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ผลการศึกษาพบว่า  วัดม่วงชุมแนวจัดสร้างพระใหญ่เพื่อเป็นการอุทิศให้กับให้กับปิยชน “ชาวบ้าน
บ้างระจัน” ชุมชนปกป้องตัวเองในอดีตนับแต่ครั ้งอยุธยา ทั ้งเพื ่อเป็น “พุทธานุสติ” ระลึกเคารพใน
พระพุทธเจ้า เป็นอีกวิธีการในการสืบทอดและรักษาพระพุทธศาสนา  รวมทั้งเข้าไปจัดการท่องเที่ยวการที่เกิด
จากพระใหญ่ ร่วมกับโครงการทัวร์บุญ 9 วัด  อาทิ พระนอนจักรสีห์ พระใหญ่วัดพิกุลทอง ตลาดน้ำโบราณ
บางระจัน เพื ่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามหลักพุทธธรรม โดยใช้ช่อง
ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางสื่อสาธารณและสื่อออนไลน์ จนวัด ได้รับ คัดเลือก เป็นวัดสวย ในเมืองไทย   
ได้รับการประชาสัมพันธ์ทางเพจ unseen Tour Thailand 
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Abstract 

This article aims to Creating a big Buddha to inherit and preserve Buddhism.The 
Buddhist Economy: A case study of Wat Muang Singh, using qualitative research method. Study 
of relevant documents and research. Specific interviews The study area of the Wat Muang 
Sing. 

The study indicated that Wat Phra Kaew Chumphon builds a big Buddha image to 
devote "Bang Bang villagers" community protect themselves in the past since the Ayutthaya 
period. To be a "buddha" memorial respect for the Buddha. It is another way to inherit and 
preserve Buddhism. Including the management of the Great Buddha. Together with 9 monk's 
tour program, Big Buddha Wat Pikulthong Bang Rachan Floating Market to promote the 



economy of the community according to the principle of creative economy based on Buddhist 
principles. By using public relations channels in the media and online media, the temple has 
been selected as a beautiful temple in Thailand, has been promoted through the page unseen 
Tour Thailand. 
Keywords : Creating a great Buddha, inheriting and preserving Buddhism, creative economy  
 on the basis of Buddhism. 
 
บทนำ 
 การจัดสร้างพระพุทธรูปใหญ่ เป็นคติอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่มีนัยของการทำเพื่อการบชูาตาม
หลัก “อุเทสิกเจดีย์” มีนัยถึงการเปลี ่ยนแปลง มีแนวคิดในเรื ่องการบูชา เป็นคติอย่างหนึ ่งในการสร้าง
สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า สร้างเพื่อเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดหรือส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาก็ตามคติการสร้างพระ
ใหญ่เป็นแนวคิดที่ถูกปฏิบัติเนื่องด้วยคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในส่วนของ “อุเทสิกเจดีย์” การสร้างรูป
เคารพ จึงเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาและสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาก่อให้เกดิการขับเคลือ่นต่อภาพรวมของ
พระพุทธศาสนาในโลก ดังนั้นในบทความนี้จะได้ศึกษาแนวคิด รวมทั้งวิธีการปฏิบัติของวัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี ที่
มีผลงานเชิงประจักษ์ในการสร้างพระพุทธรูปใหญ ่รวมไปถึงแนวทางการบริหารพระใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางและ
กิจกรรมชุมชนร่วมกันในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
 การสร้างพระใหญ่จึงประกอบรวมด้วยแนวคิดว่าด้วยเรื่องอุดมคติทางพระพุทธศาสนา ว่าด้วยเรื่อง
ความศรัทธา การบริหารจัดการสู่การจัดสร้างทั้งในส่วนของการบริหารศรัทธาอันให้ได้มาซึ่งงบประมาณหรือ
ทุนในการจัดสร้าง บริหารงบประมาณเพื่อให้เกดิประโยชน์อย่างสูงสดุ บริหารแรงงานคน กลไกการผลิตเพื่อให้
ได้ศาสนวัตถุ ศาสนสถานสอดคล้องกับความต้องการและความพึงใจอย่างสูงสุด รวมไปถึงการบริหารหลังการ
จัดสร้างให้เป็นศาสนสถานที่มีชีวิต มีความเคลื่อนไหว มีกิจกรรมรวมทั้งประยุกต์ สื่อธรรมคำสอน หรือน้อมให้
คนเข้ามาแสดงความเคารพบูชา รวมไปถึงปฏิบัติตามคำสอนหรือการสื่อสารคำสอนให้เป็นตามเจตนารมณ์ของ
การสื่อสารคำสอน ใช้วัตถุเพื่อนำคนเข้าหาวัตถุธรรม หรือคำสอนต่อไป ซึ่งในการศึกษานี้จะได้นำแนวคิดใน
เรื่องการจัดสร้างอันเป็นแนวทาง หลักคิด วิธีปฏิบัติของวัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี ไปสู่การถอดแบบการเรียนรู้
รวมทั้งเป็นกรณีศึกษาเพื ่อให้ได้คำตอบเป็นชุดบทเรียนการสร้างพระใหญ่ในปัจจุบัน  สู่การรักษาสืบทอด
พระพุทธศาสนาในอีกรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นลำดับ
ไป จึงเป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมคุณค่าทางพระพุทธศาสนารวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิด
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่
ชุมชน  
 
