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บทคัดย่อ
ความเชือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของคนไทยทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงตามพืน้ ฐานการศึกษา
ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ประเพณี การเมือง และเศรษฐกิจ ปัจจุบันสังคมเข้าสู่
ยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี น�ำพาข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่า
เข้ามาอย่างไร้พรมแดน ไร้ทศิ ทาง หากผูร้ บั ข้อมูลหลงเชือ่ โดยปราศจากการใช้ปญ
ั ญา
พิจารณากลั่นกรอง วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นด้วยวิจารณญาณ จึงอาจเกิดปัญหาใน
การน�ำข้อมูลนั้นมาใช้ ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรมและความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาให้
ประชาชนใช้วิจารณญาณ มีเหตุผล มีความเพียงพอ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการจัดการอย่างเหมาะสมใน 3 มิติ คือ 1) มิติด้านสังคม คือท�ำให้เกิดความ
เข้ า ใจในบริ บ ทที่ แ ตกต่ า ง ซั บ ซ้ อ น และเปลี่ ย นแปลงของความเชื่ อ ในสั ง คม
พหุวัฒนธรรม 2) มิติด้านกฎหมาย คือมีมาตรการหรือกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับความ
เชื่ออย่างชัดเจนครอบคลุมประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิมนุษยชน ราคาสินค้า
และบริการ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม และ 3) รูปแบบการจัดการธุรกิจ คือมีการปรับรูปแบบธุรกิจ ความเชือ่ เชิง
รุกโดยใช้นวัตกรรมและการสื่อสารรวมถึงให้บริการแบบ real time ที่ครบวงจรตาม
นักวิจัยอิสระ [rung_ja@hotmail.com]
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
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วิธีปฏิบัติของความเชื่อในรูปแบบของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเป็นมิติใหม่เพื่อสร้าง
มาตรฐานของความเชื่อให้เกิดในสังคมไทย
ค�ำส�ำคัญ:  ความเชื่อ; ทิศทางธุรกิจ; สังคมไทย; สังคมไทยยุค 4.0
บทที่ 1

