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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคก์ารวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์เร่ืองกฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงบูรณา
การในประเด็นปัญหาเก่ียวกบักฐินตามหลกัค าสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาพิธีกรรมเก่ียวกบั
การทอดกฐินท่ีปรากฏในสังคมไทยและศึกษาวิเคราะห์กฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงบูรณาการ 
รวมถึงเพื่อน าเสนอรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัพระพุทธานุญาตและบริบทสังคมไทย  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์เป็นขอ้มูลประกอบให้ชัดเจนยิ่งข้ึนโดยศึกษาคน้ควา้ในขอบเขต
ของประเด็นความเป็นมา ความหมาย ลักษณะหรือประเภทของกฐินตามหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท และพิธีกรรมการเก่ียวกับการทอดกฐินท่ีปรากฏในสังคมไทย ซ่ึงเป็น
ประเด็นปัญหาท่ีถกเถียงกนัทั้งในแนวทฤษฎีและแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัออกไป  

ผลการวจัิยพบว่า  
กฐินมีมาตั้งแต่พุทธกาล พระพุทธองคท์รงประทานอนุญาตใหแ้ก่ภิกษุชาวปาฐาจ านวน ๓๐ 

รูปเป็นคร้ังแรก เป็นพระพุทธานุญาตพิเศษ เป็นกาลทานพิเศษ และกฐินตามพระพุทธานุญาตดั้งเดิม
(ตามตวัอกัษร)ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของภิกษุสงฆ์โดยตรงทั้งเป็นผูก้รานและเป็นผูอ้นุโมทนาซ่ึง
เป็นบทพิสูจน์ความสามคัคีทางกาย วาจา และใจในการอยูร่่วมกนัเป็นเวลา ๓ เดือน  ทรงอนุญาตให้
พระท่ีจ าพรรษาดว้ยกนั แสดงความสามคัคีดว้ยการมอบผา้ผืนหน่ึงให้แก่พระรูปหน่ึง ท่ีเห็นว่ามี
คุณสมบติั ควรไดรั้บผา้ผนืนั้น เพื่อน าเอาไปท าเป็นจีวร 

กฐินในความหมายดั้งเดิมไม่ไดห้มายถึงจีวรไม่ไดห้มายถึงสังฆกรรมอยา่งหน่ึง ไม่ไดห้มาย 
ถึงช่ือของบุญกิริยาอยา่งท่ีเขา้กนัในปัจจุบนั แต่เป็นช่ือไมช้นิดหน่ึงเรียกตามภาษาบาลีวา่ ‚กฐิน‛ มี
ความหมายตรงกบัช่ือของไมช้นิดหน่ึงท่ีคนไทยเรียกวา่ ไมส้ะดึงหรือตน้ไมส้ะดึง เน่ืองจากในสมยั
พุทธกาลภิกษุเยบ็จีวรใชเ้อง แต่เพราะไม่มีความช านาญในการเยบ็ จึงตอ้งอาศยัไมส้ะดึง (กฐิน) เป็น

หัวข้อวทิยานิพนธ์ : ศึกษาวเิคราะห์เร่ืองกฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงบูรณาการ 
ช่ือนักศึกษา : รองศาสตราจารย์ ผจญ  ค าชูสังข์ 
สาขาวชิา : พุทธศาสน์ศึกษา  
คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ 
ประธานกรรมการ  
อาจารย์ทีป่รึกษา  
กรรมการ    

: 
: 
: 

พระเทพวสุิทธิกว(ีเกษม  สญฺ โต) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พเิศษ) ดร. สุกจิ  ชัยมุสิก   
ดร. เสน่ห์  เดชะวงศ์ 

ปีการศึกษา : ๒๕๕๒ 



   ข 

แม่แบบหรือกรอบหรือน าไปท าเป็นโครงเพื่อขึงผา้ให้ตึง ก่อนท่ีจะตดัเยบ็เป็นจีวร การตดัเยบ็นั้นก็
ไม่ได้ท  าแต่ล าพงัรูปเดียว ตอ้งช่วยกนัท า ท าเสร็จแล้ว พระผูไ้ด้รับผา้ไปท าเป็นจีวรจึงแจ้งให้ท่ี
ประชุมสงฆท์ราบ เพื่ออนุโมทนา เพราะใชก้ฐินหรือไมส้ะดึงท า ผา้ท่ีพระรูปนั้นไดรั้บนั้นจึงเรียกวา่
ผา้กฐิน  

 กาลต่อมาพุทธบริษทัฝ่ายคฤหัสถ์เป็นผูส้นับสนุนในส่วนท่ีไม่ผิดหลกัพระพุทธานุญาต
โดยน าผา้ไปถวายแด่พระผูจ้  าพรรษาแล้ว เพื่อท าเป็นผา้กฐิน การถวายผา้นั้นแหละท่ีเรียกกนัว่า 
‚ทอดกฐิน‛  นอกจากผา้กฐินแลว้ ยงันิยมน าส่ิงของอ่ืนๆอีกมากมายไปถวาย ส่ิงของอ่ืนๆเหล่านั้น
จากผา้กฐิน เรียกวา่ ‚บริวารกฐิน‛ 

บริวารกฐินมีหลายชนิดหลายรูปแบบ ท่ีส าคญัและขาดไม่ไดคื้อเงิน ซ่ึงไม่เก่ียวอะไรกบัผา้
กฐินท่ีถวายพระ แต่เป็นเงินท่ีผูท้อดกฐินถือโอกาส ร่วมกนับริจาคเพื่อการกุศลท่ีวดันั้นหรือท่ีอ่ืนก็ได ้

การทอดกฐินในประเทศอ่ืนๆท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาไม่ไดท้  ากนัเป็นงานใหญ่โตเท่ากบั
ในประเทศไทย โดยพระเจา้แผ่นดินแห่งสยามทุกพระองคไ์ดท้รงรับเร่ืองกฐินข้ึนเป็นพระราชพิธี 
จึงเป็นแบบอย่างแก่ราษฎรอย่างแพร่หลาย กฐินจึงไดก้ลมกลืนกลายเป็นประเพณีไทย ท าให้เกิด
พิธีกรรมกฐินผสมผสานกบัประเพณีไทยหลากหลาย  

กฐินท่ีมีววิฒันาการและปรากฏในประเทศไทยตั้งอดีตถึงปัจจุบนัแบ่งได ้๒ ประเภทใหญ่ ๆ  
คือ กฐินหลวงและกฐินราษฎร์หรือมหากฐินและจุลกฐิน 

เน้ือหาสาระของกฐินในลกัษณะแห่งบูรณาการเป็นการขยายผลเก่ียวกบัความสามคัคีหรือ
เป็นภาคปฏิบติัของสาราณิยธรรมของสงฆเ์พื่อให้เกิดรูปธรรมในการอนุเคราะห์ภิกษุผูข้าดแคลนผู ้
จ  าเป็นท่ีสุด เป็นการแสดงน ้ าใจต่อกนัและกัน นอกจากน้ีแล้ว เป็นการขยายขอบเขตของความ
สามัคคีออกไปถึงชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ด้วย เป็นสัญญาณบ่งบอกศรัทธาของชาวบ้านท่ีมีต่อ
พระสงฆใ์นวดันั้น ๆ  

พร้อมกนัน้ีเน้ือหาสาระของกฐินในลกัษณะแห่งบูรณาการนั้นยงับ่งช้ีถึงการฝึกวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย บนฐานแห่งการให้และการร่วมมือเป็นแบบอย่างของหลกัการหรืออุดมคติเพื่อการ
สร้างสรรคส์ังคม เป็นหลกัการบริหารและการจดัการแบบหน่ึงเพื่อสันติสุขของมนุษยท่ี์รวมกนัเป็น
สังคม และสาระของการบริโภคเนน้เพื่อให้ไดรั้บความพอใจโดยเกิดคุณภาพชีวิตเท่านั้น หากมอง
ในดา้นจิตวทิยา กฐินก็คือการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอีกแนวทางหน่ึง 

 ดงันั้นเร่ืองกฐินท่ีเป็นขอ้ถกเถียงและมีแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัออกไป ประเด็นในปัญหา
เหล่านั้นในยุคปัจจุบนั เกิดเพราะขาดพื้นฐานการศึกษาคน้ควา้จากตน้ฉบบัทางเอกสาร โดยเฉพาะ
จากพระไตรปิฎกเป็นเบ้ืองตน้ พิธีกรรมทอดกฐินท่ีปรากฏในสังคมไทยปัจจุบนัจึงเป็นการปฏิบติั
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ตามความเช่ือ และประเพณีท่ีสืบต่อกนัมา ท าใหเ้บ่ียงเบนจากหลกัฐานชั้นปฐมภูมิ และหลกัวิชาการ
จึงท าใหข้าดหลกัการบูรณาการตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

เน่ืองจากพิธีกรรมหรือกระบวนการทอดกฐินและกรานกฐินมีหลากหลายรูปแบบใน
ปัจจุบนัซ่ึงเบ่ียงเบนจากหลกัฐานทางพระพุทธานุญาต และหลกัวิชาการ จึงไดน้ าเสนอรูปแบบท่ี
สอดคลอ้งกบัพระพุทธศาสนาเถรวาทและบริบทสังคมไทย รียกว่ารูปแบบ MPAS- ส่ีสอหรือ 
Busmol ซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยั 
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ABSTRACT 

The purposes of this research are to analytically study Katฺฺhina in Therav±da Buddhism, 
Katฺฺhina ceremonies in Thai social context, Katฺฺhina in integrated approach, and to present a      
Katฺฺhina model correlating to the Buddha’s permission and Thai social context.  
 This dissertation is a qualitative study collecting data from Buddhist documents, research 
works and interviews.  The scope of the Katฺฺhina study was framed in its history, meaning, types 
and characteristics according to Therav±da Buddhist principles, and the ceremonies in offering 
Katฺฺhina actively practiced in the Thai society.  

The results of the study were found as follows: 
The Katฺฺhina ceremony has been practiced from the Buddha’s time and it was firstly 

performed by a group of 30 monks from Patฺฺhaya(Patฺฺha). The Katฺฺhina ceremony was 
permitted by the Lord Buddha as the timely offering.  It was a duty of monks, who vowed to stay 
in the same residence through out the 3-month-period in the rainy season, to perform the Katฺฺ
hina ceremony and approval ceremony.  

The Katฺฺhina’s literal meaning was referred to a particular tree in India called ‚Sadueng 
tree‛ in a Thai word.  The branches of this tree were used as the wooden frame to help stretch the 
materials. In the Lord Buddha’s time, monks had to sew the robes by themselves, but without 
sewing experience, they used branches of the Katฺฺhina tree to hold tight the robes enabling them 
to sew it firmly and neatly. 

Thesis Title : An Analytical Study of Katฺฺhina in Theravãda Buddhism in 
Integrated  Approach  

Student’s Name : Assoc. Prof. Phajon  Kamchusang 
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Thesis Supervisory Committee : 
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From that time onwards, ‘Katฺฺhina’ has been used to refer to the name of a wooden 
frame, a name of saffron robes, a name of three bases of meritorious action and a name of 
Buddhist ceremony. 

Later lay-Buddhists were allowed to arrange a Katฺฺhina robe according to the Buddha's 
advice.   Accompanied with the Katฺฺhina robe, other necessities for monks and temples are also 
offered. 

The Katฺฺhina ceremony in the Buddhist countries other than Thailand is not performed 
so grand as that in this kingdom.  Kings of Siam from the past to present have treated the Katฺฺ
hina ceremony as the royal ceremony.  The Katฺฺhina ceremony is so harmonious to Thai life that 
it becomes a Thai festival influencing to other Thai traditions. 

There are two kinds of Katฺฺhina; 1) the Royal Katฺฺhina Ceremony performed by the 
King, 2) the Folk Katฺฺhina Ceremony performed by lay supporters.  

The subject matters of Katฺฺhina ceremony were concerned with unity among the Sangha 
or the community of monks.  Moreover, Katฺฺhina ceremony was a sign of good will and 
harmony among Sangha to assist one another and this unity was also extended to the lay-
Buddhists.  The faithful support of the community on monks could be indicated by means of 
Katฺฺhina ceremony. 

The essence of Katฺฺhina in the integrated approach indicated the way of life in 
democratic system based on giving and cooperation for the principle or ideal in social 
development.  The principle in Katฺฺhina ceremony is the principle in administration and 
management for human conciliation and peace.  The essence in consuming the robe is to achieve 
satisfaction in life quality.  In psychological perspective, Katฺฺhina ceremony is a way in 
Buddhist propagations.   

The Katฺฺhina ceremony in Thailand has been practiced in different ways from the past 
until now because of the lack of sufficient study from the original texts, especially from the    
Tipitฺฺaka.  The practice of Katฺฺhina ceremony in Thailand is to follow the belief and custom 
passed down from generation to generation.  It is deviated from the principles in the primary 
sources and lacked of integrated practice according to the original Buddhist concept.   

Since  the  practice of Katฺฺhina ceremony   has different forms  in Thailand in the 
present time and to be digressed from the Buddha’s allowance and academic approval. So in this 
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research, would like to present Katฺฺhina ceremony  according to Therav±da Buddhism and thai 
society  being called ‚ MPAS‛  
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วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดีก็เพราะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากหลายท่าน 
หลายฝ่ายท่ีไดใ้หค้วามกรุณาแนะน า และไดต้รวจสอบแกไ้ขพร้อมทั้งให้ก าลงัใจดว้ยดีตลอดมา ผูท้  า
วทิยานิพนธ์จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายดงัน้ี 

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี (พระเทพปริยติัวิมล) และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั (พระครู
ปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย)์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือและเมตตานุเคราะห์เร่ือง
ต่าง ๆ 

ขอกราบขอบพระคุณพระเทพวิสุทธิกวี ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วย
ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. สุกิจ ชยัมุสิก อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารยด์ร.เสน่ห์ เดชะวงศ ์ 
กรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีไดใ้หค้วามเมตตา เสียสละเวลา แนะน าเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข ใน
ส่วนท่ีบกพร่องของวทิยานิพนธ์ จนท าใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณพระศรีคัมภีรญาณ  ผู ้ช่ วยศาสตราจารย์ดร . สุวิญ รักสัตย ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข ในส่วนท่ี
บกพร่อง ดว้ยความเมตตากรุณาอนัดียิง่ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีใหค้  าแนะน าวชิาความรู้ต่างๆ  ตลอดถึงครูอาจารยทุ์กท่านท่ีเป็นเจา้ของ
ต าราและหนงัสือต่างๆ ท่ีผูท้  าวทิยานิพนธ์ไดน้ ามาศึกษาคน้ควา้และใชป้ระกอบในการท างานคร้ังน้ี 

ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีธุรการภาควชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ท่ีเอ้ือเฟ้ืออุปกรณ์และเอกสารต่างๆ อนัเป็นประโยชน์แก่การท าวทิยานิพนธ์ ขอขอบ 
คุณ ในน ้าใจอนังามของกลัยาณมิตรทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในงานวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ(์ประจวบ กนฺตาจาโร) อดีตอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัท่ีเป็นร่มเงาในพระศาสนาและเมตตานุเคราะห์ให้การศึกษาเล่าเรียน
ตลอดมา และขอกราบขอบพระคุณพ่อ-แม่ ผูใ้ห้ก าเนิดชีวิตท่ีมีร่างกายและสมองอนัสมประกอบ พร้อม
ทั้งเป็นห่วงเป็นใยเป็นก าลงัใจตลอดมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบนั ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ร่วมห้องเรียนทุก
ท่านท่ีใหก้ าลงัใจจนท างานช้ินน้ีส าเร็จดงัปรารถนา 

 
          ผจญ  ค าชูสังข ์



                                                                                                                                                                  

สารบัญค าย่อ 

ต าราท่ีผูว้ิจยัใช้ส าหรับเขียนวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากพระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับหลวงเป็นหลักในการอ้างอิง ส่วนพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ใช้เป็นส่วนประกอบในการอา้งอิง และ
ช่ือยอ่ของคมัภีร์พระไตรปิฎก คมัภีร์อรรถกถา และคมัภีร์ฎีกาไดว้างไวท้า้ยขอ้ความงานวิจยัท่ียกมา
อา้งอิง  ช่ือยอ่ของคมัภีร์เหล่านั้นมีค าเตม็ดงัต่อไปน้ี 

           ค าย่อ                     ค าเต็ม 
   พระวนัิยปิฎก 

ว.ิมหา.    วนิยปิฏก มหาวภิงฺค 
ว.ิภิกฺขนีุ.    วนิยปิฏก ภิกฺขนีุวภิงฺค 
ว.ิม.    วนิยปิฏก มหาวคฺค 
ว.ิจู.    วนิยปิฏก จูฬวคฺค 
ว.ิป.    วนิยปิฏก ปริวารวคฺค 

พระสุตตันตปิฎก 
ที.สี.    สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย  สีลขนฺธวคฺค 
ที.มหา.    สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย  มหาวคฺค 
ที.ปา.    สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวคฺค 
ม.มู.    สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณา  
ม.ม.    สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย  มชฺฌิมปณฺณาสก 
ม.อุ.    สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  อุปริปณฺณาสก 
ส .ส.    สุตฺตนฺตปิฏก  ส ยตฺุตนิกาย  สคาถาวคฺค 
ส .ข.    สุตฺตนฺตปิฏก  ส ยตฺุตนิกาย  ขนฺธวารวคฺค 
ส .สฬ.    สุตฺตนฺตปิฏก  ส ยตฺุตนิกาย  สฬายตนวคฺค 
ส .ม.    สุตฺตนฺตปิฏก  ส ยตฺุตนิกาย  มหาวารวคฺค 
องฺ.ทุก.    สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ทุกนิปาต 
องฺ.ติก.    สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ติกนิปาต 
องฺ.จตุกฺก.    สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกฺกนิปาต 
องฺ.ปญฺจก.    สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ปญฺจกนิปาต 
องฺ.ฉกฺก.    สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ฉกฺกนิปาต 
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องฺ.สตฺตก.    สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  สตฺตกนิปาต 
องฺ.อฏฺ ก.    สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  อฏฺ กนิ

ปาต 
องฺ.นวก.    สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  นวกนิปาต 
องฺ.ทสก.    สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ทสกนิปาต 
ข.ุข.ุ    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  ขุทฺทกปา  
ข.ุธ.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  ธมฺมปท 
ข.ุอุ.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  อุทาน 
ข.ุเถร.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  เถรคาถา 
ข.ุเถรี.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  เถรีคาถา 
ข.ุชา.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  ชาตก 
ข.ุม.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  มหานิทฺเทส 
ข.ุจู.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  จูฬนิทฺเทส 
ข.ุปฏิ.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  ปฏิสมฺภิทามคฺค 
ข.ุพุทฺธ.    สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  พทฺุธวงฺส 

  อรรถกถาพระวนัิยปิฎก   
ว.ิอ. วนิยปิฏก  สมนฺตปาสาทิกา ปาราชิกกณฺฑ-     

สงฺฆาทิเสสาทิมหาวคฺคาทิอฏฺ กถา  
กงฺขา.อ.    กงฺขาวติรณีอฏฺ กถา 
ว.ินิจฺฉย.    วนิยวนิิจฺฉย. 
ขทฺุท.    ขทฺุทสิกฺขา 
มูล.    มลูสิกฺขา 

อรรถกาพระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.สงฺ.อ.    อภิธมฺมปิฏก  ธมฺมสงฺคณี  อฏฺ สาลินี  อฏฺ

กถา 
            ฎกีาพระวนัิยปิฎก 

สารตฺถ.ฏีกา   สารตฺถทีปนีฏีกา 
วชิร.ฏีกา    วชิรพุทฺธิฎีกา 
วนิย.ฏีกา    วนิยาลงฺการฎีกา 

ส าหรับการอา้งตวัเลขท่ีอยูห่ลงัช่ือยอ่ของคมัภีร์  มี ๓ แบบ คือ  
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๑. แบบเลข ๓ ตอน คือ เลขเล่ม/เลขขอ้/เลขหนา้ ตวัอยา่งเช่น วิ.จู. ๗/๓๘๘/๑๙๕.  หมายถึง 
วนิยปิฏก  จูฬวคฺคค เล่ม ๗ ขอ้ ๓๘๘ หนา้ ๑๙๕. 

๒. แบบเลข ๒ ตอน คือ เลขขอ้/เลขหน้า ตวัอยา่งเช่น อฏฺ สาลินี ๕๙๑/๓๑๔. หมายถึง 
คมัภีร์อฏัฐสาลินี  ขอ้ ๕๙๑  หนา้ ๓๑๔. 

๓. แบบในวงเล็บ คือ วิ.ม. ๕/๓๗๑/๑๙๕(มมร). หมายถึง พระวินัยปิฎก มหาวรรค 
พระไตรปิฎกฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั เล่ม ๕  ขอ้ ๓๗๑  หนา้ ๑๙๕. 
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สารบัญภาพ 
 หน้า 
แผนภาพที ่๒.๑ รูปแบบจีวรจ าลอง ๔๗ 
แผนภาพที ่๔.๑ รูปแบบตามพระพุทธานุญาต ๑๗๖ 
แผนภาพที ่๔.๒ กฐินอนุวตัรตามบริบทสังคม ๑๗๙ 
แผนภาพที ่๔.๓ รูปแบบบูรณาการ/องค์รวม ๑๘๐ 
แผนภาพที ่๔.๔ หลกัตามพุทธานุญาต ๑๘๒ 
 



   

   

 

      

สารบัญ 
 หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย ก 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ง 
กติติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญค าย่อ ช 
สารบัญ ญ 
สารบัญภาพ ฑ 
  

บทที ่๑   บทน า  ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ๑ 
 ๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจัิย ๓ 
 ๑.๓  ขอบเขตของการวจัิย  ๓ 
 ๑.๔  วธีิด าเนินการวจัิย ๓ 
 ๑.๕ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ ๔ 
 ๑.๖  ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย ๔ 
 ๑.๗  เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง ๗ 

  
บทที ่๒   กฐินในพระพทุธศาสนาเถรวาท      ๘ 
 ๒.๑ บทน า ๘ 

 ๒.๒ ความเป็นมาเร่ืองกฐิน ๘ 

 ๒.๒.๑ พุทธานุญาตให้กรานกฐิน ๑๑ 

 ๒.๓ ค าจ ากดัความและความหมายของกฐิน ๑๓ 

 ๒.๓.๑ พระไตรปิฎก ๑๓ 

 ๒.๓.๒ อรรถกถา ๑๔ 

 ๒.๓.๓ ฎกีา ๑๔ 

         ๒.๓.๔ นานาทัศนะ ๑๕ 

         ๒.๓.๕ ความหมายทีเ่กี่ยวกบักฐิน ๑๘ 
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 ๒.๓.๖ สรุป ๒๐ 

 ๒.๔ กระบวนการของกฐิน ๒๐ 

 ๒.๔.๑ หลกัการกรานกฐิน ๒๐ 

 ๒.๔.๒ แม่บทในการยกเลกิกฐิน(มาติกา) ๒๔ 

 ๒.๔.๓ ค าอธิบายประเภทของการยกเลกิกฐิน (การเดาะกฐิน) บนพืน้ฐาน  ๒๕ 

 ของแม่บท (มาติกา ๘)  

 ๒.๔.๔ ปลิโพธและส้ินปลิโพธ (ปลโิพธาปลิโพธกถา) ๔๑ 

 ๒.๕ กระบวนการกรานกฐินในเชิงปฏิบัติ ๔๓ 

  ๒.๕.๑ องค์ประกอบหลักของกระบวนการที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทอดและ
พธีิกรรมกรานกฐิน 

๔๔ 

 ๒.๕.๒ สรุป ๕๐ 
  
บทที ่๓   พธิีกรรมเกีย่วกบัการทอดกฐิน    ๕๒ 

 ๓.๑ บทน า  ๕๒ 

 ๓.๒ พธีิกรรมกฐินทางพระวินัย ๕๓ 

 ๓.๒.๑ วตัถุสมบัต ิ ๕๔ 

 ๓.๒.๒ สีมาสมบัติ ๕๗ 

 ๓.๒.๓ ปริสสมบัติ ๕๘ 

 ๓.๒.๔ กรรมวาจาสมบัติ ๖๓ 
 ๓.๓ พธีิกรรมกฐินกบัประเพณไีทย ๖๔ 

 ๓.๓.๑ ประเภท กฐิน ๖๗ 

 ๓.๓.๒  เทศกาลทอดกฐินกบัประเพณไีทย ๗๖ 

 ๓.๔.๓  อานิสงส์ ๘๘ 

 ๓.๔ องค์ความรู้หลกัการทอดกฐินและกรานกฐินในประเทศไทยปัจจุบัน ๙๕ 

 ๓.๔.๑ เทศกาลทอดกฐิน        ๙๕ 

 ๓.๔.๒ ผู้ทอดกฐิน ๙๖ 

 ๓.๔.๓ การจองกฐิน ๙๖ 

 ๓.๔.๔ องค์กฐิน ๙๖ 
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 ๓.๔.๕ บริวารกฐิน   ๙๖ 

 ๓.๔.๖ การทอดกฐิน ๙๘ 

 ๓.๔.๗ คุณสมบัติพระภิกษุที่รับกฐิน ๙๘ 

 ๓.๔.๘ ค าถวายผ้ากฐิน ๙๘ 

 ๓.๔.๙ รูปแบบการทอดกฐินและกรานกฐิน(ทัว่ไป) ๙๙ 

 ๓.๔.๑๐ สรุป ๑๑๑ 
  
บทที ่๔   วเิคราะห์กฐินในเชิงบูรณาการ ๑๑๔ 
 ๔.๑ บทน า ๑๑๔ 

 ๔.๒ หลกัฐานเชิงวพิากษ์ ๑๑๔ 

 ๔.๒.๑ วพิากษ์กระบวนการของกฐิน ๑๑๖ 

             ก. “กรานกฐิน”  กบั  “ทอดกฐิน” ๑๑๖ 

    ข. สาระส าคัญของการทอดกฐิน ๑๑๘ 

  ๔.๒.๒ ผ้ากฐิน ๑๑๙ 

    ก. หลกัฐานตามพระบาลี ๑๑๙ 

    ข. หลกัฐานตามอรรถกถา ๑๒๒ 

    ค. หลกัฐานตามฎกีา ๑๒๓ 

  ๔.๒.๓  บุคคลผู้ถวายกฐิน ๑๒๕ 
  ๔.๒.๔  เหตุทีต้่องท าผ้าให้เสร็จในวนัน้ัน ๑๒๕ 
 ๔.๒.๕  จ านวนผู้กรานกฐิน ๑๒๖ 

 ๔.๒.๖ ระบบและค่านิยม ๑๓๑ 

 ๔.๓  กฐินเชิงธรรมบูรณาการ ๑๓๗ 

 ๔.๓.๑  เจตนารมณ์ของกฐิน  ๑๓๗ 
    ๔.๓.๒  กฐินในฐานะกจิกรรมทางสังคม ๑๓๙ 
 ๔.๓.๓  กฐินในฐานะเสริมสร้างวถิีชีวติประชาธิปไตย  ๑๓๙ 
  ๔.๓.๔  กฐินในฐานะอนุวตัรตามบริบทสังคม ๑๔๒ 
 ๔.๓.๕  กฐินในฐานะส่งเสริมแนวคิดหลกัธรรมาภิบาล ๑๔๗ 
 ๔.๓.๖  กฐินในฐานะพุทธเศรษฐศาสตร์ ๑๔๙ 
 ๔.๓.๗  กฐินในฐานะให้ปรัชญาธรรม ๑๕๙ 
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 ๔.๓.๘ สรุป ๑๖๔ 

 ๔.๔ รูปแบบเชิงประยุกต์ ๑๖๕ 

 ๔.๔.๑  ผลจากการศึกษาค้นคว้า : กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ๑๖๕ 
 ๔.๔.๒รูปแบบการทอดกฐินทีส่อดคล้องกบัหลกัพระพุทธานุญาตและบริบท

สังคมไทย 

๑๗๑ 

บทที ่๕   สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ  ๑๘๓ 
 ๕.๑สรุปผลการวจัิย ๑๘๓ 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ ๑๘๗ 

 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๑๘๗ 

 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือวจัิย ๑๘๘ 
  
บรรณานุกรม ๑๘๙ 
  
ภาคผนวก ๑๙๓ 
               ภาคผนวก   ก ความหมายศัพท์ (Technical term) ๑๙๔ 
               ภาคผนวก   ข ตัวอย่างวดัทีเ่กบ็ข้อมูล (๒๕๔๘-๒๕๕๒) ๒๐๕ 
               ภาคผนวก   ค ตัวอย่างบุคคลทีอ่นุเคราะห์ให้สัมภาษณ์เพ่ือประกอบหลกัฐานและ 

ข้อมูลให้ชัดเจนยิง่ขึน้ 
๒๑๑ 

ภาคผนวก   ง  ตัวอย่างภาพประกอบมหากฐินและจุลกฐิน ๒๑๑ 
  
ประวตัิผู้วจิัย ๒๒๑ 
 



 

บทที ่๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษยทุ์กชนชั้น โดยอาศยั
ศรัทธาเป็นตวัพื้นฐานและมีตวัปัญญาเป็นผลตามมา พระพุทธศาสนาจะเนน้ท่ีหลกัธรรม ค าสอน
เพื่อให้นึกคิดถึงสาเหตุแห่งความทุกข์  ให้หยุดพิจารณาหลกัธรรมตามเหตุผลท่ีเป็นจริง เช่น เร่ือง
อริยสัจ ๔ ขอ้ท่ีวา่ทุกขใ์หรู้้วา่ทุกข ์เม่ือรู้แลว้ใหนึ้กถึงสาเหตุท่ีท าให้ทุกขเ์กิดให้พิจารณาถึงความดบั
ทุกข ์และวธีิการแกทุ้กข ์ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือคิดถึงเหตุผลไดแ้ลว้จุดแห่งปัญญาทั้งหลายก็จะเกิดตาม๑    

ในการท่ีจะพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้ส าเร็จผลดี และบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการนั้น 
ไม่ใช่เพียงแต่จะพฒันาแต่ดา้นวตัถุอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะตอ้งพฒันาจิตใจควบคู่กนัไปดว้ย กิจ- 
กรรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาจิตใจมนุษยซ่ึ์งมีหลายรูปแบบ เป็น
การพฒันาไปตามยุคตามสมยั ในสมยัท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เสด็จออกเผยแผ่พระธรรม ทรง
บ าเพญ็ประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติโดยไม่แบ่งชนชั้นและวรรณะไม่จ  ากดั เพศ วยั การศึกษาจนเป็น
ท่ีพึ่งของมนุษย ์อมนุษย ์เทวดา และพรหม รวมทั้งหมู่สรรพสัตวท์ั้งปวงให้ไดรั้บความสุข วิธีท่ีพระ
พุทธองค์ทรงเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ถึงแมก้าลเวลาจะล่วงเลยมาหลายพนัปี พระโอวาทท่ีถึง
พร้อมทั้งอรรถะและพยญัชนะยงัเป็นหลกัปฏิบติัท่ีดีจวบจนปัจจุบนัน้ี 

พระพุทธศาสนาถือก าเนิดในอินเดียซ่ึงในสมยัโบราณเรียกวา่ “ชมพูทวีป” และไดแ้พร่เขา้
สู่ดินแดนสุวรรณภูมิเป็นคร้ังแรกราวพุทธสตวรรษท่ี ๓ พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาท่ีส าคญัยิ่ง
ของชนชาติไทยตั้ งแต่นั้ นมา ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหรือประมาณ ๙๕% นับถือ
พระพุทธศาสนา๒ วิถีชีวิตของชนชาติไทยมีความผูกพนักบัพระพุทธศาสนาโดยท่ีพระพุทธศาสนา
ไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนแนวความคิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม

                                                           
๑พระราชวรมุนี(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑), หนา้ ๘๙๓-๘๙๗.             
๒ฝ่ายข้อมูลสถิติและสารสนเทศ กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๒, หนา้๖, (อดัส าเนา). 



            ๒ 

ของประชาชนในชาติ ตั้ งแต่เกิดจนกระทัง่ส้ินลมปราณ จากความสัมพนัธ์เป็นเวลานาน ท าให้
สังคมไทยโดยภาพรวมเป็นสังคมของชาวพุทธ ถึงกบัมีค าพูดท่ีวา่ “เมืองไทยคือเมืองพุทธ” “Land 
of yellow robe” พระพุทธศาสนาไดฝั้งลึกในจิตใจและวถีิชีวติของคนไทยทั้งในดา้นศิลปวฒันธรรม
ประเพณี  เช่น ประเพณีการบรรพชาอุปสมบท เทศน์มหาชาติ การทอดผา้ป่า โดยเฉพาะประเพณี
การทอดกฐิน  

ขนบธรรมประเพณีท่ีเป็นศาสนพิธี มีระเบียบพิธีโดยเฉพาะในแต่ละพิธี งานต่าง ๆ ตาม
ประเพณีเก่ียวกบัชีวติ งานวนันกัขตัฤกษ ์และเทศกาลต่าง ๆ จะมีพุทธศาสนาพิธีแทรกอยูท่ ั้งส้ิน เช่น
งานมงคลสมรส งานท าบุญฉลองต่าง ๆ งานศพ งานวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  

กฐินเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัมากต่อสังคมไทย กลายเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งวถีิชีวติของพุทธศาสนิกชนคนไทยอีกอยา่งหน่ึงท่ีมีความผูกพนักนัมา
ยาวนาน ปรากฏหลกัฐานชดัเจนตั้งแต่ยคุสุโขทยั เขา้ไปมีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งมากต่อสังคมไทยทั้ง
พิธีราษฎร์และพิธีหลวงโดยใชเ้วลาหน่ึงเดือนหลงัจากออกพรรษา 

ประเพณีทอดกฐินในปัจจุบนั ในพระอารามหลวง พระมหากษตัริยห์รือตวัแทน (กฐิน
พระราชทาน) จะเป็นผูท้อดเอง เรียกวา่ “กฐินหลวง” ส่วนตามวดัราษฎร์ พุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไป
จะเป็นผูด้  าเนินการเรียกวา่ กฐินสามคัคี   

จดัหาองค์กฐินและพ่วงทา้ยด้วยบริวารกฐินไปถวายเพื่อสนบัสนุนพระ สงฆ์ท่ีจ  าพรรษา
ครบไตรมาสในอารามใดอารามหน่ึง จึงกลายเป็นประเพณีนิยมสืบต่อมาในการจดัหาจตุปัจจยัหา
ทุนทรัพยไ์ปในท่ีสุด เพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆกนั มีรูปแบบหลากหลายวิธี จนเป็นปัญหาถกเถียงและ
มีแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัออกไปเพราะความเขา้ใจไม่ตรงกนั ในหลายหลายๆเร่ือง เช่น เร่ืองผู ้
ทอดกฐินคร้ังแรก บางทรรศนะวา่นางวิสาขา บางทรรศนะวา่นายติณบาล บางบางทรรศนะวา่พระ
นางมหาปชาบดีโคตมี ยิง่วธีิปฏิบติัท่ีใชก้นัอยูก่็ยงัขดัแยง้กนั บา้งใชผ้า้ท่ีส าเร็จแลว้เป็นผา้กฐิน บา้งก็
ใชผ้า้ขาว ป่ันฝ้ายและทอผา้กนัใหเ้รียบร้อยภายในวนันั้นก็มี  เป็นประเด็นขอ้สงสัย แบบไหนถูกกนั
แน่ท่ีถูกตอ้ง หรือถูกทั้งหมดท่ีปฏิบติักนัอยู่นั้น หรือไม่ถูกตอ้งตามพระพุทธานุญาตเลย หรือว่า
ปฏิบติักนัผดิบา้ง ถูกบา้งตามประเพณีนิยมในแต่ละทอ้งถ่ิน เพราะเห็นสภาพปรากฏการณ์ท่ีปรากฏ
อยูต่ามกล่าวมาแลว้ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีไม่น่าพอใจนกั 

จากการศึกษาโดยสัมภาษณ์ผูท้อดกฐิน หรือผูรั้บผา้กฐิน ซ่ึงได้รับตอบชัดเจนเป็นท่ีน่า
พอใจระดบัหน่ึงแต่ยงัประเด็นท่ีต้องศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมอีกมาก เพราะยงัมีประเด็นท่ีขดัแยง้
หลกัการและสภาพปรากฏการณ์ท่ีปรากฏอยู ่

ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี จึงมุ่งการแสวงหาค าตอบในขอบเขต “ความเป็นมาของกฐินและ
ปัญหา-สาเหตุของปัญหาคืออะไร เน้ือหาสาระของขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นพิธีกรรมเก่ียวกบั



            ๓ 

กฐินท่ีถูกตอ้งและท่ีพึงปรารถนาในปัจจุบนั ควรจะเป็นอยา่งไร” เพื่อเป็นมูลขอ้มูลในเชิงสร้างสรรค์
ก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป 
 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
๑.๒.๑ เพื่อศึกษากฐินตามหลกัการท่ีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาพิธีกรรมเก่ียวกบักฐินท่ีปรากฏในสังคมไทย 
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาวเิคราะห์กฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงบูรณาการ 
๑.๒.๔ เพื่อน าเสนอรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัพระพุทธานุญาตและบริบทสังคมไทย 

๑.๓ ขอบเขตของการวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นเร่ือง “กฐิน” “ทอดกฐิน” หรือ “กรานกฐิน” ในด้านความ

เป็นมา ความหมาย ลกัษณะประเภท อานิสงส์จากการกรานกฐิน กระบวนการตามความหมายเดิม
แห่งพระพุทธานุญาตและเชิงปฏิบัติแห่งพิธีกรรมเก่ียวกับกฐินท่ีปรากฏในสังคมไทย  ศึกษา
วิเคราะห์กฐินในเชิงบูรณาการ เพื่อน าเสนอรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัพระพุทธานุญาตและบริบท
สังคมไทย เป็นการศึกษาตามทรรศนะทางพุทธศาสนาเถรวาทท่ีถือปฏิบติัตามหลกัฐานท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกและท่ีถือปฏิบติัตามคตินิยมของพุทธศาสนิกชนไทย 

 
๑.๔ วธิีด าเนินการวจิัย 

เพื่อให้วิธีด าเนินการในการท างานวิจยัเป็นเป็นไปตามความเป้าหมาย จึงได้ออกแบบ
ควบคุมเน้ือหาของวตัถุประสงคใ์หอ้ยูใ่นกรอบท่ีตอ้งการจะทราบหรือกรอบซ่ึงเป็นท่ีสงสัย คือ 

๑.๔.๑ ค านึงถึงกรอบและค าส าคัญ (Key  word) 
๑)  กฐิน(Kathina)  ในงานวจิยัน้ีศึกษาความหมายดั้งเดิมและในปัจจุบนั 
๒) พระพุทธศาสนาเถรวาท (Tharavada Buddhism) ในงานวิจยัน้ี หมายถึง พระพุทธ 

ศาสนาเถรวาทตามหลกัฐานท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกและท่ีถือปฏิบติัตามคตินิยมของพุทธศาสนิกชนไทย 
๓) วตัถุประสงค์ คือ ศึกษาตามเป้าหมายหรือโจทยท่ี์ตั้งเอาไวท้ั้งหลกัการเดิมและ

หลกัประยกุต ์
๔) ศึกษาวิจยัแบบบูรณาการ คือโดยตีความและเช่ือมโยง (บูรณาการ) ไดแ้ก่ ศึกษา

หน่วยย่อย ๆ หรือศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั อิงอาศยักนัท าหนา้ท่ีอย่าง
ประสานกลมกลืนเป็นองคร์วมหน่ึงเดียว ท่ีมีความครบถว้นสมบูรณ์ในตวัเอง  



            ๔ 

๕)  ศึกษาวจิยัเชิงวเิคราะห์ คือ รวบรวมขอ้มูล และตีความ  การแยกแยะทางความคิด 
ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อให้เห็นองค์ประกอบละองค์ประกอบหรือว่า
แยกแยะเพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์  ขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีท าให้เกิดส่ิงนั้ น หรือเร่ืองนั้น
โดยเฉพาะองคร์วมของบูรณาการ 

๑.๔.๒  เก็บข้อมูล  การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัทางเอกสาร (Documentary Reseach) 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะขอ้มูลจากเอกสารขั้นตน้ (Primary Sources) และขั้นรอง (Secondary Sources) คือ 

๑) ขอ้มูลระดบัท่ีหน่ึง(Primary Sources) : โดยรวบรวมขอ้มูลจากหลกัฐานส าคญัคือ 
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เป็นขอ้มูลหลกั 

๒) ขอ้มูลระดบัรอง(Secondary Sources) : โดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์เป็นขอ้มูลประกอบให้ชัดเจนยิ่งข้ึนซ่ึงเป็นผลงานท่ีท่านผูรู้้ทาง
พระพุทธศาสนา ไดศึ้กษาคน้ควา้วิเคราะห์มาแลว้ อนัเป็นท่ียอมรับกนัในวงการนกัวิชาการและผู ้
ทรงความรู้โดยทัว่ไป 

๑.๔.๓ วิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบคุณภาพเป็นหลกัโดยจะใช้วิธี
วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล 

แลว้สรุปขอ้มูลท่ีผา่นการวเิคราะห์ (Analysed Data) ทั้งหมดเป็นผลสรุปขอ้มูลศึกษาวจิยั  

๑.๕ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑.๖.๑ ท าให้เขา้ใจความเป็นมา ความหมาย มูลเหตุ ลกัษณะและประเภทกฐินหรือกราน

กฐินตามพุทธานุญาต/หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาทไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๑.๖.๒ ท าให้เขา้ใจพิธีกรรมการทอดกฐินในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีปรากฏในสังคมไทยไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
๑.๖.๓ ท าให้เขา้ใจเร่ืองกฐินหรือการทอดกฐินตามพุทธานุญาต/หลกัค าสอนทางพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาทได้อย่างถูกต้องในลักษณะบูรณาการ ซ่ึงน าเสนอท่ีประกอยไปด้วยเหตุผลและ
หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือถูกตอ้งท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

๑.๖.๔ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนท่ีสนใจศึกษาทางพระพุทธศาสนาเถร
วาทท่ียงัไม่เขา้ใจในเร่ืองกฐิน คาดวา่จะเขา้ใจชดัเจนยิง่ข้ึน  

๑.๖ ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย 
พระพุทธศาสนาเถรวาท ในงานวิจยัน้ี หมายถึง พระพุทธศาสนาเถรวาทตามหลกัฐานท่ี

ปรากฏในพระไตรปิฎกและท่ีถือปฏิบติัตามคตินิยมของพุทธศาสนิกชนไทย 



            ๕ 

พระพุทธานุญาต หมายถึง หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ท่ีทรงแสดงหรือประทานไว้
ปรากฏหลกัฐานในพระไตรปิฎก  

บูรณาการ หมายถึง หน่วยยอ่ย ๆ หรือศาสตร์สาขาวชิาต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั
ท่ีสัมพนัธ์อิงอาศยักนัท าหน้าท่ีอย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหน่ึงเดียว ท่ีมีความครบถว้น
สมบูรณ์ในตวัเอง๓  

การวเิคราะห์ (analysis) หมายถึง การแยกแยะทางความคิด ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆหรือทาง
วตัถุของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อให้เห็นองคป์ระกอบ เพื่อศึกษาแต่ละองคป์ระกอบ
หรือว่าแยกแยะเพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์ ขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีท าให้เกิดส่ิงนั้น หรือเร่ืองนั้น
โดยพิจารณาขอบเขตของปัญหา และการตีความเน้ือหา ในท่ีน้ีเป็นเชิงพรรณนา/เชิงอธิบาย 

การวเิคราะห์เชิงบูรณาการ หมายถึง การแยกแยะหรือ/และการน าเอาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ
ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั ท่ีหลอมรวมดว้ยกนัท าใหม้องเห็นเอกลกัษณ์ของแต่ละสาขา  

กฐิน แปลวา่ ไมส้ะดึง 
กราน แปลวา่ ขึง   กาง  การลาด ทาบหรือปูลาด 
กรานกฐิน หมายถึง ขึงหรือกางไมส้ะดึง  การลาดผา้ หรือทาบผา้ลงไปกบักรอบไมส้ะดึง

อนัเป็นแม่แบบเพื่อตดัเยบ็ท าเป็นจีวรผนืใดผืนหน่ึงใหส้ าเร็จ หรือการท าพิธีกฐินใหส้ าเร็จ.  
ความหมายเดิมของค าวา่กรานกฐิน คือ กฐินตัถารกรรม; กฐิน+ อตัถาร + กรรมหรือกฐินตั

ถาระ  มีความหมายถึง น. การกรานกฐิน. กฐินทุสสะ/กฐินจีวรทุสสะ แปลวา่ ผา้กฐิน  
กฐินทุสสะ/กฐินจีวรทุสสะ หมายถึง ผา้ท่ีสงฆท์ าส าเร็จเป็นผืนผา้แลว้นั้นยกให้แก่ภิกษุรูป

หน่ึงท่ีมีคุณสมบติัตรงตามพุทธานุญาต 
กฐินุทธาระ/กฐินุพภาระ แปลว่า  การเดาะกฐิน แปลตามศพัท์ว่า “การร้ือไมส้ะดึงออก” 

เพราะเลิกใชแ้ลว้  
เดาะ ในค าไทย หมายถึง ร้าวจนจะหกั เช่นไมค้านเดาะ แขนเดาะ ส่วน “ เดาะ” ในค าวดั 

หมายถึงการร้ือออก การถอนออก  
เดาะ ในท่ีน้ี หมายถึง การร้ือออก การถอนออกใชใ้นเร่ืองกฐินเท่านั้น 
เดาะกฐิน แปลวา่ เสียหาย, ใชไ้ม่ได,้ หมดประโยชน์, หมดอานิสงส์(แปลออกมาจากภาษาบาลี

วา่ อุพฺภาโร, อุทธาโร = ยกข้ึน, ยกเลิกหรือร้ือ) เม่ือเขา้กบัศพัทว์า่ เดาะกฐิน หรือกฐินเดาะ (= กฐินุพฺภา
โร, กฐินุทฺธาโร ) จึงแปลและมีความหมายวา่ ร้ือไมส้ะดึง, หมดโอกาสไดป้ระโยชน์จากกฐิน  

                                                           
๓พระเทพโสภณ (ประยรู มีฤกษ)์, โลกทศัน์ของชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔),หนา้ ๒๔. 



            ๖ 

การเดาะกฐิน หมายถึง การเลิกลม้พิธีกรานกฐิน เพราะท าเสร็จแลว้ หรือเพราะไม่สามารถ
จะท าใหเ้สร็จได.้ กฐินส้ินสุด  อานิสงส์กฐินหมดเขต เป็นส านวนพระวินยั คือพระสงฆผ์ูไ้ดรั้บกฐิน
แลว้ยอ่มไดอ้านิสงส์ขอ้หน่ึงวา่ขยายเวลาท าจีวรออกไปไดอี้ก ๔ เดือน แต่หากในระหวา่งนั้นภิกษุ
หมดความกงัวลในอาวาสโดยออกจากวดัไปไม่คิดกลบัมาอีก และหมดความกงัวลในจีวร คือ ท า
จีวรเสร็จแลว้หรือท าจีวรคา้งอยู ่แต่เกิดเสียหายหรือหายไปจึงหมดหวงัท่ีจะไดผ้า้มาท าจีวรอีก เม่ือ
หมดกงัวลหมดหวงัเช่นน้ีเรียกวา่ เดาะกฐิน หรือกฐินเดาะ เท่ากบัร้ือไมส้ะดึงแลว้ ขาดสิทธ์ิท่ีจะ
ถือเอาประโยชน์จากการไดก้รานกฐิน๔ 

ทอด คือ การถวายหรือน าผา้ตามพุทธานุญาตท่ีวา่ดว้ยกฐินไปวางไวต่้อหนา้พระภิกษุสงฆ์
ในท่ีประชุมสงฆ ์โดยมิไดเ้ฉพาะเจาะจงแก่รูปใด แลว้แต่พระสงฆท์่านจะมอบหมายให้กนัเอง จึงมี
ช่ือเรียกเตม็ ๆ วา่ทอดกฐิน  

ทอดกฐิน หมายถึง การท่ีผูมี้ศรัทธาน าผา้ไปถวายพระภิกษุสงฆห์ลงัจากวนัออกพรรษาไป
แลว้ภายในระยะ ๑ เดือน.  

อปโลกน์ แปลวา่ การบอกเล่า, ปรึกษา  
อปโลกน์ ในงานวิจยัน้ีหมายถึงการบอกกล่าวต่อท่ีประชุมสงฆ์เพื่อให้รับทราบพร้อมกนั 

หรือขอความเห็นร่วมกนัในกิจกรรมกรานกฐิน 
ญัตติ คือ ค าเผดียงสงฆ์ หมายถึง การประกาศให้สงฆ์ทราบว่า ต่อไปน้ีจะท าอะไร เร่ือง

อะไร  
อนุสาวนา ค าสวดประกาศหารือ และตกลงว่า กรรมท่ีจะท านั้นเห็นควรว่าจะท าหรือไม่ 

หรือจะมีใครคดัคา้นหรือไม่ ถา้คดัคา้นก็คดัคา้นในท่ามกลางสงฆ ์ถา้น่ิงถือวา่ยอมตกลงให้ท ากรรม
นั้นได้๕ 

                                                           
๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษทัเอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมส โปรดกัส์ จ  ากดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๑-๖.  
๕สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ,อังกฤษ-อังกฤษ,

(กรุงเทพมหานคร : เกษมบรรณกิจ, ๒๕๑๔), หนา้๕-๖. 



            ๗ 

๑.๗ เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

๑. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
๑) การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราฯ พระนิพนธ์สมเด็จ

พระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชา
ภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยนิพนธ์ ทิพยส์รีนิมิต๖ 

๒. เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
๑) หลกัสูตรนกัธรรมชั้นเอกส าหรับภิกษุและสามเณรช่ือ “วินัยมุข เล่ม ๓” เรียบเรียง

โดยสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส๗ 
๒) ประเพณีเก่ียวกบัชีวติของกรมศิลปากรและ ต านานกฐินของหลวงวจิิตรวาทการ๘ 

 

                                                           
๖นิพนธ์ ทิพยส์รีนิมิต, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราฯ พระ

นิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต,
(บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), ๒๕๑๘,  ๑๖๐ หนา้. 

๗สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข เล่ม ๓, พิมพ์คร้ัง๑๕,
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๘๑. 

๘กรมศิลปากร,  ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต, ( ม.ป.ท., ๒๕๑๓), หนา้ ๗๑-๗๒; หลวงวิจิตรวาท
การ, ต านานกฐิน, (ม.ป.ท., ๒๕๑๓), หนา้ ๗๑-๗๒. 

 



 

บทที ่๒ 
กฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๒.๑ บทน า 

ในสมยัพุทธกาล ช่วงแรกๆเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์สาวก จะจาริกหลีกเร้นหา
สถานท่ีสัปปายะอนัเหมาะสมกบับ าเพญ็สมณธรรมโดยไม่ติดอยูก่บัสถานท่ีใดท่ีหน่ึง ต่อมามีพระ
พุทธานุญาตให้ภิกษุสงฆอ์ยูจ่  าพรรษาประจ า ณ สถานท่ีใดท่ีหน่ึง จนครบไตรมาสเพราะอยูใ่นช่วง
ฤดูฝน มีฝนตกชุก ท าใหท้างสัญจรเตม็ไปดว้ยโคลนตม หลงัจากออกพรรษาแลว้จึงอนุญาตให้จาริก
หลีกเร้นหาสถานท่ีสัปปายะได ้ คร้ันต่อมาทรงมีพระพุทธานุญาตเพิ่มเติมโดยให้ภิกษุสงฆ์ผูอ้ยู่จ  า
พรรษาประจ า ณ.สถานท่ีใดท่ีหน่ึง จนครบไตรมาสแลว้นั้นไดก้รานกฐินโดยใชเ้วลาหลงัจากออก
พรรษาผ่านไปแลว้เพียง๑ เดือนในการแสวงหาผา้เพื่อมากรานกฐินจึงเป็นธรรมเนียมอีกประการ
หน่ึงของบรรดาภิกษุสงฆ์ ก็คือช่วงเปล่ียนผา้นุ่งห่มกนัใน ๑เดือนน้ี เทศกาลหรือฤดูกาลน้ี เรียกว่า 
จีวรทานสมยั หรือจีวรกาล๑ หลงัจากช่วงน้ีไปแล้ว เป็นวนัส้ินสุดเขตกฐินทาน  (หลังจากออก
พรรษาผา่นไปแลว้ ๑ เดือนตั้งแต่วนัแรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ไปจนถึงกลางเดือน ๑๒ ข้ึน ๑๕ ค ่า)  

เทศกาลหรือฤดูจีวรทานสมยั หรือจีวรกาลในประเทศไทยปัจจุบนัถือว่า เป็นเทศกาลมหา
กุศลในโอกาสท่ีจะถวายผา้กฐินแก่ภิกษุสงฆท่ี์อยูจ่  าพรรษาครบไตรมาสในอาวาสต่าง ๆ   

ตน้ตอความเป็นมาแห่งกระบวนการต่างๆของเร่ืองกฐินนั้น ยงัเป็นปัญหาท่ีถกเถียงกนัอยู่
หลายประเด็น จึงเป็นวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคน้ควา้วจิยัในคร้ังน้ี 

 
๒.๒ ความเป็นมาเร่ืองกฐิน 

ก่อนอ่ืนท่ีจะรู้กระบวนการต่างๆของเร่ืองกฐินจ าเป็นตอ้งรู้และทราบความเป็นมาเร่ืองน้ี
เสียก่อนเพราะการกระท าใด ๆ ก็ตาม จะตอ้งมีเหตุปัจจยัเป็นแรงกระตุน้ท่ีอยู่เบ้ืองหลงัหรือเป็น
พื้นฐานให้เกิดเร่ืองราวบางอยา่งตามมา เพื่อจะมีจุดยืนท่ีชดัเจนและในขณะเดียวกนัก็พร้อมท่ีจะน า

                                                           
๑สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข ๑ (หลักสูตรนักธรรมช้ันตรี), 

พิมพค์ร้ังท่ี ๓๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั,  ๒๕๔๑), หนา้ ๘๑. 



 

 

 ๙ 

ส่ิงอ่ืนๆมาปรับใช้ให้เข้าตามยุคตามสมยัอย่างเหมาะสม  เพราะฉะนั้นเร่ืองกฐินขาดหลักการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในดา้นน้ี จึงเกิดประเด็นปัญหาท่ีถกเถียงกนัตามมา 

ในประเด็นปัญหาท่ีถกเถียงเก่ียวกบัความเป็นมาผูท้อดกฐินคร้ังแรก บางทรรศนะว่านาง
วสิาขา บางทรรศนะวา่นายติณบาล บางทรรศนะวา่พระนางมหาปชาบดีโคตมี  หรือบางทรรศนะวา่
พระภิกษุชาวปาฐา๒ ซ่ึงจะขอน ามากล่าวใหเ้ห็นเพียง  ๒ เร่ือง คือ 

เร่ือท่ี ๑ ในพุทธศาสนิกชนกลุ่มหน่ึงเช่ือกนัว่านายติณบาลเป็นผูท้อดกฐินคนแรกโดยมีเน้ือความ
ยอ่  ๆดงัน้ี ในสมยัของพระกสัสปะสัมมาสัมพุทธเจา้ มีชายผูห้น่ึงยากจนมาก จนถึงขนาดไม่มีช่ือส าหรับเรียก
ขาน มาอาศยัอยูก่บัเศรษฐีท่านหน่ึง โดยใหท้ างานเก่ียวกบัการตดัหญา้ คนทัว่ไปจึงเรียกช่ือวา่ “ติณบาล”  

วนัหน่ึงเศรษฐีตอ้งการท าบุญกฐิน โดยไดแ้จง้ให้เหล่าบริวารทราบเพื่อให้ไดร่้วมบุญ นาย
ติณบาลไดท้ราบข่าวบุญกฐิน เขาเกิดศรัทธา กลบัมาท่ีบา้น มองไม่เห็นทรัพยส์มบติัอะไรท่ีจะร่วม
ท าบุญกฐิน จึงไดต้ดัสินใจน าผา้นุ่งไปขายท่ีตลาด ผูค้นไดห้ัวเราะเยาะขบขนักนัมาก นายติณบาล
กล่าววา่ เราจะนุ่งใบไมเ้ป็นชาติสุดทา้ย ชาติหนา้จะขอนุ่งผา้ทิพย ์ 

นายติณบาลไดน้ าเส้ือผา้ไปขายแก่พอ่คา้คนหน่ึง ไดเ้งินมา ๕ มาสก นายติณบาลไดม้าบอก
กบัท่านเศรษฐีว่าให้น าเงินจ านวนน้ีไปซ้ือเข็มกบัดา้ยดว้ย  การกระท าของนายติณบาล ท าให้ทา้ว
สักกะเกิดจิตเล่ือมใส่ในการกระท าของนายติณบาล จึงไดอ้นุโมทนาและใหพ้ร  

เม่ือพระราชาทรงทราบข่าวการกระท าของนายติณบาล จึงพระราชทานทรัพยใ์ห้แก่นายติณ
บาล นายติณบาลกลายเป็นเศรษฐีดว้ยผลบุญปัจจุบนั(เห็นทนัตา) 

เม่ือถึงเวลาละโลกไดร้ะลึกถึงการกระท าอนัยิง่ใหญ่ โดยเฉพาะบุญท่ีไดร่้วมทอดกฐิน จึงได้
บงัเกิดบนสวรรคภ์พดาวดึงส์  

ชาติสุดทา้ยไดม้าบงัเกิดในสมยัพระสมณโคดมพุทธเจา้ ไดอ้อกบวชบรรลุพระอรหนัต ์ดว้ย
ผลบุญท่ีท ามาดีแลว้๓  

เร่ืองท่ี ๒ ในพุทธศาสนิกชนอีกกลุ่มหน่ึงเช่ือกนัวา่มีภิกษุชาวปาฐาจ านวน ๓๐ รูป ทุกรูป
ถืออารัญญิกธุดงค ์บิณฑปาติกธุดงค์ และเตจีวริกธุดงค์๔ ไดเ้ดินทางไปพระนครสาวตัถีเพื่อเฝ้าพระ
ผูมี้พระภาคเจา้ ณ พระเชตวนัมหาวิหาร แต่ขณะเดินทางมาถึงเมืองสาเกต ไม่สามารถจะเดินทาง

                                                           
๒พระสุพจนมุนี(ผิน ธรรมประทีป), กฐินกถา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๘), หนา้ ๑-๖. 
๓คณะกรรมการวดัเอนกดิษฐาราม, หนังสือสวดมนต์-ท าวัตร, (พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

เน่ืองในวนัแม่, ๒๕๕๐), หนา้ ๒๒-๒๓. 
๔ว.ิป. ๘/๙๘๒/๓๓๐; สมนัต. มหา. หนา้ ๒๒๖ (มมร). 



 

 

 ๑๐ 

ใหท้นัวนัเขา้พรรษาท่ีพระนครสาวตัถีได ้จึงจ าพรรษา ณ เมืองสาเกตนั้น ซ่ึงอยู่ห่างจากพระนครสา
วตัถีเพียง ๖ โยชน์ ในระหวา่งท่ีจ  าพรรษาอยูท่ี่นั้น ภิกษุเหล่านั้นมีใจรัญจวนวา่ พระผูมี้พระภาคเจา้
ประทบัอยู่ไม่ไกล แต่พวกเราก็ไม่สามารถเฝ้าพระองค์ได้ เม่ือออกพรรษาปวารณาแลว้ ภิกษุ
เหล่านั้นรีบเดินทางมุ่งไปพระเชตวนัมหาวิหาร พระนครสาวตัถีทนัที ทั้งๆท่ีฝนยงัตกชุกอยู ่และ
พื้นดินเตม็ไปดว้ยหล่มเลน ท าใหจี้วรเปียกชุ่ม เปรอะเป้ือนดว้ยโคลนตม ล าบากและเหน็ดเหน่ือยใน
การเดินทางฝ่าหล่มเลนมาเพื่อเขา้เฝ้าพระผูมี้พระภาคเจา้๕  

พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงปราศรัยและตรัสถามเร่ืองราวต่างๆกบัภิกษุเหล่านั้น เม่ือพระผูมี้
พระภาคเจา้ทรงทราบความล าบากจึงทรงมีพระพุทธานุญาตใหภิ้กษุผูจ้  าพรรษาแลว้กรานกฐิน 

จากการศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ี ๑ไม่พบหลกัฐานหรือขอ้ความใด ๆ ตามท่ีกล่าวอา้ง ไม่มีเน้ือหาสาระ
หรือขอ้ความใด ๆ  ท่ีบ่งบอกเป็นเหตุผลพอท่ีจะปลงใจเช่ือไดว้า่ นายติณบาลเป็นผูท้อด กฐินคนแรกในคร้ัง

                                                           
๕เพราะไดต้ั้งเมืองใกลเ้วลาพระอาทิตยอ์สัดง จึงเรียกเมืองน้ีว่าสาเกต แปลว่า ตะวนัรอน 

(ตะวนัตกดิน) สาเกต เป็นช่ือมหานครแห่งหน่ึง อยู่ในแควน้โกศล ห่างจากเมืองสาวตัถี ๖ โยชน์ 
ธนญัชยัเศรษฐี บิดาของนางวิสาขา ไดรั้บพระบรมราชานุญาตจากพระเจา้ปเสนทิโกศล  ให้ตั้งถ่ิน
ฐานและสร้างข้ึน เม่ือคราวท่ีท่านเศรษฐีอพยพจากเมืองราชคฤห์มาอยู่ในแควน้โกศลตามค าเชิญ
ชวนของพระองค ์  นอกจากน้ีแลว้เมืองสาเกตปรากฏเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น  

๑. หมอชีวกโกมารภจัจเ์ม่ือส าเร็จการศึกษาวิชาแพทยก์บัอาจารยแ์พทยทิ์ศาปาโมกข ์ท่ีเมืองตกั
สิลา คร้ันศึกษาครบ ๗ ปี ก็เดินทางกลบัยงัพระนครราชคฤห์เม่ือเสบียงหมดในระหว่างทางไดแ้วะหา
เสบียงท่ีเมืองสาเกต โดยอาสารักษาภรรยาเศรษฐีเมืองนั้นซ่ึงเป็นโรคปวดศีรษะมา ๗ ปี จนหายป่วย 

๒. พระควมัปติอยู่ในคณะพระธรรมจาริกรุ่นแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศ 
พระพุทธศาสนา คราวหน่ึงท่านไดเ้ดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึงสหชาตินครในแควน้เจตี 
ซ่ึงอยูท่างเหนือ  ท่านไดจ้  าพรรษาอยู ่ณ ป่าอญัชนวนั เมืองสาเกตกบัพระพุทธเจา้ ท่านใชฤ้ทธ์ิกั้น
สายน ้าช่วยพระและสามเณรท่ีก าลงัเดือดร้อน สายน ้าก็ไม่ไหลมารบกวนพระภิกษุสามเณรอีก 

๓. เร่ืองทรงอนุญาตอติเรกจีวร ก็เก่ียวขอ้งกบัเมืองสาเกต 
๔. ในพระสุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ระหวา่งพระนครสาวตัถีกบัเมืองสาเกต

นั้นระยะทางห่างกนัท่านเปรียบ เหมือนวา่ พระเจา้ปเสนทิโกศล ก าลงัประทบัอยูใ่นพระนครสาวตัถี 
มีพระราชกรณียะด่วนบางอย่างเกิดข้ึนในเมืองสาเกต จะตอ้งใช้รถถึง ๗ ผลดัซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นการ
สนทนากนัระหวา่งพระสารีบุตรกบัพระปุณณตานีบุตรเก่ียวกบัวสุิทธิ ๗ อุปมาดว้ยรถ ๗ ผลดั 

ส่วนพระไตรปิฎก คมัภีร์มหาวรรค เล่มท่ี ๕ กล่าววา่ระหวา่งพระนครสาวตัถีกบัเมืองสาเกตนั้น ระยะทาง
ห่างกนั ๖ โยชน์ นกัมาตราส่วนค านวณเอาไวว้า่ ๑ โยชน์ เท่ากบั ๑๖ ก.ม. จึงเท่ากบั ๖ โยชน์  ๑๖ ก.ม. เท่ากบั ๙๖ ก.ม. 



 

 

 ๑๑ 

พุทธกาลนั้น สันนิษฐานวา่ แรกๆอาจยกนายติณบาลผูมี้ทรัพยน์อ้ยแต่หวัใจเกินร้อย ท่ีไดร่้วมบุญกฐินกบั
เศรษฐี  เป็นตวัอย่างในการเรียกศรัทธาพุทธศาสนิกชนในเทศกาลท าบุญโดยเฉพาะบุญกฐินและน่าจะจ า
กนัมาแบบมุขปาฐะในท่ีสุดคนรุ่นหลงั จ  าผดิเพี้ยนไปจึงกลายเป็นเร่ืองต่าง ๆ  รวมเป็นเร่ืองเดียวกนั 

นอกจากน้ีตามขอ้ความท่ีกล่าวมานั้นยงัแสดงวา่ก่อนท่ีนายติณบาลจะทอดกฐินนั้นตอ้งมีผู ้
ทอดกฐินจนกลายเป็นประเพณีมาแลว้ ส่วนนางวิสาขา  หรือพระนางมหาปชาบดีโคตรมี ก็ไม่พบ
หลกัฐานหรือขอ้ความใดๆเช่นกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองกฐิน 

เร่ืองหรือนัยท่ี ๒ น้ีมีมีปรากฏหลักฐานในพระวินัยปิฎก หัวข้อกฐินขนัธกะมีท่ีมาท่ีไป
เก่ียวกบัเร่ืองราวกฐินอยา่งชดัเจน เป็นพระพุทธานุญาตเองเพราะเป็นพุทธประเพณีจึงเป็นปฐมเหตุ
ของพระพุทธานุญาตเร่ืองกรานกฐิน ซ่ึงจะมีรายละเอียดต่อไป 

๒.๒.๑ พระพุทธานุญาตให้กรานกฐิน 
เม่ือภิกษุชาวปาฐาจ านวน ๓๐ รูป ไดเ้ขา้เฝ้าพระผูมี้พระภาคเจา้แลว้พระองค์ทรงปราศยั

พร้อมตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอยงัพอทนไดห้รือ พอยงัอตัภาพให้
เป็นได้หรือ พวกเธอเป็นผูพ้ร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกัน ไม่วิวาทกัน จ าพรรษาเป็นผาสุก และไม่
ล าบากดว้ยบิณฑบาตหรือ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลวา่ พวกขา้พระพุทธเจา้ยงัพอทนได ้พอยงัอตัภาพ
ให้เป็นไปได ้ขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายเป็นผูพ้ร้อมเพรียงกนั ร่วมใจกนั ไม่วิวาทกนั จ าพรรษาเป็น
ผาสุก และไม่ล าบากดว้ยบิณฑบาต พระพุทธเจา้ขา้ พวกขา้พระพุทธเจา้เป็นภิกษุปาฐาจ านวน ๓๐ 
รูปพร้อมกบัไดเ้ล่าเร่ืองดงัท่ีกล่าวมาแลว้ใหท้รงทราบ๖   

                                                           
๖ส .นิทาน. ๑๖/๔๒๑/.๑๐๘; อรรถกถา ขุ. ชา.ฉกฺก. ๒๗/๙๑๗.;- มีขอ้ความวา่ พระศาสดา

เม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตวนั ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองปาฐา ประมาณ ๓๐ รูป ฟัง อนมตคัคธรรม
เทศนา  แลว้บรรลุพระอรหตั จึงตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “มุหุตฺตมปิ เจ วญฺิญู” เป็นตน้ 

พระอรรถกถาจารยไ์ดอ้ธิบายขอ้ความในตอนน้ี วา่ เมืองปาฐาอยู่ทางทิศตะวนัตกของแควน้
โกศล ค าวา่ปาเฐยยะเป็นช่ือของพวกพระภทัทวคัคิยเถระ ซ่ึงเป็นพี่นอ้งร่วมพระบิดาของพระเจา้โกศล 
ในจ านวนภิกษุ ๓๐ รูปนั้น บรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นอยา่งสูงและบรรลุเป็นพระโสดาบนัเป็นอยา่งต ่า 
ไม่มีพระอรหันต์หรือปุถุชนเลย และความจริงภิกษุทั้ง ๓๐ รูปนั้น สมาทานธุดงค์ทั้ง ๑๓ ขอ้ แต่ท่ี
ยกข้ึนมากล่าววา่ ถืออารัญญิกธุดงคน์ั้น เป็นเพียงยกข้ึนมากล่าวเป็นตวัอยา่งเท่านั้น 

นอกจากน้ีแลว้ ในช่วงสังคายนาคร้ังท่ี ๓ ภิกษุชาวเมืองปาฐาก็มีบทบาทส าคญัในการกูว้ิกฤต
สังคายนาคร้ังนั้นด้วย เพราะฉะนั้ นเมืองปาฐาน่าจะมีบทบาทในด้านการปกครองและเศรษฐกิจ
พอสมควร จนเจา้ผูป้กครองแควน้ให้ความส าคญั(ดูเหมือนวา่ผูป้กครองเมืองปาฐาน่าจะมีเช้ือสายโลหิต
ผกูพนัธ์กบัเจา้ผูป้กครองแควน้ดว้ย-ผูว้จิยั) 

http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270917


 

 

 ๑๒ 

หลงัจากทรงปราศรัยและตรัสถามเร่ืองราวต่างๆกบัภิกษุเหล่านั้นแลว้ พระผูมี้พระภาคเจา้
ทรงปรารภถึงความล าบากและปัญหาต่างๆ๗ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้เหตุในประเด็น
ปัญหาทรงมีพระพุทธานุญาต จึงตรัสเรียกภิกษุมาประชุมกนั แลว้ทรงอนุญาตวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตเพื่อใหก้รานกฐินแก่ภิกษุทั้งหลายผูอ้ยูจ่  าพรรษาแลว้๘  

พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงอนุญาตใหภิ้กษุผูอ้ยูจ่  าพรรษาครบไตรมาส แลว้กรานกฐิน เม่ือผูไ้ด้
กรานกฐินแลว้  และยงัอยูใ่นเทศกาลกฐินจะไดรั้บอานิสงส์ ๕ ประการ คือ 

(๑) อนามน ตจาโร เท่ียวไปไม่ตอ้งบอกลาภิกษุท่ีมีอยูใ่นท่ีนั้นได ้โดยไม่ถูกปรับอาบติั
ตามสิกขาบทท่ี ๖ แห่งอเจลกวรรค ปาจิตติยกณัฑ์๙ 

(๒) อสมาทานจาโร เท่ียวจาริกไปไม่ตอ้งถือเอาไตรจีวรไปทั้งหมดก็ได ้โดยไม่ถูกปรับ
อาบติัตามสิกขาบทท่ี ๒ แห่งจีวรวรรค (ท่ี ๑) นิสสัคคียก์ณัฑ์๑๐  

(๓) คณโภชน  ฉนัคณโภชน์ ได ้โดยไม่ถูกปรับอาบติัตามสิกขาบทท่ี ๒ แห่งโภชนวรรค (ท่ี 
๔) ปาจิตติยกณัฑ์๑๑  

                                                           
๗สมนฺต.หนา้ ๓๐๘-๓๐๙.;- ความล าบากและปัญหาต่างๆคือยงัอยูใ่นช่วงฤดูฝน มีน ้ าท่วมทัว่ไป

ยงัอยูใ่นช่วงเก็บเก่ียวการเพาะปลูก,จีวรเก่า-เน้ือยหยาบ-หนา-หุม้น ้าจนหนกัและอ่ืนๆอีกมากมาย 
๘ว.ิม.. ๕/๙๕-๙๖/๑๒๙–๑๓๐.;-อนุชานามิ ภิกฺ ขเว วสฺ ส  วตฺุ ถาน  ภิกฺ ขนู  กฐิน  อตฺ

ถริต . 
๙ว.ิมหา. ๒/๕๔๗–๕๕๔/๖๐๐–๖๐๗(มมร);-พระบญัญติัและอนุบญัญติัมีใจความวา่ “ภิกษุ

รูปใดรับนิมนต์ฉันในท่ีแห่งหน่ึง กลบัภิกขาจารไป ณ ท่ีต่าง ๆ โดยไม่บอกลาพระภิกษุท่ีมีอยู่ใน
อาวาสนั้นทั้งก่อนและหลงัภตัตาหาร ถูกปรับอาบติัปาจิตตีย ์ยกเวน้อยูใ่นจีวรทานสมยั หรือจีวรกาล
(ช่วงทรงมีพระพุทธานุญาตใหแ้สวงหาผา้มาท าจีวร/เขตอานิสงส์กฐิน)” 

๑๐ว.ิมหา. ๒/๔๗๕–๔๘๕/๔๕๗–๔๖๖(มมร);-พระบญัญติัและอนุบญัญติัมีใจความวา่  “ถา้
ภิกษุรูปใดอยูป่ราศจากไตรจีวร แมร้าตรีเดียว ถูกปรับอาบติันิสสัคคียปาจิตตีย ์ยกเวน้อยูใ่นจีวรทาน
สมยั หรือจีวรกาล(ช่วงทรงมีพระพุทธานุญาตให้แสวงหาผา้มาท าจีวร/เขตอานิสงส์กฐิน) หรือจีวร
สูญหาย  จีวรช ารุดจนใช้ไม่ได้  ไฟไหม้จนเสียหาย โจรชิงไป ภิกษุถือวิสาสะไป ภิกษุรูปนั้น
วกิลจริต หรือภิกษุรูปนั้นไดรั้บสมมติจีวราวปิวาส..” 

๑๑วิ.มหา.๒/๑–๓๑/๖๙๓–๗๔๑(มมร);การเท่ียวไปขอภตัตาหารกบัชาวบา้นแลว้มาฉันรวมกนั
เหมือนคนขอทานหรือฝูงแร้ง เป็นเร่ืองราวของพระเทวทตักบัพรรคพวกท่ีเป็นตน้เหตุแห่งพระบญัญติั 
โดยมีใจความแห่งพระบญัญติัและอนุบญัญติัวา่ “ถูกปรับอาบติัปาจิตตีย ์เพราะรับและฉนัอาหารท่ีทายก
นิมนต์โดยระบุช่ือ มารวมกนัเป็นหมู่ตั้งแต่ ๔ รูปข้ึนไป ยกเวน้อยู่ในจีวรทานสมยั หรือจีวรกาล(ช่วง



 

 

 ๑๓ 

(๔) ยาวทตฺถจีวร  เก็บอติเรกจีวรไวไ้ดต้ามปรารถนาโดยไม่ถูกปรับอาบติัตามสิกขาบทท่ี ๑ 
แห่งจีวรวรรค (ท่ี ๑) นิสสัคคิยกณัฑ์๑๒ 

(๕) โย จ ตตฺถ จีวรุป ปาโท โส เนส  ภวิสฺสติ จีวรลาภเกิดข้ึนในอาวาสนั้น จกัเป็นของ
ไดแ้ก่พวกเธอ ผูไ้ดก้รานกฐินแลว้๑๓  

ดงันั้นเร่ืองราวความเป็นมาของกฐินนั้น พระพุทธเจา้ทรงประทานเองไม่มีผูใ้ดมาทูลขอแต่
ประการใดซ่ึงเป็นไปตามพุทธประเพณี๑๔ โดยมีใจความท่ีพระอรรถกถาจารยข์ยายความเพิ่มเติมวา่“ 
เร่ืองกรานกฐิน อนัพระพุทธเจา้ทุกพระองคท์รงบญัญติัแลว้ ดงันั้น(พระพุทธเจา้ในยุคปัจจุบนัน้ี)จึง
มีพระประสงคจ์ะทรงอนุญาตการกรานกฐิน(อง).....”๑๕ เม่ือบรรดาภิกษุปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้
ไดถู้กตอ้ง ย่อมไดรั้บอานิสงส์ ๕ ประการตามท่ีกล่าวมาแลว้ โดยมีขอ้ก าหนดว่าบรรดาภิกษุท่ีได้
กรานกฐินแล้วและยงัอยู่ในเขตอานิสงส์กฐิน ๕ เดือนคือ ตั้งแต่วนัแรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ค ่า ถึงข้ึน 
๑๕ ค ่า เดือน ๔ ของปีถดัไป(ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม) เม่ือส้ินสุดกาลน้ีแลว้ ถือวา่
ส้ินเขตอานิสงส์กฐินโดยปริยาย 
 

๒.๓ ค าจ ากดัความและความหมาย 
๒.๓.๑ พระไตรปิฎก  

                                                                                                                                                                      

ทรงมีพระพุทธานุญาตให้แสวงหาผา้มาท าจีวร/เขตอานิสงส์กฐิน) อาพาธ เดินทางไกล โดยสารไปทาง
เรือ มีการประชุมใหญ่ หรือคราวภตัของสมณะ(นกับวชท าภตัตาหารมาถวายเอง)” 

๑๒ว.ิมหา. ๒/ ๑-๙/๖๙๓-๗๒๘(มมร); พระบญัญติัและอนุบญัญติัมีใจความ “ถูกปรับอาบติั
นิสสัคคียปาจิตตีย ์เพราะใช้อติเรกจีวรเกิน ๑๐ วนั  ยกเวน้อยู่ในจีวรทานสมยั หรือจีวรกาล (ช่วง
ทรงมีพระพุทธานุญาตใหแ้สวงหาผา้มาท าจีวร/เขตอานิสงส์กฐิน) หรือจีวรสูญหาย  จีวรช ารุดจนใช้
ไม่ได ้ ไฟไหมจ้นเสียหาย โจรชิงไป ภิกษุถือวสิาสะไป วกิปั สละใหไ้ป หรือภิกษุรูปนั้นวกิลจริต”  

๑๓วิ.ม.๕/๑๖๕/๒๐๕-๒๐๗;-สาระส าคญัของพระพุทธานุญาตน้ีตอ้งการให้พระภิกษุจ า
พรรษาอยูว่ดัใดวดัหน่ึงเพียงแห่งเดียวจนครบไตรมาสพร้อมไดก้รานกฐิน เม่ือลาภสักการะต่างๆเกิด
ในวดันั้นยอ่มมีสิทธิเท่าๆกนั ส่วนผูจ้  าพรรษาอยูว่ดัอ่ืนยอ่มไม่มีสิทธิไดรั้บส่วนแบ่ง.ยงัมีความหมาย
ไปถึงพระภิกษุจ าพรรษาอยูว่ดัใดวดัหน่ึง ไม่ครบไตรมาสหรือไม่เขา้พรรษายอ่มไม่ไดรั้บอานิสงส์
ตามพระพุทธานุญาตน้ี. 

๑๔ว.ิม.. ๕/๙๕/๑๒๘-๑๒๙. 
๑๕ตติยสมนฺต. หนา้ ๓๐๘-๓๐๙. 



 

 

 ๑๔ 

จากการศึกษาคน้ควา้ในพระไตรปิฎกนั้นไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวกฐินไวห้ลายแห่ง แต่ไม่พบ
ความหมายและค าจ ากดัความหรืออธิบายความหมายเอาไวน้อ้ยมาก เช่น 

ในพระวินัยปิฎก  มหาวรรค หัวข้อกฐินขนัธกะ เน้ือหาส่วนใหญ่กล่าวถึงหลกัการของ
กระบวนการในกิจกรรมเก่ียวกบัเร่ืองผา้กฐิน ไม่ไดใ้ห้ความหมายและค าจ ากดัความหรืออธิบาย
ความหมายใด ๆ เอาไว้๑๖ 

ในพระวนิยัปิฎก ปริวาร หวัขอ้กฐินเภทเน้ือความเป็นการขยายสาระในหวัขอ้กฐิน- ขนัธกะ
ให้ชัดเจนข้ึนเท่านั้น ไม่ได้ให้ความหมายและค าจ ากัดความหรืออธิบายความหมายใดๆเอาไว้
เช่นกนั๑๗ 

ในพระวนิยัปิฎก  จุลวรรค หวัขอ้ขุททกวตัถุขนัธกะ ก็ไม่พบความหมายและค าจ ากดัความ
หรืออธิบายความหมายใดๆเอาไวเ้ช่นกนั กล่าวเพียงประโยชน์ของไมก้ฐินชนิดน้ี น าไปใชเ้ก่ียวกบั
จีวรอยา่งไรหรือใชท้  าอะไรเท่านั้น๑๘  

แต่พบเน้ือหาของค าวา่ “กฐิน” มีลกัษณะให้ความหมายเอาไวป้รากฏอยูใ่นพระสุตนัตปิฎก 
ขุททกนิกาย๑๙  แหล่งเดียวเท่านั้นวา่ “ลกัษณะเป็นตน้ไมมี้ใบละเอียด มีหนาม มีแก่นแข็ง ขนาดนก
หวัขวานเจาะหวัสมองอาจแตกตายได”้  

๒.๓.๒ อรรถกถา 
จากการส ารวจในคมัภีร์ประเภทอรรถกถาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยไดพ้บเร่ืองราวกฐิน

หลายแห่ง และพบความหมายและค าแปลหรืออธิบายความหมายเอาไวซ่ึ้งเป็นลกัษณะขยายความ
เพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่ชดัเจนของคมัภีร์พระไตรปิฎก โดยให้ค  าจ  ากดัความและความหมายของค า
วา่ “กฐิน” ไวว้า่๒๐  

“ไมส้ะดึง”  ในขอ้ความวา่ เล่าสืบต่อกนัมาวา่อดีตกาลในยุคปทุมุตตรพุทธเจา้ ก็ไดท้รงท ากฐิน
วตัร มีพระสุชาตเถระซ่ึงเป็นอคัคสาวกไดช่้วยจบัไมก้ฐินเพื่อขึงเยบ็จีวร ไมช้นิดน้ีเรียกวา่ “ไมส้ะดึง” 

๒.๓.๓  ฎกีา 

                                                           
๑๖ว.ิ มหา. ๕/๙๕-๑๒๗/๑๒๘-๑๕๖. 
๑๗ว.ิ ป. ๘/๑๑๒๕-๑๑๖๐/๔๖๖-๔๘๓. 
๑๘ว.ิจุ. ๗/๕๙- ๗๑/๑๙-๒๓. 
๑๙ขทฺุทก. ๑๙/๒๖๙–๒๗๐/๗๙. 
๒๐สมนฺต.  หนา้ ๘๙-๙๑ (มมร.). 



 

 

 ๑๕ 

ส่วนในสารัตถทีปนีฎีกา ให้ความหมายของค าว่า “กฐิน” ไวว้่า “มัน่คง” เพราะสามารถ
กระท าอานิสงส์ ๕ ประการไวภ้ายในเขตของตนคือตั้งแต่กรานกฐินเสร็จ จนถึงกลางเดือน ๔ 
(กฐินนฺติ ปญฺจานิส เส อนฺโต กรณสมตฺถตาย ถิรนฺติ อตฺโถ)๒๑ 

๒.๓.๔  ส่วน “กฐิน” ตามนัยแห่งพจนานุกรมและทศันะของท่านผู้รู้ ไดใ้ห้ความหมายและ
ค าจ ากดัความไว ้ดงัต่อไปน้ี 

๑) พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ค  าจ  ากดัความและความหมาย
ของค าวา่ “กฐิน” ไวว้า่๒๒  

กฐิน (กะถิน,กถินะ) น. ผา้พิเศษท่ีพระพุทธเจา้ทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆเ์ฉพาะกฐิน
กาลตามศพัทแ์ปลวา่ “ไมส้ะดึง” คือ กรอบไมส้ าหรับขึงผา้ท่ีจะเยบ็เป็นจีวร (wooden frame) 

๒) อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้ให้ค  าจ  ากัดความและความหมายของค าว่า 
“กฐิน” ไวใ้นพจนานุกรมศพัทพ์ระพุทธศาสนา ไทย-องักฤษ องักฤษ-ไทย๒๓ วา่ 

(๑) กฐิน น. ไมส้ะดึง, ไมแ้บบส าหรับเอาผา้ลาดลงไปแลว้ตดัผา้ตามไมแ้บบ
นั้น แมใ้นเวลาเยบ็ จะเยบ็ผา้ตามไมแ้บบนั้นก็ได ้เม่ือพน้ฤดูท าจีวรแลว้ ก็ร้ือไมแ้บบนั้นเก็บไวใ้ชอี้ก
ในปีต่อไป 

(๒)  ฐิน น. ช่ือของพิธีกรรมทางศาสนาคือการถวายผา้ประจ าปีแก่พระสงฆ์ท่ี
อยูจ่  าพรรษาครบ ๓ เดือน ฤดูกฐินนบัตั้งแต่วนัแรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ จนถึงวนัข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน ๑๒ 
รวมระยะกาล ๑ เดือน กล่าวคือฤดูฝนมี ๔ เดือน เป็นฤดูจ าพรรษา ๓ เดือน ท่ีเหลืออีก ๑ เดือน เป็น
ฤดูถวายผา้กฐิน. เม่ือสงฆไ์ดรั้บผา้กฐินแลว้จะตอ้งท าความตกลงกนัวา่ จะถวายแก่ภิกษุรูปใดก่อน 
คร้ันแลว้จึงช่วยกนัท าใหเ้ป็นจีวร ใหส้ าเร็จในวนันั้น. 

๓) พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความและความหมายของค าว่า 
“กฐิน” ไวใ้นพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัทว์า่๒๔ 

                                                           
๒๑สารตฺถ.ฎีกา, หนา้๓๒๔. 
๒๒ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษทั นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส์ จ  ากดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๕. 
๒๓สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ,อังกฤษ-อังกฤษ,

(กรุงเทพมหานคร : เกษมบรรณกิจ, ๒๕๑๔), หนา้๕-๖. 
๒๔พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษทั เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมส โปรดกัส์ จ  ากดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๑-๖. 



 

 

 ๑๖ 

กฐิน แปลวา่ ไมส้ะดึง (กฐิน หรือ กฐินะค าน้ี ) เป็นช่ือไมช้นิดหน่ึง ซ่ึงเป็นอุปกรณ์
ส าหรับขึงผา้ มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมส าหรับขึงผา้ให้ตึง เพื่อเยบ็ท าเป็นจีวร ในภาษาไทยท่านเรียก
ไมช้นิดน้ีวา่ “ไมส้ะดึง”  

๔) พระกติติญาณโสภณ ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความและความหมายของค าวา่“กฐิน” และ
ค าท่ีเก่ียวกบั “กฐิน” ไวใ้นหนงัสือกฐินสะดวกวา่๒๕ “กฐิน” ในปัจจุบนัมีความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกนั
อยูห่ลายความหมาย ดงัน้ี  

(๑) กฐินท่ีเป็นช่ือของกรอบไม้ กรอบไม้แม่แบบส าหรับท าจีวร ซ่ึงอาจ
เรียกว่าสะดึงก็ไดเ้น่ืองจากในคร้ังพุทธกาลการท าจีวรให้มีรูปลกัษณะตามท่ีก าหนดกระท าไดโ้ดย
ยาก จึงตอ้งท ากรอบไมส้ าเร็จรูปไว ้เพื่อเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการท าเป็นผา้นุ่งหรือผา้ห่ม หรือผา้ห่ม
ซ้อนท่ีเรียกวา่จีวรเป็นส่วนรวม ผืนใดผืนหน่ึงก็ได ้ในภาษาไทยนิยมเรียก ผา้นุ่ง วา่ สบง(อนัตรวา
สก), ผา้ห่ม วา่ จีวร(อุตตราสงค)์ และผา้ห่มซอ้น วา่ สังฆาฏิ 

การท าผา้โดยอาศยัแม่แบบเช่นน้ี คือ ทาบผา้ลงไปกบัแม่แบบแลว้ตดัเยบ็ยอ้ม 
ท าให้เสร็จในวนันั้นดว้ยความสามคัคีของสงฆ์ เป็นการร่วมใจกนัท ากิจท่ีเกิดข้ึนและเม่ือท าเสร็จ 
หรือพน้ก าหนดกาลแลว้ แม่แบบหรือกฐินนั้นก็ร้ือเก็บไวใ้ชใ้นการท าผา้เช่นนั้นในปีต่อ ๆ ไป การ
ร้ือแบบไมน้ี้เรียกวา่ เดาะ ฉะนั้น ค าวา่ กฐินเดาะ หรือ เดาะกฐิน จึงหมายถึงการร้ือไมแ้ม่แบบเพื่อ
เก็บไวใ้ชใ้นโอกาสหนา้  

(๒) กฐินท่ีเป็นช่ือของผา้ หมายถึง ผา้ท่ีถวายให้เป็นกฐินภายในก าหนดกาล ๑ 
เดือน นบัตั้งแต่วนัแรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ถึงวนัข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน ๑๒ ผา้ท่ีจะถวายนั้นจะเป็นผา้ใหม่ 
หรือผา้เทียมใหม่ เช่น ผา้ฟอกสะอาด หรือผา้เก่า หรือผา้บงัสุกุล คือผา้ท่ีเขาทิ้งแลว้ และเป็นผา้เป้ือน
ฝุ่ นหรือผา้ตกตามร้านก็ได ้ผูถ้วายจะเป็นคฤหสัถก์็ได ้เป็นภิกษุหรือสามเณรก็ได ้ถวายแก่สงฆแ์ลว้ก็
เป็นอนัใชไ้ด ้ 

(๓) กฐินท่ีเป็นช่ือของบุญกิริยา คือ การถวายผา้กฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผูจ้  า
พรรษาอยูใ่นวดัใดวดัหน่ึงครบ ๓ เดือน เพื่อสงเคราะห์ผูป้ระพฤติปฏิบติัชอบให้มีผา้นุ่งหรือผา้ห่ม
ใหม่ จะไดใ้ชผ้ลดัเปล่ียนของเก่าท่ีจะขาดหรือช ารุด การท าบุญถวายผา้กฐิน หรือท่ีเรียกวา่ ทอดกฐิน 
คือทอดหรือวางผา้ลงไปแลว้กล่าวค าถวายในท่ามกลางสงฆ ์เรียกไดว้า่เป็น กาลทาน คือ การท าบุญ
กฐินตอ้งท าและน าไปถวายในกาลเวลาท่ึพระพุทธองค์ทรงบญัญติัไวพ้ระวินัยเท่านั้น(ตั้งแต่ออก
พรรษาไป ๑ เดือนหรือตั้งแต่แรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ถึง ๑๕ ค ่าเดือน ๑๒ การถวายก่อนหน้านั้น หรือ
หลงัจากนั้นไม่เป็นกฐินท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์จึงถือวา่มีโอกาสท าไดย้าก)  

                                                           
๒๕พระกิตติญาณโสภณ, กฐินสะดวก, (ขอนแก่น : คลงันานาธรรม จ ากดั, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๑-๑๒.  



 

 

 ๑๗ 

 
 
แต่มีขอ้ยกเวน้ไวพ้ิเศษส าหรับบุคคลผูมี้สิทธ์ิท าบุญกฐินนอกเทศกาลท่ีก าหนด

ได้ บุคคลดังกล่าวคือ พ่อคา้วานิชย ์หมอผึ้ง หมอตาล ต ารวจ ทหาร หญิงมีครรภ์ ควาญช้าง ค า
จ  าพวกน้ีมีชีวิตท่ีเส่ียงต่อความตายมากท่ีสุด ไม่ไวใ้จในชีวิตของตวัเอง แต่มีจิตในศรัทธาอยาก
ท าบุญกฐินมาก จึงได้น าปัจจยัและส่ิงของท่ีจะท าบุญกฐินเป็นจ านวนท่ีเพียงพอฝากไวก้บัญาติพี่
นอ้งและสั่งความไวว้า่ ถา้มีโอกาสมาท าบุญกฐินดว้ยตนเองได้ ขอให้น าปัจจยัและส่ิงของทั้งหมดน้ี
ไปด าเนินการท าบุญกฐินตามฤดูกาลในปีน้ีแทนด้วย ญาติพี่น้องผูรั้บฝาก เม่ือถึงฤดูกาลก็ได้
ด าเนินการท าบุญกฐินจนส าเร็จเรียบร้อยทุกประการ๒๖  

บุคคลจ าพวกดงัท่ีวา่มาน้ีช่ือวา่ เป็นบุคคลพิเศษ ท าบุญกฐินนอกฤดูกาลได้ แต่
เม่ือท าและถวายจริง ๆ ก็ท  าและถวายในฤดูกาลท่ีปรากฏในพระวินยันัน่เอง เพราะมีคนอ่ืนท าและ
ทอดถวายแทน ผา้ท่ีถวายก่อนก าหนดถึงฤดูกาลในการด าเนินการท าบุญกฐินนั้นก็คือ อจัเจกจีวร
นั้นเอง ตามสิกขาบทท่ี ๘ แห่งปัตตวรรค นิสสัคคีย ปาจิตติยกณัฑ ์

(๔) กฐินท่ีเป็นช่ือของสังฆกรรม คือ กิจกรรมน้ีก็จะตอ้งมีการสวดประกาศ
ขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสงฆ ์ในการมอบผา้กฐินให้แก่ภิกษุรูปใดและช่วยกนัท าจีวร ทั้งน้ี
เพราะในสมยัพุทธกาลการหาผา้ การท าจีวรท าไดโ้ดยยาก ไม่ทรงอนุญาตใหเ้ก็บสะสมผา้ไวเ้กิน ๑๐ 
วนั แต่เม่ือไดช่้วยกนัท าสังฆกรรมเร่ืองกฐินแลว้อนุญาตให้แสวงหาผา้และเก็บไวท้  าเป็นจีวรไดจ้น
ตลอดฤดูหนาว คือ จนถึงวนัข้ึน ๑๕ ค ่าเดือน ๔  

                                                           
๒๖วิ.มหา.๒/๑๖๑-๑๖๔/๑๐๙๘-๑๑๐๙(มมร);-สมเด็จพระมหาสมณเจา้ฯ,นวโกวาท (ฉบับ

ประชาชน), (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘), หน้า๑๒๑-๑๒๒;  อจัเจกจีวร
หมายถึงผา้รีบด่วนจ าเป็นตอ้งถวายก่อนออกพรรษา มีความเป็นมาโดยย่อวา่ อ ามาตยค์นหน่ึงตอ้ง
ไปราชการทพั จึงปรารถนาจะถวายผา้จ าน าพรรษา(ก่อนออกพรรษา) แต่บรรดาภิกษุไม่กล้ารับ
เพราะยงัอยู่ในพรรษา อ ามาตยเ์กิดความน้อยใจ เม่ือทรงทราบจึงทรงอนุญาตว่า “เราอนุญาตเพื่อ
รับอจัเจกจีวรแลว้เก็บไว”้  บรรดาภิกษุถือโอกาสแห่งพุทธานานุญาตน้ีรับอจัเจกจีวรตามความพอใจ 
พระองค์จึงทรงบญัญติัสิกขาบท(ท่ี๘เพิ่มเติม)ว่า “ภิกษุรับและก็บอจัเจกจีวรไดต้ลอดจีวรกาล แต่
เม่ือพน้ช่วงจีวรกาลไปแลว้ พึงรับและก็บอจัเจกจีวรไดเ้พียง ๑๐ วนัเท่านั้น ถา้เก็บไวเ้กิน ๑๐ วนั 
ตอ้งถูกปรับอาบติันิสสัคคียปาจตตีย”์ (หมายความวา่ถา้ไม่ไดก้รานกฐิน ก็สามารถเก็บไวไ้ดเ้พียงส้ิน
ฤดูฝนหรือ ๑ เดือนเท่านั้นตั้งแต่วนัออกพรรษา แต่ถา้ไดก้รานกฐิน ก็สามารถเก็บไวไ้ดอี้ก ๕ เดือน 
หรือจนถึงวนักฐินเดาะ) 



 

 

 ๑๘ 

 
๕) สุรชา เทวกุล ไดใ้หค้  าจ  ากดัความพร้อมอธิบายของค าวา่ “กฐิน” เป็นภาองักฤษ

ไวใ้นหนงัสือ140 Essay and Letters for Advanced Students วา่ ตามพระบาลี หมายถึง กรอบไม้
ส าหรับเยบ็ผา้ ส่วนพุทธศาสนิกชนไทย หมายถึง การถวายผา้จีวรแก่พระภิกษุสงฆห์ลงัออกพรรษา
แลว้ (Kathina is a Pali word meaning wooden frame for sewing cloth. For the Thai Buddhists, it is 
a presentation of robes to bhikkhus after the Buddhist Lent.)๒๗ 

๒.๓.๕ ความหมายทีเ่กีย่วกบักฐิน 
นอกจากน้ียงัมีค าท่ีเก่ียวกบั “กฐิน” หลายค า เช่น อปโลกน์กฐิน ทอดกฐิน องคก์ฐิน เคร่ือง

กฐิน บริวารกฐิน 
ค าวา่ อปโลกน์ แปลวา่ การบอกเล่า, ปรึกษา คือ การบอกกล่าวต่อท่ีประชุมเพื่อให้รับทราบ

พร้อมกนั หรือขอความเห็นร่วมกนัในกิจกรรมบางอย่างของส่วนนรวมในท่ีประสงฆ์ไม่ตอ้งตั้ง
ญตัติ๒๘  

อปโลกน์ หมายถึง การท่ีภิกษุรูปใดรูปหน่ึงเสนอข้ึนในท่ีประชุมสงฆถ์ามความเห็นชอบวา่
ควรมีการกรานกฐินหรือไม่ เม่ือเห็นชอบร่วมกนัแล้วจึงหารือกนัต่อไปว่า ผา้ท่ีท าส าเร็จแล้วควร
ถวายแก่ภิกษุรูปใด การปรึกษาหารือการเสนอความเห็นเช่นน้ี เรียกว่า อปโลกน์ (อ่านวา่ อะ-ปะ-
โหลก) หมายถึง การช่วยกนัมองดูว่าจะสมควรอย่างไร เพียงเท่าน้ีใช้ไม่ได ้เม่ืออปโลกน์เสร็จแลว้
ตอ้งสวดประกาศเป็นการสงฆ ์จึงนบัวา่เป็นสังฆกรรมเร่ืองกฐิน  

ค าว่า ทอด ก็คือ การถวายหรือน าผา้ตามพุทธานุญาตท่ีว่าด้วยกฐินไปวางไวต่้อหน้า
พระภิกษุสงฆ์อย่างน้อยไม่ต ่ากว่า ๕ รูปข้ึนไปตามคตินิยมของพุทธศาสนิกชนไทย โดยมิได้
เฉพาะเจาะจงแก่รูปใด แลว้แต่พระสงฆท์่านจะมอบหมายใหก้นัเอง จึงมีช่ือเรียกเตม็ ๆ วา่ทอดกฐิน  

ทอดกฐินก็คือ น าผา้กฐินไปวางไวต่้อหนา้สงฆอ์ยา่งนอ้ยตอ้งมี ๕ รูป ท าไมอยา่งนอ้ยตอ้งมี 
๕ รูป ถึงจะรับหรือทอดกฐินได ้น่าจะดว้ยเหตุผลแห่งวินยักรรมท่ีว่าเพราะเป็นผูค้รองกฐินเสียรูป
หน่ึง เหลืออีก ๔ รูป จะไดค้รบเป็นองคส์งฆ ์มากกวา่ ๕ รูปข้ึนไปถูกตอ้งตามวินยักรรม ถา้นอ้ยกวา่ 

                                                           
๒๗สุรชา เทวกุล, 140 Essay and Letters for Advanced Students, (กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๔), หนา้ ๒๕๕-๒๕๗. 
๒๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อา้งแลว้, 

หนา้ ๓๒๐.  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit


 

 

 ๑๙ 

๔ รูปหรือ ๔ รูป ใชไ้ม่ได ้ไม่ถูกตอ้งตามวินยักรรม๒๙ เหตุผลในเร่ืองน้ีจะวิเคราะห์รายละเอียดใน
บทท่ี ๔ ต่อไป 

การท่ีผู ้มีศรัทธาน าผ้าไปถวายพระภิกษุในภายหลังว ันออกพรรษา  ซ่ึงเรียกกันว่า 
“ทอดกฐิน” นั้นตามหลกัการ พระภิกษุท่ีจ  าพรรษาในอาวาสนั้นจะตอ้งมีสามคัคี จะถือวา่ธุระไม่ใช่
ไม่ได ้จะถูกปรับอาบติั ถา้ไม่ช่วยกนัท า จะตอ้งร่วมมือกนัท า น าผา้นั้นมาตดัเยบ็ยอ้มให้เสร็จในวนั
เดียวกัน การท่ีต้องเย็บยอ้มจีวรผืนใหญ่ให้เสร็จในวนัเดียวนั้นเป็นงานหนักมาก และในยุคท่ี
เทคโนโลยียงัไม่เจริญจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดท่ีตอ้งใชไ้มส้ะดึงขึงผา้ในเวลาเยบ็ ฉะนั้น พิธีการถวาย
ผา้อยา่งน้ีจึงเรียกวา่ “กฐิน” 

ส่วนค าวา่ กราน แปลวา่ ลาด, กาง, หรือขึง 
ดงันั้น ค าว่า กรานกฐิน แปลว่า ขึงหรือกางไมส้ะดึง คือ การลาดผา้ หรือทาบผา้ลงไปกบั

กรอบไมส้ะดึงอนัเป็นแม่แบบเพื่อตดัเย็บท าเป็นจีวรผืนใดผืนหน่ึง ตามค าแปลและความหมาย
เดิม๓๐(กรานกฐิน=กฐินตัถารกรรม; กฐิน + อตัถาร + กรรม) 

ค าวา่ กฐินทุสสะ/กฐินจีวรทุสสะ แปลวา่ ผา้กฐิน คือ ผา้ท่ีสงฆ์ท าส าเร็จเป็นผืนผา้แลว้นั้น
ยกใหแ้ก่ภิกษุรูปหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัตรงตามพุทธานุญาต. 

กฐินทุสสะ/กฐินจีวรทุสสะก็คือ ผา้กฐินท่ีเกิดข้ึนด้วยอาศยัขึงหรือกางผา้ไปตามแบบไม้
สะดึง เม่ือส าเร็จเป็นผืนผา้แลว้ก็น าไปทอด/ถวายแก่พระภิกษุสงฆอ์ยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ ๕ รูปข้ึนไป 
ผูอ้ยูจ่  าพรรษาครบไตรมาส ณ วดัใดวดัหน่ึง  

กฐินนตัถาระ น. การกรานกฐิน ; การลาดผา้กฐินลงบนไมส้ะดึงหรือไมแ้บบ แลว้ท าจีวรให้
ส าเร็จ; การท าพิธีกฐินใหส้ าเร็จ. 

กฐินุทธาระ/กฐินุพภาระ (น.) การเดาะกฐิน คือ การเลิกลม้พิธีการกฐิน เพราะท าเสร็จแลว้ 
หรือเพราะไม่สามารถจะท าให้เสร็จได.้ แปลตามศพัทไ์ดแ้ก่ “การร้ือไมส้ะดึงออก” เพราะเลิกใชแ้ลว้ 

ค าวา่ “เดาะ” ในค าไทย หมายถึงร้าวจนจะหกั เช่นไมค้านเดาะ แขนเดาะ 
เดาะ ในท่ีน้ี หมายถึง การร้ือออก การถอนออก ใช้ในเร่ืองกฐินว่า เดาะกฐิน แปลว่า 

เสียหาย, ใชไ้ม่ได,้ หมดประโยชน์, หมดอานิสงส์(แปลออกมาจากภาษาบาลีวา่ อุพฺภาโร, อุทธาโร = 
ยกข้ึน, ยกเลิกหรือร้ือ) เม่ือเขา้กบัศพัทว์า่ เดาะกฐิน หรือกฐินเดาะ (= ก  ิ นุพฺภาโร, ก  ิ นุทฺธา
โร ) จึงแปลและมีความหมายวา่ ร้ือไมส้ะดึง, หมดโอกาสไดป้ระโยชน์จากกฐิน  

                                                           
๒๙สมนฺต. หนา้ ๒๒๙(มมร). 
๓๐ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อา้งแลว้, หนา้ ๕. 



 

 

 ๒๐ 

ดงันั้น เดาะกฐิน หมายถึง กฐินส้ินสุด อานิสงส์กฐินหมดเขต เป็นส านวนพระวินยั คือ
พระสงฆผ์ูไ้ดรั้บกฐินแลว้ยอ่มไดอ้านิสงส์ขอ้หน่ึงวา่ขยายเวลาท าจีวรออกไปไดอี้ก ๔ เดือน แต่หาก
ในระหว่างนั้นภิกษุหมดความกงัวลในอาวาสโดยออกจากวดัไปไม่คิดกลบัมาอีก และหมดความ
กงัวลในจีวร คือ ท าจีวรเสร็จแลว้หรือท าจีวรคา้งอยู ่ แต่เกิดเสียหายหรือหายไปจึงหมดหวงัท่ีจะได้
ผา้มาท าจีวรอีก เม่ือหมดกงัวลหมดหวงัเช่นน้ีเรียกวา่ เดาะกฐิน หรือกฐินเดาะ เท่ากบัร้ือไมส้ะดึง
แลว้ ขาดสิทธ์ิท่ีจะถือเอาประโยชน์จากการไดก้รานกฐิน๓๑ 

๒.๓.๖ สรุป 
กฐิน ตามความหมายเดิมโดยตรงเป็นช่ือของไมช้นิดหน่ึงท่ีคนไทยเราเรียก (แปล)ว่า ไม้

สะดึง ตน้กฐินหรือตน้ไมส้ะดึงตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น ลกัษณะเป็นตน้ไมมี้ใบละเอียด มี
หนาม มีแก่นแขง็ ขนาดนกหวัขวานเจาะหวัสมองอาจแตกตายได ้แต่เน่ืองจากภิกษุในสมยัพุทธกาล
ไม่ช านาญในการตดัเยบ็ และเคร่ืองจกัรก็ไม่มีใช้เช่นปัจจุบนัน้ี จึงตอ้งใช้ไมช้นิดน้ีเป็นแบบหรือ
กรอบส าหรับขึงผา้เพื่อ กะ ตดั เยบ็ จึงมีช่ือเรียกเต็ม ๆ วา่ กรานกฐิน ไมช้นิดน้ีน่าจะหาง่ายและใช้
กนัจนเป็นประเพณี วธีิน้ีสะดวกแก่พระภิกษุท่ียงัไม่ช านาญในการกะ ตดั เยบ็จีวร  

กฐิน ตามความหมายของพระพุทธานุญาต หมายถึงกิจกรรมท่ีประกอบด้วยผา้ บุคคล 
ขอ้ก าหนดและพิธีกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัจนสามารถท าให้ส าเร็จประโยชน์แก่พระภิกษุท่ีอยู่
ร่วมกนั 

แต่“กฐิน”หลงัยุคพุทธกาลจนถึงปัจจุบนัโดยเฉพาะในประเทศไทยมีผูช้  านาญ/ช่างในการ
ตดัเยบ็ จึงไม่ไดใ้ช้ไมส้ะดึงอยา่งโบราณ แต่ช่ือของกฐินก็ยงัคงอยูต่ามเดิม เพียงแต่กลายมาเป็นช่ือ
เรียกสังฆกรรมพิเศษอยา่งหน่ึง บางคร้ังใช้เรียกเป็นช่ือของผา้ บางคร้ังใชเ้รียกเป็นช่ือของสถานท่ี 
เป็นต้น  กฐินจึงกลายเป็นพิธีกรรมท่ีช่วยกันจัดท าผ้าท่ีทายกถวายมาให้เป็นจีวร จนถึงการ
อนุโมทนาของสงฆเ์ป็นท่ีสุด พิธีกรรมจะเร่ิมจากทกยกเป็นผูถ้วายผา้ใหแ้ก่สงฆ ์จากนั้นสงฆจ์ะมอบ
ผา้นั้นให้ภิกษุรูปหน่ึงซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นผูก้รานกฐิน ให้ส าเร็จไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือ
ภิกษุไดรั้บผา้จากสงฆ์กรานกฐินเสร็จแลว้ จึงบอกกล่าวให้ภิกษุทุกรูปอนุโมทนากฐินท่ีตนกราน
เสร็จแลว้ หลงัจากท่ีภิกษุทุกรูปอนุโมทนาแลว้ ยอ่มไดอ้านิสงส์ ๕ ประการเสมอกนัทุกรูป 

 
๒.๔ กระบวนการของกฐิน  

๒.๔.๑ หลกัการกรานกฐิน 

                                                           
๓๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อา้งแลว้, 

หนา้ ๑-๖. 



 

 

 ๒๑ 

เม่ือพระองค์ได้มีพระพุทธานุญาตเร่ืองกรานกฐินและหลังจากท่ีได้กรานกฐินแล้วก็จะ
ไดรั้บอานิสงส์แต่พระองคป์ระทานกระบวนการในการกิจกรรมเร่ืองน้ีเอาไวด้ว้ย 

เน่ืองจากกรานกฐินท่ีไม่ถูกตอ้งตามพุทธานุญาตและการกรานกฐินท่ีถูกตอ้งตามพุทธา
นุญาต เป็นหลกัการและเหตุผลท่ีจะไดรั้บหรือไม่ไดรั้บอานิสงส์ตามมา 

ก. ลักษณะกฐินที่กรานไม่ตรงตามพุทธานุญาตซ่ึงเรียกว่ากฐินไม่เป็นอันกราน (อนตัถตา
การ)๓๒ มี ๒๓ อยา่ง คือ 

๑. กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยอาการเพียงขีดรอย 
๒. กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยอาการเพียงซกัผา้ 
๓.  กฐินไม่เป็นอนักรานด้วยสักว่ากะจีวร(น จีวรจารณมต เตน อต ถต  โหติ ก

 ิน ) 
๔. กฐินไม่เป็นอนักราน ด้วยสักว่าตดั (น เฉทนมต เตน อต ถต  โหติ ก  ิน )

  
๕. กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยสักวา่เนา (น พนฺธนมต เตน อต ถต  โหติ ก  ิน ) 
๖. กฐินไม่เป็นอนักรานดว้ยสักวา่เยบ็ตามยาว(ลม้ตะเข็บ) (น โอวฏ ฏิกกรณมต

เตน อต ถต  โหติ ก  ิน ) 
๗. กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยสักว่าการติดห่วงผา้ (รังดุม) (น กณ ฑูสกรณมต เตน 

อต ถต  โหติ ก ิิน ) 
๘. กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยสักว่าเยบ็ผา้ดาม (น ทฬ หีกม มกรณมต เตน อต ถต  

โหติ ก  ิน ) 
๙. กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยอาการเพียงติดอนุวาต (ดา้นยาว)๓๓ 
๑๐. กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยอาการเพียงติดวงขอบ(ติดอนุวาตดา้นกวา้ง)๓๔(น ปริภณ

ฑกรณมต เตน อต ถต  โหติ ก ิิน , น อนุวาตกรณมต เตน อต ถต  โหติ ก ิิน )  
๑๑. กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยอาการเพียงเพิ่มผา้ดาม (น โอฏ เฏย ยกรณมต เตน 

อต ถต  โหติ ก  ิน ) 

                                                           
๓๒ว.ิม. ๕/ ๙๗/๑๓๐–๑๓๑. 
๓๓ว.ิอ. ๓/๓๔๕/๒๑๗.  
๓๓ว.ิอ. ๓/๓๔๕/๒๑๗.  
๓๔ว.ิอ. ๒/๓๖๘–๓๖๙/๔๑๐. 



