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แผงเชาพระ : คือศรัทธาความเชื่อหรือเพียงเพื่อการพาณิชย
Amulet Stalls : The Faith, Beliefs or Just Commercial
บทคัดยอ
รายงานการวิจัยเรื่อง แผงเชาพระ : คือศรัทธาความเชื่อหรือเพียงเพื่อการพาณิชย มี
จุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการการเขาสูอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง 2) ศึกษาแรงจูงใจ
เทคนิค กลยุทธ การซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่อง และ 3) ศึกษาถึงวงเงินที่เกิดจากธุรกิจการเชา-บูชา
พระเครื่อง ของผูประกอบการแผงเชา-บูชาพระเครื่อง ซึ่งใชสนามวิจัยคือแผงเชา-บูชาพระเครื่อง
บริเวณวัดแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบแผนการ
ศึกษา รายพหุกรณี โดยมีกรณีศึกษาทั้งสิ้น 3 กรณีศึกษา ผูวิจัยใชการเลือกตัวอยางแบบ การเลือก
กรณีตามแบบทั่วไป และการเลือกกรณีแตกตางหรือไมสอดคลอง เพื่อใหรายละเอียดตามจุดมุงหมาย
ของการวิจัย เครื่องมือวิจัยไดแกตัวผูวิจัยเอง โดยทําการสังเกตแบบมีสว นรวมในฐานะผูสังเกต
ผลการศึกษาพบวา
1) กระบวนการเขาสูอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง ผูประกอบการแตละรายที่จะเขาสูอาชีพตั้ง
แผงเชา-บูชาพระเครื่องนั้น จะตองมีผูรูจักที่ประกอบอาชีพนี้กอนแลว ซึ่งอาจเปนญาติ หรือเปนเพื่อนก็ได
โดยการเขามาประกอบอาชีพนี้จะตองมีเครือขายเฉพาะของตนเอง เพื่อเปนการระบาย พระเครื่องที่ตนมีอยู
การขายนั้นมีทั้งเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภูมิหลังของผูคาแตละคนซึ่งแตกตางกัน ซึ่ง
หากผูประกอบการเปนขาราชการหรืออดีตขาราชการ หรือผูที่มีรายไดประจํา จะประกอบอาชีพนี้เปนอาชีพ
เสริม สวนผูที่ไมไดประกอบอาชีพที่มีรายไดประจําจะประกอบอาชีพนี้เปนอาชีพหลัก
2) กลยุทธการซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องของผูประกอบการแตละราย ทั้งระดับทั่วไปและ
ระดับเซียนพระ พบวาแตละรายนั้นตางหาจุดเดนใหกับแผงเชา-บูชาพระของตนเอง ดวยเทคนิคการ
ขายที่แตกตางกันออกไป ซึ่งมีทั้งแบบเขาถึงตัวลูกคา มีสินคาใหเลือกหลากหลาย ผูกขาดตลาด และ
หากเปนผูขายที่มีประสบการณระดับเซียนพระ จะมีกลยุทธที่สําคัญคือ รอจังหวะใหมีลูกคารายใหญมา
ซื้อ โดยเก็บพระดี มีราคาไวที่บาน สวนพระที่อยูบนแผงนั้นเปนพระทั่วๆ ไป หากลูกคาตองการเชาบูชา ตองติดตอเปนการสวนตัว
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ดานกลยุทธการซื้อ แตละรายก็มีสวนแตกตางกัน โดยผูคาระดับทั่วๆไป จะพยายามกดราคา
ผูที่นําพระมาปลอย(นํามาขาย)ใหต่ําที่สุด และเมื่อจะซื้อพระจะมีเทคนิคหลอกลอผูนํามาขาย ซึ่งอาจ
เปนการขอเปนของแถม ซื้อมากๆ เพื่อขอลดราคา ยอมแลกพระแลวไดเงินเปนของแถม สวนผูคา
ระดับเซียนนั้น จะมีผูที่รูจักมานานนําพระมาปลอยให ซึ่งรวมถึงเจาของแผงตางๆ ที่รูจักกัน หรือเปนผู
ที่มีอาชีพวิ่งพระ ที่รูจักกันมานาน หรืออาจเดินสนามพระอื่นๆ ที่มีเครือขายที่เปนคนรูจักเพื่อเลือกซื้อ
พระมาไวที่แผงตนเองตามที่ตองการ
3) รายไดที่เกิดขึ้นนั้นไมแนนอน ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ และความตองการของตลาด และ
ผูประกอบการมีโอกาสที่จะทํารายไดสูงๆ จากการจําหนายพระเครื่องเพียงองคเดียว โดยที่รายไดจะ
อยูระหวาง 10,000 – 200,000 บาท/เดือน
คําสําคัญ 1. แผงเชาพระ 2. การพาณิชย
Abstract
The purposes of research were to study 1) the processes of entry to the professional
dealing of amulet stalls 2) the motivations, techniques and strategies of the dealing of amulet
stalls, and 3) financial amount from the trader’s dealing of amulet stalls. Research field was
amulet stalls at a temple in Phitsanulok. This research used the qualitative research
methodology. It has been considered as multi-case studies. Three case studies were selected
by typical-case and discrepant-case selection for describe the details of the research purpose.
Research instrument was researcher by participant as observer. The results showed that:
1) The processes of entry to the professional dealing of amulet stalls, the trader’s
dealing of amulet stalls must know with people who worked about dealing of amulet stalls
before as the relatives or friends. They must have own networks for release their amulets.
The dealing was both the major and minor occupation which depended on the different
background of traders. If the trader was a government official or former official or person who
had recurring revenue, he would deal as minor occupation. In the other hand, if person who
had not recurring revenue, he would deal as major occupation.
2) The trader’s dealing strategies of amulet stalls, the general traders and
professional traders would have the different prominent techniques such as access to the
customers, several selections of products and the monopoly of service. The professional
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traders would have the important strategies as wait for good time to main customer that they
collected the best price amulets at their home. The general amulets were showed on their
stall. If customers demanded that they must personally contact.
The trader’s buying strategies of amulet stalls, the general traders would try to set
the minimum underprice to people who took the amulets for sell. When they bought the
amulets, they would fool to those people such as request for a bonus, discount for buying a
lot and change the amulets for getting premium money. The professional traders would get
the amulets from people who knew with them long time, include the owners of stall in same
area, people who was amulet seller, and the owners of stall in different area who were
networks for buying the amulets to set their stall.
