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เรื่อง โปงขาม เมืองกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและของที่ระลึก กรณีศึกษา โปงขาม เมือง

กําแพงเพชร โปงขาม หรือ แกวโปงขาม เป็นแรตระกูลควอทซ (Quartz) เป็นแรรัตนชาติ มีคาความแข็งอยูใน

อันดับที่ 7 ตามมาตรความแข็งของโมส (Moh’s scale of hardness) ลักษณะของแกวโปงขามมีตัง้แตโปรงใส

ไปจนถึงทึบแสงและมีสีที่หลากหลาย แกวโปงขามถือเป็นหินแกวใสตามธรรมชาติ กอตัวขึ้นเป็นผลึกอยูใตดิน

หรือในถํ้าที่มีความเย็น ซึ่งสามารถเติบโตขึ้นไดคลายกับตนไมและจะหอหุมสิ่งแปลกปลอมที่อยูใกลทําใหเกิดรูป

แบบที่แตกตางกันออกไปในแตละชิน้ ทัง้น้ีคําวา “โปง” หมายถึงความกลวงใสซึ่งหรือลักษณะโปรงใส และคําวา

“ขาม” หมายถึงความศักดิ ์สิทธิ ์ ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อของคนโบราณที่ถือวา “แกวโปงขาม” เป็นสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ที่

สามารถคุมภัยใหคุณในทางดี สามารถดูดซับพลังงานจากธรรมชาติได และยังสามารถแสดงพลังงานออกมาในรูป

แบบตาง ๆ ทัง้น้ี โปงขามสามารถแบงออกไดเป็นหลายประเภทตามลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏในรูปแบบของ
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แกวโปงขามแตละชนิด

แกวโป งขามกับความเชื่อ

         หากเอยถงึคาํวา “อญัมณี” หลายทานอาจจะนึกถงึเครื่องประดบัที่สวยสดงดงาม ลํ้าคา จนใคร ๆ ก็คดิอยากมี

ไวครอบครอง อัญมณีลํ้าคาเหลานัน้มีมากมายหลายชนิดเหลือเกิน ใครเลยจะรูวามันเป็นเพียงหินแรที่มาจาก

ทรัพยากรใตพิภพ หากแตมันเป็นหินแรที่มีคา และแนนอนเมื่อนํามาเจียระไนแลวจะตองมีลักษณะที่สวยงาม คง

ทน และมีราคา

         “แกวโปงขาม” เป็นหนิแกวตระกลูแรควอทซ (Quartz) หรอืที่เรยีกอกีอยางหน่ึงวา “แรเขีย้วหนุมาน” โดย

ตามมาตรความแข็งของโมส (Moh’s scale of hardness) ควอทซมีคาความแข็งอยูในอันดับที่ 7 (ความแข็งมี

10 อันดับ เพชร แข็งที่สุด คือ อันดับ 10) โดยลักษณะของควอทซจะมีความโปรงใสไปจนถึงทึบแสงและมีมาก

หลายสี ควอทซจึงจัดเป็นรัตนชาติตระกูลใหญตระกูลหน่ึง และหลายพื้นที่ในประเทศไทยพบควอทซหลายชนิด

แตชนิดที่นํามาทําแกวโปงขามนัน้ พบมากที่ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

         “แกว” ตามความหมายโดยทัว่ไป หมายถึง หินใสแลลอดเขาไปขางในได

         “โปง” หมายถึง ลักษณะของสิ่งที่พองดวยลม หรือแกส เชน ดินโปง (ดินที่มีเกลือ) เป็นตน

         “ขาม” เป็นภาษาถิ่น หมายถึง อยูยงคงกระพัน

         “แกวโปงขาม” จงึมีความหมาย คอื หนิใสที่มองเลด็ลอดเขาไปขางในและมีความอยูยงคงกระพนั โดยเกดิ

