
ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-07 10:37:09 หน า 1

เรื่อง เจาพอแหงลานทุงเศรษฐี

รายละเอียด

เจาพอแหงลานทุงเศรษฐี

          พระซุมกอ หรือเจาพอแหงลานทุงเศรษฐีเป็นยอดพระเครื่องอันดับนําของจังหวัดกําแพงเพชรที่ใครไดไว

บูชาติดตัวแลว นับวาเป็นสิริมงคลใหกับตัวเอง เพชรนพเกาคาลนปานใดก็ตาม บางครัง้ก็หาเปรียบไดกับ พระซุม

กอ ซึ่งสูงทัง้คาและมีประสิทธิภาพซึ่งมนุษยไมอาจเนรมิตได การมีชีวิตเพื่ออยูและสรางแตกรรมดีแลว พระซุม

กอ ยอมคุมครองทานไดเสมอ และสิ่งที่นาอิจฉาสําหรับผูมีพระพิมพน้ียิ่งขึ้นก็คือ ทานจะอยูอยางคนมีโชคตลอด

เวลาทีเดียว  ผมเองนัน้เชื่อเหลือเกิน เชื่อวา มึงมีกูไมจน ประกาศิตที่กังวานจากเจาพอแหงลานทุงเศรษฐีนัน้จะ

เป็นใครกลาวหรือใครพูดขึ้นเลนก็ตามทีเถิด เพราะจนบัดน้ี ผูที่ใช พระซุมกอ แลวก็ยังไมเคยมีใคร บอกวาหอย

พระซุมกอแลว ยากจน เลยสักรายเดียว

กําแพงเพชรเมื่อในอดีต

          จากซากวัตถุโบราณบางชิน้แสดงใหรูวา กําแพงเพชร เมื่ออดีตนัน้ คงเป็นสวนหน่ึงที่ ขอม เขามามีอํานาจ

ปกครองอยู จนกระทัง่ถึง พ.ศ. 1890  พระยาเลอไท กษตัริยองคที่ 4 ในราชวงศพระรวงแหงกรุงสุโขทัย ได
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โปรดใหฟ้ืนฟูบูรณะเมืองกําแพงเพชรขึ้นใหมพรอมกับพระราชทานนามวา นครชุม แลวยกใหเป็นเมืองลูกหลวง

ควบคูกันไปกับ ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร แมจะมีชื่อใหมในยุคนัน้วา นครชุม แลวก็ตาม ชาวเมืองก็ยังคงเรียกวา

ชากังราว หรือ นครชุม ตลอดมาจนถึงสมัยอยุธยา ในแผนดินของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงไดกลับมา

เรียกเมือง 2 ชื่อน้ีใหมอีกครัง้วา กําแพงเพชร และไดกันเรื่อยมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบันน้ี เมืองกําแพงเพชร น้ีได

ประมาณกันวามีอายุกวา 700 ปี ขึ้นไป นับเป็นเมืองหน าดานที่ตองเผชิญกับภัยสงครามตัง้แตสมัยอยุธยาเรื่อย

มา จนถึงสมัยกรุงธนบุรี ตัง้แต พ.ศ. 1926-2317 นับเป็นสงครามที่สรางความบอบชํ้าใหกับกําแพงเพชร ในชวง

นัน้ไวมาก กอนหน าที่จะเรียกกันวา กําแพงเพชร นัน้ ปรากฏวาเมื่อ พ.ศ. 1900 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ พระมหา

ธรรมราชาลิไทย ครองราชยอยูนัน้ พระองคนับเป็นกษตัริยองคเดียวของกรุงสุโขทัย ที่ทรงฝักใฝ การพระศาสนา

มากกวาดานการทหาร และในชวงระยะ พ.ศ. 1900 ดงักลาวน้ีเอง กาํแพงเพชร นับวาเป็นเมอืงสาํคญัยิง่นัก ทัง้น้ี

ก็เพราะ พระพุทธศาสนา ไดเจิดจาขึ้นอยางคาดไมถึง จากศิลาจารึกหลักที่ 3 ไดแสดงใหรูวา พระมหาธรรมราชาลิ

ไทย ไดเสด็จไปสถาปนาพระบรมธาตุ, ปลูกพระศรีมหาโพธิ ์, และยังไดบําเพ็ญพระราชกุศลเกี่ยวกับการพระ

ศาสนาไว ณ ที่ นครชุม นัน้อีกเป็นอันมาก นอกจากนัน้กําแพงเพชร จากตํานานยังไดกลาวไววา เมืองน้ีไดเคย

