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เรื่อง เน้ือดินของพระเมืองกําแพงเพชร
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รายละเอียด

          เน้ือพระกําแพงเปรียบเทียบ ไดแก เน้ือทองคํา พระกําแพงสวยๆราคาแพงมาก สวยปานกลางแพงน อย

หนอย ไมสวยก็ยังแพงอยูดี พระกําแพงจึงไดชื่อวา กํา-แพง ไมวาพระจะอยูในสภาพใด ราคาจะสูงกวาจังหวัดอื่น

ในสภาพเดียวกันเสมอเพราะอะไร

           1. การสรางพระเน้ือดิน วัสดุที่ผสมสวนใหญคือดิน ดินของแตละแหงก็ใชวาจะเหมือนกัน แรธาตุที่อยูใน

ดินเมื่อเผาแลวจะเกิดเน้ือพระสวยงามแตกตางกัน เน้ือดินกําแพงเพชรไดเปรียบหรือเผาแลวมีสีสันสวยงามนาใช

วงการนิยมวาดูงายแยกงาย

           2. การผสมเน้ือพระ สิง่ที่ขาดไมไดคอืพชืวาน การผสมพชืวานมากหรอืน อยอาจจะเกดิจากสดัสวนที่โบรา

ณาจารยไดกําหนดไวหรือขึ้นอยูกับการหาพืชวานยากหรืองาย การผสมวานเขากับดินทําใหเกิดสภาพเน้ือแตกตาง

กับการเผาดินธรรมดา เน้ือพระกําแพงจึงนุมตามากกวาเน้ือพระแหงอื่นๆ อยางไรก็ตาม การเผาเน้ือพระบางแหง

อาจจะมีสูตรผสมใกลเคียง หรือเอาตําราไปเรียนแบบความแตกตางอาจจะน อย ถึงอยางไรก็ดีถาไดติดตามพระ

กําแพงบอยๆ เน้ือดินของแตละแหงอาจจะใชเป็นขอแยกพระแตละจังหวัดได

          3. การเผา เป็นอกีสวนหน่ึงที่ทาํใหเกดิเน้ือที่แตกตางกนั เน้ือพระกาํแพงใชความรอนปานกลางและออน จะ

เห็นไดวาเน้ือในของพระกําแพงอยูในลักษณะของเน้ือละเอียดอัดแนนเขาตําราวาเน้ือผงจะหาเน้ือละลายยาก มี

พระเพียงไมกี่แบบทีใชไฟแรงจนเน้ือละลาย การเผาไฟออนเกินไปทําใหเน้ือที่ยึดไมแนนเมื่อนําออกจากกรุ จะ

ตองระวังใหมาก บางองคจะเห็นรอยระแหงเหี่ยวยน คลายเอาเน้ือดินปนวานดิบๆทําแลวตาก ระหวางเน้ือผิวแหง

หดตัวเน้ือในยังแหงไมทันน้ําในเน้ือจะดันผิวที่แหงกอนจนกลายเป็นรอยระแหง รอยระแหงน้ีจะพบในเน้ือพระสี

ดําบอยๆ

          4. ความโทรมของเน้ือพระกําแพง โดยเฉพาะเน้ือชัน้หน่ึงของทุงเศรษฐี ซึ่งเผาไฟปานกลางและไฟออน

เน้ือพระจะโทรมมากเพราะเน้ือรอบกรุและดินละลายแทรกซึมเขาเน้ือดินละลายเขาแทรกในเน้ือจะทําใหเกิด

ความเกาทะลุเน้ือไมใชเกาะเคลือบอยูเฉยๆแมจะพยายามลางสักเทาไรก็ตาม ดินที่เขาแทรกปนอยูในเน้ือจะ

ปรากฏอยูเสมอ สําหรับเน้ือพระสีดําเมื่อดินแทรกในเน้ือ เน้ือจะกลายเป็นสีกะลาหรือเขาควาย ไมดําสนิท สวน

องคที่ดินขี้กรุคอนขางแดงแทรกเขาเน้ือดําจะทําใหเกิดสีเขียวคํ้าแบบยาเขียว ไมใชเขียวหินปูนหรือหินครก พ

