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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้ต้องการน าเสนอรูปแบบของ “ทุน” ในการผลิตพระเครื่อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าในการผลิต
พระเครื่องเมืองก าแพงเพชรนั้น ผู้ผลิตต้องอาศัย “ทุน” ในหลายๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางธรรมชาติ ทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์     
ค าส าคัญ: พระเครื่อง / จังหวัดก าแพงเพชร / ผู้ผลิตพระเครื่อง 
 

Abstract 
 The propose of this paper is to present the forms of capital in producing the amulets to 
indicate that the amulet producers use several types of capital in producing the amulet such as 
natural capital, economic capital, cultural capital, social capital and symbolic capital.  
Keywords: Amulet / Kamphaeng Phet / Amulet Producer  
 
บทน า  
 บทความนี้เป็นบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องในจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและ
เนื้อหามาจากแหล่งการเรียนรู้การท าพระเครื่อง ต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร และกลุ่มพระเครื่องบริเวณ
ใกล้เคียง โดยพระเครื่องในจังหวัดก าแพงเพชรนั้นมีประวิติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 700 ปี ซึ่งในอดีตกาลคนในยุคนั้นก็
ได้มีการผลิตพระเครื่องขึ้น โดยกษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยจะสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
ทางศาสนา ซึ่งในยุคที่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนั้น เป็นยุคทองทางด้านศาสนา ศิลปะ และสถาปัตยกรรม จังหวัด
ก าแพงเพชรได้รับอิทธิพลในด้านดังกล่าวด้วยจึงมีการสรา้งวัดสรา้งเจดีย์ขึ้นมาเป็นจ านวนมากเมื่อมีการสร้างวัดสร้าง
เจดีย์ กษัตริย์ในยุคนั้นๆ ก็จะเชิญชวนให้ทุก ๆ คนได้มาร่วมบุญกันโดยให้“ช่างราษฏร์” (ช่างชาวบ้าน) และ “ช่าง
หลวง”(ช่างในวัง) ได้ท าการผลิตพระเครื่องและวัตถุมงคลต่าง ๆ น ามามารวบรวมบรรจุไว้ในเจดีย์ เพื่อท่ีจะทรงไว้ซึ่ง
รูปแบบเฉพาะของกษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยนั้น ๆ เป็นการสร้างถาวรวัตถุเพื่อให้เป็นที่จดจ าของคน เพื่อเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนในยุคนั้นและคนในยุคต่อๆไปในอนาคต 

