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กิตติกรรมประกาศ 

 วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปภายใต้กระแสทุนนิยม และโลกาภิวัตน์ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้สามารถเชื่อมข้อมูลข่าวสาร และผู้คนบนโลกเข้าด้วยกันท าให้ 3 เสา
หลัก ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา หรือเรียกโดยย่อว่า บ้าน วัด โรงเรียน 
หรือ “บวร” ซึ่งเคยมีบทบาทส าคัญเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยมีการวิวัฒน์เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
จึงกลายเป็นที่มาของชุดโครงการ บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งได้จัดท าขึ้น
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ทั้งนี้เพื่อประมวลข้อมูล
ทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับสถานภาพและความสัมพันธ์ของ 
“บวร” บ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อระบุแนวโน้มความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ “บวร” รวมทั้งค้นพบ
ประเด็นส าคัญที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0  โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 แม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชิงสังคมศาสตร์ซึ่งท าให้
คณะผู้วิจัยต้องเผชิญกับข้อจ ากัดนานับประการแต่ก็ท าให้คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และค้นพบ
ข้อเท็จจริงหลายประการเกี่ยวกับบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหา
บางประการเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อรองรับการสร้างคนไทย 4.0 ในอนาคต คณะผู้วิจัย
ต้องขอขอบคุณส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยนี้ และขอกราบ
ขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความรู้และแนะน า
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพ่ือให้งานวิจัยน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงได ้
 สุดท้ายคณะผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาจะสามารถสร้างคุณูปการเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปเป็นข้อมูลใน
การก าหนดแนวทางการสร้างคนไทย 4.0 ในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

คณะผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ท าให้มนุษย์เกิดความสงสัย 
ความกลัว ความเสี่ยงในการใช้ชีวิต มนุษย์จึงต้องการที่พึ่งทางใจ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งการได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองเพื่อให้ปลอดภัยจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติ สภาวการณ์ต่างๆ เหล่านี้จึงกลายเป็นที่มา
ของความเชื่อ การท าพิธีกรรมต่างๆ เพื่อร้องขอ อ้อนวอนจากธรรมชาติ ซึ่งต่อมาค่อยๆ พัฒนากลายเป็น
ประเพณีและการเกิดขึ้นของศาสนาในที่สุด วัดเปรียบเสมือนเป็นสถาบันทางสังคมรูปแบบหนึ่งในการ
ด ารงชีวิตที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน เป็นสิ่งที่สมาชิกในชุมชนทุกคนต้องช่วยกันอุปถัมภ์ 
ดูแลรักษา ขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็มีบทบาทในการเป็นผู้น าทั้งด้านความรู้และจิตวิญญาณให้แก่ผู้คนในชุมชน 
วัดและพุทธศาสนาจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปประเทศไทยต้องเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กระแสทุนนิยม การเปิดประเทศ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองการปกครอง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ สถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ล้วน
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของวัด พระสงฆ์ และพุทธศาสนาในสังคมไทยจึง
กลายเป็นที่มาของข้อสงสัยถึงบทบาท และทิศทางต่อไปในอนาคตของวัด พระสงฆ์ และพุทธศาสนาใน
สังคมไทยในการสร้างคนไทย 4.0 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย  และ       
2) จัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด 
พระสงฆ์ และศาสนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 
และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการโดยการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เข้าด้วยกัน โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาจากฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย 
1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และระบบฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) มาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและอธิบายถึงบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย รวมทั้งเป็น
แนวทางในการก าหนดประเด็นหลักเพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับ
แผนงานคนไทย 4.0 

ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องปรากฏค าส าคัญคือพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนา เมื่อพบประเด็นหลักจึงจัดเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 3 แหล่ง ได้แก่ 
Pantip, Facebook และTwitter เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Python for windows 3.6.6 ใน
การเขียน Code เพื่อรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นจึงตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกเหลือข้อมูล
รวมทั้งหมด 2,260 รายการแล้วจึงเขียน Code ตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดโครงสร้างข้อมูล (Data 
Structure) ส าหรับใช้ในการวิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรม Orange 

ผลการศึกษาประเภทของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาพบว่าเกี่ยวข้องกับการให้เช่าบูชาพระเครื่อง 
เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลมากที่สุด รองลงมาเป็นผู้ที่ยังศรัทธาในศาสนา ตามมาด้วยการให้บริการประกอบ
พิธี ผู้ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปศาสนา การเชิญชวนให้ท าบุญ บริจาค และเครื่องเสี่ยงทาย ผู้ที่ไม่ศรัทธาใน
ศาสนา และการท าให้วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในสังคมไทยมีทัศนคติต่อวัด 
พระสงฆ์ และศาสนาในเชิงพุทธพาณิชย์มากขึ้น ด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาพบว่า



เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการขายความเชื่อมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านสังคมเกิดจาก
การไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ส่วนปัจจัยทางการเมืองเกิดจากการฟอกเงินมากที่สุด และปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีพบว่าเกิดจากสื่อออนไลน ์ 

ส าหรับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการเกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่พบมากที่สุดล าดับแรกคือ 
ธรรมกาย ตามมาด้วยพุทธอิสระ อย่างไรก็ตามพบว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติเชิงบวกต่อวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนาไม่ว่าจะเป็นการท าบุญ การปฏิบัติธรรม และการบวช ขณะที่ทัศนคติเชิงลบที่มีต่อวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนาเกี่ยวข้องกับผู้ที่ความรู้สึกไม่ศรัทธาต่อศาสนา การซื้อบุญ การท าบุญมากเกินไป วัด พระสงฆ์ และ
ศาสนาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าด้วยความผูกพันระหว่างวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนากับสังคมไทยที่มีมาช้านานท าให้แม้วิถีชีวิตจะเปลี่ยนไป กระแสทุนนิยมและเทคโนโลยีจะเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น อีกทั้งการเกิดขึ้นของปัญหาพระอลัชชีที่ท าให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาก็ตาม แต่วัด พระสงฆ์ 
และศาสนาก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อปกป้องคุ้มครองมนุษย์ให้ปลอดภัยจากความไม่
แน่นอน ความเสี่ยงดังเช่นที่ผ่านมา แม้บทบาทในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนจะ
เปลี่ยนไปโดยวัด พระสงฆ์ และพุทธศาสนาไม่ได้มีบทบาทหน้าที่หลักในฐานะศูนย์กลางของชุมชนเช่นเดียวกับ
ในอดีตก็ตาม 

การศึกษาน้ีมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปวัด พระสงฆ์ และศาสนาดังนี้ 
1.ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนจ าเป็นต้องอุปการะวัด พระสงฆ์ และศาสนาตาม

สมควรมิใช่ส่งเสริมให้วัด พระสงฆ์ และศาสนาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทางโลก ระบบทุนนิยมผ่านการสร้างวาทกรรม
ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้เพื่อให้วัด พระสงฆ์ และศาสนาเป็น
แบบอย่างที่ดีและสร้างศรัทธาแก่ประชาชนอย่างเหมาะสมต่อไป 

2.ห้ามวัด และพระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ยศถาบรรดาศักด์ิซึ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ 
3.ควรมีช่องทางร้องเรียนการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของวัด พระสงฆ์ และศาสนาโดยเฉพาะ

ช่องทางออนไลน์เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้น และด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมแถลง
ผลการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้สาธารณชนทราบเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการประพฤติมิชอบของวัด พระสงฆ์ 
และศาสนาในอนาคต 
 4.ควรมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแล ตรวจสอบการจัดท าบัญชีของวัดอย่างจริงจังเป็นระบบโดยถูกต้องตาม
กฎหมายและน าข้อมูลขึ้นแสดงผ่านทางเว็บไซด์เพื่อความโปร่งใส 
 5.การผลิตพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล ของที่ระลึกควรผลิตจ านวนมาก ไม่มีรุ่นเพื่อให้มี
ลักษณะเหมือนกันและไม่มีอ านาจก าหนดราคา ไม่กลายเป็นของสะสม หรือใช้การแจกหนังสือธรรมะหรือบท
สวดมนต์ที่พิมพ์จ านวนมากแทนการแจกพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล หรือของที่ระลึกเพื่อไม่ให้
มนุษย์เกิดความโลภในการสะสมวัตถ ุอีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้มนุษย์ได้เรียนรู้ธรรมะไปในตัว 
 6.ควรศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาต่อเนื่องไปอีกโดยเฉพาะ
หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 เพื่อให้เห็นแนวโน้มบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรหลังจากที่คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤติ และสะท้อนให้เห็นว่าวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนายังคงสามารถเป็นที่พึ่งทางใจ เพื่อสร้างความหวังในการด าเนินชีวิตของคนไทยอยู่อย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

 

 

 



บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย เพื่อจัดท าและ
ประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัย
ส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Pantip จ านวน 33,422 รายการ 
Facebook จ านวน 2,579 รายการ และTwitter จ านวน 33,135 รายการเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา หลังจาก
ตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) เหลือข้อมูลรวมทั้งหมด 2,260 
รายการ 
 ผลการศึกษาพบว่าสังคมไทยมีทัศนคติต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาในเชิงพุทธพาณิชย์มากขึ้น
โดยเฉพาะการให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล ขณะที่เพียงไม่ถึงหนึ่งในห้าของข้อมูลยังคง
ศรัทธาในศาสนา ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์โดยเกิดจากการขายความเชื่อ
มากที่สุด ขณะที่ปัจจัยทางสังคมพบว่าเกิดจากการไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากที่สุด ปัจจัยทางการเมือง
พบว่าเกิดจากการฟอกเงินมากที่สุด และปัจจัยด้านเทคโนโลยีพบว่าสื่อออนไลน์มีผลกับการเติบโตของพุทธ
พาณิชย์และพุทธศรัทธามากที่สุด ส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่พบมาก
ที่สุดคือธรรมกายร้อยละ 68.08. 
 อย่างไรก็ตามด้านความคิดเห็นต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาพบว่าผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกมีจ านวน 403 
รายการซึ่งมากกว่าผู้ที่มีทัศนคติเชิงลบซึ่งมีจ านวน 221 รายการ โดยทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวข้องกับการท าบุญ 
การปฏิบัติธรรม และการบวช สะท้อนให้เห็นว่าวัด พระสงฆ์ และศาสนาก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจเพื่อปกป้อง
คุ้มครองมนุษย์ให้ปลอดภัยจากความไม่แน่นอน ความเสี่ยงดังเช่นที่ผ่านมาแต่ไม่ได้มีบทบาทหลักในฐานะ
ศูนย์กลางของชุมชนเฉกเช่นเดิม การปฏิรูปวัด พระสงฆ์ และศาสนาเพื่อให้กลับมาเป็นที่ศรัทธาของผู้คน
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้ง 3 ฝ่ายคือ 1) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ประชาชน และ       
3) พระสงฆ์ โดยการอุปการะวัด พระสงฆ์ และศาสนาตามสมควร ห้ามวัด และพระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
การเมือง ยศถาบรรดาศักดิ์ มีช่องทางร้องเรียนการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของวัด พระสงฆ์ และศาสนา
โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ดูแล ตรวจสอบการจัดท าบัญชีของวัดอย่างจริงจังเป็นระบบ และท าให้วัตถุมงคล
มีลักษณะเหมือนกันและไม่มีอ านาจก าหนดราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Roles of Home, Temple, School (Boworn) in Enhancing Thai People 4.0: The Roles of 
Temple, Monks and Religion in Enhancing Thai People 4.0 
Rapeepathana Bhasabutra  

Abstract 

This study explores the roles of temples, monks and religion in Thai society. In order 
to prepare and compile information on social attitudes and knowledge from Big Data about 
temples, monks and religion on issues related to Commercial Buddhism and Buddhist faith 
that will affect the enhancing of Thai People 4.0 and research topics for Thai People 4.0 
Plan, social media data were collected from 33,422 Pantip, 2,579 Facebook and 33,135 
Twitter items. After removing duplicates and suspicious data, 2,260 records were left.  

The results of the study show that Thai society attitudes towards temples, monks 
and religion related more to Commercial Buddhism, particularly in the rental and worship of 
amulets, and sacred objects. Less than a fifth of the informants remain faithful to religion. 
Economic factors are the key conditions for Commercial Buddhism which is mostly 
influenced by selling of beliefs.  Social factors are mainly influenced by undisciplined 
monks. Political factors are affected by money laundering. It was found that online media 
had the greatest effect on the growth of Commercial Buddhism when considering that area. 
The most common person involved in Commercial Buddhism is Dhammakaya, (68.08 
percent.) 

However, the positive attitudes towards temples, monks and religion were more 
favorable (403) than negative (221). With a positive attitude associated with making merit, 
religion practice and ordination. This reflects that temples, monks and religion are still a 
spiritual refuge to protect humanity from uncertainty and risk as in the past. But they do not 
act as the main role for the center of the community as previously. Reforming temples, 
monks, and religions to bring them back to the faith of the people requires cooperation 
from the following three parties:  

1) the government sector and related agencies 
2) the people and, 
3) the monks by: 
 sponsoring the temple and religion as appropriate, prohibiting temples and monks 

to meddle in politics and titles, providing channels for complaints of improper conduct of 
temples, monks and religions, especially online channels, systematically overseeing the 
accounting of the temples, and making sacred objects equal and having no power to set 
prices. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ  

 แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไป เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดก็ตามคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามนุษย์ทุกยุคทุกสมัย
ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ท าให้มนุษย์เกิดความสงสัย ความกลัว ความเสี่ยงใน
การใช้ชีวิต มนุษย์จึงต้องการที่พึ่งทางใจ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งการได้รับการปกป้องคุ้มครองเพ่ือให้ปลอดภัย
จากความไม่แน่นอนของธรรมชาติ สภาวการณ์ต่างๆ เหล่านี้จึงกลายเป็นที่มาของความเชื่อ การท าพิธีกรรม
ต่างๆ เพื่อร้องขอ อ้อนวอนจากธรรมชาติ ซึ่งต่อมาค่อยๆ พัฒนากลายเป็นประเพณีและการเกิดขึ้นของศาสนาใน
ที่สุด เนื่องจากความไม่รู้มนุษย์จึงเริ่มต้นจากการอ้อนวอนธรรมชาติ ผี วิญญาณโดยเฉพาะบรรพบุรุษซึ่งเชื่อว่าจะ
สามารถปกป้องคุ้มครองให้มนุษย์ปลอดภัยจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติและภยันตรายทั้งปวง ความเชื่อ
ต่างๆ ท าให้เกิดพิธีกรรม ประเพณีต่างๆ ตามมาทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อธรรมชาติและบรรพบุรุษ และ
ด้วยเหตุที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ความเชื่อของสมาชิกในชุมชนจึงมีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดพฤติกรรม กิจกรรม และพิธีกรรมต่างๆ ของชุมชนและพัฒนากลายมาเป็นประเพณีของ
ชุมชนในที่สุด 
 ความเชื่อหรือหมายถึงสิ่งที่มนุษย์ยอมรับนับถือนั้นสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ (ลัญจกร นิล
กาญจน์, 2561, น.13 และกรมการศาสนา, 2552, น.5-6) 1) ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และ 2) ความเชื่อ
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ โดยความเชื่อเป็นสิ่งที่มีการสืบ
ทอดกันมา ความเชื่อซึ่งเป็นที่มาของการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
สมาชิกในชุมชนโดยท าให้คนในชุมชนรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ก่อนที่จะได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาประเทศไทย
ได้รับอิทธิพลความเชื่อตามศาสนาพราหมณ์ และการนับถือผีสาง เทวดามาก่อน อย่างไรก็ตามการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้าท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโลก ธรรมชาติ และชีวิตจึงส่งผลให้การถูกครอบง าโดยความเชื่อใน
อ านาจเหนือธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ลดลง โดยหลักการส าคัญของพุทธศาสนา (พระพุทธศาสนาในกระแสการ
เปลี่ยนแปลง, ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2545, น.85-86, Brox, T. and Williams-Oerberg, p.2-4) สอนให้มนุษย์
รู้จักตนเอง พึ่งพาตนเอง ไม่พึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติ อ านาจลึกลับ สอนให้มนุษย์ยึดทางสายกลาง ไม่บริโภคตาม
ตัณหาแต่ให้บริโภคอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่หลงใหลในวัตถุ เน้นการ
ปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อน าไปสู่การดับทุกข์และพระนิพพาน 
 การได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธท าให้เกิดพระสาวกและพุทธศาสนิกชน รวมทั้งพิธีกรรม ประเพณี
ปฏิบัติ อาราม และวัดเพื่อการด ารงอยู่ของพระสาวกและพุทธศาสนา หรืออาจกล่าวได้ว่าท าให้พุทธศาสนา
สามารถมี อ งค์ประกอบครบถ้ วนอัน ได้ แก่  (พระพุ ทธศาสนาในกระแสแห่ งความ เปลี่ ยนแปลง , 
http://dekdeemedia.com/mcu/page06.html) 1) ศาสนาธรรมซึ่งหมายถึงค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่
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เป็นเสมือนแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อความสงบสุข 2) ศาสนบุคคลหมายถึงผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ได้แก่ 
พระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา 3) ศาสนพิธีทางพุทธสาสนา และ 4) ศาสนสถานเพื่อใช้ประกอบพิธี
และเป็นที่อาศัยของสาวกทางศาสนา 
 วัดถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ พิธีกรรม และเป็นสัญลักษณ์การ
ด ารงอยู่ของชุมชน เดิมทีวัดถูกสร้างขึ้นโดยสมาชิกในชุมชน และเป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมทั้งการท ากิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนทั้งทางโลกและทางธรรม วัดจึงเปรียบเสมือนเป็นสถาบันทางสังคมรูปแบบหนึ่งในการด ารงชีวิตที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน ในอดีตแต่ละหมู่บ้านจะมีวัดเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจึงมักพบเห็นว่า
วัดและหมู่บ้านมีชื่อเดียวกัน วัดจึงเป็นสิ่งที่สมาชิกในชุมชนทุกคนต้องช่วยกันอุปถัมภ์ ดูแลรักษา ขณะเดียวกัน
พระสงฆ์ก็มีบทบาทในการเป็นผู้น าทั้งด้านความรู้และจิตวิญญาณให้แก่ผู้คนในชุมชน วัดและพุทธศาสนาจึงถือ
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย 
 อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็น สงคราม การสู้รบ การเปิดประเทศ การได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจ กระแสทุนนิยมซึ่งเน้นเศรษฐกิจตลาดและการแสวงหาก าไร การเติบโตของ
วัตถุนิยม การบริโภคนิยมซึ่งเน้นกระตุ้นให้เกิดการบริโภค แนวคิดปัจเจกนิยมซึ่งเน้นประโยชน์ส่วนบุคคล ความ
เจริญทางวัตถุ การแก่งแย่งแข่งขัน การเติบโตของชนชั้นกลาง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ สถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในบทบาทของวัด พระสงฆ์ และพุทธศาสนาในสังคมไทย โดยวัด พระสงฆ์ และพุทธศาสนา
ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่หลักในฐานะศูนย์กลางของชุมชนอย่างอดีตที่ผ่านมา ขณะเดียวกันชุมชนก็ไม่ได้มีบทบาท
หน้าที่หลักในการอปุถัมภ์วัด พระสงฆ์ และพุทธศาสนาเช่นเดียวกับในอดีต วัดจึงไม่ใช่สัญลักษณ์การด ารงอยู่ของ
ชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่าพิธีกรรม และประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัด และศาสนาหลายๆ อย่างก็ไม่ได้ยึด
หลักตามพุทธศาสนาที่เน้นทางสายกลาง การปฏิเสธโลกวัตถุนิยม รวมทั้งการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอีกต่อไป 
กระแสพุทธพาณิชย์เพื่อหวังรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในชีวิตและแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเริ่มเข้า
มามีอิทธิพลต่อวัด พระสงฆ์ และพุทธศาสนาในสังคมไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลนานัปการเหล่านี้จึง
กลายเป็นที่มาของข้อสงสัยถึงบทบาท และทิศทางต่อไปในอนาคตของวัด พระสงฆ์ และพุทธศาสนาในสังคมไทย
ในการสร้างคนไทย 4.0  

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

  การศึกษาเรื่องบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในการสร้างคนไทย 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1) เพื่อศึกษาบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย 
2) เพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่จะมีผลต่อการสร้างคน
ไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 
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1.3 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 

 พุทธพำณิชย์ หมายถึงการค้า การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ 
 พุทธศาสนา  
 บุญ หมายถึงเครื่องช าระที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการละวาง 
 ไสยศำสตร์ หมายถึงระบบความเชื่อที่ยอมรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์ สิ่งลี้ลับเหนือปกติ

วิสัย 
 อธิษฐำน หมายถึงการตั้งใจมั่นที่จะท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มิใช่การนึกถึงสิ่งที่อยากได ้
 พิธีกรรม หมายถึงแบบแผนต่างๆ ที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาทั้งในทางศาสนาและไสยศาสตร ์
 ประเพณี หมายถึงสิ่งที่เชื่อถือและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อกันมาในสังคมจนกลายเป็นแบบ

แผน 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 การศึกษาเรื่องบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 มีขอบเขตการท าวิจัย
โดยเป็นการศึกษาเฉพาะองค์ประกอบของ "บวร" หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ในส่วนของวัด พระสงฆ์ และศาสนา
ดังนี ้

 บทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย โดยเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย 
1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และ 3) ระบบ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO)  

 จัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด 
พระสงฆ์ และศาสนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่จะมีผลต่อการสร้างคน
ไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง 3 แหล่ง 
ได้แก่ Pantip, Facebook และTwitter โดยจ ากัดเฉพาะข้อมูลภาษาไทย 

1.5 กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ใช้ เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายในเชิงบูรณาการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับงานวิจัยในประเด็นที่ต้องการศึกษา 
แหล่งของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ และการเผยแพร่งานวิจัยตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย (ภาพที่ 1.1) ซึ่งประกอบด้วย 

 สถิติเบื้องต้น  
 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining)  
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 การท าเหมืองข้อความ (Text Mining)  
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) 

 

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย 

1.6 ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 

 แม้ว่าการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการบทบาท
ของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ในด้านบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทยใน
การสร้างคนไทย 4.0 จะสามารถสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ที่ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาน้ าแข็งหรือสิ่งที่ซุกอยู่ใต้พรม
บางส่วนซึ่งการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ทั่วไปไม่สามารถสะท้อนให้เห็นข้อมูลในส่วนนี้ได้
เนื่องจากประเด็นการศึกษาบางอย่างอาจมีผลกระทบต่อจิตใจหรือความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายได้
จ านวนมากเท่าการเต็มใจแสดงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปผ่านทางโซเชียลมีเดีย แต่
การศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ในด้านบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทยในการสร้างคน
ไทย 4.0 ก็ยังคงมีข้อจ ากัดบางประการท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งครบถ้วนตามที่ผู้
ศึกษาต้องการค้นพบเท่าที่ควรทั้งนี้เนื่องมาจาก 
 1. ข้อมูลที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียมีลักษณะเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) ท าให้ไม่
สามารถน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ได้ทันทีจึงต้องมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure 
Data) เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียทั้ง 3 แหล่ง 
ได้แก่ Pantip, Facebook และTwitter มิได้มีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบหากแต่เปิด
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โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงข้อมูลของตนได้อย่างอิสระ ดังนั้นแม้จะน าข้อมูลมาจัดการให้อยู่ ในรูปของ
ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) ก็พบว่าไม่สามารถเติมเต็มข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงสร้างที่
ก าหนดจึงท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้สมบูรณ์เหมือนกรณีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณ์ที่มีการก าหนดประเด็นข้อมูลที่ต้องการจากกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ 
1.2 

 

ภำพที่ 1.2 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงสร้างที่ก าหนด 

 2. เนื่องจากการเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ ากัดเฉพาะข้อมูลภาษาไทยซึ่งมี
ลักษณะเป็นภาษาที่ไม่มีการตัดค า (Unsegmented Language) ไม่มีขอบเขตของค าที่ปรากฏอย่างชัดเจน 
ดังนั้นถึงแม้จะก าหนดค าส าคัญ (Keyword) เพื่อใช้ในการสกัดข้อมูลให้อยู่ในรูปโครงสร้าง แต่ก็ยังไม่สามารถ
สกัดข้อมูลที่ต้องการผ่านการก าหนดค าส าคัญ (Keyword) ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมดเพราะข้อมูลภาษาไทย
มีลักษณะของค าที่ไม่รู้จักและค าก ากวมปรากฏอยู่จ านวนมาก ดังนั้นจึงยังคงต้องใช้นักวิจัยในการสกัดข้อมูลและ



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

1-6 

จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ปรากฏบางส่วนอาจไม่
สามารถจ าแนกตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ได้อย่างชัดเจนแต่ต้องอาศัยการตีความ (Hermeneutic) ของนักวิจัย
ประกอบเพ่ือให้สามารถสกัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ข้อมูลที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการศึกษานี้มีลักษณะเป็นข้อความและเป็นข้อมูลเชิง
สังคมศาสตร์ ดังนั้นเมื่อมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) จึงพบว่าข้อมูล
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม (Categorical Data) หรือดีที่สุดก็เป็นเพียงข้อมูลอันดับ (Ordinal) มากกว่า
ที่จะเป็นข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ท าให้แม้จะมีการสกัดข้อมูลและจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มี
โครงสร้าง (Structure Data) แล้วก็ตามก็ไม่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้เหมือนข้อมูลทาง
ธุรกิจจึงกลายเป็นข้อจ ากัดในการพยากรณ์ตามล าดับ ดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ 1.3 

 

ภำพที่ 1.3 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม 

 แม้ว่าการศึกษานี้จะมีข้อจ ากัดในด้านข้อมูลตามที่อธิบายมาข้างต้น แต่อย่างน้อยการศึกษานี้ก็สามารถ
สกัดข้อมูลที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการ
สร้างคนไทย 4.0 ในด้านบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งเปรียบเสมือนปัญหาที่
ซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้ าแข็งเพื่อสะท้อนให้เห็นข้อค้นพบบางประการที่ไม่ได้มีการตั้งสมมติฐานไว้ล่วงหน้าในด้าน
สถานภาพและความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียนกับบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาใน



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
 

 1-7 

สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเป็นแนวทางเบื้องต้นในการก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การสร้างคนไทย 4.0 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1 เข้าใจทัศนคติของสังคมและได้ความรู้เกี่ยวกับสถานภาพและความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน 
วัดและโรงเรียนในด้านบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย 

2 สามารถระบุแนวโน้มความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย 
3 ได้ประเด็นส าคัญที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 
4 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กับนักวิจัยโครงการอื่นใน

แผนงานคนไทย 4.0 และผู้สนใจ 
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บทที่ 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 การที่มนุษย์ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน ความเสี่ยง ความหวาดกลัวต่างๆ ในการใช้ชีวิตท าให้มนุษย์
ต้องการที่พึ่งและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ขณะเดียวกันการเป็นสัตว์สังคมท าให้มนุษย์มีกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน วัด พระสงฆ์ และศาสนาจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย
แม้ว่าบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาที่มีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์จะแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาก็
ตาม ในส่วนนี้จึงเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัด พระสงฆ์ และศาสนา ซึ่งประกอบด้วยประเด็น
ต่างๆ ดังนี ้

1) วิวัฒนาการของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย 
2) บทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย 
3) บทบาทของเทคโนโลยีกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย 
4) แนวคิดเก่ียวกับพุทธพาณิชย์  

2.1 วิวัฒนาการของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย 

ด้วยเหตุที่มนุษย์ต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของธรรมชาติจึงท าให้เกิดความเสี่ยง ความกลัวใน
การใช้ชีวิต จึงต้องการที่พึ่งทางใจและการได้รับการปกป้องคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความสุข ความมั่นใจในการด าเนิน
ชีวิต ในอดีตที่ผ่านมามนุษย์ยังไม่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพียงพอเพื่อให้สามารถ
เข้าใจและจัดการปัญหาที่เกิดจากความแปรปรวนของธรรมชาติ มนุษย์จึงใช้การอ้อนวอน ร้องขอด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อให้ได้รับความเมตตาจากธรรมชาติ เมื่อประสบความส าเร็จจากการอ้อนวอน ร้องขอวิธีการต่างๆ 
เหล่านั้นก็พัฒนากลายมาเป็นความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณีสืบต่อกันมา 

ความเชื่อ (กรมการศาสนา, 2552, น.6, 9) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์รู้สึกคล้อยตาม เห็นด้วย และยอมรับนับ
ถือ โดยมีทั้งที่ปรากฎให้เห็นเป็นรูปธรรมและไม่มีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังนั้นความเชื่อบางอย่างจึงสามารถ
พิสูจน์ได้ขณะที่ความเชื่อบางอย่างไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นเชิงประจักษ์ได้ ความเชื่อเป็นพื้นฐานก่อให้เกิด
พิธีกรรมหรือหมายถึงพฤติกรรมที่มนุษย์ยึดถือ ปฏิบัติตามความเชื่อความศรัทธา ซึ่งในที่สุดก็พัฒนากลายเป็น
ประเพณีหรือหมายถึงความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งยึดถือปฏิบัติเป็นแบบแผนสืบทอดกันมา 

