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เรื่อง นครไตรตรึงษ นครแหงแรกของกําแพงเพชร

รายละเอียด

เจดียเจ็ดยอดงามสม ทาวแสนปมนามกระเดื่อง วัดวังพระธาตุฟูเฟ่ือง  เลื่องลือไกลไตรตรึงษ

          เมืองไตรตรึงษเป็นนครแหงแรกของเมืองกําแพงเพชร หมายถึงเมืองสวรรคชัน้ดาวดึงส มีพระอินทรเป็น

มหาราชา ประจําสวรรคชัน้น้ี นครไตรตรึงษ เป็นเมืองโบราณแหงแรกของกําแพงเพชร นับวายิ่งใหญและเกรียง

ไกรอยางยิ่ง เมืองไตรตรึงษคูกับเมืองเทพนคร ตัง้อยูคนละฟากฝ่ังลําน้ําปิง เมืองไตรตรึงษ คือเมืองของนางอุษา

เมืองเทพนคร คือเมืองของทาวชินเสน หรือทาวแสนปม ซึ่งเมืองทัง้สองยังมีหลักฐานที่ชัดเจน ในเขตอําเภอ

เมืองจังหวัดกําแพงเพชร มีคําขวัญที่แสดงถึงความยิ่งใหญในอดีตของนครไตรตรึงษวา เจดียเจ็ดยอดงามสม

ทาวแสนปมนาม

          เจดียเจ็ดยอดงามสม หมายถึง ภายในกําแพงเมืองโบราณของนครไตรตรึงษ มีวัดประจําเมืองคือวัดเจดีย

เจ็ดยอด ซึ่งเมื่อครัง้พระพุทธเจาหลวงเสด็จประพาสตนกําแพงเพชร ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2449 เมื่อถึง

นครไตรตรึงษ ทรงพระราชนิพนธไววา “วิหารเจดียพังตัง้อยูเบื้องหลัง ถัดเขาไปอีกหนอยหน่ึง เรียกวาเจดียเจ็ด

ยอด จะเป็นดวยผูมาตรวจตราคนพบ สามารถจะถางเขาไปไดแคเจ็ดยอดแตที่จริงคราวน้ี เขาถางไดดีกวา จึงได
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พบมากกวา 7 คือ พระเจดียใหญขนาดพระมหาธาตุริมน้ําอยูกลาง มีพระเจดียสามดาน” เจดียเจ็ดยอด มีเจดีย

รายลอม พระมหาเจดีย อยู 3 ดาน รวม 14 องค ลักษณะเจดีย เป็นเจดียฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ กอดวยอิฐ

เจดียประธานเป็นลักษณะเจดียทรงดอกบัวหรือทรงพุมขาวบิณฑ ฐานลางกอเป็นแบบฐานหน ากระดานสี่เหลี่ยม

ซอนกันสี่ชัน้ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวควํ่าาบัวหงาย จึงเป็นสวนเรือนธาตุยอไมยี่สิบ สวนยอดพังทลาย ฐานดานหน า

หรือดานตะวันออก ทําเป็นซุมพระยื่นออกมา รายรอบเจดียประธานมีฐานเจดียรายเล็ก ๆ กอดวยอิฐหลายองค มี

ลักษณะที่งดงามมากสม เป็นวัดประจพเมืองไตรตรึงษ เมืองสวรรคชัน้ที่สามสิบสามหรือดาวดึงสเมืองแหงอินทร

าธิราชเจดียเจ็ดยอดจึงงาม สมกับเมืองไตรตรึงษอยางที่สุด

          ทาวแสนปมนามกระเดื่อง หมายถงึ ทาวแสนปม เป็นสญัลกัษณสาํคญัของนครไตรตรงึษมีนิทานเลากนัมา

วา เจาเมืองไตรตรึงษมีพระธิดาสิริโสภาองคหน่ึงซึ่งเป็นที่รักใครดังดวงแกวตา ทรงพระนามวา นางอุษา ที่ใกล

เมืองไตรตรึงษน้ีมีชายคนหน่ึงซึ่งรางกายเต็มไปดวยป ุมปม ชาวบานเรียกเขาวานายแสนปม มีอาชีพปลูกผักสวน

ครัวขายเลีย้งตัว มะเขือที่เขาปลูกเอาไวตนหน่ึงมีผลโตนํากินเพราะ นายแสนปมถายปัสสาวะรดเป็นประจํา อยู

มาวันหน่ึงเทวดาดลใจใหพระธิดา นึกอยากเสวยมะเขือ พวกนางขาหลวงจึงออกเสาะหาจน มาพบมะเขือในสวน