Abstract
Belief is considered a part of Thai people which is varied according
to the basic education, family, society, culture, tradition, politics and
economy. Nowadays, society enters the era of globalization which is a
period of technological prosperity and also brings information flowing
infinitely boundless. If the recipient has belief without the use of intelligence, scrutinize and analyze those data with judgment. There may
be a problem in applying that information. Therefore cultivate virtues
and knowledge to develop intelligence for the people to use judgment,
reason, and live sufficiently without persecute others is important to
manage properly in three dimensions; 1) social dimension: understanding
of the different contexts and dynamics of complex belief in a multicultural
society. 2) legal dimension: measures or rules that concern clearly about
belief  in terms of the consumer protection, human rights, price of goods
and services, the electronic business and the promotion and preservation
of the intangible cultural heritage, and 3) business management model:
the adjustment of business model concerning belief in the proactive
way with innovation and real time communication to cover the
comprehensive regulatory practices of belief in the form of a multicultural
society in order to create a new dimension of the belief in Thailand.
Keywords : Belief; Business Direction; Thai Culture; Thailand 4.0
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บทนำ�
สังคมไทยมีความเชื่อในสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา โหราศาสตร์ และ
ไสยศาสตร์ โดยความเชื่อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณีเป็นมรดก
ภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมอันเป็นความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบตั ิ หรือทักษะ
ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคลกลุ่มบุคคล หรือ
ชุมชนยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไป
ยังคนอีกรุ่นหนึ่งโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2559 : 1) หากแต่ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวตั น์ทำ� ให้พรมแดนของการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมและความ
เชื่อได้ถูกทลายลงเข้าสู่ยุค Internet of Things ที่สิ่งต่างๆ รวมทั้งข้อมูลและบริการ
ถูกเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต (ส�ำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์, 2559: 2) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วขาดการกลัน่ กรองข้อมูลข่าวสารแบบไร้ขดี จ�ำกัด
และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทย ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมของแต่ละ
ชนชาติคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันในแต่ละภูมภิ าคของโลก ความแตกต่างนีก้ อ่ ให้เกิด
ทั้งโอกาสและอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจหรือการติดต่อสื่อสาร (พิชาภพ พันธุ์แพ,
2552 : 2) น�ำไปสู่การแสวงหาหลักยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อของตน
ปรากฏการณ์ความเชื่อของสังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมี
ความหลากหลาย กล่าวคือ มีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย วิญญาณ ผีปู่ย่า ผีฟ้า
บรรพบุรุษ องค์เทพ เทวดา เจ้าพ่อ เจ้าแม่ แม่ย่านาง นางกวัก กุมารทอง และความ
เชื่อเรื่องพญานาค ครุฑ มังกร วานร และ เสือ เป็นต้น โดยมีร่างทรงจากไทย จีน
อินเดีย พม่า และชาติอื่นเป็นสื่อกลาง และความเชื่ออื่นอีกมากมาย โดยแท้จริงแล้ว
ความเชื่อที่แสดงออกถึงความกตัญญู ความเคารพผู้อาวุโส ผู้ที่มีวัยวุฒิสูงกว่าในขณะ
เดียวกันก็มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นและพิสูจน์ไม่ได้ หากแต่ความเชื่อ
ที่มากเกินขอบเขตแห่งความพอดีก็เบี่ยงเบนและท�ำลายบรรทัดฐานและคุณค่าของ
สังคม ดังเช่นความเชือ่ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างร่างทรงหรือตุก๊ ตาลูกเทพในเรือ่ งมูลค่าและค่า
ใช้จา่ ยอันไม่พงึ จ่ายกับราคาทีเ่ กินจริงและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ การดูแคลนต่อภาพทวิลกั ษณ์
ของคนเหล่านี้กลายเป็นทั้งความรุนแรง เป็นทั้งการสร้างความเป็นอื่นทางความเชื่อ
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ความจำ�เป็นในการพิจารณาทิศทางความเชื่อของสังคมไทย
ธุรกิจความเชื่อ คือ ธุรกิจที่ผลิตสินค้าและหรือให้บริการอันมีความเกี่ยวข้อง
สืบเนือ่ งกับความเชือ่ ของมนุษย์ ในปัจจุบนั ทิศทางธุรกิจความเชือ่ ของสังคมไทยมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเชื่อ วัฒนธรรม ตามแบบฉบับของสังคมไทย ซึ่งวัฒนธรรม
หมายถึง วิถีการด�ำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีต ประเพณี พิธีกรรม
และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้
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จากสมาชิกอืน่ ในสังคม ซึง่ เป็นปรากฏการณ์รว่ มของสังคม ความรุนแรงทางความคิด
วาจา และการแสดงออก (พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยันต์ พุทธธมฺโม), 2559 : 9)
ในช่วงทีผ่ า่ นมามีธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ ในประเทศไทยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (spiritual tourism) ธุรกิจบริการหลังความตาย
(after life service) ธุรกิจโหราศาสตร์ (astrology business) รวมถึงธุรกิจขายสินค้า
และบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เช่น หนังสือ หินน�ำโชค สินค้าโชคลาง บริการให้
ค�ำปรึกษา ก่อสร้างตามความเชื่อ บริการตั้งชื่อ บริการเลือกหมายเลขโทรศัพท์ และ
บริการเสริมโหงวเฮ้ง จึงต้องมีการปรับตัวแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อไม่ใช่เป็นเพียงแค่
ความเชือ่ อีกต่อไป ดังนัน้ การหาแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสมโดยการสร้างความ
เข้าใจในทิศทางความเชื่อของสังคมไทยจะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจใน
ประเด็นปัญหา และเกิดการยอมรับความแตกต่างของความเชือ่ เพือ่ ให้สามารถสร้าง
จิตส�ำนึก ปลูกฝังความเชือ่ และค่านิยมแห่งความดี และสามารถสร้างบรรทัดฐานทาง
สังคม กฎ และกติกาทีเ่ ป็นกลางอย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ ให้ประชาชนในประเทศสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ดังนั้นเพื่อให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์จึงได้บูรณาการความเชื่อของประชาชน เช่น
ความเชื่อด้านโหราศาสตร์ ชีวิตหลังความตาย วิญญาณ ผีปู่ย่า ผีฟ้า บรรพบุรุษ
องค์เทพ เทวดา เจ้าพ่อ เจ้าแม่ แม่ย่านาง นางกวัก กุมารทอง และความเชื่อเรื่อง
พญานาค ครุฑ มังกร วานร และ เสือ เป็นต้น ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน
ในการสร้างความสะดวกในการเข้าถึง และใช้งาน รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นใจ
และความเชื่อมั่นในการด�ำรงชีวิตซึ่งจะท�ำให้เห็นความถึงทิศทางธุรกิจความเชื่อของ
สังคมไทยต่อไป
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ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุ
อย่างสันติสขุ และยัง่ ยืน (ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553: 1-2) โดยวัฒนธรรม
ส่งผลต่อการปลูกฝัง การเรียนรู้ ผ่านค่านิยม ประเพณี และพิธกี รรมทีม่ คี วามแตกต่าง
จากชาติอื่น ทั้งนี้ ศิราพร ฐิตะฐาน (2533 : 2) ระบุว่าความเชื่อประกอบด้วย
1) ความเชื่อในสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขศูนย์รวมจิตใจและความ
สามัคคีชาติ 2) ความเชื่อด้านศาสนา ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ ฮินดู และอื่นๆ ซึ่งมี
3 ระบบ คือ ความเชื่อแบบระบบพุทธเน้นการพ้นสังสารวัฎหรือนิพพาน เน้นการ
สะสมบุญและมุ่งหวังชาติ ความเชื่อแบบระบบพราหมณ์เรื่องเทวดา จักรวาลวิทยา
พิธีกรรม และความเชื่อระบบผี 3) ความเชื่อด้านโหราศาสตร์ เกี่ยวกับอิทธิพลของ
ดวงดาวซึ่งส่งผลต่อมนุษย์ และ 4) ความเชื่อด้านไสยศาสตร์ อ�ำนาจลึกลับของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลเพื่อป้องกันอันตราย เมตตามหานิยม
เมตตามหาเสน่ห์ และเวทมนตร์คาถา ทั้งนี้ค่านิยมของคนในสังคมไทยภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์มีแนวโน้มให้ความส�ำคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ  ท�ำให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
แทรกเข้ามาเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ 1) การเห็นคุณค่าของเงินตรามาก
เกินไป นิยมความร�ำ่ รวย มั่งคั่ง 2) การนิยมความหรูหราเพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตน
มีสถานภาพทางสังคมสูง 3) การไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่าย นิยมน�ำเงินในอนาคต
มาใช้ 4) การขาดระเบียบวินัย 5) การชอบเสี่ยงโชคและถือโชคลาง 6) การไม่ชอบ
เห็นใครดีเด่นกว่าตนเอง และ 7) ให้การยกย่องผู้มีอ�ำนาจ ให้ความเคารพและเกรง
กลัวบารมี (พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง, 2557) โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความ
เชื่อที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย มีตั้งแต่ ความเชื่อเรื่องโชคลาง ซึ่งเชื่อว่าเครื่องราง
ที่มีความเหมาะสมกับตนสามารถช่วยปกป้องคุ้มครอง รวมถึงสร้างความมั่นใจอย่าง
ยิ่งต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การติดต่อเจรจา รวมถึงการด�ำเนินการต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี นอกจากนีย้ งั พบว่าความเชือ่ เรือ่ งโหราศาสตร์ยงั ได้รบั ความนิยมในสังคมไทย
ปัจจุบัน โหราศาสตร์ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากกระแสที่ความ
แม่นย�ำในการท�ำนาย การให้คำ� ปรึกษาในเรือ่ งต่างๆ ทัง้ เรือ่ งการเรียน การงาน การเงิน
ความรัก และคดีความต่างๆ โหราศาสตร์ได้รับความนิยมในทุกช่วงอายุตั้งแต่
เกิดจนตายใช้ฤกษ์ตามความเชื่อของสังคมไทย ฤกษ์เกิด ฤกษ์บวช ฤกษ์แต่งงาน
ฤกษ์คลอด ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายบ้าน ฤกษ์ท�ำสัญญา และฤกษ์การเดินทาง

บทที่ 1 ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0
Business Direction on Belief in Thailand 4.0

ทัศนะThailand 4.0
นโยบายThailand 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่เข้าสู่ยุค 4.0 และเป็น
ส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายนีส้ อดคล้องกับทิศทาง