อุทเทสิกเจดีย์ สู่เจดีย์และพระพุทธรูปสญัลักษณ์ของพระพุทธศาสนา 



 ในตระกูลพระใหญ่ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า นัย
หนึ่งเพื่อเป็นการแสดงออกในส่วนของ “อุเทสิกเจดีย์" คือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศแก่พระพทุธเจ้าหรือแทน
องค์พระพุทธเจ้า เช่น เจดีย์ บัลลังก์ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูป พระพิมพ์ เป็นต้น ที่เนื่องด้วยพระพุทธเจา้ 
รวมไปถึงเป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในส่วนของพระพุทธรูปใหญ่บามิยัน ใน
อัฟกานิสถานที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนพระพุทธศาสนา พระใหญ่เมืองโลหยาง ในจีน พระใหญ่ในญี่ปุ่น 
หรือพระใหญ่ในอินเดีย คติการสร้างพระใหญ่จึงมีนัยเกี่ยวข้องกับการสร้างเพื่อแสดงความเคารพ บูชา และ
แสดงออกในฐานะที่เป็นพุทธานุสติ ดังนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ได้มีการแบ่งสารีริกธาตุ นำไปสรา้ง
สถูปเจดีย์ นัยหนึ่งเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพุทธคุณ อีกนัยหนึ่งเพื่อเป็นการเคารพต่อองค์ศาสดาผู้ก่อตั้ง
พระพุทธศาสนารวมไปถึงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ  ดังนั้นการทำเจดีย์ หรือแนวคิดในการสร้างพระ
ใหญ่นับแต่อดีตในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนาและนัยหนึ่งเพือ่
เป ็นส ัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา แม้เวลาจะเปลี ่ยนกาลเวลาอาจจะไม่ม ีคนนับถือในดินแดนของ
พระพุทธศาสนานั้นแต่หลักฐานทางโบราณคดี หรือศาสนสถานเหล่าน้ันก็ยังปรากฏเป็นเอกลักษณ์หรือเคยนับ
ถือพระพุทธศาสนาดังปรากฏในประเทศปากีสถาน อัฟกานิสถานหรือบางแห่งในประเทศอีรัก อิหร่าน หรือใน
ประเทศเส้นทางสายไหมที่พบพระพุทธรูป หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา รวมไปถึงใน
อินโดนีเซียผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เนื่องด้วยดินแดนที่เคยนับถือพระพุทธศาสนาในช่วงอาณาจักรศร
รีวิชัย หรือลังกาสุกะ ที่สะท้อนให้เห็นหลักฐานทางพระพุทธศาสนาที่เนื่องอยู่กับประเทศไทย ดังนั้นแนวคิดที่
สำคัญต่อการสร้าง “อุเทสิกเจดีย์” เพื่อเป็นการระลึก นึกถึงพระพุทธเจ้า รวมทั้งส่งผลเป็นเอกลักษณ์และ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในเรื่องโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาด้วย  
 
สถาปัตยกรรมสิ่งสร้างการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 ในอดีตดินแดน และเขตแดน รวมไปถึงแนวทางในการสร้างพระพุทธรูปได้สะท้อนคิดให้เห็นว่า
พระพุทธรูปเป็นกลไกร่วมของการสร้างพระและก่อให้เกิดการขับเคลื ่อนต่อความเป็นพระพุทธรูปและ
พระพุทธศาสนา สุรศักดิ์  ศิลาวรรณา (2550) ซึ่งผู้วิจัยพบว่า วัด เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน พุทธ
ศิลป์ต่าง ๆ แสดงออกถึงความเช่ือและความศรัทธาของชุมชนและสังคมทีม่ีต่อพระพุทธศาสนา โดยมีความเป็น
เอกลักษณ์ และมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม การจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ทำให้
นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่างๆของสงัคม ที่เกิดข้ึนจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปะ ความ
เชื่อ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในสังคมนั้นๆ ทำให้เกิดเป็นพุทธศิลป์ที่มีคุณค่าและสวยงาม 
เมื่อนักท่องเที่ยวได้ชมพุทธศิลป์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในบริเวณวัด จะทำให้สามารถซึมซับเอาความเป็น  พุทธ
ศาสนาที่อยู่ในพุทธศิลป์ไปได้บ้าง เช่น พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปที่อยู่บริเวณหลังพระอุโบสถ ภายในวัดเบญจม
บพิตรฯ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญทั่วประเทศ ที่มีความแตกต่างทางด้านศิลปะในสมัยต่างๆ 
เช่น พระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ส่วนวัดบวรนิเวศฯ มีพระอุโบสถที่วิจิตรงดงาม ภายในมี
จิตรกรรมฝาผนังอันสวยงามที่ผสมผสานกันทั้งแบบไทยและตะวันตก มีพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา 
เป็นต้น เมื่อนักท่องเที่ยวมาชมพุทธศิลป์ต่าง ๆ 



การท่องเที่ยววัดเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทำให้เห็นว่าวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถให้

ประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งแก่นักท่องเที่ยว เช่น ด้านจิตใจ ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อก้าวเข้ามาภายในบริเวณวัด จะ

