
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ 
วัดบางกระเบา พระอารามหลวง 

ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุร ี
วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 



 

คำนำ 
 

การทอดกฐินเป็นประเพณีที่สำคัญยิ ่งประเพณีหนึ่งของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา 
นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา การทอดกฐินเชื่อกันว่า             
มีผลอานิสงส์มาก เนื่องจากเป็นกาลทานที่มีกำหนดเวลา กล่าวคือจะทอดกฐินได้ตั้งแต่  วันแรม ๑ ค่ำ 
เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมเวลา ๑ เดือน วัดหนึ ่ง ๆ จะรับได้ปีละ ๑  ครั้ง                   
ทั้งพระผู้ครอง (รับ) กฐินก็มิได้เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง  พระสงฆ์ทั้งหมดจะคัดเลือกพระภิกษุผู้มีความรู้
ความสามารถให้เป็นผู้ครองกฐินนั้น 

 กรมส่งเสริมการเกษตรมีเจตจำนงที ่จะรักษาประเพณีอันดีงามนี ้ไว ้ให้ย ั ่งย ืน จึงขอรับ
พระราชทานผ้าพระกฐิน ไปถวายพระสงฆ์ในพระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี ตั ้งแต่                     
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ เป็นต้นมา และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้ ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน    
ถวาย ณ วัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี       

          นอกจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้ประกอบกุศลกิจ
เพ่ิมเติมอีกด้วย เช่น      
         ๑. บริจาคเงินบำรุงวัดบางกระเบา  
         ๒. มอบเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียน 
         ๓. มอบเงินบริจาคโรงพยาบาล 
         ๔. จัดพิมพ์สูจิบัตรประวัติวัดบางกระเบา เพ่ือเผยแพร่และเป็นที่ระลึก 

         กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา
ที่ได้ร่วมกัน  ในงานครั้งนี้ และช่วยให้การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบางกระเบา สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
                                                                    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

 

 
 



 
สารบญั 

หน้า 
 

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน    ๒  
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔     

หนังสือการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔     ๓ 

กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน       ๔ 

ประวัติวัดบางกระเบา พระอารามหลวง       ๕ 

แผนที่การเดินทาง          ๑5  

ความรู้เรื่องกฐิน          16 

ขั้นตอนกฐินพระราชทาน         ๒5 

คำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน        ๒7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
กฐินพระราชทาน 

กฐินพระราชทาน คือ กฐินที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว พระราชทานผ้าของหลวง               
แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพ่ือนำไปถวายยังวัดหลวงวัดใดวัดหนึ่งนอกเหนือจาก ๑๖ วัดสำคัญ
ที่ได้กำหนดไว้แล้ว เนื่องจากในปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก  จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรม  
ต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคล องค์กร บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่เห็นสมควร  รับพระราชทานผ้าพระกฐิน            
ไปถวายแทนพระองค์ และผู้ที ่ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัว โดยเสด็จ             
พระราชกุศลตามกำลังศรัทธาด้วยก็ได้ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย             
ณ วัดหลวงแห่งใดแห่งหนึ่ง ผู ้ที ่นำจะต้องกล่าวถวายต่อหน้าหมู่สงฆ์ ณ วัดนั ้น ว่า “ผ้าพระกฐิน
พระราชทาน กับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้  ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม              
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้า
ฯโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ กรมส่งเสริมการเกษตร น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาล
ด้วยไตรมาสในอาวาสวิหารนี ้ ขอพระสงฆ์  จงรับผ้าพระกฐินพระราชทานนี ้ กระทำกฐินัตถารกิจ                       
ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ” 

 ปัจจุบันกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลใดมีความประสงค์จะรับพระราชทาน                
ผ้าพระกฐินไปถวาย ณ วัดหลวงใดให้ไปติดต่อที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตามระเบียบ                 
ซึ่งเท่ากับเป็นการจองกฐินไว้ก่อนนั่นเอง เมื่อจองกฐินเป็นที่เรียบร้อยและได้รับผ้าพระกฐินพระราชทาน
จากกรมการศาสนาแล้ว ควรถวายหลัง วันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชดำเนินถวายพระกฐินวันแรกแล้ว 

 โดยในปีพุทธศักราช 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนด
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี       
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา                    
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันในวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
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กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ 
ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. 

*********************** 
เวลา ๐๙.๐๐ น.     - ผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงวัดบางกระเบา พระอารามหลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง               
                                       จังหวัดปราจีนบุรี                                     
เวลา ๐๙.๔๕ น.      -  คณะข้าราชการต้ังแถวหน้าพระอุโบสถ 
เวลา ๑๐.๐๙ น.       -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดบางกระเบา พระอารามหลวง 
 - ประธานในพิธีเดินไปท่ีโต๊ะหมู่ท่ีต้ังผ้าพระกฐิน ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทง รับผ้าพระกฐนิ อุ้มประคอง ยืนตรง   
                             ถวายความเคารพอีกครั้ง (ดนตรีบรรเลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - ประธานและทุกคนยืนตรงถวายความเคารพ เพลงสรรเสริญพระบารมีจบ 
                          - ประธานอุ้มประคองผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประนมมือเดินเข้าพระอุโบสถ  
    วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟา้ด้านหน้าพระสงฆ์รูปท่ี ๒                                                              
                          - ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง 
                          - ประธานลุกข้ึนไปอุ้มประคองผ้าพระกฐนิท่ีพานแว่นฟ้า หน้าพระสงฆ์รูปท่ี ๒                
                          - ประธานยกผ้าพระกฐินข้ึนประนมมือหันหน้าไปทางพระพุทธรูป 
 - ประธานกล่าว นะโม ๓ จบ แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐนิ  
                          - ประธานวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปท่ี ๒ ยกท้ังพานประเคนพระสงฆ์     
                              รูปท่ี ๒ และประเคนเทียนพระปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์ แล้วกลับเข้าท่ีนั่งท่ีจัดไว้  
 -  พระสงฆ์ ประกอบพิธีกรานกฐนิ 
 -  ประธานถวายบริวารกฐินแด่พระองค์ครองเร่ิมต้ังแต่บาตรและบริวารกฐินท้ังหมด 
 -  ข้าราชการระดับผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
 -  ผู้อำนวยการกองคลัง ประกาศยอดเงินถวายบำรุงพระอารามโดยเสด็จพระราชกุศลให้ทราบ 
         -  ประธานถวายใบปวารณาแด่เจ้าอาวาส และของท่ีระลึก               
 -  พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ รับพร 
                          -  ประธานกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ ์

                          -  ประธานมอบเงินบำรุงโรงเรียน และเงินบริจาคโรงพยาบาล และของท่ีระลึก 
                          -  เสร็จพิธ ี

***************************** 
หมายเหตุ  
              -  ข้าราชการ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก                               
              -  ประชาชน แต่งกายชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ  
              -  งดรับประทานอาหาร 
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วัดบางกระเบา พระอารามหลวง 

 
 
 
 
 
 
 

สภาพฐานะและท่ีต้ัง 
วัดบางกระเบา พระอารามหลวง ตั ้งอยู ่ที ่ ๓๖ หมู ่ ๖ ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง                   

จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั ้งวัดเมื ่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ ใช้ชื ่อว่า “วัดน้อยนางหงส์”                  
โดยมีนายน้อยและนางหงส์เป็นผู ้ก่อตั ้ง แต่ชาวบ้านเรียกตามลักษณะพื ้นที ่ว่า “วัดบางกระเบา”                
ตามลักษณะของต้นกระเบา ซึ่งเป็นชื่อเรียกต้นไม้ชนิดหนึ่งมีลักษณะยืนต้น ผลเป็นยาและมีความเกี่ยวข้อง
กับตระกูลวงศ์ของพระพุทธเจ้า ปรากฏอยู่มากมายในบริเวณวัด ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา               
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยมีพระครูสิทธิสารคุณ หรือหลวงพ่อจาด คงฺคสโร เป็นองค์               
ผู้บูรณปฏิสังขรณ์และเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระบรม             
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ยกฐานะจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ปัจจุบันวัดบางกระเบา พระอารามหลวง มีพื ้นที ่ตั ้งว ัด ๓๒ ไร่ ๙ ตารางวา และมีท ี ่ดิน                      
ธรณีสงฆ์ ๓๗๔ ไร่ ๓ งาน ๖๙ ตารางวา มีการคมนาคมทางบก ต้ังอยู่ติดถนน ๓๔๘๑ บ้านสร้าง-ปราจีนบุรี 
(ถนนเส้นนี้กำลังปรับปรุงขยายเป็น ๔ เลน เรียกว่า ถนนบางน้ำเปรี ้ยว-มีนบุรี) จากที่ตั ้งนี้ทำให้วัด             
มีระยะทางห่างจากอำเภอบ้านสร้าง ๓ กิโลเมตร จากอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ๒๕ กิโลเมตร  

ส่วนอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงนั้น กล่าวคือ  
- อำเภอดงละคร จังหวัดนครนายก ๒๒ กิโลเมตร 
- อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๘ กิโลเมตร 
- เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ๕๐ กิโลเมตร 

การคมนาคมทางน้ำนั ้น วัดตั้งอยู ่ติดกับแม่น้ำบางประกง หรือที่ชาวปราจีนบุรีเร ียกว่า                  
แม่น้ำปราจีนบุรี โดยไหลมาจากตัวเมืองปราจีนบุรีผ่านบริเวณพระอารามแห่งนี้ 
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ประวัติพระอุโบสถ 

 พระอุโบสถวัดบางกระเบาเป็นพระอุโบสถ ขนาด ๑๒  x ๒๕ เมตร ลักษณะทรงไทย หลังคา
ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประตูหน้าต่างมีซุ้มประดับ พระอุโบสถมีระเบียงโดยรอบ  มีเสารอบ
ระเบียงหน้าบันเป็นปูนปั ้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และปีที่สร้างหน้าบัน คือ พ.ศ. ๒๕๒๖  
นอกจากนี้ มีศิลปะ การประดับลายกระหนกปิดทอง มีประตูทางเข้า ๔ ด้าน หน้าบันเหนือกรอบประตู
ประดับลายเทพพนม 

 พระอุโบสถหลังนี้จากคำบอกเล่าสืบๆ มาว่าเจ้าอาวาสรูปที ่ ๓ (พระครูสารสิทธิคุณ (ฟุ้ง))               
เป็นผู ้ร ิเริ ่มการสร้างขึ้นแทนที่พระอุโบสถหลังเดิม ซึ ่งอยู ่ในสภาพเก่ าแก่ และมีขนาดเล็กเกินไป                    
โดยกำหนดเครื่องหมายที่ประดิษฐานขยายเขตสีมาจากจุดเดิม 

 ประวัติการก่อสร้างเริ ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๑  ในยุคสมัยพระครูสิทธิสารคุณ (หลวงพ่อจาด)                 
เป็นเจ้าอาวาส และได้ดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมา ประกอบพิธียกช่อฟ้าเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ จากนั้นได้สร้าง
ส่วนประดับตกแต่งอื่น ๆ เช่น หน้าบัน ลายกระหนก ประดับด้านหน้าพระอุโบสถ และได้ระบุปีที่สร้าง
ไว้เป็น พ.ศ.๒๕๒๖ 
 ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโลหะปางประทานพรนามว่า             
พระพุทธประทีป และมีพระอัครสาวกสถิตอยู่ซ้าย-ขวา ตามคติแบบการสร้างวัดในสังคมไทย 
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อมตะเถระผู้เป็นองค์บรมครู 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูสิทธิสารคุณ หรือหลวงพ่อจาด คงฺคสโร (๑๗ มีนาคม ๒๔๑๕ - ๑๐ มิถุนายน  ๒๔๙๙)                   
อดีตเจ้าอาวาสรูปแรก ปรมาจารย์องค์สำคัญแห่งแผ่นดินสยาม ต้นสายแห่งพุทธาคม ของขลัง                    
ยอดเกจิอาจารย์ดังแห่งภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี  หลวงพ่อจาด เป็นพระที่เชี ่ยวชาญวิทยาคม 
โดยเฉพาะในด้านวิชามหาอุดอยู่ยงคงกระพัน แต่จะไม่แสดงตนอวดวิชา แต่จะใช้วิชาดังกล่าว ก็ต่อเมื่อ   
มีความจำเป็นเท่านั ้น ยุคสงครามมหาเอเชียบูรพา วัตถุมงคลของหลวงพ่อจาด  ได้มีการจัดสร้าง          
กันหลายครั้ง แต่ครั้งที่ยิ่งใหญ่และสร้างกันเป็นจำนวนมาก เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2483 ซึ่งพระคณาจารย์           
ผู้ทรงคุณวิทยาคมทั่วประเทศ ได้จัดสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลแจกเหล่าทหารหาญ โดยหลวงพ่อมีวิชา
บังไพร ล่องหน หายตัว และวิชามหาอุต เป็นต้น อีกทั ้ง นามของหลวงพ่อจาดเป็นที่รู ้จ ักในสมัย
สงครามโลกครั ้งที ่สอง ท่านเป็น ๑ ใน ๔ ชื่อระบือนาม  เรียกขานยอดคณาจารย์ภาคตะวันออก                   
“จาด จง คง อี๋” รวมอายุหลวงพ่อจาดได้ 84 ปี 63 พรรษา 

 
 
 
 
 
      
 

  

เหรียญหลวงพ่อจาด รูปเหมือน รุ่นแรก ๒๔๘๓ เหรียญหลวงพ่อจาด รุ่นแจกกรรมการ ๒๔๙๕ 

http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539226997&Ntype=5
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539226997&Ntype=5
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เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ล้นเกล้า

ร ัชกาลที ่  ๕ เสด ็จประพาสมณฑลปราจ ีนตามลำน ้ำบางประกง ม ีพระประสงค์จะสักการะ                               
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมกับทรงลงปรมาภิไธยบนแผ่นหินว่า “จ.ป.ร. ร.ศ. ๑๒๖” ระหว่างทาง              
ขบวนเรือพระที่น ั ่งได้แวะวัดบางกระเบา ทรงถวายภัตตาหารเพล (ปิ ่นโต) แด่หลวงพ่อจาด                  
ด้วยพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาเล่ือมในปฏิปทา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเรือเก๋ง
จีนถวายไว้เป็นพาหนะเดินทาง 

 

 
 

