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บทคัดย่อ 

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนแบบการสร้างพระเครื่องด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านของ
จังหวัดก าแพงเพชร  โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบสัมภาษณ์มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลภาคสนาม และรวบรวมข้อมูลทางเอกสาร โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในพื้นที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์กระบวนการสร้างพระเครื่องเนื้อดินแต่ละขั้นตอน สามารถ
แบ่งได้ 8 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมดิน 2) ขั้นตอนการท าลูกประคบ 3) ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ 4) ขั้นตอน
การพิมพ์ 5) ขั้นตอนการเผา 6) ขั้นตอนการท าคราบ 7) ขั้นตอนการท ารา 8) ขั้นตอนการขัด 

  ผลจากการศึกษาสรุปแต่ละขัน้ตอน ได้ดังนั้น 

  1. ขั้นตอนการเตรียมดินดินที่ใช้ในการสร้างพระเครื่องเนื้อดิน คือ ดินเหนียวท่ีขุดมา 
จากลุ่มน้ า โดยมีวิธีในการเตรียมดิน 2 วิธี คือ  
  1.1 การกรอง วิธีการกรองดินจะใช้เวลาค่อนข้างมาก ดินท่ีได้เนื้อจะละเอียดไม่มีสิ่งเจือปนอยู่ในดิน 
  1.2 การทุบ วิธีการทุบดินจะใช้เวลาไม่มาก แต่ดินที่ได้มักมีสิ่งเจือปนอยู่ในดิน ซึ่งจะมีผลต่อ
กระบวนการสร้างพระเครื่อง คือ เมื่อเผาออกมาแล้วพระเครื่องที่ได้จะแตก หรือเรียกว่า ระเบิด  

  2. ขั้นตอนการท าลูกประคบ ลูกประคบนับเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญมาก ใช้ในการโรยแป้งฝุ่นบน
แม่พิมพ์ก่อนการพิมพ์พระ เพื่อไม่ให้ดินเหนียวติดกับแม่พิมพ์ โดยการน าก้อนส าลีที่โรยแป้งฝุ่นลงไป แล้วห่อด้วยผืน
ผ้าขนาดเท่าผ้าเช็ดหน้ารัดด้วยหนังยางให้เรียบร้อย 
  3. ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการสร้างพระเครื่องมีหลายชนิด หลายขนาด 
และหลายรูปแบบ ชนิดของแม่พิมพ์ได้แก่ แม่พิมพ์ยางพารา แม่พิมพ์เรซิ่น แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ แม่พิมพ์ดิน แต่ที่
นิยมมากท่ีสุด คือ แม่พิมพ์ดิน ขนาดของแม่พิมพ์มี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่รูปแบบของ
แม่พิมพ์ มีประมาณ 140 รูปแบบ (140 พิมพ์) ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ดิน คือ น าพระเครื่องต้นแบบ มากดลงบนดิน
น้ ามันเมื่อได้แม่พิมพ์ดินน้ ามัน แล้วใช้มือดึงขยายบริเวณด้านข้าง เพื่อขยายขนาดของแม่พิมพ์ แล้วหล่อด้วยปูน
ปลาสเตอร์ เมื่อได้แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์แล้ว น าไปกดลงบนดินเหนียวในบล็อกไม้แล้วตกแต่งบริเวณขอบให้
เรียบร้อย น าแม่พิมพ์ที่ได้ 
 
 
 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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คลุมด้วยผ้ายาง ประมาณ 3 วันเมือ่แม่พิมพ์แห้งแล้ว จึงทดสอบความคมชัดของรายละเอียดโดยท าการพิมพ์ เสร็จ
แล้วจึงน าแม่พิมพ์ดินไปตากแดดจนแห้งสนิท แล้วจึงน าไปเผา ประมาณ 24 ช่ัวโมง 

 4. ขั้นตอนการพิมพ์ น าแป้งฝุ่นโรยลงบนแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ด้วยลูกประคบ แล้วน าดินเหนียวกดลงบน
แม่พิมพ์จะได้พระเครื่องเนื้อดินเสร็จแล้วน าพระเครื่องท่ีได้ไปผึ่งลม ประมาณ 2 วัน (เวลาที่ใช้ในการผึ่งลมขึ้นอยู่กับ
ขนาดของพระเครื่อง) จึงน าไปตากแดดจนแห้งสนิทแล้วน าไปเผา ประมาณ 24 ช่ัวโมง 

 5. ขั้นตอนการเผา การเผาพระเครื่องเนื้อดิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
 5.1 การเผาพระเครื่องสีแดง จะใช้ถ่านและขี้เถ้าในการเผา โดยจะใช้ขี้เถ้ากลบเป็นช้ัน ๆ ไปเรื่อยๆ  
ในช้ันบนสุดจะใช้ถ่านก้อนใหญ่กลบ และคอยเติมถ่านเรื่อยๆ ประมาณ 3 ครั้งใช้เวลาในการเผาประมาณ 24 ช่ัวโมง 
 5.2 การเผาพระเครื่องสีด า จะใช้ขี้เลื่อยและฟืนในการเผา โดยน าก้อนอิฐมาเรียงเป็นวงกลม หรือขุดดิน
ให้เป็นหลุมตื้นๆ แล้วน าข้ีเลื่อยโรยลงไปบนก้อนอิฐและในหลุม น าพระเครื่องที่จะเผาใส่ลงไป กลบด้วยขี้เถ้าอีกครั้ง 
น าท่อนฟืนที่ติดไฟแล้วไปวางรอบกองขี้เลื่อย เมื่อไฟติดขี้เลื่อยจนทั่ว แล้วจึงกลบด้วยขี้เลื่อยในช้ันบนสุด คอยเติมขี้
เลื่อยในช้ันบนสุดเรื่อยๆ ประมาณ 4-5 ครั้งใช้เวลาในการเผา 24 ช่ัวโมง 

