
 

 
พาณิชย์เผยผลส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) เปิดเผยว่ำ จำกกำรที่
ความเชื่อและศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะหากเกิดปัญหาหรือเครียด คนไทยก็มักจะหัน
หน้าเข้าวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาของตนเพ่ือขอพรและโชคลาภ ดังที่เราเห็นข่าวเรื่องการบนขอหวยและการ
แก้บนเพ่ิมขึ้นมากในสื่อต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่ามีเงินสะพัดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ านวนมากในหลาย
จังหวัด สนค. จึงได้ท าการส ารวจพฤติกรรมและความเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศว่า มีการใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้ เพ่ิมขึ้น
หรือน้อยลง และใช้จ่ายในเรื่องใด โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาโควิด-19 แพร่กระจายอยู่  

ในช่วงเดือนตุลำคม 2563 สนค. จึงได้ท ำการส ารวจการพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกอ าเภอรวมทั้งสิ้นจ านวน 7,904 
คน เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พบว่ำ ในการเดินทางไปท าบุญ-ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เม่ือเทียบกับปีที่ผ่าน
มา ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอบว่า เท่าเดิม ร้อยละ 44.98 รองลงมา คือ ลดลง ร้อยละ 43.95 และเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 11.07 
เท่านั้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่เป็นปัจจัยลบต่อการเดินทางและการท่องเที่ยว 
ส าหรับวัตถุประสงค์ 3 อันดับแรก ในการท าบุญไหว้พระ/สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในชีวิต (ร้อยละ 
42.42) ขอโชคลาภ/เงินทอง (ร้อยละ 29.64) ขอเรื่องการงาน – ธุรกิจ (ร้อยละ 10.95) จะเห็นได้ว่าเรื่องขวัญก าลังใจ 
รายได้และการงาน เป็นวัตถุประสงค์หลักของการท าบุญสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส าหรับผลการ
ส ารวจค่าใช้จ่ายในการท าบุญแต่ละครั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.72 มีค่าใช้จ่ายต่อสถานที่ โดยเฉลี่ย 100 - 200 บาท 
รองลงมา คือ น้อยกว่า 100 บาท ร้อยละ 24.57 ดังนั้นประชาชนกว่าร้อยละ 70 ท าบุญครั้งละไม่เกิน 200 บาท ซึ่งส่วนมาก
จะเป็นผู้ไม่มีงานท า และนักเรียน/นักศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า 200 บาทขึ้นไป ส่วนมากเป็นกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
และนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ โดยการใช้จ่ายท าบุญส่วนใหญ่เป็นการบริจาคตู้ท าบุญ ถึงร้อยละ 47.58 รองลงมา คือ การ
ถวายสังฆทาน ร้อยละ 39.46  

นอกจากนั้น ยังได้ส ารวจกิจกรรมความเชื่อที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยม พบว่ากิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก ่การดูชะตาราศี (เช่น วัน เดือน ปีเกิด) ร้อยละ 54.13 ดูลายมือ ร้อยละ 20.94 และดูไพ่ยิปซ ีร้อยละ 12.23   

จากผลการส ารวจในครั้งนี้ สนค. ประมาณการว่า การเดินทางไปท าบุญของประชาชนสามารถสร้างรายได้
หมุนเวียนในระบบได้ประมาณ 10,800 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.36 ต่อมูลค่าการท่องเที่ยวรวมของไทย  
(ปี 2562) ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมเหล่านี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับที่ค่อนข้างมีนัยส าคัญต่อเศรษฐกิจ และมีโอกาสต่อยอด
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศควบคู่ไปกับภาคบริการการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะมีมูลค่าโดยรวมแล้วยังสามารถช่วยให้เกิด
การกระจายรายได้เชิงพื้นที่ได้อย่างดี เนื่องจากศาสนสถานและสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ของไทยมีอยู่กระจายทั่วทุกจังหวัด ดังนั้น 
การประชาสัมพันธ์ และการเก็บข้อมูลที่แม่นย าและต่อเนื่อง รวมทั้งการดูแลสถานที่เหล่านี้ให้คงสภาพดีและมีความ
สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว จะสามารถสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจ
ในสาขานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านศาสนาและความเชื่อเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีความ
ระมัดระวังในการก าหนดมาตรการ/นโยบายให้เหมาะสม โดยค านึงถึงบริบทความเชื่อและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น  
เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและบิดเบือนข้อเท็จจริงที่อาจเกิดข้ึนได้ 

