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เรื่อง ตํานานทาวแสนปม

รายละเอียด

บทนํา

         วรรณกรรมที่เป็นผลงานอนัเกดิจากการคดิ และจนิตนากาแลวเรยีบเรยีง นํามาบอกเลา บนัทกึ ขบัรอง หรอื

สื่อออกมาดวยกลวิธีตาง ๆ โดยทัว่ไปแลววรรณกรรมเป็นภาษาศิลป ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมสะทอนใหเห็นถึง

ศิลปะการพูด การคิดคํากลอนและจินตนาการในยุคนัน้ของผูคนในแตละภูมิภาค ซึ้งในแตละภูมิภาคนัน้อาจจะมี

ภาษาหรือจินตการที่แตกตางกันออกไปเน่ืองจากแตละภูมิภาคมีลักษณะพื้นที่หรือศิลปะวัฒนธรรมที่แตกตางกัน

ออกไปและจังหวัดกําแพงเพชรนัน้ก็เป็นหน่ึงในจังหวัดที่มีประวัติความเป็นเกี่ยวของกับวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง

อยางเรื่องทาวแสนปมตํานานทาวแสนปมและบทละครเรื่องทาวแสนปมที่ถูกประพันธขึ้นจากรัชกาลที่ 6 ซึ่งทาว

แสนปมนัน้ในยุคสมัยกอนถูกเลาโดยมีเรื่องที่นาเหลือเชื่อมากจนเกินไปรัชกาลที่ 6 ทรงเห็นถึงเรื่องน้ีจึงไดทรง

รวบรวมขอมูลจากตํานานตาง ๆ ที่ถูกเลากลาวกันมาและทรงประพันธใหกลายเป็นบทละครที่สรางจากเรื่องราว

แกนแทของ นายแสนปม

         บทความน้ีมีวตัถปุระสงคเพื่อศกึษาถงึ ผูแตง ประวตัิวรรณกรรม และเน้ือเรื่องยอทาวแสนปมเพื่อใหเขาใจ
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ถึงแกนของอัตลักษณทางวรรณกรรมทาวแสนปม ตําบลนครไตรตรึงษ จังหวัดกําแพงเพชร

ผูแตง

         ทาวแสนปมน้ีเป็นพระราชนิพนธในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวัรชักาลที่ 6 พระองคทรงวจิารณ

เรื่องทาวแสนปมไวในหนังสือบทละครที่พระองคทรงพระราชนิพนธวา ตํานานเรื่องทาวแสนปมน้ีจะตองมีมูล

ความจริง เพราะอยางน อยศักราชที่ 6 ทรงทิวงคตเป็นของแนนอน แตมีผูเลาตอ ๆ กันมาภายหลัง เลาไปในทาง

ปาฏิหาริยจนเหลือเชื่อ (วนิดา  พรหมชา, 2562, ออนไลน)

         วนัเดอืนปีที่ประพนัธแตงขึ้นในระหวางเมื่อเดนิทางกลบัจากเจดยีพระนเรศวร แขวงเมอืงสพุรรณบรุีไปบาน

โปง แขวงเมืองราชบุรีวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม ตนรางแลวเสร็จ ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธและไดเกลา

กลอมสืบมาอีกแลวเสร็จบริบูรณ ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2456 (พัชลินจ จีนนุน, 2548, ออนไลน)

ประวัติวรรมกรรม

ตํานานที่ 1

         เมื่อราวจุลศักราช 550 พ.ศ.1731 มีพระเจาแผนดินไทยองคหน่ึง เป็นเชื่อวงศของพระเจาพรหมมหาราช

ทรงพระนามวาทาวไชยศิริ (ซึ่งเป็นชื่อมีใชอยูดื่นๆ ขางมัธยมประเทศ) ทรงครองเมืองฝางอยู ไดถูกขาศึกจาก

รามัญประเทศยกมาตีเมือง ทาวไชยศิริสูไมไดจึงหนีลงมาขางใต พบพวกไทยที่อพยพลงมาแตกอนแลวและตัง้

อยูตําบลแพรก พวกไทยเหลานัน้หาเจานายเป็นขุนครองมิได ทัง้ตัง้อยูในภูมิที่กลางระหวางราชอาณาเขตสุโขทัย

กับอูทอง จึงเป็นการหางไกลราชธานีทัง้สองแหง รูสึกวาเหวจึงอัญเชิญพระเจาไชยศิริขึ้นเป็นขุนเหนือตน ทาว

ไชยศิริจึงสรางราชธานีขึ้นใหม เรียกนามวานครไตรตรึงษ พระเจาไชยศิริครองนครไตรตรึงษอยูจนทรงทิวงคต

แลวเชื้อพระวงศไดครองราชยสมบัติสืบมาอีก 4 ชัว่

         ทาวไตรตรงึษชัว่ที่ 4 มีราชธดิาองคหน่ึง ชื่อวานางอษุามีรปูงดงามมาก กติตศิพัทเลาลอืระบอืไปในเมอืงตาง

ๆ ทราบถึงเจานครศรีวิไชย จึงใชทูตไปทาบทามเพื่อขอนางนัน้เป็นมเหสีแหงพระชินเสนราชโอรส ผูเป็นยุพราช

แตทาวไตรตรึงษไมมีราชโอรสก็ปรารถนาจะใหเขยมาเป็นกษตัริยครองเมืองสืบไป จึงตอบวา ถาทาวศรีวิไชย

ยอมเป็นเมืองขึ้นจึงจะยกพระธิดาให ทาวศรีวิไชยก็ไมยอมจึงงดกันไป

         ครัน้เมื่อราว ปีฉลู จลุศกัราช 675 พ.ศ. 1857 พระชนิเสนมีความปรารถนาจะเหน็ตวันางธดิาไตรตรงึษ จงึลา

พระราชบิดาไปยังเมืองไตรตรึงษ ครัน้วาจะตรงเขาไปก็เห็นวาไมสะดวก ดวยพระบิดาและทาวไตรตรึงษผิดใจกัน

อยู จึงใชอุบายแปลงตัวเป็นยาจกเอาฝ ุนและเขมาทาตัวใหเป้ือนเปรอะ เอารงคแตมตัวใหดูประหน่ึงวาเป็นปมป ุม

ทัว่ไปทัง้ตัว แลวก็เขาไปในเมืองไตรตรึงษ ไปอาสารับใชผูเฝ าสวนหลวงอยูเพื่อหาชองทางดูตัวนาง

         อยูมาวนัหน่ึง นางธดิาไตรตรงึษออกไปประพาสสวนหลวง (ซึ่งเทยีบดูตามที่เคยเหน็ ๆ อยูตามเมอืงโบราณมกั

อยูนอกกําแพงเมือง เชนสวนมะมวงทีกรุงสุโขทัยและสวนหลวงที่กรุงเกานัน้ดูเป็นตัวอยาง) พระชินเสนไปเที่ยว
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เดินเก็บผลหมากรากไมและผักหญาอยู จึงไดเห็นตัวนางก็มีความรัก จึงเขาไปหาและนําผักถวาย ฝายนางสังเกต

ดูเห็นพระชินเสนเห็นไดวาไมใชไพรจริง เพราะประการหน่ึงมิไดไหว อีกประการหน่ึงตาจองดูไมหลบเลย นางให

ขาหลวงซักดู พระชินเสนก็ใหการแตเพียงวาชื่อนายแสนปม แตไมบอกวามาแตไหนหรือเป็นลูกเตาเหลาใครเลย

นางอุษานึกในใจวาตองเป็นคนมีตระกูลแปลงตัวมาเป็นแนแท ครัน้จะพูดจาอะไรตอไปก็ไมถนัดจึงสัง่นายแสนปม

วาตอไปใหหมัน่เก็บผักสงเขาไปในวัง แลวนางก็กลับเขาวัง

         ฝายพระชนิเสนกลบัไปถงึที่พกัแลว ไตรตรองดูเหน็ทาทางวานางจะมีความรกัใครบาง แตยงัไมแนใจแท จงึ

ใชอุบายเอาเหล็กแหลมจารเป็นหนังสือบนมะเขือ เป็นถอยคําเกีย้วเลียบเคียงเป็นนัย ๆ แลวนํามะเขือกับผักอื่น

ๆ สงไปใหนาง ฝายนางอุษาไดเห็นหนังสือนัน้แลว ก็เขียนหนังสือตอบใสหอหมากฝากไปใหนายแสนปม พระชิน

เสนไดรับหนังสือตอบ เขาใจไดดีวานางสมัครรักใครในตนเป็นแนแลว จึงเขาไปหานางที่ในวัง (การที่จะเขาวังใน

สมัยโนน ไมเป็นการยากเย็นปานใด เพราะวังคงจะไมมีกําแพงมีแตรัว้ไมอยางบานเรือนคนๆ เราเทานัน้ และราช

มนเทียรและตําหนักก็คงเป็นเรือนฝากระดานทัง้นัน้ ไมเป็นเรือนสูงปานใด) ตอนัน้มาก็คงจะไดพบปะไดเสียอีก

ที่สวนเป็นพื้น และวิธีมีหนังสือเขียนบนมะเขือ จึงเกิดปรากฏขึ้นวานางนัน้โปรดเสวยมะเขือนัก

         อยูมาไดสกัหนอย ก็คงมีเหตุอยางหน่ึงขึ้นเชนพระบดิาประชวร เป็นตน พระชนิเสนตองรบีกลบัไปนครศรีวิ

ไชย เป็นอันยังมิทันที่จะตระเตรียมลักพานางไปดวย และคัน้เมื่อชินเสนกลับไปถึงนครก็คงจะเลยมีขอของขัด

บังเกิดขึ้น เชน พระบิดาโปรดใหเป็นผูชวยวาราชการ เป็นตน จึงเป็นอันยังไมมีโอกาสที่จะจัดการ ไปรับนาง (ถา

ไมมีเหตุเชนกลาวมาแลวน้ีคงไมทิง้ไวจนมีลูก คงตองรีบจัดการพานางหนีเสียกอนจะมีครรภแกจนปิดไมมิดแลว

เป็นแน)

         ครัน้ ณ วนัที่ 2 ขึ้น 5 คํ่า เดอืน 8 ปีขาลจลุศกัราช 676 พ.ศ. 1857 พระราชธดิาทาวไตรตรงึษประสตูิโอรส

องคหน่ึง ซึ่งโหรทํานายตามดวงชะตาวาจะไดเป็นพระยามหากษตัริยทรงเดชานุภาพใหญยิ่ง ทาวไตรตรึงษผูเป็น

ตาจึงอยากจะใครทราบวาใครเป็นบิดาแหงหลานนัน้ ถามพระธิดาก็ไมใหการอยางไรทัง้สิน้ ถามพวกขาหลวงก็

ไมมีใครรูเรื่องอะไรหมด คงเป็นแตโจษกันวาตัง้แตไดเสวยมะเขือซึ่งนายแสนปมถวายแลวก็ทรงครรภ ดังน้ีทาว