ขณะที่ศาสนา (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2550) หมายถึงความเช่ือในเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติของมนุษย์ โดย
เป็นองค์รวมของความรู้ในเรื่องจักรวาล เพื่ออธิบายให้เข้าใจถึงธรรมะ เหตุแห่งทุกข์ และหนทางที่น าไปสู่การพ้น
ทุกข์ โดยศาสนามีวิวัฒนาการมากจากความเชื่อ 3 ระดับ คือ 1) ความเชื่อในเรื่องของอ านาจศักดิ์สิทธิ์ของสิ่ง
ตางๆ ในธรรมชาติ  (Anisism) 2) ความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณและชีวิตหลังความตายของผู้คน 
(Supernaturalism) และ 3) ความเชื่อในหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่เป็นสากล (Universal Religion) 
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นิยามข้างต้นสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่ยากจะแยกออกจากกันระหว่างความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี 
ศาสนา และวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตามการฉายภาพให้เห็นวิวัฒนาการของวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนาในสังคมไทยก็เป็นประเด็นส าคัญที่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ว่าวัด พระสงฆ์ และศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตและสังคมไทยได้อย่างไร 

งานศึกษาเรื่องวัดกับชุมชน (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2546) นับเป็นงานที่สามารถสะท้อนให้เห็น
วิวัฒนาการของวัดและศาสนาได้เป็นอย่างดีทั้งในเชิงโครงสร้างสถาปัตยกรรม และบทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง
วัด พระสงฆ์ และศาสนากับวิถีชิวิตมนุษย์ โดยงานศึกษานี้อธิบายว่าระบบศาสนาและความเชื่อซึ่งหมายถึงมิติที่
เกี่ยวข้องจิตวิญญาณและอ านาจนอกเหนือธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับวิถชีีวิตของมนุษย์ 

 “ไม่มีใครทราบว่าระบบความเชื่อและศาสนาเกิดขึ้นแน่ชัดเมื่อใด และด้วยเหตุใด อาจเป็นเพราะความ
สงสัย ความกลัว การต้องการการปกป้องคุ้มครอง หรือการครุ่นคิดต่อที่มาของชีวิต และความเป็นไปหลังความ
ตายที่ท าให้มนุษย์ทั้งสยบยอบ อ้อนวอน และบ่อยครั้งเล่นเอาเถิดกับสิ่งนอกเหนือธรรมชาติถึงขั้นควบคุมและ
บังคับ ดังสะท้อนออกมาในความเป็นรูปแบบของพิธีกรรมและไสยศาสตร์ที่มีอยู่อย่างดาษดื่นทุกหนทุกแห่งทั่ว
โลก” (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2546, น.3) 

 “วัดคือรูปแบบหนึ่งของสถาบันทางสังคมของมนุษย์...เป็นพื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อใน
เรื่องของศักดิ์สิทธิ์และการประกอบประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อนั้นๆ ทั้งในทางศาสนาและไสยศาสตร์ 
ทั้งความเชื่อและพิธีกรรมคือสิ่งที่ท าให้คนมีความสัมพันธ์กันทางสังคม และเกิดส านึกถึงความเป็นพวกเดียวกันอยู่
ในชุมชนเดียวกัน” (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2546, น.5) 

วัดถือเป็นสถาบันทางสังคมรูปแบบหนึ่งของพระพุทธศาสนา หากจะกล่าวถึงวิวัฒนาการของวัดในเชิง
โครงสร้างสถาปัตยกรรมนั้นพบว่าก าเนิดของวัดเริ่มต้นเมื่อ 3,500 ปี มาแล้วในสมัยอารยธรรมบ้านเชียง โดย
พบว่าหมู่บ้านมีการกอรปเนินดินขึ้นมาให้สูงกว่าระดับพื้นดินปกติเพื่อใช้เป็นหลุมฝังศพของชาวบ้านในหมู่บ้าน 
ต่อมาเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วในยุคเหล็กมนุษย์มีการปักหินตั้งเพื่อแบ่งแยกระหว่างหลุมฝังศพและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ออก
จากที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในชุมชน หลังจากนั้นประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลศาสนาพุทธและลัทธิพราหมณ์จาก
อินเดีย โดยเริ่มจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่มีการสังคายนาพระธรรมวินัยของฝ่ายเถรวาทจึงมีการส่งศาสนทูต
มาเผยแผ่ศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ตามมาด้วยพุทธศาสนามหายาน และวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์ที่เผยแผ่
มายังเมืองละโว้ หลังจากนั้นเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท แบบพุกามเข้ามาสู่อาณาจักรล้านนา ล้านช้า ง 
ลพบุรี และทวารวดี ท าให้มีความชัดเจนในการแยกพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ออกจากหลุมฝังศพ พุทธศาสนาฝ่ายหินยาน
หรือเถรวาทท าให้มีการสร้างสถูปเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าเพื่อไว้กราบไหว้บูชา ขณะที่
พุทธศาสนาฝ่ายมหายานและศาสนาฮินดูมีการสร้างปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปเทพเจ้าไว้กราบไหว้บูชา 
อย่างไรก็ตามสิ่งก่อสร้างทางศาสนาทั้งในรูปแบบของสถูปเจดีย์หรือปราสาทที่สร้างขึ้นสูงโดดเด่นต่างก็ถือเป็น
สญัลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุ 

โครงสร้างของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีการปักหินตั้งมักพบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาหินตั้งที่ปัก
แสดงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเสมา โดยเนินดินซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พบมี 3 ลักษณะคือ 
1) เนินดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีเสาหินปักทั้ง 8 ทิศ บนเสมามีการสลักภาพพระพุทธรูป เทพเจ้าหรือพุทธประวัติ 
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ส่วนตรงกลางเนินดินเป็นที่ตั้งรูปเคารพหรือฝังพระบรมธาตุ เนินดินลักษณะนี้ต่อมาเป็นพื้นที่ส าหรับสร้างพระ
สถูปเจดีย์ตามความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายหินยานหรือเถรวาท หรือสร้างปราสาทตามความเชื่อของพุทธศาสนา
ฝ่ายมหายานและศาสนาฮินดู 2) เนินดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเสมาหินซึ่งเป็นเสมาคู่ปักทั้ง 8 ทิศ เนินดินลักษณะนี้
ส่วนใหญ่ให้คนเข้าไปได้เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมในลักษณะของโบสถ์หรือวิหาร และ 3) เนินดินที่ไม่มี
รูปแบบไม่มีการปักเสมาทั้ง 8 ทิศ เนินดินลักษณะนี้เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุร ี

ดังนั้นหากพิจารณาในเชิงโครงสร้างสถาปัตยกรรมแล้วพบว่าวัดมีวิวัฒนาการมาจากเนินดินซึ่งใช้เป็นหลุม
ฝังศพของชาวบ้านในชุมชน หลังจากนั้นจึงมีการปักหินตั้งเพื่อแบ่งแยกระหว่างหลุมฝังศพและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ออก
จากที่อยู่อาศัย ซึ่งต่อมาหินตั้งได้พัฒนารูปแบบกลายเป็นเสมา ขณะที่เนินดินได้พัฒนารูปแบบกลายเป็นพระสถูป
เจดีย์ ปราสาท โบสถ์หรือวิหาร ในสมัยทวารวดีมีวัดอยู่ 2 แบบ คือ 1) วัดที่มีแต่พระสถูปเจดีย์ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มี
พระสงฆ์อาศัยอยู่ ส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ส าหรับการเคารพบูชาประกอบพิธีกรรมตามประเพณีต่างๆ 
โดยทั่วไปแล้วสามารถพบเห็นวัดลักษณะนี้ได้ทั้งในเมืองและชุมชนโดยมีลักษณะเป็นศูนย์กลางของอ านาจศักดิ์
ศักดิ์และท าให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนในชุมชน และ 2) วัดที่มีโบสถ์หรือวิหารซึ่งเป็นวัดที่มี
พระสงฆ์อาศัยอยู่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเล่าเรียนส าหรับพระสงฆ์และเณร รวมทั้งประกอบพิธีกรรมทั้งส าหรับ
พระสงฆ์และฆราวาส ส าหรับพื้นที่ในการสร้างวัดพบว่าเกิดจากการบริจาคที่ดินของชาวบ้านให้วัดโดยเรียกพื้นที่
ดังกล่าวว่า “ที่กัลปนา” 

วัดแต่ละแห่งอาจมีลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากยุคสมัยที่
แตกต่างกัน โดยวัดที่มีการสร้างพระสถูปเจดีย์ทรงกลมหรือแปดเหลี่ยมนั้นได้รับอิทธิพลจากสมัยทวารวดี ส่วนวัด
ที่มีมีคูน้ าล้อมรอบ มีก าแพง ซุ้มประตู ระเบียงคดได้รับอิทธิพลจากขอมในสมัยลพบุรี โดยบริเวณต่างๆ ภายในวัด
ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเรียกว่า “เขตพุทธาวาส” (พุทธาวาสมาจากพุทธะและอาวาสหมายถึงสถานที่
ประทับของพระพุทธเจ้า) ซึ่งประกอบด้วย เจดีย์ มณฑป พระปรางค์ อุโบสถ วิหาร หอระฆัง ขณะที่เขตสังฆวา
สซึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ในช่วงศตวรรษที่ 19 จะอยู่นอกก าแพง เขตสังฆาวาส 
(สังฆาวาสมาจากสงฆ์และอาวาสหมายถึงที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์) ซึ่งประกอบด้วย กุฏิ หอฉัน ศาลาการ
เปรียบ หอไตร เป็นต้น 

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือ “วัด” เริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในสมัยสุโขทัย โดยในเวลานั้นเรียกว่า “อาราม” การ
สร้างวัดในสมัยสุโขทัยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากค าสอนในไตรภูมิสมัยพระยาลิไท ตามพุทธศาสนาเถรวาทแบบ
ลังกาวงศ์ที่แพร่มาจากนครศรีธรรมราชโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับนรก สวรรค์จึงท าให้เกิดความกลัวต่อบาปและ
พยายามสร้างคุณความดีโดยการสร้างวัดเพื่อให้ได้ขึ้นสวรรค์ โดยลักษณะของวัดในสมัยสุโขทัยให้ความส าคัญกับ
การสร้างวิหาร หลังจากนั้นในช่วงสมัยอยุธยาวัดก็กลายเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงของชุมชนโดยวัดในสมัยอยุธยา
ให้ความส าคัญกับการสร้างโบสถ์เป็นหลัก 

ในสมัยสุโขทัยมีการแบ่งวัดออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) วัดคามวาสีหมายถึงวัดของหมู่บ้านซึ่งสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นที่พึ่งของชุมชน พระสงฆ์ในวัดคามวาสีจึงเน้นการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา และการศึกษาหาความรู้ เพื่อ
ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มากกว่ามุ่งวิปัสสนาเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากสังสารวัฏ 2) วัดอรัญวาสีหมายถึงวัดป่าซึ่งเป็น
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ที่ส าหรับพระสงฆ์ใช้วิปัสสนา ส่วนใหญ่วัดอรัญวาสีมีเพียงกุฏและศาลาโถงอเนกประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์อยู่จ าวัด
เฉพาะช่วงเข้าพรรษา นอกเหนือจากนั้นพระสงฆ์ในวัดอรัญาวาสีจะมุ่งธุดงค์เข้าป่าลึกเพื่อฝึกหัดกรรมฐานเน้นการ
ปฏิบัติเพ่ือให้เห็นธรรมและน าไปสู่การหลุดพ้นจากสังสารวัฏเป็นหลัก และ 3) วัดนครวาสีหมายถึงวัดของเมืองซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่มีพระอาศัยอยู่แต่เป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ทางศาสนาเพื่อแสดงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง โดยมากวัด
นครวาสีสร้างโดยกษัตริย์หรือเจ้านาย  

โดยทั่วไปวัดจะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านหรือชุมชน การสร้างวัดในระดับท้องถิ่นหาใช่เรื่อง
ของพระสงฆ์แต่เพียงอย่างเดียวแต่อาศัยการร่วมมือร่วมใจ ร่วมแรงของคนในชุมชนท้องถิ่นช่วยกันสร้างขึ้น โดย
เริ่มจากอาคารไม้อย่างง่ายส าหรับพระสงฆ์เพียงรูปเดียวหรือไม่กี่รูป แล้วจึงสร้างศาลาการเปรียญ อย่างไรก็ตาม
วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (เขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างโบสถ์) คือ
วัดที่ไม่มีอุโบสถเป็นที่ท าสังฆกรรมก็มีสถานะเป็นเพียงส านักสงฆ์เท่านั้น ต่อมาเมื่อชุมชนมีความเป็นปึกแผ่นจึงมี
การสร้างโบสถ์ วิหารตามมา จึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาคือมีอุโบสถเป็นที่ท าสังฆกรรม เมื่อใดที่มีการสร้าง
โบสถ์อย่างถาวรจึงจะถือว่าเป็นวัดโดยสมบูรณ์โดยการสร้างโบสถ์ต้องสร้างบนบกเท่านั้นเพราะต้องมีการฝัง
ลูกนิมิตและสร้างพัทธสีมา 

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งประเภทของวัดตามผู้สถาปนาหรือผู้สร้างด้วยโดยแบ่งเป็น 1) วัดราษฎร์หมายถึง
วัดที่สร้างโดยราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ และ 2) วัดหลวงหมายถึงวัดที่สถาปนาโดยภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นวัด
นครวาสีซึ่งอยู่ในเมืองและเป็นศูนย์กลางโดยมากสร้างโดยกษัตริย์หรือเจ้านาย วัดหลวงหรือพระอารามหลวง
หมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือทรงรับไว้เป็นวัดของพระราชวงศ์ หรือเป็นวัดที่ทรงอุปถัมภ์สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ชั้นคือ 1) พระอารามหลวงชั้นเอก หมายถึงวัดที่มีความส าคัญ มีเจดียสถานบรรจุพระบรมอัฐิ 
หรือเป็นวัดที่มีเกียรติสูง แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร 2) พระอาราม
หลวงชั้นโท หมายถึงวัดที่มีเจดียสถานส าคัญ หรือวัดที่มีเกียรติ แบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ราชวรมหาวิหาร ราช
วรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร และ  3) พระอารามหลวงชั้นตรี หมายถึง วัดที่มีเกียรติ วัดประจ าหัวเมือง 
หรือวัดที่มีความส าคัญชั้นรอง แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ราชวรวิหาร วรวิหาร และวัดที่ไม่มีสร้อยต่อท้าย (สามัญ)  

โดยที่ 1) พระอารามหลวงระดับราชวรมหาวิหาร หมายถึงพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระ
ราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ โดยที่สิ่งปลูกสร้างนั้นมีขนาดใหญ่โตสม
พระเกียรติ 2) พระอารามหลวงระดับวรมหาวิหาร มีลักษณะเดียวกับชนิดราชวรมหาวิหาร แต่มีความส าคัญน้อย
กว่า 3) พระอารามหลวงระดับราชวรวิหาร หมายถึงพระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระ
ยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ และ 4) พระอารามหลวงระดับวรวิหาร หมายถึงพระ
อารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานเป็น
เกียรติแก่ผู้อื่น วิวัฒนาการของวัดและศาสนาในสังคมไทยสามารถสรุปให้เห็นดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 วิวัฒนาการของวัดและศาสนาในสังคมไทย 

2.2 บทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนา ในสังคมไทย 

 วัด พระสงฆ์  และศาสนา มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตผู้คนโดยเฉพาะคนไทยมาช้านาน              
แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไปนานเท่าใดก็ไม่อาจตัดความสัมพันธ์เชื่อมโยงดังกล่าวไปได้ การนับถือพุทธศาสนาของ
คนไทย (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561, น.102-108) แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ       
1) อามิสบูชาหรือพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular Buddhism) หรือพุทธศาสนาแบบโลกิยนิยม หรือ
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ฆราวาสนิยม (Secular Buddhism) เน้นความเชื่อเรื่องบุญ บาป นรก สวรรค์ การท าบุญ โดยเฉพาะการท าบุญ
ด้วยการให้ทานเพื่อบ ารุงพระสงฆ์ วัด การท าความดี ละเว้นความชั่ว โดยได้รับอิทธิพลมาจากไตรภูมิพระร่วง 
ลักษณะการท าบุญเป็นไปเพื่อหวังผลตอบแทนทางโลกเพื่อให้ได้รับสิ่งที่อธิษฐานมากกว่าเพื่อช าระจิตใจให้หลุด
พ้นจากความยึดติด ลักษณะการท าบุญจึงมีทั้งเพื่อสั่งสมบุญหรือความดี ท าบุญเพื่อช่วยให้สามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ และท าบุญตามกระแสเพื่อไม่ให้เกิดความแปลกแยก นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับพิธีกรรมต่างๆ ที่
จัดขึ้นตามเทศกาลซึ่งผนวกเอางานรื่นเริงเข้าไว้ด้วยกันโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท และ 2) ปฏิบัติบูชาหรือพุทธ
ศาสนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจหลักค าสอนทางศาสนาอย่างถูกต้องโดยมีเป้าหมายเพื่อการหลุดพ้น 

ขณะเดียวกันภายใต้อิทธิพลความเชื่อจากขอมที่ว่ากษัตริย์เป็นสมมติเทพจึงท าให้กษัตริย์ซึ่งเป็นชนชั้น
ปกครองมีความห่างเหินจากบ้านซึ่งเป็นตัวแทนของราษฎร กษัตริย์จึงมีการสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชุมชนเพื่อลดทอนช่องว่างความแตกต่างระหว่างกษัตริย์ ชนชั้นเจ้านาย กับราษฎร นอกจากนี้วัด ศาสนา และ
พระสงฆ์ยังมีบทบาท ความสัมพันธ์กับวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในด้านการศึกษาด้วยเช่นกัน ในส่วนนี้จึงเป็น
การอธิบายถึงบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในบริบทของสังคมไทยโดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 เนื่องจากความกลัวความไม่แน่นอน สิ่งที่มองไม่เห็น ท าให้มนุษย์ต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครอง วัด 
พระสงฆ์ และศาสนา จึงกลายมามีบทบาท ความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์แม้ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีจะก้าวหน้า
ไปเพียงใดก็ตาม บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างวัด พระสงฆ์ และศาสนากับบ้าน ครอบครัว และชุมชนจึงยังคง
ปรากฏให้เห็นแม้จะมีการพัฒนารูปแบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลาก็ตาม ผลการศึกษางานที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างวัด พระสงฆ์ และศาสนากับบ้าน ครอบครัว และชุมชนได้ดังนี ้

1) บทบาทของวัดในฐานะศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และบทบาทของชุมชนในการ
ท านุบ ารุงวัดและศาสนา 

2) บทบาทของวัดและพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน 
3) บทบาทของวัดและพระสงฆ์กับการสงเคราะห์ชุมชน 
4) บทบาทของวัดและพระสงฆ์ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
5) บทบาทของวัดและพระสงฆ์กับการเมืองและการปกครอง 
6) บทบาทของวัด ศาสนา และพระสงฆ์กับโรงเรียน และการศึกษา 
1) บทบาทของวัดในฐานะศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และบทบาทของชุมชนใน

การท านุบ ารุงวัดและศาสนา 
 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบ้านกับวัดมีลักษณะเกื้อกูลและช่วยพัฒนาซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด โดยพบว่าลักษณะการเกิดวัดหรือศาสนสถาน และชุมชนมี 2 ลักษณะคือ 1) เกิดชุมชนขึ้นมาก่อน
แล้วคนในชุมชนช่วยกันสร้างวัด หรือศาสนสถานขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลาง ศูนย์รวมของอ านาจศักดิ์สิทธิ์ท าให้
สมาชิกในชุมชนเกิดจิตส านึกความเป็นพวกเดียวกัน มีความผูกพันกันทางสังคม โดยวัด หรือศาสนสถานอาจ
พัฒนามาจากเนินดินที่ใช้เป็นหลุมฝังศพก่อน หลังจากนั้นจึงมีการปักหินตั้ง แล้วพัฒนาเป็นเสมา ชาวบ้านมีการ
กัลปนาที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะส าหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ชาวบ้านร่วมมือกันสร้างอาคารอย่างง่ายให้
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เป็นที่พักของพระสงฆ์ ต่อมาเมื่อชุมชนเป็นปึกแผ่นขึ้นก็มีการสร้างศาลาการเปรียญ โบสถ์ วิหารตามมา ชาวบ้าน
ในชุมชนจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้าง และท านุบ ารุงวัด หรือศาสนสถาน โดยคนที่มีฐานะดีอาจมีส่วนร่วมโดย
การให้เงินสนับสนุน ขณะที่คนที่มีรายได้น้อยมีส่วนร่วมโดยการลงแรงท างาน ท าให้สมาชิกในชุมชนต่างรู้สึกว่า
วัด หรือศาสนสถานในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นของชุมชน วัดจึงเปรียบเสมือนหน้าตาและเกียรติภูมิของชุมชน 
รวมทั้งสามารถสะท้อนความเป็นชุมชนด้วยเช่นกัน และ 2) เกิดการสร้างศาสนาสถานและการกัลปนาที่ดินขึ้น
ก่อนโดยกษัตริย์ หรือเจ้านาย แล้วให้ทาสหรือข้าพระ (คนที่ดูแลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวัด) หลายสิบครัวเรือนช่วย
ดูแลศาสนาสถานและประกอบอาชีพในพื้นที่กัลปนา เมื่อเวลาผ่านไปครอบครัวของทาสหรือข้าพระเพิ่มขึ้นจึง
พัฒนากลายเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนตามมา  

ดังนั้นไม่ว่าวัดจะเกิดขึ้นมาก่อนชุมชนหรือชุมชนเกิดขึ้นมาก่อนวัดก็ตามวัดก็ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง 
และศูนย์รวมจิตใจของชุมชน (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2546, น.24, 69, ดุจเทพรัตน์ สิทธิฤทธิ์, 2548,น.
114, พระเจียน กันทะบุตร , 2547, น.96, ต่อจรัส พงษ์สาลี , น.51, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561, น.111) วัดเป็นศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นที่พึ่งทางใจโดยเข้ามามี
บทบาทแทรกซึมในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นสถานที่ประชุมทั้งทางการและไม่
เป็นทางการ เป็นที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้คนในชุมชน โดยพระสงฆ์มีบทบาทในการเป็น
ผู้น าชุมชนทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นผู้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา พิธีกรรมต่างๆ ทั้งงานบวช งาน
แต่งงาน งานศพ งานประเพณีต่างๆ ตามประเพณี  

ขณะเดียวกันชุมชนก็ท าหน้าที่ในการท านุบ ารุงวัดและศาสนา (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2546, 
น.35,43) เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงต้องการที่พึ่งทางใจ และความสัมพันธ์ทางสังคมการเข้ามาร่วม
กิจกรรม พิธีกรรม ประเพณีต่างๆ ของทางวัดจึงช่วยให้กลุ่มต่างๆ ในสังคมมีปฏิสัมพันธ์กัน มาพบปะสังสรรค์กัน 
วัดซึ่งเป็นที่รวมของทุกชนชั้นทั้งกษัตริย์ เจ้านาย ไพร่ฟ้าประชาชนจึงช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่ อกันเพราะ
สะท้อนให้เห็นความเลื่อมใสและศรัทธาในศาสนาเดียวกัน มีโอกาสท าบุญร่วมกัน และช่วยลดช่องว่างระหว่างชน
ชั้นต่างๆ ในสังคมลง วัดจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลรักษา การสร้างศาสนสถานต่างๆ จึงไม่เพียงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการท าบุญท ากุศลทั้งแก่ตนเอง บิดามารดา ญาติสนิท และผู้ล่วงลับไปแล้วเท่านั้น แต่ยังท าให้
ได้รับการยอมรับนับหน้าถือตาด้วย การสร้างและพัฒนาวัดให้โอ่อ่าสวยงามในเชิงสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะการ
สร้างโบสถ์และพระประธานจึงเป็นเครื่องแสดงฐานะของคนในชุมชนด้วยเช่นกัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวัดจึงยากที่จะแยกออกจากกัน จนท าให้บางชุมชนมีชื่อเดียวกับวัด 
บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับวัดพบว่าชาวบ้านผู้ชายนอกจากจะมีส่วนร่วมในการสร้างวัด 
หรือศาสนาสถานแล้วยังมีหน้าที่บวชเรียนและอุปสมบทเพื่อเป็นบัณฑิต และได้รับการยอมรับจากสมาชิกใน
ชุมชน นอกจากนี้การเข้ามาเป็นเด็กวัดและบวชเรียนภายใต้พระอาจารย์เดียวกันยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์
แบบช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันในระยะยาวแม้ผู้เคยบวชเรียนจะเติบโตแยกย้ายกันไปก็ต่างยังรู้สึกผูกพันเป็น
ศิษย์วัดและพระอาจารย์เดียวกัน ส่วนชาวบ้านผู้หญิงและคนชราจะดูแลรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ในวัด 
โดยเฉพาะการเตรียมงานประเพณีต่างๆ ในปัจจุบันแม้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังสามารถพบเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับวัดในลักษณะที่กล่าวมาได้อยู่  นอกจากนี้เมื่อความเจริญมีมากขึ้น
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ชุมชนขยายใหญ่ขึ้น ชาวบ้านบางคนอาจมีโอกาสไปศึกษาหาความรู้จากต่างถิ่นจนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
หลายคนก็กลับมาท านุบ ารุงวัดและศาสนาสถานในบ้านเกิดหรือเมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้นอาจส่งผลให้ชาวบ้าน
ร่วมมือกันสร้างวัดใหม่ๆ ขึ้นมาก็เป็นได ้

แม้ว่าเดิมทีวัดและพระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลาง และศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม ขณะเดียวกันชุมชนก็ท าหน้าที่ในการอุปถัมภ์ค้ าชูท านุบ ารุงวัดและ
ศาสนา แต่เมื่อระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเป็นแบบทุนนิยมมากขึ้นพระสงฆ์ซึ่งไม่เคยต้องมีบทบาททาง
เศรษฐกิจเริ่มมีความต้องการหลากหลายมากขึ้นจึงท าให้วัดเริ่มแสวงหารายได้โดย (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 
2546, น.81-85) 1) ให้พ่อค้า นักธุรกิจมาเช่าพื้นที่วัดเพื่อท าการค้า และ 2) หารายได้จากกิจกรรมเผาศพ เดิมที
การเผาศพของชาวบ้านท ากันบนเชิงตะกอนที่ป่าช้า จะมีก็แต่ชนชั้นกษัตริย์ เจ้านาย และพระผู้ใหญ่เท่านั้นที่มี
การสร้างเมรุชั่วคราวส าหรับการเผาศพ แต่เมื่อเศรษฐกิจเติบโตผู้คนมีฐานะดีขึ้นชาวบ้านก็ต้องการเผาศพ
ผู้เสียชีวิตบนเมรุบ้าง ท้ายที่สุดจึงท าให้เมรุชั่วคราวพัฒนากลายเป็นเมรุถาวรอย่างเช่นในปัจจุบัน และกลายเป็น
กิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่วัดต่างๆ จนเมรุกลายเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ความเป็นวัดไปในที่สุด 

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบว่าผู้คนนิยมใช้เงินเพื่อการท าบุญมากกว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างผลบุญแม้
จะยังคงมีความเชื่อว่าการท าบุญสามารถสร้างอานิสงค์เพื่อไปสู่ภพหน้าที่ดีกว่าได้ การไปท าบุญที่วัดจึงเพียงแค่
น าเงินไปก็ท าได้เพราะปัจจุบันวัดหลายๆ แห่งก็มีการจัดเครื่องสังฆทาน ไทยทานไว้ให้บริการอยู่แล้ว การเข้าวัด
จึงไปเพื่อซื้อบุญ พระสงฆ์เองก็มีบทบาทในการหารายได้เข้าวัดผ่านพุทธพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ เมื่อก่อนผู้
ท าบุญจะได้รับวัตถุมงคลจากพระอาจารย์ดังๆ ไว้เพื่อกราบไหว้บูชา แต่เมื่อวัตถุมงคลมีจ ากัด หายากขึ้นก็
กลายเป็นของสะสม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง จนท้ายที่สุดก็กลายเป็นธุรกิจค้า
วัตถุมงคลไปโดยปริยาย อีกทั้งวัดบางแห่งก็เน้นความใหญ่โต หรูหรา โอ่อ่ามากกว่าการเป็นที่พึ่งทางใจจึงหาทาง
รับบริจาคจากผู้มีฐานะดีทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมาจากต่างถิ่น ด้วยการพัฒนาทางวัตถุจนกลายเป็นวัดสวยงามท า
ให้วัดหลายๆ แห่งในปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนไปแทนการท าบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลาง 
และศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม แม้ว่าจะพบวัดบางแห่งที่
ยังคงเน้นการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะวัดป่าทั้งหลายที่ส่วนใหญ่พัฒนามาจากสถานปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์
ดังๆ เช่น หลวงปู่มั่น หลวงปู่ขาว แต่วัดเหล่านี้ก็ไม่ได้สร้างโดยผู้คนในชุมชนอีกต่อไปแต่เป็นการสร้างโดยลูกศิษย์
ลูกหาจากถิ่นอื่นที่ เลื่อมใสศรัทธา ดังนั้นบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างวัด ศาสนา และพระสงฆ์กับบ้าน 
ครอบครัว และชุมชนดังที่เคยเป็นมาในอดีตจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและยุคสมัยอย่างยากที่จะ
หลีกเลี่ยงได้ 

