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เรื่อง ตํานานพระซุมกอ

รายละเอียด

         "มีกูไวแลวไมจน" คือถอยคําประจําองคพระซุมกอ ซึ่งหมายถึง พระซุมกอสุดยอดทางโชคลาภ เมตตา

มหานิยม ใครมีไวแลวจะรํ่ารวย เป็นมหาเศรษฐี เจริญรุงเรือง ในชีวิต ทําใหผูคนทัง้ประเทศปรารถนาที่จะเป็น

เจาของพระซุมกอ การเชาจึงอยูที่หลักลานขึ้นไป พระซุมกอจึงกลายเป็น หน่ึงในเบญจภาคี หรือหน่ึงใน

จักรพรรดิแหงวงการพระเครื่อง  

         เบญจภาคี คอื การนําเอาพระเครื่องที่เป็นพระเครื่องชัน้ยอดมารวมกนั 5 องค โดยผทูรงคณุวฒุิทานหน่ึง ใน

วงการพระเครื่องยุคแรก ที่วงการพระรูจักทานในนามปากกา " ตรียัมปวาย " เป็นผูบัญญัติจัดตัง้ขึ้น จนเป็นที่

ยอมรับกันโดยทัว่ไป พระเบญจภาคี 5 องค ประกอบดวย

         1. พระสมเด็จวัดระฆังพิมพใหญ

         พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพพระประธาน หรือที่นิยมเรียกวา พระพิมพใหญ เป็นพระพิมพที่ไดรับความนิยม

สูงที่สุดในบรรดาพระสมเด็จวัดระฆังทัง้ 4 พิมพ ดวยความงดงามสงาผาเผย ขององคพระ และความสมบรู
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ณสมสวนขององคประกอบโดยรวมขององคประกอบศิลป ทัง้หมด ประกอบกับจํานวนพระที่มีปริมาณเหมาะสม

จึงสงผลใหพระสมเด็จวัดระฆังพิมพพระประธานน้ี นับเป็นสุดยอดของพระในตะกูลสมเด็จทัง้หมด          

         2. พระสมเด็จวัดระฆังโฆษิตาราม

         พระสมเด็จวัดระฆังเป็นพระที่สรางจากเน้ือผงวิเศษ 5 ชนิด คือ ปถมัง , อิธะเจ , มหาราช , พุทธคุณ และ

ตรีนิสิงเห ตามลําดับ การเกิดผงวิเศษทัง้ 5 น้ี นับเป็นขบวนการหลอหลอมพระเวทยวิทยาคมอันศักดิส์ิทธิ ์ทัง้ 5

มาเป็นหน่ึงเดียว วิธีการสรางผงวิเศษนัน้เริ่มมาจากการบริกรรมพระคาถา เขียนสูตร ชักยันตดวยชอลคลงใน

กระดาษชนวน เขียนแลวลบ ลบแลวเขียนใหมทําเชนน้ีนับเป็นรอยๆครัง้ จนเกิดเศษชอลคจากการลบ ซึ่งถือวา

เป็นผงศักดิส์ิทธิ ์ที่เกิดจากการตัง้จิตบริกรรมพระเวทยในขณะที่เขียนใหครบถวนตามจํานวนที่พระเวทยในแตละ

บทกําหนดไว ขัน้ผงที่ไดออกมาเป็นผงที่ไดออกมาเป็นผงที่มีชื่อ “ ปถมัง ” เมื่อไดผง “ ปถมัง ” แลว นําผงน้ีมา

ป้ันเป็นดินสอ ตากแหง แลวนําแทงดินสอชอลดที่เกิดจากผงปถมัง มาเขียนสูตรพระเวทยอีกบทหน่ึงเขียนแลว

ลบ ทําซํ้ากันตามจํานวนครัง้ที่พระเวทยบทใหมกําหนด จนเกิดผงชอลดครัง้ใหม ที่เรียกวา “ ผงอิธะเจ ” แลวก็

ผงอิธะเจมาป้ันเป็นแทงชอลด เขียนสูตรพระเวทยอีก เขียนแลวลบ ลบแลวเขียนเชนน้ีจนได ผงมหาราช แลวก็

ผงมหาราช กระทําเชนเดียวกับขัน้ตอนการทําตอนการผงอื่นๆ หากแตกตางกันที่สูตรในการเขียน อักขระเลข

ยันต และจํานวนครัง้ที่ถือเป็นเฉพาะแตละสูตรจนได ผงพุทธคุณ และสุดทายคือ ผงตรีนิสิงเห อันเกิดจากหลอม