ของนายแสนปมลูกใหญอวบจึงขอซื้อ ไปถวาย หลังจากพระราชธิดาเสวยมะเขือของนายแสนปมไดไมนานก็เกิด

ตัง้ครรภขึ้น ทาวไตรตรึงษรูสึกอับอายขายหน า พยายามสอบถามอยางไรพระธิดาก็ไมยอมบอกวาใครคือพอของ

เด็กในทอง ครัน้เมื่อพระกุมารไดเติบโตพอรูความ ทาวไตรตรึงษจึงประกาศใหบรรดาขุนนางและเหลาราษฎรทัง้

หลายใหนําของกินเขามาในวัง หากพระกุมารยอมกินของผูใดผูนัน้จะไดเป็นเขยหลวง บรรดาชายหนุมในเมือง

ตางก็รีบเดิน ทางเขาวังพร๎อมของกินดี ๆ นายแสนปมทราบขาวก็เขาวังมาดวยเชนกัน โดยถือเพียงขาวสุกติดมือ

มากอนเดยีว แตพระกมุารรบัไปเสวย ทาวไตรตรงึษทรงกริว้ ที่พระธดิาไปไดกบัคนชัน้ไพร ํมิหนําซํ้ายงัอปัลกัษณ

จึงขับไลออกจากวัง นายแสนปมพาพระธิดากับพระกุมารเดินทางเขาไปหาที่อยูใหม รอนถึงพระอินทรตองแปลง

เป็นลิงนํากลองวิเศษมามอบให กลองน้ีอยากไดอะไรก็ตีเอาตามไดดังสารพัดนึก (บางตํานานวาเป็นฆอง) นาย

แสนปมอธิษฐานใหป ุมปมตามตัวหายไปแล๎วตีกลองวิเศษ รางก็กลับเป็นชายรูปงาม จึงตีกลองขอบานเมือง ขึ้น

มาเมืองหน่ึงใหชื่อวาเมืองเทพนคร และสถาปนาตัวเองเป็นพระเจาแผนดิน ทรงพระนามวา ทาวแสนปม ปกครอง

ไพรํฟ าดวยความสงบสุข และเชื่อกันวาราชโอรสของทาวแสนปมคือพระเจาอูทอง กษตัริยผูกอตัง้กรุงศรีอยุธยา

จึงทําใหชื่อเสียงของทาวแสนปมดังไปทัว่ประเทศ จนกระทัง่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา นําไปพระราชนิพนธ

เรื่องทาวแสนปม ทําใหคนทัง้ประเทศรู๎จักทาวแสนปมมากขึ้น

           วดัวงัพระธาตุฟูเฟ่ือง หมายถงึ ที่นครไตรตรงึษมีวดัขนาดใหญ นอกเมอืงไตรตรงึษทางทศิตะวนัออกตาม

ลําน้ําปิง มีโบราณสถานขนาดใหญแหงหน่ึง เรียกวา วัดวังพระธาตุ หลวงพอเจริญ ชูโชติ หรือพระครูสถิตวชิรคุณ

เจาอาวาสวัดวังพระธาตุ อายุ 78 พรรษา บวชมา 58 พรรษา หลวงพอเลาวาเมื่อตอนที่หลวงพอมาอยูที่วัดวังพระ

ธาตุน้ีก็พบวามี โบสถ เจดีย และวิหารอยูแลว แตกอนวัดแหงน้ีไมมีพระจําพรรษาอยูเลย จะเริ่มมีพระมา
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จําพรรษาอยูตัง้แตประมาณปี พ.ศ.2493 และแตกอนที่วัดแหงน้ีเป็นป ารกราง บริเวณพระวิหารมีเนินดินและตน

ไม ใหญปกคลุมจนแทบมองไมเห็นพระวิหาร ตอมากรมศิลปากรก็ไดมาบูรณะใหใหมจนมีสภาพปัจจุบัน และยัง

พบวา มีอุโมงคจากเจดียไปถึงแมน้ํา ที่ทราบวามีอุโมงคจากแมน้ําไปถึงเจดีย ก็เพราะวาเมื่อถึงหน าน้ํา น้ําจาก

แมน้ําก็จะไหลเขาไปในอุโมงคก็จะไดยินเสียงสัตวน้ําสงเสียงบริเวณเจดีย และยังมีความเชื่อวาในป าบริเวณวัดมี