นับตั้งแต่อดีตจนถึง ณ ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า พระเครื่องก็ยังมีบทบาทที่ส าคัญต่อคนไทย ในสังคมในบ้าน
เราก็มีพระเครื่องที่มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายขนาดตามแต่ละยุคแต่ละสมัย ในเรื่องของพระเครื่องนั้นมี
ประเด็นให้ศึกษาอย่างมากมาย ในบทความฉบับนี้คณะผู้จัดท าได้ศึกษาในเรื่องของประวัติความเป็นมาของพระ
เครื่องเมืองก าแพงแพงเพชร ขั้นตอนการผลิตพระเครื่อง ความรู้ความเข้าใจของเซียนพระ และรวมไปถึงต้นทุนต่าง 
ๆ ที่ใช้ในการผลิตพระเครื่อง เช่น ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ ทุนทางสังคม ฯลฯ ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกรวมไว้ในบทความฉบับนี้ อีกทั้งเนื้อหาที่ถูกจัดเรียงไว้ ก็เกิดมาจากการลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์ 
และ สัมภาษณ์โดยตรงจากผู้ที่ประกอบอาชีพการผลิตพระเครื่อง ณ แหล่งการเรียนรู้พระเครื่องนครชุม และ กลุ่ม
ท าพระเครื่องในบริเวณใกล้เคียง หากบทความฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จัดท าใคร่ขออภัยไว้ ณ ที่นี้
ด้วย 
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ประวัติความเป็นมาของพระเร่ืองเมืองนครชุม 
 เมืองก าแพงเพชรในยุคกรุงสุโขทัยช่วงรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่  1 (ลิไท) ถือว่าเป็นยุคทองของ
พระพุทธศาสนา ศิลปะ และสถาปัตยกรรมต่างๆ พระองค์ได้ทรงสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ และทรงปลูกต้นพระ
ศรีมหาโพธิ ์ณ เมืองนครชุม เมื่อวันศุกร์ขึ้น 5 ค่ าเดือน 8 ปีระกา ศักราช 1279 (พ.ศ.1900) ณ สถานที่แห่งนั้น เมื่อ
มีผู้รื้อพระศรีมหารัตนมหาธาตุเจดีย์ได้พบต านานการสร้างพระพิมพ์ ในครั้งนั้นด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างพระพิมพ์ 
หรือท่ีปัจจุบันนี้นิยมเรียกกันว่า “พระเครื่อง” ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี และเชื่อว่ามิใช่สร้างเฉพาะพระ
พิมพ์หรือพระเครื่องแต่เพียงอย่างเดียว คงจะได้สร้างพระพุทธรูปและถาวรวัตถุอื่นๆในพระพุทธศาสนาไว้อีกด้วย 
     สาเหตุที่พบพระเครื่องในจังหวัดก าแพงเพชรเป็นจ านวนมากเนื่องมาจาก เมืองนครชุมในจังหวัด
ก าแพงเพชรนั้นเป็นเมืองหน้าด่านที่อยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงสุโขทัย จึงได้รับอิทธิพลของศาสนาศิลปะ และ
วัฒนธรรมที่รุ่งเรืองจากกรุงสุโขทัย การสร้างพระเครื่องในจังหวัดก าแพงเพชรนั้นนอกจากจะสร้างขึ้นเพื่อบรรจุใน
ถาวรวัตถุแล้ว ยังสร้างขึ้นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับทหารผู้ที่จะไปออกรบอีกด้วย 
 ข้อความในจารึกหลักที ่8 (ศิลาจารึกเขาสุมนกูฏ) เรียกเมืองนครชุมว่า “นครพระชุม” ซึ่งอาจจะมีความ
หมายถึงเป็นเมืองที่รวบรวมของพระหรือมีมากก็ได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการรื้อพระศรีรัตนมหาธาตุเจดีย์ ณ สถานที่พบ
จารึกหลักที ่3 (ศิลาจารึกนครชุม) ที่วัดพระบรมธาตุ ต าบลนครชุม จึงพบพระพิมพ์จ านวนมาก ซึ่งนับเป็นต้นตอของ
พระเครื่องตระกูล ทุ่งเศรษฐี ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดก าแพงเพชร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวทรงกล่าวไว้
ในพระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสต้นครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2449) ว่า “ของถวายในเมืองก าแพงนี้ ก็มีพระพิมพ์เป็นพื้น” 
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นขนบธรรมเนียมอย่างหน่ึงของชาวก าแพงเพชรในการให้พระเครื่อง เป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่เคารพนับ
ถือ และมิตรสหาย อันเป็นที่รักใคร่ชอบพอกันไปโดยปริยายพระเครื่องของจังหวัดก าแพงเพชรมีช่ือเสียงในด้านของ
ความสง่างามด้วยศิลปะอันเกิดจากปติมากรรมของสกุลช่างก าแพงเพชร นักโบราณคดีบางท่านกล่าวว่าเป็นพุทธปติ