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย ์
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ข้อมูลประกอบ  
ผลการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

 
ประเทศไทยมีความผูกพันกับศาสนาและความเชื่อมาช้านาน ท าให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้นเพ่ือไปใช้

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อในทุกเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมักไม่ได้มีการบันทึกอย่างเป็นระบบในบัญชี

ประชาชาติ ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า ค่าใช้จ่ายด้านความเชื่อนี้ อาจช่วยให้เข้าใจถึงสภาวะทางจิตใจ สังคม และอาจรวมไปถึง

ภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ ได้  ด้วยเหตุนี้  กองดัชนี เศรษฐกิจการค้า จึ งมีการส ารวจการใช้จ่ าย 

ด้านความเชื่อจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 7,904 คน โดยมีผลการส ารวจดังนี้ 

การเดินทางไปท าบุญ – ขอพรสิ่งศักดิสิทธิ์ 
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา พบว่า … 

 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.07 

 ลดลง ร้อยละ 43.95 

 เท่าเดิม ร้อยละ 44.98 
 

 
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า แม้เศรษฐกิจในช่วงนี้จะค่อนข้างซบเซา และมีอุปสรรคการเดินทางจากสถานการณ์  

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 แต่การเดินทางไปท าบุญ – ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยังคงเท่าเดิมถึงร้อยละ 44.98 และยัง

มีบางส่วนที่เพ่ิมขึ้นอีกด้วย โดยส่วนที่เพ่ิมขึ้นมาจากข้าราชการ/พนักงานรัฐ และผู้ไม่มีงานท าเป็นหลัก วัตถุประสงค์หลักที่มี

การเดินทางไปท าบุญ ประกอบด้วย เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในชีวิต ร้อยละ 42.42 ขอโชคลาภ/เงินทอง ร้อยละ 

29.64 การงาน – ธุรกิจ ร้อยละ 10.95 สุขภาพ ร้อยละ 8.74 ความรัก/ครอบครัว ร้อยละ 5.90 และการเรียน/การศึกษา 

ร้อยละ 2.34 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า วัตถุประสงค์อันดับต้น ๆ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก าลังใจ รายได้และการงาน สอดคล้องกับ 

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

 

จากการส ารวจค่าใช้จ่ายในการท าบุญเฉลี่ยใน 
แต่ละสถานที่ พบว่า 

 น้อยกว่า 100 บาท ร้อยละ 24.57 
 100 – 200 บาท ร้อยละ 44.72 
 201 – 500 บาท ร้อยละ 21.35 
 มากกว่า 500 บาทข้ึนไป ร้อยละ 9.36 
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การเดินทางไปท าบญุ – ขอพร เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา
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ค่าใช้จ่ายในการท าบุญเฉลี่ยในแต่ละสถานที่
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ผลส ารวจค่าใช้จ่ายในการท าบุญพบว่า ประชาชนส่วนมากมีการท าบุญต่อหนึ่งสถานที่เฉลี่ย 100 - 200 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 44.72 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มที่มีการใช้จ่ายน้อยกว่า 100 บาท ส่วนมากจะเป็นผู้ไม่มีงานท า และ

นักเรียน/นักศึกษา สอดคล้องกับสถิติตามช่วงอายุ  ซึ่ งพบว่า ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 แล ะมากกว่า 60 เป็น 

