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เรื่อง กระบวนการทําพระเครื่องพิมพดิน ของ แหลงเรียนรูการทําพระเครื่องนครชุม

รายละเอียด

บทนํา

         พระเครื่องเป็นหน่ึงในพทุธศลิป ที่มีคณุคาทางจติใจตอผูที่บชูาและยงัมีคณุคาในเชงิศลิปะ และสะทอนใหเหน็

ถึงความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทยในแตละยุคสมัยพระเครื่องหลายองคสามารถบอกเลาเรื่องราวใน

ประวัติศาสตรไดอีกดวย และจังหวัดกําแพงเพชรก็เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญในฐานะของการเป็นเมืองมรดกโลก

ที่มีประวัติศาสตรมาอยางยาวนานรวมกับจังหวัดสุโขทัย และศรีสัชนาลัย จังหวัดกําแพงเพชรขึ้นชื่อวาเป็นเมือง

กรุพระเครื่องที่มีความสําคัญแหงหน่ึงของประเทศไทย ดังคําขวัญประจําจังหวัดที่วา “กรุพระเครื่อง เมืองคน

แกรง ศิลาแลงใหญ กลวยไขหวาน น้ํามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก” เน่ืองดวยมาจากการที่จังหวัด

กําแพงเพชรมีพระเครื่องที่สําคัญและมีพระเครื่องที่เป็นหน่ึงในหาของ “พระเครื่องเบญจภาคี” นัน้คือ “พระซุม

กอ”  โดยเฉพาะพระซุมกอจากกรุทุงเศรษฐีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ตองการสูงของคนในวงการพระเครื่อง จัดวา

เป็นพระเครื่องที่มีมูลคามาก มีความตองการนิยมบูชาเป็นอันดับสองรองจาก พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพใหญ เลย

ก็วาได

ความเป็นมาของแหลงเรียนรูการทําพระเครื่องนครชุม
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         แหลงเรียนรูการทําพระเครื่องนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร หรือที่คนในทองที่รูจักกันในนาม

“บานลุงโป ย” มีนายสมหมาย พยอม หรือ ลุงโป ย เป็นปราชญชาวบาน มีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในการ

ทําพระเครื่องพิมพดินเผาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกําแพงเพชรไดทําการเปิดบานพักของตนเองและใชพื้นที่บริเวณ

บานเปิดเป็นศูนยเรียนรูการทําพระเครื่องพิมพดินเผาดวยวิธีการโบราณดัง้เดิม ซึ่งเป็นองคความรูทองถิ่นที่มีอยู

ในชุมชนนครชุม แตปัจจุบัน นายสมหมาย พยอม ไดเสียชีวิตไปแลวแตก็ไดถายทอดองคความรูใหกับภรรยา

ของตน คือนางดวงรัตน พยอม ในการดําเนินงานของแหลงเรียนรูการทําพระเครื่อง พิมพดินเผาในนครชุมสืบตอ

ไป ซึ่งแหลงเรียนรูน้ีเป็นแหลงเรียนรูที่สําคัญมากแหงหน่ึงในการทําพระพิมพดิน ซึ่งเป็นองคความรูและทุนทาง

ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดอยูในชุมชน และควรอยางยิ่งที่จะตองไดรับการสนับสนุนสงเสริม และใหความสําคัญกับ

แหลงเรียนรูน้ี เพื่อใหคนรุนหลังที่สนใจศึกษาเรียนรู (ดวงรัตน พยอม. สัมภาษณ. 25 มิถุนายน 2561)

         แหลงเรียนรูการทําพระเครื่องนครชุม เป็นแหลงเรียนรูที่คอยถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการทําพระ

เครื่องพิมพดินเผา ดวยกรรมวิธีโบราณแบบดัง่เดิมที่สืบทอดตอกันมาของชางทําพระเครื่องในสมัยอดีต ใหกับผูที่

สนใจ ทัง้คนในชุมชน นักทองเที่ยว ทัง้ไทยและชาวตางชาติ ปัจจุบันการจะหาชมพระเครื่องของเมืองนครชุม