 

 

 ๒๒ 

๑๒. กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยสักวา่จีวรท่ีใส่ลงในน ้ายอ้มมีสีเหมือนผา้กมัพล (น กม
พลมท ทนกรณมต เตน อต ถต  โหติ ก  ิน ) 

๑๓. กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยผา้ท่ีภิกษุท านิมิต (ไดม้า) (น นิมิต ตกเตน อต ถต  โหติ 
ก  ิน ) 

๑๔. กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยผา้ท่ีภิกษุท าการพูดเลียบเคียง (ไดม้า) (น ปริกถากเตน 
อต ถต  โหติ ก  ิน ) 

๑๕. กฐินไม่เป็นอนักรานด้วยผา้ท่ีภิกษุยืมเขามา(น กุก กุกเตน อต ถต  โหติ ก
 ิน ) 

๑๖. กฐินไม่เป็นอนักรานดว้ยผา้ท่ีภิกษุเก็บไวค้า้งคืน (น สน นิธิกเต อต ถต  โหติ ก
 ิน ) 

๑๗. กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยผา้ท่ีเป็นนิสสัคคีย ์(น นิส สค คิเยน อต ถต  โหติ  
ก  ิน ) 

๑๘. กฐินไม่เป็นอนักรานดว้ยผา้ท่ีภิกษุไม่ไดท้  ากปัปะ (พินทุ= ท าต าหนิ ) (น อกป ปก
เตน อต ถต  โหติ ก  ิน ) 

๑๙. กฐินไม่เป็นอนักราน (ดว้ยผา้อ่ืน) นอกจากผา้สังฆาฏิ (น อญฺ ต ร สง ฆาฏิยา 
อต ถต  โหติ ก  ิน ) 

๒๐. กฐินไม่เป็นอนักราน (ดว้ยผา้อ่ืน) นอกจากผา้อุตตราสงค ์(น อญฺ ต ร อุต ตรา
สง เคน อต ถต  โหติ ก  ิน ) 

๒๑. กฐินไม่เป็นอนักราน(ดว้ยผา้อ่ืน)นอกจากผา้อนัตรวาสก(น อญฺ ต ร อน ตร
วาสเกน อต ถต  โหติ ก  ิน ) 

๒๒. กฐินไม่เป็นอนักราน (ดว้ยผา้อ่ืน) นอกจากผา้อนัตรวาสก ท่ีท าเป็น ๕ ขณัฑ์ หรือ
เกินกวา่ ๕ ขณัฑ ์มีมณฑลและอฑัฒมณฑล อนัตดัเองในวนันั้นเท่านั้น (น อญฺ ต ร ปญ จเกน 
วา อติเรกปญ จเกน วา, ตทเหว สญ ฉิน เนน สมณ ฑลีกเตน อต ถต ) 

๒๓. กฐินไม่เป็นอนักราน เพราะเวน้จากบุคคลกราน (น อญ ต ร ปุค คลส
ส อต ถารา อต ถต  โหติ ก  ิน ) 

๒๔. กฐินไม่เป็นอนักรานโดยชอบ ถา้ภิกษุผูอ้ยู่นอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้น กฐินไม่
เป็นอนักรานแลว้ แมเ้พราะเหตุนั้น(น สม มา เจว อต ถต  โหติ ก  ิน ,ตญ เจ  นิส มฏ โ

  อนุโมทติ, เอวม ปิ อนต ถต  โหติ ก  ิน ) 



 

 

 ๒๓ 

ดว้ยการกระท าตามท่ีกล่าวมาแลว้ช่ือวา่กฐินไม่เป็นอนักรานโดยถูกตอ้ง(เอว   โข ภิก
ขเว อต ถต  โหติ ก  ิน ) 

เม่ือกล่าวโดยสรุปลกัษณะการกรานกฐินท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัการแห่งพระพุทธานุญาตก็คือ  
๑. วตัถุวบิติั ไดแ้ก่ผา้เป็นของวิบติัโดยวตัถุ ใชผ้า้ท่ีตอ้งห้าม ๓ ชนิดคือ ผา้ท่ีไดม้าโดยไม่มี

สิทธิ ผา้ท่ีไดม้าโดยอาการอนัมิชอบ และผา้ท่ีเป็นนิสสัคคียะ  
๒. กาลวบิติั ไดแ้ก่วบิติัโดยกาล คือช่วงเวลาท่ีมิใช่จีวรกาลท่ีทรงอนุญาตใหก้รานกฐินได ้ 
๓. กิริยาวิบติั ได้แก่วิบติัโดยการกระท า คือท าบุพพกรณ์ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ท าอะไรสัก

อย่างเลย ท าพิธีกรานไม่ถูกตอ้งตามขั้นตอนหรือไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ เช่นจะกรานดว้ยอนัตรวา
สกแต่กลบัไปกล่าวค ากรานดว้ยอุตตราสงคเ์ป็นตน้  

การกรานกฐิน ๓ อยา่งน้ีถือวา่ไม่ตรงตามพระพุทธานุญาต เพื่อจ าง่ายมีท่านผูรู้้ในภาษาบาลี
ไดเ้รียบเรียงเป็นกฐินอุทานคาถาไวว้า่ :-  

อุล ลิขิ โธวนา เจว  วจิารณญฺจ เฉทน ,          
พนฺธโนวฏ ฏิกณ ฑูส                              ทฬ หิกม มานุวาติกา,                 
ปริภณ ฑ  โอวฏ เฏย ย   มท ทนา นิมิต ตกถา, 
กุก กุ สน นิธิ นิส สค คิ นกป ปญฺ ต ร เต ตโย,              
อญฺ ต ร ปญ จาติเรเก                         สญ ฉิน เนน สมณ ฑลี, 
นาญฺ ต ร ปุค คลา สม มา นิส สีมโ นุโมทติ,                     
ก ิิน  อนต ถต  โหติ เอว   พุท เธน ภาสิต  ๓๕ 

ข. ส่วนกฐินที่ได้ช่ือว่ากระท าโดยถูกต้องลักษณะกฐินที่ตรงตามพุทธานุญาต ซ่ึงเรียกว่า
กฐินเป็นอนักราน (อตัถตาการ) ๓๖ มี ๑๗  อยา่งน้ี 

๑. กฐินเป็นอนักรานดว้ยผา้ใหม่ (อหเตน อต ถต  โหติ ก  ิน ) 
๒. กฐินเป็นอนักรานดว้ยผา้เทียมใหม่(อหตกป เปน อต ถต  โหติ ก  ิน ) 

                                                           
๓๕พระสุพจนมุนี(ผิน ธรรมประทีป),  กฐินกถา , อ้างแล้ว, หน้า๑๐ -๑๑; ค  าแปลว่า-

พระพุทธเจา้ทรงแสดงว่า กฐินไม่เป็นอนักราน เพราะเหตุเหล่าน้ีคือ เพียงการ ขีด ซัก กะ ตดั เนา 
เยบ็ตะเข็บ ติดลูกดุม ติดผา้รองรังดุม ท าอนุวาตดา้นยาว ท าอนุวาตดา้นกวา้ง เพิ่มผา้ดาม ยอ้มไม่ได้
สี  (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) ผา้ท่ีพูดแยม้พรายไดม้า ผา้ท่ีพูดเลียบเคียงไดม้า ผา้ท่ีขอยืม ผา้เป็นสันนิธิ ผา้
เป็นนิสสัคคีย ์เวน้จากการพินทุกปัปะ นอกจากจีวร ๓ ผืน เวน้จากการตดัเอง ให้มีมณฑล มีขณัฑ์
ตั้งแต่ ๕ ข้ึนไป เวน้จากการกรานของบุคคล ไม่กรานโดยชอบ พระภิกษุอยูน่อกสีมาอนุโมทนา. 

๓๖ว.ิม. ๕/๙๘ /๑๓๑ – ๑๓๒.  



 

 

 ๒๔ 

๓. กฐินเป็นอนักรานดว้ยผา้เก่า (ปิโลติกาย อต ถต  โหติ ก  ิน ) 
๔. กฐินเป็นอนักรานดว้ยผา้บงัสุกุล (ป สุกูเลน อต ถต  โหติ ก  ิน ) 
๕. กฐินเป็นอนักรานดว้ยผา้ท่ีตกตามร้านตลาด๓๗(อาปณิเกน อต ถต  โหติ  ก  ิน ) 
๖. กฐินเป็นอนักรานดว้ยผา้ท่ีภิกษุไม่ไดท้  านิมิตไดม้า (อนิมิต ตกเตน อต ถต  โหติ ก

 ิน )  
๗. กฐินเป็นอนักรานดว้ยผา้ท่ีภิกษุไม่ไดท้  าการพูดเลียบเคียงไดม้า (อปริกถา กเตน อต

ถต  โหติ ก  ิน ) 
๘. กฐินเป็นอนักรานด้วยผา้ท่ีภิกษุไม่ได้ยืมผูอ่ื้นมา(อกุก กุกเตน อต ถต  โหติ  ก

 ิน ) 
๙. กฐินเป็นอนักรานด้วยผา้ท่ีไม่ได้เก็บไวค้า้งคืน(อสน นิธิกเตน อต ถต  โหติ  ก

 ิน ) 
๑๐. กฐินเป็นอนักรานดว้ยผา้ท่ีไม่เป็นนิสสัคคียะ(อนิส สค คิเยน อต ถต  โหติ  ก

 ิน ) 
๑๑. กฐินเป็นอนักรานด้วยผา้ท่ีภิกษุท ากปัปะ(พินทุ)(กป ปกเตน อต ถต  โหติ  ก

 ิน ) 
๑๒. กฐินเป็นอนักรานดว้ยผา้สังฆาฏิ (สง ฆาฏิยา อต ถต  โหติ  ก น ) 
๑๓. กฐินเป็นอนักรานดว้ยผา้อุตตราสงค์ (อุต ตราสง เคน อต ถต  โหติ  ก

 ิน ) 
๑๔. กฐินเป็นอนักรานดว้ยผา้อนัตราวาสก(อน ตรวาสเกน อต ถต  โหติ  ก  ิน ) 
๑๕. กฐินเป็นอันกรานด้วยผา้ท่ีท าเป็น ๕ ขัณฑ์ หรือเกินกว่า ๕ ขัณฑ์ มีมณฑล

และอฑัฒมณฑล ท่ีตดัเองท าเสร็จในวนันั้นเท่านั้น (ปญ จเกน วา อติเรกปญ จเกน วา, ตทเหว        
สญ ฉิน เนน สมณ ฑลีกเตน อต ถต  โหติ ก  ิน )   

๑๖. กฐินเป็นอนักรานเพราะบุคคลกราน (ปุค คลส ส อต ถารา อต ถต  โหติ  ก
 ิน ) 

๑๗. กฐินเป็นอนัภกรานโดยชอบ โดยมีภิกษุผูอ้ยู่ในสีมาอนุโมทนากฐินนั้น (สม มา 
เจว อต ถต  โหติ ก  ิน , ตญ เจ สีมฏ โ  อนุโมทติ, เอวม ปิ อต ถต  โหติ  ก  ิน ) 

                                                           
๓๗ผา้ท่ีตกตามร้านตลาด คือ ผา้เก่าท่ีตกอยู่ขา้งประตูร้านตลาดซ่ึงมีผูเ้ก็บมาถวาย (วิ.อ. ๓/

๓๐๙/๑๙๘) 



 

 

 ๒๕ 

ดว้ยการกระท าตามท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ช่ือวา่กฐินท่ีไดก้รานโดยถูกตอ้ง เพราะกระท า
ครบทุกองคป์ระกอบ (เอว   โข ภิก ขเว  อต ถต  โหติ  ก  ิน ) 

ดงันั้น การกรานกฐินท่ีถูกตอ้งตามหลกัการแห่งพระพุทธานุญาต เม่ือกล่าวโดยสรุปก็คือ  
๑. ผา้เป็นของถึงพร้อมดว้ยวตัถุ  
๒. ถึงพร้อมดว้ยกาล  
๓. ถึงพร้อมดว้ยการกระท า  

ค. ผู้กรานกฐิน(ผู้ร่วมกระบวนการ) 
บุคคลท่ีไม่อาจกรานกฐินไดต้ามพุทธานุญาต ไดแ้ก่  

๑) บุคคลอยูน่อกสีมาอนุโมทนา  
๒) เม่ืออนุโมทนาไม่เปล่งวาจา  
๓) เม่ือเปล่งวาจาไม่ใหผู้อ่ื้นรู้  

ส่วนบุคคลท่ีกรานกฐินไดต้ามพุทธานุญาต ไดแ้ก่  
๑) บุคคลอยูใ่นสีมาอนุโมทนา  
๒) เม่ืออนุโมทนาเปล่งวาจา  
๓) เม่ือเปล่งวาจาใหผู้อ่ื้นรู้  
๒.๔.๒ แม่บทในการยกเลกิกฐิน(มาติกา ๘)  
นอกจากน้ีแลว้พระองคท์รงแสดงแม่บทหรือหวัขอ้ก าหนดในการเดาะกฐิน(เลิกหรือร้ือไม้

สะดึงออกได)้ คือ หมดเขตอานิสงส์กฐินซ่ึงถือวา่เป็นการส้ินสุดเขตจีวรกาล ขอ้แห่ง เรียกว่า มาติกา 
(หวัขอ้การเดาะกฐิน) โดยอยูใ่นข่าย ๘ ประการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งหมด คือ 

๑. ก าหนดดว้ยหลีกไป(ปกฺกมนฺติกา) : เดินทางไปท่ีอ่ืนไม่คิดจะกลบัมา  
๒. ก าหนดดว้ยจีวรท าเสร็จ(นิฏฺ านนฺติกา) : ท าจีวรเสร็จแลว้ 
๓. ก าหนดดว้ยตกลงใจ(สนฺนิฏฺ านนฺติกา) : ตั้งใจเลิกเร่ืองท าจีวร   
๔. ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย(นาสนนฺติกา) : จีวรท่ีก าลงัท าอยูท่  าเสียหายหรือหายเสีย 
๕. ก าหนดดว้ยไดย้ินข่าว(สวนนฺติกา) : จากไปดว้ยคิดจะกลบัมาอีก แต่ไดท้ราบข่าววา่ใน

วดัท่ีเธออยูน่ั้น เขาเลิกท ากนัแลว้  
๖. ก าหนดดว้ยส้ินหวงั(อาสาวจฺเฉทิกา) : หวงัวา่จะไดจี้วรแต่ก็ไม่สมหวงั 
๗. ก าหนดดว้ยล่วงเขต(สีมาติกฺกนฺติกา) : อยูน่อกเขตสีมา คือคิดจะกลบัมาท่ีวดันั้น จน

หมดสมยัของกฐิน   



 

 

 ๒๖ 

๘. ก าหนดดว้ยเดาะพร้อมกนั(สหุพฺภารา) : เม่ือพน้ก าหนดก็เป็นอนัเลิกกฐินร่วมกนัโดย
ปริยาย๓๘ 

๒.๔.๓  ค าอธิบายประเภทของการยกเลิกกฐิน (การเดาะกฐิน) บนพื้นฐานของแม่บท
(มาติกา ๘) 

ก. อาทายสัตตกะท่ี ๑ : วา่ดว้ยการเดาะกฐินดว้ยการถือจีวรหลีกไป ๗ กรณี 
ข.  สมาทายสัตตกะท่ี ๒ : วา่ดว้ยการเดาะกฐินดว้ยการน าจีวรติดตวัหลีกไป ๗ กรณี 
ค.  อาทายฉกักะท่ี ๓  :  วา่ดว้ยการเดาะกฐินดว้ยการถือจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ๖ กรณี 
ฆ. สมาทายฉกักะท่ี ๔  :  วา่ดว้ยการเดาะกฐินดว้ยการน าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ๖ กรณี 
ง. อาทายปัณณรสกะ  :  วา่ดว้ยการเดาะกฐินก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จเป็นตน้ ๑๕ กรณี 
จ. อานาสาโทผสักะ  :   วา่ดว้ยการเดาะกฐินเพราะความส้ินหวงั ๑๒ กรณี 
ฉ. อาสาโทผสักะ  :  วา่ดว้ยการเดาะกฐินเพราะความสมหวงั ๑๒ กรณี  
ช. กรณียโทผสักะ  :  วา่ดว้ยการเดาะกฐินเพราะมีธุระจ าเป็น ๑๒ กรณี 
ซ. อปวลิายนนวกะ  :  วา่ดว้ยการเดาะกฐินเพราะหวงัไดส่้วนจีวร ๙ กรณี 
ฌ. ผาสุวหิารปัญจกะ  :  วา่ดว้ยการเดาะกฐินเน่ืองจากอยูต่ามสบาย ๕ กรณี 

รายละเอยีดค าอธิบายการยกเลกิกฐิน (การเดาะกฐิน) บนพืน้ฐานของแม่บท(มาติกา ๘) 
อาทายสัตตกะที ่๑ : วา่ดว้ยการเดาะกฐินดว้ยการถือจีวรหลีกไป ๗ กรณี 
๑. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรท่ีท าเสร็จแลว้หลีกไปดว้ยคิดว่าจกัไม่กลบัมา การเดาะ

กฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยหลีกไป 
๒. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท า

จีวรผนืน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบัมาละ เธอใหท้ าจีวรผนืนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุ
นั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

๓. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัไม่ให้
ท าจีวรผนืน้ี จกัไม่กลบั การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๔. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท า
จีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบัแลว้ให้ท าจีวรผืนนั้น จีวรของเธอ ท่ีก าลงัท าอยูน่ั้นได้
เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย 

                                                           
๓๘ ว.ิม. ๕/๙๙ / ๑๓๓ – ๑๕๓. 



 

 

 ๒๗ 

 ๕. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไปดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยู่นอกสีมา ให้ท าจีวร
ผนืนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้ ไดย้นิข่าววา่ในอาวาสนั้น กฐินเดาะเสียแลว้ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
ก าหนดดว้ยไดย้นิข่าว 

๖. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไป ดว้ยคิดว่าจกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา ให้ท าจีวร
ผืนนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จ คิดว่าจกักลบัมา จกักลบัมา แลว้ล่วงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การ
เดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยล่วงเขต 

๗. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไปดว้ยคิดวา่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา ท าให้จีวรผืน
นั้น คร้ันท าจีวรเสร็จ คิดวา่จกักลบัมา จกักลบัมาแลว้กลบัมาทนักฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
พร้อมกบัภิกษุทั้งหลาย ๓๙ 

สมาทายสัตตกะที ่๒ : วา่ดว้ยการเดาะกฐินดว้ยการน าจีวรติดตวัหลีกไป ๗ กรณี 
๑. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าเสร็จแลว้หลีกไป ดว้ยคิดว่าจกัไม่กลบัมา การเดาะ

กฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยหลีกไป 
๒. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรหลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท า

จีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั เธอให้ท าจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

๓. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรหลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัไม่ให้
ท าจีวรผนืน้ี จกัไม่กลบั การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๔. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรหลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท า
จีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั เธอให้ท าจีวรผืนนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยู่นั้น ไดเ้สีย
หรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย 

๕. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรหลีกไป ดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา ให้ท าจีวร
ผนืนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้ ไดย้นิข่าววา่ ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว้ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
ก าหนดดว้ยไดย้นิข่าว 

๖. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรหลีกไป ดว้ยคิดว่าจกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา ให้ท าจีวร
ผนืนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้คิดวา่จกักลบัมา จกักลบัมาล่วงเขต 

๗. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรหลีกไป ดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยู ่ณ ภายนอกสีมา ให้
ท าจีวรผืนนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าจกักลับมา จกักลับมา แล้วกลบัมาทนักฐินกฐินเดาะ     
การเดาะของภิกษุนั้น พร้อมกบัภิกษุทั้งหลาย๔๐  

                                                           

๓๙ ว.ิม. ๕/๑๐๐/๑๓๒ – ๑๓๓. 



 

 

 ๒๘ 

อาทายฉักกะที ่๓ : วา่ดว้ยการเดาะกฐินดว้ยการถือจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ๖ กรณี 
๑. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรท่ีคา้งไวห้ลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอย่างน้ีว่า 

เราจกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้ท าให้จีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

๒. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป เธออยูน่อกสีมาเกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ 
จกัไม่ใหท้  าจีวรผนืน้ี จกัไม่กลบัมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๓. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ 
จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบัแลว้ให้ท าจีวรผืนนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยูน่ั้น
ไดเ้สียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย 

๔. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไปดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
ใหท้  าจีวรผนืนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้ ไดท้ราบข่าววา่ ในอาวาสนั้นกฐินเดาะแลว้ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยไดย้นิข่าว 

๕. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
ให้ท าจีวรผืนนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจักกลับมา จกักลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดาะ ณ 
ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยล่วงเขต 

๖. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
ให้ท าจีวรผืนนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้ คิดว่าจกักลบัมา จกักลบัมา แล้วกลบัมาทนักฐินเดาะ การ
เดาะกฐินของภิกษุนั้น พร้อมกบัภิกษุทั้งหลาย๔๑ 

 

สมาทายฉักกะที ่๔ : วา่ดว้ยการเดาะกฐินดว้ยการน าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ๖ กรณี 
๑. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ 

เราจกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละจกัไม่กลบั เธอให้ท าจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

๒. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ 
จกัไม่ใหท้  าจีวรผนืน้ี จกัไม่กลบัมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

                                                                                                                                                                      
๔๐ ว.ิม. ๕/๑๐๑/๑๓๔. 
๔๑ ว.ิม. ๕/๑๐๒/๑๓๕. 



 

 

 ๒๙ 

๓. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ 
จกัใหท้  าจีวรผนืน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้ให้ท าจีวรผืนนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยูน่ั้น 
ไดเ้สียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย 

๔. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
ให้ท าจีวรผืนนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้ ไดย้ินข่าวว่าในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว้ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยไดย้นิข่าว 

๕. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
ให้ท าจีวรผืนนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจักกลับมาจักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดาะ ณ 
ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้นก าหนดดว้ยล่วงเขต 

๖. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
ใหท้  าจีวรผนืนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้คิดวา่จกักลบัมา จกักลบัมา แลว้กลบัมาทนักฐินเดาะ การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น พร้อมกบัภิกษุทั้งหลาย๔๒ 

อาทายปัณณรสกะ : วา่ดว้ยการเดาะกฐินก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จเป็นตน้ ๑๕ กรณี 
ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไป เธออยูน่อกสีมาเกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวร

ผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบัมา เธอให้ท าจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ (๑) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัไม่ให้ท า
จีวรผนืน้ี จกัไม่กลบั การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ (๒) 
ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ 
ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้ให้ท าจีวรผืนนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยูน่ั้นไดเ้สียหรือหาย การ
เดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสีย หาย (๓)๔๓  

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยตั้งใจว่าจกัไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิด
ความคิดอย่างน้ีว่า จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ เธอให้ท าจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ (๔) 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยตั้งใจว่าจกัไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิด
ความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัไม่ใหท้  าจีวรผนืน้ี การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ (๕) 

                                                           
๔๒ว.ิม. ๕/๑๐๓/๑๓๖. 
๔๓ว.ิม. ๕/๑๐๔/๑๓๗. 



 

 

 ๓๐ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยตั้งใจว่า จกัไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิด
ความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัใหจี้วรผนืน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ แลว้ใหท้  าจีวรผนืนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยู่
นั้นไดเ้สียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย (๖)๔๔ 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไป ดว้ยไม่ตั้งใจ คือเธอไม่ไดคิ้ดวา่จกักลบัมา และไม่ได้
คิดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ 
จกัไม่กลบั เธอใหท้ าจีวรผนืนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ (๗) ๔๕ 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไปดว้ยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม่ไดคิ้ดวา่จกักลบัมา และไม่ได้
คิดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่จกัไม่ให้ท าจีวรผืนน้ี จกัไม่กลบั การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ (๘) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไปดว้ยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม่ไดคิ้ดวา่จกักลบัมา และไม่ได้
คิดว่าจกัไม่กลบัมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างน้ีว่า จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ี
แหละ จกัไม่กลบัแลว้ให้ท าจีวรผืนนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยู่นั้นได้หรือเสียหาย การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย (๙)๔๖ 
 ภิกษุไดก้รานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไปดว้ยคิดว่าจกักลบัมา เธออยู่นอกสีมาเกิดความคิด
อยา่งน้ีวา่จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั เธอให้ท าจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ (๑๐) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไปดว้ยตั้งใจวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิด
อยา่งน้ีวา่ จกัไม่ใหท้  าจีวรผนืน้ี จกัไม่กลบั การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ (๑๑) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไปดว้ยคิดว่าจกักลบัมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิด
อยา่งน้ีวา่ จกัใหท้  าจีวรผนืน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้ให้ท าจีวรผืนนั้น จีวรของเธอท่ี
ท าอยูน่ั้นไดเ้สียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย (๑๒) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไปดว้ยคิดว่าจกักลบัมา เธออยู่นอกสีมา ให้ท าจีวรผืน
นั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแล้ว ได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้น กฐินเดาะแล้ว การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
ก าหนดดว้ยไดย้นิข่าว (๑๓) 

                                                           
๔๔ว.ิม. ๕/๑๐/๑๓๗. 
๔๕สารัตถ.ฏีกา. ๓/๓๑๒/๔๐๖ (มมร). 
๔๖ว.ิม. ๕/๑๐๖/๑๓๗–๑๓๘. 



 

 

 ๓๑ 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไปดว้ยคิดว่าจกักลบัมา เธออยู่นอกสีมา ให้ท าจีวรผืน
นั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้คิดวา่จกักลบัมา จกักลบัมา แลว้ล่วงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การ
เดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยล่วงเขต (๑๔) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไปดว้ยคิดว่าจกักลบัมา เธออยู่นอกสีมา ให้ท าจีวรผืน
นั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้ คิดจกักลบัมา จกักลบัมา แลว้กลบัมาทนักฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุ
นั้น พร้อมกบัภิกษุทั้งหลาย (๑๕)๔๗ 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรหลีกไป (นกัปราชญพ์ึงใหพ้ิสดารอยา่งน้ี ดุจอาทายวาร) 
ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ถือจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป เธออยูน่อกสีมาเกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกั

ใหท้  าจีวรผนืน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั เธอใหท้ าจีวรผนืนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุ
นั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ (นกัปราชญพ์ึงใหพ้ิสดารอยา่งน้ี ดุจสมาทายวาร) ๔๘  

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีคา้งไวห้ลีกไป เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอย่างน้ีว่า จกั
ใหท้  าจีวรผนืน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั เธอใหท้ าจีวรผนืนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุ
นั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ (๑) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป เธออยูน่อกสีมาเกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกั
ไม่ใหท้  าจีวรผนืน้ี จกัไม่กลบั การเดาะกฐินของภิกษุนั้นก าหนดดว้ยตกลงใจ (๒) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างน้ีว่า 
จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบัแลว้ให้ท าจีวรผืนนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยูน่ั้น
ไดเ้สียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย (๓)๔๙ 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยคิดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
เกิดความคิดอยา่งน้ีวจ่กัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ เธอให้ท าจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ (๔) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยคิดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่จกัไม่ใหท้  าจีวรผนืน้ีแหละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นก าหนดดว้ยตกลงใจ (๕) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยคิดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัใหท้  าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ แลว้ให้ท าจีวรผืนนั้น จีวรของเธอ 
ท่ีท  าอยูน่ั้นไดเ้สียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย (๖)๕๐ 

                                                           
๔๗ว.ิม. ๕/๑๐๗/๑๓๘–๑๓๙. 
๔๘ว.ิม. ๕/๑๐๘/๑๓๙. 
๔๙ว.ิม. ๕/๑๐๙/๑๓๙. 



 

 

 ๓๒ 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไปดว้ยไม่ตั้งใจ คือ ไม่ได้คิดว่าจกักลบัมา 
และไม่ไดคิ้ดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอก
สีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั เธอให้ท าจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวร
เสร็จ (๗) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไปดว้ยไม่ตั้งใจ คือ ไม่ได้คิดว่าจกักลบัมา 
และไม่ไดคิ้ดว่าจกัไม่กลบั เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอย่างน้ีว่า จกัไม่ให้ท าจีวรผืนน้ี จกัไม่กลบั 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ (๘) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยไม่ตั้งใจ คือ ไม่ไดคิ้ดว่าจกักลบัมา 
และไม่ไดคิ้ดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอก
สีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้ให้ท าจีวรผืนนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยู่นั้นไดเ้สียหรือหาย การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียห (๙)๕๑  

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไปดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา เกิด
ความคิดอย่างน้ีว่า จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบัละ เธอให้ท าจีวรผืนนั้น
เสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ (๑๐) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยคิดว่าจกักลบัมา เธออยู่นอกสีมา เกิด
ความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัไม่ใหท้  าจีวรผืนน้ี จกัไม่กลบั การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ (๑๑) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา เกิด
ความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัใหท้  าจีวรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั เธอให้ท าจีวรนั้น จีวรของเธอ
ท่ีท าอยูน่ั้นไดเ้สียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย (๑๒) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไปดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา ให้
ท าจีวรผืนนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้ ไดย้ินข่าววา่ ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว้ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยไดย้นิข่าว (๑๓) 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา ให้
ท าจีวรผืนนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้คิดวา่จกักลบัมา จกักลบัมา แลว้ล่วงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอก  
สีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยล่วงเขต (๑๔) 

                                                                                                                                                                      
๕๐ว.ิม. ๕/๑๑๐/๑๙๙–๑๔๐. 
๕๑ว.ิม. ๕/๑๑๑/ ๑๔๐. 



 

 

 ๓๓ 

ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ น าจีวรท่ีท าคา้งไวห้ลีกไป ดว้ยคิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา ให้
ท าจีวรผืนนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้คิดวา่จกักลบัมา จกักลบัมา แลว้กลบัมาทนักฐินเดาะ การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น พร้อมกบัภิกษุทั้งหลาย (๑๕)๕๒  

อานาสาโทผสักะ : วา่ดว้ยการเดาะกฐินเพราะความส้ินหวงั ๑๒ หมวด (กรณี) 
๑. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัวา่จะไดจี้วร เธออยูน่อกสีมา เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงั

จะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิดอย่างน้ีว่า จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ี
แหละ จกัไม่กลบั เธอใหท้ าจีวรผนืนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

๒. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัวา่จะไดจี้วร เธออยูน่อกสีมาเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงั
จะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิดอย่างน้ีวา่ จกัไม่ให้ท าจีวรผืนน้ี จกัไม่กลบั การ
เดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๓. ภิกษุไดก้รานกฐินแล้ว หลีกไปดว้ยหวงัวา่จะไดจี้วร เธออยู่นอกสีมา เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมี
หวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิดยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ี
แหละ จกัไม่กลบั เธอให้ท าจีวรผืนนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยู่นั้นไดเ้สียหรือหาย การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย 

๔. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัวา่จะไดจี้วร เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ี
วา่ จกัเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัวา่จะไดจี้วรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงั
วา่จะไดจี้วรนั้น เธอส้ินหวงัวา่จะไดจี้วรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยส้ินหวงั๕๓  

๕. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัวา่จะไดจี้วร คิดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ 
ภายนอกสีมาน้ีแหละ เธอให้ท าจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยการท าจีวร
เสร็จ 

๖. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร คิดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิดอยา่งน้ีวา่ จกัไม่ให้ท าจีวรผืน
น้ี การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๗. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร คิดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ 
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 ๓๔ 

ภายนอกสีมาน้ีแหละ เธอให้ท าจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอท่ีท าอยู่นั้นได้เสียหรือหาย การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย 

๘. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวงัจะได้จีวร คิดว่าจกัไม่กลบัมา เธออยู่นอก
สีมา เกิดความคิดอย่างน้ีว่า จกัเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะได้จีวรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ แล้วเขา้
ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะได้จีวรนั้น เธอส้ินหวงั ว่าจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนด
ด้วยส้ินหวงั๕๔  

๙. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วรโดยไม่ไดต้ั้งใจ คือ เธอไม่ไดคิ้ดวา่จะ
กลบั และไม่คิดว่าจกัไม่กลบัมา เธออยู่นอกสีมา เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะได้จีวรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั 
ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิดอยา่งน้ีวา่ จกัใหท้  าจีวรผนืน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั เธอให้ท าจีวร
ผนืนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

๑๐. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร โดยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม่ไดคิ้ดวา่จะ
กลบั และไม่ไดคิ้ดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั 
ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิดอยา่งน้ีวา่ จกัไม่ให้ท าจีวรผืนน้ี จกัไม่กลบั การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนด
ดว้ยตกลงใจ 

๑๑. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร โดยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม่ไดคิ้ดวา่จะ
กลับมา และไม่ได้คิดว่าจกัไม่กลบัมา เธออยู่นอกสีมา เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะได้จีวรนั้น ได้ไม่
สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั เธอ
ให้ท าจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรเธอท่ีท าอยูน่ั้นไดเ้สียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้
เสียหาย 

๑๒. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร โดยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม่ไดคิ้ดวา่จกั
กลบัมา และไม่ไดคิ้ดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา เกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงั
จะไดจี้วรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบัมา แลว้เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น เธอส้ินหวงั
วา่จะไดจี้วรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยส้ินหวงั๕๕  

 
  

อาสาโทผสักะ : วา่ดว้ยการเดาะกฐินเพราะความสมหวงั ๑๒ หมวด (กรณี)  
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 ๓๕ 

๑. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร คิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา เขา้
ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะได้จีวรนั้น ได้สมหวงั ไม่ได้ผิดหวงั เธอคิดอย่างน้ีว่า จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ 
ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั เธอให้ท าจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ย
ท าจีวรเสร็จ 

๒. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร คิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา เขา้
ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดส้มหวงั ไม่ไดผ้ิดหวงั เธอคิดอยา่งน้ีวา่ จกัไม่ให้ท าจีวรผืนน้ี จกัไม่
กลบัมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๓. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร คิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา เขา้
ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะได้จีวรนั้น ได้สมหวงั ไม่ได้ผิดหวงั เธอคิดอย่างน้ีว่า จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ 
ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั เธอให้ท าจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอท่ีท าอยู่นั้นไดเ้สียหรือหาย 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย 

๔. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร คิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา เกิด
ความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้เขา้ไป
ยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรผนืนั้น เธอส้ินหวงัวา่จะไดจี้วรผนืนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ย
ส้ินหวงั๕๖  

๕. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร คิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา ได้
ยนิข่าววา่ ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว้ จึงคิดอยา่งน้ีวา่ เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ จกัเขา้ไปยงั
ท่ีซ่ึงมีหวงัจะได้จีวรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ เธอเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะได้จีวรนั้น ได้สมหวงั 
ไม่ไดผ้ิดหวงั เธอคิดอย่างน้ีว่า จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบัมา เธอให้ท า
จีวรผนืนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

๖. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร คิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา เขา้
ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดย้ินข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว้ จึงคิดอย่างน้ีว่า เพราะ
กฐินในอาวาสนั้นเดาะ จกัเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ เธอเขา้ไปยงัท่ีซ่ึง
มีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดส้มหวงั ไม่ไดผ้ดิหวงั เธอคิดอยา่งน้ีวา่ จกัใหท้  าจีวรผนืน้ี จกัไม่กลบั การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๗. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร คิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา ได้
ยนิข่าววา่ ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว้ จึงคิดอยา่งน้ีวา่ เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ จกัเขา้ไปยงั
ท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น เธอ
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 ๓๖ 

ส้ินหวงัจะไดอ้ยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้ให้ท าจีวรผืนนั้น 
จีวรของเธอท่ีท าอยูน่ั้นไดเ้สียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย 

๘. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัจะไดจี้วร คิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา ได้
ทราบข่าววา่ ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว้ จึงคิดอยา่งน้ีวา่ เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ จกัเขา้ไป
ยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น 
เธอส้ินหวงัจะไดจี้วรผนืนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยส้ินหวงั ๕๗   
 ๙. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัวา่จะไดจี้วร คิดว่าจกักลบัมา เธออยู่นอกสีมา 
เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ได้สมหวงั ไม่ไดผ้ิดหวงั เธอให้ท าจีวรผืนนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จ
แลว้ ไดย้นิข่าววา่ ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว้ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยไดย้นิข่าว 

๑๐. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัวา่จะไดจี้วร คิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
เกิดความคิดอย่างน้ีวา่ จกัเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้
เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น เธอส้ินหวงัจะไดจี้วรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ย
ส้ินหวงั 

๑๑. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัวา่จะไดจี้วร คิดวา่จกักลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดส้มหวงั ไม่ไดผ้ิดหวงั เธอให้ท าจีวรนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้ 
คิดวา่จกักลบัมา จกักลบัมาล่วงคราวเดาะกฐินนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยล่วงเขต 

๑๒. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยหวงัวา่จะไดจี้วร คิดวา่จกัหลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดส้มหวงั ไม่ไดผ้ิดหวงั เธอให้ท าจีวรนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้
คิดว่า จกักลบัมา จกักลบัมา แลว้กลบัมาทนักฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พร้อมกบัภิกษุ
ทั้งหลาย๕๘    

กรณยีโทผสักะ : วา่ดว้ยการเดาะกฐินเพราะมีธุระจ าเป็น ๑๒ หมวด (กรณียะ) 
๑. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยกรณียะบางอยา่ง เธออยูน่อกสีมา มีความหวงัจะได้

จีวร เธอเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั จึงคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวร
น้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั เธอใหท้กจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ย
ท าจีวรเสร็จ 
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 ๓๗ 

๒. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยกรณียะบางอยา่ง เธออยูน่อกสีมา มีความหวงัวา่จะ
ไดจี้วร เธอเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั จึงคิดอยา่งน้ีวา่ จกัไม่ให้
ท าจีวรน้ี จกัไม่กลบัมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๓. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยกรณียะบางอยา่ง เธออยูน่อกสีมา มีความหวงัวา่จะ
ไดจี้วร เธอเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั จึงคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท า
จีวรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบัมา จึงใหท้  าจีวรนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยูน่ั้นไดเ้สียหรือหาย 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย 

๔. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยกรณียะบางอยา่ง เธออยูน่อกสีมา มีความหวงัวา่จะ
ไดจี้วร จึงคิดอยา่งน้ีวา่ จกัเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบัละ จึง
เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น เธอส้ินหวงั จะไดจี้วรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ย
ส้ินหวงั๕๙  

๕. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยกรณียะบางอยา่ง คิดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
มีความหวงัว่าจะไดจี้วร จึงเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิด
อยา่งน้ีวา่ จกัใหท้  าจีวรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ แลว้ให้ท าจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

๖. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยกรณียะบางอยา่ง คิดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
มีความหวงัว่าจะไดจี้วร จึงเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิด
อยา่งน้ีวา่ จกัไม่ใหท้  าจีวรน้ี การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๗. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยกรณียะบางอยา่ง คิดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา 
มีความหวงัว่าจะไดจี้วร จึงเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิด
อยา่งน้ีว่า จกัให้ท าจีวรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ แลว้ให้ท าจีวรนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยูน่ั้นไดเ้สีย
หรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย 

๘. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยกรณียะบางอยา่ง คิดวา่จกัไม่กลบั เธออยูน่อกสีมา มี
ความหวงัวา่จะไดจี้วร จึงคิดอย่างน้ีว่า จกัเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ 
แล้วเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัว่าจะได้จีวรนั้น เธอส้ินหวงัว่าจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
ก าหนดดว้ยส้ินหวงั๖๐  

                                                           
๕๙ว.ิม. ๕/๑๑๙/๑๔๖– ๑๔๗. 
๖๐ว.ิม. ๕/๑๒๐/๑๔๗. 



 

 

 ๓๘ 

๙. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยกรณียะบางอยา่ง โดยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม่ไดคิ้ดวา่จกั
กลบัมา และไม่ไดคิ้ดว่าจกัไม่กลบัมา เธออยู่นอกสีมา มีความหวงัว่าจะไดจี้วร จึงเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมี
หวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิดอยา่งน้ีว่า จกัให้ท าจีวรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ี
แหละ จกัไม่กลบัมา จึงใหท้  าจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

๑๐. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยกรณียะบางอยา่ง โดยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม่ไดคิ้ดว่า
จกักลบัมา และไม่ไดคิ้ดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา มีความหวงัวา่จะไดจี้วร จึงเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมี
หวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิดอย่างน้ีว่า จกัไม่กลบัละ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๑๑. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยกรณียะบางอยา่ง โดยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม่ไดคิ้ดว่า
จกักลบัมา และไม่ไดคิ้ดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา มีความหวงัวา่จะไดจี้วร จึงเขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมี
หวงัจะไดจี้วรนั้น ไดไ้ม่สมหวงั ไม่ไดต้ามหวงั เธอคิดอยา่งน้ีว่า จกัให้ท าจีวรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ี
แหละ จกัไม่กลบั แลว้ให้ท าจีวรนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยูน่ั้นไดเ้สียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุ
นั้น ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย 

๑๒. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ หลีกไปดว้ยกรณียะบางอยา่ง โดยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม่ไดคิ้ดว่า
จกักลบัมา และไม่ไดคิ้ดวา่จกัไม่กลบัมา เธออยูน่อกสีมา มีความหวงัวา่จะไดจี้วร จึงคิดอยา่งน้ีวา่ จกั
เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจี้วรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบัละ แลว้เขา้ไปยงัท่ีซ่ึงมีหวงัวา่จะ
ไดจี้วรนั้น เธอส้ินหวงัท่ีจะไดจี้วรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยส้ินหวงั๖๑   

อปวลิายนนวกะ  : วา่ดว้ยการเดาะกฐินเพราะหวงัไดส่้วนจีวร ๙ วธีิ(กรณี) 
๑. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ประสงคจ์ะไปสู่ทิศ จึงหลีกไป แต่ยงัหวงัไดส่้วนจีวร เธอไปสู่ทิศ

แลว้ ภิกษุทั้งหลายถามวา่ อาวุโส จ าพรรษาท่ีไหน และส่วนจีวรของท่านอยู่ท่ีไหน เธอตอบอยา่งน้ี
วา่ ผมจ าพรรษาในอาวาสโน้น และส่วนจีวรของผมก็อยูท่ี่อาวาสนั้น ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอยา่งน้ีว่า 
อาวุโส ท่านจงน าจีวรนั้นมา พวกผมจกัท าจีวรให้ ณ ท่ีน้ี เธอกลบัไปสู่อาวาสนั้นแล้วถามภิกษุ
ทั้งหลายว่า อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ท่ีไหน ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างน้ีว่า อาวุโส น้ีส่วนจีวรของ
ท่าน ๆ จกัไปไหน เธอตอบอย่างน้ีว่า ผมจกัไปสู่อาวาสช่ือโน้น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นจกัท า
จีวรให้ผม ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอยา่งน้ีวา่ ไม่ควร อาวุโส อยา่ไปเลย พวกผมจกัช่วยท าจีวรให้ ณ ท่ีน้ี 
เธอคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้ให้ท าจีวรนั้นเสร็จ การ
เดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

                                                           
๖๑ว.ิม. ๕/๑๒๑/๑๔๘. 



 

 

 ๓๙ 

๒. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ประสงคจ์ะไปสู่ทิศ จึงหลีกไป. . . การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๓. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ประสงคจ์ะไปสู่ทิศ จึงหลีกไป . . . การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
ก าหนดดว้ยผา้เสียหาย๖๒  

๔. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ประสงค์จะไปสู่ทิศ จึงหลีกไป แต่ยงัหวงัไดส่้วนจีวร เธอนั้น
ไปสู่ทิศแลว้ ภิกษุทั้งหลายถามวา่ อาวโุส จ าพรรษาท่ีไหน และส่วนจีวรของท่านอยูท่ี่ไหน เธอตอบ
อยา่งน้ีวา่ ผมจ าพรรษาในอาวาสโนน้ และส่วนจีวรของผมก็อยูท่ี่อาวาสนั้น ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอยา่ง
น้ีวา่ อาวุโส ท่านจงไปน าจีวรนั้นมา พวกผมจกัท าจีวรให้ ณ ท่ีน้ี เธอกลบัไปสู่อาวาสนั้นแลว้ ถาม
ภิกษุทั้งหลายวา่ อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ท่ีไหน ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างน้ีวา่ อาวุโส น้ีส่วนจีวร
ของท่าน เธอถือจีวรนั้นไปสู่อาวาสแห่งนั้น ภิกษุทั้งหลายในระหว่างทางถามเธอว่า อาวุโส จกัไป
ไหน เธอตอบอยา่งน้ีวา่ ผมจกัไปสู่อาวาสช่ือโนน้ ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น จกัท าจีวรให้ผม ภิกษุ
เหล่านั้นกล่าวอยา่งน้ีวา่ ไม่ควร อาวุโส อยา่ไปเลย พวกผมจกัท าจีวรให้ ณ ท่ีน้ี เธอคิดอยา่งน้ีวา่ จกั
ให้ท าจีวรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้ให้ท าจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

๕. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ประสงค์จะไปสู่ทิศ จึงหลีกไป แต่ยงัหวงัไดส่้วนจีวร เธอนั้น
ไปสู่ทิศแลว้ ภิกษุทั้งหลายถามวา่ อาวุโส จ าพรรษาท่ีไหน และส่วยจีวรของท่านอยูท่ี่ไหน เธอตอบ
อยา่งน้ีวา่ ผมจ าพรรษาในอาวาสโนน้ และส่วนจีวรของผมก็อยูท่ี่อาวาสนั้น ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอยา่ง
น้ีวา่ อาวุโส จงไปน าจีวรนั้นมา พวกผมจกัท าจีวรให้ ณ ท่ีน้ี เธอกลบัไปสู่อาวาสนั้นแลว้ ถามภิกษุ
ทั้งหลายว่า อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ท่ีไหน ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างน้ีว่า อาวุโส น้ีส่วนจีวรของ
ท่าน เธอถือจีวรนั้นไปสู่อาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายในระหวา่งทางถามเธอวา่ อาวุโส จกัไปไหน เธอ
ตอบอยา่งน้ีวา่ ผมจกัไปสู่อาวาสช่ือโนน้ ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น จกัท าจีวรให้ผม ภิกษุเหล่านั้น
กล่าวอยา่งน้ีวา่ ไม่ควร อาวุโส อยา่ไปเลย พวกผมจกัท าจีวรให้ ณ ท่ีน้ี เธอคิดอยา่งน้ีว่าจกัไม่ให้ท า
จีวรน้ี จกัไม่กลบั การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๖. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ประสงค์จะไปสู่ทิศ จึงหลีกไป แต่ยงัหวงัไดส่้วนจีวร เธอนั้น
ไปสู่ทิศแลว้ ภิกษุทั้งหลายถามวา่ อาวโุส จ าพรรษาท่ีไหน และส่วนจีวรของท่านอยูท่ี่ไหน เธอตอบ
อยา่งน้ีวา่ ผมจ าพรรษาในอาวาสโนน้ และส่วนจีวรของผมก็อยูท่ี่อาวาสนั้น ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอยา่ง
น้ีว่า อาวุโส จงไปน าจีวรนั้นมา พวกผมจกัท าจีวรให้ ณ ท่ีน้ี เธอกลบัไปสู่อาวาสนั้นแลว้ถามภิกษุ
ทั้งหลายว่า อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ท่ีไหน ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างน้ีว่า อาวุโส น้ีส่วนจีวรของ

                                                           
๖๒ว.ิม. ๕/๑๒๒/๑๔๙. 



 

 

 ๔๐ 

ท่าน เธอถือจีวรนั้นไปสู่อาวาสแห่งนั้น ภิกษุทั้งหลายในระหว่างทางถามเธอนั้นวา่ อาวุโส จกัไป
ไหน เธอตอบอยา่งน้ีวา่ ผมจกัไปสู่อาวาสช่ือโนน้ ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นจกัท าจีวรให้ผม ภิกษุ
เหล่านั้นกล่าวอยา่งน้ีวา่ ไม่ควร อาวุโส อยา่ไปเลย พวกผมจกัท าจีวรให้ ณ ท่ีน้ี เธอคิดอยา่งน้ีวา่ จกั
ให้ท าจีวรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบั แลว้ให้ท าจีวรนั้น จีวรของเธอท่ีท าอยู่นั้นไดเ้สีย
หรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นก าหนดดว้ยผา้เสียหาย๖๓  

๗. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ประสงค์จะไปสู่ทิศจึงหลีกไป แต่ยงัหวงัจะไดจี้วร เธอนั้นไปสู่
ทิศแลว้ ภิกษุทั้งหลายถามวา่ อาวโุส จ าพรรษาท่ีไหน และส่วนจีวรของท่านอยูท่ี่ไหน เธอตอบอยา่งน้ี
ว่า ผมจ าพรรษาในอาวาสโน้น และส่วนจีวรของผมก็อยู่ท่ีอาวาสนั้น ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างน้ีว่า 
อาวโุส จงไปน าจีวรนั้นมา พวกผมจกัท าจีวรให ้ณ ท่ีน้ี เธอกลบัไปสู่อาวาสนั้นแลว้ ถามภิกษุทั้งหลาย
วา่ อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยูท่ี่ไหน ภิกษุเหล่านั้นตอบอยา่งน้ีวา่ น้ีส่วนจีวรของท่าน เธอถือจีวรนั้น
มาสู่อาวาสนั้น เม่ือเธอมาถึงอาวาสนั้นแลว้ ไดคิ้ดอยา่งน้ีว่า จกัให้ท าจีวรน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ 
จกัไม่กลบัละ เธอใหท้ าจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

๘. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ประสงค์จะไปสู่ทิศจึงหลีกไป... เธอคิดอยา่งน้ีวา่ จกัไม่ให้ท า
จีวรผนืน้ี จกัไม่กลบัละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๙. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ประสงคจ์ะไปสู่ทิศจึงหลีกไป... เธอคิดอยา่งน้ีว่า จกัให้ท าจีวร
ผนืน้ี ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ จกัไม่กลบัละ เธอใหท้ าจีวรผนืนั้นเสร็จ จีวรของเธอท่ีท าอยูน่ั้นไดเ้สีย       
หรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยผา้เสีย หาย๖๔  

ผาสุวหิารปัญจกะที ่: วา่ดว้ยการเดาะกฐิน เน่ืองจากอยูต่ามสบาย ๕ ขอ้ (กรณี)  
๑. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ต้องการจะอยูต่ามสบาย จึงถือจีวรหลีกไปดว้ยตั้งใจว่า จกัไปสู่

อาวาสช่ือโนน้ ถา้ในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู ่ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกัไปสู่
อาวาสช่ือโนน้ ถา้ในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู ่ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกัไปสู่
อาวาสช่ือโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู่ ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกั
กลบั เธออยูน่อกสีมาเกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ท่ีน้ีแหละ จกัไม่กลบัละ เธอให้ท า
จีวรผนืนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยท าจีวรเสร็จ 

๒. ภิกษุไดก้รานกฐินแล้ว ตอ้งการจะอยูต่ามสบาย จึงถือจีวรหลีกไปดว้ยตั้งใจวา่ จกัไปสู่
อาวาสช่ือโนน้ ถา้ในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู ่ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกัไปสู่
อาวาสช่ือโนน้ ถา้ในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู ่ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกัไปสู่

                                                           
๖๓ว.ิม. ๕/๑๒๓/๑๔๙–๑๕๑.  
๖๔ว.ิม. ๕/๑๒๔/๑๕๑. 



 

 

 ๔๑ 

อาวาสช่ือโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู่ ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกั
กลบั เธออยู่นอกสีมาเกิดความคดอย่างน้ีว่า จกัไม่ให้ท าจีวรผืนน้ี จกัไม่กลบัละ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้นก าหนดดว้ยตกลงใจ 

๓. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ตอ้งการจะอยูต่ามสบาย จึงถึงจีวรหลีกไป ดว้ยตั้งใจวา่ จกัไปสู่
อาวาสช่ือโนน้ ถา้ในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู ่ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกัไปสู่
อาวาสช่ือโนน้ ถา้ในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู ่ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกัไปสู่
อาวาสช่ือโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู่ ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกั
กลบั เธออยูน่อกสีมาเกิดความคิดอยา่งน้ีวา่ จกัให้ท าจีวรผืนน้ี ณ ท่ีน้ีแหละ จกัไม่กลบัละ เธอให้ท า
จีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอท่ีท าอยูน่ั้น ไดเ้สียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นก าหนดดว้ยผา้
เสียหาย 

๔. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ตอ้งการจะอยูต่ามสบาย จึงถือจีวรหลีกไป ดว้ยตั้งใจวา่ จกัไปสู่
อาวาสช่ือโนน้ ถา้ในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู ่ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกัไปสู่
อาวาสช่ือโนน้ ถา้ในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู ่ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกัไปสู่
อาวาสช่ือโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู่ ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกั
กลบั เธออยู่นอกสีมา ให้ท าจีวรผืนนั้น คร้ันท าจีวรเสร็จแลว้ คิดว่าจกักลบั จกักลบั จนล่วงคราว
กฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก าหนดดว้ยล่วงเขต 

๕. ภิกษุไดก้รานกฐินแลว้ ตอ้งการจะอยูต่ามสบาย จึงถือจีวรหลีกไป ดว้ยตั้งใจวา่ จะไปสู่
อาวาสช่ือโนน้ ถา้ในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู ่ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกัไปสู่
อาวาสช่ือโนน้ ถา้ในอาวาสนั้น ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู ่ถา้ความสบายจกัมีแก่เรา เราจกัอยู ่
ถา้ความสบายไม่มีแก่เรา เราจกักลบั เธออยู่นอกสีมา ให้ท าจีวรผืนนั้น คร้ันท าเสร็จแลว้ คิดว่าจกั
กลบั จกักลบั กลบัมาทนักฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พร้อมกบัภิกษุทั้งหลาย๖๕  

รายละเอียดต่างๆของแม่บทหรือหวัขอ้ก าหนด ๘ ประการในการเดาะกฐิน(เลิกหรือร้ือไม้
สะดึงออกได)้ หรือ หมดเขตอานิสงส์กฐินซ่ึงถือวา่เป็นการส้ินสุดเขตจีวรกาล  เรียกวา่ มาติกา (หวัขอ้
การเดาะกฐิน)ตามท่ีกล่าวมานั้น ใจความทั้งหมดโดยสรุปกคือ 

(๑) ภิกษุท าจีวรเสร็จแลว้ ออกจากวดัไปโดยไม่คิดกลบั กฐินเดาะนบัแต่วนัท่ีออกจากวดัไป 

(๒) ภิกษุท าจีวรคา้งอยูย่งัไม่เสร็จ ไดอ้อกจากวดัไปโดยคิดวา่จะไปท าจีวรต่อไปท่ีอ่ืน ดงัน้ี
กฐินเดาะเม่ือท าจีวรเสร็จแลว้ 

                                                           

๖๕ ว.ิม.. ๕/๑๒๕/๑๕๒ – ๑๕๓;   



 

 

 ๔๒ 

(๓) ในพฤติการณ์อยา่งขอ้ท่ี ๒ นั้น ถา้จีวรยงัท าไม่เสร็จ ภิกษุผูท้  าจีวรตดัสินใจวา่จะไม่ท า
ต่อไป กฐินเดาะนบัแต่เวลาท่ีตดัสินใจดงันั้น 

(๔) ในพฤติการณ์อย่างขอ้ ๒ นั้น ถ้าจีวรซ่ึงยงัท าไม่เสร็จนั้นถูกลกัถูกไฟไหม ้หรือสูญ
หายไปดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใด และภิกษุหมดอาลยัในจีวรนั้น กฐินเดาะนบัตั้งแต่เวลาท่ีหมดอาลยัใน
จีวรนั้น 

(๕) ภิกษุออกจากวดัไปโดยหวงัวา่จะไดท้  าจีวรในท่ีอ่ืน แต่ไม่มีหวงั ไม่มีโอกาสท าได ้กฐิน
เดาะนบัแต่ขณะท่ีหมดหวงั 

(๖) คณะสงฆ์ท่ีอยู่ในวดัไม่ปรารถนาจะรับความยกเวน้โทษในการท าผิดวินัยอีกต่อไป 
พร้อมใจกนัสวดเดาะกฐินเสียเอง ภิกษุท่ีออกไปจากวดันั้นแลว้ กฐินเดาะต่อเม่ือไดท้ราบวา่ในวดั
ของตนมีการสวดเดาะกฐิน 

(๗) เม่ือพน้ก าหนด ๔ เดือน นบัแต่วนัเพญ็เดือน ๑๒ 
(๘) เขา้อยูร่่วมในพิธีกฐินซ่ึงคณะสงฆใ์นวดัของตนไดท้ า๖๖  
๒.๔.๔ ปลโิพธและส้ินปลโิพธ (ปลโิพธาปลโิพธกถา)  
ปลิโพธคือ เคร่ืองผูกพนัหรือหน่วงเหน่ียวเป็นเหตุให้ใจพะวกัพะวนห่วงกงัวล, เหตุกงัวล, 

ห่วง, ขอ้ติดขอ้ง,ขดัขอ้ง, เก่ียวขอ้ง, ผกูพนั, อาลยัรัก(พนัธจิต)หรือยงัไม่เดาะ ยงัไม่ส้ินหวงั๖๗ 

                                                           
๖๖กรมศิลปากรและหลวงวิจิตรวาทการ, ประเพณีเดียวกับชีวิตและต านานกฐิน, (ม.ป.ท., 

๒๕๑๓), หนา้ ๗๘-๘๐. 
๖๗พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อา้งแล้ว, 

หนา้ ๑๒๙-๑๓๐; ปลิโพธของผู้ที่จะเจริญกรรมฐาน คือพึงตดัเสียให้ไดเ้พื่อท่ีจะเจริญกรรมฐานให้
กา้วหนา้ไปไดดี้ มี ๑๐ อย่าง คือ ๑) อาวาสปลิโพธ ความห่วงเก่ียวกบัวดัหรือท่ีอยู่  ๒) กุลปลิโพธ 
กงัวลเก่ียวกบัตระกูลญาติหรืออุปัฏฐาก ๓) ลาภปลิโพธ ความกงัวลเก่ียวกบัลาภ ๔) คณปลิโพธ 
กงัวลเก่ียวกบัคณะศิษยห์รือหมู่ชนท่ีตนตอ้งรับผิดชอบ ๕) กรรมปลิโพธ กงัวลเก่ียวกบังาน เช่น 
การก่อสร้าง ๖) อทัธานปลิโพธ ติดขอ้งเก่ียวกบัการเดินทางไกลเน่ืองดว้ยกิจธุระ ๗) ญาติปลิโพธ 
ความกงัวลเก่ียวกบัญาติหรือคนใกลชิ้ดท่ีจะตอ้งเป็นห่วงซ่ึงก าลงัเจ็บป่วยเป็นตน้ ๘) อาพาธปลิโพธ 
ความกงัวลเก่ียวกบัการเจบ็ไขข้องตนเอง ๙) คนัถปลิโพธ ความกงัวลเก่ียวกบัการศึกษาเล่าเรียน ๑๐) 
อิทธิปลิโพธ ความกังวลเก่ียวกบัฤทธ์ิของปุถุชนท่ีจะต้องคอยรักษาไม่ให้เส่ือม (ข้อท้ายน้ีเป็น
ปลิโพธส าหรับผูจ้ะเจริญวปัิสสนาเท่านั้น) 



 

 

 ๔๓ 

อปลิโพธหรือส้ินปลิโพธคือ ไม่มีเคร่ืองผูกพนัหรือหน่วงเหน่ียวเป็นเหตุให้ใจพะวกัพะวน
ห่วงกงัวล, ไม่มีเหตุกงัวล, ไม่มีขอ้ติดขอ้ง,ไม่ขดัขอ้ง, ไม่เก่ียวขอ้ง, ไม่อาลยัรัก(พนัธจิต)หรือเดาะ
ร้ือทิ้ง เลิกลม้ ส้ินหวงั 

ก. ปลิโพธ ในพระพุทธานุญาตเกี่ยวกับเร่ืองการกรานกฐิน หมายถึงความกงัวลท่ีเป็นเหตุ
ใหก้ฐินยงัไม่เดาะ คือยงัรักษาอานิสงส์กฐินและเขตแห่งจีวรกาลตามก าหนดไวไ้ดท่ี้เรียกวา่ ปลิโพธ 
หรือกฐินปลิโพธ มี ๒ อยา่ง ตามท่ีพระพุทธองคต์รัสไวใ้นกฐินขนัธกะ คือ  

๑. อาวาสปลิโพธ ความอาลยัในอาวาส (ยงัอยู่ในวดันั้นหรือหลีกไปแต่ยงัผูกใจว่าจะ
กลบัมา)  “ภิกษุทั้งหลายยงัอยู่ในอาวาสนั้น หรือหลีกไป (แต่) ผูกใจอยู่ว่าจกักลบัมา อย่างน้ีช่ือว่า
อาวาสปลิโพธ (กฐินยงัไม่เดาะ)” 

๒. จีวรปลิโพธ ความอาลยัในจีวร (ยงัไม่ไดจี้วรหรือท าคา้งอยู ่หรือหายเสียในเวลาท า
แต่ยงัไม่ส้ินหวงัว่าจะได้จีวรอีก)  “ ภิกษุทั้งหลายยงัไม่ได้ท  าจีวร หรือท าค้างไวก้็ดี ยงัไม่ส้ิน
ความหวงัวา่จะไดจี้วรก็ดี อยา่งน้ีช่ือวา่ จีวรปลิโพธ (กฐินยงัไม่เดาะ)” ๖๘   

ถา้ภิกษุหลีกไปโดยคิดวา่ “จะไม่กลบัมาอีก” จีวรปลิโพธขาดก่อนในขณะท่ีอยูภ่ายในสีมา
นัน่เอง อาวาสปลิโพธขาดในขณะเม่ือกา้วล่วงสีมาไปแลว้๖๙ 
 ถา้ส้ินปลิโพธครบทั้งสองอยา่งจึงเป็นอนัเดาะกฐิน (หมดอานิสงส์และส้ินเขตจีวรกาลก่อน
ก าหนด) 

ข. อปลโิพธหรือส้ินปลิโพธ  ในพระพุทธานุญาตเกี่ยวกับการกรานกฐิน หมายถึง ความส้ิน
หวงัหรือหมดหวงัหรือไม่กงัวลท่ีเป็นเหตุให้กฐินเดาะ หรือไม่ไดอ้านิสงส์กฐินและหมดเขตแห่ง
จีวรกาล ตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้เรียกวา่อปลิโพธ หรือส้ินปลิโพธ มี ๒ อยา่ง ตามท่ีพระพุทธองคต์รัสไวใ้น
กฐินขนัธกะ คือ  

๑. กฐินส้ินเพราะอาวาสปลิโพธ      คือภิกษุทั้งหลายหลีกไปจากอาวาสนั้นดว้ยสละใจ  
วางใจ  ปล่อยใจ  ทอดธุระวา่จกัไม่กลบัมา อยา่งน้ีช่ือวา่ ส้ินอาวาสปลิโพธ(กฐินเดาะ) 

 ๒. กฐินส้ินเพราะจีวรปลิโพธ  คือภิกษุทั้งหลายท าจีวรเสร็จแลว้ก็ดี ท าเสียก็ดี ท าหาย
เสียก็ดี ท าไฟไหมเ้สียก็ดี ส้ินความหวงัวา่จะไดจี้วรก็ดี  อยา่งน้ีช่ือวา่ส้ินจีวรปลิโพธ(กฐินเดาะ)๗๐ 

 
 

                                                           
๖๘ว.ิม.  ๕/๑๒๖/๑๕๓–๑๕๔.    
๖๙ว.ิอ. ๓/๓๑๑/๑๙๘. 
๗๐ว.ิม. ๕/๑๒๖/๑๕๔. 



 

 

 ๔๔ 

ค. สรุป 
ปลิโพธ เคร่ืองผูกพันหรือหน่วงเหน่ียวเหตุกงัวล ขอ้ติดขอ้ง ปลิโพธของผูท่ี้จะเจริญ

กรรมฐานพึงตดัเสียใหไ้ด ้เพื่อใหเ้กิด ความปลอดโปร่งพร้อมท่ีจะเจริญกรรมฐานใหก้า้วหนา้ไปไดดี้ 
ในทางพระวินยัท่ีเก่ียวกบัการกรานกฐิน ปลิโพธ หมายถึงความกงัวลท่ีเป็นเหตุให้กฐินยงั

ไม่เดาะ (คือยงัรักษา อนิสงส์กฐินและเขตแห่งจีวรกาลตามก าหนดไวไ้ด)้  ถา้อปลิโพธหรือส้ิน
ปลิโพธจึงเป็นอนัเดาะกฐิน๗๑ (หมดอานิสงส์และ ส้ินเขตจีวรกาลก่อนก าหนด) 

 
๒.๕ กระบวนการกรานกฐินเชิงปฏบิัติ  

กระบวนการกรานกฐินนั้นจะตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งกนัทุกขั้นตอน โดยไม่ผิดเพี้ยน 
ทุกขั้นตอนตอ้งสอดรับกนัอย่างลงตวับนวิถีแห่งพระธรรมวินยัหรือพระพุทธานุญาตที่ไดท้รง
วางเอาไว ้ถึงจะเรียกว่า “กฐินเป็นอนักรานหรือกรานกฐินถูกตอ้ง (อตัถตาการ)” แต่เม่ือด าเนินการ
ใหผ้ดิเพี้ยนเบ่ียงเบนไปจากหลกัแม่บท (มาติกา) จะถูกเรียกวา่ “กฐินไม่เป็นอนักรานหรือกรานกฐิน
ไม่ถูกตอ้ง (อนตัถตาการ)”  

ตามพุทธานุญาตนั้นการทอดกฐิน มิได้จ  ากัดลงไป แม้บรรพชิตผู ้มีศรัทธาก็ถวายได้
เหมือนกนั หากมิใช่บรรพชิตผูจ้  าพรรษาในอาวาสท่ีมีการทอดกฐินนั้น ประเพณีการทอกกฐินใน
ประเทศไทย ผูมี้จิตศรัทธาน าผา้นั้นถวายในท่ีชุมนุมสงฆ ์พระภิกษุในวดันั้นตอ้งมาประชุมพร้อม
กนัในอุโบสถ ตอ้งมีพระภิกษุรูปหน่ึงในจ านวนทั้งหมดเสนอนามพระภิกษุรูปใดรูปหน่ึงท่ีคณะ
สงฆ์ได้เลือกให้เป็นผูรั้บผา้กฐินน้ี ในเม่ือเสนอนามพระภิกษุรูปนั้นแลว้ ไม่มีสงฆ์คดัคา้น ตอ้งมี
พระภิกษุอีก ๒ รูป สวดประกาศระบุนามพระภิกษุองคท่ี์เลือกไวเ้ป็นผูรั้บผา้กฐิน เพื่อขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมสงฆ ์กระท า ๒ คร้ัง เม่ือไม่มีสงฆรู์ปใดคดัคา้นก็เป็นอนัวา่ผา้องคก์ฐินน้ีไดเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ
แก่พระภิกษุองคน์ั้นต่อจากนั้นไป พระสงฆก์ระท าพิธีกรานกฐินตามพิธีสังฆกรรม ในเม่ือพระสงฆ์
ไดป้ระกอบสังฆกรรมเสร็จ ก็สวดพระพุทธมนตเ์พื่อใหพ้รชยัแก่บรรดาผูท่ี้เป็นเจา้ภาพ ตลอดจนผูท่ี้
มีศรัทธาจิตมาร่วมอนุโมทนากุศลทานคร้ังน้ี กระบวนการท่ีเป็นธรรมเนียมประเพณีไทยขั้นน้ีถือวา่
ยงัสอดคลอ้งกบัหลกัการเดิม๗๒ 

 

 

                                                           
๗๑ว.ิมหา. ๓/๒๕๓-๒๕๗ /๑๙๘–๒๐๐.    
๗๒สมนฺต. ๓/๓๑๖/๑๙๓. 



 

 

 ๔๕ 

๒.๕.๑ องค์ประกอบหลกัของกระบวนการทีเ่กีย่วกบัพธีิกรรมทอดและพธีิกรรมกรานกฐิน 
ดงันั้นเม่ือผา้(กฐิน)เกิดข้ึนในท่ามกลางสงฆ์อย่างถูกตอ้งตามพุทธานุญาต กระบวนการ

ล าดบัแรก สงฆใ์นอารามนั้นตอ้งประชุมปรึกษา(อปโลกน์ผา้)เพื่อขอมติท่ีจะมอบผา้ให้แก่พระภิกษุ
ผูเ้หมาะสมรูปใดรูปหน่ึง พิธีกรรมเฉพาะในเร่ืองกรานกฐินนั้น เป็นญตัติทุติยกรรม ได้แก่ มี
ขอ้เสนอญตัติ(ญตัติ-กรรมวาจาให้ผา้กฐิน) ๑ คร้ัง และขอความเห็นชอบ (อนุสาวนา-ขอความ
เห็นชอบ) ๑ คร้ัง  

๑. การมอบผ้า 
การอปโลกน์กฐิน หรือการท่ีภิกษุรูปใดรูปหน่ึงเสนอข้ึนในท่ีประชุมสงฆ์ถามความ

เห็นชอบว่าควรมีการกรานกฐินหรือไม่ เม่ือเห็นชอบร่วมกนัแลว้จึงหารือกนัต่อไปว่า ผา้ท่ีเกิดข้ึน
แลว้ควรถวายแก่ภิกษุรูปใด การปรึกษาหารือการเสนอความเห็นเช่นน้ีเรียกวา่ อปโลกน์ (อ่านว่า 
อะ-ปะ-โหลก) หมายถึง การช่วยกนัมองดูว่าจะสมควรอย่างไร แต่เพียงเท่าน้ียงัไม่สมบูรณ์ เม่ือ
อปโลกน์เสร็จแลว้ตอ้งสวดประกาศเป็นการสงฆ ์จึงนบัวา่เป็นสังฆกรรม โดยมีวธีิปฏิบติั ดงัน้ี- : 

ก. ญตัติ : กรรมวาจาให้ผ้ากฐิน  
ภิกษุสงฆใ์นอารามนั้นพึงกระท าโดยคดัเลือกภิกษุผูฉ้ลาด ผูมี้ความสามารถในการ

ประกาศให้สงฆท์ราบดว้ยญติัทุติยกรรมวาจาดงัน้ี “สุณาตุ เม ภน เต สง โฆ, อิท  สง ฆส ส 
ก  ินทุส ส  อุป ปน น , ยทิ สง ฆส ส ปต ตกล ล , สง โฆ  อิม  ก  ินทุส ส , 
อายสฺมนฺโต อิตฺถน นามส ส ภิก ขโุน ทเทย ย, ก  ิน   อต ถริต เอสา  ต ติ”๗๓ 

 

                                                           
๗๓วิ.ม .๕/๙๖/๑๒๙–๑๓๐;-พระมหารัชชมังคลาจารย์(เทศนิทฺเทสโก) ,กฐินัตถารวิธี , 

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๖), หนา้ ๑๕-๑๗; ค าแปล (ก. ญัตติ) : ขา้แต่ท่านผู ้
เจริญ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ผา้กฐินน้ีเกิดข้ึนแลว้แก่สงฆ ์ถา้ความพร้อมพร่ังของสงฆถึ์งท่ีแลว้ สงฆ์
พึงใหผ้า้กฐินน้ี แก่ภิกษุช่ือน้ีเพื่อกรานกฐิน น้ีเป็นญตัติ (คือค าเสนอ)  

ค าแปล (ข. ขอความเห็นชอบ) : การให้ผา้กฐินน้ีแก่ภิกษุ (ช่ือน้ี) เพื่อจะกรานกฐิน ชอบแก่
ท่านผูใ้ด, ท่านผูน้ั้นพึงเป็นผูน่ิ้งไม่ชอบแก่ท่านผูใ้ด ท่านผูน้ั้นพึงพูด, ผา้กฐินน้ี อนัสงฆใ์ห้แลว้ (แก่
ภิกษุช่ือน้ี),เพื่อกรานกฐิน ย่อมชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น, สงฆจึ์งน่ิง ขา้พเจา้ทรงความน้ีไวด้ว้ยอาการ
อยา่งน้ี  

ในค าวา่อิต ถน นามส ส ภิก ขโุน ทุกแห่ง นิยมใชอ้ายส มโต อิต ถน นามส
ส แทน, ส่วนค าวา่ อิต ถน นามส ส เปล่ียนตามฉายาหรือราชทินนาม อยา่งในค าอปโลกน์ 

เช่น อายส มโต สุชิตสฺส นาม ภิก ขโุน. 



 

 

 ๔๖ 

ข. ขอความเห็นชอบ : 
“สุณาตุ เม ภน เต สง โฆ, อิท   สง ฆส ส  ก  ินทุส ส     อุป ปน น ,  

สง โฆ  อิม  ก  ินทุส ส ,  
อายสฺมนฺโต อิต ถน นามส ส ภิก ขโุน เทติ, ก  ิน  อต ถริต ยส สายส มโต ขมติ
, อิมส ส ก  ินทุส สส ส, อายสฺมนฺโต อิต ถน นามส ส ภิก ขุโน ทาน , ก  ิน  
อตถริต โส ตุณ หส ส ยส ส น ขมติ, โส ภาเสย ย,    ทิน น   อิท   สง เฆน  ก

 ินทุส ส , อายสฺมนฺโต  อิต ถน นามส ส  ภิก ขุโน, ก  ิน   อต ถริต ขมติ สง
ฆส ส, ตส มา  ตุณ หี, เอวเมต  ธารยามิ”  

๒. ด าเนินการเร่ืองบุพพกรณ์  
 หลังจากมอบผา้เรียบร้อย(ญตัติทุติยกรรม) แล้ว ผูรั้บมอบผา้รวมถึงผูม้อบผา้เด้วยต้อง
ด าเนินการในเร่ืองบุพพกรณ์ คือ ธุระหรือกิจกรรมอนัจะพึงท าก่อนอ่ืน ๗ อยา่ง ไดแ้ก่ ซักผา้ กะผา้ 
ตดัผา้ เนาผา้ เย็บผา้ ยอ้มผา้ และพินทุกปัปะ  ซ่ึงออกแบบให้ไดข้นาดหรือลกัษณะท่ีมีพระพุทธา
นุญาตต่อพระอานนท์๗๔และใหมี้รูปแบบหรือลกัษณะตามความหมาย๗๕ ดงัน้ี 

(โปรดดูตวัอยา่งรูปแบบจีวรจ าลองเรียกช่ือตามหมายเลข) 
๑) อฑัฒมณฑล คีเวยยกะ       เม่ือ   แลว้จะอยู ่  บริเวณคอ 
๒) อฑัฒมณฑลววิฏัฏะ 
๓) อฑัฒมณฑล ชงัเฆยยกะ    ล่างเม่ือ   แลว้   จะอยู ่  บริเวณ      
๔) มณฑล อนุววิฏัฏะ 
๕) อฑัฒมณฑล พาหนัตะ       เม่ือ   แลว้จะอยู ่  บริเวณแขน 
๖) มณฑล อนุววิฏัฏะ 

                                                           
๗๔วิ.ม.๕/๑๔๙/๑๘๖–๑๘๗; -สมยัปฐมพุทธกาลการใช้จีวรของพระภิกษุยงัไม่มีรูปแบบ

ตามท่ีเห็นในปัจจุบนั พระภิกษุใชจี้วรเป็นผนืเดียวตลอดผืน ต่อมาพระพุทธองคท์รงให้พระอานนท์
ออกแบบจีวรใหม่ เพื่อให้มีรูปแบบของผา้ท่ีพระภิกษุใช ้มีรูปแบบเดียวกนั โดยทรงช้ีให้ดูผืนนาท่ี
ต่อเน่ืองกนัของชาวมคธท่ีมีคนันาคัน่ผืนนาแต่ละผืนออกจากกนั โดยมีผืนนาใหญ่บา้ง เล็กนอ้ยบา้ง 
ซ่ึงมีขนาดแตกต่างกนัไป พระอานนทจึ์งน ามาเป็นแบบอยา่งในการตดัจีวร ท่ีมีผืนใหญ่ผืนหน่ึงและ
ผืนเล็กอีกผืนหน่ึง จากนั้นน าผา้ทั้ง ๒ ผืนมาต่อกนั โดยมีผา้แผน่เล็กอีกผืนหน่ึงคัน่ในระหวา่งเรียก
ผา้ผืนเล็กคัน่กลางนั้นว่า อฑัฒกุสิ (คนันาขวาง) ก็จะไดผ้า้คู่หน่ึงทางดา้นตั้งท่ีประกอบดว้ยผา้ผืน
ใหญ่(มณฑล)ผนืหน่ึง ผนืเล็ก(อฑัฒมณฑล)ผนืหน่ึง โดยมีผา้แผน่เล็กคัน่กลางเรียกวา่ ๑ ขณัฑ.์ 

๗๕สมนฺต.อา้งแลว้,หนา้ ๒๓๔-๒๓๖,๓๔๐-๓๔๔. 



 

 

 ๔๗ 

๗) อฑัฒกุสิ เส้นคัน่ดุจคนันาขวางระหวา่งขณัฑก์บัขณัฑข์องจีวร 
๘) กุสิ เส้นคัน่ดุจคนันายนืระหวา่งขณัฑก์บัขณัฑข์องจีวร 
๙) อนุวาต ขอบจีวร(คนันาลอ้มรอบทุกดา้น) 
๑๐) รังดุม  ห่วงเป็นท่ีท่ีร้อยกลดั 

๑๑) ลูกดุม ลูกส าหรับกลดั (เป็นเคร่ืองสังเกตใหรู้้วา่เป็นดา้นบน) ๗๖ 
วธีิตดัผา้นั้นทรงวางรูปแบบไวใ้นพระวนิยัปิฎกคมัภีร์มหาวรรค จีวรขนัธกะเม่ือน าผา้ท่ีเยบ็

ติดกนัเป็นคู่ ๆ จ านวน ๕ คู่ มาเยบ็ต่อกนัเป็นผนืยาว โดยมีผา้ผืนเล็กคัน่ยาวตลอดแนวของแต่ละคู่ ก็
จะไดจี้วรท่ีมีรูปผา้ ๕ คู่ มีผา้เล็กคัน่ระหว่างผา้ผืนใหญ่และผืนเล็กรวมกนัเป็นคู่ ๆ เรียกว่า ขณัฑ ์
ส่วนผา้แผน่เล็กคัน่ระหวา่งขณัฑ์เรียกวา่ กุสิ (คนันายาว) หลงัจากนั้นก็ติดชายผา้ให้เป็น ๒ ชั้นตรง
ขอบรอบนอก แลว้เยบ็ห่วงและลูกดุมส าหรับเก่ียวเพื่อไม่ให้ผา้หลุดจากกนัหลงัจากท่ีห่มแลว้ ซ่ึง
เม่ือห่มจีวรแลว้ ห่วงและลูกดุมจะติดอยูบ่ริเวณชายผา้ตรงกบัหวัเข่า  

รูปแบบการเย็บดงักล่าวน้ี โปรดดูตวัอย่างรูปแบบจีวรจ าลองซ่ึงออกแบบไปตามนยัจีวร
ขันธกะกฐินขันธกะ(ในอัตถตาการ ข้อท่ี ๑๕)๗๗ พระอรรถกถจารย์ขยายความเอาไว้๗๘และ
เทียบเคียงรูปลกัษณะตามท่ีพระภิกษุสามเณรใชนุ่้งห่มในปัจจุบนั 

การออกแบบจีวรให้มีลกัษณะดงักล่าว นบัว่าเป็นประโยชน์แก่ภิกษุมากท าให้ภิกษุไม่ถูก
ลกัขโมยจีวรเหมือนเม่ือก่อน เพราะคนทัว่ไปนิยมใชผ้า้ท่ีเป็นผืนเดียวกนัตลอดทั้งผืน ไม่นิยมผา้ท่ี
ตดัเช่นนั้น เพราะถือว่าเป็นกาลกิณี และการใชจี้วรท่ีมีรูปแบบดงักล่าวท าให้สัมผสัท่ีมาถูกตวัภิกษุ
ไม่อ่อนนุ่ม มีความหยาบกระดา้งท าให้ความคิดไม่โนม้เอียงไปในกามคุณ แต่โน้มเอียงไปในการ
ประพฤติปฏิบติัเพื่อคลายกามคุณ 
 
 

                                                           
๗๖ว.ิจุ. ๗/๑๖๕-๑๖๘/๕๑-๕๒ 
๗๗เร่ืองเดียวกนั. 
๗๘เร่ืองเดียวกนั, หนา้๑๓๑-๑๓๒;- ในอตัถตาการ ขอ้ท่ี ๑๕ วา่ “กฐินเป็นอนักรานดว้ยจีวร

มี ๕ ขณัฑ ์ หรือเกิน ท่ีตดัเรียบร้อยแลว้ ท าใหมี้มณฑลเสร็จในวนันั้น”, ซ่ึง(ในสมนฺต. หนา้๓๔๐-
๓๔๒ (มมร).) พระอรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความโดยมีเน้ือหาใจความสอดคลอ้งกบัพระพุทธพจน์. 



 

 

 ๔๘ 

 
แผนภาพที ่๒.๑ รูปแบบจีวรจ าลอง 

 
ผา้จีวรท่ีพระภิกษุใชนุ่้งห่มเป็นประจ า มี ๓ ผืน ซ่ึงเรียกวา่ ไตรจีวร คือผา้สังฆาฏิ ผา้อุตตรา

สงฆ ์และผา้อนัตรวาสก ตอ้งกะ ตดัเนาเยบ็ยอ้มสีและท าพินทุกปัปะให้ถูกตามลกัษณะพุทธานุญาต 
แลว้จึงอธิษฐาน จะไม่ตดัไม่ควร เพราะทรงห้ามไวว้่า ห้ามนุ่งห่มผา้ท่ีไม่ไดต้ดั ภิกษุใดนุ่งห่มผา้ 
ภิกษุนั้นตอ้งอาบติัทุกกฎ 

เม่ือมอบผา้กฐินต่อภิกษุรูปใดรูปหน่ึงเรียบร้อยแลว้ น าผา้ไปตดัแลว้เยบ็ยอ้มและท าให้แห้ง
แลว้จึงน ามาท าพินทุกปัปะ : อิม  พินฺทุกปฺป  กโรมิ. ก่อนท่ีจะน าไปอธิษฐานผา้ (กฐิน) ผนืท่ีไดม้าใหม่  

๓. การถอนผ้า  
ตอ้งถอนอธิษฐานผา้ผนืเดิมในบรรดาผา้สังฆาฏิ ผา้อุตราสงค ์และผา้อนัตรวาสก ผืนใดผืน

หน่ึงเสียก่อน ถึงจะอธิษฐานผา้(กฐิน)ผนืท่ีไดม้าใหม่ได ้ จุดประสงคน่์าจะสอนใหภิ้กษุมกันอ้ย  
- ถา้ถอนผา้สังฆาฏิวา่ “อิม  สง ฆาฏิ ปจฺจุตฺถรามิ”  
- ถา้ถอนผา้ห่มวา่ “อิม  อุต ตราสง ค  ปจฺจุตฺถรามิ”  



 

 

 ๔๙ 

- ถา้ถอนผา้นุ่งวา่ “อิม  อน ตรวาสก  ปจฺจุตฺถรามิ”  
๔. การอธิษฐาน  
หลงัจากผา่นขบวนการตดั เยบ็ ยอ้ม ท าให้แห้ง ท าพินทุกปัปะและถอนอธิษฐานผา้ผืนเดิม

ผนืใดผนืหน่ึงแลว้ ถึงจะอธิษฐานผา้(กฐิน)ผนืท่ีไดม้าใหม่ได ้
- ถา้กราน(อธิษฐาน)ดว้ยผา้สังฆาฏิวา่“อิมาย สง ฆาฏิยา ก  ิน  อต ถรามิ” 
- ถา้กราน(อธิษฐาน)ดว้ยผา้ห่มวา่ “อิมินา อุต ตราสง เคน ก  ิน  อต ถรามิ”  
- ถา้กราน(อธิษฐาน)ดว้ยผา้นุ่งวา่ “อิมินา อน ตรวาสเกน ก  ิน  อต ถรามิ”  

๕. การกรานกฐิน  
ในพระวินยัปิฎก คมัภีร์บริวารไดก้ล่าวเพิ่มเติมจากคมัภีร์มหาวรรคโดยกล่าวเป็นเชิงถาม

ตอบเอาไวว้า่ เม่ือผา้กฐินบงัเกิดแก่สงฆ ์ 
- สงฆพ์ึงปฏิบติัอยา่งไร?  
- ภิกษุผูก้รานพึงปฏิบติัอยา่งไร?  
- ภิกษุผูอ้นุโมทนาพึงปฏิบติัอยา่งไร? 
(๑) สงฆพ์ึงใหผ้า้กฐินต่อภิกษุผูก้รานกฐินดว้ยญตัติทุติยกรรม 
(๒) ส่วนภิกษุผูก้รานกฐินนั้น พึงซกัขย  าให้สะอาดแลว้ กะ ตดั เยบ็ ยอ้ม ท าพินทุกปัปะ

(บุพพกรณ์) แลว้กรานกฐินในวนันั้นเท่านั้น  
(๓) กล่าวค ากรานกฐิน((อธิษฐาน) : 
ถา้ประสงค์จะกรานกฐินด้วยผา้สังฆาฏิ พึงถอนผา้สังฆาฏิผืนเก่า (อิม  สง ฆาฏิ ปจฺ

จุตฺถรามิ)เสียก่อน แลว้จึงอธิษฐานผา้สังฆาฏิผืนใหม่ โดยเปล่งวาจาวา่ ขา้พเจา้กรานกฐินดว้ยผา้
สังฆาฏิผืนน้ี ( อิมาย สง ฆาฏิยา ก  ิน  อต ถรามิ) 

ถา้ประสงคจ์ะกรานกฐินดว้ยผา้อุตราสงค์ พึงถอนผา้อุตราสงคผ์ืนเก่า(อิม  อุต ตราสง
ค      ปจฺจุตฺถรามิ) เสียก่อน แลว้จึงอธิษฐานผา้อุตราสงคผ์ืนใหม่ โดยเปล่งวาจาวา่ ขา้พเจา้กราน

กฐินดว้ยผา้อุตราสงคผ์นืน้ี (อิมินา อุต ตราสง เคน ก  ิน  อต ถรามิ) 
ถา้ประสงคจ์ะกรานกฐินดว้ยผา้อนัตรวาสก พึงถอนผา้อนัตรวาสกผืนเก่า(อิม  อน ตร

วาสก  ปจฺจุตฺถรามิ) เสียก่อน แลว้จึงอธิษฐานผา้อนัตรวาสกผืนใหม่ โดยเปล่งวาจาวา่ขา้พเจา้กราน
กฐินดว้ยผา้อนัตรวาสกผนืน้ี(อิมินา อุต ตราสง เคน ก  ิน  อต ถรามิ) 

(๔) การกล่าวค าอนุโมทนากฐิน(ผูรั้บ-ผูใ้ห)้ 
ล าดบัต่อมา ภิกษุผูก้รานกฐินนั้น พึงเขา้ไปหาสงฆ ์ห่มผา้อุตราสงคเ์ฉวียงบ่า ประคอง

อญัชลี เชิญร่วมกล่าวอนุโมทนากฐินอยา่งน้ีว่า ท่านเจา้ขา้ กฐินของสงฆ์กรานแลว้ การกรานกฐิน



 

 

 ๕๐ 

เป็นธรรม ขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาเถิด(อตฺถต  ภนฺเต สงฺฆสฺส ก  ิน  ธมฺมิโก ก  ินตฺถาโร            
อนุโมทถ, ผูแ้ก่พรรษากวา่ใชค้  าวา่ “อาวโุส” แทน “ภนฺเต”) 

ภิกษุเหล่านั้น พึงห่มผา้อุตราสงคเ์ฉวยีงบ่า ประคองอญัชลี ร่วมกล่าวอนุโมทนาอยา่งน้ีวา่ ผู ้
มีอายุ กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม เราทั้งหลายอนุโมทนา(อตฺถต  ภนฺเต, 
สงฺฆสฺส ก  ิน , ธมฺมิโก ก  ินตฺถาโร, อนุโมทาม. ผูแ้ก่พรรษากวา่ใชค้  าวา่ “อาวุโส” แทน “ภนฺ
เต”) 

สรุปวา่องคป์ระกอบหลกัของกระบวนการท่ีเก่ียวกบัทอดกฐินและกรานกฐินในเชิงปฏิบติั
มีล าดบัขั้นตอนท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี 

 
(๑)เม่ือผา้(กฐิน)เกิดข้ึนในท่ามกลางสงฆ ์

 
 

(๒) สงฆรั์บผา้ 
 

(๓)สงฆม์อบผา้ใหแ้ก่ภิกษุรูปหน่ึงท่ีเห็น
วา่เหมาะสมดว้ยญตัติทุติยกรรม. 

 
(๔)ผูรั้บมอบผา้และพระสงฆทุ์กรูปในอารามนั้นตอ้งช่วยกนัท าผา้
กฐินนั้นให้เป็นผืน(ตดั-เยบ็-ยอ้ม)ใหเ้รียบร้อยในวนันั้นเท่านั้น 

 
(๕)ภิกษุผูรั้บผา้(ผูค้รองผา้)ท าพินทุกปัปะ 

 
(๖)ภิกษุผูรั้บผา้(ผูค้รองผา้)นั้นถอนอธิษฐานผา้ผนืเก่า 

 
(๗)ภิกษุผูรั้บผา้(ผูค้รองผา้)นั้นกราน(อธิษฐาน)ผา้ผนืใหม่ 

 
(๘)ภิกษุผูรั้บผา้(ผูค้รองผา้)นั้นกล่าวค าเชิญ(เพื่อ)อนุโมทนา 

 
(๙)พระสงฆทุ์กรูปร่วมอนุโมทนา(จบพิธีกรานกฐิน) 

 



 

 

 ๕๑ 

๒.๕.๒ สรุป 
การทอดกฐินมีระยะเวลาหน่ึงเดือนคือตั้งแต่แรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ไปหมดเขตเอากลางเดือน 

๑๒ (ข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน ๑๒)จึงส้ินสุดเขตการทอดกฐิน ตามหลกัฐานในพระไตรปิฎกนั้น กฐินเป็นพุทธ
นุญาตพิเศษโดยพระพุทธองคเ์องต่อพระภิกษุชาวปาฐา ๓๐ รูป เพราะเห็นความล าบากประการต่าง ๆ 

ตามความหมายเดิม กฐินเป็นช่ือไมช้นิดหน่ึงโดยพระพุทธองคท์รงใหพ้ระภิกษุผูก้รานกฐิน
น ามาเป็นกรอบส าหรับขึงผา้ท่ีจะเยบ็เป็นผา้นุ่งผา้ห่ม(จีวร) ต่อมาก็กลายเป็นช่ือเรียกสังฆกรรม ช่ือ
บุญหรือกฐินทาน เป็นตน้ เม่ือพระพุทธศาสนาตั้งมัน่ในประเทศไทย กฐินมีหลายรูปแบบ โดยสรุป
มี ๒ ประเภท คือกฐินหลวงและกฐินราษฎร์ หรือจุลกฐินและมหากฐิน ซ่ึงจะกล่าวต่อไป 

จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบักฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเท่าท่ีกล่าวมาแลว้ ผา้กฐินอาจ
มีลกัษณะบางอยา่งท่ีเด่นกวา่ผา้อ่ืนๆหรือมีลกัษณะเฉพาะ เช่น ความเป็นมา ความหมาย อานิสงส์ท่ี
ได้กรานกฐิน ประเภทและลักษณะ(มหากฐิน :กฐินส่วนบุคคล,กฐินสามัคคี, กฐินหลวง,กฐิน
พระราชทาน,กฐินตน้,กฐินจรหรือกฐินตกคา้งและจุลกฐิน) กระบวนการของกฐิน หลกัการกราน
กฐิน ตอ้งด าเนินไปตามอนตัถตาการและอตัถตารการเป็นเกณฑ์ ตอ้งเขา้ใจแม่บทในการยกเลิกกฐิน
(มาติกา) และปลิโพธและส้ินปลิโพธ(ปลิโพธาปลิโพธกถา) นอกจากน้ีแลว้ยงัเก่ียวขอ้งกบัพุทธา
นุญาตอีกหลายสิกขาบท น้ีเป็นกระบวนการท่ีผูท้อดกฐินหรือกราณกฐินจ าเป็นตอ้งเขา้ใจให้ชดัเจน
ซ่ึงปรากฏหลกัฐานในพระไตรปิฎก อาจเป็นสาเหตุน้ีจึงท าให้เร่ืองราวของกฐินเกิดเป็นประเพณีคติ
นิยมอยา่งกวา้งขวางในสังคมของชาวพุทธไทย ซ่ึงอาจจสรุปได ้คือ 

๑. ระยะเวลา คือ ตั้งแต่แรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ไปหมดเขตเอากลางเดือน ๑๒ (ข้ึน ๑๕ ค ่า 
เดือน ๑๒) จะทอดก่อนหรือหลงัจากท่ีก าหนดน้ีไม่ไดเ้ด็ดขาด 

๒. องคผ์ูท่ี้จะรับ คือ ตอ้งมีพระภิกษุตั้งแต่ ๕ รูป ข้ึนไป นอ้ยกวา่น้ีไม่ได ้ตอ้งเป็นพระภิกษุ
ปกติไม่ไดรั้บโทษทางวนิยั และเป็นพระภิกษุท่ีอยูจ่  าพรรษาในวดันั้นครบพรรษา 

๓. ผา้ท่ีเป็นองค์กฐิน คือ จะเป็นผา้ใหม่ ผา้เก่า ผา้กลางใหม่กลางเก่า ผา้บงัสุกุลหรือผา้ท่ี
วางขายตามร้านคา้ก็ได ้แต่ตอ้งไม่ใช่ผา้ขอยืมเขามาทอด ไดม้าโดยมิชอบ ไม่ใช่ผา้ท่ีเป็นนิสสัคคีย์
หรือไม่ใช่ผา้ท่ีไดท้อดมาแลว้ 

๔. เป็นพระบรมพุทธานุญาตพิเศษ คือ พระองคไ์ดมี้พระบรมพุทธานุญาตเอง โดยมิไดมี้
ผูใ้ดผูห้น่ึงมาทูลขอใหบ้ญัญติัเร่ืองน้ีข้ึน 

๕. อานิสงส์ คือ พระภิกษุผูจ้  าพรรษาครบไตรมาส และไดรั้บกฐินเรียบร้อยแลว้ ก็จะไดรั้บ
สิทธิพิเศษทางพระวนิยัโดยไม่ตอ้งอาบติับางสิกขาบทไดใ้นช่วงระยะหน่ึง (โปรดดูเร่ืองอานิสงส์กฐิน)  

๖. ผา้ป่าไม่จ  ากดักาล ส่วนกฐินจ ากดักาล 
๗. มีประเภทและลกัษณะเด่นเฉพาะ 



 

 

 ๕๒ 

นอกจากน้ีแลว้ไดท้รงแสดงแม่บทหรือขอ้ก าหนดในการเดาะกฐิน(ยกเลิกกฐิน)เอาไวด้ว้ย 
แม่บทหรือหัวขอ้ท่ีก าหนดแห่งการเดาะกฐิน เรียกว่า มาติกา ๘ ประการ(ดู ๒.๕.๓แม่บทในการ
ยกเลิกกฐิน) ค าวา่ เดาะกฐิน/กฐินเดาะ ในท่ีน้ีหมายถึงหมดเขตอานิสงส์กฐินท่ีภิกษุพึงไดรั้บ ซ่ึงถือ
เป็นการส้ินสุดเขตจีวรกาล มูลเหตุท่ีจะทใหก้ฐินเดาะ โดยหลกัการรวมๆมีอยู ่๓ ประการ คือ 

๑. อาวาสปลิโพธและจีวรปลิโพธขาดทั้ง ๒ อยา่ง 
๒. สงฆพ์ร้อมใจกนัเดาะเสียในระหวา่ง(เขตจีวรกาล/เขตอานิสงส์กฐิน) 
๓. ส้ินสุดเขตอานิสงส์กฐินคือเลยวนัข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน ๔ ไปแลว้  



 

บทที ่๓ 
พธีิกรรมเกีย่วกบัการทอดกฐิน 

 
๓.๑ บทน า 

พิธีกรรม คือ แบบอยา่ง แบบแผน หรือรูปแบบต่าง ๆ ท่ีพึงปฏิบติัในทางศาสนา เรียกว่า 
ศาสนพิธี เร่ืองศาสนพิธี หรือพิธีกรรมนั้น เป็นเร่ืองท่ีมีอยูทุ่กศาสนา สาเหตุท่ีทาํให้เกิดพิธีกรรมใน
พระพุทธศาสนานั้น น่าจะเน่ืองมาจากหลกัการของพระพุทธศาสนาซ่ึงพระพุทธเจา้ทรงวางไวเ้พื่อ
สาวกจะไดถื้อเป็นหลกัในการออกไปประกาศพระศาสนา เรียกวา่ “โอวาทปาติโมกข”์ ดว้ยหลกัการ
น้ี พุทธบริษทัจึงพยายามเลิกละความประพฤติชั่วทุกอย่าง และพยายามสร้างกุศลสําหรับตนให้
พร้อมเท่าท่ีจะสร้างได ้กบัพยายามชาํระจิตใจให้ผอ่งใสอยูเ่สมอ ดว้ยการพยายามทาํตามคาํสอนใน
หลกัการน้ี เป็นการพยายามทาํดี เรียกวา่ “ทาํบุญ” และการทาํบุญ ตามแนวทางน้ีเองเรียกว่า “บุญ
กิริยาวตัถุ” 

การปฏิบติัตามหลกัการแห่งบุญกิริยาวตัถุดงักล่าวน่าเป็นเคา้ให้เกิดศาสนพิธีต่าง ๆ ข้ึนตาม
ประเพณีนิยม ในกาลต่อๆมา พุทธบริษทันิยมทาํบุญ ไม่วา่จะปรารภเหตุใดๆ ก็ให้เขา้หลกับุญกิริยา
วตัถุน้ี โดยเร่ิมตน้มีการรับศีล ต่อไปภาวนาดว้ยการสวดมนตเ์องหรือฟังพระสวดแลว้ส่งใจไปตาม 
จบลงดว้ยการบริจาคทานตามสมควร เพราะนิยมทาํบุญเป็นการบาํเพญ็ความดีดงักล่าวน้ี และทาํใน
กรณีต่างๆกนัตามเหตุท่ีปรารภ จึงเกิดพิธีกรรมข้ึนหลากหลาย เม่ือพิธีกรรมใดเป็นท่ีนิยมและปฏิบติั
สืบ ๆ มาจนเป็นประเพณี พิธีกรรมนั้นก็กลายเป็นศาสนพิธีข้ึน ฉะนั้น ศาสนพิธีจึงมีพิธีกรรม
หลากหลายรูปแบบเม่ือแยกเป็นหมวดก็แบ่งไดเ้ป็น ๔ หมวด คือ  

๑. หมวดกุศลพิธีวา่ดว้ยพิธีบาํเพญ็กุศล 
๒. หมวดบุญพิธีวา่ดว้ยพิธีทาํบุญ  
๓. หมวดทานพิธีวา่ดว้ยพิธีถวายทาน  
๔. หมวดปกิณกพิธี วา่ดว้ยพิธีเบด็เตล็ด  
จุดมุ่งหมายของพิธีกรรมมี ๓ ประการ คือ 
๑. เพื่อเพิ่มคุณค่าทางจิตใจทาํใหศ้าสนามีความศกัด์ิสิทธ์ิ 
๒. เพื่อส่งเสริมความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในสังคม 
๓. เพื่อส่งเสริมและรักษาเอกลกัษณ์ท่ีดีงาม เป็นการสร้างสมวฒันธรรมใหม้ัน่คง 

http://www.geocities.com/sakyaputto/general.htm


                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๕๓ 

ส่วนหลกัปฏิบติัทัว่ไปเก่ียวกบัพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มีหลกัการปฏิบติั ๔ ประการ คือ 
๑. ความถูกตอ้งตามพุทธบญัญติั 
๒. คาํนึงถึงความเหมาะสม  
๓. คาํนึงถึงความประหยดั และภาวะทางเศรษฐกิจ 
๔. คาํนึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตอ้งคุม้ค่า 
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา เช่น พิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีรักษาศีลอุโบสถ การ

ทอดผา้กฐินฯลฯ อาจรวมจาํแนกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัพุทธบญัญติัหรือพุทธานุญาต เป็นพิธีการเก่ียวกบัวินยัสงฆ์ ซ่ึง

พระพุทธเจา้ไดท้รงบญัญติัไว ้จะตอ้งปฏิบติัพิธีกรรมนั้น ๆ ใหถู้กตอ้งตามท่ีพระองคท์รงวางไว ้
๒. พิธีกรรมท่ีพฒันาข้ึนในทอ้งถ่ิน คือ พิธีกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ กาํหนด

ข้ึนโดยมีการผสมผสานขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินให้เขา้กบักิจกรรมทางพุทธศาสนา และได้
ปฏิบติัสืบ ๆ กนัมาจนกลายเป็นประเพณี 

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนหลากหลาย เม่ือพิธีกรรมใดเป็นท่ีนิยมและรับรอง
ปฏิบติัสืบๆมาจนเป็นประเพณี พิธีกรรมนั้นก็กลายเป็นศาสนพิธีข้ึน 

 
๓.๒ พธิีกรรมกฐินทางพระวนัิย 

ส่วนการทอดผา้กฐินหรือการทาํผา้กฐินก็เช่นเดียวกนัทางพระพุทธศาสนาจดัเป็นพิธีกรรม
งานบุญงานกุศลท่ีสําคญัยิ่งพิธีกรรมหน่ึง เน่ืองจากวา่การทาํจีวรในยุคพุทธกาลนั้นถือวา่เป็นเร่ืองท่ี
ยิง่ใหญ่ เม่ือผา้กฐินเกิดข้ึนกบัสงฆ ์จึงทรงอนุญาตเร่ืองกรานกฐินให้ภิกษุตอ้งช่วยกนัทาํในช่วงจีวร
กาล จะละเวน้ เมินเฉยมิได ้กฐินจึงกลายมาเป็นสังฆกรรมซ่ึงเป็นพิธีกรรมอย่างหน่ึงท่ีสําคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

กฐินนั้นทรงอนุญาตให้กรานในเดือนท้ายฤดูฝน ภิกษุผูก้รานกฐินต้องเป็นผูจ้าํพรรษา
มาแล้วครบถว้นไตรมาสในอาวาสเดียวกนั ในพระบาลีกล่าวเพียงว่าเม่ือกรานกฐินตอ้งกรานใน
ท่ามกลางสงฆ์๑ ไม่บอกจาํนวนภิกษุท่ีเขา้ร่วมประชุม แต่ในอรรถกถากาํหนดไวช้ดัเจนวา่ตั้งแต่ ๕ 
รูปข้ึนไป๒  

 

                                                           
๑ว.ิม. ๕/๙๖/๑๒๙-๑๓๐ ;  ว.ิป. ๘/๑๑๔๘/๔๗๗-๔๗๘ ; ว.ิ ม. ๕/๑๖๔/๒๐๓-๒๐๔.  
๒สมนฺต.มหา. หนา้ ๒๒๙, ๓๔๖-๓๔๘ (มมร). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๕๔ 

ทอดกฐิน ก็คือ นาํผา้กฐินไปวางไวต่้อหนา้สงฆ์อย่างน้อยตอ้งมี ๕ รูป เพราะเหตุไรอยา่ง
น้อยตอ้งมี ๕ รูป ถึงจะรับหรือทอดกฐินได ้พระอรรถกถาจารยอ์ธิบายเพิ่มเติมว่าดว้ยเหตุผลแห่ง
วนิยักรรมท่ีวา่เพราะเป็นผูค้รองกฐินเสียรูปหน่ึง เหลืออีก ๔ รูป จะไดค้รบเป็นองคส์งฆม์ากกวา่ ๕ 
รูปข้ึนไปถูกตอ้งตามวินยักรรม ถา้นอ้ยกวา่ ๔ รูปหรือ ๔ รูป ใชไ้ม่ได ้ไม่ถูกตอ้งตามคตินิยมวินยั
กรรม๓ เหตุผลในเร่ืองน้ีจะวเิคราะห์รายละเอียดในบทท่ี ๔ ต่อไป 
 การท่ีผู ้มีศรัทธานําผ้าไปถวายพระภิกษุในภายหลังว ันออกพรรษา  ซ่ึงเรียกกันว่า 
“ทอดกฐิน” นั้น ตามหลกัการ พระภิกษุท่ีจาํพรรษาในอาวาสนั้นจะตอ้งมีสามคัคี จะตอ้งร่วมมือกนั 
ตอ้งช่วยกนันาํผา้นั้นมากะ ตดั เยบ็ยอ้มให้เสร็จในวนัเดียวกนั เม่ือร่วมมือช่วยกนัทาํแลว้ก็จะไดรั้บ
อานิสงส์หลายประการซ่ึงมีหลกัฐานปรากฏอยูใ่นสิกขาบทหลายมาตรา โดยมีพุทธประสงคเ์พื่อให้
เกิดความสามคัคีแห่งสงฆ์ ถา้พระภิกษุท่ีจาํพรรษาในอาวาสนั้นไม่ให้ความร่วมช่วยกนัทาํ จะถูก
ปรับอาบติั๔ และไม่ไดรั้บอานิสงส์แห่งการกรานกฐินดว้ย 

การท่ีต้องเย็บยอ้มจีวรผืนใหญ่ให้เสร็จในวนัเดียวนั้ นเป็นงานหนักมาก และในยุคท่ี
เทคโนโลยียงัไม่เจริญจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสุดท่ีตอ้งใช้ไมส้ะดึงขึงผา้ในเวลาเยบ็ ฉะนั้น ตามท่ีกล่าว
มาแลว้ (ในบทท่ี๒) พิธีการในกิจกรรมเก่ียวกบัทาํผา้นุ่งผา้ห่มเช่นน้ีจึงเรียกว่า “กฐิน” เพราะตอ้ง
อาศยักฐิน(ไมส้ะดึง)เป็นกรอบหรือแบบในการกะ ตดั เยบ็ พิธีการกฐินท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งตามพุทธ
บญัญติั มีองคป์ระกอบหลกั ๔ อยา่ง คือ 

๓.๒.๑ วตัถุสมบัติ  
๑. ชนิดของผ้ากฐิน 
ผา้ถือเป็นหลกัสาํคญัในการกรานกฐินช่วยใหส้าํเร็จเป็นกฐินได ้ผา้ท่ีจะนาํมาทาํเป็น

ผา้กฐินจะตอ้งเป็นผา้ท่ีถูกตอ้งตามพระพุทธานุญาต(อนตัถตาการ ๒๓อย่าง และอตัถตาการ ๑๗ 
อยา่ง)๕ ไวเ้ท่านั้น และตอ้งเป็นผา้ท่ีพระพุทธองคท์รงอนุญาตใหใ้ชไ้ด ้๖ ชนิด คือ 

๑) โขมะ ผา้เปลือกไม ้
๒) กปัปาสิกะ ผา้ฝ้าย 
๓) โกเสยยะ ผา้ไหม 

                                                           
๓เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๒๙, ๓๔๖-๓๔๘. 
๔เร่ืองเดียวกนั,  หนา้ ๒๓๑-๒๓๒;- การซกั กะ เยบ็และยอ้ม ภิกษุทั้งหมดในอาวาสนั้นตอ้ง

ประชุมช่วยกนัทาํให้สําเร็จ หรือภิกษุบางรูปจะไม่ช่วยทาํ ดว้ยคิดวา่เราเป็นพระเถระ หรือเราเป็น
พหูสุต ยอ่มไม่ได ้ท่านใหเ้หตุผลวา่เพราะเร่ืองน้ีเป็นกฐินวตัรท่ีพระพุทธเจา้ทรงสรรเสริญ. 

