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• กวาจะเปนโจทยวิจัย 
 

 หลังจากผูจัดทาํงานชิ้นนี้รูตวัวาจะตอง
ทําการศึกษาวจิัย เพื่อเปนผลงานประกอบการศึกษาใน
วิชาโครงรางการวิจัยและวิชาการศึกษาวิจยัชุมชน  ทําให
ผูจัดทํามองหาหัวขอที่จะทําการศึกษาในบริเวณรอบ ๆ 
องคพระปฐมเจดียและกไ็ดลงไปสํารวจจรงิในพื้นทีห่ลาย
คร้ัง พบหลายประเด็นทีน่าสนใจที่จะทําการศึกษา แตใน
ที่สุดแลวผูจัดทํามีความเหน็ตรงกันในประเด็น ตลาดพระ
เคร่ือง ที่อยูในบริเวณนั้น ซ่ึงทําใหผูจัดทํารูสึกสนใจอยาง
มากในการที่จะศึกษา 
 เมื่อไดประเดน็ที่ตองการจะศึกษาแลว ผูจดัทําไดเร่ิมลงไปดูในพื้นที่อยางจริงจัง มกีาร
สอบถาม พูดคุยกับบรรดาผูประกอบการธรุกจิหรือเซียนพระหลายทาน ทําใหพวกเราไดรับรูวา

ตลาดพระเครือ่งแหงนี้เปนตลาดที่ใหญที่สุดในตวัเมืองนครปฐม
และยังเปนแหลงรวมผูประกอบการหรือเซียนพระจากหลายจังหวัด
ในภาคกลางและภาคตะวันตก จึงทําใหเรารูวาตลาดพระแหงนี้มี
ช่ือเสียงเปนทีรู่จักในวงการพระเครื่อง  และจากการที่เราพบวาตลาด
พระเครื่องบริเวณองคพระปฐมเจดยีเปนตลาดพระที่ใหญที่สุดใน
ภาคตะวันตก งานของเราก็แพรกระจายไปสูความสนใจของบุคคล
อ่ืน จนทําใหเขายอมเสียสละงานวิจัยของเขาเองแลวมารวมเดนิทาง
ไปกับเรา ทาํใหเราไดผูรวมเดินทางมากับเราอีก 2 คน รวมแลว
ทีมงานของเรามีทั้งหมด 4 คน เปนชาย 2 หญิง 2 และการมีผูหญิง
รวมทํางานกับเราทําใหเราสามารถเขาถึงขอมูลไดหลากหลายและ
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มากยิ่งขึ้นไปดวย 
 จากการพดูคุยและสังเกตเบือ้งตนในบริเวณพื้นที่ที่สํารวจทําใหผูศึกษาสงสัยเกี่ยวกับ
ประเด็นศกึษานี้ กลาวคือ ธุรกิจพระเครื่องเปนธุรกิจที่ตองอาศัยความเชือ่ความศรัทธาของคน
ตลอดจนเกีย่วของกับศาสนาโดยตรง ในแงที่พระเครื่องหรือเครื่องรางของขลัง อันเปนสัญลักษณ
ของศาสนา แตเหตุใดพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังจึงกลายมาเปนสินคา ที่มีการซื้อขายกันอยู
ตามทองตลาดอยางที่เราเหน็กันอยูทัว่ไป ดงันั้น ผูศึกษาจงึมีความสงสัยวา ธุรกิจตลาดพระเครื่อง
นั้นเขามีวิธีการในการประกอบธุรกิจอยางไร คนถึงไดหนัมาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้นในปจจุบนั 
 จากความสงสยัของผูศึกษาจงึทําใหเกิดคําถามขึ้นมาในใจที่อยากจะหาคําตอบอยู 3 
ประเด็นดวยกนั 1.ธุรกิจพระเครื่องนั้นสามารถสรางรายไดใหกับผูประกอบการอยางไร มากนอยแค
ไหน  2.เนื่องดวยจาํนวนของ
พระเครื่องมีจาํนวนมากมาย
หลายชนิด หลายรูปแบบทั้งของ
แทและของเทยีม ทําใหผูศกึษา
เกิดความสงสัยวาพระเครื่องจริง 
ๆ แลวมีกี่ชนดิ กี่ประเภท และ
ผูประกอบการเขารูไดอยางไรวา 
พระไหนของแท พระไหนของ
เทียม รวมไปถึงแหลงที่มาของ
พระเครื่องดวยวามาจากที่ไหน
ไดบาง  และ3.สถานที่ที่มีการ
จําหนายพระเครื่องหรือที่เรารูจักกันในนามตลาดพระ เขามีการจัดการพื้นที่ในการใชประกอบธุรกิจ
กันอยางไร ใครเปนผูควบคุมดูแลในพื้นที่ดงักลาว 

 จากความสงสยัในปญหาทั้ง 3 ขอที่
มีตอธุรกิจตลาดพระเครื่อง ทาํใหผูศึกษาตั้ง
เปนโจทยวิจยัข้ึนมาหนึ่งโจทย แลวตกลง
กันวาเราจะศกึษา ธุรกิจตลาดพระเครื่องใน
บริเวณองคพระปฐมเจดียมีรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจอยางไร    
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• ลงพื้นท่ีจริง 
 