 6. ขั้นตอนการท าคราบ การท าคราบเป็นการท าเลียนแบบคราบที่ติดมากับพระเครื่องโบราณ จะใช้แป้ง
ข้าวเจ้ามาเคี่ยวแล้วผสมกับน้ ากาว แล้วใส่ผงอิฐเก่าลงไปคนให้เข้ากัน เสร็จแล้วจึงน าพระเครื่องแช่ลงในน้ าข้าว
ประมาณ 15 นาที ตักขึ้นไว้บนตะแกรง แล้วคนด้วยมือ จนพระเครื่องเริ่มเหนียวและแห้งแล้วจึงน าไปตากแดด 

 7. ขั้นตอนการท ารา การท าราเป็นการท าเลียนแบบราที่ติดมากับพระเครื่องโบราณ โดยใช้หมึกจีนผสม
กับถ่านไฟฉายทุบละเอียด ผสมน้ าเล็กน้อย คนให้เข้ากัน แล้วจึงน าไปดีดลงบนพระเครื่อง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
โดยการใช้เหล็กก้านร่มและแปรงสีฟันในการดีด เพื่อให้เกิดจุดสีด าเล็กๆ กระจายไปท่ัวองค์พระเครื่อง  

 8. ขั้นตอนการขัด การขัดเป็นการท าให้พระเครื่องเกิดความสวยงามมากขึ้น โดยเนื้อของพระเครื่องจะ
เป็นมันวาว โดยจะใช้ใบตองแห้งจากกล้วยน้ าว้า มาฉีกท าเป็นก้อนแล้วขัดลงไปบนพระเครื่องซึ่งอยู่ในกะละมัง
พลาสติก หรืออาจจะขัดเพิ่มโดยขัดบนตะแกรง หรือขัดด้วยแปรงและผ้าอีกก็ได้ 

ค าส าคัญ: กระบวนแบบการสรา้งพระเครื่อง/ภูมิปญัญาชาวบ้าน 

Abstract 

The objectives of this search were  to study the Buddha image amulet creation process 
by using local wisdom of Kamphaeng Phet native people . The results of this study were 
summarized in each step as follows:   

1. Soil Preparation. Clay, it dug up from river basin.  After that, it needs to pass the 
filtering process, it will become a fine-grain soil and crushes it for a while. However, a 
contamination soil will be failed in the creation process by breaking in pieces after burned.  

2. Compress Ball Preparation. A Compress Ball is an importance device in the creation 
process that uses for sprinkle a powder on molding block before printing the Buddha image 
amulet to prevent clay and molding block join together. 

3. Amulet Molding Block. There are various types of molding blocks in printing the 
Buddha image amulet, but molding block made of clay is one of the most accepted. There are 
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three sizes; small, medium and large and 140 models of the Buddha image amulet molding 
blocks are available.  

4. Printing Proceeding. First of all, a powder would be sprinkled by using a compress ball 
then presses the clay on the amulet molding block to get the Buddha image amulet that made 
of clay and aerate for two days, basking in the sun till it got arid and sear on fire.   

5. Burning Proceeding.  There are two types of burning the Buddha image amulet which 
made of clay: one is red amulets, which used charcoals and ashes to sear by cover charcoals 
layer by layer in gradually. Charcoals large size would be covered at the last layer and always 
add more charcoals approximately three times. It takes 24 hours to burn, another one is black 
amulets; which used sawdust and firewood and thebricksarearranged in acircle or digging a 
shallow hole to put amulets into the inside cover with sawdust and put wood-fire surrounding 
sawdust. When sawdust is on fire covers with sawdust for two or three times and it takes 24 
hours to burn. 

6. Staining Proceeding. To imitate an old Buddha image amulet that contained with stain. 
Flour would be mixed with glue by stewing it. The old brick powder needs to be put and blend 
together, after that soaks into the water from washing rice for fifteen minutes then places it on 
thegrill and scrabble with hand when it got gummy and waterless, basks in the sun. 

7. Moldy Amulet. To imitate an old Buddha image amulet that fit tightly with a mold (be 
green). Chinese ink, Carbon and Manganese Dioxide Cathode Mixture (in a dry cell) blend with a 
littlewater in order to create a moldy amulet. Stick umbrella and toothbrush has been used as a 
tool in squirt ink to create a small dark spot on the Buddha image amulet.  

8. Polish Proceeding. The Buddha image amulet will be beautiful with polishing. The 
object has become lustrous when it has been rubbed with a piece of cultivated banana leaf. It is 
able to use brush and fabric for polishing the object in the enamelware or thegrill. 
Keywords : Buddha Image Amulet Creation Process/Local Wisdom 

