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เรื่อง นครไตรตรึงษ เมืองโบราณ ตนกําเนิดอาณาจักรอยุธยา

รายละเอียด

บทนํา

         วัฒนธรรมแรกเริ่มในกําแพงเพชรนัน้ ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเมื่อครัง้สมัยกอนประวัติศาสตร แพร

กระจายครอบคลุมพื้นที่ อําเภอเมือง อําเภอคลองขลุง อําเภอขาณุวรลักษบุรี และอําเภอโกสัมพีนคร เป็นตน

โบราณวัตถุที่พบจากแหลงโบราณคดีในพื้นที่ดังกลาว สามารถเปรียบเทียบลักษณะที่ไดกับหลักฐานทางโบราณคดี

ที่พบจากแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร อาทิ แหลงโบราณคดีบานเกา แหลงโบราณคดีเขาสามเหลี่ยม

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แหลงโบราณคดีโคกพนมดี แหลงโบราณคดีหนองโน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชล

บุรี แหลงโบราณคดี  บานใหมชัยมงคล อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว อําเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ฯลฯ ซึ่งกําหนดอายุราว 6000 – 1500 ปีมาแลว หลักฐานทางโบราณคดีที่พบใน

กําแพงเพชรและมีพัฒนาการมาโดยลําดับจากการเก็บของป า ลาสัตว มีการทําเครื่องมือหินกะเทาะ ภาชนะดิน

เผา เพื่อใชในชีวิตประจําวันสูการเป็นชุมชนที่ เริ่มตัง้ถิ่นฐาน สรางสรรคประดิษฐกรรมเพื่อดํารงชีวิต อาทิ การ

ทําเครื่องมือหินที่มีการตกแตงคมดวยการขัดฝนผิว เพื่อการใชงานการทําภาชนะดินเผา การรูจักนําเสนใย

ธรรมชาติมาผลิตเป็นสิ่งทอเครื่องนุงหม การหลอโลหะประเภทสําริด และเหล็ก ฯลฯ รวมทัง้มีการแลกรับ
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วัฒนธรรมกับชุมชนใกลเคียง ซึ่งนําไปสูการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองในสมัยประวัติศาสตร (พิพิธภัณฑสถานแหงชา

ติ กําแพงเพชร, 2561)

         ในอดตีนับแตสมยักอนประวตัิศาสตร แมน้ําปิงเป็นเสนทางคมนาคมและแหลงทรพัยากรธรรมชาติที่สาํคญั ที่

เชื่อมโยงใหเกิดการสงผานทางวัฒนธรรมระหวางผูคนในภาคเหนือกับภาคกลางและทวีความสําคัญยิ่งขึ้น เมื่อ

เขาสูสมัยประวัติศาสตร เน่ืองจากการตัง้ถิ่นฐานที่สงผลใหเกิดพัฒนาการในชุมชนตางๆ ขึ้นเป็นเมืองหรือรัฐ รวม

ถึงความตองการทรัพยากรธรรมชาติจากปาในเขตภาคเหนือของเมืองในภาคกลาง ขณะที่เมืองในภาคเหนือ

ตองการสินคานําเขาจากดินแดน โพนทะเล และทรัพยากรทางทะเลที่สงผานจากภาคกลาง ดวยทําเลที่ตัง้ซึ่งตัง้

อยูกึ่งกลางระหวางภาคเหนือกับภาคกลาง และดวยภูมิประเทศที่มีแมน้ําปิงไหลผานที่ราบขนาดใหญ น้ําไมไหล

เชี่ยวเกาะแกงไมมาก กําแพงเพชรในอดีตจึงมีความเหมาะสมในการเป็นที่แวะพัก เพื่อขนถายหรือแลกเปลี่ยน

สินคา ทรัพยากรตางๆ ทําใหชุมชนดัง้เดิมบริเวณริมฝ่ังแมน้ําปิง ในเมืองกําแพงเพชร พัฒนาขึ้นเป็นเมือง นับแต

กอนพุทธศตวรรษที่ 19 เชน เมืองไตรตรึงษ เมืองเทพนคร เมืองบางพาน เมืองคณฑี เมืองนครชุม และเมืองชา

กังราว (ตอมาคือ เมืองกําแพงเพชร) เมืองเหลาน้ี ลวนมีคูเมืองกําแพงเพชรลอมรอบและนับถือพุทธศาสนาเป็น

