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เรื่อง ตําหนิพระซุมกอ

รายละเอียด

ผาตําหนิ พระกําแพงซุมกอพิมพใหญ

          สวนเมืองนครชุมมีปรากฏในศิลาจารึก ของ พระมหาธรรมราชาลิไทย มากอน พ.ศ. 1900 พระองคเป็น

พระมหากษตัริย ที่ฝักใฝ  ในพุทธศาสนา ทรงทํานุบํารุงและสรางสรรคพุทธสถาน พระบูชา พระเครื่อง ไวอยาง

มากมาย จนตกทอดถึงปัจจุบัน พระเครื่องเมืองกําแพงเพชร เริ่มเป็นที่รูจักและนิยมกันขึ้นมา ในสมัยของ

พระพุทธเจาหลวง รัชกาลที่ ๕ โดยมีบันทึกใน พระราชนิพนธเรื่องเสด็จประภาสเมืองกําแพงเพชร ปรากฏเรื่อง

ราว ของเมืองกําแพงเพชร และพระเครื่องวา

          ...นายชดิ มหาเลก็หลวงบวรเดช เดมิรบัราชการในกระทรวงมหาดไทย ลาปวย ไดกลบัมารกัษาตวั ที่บาน

ภรรยา เมืองกําแพงเพชร ไดทูลเกลาฯ ถวายตํานานพระกําแพงทุงเศรษฐี เป็นจารึกบนแผนลานทอง แดรัชกาลที่

5ขุด ไดจากบริเวณทุงเศรษฐี วา การพบกรุพระครัง้แรกที่วัดพระบรมธาตุ นครชุม จากเจดีย 3 องค ไดถูกซอม

ขึ้นรวมเป็นองคเดียวโดยชาวพมา ชื่อพระยาตะกา แลวนํายอดฉัตร จากประเทศพมามาประดับยอดพระบรมธาตุ

ไดบันทึกไววา หลังจากพบพระพิมพจาก เจดียตางๆ ในบริเวณ ทุงเศรษฐี ไดพระพิมพ จํานวนมาก พระพิมพ

เมืองกําแพงเพชร น้ีนับถือกัน มาชานานแลววา มีอานุภาพมาก ผูใดมีไว จะทําการใด ก็มีความสําเร็จ ผลตาม

ความปรารถนาทุกประการ ทัง้น้ีนายชิดไดทูลเกลาฯ ถวายพระพิมพทุงเศรษฐี หลายแบบ แดสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 5 อีกดวย ซึ่งทานไดนําออก พระราชทาน แกพระบรมวงศานุวงศตออีกภายหลัง จนเป็นที่นิยม ในหมู
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เจานายชัน้ผูใหญสืบตอมาอีกจนถึงปัจจุบัน ในบริเวณลานทุงเศรษฐีมีการพบพระกรุทุงเศรษฐีกันมากมายหลาย

พิมพ ที่นิยมมากเห็นจะหนีไมพน พระกําแพงเขยง ซึ่งไดแกพระกําแพงเม็ดขนุน กําแพงพลูจีบ กําแพงกลีบจําปา

เป็นตน และ ที่นิยมเป็นที่สุด เป็น 1 ในชุดเบญจภาคี ก็คือ พระกําแพงซุมกอ ซึ่งประกอบดวย

          - พระกําแพงซุมกอ พิมพใหญ มีกนก

          - พระกําแพงซุมกอ พิมพใหญ ไมมีกนก (ซุมกอดํา)

          - พระซุมกอ พิมพกลาง

          - พระซุมกอ พิมพเล็ก

          - พระซุมกอ พิมพขนมเปียะ (ไมตัดปีก)

          - พระซุมกอ พิมพเล็ก พัดใบลาน

          พระซมุกอ ที่นิยมมากสดุ คอื พระซมุกอพมิพใหญ มีกนก ซึ่งเริม่ มีการพบจากบรเิวณลานทงุเศรษฐี และ

บรมธาตุ นครชุม เป็นพระดินเผา ที่มีเน้ือคอนขางน่ิม ละเอียดมาก มีวานดอกมะขามปรากฏทัว่องคพระ ความที่

มีความละเอียดและเน้ือน่ิมมาก จึงใหพระซุมกอพิมพใหญ มักจะหักชํารุดเสียเป็นสวนใหญ พระที่เหลือเป็นแบบ

ที่สมบูรณ มีน อยมากๆ ที่พบเห็นอยูในวงการจึงทําใหความนิยม และ ราคาการเชาหา พระซุมกอ พิมพใหญ

เทียบไดกับ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพใหญ เลยทีเดียว

           พทุธลกัษณะพระกาํแพงซมุกอ เป็นพระปางสมาธิ มีทัง้สมาธิราบ และสมาธิเพชร เป็นศลิปะเชยีงแสนผสม