  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 เนื่องจากสังคมไทยกับพระเครื่องนั้นอยู่ด้วยกันมายาวนานแล้ว ตั้งแต่เริ่มรับพระพุทธศาสนาเข้ามาใน
ประเทศไทย พระเครื่องเป็นสื่อสัญลักษณ์ของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา พระเครื่องเป็นทั้งตัวแทนในการ
ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมค าสั่งสอนของท่าน ซึ่งในอดีตนั้นพระเครื่องหรือพระพิมพ์ได้เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรก 
โดยชาวเมืองสังเวชนียสถานท่ีสร้างขึ้นเพื่อแจกหรือจ าหน่ายเป็นเครื่องระลึก หรือเป็นอนุสาวรีย์ ส าหรับธรรมยาตรา
ที่มาเที่ยวแสวงหาบุญกุศลในที่สังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง คือ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา
ธรรมจักร และสถานท่ีปรินิพพาน ซึ่งอยู่ในประเทศอินเดียและเนปาล (นิติ กสิโกศล, 2547, หน้า 6)  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 - 
2539) รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการด าเนินงานภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน คือ 
ยอมรับและให้ความส าคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มีการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์เข้ากับกระบวนการ
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เรียนการสอนสนับสนุนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้และการเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้าน อีกทั้งการรับวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศหรือภายนอกชุมชนจะต้องประสานควบคู่ไปกับความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้าน 
และวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น ในส่วนของหน่วยงานธุรกิจเอกชน จะเห็นได้ว่า ได้ให้ความสนใจในการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในลักษณะที่หลากหลาย ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ ส าหรับ
องค์กรชาวบ้านหรือองค์กรชุมชน พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดจากจัดตั้งองค์กรชาวบ้านขึ้นในชุมชนมากมาย 
ซึ่งเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ หรือภูมิปัญญาระหว่างชาวบ้าน ความสัมพันธ์จากการ
แลกเปลี่ยนนี้ ท าให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการจัดการร่วมกัน ความตื่นตัวในหมู่นักวิชาการก็ดูเหมือนเป็นไป
อย่างกว้างขวางเช่นเดียวกัน โดยที่นักวิชาการเป็นฐานความคิดส าคัญในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และกระจายความรู้ 
ความคิด ออกเผยแพร่จนมีผู้สนใจและให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างกว้างขวางจากสภาพการณ์ดังกล่าวท าให้
เป็นที่ยอมรับว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านมีส่วนส าคัญต่อการสร้างความเช่ือมั่นและเกิดพลังทางปัญญาในการพัฒนา
ศักยภาพ การพึ่งตนเองที่ยั่งยืนขึ้นในชุมชน 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสว่า “ประชาชนนั่นแหละ เขามีความรู้เขา
ท างานมาหลายช่ัวคนแล้ว เขาท ากันอย่างดี เขามีความเฉลียวฉลาด เขารู้ว่าตรงไหนควรท ากสิกรรม เขารู้ว่าที่ไหน
ควรเก็บรักษาไว้” จากพระราชด ารัสนี้จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คือ สิ่งที่ชาวบ้านมีอยู่และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์เพื่อความรู้อยู่ร อดมาเป็นเวลาช้านาน นับได้ว่า 
พระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าและภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีส่วนส าคัญต่อการท าให้ผู้ที่สนใจในการ
พัฒนาได้เกิดการยอมรับต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสวงหาแนวทาง สืบค้นภูมิปัญญาชาวบ้าน แล้วมาอนุรักษ์ พัฒนา 
ส่งเสริมและเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย 
 ท่ามกลางความสนใจดังกล่าวได้ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลา 4 
ทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการพัฒนาแบบตะวันตก ซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งในสังคมไทย ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชาวบ้าน ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทางด้านลบคือ สูญเสียภูมิปัญญาที่ดีงาม
ของท้องถิ่นไปมาก แต่ยังมีภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่เหลือสืบต่อมาไม่น้อยเช่นกัน อาทิ เครื่องมือเครื่องใช้ อาหาร
การกิน การบ าบัดรักษาโรค อาชีพ เป็นต้น  
  ภูมิปัญญาดังกล่าวก าลังถูกท้าทายจากการพัฒนาแบบใหม่ท่ีผู้คนยึดถือเอามูลค่า ว่ามีความส าคัญมากกว่า
คุณค่า โดยที่มีสื่อเป็นตัวกระตุ้นความคิดดังกล่าวอย่างหนักหน่วง แต่อย่างไรก็ตามความตื่นตัวของ รัฐบาล 
หน่วยงานเอกชน องค์กรชาวบ้าน และนักวิชาการดังที่กล่าวมาแล้ว น่าจะเป็นความหวังได้ว่า ในที่สุดภูมิปัญญา
ชาวบ้านจะเป็นแกนหลักของการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของสังคมไทยอย่างแน่นอน (ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 
2546, หน้า 1-2) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) “สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ คน ชุมชน โครงสร้างเศรษฐกิจการจัดการทรัพยากร และการสร้างธรรมาภบิาล 
ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่สอง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ในฐานการใช้
งบประมาณ การใช้ทรัพยากรเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ขบวนการจัดท าแผนชุมชน ในการสร้างความสมดุล
ระหว่างหนี้สินและรายได้ของชุมชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ในหมู่บ้าน และจะบริหารจัดการอย่างไร ส่วน
หน้าที่ของรัฐบาลจะเข้ามาเสริมในด้านชุมชน ถ้าวันนี้ไม่มียุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนที่แยกออกต่างหาก 
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดการกระจายอ านาจไป จะเป็นเพียงการให้เงินลงไปเท่านั้น แต่เงินไม่ได้บวกกับปัญญาก็จะไม่
ยั่งยืน ความสุขไม่ได้อยู่ที่ “เงิน” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่10 เป็นแผนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาช้ีน า โดยยึด
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหลักของการท าแผนไปสู่ระดับท่ีมีความสมดุล และการสร้างภูมิคุ้มกันผลกระทบจาก
โลกาภิวัตน์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ การสร้างโอกาสในการเข้าสู่ความรู้ และการส่งเสริมจริยธรรม ความสามัคคี 
ความซื่อสัตย์สุจริตและความเพียร เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน นอกจากนี้จะแตกต่างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ที่ก าหนดโครงการ แต่เป็นการวางแนวทางสร้างความสมดุลในระบบเศรษฐกิจ สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ใช้องค์ความรู้ในการขับเคลื่อน ส่งเสริมด้านจริยธรรม แต่ก่อนเราก าหนดเลยว่ารัฐต้องท าอะไร ชุมชนควร
จะท าอะไร (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ วันจันทร์ ท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 

 ในปัจจุบันการพัฒนาสังคมต้องมีการน าวัฒนธรรมมาใช้และต้องให้ความส าคัญกับธรรมชาติของวัฒนธรรม
และความเช่ือมโยงระหว่างศิลปะความเช่ือ ความศรัทธาในพุทธศาสนา กับวิธีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน บนพื้นฐาน
ของการจัดท าฐานข้อมูล เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และจัดระบบข้อมูลทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หรือองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในสังคมของตน เพื่อการพัฒนาสังคมไปสู่สังคมแห่งองค์ความรู้ (Knowledge Based-Society) ซึ่งการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)น าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดระบบแล้วไปใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น  สร้างเสริมศักยภาพของชุมชนและการพัฒนาทุนทางปัญญา (Intellectual 
Capital) นับเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ   