จากการผุดขึ้นมาจากชองดิน

         แกวโปงขาม เป็นอัญมณีศักดิ ์สิทธคูบานคูเมืองของอําเภอเถินมาชานาน เชื่อกันวาสามารถคุมภัยใหคุณใน

ทางที่ดี อีกทัง้ อําเภอเถินยังมีแหลงกําเนิด (ขุมแกว) ที่ชาวบานเชื่อกันวามีความศักดิ ์สิทธิ ์ “ดอยโปงหลวง”

บานนาบานไร หมูที่ 5 ตําบลแมถอด มีการขุดพบโปงขามยักษ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2545 ปัจจุบันประดิษฐาน

อยูในเจดียวัดบานนาบานไร เป็นองคพระเจาแกวโปงขามที่องคใหญที่สุดในโลก โดยสูง 99 เซนติเมตร วัดรอบ

ฐาน 66 เซนติเมตร น้ําหนัก 1,000 กิโลกรัม อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวบาน

         แนนอนวา เมื่อมีแหลงกําเนิดอยูใกลชุมชน ตองเกิดอาชีพที่กอใหเกิดรายได ชาวบานจึงไดขุดเอาหินแกว

โปงขามจากแหลงแกวศักดิส์ิทธิ ์น้ีนํามาเจียระไน โดยอาศัยประสบการณและภูมิปัญญาทองถิ่นที่สืบทอดกันมา

กอใหเกิดเป็นผลิตภัณฑสรางรายไดแกคนในชุมชนจนกลายเป็นอุตสาหกรรมประจําหมูบาน เมื่อหนวยงานภาค

รัฐเล็งเห็นถึงศักยภาพของคนในชุมชน จึงไดใหการสนับสนุน ทําใหเกิดเป็นผลิตภัณฑ OTOP ของกลุม

เจียระไนแกวโปงขาม ตําบลแมถอด โดยมีผลิตภัณฑเครื่องประดับ ทัง้แหวน ล็อกเก็ต กําไลขอมือ จี้สรอย รวม

ไปถึงการแกะสลักพระพุทธรูป ซึ่งถือเป็นความมีสิริมงคลและความขลัง (ศักดิ ์ศรี บุญรังศรี, 2561)

ประเภทแกวโป งขามตาง ๆ
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         แกวโปงขามเมื่ออยูภายใตผวิดนิจะสามารถดดูขบัพลงังานจากธรรมชาติได ตลอดจนแสดงพลงังานออกมาใน

รูปแบบที่แตกตางกันออกไปจนคนโบราณสังเกตพบ และกําหนดชื่อเรียกขานแกวแบบนัน้ ๆ ตามลักษณะ และรูป

แบบพลังงานที่แสดงออกมาเพื่อสะดวกแกการจดจํา และใชสอย จึงจะขอยกตัวอยางดังตอไปน้ี (ศักดิ ์ศรี บุญรัง

ศรี, 2561)

         1. แกวขนเหล็ก เป็นแกวโปงขามที่มีความนิยมอยางแพรหลายในหมูโปงขามดวยกันอาจจะเป็นเพราะมี

การนําไปสรางเป็นภาพยนตร เรื่องแกวขนเหล็ก จึงทําใหผูคนคุนหูกับคําวา แกวขนเหล็ก ก็เป็นไปได แกวขน

เหล็ก ในบรรดาแกวขนเหล็กนัน้ก็จะแยกออกเป็นสองแบบ คือ

             1.1. แกวขนเหลก็ใส เน้ือแกวจะเป็นแกวที่น้ําใส ภายในมีเสนแรปรากฏอยู มีขนาดไมเกนิเสนผม บางคติ

ความเชื่อกลาวกันวา เสนขนสีดําที่อยูภายในเม็ดแกวคือ "เหล็กไหล" ในทางวิทยาศาสตรระบุวา เสนขนในแกว

ชนิดน้ีเป็นแรรูไทล (Rutile) ธาตุติตาเนียม (Titanium) ซึ่งเป็นแรประเภทโลหะที่มีราคาแพง ใหสรรพคุณในเรื่อง

