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เรื่อง พระเครื่องสกุลกําแพงเพชร
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รายละเอียด

บทนํา

         บทความน้ีมีวตัถปุระสงคเพื่อศกึษาขอมลูเกีย่วกบัภมูปัิญญาทองถิน่ดานพระเครื่องของจงัหวดักาํแพงเพชร

พระเครื่องกําแพงเพชรมีประวัติความเป็นมายาวนานตัง้แตสมัยสุโขทัยและไดรับความนิยมสืบเน่ืองมาจนถึง

ปัจจุบัน พระเครื่องที่สําคัญและโดงดังมากของจังหวัดกําแพงเพชรก็คือพระเครื่องกรุทุงเศรษฐีที่อยูบริเวณเมือง

เกานครชุม ไดแก กรุวัดบรมธาตุ กรุเจดียกลางทุง กรุวัดพิกุล กรุวัดซุมกอ กรุบานเศรษฐี กรุฤๅษี กรุวัดน อย กรุ

วัดหนองลังกา กรุหัวยาง กรุคลองไพร กรุทาเดื่อ และกรุโนนมวง เป็นตน สวนพระเครื่องที่มีชื่อเสียงมากของกรุ

ทุงเศรษฐีก็คือพระกําแพงซุมกอ พระกําแพงเม็ดขนุน และพระกําแพงพลูจีบ เป็นตน พระกําแพงซุมกอจัดเป็น

หน่ึงในพระเครื่องเบญจภาคีอันเป็นตัวแทนความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนาในยุคสุโขทัยและมีพุทธคุณทาง

ดานโภคทรัพย ซึ่งสะทอนความเป็นเอกลักษณอันเป็นภูมิปัญญาทองถิ่นของพุทธศาสนิกชนสมัยโบราณไดเป็น

อยางดี

ประวัติความเป็นมาพระเครื่องกําแพงเพชร

         กําแพงเพชรในปัจจุบันนัน้ ไดรวมเมืองโบราณไวหลายเมือง เชน เมืองชากังราว เมืองนครชุม เมืองแปบ

เมืองเทพนคร เมืองพาน เมืองคณฑี เมืองพังคา เมืองโกสัมพี เมืองรอ เมืองแสนตอ และเมืองไตรตรึงษ เป็นตน

จังหวัดกําแพงเพชรเจริญรุงเรืองมากในสมัยกรุงสุโขทัยไดมีการสรางวัดวาอารามไวมากมายทัง้ทางดานฝ่ังตะวัน

ออกของแมน้ําปิงและฝ่ังตะวันตกของแมน้ําปิง ตอมาไดมีการรื้อพระศรีรัตนมหาธาตุเจดียที่เมืองนครชุมซึ่งได

พบตํานานการสรางพระพิมพในครัง้น้ีดวย ซึ่งนับวาเป็นการสรางพระพิมพหรือที่เราเรียกวาพระเครื่องไวอยาง

มโหฬารครัง้หน่ึงทีเดียว ไมใชแตพระเครื่องเทานัน้พระพุทธรูปตางๆ และถาวรวัตถุตางๆ ก็คงสรางไวอยาง

มากมายเชนกัน และพระเครื่องที่สําคัญและโดงดังมากของจังหวัดน้ีก็คือพระเครื่องตระกูลทุงเศรษฐีที่อยูบริเวณ

เมืองเกานครชุมนัน่เอง นครชุมเมืองโบราณอยูทางฝ่ังตะวันตกของแมน้ําปิงหลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบันคือ

กําแพงเมืองซึ่งเป็นมูลดินสูง 2-3 เมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผายาวไปตามแมน้ําปิงตามแผนที่ ที่ไดสํารวจไว วัด

บรมธาตุจะอยูใจกลางเมืองพอดี ดานตะวันตกจรดคลองสวนหมากยังมีแนวคันคูอยูบางตอนกวาง 500 เมตรเศษ

กําแพงดานใตมีแนวคันดินเป็นกําแพงเมือง 2 ชัน้ ดานตะวันออกยังมีแนวกําแพงหลงเหลืออยูริมแมน้ํา 150

เมตรเศษ กําแพงมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือพังลงน้ําไปหมด วัดที่อยูในเขตกําแพงเมืองมีอยู 2-3 วัด และวัดที่

อยูนอกกําแพงเมืองอีกหลายวัด ซึ่งอยูในบริเวณทุงเศรษฐี และเป็นที่มาของกรุพระเมืองกําแพงเพชรที่โดงดังมา

จนทุกวันน้ี พระเครื่องจังหวัดกําแพงเพชรกรุพระที่สําคัญๆ พระกรุเมืองกําแพงเพชรของเมืองนครชุมไดแก กรุ

วัดบรมธาตุ กรุเจดียกลางทุง กรุวัดพิกุล กรุวัดซุมกอ กรุบานเศรษฐี กรุฤๅษี กรุวัดน อย กรุวัดหนองลังกา กรุหัว

ยาง กรุคลองไพร กรุทาเดื่อ และกรุโนนมวง เป็นตน พระเครื่องที่มีชื่อเสียงมากของกรุทุงเศรษฐีก็คือพระกําแพง
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ซุมกอ พระกําแพงเม็ดขนุน พระกําแพงพลูจีบ เป็นตน นอกจากน้ียังพบพระเครื่องตางๆ ที่เป็นที่นิยมทัง้สิน้ก็คือ

พระกําแพงกลีบจําปา พระกําแพงเปิดโลก พระกําแพงกลีบบัว พระยอดขุนพล พระกําแพงเม็ดมะลื่น พระนาง