๕ว.ิมหา. ๕/ ๙๗/๑๓๐–๑๓๑. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๕๕ 

๔) กมัพละ ผา้ขนสัตว ์
๕) สาณะ ผา้ป่าน 
๖) ภงัคะ ผา้ท่ีทาํดว้ยของ ๕ อยา่งขา้งตน้เจือกนั 

ผา้ทั้ง ๖ ชนิดน้ีถูกตอ้งตามพระวินยับญัญติั จีวรท่ีทาํดว้ยผา้เหล่าน้ี นาํมาทาํเป็นผา้
สาํหรับกรานกฐินได้๖ 

๒. สีของผ้า 
เม่ือเลือกชนิดของผา้แลว้ ก็ตอ้งเลือกสีของผา้ดว้ย สีผา้ของจีวรตอ้งเป็นสีท่ีเหมาะ

แก่การใช้ของนักบวช ส่วนใหญ่เป็นสีท่ีทาํมากจากธรรมชาติ และมีรสฝาด ได้แก่ สีของเหง้า 
เปลือกไม ้แก่นไม ้ใบไม ้ดอกไม ้หรือผลไม ้นาํส่วนใดส่วนหน่ึงมาตม้เค่ียวให้ไดสี้ตามตอ้งการ 
การยอ้มผา้กฐิน จะใช้สีเหล่าน้ีก็ได้ หรือจะใช้สีเคมีท่ีมีขายในปัจจุบนัก็ได้ แต่ตอ้งไม่ใช่สีท่ีพระ
พุทธองคท์รงหา้มไว ้ไดแ้ก่ สีเขียว สีคราม สีเหลือง สีแดง สีบานเย็น (แดง) สีแสด สีชมพู และสีดาํ 
สีเหล่าน้ีหา้มใช ้แมบ้ริขารอ่ืน ๆ ของภิกษุ เช่น รองเทา้และร่ม เป็นตน้ ก็ทรงหา้มไวด้ว้ยเพราะเป็นสี
ท่ีฉูดฉาดไม่เหมาะสมกบันกับวช และเป็นสีท่ีคฤหสัถนิ์ยมใชก้นัโดยทัว่ไป๗ 

สีท่ีพระพุทธองคท์รงอนุญาตให้ใชไ้ดไ้ม่ระบุชดัว่าเป็นสีอะไร เพียงแต่เวน้จากสีท่ี
ทรงหา้ม และเป็นสีท่ีเกิดจากส่วนใดส่วนหน่ึงของตน้ไม ้(เวน้บางชนิด เช่น ขมิ้น และใบคราม เป็น
ตน้) ถือวา่ใชไ้ด ้สีท่ีสอดคลอ้งกบัพระวินยัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สีแดงหม่น (สีกรักเปลือกมงัคุด) หรือสี
เหลืองหม่น (สีกรักแก่นขนุน) 

๓. ลกัษณะของผ้าทีใ่ช้เป็นผ้ากฐินได้  
ผา้ท่ีจะนาํมากรานกฐินได ้ตอ้งเป็นผา้ท่ีไม่มีพนัธะผกูพนั หรือเป็นผา้ท่ีมีลกัษณะไม่

ผิดอย่างใดอย่างหน่ึงตามพระพุทธานุญาต(อนัตถตาการ ๒๓ อย่างและอตัถตาการ ๑๗ อย่าง)๘  
ถึงแมผ้า้นั้นจะเป็นผา้ท่ีไดม้าอยา่งบริสุทธ์ิ ถูกตอ้งตามกฎหมายของบา้นเมืองก็ตาม หากไม่ถูกตาม
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบักฐินในพระวนิยั ก็ถือวา่เป็นโมฆะไป ไม่สามารถนาํมาใชก้รานกฐินได ้ 

ในกฐินเภท คมัภีร์บริวารแห่งพระวนิยัปิฎก๙ตามท่ีพระพุทธองคต์รัสไว ้มีดงัน้ี 
๑) ผา้ใหม่หมายถึงผา้ท่ียงัไม่เคยถูกใช ้
๒) ผา้เทียมใหม่หมายถึงผา้ท่ีเคยผา่นการซกัมาแลว้ ๒ – ๓ คร้ัง 

                                                           
๖ว.ิม. ๕/๓๓๙-๓๔๐/๒๐๐-๒๐๑ (มจร.). 
๗ว.ิม. ๕/๑๖๘-๑๗๐/๒๑๓-๒๑๗. 
๘เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๓๐–๑๓๑. 
๙ว.ิป. ๘/๑๑๔๕/๔๗๖. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๕๖ 

๓) ผา้เก่า หมายถึงผา้ท่ีเก็บไวน้านโดยไม่ไดใ้ช ้
๔) ผา้บงัสุกุล หมายถึงผา้ท่ีไม่มีเจา้ของ ทิ้งไวต้ามท่ีต่าง ๆ 
๕) ผา้ท่ีขายไม่ไดห้มายถึงผา้ท่ีเจา้ของร้านทิ้งแลว้ 
๔. ลกัษณะของผ้าทีใ่ช้เป็นผ้ากรานกฐินไม่ได้  

๑) ผา้ท่ียืมเขามา หมายถึง ผา้ท่ียืมมาจากบุคคลอ่ืน เพื่อใช้เป็นองคป์ระกอบใน
การกรานกฐิน โดยหวงัเพื่อใหพ้ิธีกรรมสาํเร็จยอ่มใชไ้ม่ได ้

๒) ผา้ท่ีไดม้าโดยอาการมิชอบ หมายถึง ผา้ท่ีภิกษุพูด หรือแสดงกิริยาอาการให้
บุคคลอ่ืนรู้ว่า ตอ้งการผา้นั้นมาเป็นผา้กฐิน ใช้ไม่ได ้แมจ้ะขอกบับิดา มารดา หรือญาติก็ตาม ก็ใช้
ไม่ได ้

๓) ผา้ท่ีเก็บไวค้า้งคืน หมายถึง ผา้ท่ีทายกนาํมาถวายในวนันั้นแลว้ สงฆไ์ม่สวด
ใหผ้า้ในวนันั้น เก็บผา้นั้นไวเ้พื่อท่ีจะใหใ้นวนัรุ่งข้ึน หรือสงฆส์วดให้ผา้แลว้แต่ภิกษุผูก้รานกฐินไม่
ตดัเยบ็ ยอ้มในวนันั้น เก็บไวท้าํในวนัต่อไป ยอ่มใชไ้ม่ไดท้ั้งส้ิน 

๔) ผา้เป็นนิสสัคคีย ์หมายถึง ผา้ท่ีภิกษุกาํลงัเยบ็ยอ้มอยู ่ไม่สามารถทาํให้เสร็จ
ในวนันั้นได ้พอรุ่งอรุณของวนัใหม่ข้ึนมา ผา้นั้นใชก้รานกฐินไม่ได ้

๕) ผา้ท่ีไม่มีขณัฑ์ หรือ มีไม่ถึง ๕ ขณัฑ์ หมายถึง ผา้ท่ีตดัเยบ็ มีขณัฑ์ไม่ตรง
ตามรูปแบบดงักล่าวแลว้ในเร่ืองผา้ไตรจีวร 

ผา้เหล่าน้ีใชก้รานกฐินไม่ได ้แมใ้ชก้รานกฐิน ก็นบัวา่กรานกฐินไม่สําเร็จเม่ือภิกษุตอ้งการ
จะทาํกฐินใหบ้ริสุทธ์ิควรพิจารณาผา้ท่ีนาํมาใชก้รานกฐินใหร้อบคอบเสียก่อน 

โดยสรุปคือการกรานกฐินท่ีถูกตอ้ง ตอ้งประกอบดว้ยองค ์๓ ประการ คือ  
๑. ผา้เป็นของถึงพร้อมดว้ยด้วยวตัถุ เช่น ผา้ไม่เป็นนิสสัคคียะ ผูไ้ม่ไดข้อผูอ่ื้น แมข้อกบั

ญาติผูไ้ม่ไดป้วารณาก็ไม่ได(้ตามพระพุทธบญัญติั) เป็นตน้ 
๒. ถึงพร้อมดว้ยกาล คือทาํใหเ้สร็จเรียบร้อยภายในวนันั้น  
๓. และถึงพร้อมดว้ยการกระทาํ๑๐ 
 
 
 
 

                                                           
๑๐วิ.ม. ๕/๙๖/๑๓๐-๑๓๒;- ซ่ึงระบุรวมไวใ้นหัวขอ้เร่ือง อนตัถตาการหรือลกัษณะกฐินไม่

เป็นอนักราน ๒๓ อยา่ง. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๕๗ 

๓.๒.๒ สีมาสมบัติ  
หลงัจากทายกถวายผา้กฐินแลว้ ฝ่ายสงฆต์อ้งจดัทาํตามลาํดบั ดงัน้ี 
๑. สงฆป์ระชุมกนัในสีมา สวดกรรมวาจามอบผา้กฐินแก่ภิกษุรูปหน่ึง 
๒. ภิกษุทุกรู้ช่วยกนั ตดั เยบ็ ยอ้ม ใหเ้ป็นจีวร 
๓. ภิกษุผูรั้บหนา้ท่ีครองกฐินทาํพิธีกรานกฐิน 
๔. สงฆห์รือภิกษุทั้งหมดอนุโมทนา 
ในขั้นตอนทั้ง ๔ น้ี ขั้นตอนแรกเท่านั้น เป็นสังฆกรรมในมอบผา้กฐิน ตอ้งทาํภาย ในสีมา

เพราะการมอบกฐินน้ีเป็นครุกรรม สงฆ์ต้องประชุมกันในสีมา มอบผา้ด้วยการสวดญตัติทุติย
กรรมวาจา ส่วนขั้นตอนท่ีเหลือ เป็นการกระทาํของบุคคลมิใช่สังฆกรรม ดงันั้น จะทาํในท่ีใดก็ได ้
แต่ตอ้งทาํภายในวดัท่ีตนจาํพรรษาเท่านั้น 

สีมา คือ เขตท่ีสงฆป์ระชุมกนัเพื่อทาํสังฆกรรม มี ๒ ประเภท 
๑) พทัธสีมา เขตท่ีสงฆต์กลงกนักาํหนดพื้นท่ีแลว้ผูกดว้ยญตัติทุติยกรรมวาจาตามพระวินยั 

(ปัจจุบนัเรียกวา่ผกูพทัธสีมามีอุโบสถอยูภ่ายใน) 
๒) อพทัธสีมา เขตท่ีสงฆไ์ม่ไดก้าํหนดข้ึน แต่ถือเอาสถานท่ีท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ เช่น สระ

นํ้ าธรรมชาติ แม่นํ้ า ทะเลและป่า เป็นสีมาบา้ง ถือเอาเขตท่ีบา้นเมืองกาํหนดไว ้เช่น เขตหมู่บา้น
ทั้งหมดเป็นสีมาบา้ง 

วดัท่ีมีอพทัธสีมา คือ สีมาธรรมชาติอยูใ่นวดัหรืออยูใ่กลว้ดั ไม่ตอ้งสร้างอุโบสถผูกพทัธสีมา 
ก็สามารถใช้ทาํสังฆกรรมไดทุ้กอย่าง เช่น การอุปสมบท เป็นตน้ส่วนการใช้หมู่บา้นทั้งหมดเป็น
สีมา เรียกว่า คามสีมา ในวิธีปฏิบติัทาํไดย้ากเพราะตอ้งนิมนต์พระภิกษุทั้งหมดท่ีมีอยู่ภายในเขต
หมู่บา้นนั้นเขา้ประชุม ถา้ภิกษุรูปใดไม่เขา้ประชุม ตอ้งให้ฉนัทะ (ความยอมรับการประชุมและผล
ของการประชุม) และในการประชุม ตอ้งให้คนเฝ้าเขตหมู่บา้นทั้งหมด เพื่อป้องกนัพระภิกษุท่ีอยู่
ภายนอกเขา้มาในเขตหมู่บา้น หากมีพระเขา้มาภายในเขตของหมู่บา้น ในขณะประชุมแมเ้พียงรูป
เดียว สังฆกรรมท่ีทาํอยูน่ั้น ใชไ้ม่ได ้เป็นโมฆะ ตอ้งทาํใหม่ 

ส่วนวดัท่ีไม่มีพทัธสีมา เม่ือจะทาํพิธีมอบผา้กฐิน ภิกษุท่ีจาํพรรษาในวดันั้นตอ้งนาํผา้ไปใน
สีมาธรรมชาติ หรือในสีมาของวดัอ่ืน เพื่อสวดกรรมวาจามอบผา้กฐินแก่ภิกษุรูปหน่ึง หลงัจากสวด
เสร็จแลว้ตอ้งกลบัมากราน และอนุโมทนาในวดัท่ีตนจาํพรรษา เพราะการกรานและอนุโมทนากฐิน 
ท่านอนุญาตใหท้าํภายในอุปจารสีมา คือวดัท่ีตนจาํพรรษาเท่านั้น 

สรุปก็คือ ผา้กฐินท่ีจะประกอบพิธีมอบใหผู้ไ้ดรั้บตอ้งทาํภายในเขตขณัฑสีมา และตอ้งเป็น
สมมติสีมาท่ีถูกตอ้งตามพุทธบญัญติัเท่านั้น เช่น ห้ามทาํในสมมติสีมาท่ีเล็กเกินไปจนบรรจุภิกษุ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๕๘ 

๒๑ รูปนัง่หตัถบาสกนัไม่ได ้หรือหา้มทาํในสมมติสีมาท่ีใหญ่เกินไปกวา่ ๓ โยชน ์สีมาท่ีเล็กเกินไป
หรือใหญ่เกินไปเช่นน้ี ถือวา่เป็นสมมติสีมาใชไ้ม่ได ้เป็นสีมาวบิติั ผดิพุทธบญัญติั เป็นตน้ 

๓.๒.๓ ปริสสมบัติ  
ผา้กฐินท่ีจะประกอบพิธีมอบให้ผูไ้ดรั้บตอ้งทาํภายในเขตขณัฑสีมา ตอ้งเป็นสมมติสีมาท่ี

ถูกตอ้งตามพุทธบญัญติั และสังฆกรรมนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยสงฆ ์๕ รูป(ปัญจวรรค)๑๑เป็นอยา่ง
ตํ่า ในกฐินเภท คมัภีร์บริวารแห่งพระวนิยัปิฎกมีคาํอธิบายถึงการกรานกฐินไวว้า่ ตอ้งประ กอบดว้ย
องค(์บุคคล) ๓ ประเภท๑๒ คือ  

๑) บุคคลผูอ้ยูภ่ายในสีมานั้นตอ้งร่วมอนุโมทนา  
๒) บุคคลผูอ้ยูภ่ายในสีมานั้นเม่ืออนุโมทนาแลว้ตอ้งเปล่งวาจา  
๓) บุคคลผูอ้ยูภ่ายในสีมานั้น เม่ือร่วมอนุโมทนาพร้อมกบัเปล่งวาจาแลว้ตอ้งเปล่ง วาจาให้

ผูอ่ื้นท่ีอยูภ่ายในสีมานั้นรู้หรือเขา้ใจเน้ือความท่ีเปล่งเสียงออกมาดว้ย 
กรานกฐินนั้น เม่ือมีผา้เกิดข้ึนแก่สงฆ์ในกาลเช่นนั้น พอจะทาํเป็นจีวรผืนใดผืนหน่ึงได้

(ไตรจีวร) สงฆพ์ร้อมใจกนัยกให้แก่ภิกษุรูปหน่ึงเพื่อประโยชน์น้ี ภิกษุผูไ้ดรั้บผา้นั้นนาํไปทาํเป็น
จีวรให้สําเร็จในวนันั้น แล้วมาบอกหมู่ภิกษุผูย้กผา้นั้นเพื่อให้อนุโมทนา ภิกษุเหล่านั้นร่วมกัน
อนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกนั 

ก. จ านวนภิกษุผู้กรานกฐิน 
สําหรับจาํนวนของภิกษุผูค้วรกรานกฐินไดน้ั้นในพระบาลีไม่ไดร้ะบุจาํนวนวา่เท่าไร ระบุ

เพียงว่าตอ้งทาํโดยสงฆ์๑๓เท่านั้น การกรานกฐินจึงจะถูกตอ้ง แต่ในอรรถกถาระบุเพิ่มเติมเอาไวว้่า 
อยา่งนอ้ย ๕ รูป โดยมีคาํท่ีพระอรรถกถาจารยว์นิิจฉยัไวว้า่ 

พระดาํรัสวา่ “เอวญฺจ ปน ภิกฺขเว ก  ิน ํอตฺถริตพฺพ”ํ น้ี มีความวา่ “ใครกรานกฐินได ้ใคร
กรานไม่ได ้?” ตอบว่า “ว่าโดยจาํนวน อยา่งตํ่า ๕ รูป กรานกฐินได ้อย่างสูง แมต้ั้งแสนรูปก็กราน
กฐินได้. ตํ่ากว่า ๕ รูป กรานไม่ไดว้่าดว้ยภิกษุจาํพรรษาภิกษุจาํพรรษาตน้ (แรม ๑ คํ่า เดือน ๘) 
ปวารณาในวนัปฐมปวารณา (ออกพรรษา) แลว้กรานกฐินได ้ภิกษุผูมี้พรรษาขาด ผูจ้าํพรรษาหลงั 
(แรม ๑ คํ่า เดือน ๙) กรานไม่ได ้ในมหาปัจจรีกล่าววา่ แมภิ้กษุผูจ้าํพรรษาในวดัอ่ืนก็กรานไม่ได ้แต่
(ในอรรถกถ)ภิกษุผูไ้ม่มีสิทธ์ิกรานกฐินทั้งหมดนั้น เขา้ร่วมประชุมให้ครบองค์สงฆ์ได ้แต่ไม่ได้
อานิสงส์ แลว้กรานกฐินเถิด อน่ึง ภิกษุจาํพรราตน้มี ๔ รูป มีสามเณรอายุครบบวช ๑ รูป สามเณร

                                                           
๑๑สมนฺต. ๓/๓๐๖/๑๙๒ 
๑๒ว.ิป. ๘/๑๑๔๔/๔๗๕-๔๗๖. 
๑๓ ว.ิม.๕/๙๖/๑๒๙-๑๓๒. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๕๙ 

นั้นอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพรรษาหลงั (ตั้งแต่แรม ๑ คํ่า เดือน ๙ เป็นตน้ไป) ภิกษุใหม่นั้นเป็น
ผูท้าํคณะสงฆใ์ห้ครบทั้ง ๕ ทั้งไดอ้านิสงส์ดว้ย ในกรณีท่ีมีภิกษุ ๓ รูป สามเณร ๒ รูป ภิกษุ ๒ รูป 
สามเณร ๓ รูป ภิกษุ ๑ รูป สามเณร ๔ รูป ก็มีวธีิปฏิบติัเช่นเดียวกนั๑๔ 

สันนิษฐานวา่พระอรรถกถาจารยก์าํหนดจาํนวนภิกษุ ๕ รูปเท่านั้นกรานกฐินได ้น้ีเป็นการ
กาํหนดปริสสมบติั เพราะพิธีกรรมการสวดให้ผา้กฐินแก่ภิกษุผูก้รานกฐินดว้ยญตัติทุติยกรรมวาจา 
ตอ้งอาศยัการประชุมของภิกษุ ๕ รูป ทาํสังฆกรรมภายในสีมา และอีกประการหน่ึง เพื่อให้สะดวก
แก่การทาํกิจกรรมนั้นให้สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเพราะเม่ือภิกษุหลายรูปร่วมกนักะ ตดั เย็บ ยอ้มผา้ 
ยอ่มทาํใหก้ฐินนั้นสาํเร็จไดโ้ดยง่าย 

ข. ภิกษุจ าพรรษารูปเดียวกรานกฐิน 
 นอกจากน้ีแลว้ การกรานกฐินของภิกษุผูอ้ยู่จาํพรรษารูปเดียว มีหลกัฐานปรากฏในพระ
วนิยัปิฎก ขอ้วา่ดว้ยการแบ่งจีวรท่ีเกิดแก่สงฆ ์เร่ืองมีอยูว่า่ ในสมยันั้นภิกษุรูปหน่ึงจาํพรรษาอยูต่าม
ลาํพงัรูปเดียว เม่ือมีทายกนาํจีวรมาถวายโดยกล่าวเจาะจงวา่ “ขอถวายจีวรแก่สงฆ”์ ภิกษุรูปนั้นไม่รู้
วิธีปฏิบติั จึงนาํจีวรนั้นเดินทางไปสู่เมืองสาวตัถี เพื่อให้พระพุทธองค์ทรงแนะนาํวิธีปฏิบติั พระ
พุทธองคต์รัสแนะนาํไว ้ดงัน้ี 
 
 
 
 

                                                           
๑๔สมนฺต. เร่ืองเดียวกนั;- เน้ือความในภาษาบาลีวา่ “เอวญฺจ ปน ภิกฺขเว ก  ิน ํ อตฺถ

ริตพฺพนฺติ เอตฺถ ก  ินตฺถารํ เก ลภนฺติ, น ลภนฺตีติ, คณนวเสน ตาว ปจฺฉิมโกฏิยา ปญฺจ  ชนา  ลภนฺ
ติ  อุทฺธ ํ สหสฺสมฺปิ, ปญฺจนฺน ํ เหฏ า น ลภนฺติ, วุตฺถวสฺสวเสน   ปุริมิกาย วสฺส ํ คนฺตฺวา ปฐม
ปวารณาย    ปวาริตา ลภนฺติ, ฉินฺนวสฺสา วา ปจฺฉิมิกาย วสฺส ํคนฺตฺวา ป มปวารณาย ปวาริตา ลภนฺ
ติ, ฉินฺนวสฺสา วา ปจฺฉิมิกาย อุปคตา น ลภนฺติ,อญฺ สฺมึ วหิาเร วตฺุถวสฺสาปิ น ลภนฺตีติ มหาปจฺจริย ํ
วตฺุต,ํ มิกาย  อุปคตาน ํ ปน  สพฺเพ  คณปูรกา  โหนฺติ,  อานิสสํ ํ น ลภนุติ,   อานิสํโส ตเรสํเยว โหติ. 
สเจ ปุริมิกาย  อุปคตา จตฺตาโร วาโหนฺติ ตโย วา เทว วา เอโก, อิตเร คณปูรเก กตฺวา  กฐิน ํ  อตฺถ
ริตพฺพ.ํ อถ จตฺตาโร ภิกฺข ู อุปคตา, เอโก ปริปุณฺณวสฺโส สามเณโร, โส เจ ปจฺฉิมิกาย ปุปสมฺปชฺชติ,  
คณปูรโก  เจว  โหติ  อานิสํสญฺจ  ลภติ. ตโย  ภิกฺข ู เทฺว  สามเณรา,เทฺวฺ ภิกฺข ูตโย สามเณรา, เอโก 
ภิกฺข ุจตฺตาโรสามเณราติ เอตฺถาปิ เอเส นโย”. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๖๐ 

 ภิกษุ ! จีวรเหล่านั้นเป็นของเธอผูเ้ดียวจนถึงคราวเดาะกฐิน ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีน้ีภิกษุ
อยู่จาํพรรษารูปเดียว ประชาชนในถ่ินนั้น กล่าวคาํถวายจีวรวา่ “พวกเราถวายแก่สงฆ”์ เราอนุญาต
จีวรเหล่านั้นแก่เธอรูปเดียวจนถึงคราวเดาะกฐิน (ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๔)๑๕ 

พระอรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความพระดาํรัสนั้นไวด้งัน้ี  
พระดาํรัสวา่ “ตุยฺเหว ภิกฺข ุตานิ จีวรานิ (ภิกษุ จีวรเหล่านั้นเป็นของเธอผูเ้ดียว)” หมายความ

วา่ จีวรท่ีเธอนาํมานั้นเป็นของเธอเท่านั้น ภิกษุรูปอ่ืนไม่มีส่วนไดจี้วรเหล่านั้น ก็คร้ันตรัสอยา่งนั้น
แลว้ เพื่อแสดงว่าถึงในอนาคตพวกภิกษุจะไม่รังเกียจรับ (จีวรท่ีทายกถวายแก่สงฆ์) จึงตรัสย ํ้าว่า 
“อิธ ปน” เป็นตน้ 

พระดาํรัสวา่ “ตสฺเสว ตานิ จีวรานิ ยาว ก  ินสฺส อุพฺภารายาติ (จีวรนั้นยอ่มเป็นของภิกษุ
นั้นจนถึงคราวเดาะกฐิน)” หมายความว่า หากภิกษุนั้นไดภิ้กษุมาครบองค์ประชุมสงฆ์แลว้ จีวรท่ี
เกิดข้ึนภายใน ๕ เดือน จะเป็นของเธอถา้ไม่ไดก้รานกฐินจีวรท่ีเกิดข้ึนภายใน ๑ เดือน เป็นของเธอ 
ตามคาํวนิิจฉยัของพระอรรถกถาจารยน์ั้นก็คือนิมนตพ์ระจากท่ีอ่ืนมาใหค้รบจาํนวน ๕ รูป ก็สามรถ
รับหรือกรานกฐินไดเ้ช่นกนั๑๖ 

ตามคาํวินิจฉยัของพระอรรถกถาจารยใ์นความหมายประเด็นน้ีนั้นก็คือภิกษุผูจ้าํพรรษาอยู่
รูปเดียว หากมีทายกถวายผา้เพื่อกฐิน แมถ้า้ตอ้งการกรานกฐิน เพื่อให้ไดป้ระโยชน์จากพระพุทธา
นุญาตย่อมมีสิทธ์ิท่ีจะทาํได้ เน่ืองจากคุณสมบติัหลกัของตน คือ ได้จาํพรรษาครบบริบูรณ์เป็น
ขอ้กาํหนดซ่ึงเป็นเน้ือความมติท่ีพระอรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความพระดาํรัสเท่านั้น๑๗ 

 

                                                           
๑๕ว.ิม. ๕/๑๖๔/๑๖๒; ในหวัขอ้สงฺฆิกจีวรุปปาทกถาวา่ “ตุยฺหเมวภิกฺข ุ ตานิ จีวรานิ ยาว  

ก  ินนสฺส อุพฺภารายาติ. อิธ ปน ภิกขฺ เอโก วสฺส ํวสติ, ตตฺถ มนุสฺสา “สงฺฆสฺส เทมาติ” จีวรานิ เทนฺ
ติ, อนุชานามิ ภิกฺขเว ตสฺเสว ตานิ จีวรานิ ยาว ก  ินสฺส  อุพฺภารายาติ”. 

๑๖ สมนฺต. ๓/๓๖๓/๒๒๐; -“ตุยฺเหว ภิกฺข ุตานิ จีวรานีติ อญฺ ตฺถ คเหตฺวา หฏานิปิ ตุยฺเหว, 
น เตส ํ อญฺโญ โกจิ อิสฺสโรติ. เอวญฺจ ปน วตฺวา อนาคเตปิ นิกฺกุกฺกุจฺจา คณฺหิสฺสนฺตีติ ทสฺเสตุ อิธ 
ปนาติ อาทิมาห” 

“ตสฺเสว ตานิ จีวรานิ ยาว ก  ินสฺส อุพฺภารายาติ สเจ คณปูรเก ภิกฺข ู ลภิตฺวา ก  ิน ํ
อตฺถต ํโหติ, ปญฺจ มาเส โน เจ อตฺถต ํโหติ , เอก ํจีวรมาสเมว...” 

๑๗แต่ตามทศันะของผูว้ิจยัแล้ว มติน้ีจะหละหลวมไปหน่อย ทาํให้เร่ืองกฐินด้อยค่า และ
อาจจะขดัแยง้หรือไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองกฐินวตัร(สมนฺต.ม. หนา้ ๒๒๙, ๓๔๖-๓๔๘ (มมร).)ท่ีท่าน
พระอรรถกถาจารยมีมติวนิิจฉยัเอาไวด้ว้ย. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๖๑ 

ค. ผู้กรานกฐิน 
การกรานกฐินเป็นกิจเน่ืองด้วยบุคคล คณะ และสงฆ์ ไม่ใช่กิจท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะ

สามารถทาํใหส้าํเร็จได ้ดงันั้น จึงมีขอ้กาํหนดสาํหรับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการกรานกฐิน 
การกรานกฐินประกอบดว้ยบุคคล ๒ ฝ่าย คือ ภิกษุผูก้รานกฐิน และสงฆผ์ูใ้หผ้า้กรานกฐิน 
๑) ภิกษุผู้กรานกฐิน หมายถึง ภิกษุผูไ้ดรั้บมอบหมายจากสงฆใ์ห้เป็นผูค้รองกฐิน ซ่ึงตอ้ง

ทาํหนา้ท่ีกรานกฐิน ดว้ยการถอนจีวรเก่าของตนแลว้ทาํกปัปพินทุและอธิษฐานผา้ใหม่ท่ีสงฆ์มอบ
ให้ ต่อจากนั้นจึงกรานกฐินด้วยผา้นั้นตามลาํดบัจนถึงการเขา้ไปหาสงฆ์ แลว้แจง้ให้ทราบว่าตน
กรานกฐินโดยชอบธรรมแลว้ ให้สงฆอ์นุโมทนากฐินท่ีตนกรานสําเร็จแลว้ การกระทาํดงักล่าวเป็น
ขอ้กาํหนดเฉพาะหลกัใหญ่ ๆ ในการกรานกฐินเท่านั้น แต่เม่ือว่าโดยรวมแล้ว ภิกษุผูก้รานกฐิน
จะตอ้งเป็นหลกัในกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่การซกั กะ ตดั เยบ็ และยอ้มจีวร จนถึงการอนุโมทนาของ
สงฆเ์ป็นอนัเสร็จพิธี 

การคดัเลือกภิกษุผูจ้ะทาํหน้าท่ีกรานกฐินแทนสงฆ์ เป็นหน้าท่ีของสงฆ์โดยตรง วิธีการ
คดัเลือกจะเร่ิมจากการให้ภิกษุทุกรูปประชุมพร้อมกัน แล้วภิกษุรูปหน่ึงสอบภามภิกษุในเร่ือง
คุณลกัษณะของผา้ และความสามารถของบุคคลเป็นหลกัโดยไม่พิจารณาถึงความเป็นใหญ่คือไม่
เจาะจงว่าเป็นพระเถระ เป็นอาจารยส์อน หรือเป็นเจา้อาวาส วิธีการดงักล่าวจะทาํให้ภิกษุทุกรูป
ไดรั้บความเป็นธรรม และไดบุ้คคลผูมี้คุณสมบติัตามท่ีพระพุทธองคท์รงอนุญาตไว ้ดงัน้ี 

(๑) ผูมี้จีวรเก่า 
(๒) ผูฉ้ลาด รู้หนา้ท่ีในการกรานกฐิน รู้ขั้นตอน และกิจท่ีควรทาํในการกรานกฐิน 

สําหรับคุณสมบติัท่ีกาํหนดว้ยความฉลาด เป็นองค์ประกอบของภิกษุผูมี้จีวรเก่า หรือภิกษุ
เหล่าอ่ืนท่ีสงฆ์เห็นสมควรนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจฉลาดในการจดัการเก่ียวกับกฐินให้
เป็นไปโดยราบร่ืน๑๘ 

ดงันั้นภิกษุประกอบดว้ยองค ์๘ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบแห่งปริสสมบติัตรงตามพระดาํรัสจึง
เขา้ข่ายท่ีสมควรกรานกฐินได ้ 

ภิกษุผูป้ระกอบดว้ยองค ์๘ เหล่านั้น คือ รู้บุพพกรณ์ รู้วิธีถอนผา้ รู้วิธีอธิษฐานผา้ รู้วิธีกราน
กฐิน รู้มาติกา รู้ปลิโพธ รู้การเดาะกฐิน และรู้อานิสงส์จงสมควรกรานกฐิน 

                                                           
๑๘ว.ิป. ๘/๑๑๔๔/๔๗๕-๔๗๙;- ดงัพระพุทธดาํรัสวา่ “กตเมหิ อฏฺ หงฺเคหิ สมนฺนาคโต 

ปุคฺคโล ภพฺโพ ก  ิน ํ  อตฺถริตํุ    ปุพฺพกรณ ํชานาติ, ปจฺจุทฺธารํ ชานาติ, อธิฏ าน ํชานาติ, อตฺ
ถารํ       ชานาติ, มาติกา ชานสติ, ปลิโพธ ํ ชานาติ  อุทฺธารํ ชานาติ, อานิสสํ ํ ชานาติ, อิเมหิ  อฏ
หงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ภพฺโพ  ก  ิน ํอตฺถริตํุ  ” 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๖๒ 

คุณสมบติัดงักล่าวเป็นเพียงขอ้กาํหนดในการพิจารณาเท่านั้น เม่ือว่าโดยการปฏิบติัแล้ว 
สงฆเ์ห็นสมควรจะยกให้แก่ภิกษุผูมี้จีวรเก่า แต่ภิกษุนั้นมีคุณสมบติัไม่ครบทั้ง ๘ ประการ ภิกษุผูมี้
ความสามารถก็ช่วยแนะนาํวิธีและขั้นตอนในการกรานกฐิน หากไม่มีภิกษุผูมี้ความรู้จาํพรรษาอยู่
ดว้ย ควรนิมนต์ภิกษุวดัอ่ืนมาช่วยแนะนาํได ้แต่ภิกษุท่ีนิมนต์มานั้น ไม่ไดอ้านิสงส์จากการกราน
กฐินของภิกษุในวดันั้น  

ตามท่ีพระอรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความพระดาํรัสน้ีไว ้ “ถา้ภิกษุผู ้เขา้พรรษาตน้ไม่เขา้ใจ
วิธีการกรานกฐินควรนิมนต์พระเถระผูช้าํนาญ รอบรู้ในวิธี การกรานกฐินมาสวดกรรมวาจา และ
แนะนาํการกรานกฐิน ท่านรับไทยธรรมแลว้กลบัไป ภิกษุในวดันั้นเท่านั้นไดรั้บอานิสงส์กฐิน” ๑๙ 

ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี ๒(หนา้ ๒๑-๒๕) วา่ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นผูส้มควรและเหมาะสม(มี
คุณสมบติั)ท่ีจะรับกรานกฐินนั้น ไดแ้ก่บุคคล ๒ ประเภท คือ 

(๑) ภิกษุผูก้ราน (ผูรั้บ) 
(๒) ภิกษุผูอ้นุโมทนา(สงฆ)์  

เม่ือได้ศึกษาค้นควา้ในคมัภีร์บริวารก็ได้ความชัดเจนเพิ่มข้ึนไปอีกว่าพระพุทธองค์ทรง
กาํหนดองคป์ระกอบของภิกษุผูท่ี้เหมาะสมในการใหรั้บมอบกรานกฐินไว ้๘ ประการ๒๐ คือ 

(๑) เขา้ใจเร่ืองบุพพกรณ์  
(๒) เขา้ใจเร่ืองการถอนผา้ (๓ อยา่งคือ ผา้สังฆาฏิ ผา้อุตราสงค ์หรือผา้อนัตรวาสก) 
(๓) เขา้ใจเร่ืองการอธิษฐานผา้ (๓ อยา่ง คือ ผา้สังฆาฏิ ผา้อุตราสงค ์หรือผา้อนัตรวาสก)  
(๔) เขา้ใจเร่ืองการกรานผา้ (ดว้ยธรรมอยา่งเดียว คือ เปล่งวาจา.) 
(๕) เขา้ใจเร่ืองมาติกา 
(๖) เขา้ใจเร่ืองปลิโพธ  
(๗) เขา้ใจเร่ืองการเดาะกฐิน  
(๘) เขา้ใจเร่ืองอานิสงส์ กฐิน  

การเลือกภิกษุผูก้รานกฐิน สงฆจ์าํตอ้งพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลให้ไดต้ามคุณสมบติัท่ี
พระพุทธองคท์รงประสงค ์และเป็นไปโดยธรรมโดยวินยัอนัจะทาํให้การกรานกฐินนั้นเป็นไปโดย
ราบร่ืน และไดรั้บประโยชน์จากการกระทาํอยา่งสมบูรณ์ 

                                                           
๑๙สมนฺต. ๓/๓๐๖/๑๙๓;- ขอ้ความในภาษาบาลีวา่ “สเจ  ปุริมิกาย  อุปคตา  ก  ินตฺถารกุ

สลา น โหนฺติ, อตฺถารกุสลา  ขนฺธกภาณกตฺเถรา  ปริเยสิตฺวา  อเนตพฺพา. กมฺมวาจ ํ สาเวตฺวา ก  ิน ํ         
อตฺถราเปตฺวา ทานญฺจ ภุญฺชิตฺวา คมิสฺสนฺติ, อานิสํโส ปน อิตเรสเํยว โหติ.” 

๒๐ว.ิป. ๘/๑๑๔๒-๑๑๔๓/๔๗๔-๔๗๕ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๖๓ 

๒) สงฆ์ผู้ให้ผ้ากฐิน หมายถึง ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปข้ึนไป พร้อมใจกนัอนุมติัให้ภิกษุรูปหน่ึง
ผูมี้คุณสมบติัดงักล่าวแลว้ ใหเ้ป็นผูรั้บผา้เพื่อกรานกฐินแทนสงฆด์ว้ยการสวดญตัตติทุติยกรรมวาจา
ในสีมา 

เม่ือกรานกฐินเสร็จแลว้ และพระสงฆ์อนุโมทนาจบลง กฐินเป็นอนักรานเสร็จสมบูรณ์ 
ดงัพระดาํรัสท่ีพระพุทธองคต์รัสไวว้า่  สงฆไ์ม่ไดก้รานกฐิน คณะไม่ไดก้รานกฐิน แต่บุคคล (ภิกษุ
รูปเดียว) กรานกฐิน เพราะสงฆอ์นุโมทนา เพราะคณะอนุโมทนาเพราะบุคคลกราน จึงช่ือว่า สงฆ์
กรานกฐิน คณะกรานกฐิน บุคคลกรานกฐิน๒๑ 

๓.๒.๔ กรรมวาจาสมบัติ  
นอกจากท่ีจะทาํตามขอ้ ๑-๓ (ขอ้ ๓.๒.๑-๓.๒.๒-๓.๒.๓)ไดถู้กตอ้งแลว้ในการให้ผา้กฐิน 

ตอ้งระบุผา้กฐิน(ในกาลนั้น) จะตอ้งระบุสงฆ์ผูใ้ห้ผา้กฐินแก่ภิกษุช่ือนั้น(สงฆอ์ารามไหน) จะตอ้ง
ระบุช่ือภิกษุผูรั้บ(ช่ือพระภิกษุ ก.) นั้นก็คือสวดหรือระบุวตัถุ ระบุสงฆ์ ระบุบุคคลไดถู้กตอ้ง ครบ 
และเรียงตามลาํดบัก่อน-หลงัตรงตามพุทธบญัญติั 

เม่ือสงฆป์ระชุมพร้อมกนัในสีมาแลว้ ภิกษุรูปหน่ึงสวดญตัติทุติยกรรมวาจาเพื่อประกาศให้
ภิกษุทุกรูปทราบโดยทัว่กนัและสรุปกรรมวาจา ดว้ยการสอบถามในท่ีประชุมวา่เห็นดว้ยกบัมติท่ีผู ้
สวดประกาศแจง้ใหท้ราบหรือไม่ ถา้ไม่เห็นดว้ยก็ควรแสดงเหตุผลในการคดัคา้น เม่ือมีการคดัคา้น
เกิดข้ึน สงฆต์อ้งชาํระใหเ้สร็จส้ินจึงจะสามารถทาํสังฆกรรมต่อไปได ้ถา้ไม่ชาํระและยงัดาํเนินการ
ต่อไป ถือวา่สังฆกรรมนั้นโมฆะไปหรือกรรมวาจาวบิติั  

แต่ในการสวดกรรมวาจา ก็มีขอ้กาํหนดว่า ตอ้งสวดอกัษรแต่ละตวัให้ถูกตอ้งชดัเจนตาม
หลกัของการออกเสียง ๑๐ อยา่งในภาษาบาลี ภิกษุผูมี้ความรู้ความสามารถเท่านั้น จึงจะสวดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งดงัท่ีพระพุทธองคต์รัสไว ้

ดงันั้น “กฐิน” หมายเอากิจกรรมท่ีประกอบด้วยผา้ บุคคล ข้อกาํหนดและพิธีกรรมท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัจนสามารถทาํใหส้าํเร็จประโยชน์โดยเฉพราะพระภิกษุสงฆ ์

ถา้ทาํใหถู้กตอ้งตามพุทธานุญาต โดยสรุปก็คือ 
๑. ผา้ท่ีไดม้าตอ้งถูกตอ้ง 
๒. ประกอบศาสนกิจในศาสนสถานท่ีถูกตอ้ง 

                                                           
๒๑เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๔๗๘-๔๗๙; สมนฺต. ๓/๓๐๖/๑๙๓;- “เอวเมว น สงฺโฆ ก  ิน ํอตฺถ

รติ, น คโณ ก  ิน ํอตฺถรติ, ปุคฺคโล ก  ิน ํอตฺถรติ. สงฺฆสฺส  อนุโมทนาย  คณสฺส  อนุโมทนาย   
ปุคฺคลสฺส  อตฺถารา สงฺฆสฺส อตฺถต ํโหติ ก  ิน,ํ คณสฺส อตฺถต ํโหติ ก  ินนฺติ.” 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๖๔ 

๓. ผา้ท่ีไดม้านั้น มอบใหแ้ก่ผูรั้บตรงตามจุดประสงค ์
๔. กล่าวมอบในท่ีประชุมสงฆ์ถูกตอ้งโปร่งใสตามระบบธรรมาธิปไตยหรือธรรมาภิบาล

(Good Governance) 
๕. มีผูก้ราน (ผูรั้บ) และผูอ้นุโมทนา(ผูใ้ห)้ 
๖. สอดคลอ้งตามพุทธานุญาต (อตัถตาการ ๑๗ กฐินเป็นอนักราน)๒๒ 

 
๓.๓ พธิีกรรมกฐินกบัประเพณไีทย 

การทอดกฐินนั้น สําหรับในอินเดียสมยัพุทธกาลหรือต่อมา กบัในลงักานั้น ไดมี้ผูพ้ยายาม
คน้ควา้หานามผูท้อดกฐิน แต่ไม่พบวา่ใครไดท้อดบา้ง และการทอดกฐินในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีนบัถือ
พระพุทธศาสนาก็ดูเหมือนจะไม่ไดท้าํกนัเป็นงานยิง่ใหญ่สาํคญัเท่ากบัในเมืองไทย 

เม่ือพระพุทธศาสนาไดเ้ผยแผเ่ขา้มายงัสุวรรณภูมิและประดิษฐานอยูบ่นผืนแผน่ดินน้ีอยา่ง
มัน่คง โดยเฉพาะประชาชนไทยไดย้อมรับนบัถือพระพุทธ ศาสนา เป็นศาสนาประจาํชาติ การ
ทอดกฐินก็ไดก้ลายเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา พระเจา้แผ่นดินผูค้รองแผ่นดินสยามไดท้รงรับ
เร่ืองกฐินน้ีข้ึนเป็นพระราชพิธีอยา่งหน่ึง การท่ีพระเจา้แผน่ดินทรงบาํเพญ็พระราชกุศลเก่ียวกบักฐิน
เป็นพระราชพิธี ทาํให้เรียกกฐินน้ีว่า กฐินหลวง(ดูบทท่ี ๒ หัวขอ้ ๒.๓.๒ จาํแนกประเภทและ
ลกัษณะกฐิน) ในอดีตนั้นไม่วา่จะเป็นวดัหลวงหรือวดัราษฎร์ หากพระเจา้แผ่นดินเสด็จพระราช
ดาํเนินไปทรงถวายผา้พระกฐินแลว้จะเรียกวา่กฐินหลวงทั้งส้ิน ต่อมาโดยเฉพาะในยุครัตนโกสินทร์
มีการจดัระบบทอดกฐินแบบทางราชการเป็นวดัหลวง ส่วนทอดกฐินแบบสามญัชนทัว่ไปก็ทอด
เฉพาะวดัราษฎร์ 

ในยคุท่ีกรุงสุโขทยัเป็นราชธานี การทอดกฐินเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีจดัผสมผกลม
กลืนกนัไปกบัธรรมเนียมประเพณีไทยจะเห็นไดจ้ากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคาํแหง ดงัต่อไปน้ี  

คนในเมืองสุโขทยัน้ี มกัทาน มกัทรงศีล มกัโอยทาน พ่อขุนรามคาํแหงเจา้เมือง
สุโขทยัน้ี ทั้งชาวแม่ชาวเจ้า ท่วยป่ัวท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขนทั้งส้ินทั้งหลาย ทั้งผูช้าย
ผูห้ญิงฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเม่ือพรรษาทุกคน เม่ือออกพรรษา
กรานกฐินเดือนหน่ึงจึงแลว้ เม่ือกรานกฐินมีพนมเบ้ีย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม ้มี
หมอนนั่งหมอนนอนบริพารกฐิน โอยทานแล่ปีแล้ญิบล้าน ไปสวดญัตติกฐินถึง
อรัญญิกพูน้ เม่ือจะเขา้มาเวียงเรียงกนัแต่อรัญญิกพูน้ ทา้วหัวลานคาํบงคาํกลอยดว้ย
เสียงพาทย ์เสียงพิณ เสียงเล่ือน เสียงขบัใครจกัมกัเล่น เล่น, ใครจกัมกัหวั หวั, ใครจกั

                                                           
๒๒ว.ิม. ๕/๙๘ /๑๓๑ – ๑๓๒. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๖๕ 

มกัเล่ือน เล่ือน, เมืองสุโขทยัน้ีมีส่ีปากประตูหลวง เทียนมอญคนเสียดกนัเขา้ดูท่านเผา
เทียน ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทยัน้ีมีดงัจกัแตก๒๓ 

 
ขอ้ความขา้งบนน้ีเป็นภาษายุคสุโขทยั สําหรับคนไทยในสมยัน้ีดูเหมือนจะเขา้ใจกนัเกือบ

หมด โดยเฉพาะเร่ืองกฐิน ก็ไดค้วามวา่เม่ือออกพรรษาแลว้ ทอดกฐินกนัทั้งเดือนนาํผลหมากรากไม ้
ดอกไมถ้วายพระเป็นกองโต ค่าใชจ่้ายในเร่ืองทอดกฐินน้ีตั้งปีละสองลา้น (เบ้ีย) กฐินท่ีสนุกท่ีสุดคือ
กฐินวดัอรัญญิก (ซ่ึงเด๋ียวน้ีเรียกวา่วดัตะพานหิน) มีขบวนแห่ยืดยาวตั้งแต่เขตวดัอรัญญิกขา้งโน้น 
มาจนจบขอบทุ่งขา้งน้ี และเต็มไปดว้ยเสียงพิณพาทย ์เสียงขบัร้อง ต่างเล่นหวัเราะร้องเพลง พอตก
กลางคืนมีการจุดดอกไมเ้พลิง คนเข้าไปอดัแอกันอยู่ในเมืองจนประหน่ึงว่าเมืองจะแตกสลาย
ออกไป น้ีคือภาพกฐินสุโขทยั ซ่ึงศิลาจารึกพอ่ขนุรามคาํแหงไดบ้นัทึกไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษา  

เม่ือถึงสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลายและกรุงธนบุรี เร่ืองกฐินเงียบเหงาไปบา้ง๒๔ น่าจะเป็นเพราะ
มีศึกสงครามอยู่มิได้ขาด กฐินหลวงกลายเป็นพิธีสําคญัข้ึนอีกคร้ังในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ซ่ึง
พระมหากษตัริยใ์นยุคน้ี ได้ทรงทอดกฐินไม่เพียงแต่ในกรุงเทพฯเท่านั้น ยงัได้เสด็จไปทอด ณ.วดัท่ี
สําคัญๆ เช่น วดัในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา นครปฐม พิษณุโลกด้วย โดยถือหลักว่าว ัดใดท่ี
พระมหากษตัริยใ์นสมยักรุงศรีอยธุยาไดท้รงสถาปนาหรือปฏิสังขรณ์ไวแ้ต่ก่อน พระมหากษตัริยใ์นสมยั
กรุงรัตนโกสินทร์ก็ทรงรับเป็นพระอารามหลวงสาํหรับกฐินหลวง ประเพณีท่ีเสด็จพระราช ทานกฐินใน
พระอารามหลวงท่ีพระนครศรีอยุธยานั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้ฯ ไดท้รงอธิบายไวใ้นหนงัสือ
ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย๒๕  

                                                           
๒๓กรมศิลปากร, ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช (หลกัท่ี ๑) ดา้นท่ี ๒, (พระนคร : ศิล

ปาบรรณาคาร,๒๕๐๔), หนา้ ๔๓-๔๔. 
๒๔พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระสมมตอมรพนัธ์ กรมพระดาํรงราชานุภาพ , เร่ืองตั้งพระ 

ราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์, พิมพค์ร้ังท่ี ๑, (พระนคร : โรงพิมพโ์สภณ -พิพรรฒธนากร, 
๒๔๖๖), หนา้ ๗๓-๗๔.; เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ขาํ บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
รัซกาลที ่๑, (พระนคร : กรมศิลปากรจดัพิมพ,์ ๒๕๓๑), หนา้ ๗๓- ๗๖. 

๒๕พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว, ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ภาคที่ ๒ หมวดราช
ประเพณีโบราณ, (พระนคร : มหามกุฏราชวิทยาลยั,๒๔๗๓), หนา้ ๓๒-๓๕; นิพนธ์  ทิพยส์รีนิมิต, 
“การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราฯ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณ
เจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส”, วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบัณฑิต,  (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั), ๒๕๑๘, หนา้๘๑. 

http://www.ru.ac.th/pr/province/Sukhotai/srjsd22.htm


                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๖๖ 

รวมความวา่วดัในสมยักรุงศรีอยธุยาบางวดัสาํคญัเท่ากบัวดัในกรุงเทพฯ พระมหากษตัริยใ์น
สมยักรุงรัตนโกสินทร์ฯ เช่น สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ สมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัฯ 
สมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ฯ เคยเสด็จทอดกฐินท่ีพระนครศรีอยธุยาดว้ยพระองคเ์องทั้งนั้น 

ส่วนกฐินหลวงในกรุงเทพ ฯนั้น บางวดัมีประเพณีขบวนพยุหยาตรา คือ ขบวนฝึกซ้อมรบทาง
บกทางเรือเป็นการแห่กฐิน ในเร่ืองพยุหยาตราน้ี ในชั้นเดิมไม่ไดมุ้่งหมายจะให้เป็นพิธีกฐิน ความมุ่ง
หมายเพื่อใหเ้ป็นการซ้อมรบ แต่ก่อนเรามีการซ้อมรบปีละ ๒ คร้ัง คือในเดือน ๔ เดือน ๕ ซ่ึงเป็นฤดูท่ี
เก็บเก่ียวขา้วข้ึนยุง้ฉางแลว้คร้ังหน่ึง และในเดือน ๑๑-๑๒ ซ่ึงเป็นฤดูปักดาํนาเสร็จแลว้คร้ังหน่ึง ท่ีตอ้ง
เลือกฤดูเช่นน้ี ก็เพราะตอ้งนาํกองหนุนมาซ้อมจึงตอ้งรอให้ว่างการทาํนาเสียก่อน การซ้อมรบในคร้ัง
กระนั้น ขอ้สําคญัอยู่ในเร่ืองยาตราทพัซ่ึงเป็นวิธีเดียวท่ีให้ทราบไดว้่า เคร่ืองอาวุธยุทธภณัฑ์ยงัมีครบ
ครันดีหรือบกพร่องอยา่งไร การซ้อมรบใน ๒ คร้ังน้ีไม่เหมือนกนั คือในตอนเดือน ๔ เดือน ๕ นั้น 
ซ้อมสําหรับกองทพับกและโดยมากก็ยกพยุหยาตราข้ึนไปนมสัการพระพุทธบาท ส่วนในเดือน ๑๑-
๑๒ เป็นการซ้อมสําหรับกองทพัเรือ ก็เลยจดัให้มีพยุหยาตรากฐินทางนํ้ า ฉะนั้น พยุหยาตรากฐินใน
คร้ังก่อน ทางนํ้ าจึงสําคญัมากกวา่ทางบก แต่ก่อนมีเพียง ๓ วดั คือ วดัมหาธาตุเป็นท่ี ๑ วดัพระเชตุพน 
เป็นท่ี ๒ และวดัราชบูรณะเป็นท่ี ๓ แต่ทางเรือนั้นมีหลายวดั คร้ังรัชกาลท่ี ๓ กฐินหลวงทางเรือมีถึง 
๔๗ วดั และวดับางวดัซ่ึงปัจจุบนัน้ีตอ้งเดินทางบกแท ้ๆ เช่น วดับวรนิเวศ วดัราชนดัดา วดัเทพธิดา 
วดัสระเกศเหล่าน้ี แต่ก่อนพระมหากษตัริย์ต้องเสด็จทอดทางนํ้ า เพราะในคร้ังกระนั้นคลองใช้
ประโยชน์สะดวกดีกวา่ถนนมาก โดยเหตุท่ีตอ้งเสด็จทอดหลายท่ีเช่นน้ี บางคร้ังก็ไม่ไดเ้สด็จเขา้ในวดั 
นิมนตพ์ระสงฆ์มานัง่รับกฐินท่ีท่าวดัแลว้ก็ออกเรือต่อไป (ดูพระนิพนธ์สมเด็จ ฯ กรมพระยาดาํรงรา
ชานุภาพ ในหนงัสือลิลิตขบวนแห่กฐินพยุหยาตราเพิ่มเติม) ๒๖ 

สรุปแลว้ การทอดกฐินในเมืองไทยตามหลกัฐานท่ีคน้พบนาํมาอา้งอิงได ้เป็นประเพณี ท่ี
ผสมผสานกบัธรรมเนียมประเพณีของเมืองไทยมาตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนัน้ี เร่ิมตั้งแต่ยุค
พ่อขุนรามคาํแหงทรงบาํรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง ได้ทรงนิมนต์พระสังฆราชมาจาก
นครศรีธรรมราช เพื่อมาเผยแผพ่ระธรรมวินยัทางกรุงสุโขทยั เช่นดงัขอ้ความว่า “เบ้ืองตะวนัตก
เมืองสุโขทยัน้ี มีอรัญญิก พอ่ขนุรามคาํแหงกระทาํโอยทานแก่มหาเถรสังฆราชปราชญเ์รียนจบปิฎก
ไตร หลวกกว่าปู่ครูใดเมืองน้ี ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมา” แสดงว่าในสมยันั้น พระพุทธ 
ศาสนาเจริญจากทางใตข้ึ้นมาทางเหนือ เม่ือประชาชนไทยไดย้อมรับนบัถือพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจาํชาติ การทอดกฐินและงานบุญอ่ืนๆก็ไดก้ลายเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา พระเจา้
แผน่ดินผูค้รองแผน่ดินสยามไดท้รงกระทาํเป็นพระราชพิธีตวัอยา่ง 

                                                           
๒๖เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๘๕.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๖๗ 

ในสมยัต่อ ๆ มา เม่ือบา้นเมืองเจริญข้ึน ประชาชนมีจิตศรัทธาไดด้าํเนินรอยตามพระราช
ศรัทธาของพระเจา้แผน่ดิน ไดรั้บพระมหากรุณาใหถ้วายผา้กฐินไดต้ามสมควรแก่ฐานะ 

๓.๓.๑ ประเภทกฐิน  
จากการศึกษาคน้ควา้หลกัฐานทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งอรรถกถาหรือฎีกาไม่ปรากฏการจดั

ประเภทกฐินหรือทอดกฐิน แต่ตามท่ีปรากฏปฏิบติัใช้กนัอยู่ในประเทศไทยนั้นแบ่งประเภทกฐิน
หรือทอดกฐินไปตามลกัษณะกิจกรรมหรือกลุ่มบุคคลท่ีนาํไปถวาย เม่ือจดัตามช่ือลกัษณะกิจกรรม
แบ่งออกเป็ มหากฐินและจุลกฐินหรือเม่ือจดัตามกลุ่มบุคคลท่ีนาํไปถวายก็สามารถแบ่งออกเป็ ๕ 
ประเภท๒๗ คือ  

๑) กฐินส่วนบุคคล  
๒) กฐินสามคัคี                                                                        
๓) กฐินจรหรือกฐินตกคา้ง  
๔) กฐินหลวง                                                                                               
๕)กฐินพระราชทาน  
๖) กฐินตน้                                                                       

   กฐินท่ีจดัตามกลุ่มบุคคลท่ีนาํไปถวายโดยสรุปก็คือกฐินหลวงหรือทางการ และกฐินราษฎร์
    

                                                           
๒๗พระญาณวโรดม, ศาสนาต่าง ๆ, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๑๘), 

หนา้ ๑๒๑ -๑๒๒. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๖๘ 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                      

            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                          
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุลกฐิน 
    มหากฐิน 
 

กฐินราษฎร์
ราษฎร์
ราษฎร์ 

กฐินพระราชทาน 

กฐินต้น 

กฐินหลวง 
หรือทางการ 

กฐิน 

กฐิน 
 

  กฐินหลวง(เสด็จเอง) 

กฐินสามัคคี 

กฐินราษฎร์
ราษฎร์
ราษฎร์ 

กฐินส่วนบุคคล              

มหากฐิน 

กฐินพระราชทาน 
 

มหากฐินและจุลกฐิน 
 

กฐินสามัคคี 
 

 กฐินหลวง(เสด็จเอง) 
 

กฐินต้น 
 

 กฐินหลวง 
 หรือทางการ 
 

 กฐินราษฎร์ 

กฐินส่วนบุคคล              
 

 กฐิน 

กฐินจรหรือกฐินตกค้าง 
 

แผนผงัท่ี ๑ 

แผนผงัท่ี ๒ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๖๙ 

กฐินหลวง ได้แก่กฐินท่ีใช้ผา้องค์กฐินของหลวงหรือราชการ เรียกว่ากฐินหลวง ถ้า
พระราชทานให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กร สมาคม ตลอดจนเอกชนนาํไปทอด เรียกว่ากฐิน
พระราชทาน จากการศึกษาคน้ควา้ไม่พบหลกัฐานกฐินหลวง(กฐินราชการ) กฐินพระราชทานหรือ
กฐินตน้ท่ีเป็นประเภทจุลกฐิน  

กฐินราษฎร์ ไดแ้ก่ กฐินส่วนบุคคล กฐินสามคัคี กฐินจรหรือกฐินตกคา้ง เป็นกฐินท่ีราษฎร
ทาํกนัทัว่ ๆ ไป เรียกว่า กฐินราษฎร์ ในกฐินราษฎร์น้ีท่ีนิยมทาํกนัอยูน่ั้น อาจเป็นสองอยา่ง คือ จุล
กฐิน และมหากฐิน กฐินท่ีจดัทาํตั้งแต่เร่ิมเก็บฝ้ายมาป่ันกรอให้เป็นดา้ยแลว้ทอจนเป็นผืนผา้ เย็บ
ยอ้มเสร็จแลว้ทอดในวนันั้น มีกาํหนดเวลาให้ทาํเสร็จภายใน ๒๔ ชัว่โมง เรียกว่า จุลกฐิน เพราะ
ตอ้งรีบทาํใหเ้สร็จในระยะเวลาอนัสั้น ส่วนกฐินท่ีทาํกนัอยูทุ่กวนัน้ีเป็นส่วนใหญ่ เรียกวา่ มหากฐิน  
เพราะมีเวลาตระเตรียมไดห้ลายวนั ไม่จาํกดัเวลาดงัจุลกฐินซ่ึงมีรายละเอียด 

ประเภทมหากฐินอีกอยา่งหน่ึงคือ กฐินตกคา้งหรือ กฐินโจร จดัอยูใ่นประเภทกฐินราษฎร์ 
เช่นกนั ศาสตราจารยพ์ระยาอนุมานราชธนไดก้ล่าวถึงเหตุผลท่ีเกิดกฐินชนิดน้ี ตลอดจนช่ือเรียกท่ี
ต่างกนัออกไปว่า (จากเร่ืองเทศกาลออกพรรษา)  “...แต่ท่ีทาํกนัเช่นน้ี ทาํกนัอยู่ในทอ้งถ่ินท่ีมีวดั
ตกคา้งไม่มีใครทอดก็ได ้จึงมกัมีผูศ้รัทธาไปสืบเสาะหาวดัอย่างน้ีเพื่อทอดกฐิน   ตามปกติในวนั
ใกล้ๆ  จะส้ินหนา้ทอดกฐินหรือในวนัสุดทา้ยของกาลกฐิน (คือวนัก่อนวนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒) การ
ทอดกฐินอย่างน้ีเรียกว่า กฐินตกคา้ง หรือเรียกว่า กฐินตก บางถ่ินก็เรียก กฐินโจร เป็นสํานวนพูด 
หมายถึง กฐินท่ีไปทอดโดยไม่ไดจ้องล่วงหนา้ ไปทอดแบบจู่โจม เรียกวา่ กฐินจร ก็มี 

ในการทอดกฐินทัว่ไปมีธรรมเนียมวา่ตอ้งจองกฐินล่วงหนา้การท่ีจดัเคร่ืองกฐินพร้อมสรรพ 
แลว้นาํไปทอดท่ีวดัซ่ึงยงัไม่มีผูจ้องกฐินทนัทีทนัใดแบบจู่โจม หรือบอกกะทนัหนัแบบตั้งตวัไม่ทนั
เหมือนโจรบุกข้ึนบา้น จึงเรียกวา่ กฐินโจร หรือเรียกวา่ กฐินจร เพราะเป็นกฐินท่ีสัญจรมาโดยไม่มี
การนดัหมาย ซ่ึงการทอดกฐินลกัษณะน้ีในปัจจุบนั พอมีใหเ้ห็นบา้งในชนบททีถ่ินกนัดาร กฐินโจร
คาํน้ีอาจเกิดมาจากลอ้คาํวา่ กฐินโจล ซ่ึงก็แปลวา่ ผา้กฐิน เพราะมีเสียงคลา้ยกนั จึงขอยมืมาลอ้ใน
กรณีท่ีมีการทอดกฐินแบบจู่โจม หรือไม่มีการบอกล่วงหนา้ตามธรรมเนียมกฐินทัว่ไป 

การทอดกฐินตกถือวา่ไดบุ้ญอานิสงส์แรงกวา่ทอดกฐินตามธรรมดา บางคนเตรียมขา้วของ
ไปทอดกฐินหลายๆวดั แต่ไดท้อดนอ้ยวดั เคร่ืองไทยธรรมท่ีตระเตรียมเอาไปทอดยงัมีเหลืออยู ่หรือ
บางวดัทอดไม่ได ้ (อาจเป็นท่ีไม่ครบองคส์งฆ)์ ก็นาํเคร่ืองไทยธรรมเหล่านั้นจดัทาํเป็นผา้ป่า เรียก
กนัวา่ ผา้ป่าแถมกฐิน  

กฐินประเภทน้ี เร่ืององค์กฐิน บริวารกฐิน ยงัคงเป็นเช่นเดียวกบักฐินอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ 
ส่วนขอ้แตกต่างท่ีชดัเจนคือ ไม่มีการจองวดัล่วงหนา้ การทอดก็ทอดไดเ้ฉพาะวดัท่ียงัไม่มีผูใ้ดทอด 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๗๐ 

และเจา้ภาพกลุ่มหรือคณะเดียวอาจจะทอดหลายวดัก็ได ้ตลอดจนสามารถนาํเอาของไทยธรรมท่ี
เหลือทาํเป็นการบุญชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ ผา้ป่าแถมกฐิน ไดอี้ก 

ผูว้ิจยัขอตั้งขอ้สังเกตไวต้รงน้ีวา่ทั้งมหากฐินและจุลกฐินดูเหมือนว่ามีลกัษณะท่ีผิดเพี้ยนไป
จากหลกัเดิมหลายประการ ดงันั้นจะผิดเป้าหมายตามพุทธานุญาตหรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่ จะได้
คน้ควา้และนาํทศันะของท่านผูรู้้มาประกอบการพิจารณา วิเคราะห์ สอบสวน ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์อนั
ถูกตอ้งในการท่ีจะนาํมาปรับแกไ้ขวถีิปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบักาละและเทศะ ในบทต่อไป  

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี จัดตามช่ือลักษณะกิจกรรมของกรอบเวลาโดยแบ่งออกเป็น
มหากฐินและจุลกฐิน คือ 

๑. จุลกฐิน หมายถึง กฐินรีบด่วน กฐินท่ีใช้เวลาเตรียมน้อย จุลกฐิน เป็นคาํเรียกพิธี
ทอดกฐินท่ีตอ้งเร่งรีบ ทาํให้เสร็จภายในวนัเดียว เร่ิมตั้งแต่ป่ันฝ้าย ทอเป็นผืนผา้ เยบ็ ยอ้ม ตากแห้ง
แลว้นาํไปทอดเป็นผา้กฐิน พระสงฆรั์บแลว้ก็รีบกรานกฐินในวนันั้นดว้ย ทาํดงัน้ีจึงเป็นจุลกฐิน กวา่
จะเป็นจุลกฐินไดจ้ะตอ้งใชผู้ค้นมาก และมีความชาํนาญเป็นพิเศษ กะเวลาไดถู้กจึงจะเสร็จทนัเวลา 
และขณะทาํจะดูชุลมุนกนัไปหมด เพราะตอ้งเร่งรีบให้ทนัดว้ยประการฉะน้ีแล จึงเกิดมีสํานวนไทย
เปรียบการทาํงานท่ีชุลมุนวุน่วายเป็นโกลาหลเพื่อเร่งใหเ้สร็จทนัตามกาํหนดวา่ “วุน่เป็นจุลกฐิน”  

ในปัจจุบนั วถีิชีวติในสังคมเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต มีส่ิงอาํนวยความสะดวกมาก จึงไม่
มีการทอดจุลกฐินแลว้ หรืออาจมีบา้งก็เพียงเพื่อรักษาประเพณีเท่านั้น 

ช่ือจุลกฐินน้ีไม่ปรากฏท่ีมาในพระบาลีหรือบาลีมุตตกะ เคา้ความเป็นมาของจุลกฐินนั้นน่าจะ
นาํวิธีการมาจากเร่ืองราวในสมยัพุทธกาล ท่ีว่าคร้ังท่ีองค์สัมมาสัมพุทธเจา้ประทบัอยู่ท่ีพระเชตะวนั 
มหาวิหาร ทรงเห็นว่า พระอนุรุทธมีจีวรอนัเก่า ขาด ใช้การเกือบไม่ได ้และก็เป็นเวลาใกลจ้ะส้ินสุด
กฐินกาล๒๘ แลว้ จึงทรงสั่งให้ประชุมสงฆ ์พระสงฆต่์างก็ออกช่วยหาผา้บงัสุกุลจีวรตามท่ีต่างๆ แต่ได้
ผา้ยงัไม่เพียงพอจะเยบ็ ความทราบถึงนางเทพธิดา ซ่ึงเคยเป็นปุราณทุติยิกา (ภรรยาเก่า)ของพระเถระ
ในชาติก่อน จึงไดเ้นรมิตผา้ทิพยห์มกไวใ้นกองขยะ เม่ือพระอนุรุทธผา่นมาพบเขา้จึงชกัผา้บงัสุกูลแลว้
นาํไปสมทบในการทาํจีวรคร้ังนั้น พระพุทธองค์เสด็จเป็นประธานและสนเข็ม พระสงฆส์าวกพร้อม
ทั้งคฤหัสถ์ชายหญิง ไดช่้วยกนั โดยพร้อมเพียง นบัว่าเป็นการกระทาํท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในคร้ังนั้น พระ
พุทธองค์ทรงกาํหนดให้ทาํผา้ให้แลว้เสร็จในวนันั้นก่อนอรุณข้ึน เป็นการร่วมแรงร่วมใจกนัของหมู่
ภิกษุสงฆ์ ถ้าชักช้าจะทําให้ผู ้ครองผ้ากฐินไม่ได้ช่ือว่าเป็นผู ้มีความสามารถในการกรานกฐิน 
นอกจากน้ีเพื่อรักษาความศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะพระพุทธองค์เสด็จเป็นประธานในท่ีนั้นดว้ย พระพุทธองค์

                                                           
๒๘พระราชธรรมวาที (ชยัวฒัน์ ธมฺมวฑฺฒโน), “กฐิน-บุญพิเศษ”, เอกสารแถลงข่าวทางเดิน,  

๒๙, ๑๒๖ (กนัยายน-ตุลาคม ๒๕๔๗) : ๑๙-๒๓. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๗๑ 

ทรงมุ่งใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่ภิกษุสงฆ ์เพราะการทาํให้แลว้เสร็จในวนันั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือ
ร่วมใจกนัหลาย ๆ คน  

จะเห็นไดว้า่ในยคุพุทธกาลความยากลาํบากในการทาํกฐินตกอยูก่บัพระภิกษุสงฆ ์การท่ีผูมี้
ศรัทธานาํผา้ไปถวายพระภิกษุในภายหลงัวนัออกพรรษา ซ่ึงเรียกกันว่า “ทอดกฐิน” นั้น ตาม
หลกัการ พระภิกษุจะตอ้งนาํผา้นั้นมาตดัเยบ็ยอ้มให้เสร็จในวนัเดียวกนั การท่ีตอ้งเยบ็ยอ้มจีวรผืน
ใหญ่ให้เสร็จในวนัเดียวนั้นเป็นงานหนกัมาก และในยุคท่ีเทคโนโลยียงัไม่เจริญจึงเป็นส่ิงจาํเป็น
ท่ีสุดท่ีตอ้งใชไ้มส้ะดึงขึงผา้ในเวลาเยบ็ ฉะนั้น พิธีการถวายผา้อยา่งน้ีจึงเรียกวา่ “กฐิน” 

แต่ปัจจุบนัความยุ่งยากน้ีตกอยู่แก่ผูท้อด เพราะตอ้งจดัการทุกส่ิงทุกอย่าง พระภิกษุสงฆ์
เป็นเพียงผูรั้บผา้กฐินและนาํไปกรานกฐินเท่านั้น ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีแปรเปล่ียนไปจากหลกัการเดิม  

ส่วนประเพณีจุลกฐินท่ีปรากฏในประเทศไทย น่าจะนาํวิธีการดงักล่าวแลว้ผสมผสานกบั
ความจาํเป็นท่ีบางวดั(ทอ้งถ่ินของประเทศไทย)ไม่ไดรั้บกฐิน มูลเหตุคงจะมาจากใกลจ้ะหมดเขต
การกรานกฐิน และทั้งผา้ในยุคนั้นก็หายากไม่เหมือนกบัสมยัปัจจุบนัน้ี มกัทอใชก้นัเองเป็นพื้น มี
ซ้ือขายกนับา้ง ก็คงไม่ฟุ่มเฟือยนกั เม่ือตอ้งการบาํเพญ็บุญใหเ้รียบร้อยทนัตามเวลาท่ีกาํหนดเขตการ
กรานกฐินจึงตอ้งรีบขวนขวาย เพื่อใหส้าํเร็จประโยชน์แก่พระสงฆต์ามพุบญัญติั๒๙ จุลกฐินจึงไดเ้กิด
เป็นรูปธรรมข้ึน และกลายเป็นประเพณีจุลกฐินท่ีปรากฏในประเทศไทยในกาลต่อมาอยา่งไม่แน่ชดั 
แต่ตามหลกัฐานท่ีปรากฏในหนังสือคาํบอกเล่าของชาวกรุงเก่าว่า “ถึงวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ 
โปรดให้ทาํจุลกฐิน คือ ทอดผา้ให้เสร็จในวนันั้น” ดงันั้นก็พออนุมานไดว้า่ ประเพณีจุลกฐินน่าจะ
ถูกจดัทาํกนัมานานแลว้ อยา่งนอ้ยก็อยูใ่นช่วงยคุอยธุยาตอนกลาง  

ตามท่ีไดจ้ดัทาํกนั เร่ิมข้ึนตั้งแต่นาํฝ้ายมากรอเป็นเส้นดา้ย แลว้ขึงทอเป็นผา้ และให้ทาํเป็น
ผา้กฐินไดใ้นวนันั้นนัน่เอง ท่ีทาํกนัตามท่ีพบเห็นยคุปัจจุบนัน้ี โดยมากจะไม่ใช่ทาํวนัเดียวเสร็จหรือ
ให้เรียบร้อยในวนันั้น ทายกทายิกผูมี้ศรัทธาจะเตรียมการไวแ้ลว้เกือบจะสมบูรณ์ การเก็บฝ้ายก็ทาํ
พอเป็นพิธี บางแห่งไปนาํฝ้ายทั้งตน้หรือเป็นก่ิงมาปักไว ้ส่วนกรอดา้ย หรือทอดา้ยไวล่้วงหนา้เกือบ
สมบูรณ์แลว้ ในวนัทอดกฐินจึงทอเพิ่มเติมส่วนท่ีเหลือใหค้รบ ซ่ึงเป็นกุศโลบายในการหาทุนทรัพย ์
ใครจะร่วมกุศลก็ร่วมดว้ยการซ้ือฝ้าย ถา้จาํหน่ายฝ้ายไดม้าก ทุนทรัพยบ์าํรุงอารามก็มากไปดว้ย  

ผูท่ี้จะเป็นหวัหนา้จดัการในเร่ืองการทอดจุลกฐินนั้น ตามหลกัการจริง ๆ จะตอ้งเตรียมการ
หลายอย่าง เช่น เตรียมฝ้าย เคร่ืองกรอดา้ย เคร่ืองทอ พร้อมทั้งช่าง ถา้ตอ้งการทอให้เสร็จทนัในวนั
เดียวทั้งหมด จะตอ้งมีเคร่ืองทอราว ๑๐ ท่ี แบ่งกนัทอท่ีละ ๑๐ ท่อน  เพราะผา้ท่ีจะตดัเป็นผา้กฐินนั้น 

                                                           
๒๙พระญาณวโรดม, ศาสนาต่าง ๆ, อา้งแลว้, หนา้ ๘๕. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๗๒ 

ตามปกติท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัน้ีมี ๕ ขณัฑ์ แบ่งเป็นขณัฑ์เล็กและขณัฑ์ใหญ่ รวมเป็น ๑๐ ท่อน ทอคน
ละท่อน ๑๐ คนก็พอดี และสถานท่ีสําหรับดาํเนินการ ควรเป็นท่ีเฉพาะผูท้าํการ ห้ามผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง
เขา้รบกวนเพราะอาจจะทาํการไม่สะดวกนกั เป็นเหตุใหเ้สียเวลาจกัไม่ทนักาล 

กฐินประเภทน้ีเช่ือกนัวา่เม่ือใครไดก้ระทาํแลว้ช่ือวา่ไดบุ้ญกุศลมาก นาน ๆ จะไดพ้บเห็น
สักคร้ัง เพราะเป็นงานเอิกเกริกมาก ยากท่ีจะจดัทาํ ตอ้งทาํดว้ยความรีบด่วน ตอ้งทาํให้เสร็จภายใน
วนัเดียว จึงจะบรรลุจุดหมายแห่งศรัทธาอนัแรงกลา้น้ีได ้

ลกัษณะจุลกฐินท่ีปฏิบติัในประเทศไทยนั้น อาจจะเป็นกฐินราษฎร์หรือกฐินหลวงก็ได ้แต่
เท่าท่ีพบเห็นในปัจจุบนัเป็นกิจกรรมประเพณีของกฐินราษฎร์  

กฐินประเภทน้ีไม่น่าจะเรียกวา่จุลกฐิน เพราะเป็นงานใหญ่โตมโหฬาร ตอ้งใชค้นมาก และ
เร่งด่วน น่าจะเรียกวา่ “มหากฐิน” ดูจะเหมาะสมกวา่ เพราะคาํวา่ “จุล” แปลวา่ นอ้ย, เล็ก   ส่วนคาํวา่ 
“มหา” แปลวา่ ใหญ่ หรือ โต แต่ไดเ้คยพบคาํวา่ “จุฬ” ท่านแปลวา่ “ยอด” ถา้แปลวา่ยอดอยา่งน้ี คาํ
วา่ “จุฬกฐิน”  น่าแปลวา่ “ยอดของกฐิน”  ดูจะเหมาะสมช่ือสักหน่อย โดยความหมายก็คือวา่ เป็น
ยอดแห่งกุศล๓๐ ส่วนคาํวา่ “จุลกฐิน”อาจจะเขียนผิดก็ไดห้รืออาจจะตีความหมายไปในทางท่ีวา่” ใช้
เวลาเล็กนอ้ย” ๓๑ หรือ “เร่งรีบทาํในเวลาอนัจาํกดั” ก็ได ้

ส่วนเร่ืองพิธีกรรมในการทอดและกรานจุลกฐิน ก็เหมือนกบัมหากฐิน เช่น การทอด กราน
กฐิน การถวาย กะผา้ ตดัผา้ เยบ็ผา้ ยอ้มผา้ อานิสงส์ เป็นตน้ เพียงแตกต่างกนัในเร่ืองนาํผา้มาถวาย
สาํเร็จรูป กบัยงัไม่สาํเร็จรูปเท่านั้น 

๒. มหากฐิน การทาํอยา่งง่าย คือ นาํผา้ท่ีสําเร็จแลว้ไปถวายพระ อยา่งท่ีทาํกนัอยู่ในบดัน้ี 
เรียกวา่ “มหากฐิน” คือ จดัผา้ท่ีเยบ็เป็นสมณะบริขารสําเร็จรูปแลว้นั้น นาํไปทอดถวายแก่พระภิกษุ
สงฆ์ ดงักระทาํกนัอยู่ทัว่ไปในปัจจุบนัน้ี เพราะการทอดกฐินแบบมหากฐินสะดวก ประหยดัเวลา
และแรงงานทั้งผูท้อดกฐินและผูรั้บกฐิน เน่ืองจากจุดประสงคไ์ปเนน้ท่ีการหาทุนทรัพยไ์ปสร้างและ
ปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่าง ๆ รวมถึงตอ้งการความรวดเร็ว ดงันั้นจะผิดเป้าหมายตามพุทธานุญาต
หรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่ เร่ืองน้ีจะไดว้เิคราะห์วจิารณ์กนัต่อไปในบทท่ี ๔ จะไดค้น้ควา้และนาํ
ทศันะของท่านผูรู้้มาประกอบการพิจารณา ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์อนัถูกตอ้งในการท่ีจะนาํมาปรับแก้
ไขวถีิปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบักาละและเทศะต่อไป 

ชนิดหรือประเภทของมหากฐิน ท่ีปฏิบติักนัอยูท่ ัว่ไปในสมยัปัจจุบนั เม่ือจดัตามกลุ่มบุคคล
ท่ีนาํไปถวายก็สามารถแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ  

                                                           
๓๐เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๘๘.   
๓๑ทรรศนะของผูว้ิจยั 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๗๓ 

๑. กฐินส่วนบุคคล เป็นกฐินท่ีราษฎร์ผูใ้ดผูห้น่ึงมีศรัทธาปสาทะอย่างแรงกลา้ ได้ทาํการ
ขวนขวาย ไดด้าํเนินการเองดว้ยความช่วยเหลือของญาติพี่นอ้ง เร่ิมตั้งแต่การจองกฐินเป็นตน้จนจบ
ขบวนการคือถวายกฐินเสร็จเรียบร้อย เจา้ภาพมกัทาํกนัเงียบ ๆ อาจจะไม่จดัให้มีขบวนแห่ใหญ่โต 
มโหราฬ และจาํนวนคนท่ีไปร่วมพิธีก็มีไม่มากนกั มีญาติบุคคลคุน้เคยเท่านั้น 

๒. กฐินสามัคคี เป็นกฐินท่ีหลาย ๆ คน หลายกลุ่มคิดริเร่ิมจดัการทาํร่วมกนัข้ึนมา ความจริง
ก่อนท่ีจะมีการประชุมตกลงร่วมกนัว่า จะมีการทอดกฐิน ณ วดัใดวดัหน่ึง ก็ตอ้งมีบุคคลหน่ึงหรือ
กลุ่มหน่ึงเป็นผูคิ้ดริเร่ิมในเร่ืองน้ี หรือเป็นผูรั้บทราบปัญหาของวดัท่ีจะทอดกฐินนั้น แต่ไม่อาจจะทาํ
ผูเ้ดียวได้ จึงได้ขยายความคิดโดยการชักชวน เชิญชวนญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นตวัเช่ือมหรือผู ้
ประสานงาน จนสามารถช้ีนาํหลายคนหลายกลุ่มให้มีจิตใจเกิดศรัทธาปสาทะเป็นอนัเดียวกนั ร่วม
บริจาค ร่วมกิจกรรมระดมกาํลงัทุกๆดา้น เพื่อรวบรวมจตุปัจจยัท่ีเร่ียไรให้ไดม้ามากท่ีสุด และมีการ
จดัฉลองสมโภชกนั อยา่งเอิกเกริกมโหฬารกวา่กฐินประเภทอ่ืน ๆ มีการจดัขบวนท่ีใหญ่โต 

๓. กฐินหลวงหรือพระกฐิน แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดงัน้ี  
๑) กฐินที่เสด็จพระราชด าเนินด้วยพระองค์เอง  เป็นพระกฐินท่ีพระมหากษตัริยท์รง

ดาํเนินการทุกอยา่งและทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ปัจจุบนัน้ีมี ๑๖ วดั๓๒ ไดแ้ก่ 
(๑) วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กทม . (เป็นวดัคู่พระ

บรมราชวงศจ์กัรี) 
(๒) วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กทม. (วดัประจาํ

พระองคใ์นรัชการท่ี ๑ และมีพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลท่ี ๑) 
(๓) วดัสุทศัน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กทม . (มีพระบรมราชสริ

รางคารรัชกาลท่ี ๘) 
(๔) วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เขตดุสิต กทม. (วดัประจาํพระองค์

ในรัชการท่ี ๕) 
(๕) วดับวรนิเวศราชวรวหิาร เขตพระนคร กทม. (วดัประจาํพระองคใ์นรัชการท่ี ๔ 

และมีพระบรมราชสริรางคารรัชกาลท่ี ๖) 
(๖) วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (มีพระบรมราชสริรางคารรัชกาลท่ี ๔) 
(๗) วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กทม. (มีพระบรม

ราชสริรางคารรัชกาลท่ี ๕ และ ๗) 

                                                           
๓๒วศิน อินทสระ, พุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๘), หนา้๑๒๑ -๑๒๒. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๗๔ 

(๘) วดัเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตพญาไท กทม. เพื่อทรงอุทิศพระราชกุศล 
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี)  

(๙) วดัราชาธิวาส ราชวรวหิาร เขตดุสิต กทม. (มีพระบรมราชสริรางคารสมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบบรมราชเทวีพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ และรัชกาลท่ี ๖ ทรงสร้างอุทิศถวามพระบรม
ราชชนนี) 

(๑๐) วดัมกุฏกษตัริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กทม.(มีพระบรมราชานุสรณ์
รัชกาลท่ี ๔) 

(๑๑) วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กทม.(มีพระบรม
ราชสริรางคารรัชกาลท่ี ๒) 

(๑๒) วดัราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอก กทม . (ฝ่ังธนบุรี) มีพระบรม
ราชสริรางคารรัชกาลท่ี ๓ 

(๑๓) วดันิเวศน์ธรรมประวติั ราชวรวิหาร อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนคร ศรี
อยธุยา. (เป็นวดัท่ีรัชกาลท่ี ๕ ทรงพระราชดาํริใหส้ร้างเป็นวดัประจาํพระราชวงับางปะอิน) 

(๑๔) วดัสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา. (เป็นวดัท่ีสมเด็จ
พระปฐมบรมมหาชนกสร้างข้ึนไว ้ณ นิวาสสถานเดิม) 

(๑๕) วดัพระปฐมเจดีย ์ราชวรมหาวิหาร อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม . (มีพระบรม
ราชสริรางคารรัชกาลท่ี ๖) 

(๑๖) วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก. (วดัพระ
ศรีรัตนมหาธาตุ น้ีนั้ นเป็นวัดในประวัติศาสตร์ท่ีมีความสําคัญ ถือเป็นราชประเพณี เ ม่ือ
พระมหากษตัริยเ์สวยราชยบ์รมราชาภิเษกแลว้จะตอ้งเสด็จฯ ไปถวายสักการะพระพุทธชินราช) 

๒) กฐินท่ีทรงพระกรุณาโปรดฯให้พระบรม(ชั้นสูง)เสด็จแทนพระองค์โดยทรงพระ
กรุณาโปรดฯใหส้มเด็จพระราชินี, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ, สมเด็จพระเทพฯ, สมเด็จฯเจา้ฟ้า
จุฬาภรณ์ เสด็จไปทอดแทนพระองค ์

๓) กฐินท่ีทรงพระกรุณาโปรดฯให้เสด็จแทนพระองค์โดยทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้
พระบรมวงศานุวงศ,์ ราชสกุล, องคมนตรี หรือผูเ้ห็นสมควรไปทอดแทนพระองค ์

ในรัชกาลปัจจุบนั พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอาจจะไม่เสด็จพระราชดาํเนินทอดดว้ย
พระองค์เองทุกวดั เพราะมีพระอารามหลวงเป็นจาํนวนมาก(ทั้งท่ีเป็นชนิด วรวิหาร วรมหาวิหาร 
ราชวรวหิารและราชวรมหาวหิาร) เกินพระกาํลงัท่ีจะเสด็จได ้และมีพระธุระอ่ืน ๆ มาก จึงไดโ้ปรด
ให้ผูแ้ทนพระองค์ไปทอดบา้ง พระราชทานไปบา้ง แต่ในสมยัอยุธยาปรากฏหลกัฐานว่า วดัหลวง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5


                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๗๕ 

หรือพระอารามหลวง พระมหากษตัริยท์รงให้ความสําคญัมาก ถึงเทศการทอดกฐิน พระองค์จะ
เสด็จไปทอดกฐินดว้ยพระองคเ์อง๓๓ 

๔) กฐินพระราชทาน  
เป็นกฐินท่ีพระมหากษตัริยพ์ระราชทานผา้กฐินซ่ึงเป็นของหลวงแก่ผูแ้ทนพระองค์ หรือ

บุคคล หน่วยงาน องค์กรทางราชการ รัฐวิสาหกิจ ห้างร้านบริษทัต่าง ๆ ท่ีขอพระราชทานเพื่อทอด
ถวาย ณ วดัหลวงแห่งใดแห่งหน่ึงนอกเหนือจากวดัหลวง ๑๖ วดัตามท่ีกล่าวมาแลว้  

สาเหตุท่ีมีกฐินพระราชทานก็เพราะทั้งในและนอกประเทศไทยมีพระอารามหลวงพนักว่า
วดั ไม่สามารถเสด็จดว้ยพระองคเ์องได ้จึงทรงมอบใหผู้อ่ื้นทาํการแทนพระองค ์

๕) กฐินต้น ไดแ้ก่ กฐินท่ีพระมหากษตัริยท์รงมีพระราชศรัทธา สละพระราชทรัพยเ์สด็จฯ 
ทอด ณ วดัใดวดัหน่ึงตามพระราชอธัยาศยั 

กฐินดงักล่าวน้ีเกิดข้ึนเพราะพระเจา้แผน่ดินเสด็จพระราชดาํเนินไปถวายผา้พระกฐิน ณ วดั
ท่ีมิใช่วดัหลวง และมิไดเ้สด็จไปอยา่งเป็นทางการหรืออยา่งเป็นพระราชพิธี แต่เป็นการบาํเพญ็พระ
ราชกุศลส่วนพระองค ์พลตรีหม่อมทวีวงศถ์วลัยศกัด์ิ (ม.ร.ว. เฉลิมลาภ ทวีวงศ)์ ไดเ้ล่าประวติัเร่ือง
การเกิดข้ึนของกฐินตน้น้ีไวว้า่ 

 “กฐินส่วนพระองคน้ี์ ในสมยัก่อนรัชกาลท่ี ๕ จะเรียกวา่อยา่งไรนั้นยงัไม่พบหลกัฐาน มา
เรียกกนัวา่ กฐินตน้ ในรัชกาลท่ี ๕ ภายหลงัท่ีไดมี้การเสด็จประพาสหวัเมืองต่างๆ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๗ 
การเสด็จประพาสคร้ังนั้น โปรดให้จดัให้ง่ายกว่าการเสด็จประพาสเพื่อสําราญพระราชอิริยาบถ
อยา่งสามญั โปรดไม่ใหมี้ทอ้งตราสั่งหวัเมืองให้จดัทาํท่ีประทบัแรม ณ ท่ีใดๆ พอพระราชหฤทยัจะ
ประทบัท่ีไหนก็ประทบัท่ีนั่น บางคราวก็ทรงเรือเล็กหรือเสด็จรถไฟไปโดยมิให้ใครรู้ การเสด็จ
ประพาสคร้ังนั้นเรียกวา่เสด็จประพาสตน้ 

เหตุท่ีเรียกวา่ประพาสตน้ก็เพราะเม่ือวนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๔๗ เสด็จทรงเรือมาด ๔ แจว 
ประพาสในแม่นํ้ าอ้อม ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ซ้ือเรือมาด ๔ แจว เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงลาํ
สําหรับแจวตามเรือพระท่ีนั่งเวลามีพระราชประสงค์ท่ีจะเสด็จพระราชดาํเนินโดยมิให้ใครรู้จกั
พระองค ์เม่ือซ้ือเรือมาดไดด้งัพระราชประสงคแ์ลว้พระราชทานช่ือเรือลาํนั้นวา่ เรือตน้…….             

ประพาสตน้ จึงเป็นมูลเหตุให้เรียกการเสด็จประพาสอยา่งในวนัน้ีวา่ ประพาสตน้ และยงั
เป็นมูลเหตุให้เรียกการเสด็จพระราชดาํเนินถวายผา้พระกฐินเป็นการส่วนพระองคว์า่ พระกฐินตน้ 
เรียกแบบเรือนไทยท่ีทรงสร้างสาํหรับประทบัอยา่งชาวบา้นวา่ เรือนตน้ กนัต่อมา 

                                                           
๓๓ผจญ  คาํชูสังข์, พระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ บางเขน, ๒๕๔๑), หนา้ ๗๑-๗๒. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๗๖ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลปัจจุบนั ทรงดาํเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โปรดเสด็จพระราชดาํเนินไปทรงบาํเพ็ญพระราชกุศลถวายผา้
กฐินตน้เป็นประจาํทุกปี การจะเสด็จฯ ไปถวายผา้พระกฐินตน้ท่ีวดัใดมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

(๑) เป็นวดัท่ียงัไม่เคยเสด็จพระราชดาํเนินถวายผา้พระกฐินมาก่อน  
(๒) ประชาชนมีความเล่ือมใสในวดันั้นมาก  
(๓) ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นไม่ค่อยมีโอกาสไดเ้ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เม่ือเสด็จพระ

ราชดาํเนินไปจะไดมี้โอกาสเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยา่งใกลชิ้ดดว้ย  
๓.๓.๒ เทศกาลทอดกฐินกบัประเพณไีทย 
วนัปวารณาออกพรรษาของพระภิกษุซ่ึงไดอ้ยูจ่าํพรรษามาครบ ๓ เดือน ในวนัสุดทา้ยแห่ง

การอยูจ่าํพรรษา คือ ในวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ พระภิกษุทุกรูปจะตอ้งกล่าวคาํปวารณาโดยถว้นทัว่
กนั ถา้ขาดการกล่าวคาํปวารณาเทศกาลออกพรรษก็ไร้ความหมาย ถูกปรับอาบติัตามพุทธบญัญติัอีก
ดว้ย๓๔ และไม่สามารถกรานกฐินได ้

เหตุแห่งการปวารณากรรมน้ี ทรงวางแบบธรรมเนียมประเพณีน้ีไวเ้พื่อความอยูเ่ป็นสุขของ
หมู่คณะ เพราะตามธรรมดาแล้ว คนท่ีอยู่ดว้ยกนัย่อมท่ีจะมองเห็นความดีงามหรือความผิดพลาด
บกพร่องของกนัและกนัได้อย่างชัดเจน และก็จะไดว้่ากล่าวตกัเตือนกนัเองได้ โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหนา้แต่ประการใด 

การวางแบบแผนการแห่งปวารณากรรมเป็นธรรมเนียมนั้น มิใช่แต่เป็นธรรมเนียมประเพณี
เฉพาะของพระภิกษุสงฆ์เท่านั้ น ยงัขยายธรรมเนียมประเพณีไปสู่ชุมชนด้วย จนเกิดวฒันธรรม
สร้างสรรค ์กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆผสมกลมกลืนกนัไป ดงัจะเห็นไดจ้ากบทกลอนน้ี๓๕ 

ถึงเดือนสิบจวนสารทยงัขาดวนั   คิดกนัจะมีเทศน์ดว้ยศรัทธา 
พระมหาชาติทั้งสิบสามกณัฑ ์  วดัป่าเลไลยนั้นวนัพระหนา้ 
ตาปะขาวเฒ่าแก่แซ่กนัมา    พร้อมกนันัง่ปรึกษาท่ีวดันั้น 

 

 

                                                           
๓๔ว.ิม. ๒๓๓-๒๓๗/๓๒๑-๓๒๙. 
๓๕พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัฯ รัชกาลท่ี ๒, เสภาขุนช้างขุนแผน, (กรุงเทพ 

มหานคร : ศิลปบรรณาคาร, ๒๕๑๓), หนา้ ๕๓-๕๔. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๗๗ 

โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส กล่าวถึงเทศกาลเทศน์มหาชาติวา่๓๖ 
มหาชาติบอกแบบไว ้  ปรากฏ 

มีเม่ือจวนฝนหมด    เกือบแลง้ 
เดือนสิบเอด็สิบสองจรด    จวบต่อ กนัเอย 
นํ้าลดลมชกัแหง้     ไร่แลว้นาวาย 

บา้งมีมหาชาติทั้ง   คาถา พนัเอย 
มีท่ีบา้นศาลา     วดับา้ง 
จ่ายกนัแจกฎีกา     ตามพวก พอ้งพอ่ 
หวงัประโยชน์สืบสร้าง    เพื่อพอ้งเมตไตรย 

 วนัแรมคํ่า ๑ เดือน ๑๑ ตลอดไปจนวนัเพ็ญ เดือน ๑๒ เป็นเทศกาลทอดกฐิน และวนั
สุดทา้ยของเทศกาลทอดกฐิน ฉะนั้น ฤดูกาลทอดกฐินจึงมาส้ินสุดเอาวนัเพ็ญเดือน ๑๒ ตรงกบั
ประเพณีการลอยกระทงตามคติทางศาสนาฮินดู ทาํเป็นกระทงจุดประทีปลอยไปตามกระแส นํ้ าเพื่อ
บูชาพระลกัษมี ส่วนพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวไทยนั้นถือว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทท่ี
หาดทรายแม่นํ้านมัมทา 

โคลงพระราชพิธีทวาทศมาสกล่าวถึงเทศกาลทอดกฐินและลอยกระทงวา่๓๗ 
ดลแรมแปดคํ่าตั้ง   ตามจารีตเฮย 

เสด็จพยหุยาตราคลา    คลาดเตา้ 
สถลมารคกาํหนด   อาวาศใหญ่ แลแฮ 
ถวายกฐินแด่เจา้     ภิกษุทั้งแรมฝน 

ชาวแพชาวบา้น   เหล่า ชาวชน 
ต่างก็ทาํตามจน     เล็กนอ้ย 
เรือหยวกดอกอุบล    บานเบิก ลอยเฮย 
จีบพลบัพลึงจอ้ยจอ้ย    ธูปนอ้ยหน่ึงเทียน 
 
 

                                                           
๓๖สมเด็จเจา้มหามาลา กรมพระยาบาํราบปรปักษ,์ โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส, (กรุงเทพ 

มหานคร: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๐๙), หนา้ ๓๘-๔๐. 
๓๗เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๔๐-๖๗. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๗๘ 

นิราศเดือนของนายมี กล่าวถึงเทศกาลทอดกฐินและลอยกระทง วา่๓๘ 
เดือนสิบเอด็เสร็จธุระพระพรรษา  ชาวพาราเซ็งแซ่แห่กฐิน 

ลงเรือเพียบพายยกเหมือนนกบิน  กระแสสินธ์ุสาดปรายกระจายฟอง 
สนุกสนานขานยายสาวสนัน่  บา้งแข่งกนัต่อสู้เป็นคู่สอง 
แพช้นะปะตาพูดจาลอง  ตามทาํนองเล่นกฐินส้ินทุกปี 

เดือนสิบสองล่องลอยกระทงหลวง  ชนทั้งปวงลอยตามอร่ามแสง 
ดอกไมไ้ฟโชติช่วงเป็นดวงแดง            ทั้งพลุแรงตึงตงัดงัสะทา้น 
เสียงนกบินพราดพรวดกวดไอต้ื้อ          เสียงหวอหวอืเฮฮาอยูฉ่่าฉาน 
ลว้นผูค้นลน้หลามตามสะพาน  อลหม่านนาวาในสาคร 

ตามธรรมเนียมประเพณีไทย เม่ือส้ินฤดูเขา้พรรษา หรือปวารณาออกพรรษาแลว้ พระภิกษุ
ทัว่ประเทศมีอิสระท่ีจะเดินทางไปคา้งแรมท่ีหน่ึงท่ีใดก็ได ้และไดรั้บอนุญาตให้ไดรั้บถวายผา้กฐิน 
พร้อมกบับริวารกฐิน มีอุปกรณ์เคร่ืองครัว เงินบริจาคทาน และอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ตะปู เล่ือยมือ 
และคอ้น เป็นตน้ เม่ือออกพรรษาแลว้ ตามอารามต่างๆตระเตรียมทาํความสะอาดศาสนสถาน และ
อ่ืน ๆ เพื่อตอ้นรับทายกทายกิาท่ีจะนาํกฐินไปทอดในอารามนั้น ๆ 

๑. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสุโขทยัท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั ท่ีสําคญัคงจะมี

ผลมาจากพระราชนิพนธ์ ไตรภูมิพระร่วง หรือ เตภูมิกถา ของ พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไทย) คือ
เร่ืองความเช่ือเก่ียวกบันรกสวรรค ์ใครทาํดีจะไดข้ึ้นสวรรค ์ซ่ึงมีแต่ความสุขสบาย ใครทาํชัว่ก็จะตก
นรก ซ่ึงมีลกัษณะสยดสยองน่ากลวั ซ่ึงฝังอยูใ่นความเช่ือของคนไทยตลอดมาแมก้ระทั้งปัจจุบนัน้ี 
โดยเฉพาะลกัษณะน่าเกลียดน่ากลวัของผเีปรตต่าง ๆ เป็นตน้ 

ส่วนเร่ืองกฐินนั้นเป็นประเพณีไทยสําคญัมาก เป็นพระราชประเพณีท่ียิ่งใหญ่มีมาตั้งแต่ยุค
สุโขทยัและอยุธยาในจดหมายเหตุของบาทหลวงเดอ ชวัลี ไดพ้รรณาถึงกฐินหลวง ซ่ึงงดงามท่ีสุด 
เป็นภาพอนัวิจิตรบรรจงท่ีสุดในบรรดาพระราชพิธีทั้งหลายของกษตัริยอ์ยุธยา แสดงให้เห็นวา่การ
ถวายผา้กฐินนั้น เป็นประเพณีใหญ่และเอิกเกริกมโหฬาร เป็นประเพณีท่ีมีมาแต่โบราณ ในศิลา
จารึกพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช มีความตอนหน่ึงวา่๓๙ 

                                                           
๓๘หม่ืนพรหมสมพตัรสร (มี), นิราสเดือน, (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

๒๕๔๕), หนา้ ๒๘-๓๐. 
๓๙กรมศิลปากร, ศิลาจารึกพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช (หลกัท่ี ๑) ดา้นท่ี ๒, อา้งแลว้, หนา้ ๒๔. 

http://www.ru.ac.th/pr/province/Sukhotai/srjsd22.htm


                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๗๙ 

คนเมืองสุโขทยัน้ี มกัทาน มกัทรงศีล มกัโอยทาน พ่อขุนรามคาํแหงเจา้เมือง
สุโขทยัน้ี ทั้งชาวแม่ชาวเจา้ท่วยป่ัวท่วยนาง ลูกเจา้ลูกขนุทั้งส้ินทั้งหลายทั้งผูช้ายผูห้ญิง 
ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเม่ือพรรษาทุกคน เม่ือโอกพรรษากราน
กฐินเดือนหน่ึงจึงแลว้ เม่ือกรานกฐินมีพนมเบ้ีย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม ้มีหมอน
นัง่ หมอนโนน บริพารกฐิน โอยทานแลป่ี้แลญิ้บลา้นไปสวดญตัติกฐินถึงอรัญญิกโพน้ 
เม่ือจะเข้าเวียง เรียงกนัแต่อรัญญิกโพน้ ทา้วหัวลานคาํบงคาํกลอย ด้วยเสียงพาทย ์
เสียงพิณ เสียงเล่ือน เสียงขบั ใครจกัมกัเล่น เล่น, ใครจกัมกัหวั หวั, ใครจกัมกัเล่ือน 
เล่ือน, เมืองสุโขทยัน้ีมีส่ีปากประตูหลวง เทียนญ่อมมีคนเสียดกนัเขา้มาดูท่านเผา่เทียน 
ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทยัน้ี ม่ีดงัจกัแตก 

 
บทเพลงลูกทุ่งท่ีกล่าวสอดคลอ้งกบัความเป็นมาและแประเพณีในเร่ืองการทอดกฐิน  
๑) โดยยกเอาเร่ืองดาวจระเขข้ึ้นมาเพื่อให้รู้ถึงความหมายทางสัญลกัษณ์การทอดกฐิน ดงั

บทเพลงวา่  
…ราตรีหน่ึงนางหลบัสนิท สุบินนิมิตจึงรู้วา่ผวั ยงัห่วงสมบติัไม่ตดัใจตวั นาง

คน้จนทัว่ใกลห้วัสะพาน ไดข้า้วของเงินทองครบทัว่ นางสงสารผวัแสนสุดสงสาร คิด
แผกุ่ศลดว้ยผลบุญทาน นางจึงจดัการบอกญาติกา มาสามคัคีกนัทอดกฐิน ทุกคนไดย้ิน
พากนัหรรษา ต่างฝ่ายต่างช่วยกนัดว้ยศรัทธา ต่างล่องนาวากฐินไป กุมภาผา้ว่ายผนั
ผวนตามขบวนแห่ไปไม่ไหว สุดเหน่ือยเม่ือยเพลียสั่งเมียทนัใด จงวาดรูปไปเป็นองค์
พยาน ขอรวมตลอดเร่ืองทอดกฐิน เมียกรวดนํ้ ารินแผกุ่ศลประสาน ขอให้ผวัตวัไดผ้ล
บุญทานพน้ทรมานจากบาปนานา เดชะกุศลผลบุญกฐิน บนัดาล กุมภินผูภ้สัดา ไปเป็น
ดาวจระเขพ้น้เวทนา อยูบ่นเวหาทุกราตรีเอย  

(ดาวจระเข ้ตอน ๒ : บุญสม อยธุธยา) 

๒) เพลงลูกทุ่งกล่าวถึงงานทอดกฐินวา่เป็นโอกาสท่ีหนุ่มสาวไดพ้บกนั ดงับทเพลงวา่  
…ไดม้าทอดกฐินร่วมบุญ เจอแม่คุณสาวทุ่งกระโจมทอง อยากทกัเจา้แท ้เห็น

คุณแม่คอยมอง คงหวงน้องน่าดู...หากมีวาสนาผูกพนั ให้พบกนัวดัทุ่งกระโจมทอง 
ทอดกฐินปีน้ี พี่จะซ้ือแหวนทองไปฝากนอ้งสองวง  

(พบกนัวนักฐิน : ขบัร้องโดย สุชิน ศิลป์ส่งเสริม) 

๓) เพลงลูกทุ่งกล่าวถึงกาํหนดเวลางานกฐินไวด้ว้ยว่าเป็นฤดูเหมนัต ์งานกฐินเป็นงานท่ี
ยิง่ใหญ่ เป็นช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีหนุ่มสาวนดัพบกนัเช่นเพลงวา่ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๘๐ 

พี่เคยมาวดัทุ่งกระโจม ตอนตน้ลมเหมนัตปี์กลาย งานกฐินท่ีแสนยิ่งใหญ่ คืน
นั้นจาํไดพ้ี่พบนอ้งคนดี... 

ก่อนจาก พี่บอกฝากโฉมฉิน งานกฐินปีหนา้ค่อยพบกนัใหม่ คืนท่ีลานํ้ าตาเรา
ต่างรินไหล พี่กลบัสู่กรุงไกลนอ้งก็ไปสู่เพชรบุรี 

น่ีก็จวนงานทอดกฐิน วอนยพุินนอ้งเจา้คนดี งานกฐินวดัทุ่งปีน้ี ขอให้นอ้งคน
ดีรอพี่อยู ่ณ ท่ีเดิม  

(พบกนัท่ีทุ่งกระโจมทอง : ขบัร้องโดย พรชยั พรหมบญัชา) 
กฐิน กฐิน เสียงคึกโครมประโคมไดย้นิ โยมญาติทาํความดีสามคัคีกนั

ทอดกฐิน วดัวายงัไม่สวย เราก็ตอ้งช่วยอยูเ่ป็นอาจิณ 
ดว้ยวดัยงัขาดปัจจยั ท่ีจะไปคอยซ้ืออิฐหิน โบสถ์และศาลาหลงัคาร่ัวจนนํ้ าริน 

กุฏิจวนจะพงัหอระฆงัยงัตอ้งถมดิน พวกเราพอเหลือกิน ก็ทอดกฐินช่วยวดัเรา” 
(ทาํบุญทอดกฐิน : ขบัร้องโดย จริยา ปรีดาพงษ)์ 

๒. การละเล่นร่ืนเริง 
ประเพณีการละเล่นต่าง ๆ ในขนบธรรมเนียมไทยปัจจุบนัหลายคนเช่ือวา่เป็นมรดกตกทอด

มาจากสุโขทยั ซ่ึงมีการละเล่นร่ืนเริงในงานออกพรรษาท่ีปรากฏในศิลาจารึกพอ่ขนุรามคาํแหงดงัน้ี  
…เม่ือออกพรรษากรานกฐิน...ดว้ยเสียงพาดเสียงพิน เสียงเล้ือนเสียงขบั ใคร

จกัมกัเหลน้ เหล้น ใครจกัมกัหัว หัว ใครจกัมกัเล้ือน เล้ือน เมืองสุโขทยัน้ีมีส่ีปาก
ประตูหลวง เท้ียนญอมคนเสียดกนัเขา้มาดู ท่านเผาเทียน ท่านเหลน้ไฟ เมืองสุโขทยั
น้ีมีดงัจกัแตก...๔๐ 

 
การเผาเทียนเล่นไฟของสุโขทยัน้ี อาจจะคลา้ยกบัการเล่นรอบกองไฟ หรืออาจจะเป็นการ

จุดไฟเฉลิมฉลองก็ได ้การละเล่นคงมีมากมายหลายอยา่ง มีการประโคมกลอง มีดนตรี และการจบั
ระบาํรําฟ้อนต่าง ๆ ซ่ึงคงจะสนุกสนานถึงขนาด คนเสียดกันเข้าดู คือมีผุค้นล้นหลามมากมาย 
การละเล่นเช่นน้ียงัมีอยูท่ ัว่ไปในสังคมไทยปัจจุบนั 

๓. ศาสนพธีิ 
ทางดา้นศาสนพิธีมีกล่าวไวห้ลายอย่าง เช่นการทอดกฐิน สวดญตัติกฐิน เขา้พรรษา ออก

พรรษา ใหท้าน รักษาศีล ฟังธรรม บูชาพระบรมธาตุ ท่ีปรากฏในศิลาจารึกพอ่ขนุรามคาํแหงดงัน้ี๔๑ 
                                                           

๔๐เร่ืองเดียวกนั. 
๔๑เร่ืองเดียวกนั. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๘๑ 

“…เม่ือกรานกฐิน มีพนมเบ้ีย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม ้มีหมอนนัง่ หมอน
โนน บริพารกฐิน โอยทานแลป่ี้แลญิ้บลา้นไปสวดญตัติกฐินถึงอรัญญิกโพน้ เม่ือจะ
เขา้เวยีง เรียงกนัแต่อรัญญิกโพน้”  

 
๑) พิธีทอดกฐิน ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคาํแหงกล่าวไวช้ดัเจนวา่ “เม่ือออกพรรษากราน

กฐินเดือนหน่ึงจ่ึงแลว้ เม่ือกรานกฐิน มีพนมเบ้ีย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม ้มีหมอนนัง่หมอนโนน 
บริพารกฐิน” 

กรานกฐิน คือ การพระภิกษุรูปท่ีหน่ึงเอาผา้ท่ีจะเยบ็เป็นจีวรขึงท่ีไมส้ะดึง (กฐิน) เยบ็เสร็จ
แลว้บอกภิกษุทั้งหลายร่วมใจกนัยกผา้ในนามของสงฆเ์พื่ออนุโมทนา ภิกษุผูเ้ยบ็จีวรนั้น เรียกวา่ “ผู ้
กราน” พิธีปฏิบติัต่อกนัคือ สงฆย์กผา้ให้แก่ภิกษุรูปหน่ึง ผา้นั้นเรียกวา่ “จีวรกฐิน” พระภิกษุผูค้รอง
จีวรนั้นเรียก “ผูค้รองกฐิน” ท่ีกล่าวน้ีเป็นพิธีกรานกฐินในสมยัก่อน แต่ปัจจุบนัอุบาสกอุบาสิกานาํ
จีวรสําเร็จรูปไปถวาย เรียกว่า “ทอดกฐิน” พิธีทอดกฐินและรับกฐินน้ีภิกษุผูจ้าํพรรษาตลอด ๓ 
เดือนเท่านั้น จึงจะรับผา้กฐินได ้และพิธีทอดกฐินมีเวลากาํหนดเพียง ๑ เดือน คือตั้งแต่ออกพรรษา 
วนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ จนถึง ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ 

๒) สวดญัตติกฐิน ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคาํแหงกล่าววา่ “ไปสวดญตัติกฐินถึงอรัญญิก
พูน้” คาํสวดญตัติกฐิน คือ คาํประกาศเป็นภาษาบาลี๔๒ในพิธีทอดกฐินในสงฆท์ราบเพื่อทาํกิจของ
สงฆร่์วมกนั๔๓  

ส่วนเร่ืองการทอดกฐินในสมยักรุงศรีอยุธยาถือวา่เป็นประเพณีและราชประเพณีนิยมซ่ึงมี
เร่ืองราวกล่าวปรากฏในหนงัสือเร่ืองประดิษฐานพระสงฆส์ยามวงศ์ในลงักาทวีป ซ่ึงสมเด็จฯกรม
ระยาดาํรงราชานุภาพเป็นผูนิ้พนธ์ไว ้ดงัมีขอ้ความท่ีคดัมาบางตอน๔๔ …สมเด็จพระสังฆราชมีรับสั่ง
รับสั่งใหเ้บิกทูตานุทูตเขา้ไปเฝ้า เม่ือพวกทูตานุทูตเขา้ไปถวายนมสัการ และถวายเคร่ืองบรรณาการ
แลว้ มีผูย้กพานเหมากมาตั้งเล้ียงพวกทูตานุทูต ส่วนสมเด็จพระสังฆราชนั้น มีรับสั่งอนุโมทนาการ
ท่ีพวกทูตานุทูตทั้งหลายมีความเล่ือมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย สู้อุตส่าห์ทนความลาํบาก ฝ่าคล่ืน

                                                           
๔๒คาํประกาศถวายภาษาบาลี: อิม ํภน เต สปริวารํ ก  ินจีวรทุส สํ สง ฆส ส 

โอโณชยาม สาธุ โน ภน เต สง โฆ อิม ํสปริวารํ ก  ินทุส สํ ปฏิค คณฺหาตุ ปฏิค คเหต
วา จ อิมินา ทุส เสน ก  ิน ํอต ถรตุ อม หาก ํทีฆรต ต ํ หิตาย  สุขาย. 