2) บทบาทของวัด และพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน 
 เนื่องจากพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับการศึกษาและได้รับการนับถือจากสมาชิกในชุมชนจึงสามารถมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชนผ่านการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน (ดุจเทพรัตน์ สิทธิฤทธิ์, 2548,น.116, ต่อ
จรัส พงษ์สาลี, น.51-53, สมใจ ศรีนวล, 2546, น.69, พระมหาทนงศักดิ์ ประไพหลง, 2547, น.96-97, จินตนุช 
กุลทนันทน์, 2535, น.16-21, Holmes, Tobhiyah Shane, 2007, น.64) เช่น งานไม้ งานปูน งานแกะสลัก 
งานปั้น งานเขียน การเผาอิฐ การก่อสร้าง เป็นต้น ดังตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมเช่นกรณีของหลวงพ่ออุตตมะที่
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ช่วยให้ชุมชนมอญเป็นปึกแผ่น มีอาชีพ โดยการขอที่จากภาครัฐเพื่อสร้างวัดและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอญ 
(ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2546, น.48-49) วัดนอก จังหวัดชลบุรี (พระมหาทนงศักดิ์ ประไพหลง, 2547, น.
96-97) ให้ใช้พื้นที่วัดเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ หรือกรณีของหลวงพ่อวฒุิ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้น (ระพีพัฒน ภาสบุตร, 
2561, น.7-1-7-4, 7-12) ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันให้มีอัตลักษณ์ เป็นที่รู้จัก ท าให้
ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนเป็นที่รู้จัก สามารถสร้างยอดขายรวมสูงสุดทั้งปีสูงถึง 88,241,400 บาท 
พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงไม่เพียงมีอิทธิพลท าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของทางวัดเท่านั้น แต่
ยังสามารถส่งผลให้คนนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมท าบุญกับวัดผ่านการทอดกฐิน ผ้าป่า ร่วมสร้างสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ในวัดและสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนด้วยเช่นกัน 
 วัด และพระสงฆ์ยังมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนผ่านการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อสร้างทุนชุมชน 
เสริมพลังชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ เช่น วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด ซึ่งมีพระสุบิน ปณีโต ผู้ก่อตั้งกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดตราด ที่ด าเนินการมานานกว่า 21 ปี โดยมีสมาชิก
เกือบ 60,000 ราย และมีวงเงินสูงถึง 1,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการกระจายแนวคิดสัจจะสะสมทรัพย์ไปสู่
ชุมชนอื่นอีกกว่า 40 จังหวัด (พระสุบิน ปณีโต สร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคม ใช้ “วัด-พระ” เชื่อมใจชุมชน สร้าง
ก าไรให ้“คนแตก-สังคมแตก”, https://thaipublica.org/2012/03/phra-subin-social-entrepreneur/)  
 นอกจากนี้วัด และพระสงฆ์ยังมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนผ่านการ ให้บริการด้านสุขภาพและ
สาธารณสุข (ดุจเทพรัตน์ สิทธิฤทธิ์, 2548,น.114, ต่อจรัส พงษ์สาลี, น.52,54, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561, น.111) โดยการแจกยาสมุนไพร การเป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุข การสร้าง
โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (ประวัติ รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) , 
http://www.mettaprosthesis.com/ประวัติ-รพ-เมตตาประชารั/) ขนาด 400 เตียงซึ่งสร้างโดยพระอุบาลี
คุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง โดยอาศัยเงินบริจาคจากศรัทธาของประชาชน รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์จ านวนทั้งสิ้น 95,778,494 บาท โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาด 
150 เตียง ซึ่งใช้งบประมาณ 700 ล้านบาท สร้างโดยอาศัยการจ าหน่ายวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร รุ่นสร้าง
โ ร ง พ ย า บ า ล  ( วั ต ถุ ม ง ค ล ห ล ว ง พ่ อ โ ส ธ ร  ส ร้ า ง โ ร ง พ ย า บ า ล วั ด ส ม า น รั ต น า ร า ม , 
https://www.khaosod.co.th/amulets/news_1126632) 
 ในอดีตเมื่อยามบ้านเมืองอับจนเกิดวิบัติ พระสงฆ์ผู้ใหญ่มักกลายเป็นผู้น าทางโลกและทางธรรมในการ
สร้างบ้านแปงเมืองและฟื้นฟูชุมชน (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2546, น.47) เช่นกรณีของพระอาจารย์ธรรม
โชติซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถือได้กลายเป็นผู้น าชาวบ้านบางระจันในการสู้รบกับข้าศึก  
 พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงยังสามารถชักน าให้คนต่างถิ่นมาท าบุญ ก่อสร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนซึ่งไม่
เพียงช่วยให้ชุมชนพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผ่านการใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างต่างๆ เท่านั้นแต่ยัง
ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในชุมชนช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน  
 วัดที่ยังคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบ้านและชุมชนจึงสามารถส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความร่วมมือร่วม
ใจกัน ช่วยลดปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การติดสุรา ปัญหาอาชญากรรม และน าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนตามมา 
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3) บทบาทของวัด และพระสงฆ์กับการสงเคราะห์ชุมชน 
 วัดหลายแห่งมีบทบาทในการสงเคราะห์ชุมชน (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2546, น.47, ดุจเทพรัตน์ 
สิทธิฤทธิ์, 2548, น.114-115, พระเจียน กันทะบุตร, 2547, น.118 , Holmes, Tobhiyah Shane, 2007, น.
64 ,พระมหาทนงศักดิ์ ประไพหลง, 2547, น.96, พระมหาทนงชัย บูรณพิสุทธิ์, 2553, บทคัดย่อ, สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561, น.111) โดยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นที่พึ่งของคนยากไร้
ในท้องถิ่น ผู้ที่เดือดร้อนมักไปพึ่งพาวัดเพราะรู้ดีว่าอย่างน้อยก็มีข้าวให้กินมีที่ให้นอน ชาวบ้านในท้องถิ่นเองก็มี
ส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ยากไร้เพื่อสร้างกุศลแก่ตน วัดบางแห่งกลายเป็นสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า มีการแจกจ่าย
อาหารเป็นทานให้แก่เด็กและผู้ยากไร้ นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ชาวบ้านเมื่อมี
ปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจ ช่วยอบรมสั่งสอนเด็กก าพร้า ระดมทุนและช่วยดูแลผู้ป่วยยากไร้ เช่น พระอุดมประชาทร 
(เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ าพุ (ประวัติ พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) , 
http://www.phrabatnampu.org/hist.html) ซึ่งก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์เพื่อเป็นบ้านพักผู้ป่วยโรค
เอดส์ระยะสุดท้ายขึ้นในปี 2535 เพื่อสร้างจิตส านึกให้คนในสังคมมีเมตตาและมนุษยธรรมต่อผู้ป่วยเอดส์ที่ถูก
ทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคมโดยการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตให้ได้มีโอกาสสิ้นลม
หายใจอย่างสงบสุข และไปสู่สุขคติตามวิถีทางของชาวพุทธ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว (มูลนิธิ
วัดสวนแก้ว โครงการเพื่อสังคม , https://www.kanlayano.org/home/projects/projects_10.php) ซึ่งท า
โครงการช่วยน้องท้องหิวโดยหางานที่เหมาะสมตามความถนัดให้เด็กนักเรียนท าในช่วงปิดเทอม วันหยุด เด็กๆ 
จะได้รับค่าแรง 150 บาทต่อวัน เด็กที่มีอายุน้อยจะได้รับค่าแรง 120 บาทต่อวัน ได้รับอาหาร 3 มื้อและที่พักฟรี
เพื่อน าไปใช้เป็นทุนการศึกษาต่อไป โครงการที่พักคนชราเพื่อเลี้ยงดูรักษาพยาบาลคนชราที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง  

4) บทบาทของวัด และพระสงฆ์ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
 วัด และพระสงฆ์บางแห่งมีส่วนส าคัญในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน เช่น พระครูมานัส
นทีพิทักษ์ เจ้าคณะอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้คิดกุศโลบายการบวชต้นไม้ขึ้นเพื่อยับยั้งการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า เพราะความเชื่อของชาวพุทธที่นับถือพระต้นไม้ต้นใดที่ผ่านการบวชแล้วจึงเปรียบเสมือนพระท าให้
ชาวบ้านไม่กล้าตัดโดยเด็ดขาด การบวชต้นไม้บริเวณป่าต้นน้ าล าธารจึงช่วยยับยั้งการท าลายธรรมชาติและช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความส านึกให้แก่ชุมชนในการช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้ของพระพยอม กัลยาโณ (มูลนิธิวัดสวนแก้ว โครงการเพื่อสังคม , 
https://www.kanlayano.org/home/projects/projects_12.php) ซึ่งน าสิ่งของที่ ได้รับบริจาคมาตั้ งเป็น
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อย และกรรมกรทั่วไปที่ยากจนสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดท า
ให้สามารถลดรายจ่ายลงได้ โครงการนี้จึงไม่เพียงสะท้อนให้เห็นบทบาทของวัด และพระในการช่วยสงเคราะห์ผู้
ยากไร้เท่านั้น แต่การน าของเหลือใช้กลับมาให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ยังมีส่วนส าคัญในการช่วยลดปัญหาขยะที่
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน 

5) บทบาทของวัด และพระสงฆ์กับการเมืองและการปกครอง  
 วัดมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนอ านาจการปกครอง (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2546, น.58-64) 
การสร้างวัดหลวงของกษัตริย์ เจ้านายและชนชั้นปกครองช่วยให้เกิดการกระจายความมั่งคั่งของชนชั้นสูงและยัง
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ประโยชน์ให้แก่ราษฎร จึงท าให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนไม่เพียงแค่รุ่นปัจจุบันเท่านั้น แต่การสร้างวัด
ประจ าตระกูลของชนชั้นปกครองยังสามารถสานสัมพันธ์กับชุมชน ท้องถิ่นท าให้ได้รับการยอมรับไปชั่วลูกชั่ว
หลานด้วยเช่นกัน  
 รัฐกับวัดนับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างยากที่แยกออกจากกันได้เพราะวัดช่วยสร้างให้เกิดดุลยภาพ
ระหว่างการแสวงหาอ านาจและความต้องการทางวัตถุกับการท าบุญท าทานเพื่อสร้างความสุขใจและน าไปสู่การ
เกิดระบบอุปถัมภ์ระหว่างชนชั้นปกครองกับผู้ถูกปกครอง กษัตริย์ถือเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกที่มีอ านาจเหนือ
ทั้งทางอาณาจักรและพุทธจักร โดยการมีอ านาจเหนือในทางพุทธจักรสะท้อนให้เห็นจากการที่กษัตริย์สามารถ
มอบฐานันดรศักดิ์ให้แก่พระสงฆ์ นอกจากนี้การสร้างวัดหลวงในชุมชนท าให้มีผู้คนจากต่างชาติพันธุ์มาอยู่รวมกัน 
การเติบโตของชุมชนก็มีส่วนช่วยให้เกิดวัดราษฎร์ตามมา แต่ละชาติพันธุ์ก็มีการสร้างศาสนสถานที่เป็นที่เคารพ
ของตนในพื้นที่วัด เช่น ชาวจีนสร้างศาลเจ้า ชาวลาวสร้างศาลผี การอยู่ร่วมกันจึงช่วยสลายความเป็นชาติพันธุ์
และบูรณาการวัฒนธรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับวัด (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2546, น.71-81) เดิมทีในสมัยอยุธยา
รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดไม่มากเท่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ท าให้วัดและพระมีอิสระจากการควบคุมของรัฐ พระ
จึงอยู่ภายใต้การน าของเจ้าอาวาสหรือพระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน ความมีอิสระท าให้
พระสงฆ์มีพฤติกรรมหลากหลายทั้งทางดีและไม่ดี โดยเฉพาะเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกความไม่ถูกต้องของพระสงฆ์
ก็ปรากฏให้เห็นมากขึ้น ราษฎรขาดที่พึ่งจึงหันไปหาไสยศาสตร์ท าให้พระที่เก่งทางไสยศาสตร์กลายเป็นที่ยอมรับ
นับถือจากชาวบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในสมัยรัชกาลที่ 1 จึงโปรดเกล้าให้สังคายนาพระไตรปิฎกเพื่อ
ควบคุมความเชื่อเรื่องการนับถือผีและไสยศาสตร์ ต้องการให้พุทธศาสนาและพฤติกรรมของพระสงฆ์เป็นไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม รัฐจึงเข้ามามีอ านาจและเกี่ยวพันกับวัด ศาสนา และพระสงฆ์มากขึ้น  
 ต่อมาในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ความส าคัญกับการสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมทางศาสนาและเป็นที่
ประกอบพิธีกรรมแก่บรรดาราษฎร อย่างไรก็ตามการเข้ามาเกี่ยวข้องของรัฐกับวัดทั้งด้านการปกครองและการ
ควบคุมพฤติกรรมของพระสงฆ์อย่างใกล้ชิดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา โดยการปฏิรูปวงการสงฆ์ท าให้
นิกายสงฆ์แบ่งเป็น 1) มหานิกายคือพระสงฆ์ที่ยังคงปฏิบัติตามแนวทางเดิม และ 2) ธรรมยุตินิกายซึ่งมีแนว
ทางการปฏิบัติแบบใหม่ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561, น.108) 
 ขณะที่สังคมตะวันตกให้ความส าคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมตะวันออกอย่างไทยกลับ
ละเลยการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังคงให้ความส าคัญกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ท าให้มุ่งเน้นใน
ด้านของศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหลัก ยังคงเชื่อว่ากษัตริย์เป็นสมมติเทพ วัดและวังจึงยังคงมีความสัมพันธ์กัน
อยู่ ดังจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมที่วัดและวังมีศูนย์กลางคล้ายเขาพระสุเมรุ จึงมีการยอมรับและอ้างอิงอ านาจ
เหนือธรรมชาติในทางศาสนาเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครอง อย่างไรก็ตามการเปิดประเทศติดต่อกับ
ชาวตะวันตกท าให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิธีคิดของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไป ในสมัยรัชกาลที่ 5 
จึงมีการปฏิรูปการปกครองและรวมอ านาจสู่ศูนย์กลางอย่างมีระบบและเด็ดขาด มีการเข้าไปควบคุมดูแล 
บริหาร ปกครองพุทธจักรทั่วทั้งราชอาณาจักร มีการปกครองคณะสงฆ์ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.112 (พ.ศ.2445)) แยกจากพระธรรมวินัยและประเพณีปฏิบัติโดยแยกการปกครอง
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ออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การปฏิรูปและการจัดระเบียบดังกล่าวท าให้บทบาทของพระสงฆ์ในท้องถิ่นที่
เคยมีอิสระเปลี่ยนไป เพราะมีการก าหนดให้วัดและพระสงฆ์ในท้องถิ่นต้องต้องปฏิบัติตามพิธีกรรมและการสอน
พุทธศาสนาของส่วนกลาง นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมคัมภีร์ ต าราความรู้ของท้องถิ่นมาเผา ท าลาย หรือเก็บไว้ที่
ส่วนกลางเพื่อขจัดความแตกแยกแตกต่าง ท้องถิ่นที่ขัดขืนจะถูกลงโทษ เช่น กรณีของครูบาศรีวิชัยที่ถูกจับกุมมา
ขังในเมือง 
 “การใช้ระบบการปกครองสงฆ์แบบตั้งคณะเจ้า คณะจังหวัด อ าเภอ และต าบล รวมทั้งการขจัด
ต ารับต ารา ประเพณี พิธีกรรม รวมทั้งความรู้ต่างๆ ของท้องถิ่นที่สะสมอยู่ตามวัดนั้นได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงกับความหมายส าคัญและบทบาทของวัดที่มีต่อสังคมท้องถิ่นอย่างไม่เคยมีมาก่อน” 
(ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2546, น.74) 
 การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 แม้จะมีข้อดีคือท าให้วัดได้รับการดูแล บูรณปฏิสังขรณ์โดยรัฐ 
แต่ก็ท าให้วัดห่างเหินทางสังคมกับผู้คนในสังคม การเติบโตของวัดบางแห่งจึงไม่ได้เกิดจากคนในท้องถิ่นอีกต่อไป 
ล่วงเข้าสู่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พวกพ่อค้า นายทุนต่างถิ่นเริ่มเข้ามาซื้อที่ปลูกบ้านในท้องถิ่นแต่ก็มักมีการ
ใช้ชีวิตแบบปัจเจกชนแยกจากชาวบ้านในชุมชน พ่อค้า นายทุนต่างถิ่นแม้จะสร้างอิทธิพลด้วยการบริจาคเงินให้
วัดแต่ก็มิได้มีความสัมพันธ์ ผูกพันอย่างใกล้ชิดกับชาวบ้านเดิมๆ ในชุมชน ท้ายที่สุดจึงส่งผลให้ความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านกับวัดลดทอนลง เกิดความแตกต่างทางชนชั้นระหว่างชาวบ้านเดิมและพวกพ่อค้า นายทุนต่างถิ่น 
ขณะเดียวกันนายทุนต่างถิ่นบางส่วนก็ผันตัวเองไปเป็นนักการเมืองโดยอาศัยฐานเสียงจากชาวบ้านในชุมชน วัด
หลายแห่งก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนดังที่เคยเป็นมาอย่างในอดีต เพราะชาวบ้านไม่รู้สึกว่าวัดเป็นของ
ตนเองเนื่องจากนายทุนซึ่งมาจากภายนอกกลายเป็นผู้อุปถัมภ์วัดแทนชาวบ้านจึงไม่มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
วัดเหมือนแต่ก่อน พระสงฆ์เองก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนอย่างที่ผ่านมา พระสงฆ์บางส่วนจึงมีการใช้
ความรู้ที่ตนมีอยู่ เช่น ด้านโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ พิธีกรรม หรือการเทศน์ เพื่อจูงใจให้คนมาท าบุญบริจาคเพื่อ
ท านุบ ารุงวัดจนบางทีวัดของชุมชนกลายเป็นวัดของพระอาจารย์ดังๆ ไปแทน 
 นอกจากนี้ยังพบว่าวัดมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเมืองและการปกครองในการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท (สมใจ ศรีนวล, 2546, น.69, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 2561, น.111) 
เนื่องจากพระสงฆ์มักเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนและเช่ือว่าพระสงฆ์ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนจึงมักได้รับการ
ยอมรับจากชาวบ้านในการช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น วัดยังมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยเป็นหน่วยเลือกตั้งของชุมชน (พระเจียน กันทะบุตร, 2547, น.114) และเป็น
สถานที่จัดกิจกรรมพบปะกับชุมชนของภาครัฐด้วยเช่นกัน 

6) บทบาทของวัด ศาสนา และพระสงฆ์กับโรงเรียน และการศึกษา 
 พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษา และวัดเป็นสถานศึกษาโดยเฉพาะส าหรับเด็กชายใน
สมัยก่อนที่มักจะเข้ามาเป็นศิษย์วัด รับใช้พระ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและบวชเรียน การเรียนรู้ในวัดมีทั้ง
ทางโลกและทางธรรม โดยการเรียนรู้ทางโลก เช่น งานฝีมือ หมอพื้นบ้าน ส่วนการเรียนรู้ทางธรรมเป็นเรื่องของ
ศาสนา ศีลธรรม และความเป็นมนุษย์ เช่นการเทศน์มหาชาติเป็นการอบรมสั่งสอนทางอ้อมให้คนรู้จักการท าบุญ
ท าทาน ไม่เห็นแก่ตัว อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2546, น.74-75, ดุจเทพรัตน์ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

2-13 

สิทธิฤทธิ์, 2548, น.114, 118, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 2561, น.111) พระสงฆ์
สามารถสั่งสอนให้คนเชื่อฟังได้ และมีส่วนในการท ากิจกรรมทางปัญญาและศีลธรรม เนื่องจากพระสงฆ์มักมี
โอกาสเดินทางไปยังที่ต่างๆ หรือไปศึกษาต่อท าให้ได้รับความรู้และสิ่งใหม่ๆ มาสอนผู้คนในชุมชน  
 ในสมัยสุโขทัยเน้นการสั่งสอนทางศีลธรรมจรรยาเป็นหลักโดยมีพระสงฆ์เป็นครู ต่อมาในสมัยอยุธยาวัด
และพระสงฆ์ก็ยังคงมีบทบาทในการจัดการศึกษาให้ประชาชน โดยบิดามารดาจะพาบุตรไปเรียนอ่านเขียน การ
คิดเลข และวิชาชีพที่วัด เพื่อเตรียมตัวเข้ารับราชการ ส าหรับชนชั้นปกครองก็มีการส่งบุตรหลานไปบวชเป็น
สามเณรและพระภิกษุเพื่อเรียนรู้ศีลธรรมเช่นเดียวกัน จวบจนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นวัดก็ยังคงมีบทบาทใน
การจัดการศึกษาอยู่ โดยพระสงฆ์ยังคงสอนด้านอักขรวิธี และเลขคณิต การเล่าเรียนในวัดแบ่งเป็น 3 ระดับ  
(จินตนุช กุลทนันทน์, 2535, น.22-23) คือ 1) ระดับที่ 1 บิดามารดาน าเด็กอายุ 6-8 ปีมาฝากที่วัดเพื่อเรียนอ่าน
เขียนหนังสือไทย คิดเลข และจริยธรรม โดยใช้หอฉัน หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน 2) ระดับที่ 
2 ผู้สนใจธรรมะมาบวชเป็นสามเณรเพื่อเรียนภาษาบาลี หัดเทศน์มหาชาติ ส่วนผู้ที่ไม่บวชเป็นสามเณรเรียนด้าน
วิชาชีพ เช่น โหราศาสตร์ หมอยา ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ และ 3) ระดับที่ 3 อายุราว 20-21 ปีบวชเป็นภิกษุเพื่อ
ศึกษาพระธรรม เมื่อครบพรรษาก็สึกไปประกอบอาชีพ หรือหากไม่สึกก็ศึกษาพระไตรปิฎกต่อไป  
 การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง และการตั้งโรงเรียน
ท าให้บทบาทของพระสงฆ์ด้านการศึกษาหมดไป แม้โรงเรียนหลายแห่งจะตั้งอยู่ในวัดแต่พระสงฆ์ก็ไม่ได้ท าหน้าที่
เป็นผู้สอนอีกต่อไป อย่างไรก็ตามในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการตั้งสถาบันเล่าเรียนพุทธศาสนาท าให้พระสงฆ์และ
สามเณรมีโอกาสเข้ามาศึกษาในกรุงเทพฯ 
 ผลจากการปฏิรูปการปกครองและการรวมศูนย์อ านาจในสมัยรัชกาลที่ 5 ท าให้วัดและพระสงฆ์ไม่ได้มี
บทบาทหลักในด้านการให้การศึกษาอย่างในอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไป แต่วัดและพระสงฆ์มีเพียงบทบาทในการ
สนับสนุนการศึกษาเท่านั้น เช่น ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ (ดุจเทพรัตน์ สิทธิฤทธิ์ , 2548, น.118, พระมหาทนง
ชัย บูรณพิสุทธิ,์ 2553, ต่อจรัส พงษ์สาลี, น.58-59, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561, 
น.111) เพื่อการศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ดังเช่นวัดขนอน จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นที่เรียนรู้หนังใหญ่ 
วัดปรมัยยิกาวาส จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาวมอญ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (สุภามาส อ่ าดวง, 2554, น.159-160) เช่น การทัศนศึกษาในวัด การอบรมระยะสั้นและระยะยาว 
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา รวมทั้งวัดและพระสงฆ์ยังมีบทบาทในการสร้างโรงเรียน (ศิราพร ฐิตะฐาน , 
2534, น.81-83) เช่นกรณีของพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี  บทบาทของวัด 
พระสงฆ์ และศาสนาสามารถสรุปให้เห็นดังภาพที ่2.2 
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ภาพที่ 2.2 บทบาทของวัด ศาสนา และพระสงฆ ์ 

2.3 บทบาทเทคโนโลยีกับวดั พระสงฆ์ และศาสนาในสงัคมไทย 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้มนุษย์สามารถเรียนรู้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ 
ทางธรรมชาติได้มากขึ้น ท าให้สามารถเอาชนะธรรมชาติได้บางอย่าง หลักฐานเชิงประจักษ์จากการคิดค้นพัฒนา
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีท าให้มนุษย์มีเหตุผลมากขึ้น และยอมรับเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิต ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงท าให้เทคโนโลยีไม่เพียงเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนทั่วไป
ในสังคมเท่านั้นแต่เทคโนโลยียังเข้ามามีอิทธิพลต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาดังนี้ 

1) การเผยแพร่ธรรมะ หลักค าสอนของศาสนาและการพัฒนากิจกรรมทางศาสนา 
โดยแท้จริงแล้วการเผยแพร่ธรรมะ ค าสอนต่างๆ ในพระพุทธศาสนาถือเป็นกิจส าคัญส่วนหนึ่งที่พระสงฆ์

พึงปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับค าสอนของศาสนาและน าไปสู่การสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา ในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศยั งไม่ก้าวหน้า 
รูปแบบการสื่อสารโดยตรงระหว่างบุคคล กล่าวคือระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส จึงเป็นรูปแบบพื้นฐานในการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านการบรรยายธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรม การสอนให้ปฏิบัติธรรม การสนทนาโต้ตอบซักถามข้อ
สงสัยทางธรรม อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่สังคมไทยได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่มีรูปแบบการสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็วและทันสมัย รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนแปลง
ไป การเผยแผ่ธรรมะโดยการใช้สื่อบุคคลเพียงอย่างเดียวจึงอาจไม่เพียงพอ (ภาวิณี วัชรประเสริฐชัย, 2553, น.8) 
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สถาบันศาสนาจึงมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยอาศัยจุดเด่นของ
โลกาภิวัฒน์ที่มีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความทันสมัย รวดเร็วจากการที่คนจ านวนมากใช้เวลา
ส่วนใหญ่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงน าไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับสังคม
โลกยุคปัจจุบัน (บุญค้ า ดีสุขสาม และดวงกมล โพธิ์นาค , 2557, น.165) ดังนั้นพระสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ธรรมะให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยใช้ช่องทางที่
หลากหลายและน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้รับสารมากที่สุด โดยเฉพาะผู้รับสารที่ เป็นเยาวชนที่จะเป็นผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาต่อไป (พุฒิรัตน์ กมลชัยสกุล, 2550, น.5) วัดและพระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสาร กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักที่ช่วยให้
เยาวชนสามารถเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้น ง่ายขึ้น และดึงดูดให้เยาวชนหันมาสนใจในพระพุทธศาสนา
มากขึ้น (พระครูสมุห์มานิตย์ ญาณธโร และคณะ, 2562, น.199)  

เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกน ามาใช้เพื่อช่วยในการสื่อสารและเผยแพร่ธรรมะ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ได้แก่ 

 วิทยุโทรทัศน์ เช่น รายการเทศน์ บรรยายธรรมปฏิบัติหรือสนทนาธรรม  
 วิทยุกระจายเสียง เช่น รายการปาฐกถาธรรม ช่วงเช้าของวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ เทปบันทึกเสียงหรือเทปธรรมะ VCD และ DVD เป็นสื่อที่ให้ทั้งภาพและเสียง
ใช้ส าหรับเผยแพร่ธรรมะ สไลด์ ภาพถ่ายหรือภาพวาดประกอบการในการบรรยายธรรม 
 สื่อเว็บไซต์ คือการสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ธรรมะส าหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์
ของวัดเพ่ือเผยแพรข่่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา  
 สื่อสังคมออนไลน์ คือการใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  เช่น เฟซบุ๊ค ในการสนทนาธรรมะ 
แลกเปลี่ยนสอบถามตอบข้อสงสัยเรื่องธรรมะ และการประชาสัมพันธ์วันส าคัญและกิจกรรมที่
ส าคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา (ภาวิณี วัชรประเสริฐชัย, 2553, น.9-10, พุฒิรัตน์ กมลชัยสกุล, 
2550, น.30-34, บุญค ้า ดีสุขสาม และดวงกมล โพธิ์นาค , 2557, น.163, พระครูสมุห์มานิตย์ 
ญาณธโร และคณะ, 2562, น.199) 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตถือเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงการเผยแพร่ธรรมะและ
ค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยท าให้เกิดการสร้างเว็บไซต์ของวัด สร้างสื่อสั งคมออนไลน์ของวัดและของ
พระสงฆ์ ท าให้หลักค าสอนต่างๆ ในพระพุทธศาสนาสามารถแผ่ขยายออกไปได้ทั่วถึงมากขึ้นและสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้มากขึ้นในทุกที่ทุกเวลา และท าให้การสื่อสารเนื้อหาของพระพุทธศาสนามีความรวดเร็ว กว้างไกล 
และสามารถเข้าถึงผู้คนได้จ านวนมากขึ้น รวมทั้งท าให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นและรู้สึกใกล้ชิดกับ
ธรรมะมากขึ้น พุทธศาสนิกชนสามารถเปิดรับเนื้อหาธรรมะในชีวิตประจ าวันจากสื่ออินเทอร์เน็ต โดยพบว่ามกีาร
อ่านบทความออนไลน์มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นการฟังไฟล์เสียงเทศนา และอันดับสามเป็นการดูวิดีโอ
เทศนา ในยุคแรกของการเริ่มเผยแพร่ธรรมะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจัดท าเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนา
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พบว่าองค์กรอิสระที่ เผยแผ่พุทธศาสนาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา คือ เว็บไซต์ 
Dhammathai.org (ประพิมพันธ์ เป็นสุขพร้อม, 2561, น.99) 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ศาสนาและหลักธรรมะ โดย
การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผ่านการพูดคุยสนทนาธรรมในสื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบของการ
น าเสนอข้อมูลธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิเช่น บทความ ข้อความสั้นๆ รูปภาพ ข้อความประกอบรูปภาพ
หรือค าคมประกอบรูปภาพ คลิปการบรรยายธรรมะ รวมทั้งบทสวดมนต์ออนไลน์ที่มีทั้งข้อความแสดงบทสวด
มนต์และเสียงบทสวดมนต์ (ประพิมพันธ์ เป็นสุขพร้อม, 2561, น.99) วัดป่าบ้านตาดเป็นตัวอย่างของวัดที่มีการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคเริ่มแรกที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนั้นยังพบว่า
มีพระสงฆ์หลายรูปในประเทศไทยที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ธรรมะและตอบปัญหาข้อสงสัยและ
สนทนาธรรมกับพุทธศาสนิกชน อาทิเช่น พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระไพศาล วิสาโล พระมหาวุฒิชัย วชิร
เมธี เป็นต้น (บุญค ้า ดีสุขสาม และดวงกมล โพธ์ินาค, 2557, น.165-166) 

