมนั

เตียน เพื่อจะไดทําไร เชาขึ้นก็ไปฟันไร เมื่อเย็นลงก็กลับมา เชาขึ้นก็ไปฟันตอ ตนไมก็ลุกขึ้น โงขึ้นเหมือนเดิม

ไมมีตนไมตนไหนลมตายเลย ก็กลับมาบอกเมีย วามันเป็นเพราะเหตุไร ตนไมผัวฟันขาดโคนไปแลว มันทําไม

ถึงกลับขึ้นมาได เมียก็ไมเชื่อหาวาผัวยังมีสันดานขี้เกียจอยู เขาใจวาผัวไปหลับไปนอน ไมไปทํางานจริง ตาแสน

น้ีก็ยืนยันวาเป็นความจริง ไปตัดโคนจริง ๆ แลวก็ไปฟันอีก เชาขึ้นก็ไปฟันครัน้เย็นลงก็กลับบาน เชาขึ้นไปดู

ตนไมลกุหมด ทน้ีีก็สงสยัน่ีมนัเป็นเพราะเหตุไร น่ีมนัจะเดอืดรอนถงึเทวดาถงึพระอนิทรคงจะเพงเลง็แลว แสนน่ี

นะคงจะไมใชคนตํ่าชาจะตองมีบญญาธิการก็จึงใชวิษณุกรรมแปลงรางมาเป็นลิงและใหฆอง ฆองกายสิทธิ ์ลูกหน่ึง

ถาตีขึ้นเมื่อไรตนไมนัน้จะลุกขึ้น ตนไมที่ทาวแสนปมฟันไวน่ีนะ ตนไมนัน้จะลุกขึ้นหมด ทาวแสนแปลกใจ ฟันที

ไรตนไมลุกขึ้นหมดทุกตน ไมมีตนไหนตายเลย อยากระนัน้เลยแอบดูเหอะ แอบดูซิวามันจะเป็นเพราะเหตุใด ก็

ไปเที่ยวหาดูวาตรงไหนมันจะเหมาะสมที่เราจะแอบดู บังเอิญมีตอไมอยูตอหน่ึง ขางลางมันเป็นโพรง ก็เขาไปอยู

ในโพรง ในเมื่อเขาไปอยูในโพรงไมก็รอเวลา มันจะมีอะไรเกิดขึ้น ที่จะทาใหตนไมลุกยืนขึ้นได ก็บังเอิญมีลิง ลิง

ตัวนัน้ก็ลงมา ลิงตัวนัน้สีเขียว เมื่อลงมาแลวก็ไมไปนัง่ที่ไหนเสียดวย ไปนัง่บนโพรงไม เอาหางหยอนลงไปขาง

ลาง เอาหางหยอนลงไปในโพรง ตาแสนเห็นลิงตัวน้ีเองมันมีฆองดูซิมันจะทําอยางไร พอไดเวลา เจาลิงก็ตีฆอง

พอตีฆอง ..มง…ตนไมก็ลุก … มง….ตนไมก็ลุก….ๆ…ๆ…. เจาแสนก็ออ…เป็นเพราะลิงตัวน้ีเอง มันมีของวิเศษ เลย
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ควาหางลิงพันแขวนไวเลย เจาลิงก็ฉุด เจาน้ีก็ฉุดตางคนตางแยง ลิงกับเจาน่ีไมยอมปลอย ในที่สุดลิงยอมใหเจา

แสนจับได เมื่อจับไดแลวก็ถามวา ฆองอันน้ีเอามาจากไหน ไดมาอยางไร ประสิทธิภาพยังไง ลิงนัน้ก็เลาใหฟังวา

ฆองอันน้ีพระอินทรทานใหมา ในเมื่อ ตองการปรารถนาสิ่งใด ก็ปรารถนาได 3 ครัง้ กลับมาก็ลองปรารถนาวา ขอ