๔๓กรมการศาสนา,  ศาสนพธีิ เล่ม ๑,  (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๒๐), หนา้ ๗๖. 
๔๔สมเด็จฯกรมระยาดาํรงราชานุภาพ,เร่ืองประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป ,

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์ติชน, ๒๕๓๔), หนา้ ๙๗-๑๒๘. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๘๒ 

ฝืนลมแลภยนัตรายต่าง ๆ เขา้มาเพื่อกิจท่ีจะทะนุบาํรุงพระบวรพุทธศาสนาให้ถาวรวฒันาการ และ
ดาํรัสรับวา่จะจดัคณะสงฆส่์งออกไปกบัพวกทูตเพื่อจะไดใ้ห้อุปสมบทแก่ชาวสิงหฬในลงักาทวีป
ตามประสงค ์

ในบริเวณรอบตาํหนกัสมเด็จพระสังฆราช มีกุฏีภิกษุสามเณรต่อไปเป็นอนัมาก มีทั้งท่ีพกั
อุบาสก อุบาสิกา แลท่ีพกัของพวกขา้พระโยมสงฆ์ ซ่ึงมากระทาํการอุปัฏฐากทุก ๆ วนั เม่ือเฝ้า
สมเด็จพระสังฆราชแลว้ เจา้พนกังานจึงพาพวกทูตานุทูตกลบัไปส่งถึงท่ีพกัเวลาเยน็ 

ต่อมาอีก ๘ วนั ถึง ณ วนัจนัทร์ (เดือน ๑๑) แรม ๘ คํ่า มีขา้ราชการ ๒ คน มาพาพวก
ทูตานุทูตไปท่ีวดัอีกแห่ง ๑ วดัน้ีมีกุฏีพระสงฆ์มาก พระอุโบสถหลงัคา ๓ ชั้น มุงดว้ยกระเบ้ือง
เคลือบ หนา้พระอุโบสถมีพระเจดียปิ์ดทอง ๒ องค ์เม่ือพวกทูตานุทูตนมสัการพระแลว้พกัอยูห่น่อย
หน่ึง แลว้เจา้พนกังานมาเชิญไปยงับา้นเจา้พระยามหาอุปราชท่ี ๒ ๆ กบัขุนนางผูใ้หญ่อีกหลายคน
พากนัตอ้นรับเล้ียงอาหารพวกทูตานุทูต เม่ือเล้ียงอาหารแลกินหมากพลูเสร็จแลว้ จดัพวกระบาํอนั
แต่งตวัลว้นดว้ยเคร่ืองปักทอง มาร้องและรําใหพ้วกทูตานุทูตดู แลว้พวกทูตานุทูตจึงลากลบัไปท่ีพกั 

วนัรุ่งข้ึนเวลาเชา้ ขา้ราชการไทย ๒ คน ไปรับทูตานุทูตมาข้ึนท่าข่ีมา้ไปเท่ียวตามในเมือง 
ไปถึงท่ีถนนแห่ง ๑ มีโรงชา้งตน้หลงัคา ๒ ชั้น ปิดลายทองอยูข่า้ง ๑ มีโรงมา้ตน้หลงัคา ๒ ชั้น ปิด
ลายทองเหมือนกนัอยูข่า้ง ๑ เหลือท่ีจะประมาณไดว้า่ ชา้งพลายพงัแลมา้ตน้มีมากนอ้ยเท่าใด เพราะ
ถนนสายน้ีมีแต่โรงชา้งโรงมา้ตลอด เจา้พนกังานจดัให้ทูตานุทูตพกัท่ีศาลาแห่ง ๑ ซ่ึงอยูข่า้งโรงมา้ 
เพื่อท่ีจะใหดู้กระบวนแห่กฐินบูชา พระเจา้กรุงศรีอยุธยาพระราชทานพระกฐิน ณ วดัอุชาโยธรัตนา
ราม ในวนัน้ี กระบวนแห่พระกฐินเป็นดงัน้ี คือ แรกเป็นกระบวนช้างเคร่ือง มีคนสะพายดาบสวม
ตลอมพอกนัง่ถือธงบนหลงัช้าง ต่อมาถึงกระบวนคนข่ีมา้ แลว้ถึงกระบวนคนเดินเทา้ กระบวน ๑ 
เป็นพลถือดาบฝักลายทองบา้ง ถือธนูสะพกัแล่งบา้ง แบกปืนบา้ง ต่อมาถึงกระบวนพลเดินเทา้ถือธง
ชายแลธงปฏากคนัปิดทอง แลว้ถึงกระบวนพลอีกจาํพวก ๑ ลว้นรูปร่างลํ่าสัน ถือตระบองทอง แตร
งอน ป่ี กลองใหญ่ แลกลองเล็ก เดินประโคมไปตามทาง ต่อมาถึงชา้งผูกเคร่ือง ห้อยพู่จามรี ๒ ตวั มี
ขา้ราชการนัง่ถือพานทองรองไตรอยูใ่นสัปคบั มีธงฉตัรแลหอกแซงขา้งอยา่งละคู่ และมีชา้งพงัเดิน
ตามไป ๒ ชา้ง มีคนข่ีชา้งละ ๓ คน ต่อนั้นถึงชา้งขา้ราชการ แต่งอยา่งกล่าวมาแลว้ แต่ถือถาดทอง
รองเคร่ืองบริขาร มีเด็กนอ้ย ๆ ข่ีชา้งพงัถือเคร่ืองยศ คือ ดาบแลพานหมากเป็นตน้ตามขา้ราชการนั้น 

ต่อน้ีถึงกระบวนใหญ่ ล้วนพลเดินเทา้ ถือดาบแลอาวุธ ๕ อย่าง ทั้งธงและกระฉ่ิง พน้
กระบวนน้ีถึงชา้งพลายตวั ๑ แต่งเคร่ืองดอกไมส้ด มีขุนนางนัง่ถือผา้ไตรไปบนสัปคบั มีคนถือฉตัร
แลธงเดินแซง ๒ ขา้ง ขา้งหลงัมีกระบวนเด็กถือเคร่ืองยศตาม กระบวนชา้งขุนนางอยา่งวา่น้ีมีต่อมา
อีกหลายกระบวน 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๘๓ 

แลว้ถึงกระบวนพลเดินเทา้ เดินเป็น ๔ สาย ถือเส้นเชือกเพื่อให้คนเดินให้ไดก้ระยะกนัทุก
สาย ท่ีนํ้ าหนกัถือธงปักทอง แลว้ถึงกระบวนชา้ง ทั้งพลายแลพงั เดินเรียงตามกนัเป็นแถว ลว้นผูก
เคร่ืองแลบรรทุกของไทยธรรมสําหรับถวายพระสงฆ์  ต่อนั้น ถึงกระบวนขุนนางข่ีช้าง คือ เป็น
ขา้ราชการตาํแหน่งในกรมวงั ๒ คน แลว้ตาํแหน่งเจา้กรมรถ ตาํแหน่งเจา้กรมแสง ตาํแหน่งเจา้กรม
ภูษามาลา ๒ คน ตาํแหน่งเจา้พนกังานผูรั้กษาเคร่ืองราชูประโภค ๒ คน ตาํแหน่งเจา้พนกังานพระ
คลงั ๒ คน ตาํแหน่งนายพลเรือเจา้กรมผีพาย ๒ คน ตาํแหน่งกรมมา้ ๒ คน ตาํแหน่งกรมพระคลงั
สวน ๒ คน ต่อมาถึงสัปปุรุษนบัดว้ยร้อยแลพนัทั้งชายแลหญิง ลว้นเอาผา้ไตรหรือเคร่ืองบริขารทูล
ศีรษะ ไปในกระบวน ต่อน้ี ถึงอนุราชทั้ง ๒ พระองค ์ทรงเสลียงปิดทองประดบักระจก ราวพนกัทาํ
ดว้ยงามีคนหาม แลกั้นพระกลดทั้ง ๒ พระองค์ มีขา้ในกรมเชิญเคร่ืองตามเสด็จเป็นอนัมาก ต่อ
มาถึงเจ้าพระยามหาอุปราช นั่งเสลียงคนหามแลกั้นสัปทน มีคนถือเคร่ืองยศตาม ต่อกระบวน
เจา้พระยามหาอุปราช ถึงเจา้พระยามหาอุปราชท่ีสองนัง่แคร่มีคนหามแลคนตาม ต่อนั้นถึงกระบวน
พระยาชา้งเผือกสีเหมือนทองแดง แต่งเคร่ืองทอง มีคนถือกระฉ่ิงแซง ๔ คนั ธง ๔ คนั แลมีคนถือ
โตะ๊ทองรองออ้ยแลกลว้ยตาม ๘ โตะ๊ แลมีชา้งพงัเป็นบริวารดว้ย ชา้งพงัน้ีคนข่ีถือธงดว้ย 

บริขารในการพระกฐินน้ี มีเคร่ืองบูชาพระพุทธปฏิมา แลผา้ไตรเคร่ืองถวายพระสงฆเ์ป็น
อนัมาก ขา้ราชการไทยท่ีไปกาํกบับอกแก่ราชทูตว่า พระเจา้กรุงศรีอยุธยา ทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานอนุญาตใหร้าชทูตไดช่้วยในการพระราชกุศลกฐินปิงกมะ แลในการพระราชพิธีบาํเพญ็
พระราชกุศลอย่างอ่ืน โดยเสด็จในพระราชศรัทธาเล่ือมใสในพระรัตนตรัยดว้ยทุกอย่าง เม่ือเสร็จ
การดูแห่พระกฐินแลว้เจา้พนกังานจึงพาทูตานุทูตกลบัไปส่งยงัท่ีพกั 

ถึง ณ วนัองัคาร เวลาคํ่าประมาณ ๑๔ ชัว่โมง ก่อนอรุณ มีขา้ราชการไทย ๒ คน ลงมาบอก
ทูตานุทูตว่า (ในคํ่าวนันั้น) จะมีกระบวนแห่เสด็จพระราชดาํเนินทางชลมารค ในการพระราชพิธี
ฝ่ายพระศาสนา กระบวนเสด็จจะผ่านท่ีพกัราชทูตมา กระบวนพิธีท่ีทูตานุทูตไดเ้ห็นนั้นดงัน้ี คือ 
ตามบรรดาวดัริมฝ่ังแม่นํ้ าทั้ง ๒ ฟากทุกวดัต่างปักไมไ้ผ่ลาํยาวข้ึนเป็นเสา โน้มปลายไมล้งมาผูก
เชือกชักโคมต่าง ๆ (คร้ันได้เวลา) พระเจา้กรุงศรีอยุธยาเสด็จโดยกระบวนเรือ พร้อมด้วยกรม
พระราชวงับวรสถานมงคล สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ แลเจา้พระยามหาอุปราช เรือท่ีเสด็จลว้นปิดทองมี
กนัยาดาดสีแลผูกม่านในลาํเรือปักเชิงทองแลเงิน มีเทียนจุดตลอดลาํ มีเรือขา้ราชการล้วนแต่ง
ประทีปแห่นาํตามเสด็จดว้ยเป็นอนัมาก แลในการพิธีน้ี ยงัมีโคมกระดาษทาํเป็นรูปดอกบวัสีแดง
บา้ง สีขาวบา้ง มีเทียนจุดอยูใ่นนั้น ปล่อยลอยนํ้ าลงมาเป็นอนัมาก จะนบัจะประมาณมิได้ นอกจาก
ลอยโคม ยงัมีการจดดอกไมน้ํ้ ากนัอีกเป็นอนัมาก และมีระบาํดนตรีเล่นมาในเรือดว้ย ต่อกระบวน
เสด็จถึงเรือกระบวนแห่ผา้ไตรแลเคร่ืองบริขารเป็นของทรงพระราชอุทิศแก่พระสงฆ์ตามพระ
อารามในพระนคร แลพระอารามท่ีอยูต่ามริมแม่นํ้าในการพระราชพิธีน้ี 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๘๔ 

การพระราชพิธีท่ีพรรณนามาน้ี ขา้ราชการไทยอธิบายแก่ทูตานุทูตวา่ เป็นราชประเพณีเคย
ทาํมาในกรุงศรีอยุธยาแต่ดึกดาํบรรพท์าํวนัข้ึน ๑๓ คํ่า เดือนพินระวนั ๑ วนักลางเดือนนั้นวนั ๑ วนั
แรมคํ่า ๑ วนัแรม ๗ คํ่า วนัแรม ๘ คํ่า แลวนัตน้เดือนเม่ือพน้แต่วสา แลว้พระราชพิธีอนัน้ี ทาํเพื่อ
การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (ซ่ึงบรรจุไวใันพระจุฬามณีเจดีย์) ในดาวดึงสพิภพ แลบูชารอยพระ
พุทธบาท ซ่ึงพรยานาคได้กราบทูลอญัเชิญสมเด็จพระพุทธองค์ให้ทรงประดิษฐานไวเ้หนือหาด
ทรายฝ่ังแม่นํ้านมัมทานที 

รุ่งข้ึน ณ วนัพุธ ขา้ราชการไทย ๒ คนนาํทั้งโคมบวัและดอกไมน้ํ้ามายงัท่ีพกัทูตานุทูต บอก
วา่เป็นของพระเจา้กรุงศรีอยุธยาพระราชทานมา เพื่อให้ทูตานุทูตไดบ้าํเพญ็การกุศลในพระราชพิธี
นั้นด้วย พวกทูตานุทูตจึงลงเรือไปกับข้าราชการไทย ได้จุดโคมบวัลอยนํ้ าแลจุดดอกไม้นํ้ าซ่ึง
พระราชทานมา ทั้งเม่ือวนัพุธแลต่อไปในวนัพฤหสับดีแลวนัศุกร์ รวม ๓ วนั…. 

ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ไดถื้อการทอดกฐินเป็นการบาํเพ็ญกุศลท่ีสําคญั ซ่ึงทั้งพระมหา
กษตัริยาธิราชเจา้ พระอคัรมเหสี พระราชวงศ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งปวงต่างก็ไดบ้าํเพญ็กุศล
น้ีพร้อมเพรียงกนั โดยเร่ิมตั้งแต่วนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ไปจนถึงวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ เป็น
เทศกาลท่ีพุทธศาสนิกชนจะพึงบาํเพญ็กุศลถวายผา้กฐินแด่พระสงฆผ์ูจ้าํพรรษามาถว้นไตรมาส๔๕ 

๔. ด้านศิลปกรรม : ธงรูปสัตว์ในการทอดกฐิน ในการทอดกฐิน ยงัมีประเพณีอีกอยา่งหน่ึง 
คือ ในขบวนแห่องคก์ฐินมกันิยมใหมี้ธงรูปจระเข้๔๖ นางมจัฉา แมลงป่อง และตะขาบ นาํหนา้ขบวน
ทอดกฐินไปดว้ย และปักไวท่ี้หนา้วดั เพื่อแสดงใหรู้้วา่ท่ีวดันั้นมีการทาํบุญทอดกฐินเรียบร้อยแลว้ ผู ้
ท่ีผ่านไปมาจะเกิดศรัทธาร่วมอนุโทนา (ปัตตานุโมทนามยั) ทาํให้พลอยได้รับบุญกุศลไปด้วย 
เหตุผลของการมีธงเหล่าน้ีนาํหนา้ขบวนและปักไวห้นา้วดันั้น เป็นเพียงธรรมเนียมนิยมเท่านั้น มิใช่
เร่ืองพุทธานุญาตจะปักธงไวเ้ฉพาะวดัราษฎร์ หรือกฐินราษฎร์เท่านั้น ตามพระอารามหลวงไม่เคย
ปรากฏหลกัฐาน ตน้เหตุท่ีมีการปฏิบติัเช่นน้ี เพียงแต่สืบเน่ืองมาจากนิทานพื้นบา้นปรัมปรา เป็น
การไดรั้บคาํบอกเล่าสืบๆ กนัมาเท่านั้น ยงัไม่พบหลกัฐานท่ีเป็นแบบแผนท่ีพอจะถือเอาเป็นยติุได ้

เหตุผลของการใช้ธงจระเขน้ําขบวนแห่องค์กฐินมีเร่ืองเล่าสืบเน่ืองจากนิทานพื้นบ้าน
ปรัมปราเล่ากนัวา่คร้ังหน่ึงมีอุบาสกผูห้น่ึง แห่องคก์ฐินไปทางเรือ เพื่อจะนาํไปทอดถวาย ณ วดัแห่ง
หน่ึง มีจระเขต้วัหน่ึงเล่ือมใสศรัทธาในพิธีทอดกฐินมาก จึงวา่ยตามขบวนไปจนหมดแรงวา่ยต่อไป

                                                           
๔๕สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติหนังสือแนวทางการจดักิจกรรมเก่ียวกบั

พระมหากษตัริย,์ (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, ๒๕๕๐), หนา้๑๗๒. 
๔๖ชาํนาญ  นิศารัตน์, “ธงกฐินในยามวิกฤติ”,  พุทธจักร นิตยสารรายเดือนมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,  ๕๒,  ๑๐ ( ตุลาคม  ๒๕๔๑)  : ๘ – ๙.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๘๕ 

ไม่ไดแ้ลว้ จึงไดข้อร้องให้อุบาสกเจา้ขององคก์ฐินช่วยกรุณาเขียนรูปตวัเองให้คนถือร่วมขบวนแห่
ไปดว้ยแลว้ก็กลั้นใจตาย อุบาสกผูมี้ใจเมตตาก็ปฏิบติัตามคาํขอร้องของจระเข ้ต่อมาภาย หลงัจึงเป็น
ธรรมเนียมการถือธงรูปจระเขน้าํขบวนแห่องคก์ฐินสืบมาจนทุกวนัน้ี เพื่อบูชานํ้ าใจแห่งศรัทธาของ
จระเขท่ี้มีในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นกุศโลบายในการชกัจูงใหผู้พ้บเห็นไดถื้อเป็นคติเตือนใจในการ
บาํเพญ็ความดี 

อีกเร่ืองหน่ึงการท่ีคนเราจะเดินทางเวลากลางคืนในสมยัก่อนก็อาศยัดวงดาวเป็นเคร่ืองบอก
เวลาและช้ีทิศทาง เช่น จะเคล่ือนขบวนแห่งองคก์ฐินไปทอดท่ีวดัไกล ๆ ตอ้งออกเดินทางแต่เชา้มืด 
พอดาวจระเขข้ึ้นก็แสดงวา่ใกลจ้ะสวา่งแลว้ก็เคล่ือนขบวนได ้ต่อมาจึงมีผูท้าํธงจระเขข้ึ้นให้คนถือ
นาํหนา้ขบวนเพิ่มข้ึนมาอีกประการหน่ึงในจาํนวนธงทิวหลาย ๆ ประเภทท่ีใชถื้อนาํหนา้ขบวน คน
รุ่นหลงัก็ทาํสืบกนัมาจนเป็นธรรมเนียมพอทอดกฐินเรียบร้อยก็ปักธงไวห้นา้วดัเพื่อแสดงวา่วดันั้น
ไดรั้บผา้กฐินแลว้  

เร่ืองท่ีเล่าสืบ ๆ ต่อกนัมาน้ี ท่ีนิยมทาํกนัพอสรุปไดด้งัน้ี 
๑. ถา้เป็นการแห่ทางนํ้ า ก็จะใช้ธงรูปจระเข ้นางมจัฉา แต่ถา้เป็นการแห่ทางบกใช้ธงรูป

ตะขาบ แมงป่อง ธงเหล่าน้ีใชผ้า้ขาวเขียนรูปสัตวช์นิดใดชนิดหน่ึงไว ้ 
๒. การใชรู้ปธงจระเขน้ั้น มีนยั ๒ อยา่ง คือ 

(๑) คงจะเน่ืองมาจากเช่ือถือกนัวา่ ดาวจระเขเ้ป็นสาํคญัในการเคล่ือนขบวน ตอ้งคอยดู
ดาวจระเขข้ึ้น ซ่ึงเป็นเวลาใกลส้วา่งแลว้ การทาํบุญทอดกฐินซ่ึงถือกนัวา่เป็นพิธีทาํบุญท่ีมีอานิสงส์
ยิง่ใหญ่ไพศาล เพราะมีเวลาทาํในวงจาํกดั จึงมีความสําคญัเท่ากบัการเคล่ือนขบวนทพั ในสมยัก่อน
ผูท่ี้จะไปทอดกฐินตอ้งตระเตรียมเคร่ืองบริขารและผา้กฐินไวใ้ห้พร้อมเพรียง จึงแห่ไปวดัในเวลา
ดาวจระเขข้ึ้น แลว้ไปสวา่งเอาท่ีวดั เพื่อพระภิกษุจะกรานผา้กฐินใหเ้สร็จในวนันั้น เม่ือกาลเวลาผา่น
ไปนานๆ จึงถือกนัว่าดาวจระเขเ้ป็นดาวบอกเวลาเคล่ือนองค์กฐิน ต่อมามีผูคิ้ดทาํธงติดไวใ้นงาน
ทอดกฐิน แต่ธงมีหลายชนิด เม่ือติดไวจึ้งไม่ทราบวา่เป็นธงบอกงานทาํบุญอะไร ปราชญจึ์งไดคิ้ดทาํ
ธงจระเขติ้ดไวเ้ป็นเคร่ืองหมายบอกบุญทอดกฐินโดยเฉพาะ  คนรุ่นหลงัก็ทาํสืบกนัมาจนเป็นธรรม
เนียม เม่ือทอดกฐินเรียบร้อยก็ปักธงไวห้นา้วดัเพื่อแสดงวา่วดันั้นไดรั้บผา้กฐินแลว้ 

(๒) อีกอยา่งหน่ึง ตามนิทานชาวบา้นท่ีเล่าต่อ ๆ กนัมาวา่ มีเศรษฐีคนหน่ึงได ้ปวารณา
วา่จะทอดกฐิน ณ วดัหน่ึง การไปทอดกฐินจาํเป็นตอ้งไปทางเรือ เพราะการคมนาคมช่วง ๔๐ – ๕๐ 
ปี ถอยหลงั (ช่วง พ.ศ. ๒๕๐๐) ไปนั้นจะสะดวกท่ีสุด และการทอดกฐินอยูใ่นช่วงฤดูฝน (เรียกว่า 
ฤดูนํ้ าหลาก ฤดูนํ้ าท่วม) ขบวนการทอดกฐินจดักนัใหญ่โตมโหฬารมาก แห่กนัไปอย่างครึกคร้ืน 
สนุกสนาน (ตามแบบผูมี้บุญ) ขนาดปลาและจระเขย้งัเล่ือมใสเป็นอยา่งยิ่ง บางตวัก็วา่ยนํ้ าตามไป
ดว้ย เม่ือวา่ยตามไม่ทนัก็หยดุวา่ย และอนุโมทนาบุญ มีจระเขก้บัปลา (เพศเมีย) วา่ยตามไปดว้ย โดย



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๘๖ 

ไม่หยุดเลย แต่ได้ขาดใจตายเสียก่อนท่ีจะถึงเป้าหมาย เม่ือทอดกฐินเรียบร้อยแล้ว ทุกคนได้
อนุโมทนาบุญกนัทัว่หน้า แต่เม่ือไดก้รวดนํ้ าให้สรรพสัตว ์ก็นึกถึงปลาและจระเขท่ี้มีศรัทธาอย่าง
แรงกลา้ แมชี้วิตก็ยงัไม่เสียดาย จึงตกลงกนัให้ช่างวาดเขียนรูปภาพจระเขแ้ละมจัฉาปักเป็นรูปธง
จระเข้และมจัฉาเอาไวห้น้าวดัแทนจระเข้และมจัฉาตวันั้น ธงท่ีเป็นรูปภาพจระเข้และมจัฉาจึง
ปรากฏตั้งแต่นั้นมา 

๓. เหตุท่ีมีรูปสัตวใ์นธงทอดกฐิน โบราณบณัฑิตท่านน่าจะทาํไวเ้พื่อเป็นปริศนาธรรม
สําหรับเตือนใจพระภิกษุสามเณรผูบ้วชใหม่ในพระพุทธศาสนา พระพุทโธวาทท่ีทรงตกัเตือน
พระภิกษุสามเณรใหร้ะวงัภยัแห่งพรหมจรรย ์โดยเปรียบเทียบกบัภยัร้ายของผูล้งไปในนํ้ าดงักล่าวน้ี 
นกัปราชญไ์ดน้าํมาเป็นปริศนาธรรมเพื่อเตือนพระภิกษุสามเณรผูรั้บกฐินให้ระวงัภยั  ๓ อยา่ง อาจ
ดดัแปลงหรือประยกุตท์าํเป็นรูปธง ๒ ธง คือ ภยัคล่ืนกบัภยัจระเข ้ทาํเป็นรูปจระเขว้า่ยนํ้ าฝ่าคล่ืนภยั
นํ้ าวนกบัปลาร้ายทาํเป็นรูปนํ้ าวนกบันางมจัฉา คือนางมจัฉาแทนปลากบัมีนํ้ าวนรอบ ๆ นางมจัฉา 
ความหมายก็คือปลาร้ายใช้นางมจัฉาซ่ึงเป็นปลาแทนผูห้ญิงซ่ึงเป็นขา้ศึกต่อพรหมจรรยโ์ดยเฉพาะ
ภิกษุสามเณรผูบ้วชใหม่ 

๔. ขบวนแห่องคก์ฐินนิยมใหมี้ธงรูปนางมจัฉา แมงป่อง จระเข ้ตะขาบ นาํหนา้ดว้ย ถา้เป็น
การแห่ทางนํ้าก็จะใชธ้งจระเข ้นางมจัฉา แต่ถา้เป็นการแห่ทางบกใชธ้งตะขาบ แมงป่อง ธงดงักล่าว
น้ีใชผ้า้ขาวเขียนรูปสัตว ์๔ ชนิดน้ี ชนิดใดชนิดหน่ึง เหตุผลของการมีธงเหล่าน้ีนาํหนา้ขบวนแห่ก็
เป็นเพียงธรรมเนียมนิยมเท่านั้น มิใช่เร่ืองพุทธบญัญติั ตน้เหตุท่ีมีการปฏิบติัเช่นน้ีสืบเน่ืองมาจาก
นิทานพื้นบา้นปรัมปรา  

ข้อสันนิษฐานเกีย่วกบัธงกฐิน 
๑. เป็นตาํนานของไทยโดยเฉพาะท่ีเล่าสืบๆกนั ไม่เคยพบเห็นชาติอ่ืนๆ น่าจะเป็นบณัฑิต

ทางพระพุทธศาสนาของไทย+แต่งหรือผกูเป็นเร่ืองเป็นราวข้ึน เพื่อเป็นคติสอนใจท่ีแฝงไวด้ว้ยพุทธ
ปรัชญา เตือนภิกษุสามเณรโดยเฉพาะผูบ้วชใหม่ ตามท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสสอนเอาไวใ้นจาตุมสูตร
เก่ียวกบัอนัตรายของภิกษุสามเณรอุปมากบัภยนัตรายของผูล้งไปในนํ้า ๔ ประการ 

๒. น่าจะเป็นตาํนานหรือภูมิปัญญาของชาวพื้นบา้นเพราะวิเคราะห์ดูจากพฤติกรรม ต่างๆ 
และส่ิงแวดลอ้ม ภูมิประเทศแลว้ เป็นเร่ืองราวท่ีชาวบา้นทัว่ไปกระทาํกนัโดยเฉพาะในยา่นลุ่มแม่นํ้ า 
และถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นเพราะมีลักษณะสนุกสนานร่ืนเริง และเรียบง่าย โดยประยุกต์
หลกัธรรมใหเ้ขา้กบัวถีิชีวติของตนเองแบบสามญัชนทัว่ไปของคนไทย 

๓. น่าจะเกิดข้ึนหรือริเร่ิมข้ึนในภาคกลางบริเวณตามลุ่มแม่นํ้ ามากกว่า เพราะส่ิงแวดลอ้ม
จากภูมิประเทศ หรือการคมนาคมเหมาะสมกบัการเกิดประเพณีประเภทน้ีมากกวา่ ภาคอ่ืน ๆ อาจนาํ
ธรรมเนียมน้ีไปจากภาคกลางก็เป็นได ้



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๘๗ 

๔. จากหลักฐานท่ีสืบค้นได้น่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดข้ึนสมัยอยุธยาหรือสมัยรัตน 
โกสินทร์ตอนตน้ ซ่ึงไม่ทราบท่ีมาแน่นอนนกั 

๕. ขอ้สังเกต จากการศึกษาคน้ควา้แลว้ ไม่พบเห็นร่องรอยธงกฐินท่ีเป็นรูปต่าง ๆในคมัภีร์
ฝ่ายพระบาลี อรรถกถา ทั้งฎีกา-อนุฎีกา และในงานกฐินหลวงก็ไม่พบหลกัฐานเช่นเดียวกนั ดงันั้น
น่าจะตรงกบัขอ้สมมุติฐานท่ีวา่เป็นเร่ืองราวท่ีชาวบา้นทัว่ไปกระทาํกนัโดย เฉพาะในยา่นลุ่มแม่นํ้ า
ภาคกลางมากกว่า เพราะส่ิงแวดล้อมจากภูมิประเทศ หรือการคมนาคมเหมาะสมกับการเกิด
ประเพณีประเภทน้ีมากกวา่ 

มีหลักปรากฏในพระไตรปิฎก ท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงตักเตือนเอาไวว้่าให้ระวงัภัย ๔ 
ประการ ท่ีจะเป็นเหตุใหป้ระพฤติพรหมจรรยอ์ยูไ่ม่ย ัง่ยนื เป็นเหตุตอ้งลาสิกขาไป โดยทรงอุปมาภยั 
๔ ประการของพระภิกษุสามเณรกบัภยัของผูท่ี้ลงไปในนํ้า มีขอ้ความในจาตุมสูตร๔๗ วา่  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูท่ี้จะลงไปในนํ้าพึงระวงัภยนัตราย ๔ อยา่ง เหล่าน้ีให้จง
ดี ส่วนภยัในศาสนาน้ีสาํหรับภิกษุสามเณร ซ่ึงเป็นภยัทาํลายพรหมจรรยข์องตนเองได้ 
ผูใ้ดไม่กลวัภยัหรือไม่ประมาทมีสติอยูต่ลอดเวลา ผูน้ั้นสามารถดาํรงอยูใ่นศาสนาน้ีได้
อย่างสง่าผ่าเผย ส่วนผูใ้ดกลวัภยัหรือประมาทไม่ควบคุมสติเอาไว ้ผูน้ั้นไม่สามารถ
ดาํรงอยูใ่นศาสนาน้ีไดอ้ยา่งมัน่คง  

ภยั ๔ ประการ เหล่าน้ี คือ 
(๑) อุม มิภย  ภยัจากคล่ืน หมายถึง การไม่อดทนต่อคาํสั่งสอน คาํตกัเตือนของครูบา

อาจารยอุ์ปัชฌาย ์หรือเพื่อนสหธรรมิก เบ่ือหน่ายต่อคาํตกัเตือนพร่ําสอน ถูกตกัเตือนบ่อย ๆ ก็โกรธ
ไม่พอใจ บางรูปก็ลาสิกขาไปก็มี ท่านเปรียบภยัเช่นน้ีเหมือนระลอกคล่ืน ถา้ส่ิงของท่ีลอยนํ้ าตกลง
ไป มีอาการเคล่ือนไหวข้ึนลงตามลูกคล่ืน ผูท่ี้ไม่มีความอดทนต่อคาํตกัเตือนของผูอ่ื้น เม่ือถูกกล่าว
ตกัเตือนก็ยอ่มมีใจข้ึนลงไม่คงท่ี บางคราวก็ดีใจ บางคราวก็เสียใจ ตามอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ 
อยา่งท่ีเรียกกนัวา่ “เหินตามลม ห่มตามคล่ืน” 

(๒) กุม ภีลภย  ภยัจากจระเข ้หมายถึง เป็นผูท่ี้เห็นแก่ปากทอ้ง ทนความอดอยากไม่ได ้ผู ้
ประพฤติพรหมจรรยใ์นศาสน์น้ี ตอ้งอดทน จะกินอะไรตามใจชอบเหมือนสมยัท่ีเป็นฆราวาสวิสัยยอ่ม
ไม่ได ้ท่านโบราณบณัฑิตจึงใชรู้ปจระเขเ้ป็นธงปริศนาธรรม เพราะเช่ือกนัวา่จระเขไ้ม่มีล้ิน จึงไม่รู้รส

                                                           
๔๗สุตฺต. จาตุมสูตร  ๑๓๒/ ๑๙๐/๑๗๕ ;  อรรถกถา  จาตุมสูตร  ๒๐/๓๘๕ – ๓๙๐ (มมร.);

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรมโดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตโต), หนา้  ๑๘๔ – 
๑๘๕. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๘๘ 

อาหาร กินทุกส่ิงทุกอยา่งเม่ือหิวข้ึนมา จะเป็นอะไรก็กินได ้แมแ้ต่หินก็กินได ้ความเป็นคนเห็นแก่กิน
จึงเป็นภยัอนัตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย ์เพราะพุทธเจา้สอนใหรู้้จกัโภชเนมตัตญัญุตา๔๘  

(๓) อาวฏ ฏภย  ภยัจากนํ้ าวน หมายถึง ความหลงใหลพอใจ ความเพลิดเพลิน พอใจใน
กามคุณ ๕ คือ หลงใหลในรูป ติดใจในเสียง กล่ิน รส และสัมผสั ติดใจจากกามคุณ บรรพชิตใน
ศาสนาน้ีจมลงในกระแสนํ้ าวนแห่งกามคุณ ๕ แลว้ ไม่อาจจะประพฤติพรหมจรรยอ์ยู่ไดท้น ยอ่ม
เกิดความวปิฏิสาร กระสับกระส่าย โลเล หรือไม่มีสมาธิในการประพฤติพรหมจรรย ์ผลสุดทา้ยยอ่ม
ลาสิกขาไป หรือเป็นบรรพชิตเพียงรูปแบบเท่านั้น แต่จิตใจก็คือชาวบา้นธรรมดาทัว่ไปอยู่เหมือน
กาฝาก หรือเน่าใน มีตวัอย่างมากมายในปัจจุบนั ถูกลงข่าวบนหน้าหนงัสือพิมพ ์เป็นพระภิกษุมี
ช่ือเสียงโด่งดงั เป็นท่ีเคารพของประชาชนทัว่ไป แต่อดทนต่อความย ัว่ยวนต่อกามคุณไม่ได ้พ่ายแพ้
ต่อกามคุณ ท่านโบราณบณัฑิตจึงใชธ้งรูปนางมจัฉาเป็นปริศนาธรรม เพราะคนท่ีตกไปในนํ้ าวน นํ้ า
ก็พดัใหว้นไปวนมาใหจ้มลงตํ่าไปเร่ือยๆ ยากท่ีจะถอนตนให้พน้จากนํ้ าวนไดฉ้นัใด ผูท่ี้หลงใหลใน
กามคุณ ๕ ซ่ึงเปรียบเทียบนํ้ าวนเหน่ียวร้ังรัดใจไวแ้ลว้ ใจก็วนเวียนอยู่ในกามคุณ ๕ นั้น ซ่ึงเป็น
อนัตรายต่อพรหมจรรย ์

(๔) สุสุกาภย  ภยัจากปลาร้าย หมายถึง เกิดความปรารถนา พอใจรักใคร่ในมาตุคาม พูดตาม
โวหารชาวบา้นก็คือ รักผูห้ญิง ความพอใจรักใคร่ในมาตุคาม เป็นภยัอนัตรายต่อพรหมจรรยอ์ยา่งไร 
เพราะบรรพชิตในศาสนาน้ีเกิดกามราคะในมาตุคาม ทนอยูไ่ม่ได ้ตอ้งลาสิกขาไป เน่ืองจากมาตุคาม
กบัพรหมจรรยน์ั้นเป็นขา้ศึกแก่กนัอยู่แลว้ ดงันั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสวา่ “อิตถี มล ํพ รห
มจริยส ส แปลวา่ สตรีเป็นมลทินต่อพรหมจรรย”์ ในท่ีน้ีหมายถึง บรรพชิตท่ีหลงใหลในรูปสตรี 
คิดเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัสตรีเหมือนฆราวาส เช่น คิดจะแต่งงาน คิดจะมีภรรยา จะมีลูกมีหลาน เป็น
ตน้ บรรพชิตตอ้งตดัเร่ืองประเภทน้ีให้ได้อย่างเด็ดขาด ถา้ละไม่ได้ก็เหมือนมาตุคามเป็นภยัของ
บรรพชิต เช่นเดียวกบัปลาร้ายเป็นภยัต่อผูล้งไปในนํ้า 

การทาํธงเป็นรูปจระเขแ้ละนางมจัฉาในการทอดกฐินจนเป็นธรรมเนียมนิยมสืบ ๆ กนัมา 
แต่ผูท่ี้ทาํธงกฐินรุ่นใหม่ไม่เขา้ใจปริศนาธรรมเหล่านั้น จึงคิดทาํธงกฐินเป็นรูปต่าง ๆ เช่นรูปนางฟ้า
ถือพานผา้ไตร รูปสัตวน์ํ้าอ่ืนๆ เช่น เต่า มา้นํ้ า ชา้งนํ้ า กุง้ ปู ฯลฯ ซ่ึงไม่ตรงกบัหลกัคาํสอนของพระ
พุทธองค ์ แต่เป็นคตินิยมตามยคุตามสมยั 

๓.๓.๓ อานิสงส์ 
ส่ิงซ่ึงทาํให้เร่ืองกฐินมีความพิเศษแตกต่างจากทานอย่างอ่ืนนั้น มีสาเหตุท่ีเก่ียวกบักฐิน

หลายประการ เช่น 

                                                           
๔๘ที.ปา.๑๑/๓๓๑/๒๖๔;  องฺ.ติก. ๒๐/๔๕๕/๑๔๒; องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๘๙ 

๑. จาํกดัประเภททาน คือ ตอ้งถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใด
รูปหน่ึงเหมือนทานอยา่งอ่ืนไม่ได ้ 

๒.  จาํกดัเวลา คือกฐินเป็นกาลทานอยา่งหน่ึง (ตามพระบรมพุทธานุญาต) ดงันั้นจึงจาํกดั
เวลาวา่ตอ้งถวายภายในระยะเวลา ๑ เดือน นบัแต่วนัออกพรรษา เป็นตน้ไป  

๓.  จาํกดังาน คือ พระภิกษุท่ีกรานกฐินตอ้งตดั เย็บ ยอ้ม และครองให้เสร็จภายในวนัท่ี
กรานกฐิน  

๔.  จาํกดัไทยธรรม คือ ผา้ท่ีถวายตอ้งถูกตอ้งตามลกัษณะท่ีพระวนิยักาํหนดไว ้ 
๕.  จาํกดัผูรั้บ คือ พระภิกษุผูรั้บกฐิน ตอ้งเป็นผูท่ี้จาํพรรษาในวดันั้นโดยไม่ขาดพรรษา 

และจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ๕ รูป  
๖.  จาํกดัการรับ คือ วดัหน่ึงรับกฐินไดเ้พียงปีละ ๑ คร้ังเท่านั้น  
๗.  เป็นพระบรมพุทธานุญาต ทานอย่างอ่ืนทายกทายิกาทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจา้

ทรงอนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตถวายผา้อาบนํ้ าฝนเป็นต้น แต่ผา้กฐินนั้ น
พระองคท์รงอนุญาตเอง นบัเป็นพระประสงคโ์ดยตรง 

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้และอ่ืนๆ การทอดกฐินท่ีวิวฒันาการกลายเป็นธรรมเนียม
ประเพณีไทยถึงทุกวนัน้ีนั้นจึงเกิดคติความเช่ือกันโดยทัว่ไปว่าเม่ือได้เป็นเจา้ภาพหรือร่วมงาน
ทอดกฐินจะไดอ้านิสงส์มาก  

อานิสงส์กฐินนั้น มี ๒ อยา่ง คือ อานิสงส์สาํหรับผูท้อดกฐินและอานิสงส์สาํหรับภิกษุสงฆ์
ผูไ้ดก้รานกฐิน 

๑. อานิสงส์ส าหรับผู้ทอดกฐิน ไม่ไดก้ล่าวไวใ้นวินยัโดยตรง เป็นแต่เช่ือกนัโดยทัว่ไปว่า
การร่วมงานบุญทอดกฐินยอ่มไดอ้านิสงส์ อยา่งนอ้ยก็เป็นท่ีเบิกบานปิติยินดีในกุศลบุญท่ีไดท้าํ แต่
การข้ึนสวรรคว์มิานหรือมีเทพอปัสรก่ีพนัเป็นบริวารนั้น ของดไม่กล่าวในท่ีน้ี 

ประเพณีน้ี พุทธศาสนิกชนไทยเช่ือวา่มีอานิสงส์ยิ่งกวา่นาบุญอ่ืนๆหาโอกาสทาํไดย้าก ไม่
เหมือนการทาํบุญอยา่งอ่ืนซ่ึงจะทาํเวลาใดก็ได ้การทอดกฐินตอ้งทาํให้ถูกกบักาลเวลาท่ีกาํหนดไว้
การทอดกฐินแตกต่างกบัการทอดผา้ป่า เพราะกฐินมีเฉพาะกาล จึงถือวา่เป็นกาลทาน และเช่ือกนัวา่
ใครทอดกฐินก็จะไดบุ้ญมาก ส่วนผา้ป่าทอดไดต้ลอดเวลา ขอเพียงเจา้ภาพมีความพร้อม อาจจะไม่มี
อานิสงส์มากเท่ากบัการทอดกฐิน๔๙ “ทอดกฐิน” น่าจะเกิดจากความคิดของชาวพุทธฝ่ายคฤหสัถ์ท่ี

                                                           
๔๙คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ,  พระราชพิธี, (กรุงเทพมหานคร : คุรคสภา, ๒๕๕๐), 

หนา้  ๙๐ – ๙๑. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๙๐ 

จะช่วยเหลือ สนบัสนุนการกรานกฐินของพระสงฆจุ์ดสําคญัของเร่ืองอยูต่รงท่ีวา่ ทาํอยา่งไรจะช่วย
ใหพ้ระสงฆไ์ดผ้า้กฐินผนืท่ีจะนาํมาประชุมตกลงมอบกนันั้น โดยไม่ให้พระสงฆต์อ้งยุง่ยากลาํบาก
มากนกั จึงมีพุทธบริษทัฝ่ายคฤหสัถ์จดัหาผา้ แลว้นาํไปมอบให้แก่สงฆผ์ูจ้ะกรานกฐิน การกระทาํ
อย่างน้ีเรียกว่า ทอดกฐิน ซ่ึงไม่ไดถ้วายแก่พระภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ถวายเป็นของกลางต่อหน้าสงฆ์
ทั้งหมดหรือท่ามกลางสงฆท์ั้งหมด โดยวางปล่อยไว ้ดงันั้นทอด ก็คือนาํผา้ตามพุทธบญัญติัท่ีวา่ดว้ย
กฐินไปวางไวต่้อหนา้พระสงฆอ์ย่างนอ้ยไม่ตํ่ากวา่ ๕ รูปข้ึนไป โดยมิไดถ้วายเฉพาะเจาะจงแก่รูป
ใด แลว้แต่พระสงฆท์่านจะมอบหมายให้กนัเอง เม่ือนิยมทาํตามกนัสืบมา ก็กลายเป็นประเพณีจึงมี
ช่ือเรียกเตม็ ๆ วา่ทอดกฐิน โดยเฉพาะสังคมชาวพุทธแบบไทย ๆ 

การท่ีนิยมทาํกนัมาก เพราะนอกจากเป็นการช่วยเหลือสนบัสนุนพระสงฆใ์นการกรานกฐิน
แลว้ ยงัเป็นการบาํเพญ็บุญกุศลดว้ย เพราะการถวายผา้กฐิน เป็นสังฆทาน คือการถวายแก่สงฆเ์ป็น
ส่วนรวม หรือส่วนกลาง ไม่จาํเพาะเจาะจงรูปใดรูปหน่ึง แลว้แต่สงฆ์จะมอบให้แก่พระภิกษุรูปใด
รูปหน่ึงต่อไป และเป็นทานท่ีถวายไดเ้ฉพาะกาล(กาลทาน)ในเวลาจาํกดัเพียง ๑ เดือน ท่ีกาํหนดไว้
ในช่วงทา้ยฝนเท่านั้น 

ผลจากศึกษาคน้ควา้ในหลกัพุทธธรรมแล้ว ในส่วนเจา้ภาพผูถ้วายกฐินย่อมได้บุญและ
อานิสงส์อยา่งเต็มท่ีและครบถว้นแลว้ ตั้งแต่ขณะท่ีตั้งใจและนอ้มผา้เขา้ไปถวาย ส่วนพระท่านเม่ือ
รับถวายผา้กฐินแลว้ ถ้าพระสงฆ์วดัใดวดัหน่ึงไม่ทาํให้ถูกตอ้งตามพระวินยั ยิ่งเขา้ข่ายท่ีเรียกว่า 
“ลวงโลก” ยอ่มเป็นบาปโทษแก่ท่านเอง ไม่เก่ียวขอ้งกบัเจา้ภาพผูถ้วาย 

การบาํเพญ็บุญถวายผา้กฐินระยะแรกก็เป็นงานเฉพาะพิธีโดยหมู่คนมีศรัทธา ต่อมาก็ขยายเป็น
งานของหมู่ชน ของชุมชน งานร่วมระหวา่งต่างชุมชน จากงานเฉพาะพิธี ขยายเป็นมีงานสมโภชฉลอง มี
การเดินทางสนุกสนาน บางแห่งขยายจนกลายเป็นโอกาสแห่งการท่องเท่ียว จากพิธีท่ีเรียกวา่สังฆกรรม
ของพระสงฆ์ กลายเป็นงานบุญของพุทธศาสนิกชน จากงานพิธีกรรมทางพระศาสนา ขยายออกไปเป็น
กิจกรรมงานบุญท่ีมีความหมายกวา้งขวางทางสังคม แต่ถา้จะให้เกิดเป็นงานบุญท่ีสร้างสรรค์เพื่อ
สังคมอยา่งแทจ้ริง ตอ้งมีลกัษณะคือ 

- ผูเ้ขา้ไปร่วมพิธีกรรมหรืองานพิธีดว้ยบรรยากาศแห่งงานนั้น มีจิตใจสงบเบิกบานผอ่งใส 
ถือวา่เป็นบุญกุศลช้ันต้น 

- ผูเ้ขา้ไปร่วมพิธีกรรมหรืองานพิธีเขา้ใจความหมายเน้ือหาสาระของพิธีกรรมหรืองานพิธี
นั้นถือวา่เป็นบุญกุศลชั้นกลาง  

- ผูเ้ขา้ไปร่วมพิธีกรรมหรืองานพิธีเขา้ใจความหมายเน้ือหาสาระของพิธีกรรมหรืองานพิธี
นั้นพร้อมกบันาํความหมาย และเน้ือหาสาระนั้น ไปปฏิบติั หรือประยุกตใ์ช้ในการดาํเนินชีวิตดว้ย 
เป็นบุญกุศลชั้นสูงสุด 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๙๑ 

 การถวายผา้กฐิน จดัเป็น “กาลทาน” ทายกทายิกาผูป้ระสงคจ์ะถวายผา้กฐิน ตอ้งเป็นผูเ้ห็น
อานิสงส์หรือประโยชน์ท่ีภิกษุสงฆจ์ะไดรั้บเป็นสําคญัพร้อมทั้งตอ้งเป็นผูมี้ศรัทธา มีความเพียร มี
ความตั้งใจมัน่ และมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองกฐินจึงจะได้รับอานิสงส์จากการถวายกฐินอย่าง
สมบูรณ์ซ่ึงอานิสงส์ในส่วนของทายกทายิกาผูถ้วายผา้กฐินน้ีเป็นอานิสงส์ในส่วนของทานกุศล
กล่าวคือผลท่ีผูถ้วายทานจะพึงไดรั้บ ๖ ประการ ท่ีพระพุทธองคต์รัสไวด้งัน้ี 

๑. ผูใ้หท้านยอ่มเป็นท่ีรักท่ีพอใจของคนหมู่มาก 
๒. สัตบุรุษผูส้งบยอ่มคบหาผูใ้หท้าน 
๓. กิตติศพัทอ์นังามของผูใ้ห้ทานยอ่มขจรไป 
๔. ผูใ้หท้านยอ่มไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหสัถ์ 
๕. ผูใ้หท้านหลงัจากตายแลว้ยอ่มเกิดในสุคติโลกสวรรค ์
๖. ผูใ้หท้านหลงัจากตายแลว้ยอ่มเกิดในสุสคติโลกสวรรค ์
อานิสงส์ ๖ ประการเหล่าน้ี เป็นอานิสงส์ท่ีผูถ้วายกฐินจะพึงได้รับอีกทั้งยงัเป็นผูไ้ม่มี

อุปสรรค และอนัตรายในการเดินทาง ไม่ตอ้งทุกขท์รมาน เพราะภาระหนกัต่าง ๆ มีอาหารการกิน
สมบูรณ์ รักษาสมบติัไวไ้ดโ้ดยไม่เสียหายไปเพราะไฟและโจรเป็นตน้ ทรัพยส์มบติัพอกพูนข้ึนดว้ย
อาํนาจของบุญ อานิสงส์เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนเองตามสมควรแก่เหตุ และเป็นไปเพื่อความสุขทั้งในโลก
น้ี และในโลกหนา้ 

สรุปวา่การทอดกฐินมีอานิสงส์มากกวา่ทานอ่ืน ๆ เพราะตอ้งผา่นกระบวนการ คือ 
๑. จาํกดัเวลา 
๒. จาํกดับุคคล 
๓. จาํกดัสถานท่ี 
๔. จาํกดัการรับ 
๕. เป็นพระพุทธานุญาต คือ ทานท่ีพระพุทธเจา้ทรงอนุญาตโดยไม่มีผูทู้ลขอ 
๖. จดัเป็นสังฆทาน คือ ทานท่ีเช่ือกนัวา่ท่ีมีผลมาก 
๗. ไดอ้านิสงส์ทั้งผูรั้บ-ผูใ้ห ้
๘. ผูรั้บ (พระสงฆ)์ ยอ่มไดรั้บสิทธิพิเศษทางพระวนิยัฯ 

๒. อานิสงส์ส าหรับภิกษุสงฆ์ผู้ได้กรานกฐิน  
 กฐินท่ีภิกษุสงฆ์กรานแล้ว จะเป็นผลสําเ ร็จและได้อานิสงส์บริบูรณ์  ต้องอาศัย

องคป์ระกอบหลายประการ ทั้งในส่วนของผา้ท่ีใชส้ําหรับการกรานกฐินซ่ึงจะตอ้งเป็นผา้ท่ีบริสุทธ์ิ
ทั้งโดยลกัษณะและการไดม้า ตอ้งมีรูปแบบท่ีถูกตอ้งตามลกัษณะของผา้ท่ีเป็นพุทธานุญาต ทั้งใน
ส่วนของภิกษุผูก้รานและภิกษุผูร่้วมในกิจกรรม จะตอ้งทาํอยา่งถูกตอ้งดว้ย 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๙๒ 

ขอ้กาํหนดท่ีผูถ้วายกฐินและภิกษุผูก้รานกฐินควรคาํนึงถึง ไดแ้ก่ ผา้ท่ีพูดเลียบเคียงไดม้า 
ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การล่วงละเมิดพุทธบญัญติัขอ้น้ีเป็นจาํนวนมาก 

ผา้ท่ีพูดเลียบเคียงไดม้า หมายถึง ผา้ท่ีภิกษุพูดกบัทายกว่า ผา้น้ีดีใช้กรานกฐินได ้ผูถ้วาย
กฐินจะไดบุ้ญมาก หรือชกัชวนทายกให้มาถวายกฐินท่ีวดัของตน การทาํเช่นน้ีผิดพุทธบญัญติัว่า
ดว้ยหลกัการกรานกฐิน มิใช่ผิดดว้ยพุทธบญัญติัเฉพาะเร่ืองผา้เท่านั้น แมแ้ต่ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีภิกษุ
ร้องขอหรือชกัชวนทายกใหน้าํมาถวายท่ีวดันั้นก็ถือวา่ผดิพุทธบญัญติัเช่นกนั และทาํให้กฐินวิบติัได้
ทั้งส้ินดงัท่ีพระอรรถกถาจารยก์าํหนดไวว้า่๕๐ 

กฐินไดช่ื้อวา่เป็นส่ิงบริสุทธ์ิยิ่ง ภิกษุท่ีจะกรานกฐินไม่ควรจะขอ แมก้ระทัง่มารดาของตน 
กฐินควรเป็นเหมือนกบัวา่ตกลงมาจากอากาศเท่านั้น จึงจะสมควร 

ภิกษุขอกฐินกบัทายกโดยตรงก็ตาม หรือเพียงพูดเลียบเคียงก็ตาม ถือวา่ผิดทั้งส้ิน ตวัอยา่ง
การพูดเลียบเคียง เช่น พระภิกษุพูดกบัชาวบา้นวา่ “ปีน้ียงัไม่มีทายกมาจอบกฐินท่ีวดัเลย” ชาวบา้น
เขา้ใจวา่พระภิกษุตอ้งการให้ตนมาจองทอดกฐินจึงไดน้าํกฐินมาถวาย หรือเพียงพูดเปรียบเปรยกบั
ทายกว่า “ผา้น้ีดี ใช้กรานกฐินได”้ หรือ “ผูถ้วายกฐินย่อมไดบุ้ญมาก” การพูดอยา่งน้ีถือว่าผิด หาก
ทายกนาํผา้นั้นมาถวายแก่ภิกษุสงฆ ์และภิกษุสงฆก์รานกฐินดว้ยผา้นั้น กฐินนั้นจดัวา่ไม่สําเร็จและ
เป็นโมฆะ กฐินเป็นพุทธานุญาตท่ีมีความละเอียดอ่อน และประกอบดว้ยขอ้กาํหนดมากมายเม่ือ
ภิกษุเป็นผูฉ้ลาดและทายก็เขา้ใจพิธีกรรมเป็นอยา่งดี ยอ่มทาํให้ทั้งภิกษุและทายกไดรั้บประโยชน์
และประสบบุญเป็นอนัมาก 

สรุปวา่เม่ือภิกษุสงฆไ์ดท้าํพิธีกรานกฐินโดยถูกตอ้งแลว้ก็ถือวา่เป็นความดีความชอบอยา่ง 
หน่ึงในทางศาสนาและเป็นความดีความชอบของพระสงฆเ์อง เพื่อตอบแทนความดีความชอบอนัน้ี 
พระพุทธเจา้จึงไดท้รงบญัญติัวา่พระสงฆห์มู่ใดไดก้รานกฐินเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็ไดรั้บการยกเวน้
วินยับางขอ้ตลอดเหมนัตฤดูโดยไม่มีโทษในช่วงเทศกาลนั้น การท่ีพระภิกษุสงฆ์ไดรั้บการยกเวน้
พิเศษในวินยั เพราะเหตุท่ีไดก้รานกฐินแลว้เช่นน้ี เรียกว่า “อานิสงส์กฐิน” ไดแ้ก่สิทธิพิเศษหรือ
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศยัการกรานกฐินของภิกษุสงฆ ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัการอนุโมทนากฐิน
ของภิกษุสงฆ ์เหมือนกบัศีล ๒๒๗ ซ่ึงเกิดข้ึนพร้อมกบัการสวดกรรมวาจาจบ ภิกษุท่ีไดก้รานกฐิน
ยอ่มไดรั้บขอ้ยกเวน้พระวนิยั ๕ ขอ้ และมีสิทธ์ิในผา้ท่ีเกิดขั้นในวดัท่ีไดก้รานกฐินนั้น  

การไดรั้บยกเวน้มีกาํหนดใหเ้พียง ๔ เดือน พน้ ๔ เดือนไปแลว้ไม่ไดรั้บการยกเวน้ทางวินยั
เพราะอานิสงส์แห่งการไดก้รานกฐินอีกต่อไป แต่ภายในเวลา ๔ เดือนนั้นอาจมีเหตุบางอยา่ง (ดูบท

                                                           
๕๐สมนฺต.   ๒๓๔; กฐิน ํนาม อติอุกฺกฏฐ ํวฏฺฏติ , มาตรมฺปิ วิญฺญาเปตุ น วฏฺฏติ, อากาสโต 

โอติณฺณสทิสเมว วฏฺฏติ. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๙๓ 

ท่ี ๒) มาทาํใหส้ิ้นสุดเขตอานิสงส์ท่ีจะไดรั้บการยกเวน้ในทางวนิยัก่อนครบกาํหนด ๕ เดือนได ้การ
ท่ีมีเหตุใดเหตุหน่ึงมากระทาํใหเ้ขตอานิสงส์หมดอายลุง เช่นน้ีเรียกวา่ “กฐินเดาะ”๕๑  

อานิสงส์สาํหรับภิกษุสงฆก์รานกฐินนั้นมีหลกัฐานปรากฏอยูใ่นพระวินยับญัญติั อานิสงส์
ในเร่ืองน้ีไม่ไดห้มายถึงสวรรค์ ทิพยวิมาน หมายถึง การท่ีภิกษุผูไ้ดก้รานกฐินแลว้จะไดรั้บความ
ยกเวน้ในการกระทาํบางขอ้ตลอดเหมนัตฤดูดงักล่าวมาแลว้ (ในบทท่ี ๒) คือ 

๑) อนามนฺตจาโร เท่ียวไปโดยไม่ตอ้งบอกลา 
๒) อสมาทานจาโร เท่ียวไปโดยไม่ตอ้งนาํไตรจีวรไปครบชุด 
๓) คณโภชน ํฉนัคณะโภชนะได ้
๔) ยาวทตฺถจีวรํ เก็บอดิเรกจีวรไดต้ามตอ้งการ 
๕) โย จ ตตฺถ จีวรุปปฺปาท ํภิกษุไดก้รานกฐินยอ่มมีสิทธ์ิไดร้ับจีวรที่เกิดข้ึนใน

อาวาสนั้น๕๒ 
 ดงันั้นการท่ีพระพุทธองคท์รงอนุญาตให้ภิกษุผูจ้าํพรรษาครบ ๓ เดือนแลว้กรานกฐิน ภิกษุ
ผูไ้ดก้รานกฐินแลว้จะไดรั้บอานิสงส์หรือการยกเวน้ในการกระทาํบางขอ้ตลอดเหมนัตฤดูหรือ ๕
เดือนและยงัเป็นการอนุเคราะห์ใหภิ้กษุทั้งหลายไดรั้บประโยชน์อ่ืนๆ ดงัน้ี 

๑) ไม่ต้องรีบร้อนเดินทางจาริกไปในทีอ่ื่น 
ตามปกติ หลงัจากออกพรรษาแล้ว หากไม่มีกิจกรรมอย่างอ่ืน ๆ ในวดัท่ีตนจาํพรรษา 

ภิกษุทั้งหลายจะรีบเดินทางจาริกไปในท่ีต่าง ๆ เพื่อแสวงหาจีวรใหม่บา้ง เพื่อไปเฝ้าพระพุทธองค์
หรือพระอุปัชฌายอ์าจารยบ์า้ง เพื่ออนุเคราะห์ญาติมิตรและประชุมชนในทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ บา้ง ทาํให้
ไดรั้บความลาํบากและประสบปัญหาในการเดินทาง เพราะยงัอยูใ่นช่วงฤดูฝนหนทางยงัเต็มไปดว้ย
นํ้ าและโคลนตม แต่เม่ือภิกษุทั้งหลายมีกิจกรรมท่ีตอ้งทาํร่วมเก่ียวกบักฐิน จะเป็นการยืดระยะเวลา
ในการเดินทางออกไปอีก และเม่ือกรานกฐินเสร็จแล้วอยู่ในช่วงส้ินสุดฤดูฝนทาํให้เดินทาง
สะดวกสบายข้ึน 

๒) ได้รับความสะดวกในการแสวงหาจีวร 
ก่อนท่ีจะมีการบญัญติักฐิน พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุผูจ้าํพรรษาครบ ๓ 

เดือนแลว้ แสวงหาผา้สําหรับผลดัเปล่ียนจีวรชุดเก่ได ้แต่ทรงกาํหนดระยะเวลาให้แสวงหาไดเ้พียง 

                                                           
๕๑กรมศิลปากร, ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต, ( ม.ป.ท. ๒๕๑๓), หนา้ ๗๑-๗๒ ;  หลวงวิจิตรวาทการ, 

ต านานกฐิน, (ม.ป.ท.,  ๒๕๑๓), หนา้  ๗๑-๗๒. 
๕๑ว.ิม. ๕/๑๐๐-๑๐๓/๑๑-๑๑๕.   
๕๒โปรดดูรายละเอียดบทท่ี ๒ หนา้๘-๙. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๙๔ 

๑ เดือน นบัแต่วนัออกพรรษาเป็นตน้ไป ภิกษุบางรูปไม่สามารถแสวงหาผา้ให้เพียงพอสําหรับทาํ
จีวรได ้จะตอ้งใชผ้า้จีวรผืนเก่อต่อไปอีกหน่ึงปี แต่หลงัจากท่ีทรงอนุญาตกฐินแลว้ ภิกษุผูไ้ดก้ราน
กฐินยอ่มไดรั้บการผอ่นผนัในการแสวงหาจีวรต่อไปอีก ๔ เดือน 

๓) ได้รับความสะดวกในการใช้จีวร 
ตามปกติ ภิกษุตอ้งรักษาไตรจีวรคือใช้ผา้ ๓ ผืน แต่หลงัจากไดก้รานกฐินแลว้ จะเก็บจีวร

ผนืใดผนืหน่ึงไว ้แลว้ใชเ้พียง ๒ ผนืก็ได ้
๔) ได้ความสามัคคี 
เน่ืองจากกิจกรรมเก่ียวกบักฐินพระพุทธองค์ทรงกาํชบัให้ภิกษุทุกรูปร่วมมือกนัทาํจีวร จะ

ถือตนวา่เป็นอุปัชฌายอ์าจารยห์รือเป็นพระเถระผูใ้หญ่ไม่ได ้แมพ้ระพุทธเจา้ทุก ๆ พระองคก์็ทรง
ทาํเป็นแบบอย่าง ทรงร่วมทาํกิจกรรมกบัพวกภิกษุในการเย็บผา้ทาํจีวรสําหรับกรานกฐิน เช่น 
พระพุทธเจา้พระนามว่า ปทุมุตตระทรงร่วมกบัพวกภิกษุทาํจีวรสําหรับกรานกฐินของพระสุชาต
เถระผูเ้ป็นอคัรสาวก ดงันั้นการท่ีภิกษุทั้งหลายเป็นผูเ้สมอกนัไม่ถือตน ร่วมกนัจดัทาํและช่วยเหลือ
กนัอยูเ่ช่นน้ี จึงก่อใหเ้กิดความสามคัคีสนิทสนมคุน้เคยกนั นาํความผาสุกมาสู่หมู่คณะ 

เร่ืองอานิสงส์กฐินประเภทน้ีไดมี้ความเขา้ใจกนัไปว่า เม่ือออกพรรษาแลว้ภิกษุรูปใดยงั
มิไดรั้บกฐินจะไปทางไหนไม่ได ้หรือจะลาสิกขาจากความเป็นภิกษุก็ยงัไม่ได ้น้ีเป็นความเขา้ใจผิด 
หลกัการในเร่ืองกฐินมีดงัน้ี 

๑. ภิกษุท่ีจาํพรรษาครบไตรมาสแล้ว จะออกจากวดัไปก่อนรับกฐิน ก็ไม่มีโทษอนัใด
ในทางวนิยั ไม่ตอ้งอาบติั ไม่เป็นความผิดอยา่งไร เป็นแต่ไม่ไดรั้บอานิสงส์ ไม่ไดค้วามยกเวน้โทษ
ในการทาํผิดวินยับางขอ้เท่านั้น การท่ีภิกษุจะไม่ไดรั้บกฐินหรือไม่ไดก้รานกฐินนั้น อาจเป็นโดย
มิใช่ความผดิชอบของภิกษุเลย คือ อาจเป็นโดยไม่มีใครทอด หรือพระภิกษุท่ีจาํพรรษาอยูด่ว้ยกนัใน
อาวาสเดียวกนันั้น มีจาํนวนไม่ถึง ๕ รูป ซ่ึงไม่ครบองคค์ณะท่ีจะรับและกรานกฐินไดต้ามความเช่ือ
หรือเขา้ใจอยา่งนั้นสืบ ๆ กนัมา 

๒. ภิกษุท่ีตั้งใจจะไปจากอาวาสโดยไม่กลบัก็ดี หรือภิกษุท่ีตั้งใจลาสิกขาบทก็ดี ไม่มีความ
จาํเป็นอนัใดท่ีจะตอ้งรอรับกฐินก่อน ตรงกนัขา้ม ภิกษุท่ีมีความตั้งใจเช่นนั้นไม่ควรรับหรือกราน
กฐิน เพราะถึงอย่างไรก็ไม่ได้รับประโยชน์คืออานิสงส์ เพราะจะไม่อยู่ในอาวาสนั้นหรือในเพศ
สมณะต่อไปแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สําหรับเร่ืองลาสิกขาบท ภิกษุรูปใดมีความตั้งใจจะลาสิกขา
ทนัทีเม่ือออกพรรษาแลว้ ไม่ควรรับหรือกรานกฐินเลย ถา้ไปรับหรือกรานเขา้ ควรจะบวชอยูต่่อไป
จนถึงกลางเดือน ๔ เพราะถา้รับหรือกรานกฐินซ่ึงทาํให้ไดผ้ลพิเศษในทางวินยัสําหรับการครอง
สมณะเพศต่อไปแลว้กลบัสึกเสีย เช่นน้ีก็เท่ากบัหลอกคณะสงฆ ์หลอกตวัเอง และไม่ตรงตามความ
มุ่งหมายของพระพุทธเจา้ในการท่ีทรงบญัญติัเร่ืองกฐินนั้นข้ึน 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๙๕ 

๓. การท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัเร่ืองกฐินนั้น ความมุ่งหมายท่ีสําคญัคือเพื่อขยายเขตการ
ทาํจีวรออกไป ตามธรรมดาการท่ีภิกษุจะทาํจีวรนั้นมีกาํหนดเขตไวเ้พียง ๑ เดือน นบัจากวนัออก
พรรษา แต่ถา้ไดก้รานกฐินก็สามารถมีเขตการทาํจีวรยืดออกไปจนถึงกลางเดือน ๔ น้ีเป็นอานิสงส์
อีกประการหน่ึงของเร่ืองกฐิน ยกเวน้ว่ามีเหตุใดเหตุหน่ึงมากระทาํให้เขตอานิสงส์ส้ินสุด อายุลง 
เช่นน้ีเรียกวา่ “กฐินเดาะ  

ฉะนั้น เม่ือกฐินเดาะวนัใด เขตการทาํจีวรก็หมดในวนันั้น และอานิสงส์หรือขอ้ยกเวน้วนิยั
บางขอ้ก็หมดไปดว้ย เหตุท่ีทาํใหก้ฐินเดาะนั้นพระพุทธเจา้ไดมี้พุทธานุญาตไว ้๘ ประ การ๕๓ 

การทอดกฐินน้ีนบัว่าได้บุญกุศลมากมาย ทั้งเป็นการเพิ่มพูนสนับสนุนพระพุทธ ศาสนา 
สงเคราะห์พระภิกษุสงฆด์ว้ยปัจจยัต่างๆ เก้ือกูลอุปการะพระสงฆ์ผูท้าํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํรงไวซ่ึ้งพระ
ธรรมท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงประทานไวแ้ก่บรรดาพุทธบริษทัเป็นเวลานานถึง ๒๕๐๐ ร้อยกวา่ปีล่วง
มาแลว้นั้นใหย้ ัง่ยนืมัน่คงต่อไป อีกทั้งเปิดโอกาสใหเ้กิดธรรมมิตรสู่บรรดาพุทธบริษทัทั้งหลาย เพื่อ
ก่อเกิดงานบุญในการสร้างสรรคต่์อสังคมโดยรวม  

 
๓.๔ องค์ความรู้หลกัการทอดกฐินและกรานกฐินในประเทศไทยปัจจุบัน 

งานทอดกฐินและกรานกฐินจะเป็นไปตามพุทธานุญาตเดิมและในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมไทยปัจจุบนัดว้ย จึงควรทาํความเขา้ใจความหมายแต่ละอยา่งเร่ืองเก่ียวกบักฐิน
ใหถ่้องแทอ้ยา่งเป็นระบบ 

๓.๔.๑ เทศกาลทอดกฐิน  
วนัปวารณาออกพรรษาของพระภิกษุซ่ึงไดจ้าํพรรษา มาครบ ๓ เดือน ในวนัสุดทา้ยแห่ง

การอยูจ่าํพรรษา คือ ในวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ พระภิกษุทุกรูปจะตอ้งกล่าวคาํปวารณาโดยถว้นทัว่
กนั ถา้ขาดการกล่าวคาํปวารณาออกพรรษก็ไร้ความหมาย ถือว่าจาํพรรษายงัไม่ครบบริบูรณ์ และ
อาจจะถูกปรับอาบัติตามพุทธบัญญัติอีกด้วย ๕๔ นอกจากน้ีแลว้อาจจะไม่ไดร้ับอานิสงส์บาง
ประการ เช่น เร่ืองกรานกฐิน การรับผา้จาํนาํพรรษา เป็นตน้ 

การทอดกฐินนั้น ไดบ้่งไวว้า่เร่ิมตั้งแต่วนัแรม ๑ คํ่าเดือน ๑๑ (วนัออกพรรษา)เป็นตน้ไป 
จนถึงวนัเพญ็ข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๑๒ หมดเขต(ตรงกบัวนัลอยกระทง ) รวม ๑ เดือน เม่ือพน้จากวนัท่ี
ระบุไวแ้ลว้ หา้มทอดกฐินเพราะไม่ก่อใหเ้กิดอานิสงส์แต่ประการใด 

                                                           
๕๓โปรดดูรายละเอียดบทท่ี ๒  มาติกา ๘. 
๕๔ว.ิม. ๒๓๓-๒๓๗/๓๒๑-๓๒๙. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๙๖ 

๓.๔.๒ ผู้ทอดกฐิน  
ตามพุทธานุญาตนั้ นการทอดกฐินมิได้จ ํากัดลงไป แม้บรรพชิตผู ้มีศรัทธาก็ถวายได้

เหมือนกนั ยกเวน้บรรพชิตผูจ้าํพรรษาในอาวาสท่ีมีการทอดกฐินนั้น ผดิจุดประสงคข์องกฐิน 
๓.๔.๓ การจองกฐิน  
ในการทอดกฐินนั้น ผูห้น่ึงผูใ้ดจะทอดในวดัใด ตามธรรมดาตอ้งบอกกล่าวให้พระภิกษุใน

วดันั้นทราบล่วงหนา้เพื่อมิให้คนอ่ืนมาทอดซํ้ า พิธีบอกล่วงหนา้เช่นน้ี เรียกวา่ “จองกฐิน” ถา้ไม่มี
การบอกล่วงหนา้ในการไปทอด เรียกวา่ “กฐินจร” หรือ “กฐินโจร เป็นสํานวนพูด หมายถึง กฐินท่ี
ไปทอดโดยไม่ไดจ้องล่วงหนา้ ไปทอดแบบจู่โจม  

จองกฐินเป็นการแสดงความจาํนงไวก้บัวดัวา่ จะนาํกฐินมาทอดถวายแก่สงฆท่ี์จาํพรรษาใน
วดันั้น จองกฐินเป็นธรรมเนียมนิยมท่ีปฏิบติักนัทัว่ไป ผูท่ี้ตอ้งการจะทอดกฐินวดัใด จะตอ้งไปจอง
หรือไปแจง้ความจาํนงไวก้บัวดันั้นก่อน เพื่อความแน่นอนและป้องกนัการจองกฐินซํ้ าซ้อน การจอง
กฐินนิยมจองก่อนเขา้พรรษา หรือหลงัจากเขา้พรรษาแลว้ไม่นาน ท่ีจองกนัขา้มปีก็มี การจองกฐิน
นิยมทาํเป็นหนงัสือระบุวนัเวลาท่ีจะทอดและรายละเอียดอ่ืน ๆ  เม่ือวดัรับรองแลว้จะประกาศให้
พระสงฆใ์นวดั และชาวบา้นไดท้ราบ เพื่อให้รู้ว่าปีน้ีใครเป็นเจา้ภาพกฐิน และเม่ือวดัรับจองกฐิน
ของผูใ้ดแลว้ จะไม่รับจองของผูอ่ื้นอีก 

๓.๔.๔ องค์กฐิน  
ตามพุทธบญัตัตินั้นมีเพียงผา้ผืนเดียวเท่านั้นก็สามารถทอดหรือกรานกฐินไดแ้ลว้ และตอ้ง

เป็นผา้ท่ีไม่สาํเร็จรูป(ผนืจีวร)ท่ีผูมี้ศรัทธานาํไปทอดแก่สงฆผ์ูอ้ยูจ่าํพรรษาครบ ๓ เดือน ณ วดัใดวดั
หน่ึง เม่ือพระสงฆรั์บแลว้ก็นาํไปกรานกฐินตามพระวินยัต่อไป องคก์ฐิน เป็นคาํเรียกเฉพาะผา้ผืน
ใดผืนหน่ึง ท่ีพระท่านอธิษฐานเป็นผา้กฐิน แต่เขา้ใจกนัโดยทัว่ไปวา่ หมายถึงผา้ไตรทั้ง ๓ ผืนท่ี
เรียกว่าไตรครอง เพราะเม่ือทอดกฐินนิยมทอดถวายครบทั้งไตร แทจ้ริงแมพ้ระจะรับทั้งไตร แต่
เวลาจะกรานกฐิน ท่านจะกาํหนดเลือกเพียงผืนใดผืนหน่ึงเท่านั้นเป็น ผา้กฐิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเลือก 
สังฆาฏิ เพราะสามารถนาํติดตวัไปได้สะดวก ส่วนผา้ท่ีเหลืออีก ๒ ผืน รวมทั้งผา้หรือส่ิงของท่ี
นาํไปถวายพร้อมกบัองคก์ฐิน เรียกวา่ บริวารกฐิน 

๓.๔.๕ บริวารกฐิน  
ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีจดัเตรียมไปถวายวดัร่วมกบัองคก์ฐิน หรือผา้กฐิน โดยถือวา่เป็น

ของบริวารหรือเป็นองคป์ระกอบของผา้กฐิน เรียกวา่ เคร่ืองกฐิน ก็ได ้บริวารกฐินเป็นส่ิงของท่ีจดั
ถวายวดัในวนัทอดกฐินตามธรรมเนียม ส่วนใหญ่จะเป็นของจาํเป็นสําหรับภิกษุใช้สอย เช่น เส่ือ 
หมอน มุง้ กาตม้นํ้ า กระติกนํ้ า และของสําหรับใชส้อยร่วมกนัในวดั เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองครัว 
เคร่ืองมือก่อสร้างซ่อมแซมวดั เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตลอดถึงเคร่ืองมือทาํความสะอาดวดั ส่ิงของเหล่าน้ี



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๙๗ 

นิยมจดัไปถวายวดัท่ีไปทอดกฐินทุกแห่ง แมแ้ต่กฐินหลวงก็จดัส่ิงของเหล่าน้ีไปถวายดว้ยเหมือนกนั 
บริวารกฐินนบัรวมถึงปัจจยั (เงิน) ผา้ท่ีนอกจากจากผา้กฐินและผา้ป่าท่ีนาํไปทอดร่วมกบักฐิน ซ่ึง
เรียกวา่ ผา้ป่าหางกฐินดว้ย 

ส่ิงของต่าง ๆ นอกจากผา้ผนืเดียวและตอ้งเป็นผา้ท่ีไม่สาํเร็จรูป(ผืนจีวร) จดัเป็นบริวารกฐิน
ทั้งนั้น บริวารกฐินจะมีก็ได ้ไม่มีก็ไดแ้ลว้แต่ศรัทธา ตามพุทธานุญาตไม่มีขอ้บงัคบันอกจากน้ีแลว้ 
บริวารกฐิน ท่ีจะนาํมาถวาย/บริจาคตอ้งไม่ใช่วตัถุอนามาสหรือโลกวชัชะ 

มีปัญหาวา่ ถา้ในการทอดกฐินคร้ังนั้น นอกจากมีผา้กฐินชุดหน่ึงถวายให้พระท่านพิจารณา
ตามธรรมเนียมแลว้ เกิดมีอุบาสกอุบาสิกาผูมี้ศรัทธาอยา่งแรงกลา้ตอ้งการถวายผา้ไตรจีวรแก่พระทุก
รูปต่างหากจะทาํไดห้รือไม่ โดยธรรมเนียมไม่นิยมทาํกนัในงานกฐิน เพราะไม่ตรงกบัท่ีมาของการมี
พุทธานุญาต แต่โดยศรัทธาท่ีจะทาํแลว้ คงไม่มีใครขดัศรัทธาได ้แต่ผา้ไตรจีวรอนัถวายโดยกรณีเช่นน้ี
ไม่เรียกว่าผา้กฐิน จดัเป็นเพียงบริวารกฐินจะเป็นส่ิงใดก็ไดท่ี้ไม่ขดัแก่สมณบริโภค มีส่ิงต่างๆ เช่น 
นาฬิกา กานํ้า ถว้ยชา หนงัสือ รวมทั้งเงิน หากเคร่งครัดจริงจะไม่ถวายเงินท่ีเป็นวตัถุอนามาส 

ตามหลกัฐานในพุทธานุญาตนั้นมีเพียงผา้ผืนเดียวเท่านั้นก็สามารถทอดหรือกรานกฐินได้
แลว้ แต่ในปัจจุบนัโดยเฉพาะการทอดหรือกรานกฐินตามประเพณีไทยตอ้งประกอบดว้ยองคก์ฐิน
และเคร่ืองกฐินหลกั ๆ ดงัน้ี 

๑. ผา้ไตร(สาํหรับวธีิการแบบธรรมยตุตอ้งมีใชผ้า้ขาวอีกหน่ึงผนื) 
๒. ผา้ห่มพระพุทธรูปองคพ์ระประธาน และองคส์าวกในโบสถ์ 
๓. บาตร 
๔. เขม็ ดา้ย มีดโกน หินลบัมีดโกน ผา้กรองนํ้า(ธรรมกรก) 
๕. พดัหรือตาลปัตร 
๖. เทียน ๒๔ เล่ม หนกัเล่มละ ๔ บาท (สาํหรับจุดสวดพระปาฏิโมกขแ์ละทาํวตัรเชา้-เยน็) 
๗. หมอน 
๘. มุง้ 
๙. เส่ือ 
๑๐. ผา้ห่มนอน 
๑๑. ยาบาํบดัโรค(ยาสามญัประจาํบา้น) 
๑๒. กานํ้า พร้อมถว้ยนํ้าชา 
๑๓. ถว้ย ชอ้น แกว้นํ้าเยน็ 
๑๔. เคร่ืองมือเหล็ก เล่ือย ส่ิว กบ ฆอ้น ขวาน 
(ขอ้ท่ี ๑ เป็นองคก์ฐิน ส่วนขอ้ท่ี ๒-๑๔ เป็นเคร่ืองกฐิน) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๙๘ 

ส่วนพระคู่สวดและพระอนัดบันั้น จดัถวายตามศรัทธาไม่บงัคบั ปัจจุบนัร้านคา้สังฆภณัฑ์
ไดมี้การจดัทาํรายการบญัชีระบุส่ิงต่างๆขององค์กฐินและบริวารกฐินแยกไวช้ดัเจน เพื่อป้องกนัมิ
ใหป้ะปนกนั เพื่อมิใหเ้กิดอาบติั หรือเกิดโทษแก่ผูแ้จก 

๓.๔.๖ การทอดกฐิน  
หมายถึง การทาํพิธีถวายผา้กฐินแก่สงฆผ์ูจ้าํพรรษาครบ ๓ เดือน ณ วดัใดวดัหน่ึง ทอด เป็น

สํานวนท่ีใช้เฉพาะในการถวายผา้กฐินกบัผา้ป่าโดยเฉพาะ กล่าวคือนิยมใช้ว่า ทอด ไม่ใช้ ถวาย 
กล่าวคือ ผา้กฐินกบัผา้ป่าไม่นิยมประเคน นิยมนาํไปวางทอดต่อหนา้พระเฉยๆ เป็นกิริยาพอให้รู้วา่
ถวายเท่านั้น เม่ือพระท่านเห็นผา้ ท่านก็กาํหนดเองว่าน้ีเป็นผา้กฐินหรือผา้ป่า ดงันั้น ในเวลา
อปโลกน์กฐิน จึงมีคาํวา่ “ผา้กฐินทาน ...เป็นของบริสุทธ์ิดุจเล่ือนลอยมาโดยนภากาศ... ปรากฏอยู ่
“เพราะเหตุท่ีทอดถวายไวต่้อหนา้พระดว้ยความเคารพ จึงนิยมเรียกวา่ ทอด ดว้ยประการฉะน้ี 

ผา้สําหรับองค์กฐินในหลกัการเดิมและปัจจุบนัจะแตกต่างกนัในเร่ืองผา้ท่ีนาํมากรานกฐิน 
ในหลกัการเดิมเป็นผา้ท่ียงัไม่สาํเร็จรูป ส่วนปัจจุบนัใชผ้า้ท่ีสาํเร็จรูปเป็นผนืเรียบร้อยแลว้๕๕ 

จากการศึกษาและสาํรวจแลว้ ผา้ท่ีนาํมาทอดกฐินเป็นผา้ใหม่สําเร็จรูปเป็นผืนเรียบร้อยแลว้
และเป็นผา้ไตรจีวรซ่ึงทอดกนัทัว่ไปปัจจุบนัในประเทศไทยนั้น ตามวดัสังกดัมหานิกายประมาณ
๙๙% ทายกทายิกาจะถวายผา้ท่ีตดัเย็บเป็นผืนผา้สําเร็จรูปนาํมาทอดเป็นผา้องค์กฐิน (ยกเวน้วดั
มหานิกายสายหลวงปู่ชา สุภทัโท ใชผ้า้และวธีิการแบบสายกรรมฐานของหลวงปู่มัน่) 

ส่วนตามวดัสังกัดธรรมยุตใช้ผา้ขาวพร้อมกบัผา้ไตรจีวร ผา้ขาวนั้นจดัเป็นผา้องค์กฐิน
พระสงฆ์ตอ้งนาํไป กะ ตดั เย็บ (มีขนัฑ์) ยอ้ม ตากให้แห้งตามหลกัพุทธบญัญติั ส่วนผา้ไตรจีวร
จดัเป็นบริวารกฐิน 

๓.๔.๗ คุณสมบัติพระภิกษุทีรั่บกฐิน  
๑. เป็นพระภิกษุ 
๒. เป็นพระภิกษุท่ีไดอ้ยูจ่าํพรรษาในวดันั้นครบพรรษาโดยบริบูรณ์ไม่ขาดพรรษา 
๓. วดันั้นตอ้งมีพระภิกษุอยา่งตํ่า ๕ รูป จาํพรรษา (ตํ่ากวา่ ๕ รูปไม่สมบูรณ์-ไม่

อนุญาตใหรั้บผา้กฐิน ถือปฏิบติัตามคาํอธิบายของอรรถกถาจารย)์ 
๓.๔.๘. ค าถวายผ้ากฐิน  
ไคค้น้ควา้ทั้งคมัภีร์พระบาลี อรรถกถา แมก้ระทัง่ในคมัภีร์ฎีกา ก็ไม่พบหลกัฐานใด ๆ ท่ีบ่ง

บอกเก่ียวกบัคาํถวายผา้กฐิน สันนิษฐานวา่น่าจะเกิดในสมยัหลงัพุทธกาล และน่าจะผูกคาํถวายข้ึน

                                                           
๕๕ว.ิม. ๕/๑๓๑-๑๓๒/๔๐๒. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๙๙ 

ในลทัธิลงักาวงศเ์พื่อเป็นแบบแผนอยา่งเดียวกนัตามลทัธิ/นิกายหรือแต่ละกลุ่มเกจิอาจารย ์จึงเกิดมี
คาํถวายผา้กฐินหลายแบบ แต่ท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายมากท่ีสุดในประเทศไทยน้ี คือ 

๑) แบบหน่ึงวา่ อิม ํภนฺเต สปริวารํ ก  ินทุสฺส ํสงฺฆสฺส โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺเต สงฺโฆ 
อิม ํสปริวารํ ก  ินทุสฺสํ ปฏิคฺคณฺหาตุ ปฏิคฺคเหตฺวา จ อิมินา ทุสฺเสน ก  ิน ํอตฺถรตุ อมฺหาก ํ

ทีฆรตฺต ํ หิตาย สุขาย. 
แปลว่า ข้าแต่ท่านผูเ้จริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผา้กฐินกบัทั้งบริวารเหล่าน้ีแก่

พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผา้กฐินกบัทั้งบริวารเหล่าน้ีของขา้พเจา้ทั้งหลาย คร้ันรับแลว้จงกราล
กฐินดว้ยผา้น้ี เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ขา้พเจา้ทั้งหลาย ส้ินกาลนามเทอญ ฯ 

๒) อีกแบบหน่ึงวา่ อิม ํสปริวารํ ก ิินจีวรทุสฺส ํโอโณชยาม 
ทุติยมัปิ อิม ํสปริวารํ ก ิินจีวรทุสฺส ํโอโณชยาม 
ตะติยมัปิ อิม ํสปริวารํ ก ิินจีวรทุสฺส ํโอโณชยาม 
แปลวา่ ขา้พเจา้ทั้งหลาย ขอนอ้มถวายผา้กฐินจีวรกบัทั้งบริวารน้ีแก่พระสงฆ์ (วา่ ๓ หน) 

พอจบคาํถวายพระสงฆก์็รับ สาธุ พร้อมกนั แลว้ประเคนไตรกฐินแก่ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงก็ไดซ่ึ้งอยู่
ตรงหน้า หรือวางไวเ้ฉย ๆ ก็ได ้แล้วถวายเคร่ืองบริวารตามลาํดบั จากนั้นพระสงฆ์ท่านก็จดัการ
มอบผา้กฐินแก่พระภิกษุท่ีสมควรไดรั้บ เม่ือเจา้ของกฐินฟังอนุโมทนาเสร็จแลว้ พิธีการทอดกฐินก็
เป็นอนัส้ินสุดลง 

๓.๔.๙ รูปแบบการทอดกฐินและกรานกฐิน(ทัว่ไป) 
ธรรมเนียมประเพณีไทยเก่ียวกับพิธีการทอดกฐินและกรานกฐินมีหลากหลายวิธี

เช่นเดียวกับพิธีการอ่ืน ๆ มีหลายแบบแผน หลายครูอาจารย์ หลากหลายกจนกระทั่งเ ม่ือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเจา้หลวงไดท้รงสถาปนาวดัเบญจมบพิตรข้ึน ทรงปรารถนาจะให้กิจการ
ทุกอย่างเป็นไปโดยถูกต้องและเป็นไปแนวเดียวกัน๕๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้วางวิธี
ทอดกฐินไวเ้ป็นแบบแผนเพื่อใหว้ดัอ่ืน ๆ กระทาํตามใหถู้กตอ้ง ประเพณีทอดกฐินจึงไดมี้แบบแผน
ข้ึน แต่ก็มิไดใ้ชท้ัว่ถึงกนั จึงยงัคงมีหลายแบบอยูจ่นบดัน้ีแต่โดยทัว่ ๆ ไปพอสรุปได ้๓ รูปแบบ คือ 

                                                           
๕๖พระสงฆ์อนมันิกาย, ต ารากงเต็กและต ารากฐิน, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ประชาชน 

จาํกดั, ๒๕๒๘), หนา้ ๕๘. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๐๐ 

รูปแบบที ่๑ 
(แบบธรรมยุต) 

ค าถวายผ้ากฐิน อิม ํภนฺเต สปริวารํ ก  ินทุสฺสํ สงฺฆสฺส โอโณชยาม, สาธุ โน ภนัเต, สังโฆ   
อิม ํ  สปริวารํ  ก  ินทุสฺส ํ   ปฏิคฺคณฺหาตุ, ปฏิคฺคเหตฺวา จ อิมินา ทุสฺเสน ก

 ิน ํ        อต ถริต อมฺหาก ํทีฆรตฺต ํหิตาย สุขาย. 
      
 

ค าอปโลกน์กฐิน 
(องคท่ี์ ๑ วา่) 

 

“อิทานิ โข อาวุโส, (หรือ “อิทานิ โข ภนฺเต) อิท ํสปริวารํ ก  ิน
ทุสฺส ํสงฺฆสฺส  ก  ินตฺถารารหกาเลเยว อุปฺปนฺน ํ

อีทิเส จ กาเล เอว ํอุปฺปนฺเนน ทุสฺเสน ก  ินตฺถาโร วสฺสํ วุตฺถาน ํ
ภิกฺขนู ํภควตา อนุญฺ  าโต,เยน อากงฺขมานสฺส  สงฺฆสฺส ปญฺจ กปฺปิสฺสนฺติ, 
อนามนฺตจาโร  
อสมาทานจาโร 
คณโภชน ํ
ยาวทตฺถจีวรํ 
โย จ ตตฺถ จีวรุปฺปาโท โส เนส ํภวิสฺสติ. 
จตูสุปิ เหมนฺติเกสุ มาเสสุ จีวรกาโล มหนฺตีกโต ภวสฺิสติ. 

อิทานิ ปน สงฺโฆ อากงฺขติ นุ โข ก  ินตฺถารํ, 
อุทาหุ นากงฺขติ ? 

(ภิกษุทั้งหลายรับวา่ “อากงฺขาม ภนฺเต” หรือ อากงฺขาม อาวโุส ) 
    
 

 
 
(องคท่ี์ ๒ วา่ดงัน้ี) 
 

โส โข ปน ภนฺเต กฐินตฺถาโร, ภควตา ปุคฺคลสฺส อตฺถารวเสเนว  
อนุญฺ าโต, นาญฺ ตฺร ปุคฺคลสฺส อตฺถารา อตฺถต ํโหติ ก  ินนฺติ หิ วุตฺต ํ     
ภควตา. น สงฺโฆ วา คโณ วา ก  ิน ํอตฺถรติ. 
 สงฺฆสฺส จ คณสฺส จ สามคฺคิยา ปุคฺคลสฺเสว อตฺถารา, สงฺฆสฺสปิ  คณสฺสปิ   
ตสฺเสว ปุคฺคลสฺสปิ อตฺถต ํโหติ ก  ิน.ํ 
 อิทานิ กสฺสิม ํก  ินทุสฺสํ อสฺสาม ก  ิน ํอต ถริตํ , โย ชิณฺณ
จีวโร วา  ทุพฺพลจีวโร วา, โย วา ปน อุสฺสหิสฺสติ อชฺเชว จีวรกมฺม ํนิฏฺฐาเปตฺ
วา,      สพฺพวธิาน ํอปริหาเปตฺวา ก  ิน ํอต ถริตํ , สมตฺโถ ภวสฺิสติ. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๐๑ 

 
 

 
 
 
 
(องคท่ี์ ๓ วา่ดงัน้ี) 
 

อิธ อมฺเหสุ อายสฺมา (อิตฺถนฺนาโม), สพฺพมหลฺลโก 
พหุสฺสุโต ธมฺมธโร วินยธโร, สพฺรหฺมจารีน ํสนฺทสฺสโก สมาทปโก 

สมุตฺเตชโก  สมฺปหสํโก,  
พหุนฺน ํอาจริโย วา อุปชฺฌาโย วา หุตฺวา โอวาทโก อนุสาสโก 
สมตฺโถ จ ต ํต ํวนิยกมฺม ํอวโิกเปตฺวา  ก  ิน ํ อต ถริตํ ,. 
มญฺ ามหเมว ํ“สพฺโพย ํสงฺโฆ อิม ํสปริวารํ ก  ินทุสฺสํ, อายสฺม

โต (อิตฺถนฺนามสฺส) ทาตุกาโม. 
ตสฺมึ ก  ิน ํ อตฺถรนฺเต, สพฺโพย ํสงฺโฆ สมฺมเทว อนุโมทิสฺสติ,  
อายสฺมโต (อิตฺถนฺนามสฺเสว) อิม ํสปริวารํ ก  ินทุสฺส ํ ทาตุ,  
รุจฺจติ วา โน วา สพฺพสฺสิมสฺส สงฺฆสฺส ? 
 (ภิกษุทั้งหลายรับ “รุจฺจติ ภนฺเต.”) 

 
 

 
 
(องคท่ี์ ๔ วา่ดงัน้ี) 

 

ยทิ อายสฺมโต (อิตฺถนฺนามสฺส อิม ํสปริวารํ ก  ินทุสฺส ํ ทาตุ, 
สพฺพสฺสิมสฺส รุจฺจติ, 
ส าธุ   ภ นฺ เต   ส งฺโ ฆ   อิมํ ก  ิ น ทุ สฺ ส    ป ริว ารภูตํ  ติ จีว รํ                      

วสฺสาวาสิกฏฺฐิติกาย   อคาเหตฺวา,  อายสฺมโต (อิตฺถนฺนามสฺเสว) อิมินา        
อปโลกเนน  ททาตุ. 

ก  ินทุสฺส ํปน อปโลกเนน ทิยฺยมานปิํ น รูหติ. 
ตสฺมา ต ํอิทานิ ญตฺติทุติเยน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน,อายสฺมโต 

(อิตฺถนฺนามสฺส) เทมาติ, กมฺมสนฺนิฏฺ าน ํกโรตุ. 
(ภิกษุทั้งหลายรับ “สาธุ ภนฺเต”) 
 

 
 

  

 

๑. ตดัเยบ็ยอ้ม : เม่ือมอบผา้กฐินต่อภิกษุรูปหน่ึงรูปใดเรียบร้อยแลว้ นาํผา้ไป
ตดัแลว้เยบ็ยอ้ม และทาํใหแ้หง้ แลว้นาํมากราน  
 ไตรจีวร คือผา้สังฆาฏิ ๑ ผา้อุตตราสงค ์๑ ผา้อนัตรวาสก ๑ ตอ้งตดัเยบ็ทาํให้



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๐๒ 

 

 จีวรกรรม 

 

ถูกตามลกัษณะใหไ้ดป้ระมาณ และยอ้มสีใหไ้ดสี้  
๒. ทาํพินทุกปัปะ: อิม ํพินฺทุกปฺปํ กโรมิ. 
๓. ถอนธิษฐานผา้เก่า: 
ถา้ถอนนผา้สังฆาฏิวา่ “อิม ํสง ฆาฏิ ปจฺจุตฺถรามิ” (๓ คร้ัง)  
ถา้ถอนผา้ห่มวา่ “อิม ํอุต ตราสง ค ํปจฺจุตฺถรามิ” (๓ คร้ัง)  
ถา้ถอนผา้นุ่งวา่ “อิม ํอน ตรวาสก ํปจฺจุตฺถรามิ “ (๓ คร้ัง) 
๔. อธิษฐานผา้ใหม่: 
ถา้กรานด้วยผา้สังฆาฏิว่า “อิมาย สง ฆาฏิยา ก ิิน ํ อต ถรามิ” (๓ 
คร้ัง)  
ถา้กรานดว้ยผา้ห่มว่า “อิมินา อุต ตราสง เคน ก  ิน ํ อต ถรามิ” (๓ 
คร้ัง) ถา้กรานดว้ยผา้นุ่งว่า “อิมินา อน ตรวาสเกน ก  ิน ํ อต ถรามิ” 
(๓ คร้ัง) 

 
 
 

คาํเสนออนุโมทนา
กฐิน 

(ผู้รับ) 

“อตฺถต ํภนฺเต สงฺฆสฺส ก  ิน ํ ธมฺมิโก ก  ินตฺถาโรอนุโมทถ” ฯ (๓ คร้ัง) 
 ผูแ้ก่พรรษากวา่ใชค้าํวา่ “อาวโุส” แทน “ภนฺเต” 

 
 
 

คาํอนุโมทนากฐิน 

(ผู้ยนิดี) 

 พระสงฆก์ล่าวอนุโมทนา 
(กล่าวรูปเดียว)  
อตฺถต ํภนฺเต, สงฺฆสฺส  ก  ิน ํ, ธมฺมิโก ก  ินตฺถาโร, อนุโมทามิ. (๓ 
คร้ัง) 
(กล่าวหลายรูป)  
 อตฺถต ํภนฺเต, สงฺฆสฺส ก  ิน ํ, ธมฺมิโก ก  ินตฺถาโร, อนุโมทาม. (๓ 
คร้ัง) 
ผูแ้ก่พรรษากวา่ใชค้าํวา่ “อาวโุส” แทน “ภนฺเต” 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๐๓ 

 

บทสวดประกอบ
กฐินตัถารวธิาน
ปาฐะ 

 

บางวดัอาจจดัใหมี้การสวดมนตต่์อ หลงัจากกรานกฐินเรียบร้อยแลว้ 

รูปแบบที ่๒ 
(มหานิกาย) 

ค าถวายผ้ากฐิน อิม ํภนฺเต สปริวารํ ก  ินทุสฺส ํสงฺฆสฺส โอโณชยาม สาธุ โน ภนัเต สังโฆ     
อิม ํ สปริวารํ ก  ินทุสฺส ํ ปฏิคฺคณฺหาตุ ปฏิคฺคเหตฺวา จ อิมินา ทุสฺเสน ก

 ิน ํ          อต ถริตํ อมฺหาก ํทีฆรตฺต ํหิตาย สุขาย. 
 
 

 ค าอุปโลกน์กฐิน 
แบบ ๒ รูป
(มหานิกาย)  

 รูปที ่๑.  

 

          ผา้กฐินทานกบัทั้งผา้อานิสังสบริวารทั้งปวงน้ี เป็นของ...พร้อมดว้ย...ผู ้
ประกอบดว้ยศรัทธา อุตสาหะพร้อมเพรียงกนันาํมาถวาย แด่พระภิกษุสงฆผ์ู ้
อยูจ่าํพรรษาถว้นไตรมาสในอาวาสน้ี 
          ก็แลผา้กฐินทานน้ี เป็นของบริสุทธ์ิ ดุจเล่ือนลอยมาโดยนภากาศแลว้
แลตกลงในท่ีประชุมสงฆ์ จะไดจ้าํเพาะเจาะจงลงวา่เป็นของพระภิกษุรูปใด
รูปหน่ึงก็หามิได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไวว้่า ให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอม
อนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหน่ึง เพื่อจะทาํซ่ึงกฐินนตัถารกิจ ตามพระบรมพุทธา
นุญาต และมีคาํพระอรรถกถาจารย  ์ผูรู้้พระบรมพุทธาธิบายสังวรรณนาไวว้า่ 
ภิกษุรูปใดประกอบดว้ยศีลสุตตาธิคุณ มีสติปัญญาสามารถ รู้ธรรม ๘ประการ 
มีบุพกิจ เป็นตน้ ภิกษุรูปนั้นจึงสมควร เพื่อจะกระทาํกฐินนตัถารกิจ ตามพระ
บรมพุทธานุญาตได ้
            บดัน้ี พระสงฆท์ั้งปวง จะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใด จงพร้อมกนัยอม
อนุญาตใหแ้ก่ภิกษุรูปนั้น เทอญ (ไม่ตอ้งสาธุ) 

 
 

  

 รูปที ่๒. 

 ผา้กฐินทาน กบัผา้อานิสังสบริวารทั้งปวงน้ี ขา้พเจา้พิจารณาเห็นสมควรแก่
...เป็นผูมี้สติปัญญาสามารถ เพื่อกระทาํกฐินนัตถารกิจให้ถูกตอ้งตามพระ
บรมพุทธานุญาตได้ ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจึงทกัท้วงข้ึนใน
ท่ามกลางระหว่างสงฆ์ (หยุดนิดนึง) ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร้จงให้สัทท



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๐๔ 

ญญัญาสาธุการะข้ึนใหพ้ร้อมกนัเทอญ  

เม่ือรูปท่ี ๒ กล่าวจบแลว้ พระสงฆท์ั้งปวงพึงเปล่งสัททสัญญาข้ึนให้พร้อม
กนั (สาธุ) 

 

 
ค าสวดกฐิน (ญตัติ) 
 

เม่ืออุปโลกน์เสร็จแลว้ จะทาํการสวดญตัติต่อ พระสงฆ์นัง่ให้ไดห้ัตถบาส 
วางผา้ไวต้รงหนา้ ภิกษุสองรูปสวดญตัติ 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส(กล่าว ๓ คร้ัง) 

 
(ค าเสนอ) 

        สุณาตุ เม ภน เต สง โฆ, อิท ํสง ฆส ส ก ิินนทุส ส ํอุป
ปน น,ํ ยทิ สง ฆส ส          ปต ตกล ล,ํ สง โฆ อิม ํก ิินทุส
ส,ํ อิตฺถน นามส ส ภิก ขโุน ทเทย ย, ก ิิน ํ          อต ถริตํ  เอ
สา  ต ติ. 

