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บทคัดย่อ 

กิจกรรมทางศาสนาของคนไทยชาวพุทธเกี่ยวข้องกับการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่ง
เป็นเศรษฐกิจฐานรากของไทย มีจ านวนเม็ดเงินมหาศาลไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลและส านักงาน
สถิติแห่งชาติไม่ได้เก็บข้อมูลเชิงตัวเลขไว้เป็นเชิงประจักษ์ พอถึงเทศกาลประจ าปี (ไม่นับรวมงานวัดต่าง ๆ) จะ
มีหน่วยงานของภาครัฐและสื่อส านักต่าง ๆ คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินจ านวนเท่าไร การจัดงานเทศกาลประจ าปี
ของวัดมีเม็ดเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอย เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา พุทธ
สถานเก่าแก่ ท าให้คนในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม มีรายได้ มีงานท า ลดอัตราการว่างงาน ลดอัตราการย้ายถิ่น 
และลดปัญหาชุมชนแออัดในชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ธุรกิจพุทธพาณิชย์ท าให้เกิดการกระจาย
รายได้ การจ้างงาน อัตราการมีงานท า เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ เช่น ร้านสังฆภัณฑ์ โรงงานหล่อ
พระพุทธรูป โรงงานปั๊มพระผง-พระเหรียญ โรงงานท าบาตร โรงงานท าตาลปัตร โรงงานท าย่าม ชุมชนท ามุก
ประดับตาลปัตร ชุมชนบ้านบาตร เป็นต้น วัดในศาสนาพุทธกลายเป็นจุดสนใจและนิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเดินทางมาเยี่ยมชมความงามของศาสนสถาน เช่น วัดโพธิ์ วัดสุทัศน์ ฯลฯ การ
กระจายเศรษฐกิจเชิงพุทธที่ซ่อนเร้น ท าให้เศรษฐกิจฐานรากมีก าลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินจาก
กิจกรรมทางศาสนาที่ได้เงินปัจจัยจากการบริจาค จากความศรัทธาและความเชื่อ ไปสู่การจ้างงาน การมีงานท า 
และการมีรายได้ ของคนในชุมชน ท้องถิ่น และสังคมนั้น ๆ 
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Abstract 

An activity of religion of Thai Buddhists about economic distribution of the nation is 
the grassroots economy of Thai people, has much money to flow into the economic system 
that government and national statistics bureau cannot record the numbered data. For the 
annual tradition (not include monastery fairs) will have the unit of government sector and 
other medias forecasted the numbers of money. The annual tradition activity of temples 
will have much money to flow in the economic system like spending, Buddhist tourism 
business for ancient Buddhist places that make the community people, local people and 
society having the income, have the job , to reduce the unemployment, to stop migration 
and to solve the slum community settlement of the people  in Bangkok and surroundings. 
Buddhist commercial business creates the income distribution, employment, , have the jobs 
and to have the business related to Buddhism like Sangha products shop, Buddha image 
melting factory, Buddha statue production factory, black bowl production factory,  Leaf 
palm production factory, Monks’ bag production factory, Leaf palm decoration community, 
black bowl community etc. The temple in Buddhism becomes the interesting point and 
popularity of Thai and foreign tourists for coming to see the beauty of religious places like 
Wat Pho, Wat Suthas etc. The hidden Buddhist economy distribution makes the grassroots 
economy having the economy movement with money from religious activity that getting 
from donation, from the faith and belief to employ and to have the job and income 
distribution of people in the local community and society. 
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตรากับนับถือพระพุทธศาสนามากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน คิดเป็น