เมืองลับแลอยูดวย เน่ืองจากมีคนเคยเห็นวามีคนกวักมือเรียกใหเขาไปบริเวณปานัน้ดวย นอกเมืองเกา ไตรตรึง

ษริมฝ่ังแมน้ําปิง มีวัดโบราณที่สําคัญวัดหน่ึง ประชาชนเรียกขานกันวาวัดวังพระธาตุ เชื่อกันวา ภายในพระมหา

เจดียทรงพุมขาวบิณฑขนาดใหญ และสมบูรณที่สุดแหงหน่ึงในประเทศไทย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในวันมาฆ

บูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬบูชา ชาวบานในเขตใกลกับวัดทัว่ไปพบปรากฏการณมหัศจรรย คือ พระ

บรมธาตุจากวัดวังพระธาตุ จะลอยมามีขนาดประมาณผลสมเกลีย้งลอยวนไปมา แลวลอยมาที่วัดเสด็จในเมือง

กําแพงเพชร แลวลอยไปที่วัดพระบรมธาตุนครชุม เป็นอยางน้ีทุกปีมา จนกระทัง่วัดเสด็จไดชื่อวาวัดเสด็จ คือ

พระบรมธาตุเสด็จนัน่เอง เป็นที่กลาวสรรเสริญกันไปในยุค 50 ปีที่ผานมา เหตุผลที่เรียกขานกันวาวัดวังพระธาตุ

เพราะหน าวัดเป็นหวงน้ําใหญ เรียกกันโดยสามัญวา วังเมื่อมีพระธาตุตัง้อยู จึงเรียกกันวาวังพระธาตุ ทานเจา

อาวาสพระครูสถิตวชิรคุณ ไดเลาใหฟังวา บริเวณวังน้ําหน าวัดใกลกับศาลทาวแสนปมเดิม มีวังน้ําขนาดใหญ มี

อุโมงคเขาไปถึงองคพระเจดีย มีสมบัติซอนอยูมากมาย เมื่อน้ําปิงขึ้นสูงน้ําจะไหลเขามาตามอุโมงค จนมาถึงฐาน

พระมหาเจดีย มีแผนหินใหญปิดไว แตปัจจุบันไมมีหลักฐานใหเห็น นอกจากคําบอกเลาเทานัน้ สถานที่สําคัญ

ของวัดวังพระธาตุคือ พระมหาเจดีย ทรงพุมขาวบิณฑสมัยสุโขทัยขนาดใหญมากที่สุดเทาที่พบในจังหวัดกําแพง

เพชร ไดรับการบูรณปฏิสังขรณแล๎วจากกรมศิลปากร ศิลปะงดงามสรางดวยแผนอิฐขนาดใหญ เมื่อในปี

พุทธศักราช 2449 พระพุทธเจาหลวงเสด็จกําแพงเพชร แวะที่วัดวังพระธาตุ ทรงบันทึกไววา ...พระธาตุน้ีมีฐาน

แทนซอนสามชัน้ แลวถึงชัน้คูหาบนเป็นรูปกลม ซึ่งกรมหลวงนริศ เรียกวา ทะนาน ถัดขึ้นไปจึงถึงบัลลังกปลอง

ไฉนเจ็ดปลองปลีแลวปักฉัตร ไมผิดกับพระเจดียเมืองฝาง.....องคพระเจดีย ชํารุดพังลงมาเสียซีกหน่ึง มีราก

ระเบียงรอบวิหาร 4 ทิศ วิหารใหญที่บูชาอยูทิศใต พระอุโบสถซึ่งมีสีมาเป็นสําคัญ อยูทิศตะวันออกเยื้องไมตรง

กลางเขาปลูกโรงหลังคามุงกระเบื้องในที่ใกล๎พระเจดียดานตะวันออก มีพระพุทธรูปทัง้นัง่ ทัง้ยืนหลายองค พระ

พุทธรูปหน าตาดีแปลกกวาที่เคยเห็น เวลาน้ีมีพระซึ่งมาแตเมืองนนท เป็นคนเคยรูจักกันมาแตกอน ขึ้นมา

จําพรรษาอยูที่น้ี คิดจะปฏิสังขรณปลูกกุฏิที่เยื้องหน าพระธาตุ... พระวิหารสภาพชํารุดแตเดิมเห็นแคํเนินดินเทา

นัน้ สรางดวยอิฐเป็นฐานเสาเป็นศิลาแลง คงสรางในสมัยเดียวกับพระเจดีย เป็นวิหารยกพื้นมีบันไดหาขัน้ทางทิศ