3) Unstable incomes depended on economic conditions and marketing demand.
Moreover, the traders may have high revenue from selling only one amulet. Their revenue
would be between 10,000 to 200,000 baht per month.
Key words 1. Amulet Stall. 2. Commercial.
ความเปนมาของปญหา
สังคมไทยในปจจุบัน พระเครื่องไดรับความนิยมและเปนความเชื่ออยางหนึ่งในสังคมไทย
ซึ่งถือไดวาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นเปนสัญลักษณแหงความเชื่อ และเปนเครื่องรางของขลังเพื่อให
เกิดกําลังใจและความปลอดภัยในวิถีชีวิต โดยเชื่อวาจะเปนสิ่งคุมครองใหปราศจากภยันตรายทั้งมวล
รวมทั้งกอใหเกิดความเมตตากรุณาแกผูพบเห็นดวย ดังนั้นพระเครื่องจึงเปนที่นิยมนํามาใสสายสรอย
สําหรับคลองคอทั้งผูชายและผูหญิง พฤติกรรมดังกลาวของคนไทยไดรับความนิยมมากขึ้น จนใน
ปจจุบันพระเครื่องไดกลายเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ หรือที่เรียกกันวา “พุทธพาณิชย” โดยมี
การเชา หรือบูช า (ซื้อและขาย) กันเปนธุรกิจพระเครื่อง มีสถานที่ประจํา ที่ เรียกวา “ตลาดพระ”
เกิดขึ้นจํานวนมากทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ธุรกิจพระเครื่องไดเจริญขึ้น
และเกิดปรากฏการณมีการเปดศูนยพระเครื่องในหางสรรพสินคา หลายแหง มีการประชาสัมพันธ
ชุมนุมของเซียนพระ “นักเลงพระ” และมีกิจกรรมที่จะกอใหเกิดการโชวพระเครื่อง พระบูชา เปนการ
อวดความเปนเจาของพระเครื่องที่มีราคาและเปนการเพิ่มราคาของพระเครื่องที่ไดรับการตัดสินได
รางวัลดวย นี่คือกิจกรรม “การจัดประกวดพระเครื่องพระบูชา” ซึ่งมีการจัดประกวดกันหลายแหลง อาจ
กลาวไดวาสังคมธุรกิจพระเครื่องไดกลายเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่มีการซื้อขายและเกี่ยวโยง
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กับระบบความเชื่อ ความสัมพันธกับบุคคลทุกระดับนับตั้งแตพระสงฆ นายทหาร ขาราชการทุกระดับ
บุคคลทั่วไปทุกอาชีพ ตลอดจนชาวบานตางก็มีความสนใจซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องกันอยา ง
กวางขวาง (นิติ กสิโกศล หนา 32 , 2547)
สําหรับสถานการณพระเครื่องในชวงที่ผานมา พบวาธุรกิจพระเครื่องฟนตัวอยางชัดเจน ใน
ป 2546 และในป 2547 ตอเนื่องถึงป 2548 วงการพระเครื่องยังคงมีแนวโนมคึกคักอยางตอเนื่อง โดย
จะเห็นไดจากราคาพระเครื่องเริ่มมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพระกรุและ พระเครื่องยอดนิยม
ตางๆ การโฆษณาประชาสัมพันธในการสรางพระเครื่องและวัตถุมงคล รวมทั้งการจัดประกวดพระ
เครื่องที่เกิดขึ้นกันแทบทุกสัปดาห ธุรกิจแผงพระที่เริ่มมีผูคนคึกคักมากขึ้น และบรรดาผูประกอบธุรกิจ
แผงพระเริ่มขยายธุรกิจมากขึ้น โดยการเปดกิจการในหลายพื้นที่รวมทั้งยังไดปจจัยหนุนจากการที่มีนัก
ลงทุนชาวตางประเทศหันมาสนใจเชาพระเครื่องและวัตถุมงคลจากไทยเพื่อนําไปใหเชาตอสําหรับผูที่
สนใจพระเครื่องและวัตถุมงคลของไทยในตางประเทศ หรือทําเปนพิพิธภัณฑสวนตัวในตางประเทศ
สถานการณในวงการพระเครื่องในป 2547 ราคาพระเครื่องมีการปรับราคาขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
พระชุดยอดนิยมปรับราคาขึ้นถึงรอยละ 40 และมีความตองการเขามาอยางตอเนื่อง แตผูขายก็ไม
สามารถหาของมาใหลูกคาไดตามความตองการ เนื่องจากในปจจุบันพระชุดยอดนิยมไดหายไปจาก
สนามพระ ทําใหพระเครื่องระดับรองๆ หรือพระเครื่องของบรรดาเกจิอาจารยที่มีประสบการณอัศจรรย
ปรากฏอยูตามหนาหนังสือพิมพ ซึ่งพระเครื่องเหลานี้เริ่มเปนที่เสาะแสวงหาของนักสะสมพระเครื่อง
ทําใหราคาพระเครื่องเหลานี้มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งพระเครื่องเหลานี้ยังมี
ปริมาณเพียงพอที่จะมีการหมุนเวียนอยูในตลาดพระเครื่องอีกดวย โดยในวงการพระเครื่องเรียกพระ
เครื่องเหลานี้วา “พระมีอนาคต” อยางไรก็ตามเมื่อพระเครื่องชุดใดเริ่มเปนที่นิยมในวงการพระเครื่อง ก็
จะมีพวกมือผีปลอมพระเครื่องชุดดังกลาว ซึ่งปจจุบันทําไดใกลเคียงอยางมาก ถาไมชํานาญจริงก็จะ
โดนหลอกไดงาย โดยพระปลอมเหลานี้นับวาเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหราคาคาเชาบูชาพระเครื่องไม
เปลี่ยนแปลงหวือหวามากนัก บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด คาดวาเม็ดเงินในธุรกิจพระเครื่องและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในป 2548 นี้สูงถึงเกือบ 20,000 ลานบาท และธุรกิจเหลานี้ยังมีโอกาสเติบโตอยาง
ตอเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2548 ) นอกจากนี้ยังพบวา ความนิยมในการสะสม
พระเครื่องในป 2550 ยังคงเฟองฟูตอเนื่องมาตั้งแตป 2546 แตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดอยาง
ชัดเจนตั้งแตป 2549 คือ พระเกายังคงหายากมากขึ้น บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด คาดวาเม็ดเงิน