ไตรตรึงษทรงไตรตรองดูก็คิดเห็นวา ผูชายถาไมเป็นคนดีที่ไหนจะบังอาจลอบรักสมัครสังวาสกับพระธิดาเชนนัน้

ได เพราะฉะนัน้ถาแมรูตัวแลววาใครเป็นผัวนาง และถาเป็นผูที่พอจะสมควรกันก็จะไดเลยผสมผเสอภิเษกใหเป็น

คูครองกันเสียทีเดียว แตติดขัดขอที่พระธิดาไมยอมบอกตัวผูเป็นผัวนัน้เลย จึงตองคิดเบี่ยงบายหาอุบายที่จะได

รูตัวผัวแหงนางนัน้โดย ปรึกษากับมหาราชครูเป็นที่ตกลงพรอมกันวาใหป าวประกาศวาให เมื่อถึงกําหนดวันนัน้ ๆ

บรรดาทวยลูกเจาขุนมูลนายและทวยราษฎรมาพรอมกันยังหน าพระลาน ใหถือขนมนมเนยติดมือมา แลวก็จะ

ทรงอธิษฐานวาถาผูใดเป็นบิดาพระกุมาร ขอใหพระกุมารรับของจากมือผูนัน้ ทาวไตรตรึงษจะไดยกพระธิดา

อภิเษกใหแกผูที่เป็นพระบิดาพระหลาน (ที่คิดอุบายเชนน้ีก็โดยเชื่อวานางธิดานัน้ อยางไรๆ ก็คงจะไมยอมใหลูก

รับของจากมือผูอื่นนอกจากผัวของตน เพราะถากุมารรับของคนอื่นก็ตองไปจะตองเป็นเมียของเขาอื่นนัน้ ที่ไหน
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จะปลงใจยอมไปได)

         กิตติศัพทคําประกาศแหงทาวไตรตรึงษน้ี ทราบถึงพระชินเสนจึงใหเตรียมรีพ้ลสกลโยธาเป็นทัพใหญตัง้

พระทัยวาอยางไรๆ ก็จะตองรับนางผูเป็นชายามาใหจงได จึงตองเตรียมกําลังไปเพื่อรบไดที่เดียว พอใกลนครไตร

ตรึงษก็สัง่ใหทัพหยุดพักอยูแลวสัง่ใหอุบายแกขุนพลไวเสร็จแลว พระชินเสนจึงแปลงเป็นนายแสนปมถือขาวเย็น

กอนหน่ึงไปเขายังพระลาน

         ครัน้ถึงเวลากําหนด ทาวไตรตรึงษก็ออกยังหน าพระลาน ใหเชิญพระนัดดาออกมา และพระองคทรงตัง้

สัตยาธิษฐานแลวก็ใหอุมพระนัดดาไปเที่ยวดูคน พระกุมารก็ไมรับของๆ ใครสักคนเดียว จนกระทัง่นายแสนปมชู

กอนขาวเย็นใหจึงไดรับ (ซึ่งไมเป็นการอัศจรรยอันใด เพราะนางนมคงจะไดรับคําสัง่มาชัดเจนแลววาใหรับแต

ของจากมือนายแสนปมคนเดียวเทานัน้)

         ทาวไตรตรงึษเหน็หลานรบักอนขาวเยน็ของนายแสนปม เป็นการผดิคาดคะเนทัง้รสูกึอบัอายแกธารกาํนัล วา

พระธิดาเลนชูกับคนเลวเชนนัน้ ก็มีความโกรธขับพระธิดาออกจากพระนครทันที ทัง้ดาวานายแสนปมตาง ๆ นาย

แสนปมจึงกลาววา ถึงขับไลก็ไมวิตก เมืองจะสรางอยูเองใหมสักเทาน้ีก็ได ทัง้ไมมีความ เกรงกลัวใคร เพราะพอ

ตีอินทเภรีขึ้นรีพ้ลก็จะมีมาเหมือนน้ํามหาสมุทร ทาวไตรตรึงษสําคัญวา นายแสนปมพูดอวดดีจึงทาใหตีกลอง

แสนปมก็ตีกลองขึ้น 3 ลา ขณะนัน้ขุนพลแหงนครศรีวิไชยไดยินเสียงกลอง ก็ใหพลโหรองขึ้นตามที่พระชินเสน

ตรัสสัง่ไว (กลองอินเภรีน้ี ตามความเขาใจกันวาเป็นกลองใบใหญ แทจริงเป็นกลองขนาดยอม ซึ่งใชนํากระบวน

พลและตีใหสัญญาณในการทัพ ขาพเจาไดเคยเห็นกลองเชนน้ี ซึ่งเขาใชตีกระบวนมื่อเจาอินทวโรรสสุริยวงศแหง

ขาพเจาเมืองเชียงใหม แตโดยเหตุที่มีชื่อวาอินทเภรี ผูแตงเรื่องแสนปมจึงเหมาวาเป็นกลองของพระอินทรมาให

และเมื่อเป็นกลองพระอินทรเชนน้ี จึงนิมิตไดทัง้พลและพัสดุ แทจริงพระชินเสนคงตีอินทเภรีเพื่อเป็นสัญญาณ

เทานัน้)

         ครัน้เมื่อพระชินเสนตีอินทเภรีขึ้น และพลก็โหรองกองกึกขึ้นเชนน้ีแลว ทาวไตรตรึงษก็คงจะตกใจตะลึง

หมดทามิรูที่จะทําประการใดตอไป แลเห็นถนัดวาเสียทาเขาแลว ก็ไดแตทํายอมเทานัน้ และถึงแมวาจะวิงวอน

งอนงอพระชินเสนใหอยู เขาก็คงไมอยู เพราะดูถูกพอของเขาไวยังไดดาวาตัวเขาเองอีก พระชินเสนก็คงเป็นอัน

ไดรับนางละบุตรกลับไปนครศรีวิไชย

         ตอไปน้ี ในตํานานมีกลาววาทาวแสนปมไดสรางเทพนครขึ้นและขึ้นเสวยราชยในนครนัน้ เมื่อปีมะแม จุล

ศักราช 681 (พ.ศ.1862) ฉะน้ีขาพเจาเขาใจวาจะเป็นการเขาใจผิดดวยเรื่องนามนคร คือเขาใจวาเทพนครเป็น

นามเมืองๆหน่ึง และโดยที่ยังไมพบนามเทพนครมากอนนัน้ จึงเขาใจเอาวาคงเป็นเมืองซึ่งสรางขึ้นใหมดวย

อํานาจอินทเภรี แตถาพิจารณาดูแลวก็จะเป็นไดวาขอน้ีไมมีหลักฐานอันใดเลย เพราะตัวเมืองนัน้ไดพยายามคน

มานักแลว ไมพบเลย และยังแลไมเห็นวาจะสรางลงที่ไหนได แตตรงกันขามมีขอที่จะยกเอามาเถียงไดถึง 2 ขอ

วาเมืองเทพนครไมใชเมืองที่สรางขึ้นใหม คือขอ 1 ทาวแสนปมเมื่อขึ้นครองราชยสมบัติในเทพนครนัน้ ทรง
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พระนามวาพระเจาศิริไชยเชียงแสน เพราะฉะนัน้ควรสันนิษฐานวาไดทรงราชยในเมืองศิริไชยดังไดอธิบายมาแลว

ขอ 2 คําวาเทพนครน้ี สังเกตวาเป็นนามเรียกเมืองหลวง ไมเป็นชื่อจํากัดสําหรับเมืองใดโดยเฉพาะ เชน กรุงเกาก็

เรียกวา “กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยา” และบางกอกก็เรียกวา “กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร

มหินทราโยธยา” ดังน้ีเป็นตัวอยาง แตฝ ายผูแตงตํานานแสนปมหาไดกําหนดขอน้ีไม จึงแตงไปโดยหลงเชื่อใน

ทางปาฏิหาริยอันจําเดิม แตการหลงวา “อินทเภรี” เป็นกลองที่พระอินทรนํามาใหแลวก็เพลินตอมา ถึงแมวาจะ

ยอมกลาวตามตํานานเทพนครเป็นเมืองซึ่งทาวแสนปมสรางขึ้นใหม ก็มีขอควรฉงนอยูในตัวแลว คือตามตํานาน

นัน้วา ครัน้ปีจุลศักราช 681 ทาวแสนปมไดสรางเทพนครเสร็จแลว ขึ้นทรงราชยในนครนัน้ ก็เป็นถึง 5 ปีภาย

หลังสมภพเจาอูทอง ซึ่งถามีบุญญาธิการนิมิตเมืองไดจะรอรัง้อยูทําไมจนถึงปานนัน้ ทําไมไมรีบจัดการสรางเสีย

แตทีแรก จึงนาสันนิษฐานวา แทจริงนัน้พระชินเสน รับนางไปจากไตรตรึงษแลวก็กลับไปอยูนครศรีวิไชยไปใน

ตําแหนงพระยุพราชตามเดิม จนเมื่อปีจุลศักราช 681 พระราชบิดาทิวงคตลง พระชินเสนจึงไดขึ้นครองราชย

สมบัติสืบสันตติวงศเป็นพระเจาศรีวิไชยสืบมา

         สวนขอที่พระโอรสแหงทาวชินเสนมีนามปรากฏวาเจาอูทองหรือพรระเจาอูทองนัน้ ขาพเจาเห็นวานาจะมี

พระนามเชนนัน้ เพราะไดเป็นพระเจาแผนดินในเมืองอูทองนัน้เอง ไมใชเพราะพระบิดาทําเปลทองใหนอนอยาง

เชนที่กลาวมาในตํานาน อันเป็นความเขาใจผิดเน่ืองมาจากความรูตื้นไมรูจักเมืองอูทองละหลงไปในทาง

ปาฏิหาริยแหงอินทเภรีนัน้จนเพลินไปดังอธิบายมาแลว สวนเหตุที่พระโอรสแหงพระเจานครศรีวิไชยไดไปเป็น

พระเจาอูทองขึ้นนัน้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธไววาไปเป็นราชบุตรเขยแลวเลย

ไดครองนคร ซึ่งคิดๆไปก็นาจะเป็นได เพราะนครศรีวิไชยกับอูทองก็อยูระยะใกลๆกัน เดินทางไปอยางสบายๆ

เพียง 4 วันก็ถึง ทัง้ขาพเจายังเชื่อตอไปอีกวา กษตัริยทัง้สองนครจะเป็นญาติกันอยูแลว คือเป็นเชื้อวงศเดียวกัน

แตอยูตางนคร อยางเชนเจาเชียงใหม เจาลําพูน เจาลําปาง ซึ่งเป็นเชื้อวงศพระเจากาวิละทัง้ 3 สกุล ดังน้ีเป็นตัว

อยาง กษตัริยอูทองและศรีวิไชยนัน้คงเป็นเชื้อวงศกษตัริย ซึ่งไดอพยพลงมาขางเหนือเมื่อสิน้สมัยพระเจาอนุรุ

ธเมืองรามัญแลว แตเมื่อลงมาถึงทางใตน้ีแลว จะไดแยกกันตัง้ราชธานีขึ้นเป็นสองแหงพรอมกัน ทัง้ที่อูทองและ