ระสีเขียวสีหินทําครกจะตองเป็นพระเผาไฟแรงรอนจัดเชนพระเม็ดขนุนเป็นตน

          5. เน่ืองจากพระกาํแพงไมแกรงมาก น้ําและดนิสามารถแทรกเขาไดเวลาที่ฝังดนิอยูนาน เน้ือพระกบัดนิจะ

กลายเป็นเน้ือเดียวกัน ตอนออกจากกรุตองระวังใหมาก การลางแรงๆจะทําใหผิวของพระติดดินออกมาดวย แต

การทีจะปลอยใหขี้กรุพอกหนาก็มองผิวพระไมเห็นวงการไมนิยม เพราะเกรงวาพระจะชํารุดซอมเอาไว พระเน้ือ

เหลืองนวลหรือเหลืองปนแดง เน้ือพระจะแกรงหนอย เมื่อตอนออกจากกรุใหมๆไมควรจะลางน้ําทันที เพราะจะ

ทําใหผิวพระออนจะกลายเป็นดินตามสภาพเดิมหลุดออกไดงายทิง้ไวใหแหง เน้ือดินเผาจะแข็งกวาดินดิบตาม
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ธรรมซาติ ในตอนนัน้เราจะสามารถคอยๆเอาดินดิบที่ไมฝังเน้ือแยกออกจากผิวพระได จะเรียบรอยแคไหนก็แลว

แตฝีมือ

          6. สภาพของผิว ถาเป็นพระเน้ือเหลืองนวลหรือนวลแดง เมื่อลางดินดิบออกเหลือแตดินฝังเน้ือแลว ผิว

สวนมากจะยนแบบหนังไก ผวิพระทีด่นิดบิออกหมดแลวเหลอืแตดนิฝังเน้ือ จะเหน็เน้ือพระมีมวลสารสีตาง ๆทัง้น้ี

เน่ืองจากเน้ือพระมีแรผสมตามธรรมซาติประการหน่ึง เน้ือที่เอาพืชวานผสมอีกประการหน่ึง การเผาซึ่งแรบาง

อยางเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสีไปเพราะความรอนบันดาลใหเป็นเอกลักษณในแบบตางๆกัน ใหสีตางกันไปสีดินซึ่ง

ปกติเป็นสีเทาแบบดินเหนียว ก็กลายเป็นสีดําสีนวล สีนวลปนเหลือง สีนวลปนแดง สีเขียวหมนฯลฯ สุดทายแต

วาพระองคไดไดรับความรอนมากและน อยในระหวางเผาหรือเอกลักษณของเน้ือตามสวนผสม

          ทานที่เคยอานหนังสือวาเน้ือทุงตองละเอียด นัน้ตองเขาใจคําวาละเอียด ใหดีสมัยกอนนักเลนพระดูพระ

ดวยตาธรรมดา จะเห็นผิวพระกําแพงหนึกนุม จึงเขียนไววาผิวพระกําแพงตองละเอียดหนึกนุม ผิวแกวาน สมัย

น้ีนักเลนพระใชกลองขยาย 10 เทาขยายดู จะเห็นมวลสารหรือวัสดุผสมซึ่งวงการเรียกวาเน้ือแกวาน ลักษณะผิว

ยนคลายหนังไก เน้ือน้ีถาไมพิจารณาใหลึกซึ้งจะตีความวาเป็นเน้ือหยาบ พระบางองคอาจจะมีกรวดปนอยูดวย

การศึกษาเน้ือแทจึงเป็นบทเรียนที่ดี ดีกวาการอานหนังสือแลวผานเป็นไหนๆโปรดละวังเน้ือละเอียดยิบ ผิวเรียบ

เป็นมันปลาบ เน้ือจานเสียงเขาก็วามีบทบาทมาเป็นเน้ือกําแพงกันแลว และมีวิธีอื่นๆที่ขาพเจาไมไดเรียนรู เพราะ

เจาของปกปิดจึงไมสามารถเลาแจงแถลงไขถึงวิธีปลอมแปลงพระใหทราบได เทาที่เรียนมายืดยาวน้ีเพื่อจะแจงให

ทราบวาพระกําแพง แพงเพราะเน้ือพระมีคาสูง เปรียบเสมือนทองคําธรรมซาติ จะเป็นรูปกอนหรือรูปพรรณก็มีคา