รวมสูตรทัง้ ๕ มาเป็นหน่ึงเดียวจากนัน้สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังษ)ี จึงนําผงวิเศษน้ีมาผสมรวมกันกับ

เปลือกหอยที่บดหอยที่บดละเอียดอันเป็นสวนผสมหลัก นอกจากน้ีก็จะมีขาวสุก ดินสอพอง กลวย โดยมีน้ําตัง

อิว๊เป็นตัวประสานสวนผสมเหลาน้ี จากนัน้จึงนําพระที่ผสมเสร็จแลวนัน้ กดลงในแมพิมพซึ่งแกะพิมพโดย นาย

เทศ แหงชางหลอ          

         3. พระรอด วัดมหาวัน จ.ลําพูน

         วดัมหาวนั จ.ลาํพนู พระอารามที่มชีื่อเสยีงเลื่องลอืไป ทัว่ทกุภมูภิาคของเมอืงไทย ทัง้น้ีมใิชเพราะเรื่องอื่นใด

นอกจากเพียงประการเดียวคือ เป็นแหลงกําเนิดของ "พระรอด" ซึ่งเป็นหน่ึงในเครื่องชุดเบญจภาคี พระรอด วัด

มหาวัน มีพระพุทธศิลป เป็นยุคสมัยทวาราวดี ประทับนัง่ปางมารวิชัยและขัดเพชรบนฐานบัว 2 ชัน้ ดานหลังของ

องคพระเป็นปรกโพธิ ์เรียงตัง้แตหัวเขาขององคพระขึ้นเป็นซุมครอบองคพระ จํานวนใบโพธิ ์และเอกลักษณของ

กานโพธิ ์ที่ชัดเจนในแตละพิมพจะมีจํานวนไมเทากัน ซึ่งเป็นเอกลักษณของพระรอดในแตละพิมพ การขุดหาพระ

รอดมีกันหลายครัง้หลายหน จนประมาณครัง้มิได เทาที่สืบทราบมีดังน้ี การพบกรุพระรอดในสมัยยเจาหลวงเหม

พินธุไพจิตร เมื่อปี 2435-2445 พระเจดียมหาวันชํารุดทรุดโทรมและพังทลายลงมาเป็นสวนมาก ดังนัน้ เจาเหม

พินธุไพรจิตร จึงดําริใหมีการบูรณะปฏิสังขรณองคพระเจดียขึ้นใหม โดยการสรางสวมครอบองคเดิมลงไป สวน

เศษปรักหักพังที่กองทับถมกันอยูนัน้ ไดจัดการใหโกยเอาไปถมหนองน้ําซึ่งอยูระหวางหอสมุดของวัด โอกาสนัน้

ไดพบพระรอดเป็นจํานวนมากมายภายในกรุพระเจดียมหาวัน พระรอดสวนหน่ึงไดรับการบรรจุ กลับคืนเขาไปใน
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พระเจดียตามเดิม อีกสวนหน่ึงมีผูนําไปสักการบูชา และสวนสุดทายไดปะปนกับสรางกรุและ เศษดินทรายจมอยู

ในหนองน้ําพระรอดไดขุดพบที่วัดมหาวัน พุทธศิลป อยูในยุคกลางของสมัยหริภุญไชย (ลําพูน) อาณาจักรหริ

ภุญไชย สรางขึ้นราวตนศตวรรษที่ 13-14 เป็นอาณาจักรของ กลุมชนมอญโบราณ ทางภาคเหนือของประเทศ

ไทย นับถือพระพุทธศาสนาหินยาน ใชภาษาบาลีจดคําสอนทางศาสนา ไดมีการกําหนดอายุและ ศิลปะพระรอดวา

สรางในสมัยกษตัริยจามเทวี เป็นยุคตนของสมัยหริภุญไชย มีศิลปะสมัยทวารวดี ในทางพุทธศิลป แลว พระรอด

นาจะมีอายุอยูในชวงหลังสมัยทวาราวดี รูปแบบของพระรอดคือประทับพระบาทสมาธิเพชร (ทานัง่ขัดเพชร) ใน

สมัยทวาราวดีสรางพระพุทธรูปนัง่ขัดหลวมและหงายฝาพระบาทกางออก และไมปรากฏพระพุทธรูปนัง่ขัดเพชร

ในศิลปะทวาราวดี พระพุทธรูปนัง่ขัดเพชรเป็นแบบอยางเฉพาะของพระพุทธรูปอินเดียฝ ายเหนือ (มหายาน)