สัมผัสถึงสถานที่ที่มีความสงบ ร่มเย็น มีเอกลักษณ์ต่างเป็นของตนเอง ไม่มีความวุ่นวายเหมือนกับสถานที่

ภายนอก  พุทธศิลป์ภายในวัดเป็นเสมือนอาหารตาให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม อีกทั ้ง เมื่อ

นักท่องเที่ยวที่นับถือพระพุทธศาสนาเกิดความไม่สบายใจ กิจกรรมการทำบุญที่ทางวัดได้จัดขึ้น เช่น การทำ

ทานหรือการให้ รวมถึงกิจกรรมการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ทำให้นักท่องเที่ยวเกิด

ความผ่อนคลายทั้งทางด้านทางกาย และเกิดความสบายใจ กล่าวคือเมื่อ ภายในวัดมีบริเวณที่ มีความสงบ 

ร่มเย็น เหมาะแก่การนั่งพักผ่อน เพื่อการผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้น บริเวณวัดทั้งสองมีเก้าอี้ที่

นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเพื่อชมบรรยากาศภายในวัด นักท่องเที่ยวบางคนที่เดินทางมาท่องเที่ยววัด เดินทางมา

เพื่อการพักผ่อนทางกายโดยเฉพาะ เช่น นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในวัดเบญจมบพิตรฯ เดินทาง

มาเพื่อการอ่านหนังสือโดยเฉพาะ เป็นต้น  ทางด้านธรรม การที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยววัด นอกจาก

นักท่องเที่ยวจะได้หลักธรรมคำสั่งสอนจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวัดจัดข้ึนแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้รับแนวทางใน

การปฏิบัติเพื่อการดำรงอยู่อย่างเรียบง่ายจากกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ ที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม

หลักของพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี  หรือใน พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน)  (2560) ที่ศึกษาเรื่อง “พระเจดีย์ : 

การบูชาในพระพุทธศาสนา” ที่นำเสนอในงานวิจัยว่า “พระพุทธรูปอันเป็นภาคส่วนที่มีนัยเพือ่การบชูาเคารพ

ระพุทธเจ้าเป็นวิธีการหนึ่งในการสืบทอดและรักษาพระพุทธศาสนา” 

  



  

ภาพที ่1 ศิลปกรรม วัตถุในการจัดสร้าง ช่วงเวลา ประวัติศาสตร์ และจินตกรรมความเช่ือศรัทธาที่ว่าด้วย
พระพุทธรูปในแต่ละช่วงเวลาในประเทศไทย (ที่มาภาพ,สบืค้นเมื่อ  15 พฤศจิกายน  2563,จาก 
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 ข้อสรุปเจดีย์ใหญ่ก็ดี พระพุทธรูปก็ดีเกิดจากแนวคิดในเรื่อง “อุเทสิกเจดีย์” เพื่อเป็นพุทธานุสติ เป็น
พุทธบูชา ส่งผลเป็นพฤติกรรมการกระทำทางสังคมต่อการบูชาเจดีย์หรือพระพุทธรูปใหญ่ ประหนึ่งเป็นการ
ไหว้นบเคารพต่อพระพุทธเจ้าในภาคแทนพระองค์  หรือจัดสร้างเจดีย์ที่เนื่องด้วยสารีริกธาตุ พระพุทธรูปใหญ่ 
จึงเป็นไปเพื ่อเป็นพุทธบูชา เป็นปุคคลาธิษฐาน หรือเป็นการสร้างเพื่อส่งเสริมการบูชาตามหลักคิดทา ง
พระพุทธศาสนา  
 
แนวทางการจัดสร้างพระใหญ่วัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี 
 วัดม่วงชุม ในฐานะเป็นวัดในภาคกลางไม่ไกลจากกรุงเทพ ซึ่งคนส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้
สะท้อนให้เห็นว่ากลไกทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเอง ได้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อภาพรวม จากข้อมูล
ของเจ้าอาวาสทางสื่อออนไลน์ (พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฒฺฑโน,2560) ให้ข้อมูลในการจัดสร้างเพื่อเป็น “พุทธ
บูชา” นัยหนึ่งโดยยึดคติในเรื่องการสร้างจากอินเดียในเรื่อง “เจดีย์” ที่มีเป้าหมายเพื่อการบูชาพระพุทธเจ้า
และเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นที่พึงทางจิตใจ  พระใหญ่ในชื่อ “พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคล 
พระพุทธรูปองค์ใหญ่” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 19.99 เมตร ความสูง 37 เมตร มีการจัดวาง
ศิลาฤกษ์ในการจัดสร้างเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นอุทยานธรรมะ ถวายเป็น
พุทธบูชา สร้างสังเวชนียสถาน และเป็นที่พึ่งทางจิตใจ  จากการสอบถามเจ้าอาวาสผู้จัดสร้างพระใหญ่ท่านให้
แนวคิดว่า “การสร้างพระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่  นอกจากจะรักษาพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธา จากนักท่องเที่ยว ที่เป็นชาวพุทธ และเป็นการรักษาศิลปะ ด้านสถาปัตยกรรมอีกด้วย และก่อให้เกิด
การซื้อขายสินค้าชุมชน  ร้านค้า ร้านอาหาร อันส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินแก่ประเทศชาติต่อไป” 
(พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฒโน,2560) ในเชิงการบริหารจัดการพบว่า (1) มีการระดมทุนผ่านทุนทางสังคมที่
เรียกว่าความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (2) มีการบริหารทุนในการจัดสร้างให้สอดคล้องกับช่วงเวลา (3) มีการ
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บริหารการจัดสร้างผ่านสถาปนิกที่ชำนาญและไว้วางใจได้ รวมทั้งบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ของงาน (3) มีการบริหารจัดการหลังการจัดสร้างให้สมัพันธ์กับชุมชนโดยการจัดทำตลาด (4) บริหารวัดให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวสัมพันธ์ระบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมอื่น ๆ   เช่น วัดพระนอนจักรสีห์ และ
ตลาดน้ำโบราณบางระจัน เป็นต้น (5) การเข้าไปสร้างเงื่อนไขในระบบท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจชุมชนให้
เกิดความเช่ือมโยงกับชุมชน เชิงระบบต่อจากการจัดสร้าง อาทิ การจัดไหว้พระใหญ่ การจัดตลาดน้ำเพื่อการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น  
 