สื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกใช้เพื่อแสวงหาข้อมูลธรรมะมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือไลน์ เนื่องจากเป็น
ช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา ใช้งานได้ง่าย ตัวอย่างการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการสอนธรรมะและ
เผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้แก่ ไลน์ของพระครูวรกิตติโสภณ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) หรือหลวงพ่อเศรษฐีเจ้า
อาวาสวัดนาคปรก อายุ 70 ปี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ประพิมพันธ์ เป็นสุขพร้อม, 2561, น.106) 
รองลงมาเป็นอันดับสองคือ เฟซบุ๊ก โดยเฟซบุ๊กที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าไปแสวงหาข้อมูลธรรมะและสนทนา
พูดคุยธรรมะมากที่สุดคือ เฟซบุ๊กของท่าน ว.วชิรเมธี และอันดับสามคือ กูเกิล ที่ถูกใช้เพื่อแสวงหาข้อมูลธรรมะ 
ข้อมูลวัด รวมถึงข้อมูลทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชนต้องการ (ประพิมพันธ์ เป็นสุขพร้อม, 2561, น.106) 

การศึกษาการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์พบว่าพุทธศาสนิกชนอายุ 18-24 ปี และอายุ 25-34 
ปี สนใจรูปแบบการน าเสนอธรรมะออนไลน์ด้วยการใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย มีการสอดแทรกภาษาบาลี 
และภาษาอังกฤษพร้อมค าแปล และเน้นการอ่านข้อความเพื่อท าความเข้าใจด้วยตนเองซึ่ งจะไม่มีการโต้ตอบ
กลับไปยังข้อความที่โพสต์ขึ้น โดยหากพึงพอใจในโพสต์ก็จะท าเพียงการกดถูกใจเท่านั้น และเห็นว่าข้อคิดค าคม
ที่น ามาเผยแผ่ผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้นเป็นประโยชน์ สามารถน ามาปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวันและชีวิตการ
ท างาน (ธนิพร จุลศักดิ์, 2554, น.93) และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ธรรมะสามารถท าให้เข้าถึง
พุทธศาสนิกชน เกิดความรู้สึกใกล้ชิดและช่วยสร้างบรรยากาศแห่งธรรมให้เกิดขึ้นอยู่เสมอรวมทั้งช่วยกระตุ้น
เตือนสติให้พุทธศาสนิกชนตั้งอยูใ่นธรรมเสมอโดยไม่จ าเป็นต้องไปที่วัด (ภาวิณี วัชรประเสริฐชัย, 2553, น.293)  

ที่จริงแล้วการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ใช่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของ
พระสงฆ์เท่านั้น พุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาเองก็มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและหลักธรรมค าสอนให้กว้างไกลและยั่งยืนต่อไปร่วมกันกับพระสงฆ์ด้วยเช่นกัน (บุญค ้า ดีสุข
สาม และดวงกมล โพธ์ินาค, 2557, 165)  

นอกเหนือจากการที่เทคโนโลยีมีบทบาทในการช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา หลักธรรมะ หลักค าสอน
ต่างๆ แล้ว กิจกรรมทางศาสนาบางอย่างสามารถพัฒนาโดยเพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วมและแผ่ขยายได้ในโลก
อินเทอร์เน็ต เช่น การท าบุญบริจาคออนไลน์ การเวียนเทียนออนไลน์ การท าความดีออนไลน์ การสวดมนต์
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ออนไลน์ (ประพิมพันธ์ เป็นสุขพร้อม, 2561, น.293) รวมทั้งยังช่วยท าให้สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของ
พระสงฆ์ได้อีกด้วย เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วอีกทั้งยังกระจายข่าวสารและส่ง
ต่อได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการควบคุมพฤติกรรมของพระสงฆ์ให้ รู้จักส ารวมใน
พฤติกรรมยิ่งขึ้นเพราะเกรงกลัวต่อภาพลักษณ์ที่จะปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ (พระครูสมุห์มานิตย์ ญาณธโร 
และคณะ, 2562, น.197) 

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือยู
ทูป ที่น ามาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลักค าสอน ธรรมะต่างๆ รวมทั้ งการท ากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น การเวียนเทียนออนไลน์ ก็ยังไม่สามารถแทนที่ความเป็นวัดที่แท้จริงได้ ทั้งนี้เพราะไม่
สามารถแทนที่บรรยากาศของวัด และช่วยท าให้พุทธศาสนิกชนมีความอิ่มเอมใจเหมือนกับการเข้าร่วมศาสนพิธี
จริงๆ ที่วัดได้ (ประพิมพันธ์ เป็นสุขพร้อม, 2561, น.107) 

2) วิกฤตศรัทธาต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาอันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีกับ
วัด พระสงฆ์ และศาสนา 

การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตศรัทธาต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาอันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี
ของพระสงฆ์ พบว่ายังมีพุทธศาสนิกชนบางส่วนที่มีทัศนคติในแง่ลบต่อการใช้เทคโนโลยีของพระสงฆ์ โดยเฉพาะ
พระสงฆ์ที่เล่นอินเทอร์เน็ตและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการปฏิสัมพันธ์และด าเนินการต่างๆ ในโลกออนไลน์ด้วย
ตนเอง เนื่องจากการเล่นอินเทอร์เน็ตท าให้พุทธศาสนิกชนมีข้อสงสัยถึงนัยยะแฝงคือ การเล่นเพื่อความบันเทิงซึ่ง
ขัดแย้งกับศีลแปดในพระพุทธศาสนา ในข้อ “การเว้นจากการพูด ฟัง ฟ้อนร า ขับร้องและประโคมเครื่องดนตรี
ต่างๆ และดูการเล่นที่เป็นข้าศึกกุศล และทัดทรงตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับและดอกไม้ของหอม เครื่อง
ทาเครื่องย้อม ผัดผิวให้งามต่างๆ ” พุทธศาสนิกชนจึงมีข้อสงสัยและความเคลือบแคลงใจต่อการเข้าใช้
อินเทอร์เน็ตของพระสงฆ์ รวมไปถึงการได้มาซึ่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จ าเป็นต้องใช้
เงินซึ่งเป็นปัจจัยทางโลกในการได้มาเพื่อการใช้งาน (ภาวิณี วัชรประเสริฐชัย, 2553, น 94)  

การค้าขายสินค้าที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผ่านทางเว็บไซต์ของทางวัด อาทิเช่น พระเครื่อง ของขลัง 
ของบูชาต่างๆ ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาต่อวัดพระสงฆ์และศาสนาในเชิงพุทธพาณิชย์ ด้วยเช่นกัน 
โดยพุทธศาสนิกชนมีทัศนคติไม่ดีและไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนในการท าพุทธพาณิชย์ออนไลน์ และมีผลท าให้ลด
ความน่าเชื่อถือต่อเว็บไซต์ของวัดโดยรวมลง (ภาวิณี วัชรประเสริฐชัย , 2553, น.294) การบอกบุญ การเรี่ยไร 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นประเด็นที่ท าให้เกิดข้อสงสัยและความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของวัดพระสงฆ์และ
พระพุทธศาสนาเป็นไปในทางลบ และยังเป็นข้อถกเถียงถึงเรื่องพระวินัยในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคม
ออนไลน์ของพระสงฆ์ด้วยเช่นกัน (พระครูสมุห์มานิตย์ ญาณธโร และคณะ, 2562, น.197) 

นอกเหนือจากความเคลือบแคลงสงสัยในการใช้เทคโนโลยีของพระสงฆ์แล้ว การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของพระสงฆ์อาจท าให้เกิดผลกระทบทางลบ อาทิเช่น การที่พระสงฆ์ที่ไม่สามารถแยกแยะเข้าไปดูเว็บไซต์ที่ไม่
เหมาะสม เว็บไซต์โป๊ เว็บไซต์เกม เว็บไซต์พนัน ท าให้เกิดการยึดติด ลุ่มหลง ละทิ้งหลักธรรม พระวินัย ไม่
สามารถด ารงเพศสมณะต่อไปได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง เป็นเหตุจูงใจให้อยากลาสิกขา หรือท าให้เกิดการกระท า
เกินขอบเขตพระธรรมวินัยและเกิดอาบัติได้ เนื่องจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความเป็นอิสระเป็นส่วนตัว ไม่มี
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คนคอยก ากับดูแล อาจท าให้พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์เกิดความกระด้างได้ง่าย ไม่ละอาย
ต่อการกระท าความผิด ความชั่ว เช่น การโพสต์ถ้อยค าหยาบคายไม่เหมาะสม การพูดคุยออนไลน์ในเชิงชู้สาวกับ
สตรีเพศ การเข้าไปยุ่งเกี่ยวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่เหมาะสม ข้อความรวมถึงการกระท าเหล่านั้นท า
ให้บุคคลทั่วไปสามารถเห็นถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย และกระจายความเสื่อมเสียไปอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิกฤตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ท าให้สงฆ์หมู่ใหญ่ได้รับผลกระทบไปด้วย รวมไปถึง
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์อาจท าให้เกิดการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ จนท าให้ละทิ้งศาสนกิจที่พึง
กระท าของสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น การลงอุโบสถ เป็นต้น (พระครูสมุห์มานิตย์ ญาณธโร 
และคณะ, 2562, น.200) 

การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ที่ไม่ขัดต่อพระวินัยหรือขอบเขตที่
พระสงฆ์พึงปฏิบัติในการสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าหลักการที่เหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ขัดกับพระ
วินัยนั้น ควรปฏิบัติและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์กับหลักธรรม “มัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ 
8” ซึ่ง หมายถึง “ทางสายกลางอันเป็นข้อปฏิบัติกลางๆ ไม่ย่อหย่อน เกินไปและไม่ตึงจนเกินไป ไม่ข้องแวะที่สุด 
2 อย่างคือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค พุทธธรรมมัชฌิมาปฏิปทานี้ เป็นทางแห่งปัญญา เริ่มด้วย
ปัญญา ด าเนินด้วยปัญญา น าไปสู่ปัญญาอันพอดีที่จะให้ถึงจุดหมาย” (พระครูสมุห์มานิตย์ ญาณธโร และคณะ, 
2562, น.210) โดยพระสงฆ์ต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเห็นชอบ ด าริชอบ การพูดจาชอบ การท างานชอบ โดย
การใช้สื่อออนไลน์ในการส่งเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนา ต้องไม่ท าความเสียหายแก่ผู้อื่น มีความเพียร
พยายามในทางที่ดี คือ เพียร หลีกเว้นป้องกันสิ่งชั่วร้าย อกุศลที่ยังไม่เกิด ระลึกชอบ การมีสติก ากับตัวหรือธรรม
ที่ต้องใช้ในเรื่องนั้นๆ เวลานั้นๆ ไม่หลงใหลเลื่อนลอย และมีจิตตั้งมั่นพร้อมที่จะใช้งานอย่างมีสติ (พระครูสมุห์
มานิตย์ ญาณธโร และคณะ, 2562, น.204) 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพุทธพาณิชย์ 

  แม้ว่าพระวินัยพระพุทธศาสนาจะกล่าวไว้ว่าการรับเงินทองหรือการยินดีในเงินทองของพระภิกษุถือ
เป็นการอาบัติ แต่ด้วยเหตุปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ท าให้ความ
เคร่งครัดในวินัยข้อนี้ลดทอนลงและกลายเป็นที่มาของความจ าเป็นในการหารายได้ของวัด พระสงฆ์ และศาสนา 
จนกลายเป็นที่มาของพุทธพาณิชย์ในกระแสสังคมปัจจุบัน ในส่วนนี้จึงเป็นการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับพุทธ
พาณิชย์ใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) วิวัฒนาการพุทธพาณิชย์ในสังคมไทย 2)ปัจจัยที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์ และ  
3) ประเภทพุทธพาณิชย์ในสังคมไทย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 2.4.1) วิวัฒนาการพุทธพาณิชย์ในสังคมไทย 

 ศาสนาซึ่งเป็นองค์ความรู้เพื่อให้มนุษย์เข้าใจเหตุแห่งทุกข์และหนทางน าไปสู่การดับทุกข์นั้น โดยแท้จริง
แล้วสอนให้มนุษย์พึ่งพาตนเอง ไม่พึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติ อ านาจลึกลับหรือไสยศาสตร์ และใช้ปัญญาในการ
แก้ปัญหา มีความเชื่อเกี่ยวกับกฏแห่งกรรม การสอนให้มนุษย์ยึดทางสายกลาง ไม่ยืดมั่นถือมั่น ไม่ยึดติดในวัตถุ 
อีกทั้งยังสอนให้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น โดยมีพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกทางศาสนาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการอบรมสั่ง
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สอน ให้ความรู้ รวมทั้งเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณเพื่อน าพาพุทธศาสนิกชนไปสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ ดับซึ่ง
กิเลสทั้งปวงหรือหมายถึงการบรรลุซึ่งพระนิพพาน พระสงฆ์ในอดีตมักได้รับการยอมรับนับถือเป็นที่เคารพของ
ผู้คนในชุมชน เนื่องจากไม่เพียงเป็นผู้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเนื่องจากมีโอกาสได้รับเชิญไปปฏิบัติกิจ
นอกชุมชน แต่ยังเป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทองการซื้อขายแลกเปลี่ยน
เพราะสมาชิกในชุมชนจะเป็นผู้ดูแลอุปถัมภ์วัดและพระสงฆ์ เนื่องจากวัด พระสงฆ์ ศาสนา และชุมชนมี
ความสัมพันธ์ผูกผันกัน 
 ขณะเดียวกันความไม่แน่นอนทางธรรมชาติท าให้มนุษย์ต้องการที่พึ่งทางใจจึงเกิดเป็นความเชื่อพัฒนาเป็น
พิธีกรรมและประเพณีสืบทอดกันมา โดยมีทั้งความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและความเชื่อและ
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา (กรมการศาสนา, 2552, น.6-9) ได้แก่ ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ความเชื่อเรื่องวัฏสงสารหรือหมายถึง
การเวียนว่ายตายเกิด ความเรื่องกฎแห่งธรรมชาติ หรือความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อ
เกี่ยวกับวิทยาคม ไสยศาสตร์ เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เกิดขึ้นเช่นกัน ได้แก่ 
ความเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถา เครื่องรางของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีสางเทวดา และโหราศาสตร์ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ
ให้มนุษย์สามารถเอาชนะความไม่แน่นอน ความไม่มั่นคงได ้
 ดังนั้นจะเห็นว่าพุทธศาสนาและไสยศาสตร์หรือหมายถึงความเชื่อที่ยอมรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์สิ่งลี้
ลับเหนือปกติวิสัยเป็นสิ่งที่เกิดควบคู่กันมาและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากความ
เชื่อทั้งทางพุทธศาสนาและไสยศาสตร์ท าให้เกิดพิธีกรรมหรือพฤติกรรมการปฏิบัติตามความเช่ือและความศรัทธา
ต่อศาสนาตามมา โดยมีทั้งพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา โดยพิธีกรรม
บางอย่างอาจมีการปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน เช่น การสวดมนต์ ใส่บาตร ปฏิบัติธรรม และพิธีกรรมที่มีการปฏิบัติ
เป็นครั้งราวในโอกาสต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การเทศน์มหาชาติ เป็นต้น 
 กรมการศาสนา (กรมการศาสนา, 2560, น.3-4) ได้จัดแบ่งประเภทของพิธีทางพุทธศาสนาออกเป็น 4 
ประเภท ได้แก่ 1) กุศลพิธี คือพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอบรม ความดีงามทางพุทธศาสนาเฉพาะบุคคล เช่น 
การรักษาศีล การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ การเวียนเทียนในโอกาสต่างๆ 2) บุญพิธี คือการท าบุญที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิต มีทั้งงานมงคลและอวมงคล 3) ทานพิธี คือการท าทานต่างๆ เช่น สังฆทาน กฐิน ผ้าป่า และ         
4) ปกินกพิธี คือพิธีเบ็ดเตล็ดที่แสดงมารยาทและวิธีปฏิบัติศาสนพิธี เช่น การอาราธนา กรวดน้ า ประเคน และ
แบ่งประเภทของงานศาสนพิธีออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) งานพระราชพิธี คืองานที่โปรดเกล้าให้จัดประจ าปี
โดยพระมหากษัตริย์  เช่น  วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล 2) งานพระราชกุศล  คืองานพระราชกุศลโดย
พระมหากษัตริย์ เช่น พระราชกุศลในโอกาสวันส าคัญทางพุทธศาสนา พระราชกุศลทางบาตร 3) งานรัฐพิธี คือ
งานที่ทางราชการจัดขึ้นโดยเชิญพระมหากษัตริย์มาเป็นประธานประกอบพิธี เช่น วันจักรี วันรัฐธรรมนูญ และ 
4) งานราษฎรพิธี คืองานที่ราษฎรจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ  
 เมื่อพิธีกรรมมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องก็พัฒนากลายเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามมา การ
ประกอบพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ในการด าเนินชีวิตมนุษย์มักมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา วัด
และพระสงฆ์จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญและมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างขวัญก าลังใจและเป็นที่พึ่งทางใจ เครื่อง
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ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู้คน นอกจากนี้ยังมีการสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ผู้คนด้วยเช่นกัน เช่น กรณีของเครื่องรางของขลัง พระเครื่อง พระพุทธรูปต่างๆ เดิมทีการสร้างสัญลักษณ์ทาง
ศาสนาและไสยศาสตร์เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นขวัญก าลังใจ เพื่อสืบทอด
พระพุทธศาสนา เพื่อปรมัติประโยชน์แก่ผู้ตายหรือหมายถึงการน าพาผู้วายชนม์ไปสู่พระนิพพานและเพื่อ
ประกอบบุญกุศลและพุทธบูชา (ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ,์ 2554, น.26) เช่น พระพิมพ์ในสมัยทวาราวดี หริกุญไชย 
ลพบุรี และสุโขทัยที่สร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาและปรมัติประโยชน์แก่ผู้ตาย ผ้าประเจียด (ผ้ายันต์ส าหรับผูกแขน
หรือคล้องคอ) ตะกรุด พิสมร (แผ่นโลหะจารพระคาถาพับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า) ใช้ในสมัยอยุธยาเพื่อพกพาไปใน
การท าศึกสงคราม หรือการท าพระเครื่องแจกเพื่อเป็นที่ระลึกในการไปจารึก แสวงบุญสังเวชนียสถานซึ่งต้อง
เผชิญกับความยากล าบากในการเดินทาง (เล่มเดียวกัน, น.14-16) 

 อย่างไรก็ตามเมื่อกาลเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งเทคโนโลยี
กลายเป็นปัจจัยผลักดันให้วัด พระสงฆ์ และศาสนาไม่สามารถด ารงอยู่ภายใต้หลักค าสอนที่แท้จริงของพุทธ
ศาสนาโดยเฉพาะการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวัตถุนิยม บริโภคนิยม กระแสทุนนิยมได้อย่างเคร่งครัดเช่นในอดีตที่
ผ่านมา จนกลายเป็นที่มาของการเกิดพุทธพาณิชย์ขึ้นในสังคมไทย (ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, 2554, น.3-5, 114, 
131-133, 180-182) เช่น กรณีของพระเครื่องที่ช่วยให้ผู้คนแคล้วคลาดจากสงครามหรือแม้กระทั่งโจรผู้ร้าย
แคล้วคลาดจากการถูกจับกุมจนกลายเป็นเรื่องเล่าสร้างความต้องการให้ผู้คนแม้จะเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างพระเครื่องหากองค์ใดมีมูลค่าสูงก็จะมีพระเครื่ององค์อื่นแถมให้เพิ่มเติมก็ยังต้องปรับเปลี่ยนเข้าหา
กระแสทุนนิยมซึ่งพึ่งพิงระบบตลาดด้วยการชดเชยด้วยเงินแทนการแถมพระเครื่ององค์อื่นเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมาอิทธิปาฏิหารย์ของพระเครื่องก็มิได้จ ากัดอยู่แต่ในหมู่คนไทยเท่านั้น แม้แต่
ชาวญี่ปุ่นก็นิยมบูชาพระเครื่องเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเช่นกัน หลังจากนั้นมีการตีพิมพ์นิตยสารพระเครื่อง
ฉบับแรกขึ้นในปี พ.ศ.2494 ตามมาด้วยการเกิดตลาดพระเครื่องแห่งแรกที่ร้านกาแฟติดกับวัดศิริอ ามาตย์ 
ด้านหลังโรงแรมรัตนโกสินทร์ ตลาดพระเครื่องใต้ต้นมะขามหน้าศาลแพ่งตรงข้ามสนามหลวง การสร้างพระ
เครื่องเพื่อเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษโดยรัฐบาลในปี พ.ศ.2500 การสร้างพระเครื่องเพื่อต่อต้านลัทธิ
คอมมิวนิสต์โดยรัฐบาล การจัดชุดพระเครื่องไตรภาคีซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นชุดเบญจภาคี สถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้
ท าให้พระเครื่องกลายเป็นที่ต้องการของตลาด จึงไม่เพียงเกิดการเก็งก าไรในตลาดพระเครื่องเท่านั้น แต่ยังน ามา
ซึ่งธุรกิจผลิตพระปลอม และการฟอกเงินผ่านธุรกิจพุทธพาณิชย์ด้วยเช่นกัน โดยธุรกิจพระเครื่องไม่เพียงเติบโต
ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังขยายไปสู่ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย อย่างเช่น ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซียสิงคโปร์
ด้วยเช่นกัน  

พุทธพาณิชย์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมิได้จ ากัดรูปแบบเฉพาะในส่วนของเครื่องรางของขลังพระเครื่อง
เท่านั้น หากแต่มีการพัฒนารูปแบบหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ (อลงกรณ์ ประมวล
ทรัพย์, 2577, น.240-241, 299-300) ซึ่งเดิมเคยสร้างโดยกษัตริย์ผู้มีบุญญาธิการมาสู่การสร้างโดยพระสงฆ์ที่มี
ชื่อเสียง กลุ่มการเมือง รัฐบาล และมูลนิธิต่างๆ ท าให้วัตถุประสงค์ในการสร้างเปลี่ยนจากความศรัทธามาสู่การ
แข่งขันเพื่อดึงดูดให้คนมาวัดเพื่อท าบุญ ท่องเที่ยว โดยมักสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในที่ที่สามารถสังเกตเห็นได้
ง่ายและน าไปเชื่อมโยงกับพิธีกรรม การท่องเที่ยว การบริจาคเพ่ือหารายได้เข้าวัด 
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ปัจจุบันวัด พระสงฆ์ และศาสนาจึงเข้ามาผูกติดกับเงินตรา และระบบทุนนิยมที่ด าเนินกิจกรรมผ่าน
ตลาดและเชื่อมโยงกับกระแสบริโภคนิยมที่เน้นกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเพิ่มขึ้น (พระไพศาล วิสาโล, 2546, น.
123-125) ศูนย์วิจัยกสิกรไทยไดป้ระมาณว่าเฉพาะธุรกิจพระเครื่องอย่างเดียวท าให้ปี พ.ศ.2548 มีเงินสะพัดมาก
ถึง 20,000 ล้านบาท และคาดว่ามูลค่าตลาดจะเติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20 ต่อปี (ธุรกิจพระเครื่อง
ปี’48: มูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาท, https://positioningmag.com/20435) 

ที่จริงแล้วการเติบโตของพุทธพาณชย์มิได้เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมไทยหากแต่ประเทศ
อื่นๆ ในแถบเอเชียก็สามารถสังเกตเห็นปรากฎการณ์พุทธพาณิชย์ได้เช่นกัน เช่น เวียดนาม (Vu Hong Thuat, 
2008) พบว่าการผลิตยันต์จีนเพื่อปกป้องคุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัยนั้นเดิมที่เคยผลิตโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 
ได้แก่ พระ หมอผีที่สืบทอดมาจากบรรพระบุรุษ ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือร่างทรงซึ่งต้องอาศัยวิธีการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน
ไม่ว่าจะเป็นการท าตราประทับยันต์จากไม้ การอัญเชิญวิญญาณให้มาสู่ยันต์เพื่อปกป้องคุ้มครอง ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่พุทธพาณิชย์โดยปัจจุบันพบว่ามีลักษณะการผลิตขนาดใหญ่แบบอุตสาหกรรม ท าให้มียันต์
ออกมาหลากหลายรูปแบบ ราคาไม่แพง และสามารถหาซื้อได้ง่าย แต่ก็ท าให้ความศักดิ์สิทธิ์ลดลง เมืองลาดัค 
(Brox T, William-Oreberg E., 2015, p.2-7, 10) มีปรากฎการณ์เชิงพุทธพาณชย์โดยการสร้างพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและความอยู่รอดของวัฒนธรรมพุทธ นอกจากนี้ยังพบว่ามีอารามหลายแห่งใน
เอเชียที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจโดยการหารายได้จากการให้เช่าที่ดิน ขายสินค้า 
การสร้างตกแต่งวัดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว การท าธุรกิจแสวงบุญ จ าหน่วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับศาสนา เช่น 
ลู กประค า  ธูป  แทนบู ชา รวมทั้ งอาราม ในจี น  (Wong, Cora Un In, Mcintosh, Alison and Ryan, 
Chris,.2013, p.277-288) ที่เปิดให้คนภายนนอกมาท่องเที่ยว โดยพระสงฆ์และแม่ชีในวัดเห็นว่าแม้การท าพุทธ
พาณิชย์จากการท่องเที่ยวจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ที่วัด พระสงฆ์ และศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางโลก วัตถุ
นิยม ทุนนิยม แต่ก็สามารถก่อให้เกิดผลดีในการช่วยกล่อมเกลาให้ผู้มาเยือนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธ
ศาสนาได้เช่นกัน โดยพบว่าผู้เยี่ยมเยือนสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ 1) คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา ไม่นับ
ถือศาสนา (Non–religious People) ที่มาเพื่อพักผ่อนเยี่ยมชมวัฒนธรรมซึ่งแม้ตอนแรกอาจไม่ได้สนใจศาสนา
แต่การมาวัดก็อาจกลายเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ให้กลายเป็นชาวพุทธในอนาคตได้  2) พวกที่แม้จะยังคงเป็น
นักท่องเที่ ยวแต่ก็ เชื่อในศาสนา (Buddhist Believers) 3) พวกที่ เคารพนับถือบูชาพระโพธิ์สัตว์  และ            
4) พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติธรรม แม้การมาวัดของผู้คนส่วนใหญ่จะเป็นประเภทแรกที่ไม่ศรัทธานับถือศาสนาก็
ตาม แต่หากพระและแม่ชีอบรมสั่งสอนให้เข้าใจและเรียนรู้พุทธศาสนาไปเรื่อยๆ ก็สามารถพัฒนากล่อมเกล่าให้
ผู้มาเยือนกลายเป็นพุทธศานิกชนที่ปฏิบัติธรรมได้แม้จ านวนที่เหลือกลายเป็นระดับปฏิบัติธรรมจะลดลงเรื่อยๆ ก็
ตาม 

2.4.2) ปัจจัยที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์ในสังคมไทย 

พุทธพาณิชย์หรือการท าให้พุทธศาสนาไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการค้าหรือตลาดภายใต้กระแสทุนนิยม
มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไร้ซึ่งเหตุปัจจัยหรือที่มาที่ไป ดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นการอธิบายถึงปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด
พุทธพาณิชย์ขึ้นในสังคมไทยโดยประกอบไปด้วยปัจจัยหลักๆ 4 ด้านคือ 1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 2) ปัจจัย
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ด้านสังคม 3) ปัจจัยด้านการเมือง และ 4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของปัจจัย
ต่างๆ ได้ดังนี ้

1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
แนวคิดและหลักค าสอนของพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับการพึ่งพาตนเอง การท ามาหากินอย่าง

ถูกต้องสุจริต (Right Livelihood) ไม่เบียดเบียนคนอื่น (Not Causing Suffering for Other) (Brox,T., and 
Williams-Oerberg E., 2015, p.3) ไม่ยึดมั่นถือมั่น หลงใหลในวัตถุ เดินทางสายกลาง บริโภคอย่างมีคุณภาพ 
และคุ้มค่าเพื่อบ าบัดทุกข์ รักษาชีวิต มิใช่บริโภคตามตัณหา โดยพุทธศาสนาไม่เห็นว่ากามสุข หรือความสุขที่เกิด
จากการเสพหรือบริโภคเป็นความสุขที่แท้จริง แต่การให้ความส าคัญกับความสงบด้านจิตใจถือเป็นสิ่งส าคัญ 
นอกจากนี้ พุ ท ธศาสนายั งเน้ นสมุหนิ ยม  (Collectivism) เพื่ อประโยชน์ ส่ วนร่วม ไม่ ใช่ปั จ เจกนิ ยม 
(Individualism) อย่างที่หลายๆ คนเข้าใจผิด (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2545, น.36-37, 75-76, 85-86, 90 และ 
พระไพศาล วิสาโล, 2546, p.391) 

อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลให้วัด พระสงฆ์ และพุทธศาสนาด้อง
เปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด กรณีของประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเปิดประเทศในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นท าให้ไทยได้รับอิทธิพลจากลัทธิพาณิชย์นิยม เงินตราจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อ
เศรษฐกิจไทยผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นกระแสเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ให้ความส าคัญกับการ
แก่งแย่งแข่งขัน เศรษฐกิจตลาด การแสวงหาก าไร การสะสมความมั่งคั่ง โดยมีเงินเป็นสื่อกลาง ระบบบริโภค
นิยมที่กระตุ้นให้เกิดการบริโภคเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภคตามตัณหาความอยากเพื่อน ามาซึ่ง
ความสุขภายใต้ลัทธิปัจเจกนิยมที่เน้นประโยชน์ส่วนบุคคลการแก่งแย่งแข่งขัน มากกว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
อย่างในอดีตที่ผ่านมาก็มีบทบาทส าคัญท าให้พุทธศาสนาผูกติดกับเงินตราภายใต้ระบบทุนนิยมที่พึ่งพาตลาด 
และการท าให้เป็นสินค้า วัดจึงจ าเป็นต้องหารายได้ และถูกกลืนให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริโภคนิยม โดยมี
ลักษณะคือ 1) เน้นคุณค่าทางวัตถุนิยม ความร่ ารวย มองข้ามการละกิเลส 2) ใช้เงินเป็นหลัก บุญกุศล วัตถุมงคล
ถูกท าให้กลายเป็นสินค้า สามารถแสวงหาบุญได้โดยการซื้อไม่ใช่ความเพียร 3) เน้นความรวดเร็วทันใจ 
สะดวกสบาย 4) กระตุ้นให้เกิดการบริโภค เพิ่มการบริโภค ผ่านการท าการตลาดในรูปแบบต่างๆ และ 5) เน้น
การตอบสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลมิใช่การหลุดพ้นจากการยึดติดตามค าสอนที่แท้จริงของพุทธ
ศาสนา (พระไพศาล วิสาโล, 2546, น. 123-127, ปรีชา ช้างขวัญยืน, น.4-6, 13-14) 

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจท าให้วัด พระสงฆ์ และศาสนาเข้าไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่าย เนื่องจากต้องพึ่งพาระบบตลาด วัดจึงต้องหารายได้เพื่อน าเงินมาใช้จ่าย และกลายเป็นที่มา
ของพุทธพาณิชยใ์นรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าที่ดิน การรับบริจาค การหารายได้จากกิจกรรม พิธีกรรม
ประเพณีต่างๆ (วีรยุทธ เกิดในมงคล, 2560, น.59, พระไพศาล วิสาโล, 2546, น.123) ไม่เพียงเท่านั้นการถูกผูก
เชื่อมโยงเข้ามาภายใต้ระบบทุนนิยมยังท าให้วัดต้องแข่งขันกันท ากิจกรรมพุทธพาณิชย์ โดยใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การขายความเชื่อ เช่น การจัดชุดพระเครื่องเบญจภาคี การท าให้เป็น
สินค้า การท่องเที่ยวเพื่อดึงคนเข้ามาท าบุญบริจาคให้แก่วัด ขณะเดียวกันกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้โลกไร้
พรมแดนก็ผลักดันให้พุทธพาณิชย์มิได้จ ากัดขอบเขตอยู่แต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเกิดพุทธพาณิชย์
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ข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ข้างต้นล้วนมีอิทธิพล
ผลักดันให้เกิดพุทธพาณิชย์ขึ้นในสังคมไทย 

2) ปัจจัยด้านสังคม 
เดิมที่วัด พระสงฆ์ ศาสนา และชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันโดยชุมชนมีบทบาทในการสร้างวัดอุปถัมภ์

บ ารุงพระสงฆ์ และศาสนา ขณะเดียวกันวัด พระสงฆ์ และศาสนาก็เป็นศูนย์กลางที่พึ่งทางใจให้กับสมาชิกใน
ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน อย่างไรก็ตามด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปภายใต้ลัทธิปัจเจก
นิยม ทุนนิยม และบริโภคนิยม ท าให้ผู้คนต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน ครอบครัวมีขนาดเล็กลงไม่ได้
เป็นครอบครัวขยายที่มีปู่ ย่า ตา ยาย คอยดูแลอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เข้าใจในพระธรรม อุปถัมภ์ค้ าชูวัด 
พระสงฆ์ และศาสนาอย่างในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมยังท าให้พระสงฆ์มิได้เคร่งครัด
ในพระธรรมวินัยเหมือนก่อน เกิดพระอลัชชีจ านวนมากแม้จะเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ก็ตาม ท าให้ผู้คนเสื่อม
ศรัทธาต่อศาสนาและละเลยบทบาทในการอุปถัมภ์ค้ าชูวัด พระสงฆ์ และศาสนา วัดจึงไม่ใช่ศูนย์กลางของชุมชน
เช่นในอดีต แต่เพราะวัดต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ พุทธพาณิชย์จึงกลายมาเป็นทางออกเพื่อความอยู่รอดของวัด 
พระสงฆ์ และศาสนา และด้วยอิทธิพลของกระแสทุนนิยม ปัจเจกนิยม บริโภคนิยม วัตถุนิยม ที่ให้ความส าคัญ
กับวัตถุ ความสุขทางกาย ความรวดเร็ว การสั่งสมความมั่งคั่ง ร่ ารวย ประกอบกับความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิต
ท าให้มนุษย์ยังคงต้องการที่พึ่ง พุทธพาณิชย์จึงเป็นทางออกที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการของผู้คน 
ด้วยเหตุที่มนุษย์ในปัจจุบันมีชีวิตที่เร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการต้องการที่พึ่งและสะสมบุญ
ตามความเชื่อของพุทธศาสนาผู้คนจึงเลือกใช้เงินเพื่อซื้อบุญแทนการปฏิบัติธรรม เพื่อสั่งสมบุญตามค าสอนที่
ถูกต้องของพุทธศาสนา และกลายเป็นที่มาของการเติบโตของพุทธพาณิชย์ในสังคมไทย 

3) ปัจจัยทางการเมือง 
  หากพิจารณาอย่างผิวเผินหลายๆ คน อาจจะมองข้ามปัจจัยด้านการเมืองว่าสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ
การเกิดพุทธพาณิชย์ในสังคมไทย เพราะโดยหลักแล้วศาสนาไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับทางโลกโดยเฉพาะการเมืองการ
ปกครอง แต่ในความเป็นจริงพบว่าปัจจัยด้านการเมืองก็มีส่วนส าคัญไม่น้อยในการผลักดันท าให้เกิดพุทธพาณิชย์
ขึ้นในสังคมไทย เช่น กรณีของการสู้รบ สงครามเพื่อแย่งชิงดินแดน ท าให้ต้องมีการเกณฑ์ผู้คนออกไปสู้รบท าศึก
สงครามภายใต้สถานการณ์ความรุนแรง ความเสี่ยง ความกลัว เครื่องรางของขลังต่างๆ จึงกลายเป็นที่พึ่งและ
เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ส าคัญในการออกไปสู้รบ ยิ่งสามารถปลอดภัยแคล้วคลาดมาจากการสู้รบ สงครามได้
ยิ่งท าให้เครื่องรางของขลังที่พกพาไปด้วยมีเรื่องเล่า และกลายเป็นที่ต้องการของผู้คนจนน ามาซึ่งความต้องการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดตามมา 
  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งรัฐไม่ให้เงินอุดหนุนวัดเหมือนแต่ก่อนก็เป็น
ปัจจัยส าคัญท าให้วัดต้องหารายได้จากกิจกรรมพุทธพาณิชย์ เช่น การให้เช่าที่ดิน งานฌาปนกิจ การจัดงาน
เทศกาลต่างๆ รวมทั้งการจ าหน่ายเครื่องรางของขลัง นอกจากนี้ยังพบว่าบางครั้งภาครัฐเองก็เป็นผู้มีบทบาทใน
การสร้างพุทธพาณิชย์ขึ้นเอง เช่น กรณีของการสร้างพระเครื่องเพื่อเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ซึ่งพบว่ามีการ
สร้างพระเครื่องจ านวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ (ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, 2554,น.3-5) ที่ส าคัญไม่แพ้กันก็คือ
นโยบายรัฐในบางยุคสมัยก็มีอิทธิพลส าคัญต่อการเกิดและการเติบโตของพุทธพาณิชย์เช่นกัน เช่น รัฐบาลชาติ
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ชาย ชุณหะวัณ ที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจความร่ ารวย ท าให้เกิดพระเครื่องเพื่อความร่ ารวย เช่น รุ่นรวย  
และยังท าให้พระเครื่องกลายมาเป็นสินทรัพย์ของสะสม (ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, 2554,น.127) รวมทั้งนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดพุทธพาณิชย์ เช่น การส่งเสริมให้เกิดตลาด
ชุมชนขึ้นในวัด การไหว้พระเก้าวัด การส่งเสริมให้สร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ หรือรูปเหมือนพระอริยสงฆ์ขนาด
ใหญ่ เพื่อดึงดูดให้ผู้คนมาท่องเที่ยว 
  4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแม้จะท าให้มนุษย์สามารถเข้าใจและเอาชนะธรรมชาติ
ในบ้างด้านได้โดยไม่ต้องพึ่งพาศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นในอดีตที่ผ่านมา แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มี
บทบาทส าคัญเช่นกันในการส่งเสริมให้พุทธพาณิชย์ขยายตัว เช่น เดิมการผลิตเหรียญที่ระลึกต่างๆ มีค่าใช้จ่ายสูง
จึงมีแต่กษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงเท่านั้นที่ท าได้ แต่เมื่อมีการน าเข้าเครื่องผลิตเหรียญกษาปณ์เข้ามาในประเทศ
ไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 ต้นทุนการผลิตเหรียญที่ระลึกต่างๆ ก็ลดลงจึงมีผลต่อการเติบโตของพุทธพาณิชย์ตามมา 
นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตไม่เพียงช่วยให้สามารถผลิตเครื่องรางของขลังได้จ านวนมาก
ในราคาถูกเท่านั้น แต่ยังน าไปสู่ธุรกิจปลอมแปลงเครื่องรางของขลังด้วยเช่นกัน กรณีของการสร้างพระพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ที่เกิดขี้นอย่างแพร่หลายและกลายเป็นที่มาเชื่อมโยงกับพุทธพาณิชย์ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่
ได้รับอานิสงค์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการก่อสร้างท าให้วัดต่างๆ สามารถสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ 
ด้วยต้นทุนที่ต่ าลง (อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์,2557,น.299-300) วัดต่างๆ จึงมีการแข่งขันกันสร้างสถิติความ
ยิ่งใหญ่เพื่อดึงดูดผู้คนให้มาสักการะบูชาและร่วมท าบุญ รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพิมพ์ก็ช่วยให้
เกิดนิตยสารพระเครื่อง เครื่องรางของขลังตามมา จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการกระตุ้นให้เกิด
การเติบโตของพุทธพาณิชย์ ขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีบทบาทส าคัญในการเติบโต
ของพุทธพาณิชย์ทั้งในด้านรูปแบบความหลากหลายของพุทธพาณิชย์ที่สามารถด าเนินการผ่านสื่อออนไลน์ และ
ความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าหลากหลายกลุ่มมากขึ้นที่มิได้จ ากัดขอบเขตพื้นที่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
แตย่ังสามารถเติบโตไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วยเช่นกัน 
  ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดขึ้นและเติบโตของพุทธพาณิชย์ดังที่ได้อธิบายมามิได้มีการท างานแยก
ส่วนกัน หากแต่มีการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
มิได้หยุดนิ่งลง หากแต่ยังส่งผลอย่างต่อเนื่องต่อพัฒนาการของพุทธพาณิชย์ต่อไปในอนาคต 

2.4.3) ประเภทของพุทธพาณิชย์ในสังคมไทย 

  ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์เข้าใจและสามารถจัดการกับความไม่แน่นอน
ของธรรมชาติได้มากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภายใต้กระแสทุนนิยมและ
โลกาภิวัฒน์ล้วนมีส่วนส าคัญท าให้ความเชื่อ วัด พระสงฆ์ และศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คน
ในสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยต้องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก มีวัด พระสงฆ์ และศาสนาเป็นศูนย์กลางและ
ที่พึ่งทางจิตใจของสมาชิกในชุมชน โดยสอนให้มนุษย์พึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนใคร ยึดถือในทางสายกลาง ไม่
เน้นวัตถุ เพื่อน าไปสู่การพ้นทุกข์และนิพพาน เปลี่ยนไปสู่การให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคล (Individuahism) 
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วัตถุนิยม (Materialism) บริโภคนิยม (Comsumerism) การเปลี่ยนให้เป็นสินค้า (Commodification) ผ่าน
เศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economies) ที่ยึดความสุขทางโลกทางวัตถุเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตภายใต้
กระแสทุนนิยมและโลกาวิวัฒน์ และน ามาซึ่งการเกิดขึ้นของพุทธพาณิชย์ในสังคมที่มิได้จ ากัดอยู่เพียงแต่เฉพาะ
ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะในแถบเอเชียที่ผู้คนส่วน
ใหญ่นับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
  ค าว่าพุทธพาณิชย์ ซึ่งมาจากพุทธและพาณิชย์ซึ่งหมายถึงการค้า การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแม้จะเริ่มต้นจากกิจกรรม สินค้าและบริการเพียงไม่กี่ประเภท แต่เมื่อ
กาลเวลาผ่านไปภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยขึ้น โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
การตลาดท าให้รูปแบบของพุทธพาณิชย์ได้รับการพัฒนาให้หลากหลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้คนภายใต้โลกทุนนิยมที่ให้ความส าคัญกับเงินตรา วัตถุ ความสุขทางกาย แต่ก็ยังต้องการที่
พึ่งทางจิตใจอยู่เพื่อให้รอดพ้นจากความเสี่ยงในชีวิตเกิดความหวัง ขณะเดียวกันพุทธพาณิชย์ก็ช่วยให้น ามาซึ่ง
รายได้ เพื่อน ามาใช้จ่ายแก่วัดและพระสงฆ์ด้วยเช่นกัน การศึกษารูปแบบและวิธีการทางธุรกิจกับพุทธพาณิชย์ใน
สถาบันพระพุทธศาสนา (วีรยุทธ เกิดในมงคล, 2560, น.61-67) ได้จัดแบ่งประเภทของของพุทธพาณิชย์ใน
สังคมไทยออกเป็น 10 รูปแบบดังนี ้

1) การบูชารูปเคารพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระพุทธรูป เทพเจ้า บูรพากษัตริย์ ต้นตะเคียน 
เนื่องจากชีวิตมนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรง ความเสี่ยงท าให้มนุษย์ยังคงต้องการที่พึ่งทางใจ โดยเฉพาะ
ในยามที่เผชิญกับความทุกข์ การกราบสักการะบูชารูปเคารพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นหนทางที่ช่วยให้มนุษย์รู้สึก
สบายใจ ผ่อนคลายกับความทุกข์ มีความหวัง กิจกรรมพุทธพาณิชย์จึงเข้ามาเกี่ยวข้องผ่านการจ าหน่ายดอกไม้ 
ธูปเทียน แผ่นทองค าเปลว โดยมีทั้งกรณีที่วัดด าเนินการเองและให้บุคคลภายนอกมาเช่าพื้นที่ให้บริการ อาจมี
การก าหนดราคาที่แน่นอนไว้ หรือให้ผู้ใช้บริการบริจาคตามศรัทธา โดยเครื่องบูชาบางส่วนก็มักถูกน ามา
หมุนเวียนใช้ใหม่ 

2) กิจกรรมหรือพิธีกรรมในลักษณะการบริการตนเอง ไม่ต้องมีพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธี เช่น 
ตักบาตรเหรียญ ปิดทองลูกนิมิต ลอยเทียนสีประจ าวันเกิด ท าบุญแก้ปีชง เติมน้ ามันตะเกียง การเขียนใบทอง
ใบเงิน โดยอาจจะเป็นลักษณะของกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน หรือหากเป็นกิจกรรมที่ยากซับซ้อนก็จะมีแผ่นป้ายแสดง
ขั้นตอนรายละเอียดการท าพิธีแสดงไว้ และเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ได้อานิ
สงค์ผลบุญที่มากแตกต่างกันตามแต่ละกิจกรรม อาจมีการก าหนดราคาที่แน่นอนไว้หรือให้ผู้บริการบริจาคตาม
ศรัทธา 

3) การเชิญชวนให้ท าบุญ บริจาคด้วยวัตถุประสงค์ต่าง  และเครื่องเสี่ยงทาย เช่น บริจาคช าระ
หนี้สงฆ์ ค่าน้ าค่าไฟ ซื้อโลงศพ ซื้อที่ดินถวายวัด เสี่ยงเซียมซี โยนเหรียญเสี่ยงทาย โดยมากกิจกรรมประเภทนี้จะ
ไม่มีการก าหนดราคาที่แน่นอนไว้แต่ให้ผู้ใช้บริการบริจาคตามศรัทธา 

4) การให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล โดยเฉพาะวัดดังๆ ที่มีพระสงฆ์ที่มี
ชื่อเสียง เคยปรากฏอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์เป็นเรื่องต านานยิ่งท าให้ได้รับความนิยม เช่น ตะกรุดพระอาจารย์อ๊อด 
วัดสายไหม ที่มีเรื่องเล่าลื่อว่าช่วยให้ผู้ประสบอุบัติเหตุรอดชีวิต ผ้ายันต์หลวงพ่อรวยที่สามารถตอบสนองกระแส
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วัตถุนิยม ทุนนิยมได้อย่างดี ลักษณะกิจกรรมพุทธพาณิชย์ประเภทนี้อาจมีการด าเนินการเองโดยวัดหรือให้
บุคคลภายนอกมาเช่าด าเนินการก็ได้ โดยมีข้อแม้ห้ามจ าหน่ายในโบสถ์ การให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของ
ขลัง วัตถุมงคลมิได้จ ากัดพื้นที่แต่เพียงในวัด ในปัจจุบันสามารถพบเห็นตลาดพระเครื่อง วัตถุมงคลได้โดยทั่วไป 
ตลาดที่มีชื่อเสียง เช่น ท่าพระจันทร์ พันธ์ทิพย์ หรือแม้กระทั่งการจ าหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อและธุรกิจออนไลน ์

5) การให้บริการประกอบพิธี เช่น สังฆทาน ไหว้ครู ครอบครู สะเดาะเคราะห์ ห่มผ้าพระประธาน 
บังสุกุล สืบชะตา พยากรณ์ดวงชะตา โดยอาจเป็นลักษณะการประกอบพิธีเฉพาะบุคคลหรือเป็นการประกอบพิธี
ร่วมกัน พิธีบางอย่างอาจจะมีการประกอบพิธีได้ทุกวันตามความต้องการของผู้ใช้บริการหรือเป็นพิธีตามเทศกาล
หรืองานประจ าปี พิธีบางอย่างก็มีการก าหนดราคาไว้แน่นอน ขณะที่พิธีบางอย่างก็ให้ผู้ใช้บริการบริจาคตาม
ศรัทธา ปัจจุบันพุทธพาณิชย์ประเภทนี้ไม่ได้จ ากัดการด าเนินการโดยวัดเท่านั้น หากแต่ยังมีเอกชนเข้ามา
ให้บริการด้วยเช่นกัน เช่น บริษัทบุญน าพาที่มีการให้บริการจัดการพิธีกรรมต่างๆ แบบครบวงจร 

6) การจัดงานเทศกาล ในโอกาสวันส าคัญตามประเพณีและวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันลอย
กระทง สงกรานต์ มาฆบูชา วิสาขบูชา ปีใหม่ งานปิดทองประจ าปี โดยไม่เพียงชักชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้า
มาร่วมกิจกรรมและบริจาคเพื่อเป็นรายได้ให้แก่วัดเท่านั้น แต่ยังสามารถหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่จ าหน่าย
สินค้า การจ าหน่ายวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังต่างๆ ด้วยเช่นกัน 

7) การเชิญชวนร่วมท าบุญสร้างวัตถุมงคล พระพุทธรูปต่าง  โดยเฉพาะพุทธปฏิมาขนาดใหญ่
เพื่อสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ลักษณะการเชิญชวนมีการก าหนดจ านวนเงินร่วมบุญและมีของที่ระลึกให้ตามจ านวน
เงินที่ร่วมบุญหรือไม่ก็ได้ การสร้างวัตถุมงคล พระพุทธรูปต่างๆ เหล่านี้อาจด าเนินการเองโดยทางวัดหรือมี
บุคคลภายนอกมาบริหารจัดการโดยได้รับผลตอบแทนร่วมก็ได้ การสร้างวัตถุมงคลและพุทธปฏิมาขนาดใหญ่นี้
ยังมีผลในการสร้างผลเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมพุทธพาณิชย์อื่นๆ ของวัดในอนาคตด้วยเช่นกัน เช่น การท าบุญ
ประจ าป ี

8) การเชิญชวนท าบุญสร้างสาธารณสมบัติและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ เช่น กุฏิ โบสถ์ ศาลา
การเปรียญ โรงเรียน โรงพยาบาล เดิมทีชุมชนมีบทบาทส าคัญในการสร้างวัด แต่ด้วยความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป
ภายใต้กระแสทุนนิยม ท าให้เกิดความห่างเหินระหว่างวัด พระสงฆ์ ศาสนา และชุมชน ทั้งๆ  ที่การสร้างและ
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะยังคงต้องใช้เงินจ านวนมาก ทางออกจึงจบลงด้วยการเชิญชวนให้คนที่สนใจร่วมท าบุญ
ในการก่อสร้างโดยเชื่อว่าการท าบุญประเภทนี้เปรียบเสมือนบุญใหญ่ที่สามารถสร้างอานิสงค์ผลบุญแก่ผู้ท าบุญ 
นอกจากนี้ยังอาจจะมีผลตอบแทนให้กับผู้ท าบุญในรูปของการจารึกชื่อไว้เป็นอนุสรณ์ด้วยเช่นกัน 

9) การท าบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ให้อาหารสัตว์ เช่น ปลา โค กระบือ ซึ่งเชื่อว่าสามารถสร้างอานิสงค์
ใหญ่ได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นการให้ชีวิต โดยทางวัดอาจด าเนินการเองหรือให้บุคคลภายนอกมาเช่าพื้นที่
ด าเนินการก็ได้ ผู้ท าบุญประเภทนี้นอกจากจะได้รับอานิสงค์จากการต่อชีวิตให้สัตว์แล้วยังได้รับกุศลจากการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยเช่นกัน เช่นกรณีของโคกระบือซึ่งทางวัดจะน าไปมอบให้เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพ หรือน า
เงินบริจาคส่วนนี้ไปสร้างสาธารณสมบัติต่อไป 

10) การพัฒนาวัดให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะเพื่อการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันวัดหลายๆ แห่งมีการสร้างอุโบสถ วิหาร มณฑปให้สวยงามดูแปลกตาจากวัด
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แบบดั้งเดิมเพื่อดึงดูดให้ผู้คนมาท่องเที่ยว เช่น วัดร่องขุน วัดร่องเสือเต้น วัดป่าภูก้อน นอกจากนี้ยังมีการสร้าง
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ เทพต่างๆ ขนาดใหญ่ พระอริยสงฆ์ที่มีเสียงขนาดใหญ่ เพื่อดึงดูงให้ผู้คนมาเยี่ยมชม
สักการะ ไม่เพียงเท่านั้นปัจจุบันยังพบว่าวัดหลายๆ แห่งมีการพัฒนาตลาดนัดชุมชนที่แม้ในตอนแรกอาจจะมี
เป้าหมายเพื่อช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็มักได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไปโดยปริยาย เช่น ตลาดบ้าน
ระจัน วัดโพธ์ิเก้าต้น ตลาดน้ า วัดพระยาสุเรนทร์ ตลาดน้ าขวัญเรียม วัดบางเพ็ง 

ปัจจุบันกิจกรรมพุทธพาณิชย์รูปแบบต่างๆ ไม่เพียงจ ากัดอยู่ในพื้นที่วัดหรือพื้นที่เฉพาะบางแห่ง
เท่านั้น แต่ยังปรากฏให้เห็นบนโลกออนไลน์ด้วยเช่นกัน ท าให้พุทธพาณิชย์ กลายเป็นเรื่องไร้พรมแดนและ
สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ โดยรูปแบบของพุทธพาณิชย์ดังกล่าวมา
ขา้งต้นสามารถสรุปให้เห็นภาพได้ดังตารางที ่2.1 

ตารางที่ 2.1 ประเภทพุทธพาณิชย์และผลตอบแทนที่เกิดขึ้น 

ประเภทพุทธพาณชิย ์ ตัวอย่างกิจกรรม ลักษณะผลตอบแทน 
1) การบู ช ารูป เค ารพแล ะสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ ์

บู ช าพ ระพุ ท ธรูป  เทพ เจ้ า  บู รพ
กษัตริย์ ต้นตะเคียน 

รายได้จากการจ าหน่ายเครื่อง
บูชา/ ค่าเช่าพื้นที่ 

2)กิจกรรมหรือพิธีกรรมที่บริการ
ตนเองไม่ต้องมีพระสงฆ์ประกอบ
พิธ ี

ตักบาตรเหรียญ ปิดทองลูกนิมิต ลอย
เทียนสีประจ าวันเกิด ท าบุญแก้ปีชง 
เขียนใบทองใบเงิน 

เงินบริจาคเพื่อร่วมกิจกรรม
หรือพิธีกรรม 

3)การเชิญชวนให้ท าบุญบริจาค
เสี่ยงทาย 

บริจาคช าระหนี้พระสงฆ์ ค่าน้ าค่าไฟ 
ซื้อโลงศพ เสี่ยงเซียมซี เสี่ยงทาย 

เงินบริจาค 

4)การให้ เช่า บูชา พระเครื่อง 
เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล 

เช่าพระ ตะกรุด ผ้ายันต์ ราย ได้ จ ากการจ าหน่ าย /
พิธีกรรม/ เงินบริจาค/ ค่าเช่า
พื้นที ่

5)การให้บริการประกอบพิธีกรรม สังฆทาน ไหว้ครู ครอบครู สะเดาะ
เคราะห์ บังสุกุล สืบชะตา ห่มผ้าพระ
ประธาน พยากรณ์ดวงชะตา 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร
พิธีกรรม/ เงินบริจาค/ ค่าเช่า
พื้นที ่

6)การจัดงานเทศกาล ล อ ย ก ร ะ ท ง  ปี ให ม่  ส งก ร าน ต์ 
มาฆบูชา วิสาขบูชา ปิดทองประจ าป ี

เงินบริจาค/ ค่ า เช่ าพื้ นที่ / 
ร าย ได้ จ าก ก ารป ระก อ บ
กิจกรรมพิธีกรรม เครื่องบูชา 

7)เชิญชวนร่วมท าบุญสร้างวัตถุ
มงคล 

พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ พระอริยสงฆ์ที่
มีชื่อเสียงขนาดใหญ่  วัตถุมงคลรุ่น
ต่างๆ 

รายได้จากการจ าหน่ายวัตถุ
มงคล/ เงินบริจาค 

8)เชิญชวนท าบุญสร้างสาธารณ กุฏิ โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ เงินบริจาค 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

2-29 

ประเภทพุทธพาณชิย ์ ตัวอย่างกิจกรรม ลักษณะผลตอบแทน 
ส ม บั ติ แ ล ะบู รณ ป ฏิ สั ง ข รณ์
เสนาสนะ 

โรงเรียน โรงพยาบาล 

9)ก ารท าบุ ญ ไถ่ ชี วิ ต สั ต ว์  ให้
อาหารสัตว ์

ปลา โค กระบือ เงินบริจาค/ ค่าเช่าพื้นที่ 

10)การพัฒนาวัดให้กลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว 

สร้ างสิ่ งก่ อ ส ร้ า งต่ างๆ  ใน วัด ให้
สวยงามแปลกตา เช่น วัดร่องขุ่น วัด
ร่องเสือเต้น วัดป่าภูก้อน 

รายได้จากการจ าหน่ายเครื่อง
บูชา วัตถุมงคล/ เงินบริจาค/ 
ค่าเช่าพื้นที่ 

 แม้ว่าพุทธพาณิชย์จะเป็นสิ่งที่ถูกผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมประเมินผลในทางลบกล่าวคือท าให้บทบาทของวัด 
พระสงฆ ์และศาสนาเสื่อมลงในสายตาของคนส่วนใหญ่ เมื่อคนส่วนใหญ่เสื่อมศรัทธาย่อมส่งผลท าให้การอุปถัมภ์
ค้ าชูวัด พระสงฆ์ และศาสนามิได้เป็นไปด้วยศรัทธา ความเลื่อมใส และความเต็มใจเช่นในอดีตที่ผ่านมา จึงมีส่วน
ส าคัญในการลดทอนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัด พระสงฆ์ และศาสนาที่มีต่อชุมชนและสังคม นอกจากนี้พุทธ
พาณิชย์ยังอาจส่งผลเสียต่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้คนที่มีต่อศาสนาท าให้เกิดการยึดติด เกิดกิเลส ยึด
มั่นถือมั่น ไม่พึ่งพาตนเอง โลภ อยากได้ อยากมี อยากเป็นโดยอาศัยการพึ่งพาพุทธพาณิชย์และกลายเป็นกับดัก
ที่ไม่สามารถน าพาพุทธศาสนิกชนไปสู่การละวาง หมดทุกข์ และหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ดังที่พุทธศาสนา
ปรารถนาให้เป็น อย่างไรก็ตามหากมองในทางตรงข้ามวัด พระสงฆ์ และผู้เกี่ยวข้องทางศาสนาอาจใช้พุทธ
พาณิชย์เพื่อเป็นกุศโลบายเบื้องต้นในการดึงให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในโลกทุนนิยม หันมาสนใจพุทธศาสนาและค่อยๆ 
กล่อมเกลาให้เข้าใจอย่างแท้จริงในหลักธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสนาได้เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้จะประสบ
ผลส าเร็จเพียงใดมากน้อยแค่ไหนย่อมต้องอาศัยพระสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการสั่งสอน
อบรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาเพื่อน าไปสู่
พระนิพพาน 
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บทที่ 3 