เป็นเรื่องที่คอนขางยากเสียหนอย แตหากวามาที่ แหลงเรียนรูการทําพระเครื่องนครชุมแหงน้ีก็จะไดเห็นพระ

เครื่องรวมถึงกระบวนการทําพระเครื่องจากตัวเจาของแหลงเรียนรูดวยตนเอง แหลงเรียนรูการทํา พระเครื่อง

นครชุมแหงน้ี เริ่มตนมาจาก นาย สมหมาย พยอม ผูมีถิ่นฐานอยูในนครชุมและไดมีโอกาสคลุกคลีอยูกับชาง

ทําพระเครื่องหรือผูที่อยูในวงการพระเครื่องบอยครัง้ดวยความที่มีใจรัก จึงศึกษาและจดจําวิธีการทําพระเครื่อง

จากชางทําพระเครื่องในกําแพงเพชร แลวนํามาทดลองทําพระซุมกอไดเป็นองคแรก ในปี พ.ศ.2551 ก็ไดจัดตัง้

แหลงเรียนรูการทําพระเครื่องนครชุมขึ้น ในพื้นที่บริเวณบานพักของตนเองเพื่อใหเป็นแหลงเรียนรูของนักเรียน

นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป ที่สนใจในเรื่องวิธีการทําพระเครื่อง ซึ่งภายในแหลงเรียนรูก็จะมีสมาชิกที่คอย

สาธิตกระบวนการทําพระเครื่องในขัน้ตอนตาง ๆ ใหไดชม ไดฝึกปฏิบัติการการทําพระเครื่องดวยมือตนเอง และ

ยังสามารถนําพระเครื่องที่ตนไดทําเองนัน้กลับไปไดอีกดวย 

ขัน้ตอนการพิมพพระเครื่องของแหลงเรียนรูการทําพระเครื่องนครชุม

         สําหรับการทําพระเครื่อง หรือพระพิมพดินนัน้ เริ่มจากการนําดินที่ไดมาทุบ แลวหมักไว 1 คืน จากนัน้ก็

นําดินมานวดใหน่ิมพอดี ไมแข็งหรือเหลวเกินไป ถัดมา ใหนําแป งมาโดยที่แมพิมพพระเพื่อที่เวลากดดินลง กับ

แมพิมพแลวดินจะไดไมติดกับแมพิมพ และสามารถนําดินออกมาไดงายโดยแมพิมพพระที่ใชก็ไดมาจากการ

จําลองจากพระเครื่องนครชุมของแท ที่เป็นของเกาของแกจึงทําใหพระพิมพที่ทําออกมานัน้มีรูปรางลักษณะคลาย

กับของเกามากทีเดียว เมื่อกดดินลงกับแมพิมพจนดินขึ้นเป็นรูปแลว ก็นําออกมาใสถาดพึ่งลมไวในรมประมาณ

จนแหง และนําออกตากแดดใหแหงสนิทตอดวยการนําพระไปเผาที่เตาประมาณ ๒๔ ชัว่โมง ซึ่งจะตองคอยเติม

ถาน และควบคุมไมใหไฟแรงเกินไป ครบกําหนดเวลาแลวก็นําพระออกจากเตา นํามาวางเรียงเพื่อใสรา ใสคราบ
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พระ สุดทายใหนําใบตองแหงของกลวยน้ําวามาขัด ก็จะไดพระเครื่องนครชุมที่ดูคลายของเกาแก พระเครื่องหรือ

พระพิมพ ที่ไดมานัน้ ทําใหคนรุนปัจจุบันไดศึกษาตัง้แตความเป็นมาตัง้แตสมัยกอน จนมาถึงกระบวนการทําพระ

ในสมัยน้ี ที่ยังคงความงามตามภูมิปัญญาดัง้เดิมของชนชาวไทย และยังเป็นการสืบสานพุทธศิลป ที่สวยงามน้ีไว

ตอไป โดยในปัจจุบันมีคุณดวงรัตน พะยอม เป็นผูสอนและถายทอดกระบวนการทําพระเครื่องพิมพดินใหกับที่

