ฐานขอมูลทองถ่น
ิ  จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
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เรื่อง พระยอดขุนพล
รายละเอียด
พระยอดขุนพล กรุเกาวัดพระบรมธาตุ เมืองกําแพงเพชร องคนี้เป็ นพระปางมารวิชัย พุทธลักษณะ
เหมือนกับพระพุทธรูป "ทรงเทริด" ของเมืองลพบุรี (เทริด [อานวา "เซิด"] หมายถึง เครื่องประดับศีรษะ รูปม
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งกุฎอยางเตีย
้  มีกรอบหน า) องคพระประดิษฐานอยูบนฐานในซุมทรงหาเหลี่ยม คลายกับรูปทรง ใบเสมา เซียน
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พระสมัยกอนจึงเรียกวา "พระเสมาตัด" มาในระยะหลังคนรุนใหมเห็นวา คําวา "ตัด" ฟั งแลวไมคอยจะเป็ นสิริ
มงคลนัก จึงตัดคํานี้ออกไป เหลือเพียง พระยอดขุนพล กําแพงเพชร ก็เป็ นที่เขาใจกันโดยทว
ั ่  (เชนเดียวกับ พระ

An
d

ขุนแผน พิมพใบไมรวง กรุวัดบานกราง จ.สุพรรณบุรี ที่เซียนพระรุนเกาเรียกกันมานานปี ตอมาเมื่อ ๑๐ ปี กอน
หน านี้ เซียนพระชาวสุพรรณพรอมใจกันเปลี่ยนช่ อ
ื เรียกพระพิมพนี้เสียใหมวา พระขุนแผน พิมพซุมเรือนแกว
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ฟั งดูแลวไพเราะกวา ใบไมรวง ที่ไมคอยจะเป็ นสิริมงคลนัก ทําใหพระพิมพนี้มีราคาพุงข้ น
ึ ทันที) พระยอดขุนพล
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กําแพงเพชร องคนี้เป็ นพระเกาเก็บ สภาพเดิมๆ ทุกอยาง ผิวพระไมไดผานการใชมากอนเลย ผิวพระมีปรอท
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ั ่ องคพระ และมีคราบกรุติดอยูโดยทว
ั ่ ไป ทัง้ ดานหน าและดานหลัง ทําใหองคพระมีเสนหนาชวนชม
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สวยงามสมบูรณทุกซอกมุม แมวาธรรมชาติของพระพิมพนี้จะเป็ นพระพิมพต้ น
ื  แตเฉพาะองคนี้มีความคมชัด
มาก และหากพิจารณาใหละเอียดจริงๆ จะเห็นวา พระพักตรเหมือนกับใบหน าของคนจริงๆ (ใบหน าของคนขณะ
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หลับตา) ความสวยคมชัดของพระองคนี้ จึงไมตองสงสัยเลยวา ไดควารางวัลชนะเลิศมาแลวหลายสิบงาน จน
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ทําใหมีภาพปรากฏอยูในหนังสือรวมภาพพระยอดนิยม ยุคแรกๆ ที่มีการจัดพิมพกันข้ น
ึ มา...ขอแสดงความยินดี
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ดวยกับ คุณหมอพัฒนพงศ ที่มีพระสวยระดับแชมป อยูในครอบครองอีกองคหนึ่ง พระยอดขุนพล เป็ นพระศิลป
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ลพบุรี เหมาะอยางยิ่งสําหรับผูเป็ นแมทัพนายกอง ผูบริหารองคกรใหญๆ ควรจะหาไวใชติดตัว เป็ นการเสริมสราง
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บารมี อํานาจ ใหเป็ นที่เคารพรักนับถือและเกรงขามของผูใตบังคับบัญชา ขณะเดียวกัน ผูใชพระพิมพนี้ก็ตองมี
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"ความเมตตา" แกผูนอยดวย ถึงจะไดอยูดวยกันอยางสันติสุขนานๆ
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นาใชมาก มี ๓ เมืองใหญๆ ที่สรางพระพิมพนี้ คือ ลพบุรี ที่ทานเรียกวา พระยอดขุนพล เมืองละโว /กําแพงเพชร