เมืองชากังราว หรือก าแพงเพชร เป็นเมืองโบราณ มีประวัติศาสตร์และหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองทาง
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ศิลปะ สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โต และยิ่งใหญ่จ านวนมาก  มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์
ของตนเองอย่างโดดเด่น  จึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534  ควบคู่กับสุโขทัย
และศรีสัชนาลัย   

ก าแพงเพชร ยังเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางด้านยุทธศาสตร์มาทุกยุคทุกสมัย นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราช
ธานี มีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทุกสมัยได้มาประทับอยู่ที่ เมืองก าแพงเพชร  รวมถึงพระเจ้าอู่ทอง ก็ยังเคย
ประทับอยู่ท่ีนครไตรตรึงอยู่หลายปี จากเหตุดังกล่าวจึงท าให้มีโบราณคดี ศิลปวัตถุ ศาสนวัตถุมากมายหลายยุคหลาย
สมัย รวมอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร ทั้งศิลปะยุคสุโขทัย  ศิลปะยุคอู่ทอง และศิลปะยุคอยุธยาตอนต้น 

มรดกอีกส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าและสื่อความหมายกันสูงส่ง เป็นสัญลักษณ์ขององค์สัมมนา สัมพุทธะเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้
เบิกบาน ผู้ไปจากกิเลส ผู้ทรงพระเมตตา กรุณา มุทิตาต่อมวลมนุษย์ สรรพสัตว์ในโลก ได้ทรงสั่งสอนมวลมนุษย์ได้รู้
แจ้งเห็นจริงในทุกข์ อนิจจัง อนัตตา ผู้ทรงก าหนดทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หนทางแห่งความหลุดพ้นไปเสียจากทุกข์ 
เพราะพระเมตตาบารมีที่พระพุทธองค์ได้เผื่อแผ่ อาทรต่อสรรพสัตว์ อนุสรณ์ของคนไทยโบราณ โดยเฉพาะคน
ก าแพงเพชรจึงสร้างองค์สมมติองค์พระพุทธศาสนาไว้ให้สืบทอดไปถึงคนรุ่นหลัง โดยการสร้างสัญลักษณ์สมมติองค์
พระพุทธเจ้า มีทั้งขนาดใหญ่  ที่เป็นพระพุทธรูป และที่มีขนาดเล็กก็เป็นพระเครื่อง มีรูปทรงสัณฐานในอิริยาบถ ปาง
ต่าง ๆ ซึ่งสร้างด้วยวัตถุอันเป็นมงคล ในสถานท่ีอันศักดิ์สิทธ์ิ บริสุทธ์ิ  ก าหนดฤกษ์ยามอันเป็นมหาอุตม์ ฤกษ์ อธิบดี 
ธงชัย ประกอบกรรมพิธีอันพิถีพิถัน โดยผู้ทรงศีลบริสุทธ์ิ ผู้ทรงอิทธิบารมี ซึ่งเป็นท่ีปรากฏ เมื่อคราวสมเด็จพระพุฒา
จารย์ (โต) สมเด็จพระสังฆราช ผู้ทรงอภิญญา 6 องค์ ผู้สร้างวัตถุมงคล “สมเด็จวัดระฆังจักรพรรดิ แห่งพระเครื่อง” 
คราวมาเยือนญาติที่ก าแพงเพชร พ.ศ.2392 ได้อ่านใบลานทองที่กรุวัดพระบรมธาตุ พระเครื่องเมืองก าแพงเพชร สร้าง
ด้วยฤาษีผู้มีฤทธิ์ และฤาษีบริวาร 

พระเมืองก าแพงเพชร โดยส่วนใหญ่แล้วถือว่าเป็นพระสุดยอดพระในประเทศไทย เพราะแม้แต่พิมพ์เล็ก
ขนาดไหนก็ยังยึดอยู่กับศิลปะของแต่ละยุคแต่ละสมัย ไม่ได้สร้างโดยอาศัยจินตนาการของผู้ท าพิมพ์และความสวยงามที่
ขาดศิลปะของแต่ละยุคไป อีกทั้งจะเห็นได้ว่าการสร้างก็ยังอาศัยรูปแบบของ พระพุทธประวัติทุกพิมพ์ พระเมือง
ก าแพงเพชรจึงเป็นแบบอย่างมาตรฐานในการสร้าง เพื่อสืบพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และเน้นการสร้างที่มีจิตกุศล พระ
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เครื่องเมืองก าแพงเพชรเป็นท่ียอมรับของบรรดา “เซียน” ผู้นิยมพระเครื่องทั้งหลายเพราะพระสวย เนื้อดีละเอียดนุ่ม 
ศิลปะสูงกว่าหัวเมืองอื่น ๆ 

การสร้างพระเครื่อง พระบูชาเมืองก าแพงเพชร เป็นพุทธศิลป์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่ง
คุณงามความดี ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเคารพสักการะ อีกทั้งยังแสดงถึงความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมของ
พุทธศาสนิกชนท่ีสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน แต่จะเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง ถ้าขาดการศึกษา ขาดการอนุรักษ์ 
ขาดการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในวิธีการสร้างพระเครื่องของจังหวัดก าแพงเพชร  ให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของพระ
เครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร 