เป็นที่ประดิษฐานองคพระแกวมรกต, และพระพุทธสีหิงคอีกดวย

           ณ จงัหวดักาํแพงเพชรปัจจบุนัน้ี ถามองจากตวัจงัหวดัพงุสายตาขามลาํน้ําปิงไปทางทศินะวนัตกก็จะพบกบั

ผืนแผนดินนัน่นัน้ ซึ่งเมื่อครัง้อดีต คือ นครชุม แตปัจจุบันน้ีเป็น ตําบล ซึ่งรูจกกันทัว่ไปวา ทุงเศรษฐี อาณาจักร

ของพระเครื่องที่โดงดังในดานโชคลาภมหานิยมยิ่งนัก และที่ฝ่ังลําน้ําปิง ซึ่งใกลกับปากคลองสวนหมากฝ่ังนคร

ชุมนัน้เอง จะปรากฏ วัดพระบรมธาตุ อารามหลวงที่ยิ่งใหญ ซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไทย กษตัริยราชวงศ

พระรวงในรัชกาลที่ 5 ไดเป็นผูสถาปนาพระบรมธาตุ ไวเมื่อ พ.ศ. 1900 นอกจากนัน้ ที่ลานทุงเศรษฐียังปรากฏ

โบราณสถานที่รกรางเหลืออยูบาง, กับที่เป็นเนินดินไมปรากฏซากปรักหักพังเสียก็มาก คงมีแตชื่อวัดที่สําคัญ เชน

วัดพิกุล, วัดฤาษี, วัดทุงเศรษฐี, วัดน อยบานไร, วัดเจดียกลางทุง ฯลฯ เป็นตน ทัง้น้ี ประมาณวาไดกําเนิดขึ้นยุค

เดียวกัน โดยอยูที่ลานทุงเศรษฐีทัง้สิน้ นอกจากนัน้ วัดสําคัญที่กําเนิดในสมัยเดียวกันแตอยูฝ่ังจังหวัดก็มีเชน วัด

อาวาสน อย, วัดอาวาสใหญ, วัดชางลอม,วัดกําแพงงาม, วัดสี่อิริยาบถ, วัดเชิงหวาย, วัดชาง, วัดป ามืด, วัดพระ

แกว, วัดพระนอน, วัดกะโลทัย, วัดพระธาตุ และวัดนาคเจ็ดเศียร ฯลฯ เป็นตน ปฐมเหตุที่ทําใหพบกรุกําเนิดอัน

เป็นที่มาของพระเครื่องพิมพตาง ๆ นัน้ ก็ดวยทานเจาประคุณสมเด็จฯ แหงวัดระฆังฯ ไดขึ้นไปเยี่ยมญาติที่เมือง

กําแพงเพชร เมื่อปี พ.ศ. 2392 ทานไดอานศิลาจารึกที่วัดเสด็จ ก็พบวาที่เมืองกําแพงเพชรน้ี ยังมีโบราณสถาน

และพระบรมธาตุอยูทางฝ่ังตะวันตก ซึ่งไดสรางไวเมื่อ พ.ศ. 1900 พระยากําแพง เจาเมืองเดิมจึงบุกป าสํารวจ

ตามแผนศิลาจารึกนัน้ ก็พบพระเจดีย 3 องค องคใหญเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุไวดวย ตอมา พระยาตะกา จึงได

ขอปฏิสังขรณพระเจดียทัง้ 3 นัน้ โดยรวมเขาเป็นองคเดียวกันแลวสรางเป็นแบบศิลปพมา แตพระยาตะกาไดสิน้

ชีวิตเสียกอนจะปฏิสังขรณเสร็จตอมา พะโป  และ นางทองยอย จึงไดทําการสรางตอจนสําเร็จในที่สุด 
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            ในปัจจุบันน้ีเหนือลําน้ําแมปิงขึ้นไปบนฝ่ังนครชุมวัดที่จะยังคงอยูก็แต วัดพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นแหลง

กําเนิดพระเครื่องกรุแรกเทานัน้ และจากคราวทานเจาประคุณสมเด็จ ไดอานศิลาจารึกและพอเมืองกําแพงเพชร

ไดไปสํารวจพบพระเจดียจน พระยาตะกา และ พระโป  ไดขอบูรณปฏิสังขรณเสียใหมในครัง้นัน้นัน่เอง เมื่อ

ทําการรื้อเจดียก็ไดพบพระพุทธรูปและพระเครื่องมากมายอยูในเจดียนัน้ทัง้ยังเป็นที่ประจักษอีกวา ผูสรางพระ