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ยุคสงครามมหาเอเซียบูรพา (สงครามอินโดจีน) จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ได้อาราธนาให้หลวงพ่อจาดปลุกเสกเสื้อยันต์สีแดงและสีขาว เพื่อเตรียมไว้เป็นขวัญกำลังใจแจกทหาร
และตำรวจที่กำลังเตรียมเข้าสู่สงคราม มีเรื่องเล่าว่าเมื่อทหารไทยปะทะกับทหารอินโดจีน ซึ่งคุม กอง
กำลังโดยทหารฝรั่งเศส ทหารไทยถูกยิงล้มลง แต่แล้วกลับลุกขึ้นมาพร้อมรบต่อ ทหารอินโดจีนเห็นแล้ว
วิ่งหนีไม่คิดชีวิต เพราะเข้าใจว่าเป็นกองกำลังทหารผีดิบ พร้อมกับข่าวลือว่ากองพันทหารไทยเป็น 
“ทหารผี” 
 เพื ่อเป ็นการเชิดชูพระเถราจารย์ผู ้มีค ุณูปการโดยเฉพาะอย่างยิ ่งกั บวัดบางกระเบา             
พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙, ดร. ผู ้ร ักษาการแทนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้ริเริ ่มจัดงาน          
วันชาตกาลพระครูสิทธิสารคุณ หรือหลวงพ่อจาด ตั้งแต่เมื่อเข้ารับตำแหน่ง ดังนั้นใน วันที่ ๑๗ มีนาคม 
ของทุกป ี(ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐) มีการจัดงานทำบุญวันชาตกาลหลวงพ่อจาดขึ้น 
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 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบ ๑๔๙ ปี ชาตกาล หลวงพ่อจาด ในขณะนั้นการบูรณะอาคารรับรอง             
ผู้ปฏิบัติธรรม (อาคารพิพิธภัณฑ์เดิม) ไม่ว่าจะหาหนทางใดก็ตามที่ถูกต้องตามธรรม วัดยังมีปัจจัยไม่
เพียงพอที่จะทำให้อาคารหลังนี้บูรณะได้สำเร็จพร้อมใช้งานในบางส่วน สหธรรมิกจึงระดมความคิดเห็น 
ตกลงปรึกษาหารือเพื่อหาทางออก ในที่สุดมีมติให้จัดสร้าง “เหรียญมงคล ศิษย์สร้างสนองพระคุณ    
รุ่น ๑๔๙ ปี ชาตกาล” โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หน
ตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามองค์ประธานพิธีจุดเทียนชัย                    
พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี องค์ประธานพิธี ดับเทียนชัย และพระเถราจารย์นั่ง
ปรกธิษฐานจิต ๙ รูป ประกอบพิธีพุทธาภิเษกภายในพระอุโบสถวัดบางกระเบา ในวันพฤหัสบดีที่            
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พ.ศ. เวลา ๑๖.๐๙ น.  

 ก่อนถึงวันพุทธาภิเษกไม่นาน เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เมื่อพระเจ้าหน้าที่ประจำมณฑป                 
แจ้งว่า เหรียญมงคลที่อยู่ในตู้โชว์นั้นได้เคลื่อนที่ วางอยู่ผิดรูปจากที่จัดเรียงไว้ พระลูกวัดอีกท่านหนึ่ง
ผู้ทำหน้าที่ดูกล้องวงจรปิดได้ไปเปิดดูภาพย้อนหลัง ในขณะนั้น ต่างคิดว่าคงโดนโจรขโมยอีกเช่นเดิม 

 ในยุคสมัยปัจจุบัน ความเร็วของคล่ืนแสงที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้นั้น ทำให้เห็นว่า 
เหรียญในตู้เหรียญหนึ่งหมุนถึง ๓ รอบ (มีเหรียญอื่นหมุนด้วย) ขณะนั้นมีชายผู้หนึ่งเข้ามาสักการะเดิน
ไปเดินมา แต่ไม่ได้สนใจอะไร เมื่อดูจากการบันทึกของกล้องพบว่าเป็น วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพัน ธ์              
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๒๕ น. ถือได้ว่าเป็น “ปาฏิหาริย์บารมีแห่งพุทธาคม” ซึ่งไม่เคยปรากฏให้เห็น                   
ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา  



ห น้ า  | ๑๐ 
 
 
 เมื่อข่าวได้แผ่กระจายออกไป เจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะนั้น อาทิ นายอำเภอฯ ผู้กำกับสถานี               
ตำรวจฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ต่างมาพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุ โทรทัศน์หลายช่อง 
เช่น ไทยรัฐทีวี อมรินทร์ทีวี ข่าวสด ได้เข้ามาพิสูจน์ ต่างพบว่าตู ้โชว์เหรียญหลวงพ่อจาดนั้น                  
เป็นตู ้ธรรมดาหาได้มีแม่เหล็กหรือวัตถุอื ่นใดที ่จะทำให้เหรียญหมุนเองได้ กระนั ้นก็ตามกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เชื่อ เล่ือมใส ศรัทธา ในบารมีของหลวงพ่อจาด ขณะที่อีกกระแสหนึ่ง
อาจกล่าวหาว่ามีคนทำเหตุให้เกิดขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสัมภาษณ์พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙, ดร. ผู้ รักษาการแทน         
เจ้าอาวาสถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ท่านกล่าวว่า “ส่ิงที่เกิดขึ้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ชีวิตต้องดำเนินต่อไป
ด้วยสติและปัญญา หลายอย่างในโลกนี้ยังพิสูจน์มิได้ พุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ไสยศาสตร์มีให้
เห็นอยู่ทั่วไป ส่วนวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งใหม่ๆ อยู่เนืองๆ เพราะฉะนั้นควรเคารพความเชื่อของกันและ
กัน (ในที่นี้ คือศรัทธา) อย่าประหัตประหารกัน” 

 โดยนัยยะที่กล่าวถึง “ศรัทธา สติ ปัญญา” หมายความว่า ศรัทธาเป็นที่พึ่ง เป็นกำลังใจ เป็นพลัง
ในชีวิต โดยมีสติอารักขาจิตอยู่เนืองนิจ เป็นตาชั่งให้เกิดความสมดุล และมีปัญญากำกับให้ไปถูกทิศทาง 
หากศรัทธาขาดปัญญาก็เป็นศรัทธาตาบอด เป็นความงมงาย และหากปัญญาขาดศรัทธา กลายเป็นทิฐิ
มานะ มีอัตตาตัวตน แต่องค์ธรรมทั้ง ๓ ต้องมี “วิริยะ และสมาธิ” เกื้อหนุนจึงเป็นปัจจัยให้เกิดอินทรีย์ 
๕ หรือพละ ๕ 
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อาคารเสนาสนะและสิ่งสำคัญภายในวัดบางกระเบา  
 อาคารเสนาสนะภายในวัดบางกระเบา ได้แก่ 

- มณฑปหลวงพ่อจาดหลังเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
- ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
- พระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
- อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- อาคารรับรองผู้ปฏิบัติธรรม (เดิมเรียก อาคารพิพิธภัณฑ์) สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- มณฑปหลวงพ่อจาดหลังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

จากระยะเวลาในการสร้างเสนาสนะจวบจนปัจจุบ ันนั ้น จะเห็นได้ว่าผ่านการใช้งาน                           
มายาวนาน หลายส่วนได้ชำรุด ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ดังนั้น ตามภาระหน้าที่กิจการคณะสงฆ์                   
ที่พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙, ดร. ผู้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตั้งแต่                   
วันที ่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั ้น จึงทำการบูรณะศาลาการเปรียญ (พื ้น ฝ้า ระบบไฟฟ้า                     
ห้องรับรอง) พระอุโบสถ (พระประธาน ทาสี ปูพื้นกระเบื้องลายหินอ่อน รั้วสแตนเลส ระบบระบาย             
น้ำทิ ้ง ระบบไฟฟ้า) อาคารรับรองผู ้ปฏิบัติธรรม (อาคาร ๓ ชั ้น ด้านในทั ้งหมด) อาคารโรงเรียน                   
พระปริยัติธรรม (ขณะนี้การบูรณะเหลือการดำเนินการในส่วนของหลังคาเท่านั้น) 