(ขอความเห็นชอบ:) 
           สุณาตุ  เม ภน เต สง โฆ, อิท ํสง ฆส ส ก ิินทุส สํ อุป

ปน น,ํ สง โฆ                  อิม ํ    ก ิินทุส ส,ํ อิต ถน นามส
ส ภิก ขุโน เทติ, ก ิิน ํอต ถริตํ  ยส สายส มโต  ขมติ, อิมส
ส ก ิินทุส สส ส, อิต ถน นามส ส ภิก ขุโน ทาน,ํ ก ิิน ํ 
อตถริตํ        โส  ตุณ หส ส  ยส ส  น   ขมติ, โส ภาเสย ย,  
ทิน น ํอิท ํสง เฆน ก ิินทุส ส,ํ อิต ถน นามส ส ภิก ขุโน, 
ก ิิน ํอต ถริตํ  ขมติ        สง ฆส ส, ตส มา ตุณ หี, เอวเมต ํ
ธารยามิ.๕๗  
 (ในวงเล็บ อิตถนันามสัสะ ใหใ้ส่ช่ือผูค้รองกฐินแทน) ถา้จะเปล่ียน 
สมมุติผูรั้บฉายาวา่ สุชิโต ก็เปล่ียนเป็น สุชิตสฺส ภิกขุโน ถา้ผา้ยงัมิไดต้ดัก็เอา
ไปตดัแลว้เยบ็ยอ้มใหแ้หง้แลว้นาํมากราน  
 

 
 

                                                           
๕๗ว.ิม. ๕/ ๙๖/๑๒๙ – ๑๓๐. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๐๕ 

 เม่ือผา้พร้อมแลว้ ภิกษุผูจ้ะรับกฐิน กระทาํการถอนผา้เก่าทั้งหมด แลว้พินทุ
และอธิฐานผา้ใหม่ทุกตวั จะกรานสบง จีวร หรือสังฆาฏิตวัใดตวัหน่ึงก็ได ้ให้
กรานเพียงตวัเดียว ถา้เป็นผา้ตดัใหม่ นิยมใชต้ดัผา้สบง เพราะสบง ตดั เยบ็ 
ยอ้มง่ายกว่า เวลากราน ภิกษุผูไ้ดรั้บกฐินหนัหน้ามายงัสงฆ์ วา่ นะโม ๓ จบ 
แลว้กรานสบงวา่ อิมินา อนัตะระวาสเกนะ กะฐินงั อตัถะรามิ ๓ หน เป็นตน้ 
เป็นอนัเสร็จพิธีกราน ต่อไปวา่ คาํอนุโมทนา 

 
 

 

กรานกฐิน 

 

๓. ถอนธิษฐาน(ผา้เก่า): 
ถา้ถอนนผา้สังฆาฏิวา่ “อิม ํสง ฆาฏิ ปจฺจุตฺถรามิ” (๓ คร้ัง)  
ถา้ถอนผา้ห่มวา่ “อิม ํอุต ตราสง ค ํปจฺจุตฺถรามิ” (๓ คร้ัง)  
ถา้ถอนผา้นุ่งวา่ “อิม ํอน ตรวาสก ํปจฺจุตฺถรามิ “ (๓ คร้ัง) 
๔. ถอนธิษฐาน(ผา้ใหม่): 
แลว้รูปท่ีเป็นผูค้รองกฐินหนัหนา้กลบัมาหาพระสงฆ์ จบัผา้ (สังฆาฏิ) หรือลูบ
ผา้แลว้กล่าวคาํวา่  
ถา้กรานผา้สังฆาฏิวา่ “อิมาย สง ฆาฏิยา ก ิิน ํ อต ถรามิ” (๓ คร้ัง)  
ถา้กรานดว้ยผา้ห่มวา่ “อิมินา อุต ตราสง เคน ก  ิน ํ อต ถรามิ” (๓ 
คร้ัง) ถา้กรานดว้ยผา้นุ่งว่า “อิมินา อน ตรวาสเกน ก  ิน ํ อต ถรามิ” 
(๓ คร้ัง) 

 
 

คาํเสนออนุโมทนา
กฐิน 
(ผู้รับ) 

 พระสงฆท์ั้งหมด หนัหนา้เขา้หาพระประธาน ตั้ง นโม พร้อมกนัทุกรูป (นโม 
๓ คร้ัง) 
 เม่ือจบแลว้ ผูค้รองกฐินประนมมือกล่าวใหพ้ระสงฆอ์นุโมทนาวา่  
“อตฺถต ํภนฺเต สงฺฆสฺส ก  ิน ํธมฺมิโก ก  ินตฺถาโรอนุโมทถ” ฯ (๓ คร้ัง) 

 
 

คาํอนุโมทนากฐิน 
(ผู้ยนิดี) 

พระสงฆก์ล่าวอนุโมทนาวา่  
อตฺถต ํภนฺเต, สงฺฆสฺส ก  ิน,ํ ธมฺมิโก ก  ินตฺถาโร, อนุโมทาม. (๓ คร้ัง) 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๐๖ 

 

บทสวดประกอบ
กฐินตัถารวธิาน
ปาฐะ 

บางวดัอาจจดัใหมี้การสวดมนตต่์อ หลงัจากกรานกฐินเรียบร้อยแลว้ 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๐๗ 

รูปแบบที ่๓ 
(แบบกฐินหลวงหรือกฐินพระราชทาน) 

ค าถวายผ้ากฐิน ๑. แบบกฐินหลวง 
 อิม ํภนฺเต สปริวารํ ก ิินทุสฺส ํสงฺฆสฺส โอโณชยาม สาธุ โน ภนัเต สงฺโฆ   
อิม ํ สปริวารํ ก ิินทุสฺส ํ ปฏิคฺคณฺหาตุ ปฏิคฺคเหตฺวา จ อิมินา ทุสฺเสน ก

ิิน ํ      อตฺถริตํ    อมฺหาก ํทีฆรตฺต ํหิตาย สุขาย 
 
 

 ๒. แบบกฐินพระราชทาน  
 ประธานวา่ นโม ๓ จบ ต่อจากนั้นหนัหนา้ไปทางพระสงฆ ์ กล่าวดว้ยคาํ
ถวายพระกฐินดงัน้ี 
“ผา้พระกฐินทานกบัทั้งผา้อานิสงส์บริวารทั้งปวงน้ี พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร  สยามิ
นทราธิราชบรมนาถบพิตร ผูท้รงพระคุณอนัประเสริฐกอปรด้วยพระราช
ศรัทธา โปรดเกล้าฯ ให้ขา้พเจ้า * น้อมนาํมาถวายแด่พระสงฆ์ซ่ึงจาํ
พรรษากาลดว้ยไตรมาสในอาวาสวิหารน้ี ขอพระสงฆจ์งรับผา้พระกฐินทาน
น้ี กระทาํกฐินตัถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเทอญ” 
(ถา้เป็นกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร สมาคม บริษทั ห้างร้าน ให้เปล่ียนคาํ
ว่า ข้าพเจ้า  เป็นช่ือหน่วยงานนั้ นๆ ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล่าฯ 
พระราชทาน) 

 
 
 

พระสงฆ์ท า
พธีิกรรม: 
(๑) เจา้อาวาสตั้ง
ตาลปัตรข้ึนวา่ดงัน้ี 

“ผา้พระกฐินทานกับทั้งผา้อานิสงส์บริวารทั้งปวงน้ี เป็นของ (ออกนามผู ้
ทอด) ถวายแก่พระภิกษุสงฆซ่ึ์งอยูจ่าํพรรษากาลถว้นไตรมาสในอาวาสน้ี” 
“ก็แลผา้กฐินทานน้ี บงัเกิดมีแก่สงฆใ์นกาลอนัควรแก่กฐินนตัถารกิจดงัน้ี มี
พระบรมพุทธานุญาตไวว้า่ ให้ภิกษุซ่ึงอยูจ่าํพรรษากาลถว้นไตรมาสแลว้ทาํ
กฐินัตถารพิธีด้วยผา้ท่ีบงัเกิดในจีวรกาลเช่นน้ี เม่ือได้กรานกฐินนั้นแล้ว 
อานิสงส์คุณ ๕ ประการ จะพึงสัมฤทธ์ิแก่สงฆท์ั้งปวงผูไ้ดก้รานกฐิน คือ ไม่
ตอ้งอาบติัโทษ ดว้ยจาริตตสิกขาบท ๑ อยูป่ราศจากไตรจีวรไดไ้ม่เป็นอาบติั



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๐๘ 

ดว้ยทุติยกฐินสิกขาบท ๑ ฉนัคณะโภชน์ได ้ไม่เป็นอาบติั ดว้ยคณโภชนสิก
ขาบท ๑ เก็บอติเรกจีวรได ้ไม่เป็นอาบติัดว้ยปฐมกฐินสิกขาบท ๑ จีวรลาภ
อนัเกิดข้ึนในอาวาสจะเป็นของภิกษุผูก้รานกฐินแลว้ ๑ กบัทั้งจีวรกาลยืด
ออกไปในฤดูเหมนัต์ทั้ ง ๔ เดือนดังน้ี บดัน้ีพระสงฆ์ทั้ งปวงจะมีความ
ปรารถนา เพื่อทาํกฐินตัถารกิจหรือไม่ ถา้มีความสามคัคียินยอมพร้อมกนัจะ
ทาํกฐินตัถารกิจแลว้ไซร้ จงใหศ้พัทสัญญาสาธุการข้ึนใหพ้ร้อมกนั” 
(พระสงฆ์ทั้งหมดรับ “สาธุ”) 
 

 
 

 (๒) ภิกษุผูร้องลง
ไปตั้งตาลปัตรกล่าว
ความต่อไปดงัน้ี 
 

 “สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจ้า ทรงอนุญาตกฐินัตถารกิจนั้นให้เป็น
กาลเฉพาะบุคคลสงฆ์ก็ดี คณะก็ดี จะกรานกฐินไม่ได้ และกฐินจะเป็นอนั
กรานไดก้็ดว้ยสามคัคีแห่งสงฆแ์ละคณะ และ อตัถารกิจแห่งบุคคลดงัน้ี ก็แล
ผา้พระกฐินทานน้ีควรแก่ภิกษุซ่ึงมีจีวรอนัเก่า หรือมีจีวรทุพพลภาพ หรือ
ภิกษุรูปใดจะอุตสาหะ และสามารถทาํจีวรกรรมให้สําเร็จในวนัเดียวน้ี ให้
เป็นกฐินตัถารกิจตอ้งตามพระบรมพุทธานุญาต มิให้วิธีวินยัทั้งปวงเคล่ือน
คลาดได ้บดัน้ี พระสงฆท์ั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใด จงพร้อมกนั
ยอมอนุญาตใหแ้ก่พระภิกษุรูปนั้นเทอญ” 
 

 
 

(๓) ภิกษุรองลงไป
อีกรูปน่ึงตั้ง
ตาลปัตรกล่าวความ
ต่อไปดงัน้ี  
 

“ผ้าพระกฐินทาน กับทั้ งผ ้าอานิสงส์บริวารทั้ งปวงน้ี ข้าพเจ้าพิจารณา
เห็นสมควรแก่ท่านผูมี้ช่ือน้ี (ออกช่ือท่านผูจ้ะไดรั้บผา้พระกฐิน แล้วต่อไป
ให้กล่าวยกคุณตามท่ีมีเป็นตน้วา่) ผูเ้ป็นอธิบดีสงฆใ์นพระอารามน้ีมีวสัสายุ
กาลมากเป็นพหุสูต ผูท้รงธรรม ทรงวินยั เป็นผูช้ี้แจง้ชักนาํให้สพรหมจารี
สงฆบ์ริษทัร่ืนเริง เป็นอุปัชฌายอ์าจารยข์องกุลบุตรเป็นอนัมากเป็นผูใ้ห้โอวา
ทานุสาสน์แก่ภิกษุสงฆส์ามเณรและคฤหสัถ ์เป็นผูท้รงกฐินมาติกาฉลาดรู้ใน
วินยักรรมจะไม่ให้วินิยมนั้น ๆ กาํเริบ (คุณอนัใดมีก็ให้กล่าว ท่ีไม่มีก็ยกเสีย 
แลว้กล่าวต่อไปวา่)มีสติปัญญาสามารถอาจจะทาํกฐินตัถารกิจให้ถูกตอ้งตาม
พระบรมพุทธานุญาตได้ เพราะฉะนั้น ขา้พเจา้จึงอนุมติัเห็นวา่ พระสงฆ์ทั้ง



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๐๙ 

ปวงจะยินยอมพร้อมกนัถวายผา้พระกฐินทาน กบัทั้งผา้อานิสงส์บริวารทั้ง
ปวงน้ี แก่ท่าน (ออกนาม) ผูมี้อายุ ถา้ภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร จงทกัทว้งข้ึน
ในท่ามกลางสงฆ ์ถา้เห็นสมควรแลว้จงสาธุการข้ึนใหพ้ร้อมกนั” 
(พระสงฆท์ั้งหมดรับ “สาธุ”) 

 
 

(๔) ภิกษุอกีรูปหน่ึง 
ตั้งตาลปัตร ว่า 

“ผา้พระกฐินทาน กบัทั้งผา้อานิสงส์บริวารทั้งปวงน้ี ถา้และภิกษุสงฆบ์ริษทั
มีเอกฉันทานุมติัพร้อมกนัยอมถวายแก่ท่าน (ออกนาม) ผูมี้อายุน้ีไซร้ ขอ
พระสงฆ์จงอย่าไดถื้อเอาผา้ไตรจีวร ซ่ึงเป็นบริวารผา้พระกฐินตามลาํดบัผา้
จาํพรรษาเลย จงถวายแก่ท่านผูมี้ช่ือน้ีดว้ยอปโลกนวาจาน้ี” 
“ส่วนผา้พระกฐินทานนั้น แมถึ้งพระสงฆ์ทั้งปวงจะยินยอมพร้อมกนัถวาย 
ดว้ยอุปโลกนวาจาก็ไม่ข้ึน ตอ้งถวายดว้ยญตัติทุติยกรรมวาจาตามพระบรม
พุทธานุญาต เพราะฉะนั้น ขอพระสงฆจ์งทาํกรรมสันนิษฐานวา่ จะถวายผา้
พระกฐินนั้นแก่ท่านผูมี้ช่ือน้ีดว้ยญตัติทุติยกรรมอนัไม่กาํเริบควรแก่ฐานะ ณ 
กาลบดัน้ีแล”       (พระสงฆท์ั้งหมดรับ “สาธุ”) 

 
 

(๕) พระภิกษุ ๒ รูป
สวดดงัต่อไปน้ี
(กรรมวาจาสวดให้
ผา้กฐิน) 
 

นโม  ตส ส  ภควโต  อรหโต  สม มาสม พุทธส ส (สามคร้ัง) 
สุณาตุ เม ภน เต สง โฆ, อิท ํสง ฆส ส  ก  ิ นทุส ส ํ

อุป ปน น,ํ ยทิ        สง ฆส ส ปต ตกล ล,ํ สง โฆ อิม ํก  ิ น
ทุส ส ํอายส มโต (ออกนาม) ทเทย ย ก  ิ นิํ อต ถริตุ, เอสา ญต

ติ (เสนอญตัติพิจารณาวาระท่ี ๑) 
สุณาตุ เม ภน เต สง โฆ, อิท ํสง ฆส ส ก  ิ นทุส ส ํ

อุป ปน น,ํ สง โฆ อิม ํก  ิ นทุส ส ํอายสม โต (ออกช่ือ) เทติ ก
 ิน ํอต ถริตํ  ยส สายสม โต, ขมติ อิมส ส ก  ิ นทุส สส

ส อายส มโต (ออกช่ือ) ทาน ํก  ิน ํอต ถริตํ  โส ตุณ หส ส 
ยส ส     นก ขมติ โส ภาเสย ย (เสนอพิจารณาวาระท่ี ๒) 

ทิน น ํอิท ํสง เฆน ก  ิ นทุส ส ํอายส มโต (ออกนาม) ก
 ิน ํอต ถริตํ    ขมติ สง ฆส ส ตส มา ตุณหี เอวเตม ํธารยามิ 

(ถือวา่ท่ีประชุมอนุมติั) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๑๐ 

เม่ือจบญตัติทุติยกรรมแลว้ พระสงฆม์อบผา้พระกฐินและผา้บริวาร
ถวายท่านผูท่ี้จะไดรั้บ แลว้ท่านนาํผา้บริวารไปครอง เสร็จแลว้มานัง่ท่ี ท่านผู ้
ครองกฐินรับเคร่ืองบริกขารและไทยธรรมเสร็จแลว้สวดอนุโมทนา เป็นอนั
เสร็จพิธีทอดกฐิน 

 
 

กรานกฐิน เม่ือจบญตัติทุติยกรรมแลว้ พระสงฆม์อบผา้พระกฐินและผา้บริวาร
ถวายท่านผูท่ี้จะไดรั้บ 

วิธีกรานกฐินตามแบบท่ีวางไวแ้ต่รัชกาลท่ี ๕ และท่ีปฏิบติักนัอยู่
โดยมากมีดงัต่อไปน้ี 

พระภิกษุผูรั้บผา้กฐินนั้น นาํผา้กฐินไปทาํไตรจีวรผืนใดผืนหน่ึง 
เม่ือทาํเสร็จจนถึงยอ้มและผึ่งแห้งแล้ว พระสงฆ์ลงประชุมในพระอุโบสถ 
แลว้ท่านผูรั้บกฐินกระทาํปัจจุทธรณ์คือการถอนผา้เก่า อธิษฐานผา้กฐินใหม่
เพื่อใชเ้ป็นไตรจีวรต่อไป  

แลว้ท่านนาํผา้บริวารไปครอง เสร็จแลว้มานัง่ท่ี ท่านผูค้รองกฐินรับ
เคร่ืองบริขารและไทยธรรมเสร็จแล้วสวดอนุโมทนา  เป็นอันเสร็จพิธี
ทอดกฐิน 

 
สรุปขั้นตอนของกฐินหลวง 
กฐินหลวงหรือกฐินพระราชทานในส่วนของผูท้อดหรือผูแ้ทนตอ้งมีหมายกาํหนด การ

ขั้นตอนต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน ส่วนพิธีกรรมฝ่ายพระสงฆก์็ดาํเนินไปตามคติความเช่ือของแต่ละวดั
หรือแต่ละนิกาย กฐินหลวงหรือกฐินพระราชทานโดยทัว่ ๆไปมีเน้ือหาของหมายกาํหนด การ
ขั้นตอนต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 

๑. เม่ือไดรั้บผา้พระกฐินพระราชทานจากกรมการศาสนาแลว้ ควรถวายหลงัวนัแรม ๖ คํ่า 
เดือน ๑๑ หรือเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จพระราชดาํเนินทอดพระกฐินวนัแรกแลว้  

๒. ให้ติดต่อกบัวดัโดยตรง เพื่อแจง้วนั เวลา และขอให้เจา้อาวาสสั่งไวยาวจักรเตรียม
สถานท่ีและส่ิงจาํเป็นท่ีมีบูชาพระรัตนตรัยมีเคร่ืองบูชาพร้อม อาสนสงฆ์สําหรับพระสงฆ์
อนุโมทนาพระกฐิน โต๊ะขนาดกวา้งพอสมควรสําหรับวางพานแวน่ฟ้า ผา้ไตรพระกฐินและพาน
เทียนพระปาติโมกข์ โต๊ะวางเคร่ืองบริขารพระกฐินและเคร่ืองไทยธรรม  โต๊ะเกา้อ้ีสําหรับผูเ้ป็น
ประธานและผูไ้ปร่วมพิธีตามสมควร  



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๑๑ 

๓. เม่ือถึงวนักาํหนด ก่อนผูเ้ป็นประธานจะไปถึงหรือก่อนเร่ิมพิธี ให้เจา้หนา้ท่ีเชิญเคร่ือง
พระกฐินจดัไวบ้นโต๊ะ วางเทียนปาติโมกข์ไวบ้นพาน และให้มีเจา้หนา้ท่ีแต่งเคร่ืองแบบหรือแต่ง
สากลนิยมคอยส่งใหผู้เ้ป็นประธานท่ีเชิงบนัไดหรือประตูเขา้สถานท่ีประกอบพิธี  

๔. ประธานรับผา้พระกฐินจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเชิงบนัได พระอุโบสถอุม้ประคองยืนตรงถวาย
ความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ขณะดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แลว้จึงเขา้สู่
พระอุโบสถตรงไปวางไวท่ี้พานแวน่ฟ้า ซ่ึงตั้งอยูห่นา้อาสนสงฆ ์

(ถา้มีป่ีพาทยห์รือเคร่ืองดนตรีให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  ขณะผูเ้ป็นประธานรับ
ผา้ไตรจากเจา้หนา้ท่ีหรือรับท่ีโต๊ะหมู่ในกรณีท่ีจดัไว ้ ต่อจากนั้นจึงบรรเลงเพลงชา้) ขณะประธาน
เขา้สู่สถานท่ีประกอบพิธีจนถึงเวลาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แลว้จึงส่งเทียนชนวนคืน ให้หยุด
บรรเลงทนัทีแมจ้ะยงัไม่จบเพลงก็ตาม และควรมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้สัญญาณเวลาให้เร่ิมเพลงหรือให้
หยดุบรรเลง  

๕. เม่ือวางผา้พระกฐินแลว้ จุดธูปเทียนเคร่ืองสักการะบูชาพระรัตนตรัย แลว้กราบ ๓ หน  
๖. เม่ือกราบพระรัตนตรัยแลว้ ไปท่ีพานแว่นฟ้าหยิบผา้ห่มพระประธานส่งให้เจา้หน้าท่ี

นาํไปมอบแก่ไวยาวจักร แลว้ยกผา้พระกฐินข้ึนประคอง พนมมือหนัไปทางพระประธานวา่ นโม ๓ 
จบ ต่อจากนั้นหนัหนา้ไปทางพระสงฆว์า่ดว้ยคาํถวายพระกฐินดงัน้ี 

ผา้พระกฐินทานกับทั้งผา้อานิสงส์บริวารทั้งปวงน้ี พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร  สยามินทราธิ
ราชบรมนาถบพิตร ผูท้รงพระคุณอนัประเสริฐกอปรดว้ยพระราชศรัทธา โปรดเกลา้ฯ
ใหข้า้พเจา้นอ้มนาํมาถวายแด่พระสงฆซ่ึ์งจาํพรรษากาลดว้ยไตรมาสในอาวาสวิหารน้ี 
ขอพระสงฆจ์งรับผา้พระกฐินทานน้ี กระทาํกฐินตัถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น
เทอญ 
 
(ถา้เป็นกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร สมาคม บริษทั หา้งร้าน ใหเ้ปล่ียนคาํวา่ ขา้พเจา้ เป็น

ช่ือหน่วยงานนั้นๆ ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล่าฯ พระราชทาน) 
กล่าวถวายพระกฐินทานจบแลว้ประเคน พร้อมดว้ยเทียนพระปาติโมกขเ์สร็จแลว้ เขา้นัง่ ณ 

ท่ีซ่ึงจดัไวใ้นระหวา่งท่ีผูเ้ป็นประธานเขา้สู่สถานท่ีประกอบพิธี ผูอ้ยูใ่นพิธีทั้งหมด ยืนแสดงความ
เคารพจนกวา่ประธานจะนัง่ลง จึงนัง่ลงพร้อมกนั  

๗. พระสงฆท์าํพิธีกรรม (วา่ไปตามนิกายหรือความนิยมแต่ละวดั) 
๘. เม่ือพระสงฆท์าํพิธีกรรมเสร็จออกไปครองผา้ (ป่ีพาทยบ์รรเลงเพลงสาธุการ ถา้มี) ครอง

ผา้เสร็จกลบัเขา้นัง่ยงัอาสนสงฆ ์(ป่ีพาทยห์ยุดบรรเลง) ผูเ้ป็นประธานและผูไ้ปร่วมพิธีถวายเคร่ือง



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๑๒ 

พระกฐินแก่องคป์กครอง เร่ิมตั้งแต่บาตรเป็นตน้ไปจนถึงเคร่ืองมือก่อสร้าง ถา้จดัเคร่ืองไทยธรรม
ถวายเพิ่มเติมควรถวายภายหลงัเคร่ืองพระกฐินหลวง  

๙. ถา้มีผูบ้ริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ควรประกาศใหท่ี้ประชุมทราบ  
๑๐. พอพระสงฆอ์นุโมทนา ผูเ้ป็นประธานกรวดนํ้ า แลว้พระสงฆถ์วายอดิเรก จบประธาน

กราบพระรัตนตรัยเป็นอนัเสร็จพิธี (ป่ีพาทยบ์รรเลงเพลงกราวรํา ถา้มี)  
๑๑. กรมการศาสนาเป็นผูจ้ดัสรรและดาํเนินการขอพระราชทาน  จึงขอให้รายงานถวายผา้

พระกฐินพระราชทานและยอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลไปยงักรมศาสนา หลงัจากการถวายผา้พระ
กฐินเสร็จแลว้ เพื่อจะไดร้วบรวมดาํเนินการกราบบงัคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานถวายพระราช
กุศลโดยพร้อมเพรียงกนั  

๓.๔.๑๐ สรุป 
ตามท่ีไดน้าํเสนอถึงเร่ืองราวต่างๆของกฐิน เช่น ประเภทลกัษณะกฐิน คุณสมบติัของผูรั้บ-

ผูอ้นุโมทนา ลักษณะท่ีควรทาํไม่ควรทาํ เป็นต้น ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของกระบวนการในการ
ประกอบพิธีกรรมเป็นขั้นเป็นตอน แต่ขั้นตอนของพิธีกรรมต่างๆของกฐิน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

ขั้นที่ ๑-ทอดกฐิน ผูมี้ศรัทธานาํผา้ไปถวายพระภิกษุในระหวา่งวนัแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ คือ 
ภายหลงัวนัออกพรรษา จนถึงวนัเพ็ญเดือน ๑๒ เรียกว่า “ทอดกฐิน” ขั้นท่ี ๑-ทอดกฐินน้ีนั้น
ประเพณีไทยในปัจจุบนัเหล่าพุทธศาสนิกชนฝ่ายคฤหสัถมี์ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมาก  

ขั้นที่ ๒-กรานกฐิน ในวนัเดียวกนันั้น พระภิกษุนาํผา้ซ่ึงมีผูถ้วายนั้นไปตดัเป็นจีวรหรือ
เคร่ืองหุ่งห่มอย่างใดอย่างหน่ึง เยบ็ยอ้มให้เสร็จในวนัเดียว แล้วทาํพิธีอนุโมทนา เรียกว่า “กราน
กฐิน” ขั้นท่ี ๒-กรานกฐินเป็นสังฆกรรมเป็นกิจของพระสงฆโ์ดยเฉพาะ คฤหสัถ์ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
โดยตรง  

เม่ือไดท้าํพิธีกรานกฐินโดยถูกตอ้งแลว้ ก็ถือวา่เป็นความดีความชอบอนัหน่ึงในทางศาสนา 
และเป็นความดีความชอบของพระสงฆเ์อง เพื่อตอบแทนความดีความชอบอนัน้ี พระพุทธเจา้จึงได้
ทรงบญัญติัว่า พระสงฆ์หมู่ใดไดก้รานกฐินแล้ว ได้รับการยกเวน้วินยับางขอ้ไปตลอดเหมนัต์ฤดู
โดยไม่มีโทษ การท่ีพระภิกษุสงฆ์ได้รับความยกเวน้พิเศษในทางวินยั  เพราะเหตุท่ีไดก้รานกฐิน
เช่นน้ี เรียกวา่ “อานิสงส์กฐิน” 

อานิสงส์กฐิน คือ การท่ีได้รับการยกเวน้วินยับางขอ้ดงักล่าวมาขา้งตน้นั้น มีกาํหนดให้
เพียง ๕ เดือน พน้ ๕ เดือนไปแลว้ก็หมดเขตอานิสงส์ โดยไม่ไดรั้บความยกเวน้ต่อไปอีก  

แต่การท่ีจะงดใช้วินยัชัว่คราวหรือให้ความยกเวน้เป็นกรณีพิเศษเช่นนั้น พระภิกษุตอ้งได้
ทาํความดีอนัใดอนัหน่ึง จึงจะไดรั้บความยกเวน้ ถือวา่เป็นหลกัการบริหารและการจดัการคณะสงฆ์
ให้มีคุณภาพ ฉะนั้น การท่ีจะให้ภิกษุไดรั้บความยกเวน้ในขอ้น้ี พระพุทธเจา้จึงทรงบญัญติัให้มีพิธี



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๑๓ 

กรานกฐิน พิธีกรานกฐินตอ้งถือเป็นความดีความชอบอยา่งหน่ึง เพราะการทาํจีวรในสมยันั้นไม่ใช่
ของง่าย ๆ ตามปรกติในเวลามีการทาํจีวร ภิกษุยอ่มไดรั้บความยกเวน้ในวินยัหลายขอ้อยูแ่ลว้ เม่ือ
ตอ้งมาทาํจีวรโดยรีบร้อนให้เสร็จในวนัเดียว และตกเป็นหน้าท่ีของคณะสงฆอี์กเช่นน้ี ก็ควรเป็น
ความชอบท่ีพึงไดรั้บความยกเวน้ในวนิยั 

กฐินเป็นพระพุทธานุญาตสําหรับสงฆ์โดยตรง๕๘ ส่วนหน้าท่ีของพุทธศาสนิกชนฝ่าย
คฤหสัถ์ก็เพียงช่วยขวนขวายหาผา้มาถวายต่อท่ีประชุมสงฆ์เพื่อทาํเป็นผา้ไตรจีวร จะเป็นสบงหรือ
สังฆาฏิหรือจีวรก็ได้ แต่มิได้ถวายเฉพาะเจาะจงบุคคล และตามประเพณีการทอดกฐินของ
วฒันธรรมไทย เช่ือวา่สงฆใ์นพิธีกรรมรับกฐินนั้น ตอ้งมีอยา่งนอ้ย ๕ รูป เพราะเป็นผูค้รองกฐินเสีย
รูปหน่ึง เหลือ ๔ รูป จะไดค้รบเป็นองคส์งฆ ์มากกวา่ ๕ รูปข้ึนไปใชไ้ด ้ถา้นอ้ยกวา่ ๕ รูปใชไ้ม่ได ้

แต่ตามหลกัฐานเอกสารในพระบาลีปรากฏว่ายงัไม่ชดัเจน บอกแต่เพียงว่าให้ดาํเนินการ
ตามกระบวนการของสงฆ์นั้น ไม่ไดร้ะบุจาํนวนสงฆ์ให้ดาํเนินการเหมือนสวดปาฏิโมกข์ แต่ก็มี
หลกัฐานทางเอกสารบางแห่งมีเน้ือหาขดัแยง้ว่า ปรากฏหลกัฐานในพระวินยัปิฎก ขอ้ว่าดว้ยการ
แบ่งจีวรท่ีเกิดแก่สงฆ์ เร่ืองมีอยู่ว่า ในสมยันั้นภิกษุรูปหน่ึงจาํพรรษาอยู่ตามลาํพงัรูปเดียว เม่ือมี
ทายกนาํจีวรมาถวายโดยกล่าวเจาะจงวา่ “ขอถวายจีวรแก่สงฆ”์ ภิกษุรูปนั้นไม่รู้วิธีปฏิบติั จึงนาํจีวร
นั้นเดินทางไปสู่เมืองสาวตัถี เพื่อให้พระพุทธองค์ทรงแนะนาํวิธีปฏิบติั พระพุทธองคต์รัสแนะนาํ
ไว ้ดงัน้ี 
 ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีน้ีภิกษุอยูจ่าํพรรษารูปเดียว ประชาชนในถ่ินนั้น กล่าวคาํถวายจีวร
วา่ “พวกเราถวายแก่สงฆ”์ เราอนุญาตจีวรเหล่านั้นแก่เธอรูปเดียวจนถึงคราวเดาะกฐิน๕๙  
 พระอรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความพระดาํรัสนั้นวา่  

๑) ในพระดาํรัสว่า (ตุยฺเหว ภิกฺขุ ตานิ จีวรานิ) “ภิกษุ จีวรเหล่านั้นเป็นของเธอผูเ้ดียว” 
หมายความว่า จีวรท่ีเธอนาํมานั้นเป็นของเธอเท่านั้น ภิกษุรูปอ่ืนไม่มีส่วนไดจี้วรเหล่านั้น ก็คร้ัน
ตรัสอยา่งนั้นแลว้ เพื่อแสดงวา่ถึงในอนาคตพวกภิกษุจะไม่รังเกียจรับ (จีวรท่ีทายกถวายแก่สงฆ)์ จึง
ตรัสย ํ้าวา่ “อิธ ปน” เป็นตน้ 
 ๒) ในพระดาํรัสว่า (ตสุเสว ตานิ จีวรานิ ยาว กฐินสฺส อุพฺภารายาติ) “ จีวรนั้นย่อมเป็น
ของภิกุนั้นจนถึงคราวเดาะกฐิน” หมายความว่า หากภิกษุนั้นไดภิ้กษุมาครบองคป์ระชุมสงฆ์แลว้ 
จีวรท่ีเกิดข้ึนภายใน ๕ เดือน จะเป็นของเธอถ้าไม่ไดก้รานกฐินจีวรท่ีเกิดข้ึนภายใน ๑ เดือน เป็น

                                                           
๕๘ ว.ิม. ๕/๙๖/๑๒๙-๑๓๐ (กฐินขนัธกะ) ; ว.ิป. ๘/๑๑๔๘/๔๗๗-๔๗๙ (กฐินเภท). 
๕๙ ว.ิม. ๕/๑๖๔/๑๖๒ (สงฺฆิกจีวรุปปาทกถา). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

๑๑๔ 

ของเธอ ตามคาํวนิิจฉยัของพระอรรถกถาจารยน์ั้นก็คือนิมนตพ์ระจากท่ีอ่ืนมาให้ครบจาํนวน ๕ รูป 
ก็สามรถรับหรือกรานกฐินไดเ้ช่นกนั๖๐ 
 ดงันั้น ภิกษุผูจ้าํพรรษาอยู่รูปเดียว หากมีทายกถวายผา้เพื่อกฐิน แมถ้้าตอ้งการกรานกฐิน
เพื่อให้ได้ประโยชน์จากพุทธานุญาตย่อมมีสิทธ์ิท่ีจะทาํได้แต่ตอ้งเป็นการสงฆ์เท่านั้น เน่ืองจาก
คุณสมบติัหลกัของตน คือ ไดจ้าํพรรษาครบบริบูรณ์เป็นขอ้กาํหนดซ่ึงเป็นเน้ือความท่ีพระอรรถกถา
จารยไ์ดข้ยายความพระดาํรัสเท่านั้น 

วธีิกรานกฐิน ปรากฏหลกัฐานอยูใ่นหวัขอ้กฐินขนัธกะและในหวัขอ้กฐินเภทกล่าวแต่เพียง
วา่สงฆ์พึงกรานกฐินโดยมอบให้ภิกษุผูฉ้ลาดผูส้ามารถ(สวด)ประกาศให้สงฆ์ทราบดว้ยญตัติทุติย
กรรมวาจาเท่านั้น ไม่ได้บอกจาํนวนตั้งแต่ ๔ รูป หรือ ๕ รูปข้ึนไป หลักฐานท่ีกาํหนดว่าตอ้งมี
จาํนวนสงฆ ์๕ รูปข้ึนไป ปรากฏอยูใ่นวนิยัมุขเล่ม ๓ เท่านั้นซ่ึงผูเ้รียบเรียงน่าจะนาํมาจากอรรถกถา 
นอกจากน้ีแลว้หลกัฐานท่ีเปรียบเทียบไวใ้นหวัขอ้กฐินเภทวา่เหมือนกบัการสวดปาฏิโมกข ์ 

                                                           
๖๐ สมนฺต.  อา้งแลว้, หนา้ ๒๒๐. 



 

บทที ่๔ 

วเิคราะห์กฐินในเชิงบูรณาการ 

๔.๑ บทน า 
ในบทท่ีผ่านมาแล้วนั้น ได้น าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัๆเก่ียวกบักฐิน เช่น การทอดกฐิน วิธี

กรานกฐิน คุณสมบติัผูรั้บกฐิน กฐินอย่างไรควรท า อย่างไรไม่ควรท า รูปแบบต่างๆท่ีใช้อยู่ใน
ประเทศไทย เป็นตน้ และไดเ้กร่ินเชิงเหตุผลมาบา้งแลว้วา่ ลกัษณะเหล่านั้นสอดคลอ้งกบัพระพุทธา
นุญาตมากนอ้ยเพียงใด 

ในบทท่ี ๔น้ี จะน าเสนอแบบวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เพื่อความชดัเจนยิ่งข้ึน 
พร้อมกบัน าไปบูรณาการไดอ้ยา่งไรต่อสังคมปัจจุบนั 

ดงันั้น กฐิน หมายถึง การท างานบุญ งานเช่นน้ีมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ๒ ฝ่าย 
๑. ตามพระพุทธานุญาตตอ้งมีพระภิกษุสงฆ์เป็นงานหลกั เป็นผูมี้ความรู้ มีความสามารถ

เขา้ใจในกระบวนการของกฐิน 
๒. ฝ่ายคฤหสัถ ์ตามพฤตินยัท่ีปรากฏในภาคปฏิบติัไม่จ  ากดัจ านวนบุคคล เป็นผูส้นบัสนุน 
ในงานเทศกาลเช่นน้ีท่ีปรากฏตามความเป็นจริงในภาคปฏิบติันั้น มีพระภิกษุตั้งแต่ ๕ รูป

(มติอรรถกถาจารย)์ข้ึนไป และมีพุทธบริษทัฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมกนัช่วยขวนขวายในพุทธศาสนกิจ
ต่างๆโดยไม่จ  ากดัจ านวนในเร่ืองการสนบัสนุนในกิจการกฐิน เพื่อความมัน่คงของพระพุทธศาสนา 
แต่ประเด็นปัญหายงัเคลือบแคลงกนัอยูว่า่ ผา้กฐินตอ้งเป็นอยา่งไร สงฆมี์จ านวนเท่าไรในเหตุการณ์
ประเภทน้ีถึงควรแก่พระธรรมวนิยั รูปแบบท่ีควรจะเป็นในปัจจุบนัน่าจะมีลกัษณะอยา่งไร ซ่ึงจะได้
น าเสนอขอ้มูลและวเิคราะห์ต่อไป 

 

๔.๒ หลกัฐานเชิงวพิากษ์  

ตามท่ีกล่าวมาแลว้(ในบทท่ี ๒)วา่ เพราะความแปลก ความพิเศษ และต่อมากฐินกลายเป็น
ปัญหาท่ีถกเถียงกนัทั้งแนวทฤษฎีและและแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัออกไปเน่ืองจากการเขา้ใจท่ีไม่
ถูกตอ้งและไม่ตรงกนั เช่นวา่  

- ใครเป็นผูท้อดกฐินคร้ังแรก  
- วธีิปฏิบติัท่ีใชก้นัอยูก่็ยงัขดัแยง้กนั เช่น ใชผ้า้ท่ีส าเร็จแลว้เป็นรูปกฐินก็มี ใชผ้า้ขาวก็มีป่ัน

ฝ้ายและทอผา้กนัในวนันั้นก็มี เป็นตน้ 
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หลายคนมีขอ้สงสัยวา่แบบไหนถูกกนัแน่ หรือถูกทั้งหมดท่ีปฏิบติักนัอยูน่ั้น หรือไม่ถูกตอ้ง
ตามพุทธานุญาตเลย หรือวา่ปฏิบติักนัผดิบา้ง ถูกบา้งตามประเพณีนิยมในแต่ละทอ้งถ่ิน 

ผลจากการศึกษาค้นควา้พบว่า ความจริงท่ีปรากฏตามหลักฐานชั้นหน่ึงของพระ พุทธ
ศาสนาวา่การทอดกฐินเป็นเร่ืองของพระภิกษุท่ีตอ้งปฏิบติังานร่วมกนักบัพระภิกษุโดยตรง ส่วน
ฆราวาสเป็นผูส้นบัสนุน พระภิกษุท่ีอยูร่่วมกนัมาในช่วงเขา้พรรษาตลอดสามเดือน ควรมีการท า
กิจกรรมสร้างสรรคร่์วมกนัสักอยา่งหน่ึง ก่อนท่ีจะแยกยา้ยกนัไปแสวงหาธรรมตามแนวทางของแต่
ละท่าน การท างานร่วมกนัยอ่มเป็นการสร้างความสามคัคีไปโดยปริยาย เราจึงเรียกกนัต่อมาวา่ กฐิน
สามคัคี 

ดงันั้น เม่ือไดศึ้กษาคน้ควา้จากบทท่ีผา่นมาจึงเห็นวา่ปัจจุบนัประเพณีทอดกฐินดงัท่ีท ากนั
อยูมี่ผูเ้ขา้ใจกนัไปวา่ การทอดกฐินคือการหาเงินเขา้วดักอ้นใหญ่ในรอบปี พุทธบริษทัทั้งพระและ
คฤหสัถส่์วนมากพากนัเขา้ใจเช่นนั้น ท าให้เกิดประเพณีแจกซองกฐินกนัอยา่งเอาจริงเอาจงั แต่บาง
ท่านมีความเห็นวา่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจา้  

นอกจากน้ี จากการศึกษาคน้ควา้มาถึงบทน้ี เม่ือมาทบทวนเร่ืองกฐินให้ละเอียด ก็จะพบวา่
กฐินซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัหลกัธรรมหลายเร่ือง เช่น 

๑) รู้จกับริโภค รู้จกัเก็บ ท่ีวา่ดว้ยการใชผ้า้ไม่เกิน ๓ ผนื และมีหลกัการใชใ้หคุ้ม้ค่า 
๒) รู้จกัร่วมมือกนัช่วยเหลือองค์กรตนเอง อวิวาทะสู่สันติภาพ สังคมร่มเยน็ ท่ีวา่ดว้ยการ

ร่วมมือร่วมแรง ช่วยกนักะ ซกั ตดั เยบ็ ยอ้ม(สามคัคี๑ เมตตาธรรม๒) 
๓) ใชส่ิ้งท่ีมีอยูคุ่ม้ค่า รู้จกัใชผ้า้ให้คุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ท่ีวา่ดว้ยการเศรษฐศาสตร์

แนวพุทธ หรือเศรษฐกิจพอเพียง(มตัตญัํุตา) 
๔) เห็นร่วมกนั มีธรรมเป็นปทฏัฐาน (ธรรมาธิปไตย หรือ ธรรมาภิบาล) 
๕) รู้จกัช่วยเหลือตนเองคือ ตดั เยบ็ ยอ้มบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง(อตฺตา หิ อตฺตโน 

นาโถ) เป็นตน้ 
เพื่อความกระจ่างปัญหาท่ีถกเถียงกนัหล่านั้น ในประเด็นแรกน้ีจึงใคร่วิเคราะห์เน้ือหา(๑)

ตามพระบาลีซ่ึงเป็นพระพุทธานุญาตโดยตรงและ(๒)ตามพระอรรถกถาฯซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีอธิบาย
เพิ่เติมจากพระพุทธานุญาตในส่วนท่ียงัไม่กระจ่างแจง้ ในเน้ือหาท่ีกล่าวมาแลว้ในบท่ี ๑-๓ พร้อม

                                                 
๑ปาฏิ. ๑๑/๓๑๗/๒๑๑;โกสัมพิยสูตร ม. มู. ๑๒/๕๔๒/๔๑๒; สาราณียธรรมสูตร ฉกฺก.องฺ.

๒๒/๒๘๒/๒๖๗.  
๒ที.ม. ๑๐/๖๘/๘๖;  องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๐/๑๘. 
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ทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นหลกัเกณฑใ์นการตดัสินขอ้วนิิจฉยัและสรุปน าเสนอทีละประเด็นๆเพื่อให้
ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ตามล าดบัต่อไปน้ี 

๔.๒.๑ วพิากษ์กระบวนการของกฐิน 
 ก. “กรานกฐิน” กบั “ทอดกฐิน” 

การทอดกฐินโดยเฉพาะในประเทศไทย เป็นงานบุญท่ีมีปีละคร้ัง ท่านจึงจดัเป็นกาลทาน 
แปลวา่ “ถวายตามกาลสมยั” อน่ึง ค าวา่ “กฐิน” ซ่ึงเป็นช่ือบุญชนิดพิเศษน้ีเป็นภาษาบาลี๓ แต่น ามา
เรียกและใชจ้นกลายเป็นภาษาไทยไปโดยปริยาย พอพูดถึงค าวา่ กฐิน ก็เป็นอนัเขา้ใจกนั   

กรานกฐิน เป็นพิธีกรรมในฝ่ายของพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ ทอดกฐิน เป็นพิธีกรรมท่ี
พุทธศาสนิกชนกระท าเพื่อช่วยให้พระสงฆ์ท ากิจกรรมกฐินไดส้ะดวกข้ึน การทอดกฐินจึงเกิดข้ึน 
เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุนกรานกฐินฝ่ายของพระภิกษุสงฆ ์

กรานกฐิน เป็นพระพุทธานุญาตของสงฆ ์ทอดกฐิน เป็นพิธีกรรม การท าบุญของพุทธศาสนิกชน
อนัเป็นประเพณีท่ีเกิดข้ึนภายหลงัโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนไทย 

การกรานกฐิน (เขียน กราลกฐิน ก็มี) มีความหมายตามพยญัชนะตรงๆตามคมัภีร์มหาวรรค 
ทุติยภาค เล่ม ๕ ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีชัดเจนท่ีสุดโดยไม่ตอ้งตีความใด ๆ(ดูรายละเอียดในบทท่ี ๒) 
พระองคไ์ดท้รงวางพระพุทธานุญาต อนุญาตให้พระท่ีจ าพรรษาครบถว้นไตรมาสและครบจ านวน
สงฆไ์ดก้รานกฐิน กรานกฐินจึงเกิดมีข้ึนอยา่งน้ี 

เร่ืองการกรานกฐิน(ทอดกฐิน)นั้นตามพระพุทธอง์(ตามตวัอกัษร)ก าหนด ให้เป็นหน้าท่ี
ของภิกษุสงฆโ์ดยตรงทั้งเป็นผูก้ราน (ผูรั้บ) และทั้งเป็นผูอ้นุโมทนา (ผูแ้สดงความยินดี) หลกัฐาน
เร่ืองน้ีท่ีปรากฏชดัเจนมากท่ีสุดมีมาในพระวินยัปิฎก ๓ คมัภีร์๔ คือ คมัภีร์มหาวรรค ทุติยภาค เล่ม 
๕ หนา้ ๑๓๕ – ๑๖๗, คมัภีร์จุลวรรค ทุติยภาค เล่ม ๗ หนา้ ๒๔ – ๒๗, คมัภีร์ปริวาร เล่ม ๘ หนา้ 
๔๒๖ – ๔๔๒ แต่คมัภีร์มหาวรรค ทุติยภาค เล่ม ๕ นั้น มีเน้ือหาสาระละเอียดกวา่คมัภีร์อ่ืน ๆ ส่วน
ในอรรถกถาและปกรณ์ต่าง ๆ มีปรากฏอยูห่ลายคมัภีร์ นอกจากอรรถกถาแห่งวินยัปิฎกท่ีกล่าวแลว้ 
ยงัมีกงัขาวติรณีและฎีกาช่ือวชิรพุทธิฎีกา เป็นตน้  

ส่วนในภาษาไทยนอกจากพระไตรปิฎกท่ีแปลเป็นภาษาไทยแลว้ ก็ยงัมีหนงัสือวินยัมุข เล่ม 
๓, กฐินตัถารวิธีฉบบัของสมเด็จพระสังฆราช วดัราชประดิษฐ์ฯ, กฐินกถาของพระสุพจนมุนี (ผิน 

                                                 
๓ว.ิจุ. ๗/๕๙–๗๑/๑๙–๒๓. 
๔ว.ิม. ๕/๙๖-๑๒๗/๑๓๕-๑๖๗; ว.ิ จุล. ๗/๕๙-๗๑/๒๔-๒๗; ว.ิป. ๘/๑๑๒๕-๑๑๕๙/๔๒๖-

๔๔๒. 
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ธรรมประทีป ป.๖) เป็นตน้๕ ซ่ึงเป็นหลกัฐานมีท่ีมา-ท่ีไปสอดคลอ้งกบัพระพุทธานุญาตมากท่ีสุด 
แต่เอกสารทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นไม่ใช่หลกัฐานบ่งช้ีประเด็นปัญหาท่ีส้ินสุด 

ตามหลกัฐานในพระไตรปิฎกชั้นบาลี ระบุไวช้ัดเจนว่า ผา้ท่ีจะส าเร็จเป็นผา้กฐินได้นั้น 
ตอ้งมีองคป์ระกอบครบทั้ง ๓ ประการ ไดแ้ก่ 

๑. ภิกษุตอ้งตดัเยบ็เองโดยกะ ตดั เยบ็ และยอ้มใหมี้รูปแบบเหมือนคนันาของมคธ๖ ภิกษุรูป
ใดใชผ้า้ใหม่ท่ีไม่ไดต้ดั จะตอ้งอาบติัทุกกฏ๗ พร้อมกบัยอ้มใหมี้สีตรงตามพระพุทธานุญาต 

๒. ตอ้งกะ ตดั เยบ็ ยอ้มให้เสร็จภายในวนัท่ีไดรั้บถวาย คือ ก่อนพระอาทิตยจ์ะข้ึนในวนั
ถดัไป๘ (ไม่ใช่ผา้ท่ีเก็บไวค้า้งคืน) 

๓. ผา้นั้นตอ้งท าใหมี้ขณัฑ ์คือ ตดัเป็นช้ินๆแลว้น ามาเยบ็ติดกนั ไม่นอ้ยกวา่ 5 ขณัฑ์๙ 
แต่ในสมยัหลงัได้ปรากฏหลกัฐานในคมัภีร์ชั้นอรรถกถาและชั้นฎีกาซ่ึงกล่าวว่าผา้กฐิน

นั้น ถา้ไดรั้บถวายมาจากผูถ้วายเป็นผา้ท่ีตดัเยบ็ยอ้มส าเร็จรูปแลว้ ก็สามารถใชก้รานกฐินได้๑๐  
ผลจากศึกษารายละเอียดจากคมัภีร์ชั้นบาลีกบัชั้นอรรถกถาและชั้นฎีกาท่ีระบุไวก้็จะพบได้

วา่กระบวนการเร่ืองกฐินในสมยัปัจจุบนัมกัไม่ส าเร็จเป็นกฐินท่ีสอดคลอ้งตามพระวินยั (พระพุทธ
พจน์)อย่างแทจ้ริง แต่ถ้าปฏิบติัตามหลกัการของคมัภีร์ชั้นอรรถกถาและฎีกาแล้ว กฐินในสมยั
ปัจจุบนัก็ตอ้งอยู่ในกรอบแห่งอรรถน้ี ซ่ึงท่านผูรู้้ อาทิ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ ปธ.๖) อดีตเจา้
อาวาสวดับวรนิเวศวิหาร ไดว้ินิจฉัยว่าควรยึดถือตามหลกัฐานชั้นบาลีอนัเป็นส่ิงท่ีบนัทึกจากพระ
โอษฐข์องพระพุทธเจา้โดยตรง จึงจะเป็นการถูกตอ้ง เพราะถือหลกัการท่ีวา่อรรถกถาขดัแยง้กบัพระ
พุทธวจนะก็ใหย้ดึพระพุทธวจนะเป็นเกณฑ ์ 

อาจจะมีเหตุผลมาแยง้ว่าพระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องอนุวรรตไปตามกระแสโลกและ
ส่ิงแวดล้อมแต่ละท้องถ่ินท่ีเผยแผ่เข้าไปเพื่อปรับตวัให้เข้ากับโลกาภิวตัน์ แม้ว่าจะขดัแยง้กับ

                                                 
๕พระสุพจนมุนี (ผิน ธรรมประทีป), กฐินกถา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลยั, 

๒๕๓๘),หนา้๕-๖. 
๖ว.ิ ม. ๕/๑๔๙/๑๘๖-๑๘๗; ว.ิ จุล. ๗/๕๕-๕๘/๒๐-๒๔. 
๗ว.ิ ม. ๕/๑๔๘/๑๘๕. 
๘ว.ิ ม. ๕/๙๗-๙๘/๑๓๐-๑๓๒; ๕/๑๔๙/๑๘๖-๑๘๗; วิ.ปริ.๘/๑๑๒๘-๑๑๒๙,๑๑๔๗/๔๖๖-

๔๖๘,๔๗๗. 
๙ว.ิ ม. ๕/๙๗-๙๘/๑๓๐-๑๓๒; ๕/๑๔๙/๑๘๖-๑๘๗. 
๑๐พระสุพจนมุนี (ผิน ธรรมประทีป), กฐินกถา ,อา้งแลว้, หนา้ ๖. 
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หลักการเดิมก็ตาม เร่ืองน้ีผูว้ิจยัไม่มีความเห็นเร่ืองการปรับตวั เพียงแต่ช้ีประเด็นว่าสอดคล้อง
หรือไม่สอดคลอ้งตรงตามพระพุทธานุญาต(พระพุทธพจน์)เท่านั้น๑๑ 

ข. ความส าคัญของการทอดกฐิน  
 ความหมายท่ีถูกต้องอย่างแท้จริงของการทอดกฐินคือเป็นการขยายขอบเขตของความ
สามคัคีออกไปถึงชาวพุทธทุกเหล่านั้น กฐิน หรือกรานกฐิน ตอ้งเป็นเร่ืองของสงฆ์ ค  าว่า สงฆ ์
แปลว่า หมู่  หมายถึง หลาย ๆ คนมารวมกนั จึงเรียกว่าสงฆ์ เพราะฉะนั้นค าว่า สงฆ์ในปัจจุบนั
รวมตวามหมายไปถึงองค์กรท่ีรวมตัวกันเพื่อกิจการบางอย่างโดยทั่ว ๆ ไปจะรวมตวักันเพื่อ
ประโยชน์สร้างสรรคท์างสังคม หมู่ หรือองคก์รของตนเอง ซ่ึงเป็นไปตามหลกัสัญญาประชาคมท่ี
ก่อใหเ้กิดแต่สาระส าคญัต่อองคก์ร 

สังฆกรรม แปลวา่ กรรมอนัสงฆพ์ึงท า หมายถึงกิจกรรมทางพระวินยัท่ีภิกษุจ านวน ๔ รูป
ข้ึนไปซ่ึงถือวา่เป็นสงฆจ์ะพึงร่วมกนัท าเป็นสังฆสามคัคี สงฆจ์ะตอ้งพร้อมเพรียงช่วยกนัท า ตอ้งท า
ในเขตสีมาท่ีเรียกวา่อุโบสถหรือโบสถ์ ตอ้งนัง่ให้ไดห้ตัถบาสอยูใ่นท่ีประชุมตลอดเวลาท่ีท า มีมติ
เป็นเอกฉนัท์โดยใชว้ิธีเงียบหรือรับวา่สาธุ และเป็นไปโดยถูกตอ้งเป็นธรรม ไม่มีอคติ เช่นน้ีจึงจะ
เป็นสังฆกรรมแท ้ ซ่ึงทางพระพุทธ ศาสนาเรียกวา่ ธรรมาธิปไตย ตามหลกัประชาธิปไตยหรือธรร
มาภิบาลในยคุปัจจุบนั 

ดงันั้น กฐิน จึงเป็นงานขององค์กร (สงฆ)์การกุศลของชาวพุทธ โดยความร่วมมือกนัเพื่อ
สร้างสรรค์องค์กรของตนเองและสังคมโดยมีสัญญาประชาคมเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีวางไวอ้ย่าง
ชดัเจน เป็นระบบประชาธิปไตยบนรากฐานของธรรมาธิปไตย หรือธรรมาภิบาลนัน่เอง ตามหลกั
พุทธปรัชญาท่ีวา่ “พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย จรถ ภิกฺขเว”๑๒ 

การทอดกฐินเท่ากบัเป็นหลกัฐานแสดงความร่วมมือของชาวบ้านแก่พระสงฆ์ว่าเขายงั
สนบัสนุนพระสงฆห์มู่นั้นอยูด่ว้ยดี เป็นสัญญาณบ่งบอกศรัทธาของชาว บา้นท่ีมีต่อพระสงฆใ์นวดั
นั้นๆ ศรัทธาน้ีมีความหมายลึกซ้ึง อาจหมายถึงปฏิปทาจริยาวตัรของพระสงฆ์ในวดันั้น ๆ ว่า เป็น
ท่ีตั้งแห่งความเล่ือมใสศรัทธาของประชาชนหรือไม่ ถา้พระสงฆป์ระพฤติดีปฏิบติัชอบ ถา้พระสงฆ์
กบัประชาชนพร้อมเพรียงสามคัคีกนั ผา้กฐินก็จะเกิดมีข้ึนแก่พระสงฆ ์พร้อมท่ีจะท าการกรานกฐิน
ไดท้นัที พระสงฆไ์ม่ตอ้งยุง่ยากล าบากหาอีก เป็นการขยายขอบเขตของความสามคัคีออกไปถึงชาว

                                                 
๑๑พระเทพเวที(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), กฐินแรกที่สายใจธรรม , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๓๖), หนา้ ๑๓. 
๑๒ว.ิ ม. ๔/๓๒/๔๐. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
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พุทธฝ่ายคฤหสัถด์ว้ย น้ีคือขยายขอบเขตความสามคัคีไปสู่ชุมชนโดยความร่วมมือของประชาคมอนั
เป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย 

๔.๒.๒ ผ้ากฐิน 
ผา้กฐินถือเป็นกระบวนการหลกัหรือหัวใจของเร่ืองในการกรานกฐินถึงจะ สมบูรณ์เป็น

กฐินได้ ผา้ท่ีจะน ามาเป็นผา้กฐินจะตอ้งเป็นผา้ท่ีถูกต้องตามลักษณะท่ีทรงอนุญาตไว้เท่านั้นท่ี
เรียกวา่ ลกัษณะกฐินท่ีไม่เป็นอนักราน(อนตัถตาการ)มี ๒๓ อยา่ง๑๓ และ กฐินเป็นอนักราน(อตัถตา
การ) ๑๗ อยา่ง๑๔ ซ่ึงไดน้ าเสนอมาแลว้ในบทท่ี ๒  

แต่ประเด็นปัญหาอยูท่ี่วา่ท่ีปฏิบติักนัในปัจจุบนัน้ีนั้นยงัขดัแยง้กนัอยู ่๒ ประ เด็นหลกั  
๑) ใชผ้า้ท่ีส าเร็จรูปแลว้ 

๒) ใชผ้า้ท่ียงัไม่ส าเร็จรูป 

ใช้ผา้ท่ีส าเร็จรูปแลว้และเป็นผา้กฐินท่ีท าถูกตอ้งผ่านลกัษณะตอ้งห้ามตามอนตัถตาการ 
ลกัษณะกฐินท่ีไม่เป็นอนักรานมี ๒๓ อยา่งและตรงตามข่ายลกัษณะอนุญาตของอตัถตาการ กฐิน
เป็นอนักราน ๑๗ อยา่งพร้อมตรงตามสิกขาบทอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยทุกประการ ยกเวน้เพียงแต่ว่า
ขาดการท าเองจากผูก้รานกฐินในเร่ือง ซกั กะ ตดั เยบ็ และยอ้มเท่านั้น น้ีคือประเด็นปัญหาท่ีถกเถียง
กนัอยูแ่นวหน่ึง 

ส่วนกลุ่มใชผ้า้ท่ียงัไม่ส าเร็จรูป กลุ่มน้ีจึงมีลกัษณะคือบา้งก็ใชผ้า้ไตรท่ีส าเร็จรูปพร้อมแนบ
ผา้ขาวท่ียงัไม่ส าเร็จรูป บา้งก็ใชผ้า้ท่ียงัไม่ส าเร็จรูปเป็นผา้ขาวเท่านั้น บา้งก็ป่ันฝ้ายและทอผา้กนัใน
วนันั้น น้ีคือประเด็นปัญหาท่ีถกเถียงกนัอยู่ อีกแนวหน่ึงเป็นกลุ่มท่ียืนยนัว่าใช้ผา้ท่ียงัไม่ส าเร็จรูป
และตอ้งร่วมกนัท าเองจากผูก้รานกฐินเท่านั้นถึงจะถูกตอ้งตามพุทธานุญาต 

จึงเกิดประเด็นปัญหาท่ีถกเถียงกนัว่าแบบไหนถูกกนัแน่ หรือถูกทั้งหมดท่ีปฏิบติักนัอยู่นั้น 
หรือวา่ปฏิบติักนัผดิบา้ง ถูกบา้งตามประเพณีนิยมในแต่ละทอ้งถ่ิน หรือไม่ถูกตอ้งตามพระพุทธานุญาต
เลย น้ีคือประเด็นปัญหาเป็นท่ีมาของวตัถุประสงคใ์นการการศึกษาคน้ควา้ท่ีส าคญัปัญหาหน่ึง 

ก. หลกัฐานตามพระบาล ี
เพื่อตอบขอ้สงสัยในวตัถุประสงคข์อ้ท่ีวา่ใชผ้า้ท่ีท าส าเร็จรูปแลว้ทอดกฐินไดห้รือไม่ ตาม

หลกัฐานท่ีปรากฏในพระบาลีกล่าววา่ผา้ท่ีจะใชก้รานเป็นกฐินนั้น เป็นผา้ท่ียงัไม่ไดต้ดั เยบ็ ยอ้ม ให้
เป็นสมณบริขาร แมแ้ต่อยา่งใดอยา่งหน่ึง จึงมีปัญหาวา่ถา้ผา้นั้นทายกท าส าเร็จรูปแลว้ให้เป็นสมณ

                                                 
๑๓ว.ิม. ๕/ ๙๗/๑๓๐ – ๑๓๑. 
๑๔เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๓๑ – ๑๓๒. 
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บริขารน ามาถวาย จะใชไ้ดห้รือไม่ อรรถกถามหาวรรค๑๕ หนา้ ๒๓๑ ว่า เม่ือสงฆใ์ห้ผา้กฐินอยา่ง
นั้นแลว้ ผา้กฐินนั้นมีบริกรรมส าเร็จแลว้ (คือท าการกะตดัเยบ็ยอ้มเป็นตน้เสร็จแลว้) ดีอยู,่ ถา้หาไม่ 
แมพ้ระภิกษุรูปหน่ึงจะไม่ท า ด้วยถือว่าเป็นเถระหรือเป็นพหุสูต หาได้ไม่, พระภิกษุทุกรูปตอ้ง
ประชุมกนัท าการซัก การเย็บ การยอ้มให้เสร็จ ค าน้ีก็ไม่ระบุชดัว่า ผา้นั้นทายกไดท้  าเสร็จมาแล้ว
หรือพระภิกษุ นั้นไดรั้บมอบผา้นั้น ขวนขวายท าเสร็จเป็นส่วนตน เน้ือความขอ้น้ีก็ยงัไม่ชดัเจน  

แต่ในกงัขาวิตรณี หนา้๑๑๓ อธิบายเพิ่มเติมไวว้า่ “สเจ กตเมว อุป ปช ชติ สุน ทรเมว” 
แปลวา่ “ถา้ผา้ท่ีท าส าเร็จแลว้เกิดข้ึนเป็นการดีทีเดียว” ค  าน้ีดูประหน่ึงวา่รับรองผา้ท่ีท าเสร็จรูปมาแลว้
อยา่งเต็มท่ี, แต่ก็มีค  าอีกประโยคหน่ึง ซ่ึงเป็นค าติดต่อกบัประโยคท่ีกล่าวมาแลว้ วา่ “อจ ฉิน นา
สิพ พิต  ปน น วฏ ฏติ” แปลวา่ “แต่ผา้นั้นไม่ตดั ไม่เยบ็ ยอ่มไม่ควร” น้ีก็ไม่ระบุชดัวา่ ใครตดั ใคร
เยบ็ 

ส่วนพระบาลีเร่ืองกฐินน้ี ตั้งแต่ตน้จนท่ีสุด มีความบ่งชดัเจนวา่ อยา่งไรควร อยา่งไรไม่ควร 
ท่านไดต้ดัตอนมาพิมพไ์วส้ าหรับใช้สวดในวนักรานกฐินแลว้๑๖ ในท่ีน้ีจะยกมาเป็นตวัอย่างเพียง
หวัขอ้เดียว เช่น “ปํฺจเกน  วา อติเรกปํฺจเกน วา  ตทเหว สํฺฉิน เนน สมณ ฑลีกเตน อต ถต  
โหติ ก  ิน ” กฐินย่อมเป็นอนักรานดว้ยผา้ท่ีภิกษุตดัเองในวนันั้น เท่านั้น ท าให้มีมณฑล มีขณัฑ ์
๕ หรือมีขณัฑเ์กินกวา่ ๕  

พระบาลีบทน้ีมีใจความส าคญัท่ีเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะบทอยู ่๓ ประการ คือ 
๑. ภิกษุตอ้งตดัเอง 
๒. ตอ้งตดัในวนันั้น 
๓. ตอ้งท าใหมี้มณฑล มีขณัฑ ์๕ หรือมีขณัฑเ์กินกวา่ ๕ 

น้ียอ่มบ่งความว่า ถา้ภิกษุไม่ท าเอง หรือไม่ท าในวนันั้น ไม่ท าให้มีมณฑล มีขณัท ์๕ หรือ
เกินกวา่ ๕ กฐินก็ไม่เป็นอนักราน นั้นก็คือไม่ส าเร็จเป็นกฐินตามพระพระพุทธานุญาต แมห้ากจะ
ลองยา้ยสัมพนัธ์ดูบา้ง คือ เรียง ตทเหว ไปไวห้น้า อต ถต  วา่ “ ปํฺจเกน วา อติเรก  ปํฺจเกน วา             
สํฺฉิน เนน สมณ ฑลีกเตน ตทเหว อต ถต  โหติ กฐิน ” แปลวา่ “กฐินยอ่มเป็นอนัภิกษุกราน
เสร็จในวนันั้นเท่านั้น ดว้ยผา้ท่ีตดัเสร็จกระท าให้มีมณฑล มีขณัฑ์ ๕ หรือมีขณัฑ์เกินกวา่ ๕” จะได้
หรือไม่  หมายความวา่ ใหต้ดัผา้ไวก่้อนในวนัอ่ืน แลว้มากรานในวนัท่ีทอดนั้นเท่านั้น ไม่ตอ้งตดัใน
วนัทอดนั้น ไม่ไดห้รือ จึงขอวพิากษว์า่ ไม่ชอบดว้ยเหตุผลหลายประการ เช่น 

                                                 
๑๕สมนฺต. ม., หนา้ ๒๓๑ (มมร.). 
๑๖พระสุพจนมุนี (ผิน ธรรมประทีป), กฐินกถา, อา้งแลว้, หนา้ ๕-๗. 
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๑. เราเรียงบาลีเอาเอง ถา้เป็นเช่นนั้นแลว้ ก็อาจเรียงไดต้ามชอบใจของเรา ไม่ตรงกบัพระ
พุทธประสงค์เดิมเรียง ตทเหว สญ ฉิน เนน ไวใ้กลก้นั เป็นอนับ่งว่า ตอ้งตดัในวนันั้น ไม่ใช่
ทอดวนัหน่ึงและกรานอีกวนัหน่ึง ตดัอีกวนัหน่ึง 

๒. ท่ีพระบาลีเรียง ตทเหว ไวใ้นระหวา่งศพัทท่ี์เป็นคุณทั้ง ๒ นั้น ยอ่มมีความหมายถึงผา้ท่ี
ตดัในวนันั้น ไม่ใช่หมายถึงผา้ท่ีตดัในวนัอ่ืน 

๓. ถา้จะอนุญาต ให้ใชผ้า้ท่ีส าเร็จมาแลว้ได้ พระบาลีท่ีแนะให้ภิกษุผูใ้ดรั้บมอบผา้กระท า
ตั้งแต่ตน้จนถึงท่ีสุด ให้เสร็จในวนันั้น ก็ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเรียง ตทเหว ไวข้า้งหนา้ของกิริยาทั้งหมด
วา่ เตน ก  ินต ถารเกน ภิก ขุนา ตทเหว โธวิต วา วิมช ชิต วา วิจาเรต วา ฉิน ทิต

วา สิพ เพต วา รชิต วา   กป ป  กต วา ก  ิน  อต ถริตพ พ  แปลว่า ผา้กฐินอนั
ภิกษุผูก้รานกฐินนั้น พึงซกั รีด กะ ตดั เยบ็ ยอ้ม ท าพินทุกปัปะ แลว้กรานในวนันั้นเท่านั้น 

ท่ีพระบาลีเรียง ตทเหว ไวห้นา้กิริยาศพัทท์ั้งหมดน้ี ก็หมายความวา่ เม่ือไดรั้บมอบให้ท าผา้
แลว้ ตอ้งท ากิจทุกอยา่งใหเ้รียบร้อยในวนันั้น  ซกัในวนันั้น  กะในวนันั้น ตดัในวนันั้น เยบ็ ยอ้ม แม้
ในท่ีสุดการอนุโมทนาก็ใหเ้รียบร้อยในวนันั้นเท่านั้น 

๔. ในเร่ืองกฐินน้ี มีอนตัถตาการ คือ อาการท าผา้ผิด ๒๔ อยา่ง อตัถตาการ คือ อาการท าผา้
ถูก ๑๗ อย่าง แต่ละอย่าง ๆ ก็ระบุไวเ้ป็นขอ้ๆ อย่างชดัเจนเช่นไม่ให้ท าผา้คา้ง ท่ีเรียกว่า ผา้เป็น
สันนิธิ ถา้จะยา้ย ตทเหว ไปเช่นนั้น ก็ซ ้ ากบัขอ้หา้มอ่ืนๆ จึงไม่จ  าเป็น  

นอกจากน้ีแลว้ ศพัทว์า่ สํฺฉิน น อาจแปลได ้๓ อยา่ง คือ แปลวา่ตดัเองก็ได ้ช่วยกนัตดัก็ได ้
ตดัเสร็จเรียบร้อยก็ได ้ แต่ในท่ีน้ีใจความบงัคบัให้แปลวา่ ตดัเอง เพราะมีบุพพกรณ์ท่ีกล่าวมาแลว้(ใน
บทท่ี ๒) มีซกัผา้ กะผา้ ตดัผา้ เป็นตน้ บ่งบอกวา่พระตอ้งท ากนัเอง ทั้ง “ส ” ศพัท(์แปลวา่เอง พร้อม กบั 
ดี) เขา้กบักิริยาหรือนามก็ได ้เช่น สม พุช ฌิต วา  สม พุท โธ ตรัสรู้เอง สน ทิฏ  ิ โก 
เห็นเอง อุทาหรณ์เหล่าน้ี ส  หรือ ส แปลวา่ เองทั้งนั้น แปลอยา่งอ่ืนไม่ไดใ้จความ และพระพุทธานุญาต
เพิ่มเติม หรือเร่ืองทั้งปวงท่ีเป็นบาลี ก็ลว้นแสดงว่า พระท ากนัเองทั้งนั้น การท่ีท าก็ว่ากรานกฐิน ค า
ถวายตอนทา้ยวา่ ปฏิค คเหต วา จ อิมินา ทุส เสน ก  ิน  อต ถรตุ ซ่ึงแปลวา่ ก็คร้ันสงฆรั์บ
แลว้ จงกรานกฐินดว้ยผา้น้ี อนัน้ีก็เป็นค าร้องขอให้พระท าผา้ พระก็รับวา่ สาธุ ค าสวดในกรรมวาจา ก็
ระบุว่าพระตอ้งท าผา้ และการท าผา้ก็ตอ้งท าตั้งแต่เบ้ืองตน้จนถึงท่ีสุด ถ้าผา้ท าเสร็จมาแล้วจะตอ้ง
ขอใหท้ า ตอ้งสวดท าไม เหตุผลเหล่าน้ีเป็นหลกัฐานยืนยนั เพราะฉะนั้น ถา้ถือตามมติอรรถกถานั้น ใช้
ผา้ท่ีท าเสร็จมาแลว้เป็นผา้กฐิน น่าจะใชไ้ด ้แต่ก็จะขดัแยง้กบัพระพุทธานุญาตโดยตรง เม่ือเป็นเช่นน้ี 
จะถือมติอรรถกถาหรือพระพุทธานุญาตเป็นใหญ่ ก็แล้วแต่ดุลยพินิจจของผูป้ฏิบติั อรรถกถาก็คือ
ค าอธิบายพระพุทธานุญาต แมน้กักฎหมายยอ่มถือวา่ ค าอธิบายกฎหมาย ไม่ลบลา้งตวับทกฎหมายได ้
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เม่ือพิจารณาค้นคว้าต่อไปอีก ก็พบพระบาลีในคัมภีร์มหาวรรค และคัมภีร์ปริวาร มี
ขอ้ความท่ีควรศึกษาวิเคราะห์ไดเ้ป็น ๓ ตอน คือ เป็นค าสั่งสอน  ค าแนะน า และค าช้ีขาด ขอยกมา
เป็นตวัอยา่งโดยยอ่ดงัน้ี  

๑. ค าส่ัง เช่น “ทิน น  อิท  สง เฆน ก  ินทุส ส  อิต ถน นามส ส ภิก
ขุโน ก  ิน                  อต ถริต ุ  …” ผา้กฐินน้ี สงฆใ์ห้แก่พระภิกษุช่ือน้ี เพื่อกรานกฐินแลว้ 

ค าประกาศน้ี เป็นค าสั่งเด็ดขาดของสงฆ ์พร้อมทั้งแสดงวตัถุประสงคไ์วด้ว้ยชดัเจนแลว้ ยอ่มถือเป็น
หลกัปฏิบติัการไดแ้ลว้ ใจความท่ีส าคญัในค าสั่งนั้นก็คือ สงฆใ์ห้เพื่อกรานกฐิน๑๗ เน้ือความก็ยงัไม่
ชดัเจน ไม่ระบุวา่ เม่ือกราน(ปูผา้ออก)แลว้ ใหท้  าอยา่งไรต่อไป จึงตอ้งมีค าแนะน าอีก 

๒. ค าแนะน า เช่น “เตน ก  ินต ถารเกน ภิก ขุนา ตทเหว โธวิต วา วิมุช
ชิต วา              วิจาเรต วา ฉิน ทิต วา สิพ เพต วา รชิต วา กป ป  กต วา ก  ิน  
อต ถริตพ พ ” แปลตามรูปประโยคว่า “ผา้กฐินอนัพระภิกษุผูก้รานกฐินนั้น พึงซักรีด กะ ตดั 
เยบ็ ยอ้ม ท าพินทุกปัปะ แลว้กรานในวนันั้นนัน่เทียว” ค าน้ีสอนให้พระภิกษุผูไ้ดรั้บมอบผา้กระท า
ตั้งแต่เบ้ืองตน้จนถึงท่ีสุด ให้เสร็จในวนันั้น แต่ไม่ระบุชดัว่า จะเวน้การท าน้ีได้บา้งหรือไม่ ผา้ท่ี
ทายกตดัมาแลว้ จะใชไ้ดห้รือไม่ อาจเป็นเหตุให้เขา้ใจไดห้ลายทาง ทั้งเป็นแต่ค าแนะน า ไม่ใช่ค าช้ี
ขาด จึงตอ้งมีค าช้ีขาดอีก 

๓. ค าช้ีขาด ในหมวดน้ี มีทั้ งอนัตถตาการ คือ อาการท่ีท าผา้ผิด ๒๔ อย่าง           
อตัถตาการ อาการท่ีท าผา้ถูก ๑๗ อยา่ง ขอยกมาเป็นตวัอย่างเพียงขอ้เดียว เช่น น โธวนมต เตน      
อต ถต  โหติ ก  ิน ...  กฐินไม่เป็นอนักราน ดว้ยอาการสักวา่ ซกัผา้(อยา่งเดียว) ค าช้ีขาดน้ีก าชบั
ใหท้ าตามค าแนะน าในขอ้ท่ี ๒ หนกัแน่นข้ึนทุกกิริยา จะเวน้หรือสักแต่วา่ท า ก็ใชไ้ม่ได ้กฐินไม่เป็น
อนักราน เป็นอาการท่ีท าผิด ส่วนอาการท่ีท าถูกก็มีเน้ือความตรงกนัขา้มกบัท่ีกล่าวมาแลว้(ในบทท่ี 
๒) 

ข. หลกัฐานทางอรรถกถา 
เม่ือพระบาลีระบุไวเ้ช่นน้ี ยงัมองไม่เห็นเหตุผลว่าพระอรรถกถาจารยไ์ดห้ลกัฐาน หรือมี

เหตุผลอยา่งไร จึงไดรั้บรองผา้ท่ีท าส าเร็จรูปแลว้วา่ใชไ้ดเ้ก่ียวกบักฐิน ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น  
ตามท่ีอรรถกถาคมัภีร์มหาวรรคและอรรถกถาคมัภีร์ปริวารทั้ง๒คมัภีร์แกร่้วมกนัรับรองผา้

องค์กฐินท่ีท าเสร็จมาแลว้ว่าเป็นการดีนั้น ดว้ยเหตุผลและหลกัฐานอย่างไร ไดศึ้กษาคน้ควา้อย่าง
ละเอียดแลว้ ก็ไม่พบหลกัฐานใดๆท่ีท่านแกไ้วโ้ดยไม่ใหเ้หตุผล เพราะฉะนั้นก็ตอ้งสันนิษฐานไวอี้ก

                                                 
๑๗ค าวา่ กราน(กราล)น้ี  เป็นศพัท์เขมรแปลว่า “ปู หรือ  ลาด”  ตรงกบัศพัท์บาลีวา่ “อต

ถร”  แปลตามรูปศพัทว์า่ “ลาดผา้” คือ คล่ีผา้ออกปูลาด. 
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ชั้นหน่ึงวา่ เม่ือพระอรรถกถาจารยไ์ม่ไดแ้สดงเหตุผลเป็นหลกัฐานไว ้จึงยุติไดว้า่ยงัไม่มีทั้งเหตุผล
ทั้งหลกัฐานของท่าน(แต่มีเหตุผลเพียงอยา่งเดียวคือปรับให้ตามยุคตามสมยัแห่งโลกาภิวตัน์ แมว้่า
จะไม่ตรงกบัหลกัการแห่งพุทธญตัติก็ตาม เหตุผลเช่นน้ีถือวา่ไม่มีค  าอธิบายในการวจิยัคร้ังน้ี) 

แต่เม่ือพิจารณาในหลกัการท่ีว่าควรส าเหนียกด้วยเช่ือว่าท่านเป็นผูอ้ยู่ร่วมสมยั (ใกล้ต่อ
แหล่งเดิม)กวา่พวกเรามากทั้งประเทศภาษาและกาลสมยั จึงไดศึ้กษาคน้หาหลกัฐานชั้นฎีกาต่อไปอีก  

ค. หลกัฐานตามฎกีา 
ผลจากการศึกษาคน้หาหลกัฐานคมัภีร์ต่างๆชั้นฎีกา ก็พบขอ้ความในคมัภีร์พุทธิฎีกาช่ือวชิร

พุทธิท่ีพระฎีกาจารยอ์ธิบายเร่ืองกฐินเอาไวต้อนหน่ึง ซ่ึงเก่ียวกบัขอ้ความท่ีไดรั้บรองผา้ท่ีทายกท า
ส าเร็จรูปมาแลว้ โดยอา้งเหตุผลมากมายพร้อมกบัใหอุ้ทาหรณ์เป็นเคร่ืองประกอบยืนยนัไวด้ว้ย โดย
ใจความวา่ผา้ท่ีทายกท าเสร็จมาแลว้ใชไ้ด ้ไม่ตอ้งตดัอีกเหมือนกบักุลบุตรผูม้าขอบรรพชาอุปสมบท 
ถ้าโกนผมมาเสร็จแล้ว ก็ไม่ต้องท าภณัฑูกรรม คือ ท าพิธีโกนผมตามพระวินัยอีก รับบรรพชา
อุปสมบทได้ทนัที ถ้าจะตอ้งให้ท าภณัฑูกรรมอีกก็จะตอ้งหาผมมาปลูกบนศีรษะใหม่ ฎีกาน้ีแก้
ยืนยนัหนักแน่นกว่าคมัภีร์ฝ่ายอรรถกถาจารย์เสียอีก ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จะควรเช่ือได้
หรือไม่ จึงขอใหพ้ิจารณาขอ้ความในทศันะของผูว้จิยัดงัต่อไปน้ี คือ 

๑. เร่ืองภณัฑูกรรม มีพระพุทธานุญาตเป็นปริกปัไวว้า่ ถา้ผูจ้ะบวชโกนผม มาเรียบร้อยแลว้
ก็ไม่ตอ้งท าภณัฑูกรรมอีก รับใหบ้วชไดเ้ลย๑๘   

ส่วนเร่ืองกฐินไม่มีพระพระพุทธานุญาตวา่ถา้ผา้ท่ีทายกตดัมาเสร็จแลว้ เช่นนั้นใหรั้บกรานได ้
๒. เร่ืองภณัฑูกรรมเป็นเพียงอปโลกนกรรม กรรมเล็กนอ้ย ไม่ตอ้งท าภายในสีมา เพียงแต่

บอกกล่าวกนัเท่านั้นก็ใชไ้ด ้ไม่ใช่ค าสั่ง๑๙  
 
 
 
 
 

                                                 
๑๘วิ.ป. ๘/๑๓๕๓-๑๓๕๙/๕๐๙-๕๑๐; ภณัฑูกมัม,์ การปลงผม,การบอกขออนุญาตกะสงฆ์

เพื่อปลงผมผูจ้ะบวชในกรณีท่ีภิกษุจะปลงใหเ้อง เป็นอปโลกนกรรมอยา่งหน่ึง 
๑๙เร่ืองเดียวกนั; อปโลกนกรรม คือการบอกเล่า, กรรมอนัท าดว้ยการบอกกนัในท่ีประชุมสงฆ ์

ไม่ตอ้งตั้ง ญัตติ คือค าเผดียง ไม่ตอ้งสวด อนุสาวนา คือประกาศความปรึกษาและตกลงของสงฆ ์เช่น
ประกาศลงพรหมทณัฑ ์นาสนะสามเณรผูก้ล่าวตู่พระพุทธเจา้ อปโลกน์แจกอาหารในโรงฉนั เป็นตน้ 
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ส่วนเร่ืองกฐิน การให้ผา้ตอ้งท าเป็นญตัติทุติยกรรม คือ ค าสั่งเด็ดขาดไม่ใช่กรรมเล็กน้อย 
และตอ้งท าภายในสีมา(ในบทท่ี๒ ขอ้ ๓.๒.๒ สีมาสมบติั )  ๒๐  

๓. เร่ืองภณัฑูกรรมไม่มีก าหนดใหท้ าในวนันั้น ท าก่อนวนันั้นก็ไดซ่ึ้งปรากฏหลกัฐานอยา่ง
ชดัเจน  

ส่วนกฐินมีพุทธาณัติก าชบัให้ท าให้เสร็จในวนันั้นอย่างเดียว ไม่ผ่อนผนัให้ท าวนัอ่ืน ซ่ึง
ปรากฏหลกัฐานอยา่งชดัเจนเช่นเดียวกนั เพียงแต่เป็นหลกัฐานท่ีมาต่างกนัเท่านั้น  

๔. การโกนผมผูจ้ะบวชไม่มีจ  ากดัวา่ตอ้งใครเป็นผูท้  า ส่วนกฐินมีพุทธาณัติก าชบัเด็ดขาดวา่ 
ตอ้งพระภิกษุท าเองและเป็นสังฆกรรมเท่านั้น 

๕. การโกนผมผูจ้ะบวช คร้ังพุทธกาลพระท ากนัเองก็มี คฤหัสถ์ท าก็มี มีปรากฏหลกัฐาน
เป็นตวัอย่างให้เห็นหลายแห่ง ส่วนเร่ืองกฐินไม่ปรากฏหลกัฐานใดๆเลยวา่ คฤหสัถ์ท ามาเสร็จแลว้ 
แมเ้ม่ือคราวท าผา้ของพระอนุรุทธ์  คฤหสัถก์็เป็นแต่ผูม้าช่วยเท่านั้น ถา้จะมีพระพุทธประสงคใ์ห้ใช้
ผา้ท่ีท ามาเสร็จแล้วได้ ก็ไม่จ  าเป็นจะต้องมีพระพระพุทธานุญาตเพิ่มเติมเร่ืองกฐินไวม้ากมาย
ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้๒๑ 

อุทาหรณ์ท่ีพระฎีกาจารย์น ามาประกอบค าอธิบายนั้น ผูว้ิจยัถือว่ายงัไม่สมเหตุสมผลท่ี
สอดคลอ้งเขา้กบัเร่ืองกฐินได ้เพราะฉะนั้นจึงยงัไม่ไดเ้หตุผลและปรากฎหลกัฐานเพียงพอท่ีจะให้
ปลงใจเช่ือตามค าอธิบายของวชิรพุทธิฎีกานั้นไดว้า่ใชผ้า้ท่ีท ามาเสร็จรูปแลว้ มาเป็นผา้กฐินได ้ 

 

                                                 
๒๐วิ.ป. อา้งใน เร่ืองเดียวกนั ; ญตัติทุติยกรรม คือ กรรมท่ีท าดว้ยการตั้งญตัติ แลว้สวดอนุ

สาวนาหนเดียวเป็นช่ือสังฆกรรมชนิดหน่ึง สังฆกรรม ประเภทน้ีจะสมบูรณ์ต่อเม่ือพระกรรมวาจา
เสนอญตัติข้ึนอีกคร้ังหน่ึง เม่ือสงฆย์อมรับแลว้ก็สวดประกาศความตกลงอีกคร้ังหน่ึง เช่น การสวด
กฐิน ในคุณลกัษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา โดยอาจารยสุ์ชีพ ปุญญานุภาพ; ญตัติทุติยกรรมเป็น
เร่ืองกรรมอีกประเภทหน่ึงท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงบญัญติัพระวนิยัใหสิ้ทธิแก่พระสงฆมี์อ านาจในการ
บริหารหมู่คณะ มีสิทธิคดัคา้นในเม่ือไม่เห็นดว้ย โดยไม่มีขอ้จ ากดัวา่จะเป็นผูเ้กิดในสกุลสูงหรือต ่า 
จะเกิดในสกุลมัง่มีหรือยากจน ทุกคนเม่ือเขา้มาบวชแลว้ก็มีสิทธิเท่าเทียมกนั และจะตอ้งเคารพกนั
ตามล าดบับวชก่อนหลงั เพราะฉะนั้น ท่านผูอ่้านจึงอาจตดัสินไดเ้องวา่ ประชาธิปไตยของกรีกนั้น
เพิ่งจะเป็นรูปจริงจงัในภายหลงัพุทธปรินิพพานแล้วหลายสิบปี ส่วนในสมยัท่ีนับได้ว่าเป็นยุค
เดียวกบัพระพุทธเจา้ คือ ยุคโซลอนนั้นก็ยงัเป็นอภิชนาธิปไตยแต่ของพระพุทธศาสนาเป็นประชา 
ธิปไตยแทม้าแลว้ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั 

๒๑สมนฺต. ม., หนา้ ๒๓๐ (มมร.) 
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๔.๒.๓ บุคคลผู้ถวายกฐิน 
บุคคลผูใ้ดผูห้น่ึงจะเป็นเทวดาหรือมนุษยห์รือสหธรรมิกทั้ง ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา 

(สามเณรีท่ีไดรั้บการอบรมเป็นเวลา ๒ ปี เพื่ออุปสมบทเป็นภิกษุณี) สามเณร สามเณรี คนใดคน
หน่ึงถวายก็ใชไ้ด้๒๒ ยกเวน้พระภิกษุท่ีอยูใ่นอาวาสท่ีจะรับกฐินเท่านั้น หา้มไปขอหรือเลียบๆเคียงๆ
เพื่อจะใหท้ายกถวายผา้กฐินในอาวาสท่ีตนเองจ าพรรษา๒๓ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีส าคญั 

ดงันั้นจากหลกัฐานต่างๆตามแนวทางแห่งพระพุทธานุญาตท่ีน าเสนอมานั้น ผูว้ิจยัจึงมี
ความเห็นว่าเร่ืองของกฐินเป็นกิจของสงฆ์โดยเฉพาะ ส่วนฆราวาสท่ีได้มีโอกาสถวายไตรจีวรท่ี
ส าเร็จรูปเป็นผา้กฐินนั้น น่าจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีพระพุทธองค ์ทรงอนุญาตคหบดีจีวร๒๔ต่อชีวกโก
มารภจัจแ์ลว้ 

๔.๒.๔ สาเหตุทีต้่องท าผ้าให้ส าเร็จในวนัน้ัน 
เร่ืองน้ีเป็นประเด็นปัญหาท่ีส าคญัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัคร้ังน้ี มีพุทธาณัติก าชับ

อย่างหนักแน่นว่า ต้องท าผา้ให้เรียบร้อยในวนันั้นก่อนรับอรุณ  ตามพระพุทธประสงค์ท่ีทรง
อนุญาตการรับกฐินนั้น ก็เพื่อให้พระภิกษุสงฆไ์ดรั้บอานิสงส์ในการเปล่ียนผา้ครองกนัทุกรูป และ
เพื่อใหช้ านาญในการท าผา้ ผูไ้ดอ้นุโมทนากฐินแลว้ ก็จ  าเป็นจะตอ้งรีบขวนขวายเพื่อแสวงหาผา้มา
กะ ตดั เยบ็ ยอ้มท าเป็นผา้ครองส าหรับตน ถา้ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบให้ท าผา้ของกลาง ท าชา้ก็จะถ่วงเวลา
ท าผา้ของผูท่ี้ได้อนุโมทนา ย่อมไม่สมกบัค าอปโลกน์ท่ีว่า ท่านผูไ้ด้รับมอบให้ท าผา้นั้นเป็นผูมี้
ความสามารถ การท าผา้ของกลางนั้นตอ้งประชุมช่วยกนัท า แมแ้ต่พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เสด็จมา
ประทบัเป็นประธานทรงช่วยอยู่ด้วย เป็นการประชุมใหญ่ ถ้าจะท าไม่เสร็จในวนันั้นแมเ้พียงผืน
เดียว สังฆกรรมนั้นก็จะไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสามคัคีท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ถา้จะทรงยืดเวลาให้ท าได้
หลายวนั ประสิทธิภาพในการประชุมเพื่อท าจีวร ก็จกัจืดจาง เป็นเหตุให้เกิดความเส่ือมเสียสามคัคี
และไม่เป็นวิธีฝึกหัดท่ีดี ท่ีให้พระมีความช านาญความสามารถในการท าจีวร ทั้งในการน้ีก็ทรง
ลดหยอ่นสิกขาบทบางประการลงมาแลว้ ถา้ไม่เร่งการท าจีวรให้เร็ว ก็จกัไม่สมกบัท่ีทรงผอ่นผนัลง
มานั้น เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงตอ้งหาทางเร่งเพื่อใหไ้ดส้มเหตุสมผลกบัท่ีทรงผอ่นผนัพุทธาณัติลงมา น่าจะ
เป็นเพราะเหตุผลทั้งหลายเหล่าน้ี จึงทรงเร่งใหท้  าใหเ้สร็จในวนันั้น 

เพื่อตอบแทนความดีความชอบในการท าพิธีกรานกฐินโดยถูกตอ้งพระพุทธเจา้จึงไดท้รง
บญัญติัว่าพระสงฆ์หมู่ใดได้กรานกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้รับการยกเวน้วินัยบางข้อตลอด       

                                                 
๒๒ว.ิ ม. ๕/๙๖/๑๒๙. 
๒๓ว.ิป. ๘/๑๑๒๘-๑๑๓๐/๔๖๖-๔๖๘;  ๘/๑๑๔๖-๑๑๔๗/๔๗๖-๔๗๘. 
๒๔ว.ิ ม. ๕/๑๓๕-๑๓๖/๑๗๑-๑๗๕. 
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เหมนัตฤดูได ้เรียกวา่ “อานิสงส์กฐิน” ก าหนดให้เพียง ๔ เดือน แต่อาจมีเหตุใดเหตุหน่ึงมากระท า
ใหเ้ขตอานิสงส์หมดอายลุง เรียกวา่ “กฐินเดาะ”๒๕    

๔.๒.๕ จ านวนผู้กรานกฐิน 
ทรงวางพระพุทธานุญาต อนุญาตให้พระสงฆท่ี์จ าพรรษาครบถว้นแลว้กรานกฐิน โดยผูจ้  า

พรรษาครบถว้นในวดัเดียวกนัจ านวนตั้งแต่ ๕ รูปข้ึนไปประชุมกนัมีมติมอบผา้ท่ีหามาได ้หรือได้
รับมาโดยวิธีการท่ีถูกตอ้งให้แก่พระภิกษุรูปหน่ึงในคณะของตนนั้น พระภิกษุผูไ้ดรั้บแลว้น าผา้ไป
กะ ตดั เยบ็ ยอ้ม ท าเป็นจีวรผืนใดผืนหน่ึงใน ๓ ผืน(ไตรจีวร)ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวนัเดียวนั้น 
โดยมีพระสงฆทุ์กรูปร่วมช่วยกนัอยา่งไม่มีขอ้ยกเวน้ แลว้มาแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบเพื่อท่ีประชุม
อนุโมทนา  เม่ือท่ีประชุมอนุโมทนา(ใหค้วามเห็นชอบ)แลว้ก็เป็นเสร็จพิธี 

ขอ้ความท่ีบ่งบอกถึงจ านวนนั้นเป็นปัญหาท่ีถกเถียงและแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัออกไป
เพราะยงัเขา้ใจกนัไม่ถูกตอ้งนั้น ขอ้ความน้ีทั้งหมด จากการศึกษาคน้ควา้แลว้พบวา่คลาดเคล่ือนจาก
พระพุทธานุญาต และก็ผิดตามท่ีรับถ่ายทอดตลอดมาโดยเฉพาะทางมุขปาฐะ ผิดพลาดอยา่งไร จะ
ไดน้ าเสนอต่อไป  

คัมภีร์บาล ี: ในพระวนิยัปิฏก(เล่ม ๕)มหาวรรค หวัขอ้กฐินขนัธกะ๒๖ กล่าวถึงวิธีท่ีจะกราน
กฐินโดยไม่ระบุจ านวนไวว้่าก่ีรูป ปรากฏเน้ือความแต่เพียงว่า ดูกรภิกษุทั้หลาย.... สงฆ์พึงกราน
กฐินอย่างน้ี คือ ภิกษุผูฉ้ลาดมีผูมี้ความสามรถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบดว้ยญตัติทุติยกรรม... ขอ
สงฆ์จงฟังขา้พเจา้ ผา้กฐินผืนน้ีเกิดข้ึนแลว้แก่สงฆ์...  สงฆ์พร้อมใจกนัให้ผา้กฐินผืนน้ีแก่ภิกษุรูป
หน่ึง...  เพื่อกรานกฐิน ถือวา่ชอบธรรม (ในท่ามกลางสงฆ)์ เม่ือ (ภิกษุรูปนั้น) กราน (ท าตามขอ้ ๑๖ 

                                                 
๒๕กรมศิลปากร, ประเพณเีกีย่วกบัชีวติ, ( ม.ป.ท.  ๒๕๑๓), หนา้ ๗๑-๗๒ ; หลวงวิจิตรวาท

การ, ต านานกฐิน, ม.ป.ท., ๒๕๑๓, หนา้ ๗๑-๗๒. 
๒๕วิ.ม. ๕/๑๐๐-๑๐๓/๑๑-๑๑๕;  เดาะ ในค าไทย หมายถึงร้าวจนจะหัก เช่นไมค้านเดาะ 

แขนเดาะ   เดาะ ในค าวดั หมายถึงการร้ือออก การถอนออก ใช้ในเร่ืองกฐินวา่ เดาะกฐินหมายถึง 
กฐินส้ินสุด อานิสงส์กฐินหมดเขต เป็นส านวนพระวินัย คือพระสงฆ์ผูไ้ด้รับกฐินแล้วย่อมได้
อานิสงส์ขอ้หน่ึงว่าขยายเวลาท าจีวรออกไปไดอี้ก ๔ เดือน แต่หากในระหวา่งนั้นภิกษุหมดความ
กงัวลในอาวาสโดยออกจากวดัไปไม่คิดกลบัมาอีก และหมดความกงัวลในจีวรคือท าจีวรเสร็จแลว้
หรือท าจีวรคา้งอยู ่แต่เกิดเสียหายหรือหายไปจึงหมดหวงัท่ีจะไดผ้า้มาท าจีวรอีก เม่ือหมดกงัวลหมด
หวงัเช่นน้ีเรียกวา่ เดาะกฐิน หรือ กฐินเดาะ เท่ากบัร้ือไมส้ะดึงแลว้ ขาดสิทธ์ิท่ีจะถือเอาประโยชน์
จากการไดก้รานกฐิน 

๒๖ว.ิ ม. ๕/๙๖-๙๘/๑๒๙-๑๓๒ 
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หนา้ ๑๓๒) เสร็จแลว้ ภิกษุผูอ้ยูใ่นสีมานั้น(เท่านั้น)อนุโมทนา ช่ือวา่กรานกฐินถูกตอ้ง (ตามขอ้ ๑๗
หนา้ ๑๓๒) 

ในพระวนิยัปิฏก (เล่ม๘) ปริวาร หวัขอ้กฐินเภท๒๗ ก าหนดวา่ตอ้งครบสงฆถึ์งจะกรานกฐิน
ได้ แต่ไม่ระบุจ านวนไวว้่าก่ีรูปเช่นเดียวกนั มีขอ้ความในเชิงถามตอบโดยเน้ือหาย่อๆว่าสงฆ์พึง
กรานกฐินโดยมอบให้ภิกษุผูฉ้ลาดผูส้ามารถ(สวด)ประกาศให้สงฆท์ราบดว้ยญตัติทุติย -กรรมวาจา
เท่านั้น ไม่ไดบ้อกจ านวนตั้งแต่ ๔ รูป หรือ ๕ รูปข้ึนไป นอกจากน้ีแลว้หลกัฐานยงัไดเ้ปรียบเทียบ
ไวใ้นหวัขอ้กฐินเภทอีกวา่เหมือนกบัการสวดปาฏิโมกข ์(๔ รูป) 

ส่วนหลกัฐานท่ีก าหนดวา่ตอ้งมีจ านวนสงฆ ์๕ รูปข้ึนไป พบขอ้ความมปรากฏอยูใ่นอรรถ
กถา  

คัมภีร์อรรถกถา : ค  าถามในมหาปัจจรี(ในพระไตรปิฏก เล่ม ๘)ท่ีว่า “ใครไดก้รานกฐิน 
ใครไม่ไดก้รานกฐิน” ในสมนัตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยัปิฎก มหาวรรค(อรรถกถากฐินขนัธ
กะ) ขยายความเพิ่มเติมไวว้า่๒๘  

๑) จ านวนภิกษุ : ภิกษุจ  านวน ๕ รูปเป็นอยา่งต ่า รับกฐินได ้หยอ่นกวา่ ๕ รูป รับกฐินไม่ได ้
๒) ภิกษุผู้จ าพรรษา :  

(๑) มีภิกษุจ าพรรษาตน้(ปุริมพรรษา) และปวารณาในวนัปฐมปวารณา ย่อมมีสิทธ์ิ
และอานิสงส์แห่งกรานกฐิน 

(๒) ภิกษุผูจ้  าพรรษาหลงั(ปัจฉิมพรรษา) หรือ ภิกษุผูมี้พรรษาขาด แมภิ้กษุผูจ้  าพรรษา
ในวดัอ่ืน ยอ่มไม่มีสิทธ์ิและอานิสงส์แห่งกรานกฐิน 

(๓) ภิกษุผูจ้  าพรรษาหลงั(ปัจฉิมพรรษา) เป็นคณปูรกะของภิกษุจ าพรรษาตน้(ปุริม
พรรษา)ได ้แต่ไม่มีสิทธ์ิและอานิสงส์แห่งกรานกฐิน 

(๔) ภิกษุจ าพรรษาตน้(ปุริมพรรษา)ในวดัเดียวกนัมี ๑ รูป, ๒ รูป, ๓ รูป หรือ๔ รูป 
นิมนตภิ์กษุผูจ้  าพรรษาหลงั(ปัจฉิมพรรษา) มาเพิ่มให้ครบเป็นคณปูรกะของภิกษุจ าพรรษาตน้(ปุริม
พรรษา)ก็ได ้

(๕) ภิกษุจ าพรรษาตน้(ปุริมพรรษา)ในวดัเดียวกนัมี ๑ รูป, ๒ รูป, ๓ รูป หรือ๔ รูป มี
สามเณรอายุครบอุปสมบท แลว้อุปสมบทและจ าพรรษาหลงั เธอเป็นคณปูรกะของภิกษุจ าพรรษาตน้
(ปุริมพรรษา) ก็ได ้พร้อม (ผูอุ้ปสมบทและจ าพรรษาหลงั)ก็ไดสิ้ทธ์ิและอานิสงส์แห่งกรานกฐินดว้ย 

                                                 
๒๗ว.ิป. ๘/๑๑๔๙/๔๗๘-๔๗๙. 
๒๘สมนฺต. ม., หนา้ ๒๒๙ (มมร.). 
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(๖) ถา้ภิกษุจ าพรรษาตน้(ปุริมพรรษา) ไม่เขา้ใจในเร่ืองการกรานกฐิน จกันิมนตภิ์กษุ
พระเถระ(วดัอ่ืน)ผูเ้ขา้ใจในเร่ืองการกรานกฐิน ให้ท่านสอนวิธีสวดกรรมวาจา กรานกฐิน ภิกษุจ า
พรรษาตน้(ปุริมพรรษา)นั้  ย่อมมีสิทธ์ิและอานิสงส์แห่งกรานกฐินเหมือนกนั ส่วนภิกษุพระเถระ 
(วดัอ่ืน) ท่ีนิมนต์มาให้สอนเร่ืองการกรานกฐินนั้น ให้ถวายทานท่านไป แต่ท่านไม่ไดรั้บสิทธ์ิและ
อานิสงส์แห่งกรานกฐิน (ในวดัท่ีท่านถูกนิมนตม์าสอนเร่ืองการกรานกฐินนั้น) 

ผลจากการตรวจสอบในพระไตรปิฎกท่ีเก่ียวกบัประเภทแห่งสงฆ์ผูท้  าสังฆกรรมต่างๆ 
ก็ไม่พบว่ากฐินท่ีมีสงฆ์หย่อนกว่า ๕ รูป รับกฐินไม่ได้แต่พบข้อความท่ีกล่าวไวอ้ย่างชัดเจน
เหมือนกนัโดยเฉพาะในพระวนิยัปิฎก เล่มท่ี ๕ จมัเปยยขนัธกะ๒๙วา่ 

๑) สงฆจ์ตุวรรค พร้อมเพรียงกนัโดยชอบธรรม ท าสังฆกรรมต่างๆไดทุ้กชนิด ยกเวน้ 
อุปสมบท ปวารณา อพัภาน 

๒) สงฆ์ปัญจวรรค พร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรม ท าสังฆกรรมต่างๆได้ทุกชนิด 
ยกเวน้ อุปสมบทในมชัฌิมชนบท และอพัภาน 

๓) สงฆท์สวรรค พร้อมเพรียงกนัโดยชอบธรรม ท าสังฆกรรมต่างๆไดทุ้กชนิด ยกเวน้ 
อพัภาน 

๔) สงฆ์วีสติวรรค พร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรม ท าสังฆกรรมต่างๆได้ทุกชนิด 
ยกเวน้ อุปสมบทในมชัฌิมชนบท และอพัภาน 

๕) สงฆอ์ดิเรกวสีติวรรค พร้อมเพรียงกนัโดยชอบธรรม ท าสังฆกรรมต่างๆไดทุ้กชนิด 
ตามพระวนิยัแลว้ ค าวา่ภิกษุสงฆ ์คือมีพระภิกษุไม่ต ่ากวา่ ๔ รูป ดงันั้น ในทศันะของผูว้ิจยั

แลว้สงฆ์ท่ีจะรับกฐินในท่ีน้ี ๔ รูปก็น่าใช้ไดแ้ลว้เหมือนการสวดปาฏิโมกข ์ตามท่ีท่านกล่าวไวใ้น
พระไตรปิฏกเล่ม ๘ ส่วนการรับกฐินในธรรมเนียมไทยถือปฏิบติักนัมาวา่หยอ่นกวา่ ๕ รูป รับกฐิน
ไม่ได ้น่าจะเขา้ใจความหมาย ตีความหมาย หรือเกิดจากป้องกนัให้ถือเอาจ านวนมากไวดี้กวา่ จะได้
ไม่เกิดผิดพลาดภายหลงัได ้และถือปฏิบติักนัอยา่งเคร่งครัด น่าจะน าความหมายน้ีมาจากอรรถกถา 
จนกลายเป็นวา่ “หยอ่นกวา่ ๕ รูป รับกฐินไม่ได”้ นั้นคือ พระพุทธพจน์๓๐  

ผูว้ิจยัมีความเห็นเพิ่มเติมวา่การรับกฐินโดยพระ ๔ รูป หรือ ๕ รูป น่าไม่ใช่ความผิดพลาด 
ความเสียหายร้ายแรงแต่อยา่งไร แต่ท่ีน่าจะผดิพลาดเสียหายร้ายแรง ก็คือ การกล่าวตู่เพราะกล่าวอา้ง
ท าให้เข้าใจผิดไปว่าน้ีเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธพจน์กันทัว่ไป แม้กระทั่ง
นกัวชิาการทั้งพระและฆราวาส ท าให้บุคคลทัว่ ๆ ไปเขา้ใจหลงผิดไปดว้ย จนกลายเป็นธรรมเนียม

                                                 
๒๙ว.ิม. ๕/๑๘๗/๒๓๗. 
๓๐ว.ิป. ๘/๑๑๔๙/๔๗๘-๔๗๙. 
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ปฏิบติัท่ีเกิดจากการเขา้ใจผิดๆไป ถึงแมไ้ม่สอดคล้องกบัหลกัพระพระพุทธานุญาต แต่ถือว่าผิด
หลกัการศึกษา หลกัวิชาการอยา่งร้ายแรง เพราะหลกัความเป็นจริงควรจะช้ีแจงวา่ การรับกฐินตอ้ง
ไม่หยอ่นกวา่ ๕ รูป หยอ่นกวา่ ๕ รูป รับกฐินไม่ได ้เป็นผลจากการตีความเพื่อกนัเผื่อเหลือเผื่อขาด
ของเกจิอาจารย/์ผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงด าเนินตามมติของอรรถกถาจารย ์ไม่ใช่ค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้
หรือพระพุทธพจน์โดยตรงแต่อยา่งไร น้ีคือหลกัวิชาการ หลกัเหตุผลทางการศึกษา การพิสูจน์หรือ
ช้ีใหเ้ห็นของแทจ้ริงตามท่ีปรากฏเป็นจริงนั้นคือหลกัวชิาการ หลกัเหตุผลทางการศึกษา  

การก าหนดจ านวนภิกษุไม่ต ่ากวา่ ๕ รูป เท่านั้นกรานกฐินได ้น้ีเป็นการก าหนดปริสสมบติั 
เพราะพิธีกรรมการสวดให้ผา้กฐินแก่ภิกษุผูก้รานกฐินด้วยญตัติทุติยกรรมวาจา ต้องอาศยัการ
ประชุมของภิกษุ ๕ รูป ท าสังฆกรรมภายในสีมา และอีกประการหน่ึง เพื่อให้สะดวกแก่การท า
กิจกรรมนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเพราะเม่ือภิกษุหลายรูปร่วมกนักะ ตดั เยบ็ ยอ้มผา้ ยอ่มท าให้
กฐินนั้นส าเร็จไดโ้ดยง่าย ซ่ึงด าเนินตามมติของอรรถกถาจารย ์ไม่ใช่ค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้
หรือพระพุทธพจน์โดยตรงแต่อยา่งไร ตามท่ีกล่าวแลว้ 

แต่ก็มีหลกัฐานทางเอกสารบางแห่งมีเน้ือหาขดัแยง้วา่ หลกัฐานปรากฏในพระวินยัปิฎก ขอ้
วา่ดว้ยการแบ่งจีวรท่ีเกิดแก่สงฆ ์มีภิกษุรูปหน่ึงจ าพรรษาอยูต่ามล าพงัรูปเดียว เม่ือมีทายกน าจีวรมา
ถวายโดยกล่าวเจาะจงวา่ “ขอถวายจีวรแก่สงฆ”์ ภิกษุรูปนั้นไม่รู้วธีิปฏิบติั จึงน าจีวรนั้นเดินทางไปสู่
เมืองสาวตัถี เพื่อให้พระพุทธองค์ทรงแนะน าวิธีปฏิบติั พระพุทธองค์ตรัสแนะน าไว ้ดงัน้ี ภิกษุ
ทั้งหลายก็ในกรณีน้ีภิกษุอยู่จ  าพรรษารูปเดียว ประชาชนในถ่ินนั้น กล่าวค าถวายจีวรว่า “พวกเรา
ถวายแก่สงฆ”์ เราอนุญาตจีวรเหล่านั้นแก่เธอรูปเดียวจนถึงคราวเดาะกฐิน๓๑  

พระอรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความพระด ารัสนั้นวา่  
๑) ในพระด ารัสว่า (ตุยฺเหว ภิกฺขุ ตานิ จีวรานิ) “ภิกษุ จีวรเหล่านั้นเป็นของเธอผูเ้ดียว” 

หมายความว่า จีวรท่ีเธอน ามานั้นเป็นของเธอเท่านั้น ภิกษุรูปอ่ืนไม่มีส่วนไดจี้วรเหล่านั้น ก็คร้ัน
ตรัสอยา่งนั้นแลว้ เพื่อแสดงวา่ถึงในอนาคตพวกภิกษุจะไม่รังเกียจรับ (จีวรท่ีทายกถวายแก่สงฆ)์ จึง
ตรัสย  ้าวา่ “อิธ ปน” เป็นตน้ 

๒) ในพระด ารัสว่า (ตสฺเสว ตานิ จีวรานิ ยาว กฐินสฺส อุพฺภารายาติ) “จีวรนั้นย่อมเป็น
ของภิกุนั้นจนถึงคราวเดาะกฐิน” หมายความว่า หากภิกษุนั้นไดภิ้กษุมาครบองคป์ระชุมสงฆ์แลว้ 
จีวรท่ีเกิดข้ึนภายใน ๕ เดือน จะเป็นของเธอถ้าไม่ไดก้รานกฐินจีวรท่ีเกิดข้ึนภายใน ๑ เดือน เป็น

                                                 
๓๑ว.ิม. ๕/๑๖๔/๑๖๒. (สงฺฆิกจีวรุปปาทกถา) 
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ของเธอ ตามค าวนิิจฉยัของพระอรรถกถาจารยน์ั้นก็คือนิมนตพ์ระจากท่ีอ่ืนมาให้ครบจ านวน ๕ รูป 
ก็สามรถรับหรือกรานกฐินไดเ้ช่นกนั๓๒ 

ดงันั้น ขอ้ความน้ีหมายความวา่ภิกษุผูจ้  าพรรษาอยูรู่ปเดียว หากมีทายกถวายผา้เพื่อกฐิน แม้
ถา้ตอ้งการกรานกฐินเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์จากพระพุทธานุญาตยอ่มมีสิทธ์ิท่ีจะท าไดแ้ต่ตอ้งเป็นการ
สงฆ์เท่านั้น เน่ืองจากคุณสมบติัหลกัของตน คือ ไดจ้  าพรรษาครบบริบูรณ์เป็นขอ้ก าหนดซ่ึงเป็น
เน้ือความท่ีพระอรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความพระด ารัสเอาไว ้

ขอ้ความท่ีระบุเป็นสงฆใ์นการกรานกฐินนั้น แมจ้ะจ าพรรษาไม่ครบองคส์งฆก์็ตาม ซ่ึงเป็น
การขยายเน้ือความท่ีพระอรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความพระด ารัสเอาไว ้

จากการส ารวจ ๖๕ วดั (โปรดดูรายช่ือวดัในภาคผนวก) เพื่อเป็นหลกัฐานและขอ้มูลให้
ชดัเจนยิง่ข้ึนในการวจิยัคร้ังน้ีโดยแบ่งลกัษณะวดัเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑) จ านวน ๕๒ วดั เป็นวดัท่ีเจา้อาวาสให้ความสนใจเก่ียวกบัการศึกษาควบคู่ไปกบัอ่ืนๆ 
ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตเมืองหรือเขตพฒันา 

๒) จ านวน ๓๓ วดั เป็นวดัท่ีเจา้อาวาสให้ความสนใจเก่ียวกบัการศึกษาควบคู่ไปกบัอ่ืนๆ 
ส่วนใหญ่อยูน่อกเขตเมือง๓๓ 

และผลจากการส ารวจพบประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษา คือในจ านวน ๓๓ วดัเหล่านั้น แบ่ง
ลกัษณะท่ีควรศึกษาได ้๒ ประเด็น คือ 

๑) มีจ านวน ๑๒ วดัใน ๓๓ วดั บางวดัมีพระ ๑ รูปบา้ง บางวดัมีพระ ๒ รูปบา้ง บางวดัมี
พระ ๓ รูปบา้ง บางวดัมีพระ ๔ รูปบา้ง ไดนิ้มนตพ์ระวดัอ่ืนมาเพิ่มใหค้รบเป็นคณปูรกะ(ครบ ๕ รูป)  

๒) และมีจ านวน ๒๑ วดัใน ๓๓ วดั บางวดัมีพระ ๕ รูปบา้ง บางวดัมีพระ ๖-๑๐ รูปบา้ง  
- แต่จ านวน ๑๒ วดัใน ๓๓ วดัและจ านวน ๒๑ วดัใน ๓๓ วดัเหล่านั้น ส่ิงท่ีกระท า

เหมือนกนัก็คือนิมนต์พระเถระผูรู้้เขา้ใจเร่ืองกฐิน(จากวดัอ่ืน)ให้ท่านมาช่วยสวดกรรมวาจา หรือ
สวดกฐิน  

เม่ือไดส้ัมภาษณ์วา่ วธีิการแบบน้ีถูกตอ้งตามพระธรรมวนิยัหรือไม่ ก็ไดรั้บค าตอบโดยสรุป
อยู ่๒ ประเด็น 

๑) น้ีเป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีเคยรู้เคยเห็นและผ่านการปฏิบติัมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถน า
หลกัฐานทางเอกสารมายนืยนัได ้

                                                 
๓๒สมนฺต. ๓/๓๖๓/๒๒๐. 
๓๓โปรดดูรายช่ือวดัในภาคผนวก 
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๒) น้ีอยู่ในกรอบแห่งหลกัพระพุทธานุญาตเพราะไดรั้บการยืนยนัจากเจา้คณะ (ระดบัเจา้
คณะจงัหวดัลงมา)และก็ไม่สามารถน าหลกัฐานทางมายนืยนัไดเ้ช่นกนั 

ผลจากการส ารวจน้ี เป็นตวัอย่างหน่ึงท่ีบ่งช้ีการเกิดผลกระทบมาจากการตีความในเร่ือง
จ านวนของพระภิกษุผู ้กรานกฐินระหว่างพระไตรปิฎกกับอรรถกถาและคัมภีร์ต่างๆ ซ่ึงให้
ความส าคญัระดบัคมัภีร์ยงัไม่สอดคล้องในแนวเดียวกันหรือเช่ือมโยงกัน เพราะขาดข้อมูลใน
ภาคปฏิบติั 

จากการสัมภาษณ์เจ้าคณะและผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับจ านวนผูก้รานกฐินได้ข้อสรุปใน
ลกัษณะเสนอแนะเชิงนโยบายพอประมวลไดด้งัน้ี 

๑. วดัประเภทพระอารามหลวง วดัในเมือง หรือวดัท่ีมีพระจ าพรรษาเกิน ๕ รูป (สามรถ
สวดเองได)้ก็สามารถรับกฐินและกรานกฐินได ้ไม่ขดัแยง้กบัพระพุทธานุญาตและอรรถกถา-ฎีกา
แน่นอน 

๒. แต่วดัในชนบท หรือวดัท่ีมีพระจ าพรรษาไม่ครบ ๕ รูป หรือวดัท่ีมีพระจ าพรรษาครบ 
๕ รูป หรือเกิน ๕ รูป แต่ไม่สามารถสวดเองได ้จะท าอยา่งไร 

- ถา้ก าหนด ๕ รูป วดัในชนบทหรือวดัท่ีมีพระจ าพรรษาไม่ครบ ๕ รูป ก็ไม่สามารถรับ
กฐินได ้

- วดัท่ีมีพระจ าพรรษาครบ ๕ รูป หรือเกิน ๕ รูป แต่ไม่สามารถสวดเองได ้ก็ไม่สามารถ
รับกฐินไดเ้ช่นกนั 

๓. แต่ถา้ก าหนดตามมติของอรรถกถาจารย ์(ในขอ้ ๒) โดยนิมนต์มาจากวดัอ่ืนในการ
รับกฐิน ก็ดูเหมือนว่าขาดระเบียบในการปกครองของคณะสงฆ์ เพระฉะนั้นไม่ควรปล่อยปละไป
ตามยถากรรมดังเช่นปัจุบัน ควรออกสังฆาณัติให้สอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัย อย่าง
เช่นเดียวกบัก าหนดระเบียบการเป็นอุปัชฌายซ่ึ์งสอดคลอ้งกบัหลกัพระธรรมวินยัท่ีมีอยูแ่ลว้ 

๔.๒.๖ ระบบและค่านิยม 
การท่ีจะรักษาสืบทอด หรือปรับปรุงแกไ้ขประเพณี ขอ้ส าคญัจะตอ้งเขา้ใจความมุ่งหมาย

และเจตนารมณ์ของตวัประเพณีนั้นเป็นขอ้แรกก่อน นอกจากตวัความหมายท่ีเป็นสาระ ส าคญัแลว้ 
ก็จะตอ้งรู้จกัรูปแบบของประเพณีระบบการปกครอง ค่านิยมนั้นดว้ย ดงันั้นขอ้ความในกฐินเภท/
กฐินขันธกะ ซ่ึงกฐินกลายเป็นเร่ืองของประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนานั้น ตามข้อ
สมมติฐานน่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์และค่านิยมทางสังคมไม่มากก็นอ้ยในแหล่งตน้
พระพุทธานุญาต เช่น เมืองสาเกต แควน้โกศล ระบบวรรณะ เป็นตน้ ดงัต่อไปน้ี 
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พระพุทธองคท์รงมองเห็นภิกษุชาวปาฐาเปียกมอมแมม ก็ทรงอนุญาตเร่ืองผา้กฐินเลยหรือ 
น่าจะมีเหตุผลอ่ืน ๆ มาประกอบด้วย พระองค์น่าจะมองเห็นผลทั้งในระยะใกล้–ไกลมากกว่าท่ี
มนุษยท์ัว่ไปมองเห็นเพียงขอ้ความตามตวัอกัษรในพระไตรปิฎกเท่านั้น 

๑. ถา้ตั้งสมมติฐานท่ีวา่ ภิกษุชาวปาฐาเหล่านั้นมีจีวรเก่า จึงทรงอนุญาตเร่ืองผา้กฐิน แต่เราก็
จะพบขอ้ความท่ีแยง้ว่าภิกษุเหล่าอ่ืนท่ีมีจีวรเก่า หรือใช้ผา้บงัสุกูลจีวร ก็มีมากมายในช่วงท่ีทรง
อนุญาตเร่ืองผา้กฐิน พิจารณาดูแล้วจะสมเหตุสมผลหรือไม่ ในทศันะของผูว้ิจยัเองเห็นว่า ยงัไม่
เหมาะสมกบัปัญญาธิคุณของพระองคแ์น่นอน เพราะเหตุผลดงัจะใหร้ายละเอียดต่อไป 

๒. ถา้สมมติฐานท่ีกล่าวมาแลว้ยงัไม่สมเหตุสมผล ใคร่จะขอให้พิจารณาสมมติฐานต่อไป
ว่าพระองค์ทรงพิจารณาแบบบูรณาการคือ เห็นความล าบากของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาใน
เร่ืองการใช้ผา้มาตลอด แต่พอเห็นภิกษุเหล่านั้น (ปาฐาภิกษุ) จึงใชโ้อกาสน้ีในการอนุญาตเร่ืองผา้
กฐินในคราวนั้น และเป็นเร่ืองหรือหัวข้อท่ีพระองค์ประทานด้วยพระองค์เอง เพราะโดยปกติ
พระองค์จะทรงบญัญติัเร่ืองใดๆตอ้งมีผูทู้ลขออนุญาตแล้วพระองค์จึงพิจารณาอนุญาตตามความ
เหมาะสมต่อไป 

เหตุผลหรือสมมติฐานขอ้ท่ี ๒ น้ี ถือวา่ครอบคลุมกบัวตัถุประสงคใ์นการบญัญติัพระวินยั 
๑๐ ประการ มากท่ีสุด และสมเหตุสมผลมากยิง่ข้ึนดว้ย 

๓. สมมติฐานท่ีผูว้จิยัเห็นวา่น่าจะมีนยัเช่ือมโยงไวด้ว้ยปรัชญาธรรมเม่ือบวกกบัขอ้ (๒) แลว้คือ 
๑) วา่ดว้ยประโยชน์แก่สงฆห์รือส่วนรวม ขอ้ความน้ีส่วนรวมยอ่มไดรั้บแน่นอน 
๒) ว่าดว้ยประโยชน์ส่วนบุคคล ขอ้ความน้ีผูท้  าดีย่อมไดรั้บผลดี ผูท้  าความชัว่ย่อม

ไดรั้บผลชัว่ไป 
๓) วา่ดว้ยประโยชน์แห่งความดีงามหรือแก่ชีวติทั้งทางร่างกายและจิตใจในปัจจุบนั 
๔) ว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชน นั่นก็คือความเล่ือมใสของประชาชนท่ียงัไม่เกิด

ความเล่ือมใส เม่ือไดเ้ห็นบุคลิกภาพของพระสงฆแ์ลว้ย่อมเกิดประทบัใจในความสามคัคี มกัน้อย 
สันโดษ บ าเพ็ญประโยชน์และเป็นตวัอย่างต่อสังคมได้ดีเยี่ยม นอกจากน้ีแล้วยงัเปิดโอกาสให้
ประชาชนท่ีเล่ือมใสไดมี้โอกาสสนบัสนุนพระสงฆ์ให้สะดวกยิ่งข้ึนในการบ าเพ็ญประโยชน์ส่วน
ตนเองและแก่พระศาสนา 

๕) วา่ดว้ยประโยชน์แก่พระศาสนา นัน่ก็คือความเป็นระเบียบของหมู่คณะในการอยู่
ร่วมกนัเพื่อความผาสุก๓๔  

                                                 
๓๔ว.ิ ๑/๒๐/๓๗;  องฺ ทสก. ๒๔/๓๑/๗๔. 
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เม่ือเราอ่านอย่างละเอียดและพิจารณาอย่างถ่ีถว้นจะพบว่าเร่ืองกฐินตามสมมติฐานขอ้ ๒
และ ขอ้ ๓ ตรงกบัเหตุผลน้ีมากทีเดียว กฐินจะครอบคลุมอยู่ในวตัถุประสงค์การบญัญติัพระวินยั 
๑๐ ประการ ทั้งแก่ปัจเจกบุคคล ส่วนรวม แก่ประชาชน และแก่พระศาสนา เช่น ความสามคัคี การ
สมานฉนัทใ์นการอยูร่่วมกนั (ขอความเห็นชอบ) สันโดษ การรู้จกัใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอยา่งรู้
คุณค่าก่อน 

ถ้าตั้ งสมมติฐานแยง้ว่า ภิกษุชาวปาฐา ถ้าเป็นพระสามญัชนทัว่ไป ถือธุดงค์ควตัรมี ๓ 
ประการ พระพุทธองค์จะทรงตรัสถามดว้ยหรือไม่...  หรือตั้งถามวา่ ท าไมพระพุทธองค์จึงไม่ทรง
อนุญาตเร่ืองกฐินกบัพระภิกษุเหล่า(กลุ่ม)อ่ืน เพราะจากการศึกษาแลว้ มีภิกษุเหล่าอ่ืนๆถือธุดงควตัร
เร่ืองน้ีก็หลายรูป หลายหมู่ ส่วนลกัษณะอ่ืน ๆ อาจจะมีหรือมีนอ้ยกว่าน้ี เช่น การเดินธุดงค์ในช่วง
หลงัออกพรรษาเป็นกลุ่มนอ้ย เอกเทศ เป็นตน้๓๕ อาจจะมีค าตอบในเร่ืองน้ีหลายทศันะ แต่ส าหรับ
ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ คงตอ้งใชค้  าวา่ จงัหวะ โอกาสเหมาะสม ทุกประเด็นลงตวัพอดี จึงทรงอนุญาต
เร่ืองกฐินส าหรับภิกษุปาฐา ๓๐ รูป ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ 

๑. ภิกษุชาวปาฐาก็ไดป้ระโยชน์ 
๒. ภิกษุกลุ่มอ่ืนๆและหมู่สงฆท์ั้งหมดไดป้ระโยชน์คือเป็นปทฏัฐานต่อพระพุทธ ศาสนา

ในระบบเดียวกนัต่อไป 
๓. ภิกษุชาวปาฐา ถือว่าเด่นท่ีสุดท่ีจะทรงบญัญติัวินัยเร่ืองกฐิน เพื่อเป็นตวัอย่างแก่หมู่

สงฆสื์บต่อไป 
๔. หรือเห็นความส าคญัในการจ าพรรษาตามพระพุทธานุญาตแมจ้  าพรรษาในท่ีไม่ไกล

จากท่ีประทบัของพระพุทธองค์ ก็ไม่ท าให้พรรษาขาด พระองค์ถือว่า ลกัษณะแบบน้ีแหละเป็น
ตวัอย่างไดใ้นการพิจารณาการตดัสินเลือกอย่างใดควร อยา่งใดไม่ควร แมด้ว้ยความรักและเคารพ
ในพระพุทธองคก์็ตาม 

๕. หรือหลงัจากออกพรรษาแลว้ภิกษุชาวปาฐาเหล่านั้น ไม่หยุดรอให้น ้ าลด หรือหยุดรอ
ให้น ้ าแห้งเสียก่อน หรือเดินทางไปเร่ือย ๆ ก็ได ้เพราะพระพุทธองคอ์ยูใ่กลนิ้ดเดียว แต่น้ีแหละคือ
การตดัสินดว้ยเคารพโดยไม่อา้งอยา่งอ่ืนใหเ้สียหายต่อพระศาสนา 

๖. พระองคเ์ห็นใจในความพร้อมเพียงในการเดินทาง แมจ้ะล าบากเป้ือนเปอะดว้ยโคลน
ตรมก็ตาม แต่ดว้ยความรัก น้ีคือการตดัสินถูกตอ้ง อยา่งน้ีถือวา่ความเคารพในพระองค ์

จากเหตุผลทั้งหมดในการตดัสินเลือก “ควร” “ไม่ควร” ระหว่าง (๑) พระพุทธานุญาตกบั
ความเคารพอยากเขา้เฝ้า และ (๒) เคารพกบัความล าบากในการเดินทางเขา้เฝ้า เพราะวา่ภิกษุเหล่าน้ี

                                                 
๓๕ว.ิ ม. ๕/๕๒/๕๐. 
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เหมาะสมท่ีเป็นตวัอยา่งพระภิกษุสงฆใ์นบวรพระพุทธศาสนา พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัยแก่ผูอ่ื้น
ได ้พึงมีสามเณรไวอุ้ปัฏฐากได ้เพราะมีคุณลกัษณะคือ 