เจดียทัง้ 3 องคนัน้ ไดเป็นผูนําพระบรมธาตุจากลังกามาบรรจุไวอีกดวย นัน่ก็คือ พระมหาธรรมราชาลิไทย

กษตัริยแหงกรุงสุโขทัยนัน่เอง พระเครื่องที่พบทัง้หมดจาการปฏิสังขรณคราวนัน้จึงมีอายุ 600 กวาปีขึ้นไป สวน

พระเครื่องที่ขึ้นจากกรุวัดพระบรมธาตุครัง้นัน้ก็มี พระซุมกอ, พระเม็ดขนุน, พระพลูจีบ, พระซุมยอ พระเชยคาง

ขางเม็ด,พระทามะปราง, พระฝักดาบเน้ือวานหน าทอง-เงิน, พระกําแพงขาโตะ, พระกําแพงขาว, พระนาคปรก,

พระเม็ดมะรื่น,พระนางพญากําแพง, พระกลีบบัว, พระกําแพงหารอย, พระกําแพงเรือนแกว, พระเปิดโลก, พระ

กลีบจําปา, พระเม็ดมะเคล็ด, พระสาม, พระเชตุพน, พระงบน้ําออย, และพิมพอื่น ๆ มากกวารอยพิมพทีเดียว

ทัง้น้ียังปรากฏวาพระแผงเชนพระนารายฯทรงปืน, พระซุมกระรอกกระแต, พระสาม พระปางมหาปาฏิหาริย ก็ได

รวมอยูในกรุน้ีขึ้นมาอีดวยเชนกัน

           จากการอานศิลาจารึก ที่วัดเสด็จจนเป็นผลใหนําไปสูกรุพระเครื่องมหึมาและไดพบพระบรมธาตุดวยแลว

ยังไดพบแผนลานเงินจารึกอักษรขอม เป็นตํานานกลาวไววา ตําบลเมืองพิษณุโลก, เมืองกําแพงเพชร, เมืองพิชัย

, เมืองพิจิตร, เมืองสุพรรณ, วามีฤาษี 11 ตน ฤาษีเป็นใหญ 3 ตน ฤาษีพิลาลัยตนหน่ึง ฤาษีตาไฟตนหน่ึง, ฤาษีตา

วัวตนหน่ึง ซึ่งเป็นประธานฤาษีทัง้หลาย จึงปรึกษากันวาเราทัง้หลายน้ีจะเอาอันใดใหแกพระศรีธรรมาโศกราช

ฤาษีทัง้ 3 จึงวาแกฤาษีทัง้ปวงวาเราจําทําดวยฤทธิ ์ ทําดวยเครื่องประดิษฐานเงินทองไวฉะน้ี ฉลองพระองคจึง

ทําเป็นเมฆพัตรอุทุมพร เป็นมฤตยพิศยอายุวัฒนะ พระฤาษีประดิษฐไวในถํ้าเหวใหญน อย เป็นอานุภาพแกมนุษย

ทัง้หลายสมณชีพราหมณาจารยไปถวนทัว่ 5000 พรรษา พระฤาษีองคหน่ึงจึงวาแกฤาษีทัง้ปวงวาทานจงไปเอา

วานทัง้หลายอันมีฤทธิ ์เอามาใหได 1000 เก็บเอาเกสรดอกไมอันวิเศษที่มีกฤษณาเป็นอาทิจึงป าวรอยเทวดาทัง้

ปวงใหมาชวยกันบดยา ทําเป็นพระพิมพไวสถานหน่ึงทําเป็นเมฆพัตรสถานหน่ึง ฤาษีทัง้ 3 องคนัน้จึงบังคับฤาษี

ทัง้ปวงใหเอาวานทาํเป็นผงเป็นกอน ถาผูใดไดถวายพระพรแลวจงึเอาไวใชตามอานภุาพเถดิ ใหระลกึถงึพระฤาษี

ที่ทําไวนัน้เถิด ฯลฯ ยังมีขอความที่พระฤาษีไดกลาวอุปเทหไวอีกมาก ถาหากทานไดทราบเรื่องราวขอความจารึก

จากแผนลานทองที่ไดจากพระปรางคศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณแลว บางทานก็อาจจะสงสัยวา ขอความที่

แปลจากใบลานทองดังกลาว กับใบที่พบจากกรุพระปรางคเมืองสุพรรณนัน้ ชางมีขอความที่ออกจะไมตางไปกวา

กันเลยละกอ ขอใหนึกเสียวา นัน่เป็นเรื่องราวที่ตางก็ เลากันวา... แลวก็ยังมีการคัดลอกขอความกันตอ ๆ มาอีก

เป็นทอด ๆ โดยจะจริงเท็จประการใดก็หาหลักฐานมาพิสูจนไมไดเลย จากเรื่องราวดังไดกลาวไปแลว จึงพอสรุป

ไดวาพระเครื่องในสกุลทุงเศรษฐีที่กําเนิดขึ้นระยะแรก โดยพระมหาธรรมาราชาลิไทยเป็นผูสรางไวนัน้ เมื่อ พ.ศ.

