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เรื่อง จํานวนกรุตางๆ ในจังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

กรุทุงเศรษฐี กรุเมือง และกรุนอกทุง

 

            จาํนวนกรุตาง ๆ ในจงัหวดักาํแพงเพชร นักสะสมพระหลายทานอยากจะเลนพระซมุกอ แตก็ไมกลา เพราะ

ไมรูจริงๆวาพระซุมกอที่มีอยูในจังหวัดกําแพงเพชรนัน้มีกี่กรุกันแน หนังสือหลายเลมก็ไมไดกลาวถึง จากการได

ลงภาคสนามของ อ.แป ะ สายไหม ที่เคยขับรถไปจังหวัดกําแพงเพชรเพื่อศึกษาสถานที่จริงพรอมๆกับการไปหา

เชาพระจากคนในทองถิ่น ก็พบวาจํานวนกรุทัง้หมดที่มีการกลาวถึงแตไมมีใครรวบรวมไว อ.แป ะรวบรวมได 53

กรุ ถาถามวาทุกกรุมีพระซุมกออยูดวยหรือไม คําถามน้ีตองหาคําตอบตอไป ในจํานวน 53 กรุน้ีจะมีกรุทุงเศรษฐี

รวมอยูดวยมีจํานวน 9 กรุ และไมมีใครกลายืนยันวาในจํานวนทัง้ 9 กรุนัน้จะมีพระซุมกอรวมอยูดวยทุกกรุ ที่

เป็นเชนน้ีเพราะไมมีการยืนยันจากผูขุดพบพระซุมกอ มาถึงจุดน้ีทานผูอานก็คงอยากทราบแลวซิวากรุทุงเศรษฐี

ทัง้ 9 กรุนัน้มีอะไรบาง

           การแบงชนิดของกรุ 

           วิธีการแบงกรุโดยทัว่ไปอาศัยเสนลําน้ําแมปิงเป็นหลัก แนวลําน้ําแมปิงไหลจากเหนือลงใต ใหนับทางฝ่ัง

ขวาของลําน้ําซึ่งเป็นทุงกวางอยูตรงขามตัวเมืองกําแพงเพชร เรียกวาทุงเศรษฐี 

            กรุทุงเศรษฐี ( 9 กรุ)
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            1) วัดพระบรมธาตุ

            2) วัดหนองพิกุล (นิยมเรียกสัน้ๆวา วัดพิกุล)

            3) วัดซุมกอ หรือ นาตาคํา

            4) บานเศรษฐี

            5) วัดฤาษี

            6) วัดน อย หรือ ซุมกอดํา

            7) วัดหนองลังกา

            8) วัดเจดียกลางทุง

            9) วัดหัวยาง

            กรุเมือง ( 20 กรุ)

            สวนฝ่ังซายซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาํเภอเมอืง และเป็นเขตอทุยานประวตัิศาตรกาํแพงเพชร รวมทัง้พระราชวงั

เกาที่มีวัดพระแกวอยูภายในดวย รวมเรียกวา กรุเมือง มีจํานวนทัง้สิน้ 20 กรุตัวอยางชื่อกรุในกรุเมืองที่มีชื่อ

เสียง เชน กรุวัดพระแกว, กรุวัดพระธาตุ, กรุวัดป ามืด, กรุวัดชางลอม, กรุวัดอาวาสน อย, กรุวัดอาวาสใหญ, กรุ

วัดตะแบกลาย, กรุวัดกะโลทัย, กรุวัดป าแลง, กรุวัดนาคเจ็ดเศียร เป็นตน

            กรุนอกทุง (24 กรุ)

            ก็จะหมายถงึกรุอื่น ๆที่อยูนอกเหนือจากกรุทงุเศรษฐีและกรุเมอืง ซึ่งมีจาํนวนทัง้สิน้ 24 กรุ ตวัอยางกรนุ

อกเมือง กรุวัดวังพระธาตุ, กรุลานดอกไม, กรุหน าศูนย, กรุผูใหญเชื้อ, กรุเทคนิค, กรุสปจ, กรุวัดหัวเขา, กรุตา

พุม, กรุวัดเซิงหวาย เป็นตน

 

ขอมูลบางประการเกี่ยวกับกรุลานดอกไม :  

