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บทคัดย่อ  
 งานวจิยัเร่ืองตลาดพระเคร่ืองจงัหวดันครปฐม มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
พระเคร่ืองบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จงัหวดันครปฐม  โดยก าหนดประเด็นการศกึษาเร่ือง รายได้จากการจ าหนา่ย
พระเคร่ืองศกึษาแหลง่ทีม่า ชนดิและมาตรฐานพระเคร่ือง และศกึษาการจดัพืน้ท่ีส าหรับประกอบการธุรกิจพระเคร่ือง 
ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเป็นหลกัในการศกึษา   ผลการศกึษาพบวา่รายได้ของผู้ประกอบการเกิดจากการขายพระ
เคร่ืองและอปุกรณ์เก่ียวกบัพระเคร่ือง แปรผนัตามคณุภาพ ความนิยมของสนิค้าหรือองค์พระเคร่ือง  จ านวนรายได้
ขึน้ลงไมส่ามารถระบไุด้แนน่อน และเป็นตวัเลขปกปิด  เพราะเป็นธุรกิจนอกระบบ ส าหรับคณุภาพของพระเคร่ืองที่
จ าหนา่ยนัน้จะมคีวามสมัพนัธ์กบัแหลง่ที่มา ซึง่จะมีเกณฑ์ในการแบง่ชนิด และมเีกณฑ์ในการพิจารณาลกัษณะที่
แท้จริงขององค์พระเคร่ือง   การจดัการสถานท่ีของผู้ประกอบธุรกิจนัน้  อยูใ่นความดแูลของเจ้าหน้าที่จากองค์พระ
ปฐมเจดีย์  ได้แก่ การจ าหนา่ยจะจดัแบง่พืน้ท่ีส าหรับผู้จ าหนา่ย  การก าหนดคา่เช่าพืน้ท่ี และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถงึ
ปฏิบตัิกฎระเบียบการจ าหนา่ยก าหนดไว้ 
ค าส าคัญ : ตลาดพระเคร่ือง, พระเคร่ือง, นครปฐมศกึษา, ธุรกิจนอกระบบ, การจดัการพืน้ท่ี   
   

Abstract 
 The aim of this study is to research on the business activities of a thriving informal sector i.e. 
Buddhist amulet market in Nakorn Pathom Pagoda area.  The paper explores, from a qualitative point of 
view, the trade revenue, the source of the amulet, kinds and criteria, as well as offers the analysis of 
physical management of amulet market. The paper shows that the income level of amulet traders from 
trading the amulets and amulet equipment collections fluctuates with the pressure of demand and its 
quality. Though amulet business continues to occupy an important place within local economy but its 
business value remains hidden. The quality of Buddhist amulet is highly related to its sources, in which 
either its kinds or authenticity can be categorized and verified by a certain set of criteria. This paper ends 
with the presentation on the physical management of amulet market under the supervision of Nakorn 
Pathom Pagoda’s officers, including land allocation, the determination of rental fee and other fees, and 
the enforcement of rules and regulations. 
Keywords : Buddhist Amulet Market , Buddhist Amulet, Nakhon Pathom study ,informal sector, the area  
      management..    
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ค าน า 
 จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัหนึง่ที่มีปชูนียสถานท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ คือ องค์พระปฐมเจดย์ี 