 หลังจากผานบททดสอบอยางทรหดอดทนกันมา 1 เทอมในการเขยีนโครงรางการวิจยัจน
เสร็จสมบูรณ พอเขาสูเทอมที่ 2 ซ่ึงเปนเทอมที่ตองลงไปเก็บขอมูลจริงในพื้นที่ พวกเราก็รูสึก
ตื่นเตนเปนอยางมากที่จะไดลงไปเก็บขอมูลจริงในพื้นที่ ซ่ึงเปนงานที่พวกเราไมเคยทาํกันมากอน
ในชีวิต เพื่อนาํขอมูลที่ไดนัน้มาเขียนเปนผลการศึกษาตอไป 
 ในการเริ่มเก็บขอมูลคร้ังแรกของพวกเรานัน้ พวกเราแตละคนก็รูสึกกลวั ๆ กลา ๆเพราะไม
เคยตองลงไปสัมภาษณกับบคุคลที่ไมเคยรูจักกนัมากอนและกย็ังเปนผูที่อาวุโสมากกวาพวกเราเสีย
ดวย จึงตองมกีารประชุม 
วางแผนกันอยางละเอียด 
และซักซอมประเด็นคําถาม
ในแตละประเด็นเปนอยาง
ดี  นอกจากนัน้พวกเรายัง
ตองหาบุคคลที่จะสามารถ
พาเราเขาไปเกบ็ขอมูลใน
พื้นที่ไดดวย เพราะในพื้นที่
นั้นเราไมสามารถที่จะเขา
ไปคุยโดยทีเ่ราไมรูจักใคร 
หรือไมมีคนวงในพาเราเขา
ไปคุยได เนื่องจากผูประกอบธุรกิจตลาดพระเครื่องจะมีปฏิกิริยากับคนภายนอกเร็วมาก เพราะกลัว
วาคนภายนอกที่เขามาจะเปนคนที่มาจากทางราชการ ดังนัน้พวกเราจึงตองหาบุคคลที่คลุกคลีอยูใน
ตลาดพระเครือ่งและเปนคนที่เซียนพระตาง ๆ ใหความเคารพ นับถือ ไวใจ เปนคนพาเราเขาไปเกบ็
ขอมูลกับผูประกอบการหรือเซียนพระ 
 

• อาวุธสําคัญ 
 

 เพื่อใหไดขอมลูของสิ่งที่เราจะศึกษาเพื่อตอบประเด็นของพวกเราทีไ่ดตั้งไว จึงมกีารคิดหา
เทคนิคและวิธีการในการเก็บขอมูล กอนอื่นพวกเราก็ไดมีการทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจประเภทนี้เพื่อใชเปนกรอบแนวคดิใหกับพวกเราในการทํางานในครั้งนี้ จากนั้นพวกเราก็
ไดแบงประชากรหรือกลุมคนที่เราจะศกึษา ซ่ึงในงานชิน้นี้พวกเราไดแบงกลุมประชากรออกเปน 2 
กลุม กลุมแรก คือ ผูประกอบการพระเครือ่ง และกลุม 2 คือ ผูจัดการพืน้ที่ในตลาดพระเครื่อง ใน
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การสุมหาประชากรหรือตัวแทนของประชากรที่จะใหขอมูลกับพวกเรา เราใชเจาะกลุมศึกษา 2 กลุม
คือ ผูเชี่ยวชาญดานพราเครื่อง และผูมีประสบการณเกีย่วกับพระเครื่อง ทั้งดานผูประกอบการพระ
เครื่องและดานผูจัดการพืน้ที่ในตลาดพระเครื่อง (กาษาวิจัยเรียกการสุมตัวอยางแบบไมเปนไปตาม
โอกาสทางสถิติประเภท purposive sampling) สําหรับการจะเขาหากลุมบุคคลเหลานี้ไดพวกเรา
จําเปนตองเกบ็ขอมูลโดยใหบุคคลเหลานี้นําพวกเราเขาไปรูจักและเก็บขอมูลกับกลุมคนทั้งสอง
ลักษณะที่กลาวมาขางตน (หรือที่เราเรียกวากระบวนการ snowball sampling technique) ใน
กระบวนการนี้เองพวกเราได คุณณรงคศกัดิ์  กิตตกิาญจนานันท หรือ เซียนหนึ่ง เปนผูนําพวกเราเขา
ไปหาผูเชี่ยวชาญทางดานผูประกอบการธรุกิจพระเครื่อง โดยเซียนหนึ่งเปนบุคคลที่สมาชิกในกลุม
คนหนึ่งรูจกัเปนการสวนตวัอยูแลว เราจึงใชวิธีการ 
สัมภาษณแบบเจาะลึก  และการสังเกตพฤติกรรมควบคูกันไปทั้งการสังเกตขณะสัมภาษณและ
การสังเกตการการประกอบธรุกิจพระเครื่องในพื้นที ่
 

• ระดมความคดิ 
 

 กอนที่พวกเราจะลงไปเกบ็ขอมูลในภาคสนาม กลุมของพวกเราไดมีการนัดประชุมหารือ
กันลวงหนาเพือ่เตรียมความพรอมและสรางความมั่นใจใหกับตนเอง และมีการซักซอมประเด็น
คําถามที่จะนําไปใชสัมภาษณกับบุคคลที่เราจะไปคุยกับเขา ณ อาคารบานไทย ซ่ึงเปนที่พักของ
สมาชิกคนหนึง่ในทีมวจิัยของกลุมพวกเรา นอกจากนั้นกลุมวิจัยของเรายังไดมกีารแบงหนาที่ให
สมาชิกภายในกลุมแตละคน ดังนี้ ผูซักถาม และ ผูนําเขาประเด็นสัมภาษณ 2 คน ผูสังเกตการณ 1 
คนและผูบันทกึคําสัมภาษณ 1 คน 
 สําหรับการนดัหมายกับคุณณรงคศักดิ์  กติติกาญจนานนัท หรือ เซียนหนึ่ง ทางสมาชิกของ
กลุมคนหนึ่งไดนัดประสานงานกับเซียนหนึ่งโดยวันเวลานัดนั้นคือวันจันทร ซ่ึงเปนวันนดัหมาย
รวมตัวของกลุมผูประกอบธุรกิจพระเครื่อง ในวนันี้เองจะมีผูคนจํานวนมากมาพบปะ พูดคยุ 
แลกเปลี่ยนซื้อขายพระเครื่องกันอยางคกึคัก ณ ตลาดพระเครื่ององคพระปฐมเจดยี 
 

