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หนั งสื อ “ลงทุนสไตล์พระ เครื่องให้รวย”  
เล่มนี้  

 

คุณมนัญชยา เนตรนิยม ผู้เขียน เป็นสื่อมวลชนที่คลุกคลี

อยู่ในวงการพระเครื่องมายาวนาน ได้เขียนและรวบรวมข้อมูล 

รวมถงึไดส้มัภาษณบ์รรดาเซยีนพระทีค่ลกุคลอียูใ่นแวดวงพระเครือ่ง 

ซึ่งคนในวงการต่างให้การยอมรับ  

  

เนื้อหาภายในเล่ม จะแนะนำ วิธีการ เคล็ดวิธี และความรู้

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนพระเครื่อง ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมกับการ

ถ่ายทอดประสบการณ์ของเหล่าเซียนพระ เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจการ

ลงทุนพระเครื่อง ได้นำไปใช้สำหรับการลงทุนสไตล์พระเครื่อง 

 

สำนักพิมพ์ เชื่อว่า หากท่านสนใจศึกษาอย่างจริงจัง 

มุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวเข้าสู่วงการพระเครื่องแล้ว ธุรกิจนี้ ก็สามารถ

สร้างโอกาสในการสร้างรายได้และประสบความสำเร็จร่ำรวยได้ 

เหมือนการลงทุนรูปแบบอื่นได้อย่างแน่นอน ดังเช่นที่เซียนพระ

หลาย ๆ ท่านได้พิสูจน์ให้เราเห็นมาก่อนหน้านี้แล้ว 
 

ด้วยความขอบคุณ
พรหมมาตร์ชายสิม
บรรณาธิการบริหาร
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การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคล  

จัดได้ว่าเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงมากในยุคปัจจุบัน เพราะสังคมเริ่ม

เปดิรบัมากขึน้กวา่อดตี การเรยีนรูห้รอืทำธรุกจิทีเ่กีย่วกบัพระเครือ่ง

และวัตถุมงคล ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถเรียนรู้ได้ ผู้ที่สนใจจะทำ

ธุรกิจด้านนี้ต้องศึกษาและเรียนรู้ให้มาก เพราะพระเครื่องนั้น  

มีความหลากหลายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ ราคาขึ้นลง  

ก็ขึ้นอยู่ กับตลาดและกระแสนิยม ที่ สำคัญความน่า เชื่ อถือ   

ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกคนต้องคำนึงถึง 

 

หนังสือฉบับนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราว ที่จะชี้แนะให้แก่  

ผู้ที่สนใจจะเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคล หรือแม้แต่  

ผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมไว้เป็นความรู้ เพื่อที่จะประกอบอาชีพได้

ในอนาคต ผู้เขียนได้นำเสนอขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกที่จะ

เรียนรู้พระเครื่องและวัตถุมงคล จนถึงการเปิดร้านพระเครื่อง 

ตลาดพระเครื่อง การเปิดร้านออนไลน์ และบทสัมภาษณ์จากเซียน

พระเครื่องชั้นนำของเมืองไทยหลายท่าน ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ 

ประสบการณ์ชีวิต กว่าจะมาเป็นเซียนระดับแถวหน้าต้องปฏิบัติ

อย่างไร 

จากใจนักเขียน 
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ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 

และเป็นข้อแนะนำที่ดีให้แก่ผู้ที่สนใจลงทุนเกี่ยวกับพระเครื่อง  

และวัตถุมงคล และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับอาชีพ  

การงานทีท่า่นตัง้ใจไว ้

 

มนัญชยาเนตรนิยม
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ธุรกิจร้านพระเครื่อง เป็นธุรกิจที่ทำรายได้สูง มีผู้คน