ศรีวิไชย หรือวาในชัน้ตนจะไดตัง้ราชธานีขึ้นแหงเดียวกอน แลวภายหลังรูสึกวาอาณาเขตกวางขวางเกินที่จะแผ

อาณาเขตใหทัว่ถึงตลอดไดจากธานีเดียว จึงแยกออกเป็น 2 แควนและแควนไหนจะเป็นแควนหลวงเดิมนัน้ หา

หลักฐานอันใดประกอบความสันนิษฐานมิได จึงตองยุติไวกอน

         ตามตาํนานแสนปมกลาววา ทาวศริิไชยเชยีงแสนอยูในราชสมบตัิ 25 ปี ทวิงคตเมื่อปีวอก     จลุศกัราช 706

(พ.ศ.1887) เจาอูทองจึงไดขึ้นครองราชยสมบัติในเทพนครสืบพระวงศตอมา ขอน้ีกรมพระดํารงทรงพระดําริวา

จะแปลวาขึ้นเสวยราชยในเมืองอูทองในปีนัน้ แตขาพเจาเห็นวาในตํานานกลาวไวชัดเจนวา ปีจุลศักราช 706 นัน้ 

พระเจาศิริไชยเชียงแสนทิวงคต เจาอูทองผูเป็นเจาโอรสจึงไดสืบราชสมบัติตอพระราชบิดา ดังน้ี ดูของเขาก็เป็น

กิจจะลักษณะอยู พิจารณาดูเทียบศักราชปรากฏวาในปีนัน้พระเจาอูทองมีพระชันษาถึง 30 แลว ขาพเจาจึงเห็นวา
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นาจะสันนิษฐานวา เมื่อทาวชินเสนทิวงคตนัน้พระโอรสไดเป็นราชบุตรเขยทาวอูทองอยูนานแลว บางทีจะตัง้ 10

ปีก็ได และอาจที่จะไดครองเมืองอูทองแตกอนเมื่อทาวชินเสนทิวงคตแลวก็ได ตอเมื่อถึงปีจุลศักราช 706 ทาวชิน

เสนทิวงคตลงแลวพระเจาอูทองจึงไดรับราชสมบัติในนครศรีวิไชยดวย แตเมื่อไดรับราชสมบัติในนครศรีวิไชยน้ี

พระเจาอูทองจะทรงรูสึกวาตัง้ราชธานีอยูที่อูทองสะดวกกวา จึงเลยคงเสด็จอยูที่นัน้ตอไปและสวนแควนศรีวิไชย

ก็เป็นอันยกไปรวมเขาในราชอาณาจักรอันเดียวกัน เพราะฉะน้ีชื่อเมืองศรีวิไชยจึงมิไดปรากฏอยูในจําพวกเมือง

ประเทศราช เมื่อพระเจาอูทองไดทรงอาณาจักรเป็นขุนหลวงแหงพระนครศรีอยุธยา

         พระเจาอทูองนัน้ เป็นอนัตกลงกนัแนแลววาจะเรยีกพระนามตามเมอืง แตสวนพระนามของพระองคเองมีวา

กระไร ไมปรากฏวาไดเคยมีใครไดเดาไวแหงใดเลย เพราะฉะนัน้ขาพเจาขอเดาไวในที่น้ีวา ชื่อพระราม (คือเจา

ราม) โดยอาศัยเกณฑพระนามเมื่อทรงราชยนัน้เอง คือ เมื่อขึ้นทรงราชยในกรุงศรีอยุธยานัน้ ชีพอพราหมณ

ถวายพระนามวา สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจาอยูหัว ขาพเจาเขาใจวาพราหมณคงจะได

ขนานพระนามจากพระนามเดิมของพระองคนัน้เอง มีตัวอยางเชน พระรวงเมืองละโว เมื่อขึ้นทรงราชยในกรุง

สุโขทัย พราหมณก็ถวายพระนามวา พอขุนศรีอินทราทิตย อันเป็นพระนามผูกขึ้นจากคําวา “รวง” หรือ “รุง” ซึ่ง

เป็นพระนามเดิมนัน้เองดังน้ี จริงอยูในพระราชพงศาวดารมีคําอธิบายในเรื่องพระรามรามาธิบดีไววา “เหมือน

ดวยพระนามสมเด็จพระรามนารายณอวตารอันผานกรุงศรีอยุธยาแตการกอนนัน้” แตพระนครศรีอยุธยาไดมีมา

แลวแตกอนที่พระเจาอูทองจะไปสรางพระนครทวาราวดีขึ้นแลว เหตุไฉนจึงไมปรากฏเลยวา ไดเคยมีพระเจา

แผนดินในนครพระนามนัน้ซึ่งทรงพระนามวารามาธิบดี กับยังมีขอควรสังเกตอีกอยางหน่ึงคือ บึงซึ่งอยูในกลาง

พระนครทวาราวดีนัน้ เดิมก็เรียกวาหนองโสน แตตอมาเรียกกันวา บึงพระราม และเรียกกันอยูจนทุกวันน้ี บึงน้ี

จะไดเปลี่ยนชื่อจากหนองโสนเป็นบึงพระรามเมื่อใดหาหลักฐานมิได คงมีหลักฐานอยูแตในสวนวัดซึ่งตัง้อยูริม

หนองนัน้ คือมีกลาวไวในตนแผนดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา “ที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระรามาธิบดี พระ

องคที่สรางกรุงนัน้ใหสถาปนาพระมหาธาตุและพระวิหารเป็นอาราม” ในนามชื่อวัดพระราม จึงสันนิษฐานกันวาบึง

นัน้จะไดเรียกนามไปตามวัดแตขาพเจาจะใครสันนิษฐานตรงกันขามวาวัดเรียกตามบึง และบึงนัน้เปลี่ยนจาก

หนองโสนเป็นบึงพระราม เพราะเป็นที่ซึ่งขุนหลวงรามไดทรงเลือกเป็นที่ตัง้พระนครนัน้เอง

         ความเห็นของขาพเจาในเรื่องเทาแสนปมและสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 มีอยูเชนน้ี นักเลงโบราณคดีจะ

วินิจฉัยอยางไรก็แลวแตจะเห็นสมควร

ตํานานที่ 2

         เรื่องทาวแสนปมเป็นเรื่องหน่ึง ซึ่งผูที่ไดอานแลวมกัรสูกึวาเหลอืที่จะเชื่อได เพราะเหตกุารณที่เป็นไปในเรื่อง

นัน้เต็มไปดวยปาฏิหาริย อันคนเราในสมัยน้ีมักรูสึกตนวามีความรูมากเกินที่จะเชื่อไดเสียแลว เพราะฉะนัน้จึง

ไมมีใครใฝ ใจนึกถึงเรื่องทาวแสนปม พอไดอานแลวก็ทิง้ไมไปพิจารนาตอไปทีเดียว โดยเห็นวาเสียเวลาเปลาใน

การที่จะใชความคิดเพื่อพิจารนาเรื่องเชนน้ี
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         แตทีแ่ทจรงินัน้ถาคดิไปสกัหนอยก็จะรสูกึไดวาอนัที่จรงิควรที่จะอยากรูตอไปอยูบางวาในเรื่อง ทาวแสนปม

นัน้ จะมีความจริงอยูเพียงไร เพราะทาวแสนปมน้ีไมใชคนอื่นไกลเลย เป็นพระบิดาสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

ผูทรงสถาปนากรุงเทพทวาราวดี จะวาไมเป็นคนสําคัญอยางไรได เวนเสียแตวาจะไมเชื่อวาสมเด็จพระรามาธิบดี

เป็นลูกทาวแสนปมอยูแลวก็คงจะตองอยากรูวาทาวแสนปมนัน้แทจริงคือใคร และเรื่องราวของทานผูน้ีจะมีมูล

ความจริงอยูมากน อยเพียงใด

         ขาพเจาอยูในคนจาํนวนพวกซึ่งพอใจจะเชื่อวา เรื่องราวเเหงอจัฉรยิบคุคล อนัมีปรากฏอยูในตาํราตาง ๆ โดย

มากไมใชผูกแตงขึ้นลอย ๆ เป็นนิยายเลาเลน โดยมากยอมมีความจริงเป็นเคาอยูบาง เชน เรื่อง พระรวงสวยน้ํา

กับขอมดําดิน ซึ้งขาพระเจาไดอธิบายมาเรื่องหน่ึงแลวนัน้ เป็นตน ชนิดหน่ึง อีกชนิดหน่ึงเป็นเรื่องซึ่งไทยเราได

มาจากมัธยมประเทศ อยางเชน เรื่องพญากงสพญาพาณ ซึ่งเดินจากมัธยมประเทศไมใชแตทางทิศตะวันออกทัง้

มางมิศตะวันตกก็ไดเดินไป ดังปรากฏอยูในเรื่อง “เอดิโปส” (Ebipos) ในหนังสือโยนก (คริก้) เป็นตน สวนเรื่อง

ทาวแสนปมน้ี สังเกตดูเคาไมเป็นเรื่องซึ่งมาจากตางประเทศ เชนเรื่อง พญากงส พญาพาณ เพราะฉะนัน้ จึงควร

พยายามหาหลักฐานในเมืองเราน้ีเองก็พอไดบาง เพียงพอที่จะใหขาพเจาลองสันนิษฐานเรื่องไดตามที่คาดคะเนวา

จะเป็นจริงอยางไร

         แตกอนที่จะแสดงตามคาํสนันิษฐานของขาพเจาเอง ควรที่จะนําเรื่องตาํนานแสนปมมาเลาไวเป็นสงัเขป ตาม

ขอความที่มีมาในตนหนังสือพระราชพงศาวดารของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตแลว และอธิบายทางวิจารณซึ้งได

ดําเนินมาเป็นลําดับ จนจับเคาหลักฐานไดพอที่จะสันนิษฐานไดนัน้ดวย แลวจึงจะไดแสดงเรื่องตามความ

สันนิษฐานของขาพเจาเองสืบไป หวังใจวาดังน้ีจะเป็นหนทางที่ทําใหผูอานเขาใจงายดีกวาทางอื่น 

วิจารณ

         เรื่องทาวแสนปมตามตํานานมีมาเชนน้ี ทําใหเป็นที่นาจะนึกอยูวา คงตองมีมูลความจริงอยูบาง และอยาง

น อยศักราชปีทิวงคตนัน้ ก็มีเป็นของแนนอนอยูอยางหน่ึงแลว เพราะฉะนัน้เรื่องน้ี แทจริงขาพเจาไดนึกถึงอยู

นานแลว แตยังมิไดเอาใจใสไตรตรองใหลึกซึ้งปานใดนัก จนเมื่อวันที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2456 ขาพเจาได

ไปถึงเมืองอูทอง จึงเกิดโจษกันขึ้นถึงพระเจาอูทอง องคซึ่งภายหลังไดทรงสถาปนากรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา

ขึ้น ณ ตําบลหนองโสนนัน้ วาสกุลของพระองคนัน้เป็นมาอยางไร

         นักเลงโบราณคดีซึ่งอยูดวยกนั ณ ที่นัน้ มีพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระดาํรงราชานุภาพ กบัพระยาโบราณ