บทที่ 1

เป็นต้น แม้กระทัง่ ความฝันในสังคมไทยมีความเชือ่ เรือ่ งความฝัน และเชือ่ ว่าความฝัน
เป็นลางบอกเหตุที่ส�ำคัญซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่ฝัน เช่น ฝันเวลา
หัวค�ำ่ เป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงได้ ส่วนฝันเวลาตีสีเป็นฝันที่เป็นจริงกับตนเอง เป็นต้น
อีกทัง้ คนไทยยังมีความเชือ่ เรือ่ งสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เทพ เทวดา ผีปยู่ า่ และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
อื่นๆ หากแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะเป็นผลดีต่อตนเองและ
ครอบครัว อีกทัง้ ยังมีความเชือ่ เกีย่ วกับสีโดยสีตา่ งๆ มีอทิ ธิพลต่อตนเองและครอบครัว
ในทิศทางที่ต่างกัน บางสีเป็นมงคล บางสีอัปมงคล บางสีส่งเสริมเรื่องอ�ำนาจ บางสี
ส่งเสริมเรือ่ งโชคลาภ ดังนัน้ การเลือกสีทถี่ กู ต้องจึงเป็นอีกความเชือ่ หนึง่ ของคนไทยที่
ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้นน�ำไปปรับใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อ
ตรงกับสีที่ต้องการ เช่น สีรถยนต์ สีเสื้อ สีกระเป๋าสตางค์ สีบ้าน สีโลโก้ สีโทรศัพท์
สีผม และสีเล็บ เป็นต้น ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย ท�ำเลที่ตั้งของบ้าน ร้านค้า ศาลพระภูมิ
ที่ท�ำงาน โต๊ะท�ำงาน ต�ำแหน่งของต้นไม้ภายในบ้าน ต�ำแหน่งของห้องต่างๆ ภายใน
บ้าน ต�ำแหน่งบันได ต�ำแหน่งสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น น�ำ้ พุ น�้ำตก บ่อน�ำ 
้ หินประดับ
และต�ำแหน่งของภาพประดับ เป็นต้น ส่งผลต่อผูผ้ ลิตสินค้าทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับความ
เชื่อให้ต้องปรับตัวตามกระแสความนิยม
เมื่อมองถึงความเชื่อที่ส�ำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยคือความ
เชื่อเกี่ยวกับตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อ เลขที่บัตรประชาชน เลขทะเบียนรถ
เลขที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน จะ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าธุรกิจความเชื่อนั้นกระจายแทรกซึมในทุกจังหวะของการด�ำรง
ชีวิตของคนไทย อีกทั้งยังเป็นสินค้าและบริการที่ไม่มีราคากลางที่สามารถตรวจสอบ
ได้อย่างชัดเจน เหตุปัจจัยของราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเป็นผล
มาจากกระแสความนิยม ความเชื่อ ที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาดังนั้น
การพิจารณาทิศทางของความเชื่อของสังคมไทย จะสามารถท�ำให้เป็นภาพแนวทาง
ความเชื่อ และความเป็นไปได้ในการตรวจสอบ ควบคุม ก�ำกับกระแสความเชื่อให้อยู่
ในขอบเขตอย่างเหมาะสม
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อุตสาหกรรมของโลก ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้า
สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีของคนในโลก
มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งอนาคต สกุลเงินของแต่ละ
ประเทศจะถูกรวมกันเป็นสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนสินค้ากลายเป็นอี-มันนี่
(E-MONEY) (ธนิต โสรัตน์, 2559: 11-12) ดังนัน้ การใช้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลง
ของโลกคือการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ด้วยข้อมูลสารสนเทศและระบบดิจิตอลก�ำลังมี
บทบาทส�ำคัญในลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ จากการเชือ่ มสิง่ ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต
ในการสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ (ส�ำนักงาน
ที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์,
2559: 18) Thailand 4.0 ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วโดยมียุทธศาสตร์
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจทิ ลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ 2) ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 3) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4) ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั 5) พัฒนาก�ำลังคนให้พร้อมเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล และ 6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559: 3-6) นอกจากนี้มีแนวทางการปฏิรูปนโยบายการ
ค้า คือ 1) ก้าวสูย่ คุ อุปสงค์นำ� การค้า 2) ก้าวสูก่ ารเป็นเศรษฐกิจการค้าทีใ่ ช้ภาคบริการ
เป็นตัวน�ำ 3) ปรับบทบาทจากการก�ำกับและควบคุมเป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้า และ 4) พัฒนาภาคการผลิตสูก่ ารสร้างมูลค่า (กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2559 : 2)
ประเทศไทยมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับทัว่ โลกทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นเข้าสูม่ ติ ใิ หม่ของ
อุตสาหกรรม 4.0 ในแง่ของความร่วมมือระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อสร้างห่วงโซ่การ
ผลิตและตลาดผู้บริโภคใหม่ๆ ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคไปยังผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2559 : 1) ดังนั้นต้องสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้สามารถปรับตัวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในยุค
Industry 4.0 ที่มีการเชื่อมโยงทั่วโลกบนฐานของระบบดิจิทัลเป็นรากฐานส�ำคัญต่อ
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การจัดการธุรกิจความเชื่อภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การด�ำเนินธุรกิจในโลกของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎ
ระเบียบแบบแผนของสังคม โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจความเชื่อ
ในปัจจุบัน อาทิ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 4 ทีร่ ะบุ ความหมายของ “โบราณวัตถุ” “ศิลปวัตถุ”
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การก�ำหนดบทบาทการขับเคลือ่ นของเศรษฐกิจไทยให้สามารถรับมือกับความท้าทาย
ที่มากขึ้น (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2559 : 2) นอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัล
ท�ำให้รปู แบบของธุรกิจทีม่ อี ยูเ่ กิดความต่อเนือ่ งมากขึน้ หรือเกิดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่
(new business model) ท�ำให้ธุรกิจที่แตกต่างกันสามารถเชื่อมโยงกันได้ ท�ำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่
สามารถตอบสนองการสื่อสารสองทาง และ Real Time ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2559) การปรับตัวของธุรกิจในประเทศไทยจึง
ต้องสอดคล้องกับการสร้างประสบการณ์ใหม่จากความหลากหลายของพหุวฒ
ั นธรรม
เนือ่ งด้วยจากการทีป่ ระเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 มีอทิ ธิพลและส่งผลต่อความเชือ่
ของคนไทยเนื่องจากความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำท�ำให้ปรากฏการณ์ด้าน
ความเชื่อต่างๆ ถูกน�ำเสนอ ถ่ายทอด ตีแผ่ และเจาะลึกในรายละเอียด เกิดกระแส
กระจายอย่างรวดเร็ว และปรากฏในเห็นรวมถึงสืบค้นได้ในช่องทางหลากหลายผ่าน
เทคโนโลยีทปี่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง ผ่าน TV, Digital TV, โทรศัพท์,
SMS, แอปพลิเคชัน่ เช่น Line และ Facebook เป็นต้น อีกทัง้ ยังสามารถสืบค้นข้อมูล
ผ่านทาง google เกี่ยวกับความเชื่อในแต่ละช่วงเวลาที่มีทั้งภาพ เสียง และภาพ
เคลื่อนไหวที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมไทย ผ่าน YouTube,
Facebook live, MMS และ digital channel เป็นต้น โดยจะสังเกตได้ว่ามีการผสม
ผสานเรื่องราวต่างๆ ที่เคยได้ยินได้ฟังจากค�ำบอกเล่าเกี่ยวกับความเชื่อ บวกกับ
วัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศทีส่ บื ทอดกันมา ผนวก
กับประสบการณ์ที่พบเจอด้วยตนเอง จึงท�ำให้ในยุคปัจจุบันการส่งต่อความเชื่อและ
การแสดงออกผ่านช่องทางที่ทันสมัยได้สะดวก รวดเร็ว และชัดเจนมากขึ้นในแต่ละ
มุมมองของผู้ถ่ายทอด ดังนั้น การปรับตัวของธุรกิจในประเทศไทยจึงต้องสอดคล้อง
กับการสร้างประสบการณ์ใหม่ผา่ นการใช้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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“สิง่ เทียมโบราณวัตถุ” “สิง่ เทียมศิลปวัตถุ” และ “ท�ำเทียม” (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2504 : 2) อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 มาตรา 4 ระบุว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับ
การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งมี ลั ก ษณะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
ดังต่อไปนี้ 1) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2) ศิลปะการแสดง 3) แนวปฏิบัติทาง
สังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ
และจักรวาล 5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 6) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการ
ต่อสู้ป้องกันตัว และ 7) ลักษณะอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2559 : 2)
นอกจากนี้ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 3 ระบุความหมายของผู้บริโภค (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา, 2522 : 2) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 3 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน มาตรา 22 ระบุ
ว่า ในกรณีที่มีการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และมิใช่เป็นเรือ่ งทีม่ กี ารฟ้องร้องเป็นคดีอยูใ่ นศาลหรือทีศ่ าลพิพากษาหรือมีคำ� สัง่ เด็ด
ขาดแล้วให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขตามพระ
ราชบัญญัตนิ ี้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542ก : 7) อย่างไรก็ตามการควบคุม
ราคาของสินค้าและบริการถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีธ่ รุ กิจต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลัก
ความเป็นจริงทางสังคม พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
มาตรา 4 ทีร่ ะบุ ความหมายของ “ธุรกิจ” “สินค้า” “บริการ” และ “ราคา” (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542ข : 1-2) และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ในหมวดที่ 3 ในมาตรา 32 ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ
ประกอบธุรกิจบริการเกีย่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ในกรณีทจี่ ำ� เป็นเพือ่ รักษา
ความมัน่ คงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพือ่ ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชือ่
ถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
สาธารณชน...ที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนก็ได้
(ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2544 : 12) จึงได้กรอบในการวิเคราะห์เพือ่ ทิศทาง
ของธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อในประเทศไทย กล่าวคือ แนวความคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
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กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และThailand 4.0 ส่งผลต่อความเชือ่ ในสังคมไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป และความเชือ่ ในสังคมไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทัง้ หลายย่อมส่งผลต่อทิศทางของธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับความเชื่อในประเทศไทย ดังนี้