ศาสนาหลัก กําแพงเพชรเป็นพื้นที่หน่ึงซึ่งปรากฏชุมชนโบราณของวัฒนธรรมทวารวดี ที่มีการสรางคูน้ําคันดิน

และโบราณวัตถุที่เกี่ยวเน่ืองในวัฒนธรรมทวารวดี 2 แหง ไดแก เมืองไตรตรึงษ และเมืองโบราณบานคลองเมือง

(พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร, 2561)

นครไตรตรึงษ

         เมอืงไตรตรงึษเป็นอกีหน่ึงชมุชนโบราณที่มีการตัง้ถิน่ฐานอยูบรเิวณรมิแมน้ําปิงตอนลางที่มีลกัษณะใกลเคยีง

กับการตัง้ถิ่นฐานของชุมชนโบราณบริเวณภาคกลางในวัฒนธรรมทวารวดี คือ ตัง้ถิ่นฐานใกลแหลงน้ํามีคูน้ําและ

คันดินลอมรอบ 1-3 ชัน้ ผังเมืองจะมีรูปรางแตกตางกันไป แตมักจะขนานกับทางน้ํา เมื่อพิจารณารวมกับหลัก

ฐานทางดานเอกสารประวัติศาสตรอยางตํานานจามเทวีที่กลาวถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 13 พระนางจามเทวีกษตัริย

แหงเมืองละโวไดอพยพผูคนจากเมืองละโวขึ้นมาเมืองหริภุญชัย โดยใชเสนทางแมน้ําปิงเป็นเสนทางคมนาคม

หลัก ซึ่งสอดคลองกับหลักฐานประเภทโบราณวัตถุที่พบมีความคลายคลึงกับโบราณวัตถุที่พบในลุมแมน้ําเจาพระ

ยา อาทิ ตะเกียงดินเผา ลูกปัดแกว หรือ ลูกปัดหินเป็นตน

         ดงันัน้ การตัง้ถิน่ฐานของเมอืงไตรตรงึษเกดิขึ้นจากปัจจยัสาํคญั คอื ปัจจยัทางดานภมูศิาสตรเมอืงไตรตรงึ

ษตัง้อยูริมแมน้ําปิง แหลงน้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อุปโภคบริโภค จึงทําใหเกิดการใชเสนทางน้ําเป็นเสนทาง

คมนาคมหลักในการติดตอและแลกเปลี่ยนสินคากับชุมชนภายนอก โดยเฉพาะชุมชนในลุมแมน้ําเจาพระยา ซึ่ง

เป็นแผนที่ตําแหนงเมืองไตรตรึงษที่แสดงใหเห็นวา หากเดินทางขึ้นทางทิศเหนือจะก็จะพบเมืองกําแพงเพชร

เมืองนครชุมได หากเดินทางลงทางใตก็จะเจอเมืองดงแมนางเมืองและสามารถลงไปถึงเมืองอื่น ๆ ในบริเวณภาค

กลางไดดวย จากการศึกษาและวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีที่พบบริเวณเมืองไตรตรึงษในชวงเวลาที่ผานชี้ให
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เห็นวาเมืองไตรตรึงษเป็นชุมชนที่มีการอยูอาศัยใน 3 สมัยหลักๆ ไดแก สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย และสมัย

อยุธยา สวนในสมัยรัตนโกสินทรนัน้เมืองไตรตรึงษไดกลายเป็นเมืองราง (คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,

2559) ดังตอไปน้ี

สมัยกอนสุโขทัย

         เมืองไตรตรึงษ เป็นอีกชุมชนโบราณที่มีพัฒนาการมาตัง้แตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย โดยเอกสาร

ประเภทตํานานและพงศาวดาร อาทิ พงศาวดารโยนก ตํานานสิงหนวัติกุมาร ตํานานทาวแสนปม ไดกลาวถึง

เมืองไตรตรึงษในฐานะเมืองที่ถูกสรางขึ้นมาใกลกับเมืองกําแพงเพชรทางดานทิศใต นอกจากน้ียังมีการกลาวถึง

โดยทางออมของการมีอยูและการตัง้ถิ่นฐานของชุมชนริมแมน้ําปิงอยางตํานานจามเทวี รวมทัง้ยังมีขอมูลที่ได

