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บทคัดยอ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ศึกษาแนวคิดดานเศรษฐศาสตรและการบริโภคในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท ๒) ศึกษาการใชสอยผาไตรจีวรในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ ๓) เพือ่ วิเคราะหการใชสอย
ผาไตรจีวรของพระสงฆที่สงผลตอระบบเศรษฐศาสตรในจังหวัดอุดรธาน
ผลการวิจัยพบวา การใชสอยผาไตรจีวรของพระสงฆที่สงผลตอระบบเศรษฐศาสตรในจังหวัด
อุดรธานีพระสงฆในประเทศไทย เรามีการเปลี่ยนแปลงไปบางในการนุงหมผาบังสุกุลจีวร แตคงรูปแบบ
เดิมเอาไวในดานโครงสรางเปนจีวร ๕ ขันธ ๙ ขันธ ผาจีวรจะไดมาในลักษณะของการทอดกฐินทอดผาปา
ก็ตาม ที่แตก็เหมาะตามสังคมยุคใหมเปนไปตามโลกเพียงพอตามอัตภาพเปนชีวิตที่สันโดษ เหมาะสม
สําหรับผูที่ออกจากเรือน เปาหมายในการบริโภคใชสอยจีวรใหพระภิกษุไดพิจารณา โดยใชสติปญญาใน
การบริโภคปจจัยมิใหตกเปนทาสของตัณหาราคะ กอนการใชสอยพิจารณาใหเห็นคุณคาแทดว ยการสํารวม
ระวังไมใหเกิดอกุศลหากผิดพลาดอันตรายทางธรรมจะเกิดทันที และเปนอกุศลทางใจ จึงไมควรบริโภค
ปจจัยอยางคฤหัสถผูเสพกาม ใหเอาแบบอยางพระพุทธองคที่ประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคคือ สัมมา
อาชีวะ มุงประกาศพระธรรมคําสอน เพื่อปลดทุกขใหชาวโลก มิไดแสวงหาความสุขเฉพาะตน
คําสําคัญ: การใชสอยผาไตรจีวร, ระบบเศรษฐศาสตร
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Abstract
The aims of this study were to (1) study the concept of economics and consumption
in Theravada Buddhism, (2) study the three yellow robes and other clothes in Theravada
Buddhism, and (3) analyze the three yellow robes and other clothes of the Buddhist
monks impacting the systems of economics in Udonthani Province.
Last but not least, the Buddhist monks in Thailand, there is a little change in
dressing the yellow robes but still keeping the former features in the aspect of structures
of yellow robes by dividing into 2 types, that is, 5 categories and 9 categories. Whether
the yellow robes can be received from Kathina andPha Pa ceremony or not depends on
the suitability of modern period declining to Dhamma, sufficient for one’s self and
contentment life suitable for one who renounces the family to consume the yellow
robes and Buddhist monks should take it into consideration in consumption of
necessities, not to be slave of desire and lust. Before using the necessary materials the
Buddhist monks should consider the real values by self-controlled from all
unwholesome, if it is fault, Dhamma ruins will occur at once and mental unwholesome.
So the ascetics should consume the material necessities like the laymen who indulge in
sexual conducts and should practice like the Buddha who practiced the body of the
Noble Eightfold Path, that is, the Right Livelihood by emphasizing the propaganda of his
teaching in order to release the sufferings of worldly people, not to search for selfish
happiness
Keywords: The Cloth Consumption Of Buddhist, Economic System

๑. บทนํา

เศรษฐศาสตรกระแสหลักที่มีการพัฒนา
ขึ้นมาจากอารยธรรมตะวันตก ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง ๔ ประการ เชนเดียวกัน
กลาว คือ ๑) การแสวงหาทรัพยคือการประกอบ

อาชีพการงาน เพื่อใหไดทรัพยมาเลี้ยงชีพ ๒) การ
บริโภคคือการซื้อสินคาและบริการตางๆ มา เพื่อ
ใชบาํ บัดความตองการใหไดรบั ความพึงพอใจสูงสุด๑
๓) การออม คือ สวนของรายไดที่เหลือจากการ
บริโภค และ ๔) การสรางเครือขายคือการประสาน

อภิชัยพันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตรฉบับนิสิตนักศึกษาและประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานัก
พิมพดอกหญาวิชาการ จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๖๐.