ราชธานินทร เป็นอาทิ พรอมดวยตัวขาพเจาลงความเห็นพรอมกันวา ไมใชกําเนิดในวงคกษตัริยเมืองอูทองเป็น

แน เพราะบรรดาหนังสือตํานานตาง ๆ ที่มีกลาวถึงสมเด็จพระรามาธิบดียอมกลาวไวตาง ๆ กัน คือวาเป็นโอรส

นายแสนปม ซึ่งภายหลังไดเป็นพระราขาครองเทพนคร ทรงพระนามวาพระเจาศิริไชยเชียงแสนดังน้ีอยางหน่ึง 

อีกในหน่ึงคือพงศาวดารเหนือวาเป็นลูกโชติกเศรษฐี ซึ่งอาณาประชาราษฎรไดพรอมกันอัญเชิญขึ้นทรงราชยใน

เทพนคร เป็นปัญหาจะควรเชื่ออยางไหน หรือจะไมเชื่อทัง้สองอยาง จึงมีขอควรวิจารณอยูดังตอไปน้ี
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         1. สวนที่วาสมเดจ็พระรามาธบิดีเป็นลกูโชตกิศรษฐนัีน้ไมไดเชื่อเพราะถาเป็นลกูเศรษฐีไฉนจะไดรบัเชญิขึ้น

เป็นพระเจาแผนดิน เพราะจัดวามีอภินิหารอะไรพิเศษอยางที่กลาวในสวนพระรวงนัน้ก็หามิได

         2. ควรเชื่อขางเป็นลกูทาวศริิไชยเชยีงแสนมากกวาและญตัติกนัตอไปวาทาวศริิไชยเชยีงแสนนัน้คงไดทรง

ราชยในนครศิริไชยหรือศริวิไชย (คือที่เรียกนครปฐมบัดน้ี) จึงไดมีนามวาพระเจาศิริไชย ซึ่งถูกตองตามแบบแผน

โบราณอันใชกันมาจนทุกวันน้ี เชนเรียกเจาแกว นวรัฐ วา “เจาเชียงใหม” ดังน้ีเป็นตัวอยาง

         3. คราวน้ีมีปัญหาวา พระเจาศริิไชยเชยีงแสนเองนัน้เป็นลกูเตาเหลาใครอนัเป็นปัญหาที่ตอบยากอยูขอที่วา

เป็นตาขี้ปมคนสามัญอยูคนหน่ีงแลวอยูดี ๆ จะเกิดมีบุญญาธิการขึ้นมาจนไดเป็นพระยามหากษตัริยนัน้ดูเป็นการ

พนวิสัยที่จะเป็นไปได แมแตพระรวงซึ่งกลาววามิอิทธิฤทธิ ์จนไดเป็นพระเจากรุงสุโขทัยนัน้ก็มิใชคนสามัญ เป็น

พอเมืองละโว ซึ่งนับวาเป็นเจาอยูแลว ดังขาพเจาไดอธิบาย มาแลวในเรื่อง “ขอมดําดิน” ของขาพเจานัน้

         4. นามแหงทาวแสนปม ซึ่งมีอยูวาพระเจาศิริไชยเชียงแสนนัน้ ทําใหมีผูอยากใครตอบวา ทาวแสนปมเป็น

กษตัริยวงศเชียงแสนหรือเชียงรา แตเมื่อพิจารณาดูแลว ก็จะแลเห็นขอคัดคานอยูสองสถาน คือ สถานที่หน่ึง แม

ในตํานานแสนปมในตนพระราชพงศาวดารกรุงเกานัน้เอง ก็มิไดกลาววาแสนเป็นเชื้อวงศกษตัริยเชียงแสนหรือ

เชียงราย เป็นแตเป็นผูไดนางธิดาทาวไตรตรึงษ ซึ่งกลาววาเป็นกษตัริยเชียงแสนตางหาก เหตุไฉนจึงจะเอาชื่อ

แหงวงศฝ ายเมียไปใชเรียกตัวเอง ไมมีมูลอันใดเลย สถานที่สอง ตามตํานานโยนก มีขอความปรากฏอยูชัดวา

ขุนเม็งรายเป็นผูสรางเมืองเชียงรายขึ้นเป็นราชธานี และไดอยูที่นัน้กอนแลวจึงไดมาตีเมืองหริกุญไชย แลวจึงได

สรางนครเชียงใหม ขุนเม็งรายน้ีตามจดหมายเหตุของโหรวา สมภพ เมื่อ ณ วัน 1 แรม 9 คํ่า เดือน 3 ปีจอ จุล

ศักราช 600 พุทธศักราช 1871 และสรางเมืองเชียงใหมเมื่อปีวอก จุลศักราช 658 พุทธศักราช 1839 จึงเอา

เชียงใหมเป็นราชธานี จนทิวงคต ขุนไชยสงครามลูกขุนเม็งรายจึงกลับไปอยูที่เมืองเชียงรายตามเดิม สวนเมือง

เชียงแสนนัน้ตามตํานานโยนกวา เมื่อจุลศักราช 689 พุทธศักราช 1870 เจาแสนภู (หลานขุนเม็งราย) ไดราช

สมบัติตอขุนไชยสงครามผูเป็นพระบิดา ขุนแสนภูไดไปสรางเมืองเชียงแสนขึ้นเป็นราชธานี และขุนแสนภูน้ี

ทิวงคตเมื่อจุลศักราช 686 พุทธศักราช 187

         สรปุรวมความวาเมอืงเชยีงรายนัน้ ขนุเมง็รายไดสรางขึ้นในระหวางจลุศกัราช 640 พ.ศ.1821 (ซึ่งเป็นเวลา

ที่ขุนเม็งรายมีนามปรากฏขึ้นแลว) กับจุลศักราช 658 พ.ศ.1839 ซึ่งเป็นปีสรางนครเชียงใหม สวนเมือง

เชียงแสนนัน้ ขุนแสนภูไดสรางขึ้นระหวางจุลศักราช 689 พ.ศ.1870 กับจุลศักราช 639 พ.ศ.1877 แตสมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ 1 ซึ่งเรียกกันวาพระเจาอูทองนัน้ ในจดหมายเหตุของโหรนัน้ สมภพเมื่อ ณ วันที่ 2 ขึ้น 5 คํ่า

เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 676 พ.ศ.1857 เพราะฉะนัน้พระเจาศิริไชยเชียงแสนจะเป็นเชื้อวงศเชียงแสนอันเป็น

เมืองที่สรางขึ้นภายหลังปีสมภพแหงพระโอรสยอมไมไดอยูเอง สวนขอที่วาจะเป็นเชื้อวงศเชียงรายก็ไมถนัดแห

มือนกัน เพราะในตํานานโยนก มีขอความปรากฏชัดเจนอยูวาขุนเม็งรายผูสรางเมืองเชียงรายนัน้มีลูกหลานกี่คน

และไดครองเมืองใด ๆ บาง
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         5. เมื่อพิจารณาดูไดความดังกลาวแลวขางบนน้ี จึงญัตติกันวา พระเจาศิริไชยเชียงแสนไมใชเชื้อพระวงศ

เชียงแสนเชียงรายเป็นแน แตถาเชนนัน้เหตุใดจึงมีคําวาเชียงแสนอยูในชื่อเลา ขอน้ีจะหาสิ่งใดเป็นพยานหลัก

ฐานตอบก็หาไม กรมพระดํารงกับพระยาโบราณขอใหขาพเจาลองคนหานามบุคคลซึ่งใชดื่นๆ อันมีสําเนียงคลายๆ

เชียงแสน ขาพเจาคนพบนามหน่ึงซึ่งใกลพอประมาณคือ “ชินเสน” อันเป็นนามที่พบบอย ๆ ในหนังสือสันสกฤต

และนามวาชินเสนน้ี ถาหากจะเพีย้นเป็น”เชียงแสน”ไปก็อาจเป็นไปได เพราะเป็นคนซึ่งเกิดภายหลังนาน และ

ไมมีความรูลึกซึ้งในเรื่องเมืองเชียงแสน รูแตวาเป็นเมืองโบราณอันหน่ึง ซึ่งเป็นราชธานีเทานัน้ จึงเหมาใหวงศ

สมเด็จพระรามาธิบดีมาจากที่นัน้ เป็นอันไปโดยความรูตื้นเทานัน้ จึงตกลงเป็นอันญัตติวา ทาวแสนปมนัน้เป็นเจา

นายเชื้อกษตัริยนครศิริไชยและบางทีจะชื่อชินเสน แตขอน้ีไมยืนยัน ถาใครหาหลักฐานมาคัดคานเพียงพอวามิได

ชื่อชินเสน ขาพเจาก็จะยอมถอนความสันนิษฐานอันน้ีโดยทันที

         6. เป็นญตัติกนัวาแลววา ขางฝายพระบดิาสมเดจ็พระรามาธบิดี เป็นเชื้อวงศศริิไชย หรอืศรีวิไชย ก็สวนขาง

ฝายพระมารดานัน้จะเป็นเชื้อใดเลา ขาพเจาตอบวา ขาพเจาเชื่อตามขอความในพระราชพงศาวดารสังเขปของ

กรมสมเด็จพระปรมานุชิต ซึ่งกลาวยุติตองกันกับตํานานโยนก และซึ่งขาพเจาไดนํามาลงไวขางหน าน้ีโดยสังเขป

แลว ขาพเจาสมัครจะเชื่อวา พระมารดาพระเจาอูทองเป็นราชธิดาแหงทาวไตรตรึงษ ผูเป็นเชื้อวงศพระยาผูที่หนี

รามัญลงมาจากเมืองฝางนัน้เอง สวนกรมพระดํารงในชัน้ตนทรงทวงวาเมืองไตรตรึงษนัน้หาไมพบ เพราะฉะนัน้

ทรงสันนิษฐานตามนามแหงศิริไชยเชียงแสนวา วงศพระยาฝางนัน้จะไดครองเมืองศรีวิชัยน้ีเอง และพระเจา

อูทองก็ไดกําเนิดในวงศนัน้เอง แตถาเชนนัน้เรื่องแสนปมจะมีมาอยางไร ถาพระเจาอูทองไดกําเนิดมาเป็นปรกติ

มิไดมีเหตุการณแปลกประหลาด เหตุไฉนจึงมีเรื่องแปลกประหลาดเชนเรื่องแสนปมน้ีขึ้น มีขอที่ยังเถียงกันอยูใน

ชัน้ตนเชนน้ี จึงขออธิบายความเห็นทัง้ 2 ฝายดังตอไปน้ี

         กรมพระดาํรงไดทรงแสดงความเหน็ไวในเรื่องเมอืงไตรตรงึษนัน้วา ตามที่กลาวในหนังสอืพงศาวดารยอ วา

พระยาฝางแพแกมทหาราชเมืองสตอง แลวจึงกวาดครอบครัวชาวเมืองอพยพหนีขาศึกลงมาตัง้ราชธานีอยูที่เมือง