นอกจากนี้แล้ว ในการปฏิบัติหน้าที่ยังได้ดำเนินการให้วัดมีร้านสวัสดิการ เพื่อมีรายได้                       
ในการทำนุบำรุง สร้างรั้วด้านหลังวัดและทำรั้วริมน้ำ เพ่ือความอยู่ผาสุกของคณะสงฆ์และฆราวาส ปูอิฐ
บล็อกพื้นทางเดินเช่ือมระหว่างพระอุโบสถและมณฑปหลวงพ่อจาดหลังใหม่ บูรณะมณฑปหลวงพ่อจาด
หลังเก่า เรือสุพรรณหงส์ติดถนนใหญ่ กุฏิสงฆ์ ซุ้มประตูทางเข้าวัด หอระฆัง ปรับภูมิทัศน์ ถมดิน กั้นคัน
ดิน ปลูกต้นไม้ ตลอดจนงานด้านการสาธารณูปการ ได้แก่ ระบบน้ำบาดาล ระบบกรองน้ำแม่น้ำ 
ประสานงานผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อย้ายแนวระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนเสาไฟฟ้า
ทางเข้าวัดและอื่น ๆ 
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ความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ อุโบสถวัดบางกระเบา พระอารามหลวง เป็นสถานที่จัดพิธี      
ทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง            
เวลา ๑๗.๑๐ น.- ๒๒.๐๐ น.  

 

 

 

 

 

 

ในการเยือนวัดบางกระเบา อาคารเสนาสนะและส่ิงสำคัญภายในวัดนอกจากทัสสนานุตตริยะ 
(การเห็นอันยอดเยี่ยม) ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ ดึงดูดผู้มาเยือนคือ ภูมิทัศน์ริมแม่น้ำ             
บางปะกง ศึกษาการใช้ชีวิตวิถีชุมชนตามอริยธรรมสายน้ำ นกค้างคาวแม่ไก่ที่อยู่บริเวณด้านหลังวัด 
อาศัยอยู่บนต้นจามจุรีและต้นตะเคียนใหญ่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและคุณธรรม
ของชาวบ้านที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ 

ตามกำหนดแผนงานระยะยาวที ่วางไว้ในการบูรณะอาคารเสนาสนะอีก ๑ โครงการ                     
คือการต่อยอดปฏิสังขรณ์พระมหาเจดีย์ที่ก่อสร้างไว้ในอดีตแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จุดประสงค์ในการสร้าง
เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์                  
เพ่ือเป็นพุทธบูชาและเพ่ือความมั่นคงถาวรแห่งอายุพระพุทธศาสนาสืบไป  
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เจ้าอาวาส 
 ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
 รูปที่ ๑ พระครูสิทธิสารคุณ (จาด คงฺคสโร) พ.ศ. ๒๔๔๑-พ.ศ. ๒๔๙๙  
 รูปที่ ๒ พระครูพิพัฒน์สารธรรม (มโน อินฺทสโร) พ.ศ. ๒๕๐๐-พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 รูปที่ ๓ พระครูสารสิทธิคุณ (ฟุ้ง ไม่พบประวัติฉายา) พ.ศ. ๒๕๑๒-พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 รูปที่ ๔ พระราชภัทรธาดา (ประเทือง กิตฺติสทฺโท) พ.ศ. ๒๕๒๑-พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 รูปที่ ๕ ปัจจุบัน คือ พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙, ดร.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙, ดร. 
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กฐินพระราชทาน  

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าภาพกฐินพระราชทาน มีรายนามดังนี้  
 ๑. วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย รศ.ดร.
ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี  

๒. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน โดยนายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานใน
พิธี 

๓. วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยศาสตราจารย์คลินิก 
เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี 

๔. วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย -
กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ดร. ณฤดี เคียงศิริ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี 

๕. วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย ดร. อำนาจ          
วิชยานุวัติ  เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธี 

๖. วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการเกษตร โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรม
ดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี 

                                             รวบรวมและเรียบเรียงโดย เพชรชมพู 
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แผนที่การเดินทางวดับางกระเบา จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 

             
 

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครใช้เส้นทางถนนทางหลวงสาย 304 มีนบุรี (ถนนสุวินทวงศ์) 
มุ่งสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย 3481 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา - อำเภอบ้านสร้าง 
จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 84 กิโลเมตร  ถึงวัดบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
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ความรู้เรื่อง “กฐิน” 
         ************ 
 

         
 
๑. ความหมายของคำ 

 ๑.๑ คำว่า “กฐิน” มีความหมายเกี่ยวข้องกันถึง ๔ ประการ คือ 
      เป็นช่ือของกรอบไม้ อันเป็นแม่แบบสำหรับทำจีวร ซึ่งเรียกว่า สะดึง ก็ได้ 
      เป็นช่ือของผ้า ที่ถวายแก่สงฆ์เพื่อทำจีวร ตามแบบหรือกรอบไม้นั้น 
      เป็นช่ือของบุญกิริยา คือการทำบุญในการถวายผ้ากฐินเพ่ือให้สงฆ์ทำจีวร 
      เป็นช่ือของสังฆกรรม คือกิจกรรมของสงฆ์ที่ต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสงฆ์ในการมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 
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กฐินท่ีเป็นช่ือของกรอบไม้ 
 กรอบไม้แม่แบบสำหรับทำจีวร ซึ่งเรียกว่า สะดึง  ก็ได้นั้น เนื่องจากในพุทธกาล การทำจีวร              
ให้มีรูปลักษณะตามที่กำหนด กระทำได้ยาก จึงต้องทำกรอบไม้สำเร็จรูปไว้ เพื่อเป็นอุปกรณ์สำคัญ                
ในการทำเป็นผ้าห่ม หรือผ้าห่มซ้อนที่เรียกว่า จีวร เป็นชื่อรวมของผ้าผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ ในภาษาไทย
นิยมเรียกว่า สบง ผ้าห่มว่า จีวร ผ้าห่มซ้อนกันว่า สังฆาฏ ิการทำผ้าโดยอาศัยแม่แบบเช่นนี้ คือ ทาบผ้า
ลงไปกับแม่แบบแล้วตัด เย็บ ย้อม ทำให้เสร็จในวันนั้นด้วยความสามัคคีของสงฆ์ เป็นการร่วมแรงร่วมใจ
กันทำกิจที่เกิดขึ้นและเมื่อทำเสร็จ หรือพ้นกำหนดกาลแล้ว แม่แบบ หรือกฐินนั้น ก็รื้อเก็บไว้ในการทำ
ผ้านั้นอีกในปีต่อๆ ไปการรื้อแบบไม้นี้ เรียกว่า เดาะ คำว่ากฐินเดาะ หรือเดาะกฐิน จึงหมายถึง การรื้ อ
ไม้แม่แบบเพื่อเก็บไว้ใช้ในโอกาสหน้า 