กลุ่มที่มีการท าบุญเฉลี่ยต่อสถานที่น้อยที่สุด ขณะที่ กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 200 บาทขึ้นไป ส่วนมากเป็น กลุ่มข้าราชการ/

พนักงานรัฐ และนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ สอดคล้องกับการส ารวจตามช่วงอายุ ซึ่งวัยแรงงานอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป  

จะเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายในการท าบุญมากกว่า โดยค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานในการท าบุญ ประกอบด้วย บริจาคตู้ท าบุญ ร้อยละ 47.58 

ถวายสังฆทาน ร้อยละ 39.46 บูชาเครื่องรางของขลัง ร้อยละ 5.59 สะเดาะเคราะห์ ร้อยละ 5.10 และเสี่ยงทาย  

(เช่น เซียมซี ยกพระเสี่ยงทาย) ร้อยละ 2.28  

หากมองกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และค านวณมูลค่าเบื้องต้น จากจ านวนประชากรอายุ  

15 ปีขึ้นไป ปี 2562 และค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายและน้ าหนักตามผลส ารวจ โดยมีสมมติฐานว่าทุกคนมีค่าใช้จ่ายใน  

การท าบุญปีละครั้ง พบว่า อย่างน้อยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนประมาณ 10,800 ล้านบาทต่อปี  

นอกจากนี้ การเดินทางไปท าบุญส่วนใหญ่จะถือว่ารวมอยู่ในการเดินทางท่องเที่ยว และเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่า 

การท่องเที่ยว ปี 2562  พบว่าการท าบุญคิดเป็นร้อยละ 0.36 ต่อมูลค่ารวมการท่องเที่ยวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังมีธุรกิจที่

เกี่ยวข้องอีกจ านวนมาก เพราะนอกเหนือจากการท าบุญในศาสนสถาน บริเวณโดยรอบยังเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

ซึ่งก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงอีกด้วย อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมทางความเชื่อนอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา

ที่ผู้คนบางส่วนนิยมใช้จ่าย อาทิ การดูดวงชะตา แบ่งเป็น ชะตาราศี (เช่น วัน เดือน ปีเกิด) ร้อยละ 54.13 ลายมือ ร้อยละ 

20.94 ไพ่ยิปซี ร้อยละ 12.23 โหงวเฮ้ง ร้อยละ 6.97 ร่างทรง/นั่งทางใน ร้อยละ 5.72 ซึ่งค่าใช้จ่ายมีตั้งแต่หลักสิบบาทจนถึง

หลักพัน หรือการบูชา/เช่าพระเครื่องเพ่ือการเก็งก าไร ที่มีมูลค่าสูงเป็นหลักล้านบาท 

เนื่องด้วยกิจกรรมเหล่านี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมีโอกาสต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จึงควรมีการศึกษา

และท าความเข้าใจกับกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือน าทรัพยากรความรู้และภูมิปัญญาด้านความเชื่อที่มีอยู่เดิมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้มากขึ้น โอกาสที่เห็นได้ชัด คือ การพัฒนาควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยมีศาสนสถานอยู่จ านวนมาก

และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในแต่ละจังหวัดเช่นกัน หากแต่เราต้องมีการประชาสัมพันธ์และดูแลให้สอดคล้องต่อ

นโยบายการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ในด้านของข้อมูลสถิติต่าง ๆ หากมีการตระหนักถึงเงินหมุนเวียนที่เกิดจาก 

การท าบุญและความเชื่อด้วยแล้ว เชื่อว่าจะช่วยให้การ เก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจของภาครัฐมีความแม่นย าสะท้อน 

ความเป็นจริงมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านศาสนาและความเชื่อเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมี 

ความระมัดระวังในการด าเนินนโยบาย โดยภาครัฐต้องยึดจุดประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาวัฒนธรรม  

อันดีงาม และมีการศึกษาหลักความเชื่อที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการแทรกแซงและบิดเบือนความเชื่อ  

อันจะน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้ในอนาคต  