วิธกีารด าเนินการวิจัย 

 

 

3.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล  

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการโดยการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เข้าด้วยกัน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาจากฐานข้อมูล
งานวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) 
และระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) โดยดึงข้อมูลงานวิจัย บทความ 
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งงานศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) ที่
แสดงในภาพที่ 3.1 มาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
อธิบายถึงบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นหลักเพื่อ
จัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ 
และศาสนาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 
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ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) เพื่อน ามาใช้ในการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวัด พระสงฆ์ และศาสนา 
 ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเน้นเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และลัทธิบริโภคนิยม
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนต้องใช้ชีวิตอย่างรีบเร่ง แก่งแย่ง แข่งขัน เน้นความเป็นปัจเจกบุคคล ลดทอน
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังนั้นแม้จะมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายด้านจนท า
ให้มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติบางอย่างได้ และลดทอนความไม่แน่นอน ความเสี่ยงในการใช้ชีวิตที่ต้อง
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พึ่งพาธรรมชาติบางประการลง แต่วิถีชีวิตรูปแบบนี้กลับท าให้ผู้คนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยง
ในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง ความขัดแย้ง หมดหวังตามมาเช่นกัน เงื่อนไข
ต่างๆ เหล่านี้จึงส่งผลให้มนุษย์ยังคงต้องการที่พึ่งบางอย่างเพื่อช่วยจัดการกับความเสี่ยง ความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
และสร้างความหวังให้แก่การด าเนินชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่วัด พระสงฆ์ และศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน วัด พระสงฆ์ และศาสนาจึงยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างความหวังให้แก่มนุษย์ หากแต่ว่าด้วยอิทธิพลของทุนนิยม และบริโภคนิยมท าให้มนุษย์เชื่อว่าการสร้าง
ความหวังและการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์สามารถซื้อได้ด้วยเงิน แต่ขณะเดียวกันก็ยังมี
ผู้คนบางกลุ่มในสังคมไทยที่ไม่คล้อยตามไปกับทุนนิยม และบริโภคนิยมและยังคงเลื่อมใส ศรัทธาในวัด พระสงฆ์ 
และศาสนาอย่างแท้จริง จากทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทยที่
เปลี่ยนไปสะท้อนให้เห็นว่าแม้คนส่วนใหญ่ในสังคมจะได้รับอิทธิพลจากทุนนิยมและบริโภคนิยมและเชื่อว่าเงิน
สามารถซื้อได้ทุกอย่าง แต่ก็ยังมีคนบางส่วนที่ไม่ปล่อยให้ทุนนิยมและบริโภคนิยมเข้ามาครอบง าและยังคงศรัทธา
ในวัด พระสงฆ์ และศาสนา อย่างไรก็ตามทั้ง 2 กลุ่มต่างก็ใช้วัด พระสงฆ์ และศาสนาเพื่อสร้างความหวังให้แก่
ชีวิต พุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาจึงเป็นค าส าคัญที่ปรากฏให้เห็น และกลายเป็นแนวทางในการก าหนด
ประเด็นหลักเพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่จะมีผลต่อการสร้างคน
ไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 เพื่อตอบค าถามวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดคือ 1) เพื่อ
ศึกษาบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย และ 2) เพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคม
และความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
พาณิชย์และพุทธศรัทธาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 
 เมื่อพบประเด็นหลักเกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธ
ศรัทธาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 งานวิจัยนี้จึงจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธ
ศรัทธาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา 3 แหล่ง 
ได้แก่ Pantip, Facebook และTwitter เพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 
 เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาจาก
โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ทั้งหมดซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทย (หมายถึงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึง
ข้อมูลได้) ตามค าส าคัญที่ก าหนดเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้จึงมาจากประชากร (Population) ซึ่ง
หมายถึงชื่อเรื่องบทความวิจัย และข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ทั้งหมดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์
และพุทธศรัทธา โดยไม่ใช้การสุ่มตัวอย่างเพราะเป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
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 งานวิจัยนี้เลือกใช้โปรแกรม Python for windows 3.6.6 ในการรวบรวมข้อมูล (Collect Data) ที่
เกี่ยวข้องโดยการดึงข้อมูล (Information Extraction) จากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธ
ศรัทธาเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธ
ศรัทธาเนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวสามารถท างานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้นักวิจัยสามารถ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการดึงข้อมูลใช้การเขียน Code เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ 3.2 โดยค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพทุธพาณิชย์และพุทธศรัทธาเพื่อใช้ส าหรับการ
ดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียแสดงในตารางที่ 3.1 
ตารางที่ 3.1 ค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาเพื่อใช้ส าหรับการดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 

พุทธพาณชิย์
พระเครือ่ง
เครือ่งราง
ของขลงั
วดัสวย

เงนิทอนวดั
วตัถุมงคล
ปลกุเสก
วดัหรู
วดัรา้ง

สะเดาะห์เคราะห์
ตู้รบับรจิาค
ท าบุญ
ซือ้บุญ
แกบ้น

ธุรกจิสงฆ์
สงัฆทาน

เจา้แม่ตะเคยีน
แกปี้ชง
ลกูนมิติ
ใบห้วย
จตุคาม

รดน ้ามนต์
เสรมิดวง
ขอหวย
ตะกรดุ
ผา้ยนัต์
พระเกจิ  
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ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างการเขียน Code เพื่อดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา
เฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ตามค าส าคัญด้วยโปรแกรม Python for windows 3.6.6 

หลังจากดึงข้อมูลโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ 
(Public) ภาษาไทยตามค าส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาด้วยโปรแกรม Python for 
windows 3.6.6 ในรูปของ Microsoft Excel แล้วจึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์โดยเริ่มจากตัด
ข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) เช่น ข้อมูลของกรณีต่างประเทศ 
ข้อมูลเกี่ยวกับดารา ภาพยนตร์ ละคร นวนิยาย กีฬา โฆษณา ความฝัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อน
ในการวิเคราะห์ เมื่อตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกแล้วจึงเขียน Code ตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาและประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) 
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อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังคงต้องอาศัยการท างานของนักวิจัยร่วมด้วยในการจัดโครงสร้างข้อมูล (Data 
Structure) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เนื่องจากลักษณะของข้อมูลที่ดึงมาจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
พาณิชย์และพุทธศรัทธาเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์
และพุทธศรัทธาเป็นภาษาไทยซึ่งถูกจัดอยู่ในประเภทของภาษาที่ไม่มีการตัดค า (Unsegmented Language) 
ไม่มีอักขระในการบ่งบอกขอบเขตของค าอย่างชัดเจน และมีค าซึ่งมีลักษณะเป็นค าที่ไม่รู้จัก (Unknown Words) 
รวมทั้งค าก ากวม (Ambiguity) ท าให้ยังไม่มีเทคนิคที่ท าให้เกิดความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์ 100% ดังนั้นแม้
คอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องอาศัยการท างานของมนุษย์ซึ่งก็
คือนักวิจัยประกอบในการจ าแนกและจัดรูปแบบของข้อมูลให้เป็นโครงสร้างที่เหมาะสมแก่การวิเคราะห์ต่อไป 
ตัวอย่างการเขียน Code ตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาและประเด็นที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลแสดงให้เห็นในภาพที่ 3.3 และตัวอย่างผลการจัดโครงสร้างข้อมูลที่ได้จากการ
เขียน Code ตามค าส าคัญและประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์แสดงให้เห็นในภาพที่ 3.4 

 

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างการเขียน Code ตามค าส าคัญและประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดโครงสร้างข้อมูล 
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ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างผลการจัดโครงสร้างข้อมูลที่ได้จากการเขียน Code ตามค าส าคัญและประเด็นที่ใช้ในการ
วิเคราะห ์

3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่จะมีผลต่อการ
สร้างคนไทย 4.0 ซึ่งได้จัดเตรียมให้อยู่ ในรูปของข้อมูลที่มี โครงสร้าง (Structure Data) ดังที่ ได้อธิบาย
รายละเอียดไปข้างต้นแล้วนั้นงานวิจัยนี้เลือกใช้โปรแกรม Orange ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ https://orange.biolab.si ดังแสดงในภาพที่ 3.5 
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ภาพที่ 3.5 โปรแกรม Orange 

 อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดของลักษณะข้อมูลที่ดึงจากโซเชียลมีเดียท าให้เป็นข้อมูลที่ ได้แม้จะมีการ
จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้ว แต่ก็ยังคงไม่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก นอกจากนี้ยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม 
(Categorical Data) ไม่ใช่ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเบื้องต้น
สามารถท าได้เพียงการแสดงภาพเบื้องต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) หรือสถิติเชิงพรรณนาใน
รูปแบบของกราฟเป็นหลัก และการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule) ที่บอกได้แค่เพียงว่าข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันแต่ไม่สามารถอธิบายทิศทางความสัมพันธ์กันของข้อมูลได้ ดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ 3.6 และ
ภาพที่ 3.7 
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ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแสดงภาพเบื้องต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) 
ด้วยโปรแกรม Orange 
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ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule) ด้วย
โปรแกรม Orange 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 
การศึกษาบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในการสร้างคนไทย 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ        
สหวิทยาการที่เกิดจากการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกันโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เริ่มจากการศึกษาข้อมูลงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งงานศึกษาอื่นๆ พื้นฐานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัด 
พระสงฆ์ และศาสนาจาก 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) 
และ 3) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) เพื่อน ามาวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและอธิบายถึงบทบาทของวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนาในสังคมไทย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นหลักในการจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของ
สังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 
4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0  

ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาพบว่าวัด พระสงฆ์ และศาสนายังคง
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจาก
มนุษย์ยังคงต้องการที่พึ่งบางอย่างเพื่อช่วยจัดการกับความเสี่ยง ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และสร้างความหวังให้แก่
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทยเปลี่ยนไป
โดยได้รับอิทธิพลจากทุนนิยม และบริโภคนิยมท าให้มนุษย์เชื่อว่าการสร้างความหวังและการจัดการกับความ
เสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์สามารถซื้อได้ด้วยเงิน แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้คนบางกลุ่มในสังคมไทยที่ไม่
คล้อยตามไปกับทุนนิยม และบริโภคนิยมและยังคงเลื่อมใส ศรัทธาในวัด พระสงฆ์ และศาสนาอย่างแท้จริง จึง
กลายเป็นที่มาของประเด็นด้านที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่ปรากฏให้เห็นมากขึ้น และเป็น
แนวทางในการก าหนดประเด็นหลักเพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่จะมี
ผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษา
ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์โดยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) และการท าเหมืองข้อความ (Text Mining)  
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ผลการวิเคราะห์พุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาจากสื่อโซเชียลมีเดีย 
งานวิจัยนี้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาทั้งหมดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ

ข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคัญที่ก าหนดเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากโซเชียล
มีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา 3 แหล่งหลัก ได้แก่ Pantip Facebook และ
Twitter โดยใช้โปรแกรม Python for windows 3.6.6 ซึ่งสามารถท างานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel 
เขียน Code ในการดึงข้อมูล ผลการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาทั้งหมดซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคัญที่ก าหนดจาก Facebook มีจ านวน
ทั้งสิ้น 2,579 รายการ Pantip มีจ านวนทั้งสิ้น 33,422 รายการ และ Twitter มีจ านวนทั้งสิ้น 33,135 รายการ 
รวมข้อมูลทั้ง 3 แหล่งจ านวน 69,136 รายการ หลังจากนั้นจึงจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง 
(Structure Data) เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์ โดยจ าแนกข้อมูลออกเป็นประเด็นต่างๆ ตามผลการทบทวน
วรรณกรรมโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ก าหนดโครงสร้างข้อมูลดังน้ี  
 1) ประเภทของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา แม้ผลการทบทวนวรรณกรรมจาก รูปแบบและวิธีการ
ทางธุรกิจกับพุทธพาณิชย์ ในสถาบันพระพุทธศาสนา (วีรยุทธ เกิดในมงคล , 2560, น.61-67) สามารถจ าแนก
พุทธพาณิชย์ในสังคมไทยออกได้เป็น 10 ประเภทซึ่งประกอบด้วย (1) การบูชารูปเคารพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์    
(2) กิจกรรมหรือพิธีกรรมบริการตนเอง ไม่ต้องมีพระสงฆ์ (3) การเชิญชวนให้ท าบุญ บริจาค และเครื่อง
เสี่ยงทาย (4) การให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล (5) การให้บริการประกอบพิธี      
(6) การจัดงานเทศกาล (7) การเชิญชวนร่วมท าบุญสร้างวัตถุมงคล พระพุทธรูป (8) การเชิญชวนท าบุญ
สร้างสาธารณสมบัติและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ (9) การท าบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ให้อาหารสัตว์ และ (10) การ
ท าให้วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เมื่อจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) 
พบว่าข้อมูลบางส่วนมีลักษณะแตกต่างจากการจัดประเภทของพุทธพาณิชย์10 ประเภทดังที่กล่าวมาจึงมีการ
จัดแบ่งประเภทพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาเพิ่มเติมอีก 4 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้ที่ยังศรัทธาในศาสนา (2) ผู้ที่
ไม่ศรัทธาในศาสนา (3) ผู้ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปศาสนา และ (4) ไม่เห็นด้วยกับพุทธพาณิชย ์ดังนั้นในส่วน
ของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาจึงจ าแนกออกเป็น 14 ประเภท 
 2) ปัจจัยที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์ประกอบด้วย (1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ท าให้เกิดการเติบโตของ
พุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา ได้แก่ การท าให้เป็นสินค้า บริโภคนิยม การขายความเชื่อ การซื้อบุญ การท า
การตลาด วัดต้องหารายได้ การสะสมความมั่งคั่ง และการแสวงหาก าไร (2) ปัจจัยทางสังคมที่ท าให้เกิดการ
เติบโตของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา ได้แก่ วิถีชีวิตเปลี่ยน การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ วัดไม่ใช่ศูนย์กลาง การไม่
เคร่งครัดในพระธรรมวินัย การเสื่อมศรัทธา และการเสริมพลัง (3) ปัจจัยทางการเมืองที่ท าให้เกิดการเติบโต
ของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา ได้แก่ การท าให้เป็นของสะสม การฟอกเงิน รัฐสร้างพุทธพาณิชย์ และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ (4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี คือสื่อออนไลน์กับการเติบโตของพุทธพาณิชย์และพุทธ
ศรัทธา 
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 3) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา โดยมากเป็นบุคคลในวงการศาสนาที่มี
กระแสตามแต่ละช่วงเวลา เช่น ธรรมกาย ธัมชโย พุทธอิสระ เจ้าคุณธงชัย เณรค า 
 4) ความคิดเห็นต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา
พบว่ามีทั้งผู้ที่ยังมีทัศนคติเชิงบวกหรือยังคงศรัทธาต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนา และผู้ที่มีทัศนคติเชิงลบต่อวัด 
พระสงฆ์ และศาสนา 

โดยพบว่าหลังจากตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) ทั้งนี้
เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์เหลือข้อมูลจาก Facebook จ านวน 115 รายการ Pantip จ านวน 
2,145 รายการ และไม่ เหลือข้อมูลในส่วนของ Twitter จึงเหลือข้อมูลรวมทั้ งหมด 2,260 รายการ               
ดังรายละเอียดแสดงแสดงในตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 เป็นตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นด้านพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่มีการจัดท าเป็นโครงสร้างแล้ว 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนข้อมูลที่ดึงจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา 
 

ค ำส ำคญั Facebook

 จ ำนวนข้อควำม

หลงัตดัข้อมลูซ ำ้

และท่ีไม่เก่ียวข้อง

Pantip

 จ ำนวนข้อควำม

หลงัตดัข้อมลูซ ำ้

และท่ีไม่เก่ียวข้อง

Twitter

 จ ำนวนข้อควำม

หลงัตดัข้อมลูซ ำ้

และท่ีไม่เก่ียวข้อง

พุทธพาณชิย์ 6           2 854         230                    6           0
พระเครือ่ง 200        22 1,525       4                        2,815     0
เครือ่งราง 118        8 1,522       2                        1,479     0
ของขลงั 194        52 1,517       107                    2,212     0
วดัสวย 80         1 1,525       19                      1           0
เงนิทอนวดั 22         1 353         62                      2           0
วตัถุมงคล 65         0 1,517       322                    219        0
ปลกุเสก 176        3 1,534       209                    995        0
วดัหรู -        0 440         64                      1           0
วดัรา้ง 15         0 1,505       210                    4           0
สะเดาะห์เคราะห์ 2           0 254         11                      3           0
ตู้รบับรจิาค 17         1 547         43                      8           0
ท าบุญ 200        1 1,537       340                    5,591     0
ซื้อบุญ 6           1 1,516       27                      14         0
แกบ้น 200        2 1,548       123                    8,077     0
ธุรกจิสงฆ์ -        0 24           2                        1           0
สงัฆทาน 186        6 1,531       129                    5,003     0
เจา้แม่ตะเคยีน 104        4 109         2                        22         0
แกปี้ชง 53         1 1,187       3                        727        0
ลกูนมิติ 18         0 1,548       55                      653        0
ใบห้วย 200        0 1,541       5                        1,080     0
จตุคาม 11         1 779         22                      921        0
รดน ้ามนต์ 45         0 1,531       33                      502        0
เสรมิดวง 200        0 1,640       -                     799        0
ขอหวย 200        1 1,519       3                        757        0
ตะกรดุ 200        8 1,430       18                      626        0
ผา้ยนัต์ 36         0 1,437       11                      594        0
พระเกจิ 25         0 1,452       89                      23         0
รวม 2,579      115 33,422      2,145                     33,135    0  
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ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่มีการ
จัดท าเป็นโครงสร้าง 

ประเภท ปัจจยั เศรษฐกิจ สงัคม กำรเมือง เทคโนโลยี ใคร ท่ีไหน ควำมเหน็บวก ควำมเหน็ลบ

ท าบุญ บรจิาค เศรษฐกจิ วดัต้องหารายได ้ แม่ชศีนัสนยี์ เสถยีรธรรมสถาน ซื้อบุญ 
พธิกีรรมบรกิารตนเอง เศรษฐกจิ ท าใหเ้ป็นสนิคา้ วดัทุ่งเศรษฐี ซื้อบุญ 

ไถ่ชวีติสตัว์ เศรษฐกจิ การตลาด วดัป่าหลวงตาบวั ทรพัยส์นิเสยีหาย 
ท าบุญ บรจิาค สงัคม ไม่เครง่ครดัธรรมวนิยั ธรรมกาย การเมอืง

เชา่บชูาพระเครือ่ง เศรษฐกจิ สงัคม ท าใหเ้ป็นสนิคา้ เสื่อมศรทัธา ภาคเหนอื ซื้อบุญ 
ท าบุญ บรจิาค เศรษฐกจิ วดัต้องหารายได ้ ซื้อบุญ 
ไม่ศรทัธาศาสนา สงัคม เสื่อมศรทัธา ไม่ศรทัธาศาสนา
ท าบุญ บรจิาค เศรษฐกจิ วดัต้องหารายได ้ ซื้อบุญ 

บรกิารประกอบพธิี สงัคม วถิชีวีติเปลีย่น วดัสมัมาชญัญาวาส ชาวบา้นเดอืดรอ้น
บชูารปูเคารพ เศรษฐกจิ วดัต้องหารายได ้ ซื้อบุญ 

บรกิารประกอบพธิี สงัคม เสรมิพลงั
ท่องเที่ยว เศรษฐกจิ ท าใหเ้ป็นสนิคา้ เขาคชิฌกฏู ซื้อบุญ 

บรกิารประกอบพธิี เศรษฐกจิ ซื้อบุญ ปฏบิตัธิรรม ท าบุญมากเกนิไป
ท าบุญ บรจิาค สงัคม ไม่เครง่ครดัธรรมวนิยั ธรรมกาย ศรทัธาต่อศาสนา 
ไถ่ชวีติสตัว์ เศรษฐกจิ แสวงหาก าไร ภาคเหนอื ซื้อบุญ 
ท าบุญ บรจิาค เศรษฐกจิ ซื้อบุญ ท าบุญมากเกนิไป
สรา้งวตัถุมงคล เศรษฐกจิ การตลาด ซื้อบุญ 
ท าบุญ บรจิาค สงัคม เสื่อมศรทัธา ซื้อบุญ 

เชา่บชูาพระเครือ่ง เศรษฐกจิ การตลาด ชาวบา้นเดอืดรอ้น
ท าบุญ บรจิาค เศรษฐกจิ วดัต้องหารายได ้ ซื้อบุญ 

พธิกีรรมบรกิารตนเอง เศรษฐกจิ ท าใหเ้ป็นสนิคา้ นครนายก ซื้อบุญ 
บชูารปูเคารพ เศรษฐกจิ ขายความเชือ่ ลงทุนเกง็ก าไร 

พธิกีรรมบรกิารตนเอง เศรษฐกจิ ท าใหเ้ป็นสนิคา้ วดัถ ้าเชยีงดาว ซื้อบุญ 
ไม่ใชพุ่ทธพาณชิย์ วดัปัญญานนัทาราม ศรทัธาต่อศาสนา 
บรกิารประกอบพธิี เศรษฐกจิ วดัต้องหารายได ้ วดัหลวงพ่อโสธร ซื้อบุญ 
บชูารปูเคารพ สงัคม เสรมิพลงั ซื้อบุญ 
บชูารปูเคารพ สงัคม วถิชีวีติเปลีย่น

เชา่บชูาพระเครือ่ง สงัคม เสรมิพลงั
ไม่ศรทัธาศาสนา สงัคม เสื่อมศรทัธา นครสวรรค์ ไม่ศรทัธาศาสนา
ท าบุญ บรจิาค เศรษฐกจิ ท าใหเ้ป็นสนิคา้ วดัสมานรตันาราม ซื้อบุญ 
ไม่ศรทัธาศาสนา ธรรมกาย
ไม่ศรทัธาศาสนา สงัคม ไม่เครง่ครดัธรรมวนิยั ธรรมกาย
ท าบุญ บรจิาค เศรษฐกจิ สะสมความมัง่คัง่ ธรรมกาย ซื้อบุญ 
ท าบุญ บรจิาค เศรษฐกจิ สะสมความมัง่คัง่ ซื้อบุญ  

 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านพุทธพาณิชย์ และพุทธ

ศรัทธาเพื่อแสดงภาพเบื้องต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) ในด้านประเภทของพุทธพาณิชย์และ
พุทธศรัทธาพบว่าข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่พบสามารถ
เรียงล าดับตามจ านวนรายการที่พบไดด้ังนี ้ 

(1) การให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลจ านวน 522 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 
23.15 ตัวอย่างเช่น 

“ผมเป็นคนที่ชอบสะสมวัตถุมงคล พูดง่ายๆ จะว่าบ้าวัตถุก็ได้ พระองค์ไหนใครบอกว่าดี บูชาแล้วรวย 
เป็นต้องเสาะแสวงหามาบูชา องค์ละหมื่นกว่าบาทก็เคยเช่าบูชามาแล้ว พูดตรงๆ ก็หวังรวยทางลัด หวังถูกหวย 
มีโชคกับเค้าบ้าง ระยะเวลาในการสะสมไม่ต่่ากว่า 2 ปี หมดเงินไปไม่ต่่ากว่า 3 หมื่น (ตีแบบต่่าๆ) แต่สิ่งที่ผมได้
คือ เงินเดือนผมไม่เหลือ ติดลบ เอาเงินมาเช่าบูชาวัตถุมงคลหมด บางเดือนติดลบ เป็นหนี้ แถมยังอดหลับอด
นอน…” 

“ผมจะบูชาเครื่องรางเสน่ห์เมตตา ที่คิดไว้มี ขุนแผนกับเพชรพญาธร แต่ผมไม่ได้ จะบูชามาจีบสาวนะ 
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คือมีแฟนยุแล้ว อยากบูชามา ไว้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่สมัครงานอะ ครับ เน้นการเจรจากับผู้ใหญ่ให้เขาเมตตา
รับเข้าท่างานอะ หรือว่าเครื่องรางเสน่ห์เหมือนกัน หมดครับ เลือกไม่ถูกอ้ะครับ เน้นการงานองค์ไหนดีครับ 
(แล้วถ้าสมมติบูชา 2 องค์ ห้อยสร้อยเส้นเดียวกัน ได้ไหมครับ)” 

“เราเองเป็นหนึ่งในคนที่บูชาขุนแผนมนต์เทพสาริการักคืนรังของครูน้อย บ้านดอยค่า อยู่ค่ะ เราศรัทธา
ในตัวครูน้อยอยู่แล้ว แต่อยากรู้ประสบการณ์ตรงของคนอื่นบ้างค่ะ เป็นยังไงกันบ้าง วัตถุมงคลอย่างอื่นก็แชร์ได้
นะคะที่เป็นของส่านักนี…้” 

(2) ผู้ที่ยังศรัทธาในศาสนาจ านวน 416 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ตัวอย่างเช่น 
“ปฏิบัติธรรมที่บ้าน ๓๐ ปี วันนี้อยากพาครอบครัวออกบวชตลอดชีวิต ผมอยากหา วัดร้าง ส่านักร้าง 

หรือที่ดินเพื่อสร้าง ส่านักในรูปแบบของวัดจริงๆ คือไม่นิยมวัตถุ ไม่หาเงินสร้างโบสถ์ วิหาร ถาวรวัตถุ รูปปั้นหา
เงินต่างๆ ไม่มีคอมพิวเตอร์ มือถือ ทีว…ี” 

“ปีนี้ผมบวชได้พรรษา 6 แล้ว มาบวชได้ก็เพราะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครู
ไม่ใหญ่ พอบวชแล้วผมก็กลับมาที่บ้านเกิดเพื่อฟื้นฟูวัดดวงดีศรัทธาราม มีสภาพเกือบร้าง มีสามเณรเฝ้าวัดเพียง 
2 รูป ไม่มีเจ้าอาวาส ปัจจุบันนี้มีพระภิกษุ 6 รูป สามเณร 1 รูป ประจ่า” 

(3) การให้บริการประกอบพิธีจ านวน 375 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 16.63 ตัวอย่างเช่น 
“อยากทราบค่ะว่าท่าบุญ100วันถ้าเรานิมนต์พระ5รูป..ท่าอาหารชุดกับข้าวคาวหวานพร้อมผลไม้ให้

ครบ5อย่างถวายพระ1ชุดต่อหนึ่งรูปพร้อมสังฆทานและผ้าไตรได้ไหมค่ะ..แล้วเราต้องเอารูปคนตายไปวัดไหมค่ะ
รูปคนตายอยูบ่้านแต่เนื่องด้วยที่บ้านเป็นเคหะไม่สามารถนิมนต์พระมาได้ค่ะ…” 

“อยากทราบว่าถ้าจะท่าบุญขึ้นบ้านใหม่ แค่นิมต์พระเข้าบ้าน ท่าพิธี ถวายเพล เชิญพ่อเชิญแม่มา แต่ไม่
มีโต๊ะกินเลี้ยง ท่าบุญแบบเล็กๆ ในครอบครัวอะค่ะ แค่อยากขี้นบ้านก่อนพระฉันเพล เจิมบ้าน อะไรท่านองนี้ แค่
น้ันได้ไหมค่ะ…” 

(4) ผู้ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปศาสนา จ านวน 223 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 9.89 ตัวอย่างเช่น 
“กระแสเงินทอนวัดกับจนท.ส่านักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติระดับบิ๊กที่มีข่าวเนื่องเงินทอนวัด โคด

บาปเลย.แต่ไม่เห็นทางคณะมหาเถรสมาคม.มาเคลื่อนไหวอะไรเลย มาช่วยปฏิ รูปสิครับ.แต่นี่ข่าวออกซะดัง.
ฆราวาสฆ่าเณร.ท่านยังอยู่เฉยๆ ลุกมาปฏิรูปศาสนาด้วยครับ” 

 (5) การเชิญชวนให้ท าบุญ บริจาค และเครื่องเสี่ยงทายจ านวน 220 รายการหรือคิดเป็น   ร้อยละ 
9.76 ตัวอย่างเช่น 

“ปกติเราท่าบุญค่าไฟฟ้ากับวัดแห่งนึงในตจว.เป็นประจ่า ก็ตามที่เราสะดวก วันนึงทางคนที่ดูแลวัด 
บอกว่าเดือนนี้ขอให้ท่าบุญค่าไฟเท่านี้นะ (แจ้งยอดมา) เพราะว่าที่วัดมีงาน (ก็เป็นงานทางศาสนาทั่วไปปกติ) แต่
เราไม่รู้สึกกับการท่าบุญที่เหมือนจะบังคับอะไรแบบนี้ เลยอยากถามเพื่อนๆว่า ควรท่าอย่างไร ซึ่งตอนนี้เรายัง
ไม่ได้ร่วมท่าบุญ (ปกติจะโอนให้ทางผู้ดูแล)” 