แปบ อันเป็นเมืองเการางอยูคนละฟากกับเมืองกําแพงเพชรนัน้ พระองคทรงพิเคราะหดูเห็นวา ธรรมดาการ

สงครามถาพายแพเสียบานเมืองแกขาศึกก็มักจะไดแตหนีเอาตัวรอด ที่จะอพยพไพรบานพลเมืองหนีดวยในเวลา

ขาศึกอยูในชานพระนครนัน้ดูจะยากอยู ตัง้แตเมืองฝางลงมาเมืองกําแพงเพชรทางไกลมากมิใชน อย ถาพระยา

นัน้ไดเสียพระนครแกขาศึกนาจะหนีมาแตกับสมัครพรรคพวก อยางครัง้พระเจากรุงธนบุรีหนีพมาลงไปเมืองชลบุ

รี ลงมาอยูกับพวกไทย ที่ลงมาตัง้อยูกอนแลว พวกไทยเห็นเป็นเจานายจึงยกพระฝางนัน้ขึ้นเป็นขุนในหมูตน

ตามพระดําริของพระดํารงในตอนน้ี ขาพเจาเห็นดวยทุกประการ

         สวนราชธานีที่วาพระยาฝางไดครองนัน้ กรมพระดํารงทรงพระดําริวา จะมิไดอยูที่เมืองแปบที่อยูในแขวง

เมืองกําแพงเพชรนัน้แหงเดียว ทรงพระดําริวานาจะไดครอบครองพระนครศรีวิไชยหรือศิริไชย เพราะประการที่

1 เจาผูที่อพยพจากเมืองฝางนัน้มีนามปรากฏวาไชยศิริ ประการที่ 2 ตามหนังสือเกาที่อางวาตนวงศพระเจาอูทอง
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อพยพลงมาพบเมืองราง จึงตัง้เป็นราชธานีนัน้ เมืองนครปฐมในเวลานัน้ ก็เป็นเมืองรางมาเกือบ 100 ปี ตัง้แต

ครัง้พระเจาอนุรุธมาตีกวาดตอนผูคนเอาไป ประการที่ 3 ตามเน้ือความในพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัววา พระเจาอูทองเป็นราชบุตรเขย แลวไดครองเมืองอูทองกับเมืองนครปฐมอยูใกลกันไป

มาสะดวก อาจรูจักมักคุนไปมาหากันไดงายกวาเมืองเทพนครที่วาอยูใตเมืองกําแพงเพชรอยูมาหนอยหน่ึง ซึ่ง

ตองเดินทางตัง้ 10 วันจึงจะถึงเมืองอูทอง  ประการที่ 4 เมืองตนวงศพระเจาอูทองอพยพลงมา วามาเมื่อ พ.ศ.

1731 มาครองเมืองสืบพระวงศกันตอมาถึง 160 ปีนัน้ ไดเกิดราชอาณาจักรสุโขทัยขึ้นแลวและกษตัริยวงศ

พระรวงไดสรางเมืองนครปุที่ตรงเมืองกําแพงเพชรขึ้นเป็นราชธานี ฝายตะวันตกริมแมน้ําพิง พวกตนวงศของ

พระเจาอูทองถาจะไดครองราชสมบัติอยูในแขวงกําแพงเพชร เมื่อกอนพระรวงตัง้อาณาจักรนัน้เป็นได แตเมื่อ

พระรวงไดตัง้อาณาจักรขึ้นแลว จะครองราชสมบัติซอนกันอยูกับพระรวงไดอยางไร ดวยเหตุเหลาน้ี กรมพระ

ดํารงจึงทรงพระดําริวา ที่กลาวในพระราชพงศาวดารยอของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตวาตนวงศของพระเจา

อูทองครองราชสมบัติอยูในเมืองแปบ แขวงเมืองกําแพงเพชรตลอดมาจนพระเจาอูทองสมภพนัน้เห็นจะไมถูกที่

จริงนาจะลงมาอยูถึงนครปฐม ถาไมใชในชัว่แรก ก็ยายมาในชัว่หลัง

         ดาํริของกรมพระดาํรงเชนน้ี ขาพเจามีความเหน็พองดวยหลายประการ แตที่ขาพเจายงัมีความเหน็แตกตาง

กับพระดําริของทานบางก็มี ดังจะกลาวไดตอไปน้ี

                   ขอที่ 1 ที่วาพระเจาอทูองเป็นเชื้อกษตัรยินครศริิไชยนัน้ขาพเจาเหน็ดวย แตเชื่อวาเป็นขางฝาย พระบิดา

คือทาวแสนปมนัน้เอง แตขางฝ ายพระมารดาเป็นเชื้อกษตัริยนครไตรตรึงษ

                   ขอที่ 2 ขาพเจายงัไมเหน็ดวยในขอที่วาวงศกษตัรยิที่ไดหนีจากเมอืงฝางนัน้ จะไดลงมาถงึนครปฐม หรอื

จะกลาวอีกนัยหน่ึงคือวา เมืองไตรตรึงษมีจริง ไมใชเหลว และไมใชเมืองเดียวกับนครปฐม

                   ขอที่ 3 ที่วาเมอืงไตรตรงึษจะไปตัง้ตดิอยูกบัเมอืงกาํแพงเพชรไมไดนัน้ ขาพเจายอมวาไมได เพราะพวก

พระรวงคงไมยอมใหตัง้อยู แตการที่จะตัง้นครปฐมนัน้ ขาพเจาเห็นจะมีขอขัดของอยู เพราะพระยาฝางนัน้เสีย

นครหนีลงมาไมมีกําลังวังชาอะไร เพราะฉะนัน้เมืองที่จะตัง้ขึ้นก็คงเป็นเมืองยอมๆ คงไมมาเลือกตัง้ขึ้น ณ ที่

เมืองรางอันเป็นนครราชธานีใหญโตมาแตกอนอยางเชนนครปฐมน้ี ทัง้เป็นที่อยูใกลอาณาเขตอูทองซึ่งเขาก็อาจ

ไมยอมใหอยูเหมือนกัน

                   ขอที่ 4 ถาจะถามใหขาพเจาชี้วานครไตรตรงึษนัน้อยูที่ไหน ขาพเจาจะตองเริม่ดวยตอบวาไมใชอยูที่ตรง

ขามฟากน้ํากับเมืองกําแพงเพชร เพราะที่นัน้ไมมีขอมูลวาเป็นเมืองเลย ทัง้เป็นที่ใกลเมืองกําแพงเพชรเกินที่เขา

จะยอมใหตัง้อยูได เพราะฉะนัน้ตองขยับลงมาตามลําน้ําพิงและแควน อย ก็มาพบเมืองเขาเมืองหน่ึง ซึ่งขาพเจา

เห็นวารูปพอจะชี้เป็นไตรตรึงษได คือเมืองสรรค อันตัง้อยูในที่อันเป็นชัยภูมิดีอยูเพราะอยูริมฝ่ังน้ํา เดี๋ยวน้ีก็ยังมี

กําแพงและโบราณสถานและวัตถุอยูเป็นอันมากพอดูได นับวาเป็นเมืองมัน่คงอยู นามแหงเมืองก็ดูลงรอยกัน คือ

เดิมอาจเรียกวานครไตรตรึงษ แลวภายหลังบางทีจะมีเหตุอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งตองขยับขยายเมือง แลวจึง
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เปลี่ยนนามเรียกเป็นสรรค อยางเชนเมืองอูทอง เมื่อขุนหลวงพงัว่ยายลงมาตัง้ใหมก็เรียกนามวาสุพรรณบุรี เพื่อ

ใหสังเกตเห็นวาเป็นคนละเมือง แตชื่อก็แปลไดความอันเดียวกันฉะนัน้ ขอน้ีกรมพระดํารงทรงรับรองดวยแลว

                   แตถาจะเอาแตเพยีงนามอนัคลายกนัเทานัน้ เป็นเกณฑเพื่อชี้วานครไตรตรงึษคอืเมอืงสรรค บางทีนักเลง

โบราณคดีจะยังไมเห็นเพียงพอ ขาพเจาขอชีแ้จงตอไปวาในพระราชพงศาวดารกรุงเกามีขอความปรากฏอยูวา

เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีขึ้นเสวยราชยในกรุงทวาราวดีนัน้ มีเมืองประเทศราชยขึ้น 16 เมือง สวนเมืองสรรคหา

ไดมีอยูดวยไม และเมื่อพิจารณาดูวาเมืองใหญๆ เชนเมืองสุพรรณบุรีและลพบุรีก็ไมมีเหมือนกันฉะน้ีก็พอ

สันนิษฐานไดวา เมืองใดที่นับวาไดรวมอยูในราชอาณาจักรของพระเจาอูทองแลวเป็นอันไมมีชื่ออยูในหมูประเทศ

ราช เพราะฉะนัน้การที่เมืองสรรคไมมีชื่ออยูในหมูประเทศราช  ก็อาจเป็นเพราะเป็นเมืองของตาพระเจาอูทองจึง

นับวาอยูในอาณาเขตแลว ทัง้ตอมาปรากฏในพระราชพงศาวดารวาเมืองสรรคเป็นเมืองลูกหลวงมีเจานายไปครอง

เชนเจาญี่พระยาเป็นตัวอยางอีกประการหน่ึงมีความที่ปรากฏอยูแนนอนอีกวา เมื่อสมเด็จพระเจารามาธิบดีวิวาท

กับสุโขทัยไดขึ้นไปยึดเมืองสรรคไวกอเพื่อเป็นเมืองหน าดาน ดูก็เป็นขอควรอางเป็นพยานไดอีกสถานหน่ึง

                   อน่ึงในคาํจารกึหลกัศลิาของพอขนุรามกาํแหง นามนครไตรตรงึษนัน้หามีไม ซึ่งอาจจะทาํใหนักเลง

โบราณคดีบางคนหยิบยกมาอางเป็นพยานวานครไตรตรึงษนัน้ไมเคยมีเป็นเมืองทีเดียว แตถากลาวเชนนัน้

ขาพเจาจะตองตอบวา นามเมืองตามที่เราเรียกๆกันอยู กาลบัดน้ีก็ไมมีอีกหลายเมือง เพาระในคําจารึกนัน้เรียก

เมืองผิดกับที่เรียกกันอยู ณ บัดน้ีเป็นอันมาก เชนเรียกเมืองพิษณุโลกวา “สระหลวง” และเมืองโอฆบุรี

(พิษณุโลกฝ่ังตะวันออก) วา “สองแคว” ดังน้ีเป็นตน สวนเมืองสรรคนัน้ในศิลาจารึกเรียกวาเมืองแพรก

                   ขอที่ 5 ตามพระดาํริของกรมพระดาํรง ซึ่งทรงแสดงไวในคาํอธบิายเหตกุารณเมื่อกอนสรางกรงุศรีอยธุยา

อันมีอยูหน าหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขานัน้ เป็นเรื่องอันไมมีสาระควรวินิจฉัยทีเดียว คือไม

ทรงเชื่อเรื่องทาวแสนปมนัน้ทีเดียว ทรงเชื่อวาพระเจาอูทองทรงสมภพมาโดยปรกติในพระราชวงศแหงกษตัริย