มากรรมของพระพุทธศาสนาที่มีฝีมือเป็นเลิศ มีความคิดเป็นอิสระ และมีแรงบันดาลใจอันสูง จึงเกิดความประณีต
งดงามหาค่ามิได้ ในด้านเนื้อส่วนผสมมีทั้งเนื้อดิน เนื้อชิน เนื้อเงิน เนื้อนาค และเนื้อทอง โดยเฉพาะเนื้อดินยากที่จะ
หาพระเครื่องจัดเป็นเนื้อเกสรโดยแท้ จึงมีความอ่อนนุ่มเป็นพิเศษและในความอ่อนนุ่มนั้นยังแฝงด้วยความแกร่ง ซึ่ง
ธรรมชาติเป็นผู้หล่อหลอมด้วยเวลายาวนานกว่า 700 ปี เมืองก าแพงเพชรมีกรุพระเครื่องมากที่สุดในประเทศ กล่าว
โดยรวมพอเป็นสังเขปดังนี้ (จากแผ่นพับศูนย์เรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม) 
 กรุทุ่งเศรษฐี อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นต าบลคลองสวนหมากเดิมหรือต าบลนคร
ชุมในปัจจุบัน กรุพระที่ส าคัญของทุ่งเศรษฐี ได้แก่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุเจดีย์กลางทุ่ง กรุวัดพิกุล กรุซุ้มกอ กรุบ้าน
เศรษฐี กรุฤาษ ีกรุวัดน้อย กรุวัดหนองลังกา กรุห้วยยาง กรุคลองไพร กรุโนนม่วง                                    
 กรุพระเครื่องฝั่งตัวเมืองก าแพงเพชร ได้แก่ กรุวัดพระแก้ว กรุวัดป่ามืด กรุวัดมหาธาตุ กรุวัดช้างรอบ กรุ
วัดสิงห์ กรุอาวาสใหญ่ กรุอาวาสน้อย กรุวัดสี่อิริยาบถ กรุวัดพระนอน กรุวัดเชิงหวาย กรุวัดตะแบกลาย กรุวัด
กะโลทัย กรุวัดคูยาง กรุวัดกุฏีพง (วัดบาง) กรุลานดอกไม้ กรุวังพาน  กรุพระเครื่องเมืองก าแพงเพชรเป็นที่รวมของ
พระบูชาที่มีพุทธศิลป์ทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่สมัยทวาราวดี ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา และยังมีพระ
บูชาจากนอกประเทศไทยมาบรรจุอยู่ในกรุด้วย เช่น ลังกา ศรีวิชัย และพม่า ฯลฯ 
 พระเครื่องตระกูลทุ่งเศรษฐีมีจ านวนมาก ได้แก่ พระก าแพงซุ้มกอ พระก าแพงเม็ดขนุน และพระก าแพง
พลูจีบ ได้รับเกียรติจากวงการพระเครื่องให้บรรจุอยู่ในชุดเบญจภาคีส่วนพระเครื่องของกรุฝั่งตัวเมืองก าแพงเพชรมี
หลายพิมพ์ได้แก่ พระก าแพงห้าร้อย พระก าแพงท่ามะปราง พระลีลาก าแพงขาว พระก าแพงลีลาว่านหน้าทอง ฯลฯ 
(จากแผ่นพับของแหล่งการเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม) 
 พระบูชาและพระเครื่องที่ขุดพบ ณ เมืองก าแพงเพชรที่น่าสนใจศึกษามี กรุวัดอาวาสใหญ่ อาวาสน้อย 
วัดพิกุล วัดฤๅษี วัดช้างลอบ วัดพระนอน วัดสี่อิริยาบถ วัดกะโลทัย วัดพระแก้ว วัดพระบรมธาตุ ซึ่งอยู่ในลานทุ่ง
เศรษฐีโดยเฉพาะ วัดพระบรมธาตุนี้ยังได้เจอแผ่นลานเงินลานทองประวัติการสรา้งพระดงัที่ได้กลา่วไว้ว่า“ต าบลเมอืง
พิษณุโลก เมืองก าแพงเพชร เมืองพิชัยสงคราม เมืองพิจิตร เมืองสุพรรณ ว่ามีฤๅษี 11 ตน ฤๅษีเป็นใหญ่ 3 ตน ฤๅษี
ตาไฟคนหนึ่ง ฤๅษีตาวัวคนหนึ่ง เป็นประธานแก่ฤๅษีท้ังหลายจึงปรึกษากันว่าเราท่านท้ังนี้จะเอาอันใดให้แก่พระยาศรี
ธรรมาโศกราช ฤๅษีทั้ง ๓ จึงว่าแก่ฤๅษีทั้งปวงว่า เราจะท าด้วยฤทธิ์ท าด้วยเครื่องประดิษฐานเงินทองไว้ฉะนี้ฉลอง
พระองค์ จึงท าให้เป็นเมฆพัฒน์อุทุมพร เป็นมฤตยพิศม์ อายุวัฒนะ พระฤๅษีประดิษฐ์ไว้ในถ้ าแห่งใหญ่น้อยเป็น
อานุภาพแก่มนุษย์ทั้งหลาย สมณะชีพราหมณาจารยเ์จ้าไปถ้วน 5000 พรรษา ฤๅษีตนหนึ่งจึงว่าแก่ฤๅษีท้ังปวงว่าท่าน
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จงไปเอาว่านท้ังหลายอันมีฤทธิ์เอามาให้ได้ 1000 เก็บเอาเกสรไม้อันวิเศษที่มีกฤษณาเป็นอาทิให้ได้ 1000 ครั้งเสร็จ
แล้ว ฤๅษีทั้งปวงจึงป่าวร้องเทวดาทั้งปวง (เข้าใจว่าท าพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทวดา) ให้ช่วยกันบดยาท าเป็นพระพิมพ์
ไว้สถานหนึ่ง ท าเป็นเมฆพัตรสถานหนึ่ง ฤๅษีทั้ง 3 ตน จึงบังคับแก่ฤๅษีทั้งปวงให้เอาว่านท าเป็นผงเป็นก้อน
ประดิษฐานด้วยมนต์คาถาให้ประสิทธิทุกอันจึงให้ฤๅษีทั้งหมดนั้นเอาเกสร ไว้บนเจดีย์อันหนึ่ง ถ้าผู้ใดได้ให้ถวายพระ
พรแล้วจึงเอาไว้ใช้ตามอานุภาพเถิด ให้ระลึกถึงพระคุณฤาษีที่ท าไว้นั้นเถิด “...มีกูไว้ไม่จน...” 
 
