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เรื่อง เมืองไตรตรึงษในนิยายปรัมปรา

รายละเอียด

           มีบทละครเรื่อง ทาวแสนปม พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคทรง

สันนิษฐานเพิ่มเติมจากตํานานเรื่องทาวแสนปม ซึ่งทรงพระราชนิพนธเอาไวดังน้ี เมื่อราวจุลศักราช 550 พ.ศ.

1731 มีพระเจาแผนดินไทยองคหน่ึง เป็นเชื้อวงศของพระเจาพรหมมหาราช ทรงพระนามวาทาวไชยศิริ ครอง

เมืองฝางอยู ไดถูกขาศึกจากรามัญประเทศยกมาตีเมือง ทาวไชยศิริสู ไมได จึงหนีลงมาทางใต พบพวกไทยที่

อพยพกันลงมาแตกอนแลว ตัง้อยูตําบลแพรก พวกไทยเหลานัน้หาเจานายเป็นขุนครองมิได จึงอัญเชิญทาวไชย

ศิริขึ้นเป็นขุนเหนือตน ทาวไชยศิริจึงสรางราชธานีใหม เรียกนามวานครไตรตรึงษ ทาวไชยศิริครอง นครไตรตรึง

ษจนทิวงคตเชื้อพระวงศไดครองราชสมบัติสืบมาอีก 4 ชัว่คนทาวไตรตรึงษชัว่ที่ 4 มีราชธิดาอยูองคหน่ึง มีรูป

โฉมงดงามมาก กิตติศัพทเลาลือระบือไปในเมืองตาง ๆ ทราบถึงพระเจานครศรีวิชัย จึงใชทูตไปทาบทามเพื่อขอ

นางนัน้เป็นมเหสีแหงพระชินเสนราชโอรสผูเป็นยุพราช แตทาวไตรตรึงษไมมีราชโอรสก็ปรารถนาจะไดเขยมา

เป็นกษตัริยครองเมืองสืบไป จึงตอบวาถาทาวศรีวิชัยยอมเป็นเมืองขึ้นจึงจะยกพระธิดาใหทาวศรีวิชัยก็ไมยอมจึง
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งดกันไป ครัน้เมื่อราวปีฉลู จุลศักราช 675 พ.ศ.1857 พระชินเสนมีความปรารถนาจะใครเห็นตัวนางธิดาไตรตรึง

ษ จึงลาพระราชบิดาไปยังเมืองไตรตรึงษ แตครัน้จะตรงเขาไปก็เห็นไมสะดวกดวย พระบิดากับทาวไตรตรึง

ษผิดใจกันอยู จึงใชอุบายแปลงตัวเป็นยาจกเอาฝ ุนและเขมาทาใหเป้ือนเปรอะ เอารงคแตมตัวใหดู ประหน่ึงวา

เป็นปมป ุมทัว่ไปทัง้ตัว นุงหมใหปอนแลวก็เขาไปในเมืองไตรตรึงษ ไปอาสารับใชผูเฝ าสวนหลวงอยู เพื่อหาชองดู

ตัวนาง อยูมาวันหน่ึงนางธิดาไตรตรึงษออกไปประพาสสวนหลวง พระชินเสนไปเที่ยวเดินเก็บผลหมาก รากไม

และผักหญาอยู ไดเห็นตัวนางก็มีความรัก จึงเขาไปหาและนําผักไปถวาย นางสังเกตดูพระชินเสนเห็นได วาไมใช

คนไพรจริงจึงใหนางขาหลวงซักดู พระชินเสนก็ใหการแตเพียงวาชื่อนายแสนปม นางสัง่วาใหหมัน่เก็บผัก สง

เขาไปในวัง แลวก็กลับเขาวัง  ฝายพระชินเสนกลับไปถึงที่พักแลว ไตรตรองดูเห็นวาทาทางนางจะมีความรักใคร

บางแตยังไมแนใจ จึง ใชอุบายเอาเหล็กแหลมจารเป็นหนังสือบนมะเขือเป็นถอยคาเกีย้วเลียบเคียงเป็นนัย ๆ

แลวน ามะเขือกับผักอื่น ๆ สงไปใหนางฝ ายนางไดเห็นหนังสือนัน้แลวก็เขียนตอบใสหอหมากฝากไปใหนายแสน

ปม พระชินเสนไดรับหนังสือตอบ เขาใจไดวานางสมัครรักใครในตนเป็นแนแลว จึงเขาไปหานางที่ในวัง และ

พบปะกันหลายครัง้ จนนางตัง้ครรภตอมาพระบิดาของพระชินเสนประชวร พระชินเสนตองรีบกลับไปนครศรีวิ

ไชย เมื่อไปถึงพระบิดาโปรดใหเป็นผูชวยวาราชการ จึงไมมีโอกาสที่จะไปรับนาง ครัน้ ณ วันที่ 2 เดือน 8 ขึ้น 5