ใหปมที่เป็นในตามตัวขาพเจา ขอใหมันหลุดหายไปทัง้หมด พออธิษฐานเสร็จก็ตีฆอง พอตีฆองแลว ปมก็หลุด

หายหมด หลุดหายไปหมด แลวก็กลับบาน กลับมาถึงเมีย เมียสงสัยเลยจําไมไดวาใคร เพราะวาสวย รูปรางก็สะ

สวย ก็คิดวา เอะ ….ชายไหนจะมาเกีย้วพาราสีเรา ผัวเราไมอยูหรือยังไง ชักแปลกใจ เจาแสนก็เลาใหฟังอธิบายให

ฟัง เมียก็ไมเชื่อ ยังไมเห็นแกตา ก็ยังไมเชื่อ เจาแสนตองทาใหดู ตีฆองขึ้นมาอีกอธิษฐานใหมีปมขึ้นมาอีก เพื่อ

เมียจะไดเห็น ในเมื่ออธิษฐานใหเป็นปมแลว ก็ตีฆองเมื่อตีฆองแลวก็เป็นป ุมเป็นปมขึ้นมาอยางเดิม เมื่อเป็นป ุม

เป็นปมขึ้นมาอยางเดิม เมียเชื่อแลวก็ เห็นวาเป็นความจริงใหอธิษฐานใหปมหาย ก็ตีฆองปมก็หาย อธิษฐานเอา

บานเอาเมือง เอาชาง เอามา เอาวัว เอาควาย เอาบริวาร ก็อธิษฐานขึ้น อธิษฐานแลวตีฆองขึ้นมา มีปราสาทราช

วัง มีชาง มีมา มีวัว มีควาย มีขา บริวาร ถึงเวลาเอาชางไปลงน้ํา น้ําจะอูดไปเพราะขี้ชาง น้ําจะอูดขึ้นไปทดถึง

เมืองพอตา พอตาสงสัย น้ําน่ีมันมายังไงถึงไดมาทวม ก็ใหทหารมาดูผลที่สุดทหารก็กลับไปเลาใหฟังวาแสนเขา

สรางเมืองแลว เขาสรางเมือง เขาแลวมีชาง มา วัว ควาย การที่น้ําอูดมาน้ีเพราะขี้ชาง ที่เอาชางไปลงน้ํา ที่น่ีเจา

เมืองก็มาเยี่ยมลูกชาย ลูกเขย ลูกเขยก็ใหสรางสะพานทองอยูเหนือขึ้นไป เมื่อเห็นแลวก็ตัง้ใจใหเป็นเจาเมือง

สรุปแลวก็เรียกวา “ทาวแสนปม ” มาจนทุกวันน้ี     

          ตามเน้ือหาที่กลาวมาเป็นนิทานของชาวบานในเขตตําบลไตรตรึงษซึ่งเลาสืบตอกันมา เน้ือหาตองการ

อธิบายถึงการกําเนิดของเมืองทาวแสนปม (เมืองไตรตรึงษ) ซึ่งทาวแสนปมหรือตาแสนปมนัน้ไดรับความเชื่อถือ

ศรัทธาเป็นอยางยิ่งในทองถิ่นตําบลไตรตรึงษและชุมชนใกลเคียง จึงไดมีการสรางศาลไวที่ริมแมน้ําปิง ใกลกับวัด

วังพระธาตุ เพื่อใหชาวบานที่ศรัทธามากราบไหวบูชา

          จากหลักฐานและรองรอยตามตํานาน พงศาวดาร นิยายปรัมปราของเมืองไตรตรึงษ ลวนเป็นรองรอยที่

ยืนยันไดวาเมืองไตรตรึงษเป็นเมืองโบราณที่มีอยูจริงและเป็นเมืองความสําคัญมีอายุไมตํ่ากวาสมัยทวาราวดีมา

จนถึงกรุงสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตนในพงศาวดาร เมืองไตรตรึงษไดถูกกลาวถึงในฐานะที่เป็น