ทัง้สิน้ การที่ทานกลาววา พระกําแพงองคนัน้องคน้ีไมสวยสักหนอยราคาทําไมสูงนัก ก็ขอใหเขาใจวา คาของ

พระองคนัน้ๆจะสูงที่เน้ือพระก็เป็นได           

          7.กรุตาพุมที่ขุดไดครัง้สุดทายน้ีอยูลึกมาก ฝังดินมานานกวาพระทีออกกอนเน้ือพระจึงโทรมมากกวา รา

ดําเกาะมากกวาหนากวา รอใหแหงแลวเอาสําลีแตะเบาๆมองดูดวยตาเปลาทานจะเห็นวา ผิวหนึกนุมแบบแกวาน

ถือเป็นเน้ือครูไดเป็นอยางดีถึงอยางไรก็ตาม แมวาจะแพงสักหนอย เราก็สามารถมัน่ใจไดวา พระเน้ือน้ีผิวเป็น

อยางน้ีออกจากกรุตาพุมแน และเป็นเน้ือมาตรฐานของทุงเศรษฐีเน้ือพิเศษชัน้หน่ึง ศึกษาใหดีหนีการตมตุนได

 สวนพทุธคณุนัน้ถาเราเชื่อวาพระทงุเศรษฐีนัน้ดีเลศิก็เทากบัวาเรามีพระที่ดีเลศิตดิตวัแลว ปัญหาเกีย่วกบัพระเน้ือ

ดินนัน้เป็นปัญหาใหญสําหรับวงการพระเครื่อง เพราะในวงการหาผูที่มีอาชีพทางทําเครื่องป้ันดินเผายากจะมีอยู

บางแทนที่จะเป็นประโยชนตอวงการแตกลับเป็นโทษ สวนมากมักจะเป็นนักปลอมพระพวกน้ีมีประสบการณดีแต

ปกปิดหากินเพาะตัว เป็นปลิงในวงการพระเครื่อง เน้ือดินเผานัน้แยกออกไดมากมายหลายประเภท การศึกษา

เน้ือดินเผาที่สรางพระนัน้จึงใชการสันนิษฐานและหาเหตุผลประกอบนัน้เป็นสวนมาก           

           การศึกษาเน้ือพระควรศึกษาเพาะจังหวัด นอกจากน้ีการฝังดินนานมากและน อยแตกตางกัน พื้นดินที่ฝัง

แตกตางกัน ที่อยูของพระแตกตางกัน เชนอยูใตเจดียและยอดเจดีย อยูในโอง ในไห หรือผอบหรือวางกองไว
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เฉยๆ การที่จะแนะนําใหทานศึกษาจึงควรศึกษาแนวกวางๆเมื่อทานตองการศึกษาพระแบบใดก็หาเหตุผล

สันนิษฐานเอาเอง ดูพระแทบอยๆ ก็เกิดความชํานาญขึ้นทีละน อยโดยตนเอง ไมรูตัวดวยซํ้าไป การจําแนกเน้ือ

พระโดยกวางๆควรอาศัยเหตุผลดังน้ี

          1. เน้ือดินละเอียด ดินละเอียดอาจจะอาศัยชัน้ของดินมากกวาจะใชวิธีบดใหละเอียดดินผิวสวนมากหยาบ

ดินละเอียดจึงเป็นดินที่ลึกจากพื้นผิว จะลึกมากหรือน อยแลวแตทองถิ่น การคัดดินละเอียดหรือหยาบตองอาศัย

ความรูความชํานาญ การใชผากรองดินเป็นอีกวิธีหน่ึง ที่สามารถคัดดินหยาบออกมาได แตจะตองเป็นงานน อยห

รือถาเป็นงานใหญก็ตองมีเครื่องมือใหญ การเผาดินเพื่อใหกลายเป็นดินเผา ถาดินละเอียดเน้ือจะละเอียดแตกระ

ดาง อาจจะรักษารูปรอยที่สรางไวไดดี แตเน้ือแบบน้ีดอยคาในดานคุณสมบัติของเน้ือพระ ถาใชความรอนสูงเน้ือ

ผิวละลายกลายเป็นเปลือกหรือผิวคลายเคลือบ อาจมีรอยระแหงเน่ืองจากการขยายตัวหรือหดตัวของดินไมเสมอ