แนวคิดเร่ือง “ทุน”  

ทุนเศรษฐกิจ Economic Capital คือ ทรัพย์สินที่สะสมเอาไว้ เงินทอง สิ่งของที่มีราคา เช่น ที่ดิน 
อาคารบ้านเรือน เครื่องเพชร รถยนต์ หุ้น เป็นต้น รูปแบบของทุนประเภทนี้จะด าเนินงานอยู่ใน Field เศรษฐกิจ ที่
สามารถโยกย้ายไป Field อื่นๆ ได้ ทุนประเภทนี้เป็นรูปแบบของทุนที่มีเหตุผล สามารถคิดค านวณเป็นปริมาณที่
แน่นอนได้ สามารถระบุรูปแบบได้อย่างตายตัว  

ทุนวัฒนธรรม บูร์ดิเยอแบ่งแยกย่อยทุนวัฒนธรรมเป็นสามรูปแบบ คือ 1) Objectified form ได้แก่ ทุน
วัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของวัตถุ เช่น หนังสือ รูปภาพ ซีดี ที่ปัจเจกบุคคลครอบครอง  2) Institutionalised form 
คือ ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสถาบัน เช่น คุณภาพ ช่ือเสียงของสถานบัน เป็นต้น  3) Embodied form 
ได้แก่ สมรรถนะด้านวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคล เช่น ความสามารถ ความรอบรู้ที่จะพูดเรื่องศิลปะ การมีบุคลิกที่
สง่างาม สามารถวางท่าทางได้อย่างงดงาม ความหมายของ Embodied form ที่อยู่ในปัจเจกชนนี้ อาจจะมี
ความหมายใกล้เคียงกับค าว่า Habitus ตรงนี้บูร์ดิเยอกล่าวว่า habitus นั้นเปรียบเสมือนค่าใช้สอย แต่ทุนวัฒนธรรม
มูลค่าการแลกเปลี่ยน ซึ่งมีระบบการศึกษาเพื่อสืบทอด โครงสร้างทางสังคม เพราะระบบการศึกษาน้ีมีความเกี่ยวพัน
กับทุนทางวัฒนธรรมนั้นเอง เพราะเด็กที่เติบโตมาจากชนช้ันใด เขาก็ผ่านการขัดเกลามาจากชนช้ันนั้น และผลการ
ขัดเกลาก็ท าให้เขาประกอบอาชีพที่สัมพันธ์กับชนช้ันนั้นด้วย ผลลัพธ์ที่เกิดจากทุนวัฒนธรรม คือ รสนิยม (taste) 
เพราะบูร์ดิเยอเสนอว่า รสนิยมเป็นกลไกส าคัญในการแสดงความแตกต่างทางชนช้ัน และเป็นเครื่องธ ารงรักษา
โครงสร้างชนช้ันให้อยู่ต่อไป 