2524น้ีแลว พระทุงเศรษฐีซึ่งพบครัง้แรกที่วัดพระบรมธาตุนัน้ บัดน้ีไดแตกกรุออกมาเป็นเวลาถึง 132 ปีแลว
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และนับตังแตปีที่ไดสรางพระ พ.ศ. 1900 พระทุงเศรษฐีกรุปฐมฤกษก็จะมีอายุถึง 624 ปีแลวดวยเชนกัน

 

 

 ลักษณะของศิลปะ

          พระเครื่องซึ่งพบที่จังหวัดกําแพงเพชร ไมวาจะเป็นของพระเครื่องของกรุปฐมฤกษ วัดพระบรมธาตุ อัน

เป็นปราการดานแรกของพระกรุทุงเศรษฐี หรือจากกรุอื่น ๆ ในบริเวณทุงฯ หรือแมแตกระทัง่กรุฝ่ังเมือง

กําแพงเพชรปัจจุบันน้ีก็ตาม ในจํานวนพระเครื่องเหลานัน้ทัง้หมด ศิลปที่ปรากฏประมาณ 70% จะแสดงออกตาม

จินตนาการของชางสุโขทัย ซึ่งจะมีทัง้ศิลปสุโขทัยยุคตน ยุคกลางและยุคปลาย โดยเฉพาะศิลปสุโขทัยแบบ

กําแพงเพชรมากที่สุด นอกจากนัน้ พระอีกประมาณ 30% เราจะเห็นวา ศิลปะ จะมีสวนสัมพันธกันถึง 4 สมัย

เชนพระเครื่องบางองคเป็นแบบ สุโขทัย แตรับเอาอิทธิพลของศิลป เชียงแสน ผสมเขาไว และบางองคก็รับ

อิทธิพลของศิลป อูทอง สัมพันธรวมไวอยางอลังการ แมกระทัง่ศิลป ลพบุรี ก็ยังเขามามีอํานาจอยูในพระเครื่อง

เมืองน้ีอยูดวยเชนกัน ก็ดวยเหตุน้ีเอง จากการพบกรุพระในลานทุงเศรษฐีนัน้ บางครัง้ กลับมีผูไดพระเครื่องศิลป

แบบอยุธยายุคตนก็มี นัน่ยอมแสดงใหรูวา สมัยราชวงศพระรวงไดเสื่อมลงไปแลว ศิลปยอมสืบสมัยตอมาโดยไม

สิน้สุด เมื่อสมัยอยุธยารุงโรจน ศิลปะ ของสมัยนัน้ยอมเขามามีอิทธิพลแทนที่ในระยะตอมา ดังนัน้ นักเลงพระ ที่

ชาญฉลาดเขามักจะสังเกต ศิลปะ ที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะสามารถบอกใหรูถึงอายุของพระได หรือสังเกต เน้ือ ก็จะ

บอกใหรูถึงความเกา-ใหม และถาทราบประวัติศาสตรไวบางก็จะเป็นสวนหน่ึงใหเราไดรูวาพระ ทุงเศรษฐี น้ี มิใช

จะมีแตพระศิลปแบบสุโขทัยเสมอไปเพราะจากคําวา กําแพงเพชร หมายถึง ปราการที่แข็งแกรง รูจักกันดีอยูใน
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สมัยอยุธยา สวน นครชุม นัน้อยูในสมัยสุโขทัย และ ชากังราว ตางก็เขาใจวา อาจเป็นระยะหน่ึงที่อยูในความ

ปกครองของขอม ดังนัน้จึงเป็นของแนเหลือเกินที่อาจมีผูไดพระเครื่องศิลปแบบลพบุรี จากลานทุงเศรษฐีน้ีไวบาง

ก็ได

 

พระกําแพง ซุมกอ ทุงเศรษฐี

          พระกาํแพงซมุกอ เป็นยอดพระเครื่องอนัดบั 1 จากลานทงุเศรษฐี พมิพที่นิยมกนัมากไดกบัพระซมุกอชนิด