ของอยูยงคงกระพัน ชวยคุมครองป องกันภูตผีปีศาจ และยังใหโชคลาภอีกดวย

             1.2 แกวขนเหลก็ตนั แกวโปงขามชนิดน้ี จะมีเสนขนสีดาํลกัษณะเดยีวกนักบัแกวขนเหลก็ใส เสนขนจะ

ใหญและหยาบกวา เน้ือแกวเป็นสีขาวขุนหรือสีเทา แกวขนเหล็กตันสามารถหาไดงายกวาแกวขนเหล็กใส ชวย

ในเรื่องของโชคลาภ เหมาะสําหรับผูที่ตองเดินทางติดตอคาขายและตองการประสบความสําเร็จกาวหน าในหน าที่

การงาน

         2. แกวเขาแกว นับไดวาเป็นแกวที่แปลกประหลาด คอนขางจะเป็นที่นิยมอยางสูงในหมูนักสะสมโปงขาม

ราคาก็คอนขางที่จะสูงกวาโปงขามชนิดอื่นและเป็นแกวที่หาไดยากลักษณะของแกวชนิดน้ีเมื่อยังไมไดทําการ

เจียระไน ตอนยังเป็นหนอแกวอยูนัน้จะมองเห็นมีหนอแกวลิ่มเล็ก ๆ ปรากฏอยูขางในหนอแกวอาจจะลิ่มเดียว

หรือเป็นกลุมงอกขึ้นอยูภายในหนอแกวใหญ โดยแทงทะลุจากภายนอกดานใดดานหน่ึงเขาไปภายใน หรืออาจจะ

เป็นหนอแกวซอนอยูภายในหนอแกวใหญเชื่อกันวาแกวเขาแกวเป็นแกวที่มีพลังสูง ซึ่งผูที่เป็นเจาของอาจจะ

สัมผัสไดถึงขุมพลังเรนลับเหลานัน้ หากผูที่ไดครอบครองปฏิบัติดีตอแกว ยอมที่จะไดรับผลดีตอบแทนอยางคาด

ไมถึงวากันวาแกวเขาแกวใหคุณทางดาน อํานาจ, วาสนา, เสริมบารมี

         3. แกวทรายคํา มีลักษณะเดนคือ เมื่อนํามาเจียระไนทําหัวแหวนแลว ดานบนของแกวจะมีลักษณะใสดาน

ลางหรือพื้นแกวจะมีแรคลายๆเม็ดทรายเรียงรายอยูเต็มพื้นแกว โดยทัว่ไปแลวจะมีหลายสี แตที่นิยมกันจะมี สี

แดง สีสม สีทอง ซึ่งก็มีความเชื่อตามสีของเม็ดทรายแตกตางกันไป เชน สีสมสีแดง ใหคุณทางดาน ป องกันโรค

ภัย สงเสริมสุขภาพของผูครอบครอง สีทองใหคุณทางดาน โชคลาภเงินทอง มัง่มีศรีสุข

         4. แกวแร น้ีเป็นแกวที่สงผลในการคํ้าชูสําหรับผูที่ทําธุรกิจคาขาย เป็นแกวที่จะเหน่ียวนําใหเกิดความคิด

หรือภูมิปัญญาอันเป็นที่มาของโภคทรัพย ซึ่งอาจเปรียบเสมือนแกวจินดามณี อันหมายถึงพระนางจินดา (พระสุ

รัสวดี) เทวีแหงปัญญานัน่เองผูที่ครอบครองแกวแรมักจะเกิดญาณทัศนะบางอยาง ที่ทําใหสามารถหยัง่ลึกไดใน
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ลูทางของทรัพย หรือกอใหเกิดจินตนาการเชิงศิลปะ อีกทัง้บังเกิดโชคลาภอันเป็นที่มาของทรัพยอีกดวย โดยจะ