กัน

          2. เน้ือดินหยาบ ดินหยาบสวนมากเป็นดินผิว ซึ่งเป็นดินเพิ่งแปรสภาพจากพืชกลายเป็นดินหรือสิ่งที่เหลือ

ใชกลายเป็นดิน ดินหยาบจึงไมเป็นที่นิยมในการทําครื่องป้ันดินเผานัก แตดินหยาบก็มีประโยชนเชนกัน เชนอิฐ

กอสรางบาน อิฐตองการใหน้ําซีเมนตซึมเขาเน้ือไดสะดวกเพื่อใชน้ําซีเมนตยึดอิฐตอๆกันไปจนกลายเป็นผนังฝา

บานมีความแข็งแกรงเหมือนยกอิฐทัง้แผนทําฝาบาน การเผาจะใชไฟปานกลางเพื่อมิใหดินละลายกลายเป็นสิ่งกัน้

น้ํา เน้ือดินแบบน้ีไมนิยมทําเป็นเน้ือพระ

          3. เน้ือดินสรางพระ ดินสําหรับสรางพระจะตองเป็นดินที่มีสวนผสมสิ่งศักดิส์ิทธิ ์มีอิทธิฤทธิ ์ในดานไสย

ศาสตร เชนจากพืชที่มีชื่อมงคลหรือวานที่มีประสิทธิภาพพิเศษหรือกรวดแรที่เชื่อวาศักดิ ์สิทธิ ์ เน้ือดินที่สรางพระ

จะตองมีตําราระบุไวแตกตางกันในดานประสิทธิภาพหลายแขนง

                3.1. เน้ือดนิสรางพระละเอยีด หมายถงึการนําดนิละเอยีดมาผสมกบัพชืและแรที่ตาํรากาํหนดฉะนัน้การ

ดูเน้ือพระวาละเอียดหรือหยาบใหดูเน้ือดินเป็นหลัก สวนพืชหรือแรที่นํามาผสมนัน้ถือวาเป็นสิ่งแปลกปลอมมาตาง

หาก

                3.2. เน้ือดินสรางพระละเอียด หมายถึงการนําดินหยาบมาผสมสรางพระ ไมคํานึงถึงสวนผสมอื่นที่

นํามารวม การนําพืชก็ดี นําแรหรือกรวดก็ดีมารวมสรางทําใหเกิดเน้ือดินเผาที่แปลกกวาดินเผาธรรมดาโดยไม

คํานึงวาควรจะใหน้ําซึมหรือไม พระแตละกรุตางเผาในวิธีการที่แตกตางกัน

          การนําพืชผสมกับดินมาก ทําใหเกิดที่วางในเน้ือมากพืชไหมกลายเป็นเถาจึงเกิดชองวางดินมีแรผสมอยู

เมื่อแรไดรับความรอนสูงจะละลายไหลในชองวางที่พืชทิง้ไว แรจะผสมกับเถาของพืชกลายเป็นเน้ือที่มีสีสันแปลก

ตาไป แรในดินเมื่อไดรับความรอนจะเปลี่ยนสีไปดวยเน้ือพระที่ไดรับความนิยมสูงสวนมาก เน้ือมีสีสันสลับ พ

ระแบบใดที่ใชความรอนตํ่า พืชอาจกลายสภาพจากพืชสดเป็นถาน สีจึงดําหรือสีน้ําตาลไหม เน้ือที่ผสมพืชมากผิว

จะยนมากเหมือนผิวสม ทัง้น้ีเพราะหลุมที่พืชทิง้ไวจะมีดินขี้กรุอยูประการหน่ึงหรือดินละลายไหลเขาแทนที่อีก
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อยางหน่ึง การมีชองวางทําใหเกิดผิวสูงตํ่า ผิวจึงยน ผิวแบบน้ีวงการนิยม เรียกวาผิวแกวาน ถาใชกลองขยาย

10 เทาจะดูคลายเน้ือหยาบ พระผิววานสมัยกอนเมื่อดูพระดวยตาเปลาไดรับความนิยมมาก ฉะนัน้การดูพระดวย