ให้การยอมรับและเปิดกว้างขยายตัวมากขึ้น บางคนเลือกเกษียณ

ตัวเองจากงานประจำหันมาลงทุนพระเครื่อง โดยเริ่มจากที่เคย

ทำงานประจำแล้วเปิดเช่าบูชาพระเป็นอาชีพเสริม จับพลัดจับผลู 

รายได้จากการเปิดเช่าบูชาพระเครื่องกลับมากกว่าเงินเดือนประจำ 

จนตนเองเลือกหันมาเปิดร้านพระอย่างเต็มตัว ทำกำไรได้มาก

สามารถเลี้ยงตนเองได้และครอบครัวได้อย่างสบาย  

ธุรกิจพระเครื่อง มีเงินหมุนเวียนต่อปีมากกว่า 10,000-

15,000 ล้านบาท ธุรกิจนี้มีผู้คนจากหลากหลายวงการทั้ง

ข้าราชการและเอกชน ทั้งที่เป็นเซียนและที่ไม่ใช่เซียนอีกนับล้านคน 

ถือว่ากลุ่มลูกค้าของธุรกิจพระเครื่องมาจากทุกชนชั้นในสังคมไทย 

มีกลุ่มลูกค้าอยู่ในวงกว้าง โอกาสเติบโตสูง และน้อยรายนัก  

ที่ทำธุรกิจนี้แล้วจะไม่เห็นผลกำไร ยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ๆ เช่น 

พระสมเด็จวัดระฆังบางองค์ ที่จัดรวมอยู่ในชุด เบญจภาคี ถือเป็น

สดุยอดพระเครือ่งของเมอืงไทย ทีม่มีลูคา่อยูใ่นหลกัหลายสบิลา้นบาท

เลยทีเดียว อีกหนึ่งตัวอย่างในช่วงกระแสจตุคามรามเทพกำลัง  

มาแรงนั้น มีการประเมินจากเซียนพระท่าพระจันทร์ คาดการณ์ว่า

มีคนที่ไปเดินหาเช่าบูชา เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่าแสนคน มีเงิน

หมุนเวียนไม่ต่ำกว่าวันละสิบ ๆ ล้าน มีร้านเช่าแผงพระเพิ่มขึ้น

มากมาย นับว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของ

วงการพระเครื่องเลยก็ว่าได้  

มนัญชยา เนตรนิยม  13
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การลงทุนพระเครื่อง เป็นการลงทุนที่ทำกำไรสูง ผู้ที่เข้าสู่

วงการพระเครื่อง เมื่อมีความรู้ความสามารถจากการได้ศึกษา

พระเครื่องจนชี้ได้ว่าองค์ไหนแท้หรือเก๊ และยิ่งมีความรู้ความ

สามารถในการบริหารจัดการด้วยแล้วย่อมมีโอกาสเติบโตในสาย

ธุรกิจพระเครื่องได้ มูลค่าของพระเครื่องไม่ได้ลดลงตามอายุพระ 

แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ พระเครื่องยิ่งเก่ายิ่งมีราคา และเมื่อ

ยิ่งหายากมีจำนวนน้อยด้วยแล้วราคายิ่งสูงอย่างไม่ต้องสงสัย และ

นบัวา่เปน็ธรุกจิทีม่เีมด็เงนิหมนุตวัไดค้ลอ่งมาก โดยเฉพาะการเชา่บชูา

พระเครื่องในช่วงก่อน พ.ศ. 2500 นั้น การเช่าหาบูชาจะพึ่งพา

อาศัยคนกลาง หรือผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวงการพระเครื่อง 

ที่เรียกกันว่า “เซียน” พระเครื่องที่อยู่ในลำดับความนิยมและมี
ราคาสูง ได้แก่ พระชุดเบญจภาคี และพระกรุต่าง ๆ ต่อมาในช่วง

หลังปี พ.ศ. 2500 นี้ ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจกันอย่างมาก   

มีเงินสะพัดของการเช่าบูชาอยู่ในระดับหมื่นล้าน และมีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างกระแสความนิยมให้เพิ่มขึ้น 

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพระเครื่อง 

- โรงงานสร้างพระ นับว่าปัจจุบันมีการสร้างวัตถุมงคล

ต่าง ๆ ที่เกิดจากการว่าจ้างของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ โดย

เฉพาะกับวัดหลายแห่งในเมืองไทยที่มีพุทธพาณิชย์มาเกี่ยวข้อง 

การสร้างพระเครื่องหรือวัตถุมงคลขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 

แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคือการนำเงินที่ได้จากการเช่าบูชาพระเครื่องที่

ออกโดยวัดนั้นไปทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัดนั่นเอง ทำให้
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ธุรกิจการสร้างพระนั้น ค่อนข้างเติบโตได้ดีในสายธุรกิจพระเครื่อง 