         กฐินท่ีเป็นช่ือของผ้า 
 หมายถึงผ้าที่ถวายให้เป็นกฐินภายในกำหนดกาล 1 เดือน นับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึง
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ผ้าที่ถวายนั้น จะเป็นผ้าใหม่หรือผ้าเทียมใหม่ เช่น ผ้าฟอกสะอาดหรือเก่า   
หรือผา้บังสุกุล คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วและเป็นผ้าเปื้อนฝุ่น หรือผ้าตกตามร้านก็ได้ ผู้ถวายจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้ 
เป็นภิกษุหรือสามเณรก็ได้ ถวายแก่สงฆ์แล้วก็อันเป็นใช้ได้ 

 กฐินท่ีเป็นช่ือของบุญกิริยา  
  คือ การถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดใดวันหนึ่งครบ ๓ เดือนเพ่ือสงเคราะห์
ผู ้ประพฤติปฏิบัติชอบ ให้มีผ้านุ ่งหรือผ้าห่มใหม่ จะได้ใช้ผลัดเปลี ่ยนของเก่าที ่จะขาดหรือชำรุด                   
การทำบุญถวายผ้ากฐิน หรือที่เรียกว่าทอดกฐิน คือ ทอดหรือการผ้าลงไปแล้วกล่าวคำถวายในท่ามกลาง
สงฆ์ เรียกได้ว่าเป็น กาลทาน คือ การถวายทานที่ทำได้เฉพาะกาล 1 เดือน ดังกล่าวในกฐินที่เป็นชื่อ
ของผ้า ถ้าถวายก่อนหน้านั้น หรือหลังจากนั้นไม่เป็นกฐินท่านจึงถือว่าโอกาสทำได้ยาก 

 กฐินท่ีเป็นช่ือของสังฆกรรม 
 คือ กิจกรรมของสงฆ์ก็จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที ่ประชุมสงฆ์                 
ในการมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เมื่อทำจีวรสำเร็จด้วยความร่วมมือของภิกษุทั้งหลาย ก็จะได้
เป็นโอกาสให้ได้ช่วยกันทำจีวรของภิกษุรูปอื่นขยายเวลาทำจีวรได้อีก ๔ เดือน ทั้งนี้เพราะในสมัย
พุทธกาล การหาผ้าทำจีวรทำได้โดยยาก ไม่ทรงอนุญาตให้เก็บสะสมผ้าไว้เกิน 10 วัน แต่เมื่อได้ช่วยกันทำ
สังฆกรรมเรื ่องกฐินแล้ว อนุญาตให้แสวงหาผ้าและเก็บผ้าไว้ทำจีวรได้จนตลอดฤดูหนาวคือจนถึง                      
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ 

 ข้อความดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าความหมายของคำว่า กฐิน ที่ความหมายเกี่ยวข้อง
กันทั้ง ๔ ประการ เมื่อสงฆ์ทำสังฆกรรมเรื่องกฐินแล้วและประชุมอนุโมทนากฐิน คือ แสดงความพอใจว่า 
ได้กรานกฐิน เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จพิธี 
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๑.๒ คำว่า กรานกฐิน คือการลาดหรือทาบผ้าลงไปกับกรอบไม้แม่แบบ เพื่อ ตัดเย็บ ย้อม                   
ทำเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่ง  

 ๑.๓ คำว่า จองกฐิน คือการแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจาต่อทางวัด               
ว่าจะนำกฐินมาถวาย เมื่อนั้น เมื่อนี้ แล้วแต่จะตกลงกัน แต่ต้องภายในเวลา ๓ เดือน ตามที่กำหนด               
ในพระวินัย               

๑.๔ คำว่า อปโลกน์กฐิน หมายถึงการที ่ภ ิกษุร ูปใดรูปหนึ ่งเสนอขึ ้นในที ่ประชุมสงฆ์                  
ถามความเห็นชอบว่าควร  มีการกรานกฐินหรือไม่ เมื่อเห็นชอบร่วมกันแล้วจึงหารือกันต่อไปว่าผ้าที่ทำเสร็จ
แล้วควรถวายแก่ภิกษุรูปใด การปรึกษาหารือการเสนอความเห็นเช่นนี้ เรียกว่า อปโลกน์ (อ่านว่า อะ-ปะ
โหลก) หมายถึงการช่วยกันมองดูว่าจะสมควรอย่างไรเพียงเท่านี้ยังใช้ไม่ได้  เมื่ออปโลกน์เสร็จแล้วต้อง
สวดประกาศเป็นการสงฆ์ จึงนับเป็นสังฆกรรมเรื่องกฐินดังกล่าวไว้แล้วในตอนต้น 

 ในปัจจุบัน มีผู้ถวายกฐินมากขึ้น  มีผู้สามารถตัดเย็บย้อมผ้าที่ทำจีวรได้แพร่หลายขึ้น การใช้ไม้
แม่แบบอย่างเก่าจึงเลิกไป เพียงแต่รักษาชื่อและประเพณีไว้ โดยไม่ต้องใช้กรอบไม้แม่แบบเพียง                       
ถวายผ้าขาวให้ตัดเย็บย้อมให้เสร็จในวันนั้น หรืออีกอย่างหนึ่งนำผ้าสำเร็จรูปมาถวาย ก็เรียกว่า                          
ถวายผ้ากฐินเหมือนกัน และเนื่องจากยังมีประเพณีนิยมถวายกฐินกันแพร่หลายไปทั่วประเทศไทย จึงนับว่า
ประเพณีนิยมในการบำเพ็ญกุศลเรื่องกฐินนี้ ยังเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมไปกับการบูรณปฏิสังขรณ์                  
วัดวาอารามไปในขณะเดียวกัน 

๑. ตำนาน 

 ครั้งพุทธกาลมีเรื่องเล่าว่าไว้ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก กฐินขันธกะว่า ครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองปาฐา
ประมาณ ๓๐ รูป ถือธุดงควัตรอย่างยิ่งยวดมีความประสงค์จะเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่             
ณ กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล จึงพากันเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองนั้น พอถึงเมืองสาเกตซึ่งอยู่ห่างจาก                  
กรุงสาวัตถีประมาณ  ๖ โยชน์ ก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดีเดินทางต่อไปมิได้ต้องจำพรรษาอยู่เมืองสาเกต               
ตามพระวินัยบัญญัติ ขณะที่จำพรรษาอยู่ ณ เมืองสาเกต เกิดความ ร้อนรนอยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  
เป็นกำลัง ดังนั้น พอออกพรรษาปวารณาแล้วก็รีบเดินทาง  แต่ระยะนั้นมีฝนตกมาก หนทางที่เดินชุ่ม               
ไปด้วยน้ำเป็นโคลนตมต้องบุกต้องลุยมาจนกระทั ่งถึงกรุงสาวัตถี  ได้เข้าเฝ้าสมค วามประสงค์ 
พระพุทธเจ ้าจ ึงม ีปฏิสันถารก ับพระภิกษุเหล่าน ั ้นถ ึงเร ื ่องการจำพรรษาอย ู ่  ณ เม ืองสาเกต                         
และการเดินทาง ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลถึงความตั้งใจ ความร้อนรนกระวนกระวายและการเดินทาง  
ที่ลำบากให้ทรงทราบทุกประการ 

 พระพุทธเจ้าทรงทราบและเห็นความลำบากของภิกษุ จึงยกเป็นเหตุและมีพระพุทธานุญาตให้
พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสแล้วกรานกฐินได้และเมื่อกรานกฐินแล้ว จะได้รับอนิสงส์บางข้อ
ตามพระวินัยดังกล่าวไป 
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๒. ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฐิน 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฐินมีดังต่อไปนี้  