ร้อยละ 94.6 ของประชากรทั้งประเทศ (ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2557) ส่วนใหญ่นับถือนิกายเถร
วาทซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสนาประจ าชาติของไทยโดยพฤตินัย แม้ว่าจะไม่ได้มีการบัญญัติในรัฐ ธรรมนูญของ
ราชอาณาจักรไทยฉบับใดเลยก็ตาม ทั้งนี้ประเทศไทยยังได้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยการประชุม
ชาวพุทธนานาชาติ มีมติให้ “พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม” เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 10 พฤษภาคม 2560) จากความคิดเห็นที่ว่าประเทศ
ไทยมีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เนื่องจากมีคณะสงฆ์ท้ังที่เป็นเถรวาทหรือหินยาน 
และมหายาน ในประเทศไทยจ านวนมากที่ท ากิจของสงฆ์และการเผยแผ่ศาสนารวมกัน นอกจากนั้นยังมีลัทธิ
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และนิกายต่าง ๆ อีกจ านวนมาก มีมหาเถรสมาคมเป็นหน่วยงานองค์กรสงฆ์คอยดูแลความเรียบร้อย ตาม
กิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ 
ด้านการเผยแผ่ และด้านสาธารณสงเคราะห์ กิจกรรมทางศาสนาของคนไทยชาวพุทธเกี่ยวข้องกับการกระจาย
รายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงเป็นเศรษฐกิจฐานรากของไทย มีจ านวนเม็ดเงินมหาศาลไหลเวียนในระบบ
เศรษฐกิจที่รัฐบาลและส านักงานสถิติแห่งชาติไม่ได้เก็บข้อมูลเชิงตัวเลขไว้เป็นเชิงประจักษ์ พอถึงเทศกาล
ประจ าปี (ไม่นับรวมงานวัดต่าง ๆ) จะมีหน่วยงานของภาครัฐและสื่อส านักต่าง ๆ คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงิน
จ านวนเท่าไร เช่น บั้งไฟพญานาคเทศกาลออกพรรษา จังหวัดบึงกาฬ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 5 ตุลาคม 
2560) ท่องเที่ยวไทยทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ชมโบราณสถานเก่าแก่ ภาพจิตกรรมฝาผนังตามวัดเก่า เป็นต้น 
กิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีเม็ดเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอย เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ศาสนา พุทธสถานเก่าแก่ ท าให้คนในชุมชนมีรายได้ มีงานท า ลดอัตราการย้ายถิ่น และลดปัญหาชุมชนแออัด
ในชุมชนเมือง ศาสนาพุทธสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซ่อนเร้นการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็น
เศรษฐกิจฐานรากท่ีนักเศรษฐศาสตร์ไทยไม่ค่อยใส่ใจและมองข้าม 

การกระจายเศรษฐกิจแบบพุทธพาณิชย์ 
พิธีกรรม ธุรกิจพุทธพาณิชย์ การท าบุญ เช่น ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ถวายสังฆทาน เป็นต้น เป็นเพียง

เปลือกหรือกะพ้ีของศาสนาพุทธ แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าของกลุ่ม
คนระดับล่างจนถึงระดังกลาง ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจที่ซ้อนเร้นในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน 
และนอกจากนั้นในประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ เช่น 
ร้านสังฆภัณฑ์ โรงงานหล่อพระพุทธรูป โรงงานปั๊มพระผง-พระเหรียญ โรงงานท าบาตร โรงงานท าตาลปัตร 
โรงงานท าย่าม ชุมชนท ามุกประดับตาลปัตร ชุมชนบ้านบาตร เป็นต้น ธุรกิจและชุมชนเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับ
ศาสนาพุทธ มีรายได้จากการท าสิ่งของถวายพระสงฆ์-สามเณร ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย
หลายแห่งให้ความสนใจศึกษาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ ซึ่งได้ มีงานวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบและวิธีการทางธุรกิจกับพุทธพาณิชย์ในสถาบันพระพุทธศาสนา” โดยระบุว่า “พุทธพาณิชย์” ก็คือ
การค้าที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา และมีพุทธพาณิชย์ในหลายรูปแบบและวิธีการ ซึ่งมีเป้าหมายคือการสร้าง
รายได้และแสวงหาก าไร จึงต้องมีกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมพุทธพาณิชย์ตามกลไกของตลาดในระบบทุนนิยม 
เช่นการเชิญชวน ขายตรง การโฆษณา เพื่อสร้างกระแสให้เกิดความต้องการและน าไปสู่เป้าหมายคือรายได้และ
แสวงหาก าไร วิธีการในการท า “ธุรกิจพุทธพาณิชย์” ของบรรดาวัดต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นความต้องการให้
พุทธศาสนิกชนเข้ามาซื้อหาและครอบครอง ซึ่งทุกกิจกรรมของวัด ล้วนมีเป้าหมายเพ่ือสร้างรายได้และแสวงหา
ก าไร โดยเฉพาะมีการสร้างต านานการตลาดที่ชวนให้หลงใหล เชื่อในอิทธิฤทธิ์ และผลบุญจากอานิสงส์ของการ
ท าบุญ ที่ส าคัญแค่การสร้างพระใหญ่ ก็ยังท าให้เกิดสารพัดกิจกรรมที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ตามมาได้ทั้งวัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง (วีรยุทธ เกิดในมงคล, 2560, 37-42) 