กําแพงพิมพตางๆ เป็นตน พระที่พบในบริเวณทุงเศรษฐีน้ี ถาเป็นพระเน้ือดินเผาแลวจะมีเน้ือหาที่ละเอียดออน

หนึกนุมเป็นพิเศษ จนกลาวกันติดปากวา "เน้ือทุง" ซึ่งหมายถึงพระเน้ือดินที่ละเอียดหนึกนุมนัน่เอง (แทน

ทาพระจันทร, มปป, ออนไลน) 

ประเภทของพระเครื่องกําแพงเพชร

         ในบรรดาพระเครื่องของจงัหวดักาํแพงเพชร พระกาํแพงซมุกอพมิพใหญมีกระหนก (กระหนกหมายถงึลวด

ลาย) พระกําแพงซุมกอพิมพใหญไมมีกระหนก (ซุมกอดํา) และพระกําแพงลีลาเม็ดขนุน เป็นพระยอดนิยมของ

พระเครื่องจังหวัดกําแพงเพชร พระเครื่องกําแพงเพชรมีมากมายหลายชนิดเรียกชื่อตาง ๆ กัน ดังน้ี (ฐานขอมูล

ทองถิ่น มรภ.กําแพงเพชร, ออนไลน) 

         1. เรียกชื่อตามสถานที่ หรือกรุที่พระเครื่องบรรจุอยู เชน กําแพงทุงเศรษฐีใชเรียกชื่อพระเครื่องทุกชนิดที่

ไดจากบริเวณเมืองเกาฝ่ังตะวันตกที่เรียกกันวา“ทุงเศรษฐี”และวงการนักพระเครื่องทัว่ไป เมื่อกลาวถึงพระ

กําแพงเพชรหรือพระที่อื่นคลายพระกําแพงเพชร ก็เติมคําวา“กําแพง”ลงขางหน า ชื่อพระนัน้ ๆ เชน เรียกพระลี

ลาศ(เดิน)ของจังหวัดกําแพงเพชรวา “กําแพงเขยง” เรียกพระสุพรรณวา“กําแพงเขยงสุพรรณ”พระกําแพงเพชร

ที่มีลักษณะคลายกับพระอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงมากอนเรียกชื่อตามนัน้ เชน กําแพงทามะปราง

         2. เรยีกชื่อตามพทุธลกัษณะอาการขององคพระ เชน กาํแพงลีลาศ (หรอืเรยีกอกีอยางหน่ึงวา “กาํแพงเขยง

” เพราะดูอาการเดินนัน้เหมือนเขยงพระบาทขางหน่ึง) กําแพงประทานพร กําแพงนาคปรก เป็นตน

         3. เรยีกตามสณัฐานของพระ เชน กาํแพงเมด็ขนนุ กาํแพงพลูจบี กาํแพงกลบีจาํปา กาํแพงกลบีบวั กาํแพง

เม็ดมะเคล็ด เป็นตน

         4. เรียกตามลักษณะประภามณฑล หรือซุมของพระ เชน กําแพงซุมกอ กําแพงซุมแกว เป็นตน

         5. เรียกตามเน้ือวัสดุที่สราง เชน วานหน าเงิน วานหน าทอง และกําแพงสําริด เป็นตน

         6. เรียกชื่อตามจํานวนพระ เชน กําแพงสอง กําแพงสาม กําแพงหาพระองค กําแพงสิบชาติ กําแพงหารอย

เป็นตน

กรุพระตางๆ ในจังหวัดกําแพงเพชร

         จากการไดลงภาคสนามของ อ.แป ะ สายไหม ที่เคยขบัรถไปจงัหวดักาํแพงเพชรเพื่อศกึษาสถานที่จรงิพรอม ๆ

กับการไปหาเชาพระจากคนในทองถิ่นพบวาจํานวนกรุทัง้หมดที่มีการกลาวถึงแตไมมีใครรวบรวมไว อ.แป ะ

รวบรวมได 53 กรุ ถาถามวาทุกกรุมีพระซุมกออยูดวยหรือไม คําถามน้ีตองหาคําตอบตอไปในจํานวน 53 กรุน้ีจะ

มีกรุทุงเศรษฐีรวมอยูดวยมีจํานวน 9 กรุ และไมมีใครกลายืนยันวาในจํานวนทัง้ 9 กรุนัน้จะมีพระซุมกอรวมอยู
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ดวยทุกกรุ ที่เป็นเชนน้ีเพราะไมมีการยืนยันจากผูขุดพบพระซุมกอ (เกง กําแพง, ออนไลน) สวนวิธีการแบงชนิด

ของกรุโดยทัว่ไปอาศัยเสนลําน้ําแมปิงเป็นหลัก แนวลําน้ําแมปิงไหลจากเหนือลงใต ใหนับทางฝ่ังขวาของ

ลําน้ําซึ่งเป็นทุงกวางอยูตรงขามตัวเมืองกําแพงเพชรเรียกวาทุงเศรษฐี หรือกรุทุงเศรษฐี และ อีกสองกรุที่จะ

กลาวไวในบทความน้ีก็คือ กรุงเมือง และกรุนอกทุง

         กรุทงุเศรษฐี (9 กรุ) 1) วดัพระบรมธาตุ 2) วดัหนองพกิลุ (นิยมเรยีกสัน้ ๆวา วดัพกิลุ) 3) วดัซมุกอ หรอืนา

ตาคํา 4) บานเศรษฐี 5) วัดฤาษี 6) วัดน อย หรือ ซุมกอดํา 7) วัดหนองลังกา 8) วัดเจดียกลางทุง 9) วัดหัวยาง