ทุนสัญลักษณ์ Symbolic Capital บูร์ดิเยอ หมายถึง สถานภาพ / ช่ือเสียง / การได้รับการยอมรับจาก
บุคคลอื่นๆ ท าให้เจ้าของทุนเกิดความได้เปรียบ และเกิดเป็นผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยสังคมที่มีการแบ่งงานกันท าสูง
มาก ความมีชื่อเสียงก็จะแยกย่อยไปตามสาขาต่างๆ แวดวงต่างๆ และวงการต่างๆ การมีรางวัลต่างๆ ในแต่ละสาขา
ท าให้สังคมรู้จักทุนเหล่านี้มากขึ้น อาทิ ซีไรท์ โนเบล เป็นต้น 

ทุนสังคม Social Capital มีสองความหมาย แต่ทั้งสองต่างก็มีความหมายถึงเครือข่ายทางสังคม 
Network ทั้งสิ้น ความหมายแรก เป็นการมองจากตัวโครงสร้างที่มองเครือข่ายจริง เช่น โครงสร้างของกลุ่มเพื่อน
ร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วมอาชีพ ความหมายที่สองมุมมองจากปัจเจก เช่น เป็นคนมีเส้นสาย เป็นคนกว้างขวาง จะท า
อะไรก็ง่ายสะดวกนี่คือ ทุนสังคม 
 
“ดินผลิตพระ” ในฐานะทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในการผลิตพระดินเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่สุดในการผลิตขึ้นมาและต้องเป็นดินที่มีแร่ธาตุในการที่จะน ามา
ผลิตพระในดูมีความสง่างาม จากการศึกษาแหล่งที่ใช้ดินผลิตแล้ว ดินในส่วนใหญ่จะต้องมีแร่ธาตุ นั้นก็มีอยู่ในพื้นที่
จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งดินในจังหวัดก าแพงเพชรเป็นท่ีมีแร่ธาตุ แร่เหล็ก แร่ดอกมะขามและมีความอุดมสมบูรณ์เป็น
จ านวนมากให้คุณค่าในการที่น าไปผลิตพระเครื่องได้เป็นอย่างดีและยังท าเป็นพระที่มีความสมบูรณ์งดงามท าให้พระ
ที่ถูกผลิตขึ้นมานั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เหมือนดินที่อื่น เพราะดินในจังหวัดก าแพงเพชรจะให้คุณสมบัติที่เป็น
ผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและในการใส่ผงสารและเกสรดอกไม้ต่างๆก็ยิ่งท าให้พระมีราคาที่สูงมากข้ึน จึงท าให้
มีผู้คนหมายปองดินในจังหวัดก าแพงเพชรเป็นอย่างมาก  เพื่อที่จะเอาดินมาผลิตพระจึ งท าให้ดินในจังหวัด
ก าแพงเพชรจึงได้รับช่ือว่า  “ ดินทองคล้องคอ  มีกูไว้ไม่จน ”  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ผลิตพระพบว่า ดินในการผลิตพระนั้นสามารถน าดินทั่วๆไปในจังหวัดก าแพงเพชรมา
ใช้ได้ แต่พระที่ออกมานั้นจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ดินในจังหวัดก าแพงเพชรนั้นมีแร่เหล็กและแร่ดอกมะขามเป็น
จ านวนมาก ท าให้พระที่พิมพ์ได้นั้นมีคุณสมบัติพิเศษ คือมีผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร ผลิตออก
มากแล้วมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน(ดวงรัตน์ พะยอม, 2559, กันยายน 12) 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 99 

 