เศรษฐกิจสรา้งสรรคบ์นฐานคติเชิงพุทธธรรม  
 ในการสร้างพระพุทธรูปใหญ่แล้ว นอกเหนือจากการสร้างปกติทั่วไป สิ่งที่สำคัญจะต้องให้ความสำคัญ
กับแนวทางการจัดการภายหลังจากสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างไรจากการสร้าง  ซึ่ง
สามารถจำแนกได้ คือ   
 1.การส่งเสริมการเข้าถึงเรียนรู้ศาสนาผ่านพระพุทธรูปนอกเหนือจาการสร้างพระพุทธรูปใหญ่แล้ว 
สิ่งที่สำคัญคือแนวคิดทางพุทธธรรมหรือพระพุทธศาสนาในเรื่อง “พุทธานุสติ” การระลึกนึกพระพุทธเจ้าใน
ฐานะที่เป็นศาสดาผูก่อตั้งพระพุทธศาสนา เป็นผู้สร้างหลักการแห่งพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นรวมไปถงึกลไก
ภาคต่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อความเป็นพระพุทธศษสนาในองค์รวม ดังงานวิจัยของ ณกมล ขาวปลายนา 
(2544,67-79) ในเรื่อง “มิติสารัตถจากภูมิปัญญาไทยสู่ปญัญาธรรม : ข้อพิจารณาเชิงปรัชญาเกี่ยวกับพุทธศิลป์
สมัยสุโขทัย” ที่เสนอแนวคิดไว้ว่า “พุทธศิลป์คือศิลปะทุกประเภทที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
หมายถึงผลงานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ที่ได้พยายามสร้างขึ้นมาด้วยมือและความคิด สติปัญญา โดย
ประสงค์ให้เป็นเครื่องบูชาหรือเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งการะลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า ทำให้เกิดศิลปกรรม สำหรับ
เป็นสื่อศรัทธา ที่ศาสนามารถเห็นได้จากรูปธรรมจากศาสนสถาน และศาสนวัตถุที่สร้างไว้เป็นอนุสรณ์ใน
พระพุทธศาสนา” Christian Frei (2005) ในบนัทกึเรื่อง  The Giant Buddhas ทีเ่ล่าเรื่องพระพุทธรูปบา
มิยัน ในอัฟกานิสถาน แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านภาพจ า และการเล่าเรื่อง
ประวตัคิวามเป็นมาท าให้เกิดการศึกษาและเรยีนรู้พระพุทธศาสนาในอกีโสตหนึ่งด้วย Sarah J. Horton 
(2007)  Living Buddhist Statues in Early Medieval and Modern Japan หรือในงานของ Jiaming 
Luo, Chunjing Zeng Rethinking ( 2 008 )   เ รื่ อ ง  Protecting and Transmitting the Tangible and 
Intangible Buddhist Spirit of Leshan Giant Buddha ที่เข้าไปศึกษาพระพุทธรูปพร้อมกับการศึกษา
แนวคดิของการสรา้ง ความเป็นมา และอทิธพิลทางความคดิจาพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระใหญ่ ดงั
ปรากฏในงานของศกึษา นัยหนึ่งพระพุทธรูปสื่อความคดิ โลกทศัน์ และจนิตกรรม ของพระพุทธศาสนา
จงึเท่ากบัพระพุทธรูปเป็นสื่อในการศกึษาพระพุทธศาสนาดว้ยเช่นกนั  
 2.การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปกรรมผ่านพระใหญ่ พระพุทธรูปใหญ่  พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานพระพุทธนวราชบพติร  ให้กบั
จงัหวดัอุดรธานี เป็นจงัหวดัแรกในปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) ทีว่่า “...พระพุทธนวราชบพติรนี้นอกจาก
จะถือเป็นนิมิตรหมายแห่งคุณพระรัตนตรัยอันเป็นทีเ่คารพสูงสุดแล้ว ข้าพเจ้ายังถือเสมือนเป็น  