Thailand 4.0

ส่งผลต่อ

แนวความคิด
เกี่ยวกับ
ธุรกิจ

บทที่ 1

กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

ส่งผลต่อ
ความเชื่อ
ในสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไป

นำ�ไปสู่

ทิศทางของธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับความเชื่อใน
ประเทศไทย

ส่งผลต่อ

แผนภาพ กรอบในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0 จะท�ำการวิเคราะห์
แนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่อ แนวความคิดเกี่ยวกับThailand 4.0 แนวความคิด
เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ผ ลต่ อ ความเชื่ อ ของสั ง คมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยท�ำการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ประกอบด้วย มิติด้านสังคม มิติด้าน
กฎหมาย และรูปแบบการจัดการธุรกิจทีส่ ง่ ผลต่อทิศทางธุรกิจความเชือ่ ของสังคมไทย
ยุค 4.0 กล่าวคือในปัจจุบนั พบว่าธุรกิจความเชือ่ ของสังคมไทย ได้นำ� เสนอคุณค่าของ
สินค้าและบริการโดยประยุกต์เข้ากับความเชือ่ ในทุกส่วนของธุรกิจ อีกทัง้ ยังเป็นส่วน
หนึ่งของ Campaign ทางการตลาดในการดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เกิดความสนใจ
ในตัวสินค้าและบริการของตน
ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ทศิ ทางธุรกิจความเชือ่ ของสังคมไทยยุค 4.0 ประกอบด้วยส่วน
ที่มีความเกี่ยวข้องหลัก ประกอบด้วย มิติด้านสังคม มิติด้านกฎหมาย และรูปแบบ
การจัดการธุรกิจ ซึ่งทั้ง 3 มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางการด�ำเนินธุรกิจความเชื่อ
ของสังคมไทย และสอดรับกับยุคโลกาภิวัตน์และ Thailand 4.0 ดังนี้
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มิติด้านสังคม:
ประชาชนต้องพัฒนาตน
ฝึกจิตใจให้แข็งแกร่ง
และ เชื่ออย่างพอดี
มีวิจารณญาณ

บทที่ 1

มิติด้านกฎหมาย
มิติด้านสังคม
วัฒนธรรม ค่านิยม
ความเชื่อ
ของสังคมไทย

ทิศทางธุรกิจ
ความเชื่อของ
สังคมไทยยุค 4.0
รูปแบบการ
จัดการธุรกิจ

รูปแบบการจัดการธุรกิจ
เน้นเชิงรุกด้วยนวัตกรรม
ครบวงจร real time
เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม
เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่
มิติด้านกฎหมาย:
ด้านภาครัฐ/กฎหมาย
มาตรการชัดเจน
บังคับใช้ทั่วถึงเป็นธรรม
และจริงจังด้านความเชื่อ