ที่มีลายกนก ที่นิยมรองลงมาไดกับ พระกําแพงซุมกอดํา ซึ่งพระพิมพน้ีจะไมมีลวดลายกนกปรากฏรวมอยูในองค

พระไวเลย  พระกําแพงซุมกอ เป็นพระเครื่องปางสมาธิแบบ ขัดราบ ประทับนัง่บนฐานบัวเล็บชางหากลีบ ดาน

ขางทัง้สองขององคพระใกล ๆ กับพระกรนัน้จะปรากฏลวดลายกนก 4 ขดมวนตัววิ่งขึ้นไปบรรจบกับพระรัศมี ที่

เป็นเสนแฉกวิ่งจากประภามณฑล ที่ปรากฏ ที่ปรากฏลอมรอบพระเศียรองคพระซุมกอไวอีกชัน้หน่ึง อยาง

อลังการไวทุกองค เวนแตพระกําแพงซุมกอพิมพกลางบางพิมพเทานัน้  พระยอดมหาโชคมหาลาภพิมพน้ี เป็น

พระเครื่องเน้ือผง ผสมดวยดินกับมวลสารที่รวมตัวเป็นองคพระเครื่องนัน้ จะมีวานรอยแปด โดยเฉพาะวานดอก

มะขาม จะตองปรากฏใหเห็นตามผิวองคพระ อันเป็นสัญลักษณของพระเน้ือทุงเศรษฐีไวทุกๆ องค นอกจากนัน้ก็

มีทรายเงิน, ทรายทอง, และผงเกสรดอกไมรอยแปดรวมอยูดวย จึงทําใหพระกําแพง ซุมกอ กวา80% เน้ือจะนุม

ออนตัวกวาคลายกับพระผงสุพรรณทีเดียววากันที่จริงแลวพระเครื่องพิมพยอดนิยมจากลานทุงเศรษฐี ที่เราเรียก

กันวาพระกําแพงซุมกอน้ี หาไดมีแตพิมพเดียวไม เพราะทัง้ขนาดและเน้ือก็ยังมีแตกตางกันออกไปอีกมาก ฉะนัน้

เพื่อใหทานผูอานไดรูซึ้งถึงการแตกตางของพระเครื่องพิมพน้ีไดโดยละเอียดยิ่งขึ้น ผมจึงจะขอแยกกลาวเป็น

ชนิดๆ ดังตอไปน้ี

           1.   พระซมุกอเน้ือผงชนิดมีลายกนก แบบมีลายกนกน้ี โดยเฉพาะเน้ือผงจะมีแตสีแดง, และสีเหลอืง, เทา

นัน้ ทัง้น้ียังแยกแบบออกไดเป็น 3 พิมพคือ 

                  พมิพใหญ พระซมุกอพมิพน้ีดานขางจะหนา อยางน อยครึ่ง ซ.ม. ขึ้นไป พทุธลกัษณะนับวางดงามกวา

พระซุมกอทุกชนิด งามถึงขนาดเห็นหู, ตา, ปาก, จมูก และจะมีราคาเชาแพงกวาทุกพิมพอีกดวย ขอควร

จําสําหรับพระพิมพใหญน้ีก็คือ ซอกแขนทัง้สองขางจะลึกมาก ดานขางจะถูกตัดดวยเสนตอก เหมือนกับดานขาง

พระนางพญา สวนดานหลังสําหรับพระพิมพน้ีจะตองปรากฏเป็นลายกาบหมากอยูที่ดานหลังไวทุกองค สําหรับ

ขนาดจะมีประมาณ 1.7คูณ 2.5 ซ.ม. 

                   พิมพกลาง พระซุมกอพิมพกลางน้ี ความหนาบางที่ปรากฏไมคอยจะอยูในระดับมาตรฐาน แตถึง

กระนัน้ก็ควรจะหนาประมาณ 4 ม.ม. ขึ้นไป และพูดไดเลยวา เป็นพิมพที่คอนขางจะหายากดวย สําหรับความ

งามออกจะดอยกวาพิมพใหญมากอยูหรือพูดงาย ๆ ก็คือ หูตาปากจมูกตลอดจนชายสังฆาฏิจะเห็นเพียงราง ๆ

เทานัน้ ทัง้ซอกแขนก็จะตื้นมาก สวนดานขางจะถูกตัดดวยคมตอกหรือปาดดวยมีดก็มี แตดานหลังจะเป็นมุม
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กลับกับพิมพใหญคือ จะตองมีลายมือปรากฏอยู หรือไมก็เป็นแบบปาดราบไปเลย พระพิมพน้ีจะมีขนาดประมาณ

1.7 คูณ 2.3 ซ.ม.