การกระจายเศรษฐกิจแบบการเคารพบูชาเครื่องรางของขลัง 
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เครื่องราง หมายถึง ของที่นับถือว่าป้องกันอันตราย ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ 
เหล็กไหล เป็นต้น 

ของขลัง หมายถึง สิ่งที่มีอ านาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าอาจบันดาลให้ส าเร็จได้ดังประสงค์ (พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

พฤติกรรมความเชื่อของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบันมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังอยู่
เป็นจ านวนมากและเป็นที่แพร่หลาย ชาวพุทธมักนิยมพกพาเครื่องรางของขลังติดตัวตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือยึด
เหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญก าลังใจ ท าให้รู้สึกอุ่นใจ ปลอดภัยจากภยันตรายรอบตัวที่อาจจะเกิดข้ึน เพราะความเชื่อ
ต่อเครื่องรางของขลังที่ว่าสามารถป้องกันคุ้มครองได้ และยังให้โชคลาภ โดยเฉพาะด้านพาณิชย์ซึ่งสามารถ
สังเกตได้จากร้านค้าต่าง ๆ จะนิยมบูชานางกวัก หรือกุมารทอง เพ่ือท ามาค้าขายให้เจริญรุ่งเรือง (โรสิตา แสง
สกุล, 2550, บทคัดย่อ) ทัศนคติและความเชื่อในสังคมไทยปัจจุบันมีความเชื่อเรื่องวัตถุมงคลค่อนข้างสูง ทั้งยัง
เชื่อมั่นในอานุภาพของวัตถุมงคลที่ได้รับการปลุกเสกจากพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และเข้าใจว่าวัตถุมงคล
เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนา จึงได้ยอมรับและศรัทธาต่อวัตถุมงคลอย่างสนิทใจ (พระมหามนตรี วลฺลโภ (ป้อม
สุข), 2542, บทคัดย่อ) เครื่องรางของขลังได้รับความนิยมและเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งในสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน ซึ่งถือได้ว่าเครื่องรางของขลังเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพ่ือท าให้เกิด
ก าลังใจและรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ในสังคมไทยนิยมสะสมและห้อยพระเครื่องทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพ่ือให้
เกิดสิริมงคลต่อชีวิตตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา จนเกิดธุรกิจการสร้างพระเครื่อง แลกเปลี่ยน เช่า บูชาพระ
เครื่อง โรงงานผลิตพระเครื่อง เป็นต้น เคยมีการประเมินมูลค่าของธุรกิจพระเครื่อง ปี 2550 ธุรกิจที่มีฐานบน
ความศรัทธาเช่าวัตถุมงคล พระเครื่องบูชา มีมูลค่าถึง 40,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2550) และมี
ความไปได้สูงที่มูลค่าของธุรกิจบนความศรัทธาจะสูงขึ้นมากกว่าเดิม นอกจากนั้นยังมีธุรกิจต่อเนื่องอ่ืน ๆ เช่น 
ธุรกิจสร้างพระ นิตยสารพระเครื่อง ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจป้ายไวนิล เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดวงเงินสะพัดในระบบ
เศรษฐกิจฐานรากของไทย 

ภาพที่ 1  แผงพระเครื่องและตลาดพระเครื่อง 
ที่มา : ไตรเทพ ไกรงู, 2554. 
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ตลาดพระเครื่องท่าพระจันทร์ เป็นศูนย์รวมพระเครื่องและผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระเครื่อง พระบูชา 
รวมทั้งของเก่าทุกชนิด เป็นแหล่งขายส่ง-ขายปลีกอุปกรณ์ส าหรับพระเครื่อง เช่น ตลับพระเครื่อง สร้อย ข้อมือ 
ก าไล ตะกรุด ประค า กล้องส่องพระ อุปกรณ์อัดกรอบพระเครื่องกันน้ า กรอบรูปพระเกจิอาจารย์ เป็นต้น 
(กิตติศักดิ์ ธรรมวโรกุล, 2558, บทคัดย่อ) มีการซื้อมาขายไปเหมือนกับตลาดทั่วไป เซียนพระสามารถน าพระ
เครื่องเก่าแก่ พระบูชา หรือพระเครื่องยอดนิยม ปล่อยเช่าหรือเช่าบูชาจากตลาดแห่งนี้ได้ นอกจากนั้นการเกิด
ธุรกิจเครื่องรางของขลังน าไปสู่การเกิดการจ้างงาน ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจชุมชน ภาวการณ์มีงานท า เช่น แผง
เช่าพระ แผงขายอุปกรณ์เสริมเก่ียวกับพระเครื่อง ร้านขายสร้อยคอ ร้านขายตลับสแตนเลสพระเครื่อง ร้านอัด
กรอบพระกันน้ า โรงงานหล่อพระพุทธรูป โรงงานปั๊มพระเหรียญ-พระผง เป็นต้น รวมไปถึงร้านขายอาหารต่าง 
ๆ เช่น ร้านน้ า ร้านอาหารตามสั่ง ร้านขายผลไม้ เป็นต้น ซึ่งให้บริการขายให้กับคนในตลาดพระเครื่องท่า
พระจันทร์ ท าให้มีเงินหมุนเวียนในตลาดแห่งนี้ในแต่ละวันมีเม็ดเงินจ านวนมาก 

ปัจจุบันธุรกิจพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ได้ขยายฐานการผลิตไปสู่ชุมชนเขตนอกเมือง ไม่ได้
กระจุกตัวอยู่เพียงแค่ตลาดพระเครื่องท่าพระจันทร์เท่านั้น โรงหล่อพระพุทธรูปกระจายตัวรอบ ๆ ปริมณฑล 
เพ่ือป้องกันการร้องเรียนจากการหล่อขึ้นรูปพระพุทธรูป โรงหล่อพระเหรียญ-พระผง กระจายตัวอยู่ทั่วไปทุก
จังหวัด แหล่งโรงงานกระจุกตัวมากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  นอกจากนั้น
ตลาดพระเครื่อง แผงพระเครื่อง มีการเปิดตลาดพระเครื่องในศูนย์การค้าใหญ่ ๆ เช่น เซ็นทรัล  เดอะมอลล์ 
โลตัส เป็นต้น ท าให้ธุรกิจพระเครื่อง เครื่องรางของขลังมีการหมุนเวียนรายได้จากการรับเช่า -ปล่อยเช่าพระ
เครื่อง เป็นจ านวนเม็ดเงินจ านวนมาก 

ธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากธุรกิจพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ได้แก่ ธุรกิจป้ายโฆษณา นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ ธุรกิจเครื่องสแตนเลส เป็นต้น ธุรกิจป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ถือเป็นธุรกิจอันดับแรก ๆ ที่ได้รับ
ประโยชน์จากธุรกิจพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ดังจะเห็นได้ค าสั่งของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2560 ห้ามวัดต่าง ๆ ติดแผ่นป้ายโฆษณาพระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคล เทวรูป อ้างอิงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ 
งดขึ้นป้ายงานพุทธาภิเษก ท าให้ร้านป้ายโฆษณาในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับผลกระทบสูญเสียเงินหมุนเวียนใน
ธุรกิจป้ายโฆษณา วันละ 3 – 5 ล้านบาท/วัน (หนังสือพิมพ์ข่าวสด, 2560) ซึ่งถ้าหากวิเคราะห์เชิงการกระจาย
รายได้ทางเศรษฐกิจตามหลักมหาภคก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ส่งผลกระทบต่อ
ภาวการณ์จ้างงานของเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากค าสั่งจากประกาศท าให้ส่งผลกระทบต่อการเนินชีวิตของ
ประชาชน มีรายได้จากการประกอบธุรกิจลดลง ท าให้ลูกจ้างและผู้มีส่วนได้เกี่ยวกับธุรกิจป้ายโฆษณากระทบต่อ
รายได้ที่ได้รับไปด้วย เช่น พนักงานออกแบบป้าย พนักงานติดป้าย เจ้าของอุปกรณ์ติดป้าย เป็นต้น 
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ภาพที่ 2  ความเชื่อการห้อยพระของคนไทยเพ่ือเป็นสิริมงคล 
ที่มา : Sanook Horoscope.com, 2560. 

