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เรื่อง เมืองไตรตรึงษตามประวัติแมน้ําเจาพระยา

รายละเอียด

           มีตาํนานของแมน้ําเจาพระยาที่เกีย่วของอยูกบัเมอืงไตรตรงึษอยูดวย โดยไดเคาเรื่องมาจากสมดุขอย วดั

เขื่อนแดง ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ซึ่งในปัจจุบันสมุดขอยดังกลาวน้ีไดสูญหายและ

ไมทราบวาผูใดเอาไป แตนายออม ศรีรอด แหงโรงเรียนศรีสัคควิทยา ตลาดสะพานดํา ตําบลนครสวรรคตก

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคไดเรียบเรียงเอาไว ตามตํานานกลาววาเมื่อประมาณ ปีพุทธศักราช 1893 พระเจา

อูทอง ทรงสรางกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และไดขึ้นครองราชยสมบัติทรงพระนามวา "สมเด็จพระรามาธิบดีที่

1" ในขณะที่พระองคทรงไดขึ้นครองราชยนัน้ไดใหพระราเมศวรราชบุตรไปปกครองเมืองลพบุรี และไดใหขุน

หลวงพระงัว่ พระเชษฐาไปปกครองเมืองสุพรรณบุรี พุทธศักราช 1912 พระเจาอูทองสวรรคต พระราเมศว

รราชโอรสไดขึ้นครองราชยแทน แตในเวลาตอมาก็จําตองถวายราชสมบัติใหขุนหลวงพระงัว่ พุทธศักราช 1913

ขุนหลวงพระงัว่ไดขึ้นครองราชยทรงพระนามวา “สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1” นับเป็นกษตัริยองคที่ 3 ของ

กรุงศรีอยุธยา พระองคทรงใฝ พระทัยในการทําสงครามมาแตสมัยพระเจาอูทอง ในขณะนัน้กรุงสุโขทัยมี พระ

มหาธรรมราชาลิไท เป็นกษตัริยปกครองบานเมืองกําลังอยูในภาวะออนแอมาก ประเทศราชตางแข็งเมือง ทาง

กรุงสุโขทัยไมสามารถไปตีคืนมาครอบครองเหมือนดังเดิมได พุทธศักราช 1915 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1

พระองคทรงยกกองทัพเขาตีแควนสุโขทัยตอนใต โดยยกกองทัพเขาตีเมือง จําปา (ชัยนาท) ไดกอนแลวยกทัพ

มาตัง้มัน่ลอมเมืองพระบางไว ซึ่งเมืองพระบางนัน้เป็นเมืองหน าดานตอนใตของสุโขทัย ตัง้อยูบนฝ่ังแมน้ําใหญมี
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เจาพระยาอนุมานวิจิตรเกษตร เป็นเจาเมืองในขณะนัน้มีเมืองในการปกครองอีก 4 เมือง คือ 

           1. เมืองไตรตรึงษ อยูทางเหนือเมืองพระบาง มีเจาพระยาอัษฎานุภาพ เป็นเจาเมือง (ปัจจุบันอยูในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร)

           2. เมอืงไพศาลี อยูทางทศิตะวนัออก มีเจาพระยาราชมณฑป เป็นเจาเมอืง (ปัจจบุนัคอืบานหนองไผ ตาํบล

หนองไผ อําเภอไพศาลี จ.นครสวรรค)

           3. เมืองการุง อยูทางทิศตะวันตก มีพระยาวิเศษสรไกร เป็นเจาเมือง (ปัจจุบันคือ บานการุง ตําบลวังหิน

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี)

           4. เมืองจําปา อยูทางทิศใต (ปัจจุบันคือ จังหวัดชัยนาท)

           เจาพระยาอนมุานวจิติรเกษตร มีทหารเอกอยู 2 คน คนหน่ึงชื่อ สมบญุ อกีคนหน่ึงชื่อศรี  แตทวาศรี ไปขึ้น

กับฝ ายกรุงศรีอยุธยา เพื่อหวังจะไดเป็นใหญในพระบาง ทางดานเมืองหน าดานของเมืองพระบางทัง้สาม (เวน

นครจําปาซึ่งถูกกรุงศรีอยุธยายึดไปแลว) จึงไดยกทัพมาชวยอยุธยาลอมเมืองพระบางอยูถึง 5 เดือนเต็มแลว ศรี

ผูทรยศ ก็สามารถนํากองทัพอยุธยาเขาตีเมืองพระบางไวได เจาพระยาทัง้สี่พรอมดวยสมบุญ ทหารเอกถูกจับได

