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เรื่อง ทาวแสนปม 3 เรื่อง 3 ที่มา

รายละเอียด

          เรื่อง “ทาวแสนปม” เป็นเรื่องที่เลาขานตอเน่ืองกันมาชานาน กลาวถึงบุรุษผูหน่ึง ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ

เหตุการณของเมืองไตรตรึงษ ซึ่งตัง้อยูในพื้นที่ของตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมืองกําแพงเพชร ในระยะแรก ผู

เขียนรูสึกแปลกใจที่พยายามจะศึกษาเรื่องราวของทาวแสนปม แตละคนที่ใหความรูใหขอมูลแตกตางกันออกไป

ไมเหมือนกัน จึงไดพยายามสืบคนจากเอกสารตาง ๆ จึงรูไดวาสาเหตุที่แตกตางกันนัน้ เกิดจากตนเรื่องหรือ

ขอมูลของเรื่องมาจากหลายแหลง ซึ่งพอที่จะกลาวถึงที่มาและเน้ือเรื่องดังน้ี
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          1. “ทาวแสนปม” จากตํานานพื้นบาน

          2.  “ทาวแสนปม” จากพงศาวดาร

          3. “ทาวแสนปม” จากบทละคร

“ทาวแสนปม” จากตํานานพืน้บาน         

           ประวัติเมืองไตรตรึงษ เป็นเอกสารขององคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง

กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ไดเลาถึงตํานาน “ทาวแสนปม” ไววา

           “นานมาแลว มีชายผูหน่ึง ถูกลอยแพมาติดที่เกาะขี้เหล็ก ซึ่งอยูใตเมืองกําแพงเพชร ชายผูน้ีมี รูปรางนา

เกลียดมีป ุมปมขึ้นเต็มตัว ชาวบานจึงเรียกเขาวา แสนปม และเรียกเกาะขี้เหล็กวา เกาะปม ตามชื่อ แสนปม 

            แสนปมทําไร ปลูกพริก ปลูกมะเขืออยูที่เกาะปมน้ี และมีมะเขือตนหน่ึงอยูหน ากระทอม มีผลใหญมาก

เพราะแสนปมปัสสาวะรดทุกวัน วันหน่ึงพระราชธิดาของเจาเมืองไตรตรึงษเสด็จประพาสที่เกาะปม ทอด

พระเนตรเห็นผลมะเขือก็นึกอยากเสวย จึงรับสัง่ใหนางสนมไปขอเจาของมะเขือที่อยูหน ากระทอมใหนางสนมไป

ถวาย หลังจากพระราชธิดาเสวยผลมะเขือไปไมนานก็ทรงครรภ เจาเมืองไตรตรึงษทรงพิโรธมาก เพราะพระราช

ธิดาไมสามารถบอกไดวาใครเป็นพอ นอกจากเสวยมะเขือของแสนปมเทานัน้ ตอมาพระราชธิดาทรงมีประสูติกาล

เป็นพระโอรสจนเจริญวัยนารัก เจาเมืองจึงรับสัง่ใหเสนาป าวประกาศใหผูชายทุกคนมาเสี่ยงทายเป็นบิดาของพระ

ราชโอรส วาถาผูใดเป็นบิดาขอใหพระราชโอรสคลานเขาไปหา บรรดาผูชายทุกคนไมวาหนุม แก ยาจก หรือ

เศรษฐี ยกเวนแสนปมคนเดียว ตางพากันมาเสี่ยงทายเป็นบิดาของพระราชโอรส แตพระราชโอรสไมไดคลาน

เขาไปหาใครเลย  แมจะใชของลอใจอยางไรก็ตาม เจาเมืองแปลกพระทัย จึงใหเสนาไปตามนายแสนปม ซึ่งยังไม

ไดมาเสี่ยงทายในครัง้น้ีใหมาเขาเฝ า พรอมทัง้ถือขาวเย็นมา 1 กอน เมื่อมาถึงจึงอธิษฐานและยื่นกอนขาวเย็นให