แบงออกเป็น

             4.1 ประกายแร ถาในแกวมีเสนแพรแกว ในลกัษณะควนัแพรแกวมกัจะพบในแกวสีฟ าควนั แพรแกวตวดั

มวนอยูขางในและมีประกายแรติดอยูกับเสนแพรแกวดวยทําใหเกิดวาวแววเหลือบบนผิวแกว

             4.2 แรสาด อกีแบบหน่ึงที่เสนแพรแกวอยูลกัษณะโคงเวาลงกนแกว ประกายแรกลิง้ได แววสาดกลิง้ไปกลิง้

มาบนหน าแกว แบบน้ีเรียกวาแรสาด

             4.3 แรใน แรเหลอืบ ยงัมีแกวแบบพเิศษอกีแบบหน่ึงที่มีความแวววาวแรและวาวสีพเิศษในเน้ือแกวมองๆ ดู

เหมือนแกวเน้ือใสธรรมดา บางทีก็เห็นเหลือบสีขึ้นมาโดยมองจากแตละมุมไมเหมือนกัน แบบน้ีเป็นลักษณะของ

แกวแรใน แบบ น้ําแกวน้ําใส วาว

         แรที่สะทอนกนัเองในแกวดัง่น้ําและน้ํามนัรวมกนั สีที่เจอืจางอยูมมุใดมมุหน่ึงของแกว สามารถทอสีขึ้นมา

โดยวาวสีเลนกับวาวแกวจึงเรียกกันวาแกวแรใน สมัยโบราณคนที่เลนสะสมโปงขาม แกวชนิดน้ีมีราคาดีมาก

เพราะเป็นการเลนดวยน้ําใสของแกว

         อีกทัง้ยังแรเหลือบสีประหลาดที่เราสามารถเห็นจากขางใดขางหน่ึง แกวชนิดน้ีถือวาเป็นแกวที่หายากมาก

         5. แกวประภาหมอกมุงเมือง เป็นโปงขามประเภทที่มีเน้ือภายในแกวมีลักษณะเป็นลายสีขาวขาวขุนหนา

ทึบเหมือนกับเมฆหมอก หมอกมุงเมืองบางเม็ดสีเหมือนตอนฝนใกลจะตกคือจะออกครึ้มๆ บางเม็ดก็เป็นสีหมอ

กเหมือนตอนที่วันทองฟ าแจมใสคือมีสีหมอกใสหรือหมอกอมฟ า บางครัง้จะเป็นเพียงริว้บาง ๆ แทรกดวยสีฟ า

ออน หรือมีลักษณะเหมือนกับควันไฟขาวๆก็ได มีความเชื่อกันวา หากใครไดครอบครองแกวหมอกมุงเมือง จะสง

ผลใหเกิดความชุมเย็นกับตัวเองและครอบครัว และยังสงผลในดานทรัพยสินเงินทองใหบริบูรณอีกดวย

         6. แกววิตูลสีน้ําผึ้ง ลกัษณะทัว่ไป น้ําแกวจะมีหลายลกัษณะ คอื ประเภทน้ําใสจะมีสีเหลอืง โดยทัว่ไปแลว

จะมีน อยมากที่จะพบสีเหลืองใสจริงๆมักจะมีสีขุนเหลืองเสียมากกวา จะไมขุนมากนัก สีเหลืองขุนมีลาย ลักษณะ

ลายประกอยอาจจะมีลายทีเกิดขึ้น เป็นริว้ หรืออาจจะเป็นวงๆ คลายๆ กับแกวตาเสือ อาจจะมีสีภายในเม็ดเดียว

กัน เชนสีขาว สีดํา สีเหลือง ซึ่งเป็นลักษณะที่หายากมาก แกวสีวิตูลน้ําผึ้งเราจะเปรียบเทียบสีไดจากสีของน้ําผึ้ง

คือ จะไมออกสีเหลืองมากนัก แตจะออกสีเหลืองอมสมผสมอยู คุณวิเศษของแกววิตูลสีน้ําผึ้งหากผูใดที่ไดครอบ