แผนภาพ ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0
การวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อในมิติด้านสังคม
จากการที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมการวิเคราะห์ทิศทาง
ธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0 พบว่า จากความพยายามน�ำพาประเทศไปสู่
Thailand 4.0 ให้ความส�ำคัญในด้านการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมความก้าวล�้ำ
ทางเทคโนโลยีส่งผลให้ขาดความสมดุลในการพัฒนาทางด้านความเข้มแข็งทางจิตใจ
พรมแดนทางวัฒนธรรมถูกทลายลงไปกลายเป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรม เยาวชนของชาติ
เป็นจ�ำนวนมากมีการอยูร่ ว่ มกันอย่างผสมผสาน บ้าน โรงเรียน เพือ่ นต่างเชือ้ ชาติ ต่าง
ศาสนา ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม และต่างความเชื่อ ส่งผลให้สังคมไทยหลอมรวมทุก
วัฒนธรรมไว้ ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทยมีการให้ความส�ำคัญวันขึ้นปีใหม่สากล
วันตรุษจีน วันสงกรานต์ วันสารทจีน วันสารทไทย นวราตรี มีวนั ส�ำคัญทางสากล เช่น
วันวาเลนไทน์ วันคริสตมาส และวันฮาโลวีน ในขณะที่มีวันส�ำคัญทางศาสนา เช่น
วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา และวันเข้าพรรษาควบคู่กันไป การผสมผสานดังกล่าว
ท�ำให้เกิดความเชื่อที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจพบว่าผู้นับถือศาสนาพุทธ
นอกจากพระพุทธรูปแล้วก็มีรูปเคารพพระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม มีสัญลักษณ์ของ
พิรมิด มีแมวกวักน�ำโชคของญี่ปุ่น “มาเนกิ เนโกะ” เทพคิวบิก เทพราหรือสุริยเทพ
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การวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อในมิติด้านกฎหมาย
เมื่อมองในมุมมองทางกฎหมายการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 สามารถกระตุ้น
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการแสดงความคิดเห็นหรือการเผยแพร่ขอ้ มูลทัง้ ทีเ่ ป็น
จริงและเท็จอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
สือ่ โซเชียล หลายครัง้ พบว่าการท�ำนายของหมอดูละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเหล่า
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แห่งอียิปต์ หรือแม้กระทั่งหินอเมทิสซึ่งเชื่อเรื่องการน�ำ โชคการงานและความส�ำเร็จ
ของทางตะวันตก ซึง่ เป็นความเชือ่ ทีม่ กี ารผสมผสานวัฒนธรรมชาติตา่ งๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน
เกี่ยวกับการข้ามวัฒนธรรมนี้มีงานวิจัยของ เจนจิรา ผลดี และสมหมาย แจ่มกระจ่าง
(2554 : 65) ระบุว่า การสมรสข้ามวัฒนธรรมมีผลกระทบด้านบุคคลและครอบครัว
ยอมรับในความแตกต่างและเรียนรู้ความหลากหลาย ทั้งนี้การซึมซับวัฒนธรรมต่าง
ชาติย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีการด�ำเนินชีวิตท�ำให้ค่านิยมเปลี่ยนไป แต่การรักษา
สิ่งที่ดีงามไว้ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันได้ (สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2559 : 166)
ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในบริบททีแ่ ตกต่าง ซับซ้อน และมีการเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลาของความเชื่อ จ�ำเป็นต่อการจัดการในมิติด้านสังคมของประเทศไทย
ปัจจุบันเนื่องจากประชาชนมีการโยกย้ายที่อยู่ จากภูมิภาคอื่นๆ เพื่อท�ำให้เกิดการ
เรียนรูท้ จี่ ะท�ำให้เกิดความเข้าใจ และยอมรับเกีย่ วกับบทบาทของวัฒนธรรมทีม่ ผี ลต่อ
ความเชื่อ ค่านิยม ความคิด ทัศนคติ และส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนคนไทย
เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความไม่เข้าใจในการอยู่อาศัยร่วมกัน และด�ำเนินชีวิต
เป็นปกติสุข โดยการวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อในประเทศไทยในมิติด้านสังคม
สามารถป้องกันปัญหาสังคม (social problem) ซึ่งเป็นสภาวะทางสังคมและ
พฤติกรรมของบุคคลทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาทีส่ ร้างความสับสนวุน่ วายเดือนร้อนหรือความ
เป็นทุกข์ให้บุคคลจ�ำนวนมาก แสดงถึงความไม่เป็นระเบียบและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจาการวางแผนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม (สุเทพ สุวีรางกูร, 2551 :
2) ดังนั้นแนวทางการเตรียมความพร้อมของประชาชนคือการสร้างให้เกิดความเชื่อ
ทีส่ อดคล้องกับความเป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมของไทยทีม่ คี วามหลากหลายของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพือ่ หาแนวทางลดปัญหาทางสังคมและมีแนวทางทีส่ ามารถ
อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
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ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม แม้ว่า พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุ
เรื่องสิทธิ์ไว้ แต่ผู้ถูกละเมิดไม่ได้ใช้สิทธิ์เนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นนี้
ส�ำหรับธุรกิจความเชื่อที่มีการให้ระบุวัน เดือน ปี เวลา สถานที่ ชื่อ นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือรายละเอียดส่วนบุคคลส�ำคัญเพื่อให้โปรแกรมสามารถ
ประมวลผลเป็นค�ำท�ำนาย ดังเช่นธุรกิจโหราศาสตร์ทปี่ รากฏบนเว็บไซต์เพือ่ ค�ำนวณล
คนาราศีเกิดรวมถึงดวงจร โดยธุรกิจความเชือ่ เหล่านีต้ อ้ งค�ำนึงถึงความปลอดภัยของ
ข้อมูล ผู้ประกอบการต้องมีความชัดเจนในการสร้างความมั่นใจว่าจะไม่นำ� ข้อมูลที่ได้
ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นการวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อในประเทศไทย
ในมิติด้านกฎหมายในเรื่องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องสร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผลด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น วิ ธี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2544 : 2) ควรต้องสร้างให้เกิดมาตรการที่สามารถตรวจ