พระราชโอรสก็คลานเขามาหา เจาเมืองจึงยกราชธิดาใหแกแสนปมและใหกลับไปอยูที่เกาะปม

            วนัหน่ึงแสนปมไปทอดแหที่คลองขมิน้ แตทอดแหครัง้ใดกไ็ดแตขมิน้จนเตม็ลาํเรอื แสนปม แปลกใจมาก

เมื่อกลับมาถึงบาน ขมิน้ก็กลายเป็นทองคํา แสนปมจึงนําทองคําไปทําเป็นเปลใหลูก  และตัง้ชื่อลูกวา อูทอง” 

 “ทาวแสนปม” จากพงศาวดาร          

           จากเรื่องเทศนาจุลยุทธการวงศ ์ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส(สมเด็จพระ

สังฆราช พระองคที่ 7 แหงกรุงรัตนโกสินทร) ในหนังสือประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เลม 1 หนา้

189-191 ไดทรงเทศนาเรื่องทาวแสนปม ไวดังน้ี         

           “บดัน้ีจะไดรบัพระราชทานถวายพระสทัธรรมเทศนา ในจลุยทุธการวงศ สาํแดงเรื่องลาํดบั โบราณกษตัรยิ

ในสยามประเทศน้ี อันบุพพาจารยรจนาไววา

            กาลเมื่อพระเจาเชยีงรายพายแพยทุธสงครามแตพระยาสตองเสยีพระนคร พาประชาราษฎรชาวเมอืงเชยีง
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ราย ปลาสนาการมาสูแวนแควนสยามประเทศ ถึงราวปาใกลเมืองกําแพงเพชร  ดวยบุญญานุภาพแหงพระองค

สมเด็จอมรินทรทราธิราชนิมิตพระกายเป็นดาบสมาประดิษฐานอยูตรงหน าชางพระที่นัง่ ตรัสบอกใหตัง้พระนคร

ในที่น้ีเป็นชัยมงคลสถาน บรมกษตัริยก็ใหสรางพระนครลงในที่นัน้ จึงใหน ามชื่อวาเมืองไตรตรึงษ พระองคเสวย

ไอศูริยสมบัติอยูในพระนครนัน้ตราบเทาทิวงคต พระราชโอรส นัดดาครองสมบัติสืบๆ กันมาถึงสี่ชัว่กษตัริย

            ครัง้นัน้ยงัมีบรุษุผูหน่ึง เป็นป มุปมไปทัง้รางกาย ทาํไรปลกูพรกิมะเขอือยูในแดนพระนครนัน้  เกบ็ผลพรกิ

มะเขือขายเลีย้งชีวิต แลมะเขือตนหน่ึงอยูใกลหาง บุรุษนัน้ไปถายปัสสาวะลงที่ริมตนนัน้เป็นนิจ มะเขือนัน้ออก

ผล ผลหน่ึงใหญกวามะเขือทัง้ปวง พอพระราชธิดาไตรตรึงษมีพระทัยปรารถนาจะเสวยผลมะเขือ จึงใหทาสีไปซื้อ

ก็ไดผลใหญนัน้มาเสวย นางก็ทรงครรภ ทราบถึงพระราชบิดาตรัสไตถามก็ไมไดความวาคบหาสมัครสังวาสกับ

บุรุษใด ตอมาพระธิดาประสูติพระราชกุมาร พระรูปโฉมงาม ประกอบดวยลักษระอันบริบูรณ พระญาติทัง้หลาย

บํารุงเลีย้งพระราชกุมารจนโตขึ้น  ประมาณพระชนมสองสามขวบ สมเด็จพระอัยการปรารถนาจะทดลอง

เสี่ยงทายแสวงหาบิดาพระราชกุมาร จึงใหตีกลองปาวรองบุรุษชาวเมืองทัง้หมด ใหถือขนมหรือผลไมติดมือมาทุก