ปัจจุบัน การสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจะท าได้โดยนักวิชาการ จะสืบค้นโดยวิธีสอบถามและสมัภาษณ์กับผูท้ี่
ได้ช่ือว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้รู้ในท้องถิ่นเป็นหลัก กล่าวคือ ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงย้อนหลังไปอีก 100 ปี ทั้งนี้ องค์
ความรู้ดังกล่าวเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญา และมักจะหายไปกับปราชญ์ชาวบ้าน โดยมิได้จดบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร แต่จะใช้การจ าและการเข้าใจเป็นหลักการสร้างพระเครื่องเริ่มหายไปจากชุมชนท้องถิ่น ไม่มี  
ผู้สืบทอด 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีเป้าหมายศึกษากระบวนการ แบบการสร้างพระเครื่องด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ของจังหวัด
ก าแพงเพชร สร้างองค์ความรู้ เพื่อให้คนในท้องถิ่นรับรู้ถึงคุณค่าของความส าคัญ มรดก ทางวัฒนธรรม และเกิด
ความหวงแหนในภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพราะเมื่อทุกคนได้รับรู้และเข้าใจ ในคุณค่าแล้วจะเป็นแรงจูงใจให้ทุกคน
ช่วยกันอนุรักษ์และปกป้องมรดกของท้องถิ่น ให้ทราบถึงความส าคัญและช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาตอ่ไป 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการสืบค้นองค์ความรู้ ข้อมูลทางด้านภูมิปญัญาท้องถิ่นเชิงลึกย้อนหลังไป 100 ปี 
โดยมุ่งเน้นการสืบค้นข้อมูลจากปราชญ์ท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชรโดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษา
กระบวนแบบ การสร้างพระเครื่องด้วยภูมิปญัญาชาวบ้านของจังหวัดก าแพงเพชร  

  วิธีด าเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง  

   กลุ่มตัวอย่างเป็นพระเครื่องเนื้อดินในจังหวัดก าแพงเพชร ในต าบลนครชุม จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 3 ชุมชนปากคลองใต้ และหมู่ที่ 4 ชุมชนปากคลองกลาง  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การเก็บรวบรวมข้อมลูไดจ้าก 2 สว่น คือ 

    1. การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work )การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีการ
สังเกตการณ์ (Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) และการบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึก บันทึกด้วยแถบ
บันทึกเสียง และใช้กล้องถ่ายรูปบันทึกรูปขั้นตอนในกระบวนการสร้างพระเครื่องเนื้อดินกลุ่มผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) เพื่อประกอบข้อมูลที่ได้ จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นผู้มี
ความสนใจ มีความรู้ มีประสบการณ์ และเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างพระเครื่องเนื้อดินเป็นท่ียอมรับในชุมชนนั้นๆ 
ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านนครชุมผู้ที่ให้ข้อมูลส าคัญ คือ นายสมหมาย พะยอม และหมู่ที่ 4 ชุมชนปากคลองกลางผู้ที่ให้
ข้อมูลส าคัญ คือ นายบรรเจิด เกตุเที่ยง 
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   2. การรวบรวมข้อมลูจากเอกสารกลุ่มผู้วิจยัได้รวบรวม ค้นคว้าข้อมลูด้านเอกสารเกี่ยวกับการ
สร้างพระเครื่องเนื้อตา่งๆ ทั่วไป เช่น เนื้อว่าน เนื้อดิน เนื้อชิน และอื่นๆ การเข้าไปเก็บข้อมลูภาคสนาม และในขณะ
ที่ท าการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี กลุ่มผูว้ิจัยพยายามศึกษาค้นคว้าข้อมูลดา้นเอกสารเพิ่มเติมในพื้นที่เท่าที่จะท าได้ รวมถึง
ภายหลังท าการศึกษาภาคสนามเสร็จสิ้นแล้ว 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มผู้วิจัยมุ่งท่ีจะบรรยายข้อเท็จจริง (Facts) ต่างๆ   โดย น าเสนอ
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical) จากการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์ การบันทึกเสียง 
การถ่ายรูป และค้นคว้าเรียบเรียงจากเอกสาร 

   สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษากระบวนการสร้างพระเครื่องเนื้อดินในเมืองก าแพงเพชร ในต าบลนครชุม จ านวน 2 หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ที่ 3 ชุมชนปากคลองใต้ และหมู่ที่ 4 ชุมชนปากคลองกลางผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้  
 กระบวนการสร้างพระเครือ่งเนื้อดินมีทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นตอนการเตรียมดิน 2) ขั้นตอนการท าลูก
ประคบ 3) ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ 4) ขั้นตอนการพิมพ์ 5) ขั้นตอนการเผา 6) ขั้นตอนการท าคราบ 7) ขั้นตอนการ
ท ารา 8) ขั้นตอนการขัดโดยสรุปกระบวนการสร้างพระเครื่องเนื้อดินแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

  1. ขัน้ตอนการเตรียมดิน  

   ดินที่ใช้ในการสร้างพระเครื่องเนื้อดิน คือ ดินเหนียวท่ีขุดมาจากลุม่น้ า โดยมีวิธีในการเตรยีมดิน  
2 วิธี คือ 
    1.การกรอง วิธีการกรองดินจะใช้เวลาค่อนข้างมาก ดินท่ีได้เนื้อจะละเอียดไม่มสีิ่งเจือปน (เศษ
ก้อนหิน, เศษหญ้า) อยู่ในดิน 
    2. การทุบ วิธีการทุบดินจะใช้เวลาไม่มาก แต่ดินท่ีได้มักมสีิ่งเจือปน (เศษก้อนหิน, เศษหญ้า) 
อยู่ในดิน ซึ่งจะมีผลต่อกระบวนการสรา้งพระเครื่อง คือ เมื่อเผาออกมาแล้วพระเครื่องท่ีได้จะแตก หรอืเรียกว่า 
ระเบดิ 
   ข้อควรระวังในขั้นตอนการเตรียมดิน 
    1. ดินเหนียวที่ขุดมาแล้วห้ามข้าม และห้ามเหยยีบเดด็ขาด เพราะถือว่าน ามาท าพระเพื่อ
แขวนคอ เป็นสิ่งท่ีอยู่สูง 
    2.  ควรเก็บสิ่งที่เจือปนออกมาจากดินให้หมด และควรนวดให้ได้ที่ เมื่อเผาออกมาแล้วพระ
เครื่องที่ได้จะไม่ระเบิด 