๑
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งานทํางานรวมกัน เพื่อสนองความตองการหรือ
แกไขปญหาที่เหมือนกันซึ่งในภาคธุรกิจมีความ
นิ ย มกั น มากขึ้ น ในป จ จุ บั น ทํ า ให สั ง คมไทยใน
ปจจุบันจึงเกิดกระแสบริโภคนิยมขึ้นบริโภค เพื่อ
โออวดฐานะความโกเกไมไดคาํ นึงถึงคุณคาแท หรือ
ประโยชนของสินคานั้นอยางแทจริงบริโภคเพื่อ
สนองกิเลสตัณหาของตนเปนหลักจนบางครั้งตอง
ใชสินเชื่อ เชน บัตรเครดิตซื้อสินคาเพราะมีรายได
ไมเพียงพอ ซึ่งเหลานี้เปนผลมาจากการพัฒนา
ประเทศสู ร ะบบอุ ต สาหกรรมนิ ย มด ว ยแนวคิ ด
ทุนนิยมโดยที่วิชาเศรษฐศาสตรกระแสหลัก เนน
ความพึงพอใจสูงสุดของผูบริโภคหรือกามสุขเปน
สําคัญและถือวาเปนเปาหมายหลักของการมีชีวิต
ของมนุษย๒
จีวรเปนเครือ่ งนุง หมของพระภิกษุสามเณร
ในพระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏในพระไตรปฎกวา
ผาบังสุกุลจีวร คือ ผาเกาที่เปอนฝุนเก็บจากที่เขา
ทิ้งตามกองขยะ หรือหอศพไปทิ้งไวในปาชา๓ แลว
นําเอามาซักลางตัดเย็บเปนจีวรที่เปนเครื่องนุงหม
ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตของ
มนุษย ในทางพระพุทธศาสนาทานมีจดุ มุง หมายให
ภิกษุอาศัย เครื่องนุงหม เพื่อบําบัดความหนาว
ความรอนอันเกิดจากดินฟาอากาศ และบําบัด
สัมผัสเหลือบยุงลมแดด และสัตวเลื้อยคลานทั้ง
หลาย และเพือ่ ปกปดอวัยวะอันใหเกิดความละอาย
และผาจีวรก็เปนสวนหนึ่งในปจจัยสี่ที่เกื้อกูลตอ

การประพฤติพรหมจรรยของพระภิกษุในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาแนวคิดดานเศรษฐศาสตร
และการบริโภคในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาการใชสอยผาไตรจีวรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทและพระสงฆในเขตจังหวัด
อุดรธานี
๓. เพื่อศึกษาการใชสอยผาไตรจีวรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทและพระสงฆในเขตจังหวัด
อุดรธานี

๓. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ มุงศึกษาการใชผาในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท ความสัมพันธของการใชสอยผากับ
หลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธและแนวตะวันตก และ
วิเคราะหการใชสอยผาของพระสงฆที่มีผลตอวิถี
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมไทยป จ จุ บั น และการ
จําหนายผาไตรจีวรตามหลักเศรษฐศาสตรแนว
พุ ท ธและแนวตะวั น ตกของประชาชนจั ง หวั ด
อุดรธานี ผูว จิ ยั ไดเลือกพระภิกษุ-สามเณรและ กลุม
ผูป ระกอบธุรกิจจําหนายผาไตรจีวรของประชาชน
ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีการสัมภาษณภาคสนาม
(Field work) โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพือ่
สัมภาษณกลุมเปาหมาย จํานวน ๕๖ รูป/คน

เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๙.
พระพุทธโฆษาจารย, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดยสมเด็จพุฒาจารย (อาจอาสภมหาเถร), พิมพครั้งที่ ๔,
(กรุงเทพมหานคร : พิมพที่บริษัทประยูรวงศพริ้นทติ้ง จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๙๐.