• สูสมรภูมิ 
  

 เมื่อถึงวันนดัหมายพวกเราไดไปพรอมกัน ณ บริเวณตลาดพระเครื่อง หลังจากพบกับเซียน
หนึ่ง พวกเราไดทําความรูจักกับเซียนหนึ่งสักพักหนึ่ง จากนั้นเซยีนหนึง่ไดพาไปพบกับ คุณกิตติคุณ  
มหาเจริญ หรือ เซียนปอด ซ่ึงเปนบุคคลที่วงการตลาดพระเครื่องในบริเวณนี้รูจักกันด ีในตําแหนง
รองประธานสมาคมพระเครื่อง จังหวดันครปฐม และที่ปรึกษาสมาคมพระเครื่องแหงประเทศไทย 
รวมทั้งมีประสบการณในการประกอบธุรกิจประเภทนีก้วา 15 ป ที่จะสามารถใหขอมูลในสวนของ
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ขอสงสัยของพวกเราใน ขอที่ 1และ2 ได โดยเปนเรื่องของรายไดและลักษณะพระ รวมไปถึง
มาตรฐานและที่มาของพระ 
 แตเมื่อเซียนหนึ่งไดพาพวกเราเขาไปหาเซยีนปอด บรรดากลุมเซียนพระทั้งหลายทีน่ั่งอยูใน
บริเวณนั้นตางเปลี่ยนสีหนาและแสดงอาการไมอยากที่จะพูดคยุดวย อันเนื่องมาจากบรรดาเซียน
เหลานั้นนกึวาพวกเราเปนเจาหนาที่จากกรมสรรพากร จึงตองอธิบายกนัพอสมควรวา พวกเรามา
จากศิลปากรไมใชมาจากกรมสรรพากร เพราะคําพองเสียงจึงทําใหเกิดการเขาใจผิดกนัได 
 ฟาไมเปนใจใหกับกลุมของพวกเรา เซยีนปอดไมสามารถพูดคุยกับพวกเราไดในวนันี้
เพราะเนื่องจากวันดังกลาวเปนวันที่มกีารประกอบธุรกจิกันอยางคึกคกั ในอาทิตยหนึ่งจะมเีพียงวนั
จันทรเทานั้นที่จะมีผูคนหนาแนนในบริเวณนี้ สงผลใหเซียนปอดไมสะดวกที่จะใหขอมูลกับพวก
เราไดในวันนี้ แตอยางไรก็ตามก็มีการนัดหมายใหมาพบใหมไดเฉพาะวนัพฤหัสบดเีทานั้น จึงทําให
พวกเราจึงตองเก็บขอมูลดวยการสังเกตเพยีงอยางเดยีวในวันนี ้
 การเก็บขอมูลคร้ังที่ 2 เกิดขึน้ในวันพฤหัสบดีตอมา พวกเราไดเขาไปหาเซียนปอดอีกครั้ง 
และครั้งนี้เองทําใหพวกเราไดพูดคยุกับเซยีนปอดอยางจริงจัง เร่ิมจากการที่พวกเราแนะนําตัวและ
อธิบายจุดประสงคที่จะมาพดูคุยขอขอมูลกับเซียนปอดในครั้งนี้ ในชวงที่พวกเรามกีารประชุม
ปรึกษาหารือกนัพวกเราตกลงกันวาจะใชวธีิในการตะลอมถามไปเรื่อย ๆ  แตในความเปนจริงเมื่อ
เราไดไปพดูคุยกับเซียนปอด เราก็พบวาเซียนปอดไดเลาลายละเอียดตาง ๆ ใหพวกเราฟงอยาง
ชัดเจนโดยไมมีทาทางที่จะปดบังขอมูลแตอยางใด ทําใหพวกเรารูสึกประหลาดใจอยูเหมือนกนัวา
ทําไมเซียนปอดถึงไดเปดเผยขอมูลใหพวกเราฟงไดอยางหมดเปลือก จากการสอบถามไดคําตอบวา 
หลานของเซียนปอดคนหนึ่งซึ่งมีความสนใจในเรื่องของตลาดพระเครือ่งเชนเดยีวกนั เคยมาขอ
ขอมูลกับเซียนปอดหลายครั้งแลว ทําใหเซียนปอดรูสึกวาพวกเราก็คงเปนเหมือนหลานของเขาที่
สนใจในธุรกิจนี้ และก็อยากไดขอมูลไปศึกษาจึงเลาใหฟงโดยไมปดบังขอมูลใด ๆ เลย (แตขอมูลที่
ไดนั้นจะผิดถูกแคไหนเปนอีกกรณหีนึ่งนะ) 
 ในการเก็บครั้งนี้เซียนปอดไดเลือกนําเสนอขอมูลทางดานการจัดการสถานที่ ทําใหกลุม
พวกเราไมคาดคิดวาจะไดขอมูลจากเซียนปอดในประเดน็นี้ เพราะจากการวางแผน พวกเราคิดวาจะ
เก็บขอมูลในประเด็นนี้ จากการหาบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่จะนําพวกเราเขาไปสูผูเชี่ยวชาญใน
ประเด็นการจดัการสถานที่ ซ่ึงพวกเราไดเคยพูดคุยกับบคุคลนี้เบื้องตนไวบางแลว ถึงตรงนี้พวกเรา
จึงมีการเปลี่ยนแผนการโดยคิดวาไมจําเปนตองไปหาบคุคลที่จะนําพวกเราไปสูผูเชีย่วชาญใน
ประเด็นการจดัการสถานที่อีก เนื่องจากขอมูลที่ไดจากเซียนปอดเปนขอมูลที่ละเอียด สามารถตอบ
ประเด็นการศกึษาในครั้งนี้ในขอ 3 หรือกค็ือ การจัดการสถานที่ ไวอยางชัดเจนแลว เนื่องจากเวลา
พูดคุยกับเซียนปอดมีระยะเวลาจํากัด จึงทาํใหพวกเราขอนัดเซียนปอดอีกครั้งในวันพฤหัสบดีตอไป 
 การเก็บครั้งที่ 3 พวกเราเริ่มคุนเคยกับเซียนปอดมากขึ้น ในครั้งนี้พวกเรามีของฝากมาให
เซียนปอด อันเปนการกระชบัความสัมพันธมากขึ้น คร้ังนี้เองพวกเราไดสอบถามประเด็นที่เหลือ 