ดังนั้น ดินท่ีใช้ในการผลิตพระถือเป็นปัจจัยส าคัญและที่ส าคัญไปมากกว่านั้นคือ ดินที่น ามาผลิตพระนี้ต้อง
เป็นดินที่มีแร่ธาตุและมีความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งดินเหล่านี้พบในในจังหวัดก าแพงเพชรเป็นที่มีแร่เหล็ก แร่ดอกมะขาม
และยังมีความอุดมสมบูรณ์เป็นจ านวนมาก พอผลิตพระออกมาแล้วผลลัพธ์ที่ ได้คือพระมีผิวสัมผัสที่เป็น
ลักษณะเฉพาะและมีความงดงาควบคู่กันไปจึงท าให้ดินในจังหวัดก าแพงเพชรที่มีแร่ธาตุ จึงมีราคาแพงและยังถือว่า
เป็นทรัยพกรธรรมชาติที่ล่ าค่าอย่างยิ่งในปัจจุบัน 
 
“กระบวนการผลิตพระ” และ ในฐานะทุนทางวัฒนธรรม 
 ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งกรมสง่เสริมวัฒนธรรมของกระทรวง
วัฒนธรรมได้ก าหนดไว้มี 7 สาขา คือ 1. มรดกทางภาษา  2. มรดกทางวรรณกรรมพื้นบ้าน  3. มรดกทาง
ศิลปะการแสดง 4. มรดกแนวทางการปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล  5. มรดกทางช่างฝีมือดั่งเดิม 6. 
มรดกแนวทางปฏิบัติกับธรรม และ จักรวาล  7. มรดกทางกีฬา และภูมิปัญญาไทย 
 นอกจากน้ันยังหมายรวมไปถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
ภาษาวรรณกรรม เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ ศิลปะการแสดง และงานศิลปกรรมต่างๆ ล้วนเป็นทุนทางวัฒนธรรม
ทั้งหมดที ่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสร้างสรรค์ไว้ จนสืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรมให้แกอนุชนได้น ามาศึกษาเรียนรู้และ
ซาบซึ้งในสุนทรีแห่งความงดงามของเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยอย่างไม่ขาดสาย 
 พระเครื่องก็เป็นเสมือนศิลปะที่อยู่ในรูปแบบของวัตถุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา และ เป็นส่วนหนึ่งของ
ศิลปะวัฒนธรรม ดังนั้นการที่เราจะคิดท าพระเครื่องในรูปลักษณ์ใหม่ ๆ ขึ้นมาก็จ าเป็นที่จะต้องอาศัยถึงจินตนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ตั้ง โดยกว่าจะมาเป็นพระเครื่องได้นั้นต้องสั่งสมความรู้วิธีการเทคนิคลองผิดลองถูกครู
พักลักจ า ฉะนั้นเพื่อที่จะให้ได้พระเครื่องในรูปแบบที่สวยงามจึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ถ้าไม่เกิดกระบวนการฝึกหัดที่
พอสมควรหรือไม่เคยผ่านการฝึกท าพระเครื่องมาก่อนเลย 
 พระเครื่องจึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่เดิมแล้วพระเครื่องมีวิวัฒนาการมาจาก
พระพิมพ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียพร้อมกับเช่ือในเรื่องการสร้างพระพิมพ์ โดยอิทธิพลของพระพิมพ์ได้
เข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยทวารวดี ซึ่งได้รับเอาคติความเช่ือของชาวอินเดียเข้ามาโดยจึงส่งผลท าให้การสร้างพระ
พิมพ์ในสมัยทวารวดีมีวัตถุประสงค์การสรา้งที่เหมือนกับอินเดยี คือการสร้างพระพิมพ์เพื่อสืบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญจอันตรธาน โดยปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนา  
 ต่อมาสมัยศรีวิชัยก็ได้รับอิทธิพลทางศาสนาพุทธนิกายมหายานที่มีความเช่ือเรื่องการบ าเพ็ญบุญเพื่อเป็น
พระโพธิสัตว์ส่งผลท าให้การสร้างพระพิมพ์ในสมัยศรีวิชัยจากที่สร้างพระพิมพ์เพื่อสืบพระพุทธศาสนาเปลี่ยนไปเป็น
การสร้างเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้ตายและเป็นการสะสมผลบุญเพื่อให้ได้เป็นพระโพธิ์สัตว์ในภายภาค
หน้า  
 ในสมัยอยุธยามีการสร้างพระเครื่องเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความศักดิ์สิทธิ์ และ ดลบันดาลให้เกิด
อานุภาพต่างๆ ส าหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาไปสงครามแทนการพกเครื่องรางแบบเก่า เช่น ผ้าประเจียด 
ตะกรุด พิสมร ฯลฯ  