         กรุเมือง (20 กรุ) สวนฝ่ังซายของลําน้ําปิงซึ่งเป็นที่ตัง้ของอําเภอเมืองและเป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร

กําแพงเพชร รวมทัง้พระราชวังเกาที่มีวัดพระแกวอยูภายในดวยรวมเรียกวา กรุเมือง มีจํานวนทัง้สิน้ 20 กรุ

ตัวอยางชื่อกรุในกรุเมืองที่มีชื่อเสียง เชน กรุวัดพระแกว กรุวัดพระธาตุ กรุวัดป ามืด กรุวัดชางลอม กรุวัดอาวาส

นอย กรุวัดอาวาสใหญ กรุวัดตะแบกลาย กรุวัดกะโลทัย กรุวัดป าแลง กรุวัดนาคเจ็ดเศียร เป็นตน

         กรนุอกทงุ (24 กรุ) ก็จะหมายถงึกรุอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือจากกรุทงุเศรษฐีและกรุเมอืง ซึ่งมีจาํนวนทัง้สิน้ 24

กรุ อาทิ กรุนอกเมือง กรุวัดวังพระธาตุ กรุลานดอกไม กรุหน าศูนย กรุผูใหญเชื้อ กรุเทคนิค กรุวัดหัวเขา กรุตา

พุม และกรุวัดเซิงหวาย เป็นตน

         นอกจากน้ีจากการไดเดนิทางไปหาเชาพระซมุกอที่ จ.กาํแพงเพชร เป็นเวลานับสบิปี เซยีนพระตาง ๆ รวมทัง้

ผูที่ขุดพระไดมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันวา กรุลานดอกไมจัดเป็นกรุทุงเศรษฐีเพราะอยูฝ่ังขวาของแมน้ําปิง ตอน

ที่ยังไมรูชัดวากรุลานดอกไมอยูที่ไหนก็จําตองเชื่อไวกอน หลังจากไดเดินทางไปที่กรุลานดอกไมจริงๆ ซึ่งตองขับ

รถขึ้นไปทาง จ.ตาก เป็นระยะทางราว 26 กม. ดวยทางรถยนต ทําให อ.แป ะ สายไหม ไมยอมจัดใหกรุลาน

ดอกไมอยูในทุงเศรษฐี ดวยเหตุผลสองประการ 1) กรุลานดอกไมถึงแมวาจะอยูฝ่ังเดียวทุงเศรษฐี แตระยะทาง

นัน้หางออกไปถึง 26 กม. ถาเป็นสมัยกรุงสุโขทัยตองใชเวลาเดินทางไมน อยกวาหน่ึงวันและทางก็จะเป็นป ารก

ชัฏ ซึ่งตรงขามกับบริเวณทุงเศรษฐีที่มีอาณาบริเวณเดียว แตละที่จะหางกันเพียง 200-300 เมตร สามารถเดินไป

มาหาสูกันได 2) พระซุมกอที่พบในกรุลานดอกไมนัน้มีความแตกตางจากของทุงเศรษฐีอยางชัดเจน ทัง้พิมพและ

มวลสาร เรื่องของพิมพพระนัน้พอจะอนุโลมกันได เพราะตางหมูบานก็คิดพิมพที่เป็นของตัวเอง สวนวิธีการสราง

โดยเฉพาะการใชมวลสารนัน้มักจะมีการลอกเลียนแบบกัน ดังจะเห็นไดจากพระซุมกอในทุงสวนใหญจะมีเน้ือ

คลายกัน พูดงายๆวาการคัดเลือกมวลสารนัน้จะมีการลอกเลียนแบบกัน เมื่อกรุลานดอกไมมีพระที่แตกตางออก

ไป ก็ไมสมควรจะจัดอยูในกรุทุงเศรษฐี นอกเสียจากหวังผลประโยชนในราคาพระจนลืมความเป็นจริง

         ทาํไมพมิพพระซมุกอกบัชื่อกรุในหนังสอืหลายเลมจงึไมเหมอืนกนั นักสะสมรนุปัจจบุนัหลายทานไดพระซมุ

กอจากหลายแนวทาง สวนใหญแลวไดจากการที่มีคนนํามาใหเชาหรือมาขายให คนที่ขุดพบแลวนํามาปลอยให

เซียนพระสวนใหญก็จะไมพูดความจริงดวยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยและไมตองการใหใครไปแยงขุด บางก็

แตงเรื่องขึ้นมาเพื่อใหพระตัวเองมีราคา สรุปแลวการหาความจริงจากหนังสือเป็นเรื่องที่ยากมาก หากทานไดมี
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โอกาสไปพบกับคนขุดจริงๆ ซึ่งไดพระมาเป็นมือแรก ขอมูลเรื่องกรุก็นาจะเชื่อถือไดมากกวาครึ่ง

         ทาํไมคนทัว่ไปจงึนิยมพระกรุทงุเศรษฐีมากกวากรุอื่น  เหตผุลหน่ึงที่ทาํใหพระกรุทงุเศรษฐีไดรบัความนิยม

มากกวากรุอื่น ๆ ก็คือเรื่องประวัติการสรางพระ คนสวนใหญเคยไดยินเรื่องราวของแผนลานเงินที่จารึก

ประวัติการสรางพระซุมกอกรุบรมธาตุที่มีบทความตอนหน่ึงวา " ใครมีกูไวไมจน "

พระลีลา ทุงเศรษฐี พิมพเม็ดขนุน

         พระลลีาเมด็ขนนุ หรอืกาํแพงเมด็ขนนุ หรอืกาํแพงเขยงก็เรยีก ในอดตีเป็นพระที่ไดรบัความนิยมสงูกวาพระ