 6

ทั้งประเด็นศกึษาขอ 1 และ 2 โดยเซียนปอดไดใหขอมูลมากพอที่พวกเราจะสามารถตอบโจทยวจิัย
ในครั้งนี้ได หลังจากพูดคุยกนัพอสมควร การเก็บในครั้งนี้ก็จบลงดวยการลาเซียนปอด     และ
สัญญาวาจะนาํรายงานการวจิัยที่เรียบเรียงแลวมาใหเซียนปอดไดติชม ตลอดจนตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล 
 

• เร่ืองเลาจากกรุ   
 

คุยเฝองเรื่องรายได 
 1. เปดใจเรื่องรายไดของเซียนพระ      
 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาหาทีม่าของรายได จากการสัมภาษณเซียนพระที่ประกอบการ
ในบริเวณองคพระปฐมเจดีย พบวารายไดของผูประกอบการพระเครื่องจะไดจากการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนพระเครื่อง ทั้งจากคนทั่วไปมา
ซ้ือ หรือการซื้อโดยเซียนพระคนอื่นๆ 
 เมื่อกลาวถึงการซื้อขาย จะ
ขาดเรื่องของราคาไมได โดยราคาของ
พระเครื่องที่ผูประกอบการขายนั้น 
กําหนดโดยกบัสมาคมพระเครื่องแหง
ประเทศไทย (สมาคมกลาง)  เพื่อใหเซยีน
พระรูวาพระเครื่องชนิดใด ควรตั้งราคา
ขายประการใด เพราะสมาคมพระเครื่อง
เปนแหลงรวมเซียนพระทั้งหลาย ดวยเหตนุีเ้ซียนพระตางๆ จึงพูดคุยตกลงกันโดยเริ่มที่ราคากลาง   
นอกจากนี้การกําหนดราคาพระยังพิจารณาจาก เร่ืองอายคุวามเกาแก ความสวยงาม ตาํหนิ รองรอย 
เนื้อ พิมพ และความนิยมในชวงนั้น รวมถึงเรื่องปฎิหารย การปลุกเสก ประกอบดวย 
 ขอสังเกตคือ ความนิยมในพระเครื่องชนดิใดชนดิหนึ่ง จะสงผลตอราคาเปนอยางมาก 
เชน หากพระเครื่องมีขาวปาฏิหารยเกิดขึน้ จะทําใหเกดิกระแสความนยิมในองคพระเครื่ององคนั้น 
ทําใหราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  และปจจยักอใหเกดิกระแสความนิยม ไดแก ปาฏิหารย เกจยิผูปลุก
เสก หรือ ขาวคราวของเกจยิผูสรางและปลุกเสก เปนตน  
 นอกจากการซื้อขายแลกเปลีย่นโดยตรงอันเปนการสรางรายไดใหกบัธุรกิจพระเครื่อง
แลว ผูประกอบการยังมีสรางรายไดในการขายสินคาที่มีความเชื่อมโยงกับพระเครื่อง กลาวคือ เซียน
พระอาจจะขาย ตลับพระ กลองใสพระ สายสรอย หรือ หนังสือพระ เปนตน 
 การทําหนาที่เปนผูแนะนําสนิคาของเซียนพระคนอื่นๆกเ็ปนอีกวิธีที่สรางรายไดใหกบั
ผูประกอบการ ดังตัวอยางเชน เมื่อผูซ้ือสนใจซื้อพระเครือ่งชนิดที่ผูประกอบการไมมใีนครอบครอง 
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แตผูประกอบการรูวาจะสามารถหาสินคาจากที่ไหนได จึงแนะนําลูกคาใหกับผูประกอบการพระ
เครื่องทานอื่นๆ ซ่ึงเมื่อขายไดแลวเซยีนพระผูที่แนะนํากจ็ะไดรับคานายหนาตอบแทน 
 ประการสุดทายที่นาสนใจในการสรางรายไดคือ  การคิดคาประกันหรือการการันตี
สินคาหรือพระเครื่อง ซ่ึงวิธีนี้จะใชไดเฉพาะเซียนพระที่เปนผูเชี่ยวชาญและชํานาญการพระเครื่อง

ชนิดตางๆ โดยในความหมายของวิธีการนีค้ือ 
การหาผูชํานาญยืนยนัวาเปนสินคาแทหรือ
ปลอม ทําใหลูกคาเชื่อวาเปนพระแท และกม็ี
โอกาสตัดสินใจซื้อพระเครือ่งนั้น ในบาง
กรณีอาจเปนการนําพระเครื่องที่มีอยูของ
ลูกคามาการันตี  โดยลูกคาตองจาย “คาน้ํา
ชา” (ควรอธิบายขยายความ) เปนการตอบ
แทน 