เครือ่งหมายแห่งความเป็นอันหนึง่อนัเดยีวกนัของประชาชาติไทย และความสามคัคกีลมเกลยีวกนัของ
ประชาชนชาวไทยอกีดว้ย ขา้พเจา้จงึไดบ้รรจุพระพมิพซ์ึง่ท าดว้ยผงศกัดิส์ทิธิจ์ากทุกจงัหวดัดงักล่าวแลว้ 
และน ามามอบให้แก่ท่านด้วยตนเอง...”  (พริยิะ ไกรฤกษ์,2550) หรอืในงานรวบรวมการศึกษาในชื่อ 
Twenty-Five centuries of Buddhist Art and Culture (1956) ที่ด าเนินการจดัท าโดยองค์การ Unesco 
(1956) ที่ถูกเรยีบเรยีงใน 3 ภาษา อนัประกอบดว้ยองักฤษ ฝรัง่เศส สเปน จากนักวชิาการหลากหลาย
โดยศึกษาถึงศิลปกรรมของพระพุทธรูปในประเทศพระพุทธศาสนา อาทิ ศรลีงักา จีน ลาว  ไทย พม่า 
ญี่ปุ่น เนปาล กัมพูชา และอินโดนีเซีย ผ่านพระพุทธรูปและศิลปกรรมที่สร้าง ที่สะท้อนถึงช่วงเวลา 
แนวคดิ ประวตัคิวามเป็นมา และศลิปกรรมในการสรา้งหรอืสายตระกูลช่าง ดงันัน้พระพุทธรูปจงึสะทอ้น
ถงึโลกทศัน์และแนวคดิรวมทัง้องคค์วามรูข้องพระพุทธศาสนาทีส่ามารถสื่อสารและส่งต่อได้ดว้ยเช่นกนั  
 3. การส่งเสริมให้เกิดการศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านพระใหญ่  หมายถึง การศึกษาประวัติการ
ก่อสร้าง ความเป็นมาหรือแนวคิดล้วนเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาต่อการสร้าง อาทิ สร้างเพื่อเป็นพระพุทธบูชา 
สร้างเพื่อถวายในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดในการสร้างของแต่ละแห่งทั้งในอดีต และปัจจุบันล้วนมีแนวคดิ 
เหตุการณ์แรงจูงใจ และกระบวนการแห่งศรทัธาในพระพุทธศาสนาจงึเกดิพระพุทธรูปขึน้ดว้ยเป้าหมาย
และแนวคดิประสงคจ์ านวนมาก เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจยัต่างๆ กนั ดงัปรากฏในงานของ Quanyu Wang 
and Sascha Priewe (2013) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปในเรื่อง  Scientific analysis of a 
Buddha attributed to the Yongle period of the Ming dynasty โดยศึกษาลงรายละเอียดพระพุทธรูปใน
จีนในช่วงราชวงศ์หมิง เป็นต้น นัยหนึ่งเป็นการศึกษาเพื่อความรู้ อีกนัยหนึ่งเป็นการศึกษาที่สื่อถึงประวัติและ
พัฒนาของการสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
ภาพที่ 2 พระใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อการนับถือพระพุทธศาสนา สู่การสร้างงาน

สถาปัตยกรรมพระใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์ของช่วงเวลา การสืบต่อ และรักษาพระพุทธศาสนา อาทิ อัฟกานิสสถาน ญี่ปุ่น จีน 
และศรีลังกา  (ที่มาภาพ,สืบค้นเม่ือ  15 พฤศจิกายน  2563,จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhas_of_Bamiyan) 

 
แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 
 ข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีพบว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2559 
(ม.ค.-เม.ย.) พบว่ามีนักท่องเที่ยว 502,829 คน และเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง  2,736 คน โดยมีรายได้
หมุนเวียนในจังหวัดกว่า 722,000,000 บาท ในช่วง 4 เดือน และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ พ.ศ.2561 ต่อ 
พ.ศ.2562 มีนักท่องเที ่ยวจำนวนเกือบ 2 แสนคน (สำนักงานการท่องเที ่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
,2560;2564) ดังนั้นการสร้างพระใหญ่ของวัดม่วงชุม จึงเป็นทั้งการจัดการการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว  ของจังหวัด



สิงห์บุรี รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น พร้อมกันนั้นการ
จัดสร้างพระใหญ่จึงเป็นพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย ซึ่งในมิติของพระใหญ่สู่การ
จัดการเศรษฐกิจชุมชน ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ทำให้
เกิดการขับเคลื่อนต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนรวมไปถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
พระพุทธศาสนาในภาพรวมด้วย จากแนวคิดสู่การปฏิบัติการสร้างพระใหญ่ของวัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี ได้
ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสังคมในองค์รวมในความหมาย คือ  

 
ภาพที่ 3 สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ.2561 (ที่มา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี

,2564, สืบค้นเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2564, จาก https://singburi.mots.go.th/graph_views.php?graph_id=25) 