กลองขยายควรจะมีหลักเกณฑในการดู เน้ือที่ผสมแรกรวด แรหรือกรวดอาจจะไมละลายเมื่อใชความรอนตํ่าอยา

ทึกทักวาเน้ือพระหยาบ ความจริงเน้ือดินละเอียด แตมีสวนผสมอื่นทําใหเห็นวาหยาบ การตัดสินจึงควรมีเหตุผล

ดังที่กลาวมาแลว พระกรุตาพุมเป็นเน้ือที่ผสมพืชวานสูงฝังดินลึก อยูในกรุมานานกวากรุเกา จึงมีสภาพโทรม

มาก ความชัดเจนน อยกวา แตคุณภาพของพระเขาทํานอง รูปชัว่ตัวดําน้ําใจดี ความสวยของพระเป็นจุดนิยมสูง

สําหรับนักพระเครื่องสมัยน้ีแตควรจะถือหลักวา ถาเป็นทองกับทอง ทองรูปพรรณอาจมีคาสูงกวาทองคําแทง แต

ถาตะกัว่รูปสวยหรือจะเทียบกับทองได จึงขอเตือนวาอยาเพิ่งโยนพระที่ไมสวยทิง้จนกวาจะทราบวา พระองคนัน้

มิใชพระเน้ือทอง พระกรุตาพุม พระเน้ือทอง ที่ยังคงเหลืออยูสําหรับอนุชนรุนหลัง มีคาทางดานคุณภาพ มีคาใน

การศึกษาเน้ือพระสกุลทุงเศรษฐีแทชัน้หน่ึง จึงรีบควรหาไวถามีโอกาส

 

เน้ือพระกําแพงเพชร 

           1. เน้ือแกรง หมายถงึพระเน้ือละเอยีด เผาดวยความรอนสงู พระสวนมากจะเป็นเน้ือสีเหลอืงนวล แบบผวิ

ไมรวกแหง บางองคเน้ือละลายกลายเป็นเน้ือเขียวหินครกก็มี เทาที่พบ พระแบบน้ีสวนมากคือ พระกําแพงเม็ด

ขนุน พระในกรุทุงเศรษฐีบางชนิดเน้ือแกรงแบบน้ีก็มี แตพบไมมากนัก

           2. เน้ือวานจัด หมายถึงพระเน้ือละเอียดผสมพืชวาน ตอนเผาไฟใชไมสูงนักความรอนทําใหวัสดุผสมใน

เน้ือพระแปรสภาพกลายเป็นสีแดง ซึ่งมีบางคนเรียกวาวานดอกมะขาม ถาเผาไฟรอนสูงขึ้นแทนที่วัสดุนัน้จะแดง

ขึ้นเรื่อยๆกลับจะละลายเปลี่ยนสีผสมกลายเป็นเน้ือพระไปเลย

เน้ือพระวานจัด หมายถึงวัสดุสีแดงมากเมื่อฝังดินนานน้ําจะแทรกซึมเขาเน้ือทําใหเน้ือยุย ถาใชพระเน้ือน้ีสมบุก

สมบันผิวจะหลุดเห็นเน้ือขางใน กอนวัสดุสีแดงจะปรากฏชัดมาก(บางคนบอกวาแรลอย) การที่พระเสียผิวไป

เพราะใชมากก็ดีหรือลางไมเป็น ผิวเสียก็ดี ดานที่ใชหรือลางผิดนัน่แหละ จะถูกกลาวหาจากนักเลนบางทานวา

เป็นพระแกะทันที บางคนทักโดยไมสองกลองก็มี การซื้อพระแบบน้ี เรามีสิทธิที่จะผิดพลาด และเราก็มีสิทธิที่จะ

ถูกเทาๆกันพระมีปัญหาราคามักจะถูกเพราะอิทธิพลของลมปากเชียนพนทับถม ใครตาดีก็ไดไป พระกําแพงซุม

กอพิมพใหญและพิมพกลาง มักจะเป็นเน้ือแบบน้ีหาเน้ือแกรงยาก

          3. เน้ือผงดนิเผา ขาพเจาเชื่อวาการผสมเน้ือพระอาจจะลอกเลยีนแบบกนัมาแตความอยากดีอยากเดนกวา