แหลงเรียนรูการทําพระเครื่องนครชุม

         แหลงเรยีนรูการทาํพระเครื่องนครชมุ จงัหวดักาํแพงเพชร ไดมีขัน้ตอนการพมิพพระไดแกการทาํพระพมิพ

เล็ก และพิมพใหญ ดังรายละเอียดตอไปน้ี (ดวงรัตน พยอม. สัมภาษณ. 25 มิถุนายน 2561) ในกระบวนการ

ทําพระเครื่องนัน้จะแบงขึ้นตอนการทําเอาไวอยู 5 กระบวนการหลักๆ ดังน้ี

         1. กระบวนการเตรียมดิน

         2. กระบวนการพิมพพระ

         3. กระบวนการผึ่งและตากพระ

         4. กระบวนการเผา

         5. กระบวนการใสรายละเอียดพระ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบขัน้ตอนในการทําพระเครื่องพิมพดินเผาขนาดเล็กและขนาดใหญ 

ขัน้ตอนการทําพระพิมพเล็ก ขัน้ตอนการทําพระพิมพใหญ
- ทุบดิน (หมักไว 1 คืน) - ทุบดิน (หมักไว 1 คืน)
- นําดินมานวดใหน่ิม (ไมเหลวหรือแข็งเกินไป) - นําดินมานวดใหน่ิม (ไมเหลวหรือแข็งเกินไป)
- โรยแป งที่แมพิมพพระ - โรยแป งที่แมพิมพพระ
- นําดินมากดที่แมพิมพพระ - นําดินมากดที่แมพิมพพระ
- นําพระออกจากแมพิมพพระมาใสถาด - นําพระออกจากแมพิมพพระมาใสถาด
นําพระมาผึ่งลมในรมประมาณ 2 วัน - นําพระมาผึ่งลมในรมใหแหงสนิทประมาณ 15 วัน
- นําพระมาตากแดดจนแหงสนิท - นําพระมาตากแดดจนแหงสนิทประมาณ 3 วัน
- นําพระไปเผาที่เตา และคอยเติมถาน ประมาณ 24
ชัว่โมง

- นําพระไปเผาที่เตา และคอยเติมถาน ประมาณ 24 ชัว่
โมง

- นําพระออกจากเตา - นําพระออกจากเตา
- นําพระมาเรียงใสรา และใสคราบพระ - นําพระมาเรียงใสรา และใสคราบพระ
- นําใบตองแหงมาขัดพระ (ใชใบตองจากตนกลวย
น้ําวา) - นําใบตองแหงมาขัดพระ (ใชใบตองจากตนกลวยน้ําวา)

กระบวนการเตรียมดิน1.

ในการเตรียมดินนัน้จะตองเตรียมดินโดยการทุบดินและหมักดินทิง้ไวอยางน อย 1 คืน อาจเก็บไวโดยใส

ในถุงพลาสติกปิดใหมิดชิดไมใหอากาศเขา เพราะอากาศจะทําใหดินแหงและไมสามารถนํามาใชในการ

ทําพระเครื่องได เมื่อจะนํามาใชในการทําพระเครื่องใหนําดินออกมาจากถุงและนํามานวดใหน่ิม การนวด
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ดินตองนวดใหพอประมาณ การนวดนานเกินไปจะทําใหดินน่ิมหรือเหลวเกินไป ถานวดน อยเกินไปก็จะ

ทําใหดินแข็ง ลักษณะดินออนดินแข็งจะใชในการทําพระเครื่องที่มีพิมพที่แตกตางกันออกไป บางพิมพจะ

ตองการใชดินที่น่ิม บางพิมพจะตองการใชดินที่แข็ง

พิมพพระ2.

พิมพพระที่มีอยูในแหลงเรียนรูการทําพระเครื่องสวนใหญจะเป็นพิมพพระที่ไดแมพิมพมาจากพระแท ดัง

นัน้ความสวยงาม ความเหมือนจริงของพิมพจึงมีความสมบูรณใกลเคียงกับพระแทมาก โดยพิมพพระแบบ

ดัง้เดิมจะเป็นพิมพดินเผา แตในปัจจุบันมีการใชแมพิมพที่ทําจากเรซิ่นมากขึ้น เน่ืองจากทํางายและดูแล

รักษางายกวาแมพิมพดิน

การโรยแป ง3.