สอบและก�ำหนดบทลงโทษของธุรกิจความเชื่ออย่างชัดเจนซึ่งจะท�ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้บริโภค
แม้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีการก�ำหนด
ราคาสินค้าและบริการ ไว้ในหมวดที่ 3 เพือ่ ป้องกันการก�ำหนดราคาทีไ่ ม่เป็นธรรม ใน
มาตรา 24 และ 25 (ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542ข : 7-8) แต่ไม่ได้ระบุ
ชัดเจนถึงราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับความเชื่อ ซึ่งไม่ได้ถูกตั้งมาตรฐานการ
ก�ำหนดราคาสินค้าและบริการไว้ตงั้ แต่ตน้ นอกจากนีร้ าคาสินค้าและบริการทีเ่ กีย่ วกับ
ความเชื่อยังมีความยืดหยุ่นไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามความนิยมจึงเป็นการยากที่จะ
ท�ำการควบคุมและตรวจสอบหากแต่เป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องควรหามาตรการป้องกัน
ความไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป
ส�ำหรับการเข้าทรงตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ.2559 เป็นแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล เช่น
ในเทศกาลถือศีลกินเจมีมา้ ทรงหลายองค์ใช้ของแหลมคมแทงตามตัว การเชิญวิญญาณ
พ่อปู่แม่ย่าของชาวบ้านในต่างจังหวัดเพื่อสู่ขวัญลูกหลาน การแสดงความเคารพต่อ
พญานาคในรู ป แบบต่ า งๆ นอกจากนี้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ดวงดาวและจั ก รวาลใน
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การวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อในเรื่องรูปแบบการจัดการธุรกิจ
การวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจความเชื่อในประเทศไทยในด้านรูปแบบการจัดการ
ธุรกิจเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้าโดยน�ำกลยุทธ์บริการ Self Service มาใช้
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 3 ประการ คือ 1) สามารถลดต้นทุนในการท�ำธุรกิจได้ ต้นทุน
แรงงานหรือหน้าร้าน 2) เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีขึ้น ในแง่ความสะดวก
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โหราศาสตร์ หรือการเชือ่ ในพลังฟ้าดินและพลังจักรวาลยังเป็นส่วนหนึง่ ของ พระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 ในเรื่องความรู้
และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ส�ำหรับในกรณีของพระเครือ่ งทีน่ อกจากเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจแล้วความเชือ่ เรือ่ ง
ความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละพุทธคุณนัน้ ส่งผลให้มลู ค่าในท้องตลาดสูงถึงหลักล้าน บางองค์เป็น
โบราณวัตถุทที่ รงคุณค่ายิง่ แต่เนือ่ งจากมีความต้องการมากขึน้ จึงมีการท�ำเทียมขึน้ มา
หากแต่ใน พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 ควรมีการก�ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือ
สิง่ เทียมศิลปวัตถุไว้ในหมวด 5 เนือ่ งจากสิง่ เหล่านีเ้ มือ่ อยูใ่ นครอบครองของผูท้ มี่ คี วาม
นับถือ และมีความเชือ่ ในความศักดิส์ ทิ ธิม์ คี ณ
ุ ค่าทางจิตใจอันไม่สามารถประเมินค่าได้
นอกจากนีก้ ารหามาตรการในการสร้างความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้องภายใน
การคุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภคควรจะท�ำให้เกิดการตรวจสอบอย่างจริงจังของแหล่งที่
เข้าข่ายเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบริการเป็นอันตรายในมาตรา 38 ของพระราช
บัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภคหากแต่เนือ่ งจากส�ำนักหรือสถานประกอบการเหล่านีม้ ไิ ด้อยู่
ภายใต้ก�ำกับดูแลของหน่วยงานที่ชัดเจนจึงท� ำให้การดูแลเป็นไปไม่ทั่วถึงหากมี
พระราชบัญญัติคล้ายกับ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ที่ระบุเกี่ยวกับใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนไว้ในหมวดที่ 2 ซึ่งมีสาระส�ำคัญเกี่ยว
กับการขอรับใบอนุญาต ออกใบอนุญาต แบบเอกสาร รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขต่างๆ และได้ก�ำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้ด�ำเนินการไว้ในหมวดที่ 3
อย่างชัดเจน อีกทั้งยังก�ำหนดการพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการ
ลบชือ่ ออกจากทะเบียนไว้เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน ก็จะเป็นมิติ
ใหม่เพื่อสร้างมาตรฐานของความเชื่อให้เกิดความชอบธรรมในสังคมไทย
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รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�ำ  และ 3) ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในแบรนด์มากขึ้น เพราะ
ธุรกิจสามารถน�ำข้อมูลการใช้งานของลูกค้ามาปรับปรุงสินค้าหรือการให้บริการได้
อย่างรวดเร็ว สามารถคิดค้นบริการรูปแบบใหม่ที่ตรงใจลูกค้าอย่างแท้จริง (การนิคม
แห่งประเทศไทย, 2559ข : 4-6) ทัง้ นีใ้ นส่วนของรูปแบบของธุรกิจความเชือ่ เห็นได้วา่
แทรกอยูใ่ นทัง้ ส่วนของธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย
1) ธุรกิจหรือโรงงานผลิตที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยเฉพาะ เช่น โรงงานผลิต
ธูป ก�ำยาน และเครื่องหอม โรงงานกระดาษไหว้เจ้า โรงหล่อพระ และโรงท�ำโลงศพ
เป็นต้น
2) ธุรกิจหรือโรงงานผลิตสินค้าซึ่งมีการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ประกอบ เช่น โรงงานผลิตกระดาษที่มีส่วนงานผลิตกระดาษเงินทองส�ำหรับท�ำ
กระดาษไหว้เจ้าหรือพิธีกงเต็ก โรงงานทอผ้าที่มีส่วนงานผลิตผ้าที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมเช่นผ้าแพร 3 สี 7 สี 9 สี เป็นต้น โรงพิมพ์ที่มีส่วนงานผลิตหนังสือธรรมะ
หรือภาพเทพต่างๆ โรงงานผลิตปูนปั้นที่มีส่วนงานผลิตม้า ไก่ รูปปั้นเทวดา หรือศาล