                  พมิพเลก็ พระซมุกอพมิพเลก็นับวาเป็นพระเครื่องที่คอนขางมีมากกวาทกุ ๆ พมิพทีเดยีว ความหนา

บางองคพระก็จะไมมาตรฐานอีกเชนกัน ทัง้ในดานความงาม หรือขอบขางหรือดานหลัง ก็จะปรากฏ เชนเดียวกับ

พระซุมกอพิมพกลางทุกอยาง ขนาดวัดไดประมาณ 1.5 คูณ 2.2 ซ.ม. 

พิมพจิ๋ว พระซุมกอพิมพน้ีออกจะหาชมไดยากมาก ทัง้ของจริงก็ไมงดงามดวย ขณะน้ีมีมากแตละองคก็สวยงาม

ชัดเจนประมาณ 95% มักจะเป็นของปลอม พระพิมพจิ๋วน้ีสวนมากมักจะเป็นของกรุวัดพิกุลองคพระจะบางกวา

พิมพเล็กลงไปเล็กน อย สวนดานหลังจะมีลายมือปรากฏอยูประปราย ขนาดโดยประมาณวัดได 1.1 คูณ 1.4 ซ.ม.

เทานัน้เอง

          2.   พระซมุกอพมิพ ขนมเป้ีย พมิพขนมเป้ียดงักลาวน้ี เป็นพระซมุกออกีพมิพหน่ึงที่ใหแบบ คลายกบัพระ

งบน้ําออย แตจะเล็กกวา ลักษณะทําเป็นพิมพกลม ๆ ดานหลังอูมนูนและมีลายมือปรากฏดวย สวนดานขางจะ

โคงทรงกลมโดยไมมีรอยตัดเลย พระพิมพน้ีความจริงแลวก็คือ พระซุมกอพิมพกลาง หรือ พิมพเล็ก นัน่เอง จะ

ผิดกันก็ตรงที่มีปีกยื่นออกเป็นวงกลม นักเลงพระยุคโนนเห็นพิมพทานอยูในลักษณะเชนนัน้ครัน้จะเรียกวา ซุม

กอพิมพงบน้ําออย ฟัง ๆ ดูก็จะไปจะเอกับพิมพจริง ๆ เขา ทัง้ยังเป็นพระเครื่องคนละสกุลกันอีกดวย ดังนัน้จาก

ความกลมของพระซุมกอพิมพน้ีจึงไดถูกเรียกกันตอมา โดยไมซํ้ากับพิมพงบน้ําออยวา พิมพขนมเป้ีย เพราะ

ขนมเป้ียนัน้เขาก็กลมอยูแลวเชนกนั  พระซมุกอ พมิพขนมเป้ีย น้ี ไดแยกขนาดออกเป็น 2 แบบดวยกนัคอื พมิพ

ใหญ พระพิมพใหญซุมกอขนมเป้ียน้ี ความจริงก็คือ พระซุมกอพิมพกลางและพิมพธรรมดา ๆ เราน่ีเอง จะผิดก็

ตรงที่มีปีกวงกลมแผออกไป โดยจะมีพระลอยองคตรงกลางเทานัน้เอง ขนาดพิมพใหญน้ีเสนผาศูนยกลางวัดได

ประมาณ  2.5 ซ.ม.  พิมพเล็ก สําหรับพระซุมกอขนมเป้ียเล็กน้ี คอนขางจะหายากสักหนอย จะสังเกตองคพระได

โดยจะเล็กกวาพิมพใหญ สวนปีกที่ยื่นออกเป็นทรงกลมนัน้จะไมกลมทีเดียวทัง้ขอบขางบางองคก็จะเวาแหวง

เป็นคลื่นดวย ขนาดพระพิมพเล็กน้ีเสนผาศูนยกลางวัดไดประมาณ 1.7 ซ.ม. เทานัน้

          3.   พระซมุกอดาํ ถดัจากพระซมุกอพมิพขนมเป้ียผานไปแลวคราวน้ีก็มาถงึเรื่องพมิพซมุกอดาํกนับาง พระ

พิมพน้ี พิมพ คอนขางจะแหวกแนวไปมากอยูแตพุทธลักษณะของทานจะเหมือนกับพระซุมกอพิมพใหญชนิดที่มี

ลายกนกทุกอยาง จะผิดก็แตตัดกนกดานขาง กับบัวเล็บชางใตฐานประทับออกจนหมด พระซุมกอดํา จึงมีแตพระ