๒
๓
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ขอบเขตดานเนื้อหา (Content Area)
เปนการศึกษาการใชผา ไตรจีวรในพระพุทธ ศาสนา
กับที่มีผลตอเศรษฐกิจของไทยปจจุบัน โดยไดมา
ของขอมูล คือ ๑) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) รวบรวมขอมูลจากหลักฐานสําคัญ คือ พระ
ไตรปฎกทัง้ ฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อรรถกถา คัมภีรวิสุทธิมรรค
มงคลทีปนี และ ๒) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
Sources) รวบรวมขอมูลจากหนังสือ และเอกสาร
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งเปนผลงานของนัก
วิชาการและทานผูรูทางพระพุทธศาสนา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช เ ก็ บ ข อ มู ล ได แ ก แบบ
สัมภาษณอยางมีโครงสราง, สมุดจดบันทึก, เครือ่ ง
บันทึกเสียง, กลองถายภาพ, ผูชวยเก็บขอมูลภาค
สนาม ๒ ทาน
ขั้นนํามาสรุปวิเคราะห โดยการนําขอมูล
ที่ไดจากการศึกษามาสรุปวิเคราะห และนําเสนอ
สรุปผลการวิจยั ดวยวิธกี ารนําเสนอผลการวิจยั เชิง
พรรณนา (Descriptive Method) และนําเสนอผล
การวิจัย รวมทั้งขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยเพิ่ม
เติมในโอกาสตอไป มีขั้นตอน ดังนี้
๑. รวบรวมและเรียบเรียง ตลอดจนการ
จัดหมวดหมูข อ มูลทีเ่ กีย่ วของจากดานตําราเอกสาร
งานวิจัย
๒. แยกแยะและวิเคราะหขอมูลที่ไดมา
ทั้งหมด ตามจุดประสงคของการศึกษาวิจัย ทั้งใน
ดานเอกสารและการสัมภาษณภาคสนาม
๓. จั ด ทํ า เป น รู ป เล ม สมบู ร ณ เพื่ อ นํ า
เสนอผลการวิจยั สรุป และขอเสนอแนะโดยวิธกี าร
พรรณนาวิเคราะห
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เศรษฐศาสตรเปนวิชาทีก่ ลาวถึงทรัพยากร
การผลิ ต อั น มี อ ยู จํ า นวนจํ า กั ด แต จ ะต อ งนํ า มา
ทําการผลิตเปนสินคาและบริการเพื่อสนองความ
ตองการของคนอันมีอยูอยางไมจํากัดจึงสงผลให
บุคคลในสังคมทุกคนไมสามารถไดรบั สิง่ ทีต่ อ งการ
ทั้งหมดไดบุคคลจึงจําเปนจะตองมีการเลือกกลาว
คือจะตองยอมเสียสละการไดมาซึ่งสิ่งของบางสิ่ง
บางอยางเพื่อใหตนไดรับสิ่งที่ตนเองตองการองค
ประกอบของทรัพยากรการผลิตประกอบดวย ๔
ประเภทคือ ที่ดิน (land) แรงงาน (labor) ทุน
(capital) และผูป ระกอบการ (entrepreneur) ซึง่
มีปญหาพื้นฐานของหลักเศรษฐศาสตร ไดแก
๑. ปญหาผลิตอะไร (what) เปนปญหา
ทีว่ า ควรจะผลิตสินคาและบริการอะไรบางตองผลิต
สินคาจํานวนเทาไรปญหาการผลิตอะไรเกิดมาจาก
จํานวนทรัพยากรมีจํานวนจํากัด
๒. ปญหาผลิตอยางไร (how) เปนการ
พิจารณาวาจะตองใชเทคนิควิธกี ารอยางไรแบบใด
ในการผลิ ต สิ น ค า และบริ ก ารใช ป จ จั ย การผลิ ต
แตละชนิดในสัดสวนเทาไรจึงจะสามารถผลิตสินคา
แตละชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. ป ญ หาผลิ ต เพื่ อ ใคร (for whom)
เปนการพิจารณาถึงสินคาและบริการที่ผลิตไดจะ
จัดสรรใหกลุม บุคคลใดในสังคมชนชัน้ คนจนคนรวย
หรือคนระดับกลางบุคคลกลุมใดควรจะไดรับการ
จัดสรรอยางเรงดวนดวยวิธีการอยางไร
๔. ปญหาการเสริมสรางความเจริญเติม
โตของระบบเศรษฐกิจ (how to provide the
economic growth) ระบบเศรษฐกิจจะตองเจริญ
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เติบโตเนือ่ งจากในระบบเศรษฐกิจประชาชนทุกคน