การโรยแป งลงบนแมพิมพพระกอนจะเป็นการชวยใหเน้ือดินไมติดกับไมพิมพ ทําใหตอนที่แกะดินออกจาก

พิมพทําไดงายขึ้น ยิ่งดินที่น่ิมเกินไปจะติดแมพิมพไดงาย ทําใหแกะออกจากพิมพยาก หรือแกะออกมา

แลวมีสวนที่เสียหาย โดยแป งที่นํามาโรยจะใหผามาหุมไวแบบลูกประคบ เพื่อใหงายตอการใชงานและ

ควบคุมแป งไดงายขึ้น

การกดพระ4.

การกดพระเป็นหัวใจสําคัญในการทําพระเครื่องพิมพดินเลยก็วาได การกดที่ออกแรงมากจนเกินไป จะ

ทําใหดินกดกับแมพิมพมากเกินจนรายละเอียดที่ไดแตกไมสวย ในทางกลับกันถาออกแรงกดน อยเกินไป

ดินก็จะสัมผัสกับแมพิมพเพียงผิวเผินทําใหรายละเอียดที่ไดขาดความคมชัดไป การกดพระจะเริ่มจากการ

วางดินที่นวดแลวลงบนแมพิมพและเริ่มกดดินจากสวนบนไลลงลาง เน้ือดินที่เหลือก็จะทําการดึงออกจาก

พิมพ ดังนัน้กอนการกดดิน ควรกะขนาดและปริมาณของเน้ือดินที่จะกดใหพอดีกับแมพิมพดวย เมื่อกด

พระเสร็จก็จะเป็นขัน้ตอน ในการดึงพระออกจากพิมพ โดยการใชดินกอนเล็ก ๆ แตะบริเวณดวนหลังของ

พระและดึงออกมาจากแมพิมพตรง ๆ เมื่อดึงขึ้นมาขอบพระ ผิวพระอาจจะมีสวนที่บิดงอไมสวย หรือราย

ละเอียดเสียไปเล็กน อยก็ใชวิธีการเอาน้ิวจุมน้ํามาทําการลูบเก็บบริเวณขอบของพระใหเนียนเรียบเสมอกัน

สวนดานหลังพระที่ไมเนียนเรียบก็ใชวิธีการกระแทกพระลงกับ พื้นโตะเบาๆเพื่อใหดานหลังนัน้เรียบเสมอ

กัน

การตากพระ5.

เมื่อดึงพระออกจากพิมพและตกแตงรายละเอียดเรียบรอยแลว ก็เป็นขัน้ตอนของการตากพระใหแหงโดย

มีขอหามคือ หามนําพระที่ออกจากพิมพใหมๆไปตากแดดเป็นอันขาดเพราะความรอนจะทําใหดินแหงไว

เกินไปและทําใหเกิดรอยราวรอยแตกได ใหนําพระที่ไดตากรมไวในรมไมใหโดนแดดตรงๆประมาณ 2 วัน

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 13:20:38 หน า 5

สําหรับพระพิมพเล็กหรือพระที่มีความหนาไมมาก สวนพระพิมพใหญหรือพระที่มีความหนามากตองใช

เวลาในการตากลมประมาณ 15 วัน เพื่อใหดานในของพระแหงสนิทจริง ๆ และเหลือความชื้นน อยที่สุดจึง

คอยนําไปตากแดดอีกประมาณ 1-3 วัน เพื่อใหพรแหงสนิทกอนนําไปเผา

การเผาพระ6.