 จากการศึกษาธุรกิจพระเครือ่งผูวิจัยไดทราบวากลยุทธการขายของผูประกอบการนัน้
เปนสิ่งที่สําคัญที่จะทํารายไดใหผูประกอบการมากขึ้น กลาวคือ ผูประกอบธุรกิจพระเครื่องจะมวีี
การขายที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึน้อยูกับประสบการณของเซยีนพระแตละคน แตผูศึกษาไดขอมูลจาก
การสังเกต พบวาเซียนพระจะใชการชวนเชื่อ เชน ชมสินคาตัวเองวามคีวามสวยงาม หรือการการัน
ตีวาเปนของแทแนนอน วิธีตอมาคือ การโนมนาวดวยการเลาประวัติ ปาฎิหารย ของพระเครื่องอัน
นั้นๆ และวิธีสุดทายคือการเลี่ยมตลับหรือกรอบเพราะดดูีมีราคา เชน เล่ียมทองคาํแท เปนตน ดวย
วิธีการตางๆดงักลาวจะมีโอกาสทําใหสามารถผลิตสินคาหรือพระเครื่องไดงายขึ้น  
 การศึกษาธุรกจิพระเครื่องไดพบวา รายไดของผูประกอบการนั้นมีความผันแปร
เนื่องจากมีปจจัยที่ตางๆที่เอือ้ตอการขาย หลายอยาง ไดแก ฤดูกาลกลาวคือ  หากเปนชวงฤดูฝนจะ
ทําใหรายไดลดลงเนื่องจากผูประกอบการไมสามารถตั้งแผงได และยังสงผลใหผูประกอบการ
จําเปนตองปลอยสินคาออกไปในราคาถูกเมื่อมีโอกาสขายไดนอย หรือ เทศกาลตางๆระหวางป เชน
กระแสของเทศกาลกีฬาฟตุบอลโลกทําใหเกิดการเลนพนันกนัมาก ในชวงนี้ผูประกอบการจะมี
โอกาสทํากําไรมากเพราะสามารถหาซื้อสินคาราคาถูกมาจําหนายได เนื่องจากความตองการเงิน
อยางมากของผูพนันฟุตบอลบีบบังคับใหตองขายพระเครื่องใหกับผูประกอบการในราคาถูก 
นอกจากนี้ชวงอื่นๆที่เอื้อตอการประกอบธรุกิจ ไดแก ชวงโรงเรียนกําลังจะเปดเทอม ชวงวนัปใหม 
วันสงกรานต เปนตน 
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 สําหรับรายไดสุทธินั้น เซียนพระสวนใหญพูดเปนเสยีงเดยีวกันวามีรายไดไมแนนอน 
เนื่องจากการขายพระเครื่องไมสามารถมีลูกคามาซื้อทุกวนั แมผูประกอบการจะตั้งแผงทุกวันแต
อาจขายไดเล็กนอยหรือขายไมไดก็เปนได  
 ความไมแนนอนของรายได ประกอบกับปจจัยอ่ืน ๆ  เชน ความสามารถในการขายของ
แตละคน ฤดูกาลที่สงผลตอการขาย  กระแสความนยิมที่สงผลตอราคาและรายได  การไดมาซึ่ง
สินคาที่สัมพันธกับขนาดของทุนที่มี  ชนิดของ และความเกาแก ตลอดจนเรื่องมาตรฐานของพระ
เครื่อง กลาวคือ หากแทและสวยจะสงผลใหราคาสูงได  ทั้งหมดนีจ้ึงทาํใหรายไดไมคงที่ ผูศึกษา
สังเกตวาการตัง้แผงถึงจะมีรายไดไมแนนอน แตผูประกอบการจะมีรายจายที่แนนอน ซ่ึงก็คือ คาตั้ง
แผงและคาเชาพื้นที่ ซ่ึงจะมีผลตอรายไดโดยตรง จากการสมภาษณผูวิจยัพบวารายไดสุทธิของเซียน
พระที่ถูกสัมภาษณอาจมีรายเปนหลักหมื่นตอวันหรือเพียงหลักรอยตอวนั จึงกลาวไดวารายไดสุทธิ
ตอวันไมมีความแนนอน  
 สําหรับตัวเลขของรายไดเฉลีย่ตอเดือนเปนขอมูลที่เปนขอจํากัดของผูศกึษา เพราะเซยีน
พระไมตองการที่จะเปดเผยขอมูลเนื่องจากลัวสรรพากรจะมาตรวจสอบเรื่องรายได เพราะธุรกิจนี้
เปนธุรกิจนอกระบบยังไมถูกเก็บภาษี อากร ดังนั้นผูประกอบการจึงพยายามปดบังไมใหขอมูล
ดงักลาวร่ัวไหออกไป 
   ดวยเหตุที่รายไดไมแนนอนนี้เอง ทําใหผูประกอบการบางรายไมสามารถยึดอาชีพนี้
เปนอาชีพหลักเพียงอยางเดยีวได ทําใหตองทําอาชีพอ่ืนควบคูไปกับการประกอบธรุกิจพระเครื่อง 
จึงมีผูประกอบการแบงเปน 2 ประเภทคือเปนผูขายจรและขายประจํา  
 
 

เปดกรุดูลักษณะพระเครื่อง  
 
 เนื่องจากศกึษาลักษณะของพระเครื่องมีขอจํากัดดานปรมิาณ ที่มีจํานวนและชนดิที่มากมาย
ดวยเหตนุี้ ทางผูศึกษาจงเลือกพระที่เปนตวัแทนในการศึกษาในครั้งนี้ คือ 

1. พระเครื่องหลวงปูบุญ วัดกลางบางแกว รุนปรกโพธิ์ใหญป 2473  เนื้อผงยา 
2. พระเครื่องหลวงเงิน วัดดอนยายหอม รุนปพ.ศ. 2498 เนือ้ทองแดง(โลหะ) กลมดํา 

โดยพระเครื่องทั้ง 2 ชนิดเปนพระเครื่องที่ช่ือเสยีงของจังหวดันครปฐม มีราคาเบื้องตนที่ตั้งไว จาก
ขอมูลในหนังสือพระดังนี ้