จะตองบริโภคทุกวันการกําหนดปริมาณการผลิตที่
พอเหมาะในแตละชวงเวลาไดอยางไร
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตรตางก็มี
จุดมุง หมาย คือ ใหความสุขเหมือนกันแตพระพุทธ
ศาสนาไดใหความสุขทีก่ วางขวางกวาเศรษฐศาสตร
มากมาย แมจะสอนเรื่องความสุขที่สูงกวาวิชา
เศรษฐศาสตรกต็ าม แตพระพุทธศาสนาไมเคยมอง
ขามโลกิยสุขที่ถือวาเปนความสุขสําหรับฆราวาส
ตามหลักเศรษฐศาสตร ดังมีหลักธรรมทีก่ ลาวไวใน
เบื้องตนแลว เพราะทั้งสองมีวิธีการที่แตกตางกัน
อุ ป มาเหมื อ นคนเดิ น ด ว ยเท า เปล า และคนนั่ ง
รถยนต เพื่ อ ไปสู เ ป า หมายที่ กํ า หนดไว หรื อ ที่
ตองการจะตางกันที่ประสิทธิภาพในการดําเนินไป
คนเดินก็จะชา เปรียบเหมือนโลกิยสุขแตคนนั่ง
รถยนตก็จะสามารถไปไดเร็วเปรียบเหมือนโลกุตต
รสุขที่เปนความสุข ที่เปนอมตเศรษฐศาสตรอุปมา
เหมือนคนเดินดวยเทาเปลาสวนพระพุทธศาสนา
อุปมาเหมือนคนนั่งรถยนตที่เหมือนกันคือ เพื่อไป
สูความตองการ ถึงแมวาพระพุทธศาสนาจะเนนที่
โลกุตตรสุขมากกวาโลกิยสุขก็ตาม แตพระพุทธ
ศาสนาไมเคยมองขามโลกิยสุขเพราะถือวาโลกิยสุข
เปนจุดมุงหมายของเศรษฐกิจทั่วไป จึงพยายาม
สอนหลักศีลธรรม เพื่อใหเปนคนดีมีคุณภาพของ
สังคมประเทศชาติพระพุทธศาสนาตระหนักดีวา ศีล
ธรรมจะดีไดยากถามนุษยยังทุกขยาก
การใชสอยผาไตรจีวรของพระสงฆในเขต
จังหวัดอุดรธานี พบวา การใชสอยจีวร มีถอื วาเปน
รากฐานที่สําคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา เพราะ
บุคคลใดทีร่ กั ษาพระธรรมวินยั หลักในการประพฤติ

ปฏิบตั ติ ามพระพุทธองคทรงบัญญัตพิ ระธรรมวินยั
กํากับไวดวยเหตุผลเพราะอาสวะ หรือความเสื่อม
เกิดขึ้นในสงฆไดชื่อวารักษาพระพุทธศาสนาหลัก
ในการประพฤติปฏิบตั พิ ระพุทธเจาทรงบัญญัตพิ ระ
วินัยกํากับเอาไว มีความสัมพันธกับความรูสึกของ
พุทธศาสนิกชนผูที่พบเห็นหรือการอยูรวมกันนั้น
กอใหเกิดความเคารพนานับถือนาเลื่อมใสศรัทธา
นาเกรงขาม เพราะวาการแตงกายจะบงบอกถึง
ลักษณะอุปนิสัยของแตละบุคคลนับไดวาการแตง
กายที่มีสวนสัมพันธกับความมั่นคงของศาสนานั้น
เพราะพุทธศาสนาเถรวาทไดรักษาการนุงหมจีวร
ยึดตามแนวทางแบบดั่งเดิมมาตั้งแตสมัยพุทธกาล
คื อ ประพฤติ วั ต รปฏิ บั ติ ต ามพระธรรมวิ นั ย ที่
พระพุทธองคทรงบัญญัติไว ถึงแมการไดมาซึ่งจีวร
ที่ ทํ า จากผ า บั ง สุ กุ ล จะเปลี่ ย นไปตามกระแส
เศรษฐกิจโลก โดยใชผาที่ตัดเย็บมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือในครัวเรือน เชนในยุคนี้การจะ
หาผาไตรจีวรใชสอยหรือในงานอุปสมบท หรือใช
ในการประกอบพิธกี รรมใดๆ ก็ตามเพียงแตมปี จ จัย
จํานวน ๒๐๐๐-๒๕๐๐ บาท ก็ไปซื้อในรานขาย
สังฆภัณฑ หรือผูป ระกอบการทีเ่ กีย่ วกับผาไตรจีวรได
พระสงฆในเขตจังหวัดอุดรธานีสวนใหญ
เชือ่ วาการบริโภคจีวรมีสว นสําคัญตอการพัฒนาศีล
โดยสงผลใหมอี นิ ทรีสงั วร และเอือ้ เฟอ ตอพระธรรม
วินัยตามที่พระพุทธองคทรงบัญญัติการใชบริขาร
ตางๆ เมื่อเปนพระวินัยภิกษุก็จําเปนตองเอื้อเฟอ
ในแงการปฏิบัติและพัฒนาไปสูการประพฤติตาม
ปาติโมกขสังวรศีล คือ การเวนขอที่พระพุทธเจา
หามทําตามขอที่พระองคทรงอนุญาตสงผลใหเกิด
การพัฒนาทางกายทางวาจาและทําใหสภาวะศีล