จากการดําเนินขุดคนในบริเวณเมืองไตรตรึงษ ซึ่งพบชิน้สวนภาชนะดินเผา ภาชนะดินเผากนกลม และตะเกียง

ดินเผาแบบโรมันที่คลายคลึงกับที่พบที่ชุมชนโบราณบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี นอกจากน้ียังพบ

ลูกปัดหินและลูกปัดแกว สีเหลือง สม เขียว ฟ า น้ําเงิน ดํา และสีน้ําตาลแดง แวดินเผาที่มีลักษณะคลายกับที่

เมืองจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ซึ่งสามารถเทียบเคียงอายุสมัยจากโบราณวัตถุที่มีลักษณะรวมกัน

วาอยูในชวงของวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) (พีรพน พิสณุพงศ, 2540) จากหลักฐานที่กลาวมา

แสดงใหเห็นวา เมืองไตรตรึงษมีการอยูอาศัยตัง้แตชวงสมัยกอนสุโขทัย โดยสันนิษฐานวามีการเขามาอยูอาศัย

ตัง้แตสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16)

สมัยสุโขทัย

เมืองไตรตรึงษปรากฏรองรอยของการไดรับอิทธิพลของรูปแบบลักษณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่เป็น

ลักษณะเดนของศิลปะสมัยสุโขทัย ไดแก วัดเจดียเจ็ดยอดและวัดวังพระธาตุที่มีเจดียประธานทรงดอกบัวตูมหรือ

ทรงพุมขาวบิณฑ นอกจากน้ี ผลจากการดําเนินงานขุดคนทางโบราณคดีที่ผานมาพบชิน้สวนภาชนะดินเผาที่มี

แหลงผลิตจากสุโขทัย อาทิ เศษภาชนะดินเผาเครื่องสังคโลกแบบเชลียงเคลือบสีเขียวเฉพาะดานในผลิตจาก

แหลงเตาบานเกาะน อยราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 (สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 5, 2544)

สมัยอยุธยา

         ชื่อเมอืงไตรตรงึษ ปรากฏในเอกสารทางประวตัิศาสตร ศลิาหลกัที่ 38 หรอืจารกึกฎหมายลกัษณะโจร (เลข

ทะเบียน สท.17) ซึ่งเป็นกฎหมายอาญาในยุคแรกเริ่มที่อาณาจักรอยุธยา ตราขึ้นบังคับใชในสุโขทัย เชลียง

กําแพงเพชร ทุงยัง้ ปากยม และเมืองสองแคว ในปี ชวงพ.ศ.194 ซึ่งตรงกับสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 พระ

มหากษตัริยแหงอาณาจักรสุโขทัย โดยขอความในจารึกไดปรากฏชื่อเมืองไตรตรึงษในดานที่ 1 ในบรรทัดที่ 9 มี

ขอความวา
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คําจารึก คําอาน
“..เจาเมืองตรายตริง (ษกบั) ดวยนกกปราชราชกวี “..เจาเมืองไตรตรึง (สกับ) ดวยนักปราชญราชกวี
(มีสกุลพ) รรณนงัลงถวายอัญชูลี (พบา (มีสกุลพ) รรณ นัง่ลงถวายอัญชุลี (พระบาท)
เสดจในตรีมุขเสวิยบุญสุกตงักฤตย เสด็จในตรีมุขเสวยบุญสุข ตัง้กฤตย
แลวบเหิงกลายทานเสดจ…ดวยบุรีฝูงพาลแ…” แลวบเหิงกลาย ทานเสด็จ…ดวยบุรีฝูงพาล แ-”

          จากขอความกลาววาแสดงใหเหน็สถานะความเป็นชมุชนเมอืงในโดยมีเจาเมอืงไตรตรงึษเป็นผูปกครอง และ

ยังเป็นคณะประชุมการตรากฎหมายดังกลาวดวย

สมัยรัตนโกสินทร

         ในชวงสมยัน้ีบรเิวณเมอืงไตรตรงึษลดบทบาทลงอยางชดัเจน กลายเป็นเมอืงที่ถกูทิง้ราง เมอืงไตรตรงึษได

ถูกกลาวในพระราชนิพนธจากการเสด็จประพาสของกษตัริย 2 พระองค ไดแก

         1. การเสด็จประพาสเมืองเหนือในรัชกาลที่ 4 สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณได

บันทึกกลาวถึงรัชกาลที่ 4 เมื่อครัง้ยังทรงผนวชไดเสด็จประพาสเมืองเหนือ โดยเสด็จประทับที่เมืองไตรตรึง

ษและไดนมัสการพระธาตุตาลเอน จากบันทึกดังกลาวทําใหทราบวา โบราณสถานในบริเวณเขตเมืองโบราณไตร

ตรึงษ มีวัดเกาอยูหลายแหง แตที่เป็นเจดียใหญพอจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไดนัน้นาจะเป็นเจดียวัดวังพระ

ธาตุ

         2. การเสด็จประพาสตนหรือการเสด็จประพาสเมืองเหนือของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 5 (ปี ร.ศ.125 หรือ พ.ศ.2449 ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเป็นการเสด็จประพาสตน

ครัง้ที่ 2 โดยเสด็จประพาสตนถึงเมืองกําแพงเพชร ระหวางวันที่ 22-26 สิงหาคม พ.ศ.2449 และเสด็จถึงเมือง

ไตรตรึงษ ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2449 ซึ่งทรงบันทึกภาพถายและทรงมีพระราชนิพนธเลาเรื่องไว โดยขอมูล

จากพระราชนิพนธดังกลาวแสดงใหเห็นวา ในชวงเวลานัน้เมืองไตรตรึงษไดกลายเป็นพื้นที่รกราง เต็มไปดวย

หญาสูง ไมมีการเขามาอยูอาศัยของผูคนและไดปรากฏโบราณสถานใน 3 พื้นที่ คือ วัดวังพระธาตุ แนวกําแพงดิน

-คูเมืองไตรตรึงษ และบริเวณภายในเมืองไตรตรึงษ

         นอกจากน้ี มีการสาํรวจที่ไดแสดงใหเหน็วาเมอืงไตรตรงึษยงัคงเป็นเมอืงราง โดยในชวงปี พ.ศ.2496 นาย

ธนิต อยูโพธิ ์ ไดรับการแตงตัง้รวมเป็นอนุกรรมการรวบรวมประวัติศาสตรสุโขทัย โดยมีพระยาอนุมานราชธน

เป็นประธานคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ ไดเขาไปสํารวจโบราณสถานในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย

อุตรดิตถ ตาก กําแพงเพชรและนครสวรรค โดยในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2449 ไดเขาไปดูเมืองไตรตรึงษปรากฏ

วา สภาพโบราณสถานตามภาพถายจากการเสด็จประพาสตนของรัชกาลที่ 5 ไดทรุดโทรมลงไปมาก (ปรากฏ

ขอความในจารึกดานที่ 1 บรรทัดที่ 1-3)

         ปัจจบุนัเมอืงไตรตรงึษเป็นโบราณสถานสาํคญัอกีแหงของจงัหวดักาํแพงเพชร เป็นเมอืงเกาและราง ตัง้อยูที่

บานวังพระธาตุ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง กําแพงเพชร หางจากตัวเมืองกําแพงเพชร ประมาณ 16 กิโลเมตร
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ตัวเมืองอยูทางฝ่ังขวาของแมน้ําปิง เป็นเมืองขนาดเล็กมีคูน้ําคันดินลอมรอบสามชัน้ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผามุม

มน แมจะมีแมน้ําปิงไหลผาน แตไมไดใชลําน้ําเป็นคูเมือง เพราะพบรองรอยคูเมืองเดิมขนานกับแนวแมน้ําปิง

ปัจจุบันแนวกําแพงเมืองดานเหนือที่อยูติดกับแมน้ําปิงบางสวนไดถูกกระแสน้ําเซาะพังทลาย และถูกชาวบานเขา

มาไถปรับทําไรสวนจนเสียหายหลายสวน อีกทัง้พื้นที่สวนใหญจะถูกใชในการทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูก

มันสําปะหลัง เมื่อพิจารณาจากภาพถายดาวเทียมในชวง ปี พ.ศ. 2550-2558 แสดงใหเห็นวามีการ

ทําเกษตรกรรมกันอยางตอเน่ือง

         “เมืองไตรตรึงษเป็นนครแหงแรกของเมืองกําแพงเพชร” ที่หมายถึง เมืองสวรรคชัน้ดาวดึงส มีพระอินทร