ในธุรกิจพระเครื่องและธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องในป 2550 นี้สูงกวา 22,000 ลานบาท และธุรกิจเหลานี้ยังมี
โอกาสเติบโตอยางตอเนื่องสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งตางจากเดิมที่อัตราการขยายตัวของธุรกิจนี้
จะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดวาจะยังมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงรอยละ1020 ตอป และคาดวาผูที่อยูในวงการพระเครื่องไมวาจะเปนกลุม นิยมพระเกาหรือพระใหมมีอยู
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ประมาณ 5 ลานคน ธุรกิจพระเครื่องนั้นมีเม็ดเงินหมุนเวียนในแตละปเปนจํานวนมหาศาล (ศูนยวิจัย
กสิกรไทย, 2550)
การขยายตัวของธุรกิจแผงพระเครื่องนี้เกิดจากความนิยม ความตองการ ซึ่งอาจรวมถึงความ
ศรัทธาในพุทธคุณขององคพระ ซึ่งเปนความเชื่อและความศรัทธาของแตละบุคคล แตหาไดมีความ
เขาใจความหมายที่แทจริงของพระเครื่องไม จึงทําใหวงการธุรกิจพระเครื่องยังคงมีเม็ดเงินหมุนเวียน
คอนขางสูง และเปนธุรกิจที่ดึงดูดใหบุคคลตางๆ ที่มีความสนใจไดเขาสูธุรกิจซื้อขาย (เชา – บูชา)
พระเครื่องมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการการเขาสูอาชีพตั้งแผง
เชา-บูชาพระเครื่อง พฤติกรรม แรงจูงใจ เทคนิค กลยุทธ การซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่อง รวมถึง
วงเงินที่เกิดจากธุรกิจการเชา-บูชาพระเครื่อง ของผูประกอบการแผงเชา-บูชา พระเครื่อง ซึ่งจะทําให
ไดขอมูลในเชิงลึกถึงสาเหตุที่แทจริงของการเขาสูธุรกิจแผงพระเครื่อง วาคือ “ผูกระจายความ
ศรัทธาและความเชื่อ หรือเพียงเพื่อการพาณิชย”
คําถามการวิจัย
1. กระบวนการการเขาสูอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่องมีลักษณะอยางไร
2. เทคนิค กลยุทธ การซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่อง มีลักษณะอยางไร
3. วงเงินจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องมีประมาณเทาไร
จุดมุงหมายของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
1. เพื่อศึกษากระบวนการ การเขาสูอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง
2. เพื่อศึกษาเทคนิค กลยุทธ การซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่อง
3. เพื่อศึกษาวงเงินจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่อง
ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีประโยชนในการสรางองคความรูเกี่ยวกับ วิถีชีวิต
ของคนตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง ซึ่งจะทําใหทราบถึงกระบวนการการเขาสูอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระ
เครื่อง เทคนิค กลยุทธ การซื้อขายแลกเปลี่ยน วงเงินจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน เพื่อเปนแนวทางการ
สรางทฤษฎีจากพื้นที่ (Grounded Theory) ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง
สําหรับการศึกษาคนควาตอไป
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบแผนการ
ศึกษา รายพหุกรณี (Multi-case Studies) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
1. ดานแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
แหลงขอมูลที่ใช ประกอบไปดวยแหลงขอมูลที่เปนเอกสารสิ่งพิมพ บุคคล สถานที่
เวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เอกสารสิ่งพิมพ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนเอกสาร วารสาร บทความ
งานวิจัย นิตยสาร ตลอดจนเว็บไซตที่เกี่ยวกับ พระเครื่อง การซื้อขายแลกเปลี่ยน (เชา-บูชา) ราคา
พระเครื่องในตลาด และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ คือทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และแนวคิดการวิเคราะห
เครือขายสังคม ตามแนวคิดของ เอเดรียน ซี เมเยอร (Adrian C. Mayer) และแนวคิดของ เจเรไม โบ
เซแวง (Jeremy Boissevain)
1.2 บุคคล เปนผูมีอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง เฉพาะผูที่มีแผงเชา-บูชาพระ
เครื่องและตั้งอยูบริเวณวัดแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผูวิจัยกําหนดการเลือกตัวอยางเปนแบบ
กรณีตามแบบทั่วไป (Typical-case selection) ทั้งนี้เพราะผูวิจัยมีความเชื่อวา ผูมีอาชีพตั้งแผงเชาบูชาพระเครื่อง จะมีคุณลักษณะที่ไมแตกตางกัน และภายหลังจากการเขาสูสนามวิจัย เพื่อเปนการเก็บ
ขอมูลในลักษณะเปรียบเทียบ ผูวิจัยจึงกําหนดการเลือกกลุมบุคคลเพื่อการศึกษาชวงหลัง เปนแบบ
การเลือกกรณีแตกตางหรือไมสอดคลอง (Discrepant-case selection) ทั้งนี้เพราะผูวิจัยมี
จุดประสงคเพื่อตองการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณที่ศึกษา
1.3 สถานที่ ที่จะดําเนินเก็บรวบรวมขอมูลคือแผงเชา-บูชาพระเครื่อง (ตลาดแผง