กําแพงซุมกอ และถูกจัดอยูในชุดพระเบญจภาคีชุดใหญ แตภายหลัง พระกําแพงเม็ดขนุนเป็นพระที่คอนขางหา

ยาก และเป็นพระที่มีลักษณะทรงยาว ซึ่งไมเขาชุดกับพระเบญจภาคีที่เหลือ ภายหลังจึงไดมีการเปลี่ยนเอาพระ

กําแพงซุมกอเขาไปแทนที่ (ฐานขอมูลทองถิ่น มรภ.กําแพงเพชร, มปป, ออนไลน)

         พุทธลักษณะ

         พระกาํแพงเมด็ขนนุ เป็นพระปางลลีาศลิปะสุโขทยั แบงออกเป็น 2 พมิพ คอื พมิพใหญ และพมิพเลก็ สวน

เน้ือพระกําแพงเม็ดขนุน แบงออกไดดังน้ี

              1. เน้ือดิน

              2. เน้ือวานลวนๆ

              3. เน้ือวานหน าทอง และเน้ือวานหน าเงิน

              4. เน้ือชิน

         สวนเน้ือที่ไดรบัความนิยมทีส่ดุคอืเน้ือดนิ มีดวยกนัหลายสี เชน เน้ือสีแดง เน้ือสีเหลอืง เน้ือสีเขยีว เน้ือสีดาํ

และเน้ือสีผาน (คือมีมากกวา 1 สี ในองคเดียวกัน) รองลงมาก็จะเป็นเน้ือวานหน าทอง และวานหน าเงิน แตก็เป็น

เน้ือที่หายากมากเชนกัน

         หลักการพิจารณาตําหนิพิมพ กําแพงเม็ดขนุน (ดานหน า)

              1. ใหดูขอบขางกอนเริ่มจากดานบน จะเป็นรอยเฉียงเป็นเสนตรง นัน่คือรอยขอบแมพิมพเดิม

              2. ขอบดานนอกจากเกศพระถึงปลายเทาดานซายมือพระ ใหสังเกตจะลาดชันกวาดานขวามือพระ

              3. ขอบขางดานขวามอืบรเิวณแนวกระจงัตามลกูศรชี้ จะมีรองเป็นรปูตวัเอน็ (7 1) เอยีง ๆ แตจดุน้ีคอน

ขางติดยาก เน่ืองจากสวนใหญจะสึกหมด หรือตอนกดพิมพ เน้ือจะอุดรองตัวเอ็น (7 1)ทําใหมองไมเห็น

              4. ขอบขางดานซาย บริเวณแนวปลายจมูก และบริเวณแนวมุมแหลมรักแรซายพระดานบน จะมีเน้ือ

เกินทัง้สองจุด แตสวนใหญจะสึกหมดเห็นแคราง ๆ เทานัน้

              5. รองเสนซมุดานขวามอืพระชวงระหวางเกศพระถงึหวัไหลพระจะเป็นรองโคงมากกวาดานซาย และจะ

เอียงโคงลงไปทางซายมือพระ สวนภายในรองจะคอนขางกวางกวาทุกตําแหนงของรองซุม
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พระกําแพงซุมกอ

         จากพระราชนิพนธประพาสตนกําแพงเพชรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงบันทึกไววา

นายชิด มหาดเล็กหลานพระยาประธานนคโรทัยจางวางเมืองอุทัยธานีเดิมไดรับราชการในกระทรวงมหาดไทย

เป็นตําแหนงนายอําเภอ อยูในมณฑลนครชัยศรี ปวยลาออกมารักษาตัวอยูบานภรรยาที่เมืองกําแพงเพชร ไปได

ตํานานพระพิมพมาใหวา มีกษตัริยองคหน่ึงทรงพระนามวา พระยาศรีธรรมาโศกราช จะบํารุงพระพุทธศาสนาจึง

ไปเชิญพระธาตุมาแตลังกาสรางเจดียบรรจุไวแควน้ําปิงและน้ํายมเป็นจํานวนพระเจดีย 84,000 องค พระฤาษีจึง

ไดสรางพระพิมพขึ้นถวายพระยาศรีธรรมาโศกราชเป็นอุปการะ จึงไดบรรจุพระธาตุและพระพิมพไวในพระเจดีย

แตนัน้มา เหตุที่จะพบพระพิมพกําแพงเพชรขึ้นน้ีวา เมื่อปีระกาเอกศก  จุลศักราช 1211 สมเด็จพระพุฒาจารยโต

วัดระฆัง ขึ้นมาเยี่ยมญาติที่เมืองกําแพงเพชร ไดอานศิลาจารึกไทยโบราณมีอยูที่วัดเสด็จไดความวา มีพระเจดีย

โบราณบรรจุพระบรมธาตุอยูริมน้ําปิง ฝ่ังตะวันตกตรงขามเมือง จึงไดคนควากันขึ้น พบพระเจดียสามองคน้ีชํารุด

ทัง้สามองค เมื่อพญาตะกาขอสรางรวมเป็นองคเดียวรื้อพระเจดียลงจึงไดพบพระพิมพกับไดลานเงินจารึกอักษร

ขอม เป็นตํานานสรางพระพิมพและวิธีบูชา นายชิดไดคัดตํานานและวิธีบูชามาใหดวย ของถวายในเมือง

กําแพงเพชรน้ีมีพระพิมพเป็นพื้น ไดคัดตํานานติดทายหนังสือเลมน้ีไวดวย

         เมอืงกาํแพงเพชร วนัที่ 25 สงิหาคม รตันโกสนิทรศก 125 ขาพระพทุธเจา นายชดิ มหาดเลก็เวร หลานพระ