เป็นมหาราชาประจําสวรรคชัน้น้ี เป็นเมืองโบราณที่เคยยิ่งใหญ เกรียงไกร ดังคําขวัญที่แสดงถึงความยิ่งใหญใน

อดีตของนครไตรตรึงษวา “เจดียเจ็ดยอดงามสม ทาวแสนปมนามกระเดื่อง วัดวังพระธาตุฟูเฟ่ือง เลื่องลือไกล

ไตรตรึงษ” ดังมีหลักฐานทางประวัติศาสตรแสดงใหเห็นในปัจจุบัน ดังน้ี (สันติ อภัยราช, 2540)

         เจดยีเจด็ยอดงามสม หมายถงึ ภายในกาํแพงเมอืงโบราณของนครไตรตรงึษมีวดัประจาํเมอืง คอื เจดยีเจด็

ยอด ซึ่งเมื่อครัง้พระพุทธเจาหลวงสเด็จประพาสตนกําแพงเพชร ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2499 เมื่อถึงนคร

ไตรตรึงษทรงพระราชนิพนธไววา “วิหารเจดียพังตัง้อยูเบื้องหลัง ถัดเขาไปอีกหนอยหน่ึง เรียกวา เจดียเจ็ดยอด

”

         ทาวแสนปมนามกระเดื่อง หมายถงึ ทาวแสนปม เป็นสญัลกัษณสาํคญัของนครไตรตรงึษ มีนิทานเลากนัมา

วา เจาเมืองไตรตรึงษมีพระธิดาสิริโสภาองคหน่ึงซึ่งเป็นที่รักใครดังดวงแกวตา ทรงพระนามวา นางอุษา ที่ใกล

เมืองไตรตรึงษน้ีมีชายคนหน่ึงซึ่งรางกายเต็มไปดวยป ุมปม ชาวบานเรียกเขาวา นายแสนปมมีอาชีพปลูกผักสวน

ครัวขายเลีย้งตัว มะเขือที่เขาปลูกเอาไวตนหน่ึงมีผลโตนากินเพราะนายแสนปมปัสสาวะรดเป็นประจํา อยูมาวัน

หน่ึงเทวดาดลใจใหพระธิดานึกอยากเสวยมะเขือ พวกนางขาหลวงจึงออกเสาะหาจนมาพบมะเขือในสวนของนาย

แสนปมลูกใหญอวบจึงขอซื้อไปถวาย หลังพระราชธิดาเสวยมะเขือของนายแสนปมไดไมนานก็เกิดตัง้ครรภขึ้น

ทาวไตรตรึงษรูสึกอับอายขายหน าพยายามสอบถามอยางไรพระธิดาก็ไมยอมบอกวา ใครคือพอของเด็กในทอง

ครัน้เมื่อพระกุมารไดเติบโตพอรูความ ทาวไตรตรึงษจึงประกาศใหขุนนางและเหลาราษฎรทัง้หลายใหนําของกิน

เขามาในวัง หากพระกุมารยอมกินของผูใดผูนัน้จะไดเป็นเขยหลวง บรรดาหนุมในเมืองตางรีบเดินทางเขาวัง

พรอมของกินดีๆ นายแสนปมทราบขาวก็เขาวังมาดวยเชนกัน โดยถือเพียงขาวสุกติดมือมากอนเดียวแตพระ

กุมารรับไวเสวย ทาวไตรตรึงษทรงกริว้ที่พระธิดาไปไดกับคนชัน้ไพร มิหนําซํ้ายังอัปลักษณจึงขับไลออกจากวัง

นายแสนปมพาพระธิดากับพระกุมารเดินทางเขาไปหาที่อยูใหม รอนถึงพระอินทรตองแปลงเป็นลิงนํากลองวิเศษ

มามอบให กลองน้ีอยากไดอะไรก็ตีเอาตามสารพัดนึก (บางตํานานวาเป็นฆอง) นายแสนปมอธิษฐานใหป ุมปมตาม

ตัวหายไปแลวตีกลองวิเศษ รางก็กลับเป็นชายรูปงาม จึงตีกลองขอบานเมืองขึ้นมาเมืองหน่ึง ใหชื่อวา เมืองเทพ