พระพุทธรูปและพระเครื่องในลําพูนไดปรากฏศิลปะสมัยตางๆ รวมอยูหลายสมัย คือ สมัยทวาราวดี ลพบุรี แบบ

หริภุญไชย พุกาม อูทองและสมัยลานนา

         4. พระนางพญา

         จากหลกัฐานทางดานประวตัศิาสตรพบวา วดันางพญาสรางโดยกษตัรยิกรงุศรีอยธุยา คอื พระวิสทุธิกษตัรยิ

เป็นพระราชธิดา ทาวศรี สุริโยทัย และเป็นพระมารดาขององคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผูสรางวัดราชบูรณะ

คือพระมหาธรรมราชา จากเหตุการณบานเมืองในขณะนัน้อยูในระ หวางศึกสงครามถูกพมารุกราน จึงมีการสราง

พระเครื่องมอบใหเป็นขวัญและกําลังใจแกทหารที่ออกรบ พระเครื่องรุนแรกๆจะมีรูปทรงและองคพระไมสวย

งาม การทําแมพิมพก็ทํากันแบบรีบรอน คือพิมพไดครัง้ละ 3 องค แลวนําไปตัดแยกออกดวยตอก เน่ืองจากใน

ขณะนัน้เป็นชวงของสงครามถูกพมารุกราน จึงทํากันอยางรีบรอนทําใหบางองคไมไดตัดแบงแยกออกจากกันก็มี

คือ ยังติดกันเป็นแผงสามองค หลังจากองคสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ เป็นกษตัริยครองกรุง

ศรีอยุธยาแลว จึงหันมาพัฒนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดนางพญา วัดราชบูรณะที่พระราชบิดาและพระราชมารดา

ทรงสรางและสราง พระเครื่องใหเป็นขวัญและกําลังใจแกทหารที่ออกรบอีกครัง้ ที่เหลือก็นําไปบรรจุไวในกรุวัด

ทัง้สามเพราะมีเขตขัณฑสีมาติดตอกัน

         พระนางพญาที่สรางขึ้นมี 6 พมิพดวยกนั คอืพมิพเขาตรง พมิพเขาโคง พมิพสงัฆาฏิ พมิพเทวดา พมิพอกนนู

ใหญ พิมพอกนูนเล็ก

ยุคแรกสรางโดยพระวิสุทธิกษตัริย รูปทรงองคพระไมสวยงามนัก ยุคที่สองสรางโดยองคสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช รูปทรงองคพระสวยงามกวารุนแรกมาก พระนางพญาทัง้สองยุคน้ีอายุการสรางใกลเคียงกัน มีพุทธคุณ

เหมือนกันคือเนนหนักในเรื่องแคลวคลาด อยูยงคงกระพัน โชคลาภ คาขายดี และเมตตามหา นิยมเป็นหลัก พิธี

ปลุกเสกใชวิธีอัญเชิญเทพฯ เทวดา ฤาษี พระสงฆผูทรงศีลและสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ในเมืองพิษณุโลกอันไดแกหลวงพอ

พระพุทธชินราชเป็นตน ปลุก เสกกันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

         มีประสบการณเลาตอ ๆกนัมาวา ทหารขององคสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ไปรบทีไ่หนก็ประสบชยัชนะที่นัน่
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เป็นที่หวัน่เกรงแกพมาในขณะนัน้ และอีกประสบการณหน่ึงคือเมื่อครัง้ที่ทหารไทยไปรบในสงครามอินโดจีนมี

ชัยชนะครัง้แลวครัง้เลา ตอมามีนักสะสมพระเครื่องนําพระนางพญามาจัดเขาชุด เบญจภาคี พุทธศิลป ศิลปะ

อยุธยาประเภทเน้ือดินเผา ผสมมวลสารพระธาตุเหล็กไหล เหล็กน้ําพี้ โพรงเหล็กไหล พระธาตุสีขาวขุน พระธาตุ

สีชมพู ผงถาน ใบลาน เกสรดอกไม 108 วาน 108 น้ํามนตทิพย ดินมงคลตามที่ตางๆ ทรายเงิน ทรายทอง และ