๖.๑ ประกอบดว้ยศีลอนัเป็นของพระอเสขะ 
๖.๒ ประกอบดว้ยกองสมาธิอนัเป็นของพระอเสขะ 
๖.๓ ประกอบดว้ยปัญญาอนัเป็นของพระอเสขะ 
๖.๔ ประกอบดว้ยวมุิติอนัเป็นของพระอเสขะ 
๖.๕ ประกอบดว้ยวมุิตติญาณทศันะอนัเป็นของพระอเสขะ๓๖  

๗. ดงันั้นภิกษุชาวปาเฐยยะจ านวน ๓๐ รูป ซ่ึงลว้นถืออารัญญิกธุดงค์ บิณฑปาติกธุดงค ์
และเตจีวริกธุดงคเ์ป็นผูม้กันอ้ยสันโดษ และเป็นพระกลุ่มใหญ่ท่ีมีศีลาจารวตัรท่ีดี และลว้นเป็นพระ
อริยบุคคลทุกรูป 

๘. ในเร่ืองระบบวรรณะ พระองคน่์าจะเขา้ระบบโลกาภิวตัน์ไดดี้คือ จุดเด่น จุดดอ้ยของ
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ท่ีจะน าออกสู่ตลาด 

๑) พระเหล่าน้ีเป็นสินคา้ท่ีตรงต่อตลาด (ความเช่ือถือ ค่านิยมต่อสังคมในระบบ
วรรณะ) 

๒) อาศยัเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเรียกว่ายี่ฮอ้ (brand-name) ท่ีมีอยู่แล้วหรือท่ีเรียกว่าติด
ตลาด (เจา้ผูค้รองนครและวรรณะกษตัริย)์ 

๓) ความเหมาะสมเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา เพราะภิกษุเหล่านั้นเป็นเช้ือสายหรือ
วรรณะกษตัริยซ่ึ์งเป็นอนุชาของพระเจา้ปัสเสนทิโกศลเจา้ครองนครโกศล 

ผลิตออกมาในช่วงโอกาส และจงัหวะท่ีเหมาะสม เพราะถือวา่แควน้โกศล เป็นมหาอ านาจ
ในบรรดาแควน้ต่าง ๆใหก้ารเคารพและเช่ือถือ 

๙. เพื่อจิตวิทยามวลชน และค่านิยมโดยท่ีไม่เสียหลกัการทางพระพุทธศาสนา ถา้พระองค์
ประทานต่อภิกษุจากวรรณะต ่าความยุ่งยากในเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ยากยิ่งข้ึนต่อประชาชน
ทัว่ไปท่ียงัไม่เขา้ใจหรือนบัพระพุทธศาสนา แต่พระองคก์ลบัเลือกทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อทฤษฎีวา่ “พหุ
ชนหิตาย พหุชนสุขาย” นัน่ก็คือ ตอ้งยึดหลกัจิตวิทยามวลชนและค่านิยมโดยท่ีไม่เสียหลกัการทาง
พระพุทธศาสนาดว้ย 

ตามท่ีกล่าวมาแลว้ เร่ืองกฐินไม่ใช่เร่ืองเล็กน้อย หรือเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้นท าเพื่อ
รักษาประเพณี การท่ีพระพุทธองคท์รงมีพระพระพุทธานุญาตเอง ย่อมไม่ใช่เร่ืองธรรมดาแน่นอน 
ข้ึนอยูก่บัวา่ผูมี้ญาณทศันะวมุิตติถึงจะเขา้ใจไดถ่้องแท ้พุทธศาสนิกชนแบบปุถุชนควรจะใชโ้ยนิโส

                                                 
๓๖ว.ิ ม. ๔/๙๘/๙๙. 
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มนสิการให้มาก เพราะธรรมท่ีพระพุทธองคท์รงตรัสนั้น แมพ้ระองคจ์ะเทศนาสั่งสอนเร่ืองต่าง ๆ 
มากมาย แต่ค าสอนทั้งปวงในพระพุทธศาสนาลว้นมุ่งไปสู่การพฒันาชีวิต ตามหลกัไตรสิกขาหรือ
ในกรอบทองไตรสิกขา๓๗ทั้งนั้น จะต่างกนัก็ในเร่ืองระดบัของการพฒันาหรือผลท่ีประสงค ์ซ่ึงเป็น 
ไปตามระดบัของอินทรียห์รือความสามารถของผูรั้บการสอนเท่านั้น นยัน้ีก็ตรงกนัท่ีพระอรรถกถา
จารย์อธิบายไวใ้นคมัภีร์ปรมตัถทีปนีอรรถกถาอุทานว่า พรหมจรรย์น้ีทั้ งส้ินสงเคราะห์ลงใน
ไตรสิกขา๓๘ ตรงกบัท่ีพระพุทธองค์ตรัสไวใ้นสังยุตตนิกาย มรรควารวรรคว่า มรรคมีรูป ๘ (ซ่ึง
สรุปลงในไตรสิกขา)น้ี ไม่มีในธรรมวินยัศาสนาอ่ืน มีเฉพาะในธรรมวินยัน้ี๓๙เท่านั้น หลกัการหรือ
หลกัปฏิบติัเร่ืองศีลและสมาธินั้น มีสอนกนัอยูท่ ัว่ไปในลทัธิอ่ืน ๆ ในพุทธกาล แมจ้ะแตกต่างกนัใน
เร่ืองรายละเอียดก็ตาม แต่หลกัการหรือหลกัปฏิบติัเร่ืองปัญญานั้น มีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น 
ซ่ึงปรากฏขอ้ความน้ีอยูใ่นเร่ืองสุภสูตร๔๐  

หลกัธรรมในพระพุทธศาสนายิ่งใชส้ติใคร่ครวญมากเท่าไร ยอ่มแทงตลอดแห่งหลกัธรรม
นั้นไปเช่ือมโยงเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา เม่ือพุทธศาสนิกชนเขา้ใจเร่ืองกฐิน ก็สามารถ
วางแผนหรือกรอบไดว้า่ 

๑) ตรงไหนของเร่ืองกฐินควรเป็นเร่ืองพระปริยติัสัทธรรมคือค าสอนท่ีจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ 
๒) ตรงไหนของเร่ืองกฐินเป็นส่วนของปฏิบติัสัทธรรม คือ ท่ีตอ้งปฏิบติั ไดแ้ก่อริยมรรคมี

รูป ๘ หรือไตรสิกขา 
๓) ตรงไหนของเร่ืองกฐินเป็นส่วนปฏิเวธ คือ ผลอนัจะพึงเขา้ถึง หรือหย ัง่รู้ดว้ยการปฏิบติั

ได้แก่ มรรค ผล นิพพาน ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal หรือ Ultimate Reality) ของ
พระพุทธศาสนา 

หลกัธรรมของพระพุทธเจา้ตามท่ีกล่าวมาแลว้ ผูมี้ปัญญายอ่มเห็นแจง้แทงตลอด เขา้ใจได้
ถูกตอ้งเช่ือมโยงหลกัธรรมเป็นแบบบูรณาการ หรือแนวเดียวกนัเพื่อไปสู่วิมุตติรสหรือนิพพานใน
ท่ีสุด๔๑ ดงันั้นหลกัพระธรรมวินยัท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงไวแ้ลว้ก็ดี ทรงบญัญติัไวแ้ลว้ก็ดี ข้ึนอยู่
กบัปัญญาหรือปฏิสัมภิทาของแต่ละท่านด้วย ในส่วนเร่ืองกฐินน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่า อตัถปฏิสัมภิทา

                                                 
๓๗ที.สี. สุภสูตร ๑/๓๑๓/๓๑๔/๒๘๒. 
๓๘ข.ุอุ. แปล ๔๔/๕๙๑.   
๓๙ส .ม. ๓๐/๔๕-๔๖. 
๔๐ที.สี. ๑/๓๑๓-๓๑๔/๒๘๒. 
๔๑ว.ิจุ. ๗/๔๖๒/๒๒๘. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ๑๓๖ 

บุคคลจะเขา้ใจไดดี้กวา่ปฏิสัมภิทาบุคคลเหล่าอ่ืนๆ๔๒ เพราะมีปัญญาแตกฉานในอรรถ ปรีชาแจง้ใน
ความหมาย เห็นขอ้ธรรมหน่ึงหรือความยอ่ ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายความเช่ือมโยง บูรณาการ
กบัหลกัธรรมอ่ืนๆได้โดยพิสดาร เห็นเหตุหรือขอ้ธรรมอย่างหน่ึง ก็สามารถคิดแยกแยะกระจาย 
เช่ือมโยงต่อออกไปได้จนล่วงรู้ถึงผลหรือขอ้ธรรมอนัอ่ืนได้ อย่างเช่น๔๓ พระสารีบุตรหรือพระ
มหากจัจายนะ เป็นตน้ เขา้ในเกณฑ์ค าตรัสท่ีว ่“ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ วิญํูหิ” อาจจะมองวา่เร่ืองกฐิน
อยา่งเดียวจะน าไปสู่มรรคผลนิพพานอยา่งไร ดงัเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ และพระองคไ์ดต้รัสเนน้ย  ้า
น าไวว้า่อย่าดูหม่ินในพระธรรมวินยัน้ีว่าเล็กนอ้ย “เอกธรรมท่ีบุคคลอบรมให้มาก ท าให้มาก ย่อม
เป็นไปเพื่อความเบ่ือหน่ายโดยส่วนเดียว เป็นไปเพื่อคลายก าหนัด เพื่อพน้ทุกข์ เพื่อสงบ เพื่อรู้ยิ่ง
และเพื่อนิพพาน...” ๔๔ แต่ตอ้งอบรมให้มาก ท าให้มาก ถึงจะท าให้จิตด่ืมด ่าในพระพุทธคุณเป็นตน้ 
แลว้ใจก็โนม้ไปในทางเบ่ือหน่ายจากความเพลิดเพลินในโลกียสุขน าไปสู่ความหลุดพน้ได้๔๕  

ตวัอย่างเช่น พระเถระคมัภีร์เปล่าเขา้ท านองภาษิตไทยท่ีว่า มีความรู้ท่วมหัวแต่น าตวัไม่
รอด สุดทา้ยตอ้งไปอาศยัสามเณรใหแ้นะน าขอ้ธรรม ตรงกนัขา้มกบัพระจูฬปันถกเถระไดข้อ้ธรรม
เพียงสั้ นๆท่ีพระพุทธองคม์อบให้บริกรรมก็บรรลุธรรมได ้หลกัธรรมในพระพุทธศาสนานั้น ผูใ้ด
ใคร่พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการมากเท่าไร ย่อมเกิดประโยชน์ต่อผูน้ั้นมากเท่านั้น ส่วนผูใ้ดไม่
ใคร่ครวญตริตรองท าไวใ้นใจใหม้าก ธรรมนั้นก็กลายเป็นธุลีไปส าหรับผูน้ั้น ทั้ง ๆ ท่ีหวัขอ้เดียวกนั
แต่ข้ึนอยูก่บัผูป้ฏิบติั เหมือนหญา้คา ใครจบัแน่นดว้ยดี ยอ่มไม่มีอนัตรายส าหรับผูน้ั้น แต่ผูจ้บัไม่ดี 
ยอ่มบาดมือส าหรับผูจ้บัไม่ดี กฐินธรรมก็เช่นกนัข้ึนอยูก่บัผูใ้ดจะมองไดลึ้กซ้ึงมากกวา่กนัเท่าไรนั้น 
ก็เพราะวิมงัสาหรือโยนิโสมนสิการของแต่ละคน วิญํูชนย่อมมองได้ละเอียดกว่าพาลชน (ผูมี้
ปัญญานอ้ย) จบัทุกประเด็นเป็นเร่ืองธรรม มองเห็นทุกวรรคทุกตอนเป็นเร่ืองเพื่อท าลายกิเลส  

การถวายกฐินทานจึงเป็นอุบายอนัแนบเนียนท่ีจะฝึกการให้ท่ีบริสุทธ์ิเก่ียวกบัเร่ืองการให้
จริง ๆ คือ ผูรั้บจะเป็นใครไม่รู้-ไม่ไดก้  าหนดไวก่้อน อาจเป็นพระภิกษุท่ีเราไม่ชอบหนา้นกัก็ได ้แต่
สงฆเ์ห็นวา่ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณชน หรือแก่ประชาคมส่วนใหญ่ (Civil Society) ใจท่ีรู้จกัให้
โดยไม่หวงัอะไรตอบแทนน่ีแหละคือบุญอนัใหญ่ยิ่งท่ีได้จากกฐินทานหวงัอยู่แต่ว่าไทยทานท่ี

                                                 
๔๒องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๒/๒๑๖;  ข.ุปฏิ.๓๑/๒๖๘/๑๗๕; อภิ.วิ.๓๕/๗๘๔/๔๐๐. 
๔๓พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพ 

มหานคร : บริษทัสหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๒๑. 
๔๔องฺเอก. ๒๐/๓๘-๔๐/๑๗๙-๑๘๐.   
๔๕วศิน  อินทสระ, แนวธรรมแห่งสุตตันตะ เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 

๒๕๓๔), หนา้ ๕๘-๕๙. 
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ตนเองถวายแก่คณะสงฆแ์ลว้ จะช่วยท านุบ ารุงใหพ้ระพุทธศาสนาอนัมีคุณยิ่งไดด้ ารงอยูสื่บไป เพื่อ
เป็นประโยชน์แก่มวลสรรพสัตว ์ทั้งท่ีตาเรามองเห็นและไม่เห็น (แบคทีเรีย, ผีเปรต และเทวดา เป็น
ตน้) การท าบุญกฐินควรท าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาให้ด ารงอยูอ่ยา่งมีความหมายในสังคมชาวพุทธ 
ไม่ใช่ท านองท่ีกล่าววา่วดัในเมืองไทยเวลาน้ีไม่เหลืออะไรอีกแลว้ นอกจากพิธีกรรม โดยท่ีพระเอง
ก็ไม่รู้ความหมายของพิธีกรรมท่ีเป็น “อุปายโกสล หรือ ปรัชญาธรรม” ให้คนเขา้ถึงธรรมไดง่้ายข้ึน 
แต่พากนัไปยึดติดกบัพิธีกรรมเหมือนเป็นกระบวนการศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท าขาดตกบกพร่องไม่ได้เลย 
พิธีกรรมเป็น “อุปายโกสล” จึงไม่ใช่เร่ืองน่ารังเกียจ แต่พิธีกรรมเป็นเคร่ืองมือไม่ใช่เป้าหมาย
ปลายทาง ถา้คนจะเขา้วดัเพื่อไปท าพิธีกรรมผูว้จิยัเห็นวา่น่าจะไม่เสียหายอะไรแต่ข้ึนอยูก่บัหลวงพ่อ
หลวงพี่หรือมรรคนายกตอ้งท าให้พิธีกรรมเป็นเพียงเคร่ืองมือน าไปสู่การเขา้ถึง สารัตถธรรมให้ได้
ต่างหาก การท าพิธีกรรมเป็นเคร่ืองมือดงักล่าวคือเทคนิค ซ่ึงตอ้งปรับเปล่ียนพิธีกรรมหรือเทคนิค
ให้เหมาะสมกบัยุคปัจจุบนั แต่สารัตถธรรมยงัคงอยู่ท่ีเป้าหมายเดิม ตรงประเด็นน้ีเองท่ีพระหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานบุญต่างๆท าน้อยเกินไป เช่น วิถีชีวิตปัจจุบนัไม่ให้โอกาสคุน้เคยกบัความตาย 
ฉะนั้น งานศพตอ้งเน้นมรณานุสติให้มากกว่าให้ความส าคญัท่ีการแปลสวดเป็นภาษาไทย หรือ
ท าบุญข้ึนบา้นใหม่หรือแต่งงาน ตอ้งเรียนรู้การครองเรือน จะท าพิธีกรรมอย่างไรจึงจะได้รับรู้
หลกัธรรมขอ้น้ี การทอดกฐินตอ้งให้เขา้ใจถึงการใช้อุปโภคบริโภคหรือความสามคัคีในการอยู่
ร่วมกนั เป็นตน้ 

 
๔.๓ กฐินเชิงธรรมบูรณาการ 

๔.๓.๑ เจตนารมณ์ของกฐิน 
การท่ีจะรักษาสืบทอดหรือปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองของประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา

นั้น หลกัการส าคญัจะตอ้งเขา้ใจความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของตวัประเพณีนั้นเป็นล าดบัแรกก่อน 
นอกจากตวัความหมายท่ีเป็นสาระส าคญัแล้ว ก็จะต้องรู้จกัรูปแบบของประเพณีท่ีเกิดเพิ่มนั้นด้วย  
ดงันั้นรูปแบบของกฐิน แยกเป็นหลกัได ้๒ ประเด็น คือ  

๑) รูปแบบท่ีเป็นหลักการเดิมหรือรูปแบบท่ีเป็นส่วนของเดิมอนัเป็นพื้นฐาน(พระพุทธา
นุญาต-ตามตวัอกัษร) หมายถึงรูปแบบท่ีเป็นพระพุทธานุญาต เป็นพระวินยั เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการ
ท่ีจะรักษาความมุ่งหมายท่ีเป็นสาระไว ้เช่น กฐินนั้นเป็นกิจหนา้ท่ีของสงฆโ์ดยตรง เดิมนั้นไม่ใช่เร่ือง
ท่ีพุทธบริษทัฝ่ายฆราวาสเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นตน้ รูปแบบน้ีจะควบคู่ไปกบัความมุ่งหมายและเจตารมณ์ 
เน้ือหาสาระจะตอ้งอยู่ได้ด้วยรูปแบบเป็นเคร่ืองปกป้อง แต่ถ้ารูปแบบไม่มีสาระ รูปแบบนั้นก็หา
ประโยชน์อะไรไม่ได้  รูปแบบท่ีดีเป็นตวัแทนท่ีต้องการ นั้นคือมีความหมาย มีเน้ือหาสาระ  และ
เจตนารมณ์ 
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๒) รูปแบบท่ีเป็นส่วนเพิ่ม หรือ รูปแบบท่ีเป็นส่วนประยุกต ์ตลอดจนเป็นส่วนเกินหรือแมแ้ต่
เป็นเน้ืองอกเขา้มาภายหลงั จนกลายเป็นวฒันธรรมประเพณี ซ่ึงเป็นเร่ืองของกาลเทศะ เช่น เร่ืองกฐิน
ชาวพุทธฝ่ายคฤหสัถ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง เขา้มาร่วมนั้น เป็นเร่ืองภายหลงั เป็นตน้ 

สาระส าคญัของการทอดกฐินซ่ึงรูปแบบท่ีเป็นส่วนเพิ่ม เป็นการขยายขอบเขตของความ
ร่วมมือออกไปถึงชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ดว้ย การทอดกฐินเท่ากบัยืนยนัในการร่วมมือของชาวบา้น
แก่พระสงฆ์ว่าเขายงัสนับสนุนพระสงฆ์หมู่นั้นอยู่ด้วยดี นอกจากน้ีแล้งยงัเป็นสัญญาณบ่งบอก
ศรัทธาของชาวบ้านท่ีมีต่อพระสงฆ์ในวดันั้นๆ อาจหมายถึงศรัทธาในปฏิปทาจริยาวตัรของ
พระสงฆ์ในวดันั้นๆว่า เป็นท่ีตั้ งแห่งความเล่ือมใสศรัทธาของประชาชนหรือไม่ ถ้าพระสงฆ์
ประพฤติดีปฏิบติัชอบ ถ้าพระสงฆ์กบัประชาชนพร้อมเพรียงสามคัคีกนั ผา้กฐินก็จะเกิดข้ึนแก่
พระสงฆ ์พร้อมท่ีจะท าการกรานกฐินไดท้นัที พระสงฆไ์ม่ตอ้งยุง่ยากล าบากหาอีก 

ชาวบา้นรับภาระคร่ึงแรกโดยจดัหาผา้กฐินมาทอด พระสงฆ์รับภาระคร่ึงหลงัโดยน าผา้
กฐินไปกราน เป็นสัญลกัษณ์แห่งการช่วยกนัสืบต่อพระพุทธศาสนาของพุทธบริษทัทั้งสองฝ่าย 

ในระยะแรก ๆ การถวายผา้กฐินซ่ึงเป็นหลกัการเดิมของเร่ืองกฐิน ต่อมาพุทธศาสนิกชน จึง
ถวายส่ิงอ่ืนๆด้วย เม่ือกาลเวลาผ่านไปนานๆ ส่ิงของท่ีถวายในการทอดกฐินก็เพิ่มมากข้ึน จน
กลายเป็นโอกาสส าหรับรวบรวมทุนไวท้  าการใหญ่อ่ืนๆ เช่น สร้างศาลาการเปรียญ สร้างโรงเรียน
พระปริยติัธรรม เป็นตน้ แต่จะถวายส่ิงของต่างๆมากมายเท่าใดก็ตาม ตวักฐินซ่ึงเป็นรูปแบบเดิมก็
ยงัเป็นผา้ผืนเดียวเท่านั้นเรียกปัจจุบนัน้ีวา่องค์กฐิน ส่วนส่ิงของนอกจากรูปกฐินนั้นไม่วา่มากนอ้ย
เท่าใด เรียกวา่เป็นบริวารกฐินทั้งส้ินซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเป็นส่วนขยายเพิ่ม 

เร่ืองของกฐินก็มีสาระส าคญัอยูท่ี่เร่ืองเก่ียวกบัการหาจีวร ท าจีวร แต่แทนท่ีจะเป็นเร่ืองท่ีแต่ละรูป
ท าใหก้บัตนเอง ท่านก็ใหมี้กิจกรรมของส่วนรวมข้ึนมา ในการท่ีจะให้พระท่ีจ าพรรษาทั้งวดัมาพร้อมเพรียง
กนัหาและท าจีวรให้แก่สมาชิกในชุมชนของตนตามระบบการอยูร่่วมและด าเนินกิจการร่วมกนัของสงฆ ์ท่ี
ท่านเรียกวา่ สังฆกรรม คือ งานของส่วนรวม  เม่ือเขา้ท่ีประชุมแลว้ก็มาตกลงกนัวา่ภิกษุรูปใดในหมู่ของตน
นั้นเหมาะสมควรจะไดจี้วร อยา่งท่ีกล่าวมาแลว้วา่พิจารณาถึงความสามารถ และความประพฤติ  และยงัมีจีวร
เก่าท่ีสุดดว้ย ก็เสนอข้ึนมาและเม่ือเห็นชอบ ท่ีประชุมก็มีมติตกลงกนัวา่มอบจีวรนั้นใหรู้ปน้ีไป 

กฐินเป็นเร่ืองหนา้ท่ีของส่วนรวม เป็นการพิสูจน์ความสามคัคีและแสดงน ้ าใจต่อกนั เป็นการ
ผูกใจกนัไว ้ก่อนท่ีจะแยกยา้ยกนัไป ตามหลกัสาราณียธรรม จากนั้นก็แยกยา้ยกนัไป อย่างน้ีจดัเป็น
กฐินธรรมซ่ึงเรียกตามภาษาร่วมสมยัว่ากฐินเชิงบูรณาการ ตรงกบัหลกัธรรมท่ีว่าเขา้ใจทั้งอรรถและ
พยญัชนะ (อตัถปฏิสัมภิทา-นิรุตติปฏิสัมภิทา)๔๖ 

                                                 
๔๖ข.ุปฏิ. ๓๑/๑๗๕;  องฺ ปํฺจก. ๒๒/๑๓๕. 
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เร่ืองกฐินน้ีเป็นแบบอย่างของหลักการทางพระพุทธศาสนาท่ีต้องเข้าใจให้ชัดเจนทั้ง ตวั
ความหมาย สาระส าคญั เจตนารมณ์ และรู้รูปแบบเดิม-รูปแบบท่ีขยาย(เช่ือมโยง)จึงจะถือว่ารู้และ
เขา้ใจแบบครบวงจรท่ีสามารถน าไปบูรณาการได ้

๔.๓.๒ กฐินในฐานะกจิกรรมทางสังคม 
เดิมทีท่ีพระพุทธศาสนาเร่ิมก่อตวั เร่ืองกฐินตามพระพุทธานุญาตถือวา่เป็นหนา้ท่ีของพระสงฆ์

โดยตรง ช่วยเหลือตนเองและซ่ึงกันและกัน แต่เม่ือพระพุทธศาสนาแพร่หลาย มีศาสนิกชนเพิ่มข้ึน 
คฤหัสถ์ท่ีมีศรัทธาก็เขา้มาสามคัคีดว้ย เขา้มาร่วมในส่วนของการน าจีวร (ผา้ท่ียงัไม่ส าเร็จรูป-ตามพระ
บาลี) มาถวายพระสงฆ์ จึงได้ท าต่อเน่ืองกนัมาจนขยายตวัเป็นประเพณี ซ่ึงเราเรียกว่าทอด กฐิน การ
ทอดกฐินจึงกลายเป็นเร่ืองของคฤหัสถ์เขา้มามีบทบาท เร่ืองกฐินจึงมี ๒ ส่วน คือส่วน กรานกฐิน เป็น
เร่ืองของพระสงฆโ์ดยเฉพาะ และส่วน ทอดกฐินเป็นเร่ืองของคฤหสัถ์ท่ีมีส่วนร่วมโดยการน าผา้กฐินไป
ถวายสงฆ ์ถวายเป็นของส่วนรวม ถวายเป็นของกลางโดยน าไปวางไวต่้อหนา้ท่ีประชุมสงฆ ์แลว้พระสงฆ์
ท่านก็ไปตกลงกนัเองในท่ีประชุมวา่จะมอบใหแ้ก่พระองคใ์ด น้ีเป็นแก่นของเร่ืองท่ีเรียกวา่ องคก์ฐิน   

สาระส าคญัของกฐินน้ี แสดงให้เห็นว่าเป็นเร่ืองของความสามคัคีในพระสงฆ ์แลว้ขยายออก
ไปสู่พุทธบริษทัฝ่ายคฤหัสถ์ โดยเปิดโอกาสให้พุทธบริษทัฝ่ายคฤหสัถ์ไดม้าร่วมแสดงความสามคัคี
ดว้ย และการท่ีฝ่ายคฤหสัถจ์ะมาแสดงความสามคัคีดว้ยนั้น ก็มีผลยอ้นกลบัในแง่ท่ีเป็นทั้งการย  ้าเตือน 
และการพิสูจน์ถึงการท่ีพระสงฆจ์ะตอ้งประพฤติดีสามคัคีกนัอยูก่่อน 

พุทธบริษทัฝ่ายคฤหัสถ์ขยายความสามคัคีกนัเองเพิ่มข้ึนต่อไป แทนท่ีจะมาถวายคนเดียวก็
ร่วมกนัท าอยา่งท่ีนิยมท ากนัในปัจจุบนั เรียกวา่ กฐินสามคัคี ตลอดจนมีประเพณีท่ีเรียกวา่จุลกฐิน เพื่อ
แสดงความสามคัคีให้มากข้ึน โดยตอ้งท าทุกอยา่งให้เรียบร้อยในวนัเดียว ตั้งแต่น าฝ้ายมาป่ันเป็นดา้ย 
น าดา้ยนั้นมาทอเป็นผา้ น าผา้นั้นมาซกัมาเยบ็มายอ้มเป็นจีวร ตอ้งท าให้รียบร้อยในวนัเดียว และถวาย
ใหเ้รียบร้อยภายใน ๒๔ ชัว่โมง ลว้นเป็นเร่ืองของการสามคัคีทั้งนั้น 

นอกจากน้ี งานขององค์กรของชาวพุทธ โดยขยายความร่วมมือกนั ขยายความสามคัคีขา้ม
ถ่ิน ไปทอดกฐินท่ีวดัอ่ืน วดัต าบลอ่ืน หรือขา้มจงัหวดั เป็นการแสดงน ้ าใจสามคัคีท่ีขยายวงกวา้ง
ออกไป ดงันั้นสาระส าคญัของกฐินจึงอยู่ท่ีการแสดงออกซ่ึงความสามคัคีอนัเป็นงานเพื่อสังคม โดย
ความร่วมมือกนัเพื่อสร้างสรรค์องค์กรของตนเองและสังคม จึงเป็นรูปแบบท่ีเป็นส่วนขยายเพิ่ม 
กลายเป็นกิจกรรมของประชาคมของพุทธบริษทัซ่ึงเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้หลกัความสามคัคี 
หลกัพรหมวหิารธรรมนัน่เอง 

๔.๓.๓ กฐินในฐานะเสริมสร้างวิถีชีวติประชาธิปไตย  
ชีวิตของพระสงฆ์ โดยเฉพาะในสมยัโบราณนั้น คือชีวิตของการจาริก แต่เม่ือทรงบญัญติั

ใหจ้  าพรรษาในฤดูฝน เน่ืองจากในฤดูฝนไม่สะดวกในการเดินทาง เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีอยูก่บัท่ีในฤดู
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ฝนแลว้ ก็ออกจาริกกนัต่อไป ในการจาริกนั้นควรจะเตรียมตวักนัให้พร้อม ส่ิงท่ีจะตอ้งเตรียมอยา่ง
หน่ึงท่ีส าคญัก็คือ เคร่ืองนุ่งห่ม ได้แก่ จีวร เหลือเวลา ๑ เดือนไวส้ าหรับหาจีวร พระแต่ละรูปมี
หนา้ท่ีในการท่ีจะตอ้งหาจีวร ท าจีวร 

เพราะเหตุผลน้ี พระพุทธเจา้จึงทรงบญัญติัเร่ืองกฐินข้ึนมาในช่วงเวลาน้ี เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการหาจีวรท าจีวรของพระสงฆ์ โดยยกเร่ืองการหาจีวรท าจีวรน้ีข้ึนมาเป็นกิจกรรมของสงฆ์
ส่วนรวม ก าหนดให้แต่ละรูปร่วมกนัท ากิจกรรมส่วนรวมในการหาจีวรท าจีวร ซ่ึงเรียกช่ือพิเศษว่า 
กฐิน เป็นการช่วยกนัหาผา้ของส่วนรวมท่ีจะน ามาตกลงกันมอบให้พระภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ให้ใน
รูปแบบของความสามคัคี รูปแบบของความร่วมมือเพื่อสังคมสงฆ ์

สามคัคีประการแรก เป็นการพิสูจน์ความพร้อมเพรียงของพระสงฆ์ท่ีอยู่ร่วมกนัมาตลอด ๓ 
เดือน ท่ีจะขวนขวายหาผา้มาเป็นของกลางผืนหน่ึง และตอ้งมีความพร้อมใจ ตกลงกนัได้ท่ีจะมอบ
ให้แก่รูปใดรูปหน่ึง พร้อมใจกนัช่วยกะ ตดั เยบ็ ยอ้มเป็นตน้ ท าจีวรนั้นดว้ยกนัจนส าเร็จ การปฏิบติั
เช่นน้ี ท าให้ตอ้งเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของกนัและกนัไปด้วย เพราะขอ้ก าหนดส าคญัท่ีจะเป็น
คุณสมบติัของผูค้วรไดรั้บผา้กฐินนั้น นอกจากความประพฤติท่ีดีงามและความรู้ธรรมวินยั ก็คือความ
เป็นผูมี้จีวรเก่าท่ีสุด ผา้ของกลางนั้นจึงไดเ้ป็นสมบติัของผูข้าดแคลนท่ีสุด หรือมีความจ าเป็นท่ีสุด 

อีกประการหน่ึง การกรานกฐินย่อมจะเป็นเหตุให้พระภิกษุในวดันั้นๆ มีภาระผูกพนัท่ีท า
ใหไ้ดส้ละเวลาเพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือกนั โดยเฉพาะช่วยเหลือผูข้าดแคลนผูจ้  าเป็นท่ีสุด เม่ือออก
เดินทางก็ไปด้วยความสบายใจว่าได้แสดงน ้ าใจสามคัคีกันแล้ว และสบายใจว่าท่านท่ีพ  านักมา
ดว้ยกนันั้นแยกยา้ยกนัไปอยา่งผูไ้ม่มีทุกข ์เขา้ข่ายลกัษณะห่วงใยต่อสังคมโดยปริยาย 

สาระส าคญัของการทอดกฐินซ่ึงรูปแบบท่ีเป็นส่วนขยายเพิ่ม เป็นการขยายขอบเขตของ
ความสามคัคีออกไปถึงชาวพุทธทุกเหล่า การทอดกฐินเท่ากบัเป็นหลกัฐานแสดงความร่วมมือของ
ชาวบา้นและพระสงฆ ์ 

เป็นงานร่วมมือของชุมชน งานร่วมระหว่างต่างชุมชน จากงานเฉพาะพิธี  ขยายเป็นมีงาน
สมโภชฉลอง บางแห่งขยายจนกลายเป็นโอกาสแห่งการท่องเท่ียว จากพิธีท่ีเรียกว่าสังฆกรรมของ
พระสงฆ ์กลายเป็นงานบุญของพุทธศาสนิกชน จากงานพิธีทางพระศาสนา ขยายออกไปเป็นกิจกรรมท่ี
มีความหมายกวา้งขวางทางสังคม 

ดงันั้นกฐินจึงเป็นงานขององค์กรของชาวพุทธโดยความร่วมมือกนัเพื่อสร้างสรรคอ์งคก์ร
ของตนเองและสังคมโดยมีกฎบตัรหรือพนัธสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีวางไวอ้ย่างชดัเจน เป็น
ระบบประชาธิปไตยบนรากฐานของธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดว้ยเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ
(หลกัสาราณียธรรม) ทั้ง ๓ ประการน้ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนับนพื้นฐานของธรรมาธิปไตย 
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น้ีเป็นความหมายระดบัพื้นๆท่ีแยกแยะเป็นส่วนๆ จ าเป็นตอ้งเขา้ใจแบบสหกิจศึกษาหรือองค์
รวมหรือแบบบูรณาการ แต่ถ้าจะกล่าวให้ไดค้วามหมายท่ีลึกลงไปถึงหลกัการพื้นฐานท่ีครอบคลุม
กฐินท่ีเป็นกิจกรรมแห่งความสามคัคีของสงฆ ์น้ีก็ตอ้งพิจารณาท่ีสาระส าคญัหรือเจตนารมณ์ซ่ึงอยู่ท่ี
การย  ้าเตือนในหลกัการและฝึกปฏิบติัในวถีิชีวิตของสังคมประชาธิปไตย๔๗ 

ความเขา้ใจต่อรากฐานประชาธิปไตยในเมืองไทยนั้น มกัจะเน้นอยู่ท่ีขอ้ ๓ กลุ่มต่างๆ 
ตอ้งการสิทธิท่ีจะแสดงบทบาทอย่างเสรี โดยไม่สนใจให้ความส าคญัต่อรากฐานขอ้หน่ึงและขอ้
สอง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั รากฐานขอ้สามจะมีไดน้ั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีรากฐานขอ้หน่ึงและขอ้สองให้ดี
ก่อน มิฉะนั้น การแสดงบทบาทอยา่งเสรีก็ไม่เกิดประโยชน์ และอาจกลายเป็นความผิดพลาดอยา่ง
อนาธิปไตย  

ตามท่ีกล่าวมาแลว้ จะเห็นไดช้ดัวา่หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกระบวนการ
ความสามคัคี ความพร้อมเพรียง การเสียสละเพื่อองคก์ร (สงฆ)์ ในเร่ืองกฐินสามารถน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาเร่ืองความรุนแรง เกิดสันติภาพ พฒันาชาติบา้นเมืองไดด้ว้ย กฐินจึงเป็นกิจกรรมของสังคม
ประชาธิปไตยโดยตั้งอยู่บนรากฐานของธรรมาธิปไตยเพราะประกอบด้วยเสรีภาพ เสมอภาคและ
ภราดรภาพ ทั้ง ๓ ประการน้ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนับนพื้นฐานของธรรมาธิปไตย 

แก่นของกฐินนั้น บ่งชัดถึงความหมายน้ี และในกฐินท่ีเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยน้ี เน้น
ความหมายท่ีส าคญั ๆ คือ การมีส่วนร่วมท่ีมีลกัษณะเป็นความร่วมมือแบบธรรมาธิปไตย (ญตัติทุติย
กรรม) พร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกัน (สาราณียธรรม)๔๘ ความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจนั้น เป็น
แสดงออกในการให้และการกระท าเพื่อผูอ่ื้นดุจพี่พี่นอ้ง(สาราณียธรรม ; เมตตาธรรม) 

หลกัธรรมเพื่อท่ีเสริมสร้างความสามคัคีปรองดองสมานฉนัทเ์ป็นอนัหน่ึงอันเดียว กนัของ
หมู่คณะ เป็นเคร่ืองช่วยให้ผูป้ระพฤติปฏิบติัตาม ให้เป็นท่ีรักท่ีเคารพของผูอ่ื้น เพื่อความสงเคราะห์
ซ่ึงกนัและกนั ไม่ววิาทบาดหมางกนั ช่ือวา่สาราณิย ธรรม ๖ น้ีคือหลกัเสรีภาพ เสมอภาคและภราดร
ภาพตามระบบประชาธิปไตยนัน่เอง 

การแสดงออกในการเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของตนนั้น คนทัว่ไปพร้อมท่ีจะท าอยูแ่ลว้ ไม่
ตอ้งเน้นความหมายแง่น้ีในการพฒันาประชาธิปไตย แต่ควรฝึกพฒันาประชาธิปไตยดว้ยกิจกรรมท่ี

                                                 
๔๗พระธรรมปิฎก (ปยุทธ์ ปยุตฺโต), กฐินสองที่สายใจธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั

สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๓๗), หนา้ ๔๓-๖๘. 
๔๘ที.ปาฏิ. ๑๑/๓๑๗/๒๕๗; องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๒๘๒-๒๘๓/๓๒๑-๓๒๓. 
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สมาชิกของชุมนุมมาร่วมกนัคิดร่วมกนัแสดงออกในการให้และท าเพื่อผูอ่ื้น วิถีชีวิตท่ีให้ความส าคญั
แก่คุณลกัษณะอยา่งน้ีจึงจะน าสังคมประชาธิปไตยไปไดโ้ดยราร่ืน๔๙ 

เม่ือศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียดในการท าความเขา้ใจความหมาย สาระ  ความมุ่งหมาย หรือ
เจตนารมณ์ของกฐินแล้ว ก็จะพบว่าท าให้เกิดผลตามความมุ่งหมายนั้ นได้บนกรอบสังคม
ประชาธิปไตย และต่อจากน้ีไปขยายโอกาสช่วยกนัหาทางท่ีจะปรับปรุงพฒันาเร่ืองของกฐินน้ี ในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนิกชนฝ่ายคฤหัสถ์ว่าท าอย่างไรจะให้มีความหมายเป็นประโยชน์กวา้งขวาง
ยิ่งข้ึน ตามสาระท่ีกล่าวมานั้น ดงันั้นการทอดกฐินวิธีการน้ีจึงมิใช่ท ากนัไปตามประเพณีเท่านั้น ขยาย
ให้เกิดเป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่าเป็นแก่นสารข้ึนมาได้ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ท าให้กฐินน้ีมี
ความหมายต่อพระศาสนาและสังคมประเทศชาติมากยิ่งข้ึน เพราะเท่าท่ีเป็นมาความหมายเดิมก็บ่ง
ช้ีบอกสาระส าคญัอยูท่ี่จุดน้ี เพียงแต่ขาดหรือมีธรรมวจิยันอ้ยไปเท่านั้น 

ความหมายเดิมนั้นก็คือวา่ กฐินน้ีเป็นกิจกรรมแห่งความสามคัคีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของ
สงฆ์ เป็นหลกัการบริหารการจดัการในการปกครองซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือด ารงพระศาสนาให้มัน่คงอยู่
ได้ และการท่ีพระศาสนาด ารงอยู่นั้ นก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
พรหมจรรยคื์อพระศาสนาน้ีจะด ารงอยู่ย ัง่ยืนก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก นั้นก็คือพระองค์
ตอ้งการให้สังคมสงฆห์รือภิกษุบริษทัเป็นแบบตวัอยา่งของบริษทัเหล่าอ่ืน การกรานกฐินซ่ึงเป็นแก่น
ของกฐินนั้น ในกิจกรรมประชาธิปไตยน้ี พระองคท์รงเนน้ย  ้าความหมายท่ีส าคญั ๆ ในการมีส่วนร่วม
บ่งช้ีชดัถึงความหมายน้ี  

๔.๓.๔ กฐินในฐานะอนุวตัรตามบริบทสังคม 
ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งย  ้าในการทอดกฐินนั้นก็คือตวัผา้ผืนเดียวท่ีถวายให้พระสงฆ์น าไปตกลงมอบ

กนัเอง เรียกวา่องคก์ฐิน (ตวักฐิน) ต่อมาเพื่อให้พระสงฆไ์ดมี้ความสะดวกมากข้ึน จึงน าจตุปัจจยัหรือ
บริขารอ่ืน ๆ ไปถวายเพิ่มเขา้ไปดว้ย เป็นส่วนประกอบเพิ่มจากผา้ท่ีเป็นองค์กฐิน (ตวักฐิน) เรียกว่า 
บริวารกฐิน (บางท่ีเรียกวา่ หางเคร่ืองกฐิน) ดงัจะเห็นไดจ้ากค าถวายผา้กฐินวา่ “ถวายผา้กฐินพร้อมทั้ง
บริวาร” 

 เม่ือเวลาผา่นไปนาน ๆ ผูถ้วายกฐินไม่รู้วา่ตวักฐินหรือแก่นกฐินอยูท่ี่ไหน ไม่รู้เลยว่าตวักฐิน
คืออะไร ผูจ้ ัดการถวายจ านวนมากไปมองท่ีบริวารกฐินเป็นตวักฐินหรือแก่นกฐิน เพื่อสร้างและ
ปฏิสังขรณ์ถาวรวตัถุเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีรูปแบบขยายโตออกไป กระทั้งบางโอกาสบางสถานท่ี (จดั)

                                                 
๔๙วิษณุ เครืองาม, “ความหมาย ลกัษณะและโครงร่างของกฎหมาย”, เอกสารการสอนชุดวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เล่ม ๑ หน่วยที่ ๑, (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
๒๕๒๕), หนา้ ๖๕. 
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กลายเป็นกฐินเท่ียว กฐินทศันาจร กฐินข้ีเมา กฐินเฮฮา เป็นตน้ บางอยา่งเกิดผลกระทบต่อพระพุทธ 
ศาสนาตามมาในปัจจุบนั ก็คือกฐินเน้ืองอกขยายโตข้ึนเร่ือยๆจนหารูปแบบเกือบไม่พบ 

การขยายหรือพฒันาประเพณีให้มีประโยชน์นั้น จ าเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจความหมาย สาระ 
และเจตนารมณ์เดิมให้มัน่คง จึงไม่กลายเป็นเร่ืองเกินขอบเขตนอกหลกัธรรมวินัยไป ขอ้ส าคญั
จะตอ้งรักษาความหมายสาระ และเจตนารมณ์ของกฐินท่ีเป็นแก่นเอาไว ้และจดักิจกรรมส่งเสริมท่ี
เป็นประโยชน์ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัพระพุทธานุญาต  

ส่วนประกอบองค์กฐินท่ีเรียกว่าบริวารกฐิน ก็จะเป็นส่วนเสริมสร้างให้กฐินมีความหมายมี
ความส าคญัยิ่งข้ึนต่อชุมชนหรือสังคม โดยเฉพาะตอ้งเขา้ใจสาระส าคญัคือความสามคัคี ความพร้อม
เพรียงช่วยกันท าการงาน เกิดรูปแบบท่ีเป็นส่วนขยายเพิ่มจนกลายเป็นประเพณีท่ีพร้อมกับรักษา
ความหมาย สาระ และเจตนารมณ์เดิมเอาไวด้ว้ย 

กิจกรรมท่ีเป็นบริวารกฐิน เช่น ถ่ินใดมีความตอ้งการหรือขาดแคลนอะไร ก็ช่วยสงเคราะห์น า
ส่ิงนั้ นไปพร้อมกับกฐิน อย่างน้ีจัดกิจกรรมท่ีเป็นบริวารกฐิน ซ่ึงไปอย่างมีความหมายและท า
ประโยชน์แก่ทอ้งถ่ิน จะเกิดการพฒันาประชาชาติ กิจกรรมบริวารกฐินหรือกิจกรรมท่ีเป็นบริวารกฐิน
น้ีมีอยู่แลว้ซ่ึงปะปนอยูใ่นเคร่ืองประกอบองคก์ฐินท่ีเรียกวา่บริวารกฐินบางคณะบางเจา้ภาพ เพียงแต่
ขาดการจารไนหรือแยกแยะในส่วนท่ีเกิดคุณค่ากบัไร้คุณค่าเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะขาดการช้ีน าในแนวทาง
ท่ีเลือกสรรท่ีเหมาะสม 

ความหมายในลักษณะน้ีมีมาแต่สมยัโบราณแล้วโดยเฉพาะดินแดนแห่งสยาม เร่ิมตั้งแต่
พระพุทธศาสนาแพร่หลายเขา้มาตั้งมัน่  การทอดกฐินในความหมายน้ีไม่ไดไ้ปเฉพาะท่ีวดั แต่มีความ
หมายถึงไปสามคัคีกบัชาวบา้นในถ่ินในต าบลนั้น ถา้ช่วยใหท้อ้งถ่ินนั้น ๆ งอกงามข้ึนมา จึงจดัตวักฐิน
พร้อมทั้ งกิจกรรมบริวารกฐินในรูปท่ีว่าไปช่วยเหลือสงเคราะห์หรือไปท าอะไรเป็นการให้เกิด
ประโยชน์แก่ทอ้งถ่ิน อย่างน้ีเรียกว่าให้กฐินขยายกวา้งออกไปในแง่ของบริวารกฐิน นอกจากมุ่งใน
ดา้นของบริวารแลว้ น่าจะให้สนใจในแง่ของการจดักิจกรรมบริวาร ให้มีคุณค่าอย่างแทจ้ริงดว้ย จะ
เป็นกิจกรรมบริวารกฐินไดซ่ึ้งอยูใ่นกรอบพระธรรมวนิยัดว้ย อยา่งน้ีเรียกวา่ (บริวาร) กฐินขยายผลเพื่อ
ประชาสังคม 

จากการศึกษาคน้ควา้พบขอ้สังเกตเก่ียวกบัรูปแบบท่ีเป็นส่วนขยายเพิ่มจนกลายเป็นประเพณี
ปัจจุบนั มีอยูห่ลายลกัษณะรูปแบบ แตกต่างกนัออกไปตามบริบททางความเช่ือของแต่ละทอ้งถ่ินหรือ
ส่ิงแวดลอ้มรวมถึงประสบการณ์ทางการศึกษา (โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา) ทั้งน้ีเพราะขาดการ
ช้ีน าการจาระไนหรือแยกแยะในแนว ทางท่ีเลือกสรรท่ีเหมาะสม ตามท่ีกล่าวมาแลว้ 

ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการช้ีให้เห็นความหมายเก่ียวกบัความสามคัคี และความเช่ือมโยงถึงเร่ือง
บริวารกฐิน ทั้งดา้นของบริวารกฐินและกิจกรรมบริวารกฐิน เพื่อจะไดก้ลบัมาทบทวน พิจารณาปรับ 
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ปรุงกนัใหม่ในเร่ืองกิจกรรมบริวารกฐิน โดยแยกแยะในแนวทางท่ีเลือกสรรท่ีเหมาะสมในวิถีท่ีเกิด
คุณค่ากบัไร้คุค่าใหแ้จ่มชดัข้ึน  

ดงันั้นกฐินหมายถึง Holisticหรือ Planning ทุกอย่างถูกวางแผนงานไวส้มบูรณ์ในตวัอยู่
แลว้ ไม่ตอ้งการผสมผสาน มาต่อเติมนั้นต่อเติมน้ีหรือโดยการน าหน่วยท่ีแยกๆมาเติมนั้นเติมน้ีให้
เตม็ในภายหลงัใหส้มบูรณ์แบบ กฐินเป็นบูรณาการแบบลูกโซ่หรือปัจจยาการ 

ความหมายตามรากศพัทข์อง Holistic นั้นเป็นความเช่ือในลทัธิ Holism ท่ีวา่การเป็นหน่ึง
เดียวหรือเป็นเอกภาพมาแต่ก าเนิด ยอ่มดีกวา่การเป็นหน่ึงเดียวโดยการน าหน่วยท่ีแยก ๆ มาเพิ่มนั้น
เติมน้ีให้เต็มในภายหลงั และเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาในการวางแผนงานทุกอยา่งให้สมบูรณ์
แบบไวต้ั้งแต่ตน้แบบบูรณาการ  ไม่ใช่ค่อยต่อเติมนั้นนต่อเติมน้ีในภายหลงั 

ส่วนความหมายตามรากศพัทข์อง lntegration นั้นก็มีความหมายถึง “การผสมผสาน” เท่า
นั้นเองไม่ใช่สร้างอะไรไวก่้อนเลย ท างานทุกอยา่งให้สมบูรณ์ในภายหลงัโดยการต่อเติมนั้นต่อเติม
น้ีหรือโดยการน าหน่วยท่ีแยกๆ มาเพิมนั้นเติมน้ีให้เต็มในภายหลงั แต่ในปัจจุบนัใช้ในลกัษณะ
เดียวกบั Holistic ซ่ึงเป็นท่ีนิยมไปแลว้ 

เม่ือศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียดแลว้ ท าความเขา้ใจความหมาย สาระ  ความมุ่งหมาย หรือ
เจตนารมณ์ของกฐินแล้ว ก็จะพบว่าท าให้เกิดผลตามความมุ่งหมายนั้ นได้บนกรอบสังคม
ประชาธิปไตย  ดงันั้นการทอดกฐินวิธีการน้ีจึงมิใช่ท ากนัไปตามประเพณีเท่านั้น ขยายให้เกิดเป็น
กิจกรรมท่ีมีคุณค่าเป็นแก่นสารข้ึนมา จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ท าให้กฐินน้ีมีความหมายต่อ
พระศาสนาและสังคมประเทศชาติมากยิ่งข้ึน เพราะเท่าท่ีเป็นมา ความหมายเดิมกฐินนั้นเป็น
กิจกรรมแห่งความสามคัคีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของสงฆ ์เป็นหลกัการบริหารการจดัการในการ
ปกครองซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือด ารงพระศาสนาให้มัน่คงอยูไ่ด ้และการท่ีพระศาสนาด ารงอยูน่ั้นก็เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน พระพุทธเจา้ตรัสไวว้่าพรหมจรรยคื์อ พระศาสนาน้ีจะด ารงอยู่ย ัง่ยืนก็
เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก นั้นก็คือ พระองค์ตอ้งการให้สังคมสงฆ์หรือภิกษุบริษทัเป็น
แบบตวัอยา่งของบริษทัเหล่าอ่ืน การกรานกฐินซ่ึงเป็นแก่นของกฐินนั้น ในกิจกรรมประชาธิปไตย
น้ี พระองค์ทรงเน้นย  ้าความหมายท่ีส าคญัๆในการมีส่วนร่วมบ่งช้ีชัดถึงความหมายน้ี บ่งช้ีบอก
สาระส าคญัอยูท่ี่จุดน้ีซ่ึงเป็นหลกับริหารการจดัการในสังคมปัจจุบนัั้นเอง  

ตามท่ีกล่าวมาแล้วว่าเม่ือมองให้เป็นขบวนการเช่ือมโยงแห่งพุทธธรรม กฐินก็เก่ียวกับ
ความสามคัคีหรือเป็นภาคปฏิบติัของสาราณียรรม๕๐เพื่อให้เกิดรูปธรรมนัน่เอง คือสามคัคีธรรม;
เมตตาธรรม (=แบ่งปันลาภท่ีตนไดม้าแลว้โดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนสหธรรมิกผูข้ดัสนกวา่) หรือ

                                                 
๕๐องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๒๒/๓๒๑. 
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มุทิตาธรรม(ขอแสดงความยนิดี = อตฺถต  ภนฺเต สงฺฆสฺส กฐิน  ธมฺมิโก กฐินตฺถาโร อนุโมทามิ)ต่อกนั
และกัน หรือจะเรียกว่าเพื่อสมานฉันท์ก็ได้ เป็นแบบอย่างของหลักการหรืออุดมคติเพื่อการ
สร้างสรรคส์ังคม ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีของอริสโตเติลท่ีวา่ “มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ผูไ้ม่อาจอยูใ่นสังคม
หรือไม่ตอ้งการอยู่ในสังคมเพราะพึ่งตนเองไดน้ั้น ถา้ไม่เป็นสัตวก์็เป็นเทพเจา้” ความสามคัคีเป็น
สัญญาประชาคมหรือหลกัการบริหารและการจดัการแบบหน่ึงเพื่อสันติสุขของมนุษยท่ี์รวมกนัเป็น
สังคม เป็นมิตรภาพเพื่อความดี๕๑  

อริสโตเติล กล่าวไวใ้น politics วา่ มนุษยเ์ป็นสัตวก์ารเมือง อาการรวมตวักนัเป็นสัตวเ์มือง
นั้นแหละคือ มิตรภาพอนัยิง่ใหญ่อาการแห่งมิตรภาพสร้างดว้ยศานติภาพโดยคนชาติเดียว กนั 

มิตรภาพ ๓ ประการ๕๒ 
๑) ความรักและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั (คบกนัอยา่งสนุกเพลิดเพลิน) 
๒) การคบกนัอยา่งย ัง่ยนื เอ้ือประโยชน์ส่ิงดี ๆ ต่อกนั ไม่ใช่เพื่อการคา้ 
๓) คุณธรรมอนัประเสริฐซ่ึงส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  สามคัคีท่ีแก่กลา้ จนยา่งเขา้สู่ดินแดน

แห่งมิตรภาพ “กฎหมายและบญัญติัทั้งเพก็หาตอ้งการมนันกัไม่” 
อริสโตเติลถือว่า สังคมการเมืองท่ีเป็นการรวมตวักนัของมนุษยไ์ม่ใช่เร่ืองญาติพี่นอ้ง ถา้การ

รวมตวักนันั้นเป็นเพียงเร่ืองความสัมพนัธ์ฉันญาติพี่น้อง ชุมชนความเป็นการเมืองและการเมืองย่อม
ไม่สามารถเกิดข้ึนได ้เพราะมนัเป็นเพียงครอบครัววงศาคณาญาติท่ีขยายตวัออกไปเท่านั้น หาใช่เมือง
(ชุมชน) และการเมืองไม่มิตรภาพท่ีเป็นการรวมตวั แต่การเมืองตอ้งร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลประโยชน์
แก่กนัและกนั แผข่ยายออกไปสู่คนทัว่ไป ไม่ใช่กระจุกตวัอยูแ่ต่เฉพาะวงศาคณาญาติพวกพอ้ง 

หลกัการบริหารและการจดัการเพื่อสันติสุขของมนุษยใ์นเร่ืองกฐินก็คือไดส้ละเวลาเพื่อ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือกนั โดยเฉพาะช่วยเหลือผูข้าดแคลนผูจ้  าเป็นท่ีสุด เม่ือออกเดินทางก็ไปดว้ย
ความสบายใจวา่ไดแ้สดงน ้าใจสามคัคีกนัแลว้ และสบายใจวา่ท่านท่ีพ  านกัมาดว้ยกนันั้นแยกยา้ยกนั
ไปอย่างผูไ้ม่มีความเดือนร้อน ท่านพุทธทาสกล่าวถึงเร่ืองน้ีไวว่้า๕๓ “ความเสียสละคือความสุขท่ี

                                                 
๕๑พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก  : บ่อเกิดภูมปัญญาตะวันตก, 

(กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๔), หนา้ ๒๖๓. 
๕๒แพทย ์ พิจิตร,  “คนแคระบนป่ายกัษ ์“ครูบา้นนอกกบัอริสโตเติล  เม่ือปี  ๗๕  ปีท่ีแลว้”, 

มติชนสุดสัปดาห์,  (ฉบบัประจ าวนัท่ี  ๑๐-๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ปีท่ี  ๒๗  ฉบบัท่ี  ๑๔๐๘)  :  
๓๓-๓๔. 

๕๓พุทธทาส ภิกขุ ,  การท าลายความเห็นแก่ตัว ,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗), หนา้ ๑๐-๑๓. 
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ถูกตอ้งท่ีเหนือโลก...โลกรอดไดเ้พราะความไม่เห็นแก่ตวั.... ความเห็นแก่ตวัเป็นศตัรูของทุกวงการ
....โลกจะวินาสเพราะความเห็นแก่ตวั... สุดยอดของความเป็นมนุษยคื์อการท าลายความ เห็นแก่ตวั
ทิ้งไป...” เราจะพบเห็นไดใ้นยคุโลกาภิวตัน์น้ีในเร่ืองผลประโยชน์ต่างไม่ยอมซ่ึงกนัและกนั 

๑) ความเข้าใจหลกัสารธรรมของกฐิน  
สังคมท่ีมุ่งแข่งขนัเพื่อผลประโยชน์และหวงัความสุขจากการเสพวตัถุนั้น เป็นสังคมท่ีกลบั

ยอดเป็นฐาน และน าฐานเป็นยอด หรือพูดอีกอยา่งหน่ึงวา่น าหวัเป็นหาง น าหางเป็นหวั 
เม่ือมนุษยม์องทรัพยสิ์นเงินทองวตัถุบริโภคเป็นปัจจยั ก็ใชเ้ป็นฐานในการพฒันาชีวิตให้ดี

งามเขา้ถึงส่ิงประเสริฐท่ีสูงข้ึนไป และน ามนัมาใชเ้ก้ือหนุนช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อนมนุษยใ์นการอยู่
ร่วมกนั เพื่อใหส้ังคมดีงามมีความสงบสุข 

แต่ถ้ามนุษย์มองทรัพย์สินเงินทองส่ิงเสพบริโภคเป็นจุดหมาย เขาก็จะต้องแย่งชิง
เบียดเบียนข่มเหงเอารัดเอาเปรียบกนัเพื่อตนเองจะไดใ้ห้มากท่ีสุด สังคมจะเดือดร้อนระส ่ าระสาย 
มนุษยจึ์งจะตอ้งกลบัมาสู่จุดเร่ิมตน้ท่ีถูกตอ้งท่ีเป็นตวัสัมมาทิฏฐิ จะตอ้งด าเนินชีวิตของตนและ
กิจกรรมของสังคมดว้ยความเขา้ใจท่ีชดัเจน มองใหต้รงวา่อะไรเป็นจุดหมาย อะไรเป็นปัจจยั 

การพฒันาเศรษฐกิจ มิใช่เพียงเพื่อให้มีเศรษฐกิจดีมีส่ิงเสพบริโภคพร่ังพร้อม แต่เรามี
เศรษฐกิจดีเพื่อเป็นโอกาสท่ีจะพฒันาชีวติและสังคมไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่นั้น 

กฐินท่ีจะเป็นงานขององค์กร (สงฆ์) ท่ีเกิดผลต่อสังคมถูกตอ้งอย่างแทจ้ริง ก็คือเป็นการ
ขยายขอบเขตของความสามัคคีออกไปถึงชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ด้วย การทอดกฐินเท่ากับเป็น
หลกัฐานแสดงความร่วมมือของชาวบา้นแก่พระสงฆ ์ถา้พระสงฆก์บัประชาชนพร้อมเพรียงสามคัคี
กนั ผา้กฐินก็จะเกิดข้ึนแก่พระสงฆแ์ละชุมชน เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยูต่่อไป กฐิน
จึงเป็นตวัอยา่งเร่ืองความพร้อมเพรียง แต่ตอ้งรู้สาระของแต่ละอยา่ง อยา่งเขา้ใจ (ยถา ภูต  ปชานาติ) 

๒) ทบทวนค่านิยมทางสังคม 
การประนีประนอมหรือการกลมกลืนกบัลทัธิศาสนาอ่ืนไดง่้ายจนลืมหลกัการเดิมในท่ีสุด

ท าให้สูญเสียหลกัการของตน ระบบวตัถุนิยมอาจเขา้ไปมีอิทธิพลต่อค าสอนและการปฏิบติัของ
พระพุทธศาสนาหลกัจนถึงกบัวิปลาสจากหลกัการเดิมก็ได ้ในปัจจุบนัน้ีการถูกศาสนาบริโภคนิยม
กลืนจนกระทัง่พุทธพาณิชยเ์ฟ่ืองฟูไปทุกหนแห่ง ขณะท่ีวิถีชีวิตของพระสงฆก์็ถูกครอบง าดว้ยวตัถุ
นิยมมากข้ึน จนสอนแต่เร่ืองความส าเร็จทางโลกลว้นๆ แมแ้ต่ปริมาณของบุญก็เร่ิมถูกก าหนดดว้ย
จ านวนเงินท่ีบริจาคแผ่กระจายมากยิ่งข้ึน แนวโนม้ไปสู่ภาพท่ีเลวร้ายเร่ิมเป็นจริงข้ึนท่ีละน้อยๆใน
เมืองไทย น้ีคือขาดหลกับริหารการจดัการท่ีดีโดยความไม่เขา้ใจสาระธรรมโดยเฉพาะสาระธรรมใน
กฐินธรรม 
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รวมความว่าผลจากศึกษาวิเคราะห์มาถึงบทน้ีก็พบว่าท่ีขาดหายไปจากระบบการเรียน รู้
อยา่งหน่ึงท่ีครบวงจรก็คือขาดการเรียนรู้แสวงหาความรู้ท่ีถูกตอ้ง จึงไร้ทิศทางในการ ศึกษาหรือไม่
เขา้ใจเป้าหมายของพระพุทธานุญาตทั้งโดยอรรถและพยญัชนะ และโดยเฉพาะไม่รู้จกัน าหลกัการท่ี
ถูกตอ้งไปบูรณาการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมเกิดประโยชน์ต่อสังคมอยา่งท่ีแทจ้ริง (และถูกตอ้งดว้ย) ใน
ทศันะของผูว้ิจยัแลว้ สัญญาณแสดงความงอกงามของพระพุทธศาสนานั้น ความชดัเจนปรากฏอยู่
ในพระไตรปิฎกท่ีพระพุทธองค์ตรัสเสมอว่า หากจะบูชาพระองค์ก็อย่าได้บูชาพระองค์โดยวตัถุ
นิยม (อามิส) จงบูชาดว้ยการปฏิบติัธรรม หากปราศจากการปฏิบติัพระธรรม พระธรรมก็ไม่อาจซึม
ซ่านเขา้ไปสู่ชีวติ ดงันั้น ภาวะผูน้ าหรือนกัคิดทางพระพุทธศาสนาตามทศันะของผูว้ิจยันั้นคือบุคคล
ท่ีพระธรรมไดซึ้มซ่านเขา้มาเป็นหน่ึงเดียวกบัเน้ือตวัของท่าน เม่ือเป็นเช่นนั้น การคิด การพูด และ
การกระท าใดๆของนกัปราชญท่ี์มีภาวะผูน้ าทางพระพุทธศาสนา ยอ่มด าเนินไปตามครรลองธรรม 
“การปฏิบติัธรรมนั้น จะตอ้งมีความหมายและมีเน้ือหา (substance)”  

ในขณะท่ีชาวพุทธจ านวนมากน ามุมมองแบบพุทธมาใชก้บัชีวิตเพียงดา้นเดียว ตอ้งน าโลก
ทศัน์แบบพุทธมาใช้กบัสังคมดว้ย โดยใชเ้ป็นมุมมองในการวิจารณ์ประเด็นต่าง ๆ ทางสังคมอยา่ง
กวา้งขวาง โดยเฉพาะระบบและความคิดท่ีครอบง าสังคมไทยอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงท าให้เกิดแง่คิดท่ีผิด
แผกไปจากคนส่วนใหญ่ (ไม่วา่คนถือพุทธหรือนกัวิชาการ) เช่น วิจารณ์เศรษฐกิจแบบระบบตลาด
วา่ “ตะล่อมให้เกิดความเห็นแก่ตวัของมนุษยห์ันเหทิศทางไปสู่การท าก าไรทางวตัถุ ใชเ้กณฑ์ของ
ก าไรทางวตัถุเป็นเคร่ืองมือในการประเมินโลกภายนอก” ดงันั้น”วฒันธรรมของระบบตลาดก็ตอ้ง
บูชาเงิน หรือเอาความรวยเป็นเกณฑ์ส าคญัในการมองโลก” เร่ืองกฐินในปัจจุบนัจึงแปลงร่างไปสู่
วตัถุนิยม (เงิน.....) ท่ีไร้เป้าหมายกบัพิธีกรรมเท่านั้น จึงบดบงัสารัตถะท่ีเป็นเน้ือแทโ้ดยส้ินเชิง 

๔.๓.๕ กฐินในฐานะส่งเสริมแนวคิดหลกัธรรมาภิบาล  
การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และความรับผิดชอบ เป็นกระบวน 

การท่ีทั้งชายและหญิงมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เท่าเทียมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม น้ีคือหลกัธรร
มาภิบาล ส่วนในคณะสงฆมี์การกระจายอ านาจโดยเฉพาะเวลาจะรับกฐินตอ้งมีการญตัติทุติยกรรม
เป็นต้น เพราะฉะนั้ นการท่ีพระพุทธเจ้าทรงกระจายอ านาจให้คณะสงฆ์ในการปกครองคือ 
จุดเร่ิมตน้ของธรรมาภิบาลในโลก๕๔ โดยเน้ือหาความหมายและเจตนารมณ์เดิมเร่ืองของกฐินท่ี
กล่าวมาแลว้ก็คือการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และความรับผิดชอบโดย
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานการใชห้ลกัธรรมาธิปไตย คือ 

                                                 
๕๔พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู  ธมฺมจิตฺโต) “พระพุทธศาสนากบัธรรมาภิบาล”, ใน พุทธ

จักร,  (ปีท่ี ๖๑  ฉบบัท่ี  ๙  กนัยายน  ๒๕๕๐) :  ๖-๑๓. 
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๑) การมีส่วนร่วม ตอ้งน าอปริหานิยธรรม๕๕ มาก ากบัไว ้
๒) ความโปร่งใส สหธรรมิกสามารถตรวจสอบและติดตามผลได ้สงสัยอะไรตรวจสอบได้

ในท่ีประชุม(สาธุ/ตุณหี)มีกติกา ตรงไปตรงมา ไม่ทุจริตคอรัปชัน่ 
๓) เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ พระพุทธเจา้ทรงให้ตรวจสอบ(การปวารณา)ให้ว่ากล่าว

ตกัเตือน ไดเ้ห็นก็ดี ไดย้นิก็ดี ถามได ้ไม่วา่มีหลกัฐานหรือไม่ แมก้ระทัง่เพียงสงสัยก็ถามได ้และใน
ปวารณาสูตรพระพุทธเจา้ทรงตรัสมีใจความว่า บดัน้ีขอปวารณาเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะไม่ติ
เตียนกรรมใดๆท่ีเป็นไปทางกายวาจาของเราบ้างหรือ  น้ีทรงเปิดโอกาสให้ถาม ให้อภิปรายได ้
แสดงถึงความโปร่งใส แมใ้นราชธรรมทั้ง ๑๐ ประการ ก็เป็นการบอกวา่โปร่งใส  

๔) ความรับผิดชอบ ในหน้าท่ีท าอะไรแล้วต้องสนองตอบต่อสังคม พร้อมท่ีจะถูก
ตรวจสอบ มีอะไรต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้งชอบธรรม (อคติ ๔) 

๕) การใช้หลกัธรรมาธิปไตย การปกครองด้วยกฎหมาย ใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม ไม่
บงัคบัใช้ ๒ มาตรฐาน พระพุทธเจ้าทรงใช้หลกัพระธรรมวินัยเป็นตน้แบบโดยตรัสไวว้่า พระ
อานนท ์เม่ือเราล่วงไปแลว้ ธรรมวินยัท่ีเราแสดงไวแ้ลว้ บญัญติัไวแ้ลว้แก่พวกเธอทั้งหลาย จกัเป็น
ศาสดาของพวกเธอทั้งหลายแทนเราต่อไป ๕๖ 

สังคมประชาธิปไตยโดยธรรม จะสามารถจดัสมดุลในการต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์
ต่าง ๆ ในกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ได ้จึงจะเกิดความเจริญและความสงบสุขในสังคมประชาธิปไตย ตอ้ง
มีรากฐานบนหลกั ๔ ประการ คือ  

๑. ธรรมในสังคมในการต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อแบ่งปัน
ผลผลิตของสังคมท่ีหามาได ้ตามสิทธิอนัควรมิควรได ้ 

๒. การศึกษาหาความรู้อนัน ามาสู่การเพิ่มผลผลิตในสังคม ท่ีจะแจกจ่ายบ ารุงความสุขของ
คนในสังคมเพียงพอร่วมกนั  

๓. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีมีความรับผิดชอบในการเรียกร้องสิทธิแบ่งปัน
ผลประโยชน์นั้น  

๔. การมีใจยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น โดยไม่ใชอ้  านาจบาตรใหญ่ และยอมรับความเห็น
จากมติส่วนรวม  

 
 

                                                 
๕๕ ที.มหา. ๑๐/๖๘/๘๖; ๑๐/๗๐-๗๑/๙๐-๙๒;  องฺ.สตฺต. ๒๒/๒๐/๑๘;๒๓/๒๑/๒๑. 
๕๖ ที.ม. ๑๐/๑๔๑/๑๗๘.(มหาปรินิพพานสูตร). 
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๔.๓.๖ กฐินในฐานะพุทธเศรษฐศาสตร์ 
เม่ือมีชีวิตอยู่ก็จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั ๔ ซ่ึงเป็นขั้นพื้นฐาน จะเห็นไดจ้ากขอ้ปฏิบติั

ของพระภิกษุและสามเณร ท่ีเร่ิมตั้งแต่การรู้จกับริโภคปัจจยั ๔ ซ่ึงท่านถือเป็นศีลด้วย บางท่าน
อาจจะไม่ไดนึ้กว่าการบริโภคอาหารก็เป็นศีล แมใ้นท่ีสุดการบริโภคยาหรือเภสัชก็เป็นศีลเช่นกนั 
ตามหลกัความจริงแลว้เรียกวา่พระธรรมวนิยั ตอ้งท าความไวใ้นใจอยูเ่สมอวา่ปัจจยั ๔ นั้น พระพุทธ
องคใ์ห้ยึดถือเพียงเป็นส่ิงค ้าจุนชีวิต เป็นส่ิงจ าเป็นเบ้ืองตน้ของชีวิต เป็นส่ิงท่ีตอ้งอาศยัเล้ียงอตัภาพ
เพื่อบรรลุเป้าหมายอนัสูงสุดเท่านั้น (ปัจจยั แปลวา่ส่ิงค ้าจุนชีวติ) ๕๗ 

การใชส้อยเคร่ืองนุ่งห่มคือการบริโภคชนิดหน่ึงท่ีมีการใชว้ตัถุท่ีมีอยูใ่นโลกให้หมดไปเพื่อ
จุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงเหมือนการกินหรือรับประทานอาหาร ส าหรับพระภิกษุและสามเณรที
ถือว่าเป็นศีลหมายถึงการฉันหรือบริโภคโดยพิจารณาว่าบริโภคเพื่ออะไร จุดมุ่งหมายของการ
บริโภคเพื่อเจตจ านงท่ีแทจ้ริงหรือสูงสุดคืออะไร เรียกง่าย ๆว่า บริโภคดว้ยปัญญาซ่ึงจะท าให้เป็น
การบริโภคท่ีพอดีพอเหมาะ สมเหตุสมผล ภาษาธรรมเรียกว่า โภชเนมัตตญัํุตา (ความรู้จัก
ประมาณในการบริโภค) 

ความรู้จกัประมาณในการบริโภค(โภชเนมตัตญัํุตา) รู้จกักิน รู้จกัใชส้อยพอดี โดยรู้จกัใช้
สอยดว้ยปัญญา โภชเนมตัตญัํุตาแปลตามตวัวา่ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในการกิน ความหมาย
โดยรวมก็คือการใชส้อย การบริโภคเพราะปัจจยั ๔ เป็นทั้งเคร่ืองอุปโภคและเคร่ืองบริโภค 
 หลกัของการใชท้รัพย ์สุนทรภู่ไดก้ล่าวไวเ้ป็นค ากลอนอยา่น่าฟัง ดงัน้ี 

มีสลึกพึงบรรจบใหค้รบบาท  
อยา่ใหข้าดส่ิงของตอ้งประสงค ์
มีนอ้ยใชน้อ้ยค่อยบรรจง          
อยา่จ่ายลงใหม้ากจะยากนาน. 

การรู้จกับ ารุงร่างกาย มิใช่ปรนเปรอ การระวงัรักษาสุขภาพ การป้องกนัและบ าบดัโรค การ
รู้จกับริโภคปัจจยัส่ีและปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยใชปั้ญญาอยา่งท่ีเรียกวา่มี “โยนิโสมนสิการ” การ
ผลิตเพื่อสนองความตอ้งการนั้น ในพระพุทธศาสนามองเห็นเป็นความสัมพนัธ์กบัการค านึงถึงเร่ือง
ของการรักษาสุขภาพทางกายเพื่อด ารงอายไุวด้ว้ย โดยถือวา่เป็นส่วนประกอบอยา่งหน่ึงของชีวิตท่ีดี
ในระดบัทิฏฐธมัมิกตัถะ(ประโยชน์ปัจจุบนั)๕๘ ดงัตวัอยา่งพุทธโอวาทท่ีประทานแก่พระเจา้แผน่ดิน

                                                 
๕๗ ว.ิ ๔/๘๗/๑๐๖. 
๕๘อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับ

เศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ,  (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, ๒๕๔๔), หนา้ ๒๑๘. 
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แควน้โกศล ในองัคุตตรนิกาย ว่า “คนท่ีมีสติอยู่ตลอดเวลา รู้จกัประมาณในการบริโภค ย่อมมี
เวทนาเบาบาง แก่ชา้ ครองอายอุยูไ่ดน้าน”  

พระเจา้โกศลทรงใหเ้ด็กหนุ่มคนหน่ึงจ าคาถานั้นไว ้และคอยกล่าวในเวลาเสวยทุกคร้ัง เป็น
เคร่ืองเตือนพระสติให้ทรงยบัย ั้งไม่เสวยเกินประมาณ ต่อมาไม่นานนกัก็ทรงมีพระวรกายประปร้ีก
ระเปร่า ทรงสามารถวิง่ขบัจบัมา้จบักวางไดมี้พระด ารัสช่ืนชมพระมหากรุณาของพระพุทธเจา้วา่ ได้
ทรงอนุเคราะห์พระองค ์ทั้งดว้ยประโยชน์ท่ีมองเห็นและดว้ยประโยชน์ท่ีเลยสายตา  

พุทธด ารัสท่ีตรัสย  ้าอยู่เสมอก็คือ ค าแนะน าให้บริโภคส่ิงต่าง ๆ ดว้ยโยนิโสมนสิการ คือ 
รู้จกัพิจารณากินใชด้ว้ยค านึงถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้น ๆ เพื่อให้พอดีท่ีจะไม่เกิดโทษต่อสุขภาพ
หรือส่ิงแวดลอ้ม(โภชเนมตฺตํฺํุตา) แต่ให้เป็นคุณประ โยชน์ เป็นเคร่ืองส่งเสริมชีวิตท่ีดีงาม เช่น 
กินอาหารมิใช่เพื่อเห็นแก่สนุกสนานมวัเมา แต่เพื่อหล่อเล้ียงร่างกายใหเ้ป็นอยูผ่าสุก สามารถด าเนิน
ชีวิตท่ีดีงามประเสริฐได้  ใช้เส้ือ ผา้เคร่ืองนุ่งห่มท่ีอยูอ่าศยั เพื่อป้องกนัและบรรเทาหนาวร้อนลม
แดด คุม้ภยั พกัผ่อน ใช้ชีวิตส่วนตวั เป็นตน้ มิใช่เพื่อฟุ้งเฟ้อแข่งขนั หรือเมาเกียรติเมายศอวดข่ม
ใครๆ ผูใ้ดคุมตนให้ปฏิบติัไดต้ามท่ีปัญญาบอกอยา่งน้ี ท่านเรียกวา่มี นิสสรณปัญญา คือ มีปัญญาท่ี
ท าชีวิตให้เป็นอิสระ หรือมีปัญญาพาไปสู่ความรอด หรือมีปัญญาส าหรับปลดปล่อยตวัเป็นอิสระ 
ถา้สามารถปลดปล่อยตวัใหเ้ป็นอิสระไดแ้ลว้ ก็นบัวา่มีความพร้อม หรือมีคุณสมบติัพื้นฐานท่ีจะไป
ช่วยปลดปล่อยผูอ่ื้นต่อไปไดอ้ยา่งดี เม่ือชีวติเป็นอิสระปลอดโปร่ง ปราศจากส่ิงบีบคั้น ก็ยอ่มเก้ือกูล
แก่การท่ีอายจุะด ารงอยูไ่ดย้นืนาน 

ปัจจยัเป็นเคร่ืองท่ีช่วยให้ชีวิตเป็นอยู่และสังคมด าเนินไปได ้ตลอดจนเจริญงอกงามยิ่งข้ึน 
วตัถุเหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงจ าเป็น จะมองขา้มความส าคญัไปไม่ได ้แต่จะตอ้งแสวงหาวตัถุเหล่านั้นมา
บ ารุงเล้ียงชีวติโดยวธีิท่ีถูกตอ้ง 

นอกจากน้ีแลว้มองในด้านสังคม รูปแบบท่ีเป็นส่วนเพิ่มหรือบริวารกฐินเป็นการแบ่งปัน
การกระจายผลประโยชน์ เป็นการเกล่ียหรือกระจายรายไดร้ะบบเศรษฐกิจไปในทอ้งถ่ินท่ีขาด
แคลน หรือไปยงับุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีขาดแคลน(ช่วงแรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ถึงข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน 
๑๒ เศรษฐกิจแพร่สะพดัเก่ียวกบัการทอดกฐินอย่างต ่า ห้าร้อยล้านบาท)๕๙ ทั้งน้ีตอ้งอยู่ภายใต้
เง่ือนไขหรือตอ้งประกอบ คือตอ้งมีความพึงพอใจ เต็มใจมุ่งมัน่ มีความเอิบอ่ิมมีความภูมิใจ มีความ
ปีติ อ่ิมใจ ช่ืนใจกบัการท าทานของตน และทั้งน้ีวตัถุทานตอ้งไดม้าดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไดม้า
เพราะการประกอบอาชีพโดยสุจริตเป็นสัมมาอาชีวะ ไม่ใช่ไดม้าเพราะการคดโกงทุจริต เบียดบงัคอ

                                                 
๕๙ขอ้มูลจากหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ๒๕๕๑ ฉบบัวนัท่ี ๕/๔/๒๕๕๒ หนา้ ๑๒. 
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รับชัน่คนอ่ืนมาให้ทาน ทานอยา่งนั้นอาจเป็นการสร้างบาปมากข้ึน เพราะเป็นทานเพื่อหลอกลวง 
คือหลอกลวงประชาชนใหเ้ช่ือตนไดส้นิทใจมากข้ึน ใหป้ระชาชนเขา้ใจวา่ตนเป็นคนดี เป็นคนใจบุญ  

ปัจจุบนั มนุษยก์ าลงัไขวเ้ขวสับสน ชีวิตและสังคมขาดจุดหมาย ผูค้นหลงผิดพลิกกลบัน า
ปัจจยัเป็นจุดหมาย กลบัตอ้งการมีชีวติอยูเ่พื่อการเสกบริโภควตัถุมนุษยศึ์กษาเล่าเรียนเพียงเพื่อให้มี
ความสามารถมากข้ึนในการท่ีจะหาวตัถุมาเสพบริโภคบ ารุงบ าเรอความสุขของตน แทนท่ีจะมีวตัถุ
บริโภคเพื่อจะไดส้ามารถพฒันาชีวติใหเ้ขา้ถึงส่ิงท่ีดีงามยิ่งข้ึนไป แทนท่ีจะใชเ้งินทองเป็นฐานท่ีเอ้ือ
ต่อการศึกษาพฒันาชีวิต กลบัศึกษากนัไปเพื่อให้สามารถหาเงินได้เก่ง การศึกษากลายเป็นเพียง
เคร่ืองมือพฒันาความสามารถท่ีจะหาส่ิงเสพบริโภค แทนท่ีว่าการศึกษาจะเป็นหน้าท่ีของชีวิตซ่ึง
เม่ือเรามีวตัถุมาเก้ือหนุนเอ้ืออ านวยโอกาสแลว้ เราจะไดส้ร้างสรรคพ์ฒันาชีวิตและสังคมท่ีดีมีสันติ
สุขนั้นใหส้ าเร็จ๖๐ 

ปัจจุบนัน้ีกระแสโลกาภิวตัน์แห่งระบบแข่งขนัเชิงธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ทางวตัถุ ก าลงัมี
อิทธิพลรุนแรงมากยิ่งข้ึน ประสานควบคู่ไปดว้ยกนักบักระแสบริโภคนิยม ท่ีคนส่วนใหญ่มุ่งหวงั
ความสุขจากการเสพวตัถุ สังคมไทยก็มีลกัษณะทัว่ไปท่ีท าใหเ้ห็นวา่ก าลงัไหลไปตามกระแสโลกาภิ
วตัน์แห่งระบบการแข่งขนั และบริโภคนิยมน้ี 

ในยคุของวฒันธรรมบริโภค นกัเศรษฐศาสตร์สมยัปัจจุบนัมกัสนใจแต่เร่ืองการบริโภค ซ่ึง
น าไปสู่ความพอใจในระดบัหน่ึง แต่ความตอ้งการของมนุษยน์ั้นไร้ขอบเขต ดงันั้นจึงดั้นดน้หาทาง
ท่ีจะน ามาซ่ึงความพอใจ ความสมอยาก และเม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง อีกไม่นานความ
ตอ้งการหรือความอยากใหม่ ๆ ก็เกิดข้ึนอีก จึงตกอยูใ่นสภาพท่ีตอ้งด้ินรนขวนขวายใหม่อีกเป็นวฏั
จกัรหมุนเวียนอยู่อย่างน้ี ความตอ้งการทางเศรษฐกิจน าไปสู่อุปทาน และอุปทานน าไปสู่อุปสงค ์
เม่ืออุปสงค์ได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจไม่คงทน จึงเห็นได้ว่า ความตอ้งการของมนุษย์
นั้นเองท่ีท าใหเ้กิดการกระตุน้ของกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจ จึงตรงกนัขา้มกบัหลกัมตัตญัํุตาใน
พระพุทธศาสนาอยา่งส้ินเชิง 

อยา่งไรก็ตาม นกัเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายมิไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัความตอ้งการทางดา้น
คุณภาพของมนุษยชาติ ความอยากต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่ความทุกข์มิใช่เร่ืองท่ีนกัเศรษฐศาสตร์ตอ้ง
ใส่ใจในโลกของระบบเศรษฐกิจแห่งเงินตรา และการตลาด ไม่มีอะไรส าคญักว่าการสนองความ
อยากของมนุษยท่ี์จะให้ไดม้าซ่ึงความพอใจสุดขีดและก าไรสูงสุด แต่ก็น่าเสียใจท่ีวา่เป้าหมายทาง
เศรษฐกิจสองอยา่งน้ีมกัปรากฏเป็นความจริงข้ึนมาภายใตเ้ง่ือนไขท่ียอมรับกนัไม่ได ้

                                                 
๖๐อภิชยั พนัธเสน,วิวัฒนาการทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ, อา้งแลว้, 

หนา้ ๔๘๙- ๔๙๐. 
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การบริโภคน้ีเป็นจุดสุดยอดของเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยน์ั้นจุดสุด
ยอดอยู่ท่ีการบริโภค เศรษฐศาสตร์แบบยุคอุตสาหกรรมกบัเศรษฐ ศาสตร์แบบพุทธ จะให้
ความหมายของการบริโภคไม่เหมือนกนั การบริโภคเป็นการบ าบดัหรือสนองความตอ้งการอนัน้ี
แน่นอน อาจจะพูดในแง่เศรษฐศาสตร์ว่า การบริโภค คือ การใช้สินคา้และบริการบ าบดัความ
ตอ้งการ เพื่อให้เกิดความพอใจ น่ีคือค าจ ากดัความของเศรษฐศาสตร์แบบยุคอุตสาหกรรม บ าบดั
ความตอ้งการเพื่อใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ แลว้ก็จบ 

ส่วนเศรษฐศาสตร์แบบพุทธบอกวา่ การบริโภค คือการใช้สินคา้และบริการบ าบดัความ
ตอ้งการ เพื่อให้ไดรั้บความพอใจ โดยเกิดคุณภาพชีวิตข้ึน หมายความว่าการบริโภคจะตอ้งมี
จุดหมายท่ีตระหนกัรู้ ไม่ใช่เพียงเพื่อบริโภคให้พอใจ แต่ตอ้งมองเห็นดว้ยปัญญาว่าบริโภคเพื่อ
ประโยชน์อะไร ใชท้พัยากรท่ีมีจ ากดัแต่ให้เกิดคุม้ค่าต่อคุณภาพชีวิตมากท่ีสุดทั้งตนเองและสังคม 
นัน่คือ หลกัสามคัคี เมตตา มุทิตา สันโดษ โภชเนมตัตญัํุตา ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นเน้ือเดียวกนัเสมอ
โดยอตัโนมติั เรียกวา่บูรณาการซ่ึงมีลกัษณะอยูใ่นเร่ืองกฐินดว้ย 

การไดรั้บความพึงพอใจแลว้ตอ้งให้มีผลเกิดทางคุณภาพชีวิตตามมา ฉะนั้น การบริโภคก็
ตอ้งมีความมุ่งหมายวา่เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพชีวิต น้ีก็เป็นแง่หน่ึงท่ีต่างกนัระหวา่งเศรษฐศาสตร์แบบยุค
อุตสาหกรรมกบัเศรษฐศาสตร์แบบพุทธ ซ่ึงจะเห็นลีลาการบริโภคแบบน้ีไดใ้นการอนุญาตให้ใชผ้า้
จีวร (ในเร่ืองกฐินเป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งในหลาย ๆ ตวัอยา่งทางพระพุทธ ศาสนา) ใชส้อยหรือบริโภค
เพื่อจุดประสงคท์างคุณภาพชีวติ๖๑ 

เร่ืองหน่ึงคือสันโดษซ่ึงเป็นประเด็นท่ีเช่ือมโยงอยูใ่นเร่ืองกฐิน ผูบ้ริหารประเทศไทยเคยมี
ปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองสันโดษ ความสันโดษน้ีก็เก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพชีวิต เก่ียวกบัเร่ืองความตอ้งการ
ของมนุษย ์ขอแยกเป็นความตอ้งการประเภทท่ี ๑ และความตอ้งการประเภทท่ี ๒ 

ตามธรรมดาท่ีเห็นกนัง่าย ๆ ก็คือ ถา้คนใดสันโดษ ความตอ้งการของเขาก็นอ้ยกวา่คนไม่
สันโดษ อนัน้ีเป็นธรรมดาแท้ๆ  แต่ในกรณีท่ีถูกตอ้ง ความสันโดษก็คือ ไม่มีความตอ้งการเทียม ไม่
เห็นแก่ความตอ้งการประเภทเสพส่ิงปรนเปรอตน แต่มีความตอ้งการคุณภาพชีวิต การท่ีเขา้ใจ
ความหมายของสันโดษผิดพลาด ก็เพราะไม่ไดแ้ยกเร่ืองความตอ้งการคนท่ีมีความสันโดษนั้น ยงั
ตอ้งมีความตอ้งการคุณภาพชีวติดว้ย จึงจะเป็นความหมายท่ีถูกตอ้ง จุดท่ีพลาดก็คือ เม่ือไม่รู้จกัแยก
ประเภทความตอ้งการ ก็เลยพูดคลุม ปฏิเสธความตอ้งการไปเลย คนสันโดษก็เลยกลายเป็นคนท่ีไม่
ตอ้งการอะไร อนัน้ีเป็นความผดิพลาดขั้นท่ีหน่ึง 

                                                 
๖๑เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๔๔-๔๕, ๕๐๑-๕๖๘. 
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เร่ืองความสันโดษ มีความเช่ือกนัวา่ คนไทยสันโดษ๖๒ แต่มีงานวิจยัแสดงผลออกมาวา่ คน
ไทยมีค่านิยมบริโภคมาก๖๓ ในความเป็นจริงแลว้ สองอยา่งน้ีไปกนัไม่ได ้ ซึงมีขดัแยง้กนัในตวั มี
ความเช่ือวา่คนไทยน้ีสันโดษ แต่พร้อมกนันั้นก็มีผลงานวิจยัออกมาวา่ คนไทยมีค่านิยมบริโภคมาก 
ถา้คนไทยสันโดษ คนไทยจะไม่สามารถมีค่านิยมบริโภค ถา้คนไทยมีค่านิยมบริโภค คนไทยจะไม่
สามารถสันโดษ ฉะนั้นจะตอ้งผิดอย่างใดอย่างหน่ึง จึงเห็นว่าการทอดกฐินกลายเป็นผลบุญท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีวดัผลสัมฤทธ์ิทางจ านวนเงินมากๆพร้อมกบัพิธีกรรมท่ีไม่เกิดสาระทางปัญญา 

มีค  ากล่าวว่า คนไทยสันโดษ ท าให้ไม่กระตือรือร้น ไม่ขวนขวาย ไม่ด้ินรน ท าให้
ประเทศชาติไม่พฒันา อีกดา้นหน่ึงวา่ คนไทยมีค่านิยมบริโภค คนไทยไม่ชอบผลิต ก็ขดัขวางการ
พฒันาเช่นเดียวกนั สรุปวา่ มองแง่หน่ึงคนไทยสันโดษ ก็ขดัขวางการพฒันา อีกแง่หน่ึง คนไทยมี
ค่านิยมบริโภค ก็ขดัขวางการพฒันา แต่ท่ีแน่ ๆก็คือ การท่ีเร้าความตอ้งการให้ชอบบริโภคมาก ไม่
จ  าเป็นจะตอ้งท าใหเ้กิดการผลิตมากเสมอไป  

ฉะนั้น การท่ีมีความเช่ือกนัในช่วงหน่ึงวา่ จะตอ้งเร้าความตอ้งการให้คนอยากบริโภคให้
มาก จึงจะท าให้คนพฒันาประเทศชาติไดส้ าเร็จ แต่ปรากฏผลวา่ คนไทยมีค่านิยมบริโภคมาก โดย
ไม่ชอบผลิต กลบัท าให้เกิดผลเสียต่อการพฒันาประเทศชาติหนกัลงไปอีก เพราะมีอะไรก็จะกินจะ
ใชจ้ะซ้ือ แต่ไม่รู้จกัท า ประเทศอ่ืนเจริญอย่างไร ๆ มีอะไรใช้อย่างไร ก็อยากจะมีจะใชบ้า้ง แลว้ก็
ภูมิใจท่ีมีใช้ตามอยา่ง แต่ไม่ภูมิใจท่ีจะท า(ผลิต)ให้ไดอ้ย่างเขา น่ีแหละคือค่านิยมท่ีขดัขวางการ
พฒันาเป็นอยา่งมาก เป็นเคร่ืองส่อแสดงวา่การเร้าความตอ้งการโดยไม่เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย์
ใหถู้กตอ้งนั้น จะไม่น าไปสู่ผลท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

การท่ีเร้าค่านิยมบริโภคตอ้งการให้คนบริโภคมากไม่จ  าเป็นตอ้งท าให้เกิดการผลิตข้ึน แต่
จะท าให้เกิดความฟุ้งเฟ้อ การกูห้น้ียืมสิน ทุจริต เพื่อการบริโภคไดม้าก เป็นการพฒันาท่ีผิดพลาด
อยา่งยิ่ง เป็นไปไดไ้หมวา่ คนไทย (สมยัหน่ึง) อาจจะสันโดษจริง และคนไทย (อีกสมยัหน่ึง) ก็มี
ค่านิยมบริโภคมากจริง โดยท่ีคนไทยเปล่ียนนิสัย เคล่ือนจากความสันโดษมาสู่การมีค่านิยมบริโภค 
ถา้เป็นอยา่งน้ีก็หมายความวา่ การน าน าระบบเศรษฐกิจ หรือเศรษฐศาสตร์แบบตะวนัตกเขา้มาใชใ้น
ประเทศไทยนั้น ไดน้ ามาใชอ้ยา่งผดิพลาด ท าใหเ้กิดผลเสีย 

ในความเป็นจริง ถา้คนไทยมีความสันโดษก็เป็นโอกาสวา่ สามารถใชส้ันโดษนั้นเป็นฐาน 
แลว้ส่งเสริมให้เกิดการผลิตข้ึน คือเดินหนา้จากความสันโดษนั้นมาต่อเขา้กบัการผลิต เหมือนอยา่ง
ประเทศตะวนัตกเม่ือเร่ิมยคุอุตสาหกรรมใหม่ๆ ก็เร่ิมความเจริญทางอุตสาหกรรมดว้ย work ethic ท่ี

                                                 
๖๒เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๕๖๘-๕๖๙. 
๖๓เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๕๙๖ – ๖๐๕. 
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เรียกว่า Protestant ethic ระบบจริยธรรมโปรเตสแตนต์น้ีสอนฝร่ังให้รักงานมีความเป็นอยู่แบบ
สันโดษให้ประหยดั ให้เป็นอยู่อย่างมธัยสัถ์ใช้จ่ายเขียมท่ีสุด คุม้ค่ามากท่ีสุดตามความจ าเป็นต่อ
คุณภาพชีวติ ไม่หาความเพลิดเพลินหรือฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เม่ือมีรายได ้ก็เก็บออมไว ้เพื่อน าเงินท่ีเก็บ
ออมไวม้าลงทุนต่อไป เพื่อจะไดผ้ลิตให้มากข้ึน ฉะนั้น คนในยุคท่ีเรียกวา่ปฏิวติัอุตสาหกรรมใน
ตะวนัตกนั้น จะมีความเป็นอยู่อยา่งสันโดษ แต่มีความตอ้งการในการผลิตมาก ก็จึงหันเหแรงงาน
ของตวัเอง แทนท่ีจะใชใ้นการบริโภค ก็น ามาใชใ้นการผลิต เพื่อสร้างสรรคพ์ฒันาให้เกิดความเจริญ
ทางอุตสาหกรรม 

โดยนยัน้ีก็หมายความวา่พุทธปรัชญา(โดยเฉพาะในเร่ืองกฐิน)สอนให้มีความสันโดษ ไม่
ชอบฟุ้งเฟ้อ ไม่หลงค่านิยมในการบริโภค รู้จกัประหยดั ใชน้อ้ย ปลุกเร้าความตอ้งการอีกดา้นหน่ึง
เติมหรือผนวกเขา้มา คือสร้างนิสัยรักงาน และความอยากท าให้ส าเร็จข้ึนมา จะท าให้เกิดการผลิต
ข้ึนได ้ท าใหบ้รรลุผลคือความเจริญทางอุตสาหกรรม 

ฉะนั้น สันโดษนั้นถา้เขา้ใจให้ถูกตอ้ง คือวา่ตดัความตอ้งการคุณค่าเทียม ตดัความตอ้งการ
ส่ิงเสพปรนเปรอตน แต่กลับมีความต้องการคุณภาพชีวิตซ่ึงจะต้องหนุนเสริมข้ึนไป เพื่อจะได้
ประหยดัแรงงานและเวลาท่ีจะสูญเสียไปในการท่ีจะปรนเปรอ แลว้น าแรงงาน และเวลานั้นไปใช้
ในการท างานปฏิบติัหนา้ท่ี สันโดษมีความมุ่งหมายอยา่งน้ี น้ีก็เป็นเร่ืองเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์
จึงช้ีใหเ้ห็นสันโดษไดใ้นลีลาเร่ืองกฐินซ่ึงเป็นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธนั้น ตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการแห่งเหตุปัจจยั อยา่งครบวงจร 
การท่ีจะสอดคลอ้งกบักระบวนการแห่งเหตุปัจจยัอยา่งครบวงจร ก็ตอ้งเป็นไปโดยสัมพนัธ์ดว้ยดี 
กบัรูปประกอบทุกอย่างในระบบการด ารงอยู่ของมนุษย  ์ ในการด ารงอยู่ของมนุษยน์ั้นจะตอ้ง
ประสานเก้ือกูลกนั หมายความวา่องคป์ระกอบเหล่าน้ีประสานกนัดว้ย และเก้ือกูลต่อกนัดว้ย ใน
การด ารงอยูร่่วมกนัและก็เดินไปดว้ยกนั ฉะนั้น พฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของมนุษยต์ามแนวพุทธ 
จะตอ้งเป็นไปในทางท่ีไม่เบียด คือ ไม่ท าให้เสียคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่ให้เป็นไปในทางท่ี
พฒันาคุณภาพชีวิต เสริมคุณภาพชีวิตนั้น น้ีเป็นการไม่เบียดเบียนตน และไม่ก่อความเดือดร้อนแก่
สังคม และไม่ท าใหเ้สียคุณภาพของระบบส่ิงแวดลอ้ม 

เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธนั้น เป็นเศรษฐศาสตร์มชัฌิมาปฏิปทา (โดยเฉพาะเร่ืองราวกฐิน) ท่ี
เนน้คุณภาพชีวิต ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นอนัรวมถึงส่ิงแวดลอ้มดว้ยเศรษฐศาสตร์
แนวพุทธส่งเสริมให้คนบริโภคดว้ยปัญญา ตรงกนัขา้มกบัการบริโภคในยุคสมยัน้ีท่ีถูกขบัเคล่ือน
ดว้ยการโฆษณาและกลยุทธ์ทางการตลาด ลทัธิบริโภคนิยมก่อให้เกิดการบริโภคอย่างไร้ขอบเขต 
ท าให้คนบูชาเงินและวตัถุ น ามาสู่การแย่งชิงทรัพยากรและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาก จน
ละเลยจรรยาบรรณและศีลธรรม โลกประสบกบัวกิฤติศรัทธาต่อระบบความโปร่งใสของขอ้มูลทาง
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การเงินของบริษทัยกัษ์ใหญ่ หลงัจากปัญหาความอ้ือฉาวทางการเงินของ เอนรอน และเวิลด์คอม 
อยา่งเมืองไทย ก็มีกรณี รอยเนท เกิดข้ึน  

จะเห็นไดว้า่ความคิดทางศาสนายอ่มไม่อาจกา้วพน้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของแต่
ละยุคสมยัไปได ้ในกรณีท่ีกล่าวมาแลว้แสดงให้เห็นวา่แมค้วามคิดเห็นในทางศาสนาก็จ  าเป็นตอ้ง
ปรับแกใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง มิฉะนั้นสถานบนัศาสนาเองอาจจะประสบปัญหาได้
เช่นกนั แต่ตอ้งด าเนินการไปด้วยด้วยปัญญา การท่ีจะสืบทอดหรือปรับปรุงแกไ้ข หลกัการส าคญั
จะต้องเข้าใจความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของตัวประเพณีนั้นเป็นล าดับแรกก่อน นอกจากตัว
ความหมายท่ีเป็นสาระส าคญัแลว้ ก็จะตอ้งรู้จกัรูปแบบของประเพณีนั้นดว้ย๖๔ 

ถา้มองในแง่ทฤษฎีการกระจายผลผลิต (Distribution theory) การทอดกฐินตามพระพุทธา
นุญาตแท ้(จริง) และลกัษณะประยุกตใ์นปัจจุบนั ก็เป็นกระบวนการพุทธเศรษฐศาสตร์มีแน่ชดัอยู่
แล้ว เพราะจากจุดยืนเบ้ืองตน้ของลกัษณะกฐินท่ีปรารถนาจะให้ทุกคน (ทุกรูป) มีความสะดวก 
ความสุขโดยไม่มีการเบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น ความทุกขท์ั้งมวลเกิดอยูใ่นสังคมสหธรรมิกจะตอ้ง
ไดรั้บการบรรเทาโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทุกขเวทนาอนัเกิดจากการไดรั้บปัจจยัส่ีท่ีไม่
พอเพียง (เช่น มีผา้นุ่งผา้ห่มเก่าสุด....) ท าให้ไม่สามรถด ารงสภาวะความเป็นมนุษย์ท่ีจะช่วย
ประคบัประคองตนเองให้ด าเนินชีวิตไปตามเส้นทางสายกลาง(มชัฌิมาปฏิปทา)ได ้ถ้าหากจะยืม
ความคิดและค าพูดจากเศรษฐศาสตร์แบบอารยธรรมตะวนัตกมาอธิบายในมุมพุทธเศรษฐศาสตร์(ท่ี
ปรากฏเน้ือหาอยูใ่นเร่ืองกฐิน)ก็อาจกล่าวไดว้า่ (๑) การไดรั้บปัจจยัส่ีท่ีเพียงพอแก่ด ารงชีพเป็นสิทธิ
อนัชอบธรรมของมนุษยทุ์กคน (๒) การไดรั้บนอ้ยกวา่นั้นก็จะเกิดเป็นทุกข ์(๓) การไดรั้บมากกว่า
นั้น(โดยไม่มีจุดพอเพียง-พุทธถือวา่)ก็จะก่อใหเ้กิดตณัหาและเป็นปัญหาตามมาไดเ้ช่นกนั 

มรรคคือ วิถีชีวิตของชาวพุทธนั้นมีองค์ประกอบอยู่ขอ้หน่ึง คือสัมมา อาชีวะ ซ่ึงแปลว่า 
การเล้ียงชีพชอบ ในเม่ือสัมมาอาชีวะน้ีเป็นองค์ประกอบอยู่ขอ้หน่ึงในมรรคหรือวิถีชีวิตของชาว
พุทธ น้ีเป็นลกัษณะเศรษฐศาสตร์แบบพุทธ  

ดงันั้นทฤษฎีการกระจายผลผลิตของพุทธเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะในขอบเขตกฐินเป็น
ตวัอยา่งนั้นไม่ใช่เนน้อยูก่บัความสามารถในการผลิต แต่ตอ้งข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นในการด ารงชีวิต
ดว้ย ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยกบัแนวคิดของฝ่ายสังคมนิยมและแนวรัฐสวสัดิการ (welfare state) แต่ท่ี
ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ ทั้ งสองความคิดดังกล่าวพยายามจะก้าวออกให้พน้จากความคิดแบบ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกั แต่ก็กา้วไม่พน้อารยธรรมท่ีจมอยูก่บัการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน (self-
interest) ซ่ึงฝังรากลึกในอารยธรรมตะวนัตก จนมีการกล่าวอา้งกนัทัว่ไปว่าความเห็นแก่ตวัเป็น

                                                 
๖๔เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๒๓-๑๒๔. 
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สัญชาตญาณของมนุษยต์ามธรรมชาติโดยทัว่ไป แต่ลกัษณะดงักล่าวก่อให้เกิดความขดัแยง้ภายใน
ของระบบสังคมนิยมและแนวรัฐสวสัดิการหลายปรการ๖๕ 

หลกัอีกอย่างหน่ึงท่ีมาสนบัสนุนเรียกว่าสันโดษหมายถึงความพอใจในปัจจยั ๔ คือ จีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร ตามมีตามได้ มีฉันมีใช้พอให้อยู่ได้ พอให้สนองความ
ตอ้งการของชีวิต เม่ือมีปัจจยั ๔ พอเป็นอยูไ่ดแ้ลว้ไม่ลุ่มหลงมวัเมาอยู่กบัการเสพบริโภค ก็น าเวลา 
แรงงาน และความคิด ไปอุทิศให้แก่การศึกษา พฒันาชีวิต การท ากิจหนา้ท่ี การงาน และการเพียร
สร้างสรรคก์ุศลธรรมหรือส่ิงท่ีดีงามใหเ้ตม็ท่ี 

การฝึกฝนพฒันาตนเก่ียวกับปัจจยัส่ีนั้นมีสาระท่ีพึงปฏิบติัตามหลักอินทรียสังวร โภช
เนมตัตญัํุตา และสันโดษ 

การฝึกหรือศึกษาในหลกัธรรมเหล่าน้ี มิใช่เฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นท่ีควรปฏิบติั 
แมแ้ต่บรรดาคฤหสัถ ์ก็สามรถน ามาใชป้ระโยชน์ เพื่อใหชี้วติและสังคมเจริญงอกงามอยา่งถูกตอ้ง 

ในยคุกระแสโลกาภิวตัน์ การแบ่งเป็นขั้วระหวา่งโลกแห่งวตัถุนิยมและเทคโนโลยีกบัโลก
แห่งความเคร่งศาสนาจารีตและพระเจา้ ซ่ึงมีผูต้ ั้งฉายาวา่ McWorld กบั Jihad ทั้งสองสุดขั้วน้ีสร้าง
ความบอบช ้าต่อผูบ้ริสุทธ์ิมากต่อมากมายโดยเจตนาและไม่ตั้งใจ 

ความคิดวตัถุนิยมแบบสุดขั้วท่ีเห็นวา่ พฤติกรรมและชะตากรรมทั้งหมดของคน ถูกก าหนด
โดยยีนซ่ึงอยูใ่นเซล ส่วนจิตใจก็เป็นเร่ืองของปรากฏการณ์ทางชีวเคมีของกอ้นเน้ือท่ีเรียกวา่สมอง
แมแ้ต่ความเช่ือเร่ืองพระเจา้ก็ถูกปลูกฝังมาอยูใ่นโครง สร้างของสมองตั้งแต่เกิด (ตามความคิดทาง
วตัถุนิยม) 

ความคิดวตัถุนิยมแบบสุดขั้วในกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีกล่าวมานั้นไดเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การแผข่ยายระบบทุนนิยมใหค้รอบคลุมทัว่ทั้งโลกอยา่งไม่มีขอบเขตในนามการคา้เสรี ยิ่งโลกเขา้สู่
โลกาภิวตัน์แบบเศรษฐกิจเสรีมากเท่าไร ผูค้นก็ยากจนมากข้ึนเท่านั้น พร้อม ๆ กบัช่องว่างท่ีถ่าง
กวา้งข้ึนระหวา่งคนรวยกบัคนจน 

การแข่งขันแย่งชิงและด้ินรนปกป้องผลประโยชน์ในยุคโลกาภิวตัน์นับ วนัจะดุเดือด
เขม้ขน้มากข้ึน ผลตามมาก็คือผูค้นเกิดความเครียดความวิตกกงัวลมากข้ึน ควบคู่ไปกบัความโกรธ
เกลียดชิงชงัพร้อมท่องคาถา”ไม่ยุติธรรม” ซ่ึงไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบถึงผูอ่ื้นเท่านั้น หากยงัสุม
จิตใจตนเองให้ร้อนรุ่มไปดว้ย ซ่ึงเป็นความเร่าร้อนในระดบัจิตวิญญาณท่ีแพร่หลายไปทุกหนทุก
แห่งดว้ยความผนัผวนปรวนแปรอยา่งรวดเร็ว ท่ีบริโภคนิยมระบาดไปถึง 

                                                 
๖๕เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๒๒. 
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กระแสโลกาภิวตัน์ท าให้เกิดความต้องการท่ีสวนทางกันและท าให้ผูค้นมีความขดัแยง้
ภายในตนเองมากยิ่งข้ึน นบัวนัจะเพิ่มข้ึนเพราะตอ้งการ ๒ ส่ิงท่ีสวนทางกนั เช่น ตอ้งการทั้งความ
สะดวกสบายจากวตัถุและความสงบสุขในจิตใจ (กล่าวอีกนยัหน่ึงตอ้งการทั้งเงินและพระเจา้) อยาก
อนุรักษธ์รรมชาติแต่ก็อยากไดเ้ข่ือน (หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์) ตอ้งการเป็นไทยและเทศพร้อมกนั  

ส าหรับพระภิกษุและสามเณรนั้นมีหลกัอยูว่า่ ให้เป็นอยูง่่ายอาศยัปัจจยั ๔ พอเล้ียงชีพ ตอ้ง
ใหบ้ริโภคดว้ยปัญญาเพราะฉะนั้นจึงมีบทพิจารณาให้ท่องซ่ึงภาษาทางการเรียกวา่ ตงัขณิกปัจจเวก
ขณะ ให้ท่องบทท่ีพิจารณาอาหาร เพื่อให้มีสติ ฉันโดยรู้ตวัว่าท่ีฉันน้ีเพื่อสนองความต้องการท่ี
แทจ้ริงของชีวติ ไม่ใช่เพียงเพื่อเอร็ดอร่อย โกเ้ก๋ เพื่อเตือนสติไวเ้สมอๆ โดยสวดบทพิจารณานั้นใน
เวลาจะเร่ิมฉนั พิจารณาปัจจยั ๔ ในขณะท่ีบริโภค แต่ในกรณีท่ีบางทีเผลอไปก็พิจารณายอ้นหลงั
เป็นการทบทวนและเตือนตนเอง เรียกวา่ อตีตปัจจเวกขณะ แปลว่าการพิจารณาส่วนอดีต (ส่วนท่ี
ล่วงไปแลว้) 

การพิจารณาปัจจยั ๔ ถือเป็นเร่ืองส าคญั เพราะชีวิตความเป็นอยูข่องทุกคนตอ้งเก่ียวเน่ือง
ดว้ยปัจจยั ๔ ท่านจึงสอนให้บริโภคใชส้อยปัจจยั ๔ พิจารณาดว้ยปัญญาไม่บริโภคดว้ยตณัหา 

บริโภคดว้ยตณัหาก็คือ บริโภคเพื่อเสพรส เพื่อมุ่งเอร็ดอร่อย คือสนองความรู้สึกชอบใจ ไม่
ชอบใจใหเ้กิดทุกข ์เป็นการสนองตณัหาซ่ึงอยากบ ารุงบ าเรอตา หู จมูก ล้ิน กาย ถา้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม
ก็มุ่งความสวยงาม ความโกเ้ก๋ ตลอดจนประกวดประขนัแข่งฐานะกนั น าอาหาร น าเคร่ืองนุ่งห่ม น า
ท่ีอยู่อาศยัเป็นเคร่ืองอวดแสดงฐานะ ลกัษณะอย่างน้ี ไม่ได้เป็นเคร่ืองแสดงการมีคุณภาพชีวิต มี
ฐานะเศรษฐกิจดี มีอาหารการกินอยา่งดี มีมาตรฐานการครองชีพสูง แต่กินอาหารแลว้ไม่ไดคุ้ณภาพ
ชีวิต เป็นการกินท่ีไม่ฉลาดการมีมาตรฐานการครองชีพสูงไม่ได้เป็นหลกัประกนัว่าจะมีชีวิตท่ีดี 
เพราะ ฉะนั้นจึงตอ้งมาทบทวนกนัใหม่วา่ชีวติดีอยูท่ี่อะไร เพราะด าเนินชีวิตผิด เป็นอยูผ่ิดธรรมชาติ 
เกิดเป็นโรค แมก้ระทัง่ประเทศเจริญไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่จะท าให้คนมีสุภาพดี ซ่ึงเป็นดา้นหน่ึง
ของคุณภาพชีวติ 

ชีวติพระสงฆท่ี์ท่านน าหลกัธรรมมาปฏิบติัเพื่อเป็นแบบอยา่งต่อสังคมโลก พระผูมี้พรรษา
มากๆ ก่อนฉนัจะสวดพิจารณาอาหารก่อน ความจริงนั้นสติตอ้งเป็นไปในเวลาฉนัตลอดเวลา เพราะ
ชีวิตของพระก็เพื่อประพฤติพรหมจริยะ คือด าเนินตามอริยมรรค รวมทั้งการบ าเพญ็ไตรสิกขา เพื่อ
จะไดมี้ก าลงัท ากิจหนา้ท่ีฝึกฝนพฒันาชีวติท่ีดีงาม 