คน มาพรอมกันที่หน าพระลาน ทรงพระอธิษฐานวาถาบุรุษผูใดเป็นบิดาของทารกนัน้ ขอจงทารกน้ีรับเอาสิ่งของ

ในมือแหงบุรุษนัน้มาบริโภคแลวใหอุมกุมารนัน้ออกไปใหทุกคนรับรู บุรุษกายปมนัน้ไดแตกอนขาวเย็นถือมากอน

หน่ึง พระราชกุมารนัน้ก็ เขากอดเอาคอ แลวรับเอากอนขาวมาบริโภค ชนทัง้ปวงเห็นก็พิศวงชวนกันกลาวติเตียน

ตาง ๆ สมเด็จพระบรมกษตัริยก็ละอายพระทัย ไดความอัปยศ จึงพระราชทานพระราชธิดาและพระนัดดาใหแก

บุรุษแสนปม ใหใสแพลอยไปถึงที่ไรมะเขือไกลจากพระนครทางวันหน่ึง  บุรุษแสนปมก็พาบุตรภริยาขึ้นสูไรอัน

เป็นที่อยู ดวยอานุภาพแหงชนทัง้สาม บันดาลใหสมเด็จอมรินทริราช นิมิตกายเป็นวานรน้ําทิพยเภรีมาสงใหนาย

แสนปมนัน้ แลวตรัสบอกวา ทานจะปรารถนาสิ่งใดจงตีเภรีน้ี อาจใหสําเร็จที่ความปรารถนาทัง้สิน้ บุรุษแสนปม

ปรารถนาจะใหรูปปงามจึงตีกลองนัน้เขา อันวาป ุมปมทัง้ปวงก็อันตรธานหาย รูปชายนัน้ก็งามบริสุทธิ ์ จึงนําเอา

กลองนัน้กลับมาสูที่สํานัก แลวบอกเหตุแกภริยา สวนพระนางนัน้ก็กอรปดวยปิติโสมนัส จึงตีกลองนิมิตทอง ให

ชางกระทําอูทองใหพระราชโอรสไสยาสน เหตุดังนัน้พระราชกุมารจึงไดพระนาม ปรากฏวาเจาอูทองจําเดิมแตนัน้

มา

          เมื่อจลุศกัราชลวงได 681 ปี บดิาแหงเจาอทูองราชกุมาร จงึประหารซึ่งทพิยเภรีนิมติเป็นพระนครขึ้นใหมที่

นัน้ ใหนามชื่อวาเทพนคร มีมหาชนทัง้ปวงชวนกันมาอาศัยอยูในพระนครนัน้เป็นอันมาก พระองคก็ไดเสวยไอศูรี

ยสมบัติเมืองเทพนคร ทรงพระนามกรชื่อพระเจาศิริไชยเชียงแสน เมื่อจุลศักราชลวงได 706 ปี พระเจาศิริไชย

เชียงแสนเสด็จดับขันธทิวงคต กลองทิพยนัน้ก็อันตรฐานหาย  สมเด็จพระเจาอูทองราชโอรสไดเสวยราชสมบัติ

แทนพระราชบิดาได 6 พระวัสสา ทรงพระปรารภจะสรางพระนครใหม จึงใหราชบุรุษใหเที่ยวแสวงหาภูมา

ประเทศที่มีพรรณมัจฉาชาติบริบูรณ ครบทุกสิ่ง  ราชบุรุษเที่ยวหามาโดยทักษณิทิศ ถึงประเทศที่หนองโสน กอ

รปดวยพรรณมัจฉาชาติพรอมบริบูรณ  สมเด็จบรมกษตัริยทรงทราบ จึงยกจตุรงคโยธาประชาราษฎรทัง้ปวง มาส
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รางพระนครลงในประเทศที่นัน้ในกาลเมื่อจุลศักราชลวงได 712 ปี ใหนามบัญญัติชื่อวากรุงเทพมหานครนามหน่ึง