  2. ขัน้ตอนการท าลูกประคบ 

   ลูกประคบนับเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญมาก ใช้ในการโรยแป้งฝุ่นบนแม่พิมพ์ก่อนการพิมพ์พระ 
เพื่อไม่ให้ดินเหนียวตดิกับแม่พิมพ ์โดยการน าก้อนส าลีทีโ่รยแป้งฝุ่นลงไป แล้วห่อด้วยผืนผ้าขนาดเท่าผ้าเช็ดหน้ารัด
ด้วยหนังยางให้เรียบร้อย 
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  3. ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ 

   แม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการสร้างพระเครื่องมีหลายชนิด หลายขนาด และหลายรูปแบบ ชนิดของ
แม่พิมพ์ได้แก่ แม่พิมพ์ยางพารา แม่พิมพ์เรซิ่น แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ แม่พิมพ์ดิน แต่ที่นิยมมากที่สุด คือ แม่พิมพ์
ดิน ขนาดของแม่พิมพ์มี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่รูปแบบของแม่พิมพ์ มีประมาณ 140 
รูปแบบ (140 พิมพ์) ได้แก่ แม่พิมพ์พระเครื่องรูปแบบต่าง ๆ เช่น พระซุ้มกอ พระเม็ดขนุน พระนางก าแพง พระ
ก าแพงกลีบบัว และอื่น ๆ 

   ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ดิน คือ น าพระต้นแบบมากดลงบนดินน้ ามัน เมื่อได้แม่พิมพ์ดินน้ ามันแล้วใช้
มือดึงขยายบริเวณด้านข้าง เพื่อขยายขนาดของแม่พิมพ์ แล้วหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ เมื่อได้แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์
แล้ว น าไปกดลงบนดินเหนียวในบล็อกไม้ แล้วตกแต่งบริเวณขอบให้เรียบร้อย น าแม่พิมพ์ที่ได้คลุมด้วยผ้ายาง 
ประมาณ 3 วันเมื่อแม่พิมพ์แห้งแล้ว จึงทดสอบความคมชัดของรายละเอียดโดยท าการพิมพ์ เสร็จแล้วจึงน าแม่พิมพ์
ดินไปตากแดดจนแห้งสนิท แล้วจึงน าไปเผา ประมาณ 24 ช่ัวโมง 

 4.  ขั้นตอนการพิมพ์ 

   น าแป้งฝุ่นโรยลงบนแม่พิมพ์ท่ีเตรียมไว้ด้วยลูกประคบ แล้วน าดินเหนียวกดลงบนแม่พิมพ์จะได้พระ

เครื่องเนื้อดินเสร็จแล้วน าพระเครื่องที่ได้ไปผึ่งลม ประมาณ 2 วัน (เวลาที่ใช้ในการผึ่งลมขึ้นอยู่กับขนาดของพระ

เครื่อง) จึงน าไปตากแดดจนแห้งสนิทแล้วน าไปเผา ประมาณ 24 ช่ัวโมง 

 5. ขัน้ตอนการเผา 

   การเผาพระเครื่องเนื้อดิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก ่

    5.1 การเผาพระเครื่องสีแดง จะใช้ถ่านและขี้เถ้าในการเผา โดยจะใช้ขี้เถ้ากลบเป็นช้ันๆ ไป
เรื่อยๆ ในช้ันบนสุดจะใช้ถ่านก้อนใหญ่กลบ และคอยเติมถ่านเรื่อยๆ ประมาณ 3 ครั้งใช้เวลาในการเผาประมาณ 24 
ช่ัวโมง 
    5.2 การเผาพระเครื่องสีด า จะใช้ขี้เลื่อยและฟืนในการเผา โดยน ากอ้นอิฐมาเรียงเป็นวงกลม 
หรือขุดดินให้เป็นหลุมตื้นๆ คล้ายเบ้าขนมครก แล้วน าขีเ้ลื่อยโรยลงไปบนก้อนอิฐหรือในหลุม น าพระเครื่องท่ีจะเผา
ใส่ลงไป กลบด้วยขี้เถ้าอีกครั้ง น าท่อนฟืนท่ีติดไฟแล้วไปวางรอบกองขี้เลื่อย เมื่อไฟติดขี้เลื่อยจนท่ัว แล้วจึงกลบด้วย
ขี้เลื่อยในช้ันบนสุด คอยเติมขีเ้ลื่อยในช้ันบนสุดเรื่อยๆ ประมาณ 4-5 ครั้งใช้เวลาในการเผา 24 ช่ัวโมง 

  6. ขัน้ตอนการท าคราบ 

   การท าคราบเป็นการท าเลียนแบบคราบท่ีติดมากับพระเครื่องโบราณ  ซึ่งจะท าจากน้ าข้าว แต่ใน
ปัจจุบันวิธีการหุงข้าวได้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน น้ าข้าวจึงหาได้ยาก จึงใช้แป้งข้าวเจ้ามาเคี่ยวแล้วผสมกับน้ ากาวใส่ผง
อิฐเก่าลงไปคนให้เขา้กัน เสร็จแล้วจึงน าพระเครื่องแช่ลงในน้ าข้าวประมาณ 15 นาที ตักข้ึนไว้บนตะแกรง แล้วคน
ด้วยมือ จนพระเครื่องเริ่มเหนยีวและแห้งแล้วจึงน าไปตากแดด 
 
 
 

Th
e 1

st 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



156 
 

  

  7. ขัน้ตอนการท ารา (ดีดรา) 

   การท าราเป็นการท าเลียนแบบราที่ติดมากับพระเครื่องโบราณ โดยใช้หมึกจีนผสมกับถ่านไฟฉาย
ทุบละเอียด ผสมน้ าเล็กน้อย คนให้เข้ากัน แล้วจึงน าไปดีดลงบนพระเครื่อง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยการใช้
เหล็กก้านร่มและแปรงสีฟันในการดีด เพื่อให้เกิดจดุสดี าเล็กๆ กระจายไปท่ัวองค์พระเครื่อง 