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้รับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรม และ วิทบาการจากโลกตะวันตก การสร้างพระพิมพ์เพื่อใช้เป็นเครื่องรางของขลังได้รับความนิยมมาก
ขึ้น พระพิมพ์ที่สร้างขึ้นเพื่อความเช่ือความศรัทธาในพุทธคุณด้านต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า “พระเครื่อง 

จากบทความที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าพระเครื่องก็มีวิวัฒนาการมาจากพระพิมพ์ที่ไ ด้รับอิทธิมาจาก
ประเทศอินเดีย ก่อนท่ีจะมาเป็นพระเครื่อง ณ ปัจจุบันได้ ก็ต้องผ่านการเผยแพร่ทางศาสนาจนเกิดการยอมรับน าค า
สอนทางพุทธศาสนา และวิธีการท าพระพิมพ์มาใช้ท าให้เกิดเป็นพระเครื่องที่เราเห็นอยู่ในทุกๆ วันนี้จนกระทั้งสั่งสม
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านสืบต่อกันมาในแต่ละยุคแต่ละสมัย พระเครื่องจึงเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” 
นั้นเอง โดยกระบวนการในการผลิตพระเครื่องมีดังนี้ 

1. ทุบดิน (หมักทิ้งไว้ 1 คืน)  2. น าดินมานวดให้นิม่ (ไม่เหลวหรือแข็งจนเกินไป) 3. โรยแป้งที่แม่พิมพพ์ระ 
4. น าดินมากดที่แม่พิมพ์พระ 5. น าพระออกจากแม่พิมพ์พระใส่ถาด 6. น าพระมาผึ่งลมในรม่ประมาณ 2 วัน 7. น า
พระมาตากแดดให้แห้งสนิท 8. น าพระไปเผาที่เตา (คอยเติมถ่าน) ประมาณ 24 ช่ัวโมง 9. น าพระออกจากเตา 10. 
น าพระมาเรียงใสร่า 11. น าพระมาเรียงใส่คราบพระ  12. น าใบตองแห้งมาขัดพระ 
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 จาการผลิตพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์เล็กหรือพระพิมพ์ใหญ่ กม็ีขั้นตอนวิธีการในการผลติอย่าง
เดียวกัน (ดวงรัตน์  พะยอม, 2559, กันยายน 12)  
 
“ความรู้ของเซียนพระ” ในฐานะทุนทางสังคม  
 "เซียนพระ" หากให้ค าจ ากัดความก็จะหมายถึง บุคลที่มีความช านาญในการศึกษา ดูพระองค์นั้นๆ จน
สามารถ(ซื้อ)หาบูชาและปล่อย(ขาย)พระได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสายตาจากผู้อื่น อีกทั้งได้รับการยอมรับจากคนในวงการ
ว่าเก่งจริง ในพระเครื่องนั้นๆ ท่ีส าคัญจะต้องมี จริยธรรม คือ ความซื่อสัตย์ กับลูกค้าและตนเอง แต่ถ้าเป็นบุคคลที่
ชอบคิดว่า "ข้าแน่" ชอบกร่างคิดว่าดูพระเป็น(แต่เช่าหาแต่ของเก๊)แล้วปล่อยพระปลอมให้ลูกค้า ชอบสวดพระของ
ผู้อื่น ชอบอวดฉลาดแบบนี้จะเรียกว่า"เซียนพระ"ไม่ได้ ต้องเรียกว่า"เสี้ยนพระ"จะเหมาะสมกว่า  เสี้ยนพระหมายถึง 
บุคคลที่อาจมีความช านาญหรือมีความรู้ในเรื่องพระเครื่องอยู่บ้าง แต่ไม่มีจริยธรรม หรือ ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ลูกค้า โดยภาพรวม "เสี้ยน" ใช้เรียกคนที่ขายพระปลอม พระเก๊ คนที่ขายพระแล้วไม่รับผิดชอบ ซึ่งท าให้มาตรฐาน
ของวงการพระเครื่องต่ าลง 