อนัศกัดิ์สทิธ์ิและเก่าแก่ รวมทัง้ศลิปวฒันธรรมที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของพทุธศาสนาในเขตพืน้ท่ีนีซ้ึง่เป็นศนูย์
รวมจิตใจของชาวนครปฐม ตลอดทัง้จงัหวดัใกล้เคียง 
 นอกจากองค์พระปฐมเจดย์ีจะเป็นสถานท่ีที่ผู้คนทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติตา่งรู้จกักนัดใีนนามสถานท่ี
ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัทางพทุธศาสนาของจงัหวดันครปฐมแล้ว องค์พระปฐมเจดีย์ยงัเป็นแหลง่ชมุชนทางการค้าที่มีขนาด
ใหญ่ของจงัหวดั สงัเกตได้จากการท่ีองค์พระปฐมเจดีย์มีธุรกิจอาชีพมากมายที่เกิดขึน้ในบริเวณนี ้ เช่น ศนูย์กลางของ
ร้านอาหารแผงลอยในยามค ่าคืน ร้านขายลอ็ตเตอร่ีที่มีแผงตัง้อยูด้่านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์และอาชีพรับจ้างตา่ง ๆ 
เป็นต้น จึงนบัได้วา่พืน้ท่ีบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เป็นทัง้แหลง่เศรษฐกิจและสงัคมแหง่หนึง่ในจงัหวดันครปฐม สิง่
เหลา่นีเ้ป็นภาพท่ีคุ้นตาส าหรับนกัทอ่งเทีย่วและคนในพืน้ท่ีไปแล้วเมื่อเวลากลา่วถงึองค์พระปฐมเจดีย์  

ธุรกิจพระเคร่ืองเป็นอกีธุรกิจหนึง่ที่เกิดขึน้ ณ บริเวณแหง่นี ้ ผู้ประกอบธุรกิจจ านวนมากมายเลอืกที่จะใช้
สถานท่ีบริเวณนีเ้ป็นท่ีที่แลกเปลีย่นและซือ้ขายพระเคร่ืองทกุวนั ผู้ประกอบธุรกิจพระเคร่ืองมีทัง้คนในพืน้ท่ี (จงัหวดั
นครปฐม) และจงัหวดัใกล้เคียง  จากการสอบถามและพดูคยุกบับรรดาผู้ประกอบธุรกิจพระเคร่ืองทัง้ที่เป็นคนในพืน้ท่ี
และที่มาจากตา่งจงัหวดั ท าให้ทราบวา่ ตลาดพระแหง่นีม้ีช่ือเสยีงและใหญ่ที่สดุในตวัเมืองนครปฐม   

ด้วยเหตทุี่พระเคร่ืองมคีวามเก่ียวข้องกบัศาสนาและความเช่ือ จงึเกิดการสร้างพระเคร่ืองรุ่นตา่งๆขึน้มา เมื่อ
พระเคร่ืองได้รับความนิยม จึงมกีารน าพระเคร่ืองสูก่ารแลกเปลีย่นซือ้ขาย ท าให้เกิดการแลกเปลีย่นซือ้ขาย และใน
ที่สดุพระเคร่ืองก็ได้กลายเป็นสนิค้าและก่อให้เกิดธุรกิจ เกิดจากสือ่ชนิดตา่งๆ เช่น สือ่สิง่พิมพ์ สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ อยา่ง
แพร่หลาย จนท าให้บคุคลภายนอกมองพระเคร่ืองวา่เป็นการค้าหรือพทุธพาณิชย์  ด้วยเหตนุีจ้งึท าให้กลุม่ข้าพเจ้า
สนใจและได้เข้าไปสงัเกตศกึษาธรุกิจดงักลา่ว ใน 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือรายได้จากการประกอบธุรกิจพระเคร่ือง 
ประเด็นตอ่มาคือ สนิค้าหรือองค์พระเคร่ือง ที่ประกอบด้วยแหลง่ที่มา ชนิดและมาตรฐาน และประเด็นสดุท้ายคือ การ
จดัการพืน้ท่ีในการประกอบธุรกิจพระเคร่ือง 

 

อุปกรณ์และวิธีการในการเก็บข้อมูล 
 วิธีวิทยาในการวิจยั(research methodology) เป็นการศกึษาภาพรวมของพระเคร่ืองและธุรกิจพระเคร่ือง 
รวมทัง้การจดัตัง้ตลาดพระเคร่ือง โดยเร่ิมจากการส ารวจเอกสาร งานวิจยั บทความตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง และออกส ารวจ
ภาคสนามในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อหาประเด็นและขอบเขตในการศกึษา การวางแผนเก็บข้อมลู โดยก าหนด
กลุม่เป้าหมายในการส ารวจแบง่ออกเป็นกลุม่ตา่ง ๆ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจพระเคร่ือง ผู้มีอ านาจในการจดัการพืน้ที ่
เลอืกสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง(purposive sampling) และการเลอืกผู้ให้ข้อมลูส าคญั (key informants) ใช้    