ประทับนัง่ปางสมาธิบนฐานเชียง โดยมีปีกโคงเวา รองรับไวกับมีประภามณฑลลอมรอบพระเศียรไวดวยพระ

พักตรคอนขางป อม พระอุระจะผึ่งผายเขมขนกวาพิมพนิยมชนิดมีลายกนกเอามากทีเดียว ดวยเหตุน้ีเองเราจึง

ตองยกให พระซุมกอดํา น้ี เป็นพระเครื่องศิลปะ วัดตระกวน ซึ่งเป็นยอดศิลปะชัน้หน่ึงของสมัยสุโขทัยยุคตน

และก็เลยทําใหผูเขียนไดคิดไปอีกวา พระซุมกอดํา พิมพน้ี นาจะเป็นพระซุมกอพิมพปฐมฤกษที่กําเนิดขึ้นกอน

พระซุมกอชนิดที่มีลายกนกเสียมากกวา เพราะตอเมื่อภายหลังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
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สุโขทัยไดรุงโรจนขึ้นแลว ก็ยอมเป็นของธรรมดาที่ ศิลปะจะตองไดรับการพัฒนาใหอลังการยิ่งขึ้นไปดวยเชนกัน

ถาหากเป็นเชนน้ีแลว จะเป็นไปไดหรือไมวา พระซุมกอชนิดที่มีลายกนกดานขางนัน้ ที่จริงแลวอาจเป็นพระ

เครื่องที่ชางใหการพัฒนามาจาก พระซุมกอดํานัน่เอง และการที่เรียกวา พระซุมกอดํา นัน้ ก็เพราะเมื่อกอนไมวา

จะขุดพระพิมพน้ีไดจากกรุใดในลานทุงเศรษฐีก็ตาม พระทุกองคมักจะมีสีดํา ไปหมดพระซุมกอพิมพน้ีจึงถูก

ขนานนามวา พระซุมกอดํา โดยถือเอาสีมาเรียกเป็นชื่อตัง้แตนัน้มา ออกจะหยอนงามไปบางสําหรับพระซุมกอ

ดํา เป็นที่รูกันวากรุกําเนิดของพระซุมกอดํา และพระซุมกอชนิดที่มีลายกนกมากแบบนัน้ ตางก็ขึ้นจากกรุ วัด

พระบรมธาตุ เป็นปฐมฤกษดวยกันทัง้นัน้ พระซุมกอดํา ที่จัดวางามผึ่งผายและเป็นที่นิยมกันมาก ก็เห็นจะไดกับ

พระซุมกอดําของ กรุวัดพิกุล ภายหลังตอมาก็ไดมีผูพบพระซุมกอดําพิมพน้ีอีกที่กรุตาพุม และ กรุวัดน อย แต

ก็ไดเพียง 10 กวาองคเทานัน้ โดยองคพระจะเล็กกวาของกรุวัดพิกุล ทัง้เน้ือก็จะออกสีดําอมน้ําตาลเป็นสวนมาก

ดวย

            4.   พระซุมกอ เน้ือวาน พระซุมกอชนิดเน้ือวาน จัดเป็นพระเครื่องทุงเศรษฐีที่อยูในอันดับ ยอดหายาก

อีกพิมพหน่ึงเน้ือเทาที่ปรากฏจะคลายกับพิมพฝักดาบ พิมพเม็ดขนุน, คือใชวานมากชนิดรวมทัง้ผงเกสรตํารวม

กันแลวอัดลงแนพิมพอีกทอดหน่ึงเรื่องพระเน้ือวานน้ี พระบางพิมพของกรุทุงเศรษฐียังเคยปรากฏพบเน้ือที่เป็น

แผนวานลวน ๆ กดลงแมพิมพเป็นองคพระก็มี พระซุมกอที่เป็นชนิดเน้ือวานน้ีปัจจุบันน้ีเราจะพบก็แตหน าทอง

หรือเงินประกบไวกับวานอีกชัน้หน่ึงเทานัน้ เพราะเกือบ 80% พระทุงเศรษฐีเน้ือน้ีมักจะกะเทาะกรอนแตกหมด

เรื่องพระซุมกอชนิดเน้ือวานดังกลาวน้ี (มีผูทําปลอมกันไวมาก โดยเน้ือจะอยูในสภาพที่ดีเกินไป) นอกจากจะมี

ทําเป็นพิมพประกบดวยแผนทองคํา หรือแผนเงินปิดหน าไวแลวชนิดที่เป็นวานลวน ๆ โดยไมประกบหน าอะไรไว