ตามนามพระนครเดิมแหงพระราชบิดา ใหชื่อวาทวาราวดี นามหน่ึง เหตุมีคงคาลอมรอบเป็นของเขตดุจเมือง

ทวาราวดี ใหชื่อศรีอยุธยานามหน่ึง เหตุเป็นที่อยูแหงชนชราทัง้สอง อันชื่อยายศรีอายุและตาอุทะยาเป็น สามี

ภริยากัน อาศัยอยูในที่นัน้ ประกอบพรอมดวยนามทัง้สามจึงเรียกวา กรุงเทพหานคร บวรทวาราวดี ศรีอยุธยา

สมเด็จพระเจาอูทองไดราชาภิเษก เสวยสวริยาธิปัตยถวัลราช ณ กรุงเทพมหานคร ทรงพระ นามสมเด็จพระรามา

ธิบดี และวันเมื่อราชาภิเษกนัน้ ไดสังขทักษณิาวรรต ณ ภายใตตนไมหมันในพระ นคร เมื่อแรกไดราชสมบัตินัน้

พระชนมได 37 พระวัสสา แลวใหพระบรมราชาธิราชผูเป็นพระราชวงศ ผูใหญ ตรัสเรียกวาพระเชษฐาธิราชไป

ปกครองสมบัติ ณ เมืองสุพรรณบุรี ใหพระนามพระราเมศวรกุมาร ไปผานสมบัติ ณ เมืองลพบุรี ครัง้นัน้มีเมือง

ประเทศราชขึ้นแกกรุงเทพมหานคร 16 เมือง คือ เมืองมะละกา เมืองชะวาเมืองตะนาวสี เมืองนครศรีธรรมราช 

เมืองทวาย เมืองเมาะตะมะ เมืองเมาะลา เลิง เมืองสงขลา  เมืองจันทรบูร เมืองพระพิศนุโลกย เมืองสุโขทัย

เมืองพิไชย เมืองพิจิตร เมืองสวรรคโลก เมืองกําแพงเพชร เมืองนครสวรรค พระองคทรงสรางพุไทยสวรรคยาวา

ศวิหารและรัตนะวนาวาศรีวิหาร คือวัดป าแกว พระสถิตอยูในราชสมบัติ 20 พระวัสสาก็เสด็จทิวงคต ” 

“ทาวแสนปม” จากบทละคร         

           บทละครเรื่อง “ทาวแสนปม” เป็นพระราชนิพนธในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั  เป็นคาํกลอน

บทละคร ซึ่งเน้ือเรื่องจากบทละครนัน้ ในหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ

ภูมิปัญญากําแพงเพชร หน า 160 ไดอธิบายไวเป็นรอยแกวดังขอความตอไปน้ี

             “เจานครไตรตรงึษองคน้ีน้ีมีธดิานามวาอษุา มีรปูโฉมงดงามรํ่าลอืไปถงึศริชิยัเชยีงแสน  เจาชาย ชนิเสน

ซึ่งเป็นโอรสไดยินขาวก็หลงรักนาง แตเน่ืองจากทัง้สองเมืองน้ีเป็นอริกันมากอน  เจาชายชินเสนจึง ปลอมตนเป็น

ชายอัปลักษณ เน้ือตัวมีป ุมปมขึ้นเต็มไปหมด แลวเขาไปขออาศัยอยูกับตายายที่เฝ าอุทยาน ทายวังนครไตรตรึง

ษไดชื่อเรียกวา “แสนปม” วันหน่ีงนางอุษาออกมาชมสวน  แสนปมแอบดูนางแลวเกิดความรัก จึงนําผักที่ปลูกไว

ไปถวาย เมื่อนางอุษาเห็นแสนปมก็นึกรักเชนเดียวกัน จึงใหพี่เลีย้งนําหมากไปใหเป็นของตอบแทน แสนปมได