พระเครื่อง) บริเวณวัดแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกผูวิจัยกําหนดชื่อวา “วัดริมน้ําสอง”
1.4 เวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนไปโดยยืดหยุน คือ ใชเวลาชวงกลางวัน
ของวันทุกวัน (อาทิตย – เสาร) และชวงเวลาอื่นๆ ซึ่งเปนชวงเวลาที่ผูวิจัยสามารถเขาไปเก็บขอมูลได
โดยผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสนามวิจัย
ผูวิจัยไดทําการสํารวจแหลงตั้งแผงเชา-บูชาพระ ซึ่งมีลักษณะเปนตลาดพระเครื่อง ในจังหวัด
พิษณุโลก เพื่อทําการกําหนดเปนสนามวิจัย โดยพบวาในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีการตั้งแผงเชาบูชาพระเปนหลักแหลงถาวร (ตลาดพระเครื่อง) จํานวน 4 แหลงใหญๆ ผูวิจัยจึงกําหนดแหลงที่ตั้งเพื่อ
เลือกเปนสนามวิจัยที่ใชในการศึกษา จํานวน 1 สนามวิจัย คือแผงเชา-บูชาพระเครื่อง บริเวณวัดแหง
หนึ่งในตัวเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยกําหนดชื่อวา “วัดริมน้ําสอง” ทั้งนี้เพราะเปนสนามที่ใกลกับ
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แหลงพระเครื่องชื่อดังที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกและเปนศูนยรวมของผูใหเชา ผูเชา และผูเกี่ยวของกับ
วงการพระเครื่องเปนจํานวนมาก
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดแหลงขอมูล
แหลงขอมูลที่ใชประกอบดวย
1. เอกสารสิ่งพิมพ
2. บุคคล เปนผูมีอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง ไดแก
1) ลุงหลอ เนื้อชิน (นามสมมติ) และพี่พิมพ
นิยม (นามสมมติ)
2) จากรุ เนื้อดิน (นามสมมติ)
3) พี่เหรียญ เนื้อทองเหลือง (นามสมมติ)
ขั้นตอนที่ 3 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือวิจัย ไดแก
ตัวผูวิจัยเอง โดยทําการสังเกตแบบมีสวนรวมในฐานะผูสังเกต
(participant as observer)
ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมตัวเขาสนามวิจยั
ผูวิจัยมีการเตรียมตัวเขาสูสนามวิจัย โดยมีการเตรียมตัวโดยศึกษาประเด็นตามที่วางแผนไว
ติดตอบุคคลที่จะสามารถพาผูวิจัยเขาสูสนามวิจัยไดโดยเปดเผยสถานะที่แทจริงของผูวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 การเขาสนามวิจัย
ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวมในฐานะผูสังเกต (participant as observer) และเขาสู
สนามวิจัยดวยการติดตอบุคคลที่จะสามารถพาผูวิจัยเขาสูสนามวิจัยไดโดยเปดเผยสถานะที่แทจริงของ
ผูวิจัย เพื่อใหผูประกอบการทุกคนทราบถึงวัตถุประสงคของการเขาสนามวิจัย ทั้งนี้เพื่อปองการการถูก
ผูประกอบการมองวาจะเขามาลักขโมยพระเครื่อง
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชการสังเกต การสัมภาษณพูดคุยกับเจาของแผงเชาบูชาพระเครื่องและผูมาเชาพระเพื่อใหไดขอมูลตามประเด็นที่ศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นที่จะทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. สภาพทั่วไปของสถานที่และผูประกอบอาชีพขายพระเครื่อง
1.1 ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร ก ายภาพของแผงเช า -บู ช าพระทั้ ง หมดภายใน
บริเวณวัด ประวัติ ที่มา และการเกิดการตั้งแผงพระขึ้นภายในวัด
1.2 ประวั ติ ที่ ม า ของการประกอบอาชี พ ตั้ ง แผงเช า -บู ช าพระเครื่ อ งจาก
ผูประกอบการขายพระเครื่องที่เปนกรณีศึกษา
7
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1.3 โครงสรางทางสังคม และเครือขายทางสังคมของผูประกอบอาชีพตั้งแผง
เชา-บูชาพระเครื่อง
2. กระบวนการการเขาสูอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง กลยุทธการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนพระเครื่อง และวงเงินที่เกิดจากการซื้อ – ขาย พระเครื่อง
2.1 ความเปนมา แรงจูงใจ เวลา ของการเขาสูอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง
2.2 กลยุทธการซื้อขาย (เชา-บูชา) แลกเปลี่ยน พระเครื่อง
2.3 วงเงินที่เกิดจากการซื้อขาย (เชา-บูชา) พระเครื่อง
3. ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ความเชื่อ ที่มีผลตอการเขาสูอาชีพตั้ง
แผงเชา-บูชาพระเครื่อง
สํ า หรั บ การแปลผลและการสิ้ น สุ ด การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู วิ จั ย ได กํ า หนดแนวทางการ
ดําเนินการดังนี้
1. การแปลผลขอมูลรายวัน หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลในแตละวัน ผูวิจัยทําการ
แปลผลขอมูลรายวันโดย นําขอมูลที่ไดมาบันทึกใหเปนระเบียบทุกวันหลังการสัมภาษณ โดยนํามา
ถอดเทปเปนขอความเชิงบรรยาย เพื่อบันทึกเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะสัมภาษณ จากนั้นอาน
ขอความจากการถอดเทป เพื่อเลือกขอความที่เปนคําบรรยายของผูใหขอมูลที่เกี่ยวของกับความคิด
ความรูสึก ขอมูลตามประเด็นที่กําหนด และทําการตรวจสอบขอความที่ยังไมชัดเจนและครบถวน