สาระส าคญัก็คือ การรับประทานอาหารเป็นเคร่ืองเก้ือหนุน ช่วยให้มีเร่ียวแรงก าลงัเพื่อจะ
ไดท้  ากิจ ท าหนา้ท่ี ศึกษาเล่าเรียน ท างาน บ าเพญ็สมณธรรม สั้น ๆ วา่บริโภคอาหารเพื่อเป็นเคร่ือง
เก้ือหนุนใหด้ าเนินท่ีดีพฒันาตนเอง และท าส่ิงท่ีดีงามไดย้ิง่ข้ึนไป 
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วตัถุประสงคข์องการรับประทานอาหาร ซ่ึงพระจะตอ้งพิจารณาทุกคร้ังในเวลาฉนั เพื่อให้
เขา้ใจและรักษาวตัถุประสงคข์องการฉนัให้ถูกตอ้ง ตรงตามคุณค่าท่ีแทข้องอาหาร เป็นศีลเบ้ืองตน้
ของพระ ซ่ึงท่านใหฝึ้กกนัตั้งแต่มาอยูว่ดั โดยใหท้่องบทพิจารณาไว ้แลว้เวลาฉนัก็พิจารณาอยา่งน้ี 

เพราะฉะนั้น การกินด้วยปัญญาจึงมีช่ือว่าการ กินพอดี เรียกเป็นภาษาพระว่า ความรู้จกั
ประมาณในการบริโภค ภาษาบาลีวา่ “โภชเนมตัตญัํุตา”หลกัน้ีส าคญัมาก ผูท่ี้บวชเขา้มาเบ้ืองตน้
จะตอ้งฝึกในเร่ืองโภชเนมตัตญัํุตา ให้มีความรู้จกัประมาณในการบริโภค ซ่ึงจะมีผลดีต่อชีวิตของ
ตนเอง เป็นการฝึกในขั้นศีล คือเป็นการฝึกพฤติกรรมในการฉัน ในการับประทาน หรือในการ
บริโภค แล้วก็ขยายไปถึงส่ิงอ่ืนๆ ท่ีใช้บริโภคทั้งหมด เช่นเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม ก็พิจารณาท านอง
เดียวกนั 

ความมุ่งหมายคุณค่าท่ีแท้จริงของการใช้เคร่ืองนุ่งห่ม ท าให้ต้องฝึกปัญญา หัดนึกคิด
พิจารณา เราห่มจีวรน้ีเพื่ออะไรกนัแน่ จุดหมายท่ีแทจ้ริงเพื่ออยา่งน้ีๆ แต่เวลาเราใชม้นั เราไดผ้ลตาม
วตัถุประสงค์น้ีหรือหรือเปล่า หรือใช้เส้ือผา้เป็นเพียงเคร่ืองประดบัตกแต่งมุ่งจะน าความสวยงาม 
โกเ้ก๋ อวดฐานะกนั ท าให้ใชข้องราคาแพงเกินไป ฟุ่มเฟือยโดยใชเ้หตุโดยไม่ไดเ้ห็นคุณค่าท่ีแทจ้ริง 
เพราะบางทีของท่ีราคาแพงกลบัไม่มีคุณค่าท่ีแทจ้ริงเลย เป็นการใชม้นัอยา่งลุ่มหลงไม่มีปัญญา 

พระอาศยัผูอ่ื้นเป็นอยู ่ท่านใหพ้ิจารณาระลึกไวต้ลอดเวลาวา่ ปรปฏิพทัธา เม ชีวิกา แปลวา่ 
ชีวิตความเป็นอยูข่องเราน้ีเน่ืองดว้ยผูอ่ื้น เพราะฉะนั้นเราจะตอ้งท าตวัให้เล้ียงง่ายภาษาพระเรียกว่า 
สุภโร เป็นภาวนามวา่ สุภรตา แปลวา่ความเป็นผูเ้ล้ียงง่าย 

ความเป็นผูเ้ล้ียงง่ายน้ีถือเป็นหลกัส าคญั ไม่เฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้น แมเ้ยาวชนถา้
เขา้ใจวตัถุประสงคใ์นการบริโภค ก็จะมีชีวติท่ีพฒันาจริง  

เน่ืองจากพระสงฆ์ตอ้งท าตวัให้ประชาชนเล้ียงง่าย จึงมีหลกัอีกอยา่งหน่ึงมาสนบัสนุน ท่ี
ท่านเรียกวา่สันโดษ 

สันโดษท าใหสุ้ขง่ายดว้ยวตัถุเพียงเล็กนอ้ย เม่ือความสุขง่ายดว้ยวตัถุเล็กนอ้ยแลว้ ก็น าเวลา
แรงงานและความคิดเท่าท่ีมีไปทุ่มเท อุทิศให้กับการปฏิบติัหน้าท่ีของตนถ้าเป็นพระก็บ าเพ็ญ
ไตรสิกขา ถ้าเป็นฆราวาสก็ไปท างานตามบทบาทของตวัเองให้ถูกตอ้ง การงานกิจการต่าง ๆ ก็
ด าเนินก้าวหน้าไปด้วยดี การพฒันาประเทศชาติก็ประสบความส าเร็จ สันโดษจึงมาอุดหนุนการ
พฒันา๖๖ 

อยา่งไรก็ตาม ถา้เราปฏิบติัสันโดษผดิ ก็จะขดัขวางการพฒันาไดเ้หมือนกนั คือ เม่ือสันโดษ
พอใจในวตัถุตามมีตามได ้ก็มีความสุข ก็เลยนอนสบาย อยา่งน้ีก็กลายเป็นสันโดษท่ีมีความสุขเป็น

                                                 
๖๖เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๗๒๒. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ๑๕๙ 

จุดหมาย หรือสันโดษเล่ือนลอย เป็นสันโดษข้ีเกียจ ก็จะหลงทาง เพราะตอ้งการหาลาภให้มาก 
วธีิการเหล่าน้ีท่านเรียกวา่ อเนสนา แปลวา่ การแสวงหาในทางท่ีผดิ ถือวา่เป็นมิจฉาอาชีวะ 

พระสงฆ์เม่ือด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมจะตอ้งถือคติอย่างเดียวกบัแมลงผึ้งยิ่งกว่านั้น 
แมลงผึ้งนั้นนอกจากไม่ท าใหด้อกไมก้ล่ินและสีชอกช ้ าแลว้ ยงัท าให้ตน้ไมเ้จริญงอกงามยิ่งข้ึน โดย
แพร่พนัธ์ุให้อีกด้วย พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันคือไม่ท าให้เขาชอกช ้ า ไม่ว่าจะเป็นศรัทธา หรือ
ทรัพยสิ์นเงินทองของเขาก็ไม่ท าให้ชอกช ้ า ถา้ประพฤติตวัถูกตอ้งแลว้ ก็เป็นท่ีเชิดชูจิตใจของหมู่
ประชาชน น าความร่มเยน็เป็นสุขไปให้ ท าให้ประชาชนงอกงามในธรรม ในความดีงาม น่ีคือคติ
ชีวติของพระทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะฝ่ายเถรวาทซ่ึงจดัเป็นภูมิปัญญาตะวนัออก  

เม่ือมองในดา้นเศรษฐศาสตร์ กฐินเป็นหลกัภาคปฏิบติัท่ีมีหลกัวา่ไม่รวยกระจุก และไม่จน
กระจาย เป็นหลกัการแบ่งปันในสัมมาอาชีวมรรคท่ีส่ือไปถึงเร่ืองสังคหวตัถุ พรหมวิหาร (น ้ าใจ) 
กุศลกรรมบถ (ประพฤติอยา่งสุจริต) 
   ๔.๓.๗ กฐินในฐานะให้ปรัชญาธรรม  

จากการศึกษาคน้ควา้มาถึงบทน้ีตามท่ีกล่าวมาแลว้ก็จะพบว่ากฐินซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบั
หลกัธรรมหลายเร่ืองเช่นวา่ ความสามคัคี หลกัเมตตาธรรม หลกัสาราณียธรรม หลกัพึ่งพาตนเอง
(อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ) หลกัสังคหวตัถุ(สังคมสงเคราะห์) หลกัธรรมาธิปไตย (ธรรมาภิบาล) เป็น
ตน้ โดยมีสาราณียธรรมเป็นแกนหลกัหรือยดึโยง 

กฐินจึงไม่ใช่เร่ืองพิธีกรรมหรือท าเพื่อวินยักรรมตามพระพุทธานุญาตเท่านั้น เป็นช่ือท่ีเป็น
รูปธรรม หรือธรรมปฏิบติั อนัเป็นบนัไดก้าวไปสู่ปรมตัถะอีกรูปแบบหน่ึง (หัวขอ้) ท่ีรวมธรรม
หลายขอ้ไวใ้นเร่ืองน้ี๖๗ ตามท่ีพระอรรถกถาจารยก์ล่าวรับรองเอาไวว้่า๖๘ “ค าว่า กฐินน้ีเป็นช่ือ
(หัวขอ้) ธรรมต่างๆ มิได้เป็นช่ือเดียว(กฐิน)เท่านั้น” ดงันั้นเพื่อให้มองเห็นภาพรวมแห่งกฐินใน
ฐานะใหป้รัชญาธรรม (๔.๔.๗) หรือกฐินธรรมในความเช่ือมโยงกบัหลกัธรรมอ่ืนๆในลกัษณะปัจจ
ยาการหรือบูรณาการ (Holistic) และเพื่อใหง่้ายต่อความเขา้ใจยิ่งข้ึน จึงขอน า เสนอหวัขอ้กฐินธรรม
เชิงบูรณาการในประเด็นท่ีส าคญัเพื่อช้ีถึงความสอดคลอ้งระหว่างกฐินธรรมกบัหลกัธรรมอ่ืนๆใน
หวัขอ้น้ี ดงัน้ี 

 
 

                                                 
๖๗สัมภาษณ์ พระเทพดิลก (ระแบบ  ิต าโณ), ประธานกรรมการหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาพุทธศาสน์ศึกษา, มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒. 
๖๘ปํฺจมสมนฺต. ๕/๕๖๘/๘๙๕-๘๙๖. 
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๑. หลกัความสามัคคี  
หลกัการเดิมเร่ืองกฐินตามพระพุทธานุญาตถือว่าเป็นหน้าท่ีของพระสงฆโ์ดยตรง ช่วยเหลือ

ตนเองและซ่ึงกนัและกนั แต่เม่ือพระพุทธศาสนาแพร่หลาย มีศาสนิกชนเพิ่มข้ึน คฤหัสถ์ท่ีมีศรัทธาก็
เขา้มามีร่วมในส่วนของการน าจีวร (ผา้ท่ียงัไม่ส าเร็จรูป-ตามพระบาลี) มาถวายพระสงฆ ์และไดท้ ากนั
มาจนขยายตวัเป็นประเพณี  สาระส าคญัของกฐินน้ี แสดงให้เห็นวา่เป็นเร่ืองของความสามคัคี ร่วมกนั
ท าอยา่งท่ีนิยมท ากนัในปัจจุบนั เรียกวา่ กฐินสามคัคี  ลว้นเป็นเร่ืองของการสามคัคีทั้งนั้น 

นอกจากน้ี โดยความร่วมมือกนั ขยายความสามคัคีขา้มถ่ิน เป็นการแสดงน ้ าใจสามคัคีท่ีขยาย
วงกวา้งออกไป ดงันั้นสาระส าคญัของกฐินจึงอยู่ท่ีการแสดงออกซ่ึงความสามคัคีอนัเป็นงานของ
องค์กรของชาวพุทธ โดยความร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์องค์กรของตนเองและสังคม จึงเป็น
รูปแบบท่ีเป็นส่วนขยายเพิ่ม กลายเป็นกิจกรรมของประชาคมโดยพุทธบริษทัซ่ึงเป็นกิจกรรมเพื่อ
สังคม 

๒. หลกัสาราณยีธรรม  
เม่ือศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียดแลว้ ท าความเขา้ใจความหมาย สาระ ความมุ่งหมาย หรือ

เจตนารมณ์ของกฐินแล้ว ก็จะพบว่าท าให้เกิดผลตามความมุ่งหมายนั้ นได้บนกรอบสังคม
ประชาธิปไตย  เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความหมายต่อพระศาสนาและสังคมประเทศชาติมาก
ยิง่ข้ึน เพราะเท่าท่ีเป็นมา ความหมายเดิมกฐินนั้นเป็นกิจกรรมแห่งความสามคัคี เป็นบทพิสูน์ความ
อดทนในการอยู่ร่วมกนัในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของสงฆ์ เป็นหลกัการบริหารการจดัการในการ
ปกครองซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือด ารงพระศาสนาให้มัน่คงอยูไ่ด ้และการท่ีพระศาสนาด ารงอยูน่ั้นก็เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน พระพุทธเจา้ตรัสไวว้่าพรหมจรรยคื์อพระศาสนาน้ีจะด ารงอยู่ย ัง่ยืนก็
เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก นั้นก็คือพระองค์ตอ้งการให้สังคมสงฆ์หรือภิกษุบริษทัเป็น
แบบตวัอย่างของบริษัทเหล่าอ่ืน การกรานกฐินซ่ึงเป็นแก่นของกฐินนั้น พระองค์ทรงเน้นย  ้ า
ความหมายท่ีส าคญัๆในการมีส่วนร่วมบ่งช้ีชดัถึงความหมายน้ี บ่งช้ีบอกสาระส าคญัอยู่ท่ีจุดน้ีซ่ึง
เป็นหลกับริหารการจดัการในสังคมปัจจุบนันั้นเอง ตอ้งพิจารณาท่ีสาระส าคญัหรือเจตนารมณ์ซ่ึงอยู่
ท่ีการย  ้าเตือนในหลกัการและฝึกปฏิบติัในวิถีชีวิตของสังคมประชาธิปไตย คือการมีส่วนร่วมท่ีมี
ลกัษณะเป็นความร่วมมือแบบธรรมาธิปไตย(ญตัติทุติยกรรม) ๖๙ 

แก่นของกฐินนั้ น บ่งชัดถึงความหมายน้ี และในกฐินท่ีเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยน้ี 
หลกัธรรมเพื่อท่ีเสริมสร้างความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของหมู่คณะ เป็นเคร่ืองช่วยให้ผู ้
ประพฤติปฏิบติัตาม ให้เป็นท่ีรักท่ีเคารพของผูอ่ื้น  เพื่อความสงเคราะห์ซ่ึงกันและกนั ไม่วิวาท

                                                 
๖๙พระธรรมปิฎก (ปยทุธ์ ปยตฺุโต), กฐินสองทีส่ายใจธรรม, อา้งแลว้, หนา้ ๔๓-๖๘. 
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บาดหมางกนั  น้ีคือหลกัเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพตามระบบประชาธิปไตยซ่ึงเป็นหลกัการ
ท่ีมีอยูใ่นสาราณียธรรม ๖”นัน่เอง  

ดงันั้น การทอดกฐินด้วยวิธีการน้ีจึงมิใช่ท ากนัไปตามประเพณีเท่านั้น เพราะเท่าท่ีเป็นมา
ความหมายเดิมก็บ่งช้ีบอกสาระส าคญัอยูท่ี่จุดน้ี เพียงแต่ขาดหรือมีธรรมวจิยันอ้ยไปเท่านั้น 

ความหมายของกฐินนั้นเป็นกิจกรรมแห่งสามคัคีธรรมในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของสงฆ์ เป็น
หลกัการบริหารการจดัการในการปกครองซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือด ารงพระศาสนาให้มัน่คงอยูไ่ด ้และการ
ท่ีพระศาสนาด ารงอยูน่ั้นก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่พระศาสนาน้ีจะด ารง
อยูย่ ัง่ยืนก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก พระองคจึ์งตอ้งการให้สังคมสงฆห์รือภิกษุบริษทัเป็น
แบบตัวอย่างของบริษัทเหล่าอ่ืน การกรานกฐินซ่ึงเป็นแก่นของกฐินนั้ น พระองค์ทรงเน้นย  ้ า
ความหมายท่ีส าคญั ๆในการมีส่วนร่วมบ่งช้ีชดัถึงความหมายน้ี๗๐  

๓. หลกัสังคหวตัถุ 
จะเห็นไดว้า่ความคิดทางศาสนายอ่มไม่อาจกา้วพน้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของแต่

ละยุคสมยัไปได ้ในกรณีท่ีกล่าวมาแลว้แสดงให้เห็นวา่แมค้วามคิดเห็นในทางศาสนาก็จ  าเป็นตอ้ง
ปรับแกใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง มิฉะนั้นสถานบนัศาสนาเองอาจจะประสบปัญหาได้
เช่นกนั๗๑แต่ตอ้งด าเนินการไปดว้ยดว้ยปัญญา การท่ีจะสืบทอดหรือปรับปรุงแกไ้ข หลกัการส าคญั
จะต้องเข้าใจความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของตัวประเพณีนั้นเป็นล าดับแรกก่อน นอกจากตัว
ความหมายท่ีเป็นสาระส าคญัแลว้ ก็จะตอ้งรู้จกัรูปแบบของประเพณีนั้นดว้ย 

แบ่งเป็นลาภท่ีตนได้มาแล้วโดยชอบธรรมไม่หวงไวบ้ริโภคผูเ้ดียว (บริจาค) ในหมู่
ประชาคม (Civil society) มอบผา้ใหภิ้กษุรูปใดรูปหน่ึงท่ีมีเคร่ืองนุ่งห่มเก่าท่ีสุด (ยอมยกให้กบัผูข้าด
แคลน ในบรรดาภิกษุท่ีจ  าพรรษาในอาวาสเดียวกนั) โดยไม่มีอคติ โดยใชม้ติเอกฉนัทเ์ท่านั้น ถึงจะ
ผา่นตามพระพุทธานุญาตท่ีเก่ียวกบัการมอบผา้กฐินผูใ้ดผูห้น่ึง  

ความหมายในลักษณะน้ีมีมาแต่สมยัโบราณแล้วโดยเฉพาะดินแดนแห่งสยาม เร่ิมตั้งแต่
พระพุทธศาสนาแพร่หลายเขา้มาตั้งมัน่  การทอดกฐินในความหมายน้ีไม่ไดไ้ปเฉพาะท่ีวดั แต่มีความ
หมายถึงไปสามคัคีกบัชาวบา้นในถ่ินในต าบลนั้น ถา้ช่วยใหท้อ้งถ่ินนั้น ๆ งอกงามข้ึนมา จึงจดัตวักฐิน
พร้อมทั้ งกิจกรรมบริวารกฐินในรูปท่ีว่าไปช่วยเหลือสงเคราะห์หรือไปท าอะไรเป็นการให้เกิด

                                                 
๗๐สัมภาษณ์ พระเทพดิลก (ระแบบ  ิต าโณ), ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒. 
๗๑อภิชยั พนัธเสน, ววิฒันาการ : ทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ, อา้ง

แลว้, หนา้ ๑๒๓-๑๒๔. 
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ประโยชน์แก่ทอ้งถ่ิน อยา่งน้ีเรียกวา่ให้กฐินขยายกวา้งออกไปในแง่ของบริวารกฐิน  ในแง่ของการจดั
กิจกรรมบริวาร ใหมี้คุณค่าอยา่งแทจ้ริงขยายผลเพื่อประชาสังคม 

กฐินจึงเป็นตวัอยา่งเร่ืองความพร้อมเพรียง เป็นการเกล่ียหรือกระจายรายไดร้ะบบเศรษฐกิจ
ไปในทอ้งถ่ินท่ีขาดแคลน หรือไปยงับุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีขาดแคลน เพื่อสันติสุขของมนุษยท่ี์
รวมกนัเป็นสังคม เป็นมิตรภาพเพื่อความดี ช่วยเหลือเก้ือกูลประโยชน์แก่กนัและกนั แผข่ยายออก
ไปสู่คนทัว่ไป ไม่ใช่กระจุกตวัอยูแ่ต่เฉพาะวงศาคณาญาติพวกพอ้ง หรือท่ีพูดกนัวา่รวยกระจุก แต่
จนกระจาย น้ีคือหลกับริหารการจดัการท่ีดีโดยความเขา้ใจสาระธรรมตามบริบทแห่งกฐินธรรม๗๒ 

ดงันั้นกฐินเป็นแบบลูกโซ่หรือปัจจยาการทุกอยา่งถูกวางแผนงานไวส้มบูรณ์ในตวัอยูแ่ลว้ 
ไม่ใช่ค่อยต่อเติมนั้นต่อเติมน้ีในภายหลงั 

๔. หลกัธรรมาธิปไตย  
การท่ีพระพุทธเจา้ทรงกระจายอ านาจให้คณะสงฆ์ในการปกครองคือจุดเร่ิมตน้ของการ

อ านาจการปกครองหรือดูแลในโลก๗๓โดยเน้ือหาความหมายและเจตนารมณ์เดิมเร่ืองของกฐินท่ี
กล่าวมาแลว้โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานการใชห้ลกัธรรมาธิปไตยนัน่เอง คือ 

- การมีส่วนร่วม ตอ้งน าอปริหานิยธรรมมาก ากบัไว ้
- ความโปร่งใส สหธรรมิกสามารถตรวจสอบและติดตามผลได้ สงสัยอะไรตรวจ สอบ

ไดใ้นท่ีประชุม(สาธุ/ตุณหี)มีกติกา ตรงไปตรงมา  
- เปิดโอกาสใหต้รวจสอบ บดัน้ีขอปวารณาเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะไม่ติเตียนกรรม

ใดๆท่ีเป็นไปทางกายวาจาของเราบา้งหรือ  น้ีทรงเปิดโอกาสให้ถาม ให้อภิปรายได ้แสดงถึงความ
โปร่งใส แมใ้นราชธรรมทั้ง ๑๐ ประการ ก็เป็นการบอกวา่โปร่งใส  

- ความรับผิดชอบ ในหน้าท่ีท าอะไรแลว้ตอ้งสนองตอบต่อสังคม พร้อมท่ีจะถูกตรวจ 
สอบ มีอะไรต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้งชอบธรรม (อคติ ๔) 

การปกครองดว้ยกฎหมาย ใชก้ฎหมายอยา่งยติุธรรม เป็นธรรม และเท่ียงธรรม ไม่บงัคบัใช ้
๒ มาตรฐาน พระพุทธเจา้ทรงใชห้ลกัพระธรรมวินยัเป็นตน้แบบโดยตรัสไวว้า่ พระอานนท์ เม่ือเรา

                                                 
๗๒พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก: บ่อเกิดภูมปัญญาตะวันตก, (กรุงเทพ 

มหานคร : ศยาม, ๒๕๔๔), หนา้ ๒๖๓. 
๗๓พระธรรมโกศาจารย ์(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) “พระพุทธศาสนากบัธรรมาภิบาล”, ในพุทธ

จักร, อา้งแลว้, หนา้  ๖-๑๓. 
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ล่วงไปแลว้ ธรรมวินยัท่ีเราแสดงไวแ้ลว้ บญัญติัไวแ้ลว้แก่พวกเธอทั้งหลาย จกัเป็นศาสดาของพวก
เธอทั้งหลายแทนเราต่อไป๗๔ น้ีคือใชห้ลกัหลกัธรรมาธิปไตย 

กฐินจึงเป็นกิจกรรมของสังคมประชาธิปไตยโดยตั้งอยู่บนรากฐานของความยุติธรรม เป็น
ธรรม และเท่ียงธรรม เพราะประกอบด้วยเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ ทั้ง ๓ ประการน้ีเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั(อญัญมญัญะ)บนพื้นฐานของธรรมาธิปไตย น้ีคือหลกัธรรมาภิบาลในปัจจุบนั
นัน่เอง 

๕. มัตตัญญุตา/สันโดษ 
การใชส้อยเคร่ืองนุ่งห่มคือการบริโภคชนิดหน่ึงท่ีมีการใชว้ตัถุท่ีมีอยูใ่นโลกให้หมดไปเพื่อ

จุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงเหมือนการกินหรือรับประทานอาหาร ส าหรับพระภิกษุและสามเณร
การบริโภคดว้ยปัญญาซ่ึงจะท าใหเ้ป็นการบริโภคท่ีพอดีพอเหมาะ สมเหตุสมผล ภาษาธรรมเรียกวา่ 
มตัตญัํุตา (ความรู้จกัประมาณในการบริโภค) ความหมายโดยรวมก็คือการใชส้อย การบริโภคใน
ปัจจยั ๔  

การรู้จกับ ารุงร่างกาย มิใช่ปรนเปรอ การระวงัรักษาสุขภาพ การป้องกนัและบ าบดัโรค การ
รู้จกับริโภคปัจจยัส่ีและปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยใชปั้ญญาอยา่งท่ีเรียกวา่มี “โยนิโสมนสิการ” การ
ผลิตเพื่อสนองความตอ้งการนั้น ในพระพุทธศาสนามองเห็นเป็นความสัมพนัธ์กบัการค านึงถึงเร่ือง
ของการรักษาสุขภาพทางกายเพื่อด ารงอายไุวด้ว้ย โดยถือวา่เป็นส่วนประกอบอยา่งหน่ึงของชีวิตท่ีดี
ในระดบัทิฏฐธมัมิกตัถะ (ประโยชน์ปัจจุบนั)๗๕  

พุทธด ารัสท่ีตรัสย  ้าอยู่เสมอก็คือ รู้จกัพิจารณาการกินการใช้ด้วยค านึงถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริง
ของส่ิงนั้น ๆ เพื่อใหพ้อดีท่ีจะไม่เกิดโทษต่อสุขภาพหรือส่ิงแวดลอ้ม(โภชเนมตฺตํฺํุตา) แต่ให้เป็น
คุณประโยชน์ เป็นเคร่ืองส่งเสริมชีวติท่ีดีงาม  

ในยุคของวฒันธรรมบริโภค ความต้องการทางเศรษฐกิจน าไปสู่อุปทาน และอุปทาน
น าไปสู่อุปสงค ์เม่ืออุปสงคไ์ดรั้บการตอบสนอง ความพึงพอใจไม่คงทน จึงเห็นไดว้า่ ความตอ้งการ
ของมนุษย์นั้นเองท่ีท าให้เกิดการกระตุ้นของกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจ จึงตรงกันข้ามกับ
หลกัมตัตญัํุตาในพระพุทธศาสนาอยา่งส้ินเชิง 

การใชท้พัยากรท่ีมีจ ากดัแต่ให้เกิดคุม้ค่าต่อคุณภาพชีวิตมากท่ีสุดทั้งตนเองและสังคม นัน่
คือ ใชส้อยหรือบริโภคเพื่อจุดประสงคท์างคุณภาพชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นเน้ือเดียวกนัเสมอกนัโดย

                                                 
๗๔ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘. (มหาปรินิพพานสูตร). 
๗๕อภิชยั พนัธเสน, ววิฒันาการ : ทฤษฎแีละการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ, อา้ง

แลว้, หนา้๔๔-๔๕, ๕๐๑-๕๖๘.  
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อตัโนมติั เรียกว่าบูรณาการซ่ึงมีลกัษณะอยู่ในเร่ืองกฐิน น้ีคือ เศรษฐศาสตร์แบบพุทธ น้ีเก่ียวกบั
เร่ืองคุณภาพชีวติ เก่ียวกบัเร่ืองความตอ้งการของมนุษย ์ 

พุทธปรัชญา (โดยเฉพาะในเร่ืองกฐิน) สอนให้มีความสันโดษ ไม่ชอบฟุ้งเฟ้อ ไม่หลง
ค่านิยมในการบริโภค รู้จกัประหยดั ใชน้อ้ย ตดัความตอ้งการส่ิงเสพปรนเปรอตน แต่กลบัมีความ
ตอ้งการคุณภาพชีวติซ่ึงจะตอ้งหนุนเสริมข้ึนไป เพื่อจะไดป้ระหยดัแรงงานและเวลาท่ีจะสูญเสียไป
ในการท่ีจะปรนเปรอ จึงช้ีใหเ้ห็นสันโดษไดใ้นลีลาเร่ืองกฐินซ่ึงเป็นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ใชส่ิ้งท่ี
มีอยู่อย่างคุม้ค่า รู้จกัใช้ผา้ให้คุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ (สันโดษ คือเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ) 

ดงันั้น ทฤษฎีการกระจายผลผลิตของพุทธเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะในขอบเขตกฐินเป็น
ตวัอยา่งนั้นไม่ใช่เนน้อยูก่บัความสามารถในการผลิต แต่ตอ้งข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นในการด ารงชีวิต
ดว้ย  ส่งเสริมให้คนบริโภคดว้ยปัญญา ซ่ึงเป็นหลกัการของมตัตญัํุตา/สันโดษซ่ึงตรงกนัขา้มกบั
การบริโภคในยคุน้ีท่ีถูกขบัเคล่ือนดว้ยการโฆษณาและกลยทุธ์ทางการตลาด  

๔.๓.๘ สรุป  
ตามท่ีกล่าวมาแลว้ เม่ือมองให้เป็นกระบวนการเช่ือมโยงแห่งพุทธธรรม๗๖ กฐินก็เก่ียวกบั

ความสามคัคีหรือเป็นภาคปฏิบติัของสาราณียรรม๗๗เพื่อให้เกิดรูปธรรมนัน่เอง คือสามคัคีธรรม;
เมตตาธรรม(แบ่งปันลาภท่ีตนได้มาแลว้โดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนสหธรรมิกผูข้ดัสนกว่า) หรือ
มุทิตาธรรม(ขอแสดงความยนิดี=อตฺถต  ภนฺเต สงฺฆสฺส ก  ิน  ธมฺมิโก ก  ินตฺถาโร อนุโมทามิ)
ต่อกนัและกนั หรือจะเรียกวา่เพื่อสมานฉนัท์ก็ได ้ เป็นแบบอยา่งของหลกัการหรืออุดมคติเพื่อการ
สร้างสรรคส์ังคม ความสามคัคีเป็นสัญญาประชาคมหรือหลกัการบริหารและการจดัการแบบหน่ึง
เพื่อสันติสุขของมนุษยท่ี์รวมกนัเป็นสังคม เป็นมิตรภาพเพื่อความดี๗๘ ช่วยเหลือเก้ือกูลประโยชน์
แก่กนัและกนั แผข่ยายออกไปสู่คนทัว่ไป ไม่ใช่กระจุกตวัอยูแ่ต่เฉพาะวงศาคณาญาติพวกพอ้ง หรือ
พูดกนัวา่รวยกระจุก แต่จนกระจาย 

หลกัการบริหารและการจดัการเพื่อสันติสุขของมนุษยท่ี์รวมกนัเป็นสังคม เป็นมิตรภาพเพื่อ
ความดี ในเร่ืองกฐินก็คือไดส้ละเวลาเพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือกนั โดยเฉพาะช่วยเหลือผูข้าดแคลนผู ้

                                                 
๗๖สัมภาษณ์ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโ), ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒. 
๗๗องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๒๒/๓๒๑. 
๗๘พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก: บ่อเกิดภูมปัญญาตะวันตก, อา้งแลว้, 

หนา้ ๒๖๓. 
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จ าเป็นท่ีสุด แสดงน ้ าใจสามคัคีกนั ซ่ึงอยู่ในหลกัสาราณียธรรม อปริหานิยธรรม หรือสังคหวตัถุ
นัน่เอง 

ดงันั้นเร่ืองกฐินจึงไม่ใช่เร่ืองพิธีกรรมหรือธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมทาง
วฒันธรรมท่ีตอ้งช่วยกนัอนุรักษเ์ท่านั้น แต่เป็น”อุปายโกศล”เคร่ืองมือเขา้สู้เป้าหมายแห่งปรัชญา
ธรรมอีกแนวทางหน่ึง  

ผลจากการศึกษาคน้ควา้ เม่ือพิจารณาถึงตน้เหตุท่ีทรงบญัญติัเร่ืองกฐิน ขั้นตอนในเน้ือหา
สาระของเร่ืองกฐิน ก็จะพบวา่ในเร่ืองกฐินจะมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้ธรรมหลายขอ้ท่ีเช่ือมโยงกนัอยู ่ 

 

๔.๔ รูปแบบเชิงประยุกต์ 
 ๔.๔.๑ ผลจากการศึกษาค้นคว้า : กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

จากการศึกษาคน้ควา้เร่ืองกฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทไดผ้ลสรุปว่า  ถา้พุทธบริษทัได้
ศึกษาเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนของกฐินซ่ึงเป็นพระพุทธานุญาตพิเศษอย่างละเอียดโดยน าเอา
กฎเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ของกฐินตั้งแต่ตน้มาเรียงร้อยกนั จนถึงการจบลง ก็จะมองเห็นพุทธ
วิธีการสอนให้พระภิกษุทั้งหลายประพฤติธรรมหลายขอ้ โดยใช้อุปกรณ์เพียงผา้กฐินผืนเดียวได้
อยา่งน่าอศัจรรย ์เขา้ลกัษณะท่ีเรียกวา่บูรณาการแบบลงตวั 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ เม่ือพูดถึงเร่ืองกฐินเพื่อให้กฐินบริสุทธ์ิ อยา่งนอ้ยตอ้งรู้จกัและเขา้ใจ
กระบวนการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และพร้อมลงมือปฏิบติัไดด้ว้ย คือ 

๑) บุพพกรณ์(กระบวนการกระท า) 
๒) พินทุกปัปะ(การท าเคร่ืองหมาย) 
๓) อธิษฐาน(ยนืยนัท่ีจะใชผ้า้ผนืน้ีใหคุ้ม้ค่า) 
๔) ค ากราน(ขอบคุณ) 
๕) ค าอนุโมทนา(แสดงมุทิตาหรือแสดงร่วมแสดงความยนิดี) 
๖) การร่วมมือช่วยกนัท าเพื่อคุณภาพชีวติ(สาราณียธรรม) 
๗) รู้จกัเสียสละ(เพื่อประโยชน์ท่ีดีกวา่ต่อตนเองและสังคม) 
๘) รู้ฐานะและอฐานะในศาสนกิจท่ีควรท า(ท าในขนัฑสีมา) 
๙) คุณสมบติัผูรั้บและผูอ้นุโมทนา(ความเป็นบณัฑิตตามหลกัของพระพุทธศาสนา เป็นตน้ 
เร่ิมจากพระตอ้งจ าพรรษาครบ ๓ เดือนบริบูรณ์ ไม่เท่ียวเตร่ไปท่ีอ่ืนจนเป็นเหตุให้ขาด

พรรษา จึงมีสิทธ์ิรับกฐิน และก็ไม่ใช่จ  าพรรษาประเภทท่ีท าให้ชาวบา้นตอ้งคอยท่ิมแทงด้วยค า
นินทาต่างๆ จ าพรรษาชนิดท่ีก่อประโยชน์ทั้งตนเองและสังคมส่วนรวม ตามวิธีของพระพุทธเจา้ 
แลว้แนะน าประชาชนใหไ้ดรั้บประโยชน์ดว้ย... 
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พอถึงวนัออกพรรษา พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นปัญหาของการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ซ่ึง
มกัเกิดข้ึนด้วยอ านาจมานะทิฏฐิ เป็นเหตุให้อยู่ร่วมกันอย่างไร้ความสุข จึงทรงแนะน าให้ท า
ปวารณา คือให้ว่ากล่าวแนะน ากันและกันได้ ลดมานะทิฏฐิ ปรับปรุงและพฒันาตนเองแล้วอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งสองขั้นตอนน้ีเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาแก่พุทธบริษทัทัว่ไป ท่ีได้รับรู้
รับทราบปฏิปทาของพระซ่ึงเป็นกุศโลบายอีกรูปแบบหน่ึงในการสอนและเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

เม่ือจะทรงอนุเคราะห์ภิกษุท่ีประพฤติดี ปฏิบติัชอบ จึงทรงก าหนดวา่ “ผา้กฐินตอ้งเป็นผา้
บริสุทธ์ิอนัเกิดจากความศรัทธาเล่ือมใสอยา่งแทจ้ริง เปรียบดงัว่าผา้นั้นลอยลงมาจากนภากาศ อนั
เป็นผลเกิดจากความศรัทธาเล่ือมใสในคุณความดีของภิกษุ 

จะเห็นไดว้า่ขอ้น้ี พระองคท์รงมุ่งใหป้ระโยชน์ถึงแก่ภิกษุผูป้ระพฤติดีปฏิบติัชอบ และทรง
ป้องกนัภิกษุผูม้กัมาก หวงัได้รับประโยชน์จากการแอบอา้ง จึงทรงห้ามไม่ให้ภิกษุขอกฐินใครๆ 
โดยท่ีสุดบิดามารดาของตน แมก้ารพูดเลียบเคียง หรือการพูดออ้มๆ เป็นการเปรียบเปรย หรือพูดเอา
บุญมาเป็นเคร่ืองอา้ง ใหไ้ดม้าก็ใชไ้ม่ได ้

 ทรงแนะน าวิธีสรรหาพระท่ีสมควรจะไดค้รองกฐิน ขอ้น้ีพระพุทธองคท์รงแนะ น าวิธีไว้
สวนกระแสของชาวโลกทีเดียวโดยพระองค์ทรงแนะน าวา่เม่ือแสวงหาผา้มาได ้พระสงฆต์อ้งสรร
หาภิกษุผูมี้จีวรเก่าท่ีสุด ให้เป็นผูค้รองผา้กฐิน ขอ้น้ีก็เป็นเร่ืองท่ีควรรู้และท าความเขา้ใจ เพราะมี
เร่ืองเกิดข้ึนในการทอดกฐินอยูบ่่อยคร้ังในประเทศไทย พระพุทธเจา้ทรงประสงคจ์ะให้ภิกษุท่ีมีจีวร
เก่าไดผ้า้ใหม่ไปผลดัเปล่ียน... 

เม่ือไดภิ้กษุท่ีจะครองกฐินแลว้ ทรงแนะน าให้ภิกษุทุกรูปเห็นประโยชน์ในการอนุเคราะห์
ช่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยกวา่ ดว้ยการพร้อมใจกนัสละสิทธ์ิของตน ท่ีควรจะไดรั้บในผา้กฐิน ให้แก่ภิกษุผูมี้
จีวรเก่า โดยการเขา้ประชุมพร้อมกนัทุกรูป ท าพิธีมอบผา้ให้อยา่งเป็นทางการ ดว้ยการสวดมอบให้
ดว้ยกรรมวาจา ภายในโบสถ ์หรือในสีมา และพระองคท์รงก าหนดจ านวนตอ้งเป็นสงฆใ์นพิธีกรรม
ท่ีจะมอบ (พระอรรถกถาจารยข์ยายความว่าอย่างน้อยตอ้ง ๕ รูป) ขั้นตอนน้ีนบัว่าเป็นขั้นตอนท่ี
ส าคญั เพราะทรงก าหนดให้พระทั้งหมดท่ีมีอยู่ในวดัประชุมพร้อมกนัภายในโบสถ์เพื่อป้องกนั
ไม่ใหใ้คร ๆ ไปพูดภายหลงัวา่ เราไม่เห็นดว้ยท่ีใหแ้ก่รูปนั้น 

ส่วนวดัใดมีพระจ าพรรษาไม่ถึง ๕ รูป ถา้ท่านจ าพรรษาครบ ๓ เดือน ไม่ขาดพรรษา และ
ปวารณาในวนัออกพรรษา... น้ีเป็นคุณสมบติัของพระผูมี้สิทธ์ิรับกฐินได ้ ตามท่ีพระพุทธองคท์รง
บญัญติัไว ้ไม่มีใครมีอ านาจมาลิดรอนสิทธ์ิของท่านได ้ในเม่ือมีเจา้ภาพศรัทธาจะถวายแก่ท่าน แต่
ตอ้งนิมนตพ์ระจากวดัอ่ืนมาร่วมใหค้รบ ๕ รูป เป็นอยา่งนอ้ย มีตวัอยา่ง โดยความยอ่ ๆ วา่... “ภิกษุ
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ทั้งหลาย! ในกรณีมีภิกษุจ าพรรษารูปเดียว คนทั้งหลายในถ่ินนั้นไดถ้วายผา้ พร้อมกล่าววา่ พวกเรา
ขอถวายแก่สงฆ ์ภิกษุทั้งหลาย! เราอนุญาตผา้เหล่านั้นแก่เธอรูปเดียวจนถึงคราวเดาะกฐิน”๗๙  

พระอรรถกถาจารยข์ยายความตอนน้ีว่า “หากภิกษุนั้นนิมนตภิ์กษุ (วดัอ่ืน) มาให้ครบองค์
สงฆ์อย่างน้อย ๕ รูป แล้วท าพิธีกรานกฐิน จีวรท่ีเกิดข้ึนภายใน ๕ เดือน จะเป็นของเธอ ถา้ไม่ได้
กรานกฐิน จีวรท่ีเกิดข้ึนภายใน ๑ เดือน (หลงัจากวนัออกพรรษาเป็นตน้ไป) เป็นของเธอ”๘๐ ตาม
ทศันะของผูว้ิจยัสันนิษฐานว่าเหตุผลท่ีตอ้งนิมนต์พระมาให้ครบ ๕ รูป นอกจากปฏิบติัให้อยู่ใน
กรอบพุทธบญัติัท่ีวา่กรานกฐินตอ้งท าในนามสังฆกรรมเท่านั้นเพื่อท าพิธีกรรมเป็นการสงฆไ์ด ้และ
อีกอยา่งท่ีวา่เน่ืองจากผา้กฐินสมยันั้นถวายผา้ท่ียงัไม่ไดต้ดัเยบ็ให้เป็นจีวร ท่ีตอ้งนิมนตม์าให้ครบ ๕ 
รูป ก็คงจะได้ช่วยกนัตดัเย็บให้เป็นจีวรภายในวนันั้น ตามขอ้ก าหนดท่ีพุทธองค์ทรงก าหนดไว้
กระมงั เพราะรูปเดียวไม่สามารถท าให้เสร็จทนักาลได.้.. เหตุผลน้ีเป็นการวินิจฉัยตามทศันะของ
ผูว้จิยัเท่านั้น 

เม่ือกล่าวมาถึงตรงน้ี สรุปประเด็นใหญ่ ๆได ้๒ ประเด็นคือ 
๑) คุณสมบติัของพระท่ีมีสิทธ์ิรับกฐินก็คือตอ้งจ าพรรษาครบ ๓ เดือนบริบูรณ์ ไม่ขาด

พรรษา จะก่ีรูปก็ตามไม่ก าหนดจ านวน จะหน่ึงรูป สองรูป สามรูป หรือ ร้อยรูป พนัรูป ก็ได ้เพราะ
ไม่ใช่สังฆกรรม 

๒) ผา้กฐินท่ีมีผูถ้วาย จะส าเร็จเป็นกฐินไดต้อ้งผ่านขั้นตอนท่ีส าคญัอย่างหน่ึง คือ พิธีการ
มอบผา้ใหพ้ระผูท่ี้จะครองกฐินอยา่งเป็นทางการ ขั้นตอนน้ีเป็นสังฆกรรม๘๑ คือตอ้งมีพระอยา่งนอ้ย 
๕ รูป สวดด้วยกรรมวาจาภายในโบสถ์หรือภายในสีมา จึงจะใช้ได้  ขั้นตอนท่ีเหลือไม่ใช่สังฆ
กรรม๘๒ 

ถึงพระทั้งหมดจะมอบผา้ให้แลว้ ก็ยงัไม่ส าเร็จประโยชน์ต่อพระผูรั้บ พระพุทธองค์ทรง
ประสงคใ์หเ้กิดกระบวนการความสามคัคี จึงทรงก าหนดขั้นตอนต่อไปวา่... ภิกษุทุกรูปตอ้งร่วมมือ 
ร่วมแรงช่วยกนักะ ตดั เยบ็ ยอ้มจีวรให้แก่พระผูค้รองกฐินให้เสร็จกิจภายในวนันั้น ก่อนถึงรุ่งอรุณ
ของวนัรุ่งข้ึน รูปใดจะถือตวัว่า เป็นพระผูใ้หญ่ เป็นครูบาอาจารยแ์ลว้ไม่ช่วยไม่ได ้ตอ้งอาบติั โดย
ทรงก าหนดใหต้ดัจีวรตอ้งมี ๕ ขณัฑเ์ป็นอยา่งต ่าสุด จึงใชไ้ด ้

                                                 
๗๙ว.ิม. ๕/ ๑๖๔/ ๒๐๓-๒๐๕. 
๘๐สมนฺต.  ๓/ ๑๖๔/๒๒๐. 
๘๑ว.ิม. ๕/๙๕/๑๒๙-๑๓๐; ว.ิ ม. ๘/๑๑๔๘-๑๑๔๙/๔๗๗-๔๗๙. 
๘๒สมนฺต. ๓/ ๑๖๔/๒๒๐. 
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ถา้จีวรท่ีมีผูน้ ามาถวายเป็นผา้กฐินท่ีตดัและเยบ็เป็น ๕ ขณัฑ์ ตามขอ้ก าหนดน้ี (บางคณะ) ก็
ใชไ้ด ้แต่ถา้ไม่ไดต้ดั เพียงแต่เอาผา้ทั้งผนืมาเยบ็ใหเ้ป็นรูปคนันาเท่านั้นใชไ้ม่ได ้ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ท่ี
พระพุทธองคท์รงก าหนดไว ้ 

เม่ือจีวรเสร็จเรียบร้อยแลว้ พระผูค้รองกฐินจะตอ้งท าตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อท าจีวรท่ีเยบ็
เสร็จแลว้ใหเ้ป็นผา้กฐิน ดงันั้น พระผูค้รองกฐินตอ้งมีความรู้ในขั้นตอนเหล่าน้ีเป็นอยา่งดี 

เร่ิมจากท่านตอ้งกล่าวยกเลิกการใชจี้วรผืนเก่าของท่านเสียก่อน พระท่านเรียกวา่ ถอนจีวร
ผนืเก่า แลว้จึงเอาผา้ผนืใหม่มาท าเป็นจุด (พินทุกปัปะ) ท่ีมุมผา้ดว้ยสีด าหรือสีเขียวก็ได”้ 

ผูว้ิจยัสันนิษฐานว่าเหตุท่ีต้องท าพินทุกัปปะก็เพื่อป้องกันขโมยเพราะคนอินเดียในยุค
พุทธกาลไม่นิยมใชผ้า้ท่ีเป้ือนสี(พิธีกรรม)ถือวา่ไม่เป็นมงคล พวกขโมยเม่ือรู้วา่เป้ือนสีจึงไม่ขโมย
เพื่อน าไปใช้ เพราะกลัวว่าจะไม่เป็นมงคลต่อตนเองและครอบครัว... อีกอย่างหน่ึง ท าเป็นจุด
สัญลกัษณ์เพื่อเป็นเคร่ืองหมายจดจ าของตน จะไดไ้ม่ปะปนกบัของพระรูปอ่ืน ... 

หลงัจากนั้น พระผูค้รองผา้กฐินก็ตอ้งอธิษฐานผา้ผืนใหม่แทนผืนเก่าท่ีถอนอธิษฐานไป
ก่อนแลว้ ตอนน้ีแหละท่ีเรียกวา่ กรานกฐิน เพียงเท่าน้ี พระผูค้รองกฐินก็ไดรั้บอานิสงส์กฐินแลว้ แต่
หนา้ท่ีพระผูค้รองกฐินยงัไม่จบ เม่ือพระทั้งหลายช่วยท่านมาตลอดเช่นน้ี พระพุทธเจา้ก็สอนให้ท่าน
มีน ้าใจตอบแทนคุณดว้ยการลุกข้ึนนัง่กระโหยง่ ประณมมือแจง้ให้พระทุกรูปไดท้ราบวา่ “กฐินของ
สงฆ์ กรานแลว้โดยถูกตอ้ง ชอบธรรม ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาเถิด”เท่าน้ีเป็นอนัเสร็จพิธีของผู ้
ครองกฐิน จากนั้นพระทุกรูปท่ีจ าพรรษาในวดันั้นพร้อมกนักล่าวอนุโมทนาคือแสดงความดีใจกบั
พระผูค้รองกฐิน 

เพียงเท่าน้ีพระทั้งหมดคือทั้งผูค้รองกฐินทั้งผูอ้นุโมทนาช่ือวา่ “ไดก้รานกฐิน”  เหมือนกนั 
ได้รับอานิสงส์คือความสะดวกในพระวินัยเท่ากัน ไปจนหมดเขตอานิสงส์กฐินกลางเดือน ๔ 
เพียงแต่มีขอ้แมว้า่... พระท่ีไดก้รานกฐินแลว้คิดวา่จะอยูใ่นวดัน้ีต่อไป หรือถา้จะไปท่ีอ่ืน แต่ใจยงัคิด
อยูว่า่ “จะกลบัมาอยูว่ดัเดิม” ... อานิสงส์ก็จะไม่เสียไป แต่ถา้ไดรั้บแจกจีวรแลว้ คิดวา่จะยา้ยไปอยู่
วดัอ่ืน พอออกจากวดัเท่านั้นเอง อานิสงส์ก็หมดไปทนัที พระท่านเรียกวา่ “กฐินของพระรูปนั้นเดาะ
ไปแลว้” ขั้นตอนต่าง ๆ ของการทอดกฐิน การกรานกฐิน ... เป็นอนัวา่จบเพียงเท่าน้ี  

ดงันั้น กรอบของกิจกรรมท่ีท าในเทศกาลกฐินท่ีควรจะเป็นอยูบ่นพื้นฐานของหลกั การคือ 
หลกัธรรมาธิปไตย ธรรมาภิบาล เมตตา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งนอ้ย ทางพระพุทธ ศาสนาก็คือ
กรอบของหลกัธรรมาธิปไตย หลกัคอมมูน(วกิปั) ทางสายกลาง เป็นตน้  

เร่ืองผา้กฐิน ซ่ึงเป็นหวัเร่ืองใหญ่ (Main title) : แสวงหาผา้ เก็บสะสม ตดัต่อ เยบ็ ซกัยอ้ม 
ช่วยเหลือตนเอง ไม่รบกวนพุทธบริษทัฝ่ายคฤหสัถ์ ถา้มีผูต้อ้งการท่ีจะถวาย ก็ตอ้งถวายดว้ยศรัทธา
จริง ๆ ไม่ใช่ไปขอเขามา ถา้ขอมาผดิหลกัการกฐินทนัที เรียกวา่ ”อเนสนา”  
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แบ่งเป็นลาภท่ีตนได้มาแล้วโดยชอบธรรมไม่หวงไวบ้ริโภคผูเ้ดียว (บริจาค) ในหมู่
ประชาคม (Civil society) มอบผา้ใหภิ้กษุรูปใดรูปหน่ึงท่ีมีเคร่ืองนุ่งห่มเก่าท่ีสุด (ยอมยกให้กบัผูข้าด
แคลน ในบรรดาภิกษุท่ีจ  าพรรษาในอาวาสเดียวกนั) นั้นก็คือ ”สาราณียธรรม”๘๓ สามคัคีธรรม/
เมตตาจิต/ธรรมาภิบาล อยูด่ว้ยความสามคัคี จากไปดว้ยระลึกถึงกนั บนพื้นฐานแห่งสาราณียธรรม 
และไม่มีอคติ โดยใช้มติเอกฉนัทเ์ท่านั้น ถึงจะผ่านตามพระพุทธานุญาตท่ีเก่ียวกบัการมอบผา้กฐิน
ผูใ้ดผูห้น่ึง (หลกัธรรมาธิปไตย) 

รู้จักบริโภคทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รู้จักเก็บ แสวงหาผา้มาท าผา้ใหม่/Recycled  รู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง เป็นตน้ ลกัษณะน้ีก็คือ เศรษฐกิจพอเพียง นัน่เอง ตรงกบัเร่ืองเศรษฐศาสตร์แนว
พุทธ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมากและตอ้งไม่เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น(โดยสรุปก็คือความพอประมาณและ
ความมีเหตุผล โดยให้ค  าจ  ากดัความของแนวความคิดเศรษฐกิจชนิดน้ีว่าเศรษฐกิจพอเพียง)๘๔ ซ่ึง
ตรงกบัหลกั “โภชเนมตัตญัญตา”๘๕ หรือ “สันโดษ” ตามโลกาภิวตัน์ได้ แต่ไม่ฟุ่มเฟือย คือใช้สี
ธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด ใชท่ี้เป็นเอกลกัษณ์ใชถู้กตอ้งตามหลกัสุขภาพอนามยัการน าผา้ผืนเล็กผืนนอ้ย
มาเยบ็ติดต่อแบบมีศิลปะโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของศีล สมาธิ ปัญญา 

เม่ือตรวจสอบแลว้ ภิกษุในยคุนั้นก็ห่มจีวรเก่า๘๖ มีตั้งมากมาย แต่อนุญาตเร่ืองกฐินแก่ภิกษุ 
๓๐ รูป ก็เพราะอาศยัโอกาส จงัหวะท่ีเหมาะสม เพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่เป็นปฐมเหตุจริง ๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๘๓ที.ป. ๑๑/๓๑๗/๒๕๗; องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๒๘๒-๓/๓๒๑-๓; พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต), 

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้, หนา้ ๒๐๐-๒๐๑. 
๘๔อภิชัย พนัธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร์: วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐ- 

ศาสตร์สาขาต่างๆ, อา้งแลว้, หนา้ ๕๖๗ – ๕๗๐. 
๘๕องฺ.ติก. ๒๐/๔๕๕/๑๔๒; ที.ป.๑๑/๓๓๑/๒๖๔; ๔๓๙/๓๑๒; องฺ.สตฺต. ๒๓/๖๕/๑๑๔ 
๘๖สมนฺต.ม., หนา้  ๒๓๔ (มมร) ดูพระภิกษุผูมี้ผา้ห่มเก่า. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ๑๗๐ 

 
 

 

  

  

  

 

เพราะปฐมเหตุหรือปฐมพระพุทธานุญาตของพระพุทธองค ์ตอ้ง 
๑. เป็นอนุสติ / อนุสรณ์ ในการปฏิบติัในยคุต่อมาดว้ย 
๒. เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อหมู่ คณะ 
๓. หลกัธรรมท่ีน ามาสั่งสอนนั้นย่อมเช่ือมโยงกนัเสมอ๘๗ และเป็นประโยชน์ต่อมหาชน

ส่วนใหญ่ เพื่อเป็นแนวบริหารจิตอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา๘๘ (Ultimate Reality) 
จากผลการศึกษาคน้ควา้ตามท่ีกล่ามาลว้ในบทตน้ ๆ นั้น กฐินจากความหมายเดิมไดว้ฒันา

การเป็นช่ือต่าง ๆ สาระส าคญัของกฐินเดิมเป็นเร่ืองราวของสงฆ์โดยตรง ฝ่ายฆราวาสให้การ
สนบัสนุนภายหลงั ต่อมาก็กลายร่างเป็นกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อสังคมโดยเฉพาะกฐินในประเทศ
ไทย เกือบไม่รู้จกัตวัตนท่ีแทจ้ริง(ความหมายเดิม) 

จากหลกัฐานท่ีไดม้าน าเสนอนั้น บางอยา่งก็ชดัเจน บางอยา่งตอ้งอาศยัหลกัฐานระดบัรอง ๆ ลง
มาช่วยสนบัสนุนหรือช่วยขยายความใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ผลท่ีไดอ้าจเท่าเดิม บางหลกัฐานก็ดีข้ึนบา้ง  

ประเด็นส าหรับผูท้อดกฐินหรือผูรั้บกฐิน ตามหลกัฐานท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้มาน าเสนอนั้น 
ผูว้ิจยัเห็นว่าน่าจะไม่เป็นประเด็นปัญหาอีกต่อไป แต่ท่ีน่าจะเป็นประเด็นปัญหาให้ศึกษาหาแนว
จดัระบบระเบียบต่อไปก็คือประเภทผา้กฐินหรือองคก์ฐินและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกรานกฐินในวิธีการ
ท าตามกระบวนการสงฆท่ี์มีจ านวนนอ้ยกวา่ ๕ รูป ทั้งๆท่ีเร่ืองเหล่าน้ีเป็นหวัใจ(หลกัการ)ของกฐิน 

                                                 
๘๗ องฺ.เอก.๒๔/๓๑/๗๔: ดู  เอโก  มคฺโค  รวมลงอยูเ่ทา้ชา้ง. 
๘๘ ว.ิ ๑/๒๐/๓๗; องฺ.ทสก.๒๔/๓๑/๗๔; พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธ-

ศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (บริษทัสหธรรมิก จ ากดั, พ.ศ. ๒๕๔๕),หนา้ ๒๔๒. 

     กฐิน 

 

สาราณยีธรรม 

      สันโดษ   

   ทางสายกลาง 
 

    สามัคคี 
 

 ธรรมาธิปไตย 
 

      มัตตัญญุตา 

วชิาการอ่ืนๆ 
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แต่ยงัขาดระบบในการบริหารจัดการท่ีเป็นเอกภาพในเหล่าพุทธบริษัท จึงท าให้พุทธบริษัท
โดยฉพาะฝ่ายคฤหัสถ์ยงัสับสนหรือกระท าตามสืบๆกนัมาผิดบา้งถูกบา้ง โดยไม่เคลือบแคลงใดๆ
(หรือเปล่า) 

ดังนั้ น ตามทัศนะของผู ้วิจ ัย องค์กฐินและจ านวนผู ้เข้าร่วมกรานกฐินในวิธีการท าตาม
กระบวนการสงฆท่ี์มีจ านวนนอ้ยกวา่ ๕ รูป จ าเป็นตอ้งสังคายนาเสียใหม่เพื่อให้เกิดผลทางปฏิบติัไปใน
แนวเดียวกนั บริวารกฐินหรือกิจกรรมบริวารกฐินน่าจะเกิดประโชน์ต่อสาธารณชนมากกว่าท่ีเป็นอยู ่
น่าจะเกิดเป็นกิจกรรมบริวารกฐินในลกัษณะมูลนิธิหรือสาธารณกุศลเพื่อสังคมไทยทุกชนชั้น 

จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์สรุปได้ว่าเหตุผลท่ีกฐินบางเร่ืองบางขั้นตอนเบ่ียงเบนไปจาก
หลกัการเดิมก็เพราะขาดการศึกษาคน้ควา้จากตน้ต าหรับจริงๆ โดยเฉพาะจากพระไตรปิฎก และขาด
การเรียนรู้แบบบูรณาการ(ผสมผสาน)นอกจากน้ีแลว้ให้ความส าคญัเอกสารทางพระพุทธศาสนา
โดยไม่ถูกตอ้งว่าขอ้ความในพระไตรปิฎกกบัอรรถกถาและอรรถกถากบัฎีกาอย่างไหนส าคญักว่า
หรือท่ีผิดพลาดแบบเขลาบริสุทธ์ิคือค าอธิบายของอรรถกถาจารย-์ฎีกาจารยเ์หมาเป็นค าสอนของ
พระพุทธเจา้ไปดว้ย น้ีก็เพราะขาดการศึกษาคน้ควา้ให้เขา้ใจและขาดผูช้ี้น าอยา่งแทจ้ริง จึงจ าแต่ส่ิง
ท่ีผููู้อ่ืนวา่ต่อ ๆ กนัมาแบบผดิ ๆ  

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัเร่ืองกฐินพบประเด็นท่ีส าคญัอีกประเด็นหน่ึงว่า หลกัค าสอนของ
พระพุทธศาสนาน้ีเป็นเร่ืองท่ีลึกซ้ึงและมีความละเอียดอ่อนมาก จ าเป็นจะตอ้งศึกษาให้ครอบคลุม
และเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายอนัแทจ้ริงสูงสุดในค าสอนของพระพุทธเจา้อยา่งถ่องแท ้ซ่ึงการจะศึกษา
ในเฉพาะบางเร่ืองหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้นคงจะไม่ถูกต้องนัก เน่ืองจากว่าหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนาน้ีต่างก็เก่ียวโยงสืบเน่ืองถึงกนั เป็นกระบวนทศัน์ อีกทั้งค  าสอนก็มีหลายระดบั 
กล่าวคือ มีทั้ งท่ีตรัสแสดงเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู ้ครองเรือน ทั้ งท่ีทรงแสดงเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่บุคคลผูท่ี้มุ่งปฏิบติัเพื่อให้ถึงความหลุดพน้ ซ่ึงนัน่หมายถึงความหลากหลายแห่งหลกั
ค าสอนในพระพุทธศาสนาอนับุคคลจะพึงเลือกและน้อมน าไปปฏิบติัเพื่อความเหมาะสมและให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองตามสมควรแห่งการปฏิบติันัน่เอง๘๙ 

๔.๔.๒ รูปแบบ(Model)/การทอดกฐินที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธานุญาตและบริบท
สังคมไทย 

เม่ืองานบุญกฐินเป็นงานมหากุศลท่ีพุทธศาสนิกชนเล่ือมใสศรัทธาการปฏิบติัเก่ียวกบัการ
จดังานบุญประเพณีน้ีจ าเป็นตอ้งท าให้ถูกหลกัการและปรับให้สอดคลอ้งให้อยู่ในกรอบของพระ

                                                 
๘๙สุชีพ  ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒), หนา้ ๓๗- ๕๐. 
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ธรรมวินัยจึงจะได้อานิสงส์หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม จึงไดน้ าเสนอรูปแบบและ
ล าดบัขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัพระพุทธานุญาตและบริบทสังคมไทยไวด้งัน้ี 

๑. ตอ้งรู้และเขา้ใจความหมาย-ความเป็นมา 
๒. พุทธศาสนิกชนทั้งพระภิกษุและฆราวาสตอ้งเขา้ใจขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกบัพระพุทธา

นุญาต 
๓. ขั้นตอน 

๑) ความหมาย-ความเป็นมา 
๒) เทศกาลกฐิน 
๓) ผูท้อดกฐิน 
๔) การจอง 
๕) ตระเตรียมใหส้อดคลอ้งอยูใ่นกรอบพระพุทธานุญาต 
๖) การถวายกฐิน : องคก์ฐิน, บริวารกฐิน 
๗) ผูก้รานกฐิน, ผูอ้นุโมทนากฐิน  

๔. พระภิกษุจ  าเป็นตอ้งเขา้ใจ 
๑) รู้จกักิจเบ้ืองตน้(บุพพกรณ์) 
๒) รู้วธีิรับกฐิน 
๓) รู้วธีิตดัเยบ็ยอ้มผา้กฐิน 
๔) รู้วธีิพินทุกปัปะ 
๕) รู้วธีิถอนอธิษฐาน(ของเดิม) 
๖) รู้วธีิอธิษฐาน(ของใหม่) 
๗) รู้วธีิกราน(ทั้งผูรั้บและผูใ้ห)้ 
๘) กรานในเขตพทัธสีมา 
๙) อ่ืนๆท่ีควรท า 

๕. เขา้ถึงสารัตถะหรือเน้ือหาแทจ้ริง (Substance) เชิงบูรณาการ 
เพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลกัของกระบวนการพิธีกรรมในการทอดกฐินและพิธีกรรม

กรานกฐินในเชิงปฏิบติัการท่ีปรับให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยและให้สอดคล้องบริบท
สังคมไทย อาจสรุปกระบวนการทอดกฐินและกรานกฐินล าดบัขั้นตอนท่ีส าคญั ๆ ดงัน้ี 
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(๑)  ศึกษาใหเ้ขา้ใจกระบวนการทางทฤษฎี (๔.๕.๒) ทั้งหมด 
 

 

 

(๒)  เม่ือผา้(กฐิน)เกิดข้ึนในท่ามกลางสงฆ ์
   
 

(๓) สงฆรั์บผา้ 
 

 

 

(๔)สงฆม์อบผา้นั้นให้แก่ภิกษุรูปหน่ึงเป็นผูค้รอบครองผา้        
ดว้ยญตัติทุติยกรรม. 

 

 

 

(๕)ผูรั้บมอบผา้และพระสงฆทุ์กรูปในอารามนั้นตอ้งช่วยกนัท า
ผา้กฐินนั้นให้เป็นผืน(กะ-ซกั-ตดั-เยบ็-ยอ้ม)ใหเ้รียบร้อยในวนั
นั้นเท่านั้น 

 

 

 

(๖)ภิกษุผูรั้บผา้(ผูค้รองผา้)ท าพินทุกปัปะ 
 

 

 

(๗) ภิกษุผูรั้บผา้(ผูค้รองผา้)นั้นถอนอธิษฐานผา้ผนืเก่า 
 

 

 

(๘) ภิกษุผูรั้บผา้(ผูค้รองผา้)นั้นอธิษฐานผา้ผืนใหม่ 
 

 

 

(๙) ภิกษุผูรั้บผา้(ผูค้รองผา้)นั้นกล่าวค าเชิญ(เพื่อ)อนุโมทนา 
 

 

 

(๑๐) พระสงฆทุ์กรูปร่วมอนุโมทนา(จบพิธีกรานกฐิน) 
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(๑) ศึกษาให้เข้าใจ
กระบวนการทางทฤษฎี

(๔.๕.๒)ทั้งหมด (๒)เม่ือผา้(กฐิน)เกิดข้ึนใน
ท่ามกลางสงฆ์

(๓)สงฆ์รับผ้า

(๔)สงฆ์มอบผ้านั้นให้แก่ภกิษุ
รูปหนึ่งเป็นผู้ครอบครองผ้า

ด้วยญัตตทุิตยิกรรม.
(๕)ผู้รับมอบผ้าและพระสงฆ์

ทุกรูปในอารามนั้นต้อง
ช่วยกัน

ท าผ้ากฐินนั้นให้เป็นผืน(กะ-
ซัก-ตดั-เย็บ-ย้อม)

ให้เรียบร้อยในวนันั้นเท่านั้น

(๖)ภกิษุผู้รับผ้า(ผู้ครองผ้า)ท า
พนิทุกัปปะ

(๗)ภกิษุผู้รับผ้า(ผู้ครองผ้า)
นั้นถอนอธิษฐานผ้าผืนเก่า

(๘)ภกิษุผู้รับผ้า(ผู้ครองผ้า)
นั้นอธิษฐานผ้าผืนใหม่

(๙)ภกิษุผู้รับผ้า(ผู้ครองผ้า)นั้น
กล่าวค าเชิญ(เพ่ือ)อนุโมทนา

(๑๐)พระสงฆ์ทุกรูปร่วม
อนุโมทนา(จบพธีิกรานกฐิน)

กฐิน

 
 

การทอดกฐินท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัพระพุทธานุญาตและบริบทสังคมไทยไดถู้กตอ้งและได้
อานิสงส์หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม โดยอยู่ในกรอบของกระบวนการกฐินท่ีสอด 
คลอ้งกบัหลกัพระพุทธานุญาตและบริบทสังคมไทย   เพราะวา่ 

๑. ผูท่ี้จะทอดกฐินหรือเก่ียวข้องกบัเร่ืองกฐินจ าเป็นตอ้งมีองค์ความรู้ (Knowledge) ใน
เร่ืองราวของกฐินศึกษาให้เข้าใจกระบวนการทางทฤษฎี (๔.๕.๒) ทั้ งหมดอย่างชัดเจน(วตัถุ 
ประสงค ์๑-๓) 

๒. ตอ้งศึกษาวิเคราะห์ (Analysis) องค์ความรู้ในเร่ืองราวของกฐินให้เขา้ใจ การท่ีจะรักษา
สืบทอดหรือปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองของประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนานั้นจ าเป็นตอ้งมีเจตคติ
ท่ีดี มีความมุ่งมัน่ เพื่อพระพุทธศาสนาจริงๆ หลกัการส าคญัจะตอ้งศึกษาวิเคราะห์ให้เขา้ใจความมุ่ง
หมายและเจตนารมณ์ของตวัประเพณีนั้นเป็นล าดบัแรกก่อน นอกจากตวัความหมายท่ีเป็นสาระส าคญั
แลว้ ก็จะตอ้งศึกษาวเิคราะห์รูปแบบของประเพณีท่ีเกิดเพิ่มนั้นดว้ย  (ศึกษาวเิคราะห์แบบบูรณาการ) 

๓. กระบวนการแห่งหลกัการอยูร่่วมกนั (Participate-prosess)  การน าไปสู่การพฤติกรรม สู่
การปฏิบติั การท างาน การท าหน้าท่ีนั้น ๆ ร่วมกนัอยา่งเขา้ใจแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ความหมาย เจตนารมณ์ หลกัปฏิบติัการ/หลกัธรรมแบบบูรณาการ) 

๔. เม่ือปฏิบติัตามขั้นตอนคือ Knowledge, Analysis, Participate-prosess และIntegrated 
ตามล าดบั เป็นการยืนยนัวา่ (Model)/การทอดกฐินเป็นไปตามรูปแบบบูรณาร(INTEGRATED) น้ี



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ๑๗๕ 

สอดคลอ้งกบัหลกัพระพุทธานุญาตและบริบทสังคมไทย เกิดผลส าเร็จไดถู้กตอ้งและจะไดอ้านิสงส์
หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมอยา่งแน่นอน และจะท าใหพ้ระพุทธศาสนาไดมี้การพฒันา
ไปอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ  

 
 

ANALYSIS
วเิคราะห์

ANALYSIS
วเิคราะห์

PARTICIPATE
 กระบวนการแห่งหลกัการอยู่ร่วมกนั

PARTICIPATE
 กระบวนการแห่งหลกัการอยู่ร่วมกนั

INTEGRATED
บูรณการ  

INTEGRATED
บูรณการ  

Knowledge 
องค์ความรู้

Knowledge 
องค์ความรู้

กระบวนการกฐินเพ่ือสอดคล้องกบัหลกัพระพุทธานุญาตและบริบท
สังคมไทย 

กฐิน

 
 
การปฏิบติัตามรูปแบ (MODEL) ท่ีสอดคลอ้งกบัพระพุทธานุญาต (คมัภีร์มหาวรรค, คมัภีร์

จุลวรรค, คมัภีร์ปริวาร) ซ่ึงเป็นเร่ืองของพระพุทธานุญาตและบริบทสังคมไทยในยุคปัจจุบนัซ่ึงเป็น
การศึกษาแบบครบวงจร  

ดงันั้น ผลท่ีไดจ้ากผลสรุปเกิดเป็นทฤษฎีประยกุตใ์หม่เรียกวา่  ๔ ส MODEL (กระบวนการ  
ตดัสินใจเก่ียวกบักฐินท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัพระพุทธานุญาตและบริบทสังคมไทย) ซ่ึงมีรูปลกัษณ์ 
แผนผงัแบบทฤษฎี Tree .:เปลือกไม,้ เน้ือไม,้ แก่น 

๑. กฐิน = แก่น           
๒. องคป์ระกอบหลกัหรือAccomplishment = เน้ือไม ้      
๓. วงกลมนอกหรือองคป์ระกอบยอ่ย = เปลือกไม ้  
 
กระบวนการของกฐินนั้นตามพระพุทธานุญาตจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกันทุก

ขั้นตอน โดยไม่ผดิเพี้ยน ทุกขั้นตอนตอ้งสอดรับกนัอย่างลงตวับนวิถีแห่งพระธรรมวินยัหรือพระ
พุทธานุญาตที่ไดท้รงวางเอาไว ้ถึงจะเรียกว่า “สมบติั” หรือ”กฐินเป็นอนักรานหรือกรานกฐิน
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ถูกตอ้ง (อตัถตาการ)”  แต่เม่ือด าเนินการให้ผิดเพี้ ยนเบ่ียงเบนไปจากหลกัแม่บท (มาติกา) จะถูก
เรียกวา่”วบิติั”หรือ   “กฐินไม่เป็นอนักรานหรือกรานกฐินไม่ถูกตอ้ง (อนตัถตาการ)”   
(ตามแผนผงัท่ี ๔.๑ องคป์ระกอบหลกัหรือAccomplishment) 

 

แผนภาพที ่๔.๑ รูปแบบตามพระพุทธานุญาต 
 
 

สมบัติ : 
ความถึงพร้อม, ความสมบูรณ์, ความครบถว้นของสังฆกรรม เช่น อุปสมบท เป็นตน้ ท่ีจะ

ท าใหส้ังฆกรรมนั้นถูกตอ้ง ใชไ้ด ้มีผลสมบูรณ์ การท าสังฆกรรมของสงฆ ์ใหถื้อมติเป็นเอกฉนัทไ์ม่
ถือเสียงขา้งมากแบบสภาผูแ้ทนดงันั้น ถา้มีพระในท่ีประชุมสงฆอ์งคใ์ดคดัคา้นการท าสังฆกรรมก็
ตอ้งยกเลิกไปสมบติั (ของสังฆกรรม)มี ๔ คือ 

วตัถุสมบตั ิ
 

ปริสสมบตั ิ
 

  กรรมวาจาสมบตั ิ

สีมาสมบตั ิ

 

  (กฐินหรือ
องคก์ฐิน) 

http://202.44.204.76/cgi-bin/dict.pl?word=%ca%c1%ba%d1%b5%d4
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วตัถุสมบัติ : 
ความถึงพร้อมแห่งวตัถุ,ความสมบูรณ์โดยบุคคลหรือวตัถุซ่ึงเป็นท่ีตั้งแห่งการท าสังฆกรรม

นั้น ๆ มีคุณสมบติัถูกตอ้ง ท าให้สังฆกรรมใชไ้ดไ้ม่บกพร่องในดา้นน้ี เช่นกรานกฐิน ผา้ท่ีจะน ามา
กรานกฐินได ้ตอ้งเป็นผา้ท่ีไม่มีพนัธะผูกพนั หรือเป็นผา้ท่ีมีลกัษณะไม่ผิดอย่างใดอย่างหน่ึงตาม
พระพุทธานุญาต(อนตัถตาการ ๒๓ อย่างและอตัถตาการ ๑๗ อย่างถึงแมผ้า้นั้นจะเป็นผา้ท่ีไดม้า
อยา่งบริสุทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมายของบา้นเมืองก็ตามหากไม่ถูกตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบักฐินในพระ
วนิยั ก็ถือวา่เป็นโมฆะไป ไม่สามารถน ามาใชก้รานกฐินได ้ดงัน้ีเป็นตน้ 

๑. ชนิดของผ้า ถือเป็นหลกัส าคญัในการกรานกฐินจะตอ้งเป็นผา้ท่ีถูกตอ้งตามพระพุทธา
นุญาต(อนตัถตาการ) ไวเ้ท่านั้นคือกฐินไม่เป็นอนักรานเพียงการขีด ซกั กะ ตดั เนา เยบ็ตะเข็บ ติด
ลูกดุม ติดผา้รองรังดุม ท าอนุวาตดา้นยาว ท าอนุวาตดา้นกวา้ง เพิ่มผา้ดาม ยอ้มไม่ไดสี้  (อยา่งใด
อยา่งหน่ึง) ผา้เป็นสันนิธิ ผา้เป็นนิสสัคคีย ์เวน้จากการพินทุกปัปะ นอกจากจีวร ๓ ผืน เวน้จากการ
ตดัเอง ใหมี้มณฑล มีขณัฑต์ั้งแต่ ๕ ข้ึนไป (เวน้จากการกรานของบุคคล ไม่กรานโดยชอบ พระภิกษุ
อยูน่อกสีมาอนุโมทนาไม่เป็นอนักราน ผา้ท่ีพูดแยม้พรายไดม้า ผา้ท่ีพูดเลียบเคียงไดม้า ผา้ท่ีขอยืม = 
กรรมวาจาวบิติั) ๙๐

 

และ(อตัถตาการ ๑๗ อยา่ง) กฐินเป็นอนักรานดว้ยผา้ใหม่ ผา้เทียมใหม่ ผา้เก่า ผา้บงัสุกุล  ผา้
ท่ีตกตามร้านตลาด๙๑ ผา้ท่ีภิกษุไม่ไดท้  านิมิตไดม้า ผา้ท่ีภิกษุไม่ไดท้  าการพูดเลียบเคียงไดม้า ผา้ท่ีภิกษุ
ไม่ไดย้ืมผูอ่ื้นมาผา้ท่ีไม่ไดเ้ก็บไวค้า้งคืนผา้ท่ีไม่เป็นนิสสัคคียะผา้ท่ีภิกษุท ากปัปะ(พินทุ) ผา้สังฆาฏิ 
ผา้อุตตราสงค ์ผา้อนัตราวาสก   ผา้ท่ีท าเป็น ๕ ขณัฑ์ หรือเกินกวา่ ๕ ขณัฑ์ มีมณฑลและอฑัฒมณฑล 
ท่ีตดัเองท าเสร็จในวนันั้นเท่านั้น   เป็นอนักรานเพราะบุคคลกราน  กรานโดยชอบโดยมีภิกษุผูอ้ยูใ่น
สีมาอนุโมทนากฐินนั้น๙๒  ช่ือวา่Accomplishment of  materials แทนอกัษรยอ่วา่ M 

นอกจากน้ีแลว้ ชนิดของผา้ตอ้งเป็นผา้ท่ีพระพุทธองคท์รงอนุญาตไว ้๖  อยา่งคือ 
๑) โขมะผา้เปลือกไม ้                                 ๒) กปัปาสิกะ ผา้ฝ้าย 
๓) โกเสยยะ ผา้ไหม                             ๔) กมัพละ ผา้ขนสัตว ์
๕) สาณะ ผา้ป่าน                             ๖) ภงัคะ ผา้ท่ีท าดว้ยของ๕อยา่งขา้งตน้เจือกนั๙๓ 

                                                 
๙๐ว.ิมหา. ๕/ ๙๗/๑๓๐–๑๓๑. 
๙๑ผา้ท่ีตกตามร้านตลาด คือผา้เก่าท่ีตกอยู่ขา้งประตูร้านตลาดซ่ึงมีผูเ้ก็บมาถวาย (วิ.อ. ๓/

๓๐๙/๑๙๘) 
๙๒ว.ิม. ๕/๙๘ /๑๓๑ – ๑๓๒.  
๙๓ว.ิม. ๕/๓๓๙-๓๔๐/๒๐๐-๒๐๑, (มจร.). 
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๒. สีของผ้า ท่ีพระพุทธองคท์รงอนุญาตใหใ้ชไ้ดไ้ม่ระบุชดัวา่เป็นสีอะไร เพียงแต่เวน้จาก
สีท่ีทรงหา้ม ไดแ้ก่ สีเขียว สีคราม สีเหลือง สีแดง สีบานเยน็ (แดง) สีแสด สีชมพู และสีด า 

สีผา้ของจีวรตอ้งเป็นสีท่ีเหมาะแก่การใชข้องนกับวช และเป็นสีท่ีเกิดจากส่วนใดส่วนหน่ึง
ของตน้ไม ้ (เวน้บางชนิด เช่น ขมิ้น และใบคราม เป็นตน้) ถือวา่ใชไ้ด ้ สีท่ีสอดคลอ้งกบัพระวนิยั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ สีแดงหม่น (สีกรักเปลือกมงัคุด) หรือสีเหลืองหม่น (สีกรักแก่นขนุน)๙๔ 

๒.ปริสสมบัติ : 
ความพร้อมมูลแห่งบริษทั, ถึงพร้อมดว้ยบริษทั, ความสมบูรณ์ของท่ีประชุม ท่ีประชุมสงฆ์

ครบองคก์ าหนด คือ ไม่เป็นปริสวบิติั 
ค าวา่ ปริสวบิติั เป็นภาษาทางพระวนิยั หมายถึงจ านวนของสงฆท่ี์ท าสังฆกรรมในขณะนั้น

ไม่ครบตามจ านวนท่ีทรงบญัญติัไว ้เช่น กรานกฐิน อุปสมบท เป็นตน้สังฆกรรมประเภทน้ีตามพระ
วนิยัตอ้งมีพระภิกษุ ๕ รูปข้ึนไป(ตามมติของพระอรรถกถาจารย)์ สังฆกรรมนั้นจึงจะสมบูรณ์ ถา้มี
พระภิกษุเขา้ร่วมสังฆกรรมนอ้ยกวา่ ๕ รูป ช่ือวา่ไม่ครบองคส์งฆ ์เรียกวา่ ปริสวบิติั หรือบริษทัวบิติั 
แต่ถา้ครบตามจ านวนเรียกวา่ ปริสสมบติั  

ปริสสมบติั คือกฐินเป็นอนักรานเพราะบุคคลกราน  กรานโดยชอบโดยมีภิกษุผูอ้ยูใ่นสีมา
อนุโมทนากฐินนั้น๙๕ มีพระภิกษุครบองคส์งฆ(์ตามมติของพระอรรถกถาจารยต์ั้งแต่ ๕ รูปข้ึนไป)
ช่ือวา่Accomplishment of  persons แทนอกัษรยอ่วา่ P 

๓. สีมาสมบัติ : 
  ความสมบูรณ์แห่งเขตประชุม, ความพร้อมมูลโดยสีมา,ความสมบูรณ์แห่งเขตชุมนุม, สีมา
ซ่ึงสงฆส์มมติแลว้โดยชอบ ไม่วิบติั ท าให้สังฆกรรมซ่ึงท าในสีมานั้นมีผลสมบูรณ์ กล่าวคือ สีมา
ปราศจากขอ้บกพร่องท่ีเป็นเหตุให้สีมาวิบติั สังฆกรรมซ่ึงท า ณ ท่ีนั้นจึงช่ือว่าท าในสีมามีนิมิต
ถูกตอ้งตามพระวนิยั และประชุมท าในเขตสีมานั้น 

การสวดกรรมวาจา(ญตัติทุติยกรรมวาจา)ในมอบผา้กฐินแก่ภิกษุรูปหน่ึงสงฆต์อ้งประชุม
กนัท าในสีมาเท่านั้น ช่ือวา่Accomplishment of  area แทนอกัษรยอ่วา่ A 

๔. กรรมวาจาสมบัติ : 

 กรรมวาจาถึงพร้อม สวดประกาศถูกตอ้งครบถ้วน (ขอ้ ๔ อาจแยกเป็น ๒ ขอ้ คือเป็น ๔ 
ญตัติสมบติั ญตัติถึงพร้อม คือค าเผดียงสงฆถู์กตอ้ง ๕.อนุสาวนาสมบติั อนุสาวนาถึงพร้อมค าหารือ
ตกลงถูกตอ้ง รวมเป็นสมบติั ๕) 

                                                 
๙๔ว.ิม. ๕/๑๖๘-๑๗๐/๒๑๓-๒๑๗. 
๙๕ว.ิม. ๕/๙๘ /๑๓๑ – ๑๓๒.  
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ในการให้ผา้กฐิน ตอ้งระบุผา้กฐิน(ในกาลนั้น) จะตอ้งระบุสงฆ์ผูใ้ห้ผา้กฐินแก่ภิกษุช่ือนั้น
(สงฆ์อารามไหน) จะตอ้งระบุช่ือภิกษุผูรั้บ(ช่ือพระภิกษุ ก.) นั้นก็คือสวดหรือระบุวตัถุ ระบุสงฆ ์
ระบุบุคคลไดถู้กตอ้ง ครบ และเรียงตามล าดบัก่อน-หลงัตรงตามพุทธบญัญติั  ช่ือวา่ccomplishment 
of  speech  แทนอกัษรยอ่วา่ S 

เม่ือสงฆป์ระชุมพร้อมกนัในสีมาแลว้ ภิกษุรูปหน่ึงสวดญตัติทุติยกรรมวาจาเพื่อประกาศให้
ภิกษุทุกรูปทราบโดยทัว่กนัและสรุปกรรมวาจา ดว้ยการสอบถามในท่ีประชุมวา่เห็นดว้ยกบัมติท่ีผู ้
สวดประกาศแจง้ใหท้ราบหรือไม่ ถา้ไม่เห็นดว้ยก็ควรแสดงเหตุผลในการคดัคา้น เม่ือมีการคดัคา้น
เกิดข้ึน สงฆต์อ้งช าระใหเ้สร็จส้ินจึงจะสามารถท าสังฆกรรมต่อไปได ้ถา้ไม่ช าระและยงัด าเนินการ
ต่อไป ถือวา่สังฆกรรมนั้นโมฆะไปหรือกรรมวาจาวบิติั  

ในการสวดกรรมวาจา ก็มีขอ้ก าหนดวา่ ตอ้งสวดอกัษรแต่ละตวัใหถู้กตอ้งชดัเจนตามหลกั
ของการออกเสียงในภาษาบาลี ภิกษุผูมี้ความรู้ความสามารถเท่านั้น จึงจะสวดไดอ้ยา่งถูกตอ้งดงัท่ี
พระพุทธองคต์รัสไว ้
 

 
 

 

  

  

  

 

แผนภาพที ่๔.๒ กฐินอนุวตัรตามบริบทสังคม 

 

 

     กฐิน 

 

สาราณยีธรรม 

      สันโดษ   

   ทางสายกลาง 
 

    สามัคคี 
 

 ธรรมาธิปไตย 

 

      มัตตัญญุตา 

วชิาการอ่ืนๆ 
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แผนภาพที ่๔.๓ รูปแบบบูรณาการ/องค์รวม 
 
 

 กฐิน ปริสสมบติั 
 

กรรมวาจาสมบติั 

 

สีมาสมบติั 
 

 วตัถุสมบติั 
 

องคป์ระกอบหลกัหรือAccomplishment 

องคป์ระกอบยอ่ย/องคป์ระกอบรอง 
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องค์ประกอบหลัก หรือAccomplish คือ สังฆกรรมหรือกิจกรรมในการกรานกฐินจะตอ้ง
ท าใหค้รบกระบวนการ จะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่ได(้หลกัพระพุทธานุญาต) เร่ืองกฐินจ าเป็นตอ้ง
มีองค์ความรู้(Knowledge)ในเร่ืองราวของกฐินศึกษาให้เขา้ใจกระบวนการทางทฤษฎี (๔.๓.๒)
ทั้งหมดอยา่งชดัเจน(วตัถุประสงค ์๑-๓) ตามแผนผงัท่ี ๔.๑ 

องค์ประกอบย่อยหรือวงกลมนอก  เป็นภาคส่วนท่ีมีอยู่ในองค์ประกอบหลักหรือ
Accomplishแต่ละองคป์ระกอบหลกั เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัรองอาจจะขาดไปบางอยา่งได ้แต่เม่ือ
เขา้มาประกอบดว้ย ก็จะเกิดสีสันหรือเพิ่มคุณค่าให้ต่อองคก์ร องคป์ระกอบยอ่ยเป็นลกัษณะระบบ
ของสังคมจะตอ้งด าเนินการไปตามกาละ และเทศะ นั้นคือด าเนินกิจกรรมต่างๆในการกรานกฐินให้
สอดคลอ้งบริบทสังคมไทยหรือเป็นการบริการสังคมโดยไม่ขดักบัหลกัพระพุทธานุญาต เป็นการ
น าไปสู่การพฤติกรรม สู่การปฏิบติั การท างาน การท าหนา้ท่ีนั้นๆร่วมกนัอยา่งเขา้ใจแบบบูรณาการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ(ความหมาย เจตนารมณ์ หลกัปฏิบติัการ/หลกัธรรมแบบบูรณาการ) ดูแผนผงัท่ี 
๔.๒ กฐินอนุวตัรตามบริบทสังคม 

ดงันั้นรูปแบบ (Model)ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัพระพุทธานุญาตและบริบทสังคมไทย เรียกวา่
MPAS หรือ ส่ีสอ 

๑. วตัถุสมบติั  :  Accomplishment of  materials แทนอกัษรยอ่วา่ M 
๒. ปริสสมบติั : Accomplishment of  persons แทนอกัษรยอ่วา่ P 

 ๓. สีมาสมบติั :Accomplishment of  area แทนอกัษรยอ่วา่ A 
 ๔. กรรมวาจาสมบติั:Accomplishment of  speech  แทนอกัษรยอ่วา่ S 

หรือเรียกตามรูปแบบ (Model) ยอ่ (ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัพระพุทธานุญาตและบริบทสังคม 
ไทย) วา่ Busmol โดยมีองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยคือ 

๑. หลกัตามพุทธานุญาต:Buddha’s legistation แทนอกัษรยอ่วา่ Bu 
 ๑) วตัถุสมบติั  :  Accomplishment of  materials แทนอกัษรยอ่วา่ M 

๒) ปริสสมบติั : Accomplishment of  persons แทนอกัษรยอ่วา่ P 
   ๓) สีมาสมบติั :Accomplishment of  area แทนอกัษรยอ่วา่ A 
   ๔) กรรมวาจาสมบติั:Accomplishment of  speech  แทนอกัษรยอ่วา่ S 

๒. สามคัคีสงฆ ์: Sangha’s hamony แทนอกัษรยอ่วา่ S 
๓. อปัปิจฉตา,สันโดษ: Moderation แทนอกัษรยอ่วา่ Mo 
๔. สามคัคีบุญ(ชาวบา้น) : Laities’hamonization แทนอกัษรยอ่วา่L 
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ขอ้๑-๒ เป็นการแทนค่าองคป์ระกอบหลกัหรือAccomplish คือสังฆกรรมหรือกิจกรรมใน
การกรานกฐินจะตอ้งท าใหค้รบกระบวนการ จะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่ไดต้ามหลกัพระพุทธานุญาต 

ส่วนขอ้๓-๔ เป็นการแทนค่าองค์ประกอบย่อยหรือวงกลมนอก เป็นส่วนท่ีมีความส าคญั
รองอาจจะขาดไปบางอยา่งได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๔.๔ หลกัตามพุทธานุญาต 
 

Buddha’s legistation 
หลกัตามพุทธานุญาต 

Laities’hamonization 
สามคัคีบุญ(ชาวบา้น) 

Sangha’s hamony 
สามคัคีสงฆ ์

 กฐิน 

 Moderation 
อปัปิจฉตา,สันโดษ 



 

บทที ่ ๕ 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑ สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองกฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงบูรณาการ (An Analytical 
Study of  Kathina in Theravãda  Buddhism  in  Integrated Approach)ในประเด็นปัญหาเก่ียวกบักฐิน
ตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาพิธีกรรมเก่ียวกับการทอดกฐินท่ีปรากฏใน
สังคมไทย และศึกษาวิเคราะห์กฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงบูรณาการ รวมถึงเพื่อน าเสนอ
รูปแบบท่ีสอดคล้องกบัพระพุทธานุญาตและบริบทสังคมไทย โดยศึกษาคน้ควา้ในขอบเขตของ
ประเด็นความเป็นมา ความหมาย ลักษณะหรือประเภทของกฐินตามหลักค าสอนในพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท และพิธีกรรมการเก่ียวกบัการทอดกฐินท่ีปรากฏในสังคมไทย ซ่ึงเป็นประเด็นขอ้ท่ี
ถกเถียงกนัทั้งในแนวทฤษฎีและแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัออกไปนั้น   

ผลจากการศึกษาคน้ควา้ในประเด็นปัญหาเหล่านั้นของเร่ืองกฐินไดข้อ้สรุปตามขอบเขต
ของวตัถุประสงคด์งัน้ี  

๕.๑.๑ กฐินตามหลกัค าสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
๑. จากการศึกษาค้นคว้าในปัญหาความเป็นมาเร่ืองกฐินตามหลักค าสอนใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นไดผ้ลสรุปวา่ ขอ้ท่ีถกเถียงกนัเก่ียวกบัผูท้อดกฐินเป็นบุคคลแรก ส าหรับ
ในประเทศอินเดียสมยัพุทธกาลหรือต่อมาๆแมก้ระทัง่ในศรีลงักานั้น  ไม่พบวา่ใครไดท้อดบา้ง ไม่
ปรากฏหลกัฐานใดๆท่ีน่าเช่ือไดเ้ลย พบแต่เอกสารท่ีเล่ือนลอยขาดหลกัฐานท่ีมาท่ีไป  

กฐินเป็นวินยักรรมชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นพระพุทธานุญาตพิเศษและเป็นกาลทานพิเศษ
เป็นพุทธประสงค์โดยตรง พระผูมี้พระภาคทรงประทานอนุญาตให้แก่ภิกษุชาวปาฐาจ านวน  ๓๐  
รูป ซ่ึงเป็นปฐมเหตุของการทรงบญัญติั ปรากฏหลกัฐานหลกัๆอยูใ่นพระวินยัปิฎก  ๓  คมัภีร์  คือ  
คมัภีร์มหาวรรค   คมัภีร์จุลวรรค  และคมัภีร์ปริวาร   นอกจากน้ียงัพบในอรรถกถาสมนัตปาสาทิกา 
กงัขาวติรณี วชิรพุทธิฎีกา  และปกรณ์ต่าง ๆ อีกหลายคมัภีร์   

ปัญหาเร่ืองกฐินท่ีเป็นหัวขอ้ถกเถียงและแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั หลกัส าคญัเพราะ
ขาดพื้นฐานการศึกษาคน้ควา้จากตน้ฉบบัของเอกสารจริงๆ จึงไดก้ลายมาเป็นสาเหตุสืบเน่ืองท่ีให้
ความส าคญัทางเอกสารทางพระพระพุทธศาสนาโดยไม่ถูกตอ้ง แยกแยะไม่ไดว้่าส่วนไหนเป็น
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ค าอธิบายของอรรถกถาจารย์-ฎีกาจารย ์จึงสรุปเอาว่าเป็นค าสอนของพระพุทธเจา้ไปดว้ย หรือให้
ความส าคญัอรรถกถาและฎีกามากกวา่พระไตรปิฎก 

๒. ส่วนความหมายดั้งเดิมของกฐินจริง ๆ ตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น ลกัษณะ
เป็นตน้ไมมี้ใบละเอียด มีหนาม มีแก่นแข็ง เป็นช่ือตน้ไมช้นิดหน่ึงเรียกช่ือตามภาษาบาลีซ่ึงเป็น
ภาษาหน่ึงของอินเดีย  มีความหมายตรงกับช่ือของตน้ไม้ชนิดหน่ึงท่ีคนไทยเรียก (แปล) ว่า ไม้
สะดึง หรือตน้ไมส้ะดึง เน่ืองจากภิกษุสมยัพุทธกาลนั้นเยบ็จีวรใชเ้อง แต่ดว้ยไม่มีความช านาญใน
การเยบ็  จึงตอ้งอาศยัไมส้ะดึงขึงผา้ใหตึ้งแลว้จึงเยบ็ผา้อยา่งน้ีเรียกวา่  “กฐินจีวร”   แต่เม่ือน ามาเรียก
และใช้จนกลายเป็นภาษาไทยไปโดยปริยาย จึงมีความหมายกลายมาเป็นช่ือต่างๆ  คือเป็นช่ือของ
กรอบไม ้เป็นช่ือของผา้ เป็นช่ือของบุญกิริยา เป็นช่ือของสังฆกรรม  

๓. ลกัษณะของผา้กฐินท่ีได้ช่ือว่าถูกตอ้งเป็นวินัยกรรมตามกระบวนการแห่งพระ
ธรรมวนิยั  คือ 

๑) วตัถุสมบติั : ผา้ท่ีไดม้าตอ้งถูกตอ้ง  
๒) สีมาสมบติั : ประกอบศาสนกิจในศาสนสถานท่ีถูกตอ้ง  
๓) ปริสสมบติั :  ผา้ท่ีไดม้านั้น มอบใหแ้ก่ผูรั้บตรงตามจุดประสงค ์ 
๔) กรรมวาจาสมบติั : กล่าวมอบในท่ีประชุมสงฆ์ถูกตอ้ง โปร่งใสตามระบบ

ธรรมาธิปไตย หรือธรรมาภิบาล  
๕.๑.๒  พธีิกรรมเกีย่วกบัการทอดกฐินทีป่รากฏในสังคมไทย 

๑. จากการศึกษาคน้ควา้ไดข้อ้สรุปว่าการทอดกฐินในประเทศอ่ืนๆ ท่ีนบัถือพระ 
พุทธศาสนาไม่ไดท้  ากนัเป็นงานยิง่ใหญ่เท่ากบัในประเทศไทย 

การทอดกฐินในประเทศไทยไดก้ลายเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่พระพุทธ 
ศาสนาไดเ้ผยแผ่เขา้มายงัสุวรรณภูมิและประดิษฐานอยู่บนผืนแผ่นดินน้ีอย่างมัน่คง โดยพระเจา้
แผน่ดินแห่งสยามทุกพระองคไ์ดท้รงรับเร่ืองกฐินน้ีข้ึนเป็นพระราชพิธี  ท าเป็นแบบอยา่งแก่ราษฎร 
ดงันั้นกฐินท่ีปรากฏในประเทศไทยอยา่งแพร่หลายตั้งอดีตถึงปัจจุบนั แบ่งได ้๒ ประเภทใหญ่ ๆ  คือ 

๑) มหากฐิน  ประกอบดว้ย 
- กฐินหลวง กฐินท่ีก าหนดเป็นพระราชพิธี กฐินตน้ และกฐินพระราชทาน 
-  กฐินราษฎร์  เป็นกฐินปัจเจกบุคคล/ครอบครัว   หรือกฐินสามคัคี     

๒) จุลกฐิน 
-  กฐินราษฎร์ 

๒. กฐินได้ผสมผสานกบัวฒันธรรมไทย ในท่ีสุดจึงกลมกลืนกลายเป็นประเพณี
ไทยท่ีสืบทอดกนัมา  ท าใหเ้กิดพิธีกรรมกฐินผสมผสานกบัประเพณีไทยหลากหลาย เช่น 

http://www.isangate.com/local/katin_03.html#king1#king1
http://www.isangate.com/local/katin_03.html#king2#king2
http://www.isangate.com/local/katin_03.html#king3#king3
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๑) เทศกาลทอดกฐินกบัวรรณกรรมไทย 
๒) บทเพลงลูกทุ่งกบัประเพณีในเร่ืองการทอดกฐิน   
๓) งานประเพณีทอดกฐินถือวา่เป็นโอกาสท่ีหนุ่มสาวไดพ้บกนั   
๔) การละเล่นร่ืนเริงกบัเทศกาลทอดกฐิน 
๕) งานสาธารณกุศลกบัประเพณีการทอดกฐิน 
๖) ความเช่ือเร่ืองบุญหรืออานิสงส์กบัประเพณีการทอดกฐิน 
๗) กระบวนแห่พระกฐินพยหุยาตราฯ     
๘) ธงรูปสัตวก์บัธรรมเนียมขบวนแห่องคก์ฐิน เป็นตน้ 

๕.๑.๓ วเิคราะห์กฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงบูรณาการ  
จากการศึกษาคน้ควา้เร่ืองกฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทได้ผลสรุปว่า ถา้พุทธบริษทัได้

ศึกษาเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนของกฐินซ่ึงเป็นพุทธานุญาตพิเศษอยา่งละเอียดโดยน าเอากฎเกณฑ์
และขั้นตอนต่าง ๆ ของกฐินตั้งแต่ตน้มาเรียงร้อยกนั จนถึงการจบลง ก็จะมองเห็นพุทธวิธีการสอน
ใหพ้ระภิกษุทั้งหลายประพฤติธรรมหลายขอ้ โดยใชอุ้ปกรณ์เพียงผา้กฐินผืนเดียวไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 
มีความเช่ือมโยงแบบลงตวักบัหลกัธรรมอ่ืน ๆ ในลกัษณะปัจจยาการหรือบูรณาการ(Holistic) เช่นวา่ 
ความสามคัคี หลักเมตตาธรรม หลักสาราณิยธรรม หลักพึ่ งพาตนเอง (อตฺตา หิอตฺตโน นาโถ)
หลกัสังคหวตัถุ (สังคมสงเคราะห์) หลกัธรรมาธิปไตย (ธรรมาภิบาล) เป็นตน้  

กฐินธรรมท่ีเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งอยู่บนฐานแห่งการให้และการร่วมมือ เป็นการเน้น
ความหมายสาระส าคญัหรือเจตนารมณ์อยู่ท่ีการย  ้าเตือนในหลกัการและฝึกปฏิบติัในวิถีชีวิตของ
สังคมประชาธิปไตย เพราะกฐินเนน้ความหมายส าคญัอยูท่ี่เป็นไปดว้ยพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจ
กนั  แสดงออกในการให้และการกระท าเพื่อผูอ่ื้น แบ่งปันลาภท่ีตนไดม้าแลว้โดยชอบธรรมให้แก่
เพื่อนสหธรรมิกผู ้ข ัดสนกว่าโดยเฉพาะประเภทบริวารกฐิน กฐินจึงเป็นกิจกรรมของสังคม
ประชาธิปไตยโดยตั้งอยูบ่นรากฐานของธรรมาธิปไตย เสริมสร้างวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย
ตามหลกัสาราณิยธรรม(ญตัติทุติยกรรม) เพราะประกอบดว้ยเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ ทั้ง 
๓ ประการน้ีเป็นเน้ือเดียวกนับนพื้นฐานของธรรมาธิปไตย น้ีคือหลกัธรรมาภิบาลในปัจจุบนันัน่เอง 

เน้นการใช้ทัพยากรท่ีมีจ ากัดแต่ให้เกิดคุ้มค่ามากท่ีสุดในการใช้สอยหรือบริโภคเพื่อ
จุดประสงค์ทางคุณภาพชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นเน้ือเดียวกนัโดยอตัโนมติั เรียกว่าบูรณาการ น้ีคือ
เศรษฐศาสตร์แบบพุทธ 

สาระทั้งมวลเป็นแบบอยา่งของหลกัการหรืออุดมคติเพื่อการสร้างสรรคส์ังคม  เป็นสัญญา
ประชาคมหรือหลกัการบริหารและการจดัการแบบหน่ึงเพื่อสันติสุขของมนุษยท่ี์รวมกนัเป็นสังคม 
เป็นมิตรภาพเพื่อความดี  
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จากการศึกษาคน้ควา้โดยมองในดา้นจิตวิทยาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไดผ้ลสรุปในเชิง
ตั้งขอ้สมมติฐานว่าจุดประสงค์ท่ีพระพุทธองค์ทรงประทานเร่ืองน้ีอาจจะดว้ยเหตุผลต่าง ๆ อย่าง
น้อยก็เพื่อการเผยแผ่พระพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อจิตวิทยามวลชนและอนุวตัรตามบริบทหรือ
ค่านิยมทางสังคมในขณะนั้นโดยท่ีไม่เสียหลกัการทางพระพระพุทธศาสนา เพราะภิกษุเหล่านั้นเป็น
เช้ือสายหรือวรรณะกษตัริยซ่ึ์งเป็นพี่นอ้งร่วมพระบิดาของพระเจา้ปัสเสนทิโกศลเจา้ผูป้กครองนคร
โกศล  

นอกจากน้ีแล้วเพราะพิธีกรรมหรือกระบวนการทอดกฐินและกรานกฐินมีหลากหลาย
รูปแบบ จึงไดน้ าเสนอรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัพระพุทธศาสนาเถรวาทและบริบทสังคมไทย ดงั
รูปแบบ MPAS หรือ ส่ีสอ 

๑. วตัถุสมบติั  :  Accomplishment of  materials แทนอกัษรยอ่วา่ M 
๒. ปริสสมบติั : Accomplishment of  persons แทนอกัษรยอ่วา่ P 

 ๓. สีมาสมบติั :Accomplishment of  area แทนอกัษรยอ่วา่ A 
 ๔. กรรมวาจาสมบติั:Accomplishment of  speech  แทนอกัษรยอ่วา่ S 
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๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

๑. เพื่อให้ถูกตอ้งตรงตามความมุ่งหมายและดั้งเดิมของกฐินอนัน ามาซ่ึงประโยชน์
ต่อประเทศชาติและศาสนาอยา่งแทจ้ริง พุทธศาสนิกชนควรอนุรักษรู์ปแบบขนบธรรมเนียมประเพณี
อนัดีงามในปัจจุบนัน้ีไวใ้หค้งอยูสื่บต่อไป ไม่ควรปล่อยใหเ้ลือนหายไปกบัค่านิยมยคุใหม่ 

 กฐิน ปริสสมบติั 
 

กรรมวาจา
สมบติั 
 

สีมาสมบติั 
 

 วตัถุสมบติั 
 

องคป์ระกอบหลกัหรือAccomplishment 

องคป์ระกอบยอ่ย/องคป์ระกอบรอง 
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๒. การรวบรวมทุนประเภทบริวารกฐินเพื่อบ ารุงวดัหรือสถานศึกษาใดๆ  ควรให้
เป็นไปตามเหตุผลอนัเหมาะสมเช่นปฏิสังขรณ์วดัท่ีทรุดโทรมให้มัน่คงถาวรสืบไป และควร
ยกระดบัการพฒันาในการร่วมทุนท่ีมีอยูแ่ละเป็นอยูเ่พื่อสังคมให้เป็นรูปธรรมเพิ่มข้ึนตามหลกัการ
บริหารและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพอนัทรงพลังในลักษณะรูปแบบกฐินมหาชน(หรือกฐิน
องคก์ารมหาชน) 

๓. ควรงดเวน้พิธีกรรมหรือส่ิงไร้สาระบางประการออกไป เช่นเร่ืองอบายมุขใน
ระหว่างเดินทางหรือระหว่างท่ีมีงานทอดกฐิน การฉลองหรือสมโภชกฐินไม่ควรมุ่งความสนุก 
สนานควรงดการใชจ่้ายในส่ิงท่ีฟุ่มเฟือยและไม่จ  าเป็น ไม่ควรทอดกฐินในวดัท่ีพระภิกษุผูอ้ยูใ่นวดั
นั้นบอกกล่าวโดยตรงหรือโดยออ้มอนัมิใช่วตัถุประสงค์ของการทอดกฐินเพราะเป็นการผิดพระ
วินยัเป็นตน้ ควรทอดกฐินในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัพระพุทธานุญาต (พระไตรปิฎกเล่ม ๕ หน้า 
๑๓๘) และบริบททางสังคมไทยท่ีเป็นไปเพื่อพฒันาศกัยภาพ โดยยึดถือการจดัในแนวประหยดัและ
เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหลกัส าคญัต่อสังคมโดยรวม 

๕.๒.๒  ข้อเสนอแนะเพ่ือวจัิย  
จากการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองกฐินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงบูรณาการ (An Analytical 

Study of  Kathina in Theravāda  Buddhism  in  Integrated Approach) ผูศึ้กษามองเห็นวา่กฐินมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการใช้จีวรประเภทต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทและในขณะเดียวกนัก็มี
ลกัษณะหลายประการท่ีแตกต่างจากจีวรชนิดอ่ืนๆทั้งกระบวนการวิธีการใชแ้ละจ านวนพระภิกษุท่ี
ประกอบศาสนกิจหรือวนิยักรรม 

เพื่อเติมเต็มให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนและปรับเปล่ียนให้เกิดประโยชน์ตามหลกัวิชาการควรศึกษา
วิเคราะห์เชิงประยุกต์ในขอบเขตความเป็นมา ความหมาย และจุดประสงคข์องการใชจี้วรประเภท
ต่าง ๆ และปรับใหส้อด คลอ้งกบัหลกัการพระพุทธานุญาตและค่านิยมทางสังคมในโลกปัจจุบนัให้
ได้มากท่ีสุด โดยเฉพาะในแง่เศรษฐศาสตร์แบบพุทธ ดังนั้ นประเด็นหัวข้อท่ีน่าสนใจในการ
ศึกษาวจิยัในโอกาสต่อไป คือ 

๑. ศึกษาเปรียบเทียบการรับและกรานกฐินระหวา่งวดัหลวงกบัวดัราษฎร์ 
๒.  ศึกษาเปรียบเทียบการใชจี้วรประเภทต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๓.  การศึกษาเร่ืองผา้บงัสุกุลในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงประยกุตแ์นวเศรษฐศาสตร์ 
๔.  การศึกษาวเิคราะห์เร่ืองจีวรในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงประยกุต์ 
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กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๗. 

_______. หนังสือแนวทางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ . กรุงเทพมหานคร : คุรคสภา, 
๒๕๕๐. 

คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ. พระราชพธีิ. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, ๒๕๕๐. 
คณะศิษย ์๒ มกรา. ประวัติและงานอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔. 
คณาจารยแ์ห่งโรงพิมพเ์ล่ียงเชียง. คู่มือส าหรับนักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาช้ันตรีวิชาธรรม

วภิาคและคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์ล่ียงเชียง, ๒๕๔๕. 
คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. พระพุทธศาสนากบัคึกฤทธ์ิ. พระนคร : ส านกัพิมพบ์รรณาคาร, ๒๕๐๘. 
_______. “ศาสนาพุทธในรัสเซีย” ใน พระพุทธศาสนากับคึกฤทธ์ิ. พระนคร : โรงพิมพ์อกัษร

สัมพนัธ์. ๒๕๑๐. 
คูณ โทขนัธ์, รศ. พุทธศาสนากบัชีวติประจ าวนั. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์, ๒๕๔๗. 
จนัลา ตนับวัลี, พระมหา. สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  

กรุงเทพมหานคร : สภาความมัน่คงแห่งชาติ, ๒๕๒๐. 
จ านง ทองประเสริฐ. ศาสนาเปรียบเทยีบระหว่างพระพุทธศาสนากบัคริสต์ศาสนา. (พิมพค์ร้ังท่ี ๓). 

กรุงเทพมหานคร : หจก.ส านกัพิมพแ์ละสายส่งดวงแกว้, ๒๕๔๘ 
จิรวฒัน์ เหลืองศุภบูลย.์ “ระบบการศึกษาของสหภาพโซเวียต” โฉมหน้ารัสเซีย. นครหลวงกรุงเทพ 

–ธนบุรี : แพร่พิทยา, ๒๕๑๕. 
เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า บุนนาค). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัซกาลที ่๑. พระนคร: 

กรมศิลปากร. ๒๕๓๑.  
ฉ ่า ทองค าวรรณ. ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย(หลกัศิลาจารึก หลกัที ่1). พมิพ์คร้ังที ่๑๔. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง. ๒๕๔๓. 
ชมนาด เสวกิุล. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยวสุิทธ์ิ, ๒๕๔๘. 
ชลอ อุทกภาชน์, พ.ต.อ. วจัิยพุทธปรัชญาเปรียบเทียบกับหลักวิทยาศาสตร์. พระนคร : บริษทั แพร่

พิทยา จ ากดั, ๒๕๑๒. 
ช านาญ นิศารัตน์. “ ธงกฐินในยามวกิฤติ” พุทธจกัร นิตยสารรายเดือนของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั. ๕๒, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๑.  

http://library.lib.ru.ac.th/search*tha/a%7b681%7d%7b744%7d%7b723%7d+%7b695%7d%7b717%7d%7b679%7d%7b676%7d%7b723%7d%7b711%7d%7b707%7d%7b707%7d%7b691%7d/a|a9e8d3+b7cda7a4d3c7c3c3b3/1,1,6,B/frameset&FF=a|a9e8d3+b7cda7a4d3c7c3c3b3&3,,6


 ๑๙๑ 

ไชยวฒัน์ กปิลกาญจน์. บุญ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธมรดกจดัพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน
(พิมพท่ี์บริษทั ว.ีอินเตอร์ พรินท ์จ ากดั), ๒๕๔๙. 

ซินแคลร์ ทอมสัน. คริสเตียนว่าอย่างไรเร่ืองลัทธิคอมมิวนิสต์. พระนคร : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 
๒๕๐๙. 

ญวง เอ่ียมศิลา. จีนคอมมิวนิสต์ทีข้่าพเจ้าเห็นมา. พระนคร : ศูนยก์ารพิมพ,์ ๒๕๑๔. 
ดนัย ไชยโยธา, รศ. ลัทธิ ศาสนาและระบบความเช่ือกับประเพณีในท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, ๒๕๓๘. 
ดรุณี เหล็กเพชร. “รักอย่างไรจึงจะเป็นรักที่ถูกต้อง” สารแด่ ...นิด. กรุงเทพมหานคร : ดรุณีสยาม, 

๒๕๑๙. 
ดาวิด อเดนีย์.  เผชิญปฏิวัติ ,  แปลโดยสมาคมนิสิตนักศึกษาคริสเตียนแห่งประเทศไทย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์จริญธรรม, ๒๕๑๙. 
ด ารงราชานุภาพ,กรมพระ. เร่ืองตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์. ฉบบัพิมพค์ร้ังแรก 

พ.ศ. ๒๔๖๖. พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร.๒๔๖๖.  
 ด ารงราชานุภาพ,กรมพระ. เร่ืองประวตัิวดัมหาธาตุ. พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร.ปี

มะเมีย พ.ศ. ๒๔๖๑. 
ด ารงราชานุภาพ,กรมพระ. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลศิหล้านภาลยั รัชกาลที ่๒. พิมพเ์ฉลิมพระเกียรต์ิ เน่ืองในงานบ าเพญ็กุศลบรมราชา
นุสรณ์ประจ าปี ๒๕๓๓. 