snowball sampling การศกึษาภาคสนามด้วยวิธีการตา่ง ๆ ได้แก่ การส ารวจ การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ การสงัเกต
แบบไมม่ีสว่นร่วม ใช้การวเิคราะห์เนือ้หา(content analysis) เป็นข้อมลูเชิงคณุภาพ  
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ผลและวิจารณ์ 
 รายได้ของผู้ประกอบการในการศกึษาครัง้นี ้ ผู้ศกึษาพบที่มาของรายได้ จากการสมัภาษณ์เซียนพระ
หรือผู้ประกอบการพระเคร่ืองในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ พบวา่รายได้ของผู้ประกอบการพระเคร่ืองจะได้จากการซือ้
ขายแลกเปลีย่นพระเคร่ือง ทัง้จากคนทัว่ไป หรือการซือ้โดยเซียนพระคนอื่นๆ นอกจากการซือ้ขายแลกเปลีย่นโดยตรง
อนัเป็นการสร้างรายได้ให้กบัธุรกิจพระเคร่ืองแล้ว ผู้ประกอบการยงัมีสร้างรายได้ในการขายสนิค้าที่มีความเช่ือมโยง
กบัพระเคร่ือง กลา่วคือ เซียนพระมีการขาย ตลบัพระ กลอ่งใสพ่ระ สายสร้อย หรือ หนงัสอืพระ เป็นต้น  และการท า
หน้าที่เป็นผู้แนะน าสนิค้าของเซียนพระคนอื่นๆ ก็เป็นอีกวิธีที่สร้างรายได้ให้กบัผู้ประกอบการ ดงัตวัอยา่งเช่น เมื่อผู้ซือ้
สนใจซือ้พระเคร่ืองชนิดที่ผู้ประกอบการไมม่ใีนครอบครอง แตผู่้ประกอบการรู้วา่จะสามารถหาสนิค้าจากที่ไหนได้ จึง
แนะน าลกูค้าให้กบัผู้ประกอบการพระเคร่ืองทา่นอื่นๆ ซึง่เมื่อขายได้แล้วเซยีนพระผู้ที่แนะน าก็จะได้รับคา่นายหน้า
ตอบแทน ประการสดุท้ายที่นา่สนใจในการสร้างรายได้คือ  การคิดคา่ประกนัหรือการการันตีสนิค้าหรือพระเคร่ือง ซึง่
วิธีนีจ้ะใช้ได้เฉพาะเซียนพระท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญและช านาญการพระเคร่ืองชนิดตา่งๆ โดยในความหมายของวิธีการนี ้
คือ การหาผู้ช านาญยืนยนัวา่เป็นสนิค้าแท้หรือปลอม ท าให้ลกูค้าเช่ือวา่เป็นพระแท้ และก็มีโอกาสตดัสนิใจซือ้พระ
เคร่ืองนัน้ ในบางกรณีอาจเป็นการน าพระเคร่ืองที่มีอยูข่องลกูค้ามารับประกนั  โดยลกูค้าต้องจา่ย “คา่น า้ชา” (เงิน
พิเศษทีต้่องจ่ายเพิ่มนอกเหนือจากคา่เชา่พระ) เป็นการตอบแทน  
 ราคาของพระเคร่ืองที่ผู้ประกอบการขายนัน้ ก าหนดโดยกบัสมาคมพระเคร่ืองแหง่ประเทศไทย(สมาคม
กลาง) ด้วยเหตนุีเ้ซยีนพระตา่งๆ จึงพดูคยุตกลงกนัโดยเร่ิมที่ราคากลาง   นอกจากนีก้ารก าหนดราคาพระยงัพิจารณา
จาก เร่ืองอายคุวามเก่าแก่ ความสวยงาม ต าหนิ ร่องรอย เนือ้ พิมพ์ และความนยิมในช่วงนัน้ รวมถงึเร่ืองปฎิหารย์ 
การปลกุเสก ด้วย ความนิยมในพระเคร่ืองชนิดใดชนดิหนึง่ จะสง่ผลตอ่ราคาเป็นอยา่งมาก เช่น หากพระเคร่ืองมีขา่ว
ปาฏิหารย์เกิดขึน้ จะท าให้เกิดกระแสความนิยมในองค์พระเคร่ืององค์นัน้ ท าให้ราคาสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว  และปัจจยั
ก่อให้เกิดกระแสความนิยม ได้แก่ ปาฏิหารย์ เกจิย์ผู้ปลกุเสก หรือ ขา่วคราวของเกจิย์ผู้สร้างและปลกุเสก เป็นต้น  
กลยทุธ์การขายของผู้ประกอบการนัน้เป็นปัจจยัหนึง่ที่ส าคญัตอ่รายได้ กลา่วคือ ผู้ประกอบธรุกิจพระเคร่ืองจะมี
วิธีการขายที่แตกตา่งกนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประสบการณ์ของเซียนพระแตล่ะคน ได้ข้อมลูจากการสงัเกตการณ์ พบวา่
เซียนพระจะใช้วิธีการชวนเช่ือ เช่น ชมสนิค้าตวัเองวา่มีความสวยงาม หรือรับประกนัวา่เป็นของแท้แนน่อน วิธีตอ่มา