เพื่อที่จะนําขอความนั้นไปสัมภาษณในครั้งตอไป
2. การสิ้น สุดการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลสิ้น สุดเมื่อขอมูลมี
ความอิ่มตัว (saturation of data) โดยพิจารณาจาการที่ไมสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากที่มีอยูได
อีกและผูวิจัยกับผูใหขอมูลมีความเขาใจตรงกันในขอมูลที่ไดรับ
ขั้นตอนที่ 7 การลดทอนขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการตรวจสอบขอมูล
1. การลดทอนขอมูล หลังจากผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนามเสร็จสิ้นในแตละวัน ผูวิจัย
จะนํามาอานทบทวน และลงความคิดเห็นเบื้องตนแลวจะพิจารณาวาขอมูลที่ไดมีความเกี่ยวของกับ
ประเด็นใดในการศึกษา เพื่อจัดระเบียบและจัดหมวดหมูขอมูลที่เก็บรวบรวมได
2. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิเคราะห ปจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรม ความเชื่อ ที่มีผลตอการเขาสูอาชีพตั้งแผงขายพระเครื่อง ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และ
แนวคิดการวิเคราะหเครือขายสังคม ตามแนวคิดของ เอเดรียน ซี เมเยอร (Adrian C. Mayer) และแนวคิด
ของ เจเรไม โบเซแวง (Jeremy Boissevain) ดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห
ขอมูลแบบสรางขอสรุปซึ่งแบงออกเปนวิธียอยๆ 3 วิธี คือ การวิเคราะหแบบการสรางขอสรุปอุปนัย
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(Analytic induction) การวิเคราะหโดยการจําแนกหรือจัดกลุมขอมูล (Category or Typological Analysis)
และการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison)
3. การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดการตรวจสอบขอมูลไว 2 ลักษณะดังนี้
3.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปนการตรวจสอบความ
นาเชื่อถือและความสมบูรณครบถวนของขอมูลจากแหลงที่ตางกัน ไดแก แหลงเวลา สถานที่ และบุคคล
3.2
การตรวจสอบสามเส าด านวิ ธี การเก็ บรวบรวมข อมู ล (Methodological
Triangulation) เปนการตรวจสอบความนาเชื่อถือและความสมบูรณครบถวนของขอมูลจากวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ตางกัน ไดแก การตรวจสอบจากเอกสาร และการสัมภาษณเดี่ยว
ขั้นตอนที่ 8 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอในลักษณะการใชขอความบรรยาย
ประกอบภาพ และยกคําพูดขอความของบุคคลสําคัญประกอบการบรรยาย เพื่อนําเสนอขอมูล
ตามลําดับประเด็นที่ศึกษา จากนั้นจึงสรุปองคความรูรวมที่คนพบอีกครั้งหนึ่งในประเด็นที่กําหนดตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของแผงพระภายในบริเวณวัดทําใหทราบวา แผงพระบริเวณวัดริมน้ํา
สองนั้นยายออกมาจากวัดริมน้ําหนึ่ง ซึ่งอยูฝงตรงขามถนน และมาขออาศัยที่ของวัดริมน้ําสอง ซึ่งในระยะ
เริ่มแรกนั้น มีการตั้งเปนแผงคอนขางถาวร แตปจจุบันไดรื้อถอนแลวใหตั้งเปนแผงชั่วคราว โดยใชตูเหล็ก
เก็บของเปนที่ตั้งแผงพระเครื่อง และปจจุบันมีจํานวนแผงเชา-บูชาพระเครื่องจํานวน 23 แผง กลุม
ผูประกอบการมีการบริหารจัดการดวยการแตงตั้งใหจากรุ เนื้อดิน ซึ่งเปนบุคคลกลุมแรกที่เขามาบุกเบิก
เพื่อเปดแผงพระภายในวัดเปนผูดูแลคอยจัดเก็บคาบํารุงสถานที่และคาไฟ โดยจัดเก็บคาบํารุงสถานที่
เดือนละ 100 สวนคาไฟฟาใหจายตามจริงที่ตามมิเตอรไฟ โดยคิดหนวยละ 5 บาท และถวายเงินที่จัดเก็บ
ไดใหกับทางวัด ไมเกินวันที่ 7 ของแตละเดือน ดานการควบคุมดูแลไมใหเกิดการทะเลาะวิวาทนั้น พบวา
แตละรานไดมีการตกลงกันวาจะไมกาวกายกัน ไมมีการดึงลูกคาจากรานอื่นมารานของตัวเอง
สําหรับการศึกษาคุณลักษณะของผูเชา-บูชา (ผูซื้อ) และเจาของแผงเชา-บูชาพระเครื่องนั้น
สามารถจําแนกไดดังนี้
ดานผูเชา-บูชา สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ
กลุมที่ 1 กลุมผูซื้อทั่วไป คือกลุมบุคคลที่เก็บสะสมพระเครื่อง เชา-บูชาพระเครื่องแบบทั่วๆ
ไป ไมเจาะจง เมื่อเชา-บูชาพระเครื่อง จะเชา-บูชา ในราคาเต็มเพดาน (ราคาแพง หรือราคาที่สูงที่สุด
ในตลาด ณ เวลานั้น) มีโอกาสไดของเลน (พระปลอม) คอนขางสูง
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กลุมที่ 2 กลุมผูซื้อระดับพอมีความรู มีประสบการณในสนามพระเครื่อง คือกลุมบุคคลที่พัฒนา
จากกลุมที่ 1 ซึ่งเปนผูพอมีความรู มีประสบการณ บุคคลกลุมนี้จะสามารถจําแนกของจริง (พระแท) ของ
เลน (พระปลอม) ไดพอสมควร เริ่มแสวงหาพระเครื่องที่เปนที่นิยมในตลาดพระเครื่อง เปนลูกคาประจํา
ของแผงพระ และเมื่อเชา-บูชา พระเครื่อง จะสามารถเชา-บูชา ไดในราคาที่ใกลเคียงราคาทุน
กลุมที่ 3 กลุมผูซื้อระดับเซียนพระ คือกลุมที่จัดไดวามีประสบการณสูงที่สุดในวงการ ซึ่งการ
ที่จะพัฒนามาเปนระดับเซียนพระไดนั้น บุคคลกลุมนี้จะตองสั่งสมประสบการณ มีความรูในเรื่องพระ
เครื่องอยางแตกฉาน สามารถจําแนกของจริง ของเลน ไดในระดับเกือบ 100% และสิ่งสําคัญคือตอง