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ใหทหารนําตัวเจาพระยาทัง้สี่และสมบุญเขาเฝ าพระองคตรัสวา “เราไดทราบวา

พวกทานกลาหาญและเขมแข็งนัก เรายินดีที่ไดพบและรูจักพวกทาน เราตองขอโทษที่ตองเขาตีเมืองพระบาง

เพราะเราเห็นวาสุโขทัยนับวันจะเสื่อมโทรมลงเป็นชองทางใหขาศึกศัตรูจูโจมเขามาแยงยื้อถือปกครอง เราจึงคิด

รวบรวมไทยไวใหเป็นปึกแผนเราเห็นวาพวกทานทัง้หาคนน้ีเป็นคนซื่อสัตยกตัญู มัน่อยูตอพระเจาอยูหัวของ

ทานยิ่งนัก ยากที่จะหาคนอยางพวกทานไดอีก เราจะขอใหทานรับราชการกับเราสืบไป” 

           พระยาอษัฎานุภาพ เจาเมอืงไตรตรงึษจงึกราบทลูวา "นับเป็นพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิดแตเสยีใจ

ที่ขาพระพุทธเจาทัง้หาน้ี ไดถือน้ําพิพัฒนสัตยาในพระเจาอยูหัวแหงราชวงศสุโขทัยเสียแลว มิอาจอยูตากหน า รับ

ความสุขและลาภยศของใตฝ าละอองธุลีพระบาทไดในเมื่อพระเจาอยูหัวของขาพระพุทธเจากําลังตกอับซํ้า ขาทัง้

หากลับมาชวยพระเจาแผนดินองคใหมชิงราชบัลลังก" สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 จึงตรัสตอบวา "ทานเขาใจ

ผิด เราตัง้ใจไววาหากไดกรุงสุโขทัย เราจะไมทําใหกรุงสุโขทัยตองเดือดรอน คงใหดํารงพระยศเป็นกษตัริยฝ าย

เหนือตามเดิมแตรวมอยูกับอยุธยา" พระยาราชมณฑป จึงกราบทูลตอไปอีกวา

          "จะมีประโยชนอะไรที่จะตองอยูอยางผูแพ อยูอยางประเทศราช ขาพระพุทธเจารูพระทัยของพระเจากรุง

สุโขทัยดีวา พระองคไมพึงปรารถนาที่จะใหพระองคทรงชุบเลีย้ง ขาพระพุทธเจาขอยืนยันวาแมแผนดินยัง ไม

กลบหน าตราบใดแลว ก็ตองหาทางกอบกูกรงุสโุขทยักลบัคนืมาจนได และเมื่อนัน้เลอืดไทยก็ตองหลัง่กนัอกี"       

  

           พระยาวิเศษสรไกร กลาวเสรมิวา "ขาพระพทุธเจาขอยนืยนัวา พวกขาพระพทุธเจาตัง้แตป ยูาตายายมาถงึ

เจ็ดชัว่โคตร เคยแตเป็นขาของพระเจากรุงสุโขทัยที่จะกลับมาเป็นขาของอยุธยานัน้อยาหมาย ชาวเหนือถือเป็น
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คติประจาสันดานวาอยูอยางผูแพ เมื่อแพแลวอยูไปประเสริฐอยางไรขอใหประหารขาพระพุทธเจาเสียเถิด "

           "อายบญุก็เหมอืนกนั อยาตองใหเป็นหมาสองรางอยางอายศรีเลย ขอใหพระองคชบุเลีย้งอายหมาหวัเนาไว

เป็นขาแตตัวเดียวเถิด" สมบุญ ทหารเอกพูดดวยความโกรธแคน สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ไดฟังสมบุญพูด

ดังนัน้จึงตรัส ปลอบวา

           "เจาสมบุญเวรยอมระงับดวยการไมจองเวร เราไทยดวยกัน คอยพูดคอยจากัน ออมชอมกันไวไมดีกวา

หรอื เป็นขาคนไทยดวยกนัยงัดีกวาเป็นขาของคนตางดาวทาวตางแดน แลวเจาจะเอาอยางไรตอไป"                  

           " ไมยาก ขาพระพทุธเจาขออยางเดยีว คอืฆาพวกขาพระพทุธเจาเสยีใหหมด" สมบญุพดูดวยใจเดด็เดีย่ว

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 จึงตรัสตอไปวา “เราจนใจเมื่อพวกทานทัง้หาตองการเชนนัน้ แตเราใหพวกทาน