นคร และสถาปนาตัวเองเป็นพระเจาแผนดิน ทรงพระนามวา ทาวแสนปม ปกครองไพรฟ าดวยความสงบสุข และ
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เชื่อกันวาราชโอรสของทาวแสนปมคือ พระเจาอูทองกษตัริยผูกอตัง้กรุงศรีอยุธยา จึงทําใหชื่อเสียงของทาวแสน

ปมดังไปทัว่ประเทศ จนกระทัง่พระมงกุฎเกลานําไปพระราชนิพนธ เรื่อง ทาวแสนปม

         วัดวังพระธาตุฟูเฟ่ือง หมายถึง ที่นครไตรตรึงษมีวัดขนาดใหญนอกเมืองไตรตรึงษทางทิศตะวันออกตาม

ลําน้ําปิงมีโบราณสถานขนาดใหญแหงหน่ึง เรียกวา วังพระธาตุ แตกอนที่วัดแหงน้ีเป็นป ารกราง บริเวณพระวิหาร

มีเนินดินและตนไมใหญปกคลุมจนแทบมองไมเห็นพระวิหาร ตอมากรมศิลปากรไดมาบูรณะใหใหมจนมีสภาพ

ปัจจุบัน เหตุผลที่เรียกขานกันวาวังพระธาตุ เพราะหน าวัดเป็นหวงน้ําใหญ เรียกกันโดยสามัญวา วัง และมีความ

เชื่อวา ภายในพระมหาเจดียทรงพุมขาวบิณฑขนาดใหญของวัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจึงมีพระธาตุตัง้อยู เรียก

กันวา วังพระธาตุ

         เลื่องลอืไกลไตรตรงึษ นครไตรตรงึษ ตามตาํนานสงิหนวตัิกุมาร สรางสมยัพระเจาชยัศริิ หรอืพระเจาศริชิยั

เชียงแสน ตามตํานานทาวสนปม และกําเนิดพระเจาอูทอง ปฐมกษตัริยแหงอยุธยา เมี่อราวปีพุทธศักราช 1547

เมืองไตรตรึงษเป็นเมืองที่สงางามตัง้บนชัยภูมิที่เหมาะสม คือ ตําบลมอพระธาตุน้ําทวมไมถึง มีแมน้ําปิงเป็นแนว

คูเมืองผันน้ําจากลําน้ําปิงมาหลอเลีย้งคูเมืองทัง้สามชัน้ ตองตามตํารับพิชัยสงคราม นอกจากน้ีเมืองไตรตรึงษยัง

มีกําแพงสามชัน้ ที่เรียกกันวา ตรีบูร สภาพกําแพงเมืองชัน้ในยังอยูในสภาพที่สมบูรณ คูเมืองยังลึกและงดงาม

มาก กําแพงเมืองชัน้นอกสุดถูกปาดไปเป็นถนนสวนหน่ึง กําแพงชัน้กลางยังพอมีใหเห็นอยูบางเล็กน อย กําแพง

ชัน้ในบางสวนถูกไถเพื่อทําไรน อยหนา ไรมันสําปะหลังไปบาง

สรุป

         จากหลักฐานและรองรอยตามตํานาน พงศวดาร นิยายปรัมปราของเมืองไตรตรึงษ อาทิ พงศาวดารโยนก

ตํานานสิงหนวัติกุมาร ตํานานทาวแสนปม ไดกลาวถึงเมืองไตรตรึงษในฐานะเมืองที่ถูกสรางขึ้นมาใกลกับเมือง

กําแพงเพชร ลวนเป็นหลักฐานที่ยืนยันไดวาเมืองไตรตรึงษเป็นเมืองโบราณที่มีอยูจริงและเป็นเมืองสําคัญมีอายุ

ไมตํ่ากวาสมัยทวารวดี จนถึงรัตนโกสินทรตอนตน ในอดีตเป็นเมืองที่เจริญรุงเรือง เป็นเสนทางคมนาคมหลักใน

การเดินทางระหวางภาคเหนือไปยังภาคกลางที่เชื่อมตอไปยังลุมแมน้ําเจาพระยา อยางไรก็ตาม จวบจนปัจจุบัน

นัน้ยังคงเป็นโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร

คําสําคัญ : นครไตรตรึงษ, วัดวังพระธาตุ, ทาวแสนปม

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=นครไตรตรึงษ_เมืองโบราณ_ตนกําเนิด

อาณาจักรอยุธยา

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-21

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2108&code_db=610001&code_type=01
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