เมืองฝาง แตขาพเจาไดไตรตรองอยูชานานแลว เห็นวาเรื่องทาวแสนปมนัน้ ดูมีขอความวิจิตรพิสดารมากเกิน

กวาที่จะผูกขึ้นเป็นนิยายเฉยๆ ขาพเจาสมัครจะเชื่อวาเรื่องนัน้มีมูลความจริงอยู แตหาก ผูเลาภายหลังไมมีความ

รูลึกซึ้งปานใด ทัง้ใจยังชอบไปในทางปาฏิหาริยแลว จึงเลาเป็นไปทางปาฏิหาริยมากไป จนเหลือที่จะเชื่อได แตถา

พิจารณาใชความสันนิษฐานเขาบาง ก็พอแลเห็นทางอันนาเชื่อได อยางเชนเรื่อง พระรวงซึ่งไดไปครองเมืองสุโข

ทัย ขาพเจาไดลองอธิบายเรื่องหน่ึงแลวก็ดูมีผูเห็นดวยกับขาพเจาเป็นอันมากจึงทําใหขาพเจาทะนงนึกอธิบาย

เรื่องทาวแสนปมบาง ไดแสดงความเห็นแกกรมพระดํารง และพระยาโบราณราชธานินทร ทานทัง้สองรับรองวา

ชอบกลอยูบาง ขาพเจาจึงกลานํามาแสดง ณ ที่น้ี

ตํานานที่ 3

         พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรในปัจจุบัน นอกจากเคยเป็นที่ตัง้ของเมืองโบราณ เชน ชากังราว นครชุม ยังมีอีก

เมืองหน่ึงคือเมืองไตรตรึงษ ชื่อเมืองไตรตรึงษปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 38 เรียกวาศิลาจารึก กลาวไววา พระ
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เจาไชยศิริเชียงแสนหนีพมามาจากเชียงราย   เป็นผูสรางเมืองไตรตรึงษ เมื่อประมาณ พ.ศ.1500 จากซากกําแพง

เมืองที่ยังปรากฏเห็น พบวาตัวเมืองไตรตรึงษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนานกับแมน้ําปิง ขนาดกวางประมาณ 450

เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร มีทางเขาสูเมือง 2 ทาง

         ภายในกาํแพงเมอืงมีโบราณสถานทางศาสนาหลายแหง วดัสาํคญัในกาํแพงเมอืงมี 2 วดั คอืวดัเจด็ยอด และ

วัดพระปรางค ภายนอกกําแพงเมืองทางดานทิศใตมีวัดขนาดใหญเรียกวา วัดวังพระธาตุ ที่วัดน้ีมีเจดียทรงไทย

หรือทรงพุมขาวบิณฑเป็นเจดียหลัก รอบ ๆ มีเจดียรายทัง้ 5 ทิศ ขุดคนทางโบราณคดีพบลูกปัดหินสีภายใน

บริเวณวัดตะเกียงโบราณแบบโรมัน และชิน้เครื่องเคลือบลายครามขนาดเล็กกระจายอยูทัว่ไป ทุกวันน้ีเมืองไตร

ตรึงษอยูที่บานวังพระธาตุ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมืองกําแพงเพชร

         นอกจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรแลว ไตรตรงึษยงัมีตาํนานเลาขาน ที่องิกบัประวตัศิาสตรถงึกาํเนิดของ

อาณาจักรอยุธยา นัน่คือตํานานเรื่อง 'ทาวแสนปม'เรื่องราวโดยยอมีวา เจาเมืองไตรตรึงษ มีพระธิดาผูทรงสิริโฉม

และที่ใกลเมืองไตรตรึงษน้ีมีชายคนหน่ึงซึ่งรางกายเต็มไปดวยป ุมปม ชาวบานเรียกเขาวา แสนปม มีอาชีพปลูก

ผัก มาวันหน่ึงเทวดาดลใจใหพระธิดานึกอยากเสวยมะเขือ นางขาหลวงพบมะเขือในสวนของแสนปมลูกใหญ

อวบ จึงซื้อไปถวาย หลังจากพระราชธิดาเสวยมะเขือของแสนปมไดไมนานก็เกิดตัง้ครรภขึ้น ทาวไตรตรึงษรูสึก

อับอายขายหน า พยายามสอบถามอยางไรพระธิดาก็ไมยอมบอกวาใครคือพอของเด็ก ครัน้เมื่อพระกุมารเติบโต

พอรูความ ทาวไตรตรึงษจึงประกาศใหขุนนางและเหลาราษฎรทัง้หลายนําของกินเขามาในวัง หากพระกุมารยอม

กินของผูใดผูนัน้จะไดเป็นเขยหลวง บรรดาผูชายทุกคน พากันมาเสี่ยงทายเป็นบิดาของพระราชโอรส แตพระ

ราชโอรสไมไดคลานไปหาใครเลย เจาเมืองจึงใหเสนาไปตามแสนปม ซึ่งยังไมไดมาเสี่ยงทาย แสนปมจึงมาเขา

เฝ า พรอมทัง้ถือกอนขาวเย็นมา 1 กอน เมื่อมาถึงจึงอธิษฐาน และยื่นกอนขาวเย็นให พระราชโอรสก็คลานเขา

มาหา ทาวไตรตรึงษทรงกริว้ ที่พระธิดาไปไดกับคนชัน้ไพรอัปลักษณ จึงขับไลออกจากวัง แสนปมพาพระธิดากับ

พระกุมารเดินทางเขาไปหาที่อยูใหม รอนถึงพระอินทรตองแปลงเป็นลิงนํากลองวิเศษมามอบให กลองน้ีอยากได

อะไรก็ตีเอาตามไดดังสารพัดนึก แสนปมอธิษฐานใหป ุมปมตามตัวหายไปแลวตีกลองวิเศษ รางก็กลับเป็นชายรูป

งาม จึงตีกลองขอบานเมืองขึ้นมาเมืองหน่ึง ใหชื่อวา เมืองเทพนคร และสถาปนาตัวเองเป็นพระเจาแผนดิน ทรง

พระนามวาทาวแสนปม ปกครองไพรฟ าดวยความสงบสุข ทาวแสนปมใชทองคํามาทําเป็นอู(เปล)ใหพระโอรส

และตัง้ชื่อพระโอรสวา 'อูทอง' ตอมาพระเจาอูทองจึงยายเมืองมาสรางกรุงศรีอยุธยา จากความเชื่อมโยงดังกลาว

ทําใหนักประวัติศาสตรบางทาน เรียกชื่อราชวงศอูทอง อีกชื่อวาราชวงศเชียงราย ละเวนจากเรื่องราวในตํานาน

ปัจจุบันแนวคิดที่วาพระเจาอูทองเป็นเชื้อสายราชวงศเชียงราย ยังคงเป็นหน่ึงในหลายแนวคิดเรื่องที่มาของพระ

องค และก็ยังไมถูกตัดออกไป จึงพอจะอนุมานไดทางหน่ึงวา เมืองไตรตรึงษคือ ตนทางแหงกรุงศรีอยุธยานัน่เอง

         ตาํนานของนครไตรตรงึษ อกีเรื่องหน่ึง เลาวา เจานครองคน้ีมีพระธดิา นามวา อษุา มีรปูโฉมงดงาม รํ่าลอืไป

ถึงเมืองศิริไชยเชียงแสน เจาชายชินเสนจึงปลอมตนเป็นชายอัปลักษณ เน้ือตัวมีป ุมปมขึ้นเต็มไปหมด แลวเขาไป
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ขออาศัยอยูกับตายายที่เฝ าอุทยานทายวังนครไตรตรึงษไดชื่อเรียกวา "แสนปม"

         วนัหน่ึงนางอษุาออกมาชมสวน แสนปมแอบมาดูนางแลวเกดิความรกัจงึนําผกัที่ปลกูไวไปถวาย เมื่อนางอษุา

เห็นแสนปมก็นึกรักเชนเดียวกัน จึงใหพี่เลีย้งนําหมากไปใหเป็นของตอบแทน แสนปมไดสลักมะเขือเป็นสาร

เกีย้วพาราสีนางแลวสงไปถวายอีก นางอุษาก็ตอบสารในทีรับรักใสในหอหมากแลวฝากมาใหแกแสนปม แสนปม

จึงทราบวานางก็รักตนเชนเดียวกัน คืนหน่ึงแสนปมลอบเขาไปหานางในวัง แลวทัง้สองก็ไดอยูรวมกันโดยไมมี

ใครทราบเรืองจนกระทัง่นางอุษาตัง้ครรภ

         ตอมาแสนปมไดทราบขาววาพระเจาศริิชยเชยีงแสนประชวรหนัก จงึเดนิทางกลบับานเมอืงโดยไมทราบวา

นางอุษาตัง้ครรภ เวลาผานไปนางอุษาใหกําเนิดกุมารหน าตานารัก ยังความทุกขใจมาใหแกเจานครไตรตรึงษยิ่ง

นัก เพราะนางอุษาไมยอมบอกความจริง เจานครไตรตรึงษจึงหาวิธีที่จะใหรูแนวาใครเป็นบิดาของกุมาร จึงป าว

ประกาศใหเจาเมืองตางๆ รวมทัง้ทวยราษฎรมาพรอมกันที่หน าพระลานพรอมทัง้ใหนําขนมนมเนยติดมือมาดวย

ถากุมารรับขนมจากมือผูใดก็ใหถือวาผูนัน้เป็นบิดาของกุมารและจะไดอภิเษกกับนางอุษา

         พระชนิเสนไดขาวก็เตรยีมรีพ้ลมา ตัง้พระทยัจะอภเิษกกบันางอษุาใหได แลวปลอมตวัเป็นแสนปมพรอมทัง้

นําขาวเย็นมากอนหน่ึงเพื่อใหกุมารเลือก ครัน้ถึงเวลาที่กําหนดจึงใหกุมารเลือกขนมจากบรรดาผูที่นํามาปราก

ฎวากุมารรับขาวเย็นจากแสนปมไปเคีย้วกินอยางเอร็ดอรอย ทาวไตรตรึงษรูสึกอับอายอยางมากดวยความโกรธ

จึงขับไลนางอุษาออกจากเมืองโดยทันที แสนปมจึงแสดงตนใหรูวาตนเองคือ พระชินเสน แลวพานางอุษาและ

กุมารเดินทางกลับอาณาจักรศิริไชยเชียงแสนและอยูรวมกันอยางมีความสุข

         กมุารองคน้ีกลาววามีผนํูาอทูองคาํมาถวาย จงึไดนามวาอูทอง ตอมาไดสรางเมอืงทวารวดีศรีอยธุยา และขึ้น

ครองราชยเป็นปฐมกษตัริยแหงกรุงศรีอยุธยา

         บรเิวณวดัวงัพระธาตุ ดานหน าวดัมีศาลของทาวแสนปมและในบรเิวณวดั มีรปูป้ันทาวแสนปม ที่คนทัว่ไปให