           จากการไดเดนิทางไปหาเชาพระซมุกอที่จงัหวดักาํแพงเพชรเป็นเวลานับสบิปี เซยีนพระที่นัน่รวมทัง้ผูที่ขดุ

พระไดมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันวา กรุลานดอกไมจัดเป็นกรุทุงเศรษฐี เพราะอยูฝ่ังขวาของแมน้ําปิง ตอนที่ยัง

ไมรูชัดวากรุลานดอกไมอยูที่ไหนก็จําตองเชื่อไวกอน หลังจากไดเดินทางไปที่กรุลานดอกไมจริงๆ ซึ่งตองขับรถ

ขึ้นไปทางจ.ตากเป็นระยะทางราว 26 กม. ดวยทางรถยนต ทําใหอ.แป ะ สา่ยไหม ไมยอมจัดใหกรุลานดอกไมอยู

ในทุงเศรษฐี ดวยเหตุผลสองประการ:

           1) กรุลานดอกไมถงึแมวาจะอยูฝ่ังเดยีวทงุเศรษฐี แตระยะทางนัน้หางออกไปถงึ 26 กม. ถาเป็นสมยักรงุ

สุโขทัยตองใชเวลาเดินทางไมน อยกวาหน่ึงวัน และทางก็จะเป็นป ารกชัฏ ซึ่งตรงขามกับบริเวณทุงเศรษฐีที่มี

อาณาบริเวณเดียว แตละที่จะหางกันเพียง 200-300 เมตร สามารถเดินไปมาหาสูกันได

           2) พระซุมกอที่พบในกรุลานดอกไมนัน้มีความแตกตางจากของทุงเศรษฐีอยางชัดเจน ทัง้พิมพและมวล
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สาร เรื่องของพิมพพระนัน้พอจะอนุโลมกันได เพราะตางหมูบานก็คิดพิมพที่เป็นของตัวเอง สวนวิธีการสรางโดย

เฉพาะการใชมวลสารนัน้มักจะมีการลอกเลียนแบบกัน ดังจะเห็นไดจากพระซุมกอในทุงสวนใหญจะมีเน้ือคลาย

กัน พูดงายๆวาการคัดเลือกมวลสารนัน้จะมีการลอกเลียนแบบกัน เมื่อกรุลานดอกไมมีพระที่แตกตางออกไป ก็

ไมสมควรจะจัดอยูในกรุทุงเศรษฐี นอกเสียจากหวังผลประโยชนในราคาพระจนลืมความเป็นจริง

ทําไมพิมพพระซุมกอกับชื่อกรุในหนังสือหลายเลมจึงไมเหมือนกัน :

           นักสะสมรนุปัจจบุนัหลายทานไดพระซมุกอจากหลายแนวทาง สวนใหญแลวไดจากการที่มีคนนํามาใหเชา

หรือมาขายให คนที่ขุดพบแลวนํามาปลอยใหเซียนพระ สวนใหญก็จะไมพูดความจริง ดวยเหตุผลเรื่องความ

ปลอดภัยและไมตองการใหใครไปแยงขุด บางก็แตงเรื่องขึ้นมาเพื่อใหพระตัวเองมีราคา สรุปแลวการหาความจริง

จากหนังสือเป็นเรื่องที่ยากมาก หากทานไดมีโอกาสไปพบกับคนขุดจริงๆ ซึ่งไดพระมาเป็นมือแรก ขอมูลเรื่องกรุ

ก็นาจะเชื่อถือไดมากกวาครึ่ง

 

ทําไมคนทัว่ไปจึงนิยมพระกรุทุงเศรษฐีมากกวากรุอื่น

          เหตผุลหน่ึงที่ทาํใหพระกรุทงุเศรษฐีไดรบัความนิยมมากกวากรุอื่น ๆก็คอืเรื่องประวตักิารสรางพระ คนสวน

ใหญเคยไดยินเรื่องราวของแผนลานเงินที่จารึกประวัติการสรางพระซุมกอกรุบรมธาตุ ที่มีบทความตอนหน่ึงวา "

ใครมีกูไวไมจน "  

 

คําสําคัญ : พระเครื่อง, กําแพงเพชร

ที่มา : http://www.dopratae.com//บทความ/จํานวนกรุตางๆในจังหวัดกําแพงเพชร/109/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2019-08-15

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1149&code_db=610005&code_type=01
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