คือ การโน้มน้าวด้วยการเลา่ประวตัิ ปาฎิหารย์ของพระเคร่ืองอนันัน้ๆ และวิธีสดุท้ายคือการเลีย่มตลบัหรือกรอบ
เพราะให้ดดูีมีราคา เช่น เลีย่มทองค าแท้ เป็นต้น ด้วยวิธีการตา่งๆดงักลา่วจะมีโอกาสท าให้สามารถผลติสนิค้าหรือ
พระเคร่ืองได้ง่ายขึน้ นอกจากรายได้จากการประกอบธุรกิจพระเคร่ือง ยงัมคีวามผนัแปรตา่งๆ ตามฤดกูาล กลา่วคือ  
หากเป็นช่วงฤดฝูนจะท าให้รายได้ลดลงเนื่องจากผู้ประกอบการไมส่ามารถตัง้แผงได้ และยงัสง่ผลให้ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องปลอ่ยสนิค้าออกไปในราคาถกูเมื่อมีโอกาสขายได้น้อย หรือ เทศกาลตา่งๆระหวา่งปี เช่น กระแสของ
เทศกาลกีฬาฟตุบอลโลกท าให้เกิดการเลน่พนนักนัมาก ในช่วงนีผู้้ประกอบการจะมีโอกาสท าก าไรมากเพราะ 
สามารถกดราคารับซือ้พระเคร่ืองจากผู้พนนับอลซึง่ต้องการใช้เงินเพื่อการเลน่พนนับอล นอกจากนีช้่วงอื่นๆ ที่เอือ้ตอ่
การประกอบธุรกิจ ได้แก่ ชว่งก่อนโรงเรียนเปิดภาคเรียนใหม ่ชว่งวนัปีใหม ่วนัสงกรานต์ เป็นต้น   
 ส าหรับรายได้สทุธินัน้ เซียนพระสว่นใหญ่พดูเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่มีรายได้ไมแ่นน่อน เนื่องจากการขาย
พระเคร่ืองไมส่ามารถมีลกูค้ามาซือ้ทกุวนั แม้ผู้ประกอบการจะตัง้แผงทกุวนัแตอ่าจขายได้เลก็น้อยหรือขายไมไ่ด้ก็
เป็นได้ ความไมแ่นน่อนของรายได้ ยงัขึน้กบัปัจจยัอื่น ๆ ได้แก่ ความสามารถในการขายของแตล่ะคน ฤดกูาลที่สง่ผล
ตอ่การขาย  กระแสความนยิมทีส่ง่ผลตอ่ราคาและรายได้  แหลง่ที่มาของสนิค้าขนาดของทนุท่ีมี  ชนิดพระเคร่ือง และ
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ความเก่าแก่ ตลอดจนมาตรฐานของพระเคร่ืองวา่ แท้และสวยหรือไม ่  ปัจจยัเหลา่นีจ้ึงท าให้รายได้ไมค่งที่ จาก
การศกึษาพบวา่ แม้ผู้ประกอบการจะมีรายได้ไมแ่นน่อน แตผู่้ประกอบการจะมีรายจา่ยที่แนน่อน ซึง่ก็คือ คา่ตัง้แผง
และคา่เช่าพืน้ท่ี ซึง่จะมีผลตอ่รายได้โดยตรง  
  จากการสมัภาษณ์ผู้วจิยัพบวา่รายได้สทุธิของเซียนพระที่ให้ข้อมลูกลา่ววา่ มีรายเป็นหลกัหมื่นตอ่
วนัหรือเพียงหลกัร้อยตอ่วนัก็มี จงึกลา่วได้วา่รายได้สทุธิตอ่วนันัน้ไมม่ีความแนน่อน ส าหรับตวัเลขของรายได้เฉลีย่ตอ่
เดือนเป็นข้อมลูที่เป็นข้อจ ากดัของผู้ศกึษา เพราะเซยีนพระไมต้่องการท่ีจะเปิดเผยข้อมลูเนื่องจากลวัสรรพากรจะมา
ตรวจสอบเร่ืองรายได้ เพราะธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจนอกระบบยงัไมถ่กูเก็บภาษี อากร ดงันัน้ผู้ประกอบการจงึพยายาม
ปิดบงัไมใ่ห้ข้อมลูดงักลา่วร่ัวไหลออกไป ด้วยเหตทุี่รายได้ไมแ่นน่อนนีเ้อง ท าให้ผู้ประกอบการบางรายไมส่ามารถยดึ
อาชีพนีเ้ป็นอาชีพหลกัเพียงอยา่งเดียวได้ ท าให้ต้องท าอาชีพอืน่ควบคูไ่ปกบัการประกอบธุรกิจพระเคร่ือง จงึมี
ผู้ประกอบการแบง่เป็น 2 ประเภทคือเป็นผู้ขายจรและขายประจ า  

การศกึษาลกัษณะของพระเคร่ืองทัง้จ านวนและชนิดที่พระเคร่ืองมจี านวนมาก ผู้ศกึษาจงึเจาะลกึการศกึษา
เฉพาะพระเคร่ืองที่นิยมในจงัหวดันครปฐม ได้แก่ พระเคร่ืองหลวงปู่ บญุ วดักลางบางแก้ว รุ่นปรกโพธ์ิใหญ่ปี 2473  
เนือ้ผงยาและพระเคร่ืองหลวงเงิน วดัดอนยายหอม รุ่นปีพ.ศ. 2498 เนือ้ทองแดง(โลหะ) กลมด า โดยพระเคร่ืองทัง้ 2 
ชนิด มีการแสดงราคาเบือ้งต้นไว้ ประมาณ หมื่นห้าพนับาทและแสนบาทเศษ ตามล าดบั  