และจะขาดไปเสียมิได้เลย พระเครื่องหลายหมื่นองค์เกิดจากการ

สร้างในโรงงานทั้งนั้น  

- ธุรกิจแผงพระ จากข้อมูลปัจจุบันพบว่าแผงพระในเมือง

ไทยนั้นมากกว่า 5,000 แผง โดยแผงพระส่วนใหญ่จะมารวมตัว

กันตามแหล่งสำหรับการเช่าบูชา หรือเรียกว่าตลาดนัดพระเครื่อง

ที่ตั้งอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด แผงพระ

ถือว่าเป็นที่นิยมของคนในวงการพระเครื่องที่ เริ่มต้นทำธุรกิจ

พระเครื่องอย่างจริงจัง การเปิดแผงพระนี้ไม่ถึงขนาดต้องมีทุน

มากมายนัก ลงทุนเพียงค่าเช่าพื้นที่เท่านั้น สามารถเคลื่อนย้าย

แผงพระได้สะดวก 

ธุรกิจแผงพระเครื่องมิได้มีเพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย

เท่านั้น แม้ในประเทศใกล้เคียงเอง เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง สหรัฐ

อเมริกา โดยเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซียนั้น พบว่ามีความนิยม  

ชมชอบในการเล่นพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังกัน

มากเช่นเดียวกับประเทศไทย ในสิงคโปร์พบแผงพระมากกว่า 300 

แผง ในมาเลเซียพบแผงพระได้ในเกือบทุกรัฐ กลุ่มคนที่พบว่าเล่น

พระเครื่องในประเทศต่าง ๆ เหล่านี้พบว่าเป็นคนเอเชียที่อพยพ

เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่และรวมตัวกันเพื่อตั้งแผงพระขึ้นมา อาจจะ

ต้องการวัตถุมงคลที่พึ่งพาในต่างแดนหรือเพราะความเชื่อความ

ศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วจึงมีการเล่นพระเครื่องในต่าง

ประเทศ ซึ่งกลายเป็นวัฒนธรรมที่ตกอยู่ในต่างแดนทำให้ชาว

ต่างชาติเริ่มสนใจและเข้าใจถึงการเล่นพระเครื่องมากขึ้น ตัวอย่าง
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มใีหเ้หน็ เชน่ ในแตล่ะปจีะมอีาจารยส์กัยนัตห์รอืเกจอิาจารยไ์ดร้บัเชญิ

ไปยังต่างประเทศโดยลูกศิษย์สายต่างประเทศท่านละหลาย ๆ 
เที่ยว หลาย ๆ ประเทศ 

- ร้านรับจำนำพระเครื่อง หรือที่เรียกกันว่า ธนาคาร
พระเครื่อง ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเจ้าของพระที่ต้องการเงิน
จากพระเครื่องที่ตนเองมีอยู่ ทว่ารู้สึกเสียดายไม่ต้องการขายออก
ไป จึงเกิดการจำนำพระเครื่องกันเกิดขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่า
สนใจไม่น้อย แต่ราคาพระเครื่องเมื่อเทียบกันระหว่างการขายขาด
กับการจำนำนั้นจะต้องมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติ ฉะนั้นการ
จำนำพระเครื่องจะไม่ค่อยนิยมกันมากนัก แต่ก็เป็นโอกาสให้กับ
ร้านที่เปิดรับจำนำพระเครื่องมีโอกาสได้พระเครื่องสวย ๆ ที่ได้มา
ในราคาไม่แพงนัก เพราะพระเครื่องจะมีโอกาสหลุดจำนำได้   
ถือเป็นอีกรายได้หนึ่งหากใครคิดจะเปิดรับจำนำพระเครื่องก็น่า
สนใจไม่น้อย 