การกระจายเศรษฐกิจแบบการท าบุญ 
ความเชื่อเรื่องการท าบุญของพุทธศาสนิกชนที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ฝึกหัดและปลูกฝังการ

ท าบุญคือการท าดีเพ่ือให้ได้สิ่งที่ดีต่อชีวิตและครอบครัวทั้งในปัจจุบันชาติ และอนาคตชาติ บุญท าให้จิตผ่องใส 
ด้วยความปลื้มปิติ มีสมาธิ มีความสุข และถือว่าเป็นการบริจาคทานเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ตามความเชื่อเรื่อง
บารมี 10 ทัศ คือ การบริจาคทานเหมือนกับพระเวสสันดรในชกดกของพระพุทธศาสนา ซึ่งการท าบุญของ
ศาสนาพุทธต้องประกอบไปด้วยปัญญาและศรัทธา ทั้งสองอย่างนี้ต้องประกอบกันเสมอในการท าบุญทุกครั้ง 
พระพุทธศาสนาเชื่อว่านรกและสวรรค์นั้นมีจริง คนที่สร้างบาปหรือท าความชั่วโดยส่วนเดียวตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันจนถึงตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอน ส่วนคนที่สร้างบุญหรือท าความดีโดยส่วนเดียว
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตายไปแล้วยังไม่สิ้นกิเลส จะต้องไปเกิดในสวรรค์อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับผู้ใดท า
ปัจจุบันแต่เคยสร้างบาปไว้ในอดีตถ้าบาปกรรมให้ผลก่อนตายไปก็เกิดในนรก ส่วนผู้ใดท าบาปในปัจจุบันแต่เคย
ท าบุญไว้ในอดีตถ้าบุญกรรมให้ผลก่อน ตายไปก็จะเกิดในสวรรค์ (สมคิด เหลาฉลาด, 2542, 31) ปัจจุบัน
รูปแบบของการท าบุญมีหลากหลายรูปแบบให้พุทธศาสนิกชนได้เลือกท าบุญ เช่น การรักษาศีลในวันพระ 8 ค่ า 
14 ค่ า และ 15 ค่ า ท าบุญตักบาตร ท าบุญขึ้นบ้านใหม่ ท าบุญบวชอุปสมบท เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักค า
สอนเรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 3 คือ หลักการท าความดี 3 อย่าง ประกอบไปด้วย ทาน ศีล และภาวนา (บุญหนา จิ
มายัง, 2545, 1) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเชื่อและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีใจแน่วแน่ฝักใฝ่ใน
พระพุทธศาสนาจักต้องท าให้ได้ครบทั้ง 3 อย่าง และในปัจจุบันมีรูปแบบในการท าบุญที่หลากหลายตอบสนอง
ความต้องการ ความสะดวกสบายของผู้คนยุคโลกดิจิทัลที่ต้องการรวดเร็ว ประหยัดเวลา ท าให้เกิดรูปแบบการ
ท าบุญหลากหลาย (วีรยุทธ เกิดในมงคล, 2560, 47) ดังนี้ 

1. การท าบุญด้วยการบูชาเคารพรูปปั้น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
2. การท าบุญด้วยพิธีกรรม ชักชวนให้เข้าร่วมพิธีกรรมเพ่ือให้เกิดสิริมงคล เกิดความราบรื่นต่อชีวิต

และครอบครัว 
3. การท าบุญด้วยการบริจาคกับตู้บริจาค และเครื่องเสี่ยงทาย
4. กาท าบุญด้วยการร่วมสร้างวัตถุมงคล พระพุทธรูป หนังสือสวดมนต์ บริจาคโลงศพ
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5. การท าบุญด้วยการสร้างสาธารสมบัติ เช่น ศาลาการเปรียญ อุโบสถ วิหาร ลานวัด เจดีย์
6. การท าบุญด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือ และการท าบุญซื้ออาหรให้สัตว์ต่าง ๆ เช่น แพะ แกะ
รูปแบบการท าบุญของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยแฝงไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธา ความ

หลงใหล และความลุ่มหลง ซึ่งเป็นเส้นบางระหว่างความศรัทธาและความหลงโดยแยกกันแทบไม่ออก แต่ทั้งนี้
รูปแบบการท าบุญลักษณะต่าง ๆ เป็นการสร้างรายได้ การหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน สร้าง
งานให้คนในชุมชนมีงานท า สามารถสร้างงานในชุมชนบนพื้นฐานของความเชื่อและความศรัทธาในรูปแบบของ
ศาสนา ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเก็บข้อมูลสถิติขั้นพ้ืนฐาน รายได้ของ
ครัวเรือน ไม่ได้ให้ความสนใจกับเศรษฐกิจที่ไหลเวียนอยู่กับประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนามากนัก เพราะเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมางานพิธีกรรม ประเพณี และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา
จะพูดถึงในแง่ของความเชื่อ ความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจ และลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการประสาน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนต่าง ๆ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพียงเท่านั้น ไม่ได้มองถึงเรื่องธุรกิจ การสร้าง
งาน รายได้ หรือจ านวนเงินที่ต้องได้รับเมื่อท างานใช้แรงงาน เพราะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มองเรื่องบุญเป็น
ที่ตั้ง ได้ท ามาก มีส่วนร่วมมาก ยิ่งได้บุญมาก โดยการท าบุญส่วนใหญ่จะผ่านการใช้แรงกาย แรงใจ ช่วยกันท า
จนกิจกรรมงานนั้น ๆ ประสบความส าเร็จ 