คนอื่นของมนุษยทําใหนักสรางพระไมอยากจะทําตามคนอื่น คนอื่นเผาใหกลายเป็นเน้ือกระเบื้อง ผูที่อยากจะ

สรางเป็นเอกลักษณเฉพาะคนก็เผาไฟออน ใหวานเกรียมเป็นถานเทานัน้โดยใหเหตุผลวา ตองการคุณสมบัติของ

วานเหลือไวใหมาก การใชความรอนลดลงพอที่จะทําใหเน้ือยึดไดพอสมควรเทานัน้ไมแข็งแกรงมาก พระเน้ือดิน

เผาจึงมีสีน้ําตาลไหมหรือสีดํา ถาทานลองเอาพืชมาเผาเมื่อพืชรอนมากจะเริ่มกลายเป็นสีน้ําตาลกอน แลวคอย
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กลายเป็นสีดํา เรียกวาถาน เมื่อความรอนสูงขึ้นแลวหยุดเพียงแคนนัน้ พระสีดําและสีน้ําตาลไหม ไมคอยมีใคร

กลาเลน เพราะสีทัง้สองแบบทึบและดูยากดูใหเห็นเน้ือในไมไดและอาจจะปลอมงายใครๆจึงกลัวกันนัก แตถา

ทานไมเลนพระเน้ือผงเผา ทานอาจจะหาพระเครื่องเน้ืออื่นไดยากเพราะ พระเน้ือผงเผามีจํานวนมากกวาครึ่งของ

พระเน้ือสีอื่นรวมกันเสียอีก

          4. เน้ือกระเบื้อง เน้ือน้ีสันนิษฐานวาถูกความรอนมาก เน้ือยนจนบางทานดูวาเน้ือหยาบ ความจริงถาพืช

วานมาก เมื่อพืชวานกลายเป็นเถาทิง้เน้ือไวมาก เน้ือดินและโลหะก็จะละลายเขาแทนที่ ทําใหขนาดพระยอมลง

ไปมากจนเห็นถนัดตา พระเน้ือน้ีไมเหมือนเน้ือแกรงเหมือนที่กลาวมาในขอ 1 แตไมทราบวาจะกลาวแยกอยางไร

จึงจะเขาใจดี นอกจากไดเห็นพระแลวนํามาเทียบเคียง สมัยน้ีจะหาพระแตละองคก็ยากยิ่งแลวจะหาพระมาเทียบ

เคียง และเป็นของเราเองก็นาเห็นใจวาทําไดยาก จะยืมใครดูก็ไมมีใครไวใจใคร ตางเก็บซอนไวอยางดี ที่ซอนที่

นิยมสุดก็คือธนาคาร

          5. เน้ือผสมกรวด พระเน้ือผสมกรวดน้ีมิใชจะเน้ือจากคนทําเกียจครานไมกรองเน้ือหรือไมปนเน้ือให

ละเอียดกอนทําเป็นเน้ือพระ ความจริงเน้ือปนละเอียดแลว แตมีความประสงคที่จะผสมกรวดทรายละเอียดลงไป

ดวย เพื่อผลประโยชนดานคุณวิเศษ เรียกวาเป็นการจงใจ เชน กรุผูใหญเชื้อ เคยพบพระเน้ือผสมกรวดก็มี ไม

ผสมก็มี มีตัวอยางแสดงใหเห็นวา พระที่มีอานุภาพรอนแรงแกรงกลา มักจะมีกรวดแมวากรวดจะทําใหเน้ือไม

แข็งแรง ไมนารัก แตก็มีสิ่งตอบแทนนาใชมากเลยทีเดียว

 

ราดํา 

           เป็นราชนิดหน่ึง ซึ่งเกิดจากความชื้นภายในกรุเกาะติดอยูบนเน้ือพระ ลางออกไดยากมีลักษณะเป็นแผน

หรือเป็นจุดๆสีดํา บางครัง้สีดําปนน้ําตาลมีพระบางพิมพที่ไมมีหรือเกือบไมราดําเลย เชนพระกําแพงซุมกอ พ

ระกําแพงลีลาเม็ดขนุน พระยืนหรือพระลีลาก็มีราดําเกาะติดเป็นสวนน อยนานๆจะพบสักที

 