• พระเครื่องหลวงปูบุญ วัดกลางบางแกว ประมาณ หมื่นบาทกลางๆ 
• พระเครื่องหลวงพอเงิน วัดดอนยายหอม ประมาณ แสนบาทตนๆ 
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1. คุยกับเซียนพระเรื่องท่ีมาของพระเครื่อง  
   

 ผูวิจัยพบวา ที่มาของพระเครื่องนั้นโดยทัว่ไปจะเปนการไดมาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน
กันระหวางเซยีนพระกับเซียนพระ โดยเปนการแลกเปลีย่นในโอกาสตางๆ เชน งานประกวดพระ
เครื่อง หรือ ตลาดพระเครือ่งในสนามพระที่ตางๆ หรือแมแตการสั่งซื้อผานเซียนพระดวยกนั และ
ผานหนังสือพระเครื่องที่มีแหลงติดตอเชาบูชาพระเครื่องชนิดตางๆ  

 สําหรับอีกแหลงที่มาคือ การซื้อขายแลกเปลีย่นระหวางเซียนพระกับคนทัว่ไปที่มีความ
ตองการขายพระใหกับเซียนพระ มีขอสังเกตวาการไดมาซึ่งพระเครื่องในการซื้อจากคนทั่วไป ใน
ความคิดเหน็ของเซียนพระทีไ่ด
สัมภาษณไดตัง้ขอส้ังเกตวา มีโอกาส
ไดพระทีด่ี เกา และแท ดวยสาเหตุที่
การซื้อจากคนทั่วไปเปนการซื้อขาย
โดยตรง ทําใหมีโอกาสไดพระที่เปน
สมบัติเกากอน หากเปนพระที่เปน
สมบัติดั้งเดิม และมีความเกาแก โอกาส
ที่จะปลอมก็จะมีนอยกวาการไดจาก
แหลงอื่น 

 เซียนพระจะกลัวพระเครื่องที่
ที่ของขโมยมาจําหนาย ดังนัน้เซียนพระมกัจะใชวิธีพจิารณาจากบุคลิกลักษณะของผูที่นํามาขาย วา
มีโอกาสเปนเจาของพระเครือ่งนั้นจริงหรือไม เชน หากมีเด็กวัยรุนนําพระเครื่องมาขายโดยลักษณะ
แลวผูนํามาขายนั้นไมนาไววางใจ เซยีนพระจะใชวิธีการซักถามรายละเอียดกอนทีจ่ะตัดสินในซือ้ 
หากขโมยมาจริง เซียนพระจะไมรับซื้อไว เพราะถือวาเปนของผิดกฏหมาย ขอสังเกตอีกประการ
หนึ่งคือ ในสมัยนี้จะมีลักษณะพระเชนนีม้ากกวาในอดตี ยิ่งในชวงเทศกาลฟุตบอลโลก จะมีมาก
เปนพิเศษ ผูที่ขโมยมาขายจะมีการพวัพันกับยาเสพตดิ กลาวคือ ตองการเงินเพื่อไปซื้อยาหรือไปเลน
การพนันฟตุบอลนั่นเอง 

 ที่มาของพระเครื่องมีผลตอที่มาของรายไดและกาํไรสุทธิ เพราะหากซื้อพระเครื่องมาไดใน
ราคาถูกก็จะยิง่มีโอกาสที่จะปลอยหรือขายไดในราคาที่สูงกวาที่ซ้ือมา ดังนั้น หากซื้อพระเครื่องจาก
คนทั่วไปก็มีโอกาสที่จะไดสินคาราคาถูกกวาซื้อจากเซียนพระดวยกนั เพราะไมสามารถกดราคา
(ฟนราคา)ไดงาย ขอสังเกตประการหนึ่งที่นาสนใจคือ เงินทุนที่ใชในการซื้อหาพระกลาวคือหาก
ตองการที่จะขายพระใหไดพระท่ีสามารถเรียกราคาได จําเปนตองลงทุนจํานวนมาก  จึงกลาวไดวา 
ทุนก็มีผลตอรายไดและอาชพีขายพระเครือ่ง ดังนั้น คนจนจึงไมสามารถทําอาชีพนี้ไดเพราะ
จาํเปนตองมีทนุรองรับสูง 
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2. คุยกับเซียนพระเรื่องชนิดของพระเครื่อง    

 
 พระเครื่องในเมืองไทยมีมากมายหลายชดุ มีราคาแตกตางกัน การจาํแนกชดุพระประเภท

ตางๆนั้นมาจากรุนอาจารยของเซียนพระ ซ่ึงเปนเซยีนพระรุนเกาๆ ในการจาํแนกชดุพระและ
ประเภทยังคงยึดหลักการเดมิ แตก็มีการเพิ่มลักษณะมากขึ้นในบางประเภท สมาคมพระเครื่องแหง

ประเทศไทย จะมีผูชํานาญในการจําแนก
พระเครื่องแตละประเภท โดยมี
หลักเกณฑใหญๆคือ แบงตามประเภท
ของ พระเครือ่ง อันไดแก โลหะ ทอง
เหลือ ชิน สัมฤทธิ์ ผง หรือแบงตามพระ
ที่มีลักษณะเดยีวกัน เชน พระปดตา พระ
ในพื้นทีเ่ดียวกนั เชน หลวงพอเงิน และ
หลวงปูบุญ ของจังหวดันครปฐม เปนตน 

 พระเครื่องทั้งหมดนี้ ทั้งหลวง
พอเงิน และหลวงปูบุญ ที่เปนพระตวัแทนในการศึกษา ผูประกอบการจะจดจําไดและจําแนกชนิด
ได รวมทั้งจดจําราคาได โดยอาศัย หนังสอืพระที่ออกตพีิมพมาจําหนาย หรือการจดบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษรของเซียนพระทีสื่บทอดกันมารุนตอรุน นอกจากนี้ ยังเกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู
กันเองระหวางเซียนพระตามแหลงตางๆ หรือในภูมิภาคตางๆ ซ่ึงปจจุบัน ทางสมาคมพระเครื่อง
แหงประเทศไทยมีการเปดการอบรมใหกบัเซียนพระดวย  