คํ่า ปีขาล จุลศักราช 676 พ.ศ. 1857 พระราชธิดาทาวไตรตรึงษประสูติพระโอรสโหรทานายวาจะไดเป็นพระยา

มหากษตัริยทรงเดชานุภาพยิ่งใหญ ทาวไตรตรึงษผูเป็นตา อยากทราบวาใครเป็นบิดาแหงหลาน ถามพระธิดาก็

ไมใหการอยางไรทัง้สิน้ ถามพวกขาหลวงก็ไมมีใครรูเรื่องอะไร คงเป็นแตโจษกันวาตัง้แตไดเสวยมะเขือซึ่งนาย

แสนปม ถวายแลวก็ทรงครรภ ทาวไตรตรึงษทรงไตรตรองดูก็คิดวาผูชายถาไมเป็นคนดี ที่ไหนจะบังอาจลอบลัก

สมัครสังวาสกับพระธิดาเชนนัน้ได จึงคิดหาวิธีที่จะหาบิดาแหงกุมาร โดยปรึกษากับมหาราชครูเป็นที่ตกลงพรอม

กันวาใหป าวประกาศใหบรรดาทวยลูกเจาลูกขุน และทวยราษฎรมาพรอมกันยังหน าพระลานใหถือขนมนมเนย

ติดมือมาแลวอธิษฐานวาถาผูใดเป็นบิดาพระกุมาร ขอใหพระกุมารรับของจากมือผูนัน้ กิตติศัพทคําประกาศทราบ

ไปถึงพระชินเสน จึงใหเตรียมรีพ้ลสกลโยธาเป็นทัพใหญ ตัง้พระทัยวาอยางไร ๆ ก็ตองรับพระธิดามาใหได

           พอใกลถงึนครไตรตรงึษก็สัง่ใหทพัหยดุพกัอยูแลว สัง่อบุายแกขนุพลไวเสรจ็แลวพระชนิเสนจงึแปลงเป็น

นายแสนปมถือขาวเย็นกอนหน่ึงเขาไปยังพระลาน ครัน้ถึงเวลากําหนด ทาวไตรตรึงษก็ออกยังหน าพระลานให

เชิญพระนัดดาออกมาและพระองคทรงตัง้สัตยาธิษฐานแลวก็ใหอุมพระนัดดาไปเที่ยวดูคน พระกุมารก็ไมรับของ

ๆ ใครสักคนเดียว จนกระทัง่นายแสนปมชูกอนขาวเย็นใหจึงไดรับ ทาวไตรตรึงษเห็นหลานรับกอนขาวเย็นของ

นายแสนปมเป็นการผิดคาดคะเนทัง้รูสึกอับอายแกธารกํานัลวาพระธิดาเลนชูกับคนเลวเชนนัน้ ขับพระธิดาออก

จากพระนครโดยทันที และดาวานายแสนปมตาง ๆ นายแสนปมจึงกลาววาถึงขับไลก็ไมวิตกเมืองจะสรางอยูเอง

ใหม สักเทาน้ีก็ได ทัง้ไมมีความเกรงกลัวใครเลยเพราะพอตีอินทเภรีขึ้นรีพ้ลก็จะมีมาเหมือนน้ํามหาสมุทร ทาว

ไตรตรึงษสําคัญวานายแสนปมพูดอวดดีจึงทาใหตีกลอง แสนปมก็ตีกลองอินทเภรีขึ้น 3 ลํา ขณะนัน้ขุนพลแหง
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นครศรีวิไชยไดยินเสียงกลองก็ใหพลโหรองขึ้นตามที่พระชินเสนไดตรัสสัง่ไว ไตรตรึงษตกใจตะลึงหมดทามิรูที่

จะทาประการใดตอไป แลเห็นถนัดวาเสียทาเขาแลวก็ไดแตจายอมทาวเทานัน้ และถึงแมวาจะวิงวอนงอนงอพระ

ชินเสนใหเขาอยูเขาก็คงไมอยู พระชินเสนก็คงเป็นอันไดรับนางและบุตรกลับไปนครศรีวิไชย 

             นิทานเรื่องนายแสนปม ถือเป็นมูลเหตุหน่ึงที่ทาใหผูคนทัง้หลายเชื่อกันวา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

(พระเจาอูทอง) ซึ่งเป็นราชบุตรของนายแสนปมและเป็นรัชทายาทครองเมืองเทพนคร ตอมาได 6 ปี พระเจา

อูทองทรงยายราชธานี ใหมซึ่งมีความบริบูรณพูนสุขกวาเมืองเทพนคร โดยทรงเห็นวาตําบลหนองโสน มีชัยภูมิ

เหมาะสมดี พระเจาอูทองจงสัง่เคลื่อนยายไพรพลลงมาสรางเมืองใหมที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

คําสําคัญ : นิยายปรัมปรา, นิทานพื้นบาน, วรรณกรรมพื้นบาน

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

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-03-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1319&code_db=610006&code_type=01
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