1.การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจผ่านการสร้างพระ หมายถึง การสร้างพระทำให้เกิดการสะพัดของเงิน 
ในการก่อสร้างระบบ Real Estate เนื่องด้วยภาคการก่อสร้าง ถูกกระตุ้นด้วยกลไกของการก่อสร้าง นับแต่ค่า
ปูน ค่าช่าง ค่ารับเหมาก่อสรา้ง เกิดการจ้างงานในท้องถ่ินชุมชนทำให้เกิดการสะพดัของเงนิที่นำมาก่อสรา้ง นัย
หนึ่งจากการสอบถามเจ้าอาวาสให้ข้อมูลสิ้นงบประมาณในการสร้างกว่า 50 ล้านบาท ดังนั้นแนวคิดในการ
ก่อสร้างจึงเกิดขึ้นภายใต้กลไก ทำให้เงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจได้รับการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนใน
ภาพรวมจนกระทั่งกลายเป็นผลดีต่อระบบในองค์รวม วัดทั่วประเทศ 4 หมื่นวัด มีรายงานการวิจัยที่สะท้อน
ออกมาว่าวัดส่วนใหญ่ มีรายได้ปีละ 1 หมื่นล้าน และในเงินจำนวนน้ีส่วนใหญ่หมดไปกับภาคการก่อสร้าง จาก
แนวคิดน้ีสะท้อนให้เห็นว่าวัดเป็นภาคส่วนต่อการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจในส่วนของภาคการก่อสร้างอีกด้านหนึง่
ที่ปรากฏ รวมทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนท้องถ่ินน้ันผ่านการจ้างงาน สร้างงานด้วยเช่นกัน  
 2. การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวพระใหญ่ วัด และศาสนา หมายถึง ส่งเสรมิให้
เกิดการขบัเคลื่อนแนวคดิทางพระพุทธศาสนาต่อความเป็นพระใหญ่ เช่น การออกแบบการท่องเที่ยว
แบบทัวร์วัดพระใหญ่ ดังปรากฏในหนังสือ Terence A. Harkin (2000) ในหนังสือ The Big Buddha 
Bicycle Race ที่ผู้เขยีนเล่าประสบการณ์ผ่านการท่องเที่ยวด้วยจกัรยาน โดยแนวคดิคอืการท่องเที่ยว
พระใหญ่ในประเทศไทย ลาว และเวยีดนามเป็นส าคญั ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวคดิการท่องเที่ยวแบบมี
กลุ่ม เช่น กลุ่มเจดีย์ กลุ่มพระธาตุ กลุ่มวัดที่โฉลกกับปีเกิด ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้ว  เป็นการจัดการ
ท่องเทีย่วทีม่แีนวคิดในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาเช่ือมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น วัดพระนอนจักร
สีห์ ตลาดน้ำโบราณบางระจัน อนุสรณ์สถานค่ายบางระจัน เกจิหลวงพ่อแพ และพระใหญ่วัดพิกุลทอง (พระ

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5lOvZqqLYAhUHvY8KHXMpCEwQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.goodreads.com%2Fbook%2Fshow%2F32784266-the-big-buddha-bicycle-race&usg=AOvVaw2cNgPbDJHk8kFKr13buOoc
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5lOvZqqLYAhUHvY8KHXMpCEwQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.goodreads.com%2Fbook%2Fshow%2F32784266-the-big-buddha-bicycle-race&usg=AOvVaw2cNgPbDJHk8kFKr13buOoc


พุทธสุวรรณมงคลมหามุนี) หรืออุทยานหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดไชโยวรวิหาร พระ
ใหญ่วัดม่วง จ.อ่างทอง เส้นทางสายศาสนาไหว้พระทัวร์ ทัวร์ตลาดในเส้นทางดังกล่าวเกิดการรณรงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยวนับอยู่ในส่วนของการจัดการท่องเที่ยว ที่เข้าไปออกแบบทำให้เกิดการสัญจร กระตุ้นการท่องเที่ยวใน
ภาพรวมไปคราวเดียวได้เที่ยวในหลายสถานที่ เป็นต้น เมื่อคนเดินทางเม็ดเงินก็ตามมา สอดคล้องกันงานของ 
ในเรื่อง สุธี แก้วเขียว (หน้า 271-281) ในงานเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของท้องถ่ินคลองพระอุดม 
อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี” หรือในงานของ อุไรวรรณ ไทรชมภู  (2547) เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อชุมชนบางกะเจ้า : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ”  หรือในงาน กรรณิกา คำดี  (2015,หน้า 175-191) ในงานศึกษาเรื่อง “วัดและศาสนสถาน
ในมิติของการท่องเท่ียว” ภัชรบถ ฤทธ์ิเต็ม (2556) ในงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
และวัฒนธรรมในวัด” รสิกา อังกูร และคณะ (2546) ในงานเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศา
สนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาแหล่งการเรียนรู้ของวัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร” โดยงานส่วนใหญ่เสนอให้มีการเข้าไปจัดการการท่องเที่ยวหรือนำเสนอรูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อกลไกในองค์รวมของระบบการท่องเที่ยวในวัด และ
วัตถุทางศาสนาที่ก่อให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าของการจัดการในองค์รวม    

  

  

ภาพที่ 4 พระใหญ่วัดม่วงชุม วัดพิกุลทอง วัดพระนอนจักสหี์ จ.สงิหบุร ีและวัดม่วง จ.อ่างทอง 
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาทีอ่ยู่ในแผนการท่องเที่ยวพระใหญ่ โดยสมัพันธ์กับระบบตลาดชุมชนในแต่ละวัด  