เลือกตายตามสมัครใจ"              

          สมบุญ กราบทูลวา "สําหรับขาพระพุทธเจาสมบุญทหารเอกเมืองพระบางเกิดที่หนองสาหราย เกิดที่ไหนก็

อยากตายที่นัน่ เอารางถมแผนดินมาตุภูมิ ขอใหเอาขาพระพุทธเจาไปฆาเสียที่หนองสาหรายเถิดจะเป็นพระ

มหากรุณาธิคุณอยางยิ่ง"     

          สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 จึงตรัสกับทหารทัง้หลายวา "ทหารจงดูไวเป็นเยี่ยงยางจะหาคนที่ประเสริฐ

อยางน้ีไดยากมาก เพื่อใหชาวพระบางมีใจระลึกถึงความดีงาม และวีรกรรมของเจาสมบุญ เราขอประกาศเปลี่ยน

ชื่อหนองสาหรายเสียใหมวา "หนองสมบุญ " เพื่อเป็นอนุสรณ แหงความกลาหาญของสมบุญทหารเอกแหงเมือง

พระบางทหารพาสมบุญไปได "

          เจาพระยาอนุมานฯ จึงกราบทูลวา "ขาพระพุทธเจาทัง้สี่เป็นศิษยสํานักเดียวกันตางอยูยงคงกระพันไมมี

ทางฆาพวกขาพระพุทธเจา ไดขอไดโปรดน าพวกขาพระพุทธเจาไปกดใหจมน้ําตายที่แมน้ําหน าเมืองน้ีเถิด"

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 เมื่อไดฟังดังนัน้จึงตรัสวา "เราเสียดายทานทัง้สี่ แตเราก็จนใจในความตัง้ใจของ

ทาน" แลวจึงสัง่ทหารใหน าพระยาทัง้สี่ไปกดน้ําใหจมน้ําตายที่หน าเมืองพระบางตามความประสงคกอนตาย

เจาพระยาทัง้สี่ไดตัง้จิตอธิษฐานวา "ขาแตพระคงคาอันศักดิส์ิทธิ ์ที่สิงสถิตอยู ณ วังน้ําอันเยือกเย็นน้ี ขา

พระพุทธเจาทัง้สี่ไดเกิดมาในลุมอกแมน้ําน้ี ลูกไดอาศัยดื่มกินมาชัว่ลูกชัว่หลาน แมมิไดเคยเหือดแหง บัดน้ีขา

พระพุทธเจาทัง้สี่สิน้วาสนา ขอฝากดวงวิญญาณแหงชายชาติทหารกรุงสุโขทัยไวกับพระแมคงคา ดวยเดชะความ

ซื่อสัตย กตัญูกตเวทีของขาฯ ขอใหแมน้ําสายน้ีจงอยามีวันใดเหือดแหงจงเป็นสายธารชีวิตของชาวไทย ไดหลอ

เลีย้งพืชผลแหงไรนา พาเอางวนดินเหนืออันเกิดจากซากของผูกลาหาญที่ขาหลัง่เลือดเน้ือปกป องปฐพี ไปเป็น

อาหารแหงพืชที่แมพระคงคาไหลผานไปขอใหชาวไทยในลุมแมน้ําสายน้ีจงวัฒนาสถาพรตลอดชัว่ฟ าดินสลาย"

แลวแมน้ําสายน้ีก็ปรากฏชื่อเรียกขานเพื่อเป็นอนุสรณแหงวีรกรรมในความกลาหาญและซื่อสัตยของเจาพระยาทัง้

สี่ผูครองเมืองหน าดานตอนใตของสุโขทัยวา "แมน้ําเจาสี่พระยา " ตัง้แตนัน้เป็นตนมา แตบัดน้ีกาลเวลาไดผานมา

600 ปีเศษ คาวา "สี่" ไดจางหายไป เหลือเพียงแต "เจาพระยา" เทานัน้
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           เรื่องราวเหลาน้ีแมจะเป็นตานานหรือนิยายก็จริง แตสวนหน่ึงไดบงบอกใหเห็นถึงรองรอยตามความทรง

จําเกา ๆ ที่เลาถายทอดกันมาตัง้แตครัง้บรรพบุรุษ ซึ่งทําใหมีเคาแหงการตามรอยเขาไปศึกษาไดอยางไมหลงทาง

คําสําคัญ : ไตรตรึงษ, แมน้ําเจาพระยา

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=1324&code_db=610001&code_type=01
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