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งอกงามขึ้นจุดมุงหมาย เพื่อใหมองเห็นคุณคาของ
ผาไตรจีวร แทคือการใชผาไตรจีวรใหเอื้อตอการ
คลายจากการยึดถือที่เรียกวา คุณคาสนองปญญา
สวนการขัดเกลาจิตใหรจู กั การประหยัดคือการรูจ กั
มองเห็นคุณคาในบริขารเทาที่จําเปน ไมใชเกิน
ความพอดีเมือ่ มีผา ไตรจีวรก็รจู กั ใชอยางถนอมและ
รักษาตองระมัดระวังนอกจากผาไตรจีวรจะเปน
เพี ย งเครื่ อ งนุ ง ห ม เพื่ อ ปกป ด ร า งกายแล ว การ
บริโภคจีวรเพื่อใชในการประกอบพิธีกรรมตาม
วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ทีอ่ ยูค กู บั
สังคมมาตั้งแตโบราณกาล มีประเพณีที่เกี่ยวของ
กับผาจีวร อยางเชน การถวายผาจํานําพรรษา การ
ถวายผ า กฐิ น รวมไปถึ ง พิ ธี ก รรมการบรรพชา
อุปสมบทเปนตน
ด ว ยประเพณี วั ฒ นธรรมที่ ก ล า วมานี้
ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการจําหนาย หรือ
ผลิตผาจีวรและผาบริขารอื่นๆ ในจังหวัดอุดรธานี
เปนจังหวัดที่ขนาดคอนขางใหญ และเปนดินแดน
ที่ มี พ ระสงฆ ที่ พุ ท ธศาสนิ ก ชนศรั ท ธาอย า งมาก
ประกอบกับในจังหวัดอุดรธานีมวี ดั อีกหลายรอยวัด
จึงทําใหผปู ระกอบการรานคาหรือผูผ ลิตมีความวิธี
การหลากหลายในการนําเสนอสินคาแกผูบริโภค
ซึง่ ไดแกพระสงฆและศาสนิกชนทีม่ สี ว นในวัฒนธรรม
ประเพณี ซึ่งในแตละปมีจํานวนคอนขางมาก การ
ใชสอยผาไตรจีวรของพระสงฆที่สงผลตอระบบ
เศรษฐศาสตรในจังหวัดอุดรธานี การใชสอยผาไตร
จีวรของพระสงฆที่สงผลตอระบบเศรษฐศาสตรใน
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จังหวัดอุดรธานี เมื่อพิจารณาที่กิจกรรมภายใน
กระบวนการผลิตปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการ
ผลิตมีอยู ๓ สวนดวยกัน คือ ทรัพยากรที่ใชในการ
ผลิ ต ผลผลิ ต และของเสี ย จากการผลิ ต ตั ว ชี้ วั ด ที่
แสดงความสัมพันธเปรียบเทียบระหวางผลผลิต
และทรัพยากรที่ใชในการผลิต คือ ประสิทธิภาพ
การผลิตซึ่งเปนตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดที่แสดง
ความสัมพันธเปรียบเทียบระหวางผลผลิต และของ
เสียจากการผลิตคือประสิทธิผลการผลิตซึ่งเปนตัว
ชี้วัดผลลัพธในลักษณะเดียวกันกับการพิจารณาที่
กิจกรรมภายในกระบวนการบริโภคตัวชี้วัดที่เกิด
ขึน้ ภายในกระบวนการบริโภคคือประสิทธิภาพการ
บริโภคและประสิทธิผลการบริโภคตัวชีว้ ดั ความพอ
ประมาณ ๔ ตัวนี้เปน “ตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ”
(Comparative Indicator) ที่เกิดจากการเปรียบ
เทียบคาของปจจัยสงออกกับปจจัยนําเขา (ประสิทธิภาพ)
และเปรียบเทียบคาของปจจัยสงออกทีใ่ ชการไดกบั
ที่ใชการไมได (ประสิทธิผล) เมื่อพิจารณาที่ความ
สัมพันธระหวางกระบวนการผลิตและกระบวนการ
บริ โ ภคตั ว ชี้ วั ด ความพอประมาณในกรณี นี้ จ ะ
เปรี ย บเที ย บระหว า งปริ ม าณของผลผลิ ต ที่ คิ ด
คํ า นวณเป น มู ล ค า จากการผลิ ต กั บ ปริ ม าณของ
สินคาและบริการทีใ่ ชบริโภคทีค่ ดิ คํานวณเปนคาใช
จ า ยในการบริ โ ภคโดยหน ว ยเศรษฐกิ จ ซึ่ ง อยู ใ น
ฐานะผู ผ ลิ ต และผู บ ริ โ ภคเป น ได ทั้ ง ในระดั บ
ป จ เจกบุ ค คลครอบครั ว ชุ ม ชนไปจนถึ ง ระดั บ
ประเทศ
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