  8. ขัน้ตอนการขัด  

   การขัดเป็นการท าให้พระเครื่องเกดิความสวยงามมากขึ้น โดยเนื้อของพระเครื่องจะเกดิความมัน
วาว โดยใช้ใบตองแห้งจากกล้วยน้ าว้า (ถ้าใช้ใบตองแห้งจากกล้วยชนิดอื่น เมื่อขัดแล้วจะท าให้พระเครื่องที่ได้ไม่เกิด
ความมันวาว ) มา ฉีกท าเป็นก้อนแล้วขัดลงไปบนพระเครื่องซึ่งอยู่ในกะละมังพลาสติก หรืออาจจะขัดเพิ่มโดยขัดบน
ตะแกรง หรือขัดด้วยแปรงและผ้าอีกก็ได ้

  อภิปรายผล 

 กระบวนการสร้างพระเครือ่งเนื้อดิน คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมดินดินที่ใช้ในการสร้างพระเครื่องเนื้อดิน คือ 
ดินเหนียวท่ีขุดมาจากลุ่มน้ า โดยมีวิธีในการเตรียมดิน 2 วิธี คือ การกรอง วิธีการกรองดินจะใช้เวลาค่อนข้างมาก ดิน
ที่ได้เนื้อจะละเอียด ไม่มีสิ่งเจือปนอยู่ในดิน และการทุบ วิธีการทุบดินจะใช้เวลาไม่มาก แต่ดินที่ได้มักมีสิ่งเจือปนอยู่
ในดิน ซึ่งจะมีผลต่อกระบวนการสร้างพระเครื่อง คือ เมื่อเผาออกมาแล้วพระเครื่องที่ได้จะแตก หรือเรียกว่า ระเบิด 
2) ขั้นตอนการท าลูกประคบ ลูกประคบนับเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญมาก ใช้ในการโรยแป้งฝุ่นบนแม่พิมพ์ก่อนการ
พิมพ์พระ เพื่อไม่ให้ดินเหนียวติดกับแม่พิมพ์ โดยการน าก้อนส าลีที่โรยแป้งฝุ่นลงไป แล้วห่อด้วยผืนผ้าขนาดเท่า
ผ้าเช็ดหน้ารัดด้วยหนังยางให้เรียบร้อย3) ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการสร้างพระเครื่องมี
หลายชนิด หลายขนาด และหลายรูปแบบ ชนิดของแม่พิมพ์ได้แก่ แม่พิมพ์ยางพารา แม่พิมพ์เรซิ่น แม่พิมพ์ปูน
ปลาสเตอร์ แม่พิมพ์ดิน แต่ที่นิยมมากที่สุด คือ แม่พิมพ์ดิน ขนาดของแม่พิมพ์มี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่รูปแบบของแม่พิมพ์ มีประมาณ 140 รูปแบบ (140 พิมพ์) ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ดิน คือ น า
พระเครื่องต้นแบบ มากดลงบนดินน้ ามันเมื่อได้แม่พิมพ์ดินน้ ามัน แล้วใช้มือดึงขยายบริเวณด้านข้าง เพื่อขยายขนาด
ของแม่พิมพ์ แล้วหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ เมื่อได้แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์แล้ว น าไปกดลงบนดินเหนียวในบล็อกไม้ 
แล้วตกแต่งบริเวณขอบให้เรียบร้อย น าแม่พิมพ์ที่ได้คลุมด้วยผ้ายาง ประมาณ 3 วันเมื่อแม่พิมพ์แห้งแล้ว จึงทดสอบ
ความคมชัดของรายละเอียดโดยท าการพิมพ์ เสร็จแล้วจึงน าแม่พิมพ์ดินไปตากแดดจนแห้งสนิท แล้วจึงน าไปเผา 
ประมาณ 24 ช่ัวโมง 4) ขั้นตอนการพิมพ์ น าแป้งฝุ่นโรยลงบนแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ด้วยลูกประคบ แล้วน าดินเหนียว
กดลงบนแม่พิมพ์จะได้พระเครื่องเนื้อดินเสร็จแล้วน าพระเครื่องท่ีได้ไปผึ่งลม ประมาณ 2 วัน (เวลาที่ใช้ในการผึ่งลม
ขึ้นอยู่กับขนาดของพระเครื่อง) จึงน าไปตากแดดจนแห้งสนิทแล้วน าไปเผา ประมาณ 24 ช่ัวโมง 5)ขั้นตอนการเผา 
การเผาพระเครื่องเนื้อดิน แบ่งออกเป็น2 ชนิด ได้แก่ การเผาพระเครื่องสีแดง จะใช้ถ่านและขี้เถ้าในการเผา โดยจะ
ใช้ขี้เถ้ากลบเป็นช้ัน ๆ ไปเรื่อยๆ ในช้ันบนสุดจะใช้ถ่านก้อนใหญ่กลบ และคอยเติมถ่านเรื่อยๆ ประมาณ 3 ครั้งใช้
เวลาในการเผาประมาณ 24 ช่ัวโมงและการเผาพระเครื่องสีด า จะใช้ขี้เลื่อยและฟืนในการเผา โดยน าก้อนอิฐมาเรียง
เป็นวงกลม หรือขุดดินให้เป็นหลุมตื้นๆ แล้วน าขี้เลื่อยโรยลงไปบนก้อนอิฐและในหลุม น าพระเครื่องที่จะเผาใส่ลงไป 
กลบด้วยขี้เถ้าอีกครั้ง น าท่อนฟืนที่ติดไฟแล้วไปวางรอบกองขี้เลื่อย เมื่อไฟติดขี้เลื่อยจนท่ัว แล้วจึงกลบด้วยขี้เลื่อยใน
ช้ันบนสุด คอยเติมขี้เลื่อยในช้ันบนสุดเรื่อยๆ ประมาณ 4-5 ครั้งใช้เวลาในการเผา 24 ช่ัวโมง6)ขั้นตอนการท าคราบ 
การท าคราบเป็นการท าเลียนแบบคราบที่ติดมากับพระเครื่องโบราณ จะใช้แป้งข้าวเจ้ามาเคี่ยวแล้วผสมกับน้ ากาว 
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แล้วใส่ผงอิฐเก่าลงไปคนให้เข้ากัน เสร็จแล้วจึงน าพระเครื่องแช่ลงในน้ าข้าวประมาณ 15 นาที ตักขึ้นไว้บนตะแกรง 
แล้วคนด้วยมือ จนพระเครื่องเริ่มเหนียวและแห้งแล้วจึงน าไปตากแดด 7) ขั้นตอนการท ารา การท าราเป็นการท า
เลียนแบบราที่ติดมากับพระเครื่องโบราณ โดยใช้หมึกจีนผสมกับถ่านไฟฉายทุบละเอียด ผสมน้ าเล็กน้อย คนให้เข้า
กัน แล้วจึงน าไปดีดลงบนพระเครื่อง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยการใช้เหล็กก้านร่มและแปรงสีฟันในการดีด 
เพื่อให้เกิดจุดสีด าเล็กๆ กระจายไปทั่วองค์พระเครื่อง 8) ขั้นตอนการขัด การขัดเป็นการท าให้พระเครื่องเกิดความ
สวยงามมากข้ึน โดยเนื้อของพระเครื่องจะเป็นมันวาว โดยจะใช้ใบตองแห้งจากกล้วยน้ าว้า มาฉีกท าเป็นก้อนแล้วขัด
ลงไปบนพระเครื่องซึ่งอยู่ในกะละมังพลาสติก หรืออาจจะขัดเพิ่มโดยขัดบนตะแกรง หรือขัดด้วยแปรงและผ้าอีกก็ได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพล  นาถะพินธุ (2550, หน้าบทน า) กล่าวถึง “ตัวอย่างภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายของประเทศไทย” ครอบคลุมช่วงเวลาระหว่าง 4,000 – 3,000 ปี มาแล้ว  ซึ่งภาชนะดิน
เผาที่พบได้สะท้อนถึงความหลากหลายของกลุ่มผู้คน (หรือกลุ่มชาติพันธุ์ในอดีต) กลุ่มวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศไทย โดยสามารถพิจารณาได้จากความหลากหลายของคุณลักษณะย่อยประการต่างๆ ของภาชนะดิน
เผา เช่น ลักษณะรูปทรง วิธีการตกแต่งพื้นผิวภายนอก วิธีการเตรียมเนื้อดิน เทคนิคการเผาในช่วงก่อน
ประวัติศาสตร์ ตอนปลายมีชุมชนโบราณส าคัญ จากพื้นที่ต่างของประเทศไทย และกล่าวถึงในฐานะที่เป็นแหล่ง
ค้นพบภาชนะดินเผา อาทิ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่ง
โบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี จากภาคตะวันตก แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค บ้านพุน้อย จังหวัดลพบุรี แหล่ง
โบราณคดีบ้ านใหม่ ชัยมงคล จั งหวัดนครสวรรค์  ในเขตภาคกลาง และสอดคล้องกับงานวิ จัยของ 
KalviainenMirja(1997, P. Abstract)วิจัยเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งประโยชน์ใช้สอยที่มีสุนทรียภาพ และงานศิลปะที่
ประกอบด้วยวัสดุทางจิตวิญญาณ หน้า การนิยามของปี 1980 ของผลิตภัณฑ์ที่ดีทางด้านงานช่างแบบอาชีพใน
ประเทศฟินแลนด์” เป้าหมายการวิจัย คือ การนิยามและการพิสูจน์คุณค่าของงานช่างที่เป็นศิลปะ วิธีการวิจัยใช้
แนวคิดพื้นฐานทั้งในด้านศิลปะ และแนวคิดของนักสังคมวิทยา Pierre Bourkiruการวิจัยใช้หลักพื้นฐานของการ
ประเมินผลิตภัณฑ์ที่ดี ภายใต้การศึกษาปฏิสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงหลายมิติ การวิจัย พบ ลักษณะ 3 ประการ 
ของงานช่างเชิงอาชีพ คือ เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มุ่งประโยชน์ใช้สอย แต่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ให้จินตภาพได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

  ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.ผลจาการศึกษากระบวนการสร้างพระเครื่องเนื้อดินเมืองก าแพงเพชร ช้ีให้เห็นว่า พระเครื่องเนื้อ
ดินเมืองก าแพงเพชรเป็นเอกลักษณ์ประจ ากลุ่ม แสดงถึงความมีภูมิปัญญาสืบทอดกันมาช้านาน ทั้งยังเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ ที่เป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงความมีอารยธรรม เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาต่อ
ท้องถิ่น ฉะนั้นจึงควรช่วยกันปลูกฝังค่านิยม ให้รู้จักคุณค่า ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่ต่อไป 
  2.ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในด้านของวิชาการควรมีการศึกษาวิจัย 
และเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทพระเครื่องของไทยกันอย่างจริงจังและเป็นระบบ เนื่องจาก
นับวันยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยมจากสงัคมภายนอก ซึ่งจะท าให้เอกลักษณ์พระเครื่องของแต่ละกลุ่มชนใน
แต่ละท้องถิ่นถูกกลืนและสูญหายไปได้ในอนาคต  
  3.บุคคลใดหรือองค์กรใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการสร้างพระเครื่อง  เพื่อประโยชน์ทาง
การค้าควรตระหนัก และให้ความส าคัญต่อรูปแบบของลวดลายที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิม   
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

    1.ควรศึกษาเกี่ยวกับค่านิยม คติและความเชื่อในรูปแบบต่างๆ ในการสร้างพระเครื่องในชุมชนต่างๆ 
ของจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดอื่นๆ ที่มีการสร้างพระเครื่อง 
         2.ควรศึกษารูปแบบและลักษณะของพระเครื่องเนื้อดิน และมีการเปรียบเทียบลักษณะรายละเอียด 
ของจังหวัดอื่นๆ ในแต่ละภมูิภาคของประเทศไทย 
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