ปัจจุบันการท าบุญได้เปลี่ยนวิถีและรูปแบบจากอดีตไปอย่างสิ้นเชิง ความเชื่อที่ท าบุญด้วยก าลัง
แรงใจและแรงกายได้ลดน้อยลง เปลี่ยนค่านิยมการท าบุญไปเป็นในรูปแบบของการบริจาคทาน บริจาคเงินเพื่อ
การกุศล บริจาคเพ่ือสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงเรียน ศาลาการเปรียญ อุโบสถ วิหาร เป็นต้น การท าบุญด้วยเงิน
จึงบังเกิดขึ้น มีความเชื่อว่าบริจาคมากได้บุญมาก บริจาคน้อยได้บุญน้อย ถึงแม้ว่าพระสงฆ์หลาย ๆ รูปจะมีการ
เทศนาธรรมให้ทราบอยู่บ่อยครั้งว่า การท าบุญจะท ามากหรือท าน้อยก็ได้อานิสงส์เท่ากัน หากแต่ความเชื่อของ
คนธรรมดาทั่วไปได้มีการปลูกฝังความเชื่อแบบนี้ผ่านผู้คนที่มีประสบการณ์การท าบุญมากแล้วประสบ
ความส าเร็จ ร่ ารวย ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน เป็นต้น จึงท าให้ยิ่งสร้างความเชื่อเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น 
ปัจจุบันมีงานวิจัยหลายเล่มที่พูดถึงธุรกิจพุทธพาณิชย์ในศาสนาพุทธ มีจ านวนเม็ดเงินมหาศาลที่ไหลเวียนใน
ระบบ ซึ่งรายได้ที่มีการไหลเวียนไม่ใช่ธุรกิจมืด (dark market) แต่เป็นธุรกิจที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปเก็บ
ข้อมูลเชิงสถิติที่เป็นที่ประจักษ์ได้นั่นเอง ตัวอย่างของการกระจายรายได้ที่ซ่อนเร้นในระบบเศรษฐกิจไทยของ
พระพุทธศาสนา เช่น การท าบุญด้วยการสร้างสาธารสมบัติ เช่น ศาลาการเปรียญ อุโบสถ วิหาร ลานวัด เจดีย์ 
ซึ่งจะเห็นการก่อสร้างตามวัดวาอารามต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ถ้ามองผ่านไปโดยทั่ว ๆ ไป ก็จะมองเห็นเป็น
เพียงแค่การเรี่ยไร บริจาคทรัพย์ เพ่ือสร้างวัตถุสถานหรือศาสนสถานที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาพุทธเพียง
เท่านั้น แต่ถ้าหากมองด้วยมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จะเห็นได้ว่าการท าบุญรูปแบบนี้ เป็นการกระจาย
รายได้ เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่น ลดปัญหาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น การ
สร้างอาคารหรือศาลาการเปรียญของวัดส่วนใหญ่ได้งบประมาณจากการบริจาคของญาติโยม เมื่อได้เงินมาแล้ว
ก็มีการสั่งซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก และอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ตามร้านต่าง ๆ ที่สามารถต่อรองราคาและ
คุยกันได้ มีการจ้างช่างก่อสร้างหรือให้มีการประมูลรับเหมาก่อสร้างจากช่างในท้องถิ่นหรือช่างที่รู้จักคุ้นเคยกัน 
เมื่อก่อสร้างเสร็จก็จะมีพิธีฉลอง สมโภช ท าบุญ เช่น การจองเสา จองประตู จองหน้าต่าง เป็นต้น มีการจ้าง
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มหรสพ หนังกลางแปลง วงดนตรี หรือหมอล า มาฉลองในงานเพ่ือสร้างความบันเทิงให้แก่คนในชุมชน (ซึ่งยัง
ไม่นับรวมไปถึงร้านขายของ เช่น ขนม น้ าปั่น ลูกชิ้น เหล้า เบียร์ ที่ขายตามเวลามีงานมหรสพ) สิ่งเหล่านี้ถือได้
ว่าเป็นการกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจที่ซ่อนเร้นโดยการขับเคลื่อนจากศาสนาพุทธ จนท าให้ประชาชนมี
รายได้ มีงานท า มีความอ่ิมอกอ่ิมใจ อิ่มบุญ และสนุกสนาน ผ่อนคลายจากการท างานหนักตลอดปี ซึ่งอธิบาย
ด้วยรูปภาพการกระจายรายได้ ดังนี้ 

การกระจายเศรษฐกิจแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา 
ปัจจุบันวัดกลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวตามความนิยมของชาวต่างชาติ ในการเดินทางมาเยี่ยม

ชมความงามของศาสนสถาน เช่น วัดโพธิ์ วัดสุทัศน์ ฯลฯ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมความงาม ท าให้วัดสามารถ
เก็บค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยวได้ อีกท้ังนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น กระแสความนิยมในเรื่องการ
ท าบุญไหว้พระ 9 วัด ที่ดึงดูดให้คนเดินทางไปวัดต่าง ๆ เพื่อกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ให้ได้ 9 วัด ใน 1 
วัน ด้วยเชื่อว่าการท าบุญได้ 9 วัดใน 1 วันจะได้อานิสงส์มาก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการแสวงหา
รายได้เข้าวัดด้วยการสร้างจุดเด่นต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม  ส่งผลให้มีการสร้างวัดให้ดูโอ่
อ่า สวยงามดุจปราสาทราชวัง การสร้างรูปประติมากรรมภาพเหตุการณ์ตามพุทธประวัติ เช่น สังเวชนียสถาน 4 
ต าบล สัตตมหาสถาน จ าลองพระธาตุอินแขวนจ าลอง รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ หรือสร้างพระเกจิ รูปสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ขนาดใหญ่เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาสักการบูชา ท าให้บางวัดต้องจัดสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกไว้พร้อม มีห้องน้ าสะอาดติดแอร์ มีตลาดให้จับจ่ายใช้สอย (MGR Online, 1 พฤศจิกายน 2560) 

การท าบุญ 
สร้างพระอุโบสถ 

รายได้จากศรัทธา 
ของประชาชน 

- ทอดผ้าป่า 
- ทอดกฐิน 
- บริจาคส่วนตัว 

ร้านขายอุปกรณ์
ก่อสร้าง 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

งานฉลองสมโภช 
การจองเสา/
ประตู/หน้าตา่ง 

บ่อทราย 
ผู้ประกอบการ 

คนงานรับจ้าง 

โรงเหล็ก 

โรงปูน 

เตาอิฐ 

รายได้/ซ้ือสินค้าและบริการ 

หัวหน้าคนงาน 

ช่างก่อสร้าง 

รับจ้างรายวัน 

งานมหรสพ 

ของที่ระลึก 

รายได้/ซ้ือสินค้าและบริการ 

- หัวหน้าวง 
- นักร้อง/หางเครื่อง 
- เวที/เครื่องเสียง 
- ช่างแต่งหน้า ฯลฯ 

- หัวหน้าวง 
- นักร้อง/หางเครื่อง 
- เวที/เครื่องเสียง 
- ช่างแต่งหน้า ฯลฯ 

รายได้/ซ้ือสินค้า 
และบริการ 

ความเชื่อ/ความศรัทธา 

ภาพที่ 3  การกระจายรายได้จากรูปแบบการท าบุญสร้างศาสนสถาน 
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ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากนิยมเดินทาง
ไปวัด เพ่ือร่วมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม ฯลฯ ดังจะเห็นจากการเดินทางเชิงพุทธศาสนาได้แพร่หลาย
ไปในนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งมักใช้ช่วงเวลาวันหยุดเทศกาลโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันส าคัญทางศาสนาจะมีการ
ถือศีลปฏิบัติธรรมและประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนได้เล็งเห็นผลประโยชน์จึงเริ่มมีการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง 
หรือเข้ามาใช้พ้ืนที่ของวัดในการประกอบอาชีพดังกล่าวมากขึ้น (จุฑาภรณ์ หินซุย และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์, 
2557, 50) วัดมีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง ความหลากหลายของรูปแบบของวัดนอกจากจะเป็นทางเลือกใน
การเข้าถึงหลักธรรมค าสอนทางศาสนาพุทธ และยังสามารถสร้างเสน่ห์เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งวัดจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (มาโนช 
พรหมปัญโญ และคณะ, 2556, 39)  

ภาพที่ 4  ความเชื่อการห้อยพระของคนไทยเพ่ือเป็นสิริมงคล 
ที่มา : suvarnabhumiairport.com, 2560. 

จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวในปัจจุบันได้หันมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก 
ถึงแม้ว่าส านักงานสถิติแห่งชาติจะไม่ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาเป็นเชิง
ประจักษ์ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ หากแต่ก็มีนักส ารวจและนักวิจัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้วัดต่าง ๆ ไว้ได้
เป็นบางส่วน ในปี 2556 วัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะวัดที่มีต านานองค์พระธาตุ วัดที่มี
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดที่มีจุดเด่นที่มีการจัดปฏิบัติธรรม มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ช่วง
เทศกาลหรืองานนมัสการจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุดประมาณ 200,000-300,000 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สูงสุด 10,000-100,000 บาท รายได้ที่ได้รับมานั้นจะน าไปบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด รวมทั้ง
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น มอบทุนการศึกษา สร้างสถานีอนามัย ป้อมต ารวจ อาคารผู้ป่วยตามโรงพยาบาล 
เป็นต้น (แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, 2556, 143) เป็นการน าเงินรายได้จากการบริจาคของศรัทธาประชาชน และ
รายได้จากการท่องเที่ยวไปท าประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม หากมองในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ จะเห็นได้
ว่าเป็นการกระจายรายได้ที่ได้มาจากการท่องเที่ยวหรือจากศรัทธาของประชาชนคืนสู่สังคมและชุมชน เป็นการ
กระจายรายได้ เป็นการจ้างงาน สร้างงานให้คนในชุมชน เช่น การสร้างสิ่งก่อสร้าง อนามัย อาคารผู้ป่วยตาม
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โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการ (welfare) จากศาสนาสู่สังคม ตามหลักค าสอนของศาสนาพุทธ คือ 
ทายก หรือ ทายิกา คือ ผู้ให้ เป็นการแบ่งเบาภาระสวัสดิการจากรัฐบาลที่มีไม่ครอบคลุมมากนัก 

สรุป 
ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส าคัญต่อการกระจายเศรษฐกิจเชิงพุทธ การ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพราะมีแนวคิดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มั่งคั่ง และยังเป็นการช่วยเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันของคนในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ด้วยเหตุ
ดังกล่าวนี้ จึงมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่แสดงให้ เห็นในชุมชน 
เพ่ือสร้างแรงดึงดูดและน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นการกระจายเศรษฐกิจเชิงพุทธที่ซ่อนเร้นที่ไม่ได้
ปรากฏชัดเจนตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนและส่งเสริมรณรงค์ตามสื่อประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ วิทยุ เป็น
ต้น ได้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน สังคม ท้องถิ่น ได้เป็นอย่างดี ท าให้เศรษฐกิจฐานรากมีก าลังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินจากกิจกรรมทางศาสนาที่ได้เงินปัจจัยจากการบริจาค จากความศรัทธาและ
ความเชื่อ ไปสู่การจ้างงาน การมีงานท า และการมีรายได้ ท าให้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ มีก าลังซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการในระดับชุมชน และท้องถิ่นนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะเป็นเพียงการกระจายรายได้ การจ้าง
งาน และการมีงานท า ในระดับเล็ก ๆ ก็ตาม หากแต่ในประเทศไทยมีชุมชน สังคม และท้องถิ่นที่มีการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากเป็นจ านวนมาก และเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมไทย ดังนั้น การกระจาย
เศรษฐกิจเชิงพุทธที่ซ่อนเร้น จากความศรัทธาและความเชื่อของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธเป็นจ านวนมากและ
อยู่กระจายอยู่ทั่วไป จึงท าให้มีการกระจายรายได้ ซื้อขายแลกเปลี่ยน เกิดเศรษฐกิจชุมชนในวัด ธุรกิจพุทธ
พาณิชย์ หัตถกรรมฝีมือในวัด และกิจกรรม พิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น สร้างรายได้ให้ชุมชน สังคม และ
ท้องถิ่น 

เอกสารอ้างอิง 
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