- ร้านทำกรอบพระ หรือร้านเลี่ยมพระ ปัจจุบันจะเห็น
ว่ามีแผงร้านเข้ากรอบพระ หรืออัดกรอบพระกระจายตัวแทรก  
อยู่ตามแผงพระหรือตลาดนัดพระเครื่องอยู่ด้วยเสมอ ถือว่าเป็น  
ธุรกิจที่น่าสนใจไม่น้อย แต่ต้องอาศัยทั้งความชำนาญและฝีมือ   
ร า ค า ก รอบพร ะ ใ น ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะ ห ว่ า ง ห ลั ก สิ บ บ า ท ไ ป
จนถึงหลายพันบาท หากกรอบพระนั้นทำด้วยเงินหรือทองคำ 
ซึ่งราคากรอบพระนั้นขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ รูปแบบ และขนาดของ
พระเครื่อง ส่วนการเลี่ยมพระนั้นจะใช้พลาสติกในการเลี่ยมจะช่วย

กันน้ำได้ดีมากกว่าการใส่กรอบ แต่การเลี่ยมนั้นจะมีความสวยงาม

สู้การเข้ากรอบไม่ได้เลย  
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- ร้านถ่ายภาพพระเครื่อง เมื่อมีการซื้อขายพระเครื่อง

ผ่านทางโซเซียลเน็ตเวิร์กกันมากขึ้น หรือแม้แต่การเผยแผ่ภาพ

พระเครื่องไปยังสื่อต่าง ๆ ทั้งทางอินเทอร์เน็ต หนังสือ วารสาร 

เป็นต้น และเพื่อใช้ประกอบในการเสนอให้เช่าบูชาพระเครื่อง  

ใช้ประกอบการขอรับใบรับรองว่าพระเครื่ององค์นั้นแท้หรือไม่,  

ใช้ประกอบใบประกาศของงานประกวดพระเครื่อง-พระบูชา และใช้

เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีในกรณีที่พระเครื่ององค์นั้นถูก

โจรกรรม ภาพพระเครื่องจึงต้องมีความชัดเจน สวยงาม และเก็บ

รายละเอียดขององค์พระให้มากที่สุด เพื่อเป็นจุดสังเกตว่า 

พระเครื่ององค์ไหนมีจุดเด่น เอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะอย่างไร ซึ่ง

มีผลต่อการเล่นพระในวงการพระอย่างมาก จึงเกิดมีการจ้างวาน

ถ่ายภาพพระเครื่องขึ้นมาเพื่อให้เกิดความคมชัดของภาพถ่าย  

ซึ่งต้องอาศัยคุณภาพของกล้องและฝีมือของช่างภาพเป็นหลัก  

โดยปกตกิารรบัถา่ยภาพพระเครือ่งจะอยูร่ะหวา่งภาพละ 20-50 บาท 

ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษที่ใช้อัดภาพ 

ที่กล่าวมานี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนพระเครื่อง 

แต่หลักใหญ่ ๆ ของการลงทุนพระเครื่องที่จะนำเสนอในหนังสือ

เล่มนี้ คือ การลงทุนซื้อ-ขายพระเครื่องให้ได้ผลกำไร ไม่ว่าจะ

เป็นการเริ่มต้นเช่าบูชาโดยยังไม่มีแผงพระเป็นของตนเอง มาจนถึง

การเปิดแผงจร แผงประจำ และสามารถเปิดเป็นร้านพระเครื่องที่

เป็นหลักแหล่งขึ้นมาได้ในที่สุด หรือแม้แต่การเปิดร้านพระ

ออนไลน์ ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายอย่างเต็มตัว หลักวิธีการ  

ขั้นตอน หรือกระบวนการต่าง ๆ ที่ถูกนำเสนอนั้น จะทำให้เข้าใจ
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ได้เป็นอย่างดีว่า จะเริ่มต้นลงทุนพระเครื่องจริง ๆ จัง ๆ นั้น จะ

ต้องเริ่มต้นจากตรงไหนเป็นอันดับแรก และจะต้องสรุปสิ้นสุด ณ 

จุดไหน จึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จกับธุรกิจพระเครื่องได้ 