ศาสตราวุธตางๆ

         ความหมายของมวลสารที่นํามาผสมในพระสมเด็จนางพญา มีดังน้ี

              1. พระธาตุเหล็กไหล มีความสําคัญดานคงกระพัน

              2. เหล็กน้ําพี้ มีความสําคัญ ดานแกเคล็ดและความแข็งแกรง

              3. โพรงเหล็กไหล มีความสําคัญดานคงกระพัน แคลวคลาด

              4. พระธาตุสีขาวขุนและพระธาตุสีชมพู มีความสําคัญดานสิริ มงคลและแกอาถรรพ

              5. ผงถานใบลาน มีความสําคัญดานอยูยงคงกระพัน

              6. เกสรดอกไม มีความสําคัญดานเมตตามหานิยม

              7. วาน 108 มีความสําคัญ ทางดานแคลวคลาดและคงกระพัน

              8. น้ํามนตทิพย มีความสําคัญทางดานแกเคล็ดและแกอาถรรพ

              9. ดินมงคลตามที่ตางๆ มีความสําคัญทางดานสิริมงคล

              10. ทรายเงินทรายทอง มีความสําคัญทางดานโชคลาภและเงินทอง

         5. พระผงสุพรรณ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรรณบุรี

         จงัหวดัสพุรรณบุรี นอกจากเป็นดนิแดนแหง ยทุธหตัถีแลว ยงัเป็นเสมอืนเมอืงแหงพระเครื่อง พระบชูา หลาย

สิบชนิด ตัง้แตสมัยอมรวดี ทวาราวดี ศรีวิชัย ปาละ ลพบุรี อูทอง อยุธยา และรัตนโกสินทร ในจํานวนพระที่ขุด

พบนัน้ พระผงสุพรรณ กรุวัด พระศรีรัตนมหาธาตุ ถือวาเป็นสุดยอดของพระทัง้หมด โดยจัดใหอยูในชุดพระ

เบญจภาคี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือที่ชาวสุพรรณเรียกสัน้ๆ วา วัดพระธาตุ เป็นวัดคูบานคูเมืองสุพรรณ สมัย

อูทองและอยุธยา ตัง้อยูในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีองคพระปรางคสูงตระหงาน สวนใครเป็นผูสรางวัดนัน้

นักประวัติศาสตรไมกลายืนยัน เพียงแตสันนิษฐานวา นาจะสรางใน สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสาม

พระยา) หรือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

         พระซุมกอ จากพระราชนิพนธประพาสตนกําแพงเพชรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง

บันทึกไววา นายชิด มหาดเล็กหลานพระยาประธานนคโรทัยจางวางเมืองอุทัยธานีเดิมไดรับราชการในกระทรวง

มหาดไทยเป็นตําแหนงนายอําเภอ อยูในมณฑลนครชัยศรี ปวยลาออกมารักษาตัว อยูบานภรรยาที่เมืองกําแพง

เพชร ไปไดตํานานพระพิมพมาให วามีกษตัริยองคหน่ึงทรงพระนามวา พระยาศรีธรรมมาโศกราช จะบํารุง

พระพุทธศาสนาจึงไปเชิญพระธาตุมาแตลังกา สรางเจดีย บรรจุไวแควน้ําปิงและน้ํายมเป็นจํานวนพระเจดีย
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-07 11:14:45 หน า 5

84,000 องค พระฤาษีจึงไดสรางพระพิมพขึ้นถวายพระยาศรีธรรมาโศกราชเป็นอุปการะ จึงไดบรรจุพระธาตุและ

พระพิมพไว ในพระเจดียแตนัน้มา เหตุที่จะพบพระพิมพกําแพงเพชรขึ้นน้ีวา เมื่อปีระกาเอกศก จุลศักราช 1211

สมเด็จพระพุฒาจารยโต วัดระฆัง ขึ้นมาเยี่ยมญาติที่เมืองกําแพงเพชร ไดอานศิลาจารึกไทยโบราณมีอยูที่วัด

เสด็จไดความวา มีพระเจดียโบราณบรรจุพระบรมาตุอยูริมน้ําปิง ฝ่ังตะวันตกตรงขามเมือง จึงไดคนควากันขึ้น พ

บพระเจดียสามองคน้ี ชํารุดทัง้สามองค เมื่อพญาตะกาขอสรางรวมเป็นองคเดียว รื้อพระเจดียลงจึงไดพบพระ

พิมพกับไดลานเงินจารึกอักษรขอม เป็นตํานานสรางพระพิมพ และวิธีบูชา นายชิดไดคัดตํานานและวิธีบูชามาให

ดวย ของถวายในเมืองกําแพงเพชรน้ีมีพระพิมพเป็นพื้น ไดคัดตํานานติด ทายหนังสือเลมน้ีไวดวย

ภาพโดย : https://talk.mthai.com/uploads/2014/05/08/145481-attachment.jpg

 

คําสําคัญ : พระซุมกอ

ที่มา : http://sunti-apairach.com/06N/06NT.htm

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-02-21

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=153&code_db=610006&code_type=01
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