แรดอกมะขาม 

            สีของแรดอกมาขามมกัจะแดงคลํ้า สวนใหญจะแทรกเป็นจุๆ ในเน้ือพระมกัจะไมลอย บางครัง้จะเหน็เป็น

แผนใหญๆปรติเห็นไมชัดเจนแตถาเช็ดดวยผาเน้ือออนพระเป็นเงาจะเห็นชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเน้ือพระที่มีสี

เหลืองหรือเหลืองปนแดงออนๆ จะเห็นแรดอกมาขามเป็นจุดๆชัดเจน จุดๆนน้ีบางครัง้ก็ติดกันเป็นแผนๆ

 

สีของพระเครื่องเมืองกําแพงเพชร 

           สีของพระเครื่องเมืองกําแพงเพชรมีหลายสี แตพระเครื่องที่ปรากฏเป็นสีตางๆนัน้นาจะมาจากสีของวาน

เกสรและผงตางๆเชน สีแดงของวานดอกมะขาม สบูเลือดและอื่นๆ สีเหลืองของดอกไมนานาชนิด สีดําของผงใบ
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ลานเผา สีขาวจากผงพระพุทธคุณและวานบางชนิดจึงทําใหเกิดพระเครื่องสีตางๆขึ้นตามแตจะมีสวนผสมวาน

และเกสรหรือผงอะไรมากก็ดูออกเป็นสีนัน้ๆ มากเชน

           - สีแดง  มีทัง้แดงจดั(คลายครัง่) แดงชมพู(แดงปนขาว) แดงหมอใหม(แดงปนเหลอืง)แดงคลํ้า(แดงปนดาํ)

           - สีดาํ  มีทัง้ดาํจดั(แบบเน้ือผงใบลาน)เทาดาํ(ดาํปนขาว)ดาํมวง(ดาํปนแดง)จะมีสีคลายสหีวาหรอืดอกมะเขอื

เขมๆ

           - สีเหลอืง มีทัง้สีเหลอืงเกสรดอกไม(สีพกิลุแหง) เหลอืงจาํปา(เหลอืงปนแดง) เหลอืงออนละสาํหรบัเหลอืง

ปนดําทําใหเกิดสีที่สวยงามอีกสีหน่ึงคือสีขาว

           - สีเขยีว มีทัง้สีเขยีวมอย(เขยีวเทาๆ ) แลเขยีวแกเกีย่วกบัพระเครื่องที่ปรากฏเป็นสีเขยีวน้ี คณุวินัย ศกัดิ ์

เสนียเขียนไวในหนังสือนามานุกรมพระเครื่องหน าที่ 127 วา ผูรูกลาววาเพราะองคพระมีสวนผสมวานมาก แต

ทําใหเกิดสีเขียวนาจะไมเป็นความจริงที่วานทําใหเกิดสีเขียวไดนาจะเป็นผงหินสีเขียว แตขาพเจาคอนขางจะเห็น

กับฝ ายที่วาเกิดจากการผสมวานมากกวา และวานนัน้เป็นวานที่มีสีเขียวดวยเพราะขาพเจาเคยเห็นจุดสีเขียวของ

เน้ือพระที่มีสีเขียวออนๆบางองคมีวานอยูบางจุดเป็นสีเขียวออน เน้ือพระที่มีสีเขียวกับสีดําของผงใบลานเผา ถามี

ผสมใบลานเผาน อยวานมากก็เป็นสีเขียวเกือบดําเลยก็มี สวนความแกรงของเน้ือพระทีดูคลายกับหินนาจะเป็น

เพราะการเผาและความแกรงของเน้ือที่ดูคลายกับหินนัน้นาจะเป็นเพราะการเผาและความเกาของเน้ือดินมากกวา

ที่จะเป็นหินเพราะพระเครื่องที่มีอายุเกาแกสวนมากก็มีลักษณะเน้ือแกรงแบบเน้ือหินทัง้นัน้แตหาใชทําดวยหินไม

เพราะน้ําหนักไมบอกเลยวาเป็นหิน 

คําสําคัญ : พระเครื่อง, กําแพงเพชร

ที่มา : http://www.dopratae.com/บทความ/เน้ือดินของพระเมืองกําแพงเพชร/66/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2019-08-15

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1155&code_db=610005&code_type=01
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