เทวนิทร์ เทวนฺิโท, พระ. พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพร้ินต้ิง, ๒๕๔๔. 
ทองค า ปญฺญาธโร,พระมหา. กฐินเทศนา. ขอนแก่น : ขอนแก่น คลงันานาธรรม จ ากดั, ๒๕๔๗.  
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ดร. ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮา้ส์, 

๒๕๔๔. 
ธรรมสภา. ประวัติชีวิต การงาน และหลักธรรม พุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

ม.ป.ป. 
ธิดา สาระยา. อารยธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์มืองโบราณ, ๒๕๓๙. 
นนัทนา กปิลกาญจน์, รศ. การวเิคราะห์ในเชิงประวตัิศาสตร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว: พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐. 
บญัชา เฉลิมชยักิจ. ๑๐๐ คมธรรมพุทธทาส. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๘. 
บ าราบปรปักษ,์สมเด็จเจา้มหามาลา กรมพระยา.โคลงพระราชพธีิทวาทศมาส, กรุงเทพฯ: ไทย

วฒันาพานิช, ๒๕๐๙. 



 ๑๙๒ 

บิลล่ี แกรม. เพลิงโลกันตร์. แปลโดย กองคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์, สภาคริสตจกัรใน       
ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจ์รัลสนิทวงศ,์ ๒๕๑๗. 

บุญมา จิตจรัส. มงคล ๔๘ ประการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๔๔. 
ประเวศ วะสี. ประชาคมต าบล : ยุทธศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียงศีลธรรมและสุขภาพ. 

กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๑. 
_______. เศรษฐกจิพอเพยีงและประชาสังคม : แนวทางพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิสังคม. กรุงเทพมหานคร  : 

หมอชาวบา้น, ๒๕๔๒. 
ประสิทธ์ิ จนัรัตนา. “พุทธธรรมส าหรับนักปกครอง” พุทธจกัร. ๕๐ (๑๒) ธนัวาคม ๒๕๔๙.หนา้๔. 
ประเสริฐ จิตติวฒันพงศ์. จุลสารเบื้องหลังเหตุการณ์ปัจจุบัน เร่ือง เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงผู้น า

ทางการเมืองในจีน ปี ๑๙๗๖. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหา วิทยาลยั, 
๒๕๒๐. 

เผด็จ ทตฺตชีโว. หลกัการบริหารตามพุทธวธีิ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพร์วกิานต ์๒๕๓๑.  
พรพรรณ ธารานุมาศ. วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๐๐ ปี. 

กรุงเทพมหานคร : เรืองศิลป์, ๒๕๒๔. 
พรนพ พุกกะพนัธ์ุ. จริยธรรมทางธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยห์นงัสือ ดร.พรนพ, ๒๕๔๕. 
พรหมสมพตัรสร.หม่ืน(มี). นิราสเดือน.  นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. 
พระญาณวโรดม. ศาสนาต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๑๘. 
พระราชด ารัสพระราชทานเม่ือวนัท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ คู่มือด าเนินชีวิตส าหรับประชาชน ปี 

๒๕๔๑ และทฤษฎีใหม่. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค ์
ส านักงานทรัพย์สินส่วนหระมหากษตัริย์ บริษทัมงคลชัยพฒันา จ ากัด บริษทับางจาก
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน), ๒๕๔๑. 

พระสงฆ์อนัมนิกาย. ต ารากงเต็กและต ารากฐิน.  กรุงเทพมหานคร : บริษทั ประชาชน จ ากัด, 
๒๕๒๘. 

พระเทพเวที(ประยทุธ์ ปยตฺุโต). กฐินแรกที่สายใจธรรม. กรุงเทพมหานคร:บริษทัสหธรรมิก จ ากดั, 
๒๕๓๖. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์. กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั เอส. อาร์. พร้ินต้ิง แมส โปรดกัส์ จ  ากดั,  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษทัเอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมส โปรดกัส์ จ  ากดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๑-๖.  



 ๑๙๓ 

พระเทพโสภณ (ประยูร มีฤกษ)์. โลกทัศน์ของชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔. 

สุ ชีพ ปุญญานุภาพ,  พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย -อังกฤษ,อังกฤษ -อังกฤษ ,
(กรุงเทพมหานคร : เกษมบรรณกิจ, ๒๕๑๔), หนา้๕-๖. 
 
_______. ทศิทางการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖ 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) .  พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค าวัด . 

กรุงเทพมหานคร : วดัราชโอรสาราม, ๒๕๔๘. 
พระธรรมโกศาจารย ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต). “พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล” ในพุทธจกัร ปีท่ี ๖๑ 

ฉบบัท่ี ๙ กนัยายน ๒๕๕๐. 
พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต). เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง. 

๒๕๓๘. 
_______. ธรรมนูญชีวติ. กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา, ๒๕๔๑ 
_______. ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
_______. การศึกษาเพ่ืออารยธรรมที่ยัง่ยืน. พมิพ์คร้ังที ่๔. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๙. 
_______. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์คร้ังที่๔. กรุงเทพมหานคร : ReligiousAffairs PrintingPress, 

๒๕๔๑. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พมิพ์คร้ังที ่๙. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร : บริษทัเอส.อาร์.พร้ินต้ิง 

แมสโปรดกัส์ จ  ากดั, ๒๕๔๖. 
_______. พุทธธรรม. พมิพ์คร้ังที ่๙. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔. 
_______. พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬา

ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๕. 
_______. กฐินแรกทีส่ายใจธรรม. กรุงเทพมหานคร :บริษทัสหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๓๖.  
_______. กฐินสองทีส่ายใจธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษทัสหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๓๗. 
_______. อุปกรณ์วนัิยมุข เล่ม ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๗. 
พระราชธรรมวาที(ชยัวฒัน์ ธมฺมวฑฺฒโน). “ กฐิน-บุญพเิศษ” เอกสารแถลงข่าวทางเดิน. ๒๙, ๑๒๖

(กนัยายน-ตุลาคม) : ๑๙-๒๓. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1


 ๑๙๔ 

พระราชวรมุนี(ประยูร ธมฺมจิตฺโต). วิทยาศาสตร์ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
สหธรรมิก,๒๕๔๐. 

พระเมธีธรรมาภรณ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธศาสนากับปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,๒๕๔๕. 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระ .ปรมานุชิตชิโนรส. วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต 
ภาควชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๑๘. 

_______. ปรัชญากรีก : บ่อเกดิภูมปัญญาตะวนัตก. กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๔. 
พระมหารัชชมงัคลาจารย(์เทศ นิทฺเทสโก). กฐินัตถารวิธี, พิมพค์ร้ังท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพม์หา มกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๖. 
พระโสภณคณาภรณ์(ระแบบ ฐิตญาโณ). พระวินัยปิฎกย่อ เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๗. 
พุทธทาสภิกข.ุ วธีิฝึกสมาธิ วปัิสสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์มด็ทรายพร้ินต้ิง, ม.ป.ป. 
_______. การท าลายความเห็นแก่ตัว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัพิมพเ์ป็น
พุทธบูชา เน่ืองในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เขา้พรรษา พุทธศกัราช ๒๕๔๗. 
พูนพิสมยั ดิศกุล, หม่อมเจา้หญิง. คณะ พส ล. เยีย่มศูนย ์พส ล. รัสเซีย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ชวนพิมพ,์ ๒๕๒๐. 
แพทย ์พิจิตร. คนแคระบนป่ายักษ์ “ครูบ้านนอกกับอริสโตเติล ”. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบบัประจ าวนั

ท่ี ๑๐-๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี ๑๔๐๘. 
ม.ศรีบุษรา (นามแฝง). นรกในเขมร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์กัษรไทย, ๒๕๑๙. 
ไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียน. “พระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๑๘ ” ปุถุชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์กัษรสัมพนัธ์, 

๒๕๑๘. 
มูลนิธิภิกขุปัญญานนัทะ. ๘๔ ปี ปัญญานันทภิกขุ แม่ทัพโลก ๑๗. นนทบุรี : มูลนิธีภิกขุปัญญานนัทะ 

วดัชลประทานรังสฤษฎ์, ๒๕๔๗. 
ยอร์จ ทอมสัน(จิตร ภูมิศกัด์ิ แปล). ความเรียงว่าด้วยศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ชมรมหนงัสือแสง

ตะวนั, ๒๕๑๙. 
ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : บริษทันาน

มีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๔๖. 
ริชาร์ด เวิร์มแบรนด์. ทรมานเพ่ือพระคริสต์. แปลจากเร่ือง Tortured for Christ by Rev. Richard 

Wurmbrand. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจ์รัลสนิทวงศ,์ ๒๕๑๙. 



 ๑๙๕ 

ลูเซียน ดบัเบิ้ลย ูพาย (คณิน บุญสุวรรณ แปล). จีนสามยุค. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพก์รุงสยาม, 
๒๕๑๙. 

วไล ณ ป้อมเพชร และ น. ชญานุตม์. สหภาพโซเวียต. กรุงเทพมหานคร : บริษทัส านกัพิมพไ์ทย
วฒันาพานิช จ ากดั, ๒๕๑๖. 

วศิน อินทสระ. ปัญหาบางประการทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฎราช
วทิยาลยั, ๒๕๑๗. 

_______. แนวธรรมแห่งสุตตันตะ เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๓๔. 
_______. ใบไม้ในก ามือ. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ ์จ ากดั. ๒๕๔๗. 
วิชาการ, กรม. การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวง 

ศึกษาธิการ, ๒๕๔๕. 
_______. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๑๐ พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕. พิมพค์ร้ังท่ี ๔. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔. 
_______. หนงัสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๑๑ พระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕. พิมพค์ร้ังท่ี ๔. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔. 
วิชิตวงศ ์ณ ป้อมเพชร. ราชบณัฑิต. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ม.ม.ป. 
วเิชียร ศิริธรรม. วิเคราะห์ภาษาพ่อขุนรามค าแหงมหาราช จากศิลาจารึกหลกัที ่๑. นครปฐม: 

วทิยาลยัครูนครปฐม.๒๕๑๘. 
วิทย ์วิศยเวทย,์ ดร. และเสฐียรพงศ ์วรรณปก. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๑๐ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕. 

พมิพ์คร้ังที ่๑๐. กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๔๔. 
วิษณุ เครืองาม. ความหมาย ลักษณะและโครงร่างของกฎหมาย, เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เล่ม ๑ หน่วยที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : หาวิทยาลยัสุโขทยั
ธรรมาธิราช, ๒๕๒๕. 

ศรีคุรุสิงห์สภา. ศาสนาซิกข์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๑๙.สภาความมัน่คง
แห่งชาติ. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. ทฤษฎีใหม่ในหลวงชีวิตที่พอเพียง. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพร่์วมดว้ย
ช่วยกนั, ๒๕๒๕.   

ศิลปากร, กรม. และหลวงวจิิตรวาทการ. ประเพณเีดียวกบัชีวติและต านานกฐิน. ม.ป.ท., ๒๕๑๓. 
ศิลปากร,กรม. ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง(หลกัที ่๑. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร. ๒๕๐๔. 

http://library.lib.ru.ac.th/search*tha/cpl+4159+%7b711%7d2327+%7b681%7d.10/cpl+4159+c72327+a9+10/-6,0,0,E/frameset&FF=cpl+4159+c72327&1,1,


 ๑๙๖ 

________. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรและจงัหวดั
สุโขทยั(ร่วมจดัพิมพเ์น่ืองในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรียข์นุรามค าแหงมหาราช ณ 
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั). ๒๕๒๕. 

ศิลปากร,กรม. จดหมายเหตุงานฉลอง ๗๐๐ ปีลายสือไทย. กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและ
ประวติัศาสตร์(จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปี ลายสือไทย ). ๒๕๒๗.  

________. ศิลาจารึกสุโขทัยหลกัที่ 2 (จารึกวดัศรีชุม) ฉบบัผลการสัมมนา พุทธศกัราช 2523.
กรุงเทพฯ : กองหอสมุดแห่งชาต.ิ๒๕๒๗. 

สมชัย สิริวฑฺฒโน(ศรีนอก), พระมหา. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในบทเพลง
ลูกทุ่งไทย. วิทยานิพน์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต มหาบณัฑิตวิทยาลยั มหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๗. 

สมเด็จพระญาณสังวร. พระธรรมเทวาธิราช.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช, 
๒๕๑๘. 

_______. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
๒๕๑๖. 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์( ฟ้ืน  ชุ ติ นฺธโร) .  อุปกรณ์วิ นัยมุข เ ล่ม  ๒.  พิมพ์ค ร้ังที่  ๑๖ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๔. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. อนุพุทธประวตัิ (หลักสูตรนักธรรมและธรรม
ศึกษาช้ันโท). พมิพ์คร้ังที ่๔๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส . วินัยมุข๑-๓(หลักสูตรนักธรรมช้ันตรี-เอก), 
พมิพ์คร้ังที ่๓๙. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑.  

สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(พิมพ ์ธมฺมธโร). บทสร้างนิสัย. กรุงเทพมหานคร : องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 
๒๕๒๗. 

สมเด็จพระสังฆราชเจา้พระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวงชินวรสิริวฒัน์. สามเณรสิกขา. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๖. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘. 

สมพร เทพสิทธา. ศาสนากับความมั่นคงของชาติ. กรุงเทพมหานคร : สมาคมศาสนาสัมพนัธ์แห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๑๙. 

สมพร พรหมทา. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : คอมฟอร์ม, 
๒๕๔๐. 

สมาคมคน้ควา้ทางจิตแห่งประเทศไทย. ส่ิงที่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา. พระนคร : โรงพิมพก์รม
ต ารวจ, ๒๕๐๓. 

http://library.lib.ru.ac.th/search*tha/a?searchtype=t&searcharg=%BE%C3%D0%BA%C3%C1%C3%D2%AA%D2%B9%D8%CA%D2%C7%C3%D5%C2%EC
http://library.lib.ru.ac.th/search*tha/a%7b673%7d%7b707%7d%7b705%7d%7b712%7d%7b724%7d%7b709%7d%7b699%7d%7b722%7d%7b673%7d%7b707%7d,%7b673%7d%7b717%7d%7b679%7d%7b711%7d%7b707%7d%7b707%7d%7b691%7d%7b676%7d%7b692%7d%7b725%7d%7b737%7d%7b709%7d%7b720%7d%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b711%7d%7b721%7d%7b693%7d%7b724%7d%7b712%7d%7b722%7d%7b714%7d%7b693%7d%7b707%7d%7b748%7d/a|%20%20%20%20%20%20a1c3c1c8d4c5bbd2a1c3+a1cda7c7c3c3b3a4b4d5c5e1d0bbc3d0c7d1b5d4c8d2cab5c3ec/1,1,9,B/frameset&FF=a|a1c3c1c8d4c5bbd2a1c3+a1cda7c7c3c3b3a4b4d5c5e1d0bbc3d0c7d1b5d4c8d2cab5c3ec&2,,9
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ความหมายศัพท์ (Technical term) 
 
ผ้าจ าน าพรรษา :  

ภาษาบาลีเรียกวา่ วสัสาวาสิกะ  ถา้จ าพรรษา(วสัสูปนายิก)แลว้ไม่ไดก้รานกฐิน นบัแต่วนั
ปวารณาไป ๑ เดือน คือ ตั้งแต่แรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ถึงวนัเพญ็กลางเดือน ๑๒ ถา้ไดก้รานกฐินแลว้ 
เก็บไวไ้ดอี้ก ๔ เดือน หา้มเก็บไวเ้กินเขตจีวรกาล 

ปุริมิวสัสูปนายกิา : นบัตั้งแต่วนัออกพรรษาแรก ข้ึน ๖ ค ่า เดือน ๑๑ จนถึงแรม ๑ ค ่า เดือน 
๑๑ ปุรณมี ครบ ๓ เดือนพอดี 

ปัจฉิมิกาวัสสูปนายิกา : นบัแต่วนัออกพรรษาหลงั คือ ข้ึน ๖ ค ่า เดือน ๑๒ จนกลาง (ข้ึน 
๑๕ ค ่า) เดือน ๑๒ 
วสัสิกสาฎก  :  

ผา้อาบน ้ าฝน ซ่ึงนิยมถวายกนัในฤดูฝน หรือช่วงเขา้พรรษา แต่ก็ไม่ไดห้้ามตายตวัเหมือน
ผา้กฐินว่าจะถวายช่วงใดช่วงหน่ึง สุดแลว้แต่ทายกทายิกาผูถ้วาย เร่ืองผา้อาบน ้ าฝนน้ีพระผูมี้พระ
ภาคเจา้ทรงอนุญาตไวใ้นเร่ืองจีวรขนัธกะซ่ึงตรัสไวว้่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตผา้อาบ
น ้ าฝน (ภิก ขเว วส สิกสาฏิกา อนุญ ญาตา โหติ) จุดประสงค์ท่ีทรงอนุญาตไวก้็เพื่อห้าม
เปลือยกายในท่ีไม่เหมาะสมและเวลาไม่บงัควร ถา้เปลือยกายไม่ถูกกาละและเทศะตามพุทธบญัญติั 
เปลือยเป็นวตัร ทรงปรับอาบติั 
บริขารบริโภค :  

บริขารเคร่ืองใช้สอยของภิกษุ ท่านจ าแนกไว ้๔ อยา่ง คือ ๑. จีวร ๒. บาตร ๓. เคร่ือง
อุปโภค ๔. เคร่ืองเสนาสนะ 

จีวรเป็นเคร่ืองดั้งเดิมอยา่งหน่ึงของภิกษุ และคร้ังแรกคงมีเพียง ๒ ผืน คือ ผา้นุ่งผืนหน่ึง 
(อนัตรสาวก ) ผา้ห่มผืนหน่ึง ( อุตราสงค์ ) ในคราวต่อมา ทรงอนุญาตผา้ซ้อนนอก ( สังฆาฏิ ) 
เพิ่มเติมอีกผนืหน่ึง เพื่อใชใ้นฟดูหนาว จึงรวมเป็นจีวร ๓ ผนื เรียกวา่ “ ติจีวร ” หรือ ไตรจีวร แปลวา่
ผา้ ๓ ผนื ประมาณไตรจีวรไวน้ั้น ดงัน้ี 

๑) สังฆาฏิ ยาวไม่เกิน ๖ ศอก กวา้งไม่เกิน ๔ ศอก  
๒) อุตราสงค ์ยาวไม่เกิน ๖ ศอก กวา้งไม่เกิน ๔ ศอก  
๓) อนัตรวาสก ยาวไม่เกิน ๖ ศอก กวา้งไม่เกิน ๒ ศอก  
ขนาดผา้จีวรดงักล่าวน้ี ใหญ่เกินไปส าหรับพระขนาดกลาง ลดส่วนลงมาอีกตามรูปร่างของ

แต่ละบุคคล  
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ผา้ส าหรับท าจีวรมี ๖ ชนิด คือ 
๑) โขมะ ผา้ท าดว้ยเปลือกไม ้เช่น ผา้ลินิน  
๒) กปัปาสิกกะ ผา้ท าดว้ยฝ้าย  
๓) โกเสยยะ ผา้ท าดว้ยไหม เช่น แพร  
๔) กมัพละ ผา้ท าดว้ยขนสัตว ์ยกเวน้ผมและขนมนุษย ์เช่น ผา้สักหลาด  
๕) สาณะ ผา้ท าดว้ยเปลือกป่าน  
๖) ภงัคะ ผา้ท าดว้ยของ ๕ อยา่งนั้น อยา่งใดอยา่งหน่ึงปนกนั เช่น ผา้ท าดว้ยดา้ยแกไหม 

ผา้นุ่งห่มท่ีท าดว้ยของเหล่าน้ี  
ส่วนผา้ท่ีห้ามใช ้ คือ คากรอง เปลือกตน้ไมก้รอง ผลไมก้รอง ผา้ก าพลท าดว้ยผมคน ผา้ก า

พลท าด้วยหางขนสัตว ์ปีกนกเคา้ หนัง เสือ ท าด้วยปอ  นุ่งห่มผา้ที่ท  าด้วยของเหล่าเป็นวตัร
ตอ้งถุลลจัจยั เป็นแต่สักวา่นุ่งห่ม ตอ้งทุกกฎ  

จีวรนั้นโปรดใหต้ดัเป็นกระทงมีเส้นคัน่อยา่งคนันาชาวมคธ มีช่ือเรียกดงัน้ี 
๑) อฑัฒมณฑล คีเวยยกะ  
๒) มณฆล ววิฏัฏะ  
๓) อฑัฒมณฑล ชงัเฆยยกะ  
๔) มณฆล อนุววิฏัฏะ  
๕) อฑัฒมณฑล พาหนัตะ  
๖) มณฑล อนุววิฏัฏะ  
๗) อฑัฒกุสิ  
๘) กุสิ  
๙) อนุวาต  
๑๐) รังดุม  
๑๑) ลูกดุม 
กระทงใหญ่ เรียกวา่มณฑล กระทงเล็ก เรียกวา่ อฑัฒมณฑล เส้นคัน่ในระหวา่งดุจคนันา

ขวาง เรียกวา่ อฑัฒกุสิ  
จีวรผืนหน่ึงมีขณัฑ์ ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ขณัฑ์ เกินกวา่นั้นใชไ้ด ้แต่ตอ้งเป็น ขณัฑ์ขอน (ค่ี) คือ 

๕, ๗,๙,๑๑….. 
จีวรในปัจจุบนัมี  ๕  ขนัธ์นับเฉพาะแนวตั้งเรียกว่า”มณฑล”ส่วนขนัธ์ย่อยเรียก “อฒัฑ

มณฑล”  ซ่ึงแปลวา่คร่ึงจีวร ๕ ขนัธ์ ขนัธ์กลางท่ีมีส่วนบนเรียกวา่ “อฑัฒมณฑลคีเวยยกะ” หมายถึง
ส่วนท่ีตอ้งห่มเอาไวท่ี้คอส่วนล่างเรียกว่า”มณฑลชงัเคยยกะ” หมายถึง ส่วนท่ีจะตอ้งห่มไวท่ี้แขง้ 
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และพระจะตอ้งจ าให้แม่นอย่าห่มสลบักนัจีวรพระนุ่งเหมือนผา้ส่าหรีนั้น ผูนุ่้งตอ้งจ าดา้นบนสุด
และดา้นล่างไวใ้หดี้  เพราะดา้นบนตอ้งใหอ้ยูช่่วงล าตวัข้ึนไปถึงศีรษะ ส่วนดา้น ล่างเรียกวา่ Phal 

ช้ินส่วนของจีวรพระท่ีเป็นผืนผา้รูปส่ีเหล่ียมมีแผน่ผา้แคบคัน่แต่ละดา้น ลกัษณะเหมือนมี
คนันากั้น  มี ๒ ขนาด กระทงเล็กหรือกระทงนอ้ย มีขนาดคร่ึงหน่ึงของกระทงใหญ่ ในจีวรผืนหน่ึง 
มีกระทงนอ้ยอยา่งต ่า ๕ ช้ิน เรียก อฑัฒมณฑล ส่วนกระทรงใหญ่เรียก มณฑล  
มณฑล :  

กระทงใหญ่ ในขณัฑอ์นัหน่ึง ๆ แห่งจีวรมี ๕ ขณัฑ ์
อฑัฒมณฑล :  

กระทงเล็ก 
ววิฏัฏะ : 

ขณัฑต์รงกลางท่ีเยบ็มณฑลกบัอฑัฒมณฑลติดกนั 
อนุววิฏัฏะ : 

๒ ขณัฑท่ี์สองขา้งแห่งววิฎัฏะนั้น (ท่านกล่าวในมหาอรรถกถาวา่ อนุวิวฏัฏะ น้ีเป็นช่ือแห่ง 
๒ ขณัฑ์ โดยขา้งอนัหน่ึง แห่งวิวฏัฏะ เป็นช่ือแห่ง ๓ ขณัฑ์บา้ง ๔ ขณัฑ์บา้งโดยขา้งอนัหน่ึงแห่งวิ
วฏัฏะ) 
คีเวยยกะ : 

ผา้ดามอ่ืนท่ีเยบ็ดว้ยดา้ย เพื่อท าไหท้นทานในท่ี ๆ พนัคอ 
ชังเฆยยกะ :  

ผา้ท่ีเยบ็อยา่งนั้นเหมือนกนั ในท่ี ๆ ปกแขง้(อรรถกถาจารยก์ล่าววา่ ค าวา่ คีเวยยกะ และ 
ชงัเฆยยกะ นั้น เป็นช่ือแห่งผา้ท่ีตั้งอยูใ่นท่ีแห่งคอและในท่ีแห่งแขง้) 
พาหันตะ :  

ขณัฑ์อนัหน่ึง ๆ นอกอนุวิวฏัฏะ(ท่านกล่าวในมหาอรรถกถาวา่ พาหนัตะ น้ี เป็นช่ือแห่ง
ชายทั้งสอง (แห่งจีวร) ท่ี ภิกษุห่มจีวรไดข้นาดพอดี มว้นพาดไวบ้นแขน มีดา้นหนา้อยูน่อก) 
กุสิ : 

รวมมณฑล อฑัฒมณฑล อฑัฒกุสิ เรียกวา่ ขณัฑ์ ในระหว่างขณัฑ์ มีเส้นคัน่ดุจคนันายาว 
เรียกวา่ กุสิเป็นช่ือแห่งผา้ยาว มีอนุวาตดา้นยาวและดา้นกวา้ง ส่วนอฑฺฒกุสิ เป็นช่ือแห่งผา้สั้นใน
ระหวา่ง ๆขณัฑ ์
พระอานนท์เป็นผู้ออกแบบจีวรสงฆ์ : 

คร้ังหน่ึง พระพุทธองคเ์สด็จจากนครราชคฤห์ไปสู่ทกัษิณาคิรีชนบท ไดท้อดพระเนตรเห็น
คนันาของชาวมคธเป็นรูปส่ีเหล่ียม มีคนันาสั้น ๆ คัน่ในระหวา่ง แลว้ตรัสถามท่านพระอานนทว์่า 
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จะเยบ็จีวรอยา่งนั้นไดไ้หม? ท่านทูลรับวา่ เยบ็ได ้และต่อมาท่านเยบ็จีวรให้พระหลายรูปแลว้น าไป
ถวายให้ทอดพระเนตร พระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วตรัสชมเชยในท่ามกลางสงฆ์ว่า “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย อานนทเ์ป็นคนฉลาด เป็นเจา้ปัญญา ซาบซ้ึงถึงเน้ือความแห่งถอ้ยค า ท่ีเรากล่าวโดยยอ่
ให้พิสดารได ้ท าผา้กุสิก็ได ้ท าผา้อฑัฒกุสิ ผา้มณฑล ผา้อฑัฒมณฑล ผา้วิวฏัฏะ ผา้อนุวิวฏัฏะ ผา้คี
เวยยกะ ผา้ชงัเฆยยกะ และผา้พาหนัตะก็ได”้ 
สีจีวร : 

ใหย้อ้มดว้ยของ ๖ อยา่ง ๆ ใดอยา่งหน่ึง คือ  
๑) รากหรือเหงา้  
๒) ตน้ไม ้ 
๓) เปลือกไม ้ 
๔) ใบไม ้ 
๕) ดอกไม ้ 
๖) ผลไม ้
สีท่ีหา้มยอ้มจีวรมี ๗ คือ 
๑) สีคราม  
๒) สีเหลือง  
๓) สีแดง  
๔) สีบานเยน็  
๕) สีแสด  
๖) สีชมพู  
๗) สีด า 
(สีท่ีรับรองกนั คือ สีเหลืองเจือสีแดงเขม้ หรือสีเหลืองหม่น เวน้สีท่ียอ้มดว้ยแก่นขนุน (สี

กรัก) ใชไ้ด ้) 
ห้ามใช้จีวรกาววาว คือ 
๑) จีวรเป็นรูปลายสัตว ์ 
๒) จีวรเป็นลายดอกไม ้ผลไม ้เป็นตน้(จีวรมีดอกเล็ก ๆ ไม่กาววาว เช่น ดอกเมล็ดพริกไทย 

หรือท่ีเป็นร้ิว เช่น แพรโล่ ใชไ้ด)้  
ลูกดุมในบาลีอนุญาตใหท้ าดว้ยของเหล่าน้ี คือ  
๑) ประคดแผน่  
๒) งา  
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๓) เขา  
๔) ไมไ้ผ ่ 
๕) ไมร้วก  
๖) ไมแ้ก่น  
๗) คร่ัง  
๘) กะลา  
๙) โลหะ 
๑๐) สังข ์ 
๑๑) ดา้ยถกั  
ประคดเอว ๒ ชนิดคือ  
๑) ประคดแผน่ ( หรือประคดลงักา ) 
 ๒) ประคดไส้สุกร ( ผา้เยบ็เป็นปลอก ) 
ผา้ท่ีทรงอนุญาตใหใ้ชเ้พิ่มอีก ( นอกจากไตรจีวร ) คือ 
๑) ผา้อาบน ้าฝน ( วสัสิกสาฏิกะ )  
๒) ผา้ปิดฝี ( กณัฑุปฏิฉาทิ )  
๓) ผา้ปูนัง่ ( นิสีทนะ )  
๔) ผา้ปูนอน ( ปัจจตัถรณะ )  
๕) ผา้เช็ดหนา้เช็ดปาก ( มุขปุญฉนะ )  
๖) ผา้ใชเ้ป็นบริขาร เช่น ถุงบาตรและยา่ม ( บริขารโจละ ) 
ผา้นุ่งห่มก็ดี ผา้ใชส้อยดงักล่าวมาน้ีก็ดี ตอ้งอธิษฐาน เม่ือจะเปล่ียนใหม่ตอ้งถอนอธิษฐาน

(ปัจจุทธรณ์ )ของเดิมก่อน ผา้อ่ืนๆนอกจากน้ี มีก าหนด ยาวตั้งแต่ ๘ น้ิว กวา้ง ๔ น้ิว ข้ึนไป จดัเขา้
ในอดิเรกจีวรตอ้งท าใหเ้ป็นสองเจา้ของ(วกิปั)  
สังฆกรรม :  

กิจท่ีจะตอ้งท าเป็นการสงฆ ์กล่าวคือ สงฆจ์ะตอ้งรับรู้ในกรรมท่ีท าเหล่านั้น มี ๔ อยา่ง คือ 
๑. อปโลกนกรรม 
๒. ญตัติกรรม 
๓. ญตัติทุติยกรรม 
๔. ญตัติจตุตถกรรม 
ก. อปโลกนกรรม มี ๕ ข้อ 
๑. นิสสารณา คือ นาสนะสามเณรผูก้ล่าวตู่พระพุทธเจา้  
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๒. โอสารณา คือ รับสามเณรผูป้ระพฤติดีเขา้หมู่  
๓. ภณัฑูกรรม บอกขออนุญาตปลงผมคนผูจ้ะบวชท่ีภิกษุท าเอง  
๔. พรหมทณัฑ ์ประกาศไม่วา่กล่าวภิกษุหวัด้ือ  
๕. กมัมลกัษณะ คือ กรรมท่ีเขา้ข่ายเป็นอยา่งเดียวกนัเหมือนกนั เช่น อปโลกน์ ขดัแจก

อาหารในโรงฉนั  
ข. ญตัติกรรมมี ๙ คือ 
๑. โอสารณา เรียกอุปสัมปทาเปกขะท่ีถามอนัตารยกิธรรมแลว้เขา้หมู่  
๒. นิสสารณา ประกาศถอนพระธรรมกถึก ฯลฯ  
๓. อุโบสถ  
๔. ปวารณา  
๕. สมมติต่างเร่ือง ฯ  
๖. ใหคื้นจีวรและบาตร เป็นตน้  
๗. รับอาบติัอนัภิกษุแสดงในสงฆ ์ 
๘. ประกาศเล่ือนวนัปวารณาออกไป  
๙.  กมัมลกัษณะ คือ กรรมท่ีเขา้ข่ายเหมือนกนั เช่น ประกาศเร่ิมตน้ระงบัอธิกรณ์ดว้ยติณ

วตัถารกวนิยั 
ค. ญตัติทุติยกรรมมี ๗ คือ 
๑. นิสสารณา คือ คว  ่าบาตร  
๒. โอสารณา คือ หงายบตร  
๓. สมมติต่างเร่ือง เช่น สมมติสีมา เป็นตน้  
๔. ใหต่้างอยา่ง เช่น ใหผ้า้กฐิน เป็นตน้  
๕. ประกาศถอนหรือเลิกอานิสงส์กฐิน เป็นตน้  
๖. แสดงท่ีสร้างกุฏิใหแ้ก่ภิกษุ  
๗. กมัมลกัษณะ คือ กรรมท่ีเขา้ข่ายเหมือนกนั ญตัติทุติยกรรมท่ีสวดในล าดบัในการ

ระงบัอธิกรณ์ดว้ยติณวตัถารกวนิยั 
ง. ญตัติจตุตถกรรมมี ๗ คือ 
๑. นิสสารณา คือ สงฆท์ ากรรม ๗ อยา่ง  
๒. โอสารณา สงฆร์ะงบักรรม ๗ อยา่งนั้น  
๓. สมมติ คือ สมมติภิกษุเป็นผูใ้ห้โอวาทภิกษุณี  
๔. ให ้คือ ใหป้ริวาสและมานตั  
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๕. นิคหะ คือ ปรับภิกษุผูป้ระพฤติปริวาสมานตั ซ่ึงตอ้งอาบติัสังฆาทิเสสซ ้ าอีก  
๖. สมนุภาสนา คือ สวดหา้มภิกษุไม่ด้ือร้ันในการกระท าอนัมิชอบ  
๗.กมัมลกัษณะ ไดแ้ก่ กรรมท่ีเขา้ข่ายเหมือนกนัเช่นอุปสมบทและอพัภาน  

จ านวนสงฆ์ผู้ท ากรรม ๔ ประเภท คือ 
๑. จตุวรรค สงฆมี์จ านวน ๔ รูป  
๒. ปัญจวรรค สงฆมี์จ านวน ๕ รูป  
๓. ทสวรรค สงฆมี์จ านวน ๑๐ รูป  
๔. วสีติวรรค สงฆมี์จ านวน ๒๐ รูป 
๕. อดิเรกวสีติวรรค สงฆมี์จ านวน ๒๑ รูป ข้ึนไป 

ชนิดค าสวดในสังฆกรรม : มี ๒ คือ 
๑. ญตัติ คือค าเผดียงสงฆ์ หมายถึง การประกาศให้สงฆ์ทราบวา่ ต่อไปน้ีจะท าอะไร เร่ือง

อะไร  
๒. อนุสาวนา คือ ค าสวดประกาศหารือ และตกลงว่า กรรมท่ีจะท านั้นเห็นควรว่าจะท า

หรือไม่ หรือจะมีใครคดัคา้นหรือไม่ ถา้คดัคา้นก็คดัคา้นในท่ามกลางสงฆ ์ถา้น่ิงถือวา่ยอมตกลงให้
ท ากรรมนั้นได ้ 
สมบัติ : 

ความถึงพร้อม, ความสมบูรณ์, ความครบถว้นของสังฆกรรม เช่น อุปสมบท เป็นตน้ ท่ีจะ
ท าใหส้ังฆกรรมนั้นถูกตอ้ง ใชไ้ด ้มีผลสมบูรณ์ การท าสังฆกรรมของสงฆ ์ใหถื้อมติเป็นเอกฉนัทไ์ม่
ถือเสียงขา้งมากแบบสภาผูแ้ทนดงันั้น ถา้มีพระในท่ีประชุมสงฆ์องคใ์ดคดัคา้นการท าสังฆกรรมก็
ตอ้งยกเลิกไป สมบติั(ของสังฆกรรม)มี ๔ คือ  

๑. วัตถุสมบัติ : ความถึงพร้อมแห่งวตัถุ,ความสมบูรณ์โดยบุคคลหรือวตัถุซ่ึงเป็นท่ีตั้งแห่ง
การท าสังฆกรรมนั้น ๆ มีคุณสมบติัถูกตอ้ง ท าให้สังฆกรรมใช้ไดไ้ม่บกพร่องในดา้นน้ี เช่นกราน
กฐิน ผา้ท่ีจะน ามากรานกฐินได ้ตอ้งเป็นผา้ท่ีไม่มีพนัธะผกูพนั หรือเป็นผา้ท่ีมีลกัษณะไม่ผิดอยา่งใด
อยา่งหน่ึงตามพระพุทธานุญาต(อนตัถตาการ ๒๓ อยา่งและอตัถตาการ ๑๗ อยา่งถึงแมผ้า้นั้นจะเป็น
ผา้ท่ีไดม้าอยา่งบริสุทธ์ิ ถูกตอ้งตามกฎหมายของบา้นเมืองก็ตาม หากไม่ถูกตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
กฐินในพระวนิยั ก็ถือวา่เป็นโมฆะไป ไม่สามารถน ามาใชก้รานกฐินได ้ดงัน้ีเป็นตน้  

๒. ปริสสมบัติ : ความพร้อมมูลแห่งบริษทั, ถึงพร้อมดว้ยบริษทั, ความสมบูรณ์ของท่ี
ประชุม ท่ีประชุมสงฆค์รบองคก์ าหนด คือ ไม่เป็นปริสวบิติั 

ค าวา่ ปริสวบิติั เป็นภาษาทางพระวนิยั หมายถึงจ านวนของสงฆท่ี์ท าสังฆกรรมในขณะนั้น
ไม่ครบตามจ านวนท่ีทรงบญัญติัไว ้เช่น กรานกฐิน อุปสมบท เป็นตน้สังฆกรรมประเภทน้ีตามพระ

http://202.44.204.76/cgi-bin/dict.pl?word=%ca%c1%ba%d1%b5%d4
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วินยัตอ้งมีพระภิกษุ ๕ รูปข้ึนไป สังฆกรรมนั้นจึงจะสมบูรณ์ และถูกตอ้งได ้ถา้มีพระภิกษุเขา้ร่วม
สังฆกรรมน้อยกว่า ๕ รูป ช่ือว่าไม่ครบองค์สงฆ์ การไม่ครบองค์สงฆ์นั้ น เรียกว่า ปริสวิบัติ 
ภาษาไทยออกเสียงวา่บริษทัวบิติั แต่ถา้ครบตามจ านวนเรียกวา่ ปริสสมบติั  

๓. สีมาสมบัติ : ความสมบูรณ์แห่งเขตประชุม, ความพร้อมมูลโดยสีมา, ความสมบูรณ์แห่ง
เขตชุมนุม, สีมาซ่ึงสงฆส์มมติแลว้โดยชอบ ไม่วิบติั ท าให้สังฆกรรมซ่ึงท าในสีมานั้นมีผลสมบูรณ์ 
กล่าวคือ สีมาปราศจากขอ้บกพร่องต่างท่ีเป็นเหตุให้สีมาวิบติั สังฆกรรมซ่ึงท า ณ ท่ีนั้นจึงช่ือวา่ท า
ในสีมามีนิมิตถูกตอ้งตามพระวนิยั และประชุมท าในเขตสีมา  

๔. กรรมวาจาสมบัติ : กรรมวาจาถึงพร้อม สวดประกาศถูกตอ้งครบถว้น (ขอ้ ๔ อาจแยก
เป็น ๒ ข้อ คือเป็น ๔ ญตัติสมบติั ญตัติถึงพร้อม คือค าเผดียงสงฆ์ถูกต้อง ๕. อนุสาวนาสมบติั  
อนุสาวนาถึงพร้อมค าหารือตกลงถูกตอ้ง รวมเป็นสมบติั ๕); เทียบ วบิติั  

สาเกต แปลว่า ตะวันรอน (ตะวนัตกดิน) เพราะไดต้ั้งเมืองใกลเ้วลาพระอาทิตยอ์สัดง จึง
เรียกเมืองน้ีว่า สาเกต เป็นช่ือมหานครแห่งหน่ึง อยูใ่นแควน้โกศล ห่างจากเมืองสาวตัถี ๖ โยชน์ 
ธนญัชยัเศรษฐี บิดาของนางวิสาขา ไดรั้บพระบรมราชานุญาตจากพระเจา้ปเสนทิโกศล  ให้ตั้งถ่ิน
ฐานและสร้างข้ึน เม่ือคราวท่ีท่านเศรษฐีอพยพจากเมืองราชคฤห์มาอยู่ในแควน้โกศลตามค าเชิญ
ชวนของพระองค ์

นอกจากน้ีแลว้เมืองสาเกตปรากฏเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น  
๑. หมอชีวกโกมารภจัจเ์ม่ือส าเร็จการศึกษาวชิาแพทยก์บัอาจารยแ์พทยทิ์ศาปาโมกขท่ี์เมือง

ตกัสิลา คร้ันศึกษาครบ ๗ ปี ก็เดินทางกลบัยงัพระนครราชคฤห์เม่ือเสบียงหมดในระหวา่งทางได้
แวะหาเสบียงท่ีเมืองสาเกต โดยอาสารักษาภรรยาเศรษฐีเมืองนั้นซ่ึงเป็นโรคปวดศีรษะมา ๗ ปี จน
หายป่วย 

๒. พระควมัปติอยู่ในคณะพระธรรมจาริกรุ่นแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศ 
พระพุทธศาสนา คราวหน่ึงท่านไดเ้ดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึงสหชาตินครในแควน้เจตี 
ซ่ึงอยูท่างเหนือ  ท่านไดจ้  าพรรษาอยู ่ณ ป่าอญัชนวนั เมืองสาเกตกบัพระพุทธเจา้ ท่านใชฤ้ทธ์ิกั้น
สายน ้าช่วยพระและสามเณรท่ีก าลงัเดือดร้อน สายน ้าก็ไม่ไหลมารบกวนพระภิกษุสามเณรอีก 

๓. เร่ืองทรงอนุญาตอติเรกจีวร ก็เก่ียวขอ้งกบัเมืองสาเกต 
๔. ในพระสุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ระหวา่งพระนครสาวตัถีกบัเมืองสาเกต

นั้นระยะทางห่างกนัท่านเปรียบ เหมือนวา่ พระเจา้ปเสนทิโกศล ก าลงัประทบัอยูใ่นพระนครสาวตัถี 
มีพระราชกรณียะด่วนบางอย่างเกิดข้ึนในเมืองสาเกต จะตอ้งใช้รถถึง ๗ ผลดัซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นการ
สนทนากนัระหวา่งพระสารีบุตรกบัพระปุณณตานีบุตรเก่ียวกบัวสุิทธิ ๗ อุปมาดว้ยรถ ๗ ผลดั 
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ส่วนพระไตรปิฎก คมัภีร์มหาวรรค เล่มท่ี ๕ กล่าวว่าระหวา่งพระนครสาวตัถีกบัเมืองสา
เกตนั้น ระยะทางห่างกนั ๖ โยชน์ นกัมาตราส่วนค านวณเอาไวว้่า ๑ โยชน์ เท่ากบั ๑๖ ก.ม. จึง
เท่ากบั ๖ โยชน์  ๑๖ ก.ม. เท่ากบั ๙๖ ก.ม. 

 แคว้นโกศล ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นมหาชนบท ๑ใน ๑๖ แควน้ใน
สมยัพุทธกาล หมายถึง แควน้ขนาดใหญ่ หรือรัฐ ๑๖ รัฐ และเป็นแควน้ท่ียิง่ใหญ่อีกแควน้หน่ึงใน ๔ 
แควน้ แควน้โกศลมีความยิ่งใหญ่ในดา้นการปกครอง เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อกบัแควน้ต่างๆ 
ทางตอนเหนือเช่น มคธ กาสี กุรุ วชัชี ต่อมาแควน้โกศลไดผ้นวกแควน้กาสีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง 
รวมทั้งยงัปกครองแควน้สักกะซ่ึงเป็นเมืองพุทธบิดาอีกด้วย แควน้โกศลตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา
หิมาลยักบัแม่น ้ าคงคาตอนกลาง ทิศเหนือจดภูเขาหิมาลยัตะวนัตก ทิศใตจ้ดแม่น ้ าคงคา ทิศ
ตะวนัออกจดแควน้กาสีต่อกบัแควน้มคธ มีเมืองหลวงช่ือสาวตัถี เป็นเมืองหน่ึงในจ านวน ๖ เมืองท่ี
ยิง่ใหญ่และเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของแควน้โกศล ปัจจุบนัเป็นดินแดนประมาณเมืองอโยธยา หรือ โอธ 
บดัน้ีเรียกวา่ สะเหต-มะเหต ติดกบัแม่น ้ าอจิรวดีหรือรับดิ ห่างจากเมืองโอธไปทางทิศเหนือราว ๘๐ 
กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใตห่้างจากเขตแดนประเทศเนปาลราว ๕๐ กิโลเมตรแควน้โกศลจึงเป็น
ส่วนหน่ึงของรัฐอุตรประเทศในปัจจุบนั 

เมืองปาฐา ในอรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรค มีขอ้ความวา่ พระศาสดา
เม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตวนั ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองปาฐา ประมาณ ๓๐ รูป ฟัง อนมตคัคธรรม
เทศนา  แลว้บรรลุพระอรหตั จึงตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “มุหุตฺตมปิ เจ วญฺิญู”  เป็นตน้ 

พระอรรถกถาจารยไ์ด้อธิบายขอ้ความในตอนน้ี ว่า เมืองปาฐาอยู่ทางทิศตะวนัตกของ
แควน้โกศล ค าวา่ปาเฐยยะเป็นช่ือของพวกพระภทัทวคัคิยเถระ ซ่ึงเป็นพี่นอ้งร่วมพระบิดาของพระ
เจ้าโกศล ในจ านวนภิกษุ ๓๐ รูปนั้น บรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นอย่างสูงและบรรลุเป็นพระ
โสดาบนัเป็นอยา่งต ่า ไม่มีพระอรหันต์หรือปุถุชนเลย และความจริงภิกษุทั้ง ๓๐ รูปนั้น สมาทาน
ธุดงค์ทั้ง ๑๓ ขอ้ แต่ท่ียกข้ึนมากล่าววา่ ถืออารัญญิกธุดงค์นั้น เป็นเพียงยกข้ึนมากล่าวเป็นตวัอยา่ง
เท่านั้น 

นอกจากน้ีแล้ว ในช่วงสังคายนาคร้ังท่ี ๓ ภิกษุชาวเมืองปาฐาก็มีบทบาทส าคญัในการกู้
วิกฤตสังคายนาคร้ังนั้นด้วย เพราะฉะนั้นเมืองปาฐาน่าจะมีบทบาทในด้านการปกครองและ
เศรษฐกิจพอสมควร จนเจา้ผูป้กครองแควน้ให้ความส าคญั(ดูเหมือนวา่ผูป้กครองเมืองปาฐาน่าจะมี
เช้ือสายโลหิตผกูพนัธ์กบัเจา้ผูป้กครองแควน้ดว้ย-ผูว้จิยั) 

ระบบวรรณะ(Caste System in India) ในหลกัความเช่ือของอินเดียโดยเฉพาะอินเดียในยุค
พุทธกาลนั้นไดแ้บ่งคนเป็น ๔ วรรณะ(Caste /Varna) ) คือ 

๑. กษตัริย ์(Kshatriyas) ...บุคคลผูอ้ยูใ่นชั้นการปกครองบา้นเมือง 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Varna&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Kshatriyas&action=edit&redlink=1
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๒. พราหมณ์(Brahmins)…บุคคลผูอ้ยู่ในชั้นสั่งสอนผูค้นให้มีความรู้ขนบธรรม เนียม
ประเพณี 

๓. แพศย ์(Vaishyas) …บุคคลผูอ้ยูใ่นชั้นการใชว้าจาคา้ขาย 
๔. ศูทร (Shudras) ...บุคคลผูอ้ยูใ่นชั้นแรงงาน 
บุคคลทั้ง ๔ วรรณะน้ีหากมีการแต่งงานข้ามวรรณะกันแล้วลูกออกมาจะเป็น จณัฑาล  

(Panchamas หรือ Untouchables) ซ่ึงผูค้นทั้งหลายจะพากนัรังเกียจ ไม่คบดว้ยโดยเฉพาะในยุค
พุทธกาล ดงันั้นวรรณะในแบบฮินดู (Varna) และวรรณะในสังคมชาวอินเดีย (Jeti) จึงมีความ
แตกต่างกนั ยงัแบ่งเป็นวรรณะยอ่ยๆอีก แต่ละวรรณะยงัมีประเพณีท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัออกไปอีก 
คนท่ีมาจากคนละรัฐ แต่ละคนก็มีการสวดมนตร์และการเคารพพระเจา้ท่ีต่างกนั  

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Brahmins&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaishyas&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Shudras&action=edit&redlink=1
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ภาคเหนือ 

ช่ือวดั สถานที่ 
๑.วดัขนุนงาม  
 

ม.๖ ต าบลวงัชะพลู อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี  
จงัหวดัก าแพงเพชร รหสัไปรษณีย ์ ๖๒๑๔๐ 

๒.วดัดอนมูล 
 

ม. ๓ ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด  
จงัหวดัตาก รหสัไปรษณีย ์ ๖๓๑๔๐ 

๓.วดัเขาทอง ม.๔ ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี  
จงัหวดันครสวรรค ์รหสัไปรษณีย ์ ๖๐๑๓๐ 

๔.วดัเชียงโคม 
 

ม.๒ เชียงโคม ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง  
จงัหวดัน่าน รหสัไปรษณีย ์ ๕๕๑๖๐ 

๕.วดัโคกกระฐิน ม.๑๐ ต าบลทา้ยทุ่ง อ าเภอทบัคลอ้  
จงัหวดัพิจิตร รหสัไปรษณีย ์ ๖๖๑๕๐ 

๖.วดัเขาเขียว 
 

ม.๕ เขาเขียว ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง  
จงัหวดัพิษณุโลก รหสัไปรษณีย ์ ๖๕๑๙๐ 

๗.วดัก่ิวชมพู 
 

ม.๖ ก่ิวชมภู ต าบลน ้าแวน อ าเภอเชียงค า  
จงัหวดัพะเยา รหสัไปรษณีย ์ ๕๖๑๑๐ 

๘.วดัก่ิวแลนอ้ย 
 

ม.๑๐ ต าบลบา้นแม อ าเภอสันป่าตอง  
จงัหวดัเชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์ ๕๐๑๒๐ 

๙.วดักาค า 
 

ม.๑ ต าบลแม่ค  า อ าเภอแม่จนั  
จงัหวดั : เชียงราย รหสัไปรษณีย ์ ๕๗๒๔๐ 

๑๐.วดัเข่ือนค าลือ 
 

ม.๗ ต าบลเวยีงทอง อ าเภอสูงเม่น  
จงัหวดัแพร่ รหสัไปรษณีย ์ ๕๔๐๐๐ 

๑๑.วดัขุ่ม 
 

ม.๒ ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รหสัไปรษณีย ์ ๕๘๑๔๐ 

๑๒.วดัข่วงม่วง 
 

ม.๑ ต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ  
จงัหวดัล าปาง รหสัไปรษณีย ์๕๒๒๒๐ 

๑๓.วดัจามเทวี 
 

ม.๕ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
จงัหวดัล าพูน รหสัไปรษณีย ์๕๑๐๐๐ 

 
 



                                                                                                                                                            ๒๐๗ 

ช่ือวดั สถานที่ 
๑๔.วดัคลองตะเคียน 
 

ม.๖ ต าบลบา้นสวน อ าเภ เมือง  
จงัหวดัสุโขทยั รหสัไปรษณีย ์ ๖๔๒๒๐ 

๑๕.วดัง้ิวงาม 
 

ม.๕ ง้ิวงาม ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมือง  
จงัหวดัอุตรดิตถ ์รหสัไปรษณีย ์ ๕๓๐๐๐ 

๑๖.วดัเกา้น้ิว 
 

ม.๔ ต าบลดอนกลอย อ าเภอหนองขาหยา่ง  
จงัหวดัอุทยัธานี รหสัไปรษณีย ์๖๑๑๓๐ 

๑๗.วดักุฎีดาว 
 

ม.๕ ต าบลนาป่า อ าเภอเมือง  
จงัหวดัพชรบูรณ์ รหสัไปรษณีย ์๖๗๐๐๐ 

๑๘.วดัดอนเจดีย ์ ม.๗ ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวดัสิงห์  
จงัหวดัชยันาท รหสัไปรษณีย ์ ๑๗๑๒๐ 

 
ภาคกลาง 

ช่ือวดั สถานทีต่ั้ง 
๑.วดัแก่งสารวตัร   (๒๒) ม.๒ ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค  

จงัหวดักาญจนบุรี รหสัไปรษณีย ์ ๗๑๑๕๐ 
๒.วดัแก่งหลวง  ม.๓ ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมือง  

 จงัหวดักาญจนบุรี รหสัไปรษณีย ์ ๗๑๐๐๐ 
๓.วดัเขาสุกิม(ธ) 
(ราษฎร์บูรณะคุราราม) 

ม.๑๒ ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่  
 จงัหวดัจนัทบุรี รหสัไปรษณีย ์ ๒๒๑๒๐ 

๔.วดัเขาถ ้าแรต ม.๒ หว้ยตะปอก ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ  
จงัหวดัฉะเชิงเทรา รหสัไปรษณีย ์ ๒๔๑๖๐ 

๕.วดัเขาชีจรรย ์ ม.๗ ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ  
จงัหวดัชลบุรี รหสัไปรษณีย ์ ๒๐๒๕๐ 

๖.วดัดินแดง ม.๔ ดินแดง ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมิง  
จงัหวดัตราด รหสัไปรษณีย ์๒๓๑๓๐ 

๗.วดัคลองโพธ์ิ (ธ) ม.๗ ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง  
จงัหวดันครนายก รหสัไปรษณีย ์๒๖๐๐๐ 

๘.วดัญาณเวศกวนั ม.๓ คลองรางหนองเสือ ต าบลบางกระทึก  
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รหสัไปรษณีย ์ ๗๓๑๑๐ 



                                                                                                                                                            ๒๐๘ 

ช่ือวดั สถานที่ 
๙.วดัตน้เชือก ม.๔ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบางใหญ่  

จงัหวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์๑๑๑๔๐ 
๑๐.วดัมกุฏกษตัริยาราม (ธ) แขวงบางขนุพรม   เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ ๑๐๘๐๐ 
๑๑.วดัโกเมศรัตนาราม ม.๕ ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก  

จงัหวดัปทุมธานี รหสัไปรษณีย ์ ๑๒๑๖๐ 
๑๒.วดั โคกกรวด ม.๗ ต าบลโพธ์ิงาม อ าเภอประจนัตคาม  

จงัหวดัปราจีนบุรี รหสัไปรษณีย ์ ๒๕๑๓๐ 
๑๓.วดันิเวศธรรม- ประวติั ม.๑๒ ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รหสัไปรษณีย ์๑๓๑๖๐ 
๑๔.วดัเกร่ินกฐิน ม.๑๑ ต าบลบา้นชี อ าเภอบา้นหม่ี  

จงัหวดัลพบุรี รหสัไปรษณีย ์ ๑๕๑๘๐ 
๑๕.วดัก าแพงเหนือ ม.๖ ต าบลบา้นสิงห์ อ าเภอโพธาราม  

จงัหวดัราชบุรี รหสัไปรษณีย ์ ๗๐๑๒๐ 
๑๖.วดัเขาแกแล ม.๕ เขาแกแล ต าบลมะขามคู่ อ าเภอก่ิง อ.นิคมพฒันา  

จงัหวดัระยอง รหสัไปรษณีย ์๒๑๑๑๐ 
๑๗.วดักาหลง ม.๙ บา้นกาหลง ต าบล เปร็ง อ าเภอบางบ่อ  

จงัหวดัสมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์ ๑๐๕๖๐ 
๑๘.วดัเจด็ร้ิว ม.๓ ต าบลเจด็ร้ิว อ าเภอบา้นแพว้  

จงัหวดัสมุทรสาคร รหสัไปรษณีย ์๗๔๑๒๐ 
๑๙.วดัเขาพระ ม.๙ ต าบลบา้นป่า อ าเภอแก่งคอย  

จงัหวดัสระบุรี รหสัไปรษณีย ์๑๘๑๑๐ 
๒๐.วดัเขาตาง็อก ม.๓ ต าบลคลองไก่เถ่ือน อ าเภอคลองหาด  

จงัหวดัสระแกว้ รหสัไปรษณีย ์ ๒๗๒๖๐ 
๒๑.วดัอมัพวนั ม.๔ ต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี  

จงัหวดัสิงห์บุรี รหสัไปรษณีย ์ ๑๖๑๖๐ 
๒๒.วดัร่มโพธ์ิทอง ม.๖ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพี่นอ้ง  

จงัหวดัสุพรรณบุรี รหสัไปรษณีย ์ ๗๒๑๙๐ 
 



                                                                                                                                                            ๒๐๙ 

ช่ือวดั สถานที่ 
๒๓.วดัเชิงหวาย ม.๕ บา้นเชิงหวาย ต าบล หวัไผ ่อ าเภอเมือง  

 จงัหวดัอ่างทอง รหสัไปรษณีย ์ ๑๔๐๐๐ 
๒๔.วดัจุฬามณี ม.๙ ต าบลบางชา้ง อ าเภออมัพวา  

จงัหวดัสมุทรสงคราม รหสัไปรษณีย ์๗๕๑๑๐ 
 
ภาคใต้ 

ช่ือวดั สถานทีต่ั้ง 
๑วดัเขาถ ้ามา้ร้อง ม.๑ ต าบลพงศป์ระศาสน์ อ าเภอบางสะพาน  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รหสัไปรษณีย ์ ๗๗๑๔๐ 
๒.วดัเขายอ้ย ม.๕ ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย  

จงัหวดัเพชรบุรี รหสัไปรษณีย ์ ๗๖๑๔๐       
๓.วดัช่องแบก ม.๑ ต าบล เขาเขน อ าเภอปลายพระยา  

จงัหวดักระบ่ี รหสัไปรษณีย ์ ๘๑๑๖๐ 
๔.วดัเขาแกว้ ม.๕ ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ  

จงัหวดัชุมพร รหสัไปรษณีย ์๘๖๑๔๐ 
๕.วดัควนสวรรค ์ ม.๘ ควนสวรรค ์ต าบลนาหม่ืนศรี อ าเภอนาโยง  

จงัหวดัตรัง รหสัไปรษณีย ์๙๒๑๗๐ 
๖.วดัเกาะเพช็ร ม.๖ ต าบลเกาะเพชร อ าเภอหวัไทร  

จงัหวดันครศรีธรรมราช รหสัไปรษณีย ์ ๘๐๑๗๐ 
๗.วดัตนัหยงมสั ม.๗ ต าบลตนัหยงมสั อ าเภอระแงะ  

จงัหวดันราธิวาส รหสัไปรษณีย ์ ๙๖๑๓๐ 
๘.วดัพรหมประสิทธ์ิ ม.๒ ต าบลบา้นนอก อ าเภอปะนาเระ  

จงัหวดัปัตตานี รหสัไปรษณีย ์๙๔๑๓๐ 
๙.วดัพุทธาธิวาส ม.๑ ต าบลเบตง อ าเภอเบตง  

จงัหวดัยะลา รหสัไปรษณีย ์ ๙๕๑๑๐ 
๑๐.วดัพะโคะ ม.๖ ต าบล ชุมพล อ าเภอสทิงพระ  

จงัหวดัสงขลา รหสัไปรษณีย ์ ๙๐๑๙๐ 
๑๑.วดัทุ่งนางแกว้ ม.๕ ต าบลน ้าผดุ อ าเภอละงู  

จงัหวดัสตูล รหสัไปรษณีย ์ ๙๑๑๑๐ 



                                                                                                                                                            ๒๑๐ 

ช่ือวดั สถานที่ 
๑๒.วดัดิตถาราม ม.๒ ต าบลท่าอยู ่อ  าเภอตะกัว่ทุ่ง  

จงัหวดั : พงังา รหสัไปรษณีย ์๘๒๑๓๐ 
๑๓.วดัควนพระ ม.๒ ต าบลฝาละมี อ าเภอปากพะยนู  

จงัหวดัพทัลุง รหสัไปรษณีย ์ ๙๓๑๒๐ 
๑๔.วดัเชิงทะเล ม.๑ บา้นศาลา ต าบลเชิงทะเล  อ าเภอถลาง  

จงัหวดัภูเก็ต รหสัไปรษณีย ์๘๓๑๑๐ 
๑๕.วดัธรรมาวธุาราม ม. ๔ ต าบลกะเปอร์ อ าเภอกะเปอร์  

จงัหวดัระนอง รหสัไปรษณีย ์ ๘๕๑๒๐ 
๑๖.วดัเขาพนมแบก ม. ๔ ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี รหสัไปรษณีย ์๘๔๑๑๐ 
 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ช่ือวดั สถานที่ 
๑.วดัโพธ์ิสลาด  ม.๖ ต.ตระแสง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 
๒.วดัปัจฉิมวนั บา้นเสารีก ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา  

จงัหวดัอ านาจเจริญ ๓๗๑๘๐ 
๓.วดัอุดมคงคาคีรีเขต ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จงัหวดัขอนแก่น 
๔.วดัทุ่งศรีเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvList.asp?ID=340101


    

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ตัวอย่างบุคคลทีอ่นุเคราะห์ให้สัมภาษณ์เพ่ือประกอบหลกัฐานและข้อมูลให้ชัดเจนยิง่ขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            ๒๑๒ 

รายช่ือ ทีอ่ยู่ 
พระพรหมคุณาภรณ์(ประยทุธ์ ปยตฺุโต) วดัญาณเวศกวนั อ.สามพราน จ.นครปฐม 
พระเทพดิลก(ระแบบ ฐิตญาโณ) วดับวรนิเวศวิหาร กทม. 
 ขา้ราชการประจ าภาควชิาปรัชญาและศาสนา 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กทม. 

 ขา้ราชการประจ าภาควชิาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กทม. 

ศ.ดร. จ  านงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ ขา้ราชการบ านาญมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กทม. 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ตัวอย่างภาพประเภทมหากฐินและจุลกฐิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            ๒๑๔ 

ประเภทมหากฐิน 

 
ภาพกฐินหลวง (เม่ือพ.ศ. ๒๕๕๑) ณ. วดับวรนิเวศราชวรวหิาร 

 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๔๘ ณ วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร 

กฐินราษฎร์ 
 

 



                                                                                                                                                            ๒๑๕ 

 
 

 
 
 
 
กฐินราษฎร์ ประเภทจุลกฐิน(เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๐    ทอด ณ. วดัอนาลโย  จ. พะเยา) 

 
๑. ขั้นตอนป่ันด้าย 



                                                                                                                                                            ๒๑๖ 

 
 
 

 

 
 



                                                                                                                                                            ๒๑๗ 

 
๒. ขั้นตอนการย้อม 

 
๓. ย้อม 



                                                                                                                                                            ๒๑๘ 

               
 
๔. ขั้นตอนการทอผา้ 

 
๕. ขั้นตอนการกะ-ตดั-เยบ็ 



                                                                                                                                                            ๒๑๙ 

 

    
๖. พธีิแห่(ภาคเหนือ)และพธีิกรรมถวาย 



                                                                                                                                                            ๒๒๐ 

 
 

 
 
 



            
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
ความหมายศัพท์ (Technical term) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            ๑๙๕ 

ความหมายศัพท์ (Technical term) 
 
ผ้าจ าน าพรรษา :  

ภาษาบาลีเรียกวา่ วสัสาวาสิกะ  ถา้จ าพรรษา(วสัสูปนายิก)แลว้ไม่ไดก้รานกฐิน นบัแต่วนั
ปวารณาไป ๑ เดือน คือ ตั้งแต่แรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ถึงวนัเพญ็กลางเดือน ๑๒ ถา้ไดก้รานกฐินแลว้ 
เก็บไวไ้ดอี้ก ๔ เดือน หา้มเก็บไวเ้กินเขตจีวรกาล 

ปุริมิวสัสูปนายกิา : นบัตั้งแต่วนัออกพรรษาแรก ข้ึน ๖ ค ่า เดือน ๑๑ จนถึงแรม ๑ ค ่า เดือน 
๑๑ ปุรณมี ครบ ๓ เดือนพอดี 

ปัจฉิมิกาวัสสูปนายิกา : นบัแต่วนัออกพรรษาหลงั คือ ข้ึน ๖ ค ่า เดือน ๑๒ จนกลาง (ข้ึน 
๑๕ ค ่า) เดือน ๑๒ 
วสัสิกสาฎก  :  

ผา้อาบน ้ าฝน ซ่ึงนิยมถวายกนัในฤดูฝน หรือช่วงเขา้พรรษา แต่ก็ไม่ไดห้้ามตายตวัเหมือน
ผา้กฐินว่าจะถวายช่วงใดช่วงหน่ึง สุดแลว้แต่ทายกทายิกาผูถ้วาย เร่ืองผา้อาบน ้ าฝนน้ีพระผูมี้พระ
ภาคเจา้ทรงอนุญาตไวใ้นเร่ืองจีวรขนัธกะซ่ึงตรัสไวว้่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตผา้อาบ
น ้ าฝน (ภิก ขเว วส สิกสาฏิกา อนุญ ญาตา โหติ) จุดประสงค์ท่ีทรงอนุญาตไวก้็เพื่อห้าม
เปลือยกายในท่ีไม่เหมาะสมและเวลาไม่บงัควร ถา้เปลือยกายไม่ถูกกาละและเทศะตามพุทธบญัญติั 
เปลือยเป็นวตัร ทรงปรับอาบติั 
บริขารบริโภค :  

บริขารเคร่ืองใช้สอยของภิกษุ ท่านจ าแนกไว ้๔ อยา่ง คือ ๑. จีวร ๒. บาตร ๓. เคร่ือง
อุปโภค ๔. เคร่ืองเสนาสนะ 

จีวรเป็นเคร่ืองดั้งเดิมอยา่งหน่ึงของภิกษุ และคร้ังแรกคงมีเพียง ๒ ผืน คือ ผา้นุ่งผืนหน่ึง 
(อนัตรสาวก ) ผา้ห่มผืนหน่ึง ( อุตราสงค์ ) ในคราวต่อมา ทรงอนุญาตผา้ซ้อนนอก ( สังฆาฏิ ) 
เพิ่มเติมอีกผนืหน่ึง เพื่อใชใ้นฟดูหนาว จึงรวมเป็นจีวร ๓ ผนื เรียกวา่ “ ติจีวร ” หรือ ไตรจีวร แปลวา่
ผา้ ๓ ผนื ประมาณไตรจีวรไวน้ั้น ดงัน้ี 

๑) สังฆาฏิ ยาวไม่เกิน ๖ ศอก กวา้งไม่เกิน ๔ ศอก  
๒) อุตราสงค ์ยาวไม่เกิน ๖ ศอก กวา้งไม่เกิน ๔ ศอก  
๓) อนัตรวาสก ยาวไม่เกิน ๖ ศอก กวา้งไม่เกิน ๒ ศอก  
ขนาดผา้จีวรดงักล่าวน้ี ใหญ่เกินไปส าหรับพระขนาดกลาง ลดส่วนลงมาอีกตามรูปร่างของ

แต่ละบุคคล  
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ผา้ส าหรับท าจีวรมี ๖ ชนิด คือ 
๑) โขมะ ผา้ท าดว้ยเปลือกไม ้เช่น ผา้ลินิน  
๒) กปัปาสิกกะ ผา้ท าดว้ยฝ้าย  
๓) โกเสยยะ ผา้ท าดว้ยไหม เช่น แพร  
๔) กมัพละ ผา้ท าดว้ยขนสัตว ์ยกเวน้ผมและขนมนุษย ์เช่น ผา้สักหลาด  
๕) สาณะ ผา้ท าดว้ยเปลือกป่าน  
๖) ภงัคะ ผา้ท าดว้ยของ ๕ อยา่งนั้น อยา่งใดอยา่งหน่ึงปนกนั เช่น ผา้ท าดว้ยดา้ยแกไหม 

ผา้นุ่งห่มท่ีท าดว้ยของเหล่าน้ี  
ส่วนผา้ท่ีห้ามใช ้ คือ คากรอง เปลือกตน้ไมก้รอง ผลไมก้รอง ผา้ก าพลท าดว้ยผมคน ผา้ก า

พลท าด้วยหางขนสัตว ์ปีกนกเคา้ หนัง เสือ ท าด้วยปอ  นุ่งห่มผา้ที่ท  าด้วยของเหล่าเป็นวตัร
ตอ้งถุลลจัจยั เป็นแต่สักวา่นุ่งห่ม ตอ้งทุกกฎ  

จีวรนั้นโปรดใหต้ดัเป็นกระทงมีเส้นคัน่อยา่งคนันาชาวมคธ มีช่ือเรียกดงัน้ี 
๑) อฑัฒมณฑล คีเวยยกะ  
๒) มณฆล ววิฏัฏะ  
๓) อฑัฒมณฑล ชงัเฆยยกะ  
๔) มณฆล อนุววิฏัฏะ  
๕) อฑัฒมณฑล พาหนัตะ  
๖) มณฑล อนุววิฏัฏะ  
๗) อฑัฒกุสิ  
๘) กุสิ  
๙) อนุวาต  
๑๐) รังดุม  
๑๑) ลูกดุม 
กระทงใหญ่ เรียกวา่มณฑล กระทงเล็ก เรียกวา่ อฑัฒมณฑล เส้นคัน่ในระหวา่งดุจคนันา

ขวาง เรียกวา่ อฑัฒกุสิ  
จีวรผืนหน่ึงมีขณัฑ์ ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ขณัฑ์ เกินกวา่นั้นใชไ้ด ้แต่ตอ้งเป็น ขณัฑ์ขอน (ค่ี) คือ 

๕, ๗,๙,๑๑….. 
จีวรในปัจจุบนัมี  ๕  ขนัธ์นับเฉพาะแนวตั้งเรียกว่า”มณฑล”ส่วนขนัธ์ย่อยเรียก “อฒัฑ

มณฑล”  ซ่ึงแปลวา่คร่ึงจีวร ๕ ขนัธ์ ขนัธ์กลางท่ีมีส่วนบนเรียกวา่ “อฑัฒมณฑลคีเวยยกะ” หมายถึง
ส่วนท่ีตอ้งห่มเอาไวท่ี้คอส่วนล่างเรียกว่า”มณฑลชงัเคยยกะ” หมายถึง ส่วนท่ีจะตอ้งห่มไวท่ี้แขง้ 
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และพระจะตอ้งจ าให้แม่นอย่าห่มสลบักนัจีวรพระนุ่งเหมือนผา้ส่าหรีนั้น ผูนุ่้งตอ้งจ าดา้นบนสุด
และดา้นล่างไวใ้หดี้  เพราะดา้นบนตอ้งใหอ้ยูช่่วงล าตวัข้ึนไปถึงศีรษะ ส่วนดา้น ล่างเรียกวา่ Phal 

ช้ินส่วนของจีวรพระท่ีเป็นผืนผา้รูปส่ีเหล่ียมมีแผน่ผา้แคบคัน่แต่ละดา้น ลกัษณะเหมือนมี
คนันากั้น  มี ๒ ขนาด กระทงเล็กหรือกระทงนอ้ย มีขนาดคร่ึงหน่ึงของกระทงใหญ่ ในจีวรผืนหน่ึง 
มีกระทงนอ้ยอยา่งต ่า ๕ ช้ิน เรียก อฑัฒมณฑล ส่วนกระทรงใหญ่เรียก มณฑล  
มณฑล :  

กระทงใหญ่ ในขณัฑอ์นัหน่ึง ๆ แห่งจีวรมี ๕ ขณัฑ ์
อฑัฒมณฑล :  

กระทงเล็ก 
ววิฏัฏะ : 

ขณัฑต์รงกลางท่ีเยบ็มณฑลกบัอฑัฒมณฑลติดกนั 
อนุววิฏัฏะ : 

๒ ขณัฑท่ี์สองขา้งแห่งววิฎัฏะนั้น (ท่านกล่าวในมหาอรรถกถาวา่ อนุวิวฏัฏะ น้ีเป็นช่ือแห่ง 
๒ ขณัฑ์ โดยขา้งอนัหน่ึง แห่งวิวฏัฏะ เป็นช่ือแห่ง ๓ ขณัฑ์บา้ง ๔ ขณัฑ์บา้งโดยขา้งอนัหน่ึงแห่งวิ
วฏัฏะ) 
คีเวยยกะ : 

ผา้ดามอ่ืนท่ีเยบ็ดว้ยดา้ย เพื่อท าไหท้นทานในท่ี ๆ พนัคอ 
ชังเฆยยกะ :  

ผา้ท่ีเยบ็อยา่งนั้นเหมือนกนั ในท่ี ๆ ปกแขง้(อรรถกถาจารยก์ล่าววา่ ค าวา่ คีเวยยกะ และ 
ชงัเฆยยกะ นั้น เป็นช่ือแห่งผา้ท่ีตั้งอยูใ่นท่ีแห่งคอและในท่ีแห่งแขง้) 
พาหันตะ :  

ขณัฑ์อนัหน่ึง ๆ นอกอนุวิวฏัฏะ(ท่านกล่าวในมหาอรรถกถาวา่ พาหนัตะ น้ี เป็นช่ือแห่ง
ชายทั้งสอง (แห่งจีวร) ท่ี ภิกษุห่มจีวรไดข้นาดพอดี มว้นพาดไวบ้นแขน มีดา้นหนา้อยูน่อก) 
กุสิ : 

รวมมณฑล อฑัฒมณฑล อฑัฒกุสิ เรียกวา่ ขณัฑ์ ในระหว่างขณัฑ์ มีเส้นคัน่ดุจคนันายาว 
เรียกวา่ กุสิเป็นช่ือแห่งผา้ยาว มีอนุวาตดา้นยาวและดา้นกวา้ง ส่วนอฑฺฒกุสิ เป็นช่ือแห่งผา้สั้นใน
ระหวา่ง ๆขณัฑ ์
พระอานนท์เป็นผู้ออกแบบจีวรสงฆ์ : 

คร้ังหน่ึง พระพุทธองคเ์สด็จจากนครราชคฤห์ไปสู่ทกัษิณาคิรีชนบท ไดท้อดพระเนตรเห็น
คนันาของชาวมคธเป็นรูปส่ีเหล่ียม มีคนันาสั้น ๆ คัน่ในระหวา่ง แลว้ตรัสถามท่านพระอานนทว์่า 
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จะเยบ็จีวรอยา่งนั้นไดไ้หม? ท่านทูลรับวา่ เยบ็ได ้และต่อมาท่านเยบ็จีวรให้พระหลายรูปแลว้น าไป
ถวายให้ทอดพระเนตร พระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วตรัสชมเชยในท่ามกลางสงฆ์ว่า “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย อานนทเ์ป็นคนฉลาด เป็นเจา้ปัญญา ซาบซ้ึงถึงเน้ือความแห่งถอ้ยค า ท่ีเรากล่าวโดยยอ่
ให้พิสดารได ้ท าผา้กุสิก็ได ้ท าผา้อฑัฒกุสิ ผา้มณฑล ผา้อฑัฒมณฑล ผา้วิวฏัฏะ ผา้อนุวิวฏัฏะ ผา้คี
เวยยกะ ผา้ชงัเฆยยกะ และผา้พาหนัตะก็ได”้ 
สีจีวร : 

ใหย้อ้มดว้ยของ ๖ อยา่ง ๆ ใดอยา่งหน่ึง คือ  
๑) รากหรือเหงา้  
๒) ตน้ไม ้ 
๓) เปลือกไม ้ 
๔) ใบไม ้ 
๕) ดอกไม ้ 
๖) ผลไม ้
สีท่ีหา้มยอ้มจีวรมี ๗ คือ 
๑) สีคราม  
๒) สีเหลือง  
๓) สีแดง  
๔) สีบานเยน็  
๕) สีแสด  
๖) สีชมพู  
๗) สีด า 
(สีท่ีรับรองกนั คือ สีเหลืองเจือสีแดงเขม้ หรือสีเหลืองหม่น เวน้สีท่ียอ้มดว้ยแก่นขนุน (สี

กรัก) ใชไ้ด ้) 
ห้ามใช้จีวรกาววาว คือ 
๑) จีวรเป็นรูปลายสัตว ์ 
๒) จีวรเป็นลายดอกไม ้ผลไม ้เป็นตน้(จีวรมีดอกเล็ก ๆ ไม่กาววาว เช่น ดอกเมล็ดพริกไทย 

หรือท่ีเป็นร้ิว เช่น แพรโล่ ใชไ้ด)้  
ลูกดุมในบาลีอนุญาตใหท้ าดว้ยของเหล่าน้ี คือ  
๑) ประคดแผน่  
๒) งา  
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๓) เขา  
๔) ไมไ้ผ ่ 
๕) ไมร้วก  
๖) ไมแ้ก่น  
๗) คร่ัง  
๘) กะลา  
๙) โลหะ 
๑๐) สังข ์ 
๑๑) ดา้ยถกั  
ประคดเอว ๒ ชนิดคือ  
๑) ประคดแผน่ ( หรือประคดลงักา ) 
 ๒) ประคดไส้สุกร ( ผา้เยบ็เป็นปลอก ) 
ผา้ท่ีทรงอนุญาตใหใ้ชเ้พิ่มอีก ( นอกจากไตรจีวร ) คือ 
๑) ผา้อาบน ้าฝน ( วสัสิกสาฏิกะ )  
๒) ผา้ปิดฝี ( กณัฑุปฏิฉาทิ )  
๓) ผา้ปูนัง่ ( นิสีทนะ )  
๔) ผา้ปูนอน ( ปัจจตัถรณะ )  
๕) ผา้เช็ดหนา้เช็ดปาก ( มุขปุญฉนะ )  
๖) ผา้ใชเ้ป็นบริขาร เช่น ถุงบาตรและยา่ม ( บริขารโจละ ) 
ผา้นุ่งห่มก็ดี ผา้ใชส้อยดงักล่าวมาน้ีก็ดี ตอ้งอธิษฐาน เม่ือจะเปล่ียนใหม่ตอ้งถอนอธิษฐาน

(ปัจจุทธรณ์ )ของเดิมก่อน ผา้อ่ืนๆนอกจากน้ี มีก าหนด ยาวตั้งแต่ ๘ น้ิว กวา้ง ๔ น้ิว ข้ึนไป จดัเขา้
ในอดิเรกจีวรตอ้งท าใหเ้ป็นสองเจา้ของ(วกิปั)  
สังฆกรรม :  

กิจท่ีจะตอ้งท าเป็นการสงฆ ์กล่าวคือ สงฆจ์ะตอ้งรับรู้ในกรรมท่ีท าเหล่านั้น มี ๔ อยา่ง คือ 
๑. อปโลกนกรรม 
๒. ญตัติกรรม 
๓. ญตัติทุติยกรรม 
๔. ญตัติจตุตถกรรม 
ก. อปโลกนกรรม มี ๕ ข้อ 
๑. นิสสารณา คือ นาสนะสามเณรผูก้ล่าวตู่พระพุทธเจา้  
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๒. โอสารณา คือ รับสามเณรผูป้ระพฤติดีเขา้หมู่  
๓. ภณัฑูกรรม บอกขออนุญาตปลงผมคนผูจ้ะบวชท่ีภิกษุท าเอง  
๔. พรหมทณัฑ ์ประกาศไม่วา่กล่าวภิกษุหวัด้ือ  
๕. กมัมลกัษณะ คือ กรรมท่ีเขา้ข่ายเป็นอยา่งเดียวกนัเหมือนกนั เช่น อปโลกน์ ขดัแจก

อาหารในโรงฉนั  
ข. ญตัติกรรมมี ๙ คือ 
๑. โอสารณา เรียกอุปสัมปทาเปกขะท่ีถามอนัตารยกิธรรมแลว้เขา้หมู่  
๒. นิสสารณา ประกาศถอนพระธรรมกถึก ฯลฯ  
๓. อุโบสถ  
๔. ปวารณา  
๕. สมมติต่างเร่ือง ฯ  
๖. ใหคื้นจีวรและบาตร เป็นตน้  
๗. รับอาบติัอนัภิกษุแสดงในสงฆ ์ 
๘. ประกาศเล่ือนวนัปวารณาออกไป  
๙.  กมัมลกัษณะ คือ กรรมท่ีเขา้ข่ายเหมือนกนั เช่น ประกาศเร่ิมตน้ระงบัอธิกรณ์ดว้ยติณ

วตัถารกวนิยั 
ค. ญตัติทุติยกรรมมี ๗ คือ 
๑. นิสสารณา คือ คว  ่าบาตร  
๒. โอสารณา คือ หงายบตร  
๓. สมมติต่างเร่ือง เช่น สมมติสีมา เป็นตน้  
๔. ใหต่้างอยา่ง เช่น ใหผ้า้กฐิน เป็นตน้  
๕. ประกาศถอนหรือเลิกอานิสงส์กฐิน เป็นตน้  
๖. แสดงท่ีสร้างกุฏิใหแ้ก่ภิกษุ  
๗. กมัมลกัษณะ คือ กรรมท่ีเขา้ข่ายเหมือนกนั ญตัติทุติยกรรมท่ีสวดในล าดบัในการ

ระงบัอธิกรณ์ดว้ยติณวตัถารกวนิยั 
ง. ญตัติจตุตถกรรมมี ๗ คือ 
๑. นิสสารณา คือ สงฆท์ ากรรม ๗ อยา่ง  
๒. โอสารณา สงฆร์ะงบักรรม ๗ อยา่งนั้น  
๓. สมมติ คือ สมมติภิกษุเป็นผูใ้ห้โอวาทภิกษุณี  
๔. ให ้คือ ใหป้ริวาสและมานตั  
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๕. นิคหะ คือ ปรับภิกษุผูป้ระพฤติปริวาสมานตั ซ่ึงตอ้งอาบติัสังฆาทิเสสซ ้ าอีก  
๖. สมนุภาสนา คือ สวดหา้มภิกษุไม่ด้ือร้ันในการกระท าอนัมิชอบ  
๗.กมัมลกัษณะ ไดแ้ก่ กรรมท่ีเขา้ข่ายเหมือนกนัเช่นอุปสมบทและอพัภาน  

จ านวนสงฆ์ผู้ท ากรรม ๔ ประเภท คือ 
๑. จตุวรรค สงฆมี์จ านวน ๔ รูป  
๒. ปัญจวรรค สงฆมี์จ านวน ๕ รูป  
๓. ทสวรรค สงฆมี์จ านวน ๑๐ รูป  
๔. วสีติวรรค สงฆมี์จ านวน ๒๐ รูป 
๕. อดิเรกวสีติวรรค สงฆมี์จ านวน ๒๑ รูป ข้ึนไป 

ชนิดค าสวดในสังฆกรรม : มี ๒ คือ 
๑. ญตัติ คือค าเผดียงสงฆ์ หมายถึง การประกาศให้สงฆ์ทราบวา่ ต่อไปน้ีจะท าอะไร เร่ือง

อะไร  
๒. อนุสาวนา คือ ค าสวดประกาศหารือ และตกลงว่า กรรมท่ีจะท านั้นเห็นควรว่าจะท า

หรือไม่ หรือจะมีใครคดัคา้นหรือไม่ ถา้คดัคา้นก็คดัคา้นในท่ามกลางสงฆ ์ถา้น่ิงถือวา่ยอมตกลงให้
ท ากรรมนั้นได ้ 
สมบัติ : 

ความถึงพร้อม, ความสมบูรณ์, ความครบถว้นของสังฆกรรม เช่น อุปสมบท เป็นตน้ ท่ีจะ
ท าใหส้ังฆกรรมนั้นถูกตอ้ง ใชไ้ด ้มีผลสมบูรณ์ การท าสังฆกรรมของสงฆ ์ใหถื้อมติเป็นเอกฉนัทไ์ม่
ถือเสียงขา้งมากแบบสภาผูแ้ทนดงันั้น ถา้มีพระในท่ีประชุมสงฆ์องคใ์ดคดัคา้นการท าสังฆกรรมก็
ตอ้งยกเลิกไป สมบติั(ของสังฆกรรม)มี ๔ คือ  

๑. วัตถุสมบัติ : ความถึงพร้อมแห่งวตัถุ,ความสมบูรณ์โดยบุคคลหรือวตัถุซ่ึงเป็นท่ีตั้งแห่ง
การท าสังฆกรรมนั้น ๆ มีคุณสมบติัถูกตอ้ง ท าให้สังฆกรรมใช้ไดไ้ม่บกพร่องในดา้นน้ี เช่นกราน
กฐิน ผา้ท่ีจะน ามากรานกฐินได ้ตอ้งเป็นผา้ท่ีไม่มีพนัธะผกูพนั หรือเป็นผา้ท่ีมีลกัษณะไม่ผิดอยา่งใด
อยา่งหน่ึงตามพระพุทธานุญาต(อนตัถตาการ ๒๓ อยา่งและอตัถตาการ ๑๗ อยา่งถึงแมผ้า้นั้นจะเป็น
ผา้ท่ีไดม้าอยา่งบริสุทธ์ิ ถูกตอ้งตามกฎหมายของบา้นเมืองก็ตาม หากไม่ถูกตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
กฐินในพระวนิยั ก็ถือวา่เป็นโมฆะไป ไม่สามารถน ามาใชก้รานกฐินได ้ดงัน้ีเป็นตน้  

๒. ปริสสมบัติ : ความพร้อมมูลแห่งบริษทั, ถึงพร้อมดว้ยบริษทั, ความสมบูรณ์ของท่ี
ประชุม ท่ีประชุมสงฆค์รบองคก์ าหนด คือ ไม่เป็นปริสวบิติั 

ค าวา่ ปริสวบิติั เป็นภาษาทางพระวนิยั หมายถึงจ านวนของสงฆท่ี์ท าสังฆกรรมในขณะนั้น
ไม่ครบตามจ านวนท่ีทรงบญัญติัไว ้เช่น กรานกฐิน อุปสมบท เป็นตน้สังฆกรรมประเภทน้ีตามพระ

http://202.44.204.76/cgi-bin/dict.pl?word=%ca%c1%ba%d1%b5%d4
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วินยัตอ้งมีพระภิกษุ ๕ รูปข้ึนไป สังฆกรรมนั้นจึงจะสมบูรณ์ และถูกตอ้งได ้ถา้มีพระภิกษุเขา้ร่วม
สังฆกรรมน้อยกว่า ๕ รูป ช่ือว่าไม่ครบองค์สงฆ์ การไม่ครบองค์สงฆ์นั้ น เรียกว่า ปริสวิบัติ 
ภาษาไทยออกเสียงวา่บริษทัวบิติั แต่ถา้ครบตามจ านวนเรียกวา่ ปริสสมบติั  

๓. สีมาสมบัติ : ความสมบูรณ์แห่งเขตประชุม, ความพร้อมมูลโดยสีมา, ความสมบูรณ์แห่ง
เขตชุมนุม, สีมาซ่ึงสงฆส์มมติแลว้โดยชอบ ไม่วิบติั ท าให้สังฆกรรมซ่ึงท าในสีมานั้นมีผลสมบูรณ์ 
กล่าวคือ สีมาปราศจากขอ้บกพร่องต่างท่ีเป็นเหตุให้สีมาวิบติั สังฆกรรมซ่ึงท า ณ ท่ีนั้นจึงช่ือวา่ท า
ในสีมามีนิมิตถูกตอ้งตามพระวนิยั และประชุมท าในเขตสีมา  

๔. กรรมวาจาสมบัติ : กรรมวาจาถึงพร้อม สวดประกาศถูกตอ้งครบถว้น (ขอ้ ๔ อาจแยก
เป็น ๒ ข้อ คือเป็น ๔ ญตัติสมบติั ญตัติถึงพร้อม คือค าเผดียงสงฆ์ถูกต้อง ๕. อนุสาวนาสมบติั  
อนุสาวนาถึงพร้อมค าหารือตกลงถูกตอ้ง รวมเป็นสมบติั ๕); เทียบ วบิติั  

สาเกต แปลว่า ตะวันรอน (ตะวนัตกดิน) เพราะไดต้ั้งเมืองใกลเ้วลาพระอาทิตยอ์สัดง จึง
เรียกเมืองน้ีว่า สาเกต เป็นช่ือมหานครแห่งหน่ึง อยูใ่นแควน้โกศล ห่างจากเมืองสาวตัถี ๖ โยชน์ 
ธนญัชยัเศรษฐี บิดาของนางวิสาขา ไดรั้บพระบรมราชานุญาตจากพระเจา้ปเสนทิโกศล  ให้ตั้งถ่ิน
ฐานและสร้างข้ึน เม่ือคราวท่ีท่านเศรษฐีอพยพจากเมืองราชคฤห์มาอยู่ในแควน้โกศลตามค าเชิญ
ชวนของพระองค ์

นอกจากน้ีแลว้เมืองสาเกตปรากฏเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น  
๑. หมอชีวกโกมารภจัจเ์ม่ือส าเร็จการศึกษาวชิาแพทยก์บัอาจารยแ์พทยทิ์ศาปาโมกขท่ี์เมือง

ตกัสิลา คร้ันศึกษาครบ ๗ ปี ก็เดินทางกลบัยงัพระนครราชคฤห์เม่ือเสบียงหมดในระหวา่งทางได้
แวะหาเสบียงท่ีเมืองสาเกต โดยอาสารักษาภรรยาเศรษฐีเมืองนั้นซ่ึงเป็นโรคปวดศีรษะมา ๗ ปี จน
หายป่วย 

๒. พระควมัปติอยู่ในคณะพระธรรมจาริกรุ่นแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศ 
พระพุทธศาสนา คราวหน่ึงท่านไดเ้ดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึงสหชาตินครในแควน้เจตี 
ซ่ึงอยูท่างเหนือ  ท่านไดจ้  าพรรษาอยู ่ณ ป่าอญัชนวนั เมืองสาเกตกบัพระพุทธเจา้ ท่านใชฤ้ทธ์ิกั้น
สายน ้าช่วยพระและสามเณรท่ีก าลงัเดือดร้อน สายน ้าก็ไม่ไหลมารบกวนพระภิกษุสามเณรอีก 

๓. เร่ืองทรงอนุญาตอติเรกจีวร ก็เก่ียวขอ้งกบัเมืองสาเกต 
๔. ในพระสุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ระหวา่งพระนครสาวตัถีกบัเมืองสาเกต

นั้นระยะทางห่างกนัท่านเปรียบ เหมือนวา่ พระเจา้ปเสนทิโกศล ก าลงัประทบัอยูใ่นพระนครสาวตัถี 
มีพระราชกรณียะด่วนบางอย่างเกิดข้ึนในเมืองสาเกต จะตอ้งใช้รถถึง ๗ ผลดัซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นการ
สนทนากนัระหวา่งพระสารีบุตรกบัพระปุณณตานีบุตรเก่ียวกบัวสุิทธิ ๗ อุปมาดว้ยรถ ๗ ผลดั 
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ส่วนพระไตรปิฎก คมัภีร์มหาวรรค เล่มท่ี ๕ กล่าวว่าระหวา่งพระนครสาวตัถีกบัเมืองสา
เกตนั้น ระยะทางห่างกนั ๖ โยชน์ นกัมาตราส่วนค านวณเอาไวว้่า ๑ โยชน์ เท่ากบั ๑๖ ก.ม. จึง
เท่ากบั ๖ โยชน์  ๑๖ ก.ม. เท่ากบั ๙๖ ก.ม. 

 แคว้นโกศล ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นมหาชนบท ๑ใน ๑๖ แควน้ใน
สมยัพุทธกาล หมายถึง แควน้ขนาดใหญ่ หรือรัฐ ๑๖ รัฐ และเป็นแควน้ท่ียิง่ใหญ่อีกแควน้หน่ึงใน ๔ 
แควน้ แควน้โกศลมีความยิ่งใหญ่ในดา้นการปกครอง เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อกบัแควน้ต่างๆ 
ทางตอนเหนือเช่น มคธ กาสี กุรุ วชัชี ต่อมาแควน้โกศลไดผ้นวกแควน้กาสีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง 
รวมทั้งยงัปกครองแควน้สักกะซ่ึงเป็นเมืองพุทธบิดาอีกด้วย แควน้โกศลตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา
หิมาลยักบัแม่น ้ าคงคาตอนกลาง ทิศเหนือจดภูเขาหิมาลยัตะวนัตก ทิศใตจ้ดแม่น ้ าคงคา ทิศ
ตะวนัออกจดแควน้กาสีต่อกบัแควน้มคธ มีเมืองหลวงช่ือสาวตัถี เป็นเมืองหน่ึงในจ านวน ๖ เมืองท่ี
ยิง่ใหญ่และเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของแควน้โกศล ปัจจุบนัเป็นดินแดนประมาณเมืองอโยธยา หรือ โอธ 
บดัน้ีเรียกวา่ สะเหต-มะเหต ติดกบัแม่น ้ าอจิรวดีหรือรับดิ ห่างจากเมืองโอธไปทางทิศเหนือราว ๘๐ 
กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใตห่้างจากเขตแดนประเทศเนปาลราว ๕๐ กิโลเมตรแควน้โกศลจึงเป็น
ส่วนหน่ึงของรัฐอุตรประเทศในปัจจุบนั 

เมืองปาฐา ในอรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรค มีขอ้ความวา่ พระศาสดา
เม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตวนั ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองปาฐา ประมาณ ๓๐ รูป ฟัง อนมตคัคธรรม
เทศนา  แลว้บรรลุพระอรหตั จึงตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “มุหุตฺตมปิ เจ วญฺิญู”  เป็นตน้ 

พระอรรถกถาจารยไ์ด้อธิบายขอ้ความในตอนน้ี ว่า เมืองปาฐาอยู่ทางทิศตะวนัตกของ
แควน้โกศล ค าวา่ปาเฐยยะเป็นช่ือของพวกพระภทัทวคัคิยเถระ ซ่ึงเป็นพี่นอ้งร่วมพระบิดาของพระ
เจ้าโกศล ในจ านวนภิกษุ ๓๐ รูปนั้น บรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นอย่างสูงและบรรลุเป็นพระ
โสดาบนัเป็นอยา่งต ่า ไม่มีพระอรหันต์หรือปุถุชนเลย และความจริงภิกษุทั้ง ๓๐ รูปนั้น สมาทาน
ธุดงค์ทั้ง ๑๓ ขอ้ แต่ท่ียกข้ึนมากล่าววา่ ถืออารัญญิกธุดงค์นั้น เป็นเพียงยกข้ึนมากล่าวเป็นตวัอยา่ง
เท่านั้น 

นอกจากน้ีแล้ว ในช่วงสังคายนาคร้ังท่ี ๓ ภิกษุชาวเมืองปาฐาก็มีบทบาทส าคญัในการกู้
วิกฤตสังคายนาคร้ังนั้นด้วย เพราะฉะนั้นเมืองปาฐาน่าจะมีบทบาทในด้านการปกครองและ
เศรษฐกิจพอสมควร จนเจา้ผูป้กครองแควน้ให้ความส าคญั(ดูเหมือนวา่ผูป้กครองเมืองปาฐาน่าจะมี
เช้ือสายโลหิตผกูพนัธ์กบัเจา้ผูป้กครองแควน้ดว้ย-ผูว้จิยั) 

ระบบวรรณะ(Caste System in India) ในหลกัความเช่ือของอินเดียโดยเฉพาะอินเดียในยุค
พุทธกาลนั้นไดแ้บ่งคนเป็น ๔ วรรณะ(Caste /Varna) ) คือ 

๑. กษตัริย ์(Kshatriyas) ...บุคคลผูอ้ยูใ่นชั้นการปกครองบา้นเมือง 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Varna&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Kshatriyas&action=edit&redlink=1
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๒. พราหมณ์(Brahmins)…บุคคลผูอ้ยู่ในชั้นสั่งสอนผูค้นให้มีความรู้ขนบธรรม เนียม
ประเพณี 

๓. แพศย ์(Vaishyas) …บุคคลผูอ้ยูใ่นชั้นการใชว้าจาคา้ขาย 
๔. ศูทร (Shudras) ...บุคคลผูอ้ยูใ่นชั้นแรงงาน 
บุคคลทั้ง ๔ วรรณะน้ีหากมีการแต่งงานข้ามวรรณะกันแล้วลูกออกมาจะเป็น จณัฑาล  

(Panchamas หรือ Untouchables) ซ่ึงผูค้นทั้งหลายจะพากนัรังเกียจ ไม่คบดว้ยโดยเฉพาะในยุค
พุทธกาล ดงันั้นวรรณะในแบบฮินดู (Varna) และวรรณะในสังคมชาวอินเดีย (Jeti) จึงมีความ
แตกต่างกนั ยงัแบ่งเป็นวรรณะยอ่ยๆอีก แต่ละวรรณะยงัมีประเพณีท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัออกไปอีก 
คนท่ีมาจากคนละรัฐ แต่ละคนก็มีการสวดมนตร์และการเคารพพระเจา้ท่ีต่างกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Brahmins&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaishyas&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Shudras&action=edit&redlink=1


                                                                                                                                                            ๒๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข : ตวัอย่างวดัที่เกบ็ข้อมูล 
(๒๕๔๘-๒๕๕๒) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                            ๒๐๖ 

 
ภาคเหนือ 
 ช่ือวดั            สถานท่ี 
๑.วดัขนุนงาม  
 

ม.6 ต าบล : วงัชะพลู อ าเภอ : ขาณุวรลกัษบุรี  
จงัหวดั : ก าแพงเพชร รหสัไปรษณีย ์: 62140 

๒.วดัดอนมูล 
 

ม.3 ต าบล : แม่ระมาด อ าเภอ : แม่ระมาด  
จงัหวดั : ตาก รหสัไปรษณีย ์: 63140 

๓.วดัเขาทอง ม.4 ต าบล : เขาทอง อ าเภอ : พยหุะคีรี  
จงัหวดั : นครสวรรค์ รหสัไปรษณีย ์: 60130 

๔.วดัเชียงโคม 
 

ม.2 เชียงโคม ต าบล : เชียงกลาง อ าเภอ : เชียงกลาง  
จงัหวดั : น่าน รหสัไปรษณีย ์: 55160 

๕.วดัโคกกระฐิน ม.10 ต าบล : ทา้ยทุ่ง อ าเภอ : ทบัคลอ้  
จงัหวดั : พิจิตร รหสัไปรษณีย ์: 66150 

๖.วดัเขาเขียว 
 

ม.5 เขาเขียว ต าบล : วงัโพรง อ าเภอ : เนินมะปราง  
จงัหวดั : พิษณุโลก รหสัไปรษณีย ์: 65190 

๗.วดัก่ิวชมพู 
 

ม.6 ก่ิวชมภู ต าบล : น ้าแวน อ าเภอ : เชียงค า  
จงัหวดั : พะเยา รหสัไปรษณีย ์: 56110 

๘.วดัก่ิวแลนอ้ย 
 

ม.10 ต าบล : บา้นแม อ าเภอ : สันป่าตอง  
จงัหวดั : เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์: 50120 

๙.วดักาค า 
 

ม.1 ต าบล : แม่ค  า อ าเภอ : แม่จนั  
จงัหวดั : เชียงราย รหสัไปรษณีย ์: 57240 

๑๐.วดัเข่ือนค าลือ 
 

ม.7 ต าบล : เวยีงทอง อ าเภอ : สูงเม่น  
จงัหวดั : แพร่ รหสัไปรษณีย ์: 54000 

๑๑.วดัขุ่ม 
 

ม.2 ต าบล : ขนุยวม อ าเภอ : ขนุยวม  
จงัหวดั : แม่ฮ่องสอน รหสัไปรษณีย ์: 58140 

๑๒.วดัข่วงม่วง 
 

ม.1 ต าบล : นาสัก อ าเภอ : แม่เมาะ  
จงัหวดั : ล าปาง รหสัไปรษณีย ์: 52220 

๑๓.วดัจามเทวี 
 

ม.5 ต าบล : ในเมือง อ าเภอ : เมือง  
จงัหวดั : ล าพูน รหสัไปรษณีย ์: 51000 

 



                                                                                                                                                            ๒๐๗ 

๑๔.วดัคลองตะเคียน 
 

ม.6 ต าบล : บา้นสวน อ าเภอ : เมือง  
จงัหวดั : สุโขทยั รหสัไปรษณีย ์: 64220 

๑๕.วดัง้ิวงาม 
 

ม.5 ง้ิวงาม ต าบล : ง้ิวงาม อ าเภอ : เมือง  
จงัหวดั : อุตรดิตถ์ รหสัไปรษณีย ์: 53000 

๑๖.วดัเกา้น้ิว 
 

ม.4 ต าบล : ดอนกลอย อ าเภอ : หนองขาหยา่ง  
จงัหวดั : อุทยัธานี รหสัไปรษณีย ์: 61130 

๑๗.วดักุฎีดาว 
 

ม.5 ต าบล : นาป่า อ าเภอ : เมือง  
จงัหวดั : เพชรบูรณ์ รหสัไปรษณีย ์: 67000 

๑๘.วดัดอนเจดีย ์ ม.7 ต าบล : มะขามเฒ่า อ าเภอ : วดัสิงห์  
จงัหวดั : ชยันาท รหสัไปรษณีย ์: 17120 

 
ภาคกลาง 
 ช่ือวดั            สถานท่ีตั้ง 
๑.วดัแก่งสารวตัร 
   (๒๒) 

ม.2 ต าบล : วงักระแจะ อ าเภอ : ไทรโยค  
จงัหวดั : กาญจนบุรี รหสัไปรษณีย ์: 71150 

๒.วดัแก่งหลวง  ม.3 ต าบล : เกาะส าโรง อ าเภอ : เมือง  
 จงัหวดั : กาญจนบุรี รหสัไปรษณีย ์: 71000 

๓.วดัเขาสุกิม(ธ) 
(ราษฎร์บูรณะคุราราม) 

ม.12 ต าบล : เขาบายศรี อ าเภอ : ท่าใหม่  
 จงัหวดั : จนัทบุรี รหสัไปรษณีย ์: 22120 

๔.วดัเขาถ ้าแรต ม.2 หว้ยตะปอก ต าบล : ท่าตะเกียบ อ าเภอ : ท่าตะเกียบ  
จงัหวดั : ฉะเชิงเทรา รหสัไปรษณีย ์: 24160 

๕.วดัเขาชีจรรย ์ ม.7 ต าบล : บางเสร่ อ าเภอ : สัตหีบ  
จงัหวดั : ชลบุรี รหสัไปรษณีย ์: 20250 

๖.วดัดินแดง ม.4 ดินแดง ต าบล : ประณีต อ าเภอ : เขาสมิง  
จงัหวดั : ตราด รหสัไปรษณีย ์: 23130 

๗.วดัคลองโพธ์ิ(ธ) ม.7 ต าบล : ดงละคร อ าเภอ : เมือง  
จงัหวดั : นครนายก รหสัไปรษณีย ์: 26000 

๘.วดัญาณเวศกวนั ม.3 คลองรางหนองเสือ ต าบล:บางกระทึก  
อ าเภอ:สามพราน จงัหวดั : นครปฐม รหสัไปรษณีย ์: 73110 

 



                                                                                                                                                            ๒๐๘ 

๙.วดัตน้เชือก ม.4 ต าบล : บา้นใหม่ อ าเภอ : บางใหญ่  
จงัหวดั : นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์: 11140 

๑๐.วดัมกุฏกษตัริยาราม 
   (ธ) 

แขวง:บางขนุพรม   เขต:พระนคร 
จงัหวดั:กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์: 10800 

๑๑.วดัโกเมศรัตนาราม ม.5 ต าบล : เชียงรากนอ้ย อ าเภอ : สามโคก  
จงัหวดั : ปทุมธานี รหสัไปรษณีย ์: 12160 

๑๒.วดั โคกกรวด ม.7 ต าบล : โพธ์ิงาม อ าเภอ : ประจนัตคาม  
จงัหวดั : ปราจีนบุรี รหสัไปรษณีย ์: 25130 

๑๓.วดันิเวศธรรม- 
ประวติั 

ม.12 ต าบล : บา้นเลน อ าเภอ : บางปะอิน  
จงัหวดั : พระนครศรีอยธุยา รหสัไปรษณีย ์: 13160 

๑๔.วดัเกร่ินกฐิน ม.11 ต าบล : บา้นชี อ าเภอ : บา้นหม่ี  
จงัหวดั : ลพบุรี รหสัไปรษณีย ์: 15180 

๑๕.วดัก าแพงเหนือ ม.6 ต าบล : บา้นสิงห์ อ าเภอ : โพธาราม  
จงัหวดั : ราชบุรี รหสัไปรษณีย ์: 70120 

๑๖.วดัเขาแกแล ม.5 เขาแกแล ต าบล : มะขามคู่ อ  าเภอ : ก่ิง อ.นิคมพฒันา จงัหวดั : 
ระยอง รหสัไปรษณีย ์: 21110 

๑๗.วดักาหลง ม.9 บา้นกาหลง ต าบล : เปร็ง อ าเภอ : บางบ่อ  
จงัหวดั : สมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์: 10560 

๑๘.วดัเจด็ร้ิว ม.3 ต าบล : เจ็ดร้ิว อ าเภอ : บา้นแพว้  
จงัหวดั : สมุทรสาคร รหสัไปรษณีย ์: 74120 

๑๙.วดัเขาพระ ม.9 ต าบล : บา้นป่า อ าเภอ : แก่งคอย  
จงัหวดั : สระบุรี รหสัไปรษณีย ์: 18110 

๒๐.วดัเขาตาง็อก ม.3 ต าบล : คลองไก่เถ่ือน อ าเภอ : คลองหาด  
จงัหวดั : สระแกว้ รหสัไปรษณีย ์: 27260 

๒๑.วดัอมัพวนั ม.4 ต าบล : พรหมบุรี อ าเภอ : พรหมบุรี  
จงัหวดั : สิงห์บุรี รหสัไปรษณีย ์: 16160 

๒๒.วดัร่มโพธ์ิทอง ม.6 ต าบล : ศรีส าราญ อ าเภอ : สองพี่นอ้ง  
จงัหวดั : สุพรรณบุรี รหสัไปรษณีย ์: 72190 

๒๓.วดัเชิงหวาย ม.5 บา้นเชิงหวาย ต าบล : หวัไผ ่อ าเภอ : เมือง  
 จงัหวดั : อ่างทอง รหสัไปรษณีย ์: 14000 



                                                                                                                                                            ๒๐๙ 

 

๒๔.วดัจุฬามณี ม.9 ต าบล : บางชา้ง อ าเภอ : อมัพวา  
จงัหวดั : สมุทรสงคราม รหสัไปรษณีย ์: 75110 

 
ภาคใต ้
ช่ือวดั      สถานท่ีตั้ง 
๑วดัเขาถ ้ามา้ร้อง ม.1 ต าบล : พงศป์ระศาสน์ อ าเภอ : บางสะพาน  

จงัหวดั : ประจวบคีรีขนัธ์ รหสัไปรษณีย ์: 77140 
๒.วดัเขายอ้ย ม.5 ต าบล : เขายอ้ย อ าเภอ : เขายอ้ย  

จงัหวดั : เพชรบุรี รหสัไปรษณีย ์: 76140       
๓.วดัช่องแบก ม.1 ต าบล : เขาเขน อ าเภอ : ปลายพระยา  

จงัหวดั : กระบ่ี รหสัไปรษณีย ์: 81160 
๔.วดัเขาแกว้ ม.5 ต าบล : นากระตาม อ าเภอ : ท่าแซะ  

จงัหวดั : ชุมพร รหสัไปรษณีย ์: 86140 
๕.วดัควนสวรรค ์ ม.8 ควนสวรรค ์ต าบล : นาหม่ืนศรี อ าเภอ : นาโยง  

จงัหวดั : ตรัง รหสัไปรษณีย ์: 92170 
๖.วดัเกาะเพช็ร ม.6 ต าบล : เกาะเพชร อ าเภอ : หวัไทร  

จงัหวดั : นครศรีธรรมราช รหสัไปรษณีย ์: 80170 
๗.วดัตนัหยงมสั ม.7 ต าบล : ตนัหยงมสั อ าเภอ : ระแงะ  

จงัหวดั : นราธิวาส รหสัไปรษณีย ์: 96130 
๘.วดัพรหมประสิทธ์ิ ม.2 ต าบล : บา้นนอก อ าเภอ : ปะนาเระ  

จงัหวดั : ปัตตานี รหสัไปรษณีย ์: 94130 
๙.วดัพุทธาธิวาส ม.1 ต าบล : เบตง อ าเภอ : เบตง  

จงัหวดั : ยะลา รหสัไปรษณีย ์: 95110 
๑๐.วดัพะโคะ ม.6 ต าบล : ชุมพล อ าเภอ : สทิงพระ  

จงัหวดั : สงขลา รหสัไปรษณีย ์: 90190 
๑๑.วดัทุ่งนางแกว้ ม.5 ต าบล : น ้าผดุ อ าเภอ : ละงู  

จงัหวดั : สตูล รหสัไปรษณีย ์: 91110 
๑๒.วดัดิตถาราม ม.2 ต าบล : ท่าอยู ่อ  าเภอ : ตะกัว่ทุ่ง  

จงัหวดั : พงังา รหสัไปรษณีย ์: 82130 



                                                                                                                                                            ๒๑๐ 

 

๑๓.วดัควนพระ ม.2 ต าบล : ฝาละมี อ าเภอ : ปากพะยนู  
จงัหวดั : พทัลุง รหสัไปรษณีย ์: 93120 

๑๔.วดัเชิงทะเล ม.1 บา้นศาลา ต าบล : เชิงทะเล อ าเภอ : ถลาง  
จงัหวดั : ภูเก็ต รหสัไปรษณีย ์: 83110 

๑๕.วดัธรรมาวธุาราม ม.4 ต าบล : กะเปอร์ อ าเภอ : กะเปอร์  
จงัหวดั : ระนอง รหสัไปรษณีย ์: 85120 

๑๖.วดัเขาพนมแบก ม.4 ต าบล : ป่าเว อ าเภอ : ไชยา  
จงัหวดั : สุราษฎร์ธานี รหสัไปรษณีย ์: 84110 

 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
๑.วดัโพธ์ิสลาด  ม.6 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 
๒.วดัปัจฉิมวนั บา้นเสารีก ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ๓๗๑๘๐ 
๓.วดัอุดมคงคาคีรีเขต ต าบลบา้นโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จ.ขอนแก่น 
๔.วดัทุ่งศรีเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvList.asp?ID=340101
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ภาคผนวก ค : 
ตวัอย่างบุคคลที่อนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์เพ่ือประกอบหลกัฐานและข้อมูลให้
ชัดเจนยิง่ขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            ๒๑๒ 

 
 

 
     รายช่ือ        ท่ีอยู ่
พระพรหมคุณาภรณ์(ประยทุธ์ ปยตฺุโต) วดัญาณเวศกวนั อ.สามพราน จ.นครปฐม 
พระเทพดิลก(ระแบบ ฐิตญาโณ) วดับวรนิเวศวิหาร กทม. 
 ขา้ราชการประจ าภาควชิาปรัชญาและศาสนา 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กทม. 

 ขา้ราชการประจ าภาควชิาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กทม. 

ศ.ดร. จ  านงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ ขา้ราชการบ านาญมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กทม. 
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ภาคผนวก ฆ : 
ตัวอย่างภาพประเภทมหากฐินและจุลกฐิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            ๒๑๔ 

ประเภทมหากฐิน 

 
ภาพกฐินหลวง (เม่ือพ.ศ. ๒๕๕๑) ณ. วดับวรนิเวศราชวรวหิาร 

 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๔๘ ณ วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร 

กฐินราษฎร์ 
 

 



                                                                                                                                                            ๒๑๕ 

 
 

 
 
 
 
กฐินราษฎร์ ประเภทจุลกฐิน(เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๐    ทอด ณ. วดัอนาลโย  จ. พะเยา) 

 
๑. ขั้นตอนป่ันด้าย 



                                                                                                                                                            ๒๑๖ 

 
 
 

 

 
 



                                                                                                                                                            ๒๑๗ 

 
๒. ขั้นตอนการยอ้ม 

 
๓. ยอ้ม 



                                                                                                                                                            ๒๑๘ 

               
 
๔. ขั้นตอนการทอผา้ 

 
๕. ขั้นตอนการกะ-ตดั-เยบ็ 



                                                                                                                                                            ๒๑๙ 

 

    
๖. พธีิแห่(ภาคเหนือ)และพธีิกรรมถวาย 
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