ครองนํามาเป็นขวัญถุง หัวแหวนหรือจี้ เครื่องประดับตางๆ จะทําใหเกิดโชคลาภทวีคูณ เกิดความชุมเย็นมีชื่อ

เสียงและอํานาจ การคาขาย การติดตอ และยังแคลวคลาดอีกดวย

         7. แกวพิรุณแสนหา เป็นแกวที่มีลักษณะเดนของลวดลายเป็นสายฝน พุงลงมาจากดานบนสูดานลาง ซึ่ง

คลายกับฝนที่ตกลงมาเป็นริว้ๆ มีความเชื่อกันวา แกวพิรุณแสนหาน้ี สามารถคุมครองผูที่เป็นเจาของจะสามารถ

แคลวคลาดจากอันตรายทัง้ปวง ทําใหทรัพยสินงอกเงย อีกทัง้ยังทําใหเกิดความเจริญและสามารถพลิกฟ้ืนชะตา

ใหดีขึ้นได เปรียบไดกับสายฝนที่สามารถใหความชุมชื้นและพลิกแผนดินใหเกิดความอุดมสมบูรณเจริญงอกงาม
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แกสรรพสิ่งทัง้หลายได

         8. แกวปวก คาํวา ปวก เป็นภาษาเหนือที่แปลวา ตอมน้ําหรอืฟองน้ํา แสดงถงึสิง่ที่มีลกัษณะฟูขึ้นมา เหมอืน

ตนไม, ใบหญา, ตะใครน้ํา, ปะการังหรือสาหราย จะเรียกรวมกันวาปวก แกวปวกมีหลายวรรณะ เรียกชื่อตาม

ลักษณะ เชน ปวกเขียว, ปวกแดง, ปวกชมพู, ปวกเงิน, ปวกครัง่, ปวกลอย, ปวกทราย ฯลฯ คุณสมบัติตาม

ความเชื่อ ถือวาใหคุณในการทํามาคาขาย เสนหเมตตามหานิยม สําหรับเวลาไปติดตอประสานงาน ทําใหดําเนิน

การตางๆ ราบรื่น แคลวคลาดภยันตราย

         9. แกวสามกษตัรยิ แกวที่เกดิจากการรวมกนัของแกวตางสกลุในผลกึเดยีว เชน แกวปวก แกวทราย แกว

ขนเหล็ก เป็นตน ถือวาเป็นแกวที่รวมเอาสิ่งเป็นมงคลไวดวยกัน มีคุณในการเสริมชะตาบารมี ใหโชคลาภ

บันดาลความเจริญรุงเรืองแกผูถือครอง เป็นแกวซึ่งนับวาเป็นที่ตองการสูง เน่ืองจากใชไดกับทุกวันเกิด ทุกราศี

และรวมเอาคุณของแกวตางๆ ไวดวยกัน เป็นพลังทวีคูณที่จะสงเสริมในแกวดวงนัน้ การจําแนกแกวสามกษตัริย

หลักๆ จะมีแบงเป็น ๒ แบบ คือ แกวสามกษตัริย ที่เกิดจากการสหชาติ (รวม) ของแกวตางสกุลกัน เชน แกว

ปวก, แกวขนเหล็ก, แกวเขาแกว เป็นตน ซึ่งจะเป็นแกวสามกษตัริยที่หายาก และมีคาสูงอีกประเภทหน่ึง คือ

แกวสามกษตัริยที่เกิดจากการสหชาติ ของแกวประเภทปวกหรือกาบ ซึ่งอยูในสกุลเดียวกัน แตตางวรรณะกัน

เชน ประกอบดวยปวกเขียว, ปวกทอง, ปวกแดง หรือ กาบเงิน กาบทอง กาบแดง เป็นตน หรือเรียกอีกอยางวา

แกววรรณสาม

         10. แกวนางขวญั หรอื แกวจอมขวญั เป็นแกวอกีชนิดหน่ึงที่หาไดยากมาก มีสีพื้นเป็นสีมวงออน ๆ จนถงึสี