ที่เรียกวา พระยอดขุนพล ชากังราว และ กรุงศรีอยุธยา ที่เรียกวา พระยอดขุนพล อโยธยา แตไมวาจะเป็ น พระ
ยอดขุนพล ของเมืองไหนก็ตาม ทุกวันนี้หาพระองคแทๆ ไดยากนัก ผูสนใจจึงตองระวังเป็ นพิเศษ เพราะ ของ
ปลอม มีมากเหลือเกิน คือ มากกวา ของแท เสียอีกพูดถึง เมืองกําแพงเพชร สุดยอดของพระเมืองนี้ตองยกให พ
ระซุมกอ ซึ่งไดรับการยกยองใหเป็ น ๑ ใน ๕ ของ พระชุดเบญจภาคี ที่เชาหากันองคหนึ่งหลายแสนบาท ไปจนถึง
หลักลานก็มี ตามสภาพความสวยงามคมชัด อยางองคที่เป็ นภาพประกอบหัวคอลัมน "คมเลนสสองพระ" ที่เห็น
ขางบนนี้ ฝ ายศิลป ทําใหภาพเบลอๆ ความจริงแลวภาพเดิมสวยคมชัดมาก องคนี้แหละที่เรียกวา พระซุมกอ
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พิมพใหญ องคเจาเงาะ องคดงั ้ เดิมของ อ.เชียร ธีรศานต ซึ่งมีประวัติความเป็ นมาอันนาสนใจมาก ตอมาได
เปลี่ยนมือไปโนนไปนี่หลายแหงหน จนในที่สุด มร.ไลน ก็อด วิน เศรษฐีจากเกาะฮองกง ก็มานิมนตทานไปอยูที่
โนน ดวยราคานับสิบลานบาท ทุกวันนี้ยังหา พระซุมกอ พิมพใหญ องคอ่ น
ื ใดมาเทียบความสวยคมชัดไดยากยิ่ง
ทิง้ ไวเป็ นความทรงจําของคนในวงการพระเครื่องเมืองไทย จนทุกวันนี้พระซุมกอ พิมพใหญ มีกนก องคในภาพ
นี้เป็ นพระของ พิทักษ ชํานาญวินิจฉัย นักธุรกิจหนุมผูสนใจพระสวย ที่มีพุทธคุณทางเมตตามหานิยม และโชค
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ลาภ จึงนิมนต พระซุมกอ องคนี้ไปข้ น
ึ คอดวยความสุขสมหวังทุกประการ พระซุมกอ เป็ นพระเนื้อดินเผา เนื้อหา
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มวลสารละเอียดมาก มีวานดอกมะขามเป็ นจุดแดงเล็กๆ ปรากฏทว
ั ่ องคพระ เป็ นพระปางสมาธิ มีทงั ้ สมาธิราบ
และสมาธิเพชร ศิลปะเชียงแสนผสมกับสุโขทัย คือ องคพระอวบอวน พระอุระผ่ งึ ผาย นูนเดนเป็ นสงา งดงาม
มาก เหมือนกับพระสมัยเชียงแสน พระนาภีเรียว การทงิ้ พระพาหา และขัดสมาธิงดงามแบบสุโขทัย มีประภา
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กนก พิมพใหญ ไมมีกนก (สวนมากเป็ นพระซุมกอดํา) พิมพกลาง พิมพเล็ก พิมพขนมเปี๊ ยะ (มีปีกกวาง) และ
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พระซุมกอ พิมพพัดใบลาน พระซุมกอ และ พระเมืองกําแพงเพชร อื่นๆ เป็ นที่รูจักกันครัง้ แรกในสมัย พระพุทธ

In
fo

เจาหลวง รัชกาลที่ ๕ โดยมีบันทึกในพระราชนิพนธเรื่อง เสด็จประพาสเมืองกําแพงเพชร วามีผูทูลเกลาฯ ถวาย
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ตํานาน พระกําแพงทุงเศรษฐี เป็ นจารึกบนแผนลานทอง ซึ่งขุดไดจากเจดียตางๆ ในวัดพระบรมธาตุ บริเวณทุง
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เศรษฐี นครชุม พรอมกับพระเครื่องจํานวนหนึ่ง นับเป็ นการพบกรุพระเป็ นครัง้ แรก จนเป็ นที่เลื่องลือในเวลาตอ
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้  เพราะเชื่อกันวา พระกรุนี้มีอานุภาพยอดเยี่ยมมาก ผูใดมีไวจะ
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ประสบพบกับความสําเร็จสมหวังตามความปรารถนาทุกประการ
:
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