 (6) ที่ไม่ศรัทธาในศาสนาจ านวน 202 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 8.96 ตัวอย่างเช่น 
“ผมอายุ24ปีมีความคิดว่าในวันนึงในอนาคตผมไม่อยากจะนับถือศาสนา ในวันว่าง1วันของทุกๆเดือน
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ผมจะต้องพายายไปท่าบุญ4-5วัดในตัวจังหวัดแล้วมันท่าให้ผมเห็นอะไรหลายๆอย่างท่าให้ผมเริ่มคิดได้ว่านี่หรอ
คือศาสนาสิ่งที่เราเคารพบูชามาหลายช่ัวอายุคนยิ่ง” 

“อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้เจอมาและลองมาแล้วหากไม่ถูกใจศาสนิกเม้นข้างล่างได้เลยผมพร้อมวิ
วาทะเสมอ เมื่อ 4 ปีก่อนผมได้เจอสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นคือ พระไม่รู้จักศีล ศาสนิกก็ผิดศีล 5 ผมเลยเป็นคนไร้ศาสนา 
ที่ว่าไร้ศาสนาไม่ได้หมายถึงไม่มีเครื่องยึดเหนียวใจ” 

(7) การท าให้วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจ านวน 117 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 5.19 ตัวอย่างเช่น 
“ผมอยากไปไหว้พระ 9 วัด วันเสาร์ที่ 17 ธค.2559 ครับ แบบไปเช้าเย็นกลับ เพื่อนๆช่วยแนะน่า

โปรแกรมให้หน่อยนะครับ ผมควรจะไปเอง หรือไปกับ ขสมก.ดี ที่ผมอยากไปไหว้คือ วัดหลวงพ่อโสธร          
จ.ฉะเชิงเทรา แต่ผมรู้จักแค่วัดเดียว ถ้าไปเองจะไปเที่ยววัดไหนได้อีกครับ…” 

ข้อมูลที่เหลือมีจ านวนไม่เกินประเภทละ 50 รายการดังรายละเอียดแสดงในภาพภาพที่ 4.1 ข้อมูลนี้
สะท้อนให้เห็นว่าทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาของผู้คนในสังคมไทยเปลี่ยนไป
จากในอดีต โดยปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่าวัด พระสงฆ์ และศาสนามีความเกี่ยวข้องกับทุนนิยม และบริโภค
นิยมท าให้มีทัศนคติต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาในเชิงพุทธพาณิชย์มากขึ้น มีเพียงไม่ถึงหนึ่งในห้าของข้อมูลหรือ
ร้อยละ 18.45 ที่สะท้อนให้เห็นว่ายังคงเลื่อมใส ศรัทธาในวัด พระสงฆ์ และศาสนา สอดคล้องกับผลการทบทวน
วรรณกรรมที่พบว่าวัดหลายแห่งมีการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์มากขึ้น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561, น.112) มีการใช้เงินเพื่อการซื้อบุญหรือเกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์ (ศรีศักร วัลลิโภดม 
และคณะ, 2546, น.86-87, 101) 
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ภาพที่ 4.1 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามประเภทของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา 

ในด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์พบว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมากที่สุดโดยพบข้อมูล
จ านวน 1,048 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 46.47 ตัวอย่างเช่น 

“กลายเป็นเชิง พุทธพาณิชย์ ไปแล้ว ผมว่าถ้าท่าเป็นเชิงการท่องเที่ยว เช่น พิชิตเขาคิชกุฏ...” 
“บริจาคที่อยู่ตรงกันข้ามกับโบถ์ บางครั้งเราก็เห็นแม่ขาวเรียกคนที่มาชมเที่ยวโบถ์หยอดตู้บริจาค เรา

มองดูด้วยสายตาที่ไม่สบายใจ นี่วัดที่เราเคยไปท่าบุญตั้งแต่เด็กๆ จะกลายเป็นพุทธพาณิชย์ ไปแล้วหรือนี่...” 
ขณะที่ปัจจัยด้านสังคมเป็นล าดับต่อมาที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาโดยพบข้อมูลจ านวน 

367 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 16.27 ตัวอย่างเช่น 
“เห็นข่าวพระวัดหนึ่งรับเจิม (ปลุกเสก) ตุ๊กตาลูกเทพ ท่าให้เกิดข้อสงสัยว่าพระท่านนี้ท่าผิดพระวินัย

หรือไม่ เพราะเท่าที่รู้ พระพุทธองค์ทรงถือว่า เป็นเดรัจฉานวิชา ไม่ใช่กิจของสงฆ์ ไม่ใช่ทางหลุดพ้น พระพวกนี้มี
ในบ้านเรามากมาย สร้างความงมงายให้กับประชาชน แต่ไม่มีองค์กรใดๆเข้ามาจัดการกับพระเดียร์ถีย์เหล่านี้ได้
เลยครับ...” 

“จากประสบการณ์ในการเดินทางไปท่าบุญไหว้พระในหลายๆวัดและเกือบทุกภาคของประเทศ ได้พบ
ได้ถวายทานถวายสังฆทานกับพระทุกวัดที่ไป พบว่าการปฏิบัติของพระสงฆ์บางรูปไม่ค่อยน่าศรัทธาเหมือนใน
อดีต โดยเฉพาะพระในแถบภาคกลางความน่าศรัทธาน่าเลื่อมใส...” 

ล าดับถัดมาเป็นการผสมผสานระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านสังคมที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์
และพุทธศรัทธาโดยพบข้อมูลจ านวน 172 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 7.63 และการผสมผสานระหว่างปัจจัย
ทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านเทคโนโลยีท าให้เกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาโดยพบข้อมูลจ านวน 54 รายการ
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หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 ที่ข้อมูลที่เหลือมีจ านวนไม่เกินประเภทละ 20 รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพ    
ที่ 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.2 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามปัจจัยที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาจ าแนกตามปัจจัยที่ท าให้เกิดพบว่า
การให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมากที่สุดจ านวน 439 
รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 521 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 84.26 รองลงมาเป็นการผสมผสานระหว่าง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านสังคมที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์ประเภทนี้โดยพบข้อมูลจ านวน 31 รายการหรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.95 ส่วนพุทธพาณิชย์ประเภทการให้บริการประกอบพิธีก็พบข้อมูลในลักษณะเดียวกันกล่าวคือ
ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมากที่สุดจ านวน 322 รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 372 รายการหรือ
คิดเป็นร้อยละ 86.56 รองลงมาเป็นการผสมผสานระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านสังคมพบข้อมูล
จ านวน 20 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 5.38 และข้อมูลพุทธพาณิชย์ประเภทการเชิญชวนให้ท าบุญ บริจาค และ
เครื่องเสี่ยงทายก็เป็นไปในท านองเดียวกันซึ่งเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมากที่สุดจ านวน 146 รายการจาก
จ านวนข้อมูลทั้งหมด 219 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นการผสมผสานระหว่างปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและปัจจัยด้านสังคมที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์ประเภทนี้โดยพบข้อมูลจ านวน 42 รายการหรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.18 ขณะที่กรณีของผู้ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปศาสนาและผู้ที่ไม่ศรัทธาในศาสนาเกิดจากปัจจัยด้าน
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สังคมเป็นหลักโดยกรณีของผู้ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปศาสนาพบข้อมูล 158 รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
220 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 71.82 ส่วนผู้ที่ไม่ศรัทธาในศาสนาพบข้อมูล 126 รายการจากจ านวนข้อมูล
ทั้งหมด 153 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 83.35 อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ประเภทนี้ก็ยังคงมีการผสมผสานระหว่าง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยรองที่ท าให้เกิด โดยรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
ของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาจ าแนกตามปัจจัยที่ท าให้เกิดแสดงในภาพที่ 4.3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา
กับปัจจัยที่ท าให้เกิด 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ท าให้เกิดการเติบโตของพุทธพาณิชย์พบว่าเกิด
จากการขายความเชื่อมากที่สุดโดยพบข้อมูลจ านวน 839 รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 1,283 รายการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 65.39 ตามมาด้วยการท าให้เป็นสินค้าจ านวน 158 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 12.31 วัด
ต้องหารายได้จ านวน 77 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 6 การสะสมความมั่งคั่ง การท าการตลาด การซื้อบุญ 
บริโภคนิยม และการแสวงหาก าไรตามล าดับ ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.4 ขณะที่ข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับประเภทของพุทธพาณิชย์พบว่ามีการการขายความเชื่อในรูปของการให้เช่าบูชา
พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลมากที่สุดโดยพบข้อมูลจ านวน 400 รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
839 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 47.68 รองลงมาเป็นการให้บริการประกอบพิธีจ านวน 309 รายการหรือคิดเป็น
ร้อยละ 36.83 ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.5 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าด้วยความ
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สงสัย ความกลัวท าให้มนุษย์ต้องการการปกป้องคุ้มครองและศาสนาก็เป็นค าตอบดังกล่าว (ศรีศักร วัลลิโภดม 
และคณะ, 2546, น.3) ประกอบกับกระแสทุนนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยมท าให้เงินสามารถซื้อทุกอย่างได้
และกลายเป็นที่มาของการขายความเชื่อ การท าให้เป็นสินค้าโดยเฉพาะการให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของ
ขลัง วัตถุมงคล การต้องหารายได้ของวัด (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561, น.112, 
พระพุทธศาสนาในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง, 2562, ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, 2554, น.114, พระไพศาล    
วิสาโล, 2546, น.123-125, วีรยุทธ เกิดในมงคล, 2560, น.59, Brox T, William-Oreberg E., 2015, p.5) 

 

 

ภาพที่ 4.4 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ท าให้เกิดการเติบโตของพุทธพาณิชย ์
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ภาพที่ 4.5 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับประเภทของ
พุทธพาณิชย์ 

ขณะที่กรณีของปัจจัยทางสังคมพบว่าเกิดจากการไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากที่สุดโดยพบ
ข้อมูลจ านวน 400 รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 554 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 72.2 ตามมาด้วยวิถีชีวิต
เปลี่ยนจ านวน 83 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 14.98 ต้องการการเสริมพลังจ านวน 48 รายการหรือคิดเป็น  
ร้อยละ 8.66 การเสื่อมศรัทธา วัดไม่ใช่ศูนย์กลาง และการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบตามล าดับ ดังรายละเอียดแสดงใน
ภาพที่ 4.6 ขณะที่ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับประเภทของพุทธพาณิชย์พบว่ากรณีของการไม่
เคร่งครัดในพระธรรมวินัยควรมีการปฏิรูปศาสนาโดยพบข้อมูลจ านวน 202 รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
400 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 50.5 ตามมาด้วยเกิดการไม่ศรัทธาในศาสนาจ านวน 113 รายการหรือคิดเป็น
ร้อยละ 28.25 ที่เหลือเป็นการไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยที่เกี่ยวข้องกับการเชิญชวนให้ท าบุญ บริจาค และ
เครื่องเสี่ยงทาย การให้บริการประกอบพิธี และการให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล
ตามล าดับ ขณะที่วิถีชีวิตเปลี่ยนเป็นที่มาของการไม่ศรัทธาในศาสนามากที่สุดจ านวน 23 รายการจากจ านวน
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 28.05 กรณีของการเสริมพลังส่วนใหญ่จ านวน 37 รายการจาก
จ านวนข้อมูลทั้งหมด 48 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 77.08 พบในรูปของการให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องราง
ของขลัง วัตถุมงคล ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.7 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าการเกิด
พระอลัชชีท าให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา (พระไพศาล วิสาโล, 2546, น.204)  
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ภาพที่ 4.6 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามปัจจัยทางสังคมที่ท าให้เกิดการเติบโตของพุทธพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.7 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับประเภทของพุทธ
พาณิชย์ 
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ในด้านปัจจัยทางการเมืองพบว่าเกิดจากการฟอกเงินมากที่สุดโดยพบข้อมูลจ านวน 18 รายการจาก
จ านวนข้อมูลทั้งหมด 25 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 72. ตามมาด้วยการสร้างพุทธพาณิชย์ของรัฐ และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจ านวนเท่ากัน 3 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 12 และการท าให้เป็นของสะสมจ านวน 1 
รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 4 ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.8 ขณะที่ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
การเมืองกับประเภทของพุทธพาณิชย์พบว่ากรณีของการฟอกเงินท าในรูปของการให้เช่าบูชาพระเครื่อง 
เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลมากที่สุดโดยพบข้อมูลจ านวน 13 รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 72.22 ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.9 โดยกรณีของพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และ
วัตถุมงคลกับปัจจัยทางการเมืองที่เกี่ยวกับการฟอกเงินเป็นประเด็นใหม่ที่น่าจับตามอง นอกจากนี้ยังพบว่าผล
การศึกษาสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่ว่าบางครั้งรัฐก็เป็นผู้สร้างพุทธพาณิชย์และยังท าให้พระเครื่อง
กลายมาเป็นสินทรัพย์ของสะสม (ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์, 2554,น.127) รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Brox 
T, William-Oreberg E., 2015, p.10, Wong, Cora Un In, Mcintosh, Alison and Ryan, Chris,.2013, 
p.277-288) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.8 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามปัจจัยทางการเมืองที่ท าให้เกิดการเติบโตของพุทธพาณิชย์ 
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ภาพที่ 4.9 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเมืองกับประเภทของพุทธ
พาณิชย์ 

ส าหรับปัจจัยด้านเทคโนโลยีพบว่าสื่อออนไลน์มีผลกับการเติบโตของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา
โดยพบข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเทคโนโลยีกับประเภทของพุทธพาณิชย์
และพุทธศรัทธาพบว่าเกี่ยวข้องกับการเชิญชวนให้ท าบุญ บริจาค และเครื่องเสี่ยงทายจ านวน 15 รายการหรือ
คิดเป็นร้อยละ 24.59. ตามมาด้วยการให้บริการประกอบพิธีจ านวน 14 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 22.95 และ
การให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลจ านวน 11 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 18.03           
ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.10 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าเทคโนโลยีมีบทบาทต่อ
กิจกรรมการท าบุญบริจาคออนไลน์ และการให้บริการประกอบพิธี เช่น การเวียนเทียนออนไลน์ (ประพิมพันธ์ 
เป็นสุขพร้อม, 2561, น.107, 293)  
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ภาพที่ 4.10 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเทคโนโลยีกับประเภทของพุทธ
พาณิชย ์
 ในด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่พบมากที่สุดล าดับแรกคือ 
ธรรมกายโดยพบข้อมูลจ านวน 145 รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 213 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 68.08. 
ตามมาด้วยพุทธอิสระพบข้อมูลจ านวน 19 รายการคิดเป็นร้อยละ 8.92 ธัมมชโยจ านวน 16 รายการคิดเป็น
ร้อยละ 7.51 ที่เหลือเป็นเณรค า เจ้าคุณธงชัย วัดสระเกศ หลวงพี่น้ าฝน ซึ่งโดยมากเป็นบุคคลในวงการศาสนาที่
มีกระแสตามแต่ละช่วงเวลาดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.11 ตัวอย่างข้อความที่สะท้อนให้เห็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา เช่น 
 “ความวุ่นวายในวัดพระธรรมกาย เพราะเงิน เงิน เงิน จากความมุ่งหวังที่ดีของการสร้างวัด เมื่อมายุ่ง
กับเงินเยอะๆ จึงวุ่นวาย ความเสื่อมจึงมาถึง คิดก่อนจะท่าบุญด้วยเงินดีไหม ?...” 
 “ผ่าถุงเงินธรรมกาย" วัดพระธรรมกาย มีช่องทางหาเงินเข้าวัด 4 ทาง ช่องทางแรกคือ เงินท่าบุญ
โดยตรงกับเจ้าอาวาส ที่เรียกว่า เอ็มพีแอล (MPL) หรือ มายปาป้าเลิฟ (My Papa Love) ในรูปของเงินสด ที่ไม่
สามารถน่าไปลดหย่อนภาษีได้ มีพระ 3-4 รูปดูแล ช่องทางที่ 2 เงินบริจาค” 
 “ได้ข่าวมานานแล้ว ว่า แกชอบไปวัดธรรมกาย ไปสร้างเสา สร้างอะไรของแก แกเป็นคนชอบเล่นหวย 
เล่นทุกงวด คราวนี้ยังไงก็ไม่รู้ แกถูกหวย 14 ล้าน (เรื่องผ่านมาสองสามปี แล้วนะครับที่เล่าเนี่ย ฟังครั้งแรก ช็อค
เหมือนกัน เพราะเยอะมาก) แต่รู้ข่าวอีกที แกหมดตัวแล้ว (พี่สาวแกเล่าให้พ่อผมฟัง) โดนทางวัดธรรมกาย บอก
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ประมาณว่า ที่ถูกหวย เพราะได้ท่าทานกับทางวัดมา บุญเลยช่วยให้ถูกหวย…” 
 “ต้องขอออกตัวก่อนว่า ผมเป็นคนที่ศรัทธา พระวัดพระธรรมกายอยู่ 3 รูป 1. พระมหาสมชาย ฐานวุฒ
โฑ 2. พระนพดล สิริวังโส 3. พระอนันต์ พิศาลไพโรจน์ เหตุผลที่ผมศรัทธา เกิดจากผมได้ติดตามผลงานของทั้ง
สามท่าน ท่านพระมหาสมชาย มีความรู้มาก สายวิชาการ แม่นพระไตรปิฎก…” 
 “…ถึงแม้จะไม่ใช่ศิษย์วัดธรรมกายแต่วัดธรรมกายก็เป็นที่แรกที่สอนให้เรารู้จักนั่งสมาธิ…” 
 “เมื่อเช้าลุงข้างบ้านผมมาถามผมว่าต้องการอยากเช่าพระเครื่องรุ่นหนึ่ง แกบอกว่าพระเครื่องรุ่นที่หลวง
ปู่พุทธอิสระปลุกเสกโดยเอาเลือดทาที่พระ แกบอกว่าน่าจะศักดิ์สิทธิ์และต่อไปคงมีราคาสูงพอๆพระสมเด็จ ไม่
ทราบว่าใครในห้องนี้ได้เช่าหลายองค์แล้วอยากจะปล่อยหรือพอชี้เป้าแหล่งเช่าได้มั่งครับ จะได้ไปบอกลุง ส่วนตัว
ผมไม่อยากได้นะ” 
 “นักบวชวัดอ้อน้อย มีสิทธิพิเศษอะไรไหมครับ ถึงยุ่งเรื่องการเมืองได้ สึกออกมาแสดงจุดยืน แบบคุณสุ
เทพดีไหม กล้าคิด กล้าท่า กล้าแสดงออก หรือว่าลงเลือกตั้ง มาเป็นผู้แทนประชาชน ฐานเสียงจากมวลมหา
ประชาชนก็มี แสดงออกแบบนี้จะเป็นที่ครหา อาศัยผ้าเหลือง เป็นชายอย่าให้เสียครับ ท่าแบบนี้เพื่ออะไร แล้ว
ท่าเพื่ออะไร หรือว่าแผ่นดินขาดผู้น่า ถึงต้องมีนักบวชน่าพาชาติหรือว่าต่อไปนักบวชแสดงออกได้เพราะนักบวชก็
คือคน” 
 “สงสัยมานานแล้วค่ะ ว่าคนที่เชื่อพระธัมมชโยเขาไม่ได้พระพุทธกันหรอคะ?ถึงได้เชื่อค่าสอนผิดๆ ทั้งที่
พระพุทธเจ้าเจ้าสอนให้เราเป็นคนดีตั้งตนอยู่ในศีล5 พระที่เจอมาท่านจะชอบสอนว่า ปัจจัยจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ถ้า
มันไม่ท่าให้เราไม่เดือดร้อน ถ้าเราไม่มีก็ท่าด้วยใจเช่น ช่วยคนแก่ข้ามถนน ช่วยคนเจ็บ แค่นี้ก็ถือว่าได้บุญแล้ว 
ท่านบอกให้ด้วยใจ 1บาทก็มีค่ามากมายแล้ว แต่ธรรมกายท่าไมถึงสอนให้คนใช้เงินท่าบุญมากกว่าสอนให้คนเป็น
คน...” 
 “ผมว่ามันมากไปนะและไม่เหมาะสมด้วย เพื่อขวัญและก่าลังใจนะมันก็ปกติละ แต่อย่าถึงขั้นสร้านเทรน
เลยต้องมีของขลังต้องมีพระประจ่าทีม นอกจากไม่ได้เป็นการส่งเสริมหลักค่าสอนที่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นการเอา
พระมาสร้างกระแสในทางผิดๆ อีกหน่อยเนี่ยนักกีฬาทุกชนิดจะแห่เข้าวัดกัน” 
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ภาพที่ 4.11 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรทัธา 
 ขณะที่ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาจ าแนกตามบุคคลที่
เกี่ยวข้องพบว่าเป็นกรณีของธรรมกายมากที่สุดโดยเกี่ยวข้องกับที่ต้องการให้มีการปฏิรูปศาสนาพบข้อมูล
จ านวน 54 รายการ ผู้ที่ไม่ศรัทธาในศาสนาจ านวน 32 รายการ การเชิญชวนให้ท าบุญ บริจาค และเครื่องเสี่ยง
ทายจ านวน 29 รายการ การเชิญชวนร่วมท าบุญสร้างวัตถุมงคล พระพุทธรูปจ านวน 4 รายการ การให้บริการ
ประกอบพิธีจ านวน 3 รายการ แต่ขณะเดียวกันธรรมกายก็ยังท าให้มีผู้ที่ยังศรัทธาในศาสนาจ านวน 20 รายการ 
ขณะที่การให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลเกี่ยวข้องกับเจ้าคุณธงชัยมากที่สุดพบข้อมูล
จ านวน 6 รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.12 
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ภาพที่ 4.12 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
พุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา 

เมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นที่มีต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาพบว่าแม้บทบาทของวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนาในยุคปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านแต่ก็ยังคงมีทั้งผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกหรือยังคงศรัทธาต่อวัด 
พระสงฆ์ และศาสนา และผู้ที่มีทัศนคติเชิงลบต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนา โดยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงผู้ที่ยังมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนามีจ านวนทั้งหมด 403 รายการเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการท าบุญ
จ านวน 167 รายการคิดเป็นร้อยละ 41.44. ตามมาด้วยการปฏิบัติธรรมจ านวน 133 รายการคิดเป็นร้อยละ 33 
การบวชจ านวน 66 รายการคิดเป็นร้อยละ 16.38 ผู้ที่ศรัทธาต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาจ านวน 30 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 7.44 รวมทั้งผู้ที่ต้องการให้มีการเผยแผ่ศาสนาและผู้ที่เข้าใจพุทธศาสนาดังรายละเอียดแสดง
ในภาพที่ 4.13 ตัวอย่างข้อความที่สะท้อนให้เห็นผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกหรือยังคงศรัทธาต่อวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนา เช่น 

“เนื่องด้วย27-28 ก.ค วันพระใหญ่นี้อยากจะไปท่าบุญจีวรและบาตรพระ พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค 
อยากไปวัดป่า สายกรรมฐาน ธรรมยุตนิกาย คนน้อยๆที่ยังไม่เจริญทางพุทธพาณิชย์ หากมีท่านใดพอทราบ
รบกวนด้วยนะคะ. 

“เข้าพรรษานี้ อยากถวายเทียนถวายของอื่นๆด้วย ที่วัดขาดแคลน และวัดที่พระปฏิบัติธรรมแบบเคร่ง 
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ขอวัดต่างจังหวัดแต่ใกล้ๆกทม. เพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีแนะน่าไหมค่ะ เป็นคนที่ชอบแบบท่าบุญที่ขาดแคลน ไม่พุทธ
พาณิชย”์ 

“อยากท่าบุญบริจาคสร้าง โบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระองใหญ่ ตอนนี้วัดไหนหรือสถานที่ใดรับบริจาคบ้าง
ครับ” 

“ผมอยากทราบว่าในปัจจุบัน วัดสายวัดป่า ที่เน้นปฏิบัติ เคร่งในพระวินัย มีที่ไหนน่าสนใจ น่าไปปฏิบัติ
ธรรมบ้างครับ…” 

“ปกติสวดมนต์ก่อนนอน แล้วสวดแผ่เมตตาใหญ่ทุกวันครับ…” 
“พอดีตอนนี้ตนเองอยู่จังหวัดนนทบุรี เลยอยากจะถือศิลวัดที่อยู่ระแวกนี้ไม่ทราบมีวัดอะไรที่ไหนบ้างค่ะ 

อยากไปถือศลีเพื่อให้ตนเองสงบและปลงไม่คิดอะไรฟุ้งซ่าน (เพิ่งเสียลูกไปค่ะ)” 
“ผมอยากบวชนะครับ แต่อยากหาวัดที่เน้นการปฏิบัติจริงๆ ผมเคยมีประสบการณ์แย่ๆกับวัดป่าบางวัด 

เหมือนจะเคร่งครัดเน้นปฏิบัติ แต่พออยู่เข้าจริงๆ ไม่ได้เป็นแบบนั้น กลายเป็นว่า ทุกอย่างคือธุรกิจ หาเงิน สร้าง
วัตถุ ปลุกเสกพระ จัดกิจกรรมหาเงิน ดูแลคนรวยๆและมีชื่อเสียง เจออย่างนี้ผมถึงกับเงิบเลยครับ” 