เมืองสําคัญตามประวัติศาสตรของไทยเมือง หน่ึง ดังพงศาวดารโยนกที่กลาวา ในสมัยของพระเจาชัยศิริเสชียง

แสนซึ่งหนีขาศึกลงมาทางใตตามแมน้ําปิง และไปพักพลอยูที่เมืองรางฝ่ังตรงขามกับเมืองกําแพงเพชร มี

ชีปะขาวมาชี้ใหตัง้เมืองใหมที่มีชัยภูมิดี พระเจาชัยศิริจง ใหไพรพลตัง้หลักสรางเมืองชื่อวาเมืองไตรตรึงษ  มี

ตํานานพื้นบานที่เลาสืบตอกันมาเกี่ยวกับราชธิดาของเจาเมืองไตรตรึงษไดประสูติกุมารออกมาโดยไมรู วาผูใด

เป็นบิดา เจาเมืองไตรตรึงษจึงตองทาการเสี่ยงทายไดความวาเป็นบุตรของคนทุตตะชื่อ นายแสนปม มีป ุมเต็มตัว

เจาเมืองไตรตรึงษจึงขับไลใหออกจากเมืองไป นายแสนปมซึ่งความจริงเป็นคนมีบุญญาธิการไดรับความชวย

เหลือจากพระอินทร จึงไปสรางเมืองใหมชื่อวาเมืองเทพนคร ขึ้นครองราชยเป็นเจาเมืองและไดน าทองคามา เป็น
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-18 16:46:18 หน า 5

อูใหกุมารน อยผูเป็นบุตรนอน กุมารน อยจึงไดชื่อวา “พระเจาอูทอง” เมืองไตรตรึงษ เป็นเมืองที่มีขึ้นมากอนและ

อยูรวมสมัยเดียวกันกับเมืองสุโขทัย และยังคงมีความเป็นเมืองสืบตอกันมาอยางยาวนานกวาเมืองนครชุม ดัง

หลักฐานที่ปรากฏรายชื่อของเจาเมืองในจารึกหลักที่ 38 (จารึกกฎหมายลักษณะโจร) วาบรรดาเจาเมืองที่ไปเขา

เฝ าเจาพระมหากษตัริยจากกรุงศรีอยุธยาขณะที่มา ประทับ ณ เมืองกําแพงเพชรในครัง้ที่จะสรางศิลาจารึก

กฎหมายลักษณะโจรนัน้ มีเจาเมืองไตรตรึงษปรากฏอยูดวยตางกับเมืองนครชุมที่กลายเป็นเมืองรางและชื่อนัน้

ไดหายไปจากจารึกเสียแลว ความเจริญรุงเรื่องแหงอดีตของเมืองไตรตรึงษกําลังเลือนหายไปจากความทรงจา

ของผูคนในยุคปัจจุบัน จึงเป็นหน าที่อันสําคัญที่คนรุนปัจจุบันตองแสวงหาความยิ่งใหญแหงอดีตของเมืองไตร

ตรึงษใหกลับคืน มา เพื่อพลิกฟ้ืนความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะชาวกําแพงเพชรและตําบลไตร

ตรึงษซึ่งเป็นเจาของพื้นที่ใหรับรูรวมกันวา ณ ที่แหงน้ี ครัง้หน่ึงเคยเป็นนครโบราณที่มีความเจริญรุงเรือง และมี

คุณคาทาง ประวัติศาสตรเกินกวาจะปลอยใหสูญหายไป เหมือนอยางเมืองบางพาน คณฑีและเทพนคร ที่ไมเหลือ

แม เพียงเศษอิฐสักกอน และหากเป็นเชนนัน้เราจะเหลือความภาคภูมิใจอันใดไวใหลูกหลานกันเลา

คําสําคัญ : ไตรตรึงษ, นิทานพื้นบาน

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

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-03-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1320&code_db=610001&code_type=01
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