ยานคโรทัย จางวางเมืองอุทัยธานี เดิมไดรับราชการในกระทรวงมหาดไทย เป็นตําแหนงนายอําเภอ อยูมณฑล

นครชัยศรี ขาพระพุทธเจา เจ็บทุพลภาพจึงกราบถวายบังคมลาออกจากหน าที่ราชการขึ้นมารักษาตัวอยูบาน

ภรรยาที่เมืองกําแพงเพชร ขาพระพุทธเจาไดสืบเสาะหาพระพิมพของโบราณ ซึ่งมีผูขุดคนไดในเมืองกําแพงเพชร

น้ีไดไวหลายอยางพรอมกัน พิมพแบบทําพระหน่ึงแบบ ขอพระราชทานทูลเกลาถวาย ขาพระพุทธเจา ไดสืบถาม

ผูเฒาผูแกถึงตํานานพระพิมพเหลาน้ี อันเป็นที่เชื่อถือกันในแขวงเมืองกําแพงเพชรสืบมาแตกอน ไดความวา พระ

พิมพเมืองกําแพงเพชรน้ี มีมหาชนเป็นอันมากนิยมนับถือลือชามาชานานวา มีคุณาสงสแกผูสักการบูชาในปัจจุบัน

หรือมีอานุภาพทําใหสําเร็จผลความปรารถนาแหงผูสักการบูชาดวยอเนกประการ สัณฐานของพระพุทธรูปพิมพน้ี

ตามที่มีผูไดพบเห็นแลวมีสามอยาง คือ พระลีลาศ (ที่เรียกวาพระเดิน) อยาง1 พระยืนอยาง 1 พระนัง่สมาธิอยาง

1 วัตถุที่ทําเป็นองคพระตางกันเป็น 4 อยางคือ ดีบุกหรือตะกัว่ อยาง 1 วานอยาง 1 เกสรอยาง 1 ดินอยาง 1

พระพิมพน้ี ครัง้แรกที่มหาชนจะไดพบเห็นนัน้ ไดในเจดียวัด พระธาตุฝ่ังตะวันตกเป็นเดิม และการสรางพระ

พิมพน้ีขึ้นนัน้ ตามสามัญนิยมวา ณ กาลครัง้หน่ึง เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว มี

พระบรมกษตัริยพระองคหน่ึงทรงพระนามวา พระยาศรีธรรมาโศกราช เป็นพระเจาแผนดินใหญ ทรงมหิทธิ

เดชานุภาพแผไปในทิศานุทิศ ตลอดจนถึงลังกาทวีปรวบรวมพระบรมธาตุ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นํามาส

รางสถูปเจดียบรรจุไวในแควน้ําปิงและน้ํายม เป็นตนเป็นจํานวนเจดีย 84,000 องค ครัง้นัน้พระฤาษี จึงได

กระทําพิธีสรางพระพิมพเหลาน้ีถวายแกพระยาศรีธรรมาโศกราช เป็นการอุปการะในพระพุทธศาสนา ครัง้แรกที่
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จะไดพบพระเจดีย บรรจุพระบรมธาตุและพระพิมพเหลาน้ี เดิม ณ ปีระกาเอกศกจุลศักราช 1211 สมเด็จพุฒาจาร

ย(โต) วัดระฆัง กรุงเทพ ขึ้นมาเยี่ยมญาติ ณ เมืองกําแพงเพชร ไดอานแผนศิลาจารึกอักษรไทยโบราณที่

ประดิษฐานอยู ณ อุโบสถวัดเสด็จ ไดความวา... มีเจดียโบราณบรรจุพระบรมธาตุ อยูน้ําปิงฝ่ังตะวันตก ตรงหน า

เมืองเกาขามสามองค ขณะนัน้พระยากําแพง(น อย) ผูวาราชการเมืองไดจัดการ คนควา พบวัดและเจดียสมตาม

อักษรในแผนศิลา จึงป าวรองบอกบุญราษฎร ชวยกันแผวถาง และปฏิสังขรณขึ้น เจดียที่คนพบเดิมมีสามองค

องคใหญซึ่งบรรจุพระบรมธาตุอยูกลางชํารุดบางทัง้สามองค ภายหลังพระยากําแพง(ออง) เป็นผูวาราชการเมือง

แซงพอกะเหรี่ยง (ที่ราษฎรเรียกพญาตะกา) ไดขออนุญาตรื้อพระเจดียสามองคน้ีทําใหม รวมเป็นองคเดียว ขณะ

ที่รื้อพระเจดีย 3 องคนัน้ ไดพบกรุพระพุทธรูปพิมพ และลานเงินจารึกอักษรขอม กลาวตํานานการสรางพระพิมพ

และลักษณะการสักการบูชาดวยประการตางๆ พระพิมพชนิดน้ี มีผูขุดไดที่เมืองสรรคบุรีครัง้หน่ึงแตหามีแผนลาน

เงินไมแผนลานเงิน ในตํานานน้ีกลาววา มีเฉพาะแตในพระเจดียวัดพระธาตุฝ่ังน้ําปิงตะวันตกแหงเดียว มีสําเนา

ที่ผูอื่นเขียนไวดังน้ี

         ตํานานที่ปรากฏในจารึกลานเงิน ตําบลเมืองพิษณุโลก เมืองกําแพงเพชร เมืองพิชัยสงคราม เมืองพิจิตร

เมืองสุพรรณบุรี วายังมีฤาษี 11 ตน ฤาษีเป็นใหญสามตน ตนหน่ึงฤาษีพิลาไลย ตนหน่ึงฤาษีตาไฟ ตนหน่ึงฤาษีตา