ในการเผาพระจะใชระยะเวลาในการเผาประมาณ 24 ชัว่โมง โดยการเผาจะใชเตาเผาแตเติมเชื้อเพลิงหรือ

ถานเป็นระยะ ๆ เพื่อใหความรอนสมํ่าเสมอ พระที่ถูกความรอนพอดีจะเป็นสีสม สวนที่โดนขี้เถาคลุมไวจะ

กลายเป็นสีดํา ดังนัน้จึงตองคอยดูปริมาณขี้เถาในเตาใหดีดวย พระที่ไมแหงสนิท หรือบางมากเกินไป เมื่อ

โดนความรอนมากอาจมีการระเบิดเสียหายเกิดขึ้นได

การใสรา ใสคราบ และการขัดใบตอง7.

เมื่อนําพระออกจากเตาแลวก็เป็นขัน้ตอนของการทําพรใหดูเหมือนพระเกาโดยมีเทคนิคในการทําใหพระดู

เกาอยูดวยกัน 3 ขัน้ตอนคือ การใสราและการใสคราบ และการขัดพระดวยใบตองกลวนน้ําวาจะทําใหพื้น

ผิวของพระเป็นเงาขึ้นมา

สีของพระเครื่องเมืองกําแพง

         สีของพระเครื่องกาํแพงเพชรมีหลายสี แตพระเครื่องที่ปรากฏเป็นสีตาง ๆ นัน้นาจะมาจากสีของวานเกสรและ

ผงตาง ๆ เชนสีแดง ของวานดอกมะขาม สบูเลือด และอื่น ๆ สีเหลืองของดอกไมนานาชนิด สีดําของผงใบลาน

เผา สีขาวจากผงพระพุทธคุณ และ วานบางชนิด จึงทําใหเกิดพระเครื่องสีตาง ๆ ขึ้น ตามแตจะมีสวนผสมวาน

หรือเกสร หรือผงอะไรมาก ก็ดูออกเป็นสีนัน้ ๆ มาก เชน

         สีแดง มีทัง้แดงจัด (คลายสีครัง่) แดงชมพู (แดงปนขาว) แดงหมอใหม (แดงปนเหลือง) แดงคลํ้า (แดงปน

ดํา)

         สีดาํ มีทัง้ดาํจดั (แบบเน้ือผงใบลาน) เทาดาํ (ดาํปนขาว) ดาํมวง(ดาํปนแดง) จะมีคลายสหีวาหรอืดอกมะเขอื

เขม ๆ

         สีเหลอืง มีทัง้สีเหลอืงเกสรดอกไม (สีพกิลุแหง) เหลอืงจาํปา (เหลอืงปนแดง) เหลอืงออนสาํหรบัเหลอืงปนดาํ

ทําใหเกิดสีที่สวยงามอีกสีหน่ึงคือ สีเขียว

         สีเขียว มีทัง้สีเขียวมอย (เขียวเทาๆ) และเขียวแก เป็นสีของวาน ที่ผสมลงในเน้ือดิน

บทสรุป

         กระบวนการทาํพระเครื่องพมิพดนิที่ทาํขึ้นและถายทอดใหแกผูอื่น และกจิกรรมตาง ๆ ที่เกดิขึ้นที่แหลงเรยีน

รูการทําพระเครื่องนครชุมแหงน้ี เป็นการทําขึ้นเพื่อมุงเนนในเรื่องของการศึกษาและใหความรูมากกวาผล
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ประโยชนในเชิงธุรกิจ การทําพระและกรรมวิธีในการทําพระตาง ๆ เป็นการทําเพื่อใหพระเครื่องดูเหมือน  พระ

เกา ซึ่งอาจมีคนเขาในผิดคิดวาแหลงเรียนรูแหงน้ีสอนการทําพระปลอม แตวัตถุประสงคของแหลงเรียนรู

ตองการเพียงเพื่อตองการแสดงใหเห็นกรรมวิธีการโบราณ ภูมิปัญญาในการทําพระเครื่องแบบโบราณเทานัน้

คําสําคัญ : แหลงเรียนรูการทําพระเครื่องนครชุม, พระเครื่อง, นครชุม

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title==กระบวนการทําพระเครื่องพิมพดิน

_ของ_แหลงเรียนรูการทําพระเครื่องนครชุม

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2081&code_db=610007&code_type=01

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2081&code_db=610007&code_type=01