มวงเขม (ซึ่งหาไดยากมาก) สีมวงน้ีจะคลายสีมวงดอกตะแบก หรือมวงไวโอเล็ต หลายคนเขาใจวา จะเหมือนกับ

อเมทิส (Amethyst) ของประเทศทางตะวันตก แตแกวนางขวัญเมื่อทดสอบแลว จะมีเน้ือแข็งกวามาก คุณวิเศษ

ของแกวนางขวัญน้ี ดีไปในทางดานจิตและการนัง่สมาธิ อีกทัง้ยังทําใหผูที่ครอบครองมีความเจริญรุงเรือง มีชื่อ

เสียง เป็นยอดในดานเมตตามหานิยม สงเสริมความรักและวาสนา ในสมัยโบราณ แกวชนิดน้ีถือไดวาสูงคามาก

ดัง่ที่วา "มีคาแสนคํา" เน่ืองจากเป็นแกวที่กษตัริยโบราณถวายเป็นสักการะแกพระบรมสารีริกธาตุใน คราวบรรจุ

พระธาตุเจดียตาง ๆ อานุภาพของแกวนางขวัญจะทําใหผูที่ครอบครองมีเสนหตอคนรอบขาง และยังเชื่อถือกันวา

จะทําใหแคลวคลาดจากอาถรรพเสนหมายาทัง้ปวง เพราะจิต (ขวัญ) ของคนผูนัน้จะถูกคุมครองโดยอานุภาพของ

แกว ไมใหโดนอํานาจมนตมายาใดใดสะกดเอาไว

        11. แกวมงัคละจฬุามณี คอื แกวที่มีลกัษณะภายในเป็นรปูมงคลตาง ๆ เชน องคพระ, ตนโพธิ ์, ใบโพธิ ์, เจดี

ย, นาค หรือชาง เป็นตน เป็นแกวที่หาพบได ยากมาก และถือไดวาเป็นแกวที่มีคาเหลือคณานับ หากผูใดไดครอบ

ครองจะกอใหเกิดความชุมเย็น เจริญดวยสมบัติ แคลวคลาดจากภยันตรายตาง ๆ ทัง้ปวง อีกทัง้ยังชวยเสริม

บารมี กอใหเกิดโชคลาภ ประสพความสําเร็จในหน าที่การงาน และการคาขาย

        12. แกวกาบ เป็นแกวที่มีแกวหรอืแรประกอบอยูภายใน ในลกัษณะที่เป็นแผนบาง ๆ ซึ่งอาจจะมีสีเป็นสีทอง
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หรือน้ําตาล ซึ่งเรียกวา "กาบทอง" หรือมีสีขุนเรียกวา "กาบเงิน" ในบางครัง้อาจจะพบวา เป็นแกวใส ๆ ไมมีสี

ประกอบเป็นแผนบาง ๆ อยูภายใน เชื่อกันวา แกวกาบเป็นแกวที่ใหคุณแกผูถือครอง ทางดานหน าที่การงาน, ยศ

และตําแหนง รวมไปถึงการรํ่ารวยเงินทองและอยูเย็นเป็นสุข

         อยางไรก็ตาม “แกวโปงขาม” ที่ใครตอหลายคนอาจไมเคยไดยินหรือสนใจมากอน แตสําหรับบางคนแลว

“แกวโปงขาม” เป็นอัญมณีลํ้าคาที่มีคุณคาทัง้ทางดานราคาและดานจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูคนมีความเชื่อ

และศรัทธาตอความศักดิส์ิทธิ ์ของแกวโปงขาม ที่นอกจากจะมีความสวยงามในตัวของมันแลว ยังมีคุณคาทาง

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และตํานานความเชื่อตางๆ ที่ยังรอคอยใหใครหลายๆคนคนหา และมีไวครอบครอง