ความเคารพนับถือ ในฐานะเป็นตํานานของทาวแสนปม ผูสรางเมืองเทพนคร ฝ่ังตรงกันขามกับนครไตรตรึงษ มี

ตํานานเลาขานกันมาชานาน

         นอกจากคาํเลาขานของชาวบานแลวทาวแสนปมตามตาํนานในตนพระราชพงศาวดารกรงุเกาฉบบัสมเดจ็พระ

ปรมานุชิตชิโนรส วาในจุลศักราช 681 พ.ศ.1862 ทาวแสนปม ไดไปสรางเมืองใหมขึ้นที่เมืองเทพนครและขึ้น

ครองราชยสมบัติในเมืองเทพนคร ทรงพระนามวาพระเจาสิริชัยเชียงแสนครองราชยสมบัติ 25 ปี สวรรคตเมื่อจุล

ศักราช 706 พ.ศ.1887 ทรงมีพระราชโอรสทรงพระนามวาพระเจาอูทองไดชื่อเชนน้ีเพราะ  พระราชบิดา

นําทองคํามาทําเป็นอูใหนอน จึงขนานนามพระองควาพระเจาอูทองหลังพระเจาอูทองเป็นผูสถาปนากรุงศรีอยุธยา

เป็นเมืองหลวงและทรงพระนามวาสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

บทสัมภาษณ

         จากที่ผูจดัทาํไดลงพื้นที่เกบ็ขอมลูที่ตาํบลไตรตรงึษจงัหวดักาํแพงเพชรจงึไดพบกบัชาวบานชื่อ นายนราธปิ 

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-07 11:22:27 หน า 14

พาสนุก

         บานผมเน้ียจะอยูแถวอาํเภอไตรตรงึษครบัพอดีก็พอจะทราบถงึเรื่องประวตัิของ ทาวแสนปม วามีความเป็น

มาอยางไรผมก็จําไดไมละเอียดมากเทาไหร เทาที่ผมพอจะจําไดก็คือชวงตอนนัน้ผมประมาณมัธยมชัน้ปีที่ 3 ผม

เรียนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตรละทีน้ีครูในโรงเรียนเคาก็เลยสอนแลวก็เลาใหฟังผมก็นึกไดเป็นบางชวงนะครับ

         “ก็เริม่แรกเลยเน้ีย เริม่จากตรงนัน้เลยครบัวดัพระธาตุจะมีแมน้ําฝ่ังตรงเน้ียยงัไมมีสะพานมนัก็เลยแยกแบง

กัน ตรงฝ่ังวัดพระธาตุเน้ียแถบแถวเน้ียเขาจะเรียกกันวา เมืองไตรตรึงษ เมื่อกอนน้ีก็จะมีกษตัริย ผมก็ไมแนใจ

วาเขาชื่ออะไรนะ ผมจะเรียกเขาแทนวาจาวนครไตรตรึงษแทนละกัน ซึ่งจาวนครไตรตรึงษเน่ีย เขามีลูกคนเดียว

คือลูกสาวนะครับ จริง ๆแลวเน่ียทาวแสนปมไมใชคนไตรตรึงษเป็นคนที่ไหนผมก็ไมทราบนะเพราะวาประวัติของ

เขาจริง ๆ เลยเขาโดนลอยแพรมา แลวก็มาติดอยูแถววัดพระธาตุหรือที่เรียกวาเมืองไตรตรึงษน้ีเอง ดวยรูปราง

ลักษณะของเขาเน่ียมีป ุมเต็มตัวหมดเลยสมัยน้ีเขาคงเรียกวา โรคทาวแสนปม ดวยความที่ทาวแสนปมทาวแสน

ปมมาอยูที่เน่ียก็มีแตคนกลัวเพราะเขามีป ุมเยอะ คนก็กลัวก็เลยไมคอยมีญาติ เขาก็เลยสรางกระทอมเล็ก ๆ อยู

ปลูกผักหากินเองชีวิตคนสมัยกอนก็จะประมาณนัน้ แลวก็ดวยที่ความทาวแสนปมเน่ียเขาเป็นที่แบบ คอนขางจะ

มักงายนิดนึง แตเขาขยันนะ เขาจะปลูกผักแถวบานเขาแลวมันจะมีตนมะเขืออยูหน าบานเขา เขาไมคอยชอบเอา

น้ํามารดแตเขาจะชอบปัสสาวะใสแทน แลวที่เน้ียเจาหญิงไมรูเกิดอะไรขึ้นก็ไดออกมานอกเมือง ออกมากับนาง

สนมก็ออกมาเดิน ๆแลวเดินถึงหน าบานของทาวแสนปมดันมาเห็นตนมะเขือ เห็นวาลูกมันใหญมันนากินดีก็เลย

ใหนางสนมเก็บไปแลวทีน้ี หลังจากนัน้ผมก็จําไมคอยไดนะวาเกิดอะไรขึ้นบาง เหตุการณก็จะขามมา เจาหญิงเขา

ทองอยูเฉย ๆ เขาก็ทองขึ้นมาโดยไมทราบวาพอของลูกเป็นใคร     ทัง้ ๆ ที่ยังไมไดแตงงานทางจาวนครไตรตรึง

ษก็เลยรอนใจวามันเกิดขึ้นไดยังจนมาถึงวันคลอดลูกจาวนครไตรตรึงษไมรูจะทํายังไงก็เลยสัง่ทหารใหไปตาม

คนในวังมารวมกันกอนและบอกวาถาเด็กที่ออกมาเน่ียคลานไปหาใคร ก็จะใหคนนัน้เป็นพอพอหลังจากเด็กคลอด

เด็กก็ไมไดคลานไปหาใครเลย แลวที่จาวนครไตรตรึงษก็ไดสัง่ใหทหารตามคนทัง้หมูบานมาในวังเด็กก็ยังไม

คลานไปหาใครจนจาวนครไตรตรึงษถามทหารที่สัง่ใหไปตามคนทัง้หมูบานวาหมดทัง้หมูบานแลวหรือ ทหารจึง

บอกวาเหลืออยูคนเดียวที่ไมมานัน่คือทาวแสนปม จาวนครไตรตรึงษจึงสัง่ใหทหารไปตามทาวแสนปมมาทีน้ีเด็ก

ดีนคลานไปหาทาวแสนปม ทําใหทีน้ีจาวนครไตรตรึงษโกรธมาก โกรธทางเจาหญิงมากเลยขับไลใหเจาหญิงไปอยู

กับทาวแสนปมขางนอกเมือง จนผานมาทาวแสนปมก็ดูแลลูกของเขาเป็นอยางดีแลวจะใหเจาหญิงคอยดูแลเลีย้ง

ลูกสวนตัวเขาจะออกไปทํางานถางไร ทํางานตาง ๆ จนผานมาสักระยะนึงเขาก็ถางหญาอยู เขาถางไปเรื่อยพอหัน

กลับมาหญาก็ขึ้นใหมถางยังไงก็ถางไมหมด ทาวแสนปมก็สงสัยวาตนเหตุมันมาจากอะไร จนกระทัง่ทาวแสนปม

เห็นลิงตัวนึงที่ถือโหมงอยู ถาเห็นตรงศาลทาวแสนปมก็จะเห็นวามีโหมงเยอะ ๆเน้ียคือจุดที่มา ก็คือลิงถือโหมง

แลวทีน้ีทาวแสนปมเห็นทาวแสนปมก็โมโหแลวจับลิงไดก็จะฆาลิง แตลิงนัน้บอกอยาฆาฉันเลย ถาไวชีวิตฉันจะ

ใหโหมงน้ีไปเพราะโหมงน้ีเป็นโหมงวิเศษ ตีหน่ึงที่สามารถจะขออะไรก็ไดอยางนึง ทาวแสนปมเลยไวชีวิตลิงแลว
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ไดโหมงกลับมา ทาวแสนปมเลยลองตีโหมงแลวขอใหป ุมบนตัวเขานัน้หายไป ปรากฏวาป ุมนัน้หายไปหมดทัง้ตัว

เลยทําใหเขากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแลวหลังจากนัน้เขาก็กลับไปบานแลวก็ใชโหมนัน้ตีเพื่อขอเปลทองใหลูก

ไวนอนพอเจาหญิงเห็นก็เกิดสงสัยวาทําไมมีเปลทองไดทัง้ที่บานก็ไมไดมีเงินมาก เจาหญิงเลยถามวาเกิดอะไรขึ้น

ทาวแสนปมก็เลยเลาวาไดโหมงวิเศษมาจากลิงแลวตีใหเจาหญิงดู พอหลังจากปมหายไปทาวแสนปมก็กลายเป็น

ผูชายที่มีรูปรางหน าตาดี หลังจากนัน้ไมนานทางจาวเมืองไตรตรึงษดวยความที่ยังรักลูกสาวก็ยังไดใหทหารเฝ าดู

อยูเรื่อย ๆ ทําใหเห็นวามีผูชายรูปรางหน าดีคนนึงอยูในบานเลยเกิดความสงสัยวาเป็นใครและนําไปบอกจาวเมือง

ไตรตรึงษ สักพักจาวเมืองนครไตรตรึงษก็มาที่บานของทาวแสนปม เจาหญิงอธิบายใหพอฟังวาเกิดอะไรขึ้นแลว

แสดงใหเห็นวาทาวแสนปมนัน้มีโหมงวิเศษหลังจากนัน้ จาวเมืองไตรตรึงษก็ยอมรับในตัวของทาวแสนปมแลว

หลังจากนัน้ก็ใหครอบครัวของลูกสาวกลับเขาไปอยูที่วัง และใหทาวแสนปมใชโหมงวิเศษสรางสะพานขาม

แมน้ําแลวพัฒนาเมืองไตรตรึงษเพราะเมื่อกอนการขามแมน้ํานัน้ไมใชเรื่องงายเพื่อทําการคากับเมืองอื่น”  น้ีคือ

ประวัติความเป็นมาคราว ๆ ที่ผมพอจะจําไดครับ (นราทิป พาสนุก, 2562, สัมภาษณ)

เน้ือเรื่องยอทาวแสนปม

         กลาวถงึเมอืงไตรตรงึษ ซึ่งทาวไตรตรงึษชัว่ที่ มีราชธดิาองคหน่ึง ชื่อวานางอษุามีรปูงดงามมาก กติตศิพัทเลา

ลือระบือไปในเมืองตาง ๆ ทราบถึงเจานครศรีวิไชย จึงใชฑูตไปทาบทามเพื่อขอนางนัน้เป็นมเหสีแหงพระชินเสน

ราชโอรสผูเป็นยุพราช แตทาวไตรตรึงษไมมีราชโอรสก็ปรารถนาจะใหเขย มาเป็นกษตัริยครองเมืองสืบไป จึง

ตอบวาถาทาวศรีวิไชยยอมเป็นเมืองขึ้นจึงจะยกพระธิดาให ทาวศรีวิไชยก็ไมยอจึงงดกันไป

         กาลตอมาพระชนิเสนมีความปรารถนาจะเหน็ตวัพระธดิาของทาวไตรตรงึษ จงึลาพระราชบดิาไปยงัเมอืงไตร