เปนที่ยอมรับของคนในวงการพระเครื่อง
ดานเจาของแผงเชา-บูชาพระเครื่อง สามารถจําแนกไดออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 กลุมผูขายระดับทั่วไป หรือผูขายที่พอมีความรู มีประสบการณในสนามพระเครื่อง
เปนกลุมผูขาย หรือเจาของแผงเชา-บูชาพระ ระดับทั่วๆ ไป ซึ่งบนแผงพระ จะมีพระหลากหลาย โดยมาก
จะมีพระแท ที่เปนพระใหม จําพวกเหรียญ รูปหลอ ทั่วๆ ไป หรือพระใหมที่เปนที่ตองการของตลาดพระ
และยังรวมถึงพระของเลน (พระปลอม) ในระดับปลอมดูงาย และปลอมดูยาก ราคาของพระบนแผงจะมี
ราคาตั้งแตหลักสิบ ถึงหลักพัน แตจะไมมีพระหลักเกินหนึ่งหมื่น
กลุมที่ 2 กลุมผูขายระดับเซียนพระ หรือผูมีประสบการณในสนามพระเครื่องระดับสูง เปน
กลุมผูขายที่เปนที่ยอมรับในวงการพระเครื่อง วาเปนเซียนพระ กลุมผูขายระดับนี้จะสามารถจัดหาพระ
แทที่มีราคาในระดับสูง (พระแทที่มีราคาสูง ระดับหลักหมื่น ขึ้นไป) ทั้งพระใหม พระเกา พระมหาชน
และโดยเฉพาะพระกรุเกา ที่เปนที่ตองการใหกับลูกคาได สําหรับพระบนแผงพระของกลุมผูขายกลุมนี้
โดยมากจะเปนพระแท ซึ่งมีทั้งพระใหมและพระเกา แตก็มีพระปลอมดูยาก ปะปนอยูดวย ราคาพระบน
แผงจะมีตั้งแตหลักสิบ ถึงหลักหมื่น แตหากผูซื้อตองการพระที่ราคาสูงกวานั้น ตองติดตอเปนการ
สวนตัวกับผูขาย ซึ่งจากการสังเกตและสัมภาษณผูขายระดับเซียน พบวา หากมีการเชา-บูชาพระใน
ราคาสูง จะไมมีการซื้อขายที่แผงพระ แตจะซื้อขายที่บานของผูขายแทน
ด า นเครื อ ข า ยทางสั ง คมและแหล ง ที่ ม าของพระเครื่ อ งที่ นํ า มาให เ ช า -บู ช า พบว า
ผูประกอบการแตละแผง ตางมีเครือขายที่ตางกันออกไป ขึ้นอยูกับภูมิหลังอาชีพของผูคาแตละราย
โดยที่ แ ต ผู ค า แต ล ะรายนั้ น ล ว นมี เ ครื อ ข า ยของใครของมั น ซึ่ ง หากผู ค า เป น อดี ต ข า ราชการ กลุ ม
เครือขายโดยมากก็จะเปนขาราชการ แตหากผูคาเปนผูประกอบอาชีพอื่น เชน อาชีพคาขาย กลุม
ลูกคาก็จะเปนกลุมผูคาขาย เปนตน ซึ่งการจะมีเครือขายมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับระยะเวลาของการ
ประกอบอาชีพ และชื่อเสียงของผูขาย หากผูขายมีชื่อเสียงมากเครือขายก็จะมากตามไปดวย
สําหรับแหลงที่มาของพระเครื่องนั้น สามารถจําแนกไดออกเปน 2 กรณี คือ กรณีพระเกา
และกรณีพระใหม ซึ่งมีที่มา ตามภาพที่ 1 และ 2
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กรรมการวัดตรวจรับ เขาพิธี
ปลุกเสกและจัดจําหนาย

ราคาถูกกวา
ปกติ

จัดจําหนายทีวัด

จําหนายตามศูนยตา งๆ

คนขายพระ/แผงพระ
(ซื้อไวขายเก็งกําไร)
ลูกคาทัวไป
(เก็บไวบูชา/แจก)

ภาพ 1 ที่มาและวงจรของพระเครื่อง กรณีพระใหม
กลุมบุคคลทั่วไป
(ผูที่มีพระเครื่องที่ตลาด
ตองการครอบครองไว
และตองการนําออกมา
จําหนาย)

พระ เณร กรรมการวัด
(กลุมคนที่เก็บรักษา
ดูแลพระเครื่อง ที่ไมได
นํามาจัดจําหนายใน
อดีต)

แผงพระจากแหลงอื่น
(สนามพระเครื่องอื่นๆ,
ตลาดนัดพระเครื่อง,
แผงพระเครื่อง
ใกลเคียง)

คนวิ่ง
พระ

แผงเชา-บูชาพระเครื่อง

กลุมบุคคลทั่วไป

ภาพ 2 ที่มาและวงจรของพระเครื่อง กรณีพระเกา
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ดานแรงจูงใจตอการเขามาสูอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง พบวามีปจจัยที่เปนแรงจูงใจ
สําคัญ 6 ปจจัยไดแก
1) ผูประกอบอาชีพนี้ไมจําเปนตองเสียภาษี
2) เก็บพระเครื่องดีกวาฝากเงินไวในธนาคาร
3) มีโอกาสขายไดกําไรหลายเทาตัว
4) เปนสินคาที่ยิ่งเกายิ่งมีราคา
5) ไมตองใชแรงงานมาก
6) สามารถประกอบเปนอาชีพเสริมได
จากปจจัยทั้ง 6 ปจจัยดังกลาว จะเห็นไดวา เปนสิ่งสําคัญที่เปนแรงจูงใจตอการเขาสูอาชีพเปด
แผงเชา-บูชาพระเครื่อง จึงทําใหในปจจุบันมีผูเขาสูวงการพระเครื่องเปนจํานวนมาก ทําใหราคาพระเครื่อง
ทะยานตัวสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะพระชุดที่เปนยอดนิยมหรือเปนชุดที่นักเลนพระทุกคนตางแสวงหาไวกับตัว
ดังนั้นจึงกลาวไดวา “วงการพระเครื่องคือวงการของการขายความศรัทธาใหกับผูซื้อ สวนผูขายนั้น
เปนเสมือนอาชีพคาขายอื่นๆ คือตองการกําไรสูงสุด นั่นคือเปนไปเพื่อการพาณิชย”
ผลการศึกษาเชิงลึกเพื่อแสดงใหเห็นถึงกระบวนการเขาสูอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง พฤติกรรม
แรงจูงใจ เทคนิค กลยุทธ การซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่อง รวมถึงวงเงินที่เกิดจากธุรกิจการเชา-บูชาพระ
เครื่อง ของผูประกอบการแผงเชา-บูชาพระเครื่อง ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาจําแนกตามประเด็นไดดังนี้
1) กระบวนการเขาสูอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง ผูประกอบการแตละรายที่จะเขา
สูอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่องนั้น จะตองมีผูรูจักที่ประกอบอาชีพนี้กอนแลว ซึ่งอาจเปนญาติ หรือ
เปนเพื่อนก็ได โดยการเขามาประกอบอาชีพนี้จะตองมีเครือขายเฉพาะของตนเอง เพื่อเปนการระบาย