 แหลง่ที่มาของพระเคร่ืองนัน้โดยทัว่ไปจะเป็นการได้มาจากการซือ้ขายแลกเปลีย่นกนัระหวา่งเซยีนพระกบั
เซียนพระ โดยเป็นการแลกเปลีย่นในโอกาสตา่งๆ เช่น งานประกวดพระเคร่ือง หรือ ตลาดพระเคร่ืองในสนามพระที่
ตา่งๆ หรือแม้แตก่ารสัง่ซือ้ผา่นเซียนพระด้วยกนั และผา่นหนงัสอืพระเคร่ืองที่มีแหลง่ติดตอ่เชา่บชูาพระเคร่ืองชนดิ
ตา่งๆ อีกแหลง่คือ การซือ้ขายแลกเปลีย่นระหวา่งเซยีนพระกบัคนทัว่ไปท่ีมีความต้องการขายพระให้กบัเซียนพระ 
จากการศกึษาพบวา่ แหลง่ทีม่าของพระเคร่ืองโดยมากซือ้จากคนทัว่ไป มีโอกาสได้พระที่ดี เกา่ และแท้ เพราะการซือ้
จากคนทัว่ไปเป็นการซือ้ขายโดยตรง ท าให้มีโอกาสได้พระที่เป็นสมบตัิเกา่ก่อน หากเป็นพระท่ีเป็นสมบตัิดัง้เดิม และมี
ความเก่าแก่ โอกาสที่จะปลอมก็จะมีน้อยกวา่การได้จากแหลง่อื่น เซียนพระจะกลวัพระเคร่ืองทีข่โมยมาจ าหนา่ย  ท า
ให้เซยีนพระรับซือ้โดยวิธีพิจารณาจากบคุลกิลกัษณะของผู้ที่น ามาขายวา่มีโอกาสเป็นเจ้าของพระเคร่ืองนัน้จริง
หรือไม ่โดยซกัถามรายละเอียดกอ่นท่ีจะตดัสนิใจซือ้ หากขโมยมาจริงเซียนพระจะไมรั่บซือ้ไว้ เพราะถือวา่เป็นของผดิ
กฎหมาย ข้อสงัเกตอีกประการหนึง่คือ ในสมยันีจ้ะมีการขายพระเคร่ืองลกัษณะเช่นนีม้ากกวา่ในอดีต ยิ่งในชว่ง
เทศกาลฟตุบอลโลกจะมีมากเป็นพิเศษ ผู้ที่ขโมยมาขายจะมีการพวัพนักบัยาเสพติด กลา่วคือ ต้องการเงินเพื่อไปซือ้
ยาหรือไปเลน่การพนนัฟตุบอลนัน่เอง นอกจากนีแ้หลง่ที่มาของพระเคร่ืองมีผลตอ่รายได้และก าไรสทุธิ เพราะหากซือ้
พระเคร่ืองมาได้ในราคาถกูก็จะยิง่มีโอกาสที่จะปลอ่ยหรือขายได้ในราคาที่สงูกวา่ที่ซือ้มา ดงันัน้ หากซือ้พระเคร่ือง
จากคนทัว่ไปก็มีโอกาสที่จะได้สนิค้าราคาถกูกวา่ซือ้จากเซียนพระด้วยกนั เพราะไมส่ามารถกดราคาให้ต ่า หากพระ
เคร่ืองทีเ่ป็นของเก่าแก่ผู้ รับซือ้ต้องมีเงินทนุในการรับซือ้พระ การใช้ทนุจ านวนมากจึงมีผลตอ่รายได้ที่มากไปด้วย 
กลา่วได้วา่ คนจนไมส่ามารถท าอาชีพนีไ้ด้เพราะจ าเป็นต้องมีทนุรองรับสงู    

 ชนิดพระเคร่ืองในเมืองไทยมีมากมายหลายชดุ มีราคาแตกตา่งกนั การจ าแนกชดุพระประเภทตา่งๆนัน้มา
จากรุ่นอาจารย์ของเซยีนพระ ซึง่เป็นเซยีนพระรุ่นเกา่ๆ ในการจ าแนกชดุพระและประเภทยงัคงยดึหลกัการเดิม แตก็่มี
การเพิม่ลกัษณะมากขึน้ในบางประเภท สมาคมพระเคร่ืองแหง่ประเทศไทย จะมีผู้ช านาญในการจ าแนกพระเคร่ืองแต่
ละประเภท โดยมีหลกัเกณฑ์ใหญ่ๆคือ แบง่ตามประเภทของเนือ้พระเคร่ือง อนัได้แก่ โลหะ ทองเหลอืง เนือ้ชิน 
สมัฤทธ์ิ ผง หรือแบง่ตามพระท่ีมลีกัษณะเดียวกนั เช่น กลุม่พระปิดตาหรือหากเป็นพระในพืน้ท่ีเดยีวกนั เช่น หลวงพอ่
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เงิน และหลวงปู่ บญุ ของจงัหวดันครปฐม เป็นต้น  พระเคร่ืองกรณีที่ศกึษาคือ หลวงพอ่เงิน และหลวงปู่ บญุ นัน้พบวา่ 
ผู้ประกอบการจะจดจ าได้และจ าแนกชนิดได้ รวมทัง้จดจ าราคาได้ โดยอาศยัหนงัสอืพระที่ออกตีพิมพ์มาจ าหนา่ย 
หรือการจดบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรของเซยีนพระที่สบืทอดกนัมารุ่นตอ่รุ่น นอกจากนี ้ ยงัเกิดจากการแลกเปลีย่น
ความรู้กนัเองระหวา่งเซียนพระตามแหลง่ตา่งๆ หรือในภมูิภาคตา่งๆ ซึง่ปัจจบุนั ทางสมาคมพระเคร่ืองแหง่ประเทศ