       ๓.๑ จำนวนพระสงฆ์ในวัดท่ีจะทอดกฐินได้ ถ้ากล่าวตามหลักฐานในพระไตรปิฎก (เล่ม ๕ หน้า 
๒๕๘) ซึ่งเป็นพุทธภาษิตกล่าวว่า สงฆ์ ๔ รูป ทำกรรมได้ทุกอย่างเว้นการปวารณา คือ การอนุญาต            
ให้กล่าวตักเตือนได้ การอุปสมบท และการสวดถอนจากอาบัติบางประการ (อัพภาน)  จึงหมายถึงว่า
จำนวนพระสงฆ์ในวัดที่ทอดกฐินได้จะต้องมีตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป แต่หนังสืออธิบายชั้นหลังที่เรียกว่า               
อรรถกถา กล่าวว่าต้อง ๕ รูปขึ้นไป เมื่อหนังสืออธิบายชั้นหลังขัดแย้งพระไตรปิฎกให้ยึดพระไตรปิฎก
เป็นหลักสำคัญ 

๓.๒ คุณสมบัติของพระสงฆ์ที่มีสิทธิรับกฐิน คือ พระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้นครบ ๓ เดือน 
ปัญหาที่เกิดขึ้น  มีอยู่ว่าจะนำสงฆ์วัดอื่นมาสมทบ จะใช้ได้หรือไม่ ตอบว่าถ้าพระสงฆ์วัดที่จะทอดกฐิน
นั้น มีจำนวนครบ ๔ รูปแล้ว จะนำพระสงฆ์ที่อื่นมาสมทบก็สมทบได้ แต่อ้างสิทธิไม่ได้ ผู้มีสิทธิเฉพาะ             
ผู้จำพรรษาครบ ๓ เดือน ในวัดนั้นเท่านั้น  การนำพระภิกษุมาจากวัดอื่น คงมีสิทธิเฉพาะที่ทายกจะ
ถวายอะไรเป็นพิเศษเท่านั้น ไม่มีสิทธิในการออกเสียงเรื่องถวายผ้าแก่ภิกษุรูปนั้น รูปนี้ 

      ๓.๓ กำหนดกาลที่จะทอดกฐินได้ ได้กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นว่าการทอดกฐินนั้นทำได้ภายในเวลา
จำกัด คือตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ก่อนหน้านั้น หรือหลังจากนั้น           
ไม่นับเป็นกฐิน 

      ๓.๔ ข้อควรทราบเกี่ยวกับกฐินไม่เป็นอันทอดหรือโมฆะ เรื่องนี้สำคัญมากควรทราบทั้งผู้ทอด  
และทั้งฝ่ายพระสงฆ์ผู้รับเพราะเป็นเรื่องทางพระวินัย (วินัยปิฎกเล่ม ๕ หน้า ๑๓๗ ) คือมักจะมี                      
พระในวัดเที่ยวขอโดยตรงหรือโดยอ้อม ด้วยวาจาบ้าง ด้วยหนังสือบ้าง เชิญชวนให้ไปทอดกฐินในวัด  
ของตน การทำเช่นนั้นผิดพระวินัยกฐินไม่อันกรานนับเป็นโมฆะ ทอดก็ไม่เป็นอันทอด พระผู้รับก็ไม่ได้
รับอนิสงส์ จึงควรระมัดระวังทำให้ถูกต้องและแนะนำผู้เข้าใจผิดปฏิบัติผิดให้ทำให้ถูกต้องเรียบร้อย 

๔. ประเภทของกฐิน  
       การทอดกฐินที่ปฏิบัติกันมาในประเทศไทย ตามหลักฐานที่ปรากฏ นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย                 
เป็นราชธานีตราบเท่าถึงปัจจุบัน แยกประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

     *กฐินหลวง 

     *กฐินราษฎร 
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กฐินหลวง  

 มีประวัติว่า เมื่อพระพุทธศาสนาได้แพร่หลายเข้ามาประเทศไทย และประเทศไทย และประชาชน          
คนไทยที่ตั้งหลักแหล่ง อยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ว่าเป็นศาสนาประจำชาติแล้ว
กานทอดกฐินก็ได้กลายเป็นประเพณีของบ้านเมืองมาโดยลำดับ พระเจ้าแผ่นดิน ผู้ปกครองบ้านเมืองทรงรับ
เรื่องกฐินนี้ขึ้นเป็นพระราชพิธีอย่างหนึ่งซึ่งทรงบำเพ็ญเป็นการประจำ เมื่อถึงเทศกาลทอดกฐินการที่พระเจ้า
แผ่นดินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเกี่ยวกับกฐินเป็นพระราชพิธีดังกล่าวนี้ เป็นเหตุให้เรียกกันว่ากฐินหลวง 

         กฐินหลวงต้องเป็นกฐินที่ถวายพระอารามหลวง ส่วนกฐินพระเจ้าแผ่นดินถวายวัดราษฎร์                 
เรียกกันว่าพระกฐินต้น  

 แต่สมัยต่อมา เรื่องของกฐินหลวงได้เปล่ียนไปตามสภาวการณ์ของบ้านเมือง เช่น ประชาชน มีศรัทธา
เจริญรอยตามพระราชศรัทธาของพระเจ้าแผ่นดินได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ถวายผ้าพระกฐินได้ตามสมควร
แก่ฐานะ เป็นต้น เป็นเหตุให้แบ่งแยกกฐินหลวงออกเป็นประเภท ดังที่ปรากฏ ในปัจจุบัน ดังนี้ 

๑. กฐินที่กำหนดเป็นพระราชพิธี กฐินดังกล่าวนี้ พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน 
ด้วยพระองค์เองเป็นประจำ ณ วัดสำคัญ ๆ ซึ่งทางราชการกำหนดขึ้น มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน 
อย่างเรียบร้อย นำไปถวายยังพระอารามหลวงสำคัญ จำนวน ๑๖ พระอารามหลวง ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และส่วนภูมิภาค  มีดังนี้ 
   ๑. วัดบวรนิเวศวิหาร   กรุงเทพมหานคร 
        ๒. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร 
        ๓. วัดอรุณราชวราราม    กรุงเทพมหานคร 
        ๔. วัดราชโอรสาราม   กรุงเทพมหานคร 
        ๕. วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
        ๖. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 
        ๗. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร 
        ๘. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 
        ๙. วัดราชาธิวาส   กรุงเทพมหานคร 
        ๑๐. วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
        ๑๑. วัดเทพศิรินทราวาส                  กรุงเทพมหานคร 
        ๑๒. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร 
                         ๑๓. วัดพระปฐมเจดีย์    จังหวัดนครปฐม 
                         ๑๔. วัดนิเวศธรรมประวัติ    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                         ๑๕. วัดสุวรรณดาราราม    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                         ๑๖. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ    จังหวัดพิษณุโลก 
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๒. กฐ ินต ้น  กฐ ินด ังกล่าวน ี ้ เก ิดข ึ ้น เพราะพระเจ ้าแผ่นด ินเสด ็จพระราชดำเน ินไป                         

ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดที่มิใช่วัดหลวง และมิได้เสด็จไปอย่างเป็นทางการหรืออย่างเป็นพระราชพิธี               
แต่เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์กฐินส่วนพระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายหลังที ่ได้                
มีการเสด็จประพาสหัวเมืองต่าง ๆ เมื่อ พ.ศ. 2447 เสด็จประพาสครั้งนั้นโปรดให้จัดให้ง่ายกว่า               
การเสด็จประพาสเพื่อสำราญพระราชอิริยาบถอย่างสามัญคือ  โปรดไม่ให้มีท้องที่ตราสั่งหัวเมือง             
ให้จัดทำที่ประทับแรม ณ ที่ใด ๆ พอพระราชหฤทัยจะประทับที่ไหนก็ประทับที่นั่น บางคราวก็ทรง                    
เรอืเล็กหรือเสด็จรถไฟไปด้วย มิให้ใครรู้ การเสด็จประพาสครั้งนั้นเรียกว่า เสด็จประพาสต้น  

๓. กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูล
ขอพระราชทานเพื ่อน้อมนำไปถวายยังวัดหลวง นอกจากวัดสำคัญที ่ทรงกำหนดไว้เพื ่อจะเสด็จ            
พระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง ๑๖ วัด ดังที ่กล่าวมาแล้ว เหตุที ่เกิดกฐินพระราชทานเพราะว่า                 
ปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ตลอดจนคณะบุคคล                     
หรือบุคคล ที่สมควรรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายได้ และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรม
เป็นการส่วนตัวเพ่ือถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตนได้ 

ปัจจุบันกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลใดมีความประสงค์จะขอรับพระราชทาน  
ผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงใด โปรดประสานไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ตามระเบียบ                   
ซึ่งกรมการศาสนาจะได้ดำเนินการขอพระราชทานตามความประสงค์ต่อไป 
 

กฐินราษฎร์ 

 เป็นกฐินที่ราษฎร หรือประชาชน ผู้มีศรัทธานำผ้ากฐินของตนไปทอด ณ วัดต่าง ๆ เว้นไว้แต่วัด          
ที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องกฐินหลวง การทอดกฐินของราษฎรตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาจนกระทั่ง
ปัจจุบันมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะของวิธีการทอด คือ 

๑. กฐิน หรือ มหากฐิน 
๒. จุลกฐิน 
๓. กฐินสามัคคี 
๔. กฐินตกค้าง 
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๑. กฐิน หรือ มหากฐิน เป็นกฐินที ่ราษฎรนำไปทอด ณ วัดใดวัดหนึ ่งซ ึ ่งตนมีศร ัทธา                      

เป็นการเฉพาะ กล่าวคือ ท่านผู้ใดมีศรัทธาจะทอดกฐิน ณ วัดใด ก็นำผ้ากฐิน บางครั้งเรียกว่า ผ้าที่เป็น
องค์กฐิน ซึ่งจะเป็นผ้าผืนเดียวก็ได้ หลายผืนก็ได้ เป็นผ้าขาวซึ่งยังไม่ได้ตัดก็ได้ ตัดออกเป็นชิ้น ๆ พอที่  
จะประกอบเข้าเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ ทำเสร็จแล้วยังมิได้ย้อมหรือย้อมแล้วก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
จัดเป็นองค์กฐิน  

ความนิยมที่นำกฐินไปทอด ณ วัดต่าง ๆ ของราษฎรนั้น มิใช่จะมีแต่องค์กฐินดังกล่าวมาแล้ว
เท่านั้น เจ้าภาพบางรายอาจมีศรัทธาถวายของอื่น ๆ ไปพร้อมกับองค์กฐินเรียกกันว่า บริวารกฐิน                   
ตามที่นิยมกันนั้น มีปัจจัย ๔ คือ เครื่องอาศัยของพระภิกษุสามเณร มีไตรจีวร บริขาร อื่น ๆ ที่จำเป็น 
หรือเครื่องใช้ประจำมี มุ้ง หมอน ที่นอน เตียง ตั่ง โต๊ะ เก้าอี้ โอ่งน้ำ กระถาง กระทะ กระโถน เตา 
ภาชนะสำหรับใส่อาหารคาวหวาน เครื่องซ่อมเสนาสนะมี มีด ขวาน กบ ส่ิว เล่ือย ไม้กวาด จอบ เสียม 
ยารักษาโรค ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ตลอดจนเครื่องครัวมี ข้าวสาร ผลไม้ เป็นต้น หรือจะมีอย่างอื่น
นอกจากกล่าวถึงนี้ก็ได้ ขอให้เป็นของที่สมควรแก่พระภิกษุสามเณรจะบริโภคเท่านั้น หากจะมีของ
สำหรับแจกจ่ายแก่คนที่อยู่ในวัดหรือคนที่มาร่วมงานกฐินด้วยก็ได้สุดแต่กำลังศรัทธาและอัธยาศัยไมตรี 

นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีธรรมเนียมที่เจ้าภาพผู้ทอดกฐินจะต้องมี ผ้าห่มพระประธาน 
อีกหนึ่งผืน เทียนสำหรับจุดในเวลาที่พระภิกษุสวดพระปาติโมกข์ที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า เที ยนปาติโมกข์ 
จำนวน 24 เล่ม และมีธงผ้าขาวเขียนรูปจระเข้หรือสัตว์น้ำอย่างอื ่น เช่น ปลา นางเงือก เป็นต้น                 

สำหรับปักหน้าวัดที่อยู่ตามริมน้ำ เมื่อทอดกฐินเสร็จแล้ว และมีธงผ้าขาวเขียนเป็นรูปตะขาบ ปักไว้                  
หน้าวัดสำหรับวัดที่ตั้งอยู่บนดอยไกลแม่น้ำ ที่ใช้ปักนี้เป็นเครื่องแสดงให้ทราบว่า วัดนั้น ๆ ได้รับกฐิน
แล้วและอนุโมทนาร่วมกุศลด้วยได้ 

อนึ่ง ยังมีประเพณีนิยมอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเวลาการทอดกฐิน ถ้าเป็นเวลาเช้าจะมีการทำบุญ
ถวายอาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณรในวัด 

กฐินที่ราษฎรผู้เป็นเจ้าภาพนำองค์กฐินและบริวารกฐินไปทอดยังวัดต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ เรียกกันว่า 
กฐินหรือมหากฐิน เป็นลักษณะของกฐินที่ราษฎรทอดกันเป็นส่วนใหญ่อยู่ในปัจจุบัน แต่เหตุที่เรียกว่า
มหากฐินนั้น อาจเป็นเพราะให้เห็นแตกต่างจากกฐินอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า จุลกฐินก็ได้ 
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๒. จุลกฐิน เป็นกฐินที่ต้องทำด้วยความเร่งรีบ เดิมเรียกกันเป็นแบบไทย ๆ ว่า กฐินแล่น เจ้าภาพ
ผู้ที่จะทอดกฐินเช่นนี้ได้ต้องมีพวกมากมีกำลังมาก เพราะต้องเริ่มตั้งแต่การทำผ้าที่นำไปทอดตั้งแต่ต้น 
กล่าวคือ เริ่มต้ังแต่นำฝ้ายที่แก่ใช้ได้แล้วแต่ยังอยู่ในฝักมีปริมาณให้พอแก่การที่จะทำเป็นผ้าจีวรผืนใดผืน
หนึ่งได้แล้วทำพิธีสมมติว่าฝ้ายจำนวนนั้น ได้มีการหว่าน แตกงอกออกต้น เติบโต ผลิดอก ออกฝัก              
แก่สุกแล้ว เก็บมาเอาเมล็ดออก ดีดเป็นผง ทำเป็นเส้นด้ายเปียออกเป็นไจ กรอออกเป็นเข็ด แล้วฆ่าด้วย
น้ำข้าว ตากให้แห้งใส่กงปั่นเส้นหลอด ใส่กระสวยเครือแล้วทอเป็นแผ่นผ้าตามขนาดที่ต้องการ นำไป
ทอดเป็นผ้ากฐิน เมื่อพระสงฆ์รับผ้านั้นแล้ว มอบแก่พระภิกษุผู้เป็นองค์ครองซึ่งพระองค์ครองจะจัดการ
ต่อไปตามพระวินัย หลังจากนั้นผู้ทอดต้องช่วยทำต่อ คือ นำผ้านั้นมาขยำทุบ ซัก แล้วเอาไปตากให้แห้ง 
แล้วนำมาตดัเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่ง แล้วเย็บ ย้อม ตากแห้ง พับ ทับรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปถวายองค์
ครองอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ท่านทำพินทุอธิษฐาน เมื่อเสร็จจากการพินทุอธิษฐานแล้ว จะมีการประชุมสงฆ์
แจ้งให้ทราบ พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดจะอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธีจุลกฐิน 