งัว เป็นประธานแกฤาษีทัง้หลาย จึงปรึกษากันวา เราทานทัง้น้ี จะเอาอะไรใหแกพระยาศรีธรรมาโศกราช ฤาษีทัง้

สาม จึงวาแกฤาษีทัง้ปวงวา เราจะทําดวยฤทธิ ์ ทําดวยเครื่องประดิษฐานเงินทอง ไวฉะน้ีฉลองพระองค จึงทําเป็น

เมฆพัด อุทุมพร เป็นมฤตยพิศม อายุวัฒนะ พระฤาษี ประดิษฐานในถํ้าเหวน อยใหญเป็นอานุภาพแกมนุษยทัง้

หลายสมณชีพราหมณาจารยเจาไปถวน 5,000 พระพรรษา ฤาษีตนหน่ึงจึงวาแกฤาษีทัง้หลายวา ทานจงไปเอา

วานทัง้หลาย อันมีฤทธิ ์เอามาไดสัก 1000 เก็บเอาเกสรไมอันวิเศษที่มีกฤษณาเป็นอาทิใหได 1000 ครัน้เสร็จแลว

ฤาษีจึงป าวรองเทวดาทัง้ปวงใหชวยกันบดยาทําเป็นพระพิมพไวสถานหน่ึง เมฆพัดสถานหน่ึง ฤาษีทัง้สามองคจึง

ใหฤาษีทัง้ปวง ใหเอาวานทําเป็นผง เป็นกอนประดิษฐาน ดวยมนตรคาถาทัง้ปวงใหประสิทธิทุกอัน จึงใหฤาษีทัง้

นัน้เอาเกสรและวานมาประสมกันดี เป็นพระใหประสิทธิแลว ดวยเนาว หรคุณ ประดิษฐานไวบนเจดียอันหน่ึงถาผู

ใดถวายพระพรแลวจึงเอาไวใชตามอานุภาพเถิด ใหระลึกถึงคุณพระฤาษีที่ทําไวนัน้เถิด ฤาษีไวอุปเทศดังน้ี

         1. แมอันตรายสักเทาใด ใหนิมนตพระใสศีรษะ อันตรายทัง้ปวงหายสิน้

         2. ถาทําการสงคราม ใหเอาพระใสน้ํามันหอม แลวใสผม จะไมตองศัตราวุธ

         3. ถาจะใครมาตุคาม (สตรี) เอาพระสรงน้ํามันหอมใส ใบพลู ทาตัว

         4. ถาจะเจรจาใหสงางาม คนเกรงกลัวเอาพระใสน้ํามันหอมหุงขี้ผึ้งเสกทาปาก

         5. ถาคาขาย หรือเดินทาง เอาพระสรงน้ําหอมเสกดวยพระพุทธคุณ

         6. ถาเป็นความกนั ใหเอาพระสรงน้ําหอม เอาดาย 11 เสน ชบุน้ํามนัหอมนัน้และทาํไสเทยีนตามถวายพระ

แลวพิษฐานตามใจชอบ
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         ......จารกึลานเงนิยงับนัทกึวา.....พระเกสรก็ดี พระวานก็ดี พระปรอทก็ดี อานภุาพดงักาํแพงลอมกนัภยัแกผู

นัน้

         ขนาดของพระซมุกอ เทาที่พบในจงัหวดักาํแพงเพชร มีหลายขนาดคอื พระซมุกอพมิพใหญ พระซมุกอพมิพ

กลาง พระซุมกอพิมพเล็ก พระซุมกอพิมพคะแนน

         พมิพของพระซมุกอ มีหลายพมิพ คอื พระซมุกอพมิพใหญมีกระหนก พระซมุกอพมิพใหญไมมีกระหนก (ซมุ

กอดํา) พระซุมกอพิมพกลาง พระซุมกอพิมพเล็ก พระซุมกอพิมพขนมเป๊ียะ (ไมตัดปีก) พระซุมกอพิมพเล็ก พัด

ใบลาน

         พระซมุกอที่นิยมกนัมากทีส่ดุคอื พระซมุกอพมิพใหญมีลายกระหนก พบที่กรุทงุเศรษฐีและพระบรมธาตุนคร

ชุม เป็นพระดินเผาเน้ือคอนขางน่ิมละเอียดมาก มีวานดอกมะขามปรากฏทัว่องค การที่มีเน้ือละเอียดและน่ิม

ทําใหพระซุมกอพิมพใหญมักหักชํารุดเสียหายเป็นสวนใหญ เหลือที่สมบูรณจริงๆ น อยมาก ทําใหราคาเชาสูงมาก

เป็นที่นิยมสูงสุด คนกําแพงเพชรน อยคนนักที่ไดมีโอกาสเห็นพระซุมกอองคน้ีทัง้ที่กรุอยูที่กําแพงเพชร พุทธ

ลักษณะของพระกําแพงซุมกอเป็นปางสมาธิ พบทัง้สมาธิราบ และสมาธิเพชร เป็นศิลปะเชียงแสนผสมกับสุโขทัย

คือองคพระอวบอวน พระอุระผึ่งนูนดูเดนสงางามมาก แบบเชียงแสนพระนาภีเรียว การทิง้พระพาหา และขัด

สมาธิงดงามแบบสุโขทัย มีประภามณฑลรอบพระเศียรคลายรูปตัว ก ไก บางทานวาซุมที่องคพระเหมือนรูปก.ไก

มาก จึงเรียกกันวาพระซุมกอ

         พระซมุกอมีหลายประเภท มีหลายสี มีทัง้สีแดง สีดาํ สีขาว สีเขยีว ชนิดซมุกอดาํ เป็นพระที่ไมไดเผา องค