กับสุโขทัย คือ องคพระอวบอวน พระอุระผึ่งนูนดูเดนสงางามมาก แบบเชียงแสน พระนาภีเรียว การทิง้ พระพา

หา และขัดสมาธิงดงามแบบสุโขทัย มีประภามณฑลรอบพระเศียรคลาย รูปตัว ก.ไก บางทานวา ซุมที่องคพระ

เหมือนรูป ก.ไกมาก จึงเรียกวา พระซุมกอ   

           พระกําแพงซุมกอ แบบไมมีลายกนก แบบน้ีเป็นพระชนิด เน้ือสีดําและสีเขียว สวนสีแดงก็มีบาง พระ

กําแพงซุมกอสีแดงที่ไมมีลายกนกน้ี พิมพใหญมีน อยมาก พระซุมกอดํา เป็นแบบที่มีประภามณฑล คลายรูปทรง

ของตัว ก. แบบอื่นๆ คือยังมีรูปทรง ตลอดจนประภามณฑ ลคลายพระพุทธรูป คันธารราฐมากที่สุดนัน่เอง

           พระกาํแพงซมุกอ แบบที่มีลายกนก แบบน้ีเขาใจวาจะพฒันา มาจาก แบบแรก คอืมีลายบวั ที่ฐาน และการ

เปลงรังสี ออกจาก พระวรกาย โดยทําเป็น รูปลายกนก อยางงดงาม โดยเฉพาะพิมพใหญ ชองพระพาหาลึก

ทําใหพระอุระ และองคพระ ซึ่งแลดูเดนนูน อยูแลวดูสงางามยิ่งขึ้น นอกจาก ชนิดพิมพ บางพิมพ เทานัน้ที่ชอง

พระพาหาตื้น แบบน้ีมีบางพิมพ ที่ทําเป็น สมาธิเพชร แตสวนมากทําเป็นสมาธิราบทัง้นัน้

            พระกาํแพงซมุกอ เป็นยอดทางเมตตามหานิยม โภคทรพัย โชคลาภ และความเป็น สริิมงคล บางทานวา

มีพระซุมกอ แลวไมมีวันจน เมื่อมี ความนิยมสูง ของปลอมยอมมีปรากฏมากมาย หลายรุน หลายแบบ มีทัง้

แบบปลอมแบบหยาบๆ และ ปลอมแบบ เหมือนมาก แตก็ยังมีจุดที่ไมเหมือนอยูหลายจุด ซึ่งเกิดจาก แมพิมพ

ของพระซุมกอ พิมพใหญ มีความงดงามและซับซอนในรายละเอียดสูง
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            หลักการพิจารณาพระซุมกอ พิมพใหญ มีกนก มีตําหนิสําคัญ ดังน้ี

            1. ขอบแมพิมพดานซายขององคพระ จะมีขนาดเล็กกวาดานขวาขององคพระ

            2. ขอบกนกดานขางทางขวามือองคพระเป็นขดวงกลม ๓ ขด

            3. ขอบกนกดานบนขวามือองคพระและซายองคพระจะเป็นเสนโคงงอนขึ้น และโคงเขาหากัน

            4. ขอบกนกดานซายมือขององคพระเป็นรูปพญานาค หรือตัว “S” ในภาษาอังกฤษ

            5. ที่บริเวณกระจังหน าบนเศียรพระมีรอยบุบของขอบกระจัง (มักเห็นในพระที่สมบูรณ)

            6. หูทัง้สองขางขององคพระยาวจรดบา

            7. ซอกแขนทัง้สองขางขององคพระมีความลึกมาก

            8. เสนอังสะ (ขางเสนสังฆาฏิ) จะตวัดซอนลึกเขาไปในซอกรักแร

            9. ประทับนัง่แบบมือขวาทับซาย ชัดเจน

            10. ฐานบัวเล็บชางกลีบแรก (จากทางขวาขององคพระ) โคงจากดานขาง มาดานหน า

            น่ีคอืตาํหนิในแมพมิพพระแทของพระกาํแพงซมุกอ พมิพใหญ ที่สาํคญัมาก และสามารถนํามาใชเป็นจดุ

วิเคราะห พระแท พระปลอม ได จึงนําเสนอไวเป็นขอมูลสําหรับทานผูสนใจในพระพิมพน้ี ไวศึกษาเทียบเคียงกับ

พระที่ทานมีโอกาสพบเจอในภายหน าตอไป

คําสําคัญ : พระเครื่อง, กําแพงเพชร

ที่มา : http://www.dopratae.com/บทความ/ตําหนิพระซุมกอ/82/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2019-08-15

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1152&code_db=610005&code_type=01
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