ไทยมีการเปิดการอบรมให้กบัเซยีนพระด้วย การจดจ ารุ่นพระ ราคาพระและข้อมลูเก่ียวกบัพระ ยงัขึน้กบั 
ประสบการณ์ในการเลน่พระ กลา่วคือ มีความสนใจและจดจ า ตลอดจนขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 
เพราะชนดิพระเคร่ืองออกมาตลอดเวลา และราคาก็มีการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ตลอดเวลาเป็นสิง่ส าคญัส าหรับเซียนพระ  

เป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ล้ววา่พระเคร่ืองมีจ านวนมากมายมหาศาล ดงันัน้ จะมีการปลอมแปลงเกิดขึน้เสมอ ๆ 
ท าให้เซียนพระต้องมคีวามรู้ในการตดัสนิความถกูต้องหรือมาตรฐานขององค์พระเคร่ืองชนิดตา่งๆ ซึง่หลกัเกณฑ์
ใหญ่ๆ ในการดคูวามถกูต้องของพระเคร่ืองนัน้ จะดตู าหนิ ร่องรอย ที่มีเฉพาะในพระเคร่ืองแตล่ะประเภทและชนิด  
การดตู าหนิและร่องรอย จะดจูากความละเอยีดของพิมพ์พระ ความชดัเจนในตวัพมิพ์และลกัษณะของเนือ้ ซึง่จะดทูี่
สสีนั วสัดทุี่ใช้ในการผลติพระองค์นัน้ ประการตอ่มาคือ ดคูวามหนาบาง ตลอดจนน า้หนกัขององค์พระวา่มีความ
ถกูต้องตรงกบัพระองค์ที่แท้มากน้อยเทา่ใด และยงัประเมนิอายขุององค์พระวา่มีความเกา่แก่ตรงกบัประวตัิของ
พระองค์นัน้หรือไม ่ในกรณีของพระเคร่ืองหลวงปู่ บญุ และพระเคร่ืองหลวงพอ่เงินจะพิจารณาจากต าหนิ ร่องรอย เนือ้ 
และลกัษณะตา่งๆ ที่กลา่วมาแล้วเช่นกนั แตร่ายละเอยีดเก่ียวกบัต าหนิเฉพาะของพระเคร่ือง เซียนพระจะเก็บเป็น
ความลบั จากการสมัภาษณ์ต าหนิ ร่องรอยตา่งๆ จะพบวา่ จะมกีารรวบรวมแล้วจงึถ่ายทอดกนัมาเป็นรุ่นตอ่รุ่น 
ตลอดจนมกีารแลกเปลีย่นความรู้ระหวา่งเซยีนด้วยกนั ซึง่เซยีนแตล่ะคนก็มคีวามสามารถในพระเคร่ืองแตล่ะชนิดที่
แตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความชอบ ความถนดั และประสบการณ์  หนงัสอืพระก็เป็นอีกทางหนึง่ที่เซียนพระจะ
สามารถเรียนรู้วิธีการดรู่องรอยหรือต าหนิพระจากหนงัสอืได้  

อาจกลา่วได้วา่ มาตรฐานความถกูต้องของพระเคร่ืองนัน้ เป็นเร่ืองเทคนคิและความรอบรู้ของแตล่ะบคุคล 
หากบคุคลใดมคีวามรู้ในเร่ืองร่องรอยอยา่งมาก ก็จะได้รับการยกยอ่งวา่เป็นผู้ เช่ียวชาญในชนิดพระนัน้ๆ ด้วยเหตนุี ้
เอง ความสามารถนีจ้ะน ามาซึง่อ านาจในการตอ่รองราคา เนื่องจากหากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านได้รับรองวา่พระองค์
ใดแท้แล้วยอ่มหมายถึง การแสดงวา่พระองค์นัน้มีความแท้ อนัจะน ามาซึง่ราคาที่สงูนัน่เอง เซียนพระจงึไมค่อ่ย
เปิดเผยเทคนิคในการดลูกัษณะเฉพาะสกัเทา่ใดนกั จึงเป็นเร่ืองทีต้่องเรียนรู้กนัเอง  ความแท้ขององค์พระ เป็นปัจจยั
หนึง่ที่มีความส าคญัตอ่ราคา กลา่วคือ ถ้าพระแท้ ก็จะขายได้ง่าย มีโอกาสเรียกราคาได้ รวมทัง้หากเนือ้ พิมพ์ อาย ุ
น า้หนกัมีความถกูต้อง สวยงามสมบรูณ์ ก็จะเพิ่มราคาซือ้ขายได้ และสง่ผลตอ่รายได้ของผู้ประกอบการ  ราคาองค์
พระก็จะมีราคากลางที่ก าหนดจากสมาคมพระเคร่ืองแหง่ประเทศไทย และจะน าราคาดงักลา่วมาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตัง้ราคา ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัการตอ่รอง และความพงึพอใจระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย ข้อสงัเกตคอื ราคาจะใกล้เคยีงกนั
ทัง้หมดในตลาดพระ แตม่ีการผนัแปรไปตามสภาพของพระ ลกัษณะความสวยงามของพระเคร่ืองแตล่ะองค์ 