เหนือและทิศใต สภาพไดรับการบูรณะแลวบางสวนเป็นรายละเอียดของวัดวังพระธาตุ

         เลื่องลือไกลไตรตรึงษ นครไตรตรึงษตามตํานานสิงหนวัติกุมาร สรางสมัยพระเจาชัยศิริหรือพระเจาศิริชัย

เชียงแสนตาม ตํานานทาวแสนปม และกําเนิดพระเจาอูทอง ปฐมกษตัริยแหงอยุธยา เมื่อราวปีพุทธศักราช 1547

เมืองไตรตรึงษมีกําแพงเมืองสามชัน้ที่เรียกกันวาตรีบูร สภาพกําแพงเมืองชัน้ในยังอยูในสภาพที่สมบูรณ คูเมือง
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 03:59:48 หน า 4

ยังลึกและงดงามมาก กําแพงเมืองชัน้นอกสุดถูกปาดไปเป็นถนนสวนหน่ึง กําแพงชัน้กลางยังพอใหเห็นอยูบาง

เล็กน อย กําแพงชัน้ในบางสวนถูกไถเพื่อทําไรน อยหนา ไรมันสําปะหลังไปบาง การมาสํารวจเมืองไตรตรึงษใน

ครัง้น้ี พบวาแนวกําแพงเมืองคูเมืองไดรับความเสียหายมาก กวาเมื่อหาปีที่ผานมาความจริงเมืองไตรตรึงษเป็น

เมืองที่สงางามตัง้บนชัยภูมิที่เหมาะสม คือตําบลมอพระธาตุ น้ําทวมไมถึงมีแมน้ําปิงเป็นแนวคูเมือง ผันน้ําจาก

ลําน้ําปิง มาหลอเลีย้งคูเมืองทัง้สามชัน้ ตองตามตํารับพิชัยสงคราม แตกลับเป็นเมืองที่ทิง้ราง มาราว 200 ปี ถามี

โอกาสชุบชีวิตเมืองไตรตรึงษขึ้นมาเป็นแหลงทองเที่ยวทางอารยธรรมจะสามารถทําไดสมบูรณยิ่งใหญมากจะเป็น

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของกําแพงเพชรเลยทีเดียวเพราะแวะชมไดงายและอยูไมหางจากถนนพหลโยธิน ไดไป

พบกับคุณสมานและคุณสมพงษ วันเชื้อ สองสามีภรรยา ผูพบเครื่องป้ันดินเผา แวดินเผา ลูกปัดโบราณจํานวน

มาก ทัง้สองทานเลาวาทุกวันที่มีฝนตกจะมีเครื่องป้ันดินเผาและลูกปัดโบราณสมัยทวาราวดี ลอยขึ้นมาจากดิน

จํานวนมาก

         ในบริเวณเมืองเกาไตรตรึงษมีวัดประจําเมือง เรียกกันโดยสามัญวาวัดเจดียเจ็ดยอดรูปทรงงดงาม แมกรม

ศิลปากรจะขุดแตงแลว แตเมื่อเขาไปใกลเจดียทัง้เจดียถูกเจาะเขาไปทุกดาน ทัง้ดานบนและดานลาง เจดียราย

ทัง้หมดไดถูกขุดทําลายโดยสิน้เชิง รองรอยถูกขุดใหม ๆ ยังปรากฏอยู ซึ่งชาวบานแถบนัน้พูดกันวาป องกัน

ได๎ยากมาก เพราะผูขุดมาขุดในเวลายามวิกาล เมืองไตรตรึงษในอดีตเป็นเมืองที่ยิ่งใหญมากมานับพันปี เป็นตน

กําเนิดของปฐมกษตัริยแหงอยุธยา ในอนาคตเมืองไตรตรึงษอาจเหมือนอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร หรือ

เนรมิตใหเหมือนเวียงกุมกามที่เชียงใหม รับรองไดวาจะงดงามอยางที่สุด 

        เจดยีเจด็ยอดงามสม ทาวแสนปมนามกระเดื่อง วดัวงัพระธาตุฟูเฟ่ือง เลื่องลอืไกลไตรตรงึษ จงึเป็นคาํขวญั

ที่แสดงถึงความยิ่งใหญในอดีตของนครไตรตรึงษอยางแทจริง เมื่อผานเมืองนครไตรตรึงษควรอยางยิ่งที่ทานจะ

ได แวะชมความยิ่งใหญของนครไตรตรึงษ แลวทานจะประทับใจอยางที่สุด

คําสําคัญ : ไตรตรึงษ

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=1334&code_db=610001&code_type=01
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