ตรึงษ ครัน้วาจะเขาไปตรง ๆ ก็เห็นวาไมสะดวก ดวยพระบิดาและทาวไตรตรึงษผิดใจกันอยู จึงใชอุบายแปลงตัว

เป็นยาจกเอาฝ ุนและเขมาทาตัวใหเป้ือนเปรอะ เอารงคแตมตัวใหดูประหน่ึงวาเป็นปมป ุมทัว่ไปทัง้ตัว นุงหมใหปอ

น ใชชื่อวาแสนปม แลวก็เขาไปในเมืองไตรตรึงษโดยไปอาสารับใชผูเฝ าสวนหลวงอยูเพื่อหาชองทางดูตัวนางอุษา

         อยูมาวนัหน่ึง นางอษุา ออกไปประพาสสวนหลวง สวนแสนปมไปเทีย่วเดนิเกบ็ผลหมากรากไมและผกัหญา

อยู จึงไดเห็นตัวนางก็เกิดความรัก จึงเขาไปหาและนําผักไปถวาย ฝายนางอุษาสังเกตดูนายแสนปมเห็นวาไมใช

ไพรจริง เพราะประการหน่ึง มิไดไหวตน อีกประการหน่ึงนัน้ นายแสนปมตาจองดูนางไมหลบเลย นางจึงให

ขาหลวงซักดู ก็ไดความแตเพียงวาชื่อนายแสนปมแตไมบอกวามาแตไหน หรือเป็นลูกเตาเหลาใคร นางอุษานึก

ในใจวาตองเป็นคนมีตระกูลแปลงตัวมาเป็นแนแท ครัน้จะพูดจาอะไรตอไปก็ไมถนัดจึงสัง่นายแสนปมวาตอไปให

หมัน่เก็บผักสงเขาไปในวัง แลวนางก็กลับเขาวังฝ ายพระชินเสนไตรตรองจากทาทางของนางก็รูวา นางมีใจตอบ

จึงใชอุบายเอาเหล็กแหลมจารเป็นหนังสือบนมะเขือเป็นถอยคําเกีย้วเลียบเคียงเป็นนัย ๆ แลวนํามะเขือกับผักอื่น

ๆ สงไปใหนาง ฝายนางอุษาไดเห็นหนังสือนัน้แลว ก็เขียนหนังสือตอบใสหอหมากฝากไปใหนายแสนปม พระชิน

เสนไดรับหนังสือตอบก็เขาใจไดดีวานางสมัครรักใครในตนแนแลวมีความบอกเป็นนัย จึงเขาไปหานางที่ในวังตอ
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จากนัน้ก็นัดพบปะไดเสียกันโดยวิธีมีหนังสือเขียนบนมะเขือในการติดตอนัดแนะ จึงเกิดปรากฏขึ้นวานางอุษานัน้

โปรดเสวยมะเขือนัก ตอมาพระชินเสนตองรีบกลับไปนครศรีวิชัย อันเน่ืองมาจากพระบิดาปวย จึงมิทันพานางไป

ดวย ตอจากนัน้ก็มีขอของขัดบังเกิดขึ้นจึงเป็นอันยังไมมีโอกาสที่จะจัดการไปรับนางอุษา จนนางประสูติโอรสโหร

ทํานายตามดวงชะตาวาพระโอรสของนางจะไดเป็นพระยามหากษตัริยทรงเดชานุภาพใหญยิ่ง ทาวไตรตรึงษผู

เป็นตา จึงอยากจะใครทราบวาใครเป็นบิดาของหลาน เพราะถามพระธิดาก็ไมใหการอยางไรทัง้สิน้ ถามพวก

ขาหลวงก็ไมมีใครรูเรื่องอะไร จงเป็นแตโจษกันวาตัง้แตไดเสวยมะเขือซึ่งนายแสนปมถวายแลวก็ทรงครรภ ทาว

ไตรตรึงษทรงไตรตรองเห็นวา ผูชายถาไมเป็นคนดีที่ไหนจะบังอาจลอบรักสมัครสังวาสกับพระธิดาไดถารูตัวและ

เห็นวาเป็นผูที่สมควรกันก็จะไดอภิเษกใหเป็นคูครองกัน จึงคิดหาอุบายที่จะไดรูตัวผัวแหงนางอุษา โดยใหป าว

ประกาศบรรดาทวยลูกเจาขุนมูลนายและทวยราษฎรมาพรอมกัน ใหถือขนมนมเนยติดมือมาแลวก็ทรงอธิษฐาน

วา ถาผูใดเป็นบิดาพระกุมาร ขอใหพระกุมารรับของจากมือผูนัน้ แลวทาวไตรตรึงษจะไดยกพระธิดาอภิเษกให ที่

คิดอุบายเชนน้ีก็โดยเชื่อวาธิดานัน้ อยางไรก็คงจะไมยอมใหลูกรับของจากมือผูอื่นนอกจากผัวของตน เพราะถา

กุมารรับของคนอื่น นางก็ตองตกไปเป็นเมียของคนอื่น ที่ไหนจะปลงใจยอมไดความทราบถึงพระชินเสนจึงจัดทัพ

ใหญตัง้พระทัยจะตองรับนางผูเป็นชายามาใหจงได จึงตองเตรียมกําลังเพื่อรบไดที่เดียว พอใกลนครไตรตรึงษก็

สัง่ใหทัพหยุดพัก และสัง่ใหอุบายแกขุนพลไวแลวพระชินเสนจึงแปลงเป็นนายแสนปมถือขาวเย็นกอนหน่ึงไปยัง

พระลาน ครัน้ถึงเวลากําหนดทาวไตรตรึงษจึงกระทําการตามอุบายที่ออกไว พระกุมารก็ไมรับของใครสักคนเดียว

จนกระทัง่นายแสนปมชูกอนขาวเย็นใหจึงไดรับ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงอธิบายวา ไม

เป็นการอัศจรรย เพราะนางนมคงจะไดรับคําสัง่มาชัดเจนแลววาใหรับแตของจากมือนายแสนปมคนเดียวเทานัน้)

         ทาวไตรตรงึษเหน็เชนนัน้ รสูกึอบัอายเพราะคดิวาพระธดิาเลนชูกบัคนเลวตํ่าชาติ จงึขบัพระธดิาออกจากพระ

นคร ทัง้ดาวานายแสนปมตาง ๆ นานา นายแสนปมจึงกลาววาถึงขับไลก็ไมวิตก เมืองจะสรางอยูเองไดสักเมือง

ไตรตรึงษก็ได ทัง้ไมมีความเกรงกลัวใคร เพราะถาตนตีอินทเภรีขึ้น รีพ้ลก็จะมีมาเหมือนน้ํามหาสมุทร ทาวไตร

ตรึงษสําคัญวา นายแสนปมพูดอวดดีจึงทาใหตีกลอง แสนปมก็ตีกลองขึ้นสามลา กองทัพที่ไดเตรียมอุบายกันไว

นอกเมือง ก็โหรองขึ้น ทาวไตรตรึงษตกใจและรูวาเป็นทัพของพระชินเสนซึ่งปลอมตัวมา มิรูที่จะทําประการใด

ครัน้จะวิงวอนงอนงอพระชินเสนใหอยู เขาก็คงไมอยูเพราะดูถูกพอของเขาไว พระชินเสนจึงไดรับนางอุษาและ

พระราชโอรสกลับไปนครศรีวิชัย (ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาไดทรงพระราชนิพนธเป็นกลอนบทละครจับ

ตัง้แตพระชินเสนทูลลาพระบิดาไปดูตัวนางอุษาในเมืองไตรตรึงษ จึงไดนางกลับมาศรีวิไชยแลวก็จบ) (วนิดา พ

รหมชา, 2562, ออนไลน)

คํากลอนในบทละคร

กลอนแปด ตัวอยาง1.
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         เมื่อนัน้                               นางอุษาเยาวยอดเสนหา

ฟังเรื่องแสนปมเลามา                         กัลยายังแหนงแคลงใจ

คิดวาทาทางจะปิดความ                      เพื่อมิใหวูวามไปใหญ

จึ่งไมเลาความจริงทุกสิ่งไซร                  คงจะคิดรอไวเมิ่อเหมาะการ

คิดพลางทางสัง่พระพี่เลีย้ง                    ใหรับเมี่ยงและหมากหน าหวาน

ไปใหแสนปมอยาไดนาน                       วาประทานมาใหเป็นรางวัล

ตอไปใหหมัน่เก็บผักหญา                      ทัง้มะเขือแตงกวาจัดสรร

สงเขาไปที่ในวังจันทน                        ดังนัน้ความชอบจะตอบแทน

ฯ 8 คํา ฯ

กลอนสี่ ตัวอยาง2.

         เสร็จเขียนกลอนสรรบรรจง          เอามะเขือใสลงตะกราใหญ

หยิบมะเขือแตงกวามาหลายใบ               แซมใสใหพอควรการ

เดชะบุญบุพเพสันนิวาส                        ไปยังราชฐานจอมบุรี

                                                   ฯ 4 คํา ฯ เชิด

บทสรุป

         จากการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องตํานานทาวแสนปม ตําบลไตรตรึงษ จังหวัดกําแพงเพชรพบวา

วรรณกรรมเรื่องทาวแสนปมนัน้เดิมเป็นวรรณกรรมพื้นบานที่มากไปดวยปาฏิหาริย ที่มีการสืบทอดกันทัง้แบบมุข

ปาฐะ และ อมุขปาฐะ จนเป็นเหตุใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงนําขอมูลจากตํานานทัง้ 3 เรื่อง

ที่ไดทราบมา พิจารณาและใชความสันนิษฐานประกอบเขาใหแลเห็นทางอันนาเชื่อไดตามเคาเรื่องที่ทรงสันนิษฐาน

เอง ในรูปแบบของกลอนบทละครขึ้นและใชศิลปะคํากลอนเขามาเพิ่มเติมจนกลายเป็นที่เลาตอกันมารุนสูรุนโดย

จะมีเน้ือเรื่องที่เลาถึงชายคนหน่ึงที่มีป ุมเต็มตัวรูปรางหน าตาอัปลักษณและไดทําใหพระธิดาของจาวไตรตรึงษทรง

ตัง้ครรภและพระธิดาของจาวไตรตรึงษจึงถูกขับไลใหไปอยูทาวแสนปมจนกระทัง้ทาวแสนปมไดกลองวิเศษทําให
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มีพลังวิเศษในการสรรคสรางอะไรไดตามดัง่ใจนึกทาวแสนปมจึงตีขอใหป ุมบนตัวหายไปและกลายเป็นชายรูปงาม

จึงทําใหจาวไตรตรึงษยอมรับและใหทัง้ทาวแสนปมและพระธิดากลับเขามาอยูในวังและใชพลังวิเศษของทาวแสน

ปมในการพัฒนาเมืองไตรตรึงษ

ภาพโดย : https://f.tpkcdn.com/review-source/a4b56e6e-1cf2-3227-8718-587b127dce19.jpg

คําสําคัญ : ทาวแสนปม

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

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-02-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=175&code_db=610006&code_type=01
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