 ตลาดจ าหนา่ยพระเคร่ืองในบริเวณองค์พระนัน้ ตัง้อยูใ่นบริเวณวดัพระปฐมเจดย์ี ด้านข้างพิพิธภณัฑ์สถาน
แหง่ชาติ โดยมีส านกังานจดัประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดย์ี เป็นผู้ควบคมุดแูล ทกุวนัจนัทร์จะมีการรวมตวัของ
เซียนพระหลากหลายพืน้ท่ีและผู้ที่สนใจทัว่ไป ส าหรับคา่ใช้จา่ยในการใช้สถานท่ีของผู้ประกอบการตลาดพระเคร่ือง
บริเวณนีจ้ะเสยีคา่เช่าพืน้ท่ีให้กบัส านกังานจดัประโยชน์ฯ เป็นจ านวนเงิน 20 บาท/วนั ในอดตี ส านกังานฯจะให้คน
ที่ตัง้แผงขายประจ ามาลงช่ือไว้ แตปั่จจบุนัจ านวนของผู้ประกอบการมีมากขึน้ จึงไมม่กีารลงช่ือ แตผู่้ประกอบการทกุ
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คนต้องเสยีคา่เชา่พืน้ท่ีให้กบัส านกังานจดัประโยชน์ฯ  ผู้ประกอบการแตล่ะคนก็จะทราบวา่พืน้ท่ีสว่นใดเป็นจดุ
จ าหนา่ยของตน จะไมม่กีารย้ายหรือสบัเปลีย่นจดุต าแหนง่ ส าหรับอปุกรณ์ในการตัง้แผง เช่น ร่ม โต๊ะ เก้าอี ้นัน้ หาก
เป็นผู้ประกอบการประจ าก็จะมีอปุกรณ์เป็นของตนเอง และก็จะมกีารรับฝากอปุกรณ์ให้กบัผู้ประกอบการประจ า โดย
ผู้ที่ประกอบการประจ าสามารถฝากอปุกรณ์การตัง้แผงกบัผู้ที่รับฝากได้โดยไมต้่องขนกลบับ้าน แตจ่ะเสยีคา่ใช้จา่ยใน
การฝากอปุกรณ์เดือนละประมาณ 600 บาท สว่นผู้ที่ไมไ่ด้ประกอบการประจ า ก็จะมีร้านค้าเอกชนให้บริการในการให้
เช่าอปุกรณ์แตล่ะชิน้จะมคีา่เชา่ตอ่ชิน้ ชิน้ละ 20 บาท โดยรวมแล้วคา่ใช้จ่ายตอ่ครัง้ของผู้ที่ไมไ่ด้ประกอบการประจ า
จะอยูท่ี่ประมาณ 60 บาท/ครัง้ แบง่เป็นคา่เช่าพืน้ท่ี 20 บาท คา่เช่าร่ม 20 บาท คา่เชา่โต๊ะ 20 บาท รวม 60 บาท/วนั  
สว่นของคา่ใช้จา่ยที่เป็นคา่กระแสไฟฟ้า ผู้ประกอบการประจ าในตลาดพระเคร่ือง จะเสยีคา่กระแสไฟฟ้าเป็นรายปีปี
ละ 300-500 บาท  การแบง่พืน้ที่จ าหนา่ยในบริเวณตลาดพระจะไมม่ีการก าหนดชดัเจน แตผู่้ประกอบการจะทราบวา่ 
บริเวณใดจะจ าหนา่ยสนิค้าใด ส าหรับกฎระเบียบทัว่ไปในการใช้พืน้ท่ีนัน้ ทางส านกังานจดัประโยชน์ฯ จะมี
กฎระเบียบคร่าวๆ ดงัเช่น การดแูลรักษาความสะอาด การห้ามตดัต้นไม้ในบริเวณตลาดพระเคร่ือง รวมทัง้ดแูล
คณุภาพของพระเคร่ืองที่น ามาขายในพืน้ท่ีตลาดพระเคร่ือง  

  

สรุป 
 รายได้ของผู้ประกอบการเกิดขึน้จากการจ าหนา่ยพระเคร่ืองและจ าหนา่ยอปุกรณ์เลีย่มพระเคร่ือง รวมทัง้
การเลีย่มพระ นอกจากนีย้งัเป็นนายหน้าและรับประกนัสนิค้า รายได้จะไมม่ีความแนน่อนแปรผนัไปตามกระแสความ
นิยมของพระเคร่ืองที่สง่ผลโดยตรงตอ่การขาย และกลยทุธ์ ประสบการณ์ในการขายของผู้ประกอบการ  รวมทัง้ที่มา
ของสนิค้าทีจ่ะสง่ผลตอ่ราคาและรายได้  โดยเร่ืองรายได้จะเป็นข้อมลูที่เซียนพระไมเ่ปิดเผยโดยตรงด้วยความกลวัตอ่
ภาษีของกรมสรรพากร 
  ที่มาของพระเคร่ือง มีหลายแหลง่ที่สามารถหาสนิค้าได้ ได้แก่ สนามประกวดพระ  บ้านคนทัว่ไป และตลาด
พระ  ซึง่ทีม่าจะสง่ผลตอ่ราคาขายและคณุภาพของพระเคร่ือง  ชนิดของพระเคร่ือง จะมเีกณฑ์การแบง่ชนิดและราคา
พระเคร่ือง ซึง่มกีารก าหนดตามต ารา ประสบการณ์ ประเภทวตัถกุารสร้าง ภมูิภาคและความนิยม ซึง่สมาคมพระ
เคร่ืองแหง่ประเทศไทยจะเป็นผู้จ าแนกชนดิ ส าหรับการจ าแนกชนิดและราคาพระเคร่ือง เซียนพระหรือผู้ประกอบการ
จะถ่ายทอดผา่นต ารา ประสบการณ์ และการแลกเปลีย่นความรู้ระหวา่งผู้ประกอบการด้วยกนั ตลอดจนมกีารเปิด