พระภูมิเป็นต้น และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีส่วนงานผลิตหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา
เป็นต้น
3) ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เช่น ธุรกิจโหราศาสตร์ (astrology
business) ธุรกิจน�ำเทีย่ วเชิงจิตวิญญาณ (spiritual tourism) และธุรกิจหลังความตาย
(after life service) เป็นต้น
ดังนัน้ การปรับตัวเพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับการตลาดยุคใหม่ และท�ำให้เกิดความเข้าใจ
เกีย่ วกับเทคโนโลยีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาเพือ่ สามารถสร้างทางเลือกทีเ่ ฉพาะ
เจาะจงส�ำหรับธุรกิจสินค้าและบริการเกี่ยวกับความเชื่อ คือ ต้องเปลี่ยนแนวคิดการ
ท�ำธุรกิจใหม่ให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล กล่าวคือ ต้อง ปรับปรุงการตัดสินใจแบบที่นำ�
เสนอทั่วไปมาเป็นเชิงรุกมากขึ้น (proactive decision making) โดยทั้งนี้ความไว้
วางใจและความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเป็นสิ่งส�ำคัญที่ธุรกิจ
จ�ำเป็นต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความมุ่งมั่นในการน�ำเสนอบริการ (รุจิกาญจน์
สานนท์, 2559 : 319)
นอกจากธุรกิจความเชือ่ นีต้ อ้ งสามารถปรับบริการตามบริบทของลูกค้าหรือผูม้ า
ใช้บริการแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม (contextual interactivity) ปรับการท�ำงาน
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แบบอัตโนมัติหรือการท�ำงานแบบเรียลไทม์ (real-time automation) โดยน�ำ
นวัตกรรมที่เหมาะสม (journey-focused innovation) กับสินค้าและบริการทาง
ด้านความเชื่อมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงความต้องการ
ของลู ก ค้ า และผู ้ ใช้ บ ริ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ
โหราศาสตร์ซึ่งเป็นธุรกิจความเชื่อของ รุจิกาญจน์ สานนท์ (2559 : 329) ระบุว่า โดย
พิจารณาตลาดที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุดเลือกและลงลึกในรายละเอียด
ของตลาดเฉพาะส่วน เช่นการเลือกใช้บริการโหราศาสตร์โดยตรงกับผู้ให้บริการ
อีกทั้งยังเลือกใช้บริการผ่าน Website ผ่าน Social Network ผ่านโทรศัพท์ ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ ผ่าน E-mail ผ่าน Audiotext (สด) ผ่าน Webcam และผ่าน Audiotext
(เทป) ทั้งนี้ผู้ให้บริการโหราศาสตร์ต้องมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ผสมผสานกันให้เหมาะ
กับความต้องการของผู้ใช้บริการและที่ส�ำคัญต้องท�ำกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว (รุจิกาญจน์ สานนท์, 2559 : 329)
อย่างไรก็ตามธุรกิจความเชื่อต้องเน้นคุณค่าหลักของธุรกิจความเชื่อด้านสินค้าหรือ
บริการให้ชดั เจน ตัวอย่างเช่น ธุรกิจความเชือ่ ด้านอัญมณีนำ� โชคโดยน�ำเสนอเรือ่ งราว
เกี่ยวกับที่มา ต�ำนาน และประสบการณ์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมของไทย กลายเป็น
หินหรืออัญมณีน�ำโชคที่สร้างมูลค่าได้อย่างไม่น่าเชื่อ หรือในส่วนของบริการรับสร้าง
บ้านในปัจจุบันเน้นให้ความส�ำคัญกับศาสตร์ความเชื่อ ฮวงจุ้ย และศาสตร์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง นักออกแบบ สถาปนิค ต้องท�ำงานร่วมกันอย่างลงตัวกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับ
สีที่ชอบ สีที่เป็นมงคล ต�ำแหน่งของของต่างๆ การออกแบบรูปแบบ การเริ่มก่อสร้าง
เป็นต้น ทั้งนี้ท�ำเป็นโปรแกรมตกแต่งบ้านโดยเน้นให้ความส�ำคัญด้านความเชื่อที่ผู้ว่า
จ้างสามารถเริ่มออกแบบได้ด้วยตนเองเบื้องต้น เป็นต้น
อีกทัง้ ในประเด็นของธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับความตาย (after life service) ควรจะมี
การจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะสังคมไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเตรียมความพร้อมรับกับความตายเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ที่อยู่
เบื้องหลัง ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจความเชื่อมีการให้บริการทั้งสินค้าและบริการอย่างครบ
วงจร และถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติในรูปแบบของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
ประเทศ
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เมือ่ มองในเรือ่ งของรูปแบบธุรกิจความเชือ่ สิง่ ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องควรต้องปฏิบตั ติ อ่ ไป
จากนีค้ อื การพัฒนาธุรกิจเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเติบโตของธุรกิจความเชือ่
ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป ไม่ให้เกิดความคลุมเครือเปลี่ยนเป็นธุรกิจสีขาวที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงแม้มีความเชื่อที่ต่างกัน ต้องปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของยุคดิจทิ ลั ซึง่ เป็นความท้าทายทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งของสังคมไทยทีต่ อ้ งท�ำการปฏิวตั ิ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย ใน
การจัดการธุรกิจความเชื่อของประเทศไทย อันประกอบไปด้วยการแข่งขันด้านการ
ตลาดของธุรกิจความเชือ่ โดยต้องมุง่ เน้นในกลุม่ เป้าหมายทีม่ คี วามต้องการทีแ่ ตกต่าง
กัน โดยน�ำความเชื่อในแต่ละวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบความต้องการ
ที่แ ท้ จ ริ ง ของกลุ ่ มลู ก ค้าเป้าหมายและสามารถดึง ดู ดลู ก ค้ า เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการน�ำเรือ่ งราวทีส่ อดคล้องกับความเชือ่ ผสมผสานกับตัวสินค้าและ
บริการอย่างเหมาะสม รวมกับการน�ำเสนอและเชื่อมโยงความต้องการและความเชื่อ
ไว้ ด ้ ว ยกั น โดยการใช้ ก ลยุ ท ธ์ เ ฉพาะบุ ค คลหรื อ การให้ ธุ ร กิ จ เป็ น ดั่ ง Personal
Consultant ที่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ
Real Time
สรุป