สลักมะเขือเป็นสารเกีย้วพารานาสีนางแลวสงไปถวายอีก นางอุษาก็ตอบสารในที่รับรักใสในหอหมากแลวฝากมา

ใหแกแสนปม แสนปมจึงทราบวานางก็รักตนเชนเดียวกัน คืนหน่ึงแสนปมลอบเขาไปหานางในวัง แลวทัง้สอง

ก็ไดอยูรวมกันโดยไมมีใครทราบเรื่องจนกระทัง่นางอุษาตัง้ครรภ 

              ตอมาแสนปมไดทราบขาววาพระเจาศริชิยัเชยีงแสนประชวรหนัก จงึเดนิทางกลบับานเมอืงโดยไมทราบ

วานางอุษาตัง้ครรภ เวลาผานไปนางอุษาใหกําเนิดกุมารหน าตานารัก ยังความทุกขใจมาใหแกเจานครไตรตรึง

ษยิ่งนัก เพราะนางอุษาไมยอมบอกความจริง เจานครไตรตรึงษจึงหาวิธีที่จะใหรูแนวาใครเป็นบิดาของกุมาร จง

ปาวประกาศใหเจาเมืองตาง ๆ รวมทัง้ทวยราษฎรมาพรอมกันที่หน าพระลานพรอมทัง้ใหนําขนมนมเนยติดมือมา

ดวย ถากุมารรับขนมจากมือผูใดก็ใหถือวาผูนัน้เป็นบิดาของกุมารและจะไดอภิเษกกับนางอุษา พระชินเสนไดขาว
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ก็เตรียมรีพ้ลมา ตัง้พระทัยจะอภิเษกกับนางอุษาใหได แลวปลอมตัวเป็นแสนปมพรอมทัง้นําขาวเย็นมากอนหน่ึง

เพื่อใหกุมารเลือก ครัน้ถึงเวลาที่กําหนดจึงใหกุมารเลือกขนมจากบรรดาผูที่นํามา ปรากฏวากุมารรับขาวเย็นจาก

แสนปมไปเคีย้วกินอยางเอร็ดอรอย ทาวไตรตรึงษรูสึกอับอายอยางมาก ดวยความโกรธจึงขับไลนางอุษาออกจาก

เมืองโดยทันที แสนปมจึงแสดงตนใหรูวาตนเอง คือพระชินเสน แลวพานางอุษาและกุมารเดินทางกลับอาณาจักร

ชัยเชียงแสนและอยูรวมกันอยางมีความสุข

”ทาวแสนปม” ไดสรางกษตัริยผูสถาปนากรุงศรีอยุธยา

            “ทาวแสนปม” จากเรื่องเทศนาจุลยุทธการวงศ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ถือวาเป็นหลักฐานที่สําคัญซึ่งนักประวัติศาสตรนําไปสืบคนถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อูทอง

) วาประสูติที่เมืองไตรตรึงษ มีพระราชมารดาเป็นธิดาของเมืองไตรตรึงษเชื้อสายกษตัริยเชียงราย สวนพระราช

บิดานัน้มีพระนามวา “ทาวแสนปม”หรือ “ศิริไชยเชียงแสน” ซี่งจนบัดน้ีนักประวัติศาสตรก็ยังไมสามารถกลาวได

วามีเชื้อสายมาจากที่ใด นอกจากน้ีแลวในเน้ือหาไดกลาวไวอยาง ถูกตองวามีการสรางเมืองเทพนคร ภาพถาย

แสดงที่ตัง้เมืองโบราณไตรตรึงษและเมืองโบราณเทพนคร ตรงขามเมืองไตรตรึงษ

คําสําคัญ : ทาวแสนปม

ที่มา : กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2557). ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ยุค

หิน-ปัจจุบัน (เรียบเรียงจากการสัมมนาและทบทวน เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2557). กําแพงเพชร:

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-02-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1297&code_db=610006&code_type=01
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