พระสรางดวยไสในของเม็ดมะคาผสมปูนกินหมาก ผงอิทธิเจ เกสรดอกไม 108 ชนิด

         ความเชื่อบุญฤทธิ ์ของพระซุมกอ

         1. พระซุมกอดํา มีอิทธิฤทธิ ์ อานุภาพ ในทางเมตตามหานิยมและอยูยงคงกระพัน มีลักษณะเป็นพระนัง่

สมาธิมือวางบนพระเพลา ไมเผามีรักทาทัง้องค

         2. พระซุมกอแดง ขาว และเขียว มีอิทธิฤทธิ ์สูงทางเมตตามหานิยมสูง มีลักษณะเดียวกับ พระซุมกอดํา

โดยเฉพาะพระซุมกอแดง เผาแลวซัดดวยวานผง องคพระจึงสีสดงดงามมาก เน้ือมันปู มีความแข็งแกรงคงทน

กวาสีดํา ยังพอมีใหเห็นบางในบานคหบดีที่กําแพงเพชร

         การคนพบพระซุมกอ เมื่อสมเด็จพุฒาจารย(โต)เสด็จมาเยี่ยมญาติที่กําแพงเพชร บางทานวามาฌาปนกิจ

ทานผูหญิงแพง ภริยาพระยากําแพง(นาค) มีศักดิ ์เป็นป าหลวงพอโตไดเสด็จมาพักที่วิหารวัดเสด็จ ทานไดนัง่

ทางในพบวาในจอมปลวกมีสิ่งสําคัญอยู จึงโปรดใหเลกวัด (ผูดูแลรับใชในวัด) ขุดพบศิลาจารึกนครชุม (ศิลาจารึก

หลักที่สาม) ทานไดอานไดทราบวามีพระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองนครชุมตรงขามเมืองกําแพงเพชร

จึงโปรดใหพระยากําแพงผูเป็นหลานไดไปแผวถางและคนพบพระเจดียสามองคอยูบนฐานเดียวกัน เมื่อสมเด็จ

พุฒาจารย(โต) ไปคนหาพระธาตุ พบพระบรมธาตุและคนพบพระพิมพจํานวนมาก มีพระซุมกอจํานวนมากดวย
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ทรงสัง่ใหปฏิสังขรณและรับสัง่ใหฟ้ืนฟูวัดพระบรมธาตุใหม แลวพระองคเสด็จกลับกรุงเทพ พญาตะกา (แซงพอ)

ชาวกะเหรี่ยง มาทําไมขอนสักที่เมืองกําแพงไดขออนุญาตรื้อพระเจดียทัง้สามองคและสรางเจดียทรงมอญครอบ

ไว แตพญาตะกาทําไมเสร็จถึงแกกรรมกอน พะโป  น องชายพญาตะกา เป็นคนในบังคับอังกฤษ มาขอสัมปทานปา

ไมในกําแพงเพชรไดผลประโยชนมากมายจึงไดบูรณะปฏิสังขรณพระบรมธาตุตอ สรางเสร็จกอนพระพุทธเจา

หลวงเสด็จกําแพงเพชรเพียงสามเดือน ระหวางที่รื้อเพื่อดําเนินการซอมพระบรมธาตุไดคนพบพระซุมกอจํานวน

มาก ในสมัยนัน้ประชาชนไมนิยมนําพระไปไวที่บานถือวาไมเหมาะสม ไมเป็นสิริมงคล เมื่อพระพุทธเจาหลวง

เสด็จเมืองกําแพงเพชร เมื่อเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2449 จึงมีผูนําพระเครื่องมาถวายจํานวนมากพระองค

พระราชนิพนธไววา ตอเมื่อเสด็จมา จึงรูวาพระพิมพมีมากถึงเพียงน้ี ตางคนตางเตรียมกันออกมาถวาย ไมไดถือ

หรือหอมาตามปกติ จัดมาในพานดอกไมนัง่รายตามริมถนนไดเสมอทุกวันไมไดขาด เมื่อพระพุทธเจาหลวง

พระราชทานพระเครื่องใหพระบรมวงศานุวงศและผูติดตาม ทําใหประชาชนนิยมแขวนพระเครื่องหรือเก็บพระ

เครื่องไวกับตัวเองเพื่อเป็นสิริมงคล จึงทําใหประชาชนแสวงหาพระเครื่องกันอยางมากมาย แตความเชื่อที่วาพระ

ควรอยูวัดไมควรอยูที่บานยังอยูในหัวใจประชาชน

         กรุที่พบพระซุมกอ

             1) กรุทุงเศรษฐี เมืองนครชุม พบทุกกรุและมีจํานวนมากมาย อาทิ

                   1.1 กรุวดัพระบรมธาตุ นครชมุ เป็นกรุแรกที่คนพบพระซมุกอ มีการขดุคนกนัตลอดแมในระยะเวลา 10

ปีที่ผานมายังมีการขุดคนอยู อาจกลาวไดวาเป็นตนกําเนิดพระเครื่อง เพราะเน่ืองจากพญาลิไทไดบรรจุพระบรม

ธาตุและพระเครื่องที่วัดพระบรมธาตุแหงน้ี

                   1.2 กรุเจดยีกลางทงุ เป็นเจดยีทรงพมุขาวบิณฑ หรอืเจดยีทรงดอกบวัตมูที่มีลกัษณะงดงามมาก สราง

ราวสมัยพญาลิไท มีการขุดคนพบพระกําแพงซุมกออยางมากมายที่วัดแหงน้ี ทัง้ในพระเจดียและบริเวณอุทกสีมา