 ขอสังเกตที่พบคือ ชนิดพระเครื่องที่ผูประกอบการสามารถจะจําแนกและจดจําไดวา 
พระองคนี้เปนรุนใด วัดใด ปไหน หรือราคา
ประมาณเทาใดนั้นนอกจากแหลงใหความรูและ
ขอมูลที่กลาวในเบื้องตนแลว ยังมีอีกประการที่
สําคัญที่สุดสําหรับเซียนพระหรือผูประกอบการ
คือ ประสบการณในการเลนพระ กลาวคือ มีความ
สนใจและจดจาํ ตลอดจนขวนขวายหาความรู
เพิ่มเติมตลอดเวลา เพราะชนิดพระเครื่องออกมา
ตลอดเวลา และราคาก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  
การแสวงหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลาเปนสิ่งสําคัญสําหรับเซียนพระ 
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3. คุยกับเซียนพระเรื่องมาตรฐาน  
 
เปนที่ทราบกนัอยูแลววาพระเครื่องมีจํานวนมากมายมหาศาล ดังนั้น จะมีการปลอมแปลง

เกิดขึ้นเสมอ ๆ ทําใหเซียนพระตองมีความรูในการตัดสนิความถูกตองขององคพระเครื่องชนิดตางๆ 
ซ่ึงหลักเกณฑใหญๆ ในการดูความถูกตองของพระเครื่องนั้น จะดตูําหนิ รองรอย ที่มีเฉพาะในพระ
เครื่องแตละประเภทและชนดิ 
 หลักการดูตําหนิและรองรอย จะดูจากความละเอียดของพิมพพระ ความชัดเจนในตวัพิมพ
และลักษณะของเนื้อ ซ่ึงจะดทูี่สีสัน วัสดุทีใ่ชในการผลิตพระองคนั้น ประการตอมาคือ ดูความหนา
บาง ตลอดจนน้ําหนกัขององคพระ
วามีความถูกตองตรงกับพระองคที่
แทมากนอยเทาใด และประการ
สําคัญคือ การประเมินอายุขององค
พระวามีความเกาแกตรงกับประวัติ
ของพระองคนัน้หรือไม ในกรณี
ของพระเครื่องหลวงปูบุญ และ
พระเครื่องหลวงพอเงินจะพจิารณา
จากตําหนิ รองรอย เนื้อ และ
ลักษณะตางๆ ที่กลาวมาแลว
เชนกัน แตรายละเอียดในเรื่องของลักษณะเฉพาะของตําหนินั้น เซียนพระจะเก็บเปนความลับ จาก
การสัมภาษณตําหนิ รองรอยตางๆ จะพบวา จะมกีารรวบรวมแลวจงึถายทอดกันมาเปนรุนตอรุน 
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเซียนดวยกนั ซ่ึงเซียนแตละคนก็มีความสามารถในชนิด
ของพระเครื่องที่แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความชอบ ความถนัด และประสบการณ 
 หนังสือพระกเ็ปนอีกทางหนึง่ที่เซียนพระจะสามารถเรียนรูวิธีการดูรองรอยหรือตําหนิพระ
จากหนังสือได แตขอมูลไมเจาะจงลึกซึ้งแตอยางใด อาจกลาวไดวา มาตรฐานความถูกตอของพระ
เครื่องนั้น เปนเรื่องเทคนิคและความรอบรูของแตละบุคคล หากบุคคลใดมีความรูในเรื่องรองรอย
อยางมาก ก็จะไดรับการยกยองวาเปนผูเชีย่วชาญในชนิดพระนั้นๆ ดวยเหตุนี้เอง ความสามารถนี้จะ
นํามาซึ่งอํานาจในการตอรองราคา เนื่องจากหากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานไดรับรองวาพระองคใดแท
แลว ยอมหมายถึง การแสดงวาพระองคนัน้มีความแท อันจะนํามาซึ่งราคาที่สูงนั่นเอง เซียนพระจึง
ไมคอยเปดเผยเทคนิคในการดูลักษณะเฉพาะสักเทาใดนกั จึงเปนเรื่องที่ตองเรียนรูกนัเอง  
 ความแทขององคพระ เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอราคา กลาวคือ ถาพระแท กจ็ะขาย
ไดงาย มีโอกาสเรียกราคาได รวมทั้งหากเนื้อ พิมพ อาย ุน้ําหนกัมีความถูกตอง สวยงามสมบูรณ ก็
จะเปนการเพิม่ราคาไดอีก ซ่ึงมีผลตอเร่ืองของรายไดของผูประกอบการ 
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 ราคาองคพระก็จะมีราคากลางที่กําหนดจากสมาคมพระเครื่องแหงประเทศไทย อยาง
คราวๆ เปนเกณฑ และจะนําราคาดังกลาวมาใชในการตั้งราคากันในแผงพระ ซ่ึงทั้งนี้จะขึน้อยูกับ
การตกลงกัน และความพงึพอใจระหวางผูซ้ือและผูขาย ขอสังเกตคือ ราคาจะใกลเคยีงกันทั้งหมด
ในตลาดพระ แตมีการผันแปรไปตามสภาพของพระ ลักษณะความสวยงามของพระเครื่องแตละ
องค 
 

ท่ีทางเขาวางกันอยางไร  (การจัดการพื้นท่ีของตลาดพระเครื่อง) 
 