โดยขอให้ท่านศึกษาให้เข้าใจจริงถึงหลักการสำคัญ ๆ ก่อน จาก

นั้นจึงเริ่มลงมือสู่ภาคสนาม ทดลอง ให้มีประสบการณ์แล้วจึงเริ่ม

ต้นลงมืออย่างจริงจัง แม้ว่าการลงทุนพระเครื่องจะไม่มีหลักสูตร

แบบเบ็ดเสร็จ แต่การนำเสนอนี้ก็พอทำให้ท่านเริ่มต้นลงทุนได้

อย่างมีความรู้ เกิดความชำนาญในเบื้องต้น เป็นโอกาสในการ

ศึกษา ฝึกทักษะ ความเชี่ยวชาญจนสามารถก้าวหน้าในธุรกิจ

พระเครื่องได้ในวันข้างหน้า 

การแข่งขันในธุรกิจพระเครื่อง  

หากจะพูดถึงคู่แข่งนั้น การทำการค้าพระเครื่องนั้นไม่ได้

แข่งขันกันเองในตลาด แต่จะเป็นลักษณะของการเอื้อเฟื้อทางธุรกิจ

มากกว่า จะสังเกตว่า แผงพระ และร้านค้าตามศูนย์พระเครื่องใน

ที่ต่าง ๆ นั้นจะตั้งวางติดกันในจำนวนมาก แต่ทำไมพวกเขาถึงยัง

อยู่ได้ นี่คือการแสดงให้เห็นว่า การซื้อ-ขายพระเครื่องเป็นความ

เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ เพราะบางร้านบางแผงไม่ได้มีพระเครื่อง

ได้ครบทุกรุ่นเสมอไป บางร้านมีพระรุ่นหนึ่ง แต่ไม่มีอีกรุ่นหนึ่งที่

ลูกค้าต้องการ เมื่อลูกค้าถามหาพระเครื่องรุ่นที่ไม่มีอยู่ในร้าน 

เจ้าของร้านก็จะแนะนำหรือสอบถามไปยังร้านพระเครื่องร้านอื่นที่

รู้จักมักคุ้นกันเพื่อให้ลูกค้าได้พระเครื่องรุ่นที่ต้องการ อย่างนี้

เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม ธุรกิจชนิดนี้ ควรเริ่มต้นจากความสนใจ

ความชอบใจในพระเครื่องเป็นหลัก เพราะความชอบ ความสนใจนี้

จะทำให้เราได้ศึกษาและเข้าถึงพระเครื่องอย่างถ่องแท้ เป็นผลต่อ

การสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างดี เพราะหากท่านมีพระหนึ่งองค์

ที่แขวนคออยู่ จากนั้นก็ศึกษาถึงที่มาที่ไปของพระเครื่ององค์นั้น 

ใครเป็นผู้สร้าง ปี พ.ศ. ที่สร้าง จำนวนการสร้าง กระแสความ

นิยม จากนั้นก็หาข้อมูลของราคาประเมินในปัจจุบัน หลังจากนั้น

พระเครื่องที่แขวนอยู่ในคอท่านจะเริ่มเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจ

พระเครื่องได้ทันที ส่วนวิธีการหรือขั้นตอนทำอย่างไรนั้น ขอให้

ท่านค่อย ๆ ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอไว้ใน  

เล่มนี้ แล้วท่านจะสามารถมองเห็นโอกาสการลงทุนสไตล์

พระเครื่องให้รวยได้อย่างเข้าใจและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด 
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หนังสือขายดีของสำนักพิมพ์ THINK GOOD 

สำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการกุศล และในโอกาสต่างๆ 
ติดต่อได้โดยตรงกับทางสำนักพิมพ์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2462-7050-2 ต่อ 106 

e-mail: info@kid-dd.com สำนักพิมพ์คิดดี - THINKGOOD 

ลงทุนสไตล์วิชัยทองแตง

จากแมงเม่าไต่เต้าสู่เซียนหุ้น

จากทนายความมือทอง สู่เซียนหุ้นหมื่นล้าน 

ไขรหัสลับสู่ความสำเร็จ
The Last Masterpieces 

หนทางลัด สู่ความร่ำรวยในตลาดหุ้นที่คุณ
ทำได้ การลงทุนมีความเสี่ยง แต่ในความเสี่ยงมี
โอกาสรออยู ่ยามเมือ่ลมพดัแรง แมแ้ตไ่กง่วงกย็งับนิได้ 

เรียนรู้เซียนแล้วคุณจะเป็นเซียน

ผู้เขียน :  วิชัย ทองแตง 

ราคา  :  250 บาท 

ผู้เขียน :  วลัย ชูธรรมธัช รวบรวม เรียบเรียง 

ราคา  :  200 บาท 
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