ความเชื่อของคนไทยสามารถเปลี่ยนแปลงตามพื้นฐานการศึกษา ครอบครัว
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี การเมือง และเศรษฐกิจ ปัจจุบนั สังคมเข้าสูย่ คุ โลกาภิวตั น์
เป็นยุคที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี น�ำพาข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่าเข้ามาอย่าง
ไร้พรมแดน ไร้ทิศทาง หากผู้รับข้อมูลหลงเชื่อโดยปราศจากการใช้ปัญญา พิจารณา
กลัน่ กรอง วิเคราะห์ขอ้ มูลเหล่านัน้ ด้วยวิจารณญาณ จึงอาจเกิดปัญหาในการน�ำข้อมูล
นั้นมาใช้ ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรมและความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาให้ประชาชนใช้
วิจารณญาณ มีเหตุผล มีความเพียงพอ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
จัดการทิศทางความเชื่อของสังคมไทยยุค
ส�ำหรับธุรกิจความเชือ่ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับสินค้าและบริการ ควรสร้างกลยุทธ์
การส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุม่ (niche market) รวมถึงกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วย
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของไทยน�ำมาเชือ่ มกับความเชือ่ ที่

บทที่ 1 ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0
Business Direction on Belief in Thailand 4.0

บทที่ 1

หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าและบริการในธุรกิจ
ความเชื่อสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และตอบสนองต่อความต้องการแบบ real time
ผ่านเครื่องมือที่สามารถท�ำงานในทิศทางเดียวกันอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว ภายใต้
กฎหมายของประเทศที่ต้องก�ำกับดูแลให้ความเชื่อเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์และ
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
ดังนั้นประเทศไทยในปัจจุบันจ�ำเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจในทิศทางธุรกิจ
ความเชื่อของสังคมไทยภายใต้พหุวัฒนธรรมที่ชัดเจนร่วมกันระหว่าง ภาคธุรกิจ
ภาครัฐ/กฎหมาย และภาคสังคม ควรสร้างการเรียนรูร้ ว่ มกัน เข้าใจในประเด็นปัญหา
กระตุน้ การยอมรับความแตกต่างของความเชือ่ เพือ่ ให้สามารถสร้างจิตส�ำนึก ปลูกฝัง
ความเชื่อ และค่านิยมแห่งความดีอย่างมีคุณธรรม น�ำไปสู่การสร้างบรรทัดฐานทาง
สังคม สร้างกฎ กติกาที่เป็นรูปธรรมมีความเป็นกลางไม่ตึงและหย่อนเกินไป สามารถ
ใช้ร่วมกันได้แม้มีความเชื่อที่ต่างกัน ใน 3 ประเด็น คือ
ประเด็นแรก มิติด้านสังคม คือควรท�ำให้เกิดความเข้าใจในบริบทที่แตกต่าง
ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงของความเชื่อในสังคมพหุวัฒนธรรม กล่าวคือทิศทางการ
จัดการธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0 ด้านภาคสังคม ประชาชนต้องพัฒนาตน
ให้เป็นทุนมนุษย์ของประเทศมีความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจ พัฒนาตน
ให้มีความเชื่ออย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล พอดี และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ประเด็นที่สอง มิติด้านกฎหมาย คือ ควรมีมาตรการหรือกฎ กติการ่วมกันที่
เกีย่ วข้องกับความเชือ่ อย่างชัดเจน ครอบคลุมประเด็นด้าน การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สิทธิ
มนุษยชน ราคาสินค้าและบริการ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กล่าวคือทิศทางการจัดการธุรกิจความเชื่อของสังคม
ไทยยุค 4.0 ด้านภาครัฐ/กฎหมาย ต้องมีการตรากฎหมายที่ชัดเจนเหมาะสมและ
ไม่ตึงและหย่อน เข้าใจและเคารพในความหลากหลายของความเชื่อ มีการกวดขัน
จับกุมธุรกิจความเชือ่ ทีผ่ ลิตสินค้าและบริการทีผ่ ดิ กฎหมายและไร้ซงึ่ จริยธรรม และมี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับสินค้าและบริการทางความเชือ่
ประเด็นสุดท้าย รูปแบบการจัดการธุรกิจ คือควรมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจ
เชิ ง รุ ก ในธุ ร กิ จ ความเชื่ อ โดยใช้ น วั ต กรรมและการสื่ อ สารรวมถึ ง ให้ บ ริ ก ารแบบ
real time ที่มีความครอบคลุมและครบวงจรตามระเบียบวิธีปฏิบัติของความเชื่อใน
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รูปแบบของสังคมพหุวัฒนธรรมผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆ เข้าไว้และน�ำเสนอด้วย
ความจริงใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเนื่องจากเป็นธุรกิจความเชื่อ สร้างประสบการณ์
แปลกใหม่และสร้างมาตรฐานของความเชื่อให้เกิดในสังคมไทย กล่าวคือ ทิศทางการ
จัดการธุรกิจความเชือ่ ของสังคมไทยยุค 4.0 ด้านภาคธุรกิจต้องมีจริยธรรม ธุรกิจความ
เชือ่ ต้องเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมเนือ่ งจากเกีย่ วข้องกับความอ่อนไหวทางความรูส้ กึ
น�ำเสนอสินค้าและบริการด้านความเชื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธุรกิจความเชื่อ
ภายใต้พหุวัฒนธรรมในประเทศไทยที่รับรูปแบบทางทางจีน อินเดีย ยุโรป อาหรับ
และไทย จึงต้องมีความหลากหลาย เรียบง่าย สะดวก และทันสมัยอยู่เสมอ และ
ประเด็นส�ำคัญทีธ่ รุ กิจความเชือ่ ต้องตระหนักถึงคือต้องอยูภ่ ายใต้กรอบกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
สิง่ ทีส่ ำ� คัญนอกเหนือจากการปรับตัวในด้านต่างๆ ของธุรกิจความเชือ่ คือการน�ำ
แนวทางการปรับตัวดังกล่าวไปปรับแนวทางในการก�ำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และรูปแบบการบังคับใช้ในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งมิติทาง
สังคม มิตทิ างกฎหมาย และรูปแบบของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมความ
สมานฉันท์ สร้างการเรียนรูแ้ ละความเข้าใจ ช่วยลดความขัดแย้งเพือ่ ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงประเด็นและหาแนวทางป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความเชื่อที่ต่าง
กันอย่างเป็นรูปธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในส่วนของธุรกิจความเชื่อควรมีการเผยแพร่แนวคิดและทิศทางเกี่ยวกับธุรกิจ
ความเชือ่ อย่างมีคณ
ุ ธรรมในสังคมไทยให้กว้างขวางขึน้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในความ
แตกต่างและความซับซ้อนของความเชือ่ เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างเข้าใจ
ตามข้อสรุปในมิติด้านสังคม มิติด้านกฎหมาย และรูปแบบการจัดการธุรกิจ อีกทั้ง
ควรมีการน�ำแนวคิดและทิศทางเกี่ยวกับธุรกิจความเชื่อในมิติด้านสังคม มิติด้าน
กฎหมาย และรูปแบบการจัดการธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไปปรับใช้เพื่อการพัฒนารูป
แบบธุรกิจที่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่สังคมไทย
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