เพื่อไมให “แกวโปงขาม” ตองถูกลืมเลือนหายไปอยูใตแผนดิน และกลายเป็นเรื่องราวในอดีตที่คนรุนหลังไมมี

ทางรับรูไดอีกเลย 

การหาแหลงขุดแกวโป งขาม จังหวัดกําแพงเพชร

         แหลงขดุแกวโปงขามของจงัหวดักาํแพงเพชรโดยชาวบานจะรวมตวักนัไปขดุหาแรโปงขามในชวงหลงัการ

เก็บเกี่ยวมันสัมปะหลัง หรือในชวงเดือนธันวาคม ถึง มีนาคม มี 6 แหลงพื้นที่หลัก ดังน้ี  (สายฝน อินเทศ,

สัมภาษณ, 2 พฤษภาคม 2561)

         1. ปางศิลาทอง พบมากที่สุด คือ แกวปวก และแกวสามกษตัริย

         2. ทุงหญาคา พบมากที่สุด คือ แกวปวก และแกวขนเหล็ก

         3. โปงน้ํารอน พบมากที่สุด คือ แกวขนเหล็ก และแกวประภาหมอกมุงเมือง

         4. บึงหลม พบมากที่สุด คือ แกวขนเหล็ก แกวแร และแกวทรายคํา

         5. คลองหัวแหวน พบมากที่สุด คือ แกวขนเหล็ก และแกวเขาแกว

         6. คลองปลารา พบมากที่สุด คือ แกวพิรุณแสนหา และแกววิตูลสีน้ําผึ้ง

การผลิตแกวโป งขาม จังหวัดกําแพงเพชร

         การผลติภณัฑที่ชาวบานนิยมนําแกวโปงขามมาเจยีระไน เพื่อใหนํามาทาํเป็นหวัพลอยใสเครื่องประดบั แหว

น สรอยขอมือ สรอยคอ และกําไร โดยมีขัน้ตอนในการแปรรูปพลอยดังน้ี (สายฝน อินเทศ, สัมภาษณ, 2

พฤษภาคม 2561)

         1. เอาแทงโปงขามที่ขุดโดยการใชแชลงมาตัดเป็นทอน ๆ เล็ก ๆ โดยคัดสวนที่สามารถแปรรูปไดสวนที่ใช

ไมไดจะนําไปทิง้

         2. หลังจากการตัดเป็นทอนๆแลวจากนัน้จะนําไปโกนดวยเครื่องป่ันหินหยาบเพื่อขึ้นรูปเป็นเม็ดพลอย

         3. เมื่อไดเม็ดพลอยแลวเอาติดกับแทงไมเพื่อความงายในการเจียรไนใหไดขนาดหัวเม็ดพลอยตามที่ตอง

การ
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         4. หลังจากนัน้เอาเม็ดพลอยที่ไดความใสมาขัดดวยกระดาษทรายเพื่อความใส

         5. เมื่อเม็ดพลอยมีความใสจากนัน้จะนําเอาเม็ดพลอยมาขัดเงาเพื่อใหเม็ดพลอยดูแวววาว

บทสรุป

         แกวโปงขามจดัวาเป็นแรตระกลูควอทซ หรอืแรรตันชาติ ที่มีคาความแขง็เป็นอนัดบัตน ๆ ของแรชนิดตาง ๆ

ซึ่งจะมีลวดลายตาง ๆ มากมาย อีกทัง้ยังมีความเชื่อในเรื่องของความศักดิส์ิทธิ ์ที่สามารถคุมภัยใหคุณในทางดีแก

ผูที่ครอบครองอัญมณี ซึ่งในจังหวัดกําแพงเพชรถือไดวา มีแหลงขุดหลักอยู 6 พื้นที่หลักๆ ซึ่งการพบชนิดแกว

โปงขามแตละชนิดขึ้นอยูกับพื้นที่การขุด

คําสําคัญ : โปงขาม, แกวโปงขามกําแพงเพชร

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

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2118&code_db=620001&code_type=01
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