(ที่มาภาพ,สืบค้นเม่ือ 15 พฤศจิกายน  2563,จาก https://travel.mthai.com/blog/124487.html)  
 

 3.การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจผ่านการค้าชุมชน หมายถึง เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในวัด ทำให้เกิด
การซื้อขาย มีการจัดทำตลาดเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ มีเม็ดเงินเข้ามา



สะพัด เพื่อการจัดซื้อ เมื่อมีคนเข้ามา ก็มีคนเข้ามาท่องเที่ยว มีคนมาจับจ่าย ใช้เงินจัดซื้อสิ่งของและการ
ท่องเที่ยวตามแนวทางการท่องเที่ยว เน้นตลาดน้ำ ตลาดในวัดพระใหญ่ เป็นต้น สิ่งที่เกิดไปสู่การขายในวัด เช่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าที่ผลิตได้ในชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดอาชีพ เกิดรายได้ รวมทั้งกิดการจ้างงาน 
เม็ดเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวในองค์รวมของประเทศ พอไประดับจังหวัด ทำให้คุณภาพชีวิตของชาวพุทธ
เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดี  ดังปรากฏในงานของ  กอบกาญจน์ เหรียญทอง (2556) “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” หรืองานของ ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2551) “การ
พัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งย ืน : กรณีศึกษาการท่องเที ่ยวทางน้ำชุมชนริมคลอง เขตตลิ ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร” ที่เสนอมุมมองของการเข้าไปจัดการการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมหรือกระตุ้นการท่องเที่ยว
อยา่งเป็นระบบ รวมไปถึงงานของ กุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา (2555) ในงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อการจดัการแหล่งท่องเท่ียว : กรณีศึกษา อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี” ที่สะท้อนถึงการจัดการ
ท่องเที่ยวสัมพันธ์กับการจัดสรรค์แบ่งผลประโยชน์ ดังนั้นระบบตลาดการค้าชุมชนในวัดพระใหญ่กรณีวัดม่วง
ชุม จึงเป็นการจัดสรรค์ผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชนทำให้เกิดการค้าขายระหว่างชุมชนร่วมกัน   
 จากแนวทางเศรษฐกิจชุมชนผ่านทัศนะทางศาสนาเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางดังก ล่าว
นอกเหนือจากจะเป็นการรักษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเรื่องหลักคำสอน แนวทางพระพุทธศาสนาแล้ว 
ยังจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งต่อไป
ข้างหน้าได้  
 ในส่วนของวัดม่วงชุมแนวคิดในเรื่องการจัดสร้าง ทำให้เห็นแนวคิดในเรื่องความกตัญญูอุทิศให้กับปิยะ
ชน “ชาวบ้านบ้างระจัน” ในประวัติศาสตร์ชุมชนปกป้องตัวเองในอดีตนับแต่ครั้งอยุธยา รวมไปถึงเป็นการ
สะท้อนคิดตามหลักพุทธศาสนาในเรื่อง “พุทธานุสติ” การระลึกถึงพระพุทธเจ้า ทั้งเพื่อเป็นการสืบศาสนา 
ผ่านแนวคิดว่า “ใช้พระใหญ่เลี้ยงพระน้อยตามคติหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง” (พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒ
โน,2560) ในส่วนของการจัดการท่องเที่ยวที่เกิดจากพระใหญ่ ทางจังหวัดสิงบุรีมีพระใหญ่อยู่แลว้ อาทิ วัดพระ
นอนจักรสีห์ พระพุทธรูปใหญ่ วัดพิกุลทอง ดังนั้นแนวคิดในการสร้างด้วยเห็นว่า  

“...จังหวัดสิงห์บุรี ควรมีพระใหญ่สร้างขึ้นใหม่ ควรเป็นพระสิงห์จึงได้สร้างพระพุทธ
สิหิงค์ หน้าตัก 21 เมตรสูง 37 เมตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นการจัดการการท่องเที่ยวอีกหนึ่ง
ในจังหวัดสิงห์บุรี  แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ควรมีแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้วางแผน
อย่างเป็นระบบ มีนัยของการสื ่อคำสอน สื ่อคุณภาพชีวิต และการท่องเที ่ยวที ่ผ ่าน
กระบวนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบด้วย  อาทิ รายการทีวีรวมทั้ง
ประสานร่วมกับโครงการทัวร์ ทำบุญเก้าวัดขององค์การขนส่งมวลชน (ขสมก) ในเขต 1 
บางเขน เขต 3 สมุทรปราการ ร่วมกับโปรแกรมการท่องเที่ยวในเส้นทางสายการท่องเที่ยว
ด้วย ช่องทางการประชาสัมพันธ์ใช้การสื่อสารผ่านระบบสื่อทีวี และสื่อออนไลน์ ผ่านสื่อโซ
เชียล ทางเพจ เพื ่อให้มีบุคคลได้เห็นวัดมากขึ้น เชิญช่างภาพ ที ่ถ่ายภาพได้สวยงามมา
ถ่ายภาพพระสิงห์ แล้วนำไปลงเพจ ให้ช่างภาพช่วยลง จนวัด ได้รับ คัดเลือก เป็นวัดสวย ใน
เมืองไทยไปมาแล้ว จากเพจวัดสวยเมืองไทยไปมาแล้ว นอกจากนี้ยัง  ได้ข้ึนในเพจ unseen 