อบรมของสมาคมพระเคร่ืองแหง่ประเทศไทย การพิจารณามาตรฐานพระเคร่ือง จะพิจารณาจากต าหนิ ร่องรอย
เฉพาะของพระเคร่ืองแตล่ะองค์ โดยมีวิธีพจิารณาความแท้ของพระจากประสบการณ์ จากต ารา และการแลกเปลีย่น
ความรู้ระหวา่งเซียนพระด้วยกนั ซึง่ความรู้ดงักลา่วจะถือเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะที่จะสร้างอ านาจตอ่รองทาง
ราคาได้ ดงันัน้พระเคร่ืองแท้นัน้จะสง่ผลโดยตรงตอ่รายได้ของผู้ประกอบการ 
 การจดัการพืน้ท่ีของตลาดพระเคร่ืองบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จะอยูใ่นความดแูลของส านกังานจดั
ผลประโยชน์ โดยในทกุวนัจนัทร์จะมีการรวมตวัของเซียนพระจากหลายหลายสถานท่ี โดยผู้ประกอบการจะเสยี
คา่ใช้จา่ยในการเข้าใช้พืน้ท่ี เช่น คา่บ ารุงพืน้ท่ี คา่เช่าร่ม คา่เชา่โต๊ะ และกระแสไฟฟ้า ซึง่เป็นอตัราคา่ใช้จา่ยที่แนน่อน 
และโดยผู้ประกอบการบางกลุม่ได้มีการน าร่ม โต๊ะ เก้าอี ้ มาด้วยตนเองและเสยีแคค่า่ใช้จ่ายในการเข้าใช้สถานท่ี
เทา่นัน้ ในด้านพืน้ท่ีจดุจ าหนา่ยหรือตัง้แผงพระของผู้ประกอบการจะไมม่ีกฎเกณฑ์แนน่อนตายตวั แตจ่ะมีพืน้ท่ี
ประจ าโดยผู้ประกอบการจะทราบโดยทัว่กนั และทางส านกัจดัผลประโยชน์จะก าหนดพืน้ท่ีเป็นโซนในการขายสนิค้า
ชนิดตา่ง ๆ กนั รวมทัง้มกีฎเกณฑ์เก่ียวกบัการรักษาสิง่แวดล้อมบริเวณพืน้ท่ีนี ้
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 ธุรกิจพระเคร่ืองเป็นธุรกิจนอกระบบ ที่มีการสร้างรายได้มหาศาลถึงแม้รายได้จะไมม่ีความแนน่อน ทัง้นีก้าร
สร้างรายได้ของผู้ประกอบการ จ าเป็นต้องอาศยัปัจจยัหลายประการในการเพิม่รายได้ ได้แก่ กลยทุธ์ในการขาย ที่มา
และคณุภาพของสนิค้า เงินทนุ รวมทัง้ฤดกูาลทางธรรมชาติ กระแสความนิยมและเทศกาลต่างๆ ที่แปรผนัตาม
สภาวะทางสงัคมและเศรษฐกิจ  ความนยิมและความต้องการของบรรดาผู้นิยมพระเคร่ืองได้สร้างกลไกในการ
แลกเปลีย่นซือ้ขายมากขึน้ จงึเกิดการแสวงหาพระเคร่ืองที่มคีวามถกูต้องตามลกัษณะหรือต าหนิเฉพาะ ตลอดจน
ความสมบรูณ์ขององค์พระ รวมกบักลไกราคาที่ผนัแปรตามความต้องการ ก่อให้เกิดการปลอมแปลง จึงจ าเป็นต้องมี
ชดุความรู้ขึน้มาในการแบง่ชนิด ประเภท มาตรฐานและคณุภาพ ในรูปของประสบการณ์และต าราหรือหนงัสอืพระ 
และความรู้ชดุนีย้งัเป็นเคร่ืองแสดงอ านาจและความสามารถ ในการตอ่รองราคาให้กบัเซยีนพระ เมื่อเกิดการ
แลกเปลีย่นซือ้ขายกนัมาก สง่ผลให้เกิดการรวมตวักนัเป็นตลาดพระหรือชมุชนท่ีมกิีจกรรมทางสงัคมในเร่ืองเก่ียวกบั
พระเคร่ือง ซึง่มีการจดัการเป็นระบบเฉพาะในแตล่ะพืน้ท่ี ธุรกิจประเภทนีม้ีแนวโน้มจะเติบโตขึน้เร่ือยๆ เนื่องจากมี
ความเช่ือมโยงกบักระแสความเช่ือความศรัทธาของคน ประกอบกบัพระเคร่ืองเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ ที่แสดงสถานภาพ
ทางสงัคม อีกทัง้มีความเรียบง่ายในการบชูา โดยปราศจากพิธีกรรม ที่สนองตอ่สภาวะการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
อาจกลา่วได้วา่ธุรกิจพระเคร่ืองมคีวามเป็นศาสตร์และศิลป์ในตวัเอง กลา่วคือ มีการสร้างองค์ความรู้อยา่งเป็นพลวตัร 
อีกทัง้ต้องอาศยัความเป็นศิลป์ในแง่ของ ความรู้สกึ ความศรัทธา และเทคนิควิธีการในการประกอบอาชีพ 
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