เลยก็มี เราจะพบกับพระเน้ือวานซึ่งมีเฉพาะพระซุมกอพิมพใหญชนิดมีลายกนกกับพิมพกลางเทานัน้ และก็ยังไม

เคยมีผูใดไดพบจากกรุอื่น ๆ ในภายหลังอีกเลย นอกจากกรุวัดพระบรมธาตุ ซึ่งไดแตกกรุออกมาเป็นครัง้แรก

เมื่อ พ.ศ. 2392 เทานัน้เอง 

            5.   พระซมุกอ เน้ือชนิ พระซมุกอชนิดเน้ือชนิดงักลาวน้ี นับเป็นพระอกีพมิพหน่ึงที่หายากกวาชนิดเน้ือผง

เสียอีก ความแตกตางของพระซุมกอชนิดเน้ือชินเงินน้ี ยังแยกพิมพออกไดเป็น 3 ขนาดดังน้ี 

                   พมิพใหญ ความงามจะลกึคมพอ ๆ กบัพระซมุกอชนิดเน้ือผงทีเดยีว ทัง้น้ีแมแตขนาดก็จะเทากนัดวย

แตดานหลังแทนที่จะเป็นลายกาบหมาก กลับเป็นลายผาเหมือนพระเน้ือชินทัว่ ๆ ไป 

                   พมิพกลาง ดูกนัในดานความงามแลว พระซมุกอชนิดเน้ือชนิพมิพน้ี จะงามกวาชนิดเน้ือผงพมิพกลาง

มาก แตความตื้นและขนาดยังคงเทากัน สวนดานหลังจะเป็นลายผาและตนปาดราบก็มี 

                   พมิพเลก็ ในดานความงามสาํหรบัพมิพน้ีจะดีกวาชนิดเน้ือผง แตขนาดจะเทากนั นอกจากนัน้ทกุ ๆ

อยางของพระซุมกอชนิดเน้ือชินพิมพเล็กน้ี จะมีเหมือนกับพระซุมกอเน้ือชินพิมพกลางทุกอยาง
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เจาพอแหงลานทุงเศรษฐี

            จากความยิ่งใหญของพระกําแพงซุมกอน้ีเอง บางทานอาจจะสงสัยวาทําไมพระเครื่องพิมพน้ี จึงไดรับ

เกียรติยกยองใหอยูในอันดับ  เหนือกวาพระทุงเศรษฐีที่ขึ้นจากเมืองกําแพงเพชรทัง้ปวง แมกระทัง่ผูเขียนเองก็

ยังถึงกับขนานนามวา พระซุมกอ พิมพน้ีวา เจาพอแหงลานทุงเศรษฐี ที่เป็นเชนน้ีมิใชวา พระซุมกอ จะเป็นพระ

เครื่องที่งามเพียบพรอมทัง้พิมพและเน้ือก็หาไม แตพระพุทธคุณของพระซุมกอน่ีซิ คือหัวใจของความยิงใหญที่

ทําใหพระเครื่องพิมพน้ี ไดเป็นพระยอดนิยมอันดับ 1 อยูในอาณาจักรพระเครื่องมาจนปัจจุบันน้ี

            พระซมุกอ หรอืเจาพอแหงลานทงุเศรษฐีเป็นยอดพระเครื่องอนัดบันําของจงัหวดักาํแพงเพชรที่ใครไดไว

บูชาติดตัวแลว นับวาเป็นสิริมงคลใหกับตัวเอง เพชรนพเกา ทองคํามากมาย แกวแหวนเงินทองคาลนปานใดก็

ตาม บางครัง้ก็หาเปรียบไดกับ พระซุมกอ ซึ่งสูงทัง้คาและมีประสิทธิภาพซึ่งมนุษยไมอาจเนรมิตได การมีชีวิต

เพื่ออยูของทานและสรางแตกรรมดีแลว หมัน่ระลึกถึงบาปบุญคุณโทษใสใจในทัง้สามโลก แลวพระซุมกอ ยอม

คุมครองทานไดเสมอ และสิ่งที่นาอิจฉาสําหรับผูมีพระพิมพน้ียิ่งขึ้นก็คือ ทานจะอยูอยางคนมีโชคตลอดเวลาที

เดียว  

คําสําคัญ : พระเครื่อง, พระซุมกอ

ที่มา : http://www.dopratae.com/บทความ/เจาพอแหงลานทุงเศรษฐี/117/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2019-08-15

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1153&code_db=610005&code_type=01
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