“ตั้งใจจะบวชมาหลายปี แต่เนื่องจากหน้าที่การงานยังไม่ลงตัวซักทีเลยยังไม่พร้อมที่จะบวช แต่ ณ 
ตอนนี้ รู้สึกหลายๆอย่างเริ่มลงตัว เลยคิดอยากจะบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาผู้ให้ก่าเนิด ตอนนี้คิดว่าจะไป
บวชที่บ้านเกิดที่ต่างจังหวัด (ท่างานใน กทม.) แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีครับ…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนา 
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 ส่วนผู้ที่มีทัศนคติเชิงลบที่มีต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาพบข้อมูลจ านวนทั้งหมด 221 รายการเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกไม่ศรัทธาต่อศาสนามากที่สุดจ านวน 85 รายการคิดเป็นร้อยละ 38.46. ตามมาด้วย
การซื้อบุญจ านวน 50 รายการคิดเป็นร้อยละ 22.62 การท าบุญมากเกินไปจ านวน 31 รายการคิดเป็นร้อยละ 
14.03 วัด พระสงฆ์ และศาสนาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านจ านวน 29 รายการคิดเป็นร้อยละ13.12 และ
ปัญหาการทุจริต การลงทุนเก็งก าไร การเมือง การฟอกเงิน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินตามล าดับ
ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.14 ตัวอย่างข้อความที่สะท้อนให้เห็นผู้ที่มีทัศนคติเชิงลบที่มีต่อวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนา เช่น 
 “ผมอายุ 27 ปี มีศาสนาพุทธแค่ในบัตรประชาชนเคยบวชให้พ่อแม่มาสองเดือนรู้สึกไม่ชอบ เพราะดัน
ไปบวชวัดที่เน้นพุทธพาณิชย์เกินไป ตอนนี้ก็เฉย ๆ กับพุทธศาสนาไปแล้ว…” 
 “เมื่อก่อนผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธครับ แต่ช่วงหลัง ศาสนาพุทธค่อนข้างอยู่ในสถานการณ์ย่่าแย่ 
ศาสนาพุทธ เป็นธุรกิจมากขึ้น พระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่เป็นที่นิยมอย่างมากใน
หมู่พุทธศาสนิกชน พระ-เล่นการเมือง เสพยา นอกจากไม่ละกิเลศแล้ว ยังมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นด้วย ศาสนิกชน – 
ไม่ได้มีความเข้าใจในแก่นแท้ของศาสนาพุทธเลยแม้แต่น้อย…” 
 “เราเป็นชาวพุทธ และเป็นคนที่ไม่ชอบไหว้พระ (พระพุทธรูป รูปปั้น รูปเหมือน ฯลฯ) หลายคนที่หวังดี 
ก็จะบอกให้หมั่นไหว้พระบ้าง เราไม่เคยเข้าใจ ว่าท่าไมเราต้องไหว้พระ? ไหว้เพื่ออะไร ? ถวายเครื่องสักการะ
ท่าไม ? เราอยากหาเหตุผล ที่มันพอจะฟังขึ้น นอกเหนือจาก เพื่อเคารพสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ?? พระพุทธรูปกลายเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เมื่อไหร?่ เพื่อสร้างบุญกุศล ?? ไหว้พระนี่คือสร้างบุญ ?? เพื่อให้ชว่ยเหลือเรา?...” 
 “คือโรงเรียนน้องชายมีการให้เด็กๆซื้อวัตถุมงคล ราคาชิ้นละ2xx บาทจ่านวน4ชิ้น โดยให้เเจกให้เด็กทุก
คนก่อนเเล้ว ค่อยให้เอาเงินไปจ่ายที่หลัง ลักษณะเหมือนมัดมือชก- -" เงินจ่านวนนี้ทางอาจารย์ประจ่าช้ันบอกว่า
จะน่าไปสร้างอาคารเรียนเพ่ิม คือเรารู้สึกว่าวิธีการแบบนี้มัน” 
 “การโฆษณา ซื้อขายบุญ ในรูปของวัตถุ หรือความเชื่อ ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่ตรงตามธรรม 
เพราะผู้มีกิเลสที่ไม่รู้ย่อมติดย่อมยึดด้วยความอยากมีอยากเป็น เป็นธรรมดา จนเกินเหตุจนเกินความจ่าเป็น แต่
ผลบุญที่ให้ผลนั้นน้อย ผู้มีเจตนาหวังลาภยศสรรเสริญที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงของธรรม หรือบิดเบียนธรรมที่
เป็นจริงให้คลาดเคลี่อนไปยึดติดธรรมที่คลาดเคลื่อนนั้น…” 
 “แม่เราอายุมาก58ปี แล้ว ชอบท่าบุญมาก แต่ก่อนก็ท่าปกติ ท่าพอดี มีก็ท่าไม่มีก็ท่า พอล่าสุด แม่ได้
เข้าเรียนธรรมมะ กับทางวัดแถวบ้าน แม่เริ่มท่าบุญหนักขึ้น มากขึ้น อย่างเช่น กับข้าวอร่อยๆซื้อกะไว้กินกันแม่ก็
มักจะพูดขึ้น อันนี้ฉันจะเอาไว้ใส่บาตร โดยไม่สนใจว่าคนในครอบครัวกินรึยัง ชักชวนข้างบ้าน เพื่อนๆไปท่าบุญ 
ไปสวดมนต์ เมื่อที่วัดมีงาน แม่ก็จะเป็นเดือดเป็นร้อน มีเงิน 2000 แม่ก็จะเอาไปท่าบุญหมด…” 
 “ท่าบุญจนหมด สุดท้ายขออย่าร้างกัน แม่ของเพื่อนถูกชวนไปวัดนี้ บอกให้รีบท่าบุญเพื่อจะได้ตายไป
ขึ้นสวรรค์ ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เอาเงินเก็บของแกเอง และเงินที่ลูกหลานให้ เอาไปให้วัดน้ีหมด ลูกหลานเตือน
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หรือห้ามปรามก็โกรธ ทุกวันน้ียังโกรธกันอยู่เลย…” 
 “ประจ่าเลยครับ วัดท่าข้าม มีงานเกือบทุกอาทิตย์ ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดนัด แถมพ่วงด้วยเวทีแสงสี
เสียง จัดเต็ม แต่ช่วงนี้จัดหนักให้หน่อย บ้านผมอยู่ประมาณเข้าจากพระราม2/47 มาประมาณ 2 กิโล ยังชัดเจน 
ยิ่งเมื่อคืนนะ T_T ขนาดบ้านผมปิดหน้าต่างทุกบาน เปิดแอร์ ยังไม่ไหวจะเคลียร์ เลยอยากจะรู้ว่าคนแถวนั้นทน
อยู่ได้ไงครับ ท่าไมวัดบางวัดถึงกลายเป็นสถานที่สร้างทุกข์ไปได”้ 
 “งานบุญ งานบวชงานปิดทองฝังลูกนิมิตร หรือแม้แต่งานเทศมหาชาติ ต่างเป็นที่พิพาทกันอยู่ของคน
บนคอนโด และวัด “เสียงมันดังจนนอนไม่หลับผมนี่เอาหมอนอุดหู ใส่หูฟังยังได้ยินเลยคู้ณ”…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.14 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามทัศนคติเชิงลบที่มีต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนา 
 ขณะที่ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเชิงลบที่มีต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาจ าแนกตามบุคคล
ที่เกี่ยวข้องพบว่าเป็นกรณีของธรรมกายมากที่สุดโดยเกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่ศรัทธาต่อศาสนาจ านวน 12 
รายการ การซื้อบุญ สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอย่างละ 8 รายการ การท าบุญมากเกินไปจ านวน 6 
รายการ ที่เหลือเป็นการเมือง ปัญหาการทุจริต และการฟอกเงิน ตามล าดับดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.15 
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ภาพที่ 4.15 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเชิงลบที่มีต่อวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ตามกฎความสัมพันธ์ (Association Rules) พบความสัมพันธ์ที่
น่าสนใจระหว่างเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความศรัทธาหรือไม่ศรัทธาต่อวัด พระสงฆ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการ
ศาสนาที่มีชื่อเสียงคือ 
 1) กรณีของธรรมกายและธัมชโยมีความเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบโดยเชิงบวกเห็นว่าธรรมกายช่วย
ให้เกิดการเผยแผ่ศาสนาและท าให้ผู้คนรู้จักท าบุญ ขณะที่ความเห็นเชิงลบเห็นว่าปัญหาของธรรมกายและธัมชโย
เกิดจากปัจจัยทางสังคมเนื่องจากพระสงฆ์มิได้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ปัจจัยทางเศรษฐกิจได้แก่ การสะสม
ความมั่งคั่ง การซื้อบุญ การท าให้เป็นสินค้า การท าการตลาดในรูปแบบต่างๆ การขายความเชื่อ ปัจจัยทาง
การเมืองเรื่องการฟอกเงิน และปัจจัยทางเทคโนโลยีด้านการใช้สื่อออนไลน์ท าให้ผู้คนรู้สึกไม่ศรัทธาต่อศาสนา 
และเห็นว่ามีการท าบุญมากเกินไป รวมทั้งท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน เช่นกรณีการปิดถนนด้วยระดับความเชื่อมั่น 
100 

2) กรณีของพุทธอิระมีความเห็นเชิงลบโดยเกิดจากการไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยระดับความเชื่อมั่น 100 
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 3) กรณีของเณรค ามีความเห็นเชิงลบโดยเกิดจากการไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และการสะสมความ
มั่งคั่งด้วยระดับความเช่ือมั่น 100 
 4) กรณีเจ้าคุณธงชัยมีความเห็นเชิงลบโดยเกิดจากการไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย การท าให้เป็นสินค้า 
การขายความเช่ือ และการเสริมพลังที่เกิดจากกรณีผ้ายันต์ด้วยระดับความเช่ือมั่น 100 
 5) กรณีหลวงพี่น้ าฝนมีความเห็นเชิงลบโดยเกิดจากการท าให้เป็นสินค้า และการขายความเชื่อท าให้
ผู้คนรู้สึกไม่ศรัทธาต่อศาสนาด้วยระดับความเชื่อมั่น 100 
 6) กรณีพระพรหมเมธีมีความเห็นเชิงลบโดยเกิดจากการไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และปัจ จัย
ทางการเมืองเรื่องการฟอกเงินท าให้เกิดการทุจริตด้วยระดับความเชื่อมั่น 100 

7) กรณีวัดสระเกศมีความเห็นเชิงลบโดยเกิดจากการไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยด้วยระดับความ
เชื่อมั่น 100 

 8) กรณีของแม่ชีศันสนีย์มีความเห็นเชิงลบโดยเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านการซื้อบุญด้ วยระดับ
ความเช่ือมั่น 100 
 9) กรณีของอาจารย์กอล์ฟมีความเห็นเชิงลบโดยเกิดจากการขายความเช่ือด้วยระดับความเชื่อมั่น 100 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา  

 ความสงสัย ความกลัว และความเสี่ยงในการใช้ชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ท าให้มนุษย์
ต้องการที่พึ่งทางใจ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งการได้รับการปกป้องคุ้มครองเพื่อให้ปลอดภัยจากความไม่แน่นอน
ของธรรมชาติ สภาวการณ์ต่างๆ เหล่านี้จึงกลายเป็นที่มาของความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีต่างๆ และการเกิดขึ้น
ของศาสนาในที่สุด ด้วยเหตุที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสมาชิกในชุมชนจึงมีบทบาทส าคัญที่
เชื่อมโยงกับพฤติกรรม กิจกรรม พิธีกรรม ประเพณีต่างๆ และศาสนาเข้าด้วยกัน จึงกลายเป็นที่มาของการศึกษา
เรื่องบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภายใต้ชุด
โครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาบทบาท
ของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย และ 2) จัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธ
ศรัทธาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 
 เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังกล่าวข้างต้นการศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสห
วิทยาการโดยการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาจากฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และ 3) ระบบฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) โดยดึงข้อมูลงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งงานศึกษา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
อธิบายถึงบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นหลักเพื่อ
จัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ 
และศาสนาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 แม้ว่าวิถีชีวิตมนุษย์จะ
เปลี่ยนไปวัด พระสงฆ์ และศาสนาก็ยังคงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในสังคมไทยเพื่อให้เกิดความหวัง
และสามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ประเด็นด้านที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธ
ศรัทธาจึงเป็นค าส าคัญที่ปรากฏให้เห็น และกลายเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นหลักเพื่อจัดท าและ
ประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนา
ในการสร้างคนไทย 4.0 
 เมื่อได้ประเด็นหลักเพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 
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4.0 ด้านพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาแล้วงานวิจัยนี้จึงจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคัญที่ก าหนดจากโซเชียลมีเดีย 3 แหล่ง 
ได้แก่ Pantip, Facebook และTwitter เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาโดยโปรแกรม Python for windows 3.6.6 
ซึ่งสามารถท างานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้นักวิจัยสามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และใช้โปรแกรม Orange ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จัดท าโครงสร้างแล้ว 
 อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงข้อมูลของ
ตนได้อย่างอิสระจึงท าให้แม้จะน าข้อมูลมาจัดการให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) ก็พบว่า
ไม่สามารถเติมเต็มข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงสร้างที่ก าหนดจึงท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
สมบูรณ์เหมือนกรณีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่มีการก าหนดประเด็นข้อมูลที่ต้องการ
จากกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับข้อมูลที่จัดเก็บเป็นภาษาไทยจึงมีลักษณะที่ไม่มีการตัดค า 
(Unsegmented Language) ไม่มีขอบเขตของค าที่ปรากฏอย่างชัดเจน มีค าที่ไม่รู้จัก และค าก ากวมปรากฏอยู่
จ านวนมากท าให้ต้องอาศัยการตีความ (Hermeneutic) ของนักวิจัยประกอบเพื่อให้สามารถสกัดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม (Categorical Data) หรือดี
ที่สุดก็เป็นเพียงข้อมูลอันดับ (Ordinal) มากกว่าที่จะเป็นข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ท าให้ไม่สามารถ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ แต่อย่างน้อยผลการศึกษาก็สะท้อนให้เห็นข้อค้นพบบางประการซึ่ง
เปรียบเสมือนปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้ าแข็งที่ไม่ได้มีการตั้งสมมติฐานไว้ล่วงหน้าในด้านสถานภาพและ
ความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียนกับบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเป็นแนวทางเบื้องต้นในการก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น าไปสู่การสร้างคนไทย 4.0 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาพบข้อมูลจาก Facebook จ านวน 
2,579 รายการ Pantip จ านวน 33,422 รายการ และ Twitter จ านวน 33,135 รายการ รวมข้อมูลทั้ง 3 แหล่ง
จ านวน 69,136 รายการ หลังจากตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) 
เหลือข้อมูลจาก Facebook จ านวน 115 รายการ Pantip จ านวน 2,145 รายการ และไม่เหลือข้อมูลในส่วน
ของ Twitter จึงเหลือข้อมูลรวมทั้งหมด 2,260 รายการ หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้จัดเตรียมมาวิเคราะห์ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับ 1) ประเภทของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา 2) ปัจจัยที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์ 3) บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา และ 4) ความคิดเห็นต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธา  
 ในด้านประเภทของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาพบว่าข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการให้
เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลมากที่สุดโดยพบข้อมูลจ านวน 522 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 
23.15 รองลงมาเป็นผู้ที่ยังศรัทธาในศาสนาจ านวน 416 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ตามมาด้วยการ
ให้บริการประกอบพิธีจ านวน 375 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 16.63 ผู้ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปศาสนาจ านวน 
223 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 9.89 การเชิญชวนให้ท าบุญ บริจาค และเครื่องเสี่ยงทายจ านวน 220 รายการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.76 ไม่ศรัทธาในศาสนาจ านวน 202 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 8.96 การท าให้วัดเป็น
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สถานที่ท่องเที่ยวจ านวน 117 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 5.19 สะท้อนให้เห็นว่าทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้คนในสังคมไทยเปลี่ยนไปจากในอดีตโดยเห็นว่าวัด พระสงฆ์ และศาสนามีความเกี่ยวข้องกับทุนนิยม และ
บริโภคนิยมท าให้มีทัศนคติต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาในเชิงพุทธพาณิชย์มากขึ้น มีเพียงไม่ถึงหนึ่งในห้าของ
ข้อมูลหรือร้อยละ 18.45 ที่สะท้อนให้เห็นว่ายังคงเลื่อมใส ศรัทธาในวัด พระสงฆ์ และศาสนา 
 ด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาพบว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมากที่สุด
โดยพบข้อมูลจ านวน 1,048 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 46.47 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านสังคมจ านวน 367 
รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 16.27 ตามมาด้วยการผสมผสานระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านสังคม
จ านวน 172 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 7.63 การผสมผสานระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีจ านวน 54 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของพุทธ
พาณิชย์และพุทธศรัทธาจ าแนกตามปัจจัยที่ท าให้เกิดพบว่าการให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุ
มงคลเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมากที่สุดจ านวน 439 รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 521 รายการหรือคิด
เป็นร้อยละ 84.26 รองลงมาเป็นการผสมผสานระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านสังคมจ านวน 31 
รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 5.95 ประเภทการให้บริการประกอบพิธีก็พบข้อมูลในลักษณะเดียวกันกล่าวคือส่วน
ใหญ่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมากที่สุดจ านวน 322 รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 372 รายการหรือคิด
เป็นร้อยละ 86.56 รองลงมาเป็นการผสมผสานระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านสังคมจ านวน 20 
รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 5.38 ประเภทการเชิญชวนให้ท าบุญ บริจาค และเครื่องเสี่ยงทายก็เป็นไปในท านอง
เดียวกันซึ่งเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมากที่สุดจ านวน 146 รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 219 รายการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นการผสมผสานระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านสังคมจ านวน 
42 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 19.18 ขณะที่กรณีของผู้ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปศาสนาและผู้ที่ไม่ศรัทธาใน
ศาสนาเกิดจากปัจจัยด้านสังคมเป็นหลัก เมื่อพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ท าให้เกิดการเติบโตของพุทธพาณิชย์
พบว่าเกิดจากการขายความเชื่อมากที่สุด ขณะที่ปัจจัยทางสังคมพบว่าเกิดจากการไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย
มากที่สุด ปัจจัยทางการเมืองพบว่าเกิดจากการฟอกเงินมากที่สุด และปัจจัยด้านเทคโนโลยีพบว่าสื่อออนไลน์มี
ผลกับการเติบโตของพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธามากที่สุด ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าด้วยความสงสัย ความ
กลัวท าให้มนุษย์ต้องการการปกป้องคุ้มครอง ประกอบกับกระแสทุนนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยมท าให้เงิน
สามารถซื้อทุกอย่างได้และกลายเป็นที่มาของการขายความเชื่อ การท าให้เป็นสินค้าโดยเฉพาะการให้เช่าบูชา
พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล การต้องหารายได้ของวัด รวมทั้งการเกิดขึ้นของพระอลัชชี ที่ท าให้
ประชาชนเสื่อมศรัทธา แต่อย่างไรก็ตามวัด พระสงฆ์ และศาสนาก็ยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผูค้นในสังคมไทยอยู ่
 ส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพุทธพาณิชย์และพุทธศรัทธาที่พบมากที่สุดล าดับแรกคือ 
ธรรมกายโดยพบข้อมูลจ านวน 145 รายการจากจ านวนข้อมูลทั้งหมด 213 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 68.08. 
ตามมาด้วยพุทธอิสระพบข้อมูลจ านวน 19 รายการคิดเป็นร้อยละ 8.92 ธัมมชโยจ านวน 16 รายการคิดเป็น 
ร้อยละ 7.51 ที่เหลือเป็นเณรค า เจ้าคุณธงชัย วัดสระเกศ หลวงพี่น้ าฝน ซึ่งโดยมากเป็นบุคคลในวงการศาสนาที่
มีกระแสตามแต่ละช่วงเวลา เมื่อวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ (Association Rules) พบว่าแม้กรณีของธรรมกาย
และธัมชโยปัญหาเกิดจากพระสงฆ์มิได้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย การสะสมความมั่งคั่ง การซื้อบุญ การท าให้
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เป็นสินค้า การท าการตลาดในรูปแบบต่างๆ การขายความเชื่อ การฟอกเงิน การใช้สื่อออนไลน์ท าให้ผู้คนรู้สึกไม่
ศรัทธาต่อศาสนา และเห็นว่ามีการท าบุญมากเกินไป รวมทั้งท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน  แต่บางส่วนก็เห็นว่า
ธรรมกายสามารถช่วยให้เกิดการเผยแผ่ศาสนาและท าให้ผู้คนรู้จักท าบุญ ส่วนกรณีของพุทธอิระ เณรค า เจ้าคุณ
ธงชัย พระพรหมเมธี และวัดสระเกศเห็นว่าปัญหาเกิดจากพระสงฆ์มิได้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นหลัก จึง
ต้องการให้มีการปฏิรูปศาสนาโดยเฉพาะกรณีของธรรมกายมากที่สุด ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนยังคงให้ความ
สนใจกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาโดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในวงการศาสนาก็จะเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียและยังคงต้องการให้มีการปฏิรูปศาสนาเพื่อให้วัด พระสงฆ์ และศาสนายังสามารถ
เป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้คนต่อไป 
 ส าหรับความคิดเห็นต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาพบว่ายังมีผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนาจ านวนทั้งหมด 403 รายการซึ่งมากกว่าผู้ที่มีทัศนคติเชิงลบที่มีต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาซึ่งมีจ านวน 
221 รายการ โดยแม้จะพบผู้ที่ความรู้สึกไม่ศรัทธาต่อศาสนาจ านวน 85 รายการ ตามมาด้วยการซื้อบุญจ านวน 
50 รายการ การท าบุญมากเกินไปจ านวน 31 รายการ วัด พระสงฆ์ และศาสนาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
จ านวน 29 รายการ แต่ในทางบวกยังพบข้อมูลพฤติกรรมที่ดีไม่ว่าจะเป็นการท าบุญจ านวน 167 รายการ การ
ปฏิบัติธรรมจ านวน 133 รายการ การบวชจ านวน 66 รายการ ผู้ที่ศรัทธาต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนาจ านวน 30 
รายการ ผู้ที่ต้องการให้มีการเผยแผ่ศาสนาและผู้ที่เข้าใจพุทธศาสนา สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าด้วยความผูกพัน
ระหว่างวัด พระสงฆ์ และศาสนากับสังคมไทยที่มีมาช้านานท าให้แม้วิถีชีวิตจะเปลี่ยนไป กระแสทุนนิยมและ
เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งการเกิดขึ้นของปัญหาพระอลัชชีที่ท าให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาก็ตาม 
แต่วัด พระสงฆ์ และศาสนาก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อปกป้องคุ้มครองมนุษยใ์ห้ปลอดภัยจาก
ความไม่แน่นอน ความเสี่ยงดังเช่นที่ผ่านมา แม้บทบาทในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนจะ
เปลี่ยนไปโดยวัด พระสงฆ์ และพุทธศาสนาไม่ได้มีบทบาทหน้าที่หลักในฐานะศูนย์กลางของชุมชนเช่นเดียวกับใน
อดีตก็ตาม 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่องบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในการสร้างคนไทย 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 สะท้อนให้เห็นว่าแม้ยังมีผู้ที่มี
ทัศนคติเชิงบวกต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนา และวัด พระสงฆ์ และศาสนาก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจ สิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจ เพื่อปกป้องคุ้มครองมนุษย์ให้ปลอดภัยจากความไม่แน่นอน ความเสี่ยงดังเช่นที่ผ่านมาแต่ ก็ไม่ได้มีบทบาท
หน้าที่หลักในฐานะศูนย์กลางของชุมชนเฉกเช่นเดิมเนื่องจากเกิดปัญหาพระสงฆ์มิได้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายใต้กระแสทุนนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยมท าให้เงินสามารถซื้อทุกอย่างได้
และกลายเป็นที่มาของการสะสมความมั่งคั่ง การซื้อบุญ การท าให้เป็นสินค้า การท าการตลาดในรูปแบบต่างๆ 
การขายความเชื่อ การฟอกเงิน การใช้สื่อออนไลน์ท าให้ผู้คนรู้สึกไม่ศรัทธาต่อศาสนา และเห็นว่ามีการท าบุญ
มากเกินไป รวมทั้งท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนโดยเฉพาะกรณีของพุทธพาณิชย์ประเภทการให้เช่าบูชาพระเครื่อง 
เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล การให้บริการประกอบพิธี การเชิญชวนให้ท าบุญ บริจาค และเครื่องเสี่ยงทาย การ
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ท าให้วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเกิดความรู้สึกไม่ศรัทธาในศาสนา จึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปศาสนาเพื่อให้วัด 
พระสงฆ์ และศาสนาสามารถท าบทบาทหน้าที่หลักเฉกเช่นในอดีตที่ผ่านมา การศึกษานี้จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อ
การปฏิรูปวัด พระสงฆ์ และศาสนาดังนี้ 

 1) เพื่อดูแล สอดส่อง ตรวจตรา ติดตาม การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมของวัด พระสงฆ์ และศาสนา
โดยเฉพาะการให้พระสงฆ์เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างศรัทธาแก่ประชาชน ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนจ าเป็นต้องอุปการะวัด พระสงฆ์ และศาสนาตามสมควรมิใช่
ส่งเสริมให้วัด พระสงฆ์ และศาสนาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทางโลก ระบบทุนนิยมผ่านการสร้างวาทกรรมใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการท าให้วัดกลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการก่อสร้างศาสนสถาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ การสร้างพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง 
วัตถุมงคล ของที่ระลึก การจัดงานประเพณีใหญ่โต รวมทั้งการปฏบิัติเอาใจพระสงฆ์จนเกินสมควรของฆราวาส 
 2) ห้ามวัด และพระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ  
เพราะโดยแท้จริงแล้วพระสงฆ์ควรเป็นผู้ที่ตัดแล้วซึ่งกิเลส หากพบกรณีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 
ยศถาบรรดาศักดิ์ การประพฤติผิดพระธรรมวินัยสมควรได้รับการลงโทษทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประชาชนอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อไป 
 3) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีช่องทางร้องเรียนการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของวัด 
พระสงฆ์ และศาสนาโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้น และด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมแถลงผลการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้สาธารณชนทราบเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการ
ประพฤติมิชอบของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในอนาคต 

 4) ที่จริงแล้ววัด พระสงฆ์ และศาสนาไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเงินทอง วัตถุ แต่ด้วยความจ าเป็นในปัจจุบันจึงควร
มีหน่วยงานที่เข้ามาดูแล ตรวจสอบการจัดท าบัญชีของวัดอย่างจริงจังเป็นระบบโดยถูกต้องตามกฎหมาย
และน าข้อมูลขึ้นแสดงผ่านทางเว็บไซด์เพื่อความโปร่งใส กรณีที่พระสงฆ์ไม่ความรู้ในด้านการจัดท าบัญชีควร
ขอความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนที่มีความรู้และเป็นบุคคลที่ส่วนรวมยอมรับมาช่วยดูแลเป็นคณะกรรมการใน
การจัดท าบัญชี หากพบข้อผิดสังเกตต้องรีบด าเนินการสืบสวน แก้ไขก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย การด าเนินการ
ในส่วนนี้ไม่เพียงช่วยลดปัญหาการทุจริต คอรัปชัน การฟอกเงินที่ เกิดกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาเท่านั้นแต่ยัง
สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างวัด พระสงฆ์ ศาสนา และชุมชนด้วยเช่นกัน 

 5) โดยแท้จริงแล้วพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์รู้จักพึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนใคร ยึดมั่นในทางสายกลาง ไม่
เน้นวัตถุ เพื่อไปสู่การพ้นทุกข์และพระนิพพาน มิใช่เชื่อในพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล ดังนั้นเพื่อ
แก้ไขปัญหาพุทธพาณิชย์ประเภทการสร้างพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล ของที่ระลึกควรใช้กลไกทาง
เศรษฐศาสตร์มาแก้ไขโดยให้ผลิตพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล ของที่ระลึกจ านวนมาก ไม่มีรุ่น
เพื่อให้มีลักษณะเหมือนกันและไม่มีอ านาจก าหนดราคา ไม่กลายเป็นของสะสม  หรือใช้การแจกหนังสือ
ธรรมะหรือบทสวดมนต์ที่พิมพ์จ านวนมากแทนการแจกพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล หรือของที่
ระลึกเพื่อไม่ให้มนุษย์เกิดความโลภในการสะสมวัตถุ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้มนุษย์ได้เรียนรู้ธรรมะไปในตัว 
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 6) ควรศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และศาสนาต่อเนื่องไปอีกโดยเฉพาะ
หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 เพื่อให้เห็นแนวโน้มบทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรหลังจากที่คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤติ และสะท้อนให้เห็นว่าวัด พระสงฆ์ และ
ศาสนายังคงสามารถเป็นที่พึ่งทางใจ เพื่อสร้างความหวังในการด าเนินชีวิตของคนไทยอยู่อย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
 การปฏิรูปวัด พระสงฆ์ และศาสนาเพื่อให้กลับมาเป็นที่ศรัทธาของผู้คนจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทั้ง 3 ฝ่ายคือ 1) ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ประชาชน และ 3) พระสงฆ์ โดยภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนต้องท าหน้าที่ในการดูแล สอดส่อง ตรวจตราการประพฤติปฏิบัติของวัดและพระสงฆ์
ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ไม่ประพฤติปฏิบัติผิดพระธรรมวินัย และมุ่งเป้าหมายทางเศรษฐกิจ โดยสามารถ
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการดูแล สอดส่อง ตรวจตรา ติดตาม การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม พระสงฆ์เองก็ต้อง
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้วัด พระสงฆ์ และศาสนาสามารถกลับมา
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ขณะเดียวกันชุมชนก็มีบทบาทในการท านุบ ารุงวัด พระสงฆ์ และศาสนาเฉกเช่นที่
ผ่านมา เพราะโดยแท้จริงแล้วผู้คนยังต้องการที่พึ่งทางใจ เพื่อสร้างความหวังในการด าเนินชีวิตที่นับวันจะต้อง
เผชิญกับความไม่แน่นอน ความเสี่ยง ความรุนแรงที่หลากหลายมากขึ้น ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
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รายช่ือคณะผูจ้ดัท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั  
1.1 หัวหน้าโครงการ 

 ชื่อ รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ 
  Assoc.Prof. Arunee Intrapairot, Ph.D. 
 หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หมายเลขบัตรประจ าตัว 5500100037042 

 สถานที่ติดต่อ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร ี
39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

 โทรศัพท์มือถือ 08-1915-4031 
 E-mail aruneei@hotmail.com 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 

 ชื่อ 1. ผศ.ดร.ระพีพัฒน ภาสบุตร 
  Asst.Prof. Rapeepathana Bhasabutra, Ph.D. 
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 หมายเลขบัตรประจ าตัว 3101600304820 
 สถานที่ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
  โทรศัพท์มือถือ 09-0989-2512 
  E-mail rapeepat@mail.rmutt.ac.th  
 ชื่อ 2. ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ 
  Wichet Plaimart, Ph.D. 
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 หมายเลขบัตรประจ าตัว 3720200442510 
 สถานที่ติดต่อ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
  โทรศัพท์มือถือ 08-6393-8675 
  E-mail wichet@rmutt.ac.th 
   ชื่อ 3. ผศ.นภาพร เตรียมมีฤทธิ์ 
    Asst.Prof. Napaporn Treammeerit 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
   หมายเลขบัตรประจ าตัว 310070285893 

  สถานที่ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12150 
   โทรศัพทม์ือถือ 09-4549-1982 
    โทรศัพท/์ โทรสาร 0-2549-3257 
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   ชื่อ 4. นายนิติ วิทยาวิโรจน์ 
    Mr. Niti Witthayawiroj 
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
   หมายเลขบัตรประจ าตัว 3309700006486 

  สถานที่ติดต่อ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร ี

     39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12150 
   โทรศัพทม์ือถือ 09-4549-1982 
    โทรศัพท/์ โทรสาร 0-2549-3257 
  ชื่อ 5. นายวุฒิพล วรรณทรัพย์ 

Mr. Wuttipol Wannarsap 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
  หมายเลขบัตรประจ าตัว 3130100121458 
  สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
  โทรศัพท์มือถือ 08-1618-2801 
  โทรศัพท/์ โทรสาร 0-2549-4198/ 0-2549-4119 
  E-mail wuttipol@rmutt.ac.th,  tidtop@hotmail.com 
  ชื่อ 6. นายปองพล นิลพฤกษ ์

Mr. Pongpon Nilaphruek 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
  หมายเลขบัตรประจ าตัว 1309800087261 
  สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
  โทรศัพท์มือถือ 08-7868-3676 
  โทรศัพท/์ โทรสาร 0-2549-4197/ 0-2549-4149 
  E-mail pongpon_n@rmutt.ac.th 
  ชื่อ 7. ผศ.จิระพันธ์ ชูจันทร์ 

Asst.Prof. Jirapan Choojan 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
  หมายเลขบัตรประจ าตัว 3 8013 00819 01 1 
  สถานที่ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
  โทรศัพท์มือถือ 08-2371-6888 
  E-mail jirapan_5@hotmail.com 
  ชื่อ 8. ดร.สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์ 

Sukontip Wongpun, Ph.D. 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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  หมายเลขบัตรประจ าตัว 3102200469351 
  สถานที่ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
  โทรศัพท์มือถือ 08-6387-8289 
  E-mail sukontip_w@rmutt.ac.th 
  ชื่อ 9. นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ 

Mr. Waraphan Sarasureeporn 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
  หมายเลขบัตรประจ าตัว 3730101219171 
  สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
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