Tour Thailand ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว มาท่องเที่ยวในวันเสาร์อาทิตย์ มากพอสมควร ซึ่ง
ต่างจาก สมัยก่อน ไม่มีผู้มาเที่ยวเลยส่งผลให้ มีการค้าขายมีร้านค้าและมีรายได้จากการ
ทำบุญเข้าวัด ในการสร้างพระใหญ่..ใช้หลกัแนวคิดของความศรัทธาว่าถ้าบุคคลทั้งหลาย เห็น
พระใหญ่ จากที่ไกล ย่อมเกิดความศรัทธาเลื่อมใส หรือ แม้มีความทุกข์ เห็นองค์พระ ก็คลาย
ทุกข์ได…้”  

นอกจากนี้ในการท่องเที ่ยวยังสามารถเชื ่อมไปยังจุดต่าง ๆ อาทิ  "ตึกเก่ายุคโค
โลเนียล" ศิลปะยุคโคโลเนียล หรือยุคล่าอาณานิคมของประเทศแถบตะวันตก ได้ปรากฎให้
เห็นในจังหวัดสิงห์บรุีช่วงรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้สร้างศาลจังหวัดและศาลากลางจงัหวัดข้ึนเมื่อ ร.ศ. 
129 หรือ พ.ศ. 2453 หรือค่ายบ่างระจันทร์ ในความหมายคือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
ท่องเที ่ยวทั้งระบบ ที ่ส่งเสริมให้เป็นทั้งคุณค่าทางศาสนา องค์ความรู้ทางศาสนา และ
จริยธรรมทางศาสนาส่งต่อไปเป็น มูลค่าทางเศรษฐกิจ อันมีผลต่อการพัฒนาสังคมในองค์ได้
ด้วยเช่นกัน (พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน,2560) 

 
ภาพที่ 5 พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฒฺโน (ที่ 2 จากซ้าย)  เจา้อาวาสผู้จัดสร้างพระใหญ่ ประจำจงัหวัดสิงห์บรุี  

พร้อมผู้เขียนบทความในการลงพื้นที่และสมัภาษณ์ (ภาพผู้เขียน, 5 ตุลาคม 2561) 
 ดังนั้นแนวคิดที่สำคัญของการสร้างพระใหญ่ คือวัดได้ประโยชน์ในเชิงของการสื่อสารสาธารณะดว้ย
ภาพลักษณ์ทางศาสนาและพัฒนาไปเป็นองค์ความรู้ต่อพระพุทธศาสนาและการศึกษาในเชิงปัจเจกบุคคล และ
ในเวลาเดียวกันวัดได้ทำหน้าที่เช่ือมกับชุมชนสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ร่วมกัน ทำให้เกิดการขับเคลือ่น 
เศรษฐกิจในระดับบุคลกับการมาประกอบอาชีพ สร้างการค้าขายในเชิงบุคคล และพัฒนาไปเป็นรายได้แบบ
เชื ่อมต่อกับชุมชนอื ่น ๆ และที่สำคัญทำให้เกิดการขับเคลื่อนในองค์รวมต่อการประกอบธุรกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอันเป็นผลได้และผลร่วมของการสร้างพระใหญ่ด้วย 



 
ภาพที่ 6 ร้านค้าชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกจิชุมชนในเขตวัดม่วงชุม จ.สิงห์บรุี  

(ภาพผู้เขียน, 5 ตุลาคม 2561) 
 
สรุป 
 จากแนวคิดในเรื่องการสร้างพระพุทธรูปใหญ่วัดม่วงชุม มีฐานคิดเป็นคติความเชื่อในเรื่องพุทธบูชา 
เป็นอุทเทสิกเจดีย์ที่จัดทำ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งเคารพประหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทน เป็นพุทธบูชาเพื่อ
สัมมาปฏิบัติในความเป็นพระพุทธศาสนาดังปรากฏในปัจจุบนัเมื่อสร้างพระพุทธรูปเสร็จแล้ว ส่งผลเป็นภาคต่อ
ให้เกิดรายได้ที่เกิดจากการสร้างงาน เกิดการท่องเที่ยวเชิงศาสนา รวมไปถึงการจัดต้ังตลาดชุมชนที่มีเป้าหมาย
เพื่อให้นักเที่ยวแสวงบุญ ท่องเที่ยวของชาวพุทธ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญ เกิดการจับจ่าย 
เกิดการใช้สอยในผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนในชุมชน และสิ่งที่เกิดข้ึน เมื่อมีคนเข้ามาก็เท่ากับ
มาศึกษา เรียนรู ้และสัมผัสความเป็นพระพุทธศาสนาผ่านพระใหญ่ มีการให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเป็น
สำคัญ รวมไปถึงก่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อความเป็นพระพุทธศาสนาในภาพรวมจนกระทั่งปัจจุบัน จากรุ่นสู่
รุ่นจากคนสู่คน ไปจนกลายเป็นกลไกของการส่งเสริมและเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม  
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