สินคา (พระเครื่อง) ที่ตนมีอยู การขายนั้นมีทั้งเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภูมิหลัง
ของผูคาแตละคนซึ่งแตกตางกัน ซึ่งจะเห็นไดวาหากผูประกอบการเปนขาราชการหรืออดีตขาราชการ
หรือผูที่มีรายไดประจํา จะประกอบอาชีพนี้เปนอาชีพเสริม สวนผูที่ไมไดประกอบอาชีพที่มีรายได
ประจํา จะประกอบอาชีพนี้เปนอาชีพหลัก
2) กลยุทธการซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องของผูประกอบการแตละราย ทั้งระดับ
ทั่วไปและระดับเซียนพระ พบวาแตละรายนั้นตางหาจุดเดนใหกับแผงเชา-บูชาพระของตนเอง ดวย
เทคนิคการขายที่แตกตางกันออกไป ซึ่งมีทั้งแบบเขาถึงตัวลูกคา มีสินคาใหเลือกหลากหลาย ผูกขาด
ตลาด และหากเปนผูขายที่มีประสบการณระดับเซียนพระ จะมีกลยุทธที่สําคัญคือ รอจังหวะใหมีลูกคา
รายใหญมาซื้อ โดยเก็บพระดี มีราคาไวที่บาน สวนพระที่อยูบนแผงนั้นเปนพระทั่วๆ ไป หากลูกคา
ตองการเชา-บูชา ตองติดตอเปนการสวนตัว
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ดานกลยุทธการซื้อ แตละรายก็มีสวนแตกตางกัน โดยผูคาระดับทั่วๆไป จะพยายามกดราคา
ผูที่นําพระมาปลอย(นํามาขาย)ใหต่ําที่สุด และเมื่อจะซื้อพระจะมีเทคนิคหลอกลอผูนํามาขาย ซึ่งอาจ
เปนการขอเปนของแถม ซื้อมากๆ เพื่อขอลดราคา ยอมแลกพระแลวไดเงินเปนของแถม สวนผูคา
ระดับเซียนนั้น จะมีผูที่รูจักมานานนําพระมาปลอยให ซึ่งรวมถึงเจาของแผงตางๆ ที่รูจักกัน หรือเปนผู
ที่มีอาชีพวิ่งพระ ที่รูจักกันมานาน หรืออาจเดินสนามพระอื่นๆ ที่มีเครือขายที่เปนคนรูจักเพื่อเลือกซื้อ
พระมาไวที่แผงตนเองตามที่ตองการ
3) รายไดที่เกิดขึ้น รายไดที่เกิดขึ้นนั้นไมแนนอน ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ และความ
ตองการของตลาด และมีโอกาสที่จะทํารายไดสูงๆ จากการจําหนายพระเครื่องเพียงองคเดียว โดยที่
รายไดของผูประกอบการจะอยูระหวาง 10,000 – 200,000 บาท/เดือน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบวาผูประกอบการตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่องมีแรงจูงใจสําคัญของการเขาสู
อาชี พ นี้ คื อ รายได ที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได อ ย า งสู ง มากจากการให เ ช า -บู ช าพระเพี ย งองค เ ดี ย ว ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดที่สําคัญของสกินเนอร (Burrhus Skinner) คือทฤษฎีการเสริมแรง ซึ่งการ
เสริมแรงจะเปนเสมือนรางวัลของผูที่ไดรับทําใหเกิดแรงผลักดันใหมีการกระทําซ้ําๆ อยางนั้นหรือ
กระทําใหดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเห็นไดวาปจจุบันมีผูเขาสูวงการพระเครื่องเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพราะตาง
คาดหวังวาจะไดครอบครอง และสามารถขายตอไดอีกหลายเทาตัว
ดานเครือขายทางสังคมของผูประกอบการตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง พบวาเครือขายทางสังคม
ของผูประกอบการมีลักษณะเริ่มจากบุคคลใกลชิด เชน ญาติ พี่นอง หรือเพื่อนสนิท จากนั้นจึงขยายไปยัง
กลุมเพื่อนรวมอาชีพ กลุมผูคารายอื่นๆ จนถึงกลุมที่ผูประกอบการไมรูจักมากอนหรือไมรูจักโดยตรง ไดแก
กลุ มลู กค าต างๆ ซึ่ งสอดคล องกั บคุ ณลั กษณะเครื อข ายทางสั งคมของ เจเรไม โบเซแวง (Jeremy
Boissevain) ซึ่ งอธิ บายว าเครื อข ายบุ คคลนั้ นควรประกอบไปด วยปริ มณฑลที่ สํ าคั ญๆ อย างน อย 3
ปริ มณฑล ด วยกั นคื อ ปริ มณฑลแรกควรประกอบไปด วยบุ คคลต างๆ ที่ ใกล ชิ ดกั บบุ คคลที่ เป นจุ ด
ศูนยกลางมากที่สุด อันไดแก ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง ซึ่งเรียกไดวาเปนเครือขายใกลชิด (intimate network)
ปริมณฑลที่สองไดแก เครือขายรอง (effective network) ซึ่งประกอบไปดวยบุคคลตางๆ ที่บุคคลที่เปนจุด
ศูนยกลางรูจักคุนเคยนอยกวากลุมแรก กลุมนี้มักไดแกญาติพี่นองที่หางๆ กันออกไป เพื่อนฝูงและคนที่
รูจักคุนเคยอื่นๆ สวนปริมณฑลที่สาม ไดแก กลุมบุคคลซึ่งบุคคลที่เปนจุดศูนยกลางไมรูจักโดยตรง แต
สามารถติดตอสัมพันธไดดวยถาตองการ โดยผานเครือขายใกลชิดอีกทีหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “เครือขายขยาย
(extended network) ทั้งนี้เพราะการเขาสูวงการพระเครื่องนั้น ผูประกอบการตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง
จะตองมีบุคคลใกลชิดที่สามารถนําเขาสูวงการได โดยบุคคลนั้นตองเปนญาติ พี่นอง หรือเพื่อนที่สนิทจริงๆ
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เพราะหากไมสนิทกันจริงแลว ผูเขาสูวงการรายใหมอาจถูกหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวก็ได และเมื่อเขาสู
วงการพระเครื่องแลว ก็จะขยายเครือขายใหกวางออกไปทั้งเครือขายผูประกอบการรายอื่น ซึ่งจะตองพบ
เจอ ปะทะสังสรรคกันทุกวัน และเครือขายกลุมลูกคา ที่จะเปนเชา-บูชาพระเครื่องออกไปจากแผง
สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธของที่เกิดขึ้น พบวาแตละผูประกอบการนั้นตางมีบทบาทที่
หลากหลาย บางคนนอกจากเปนผูขายแลวยังตองเปนผูซื้อ เปนคณะกรรมการของหนวยงานตางๆ เปน
แม บ า น เป น พ อบ า น และจะเห็ น ได ว า บทบาทของผู ป ระกอบการตั้ งแผงเช า -บู ช าพระเครื่ อง กั บ
ผูประกอบการตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่องดวยกัน หรือบทบาทของผูประกอบการตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง
กับ ลูกคา จะเปนลักษณะความสัมพันธของการแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจแลกเปลี่ยนดวยเงิน หรือดวยพระเครื่อง
ก็เปนได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความสัมพันธทางสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยน (Transactional
Contact) ของ เจเรไม โบเซแวง (Jeremy Boissevain) ซึ่งไดอธิบายวาความสัมพันธระหวางบุคคลใน
เครือขายสังคมบางครั้งอาจะเปนไปตามทฤษฎีของการแลกเปลี่ยน (exchange theory) เพราะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลยังขึ้นอยูกับพื้นฐานของการเรียนรูและการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหวางคู
ความสัมพันธทั้ง ดานวัตถุ และดานจิตใจ เชน สิ่งของ ความชวยเหลือตางๆ หรือบุญคุณที่ตองมีการ
ตอบแทน โดยที่บุคคลเปนผูตัดสินใจในการเลือก
ดานกลยุทธการขายและกลยุทธการซื้อ พบวา ผูประกอบการตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่องแตละราย
ตางมีกลยุทธทั้งที่เหมือนและตางกันออกไป แตก็พบวาแตละรายนั้นมีกลยุทธที่เหมือนกันคือ ซื้อใหถูกที่สุด
เพื่อกําหนดกําไรสูงที่สุด และนอกจากนี้ยังพบวามีผูประกอบการตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่องบางรายใชกลยุทธ
เจาะตลาดเขาถึงลูกคาโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีกลยุทธทางการตลาด คือ กลยุทธการสรางคุณคาที่
แตกตาง กลยุทธสรางความผูกพันในตราสินคา กลยุทธการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และกลยุทธสราง
ความสะดวกสบาย งายๆ ไมสลับซับซอนในการซื้อสินคาหรือในการเขารับบริการ ทั้งนี้เพราะการเขาถึง
ลูกคาโดยตรงเปนเสมือนการใหความสําคัญกับลูกคา และยังเปนการสรางความผูกพันทั้งตัวสินคา และผูขาย
รวมถึงเปนการสรางความสะดวกสบายใหกับลูกคาเพราะไมตองเดินทางมาที่แผงพระ แตมีแผงพระไปให
เลือกถึงที่ การที่ลู กคาเห็นว าผูขายใหความสําคัญก็ จะติ ดใจและจะกลายเปนลู กคาประจํ าในที่สุด และ
นอกจากนี้ยังมีกลยุทธที่สําคัญอีกหลายกลยุทธที่ผูประกอบการตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง เชน กลยุทธราคา
ดวยการลดราคาสินคาใหกับลูกคา กลยุทธการสรางคุณคาที่แตกตาง ดวยการแสวงหาพระเครื่องที่แตกตาง
จากแผงอื่นๆ เพื่อใหตนมีครองครองเพียงผูเดียว หรือใหตนมีพระเครื่องหายากที่ตลาดตองการ
ทั้งนี้จะเห็นไดวาผูประกอบการตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่องแตละราย ตางก็ตองใชกลยุทธ
ทางการตลาดอยางหลากหลาย เพื่อนําเสนอสินคาใหกับกลุมลูกคา และเพื่อใหสินคาตรงกับความ
ตองการของกลุมลูกคาใหมากที่สุด เพื่อใหแผงเชา-บูชาพระเครื่องของตนสามารถจําหนายไดสูงที่สุด
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผลการวิจัยที่ได ทําใหทราบถึงกระบวนการเขาสูวงการพระเครื่อง ซึ่งไดบรรยาย
ถึงวิธีการเขาสูอาชีพตั้งแผงเชา-บูชาพระเครื่อง รายละเอียดตางๆ ของแหลงที่มาของพระเครื่อง การ
กําหนดราคาพระเครื่องใหเหมาะสมกับราคาในทองตลาด รวมถึงวิถีชีวิตในแตละวันของผูประกอบการ
ซึ่งจะเปนแนวทางของผูที่สนใจที่จะเขาสูวงการไดศึกษาและนําไปใช
1.2 สําหรับผูที่ตองการเชา-บูชา พระเครื่องจากแผงเชา-บูชา จะสามารถตอรองราคา
กับผูขายได โดยไมเสียรูใหกับผูขาย ในกรณีพระเครื่องราคาทั่วไป (ราคาไมเกิน 2,500 บาท)
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
2.1 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเปนภาวะคอนขางซบเซา จึงทําใหวงการพระ
เครื่องไมคึกคักเทาที่ควร หากมีการศึกษาในชวงเวลาที่เศรษฐกิจดี และพระเครื่องเปนที่ตองการของ
ตลาดอยางมาก (เชน ป พ.ศ.2548 – 2549) อาจจะทําใหไดขอมูลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเปนการขยายให
เห็นถึงแรงจูงใจ กระบวนการ รวมถึงวิธีการขายของผูประกอบการแผงเชา-บูชาพระเครื่องไดมากยิ่งขึ้น
2.2 กลุมผูมีอาชีพ “วิ่งพระ” เปนกลุมอาชีพหนึ่งที่นาศึกษา ถึงแนวคิด วิถีชีวิตของแต
ละคนเปนอยางยิ่ง เพราะผูประกอบอาชีพนี้จะตองไปเสาะแสวงหาพระเครื่อง เพื่อนํามาจําหนายใหกับ
แผงเชาพระ ดังนั้นรูปแบบการแสวงหาพระเครื่องจากกลุมผูมีอาชีพวิ่งพระ วาหาจากแหลงใด หาจาก
ที่ไหน รูไดอยางไรวาจุดนั้นมีพระเครื่อง ฯลฯ ลวนเปนสิ่งที่นาสนใจศึกษาเปนอยางยิ่ง
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