 ดังนั้นในการตีราคาพระเครื่องก็ข้ึนอยู่ที่การให้ความหมายของเซียนพระโดยเฉพาะพระเครื่องที่มีอายุ
เก่าแก่ก็จะเป็นพระเครื่องที่มีราคาสูงจึงท าให้มีผู้คนอยากเป็นเจ้าของพระเครื่องน้ันๆอย่างมากมาย ซึ่งผู้ที่ตัดสินถึง
อายุของพระเครื่องน้ันว่ามีอายมุากหรือน้อยก็ขึ้นกับเซียนพระ จากการศึกษาผูผ้ลติพระเครื่องส่วนใหญ่มักจะเป็น
เซียนพระ เพราะผูผ้ลติส่วนใหญรู่้ถึงรูปลักษณ์เฉพาะของพระเครื่องรุ่นนั้นๆเป็นอย่างดีและยังมีการศกึษาต่อยอดถึง
ความรู้ในเรื่องของพระเครื่องอีกดว้ย  
           ในปัจจุบันนี้มีการเช่าพระเป็นจ านวนมากจึงท าให้เกิดการท าพระปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะเลียนแบบให้ดู
เสมือนพระเครื่องที่มีอายุเก่าแก่ พระเครื่องที่ถูกท าขึ้นมาใหม่หรือท าข้ึนเพื่อเลียนแบบก็จะถูกเซียนพระเป็นผู้ตัดสิน 
ถ้ามุมมองของเซียนพระดูว่าเป็นพระเครื่องที่มีอายุเก่าแก่ก็จะถูกใหร้าคาที่สูง แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามองว่าเป็น
พระเครื่องที่ถูกท าขึ้นมาใหม่จะส่งผลให้ทุกๆคนไม่ค่อยให้ความส าคญักับการตรีาคา จึงท าให้วงการของพระเครื่องดู
ตกต่ าลง การให้ความหมายจากค ากล่าวของเซียนพระ จึงเป็นตัวช้ีขาดถึงพระเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องท่ีเก่าแก่
หรือท าขึ้นมาใหม่ ฉะนั้นการตัดสินใจความจริงเท็จจึงเป็นอ านาจที่ข้ึนกับเซียนพระผู้ที่มีประสบการณ์ความรู ้
จริยธรรมการศึกษาในศาสตร์ของพระเครื่อง การจดจ าถึงลักษณะรูปร่างของพระ ว่าเป็นพระเกา่ที่แท้จริงหรือพระ
ใหม่ท่ีท าขึ้น วิธีการเหล่านีเ้ป็นสิ่งส าคัญของผู้ทีเ่ป็นเซียนพระ 
 
บทสรุป 
 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในแง่มุมของการมีพระเครื่องไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อติด
ตัว หรือมีไว้เพื่อสะสม อาจจะเป็นเพราะความเชื่อความศรัทธา และ ค่านิยมที่มีติดตัวคนไทยมาอย่างช้านาน ฉะนั้น
พระเครื่องจึงเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งที่แสดงถึงสัญลักษณ์ทางศาสนา โดยที่คนไทยเราน ามากราบไหว้บูชาเพื่อเป็น
สิริมงคลแก่ตนเองนั้นเอง  จากการศึกษาในเรื่องของพระเครื่องจะเห็นได้ว่า “ต้นทุนที่ใช้ในการผลิต” มิได้อาศัยแต่
เพียงต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ยังมีต้นทุนทางด้านอื่น ๆ ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญจนกระทั่งเกี่ยวพันธ์
กับการผลิต เช่น ต้นทุนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้นทุนทางด้านทรัพยากร 
ต้นทุนทางด้านเครือข่ายทางสังคม ฯลฯ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรที่ให้ค าแนะน าและช่วยปรบัแก้บทความจนเสรจ็สมบูรณ์ ขอบคุณ
สมาชิกในทีมทุกคนท่ีร่วมแรงร่วมใจกันในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เขียนบทความ และแก้ไขบทความจนเสร็จสมบูรณ์  
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