                   1.3 กรุวดัพกิลุ วดัพกิลุมีมณฑปทรงเทวาลยั คาดวากอนหน าพระพทุธศาสนา วดัพกิลุเป็นเทวาลยัของ

ศาสนาพราหมณมากอน ผูขุดคนที่วัดพิกุลเลาใหฟังวา เมื่อราวพ.ศ.2490 วัดพิกุลยังเป็นป าทึบ ไดขุดคนพบ

สมบัติมากมาย พรอมโครงกระดูกมนุษยโบราณที่ฝังไวพรอมกับเครื่องแตงกายสมัยทวาราวดี ใตฐานบันไดขัน้ที่

2 ของเทวาลัย มีดาบ สังวาล แหวนและเครื่องประดับอื่น ๆ เป็นจํานวนมาก เมื่อขุดคนพบไดแบงปันกันไปและ

ทําลายกระดูกนัน้เสีย สวนพระเครื่องไปสาดทิง้ในบริเวณอุทกสีมา โดยเฉพาะอยางยิ่งพระกําแพงนางพญาที่วัด

พิกุลน้ีงดงามมาก

                   1.4 กรุวดัซมุกอ วดัซมุกอเป็นวดัเลก็ ๆ ในเขตอรญัญกินครชมุ อยูหน าศนูยทารถ บขส. ในปัจจบุนัถนน

เขาเมืองกําแพงเพชรตัดผานวัดทําใหเสียหายมาก พระซุมกอที่คนพบในวัดน้ีมีจํานวนมาก จนประชาชนเรียก

ขานวัดแหงน้ีวาวัดซุมกอ เน่ืองจากมีพระดีจํานวนมากวัดจึงถูกทําลายอยางสิน้เชิง แตเดิมเหลือสภาพเป็นแคเนิน

ดินคลายจอมปลวก
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                   1.5 กรุบานเศรษฐี อยูบรเิวณป อมทงุเศรษฐี ในบรเิวณหลงัป อมมีวดัหลายวดัแตในบรเิวณป อมไมมีวดัอยู

จากการขุดแตงของกรมศิลปากรไมพบสิ่งกอสรางในบริเวณป อมเลย เจดียวิหารและโบสถทัง้หลายไดถูกไถทิง้ไป

ในคราวขุดสระขนาดใหญของเอกชน มีการขุดคนพบพระซุมกอบริเวณนอกป อมทุงเศรษฐีจํานวนมาก   

                   1.6 กรุวดัหนองลงักา เป็นเจดยีทรงลงักา งดงามมากอยูกลางทงุ สรางสมยัสุโขทยั สนันิษฐานวาสมเดจ็

พระสังฆราชจากลังกา เสด็จมาประทับที่วัดหนองลังกาแหงน้ี มีการขุดคนพระเครื่องที่วัดหนองลังกาอยูตลอด

เวลาแมในปัจจุบัน นอกจากนัน้ยังพบพระซุมกอในกรุอื่นๆในบริเวณทุงเศรษฐีอีกหลายสิบกรุ แตหลักฐานสวน

สําคัญไดถูกทําลายไปโดยสิน้เชิง เน้ือพระซุมกอบริเวณทุงเศรษฐีน้ีงดงามมาก ใชดินบริเวณทุงเศรษฐีน้ีเองในการ

มาพิมพพระ นับวาเป็นเคล็ดลับสําคัญอยางหน่ึงของพระซุมกอ กรุทุงเศรษฐี

             2) กรุพระซุมกอฝ่ังกําแพงเพชร

                   2.1 กรุวดัพระแกว เป็นวดัหลวงอยูกลางเมอืงกาํแพงเพชร เป็นวดัมีขนาดใหญ เชื่อกนัวาเมื่อครัง้พระ

แกวมาประดิษฐานที่กําแพงเพชรไดมาประดิษฐานที่วัดพระแกวแหงน้ี จึงเรียกขานกันวาวัดพระแกว พบพระซุม

กอ เน่ืองจากวัดพระแกวเป็นวัดหลวงจึงพบพระซุมกอโดยเฉพาะอยางยิ่งพระซุมกอหน าทองจํานวนมาก

                   2.2 วดัในเขตอรญัญกิของกาํแพงเพชร ที่มีวดัอยูกวา 50 วดั อาทิ วดัพระนอน วดัป ามดื วดัพระสี่

อิริยาบถ วัดนาคเจ็ดเศียร วัดฆองชัย วัดสิงห วัดชางรอบ วัดกรุสี่หอง วัดริมทาง วัดอาวาสน อย วัดอาวาสใหญ

วัดหมาผี วัดกําแพงงาม วัดชาง ฯลฯ ปรากฏวาทุกวัดพบพระเครื่องซุมกอจํานวนมาก (เกง กําแพง, ออนไลน)

บทสรุป

         พระเครื่องกําแพงเพชรเปรียบเสมือนอัญมณีที่ลํ้าคาของคนเมืองกําแพงเพชรจนเป็นคําขวัญวรรคแรกของ

จังหวัดกําแพงเพชรที่วา “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกรง ศิลาแลงใหญ กลวยไขหวาน น้ํามันลานกระบือ เลื่องลือ

มรดกโลก” ดังนัน้จึงเป็นที่นาภาคภูมิใจในความเป็นเมืองแหงศิลปะและภูมิปัญญาดานการสืบสานพระพุทธ

ศาสนาผานการสรางพระเครื่องและการเป็นเมืองมรดกโลกอันควรคาแกการอนุรักษไปตราบจนชัว่ลูกหลาน

 

คําสําคัญ : พระเครื่อง, กําแพงเพชร

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

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2019-08-14

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1147&code_db=610005&code_type=01
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