 จากการลงไปสํารวจพื้นทีแ่ละ
สอบถามพูดคุยกับเซียนพระเครื่อง ทําใหผูวิจัย
พบวา ตลาดจาํหนายพระเครื่องในบริเวณองค
พระนั้น ตั้งอยูในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย 
ดานขางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยมี
สํานักงานจดัประโยชนและรักษาองคพระ
ปฐมเจดยี (ตอไปขอใชวา สํานักงานจดั
ประโยชนฯ)เปนผูควบคุมดแูล ทุกวนัจันทรจะมกีารรวมตัวของเซียนพระหลากหลายพื้นทีแ่ละผูที่
สนใจทั่วไป  

 สําหรับคาใชจายในการใชสถานที่ของ
ผูประกอบการตลาดพระเครือ่งบริเวณนี้จะเสียคาเชา
พื้นที่ใหกับสํานักงานจดัประโยชนฯ เปนจํานวนเงิน 
20 บาท/วัน ในอดีต สํานักงานฯจะใหคนที่ตั้งแผง
ขายประจํามาลงชื่อไว  แตปจจุบัน จํานวนของผูมา
ตั้งแผงมีจํานวนมากขึ้น จึงไมมีการลงชื่อ แต
ผูประกอบการทุกคนตองเสียคาเชาพื้นที่ใหกับ
สํานักงานจดัประโยชนฯ  ผูประกอบการแตละคนก็

จะรูกันเองวา พื้นที่ตรงไหนเปนของตน จะไมมีการยายหรือสับเปลี่ยนตําแหนงของแตละแผง 
สําหรับอุปกรณในการตั้งแผง เชน รม โตะ เกาอี้ นั้น หาก
เปนผูที่ตั้งแผงขายประจํา ก็จะมีอุปกรณเปนของตนเอง 
และก็จะมีการรับฝากอุปกรณใหกับผูที่ขายประจํา โดยผู
ที่ตั้งแผงประจาํสามารถฝากอุปกรณการตัง้แผงกับผูที่รับ
ฝากไดโดยไมตองขนกลับบาน แตจะเสียคาใชจายในการ
ฝากอุปกรณเดอืนละประมาณ 600 บาท สวนผูที่ไมไดตัง้
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แผงขายประจาํ ก็จะมีรานคาเอกชนใหบริการในการใหเชาอุปกรณแตละชิ้นจะมีคาเชาตอช้ิน ช้ินละ 
20 บาท โดยรวมแลวคาใชจายตอคร้ังของผูที่ไมไดขายประจําจะอยูที่ประมาณ 60 บาท/คร้ัง 
แบงเปนคาพืน้ที่ 20 คารม 20 คาโตะ 20 รวม 60 บาท 
 สวนของคาใชจาย ที่เปนคาไฟฟา ผูขายประจําในตลาดพระเครื่อง จะเสยีคาไฟฟา เปนราย
ปละ 300-500 บาท 
 ในสวนของการแบงพื้นทีภ่ายในบริเวณตลาดพระจะไมมกีารกําหนดชัดเจน แต
ผูประกอบการจะรู
กันเองวา ตรงไหนจะ
ขายสินคาอะไร เชน 
พื้นที่สวนหนึง่จะเปนที่
ขายอุปกรณที่เกี่ยวของ
กับพระเครื่อง เชน 
สรอยคอ ตลับพระ อีก
สวนหนึ่งก็จะขายพวก
ของเกา เครื่องลาย
คราม เปนตน 
  

สําหรับกฎระเบียบทั่วไปในการใชพื้นทีน่ัน้ ทางสํานักงานจัดประโยชนฯ จะมีคราวๆ ก็คือ 
การดูแลรักษาความสะอาด การหามตัดตนไมในบริเวณตลาดพระเครือ่ง รวมทั้งดูแลคุณภาพของ
พระเครื่องที่นาํมาขายในพื้นที่ตลาดพระเครื่อง  

  
• คติเตือนใจ 
 

 กลุมผูวิจัยตองแสดงสถานภาพการเปนนกัศกึษาเพื่อแสดงตัวใหกับผูประกอบการไดรูวา 
กลุมผูวิจัยไมไดมีวัตถุประสงครายตอธุรกิจพระเครื่อง ดงัเชนตัวอยางจากการที่เหลาเซียนพระตาง
คิดวาพวกเราคือสรรพากร ดวยเหตนุี้จงึขอเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมจากการที่ไดลงเก็บขอมูล
จริง ส่ิงแรกคือ ควรแตงกายชุดนักศกึษาเพือ่แสดงตัวในสถานภาพของนักศึกษาอยางแทจริง 
ประการตอมา อธิบายวัตถุประสงคของงานที่ทําอยางชัดเจนและเสนอผลประโยชนทีผู่ประกอบการ
ควรไดรับจากการใหความรวมมือ เชน การโฆษณาพื้นทีใ่หจากงานวิจยั หรือผลงานวิจัยทีไ่ดทํากับ
พื้นที่นั้น ๆ ประการสุดทาย ควรหาบุคคลที่คุนเคยเพื่อทีจ่ะแนะนําแหลงขอมูลตอ ๆ ไป ตาม
กระบวนการ snowball sampling technique 
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 ขอพึงระวังสําหรับการเก็บวจิัยในครั้งแรก ๆ คือ การสอบถามพูดคุยเร่ืองเกี่ยวกับเงนิทอง
หรือรายได ทีม่องเปนการแสดงความไมสุภาพในการสัมภาษณ และในขณะที่ทําการสัมภาษณ ผู
สัมภาษณควรวางตัวใหเหมาะสม รักษาระยะความสัมพนัธ รวมทั้งการแสดงความสนใจใหกับผูที่
กําลังใหขอมูลอยางสม่ําเสมอ โดยไมมีการโตแยงหรือถกเถียงใด ๆ อันจะนํามาซึ่งผลที่มีตอ
ความสัมพันธในอนาคต  
 