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ทอดกฐินไม่มีกำลังคนมากพอ จะตัดพิธีการในตอนต้น ๆ ออกเสีย          
ก็ได้โดยเริ่มด้วยการเอาผ้าขาวผืนใหญ่มากะประมาณให้พอที่จะตัดเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งแล้วนำไปทอด 
เมื่อพระภิกษุสงฆ์ ท่านนำไปดำเนินการตามพระวินัยแล้ว ก็ช่วยทำต่อจากท่าน คือ ซัก กะ ตัด เย็บย้อม            
ให้เสร็จแล้วนำกลับไปถวายองค์ครองเพื่อพินทุอธิษฐานต่อไป เหมือนวิธีทำที่กล่าวมาแล้วในการทำ             
จุลกฐินเต็มตามรูปแบบ 

อนึ่ง ข้อที่ควรกำหนดจดจำไว้คือ จุลกฐินจะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม จะต้องทำให้เสร็จในวันเดียว
เริ่มต้นตั้งแต่เวลาเช้าถึงย่ำรุ่งของวันรุ่งขึ้น คือต้องทำให้เสร็จก่อนรุ่งอรุณของวันใหม่ ไม่เช่นนั้นแล้วกฐิน
นั้นไม่เป็นกฐิน ส่วนบริวารของจุลกฐิน ผ้าห่มประธานและเทียนปาติโมกข์ ตลอดจนธงจระเข้ ธงตะขาบ 
ก็คงเป็นเหมือนที่กล่าวมาแล้วในเรื่องกฐิน หรือมหากฐิน 

๓. กฐินสามัคคี เป็นกฐินที่มีเจ้าภาพหลายคนร่วมกัน มิใช่เจ้าภาพเพียงคนเดียวอย่างเรื่องกฐิน
หรือมหากฐินทุกคนเป็นเจ้าภาพทั้งหมด ใครบริจาคมากน้อยอย่างไร ไม่เป็นประมาณ แต่เพื่อไม่ให้การ
จัดงานกฐินยุ่งยากสับสนมากเกินไป ก็มักจะต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการแล้วมีหนังสือ
บอกบุญไปยังผู้อื่นด้วย เมื่อได้ปัจจัยมาเท่าไรก็จัดผ้าอันเป็นองค์กฐิน รวมทั้งของบริวารดังกล่าวแล้วนั้น  
เมื่อมีปัจจัยเหลือก็ถวายวัดไว้เพื่อทางวัดจะนำไปใช้จ่ายในทางที่ควร เช่น การก่อสร้างศาสนสถาน                  
การบูรณปฏิสังขรณ์ เพ่ือเป็นการสมทบทุนให้ส่ิงอันถึงประสงค์ของวัดให้สำเร็จเสร็จส้ินไปโดยเร็ว 

เรื่องของกฐินสามัคคี เป็นเรื่องที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากจะถือกันว่าเป็นบุญกุศล
แล้วยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงวัด ตลอดจนเป็นเรื่องเพิ่มความสนุกครึกครื้นแก่งาน เป็นสามัคคีร ส           
อันเนื่องมาจากการทอดกฐินสามัคคี 
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๔. กฐินตกค้าง กฐินประเภทนี้มีชื่อเรียกอย่างอื่น อีกว่า กฐินตก หรือ กฐินโจร ศาสตราจารย์     
พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวถึงเหตุผลที่เกิดกฐินชนิดนี้ ตลอดจนชื่อที่เรียกไปเป็นต่าง ๆ กันของกฐิน
ประเภทนี้ไว้ในเรื่องเทศกาลออกพรรษาว่า “แต่ที่ทำกันเช่นนี้ ทำกันอยู่ในท้องถิ่นที่มีวัดมาก ซึ่งอาจมี            
วัดตกค้าง ไม่มีใครทอดก็ได้ จึงมักมีผู้ศรัทธาไปสืบเสาะหาวัดอย่างนี้เพื่อทอดกฐิน ตามปกติในวันใกล้ ๆ 
จะส้ินหน้าทอดกฐินหรือในวันสุดท้าย คือวันก่อนแรมค่ำหนึ่งของเดือน 12 การทอดกฐินอย่างนี้เรียกกัน
ว่า กฐินตกค้าง หรือเรียกว่า กฐินตก บางถิ่นก็เรียกว่า กฐินโจร เพราะกิริยาอาการที่ไปทอดอย่างไม่รู้
เนื้อรู้ตัวจู่ ๆ ก็ไปทอดไม่บอกกล่าวล่วงหน้าไว้ให้วัดรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม การทอดกฐินตกถือว่า           
ได้บุญอานิสงค์แรงกว่าทอดกฐินธรรมดา บางทีเตรียมข้าวของไปทอดกฐินหลาย ๆ วัด แต่ได้วั ดทอด 
น้อยวัด เครื่องไทยธรรมที่ตระเตรียมเอาไปทอด ยังมีเหลืออยู่ หรือทางวัดทอดไม่ได้ ก็เอาเครื่องไทย
ธรรมเหล่านั้นจัดทำเป็นผ้าป่า เรียกกันว่า “ผ้าป่าแถมกฐิน” 

ส่วนข้อแตกต่างของกฐินประเภทนี้ คือ ไม่มีการจองวัดล่วงหน้าการทอดเฉพาะวัดที่ยังไม่มีใคร
ทอดและอาจทอดหลายวัดได้ตลอดจนสามารถเอาของไทยธรรมที่เหลือทำเป็นการบุญอีกชนิดหนึ่ง 
เรียกว่า ผ้าป่าแถมกฐิน 
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ขั้นตอนกฐินพระราชทาน 
****************** 

 ๑. เมื่อได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานจากกรมการศาสนาแล้ว ควรถวายหลังวันแรม ๖ ค่ำ          
เดือน ๑๑ หรือเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระกฐินวันแรกแล้ว 

 ๒. ให้ติดต่อกับวัดโดยตรง เพื่อแจ้งวัน เวลา และขอให้เจ้าอาวาสสั่งไวยาวัจกรเตรียมสถานที่
และส่ิงจำเป็นที่มีบูชาพระรัตนตรัย มีเครื่องบูชาพร้อมอาสนสงฆ์สำหรับพระสงฆ์อนุโมทนาพระกฐิน โต๊ะ
ขนาดกว้างพอสมควรสำหรับวางพานแว่นฟ้า ผ้าไตรพระกฐินและพานเทียนพระปาติโมกข์ โต๊ะวาง
เครื่องบริขารพระกฐิน และเครื่องไทยธรรม โต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้เป็นประธานและผู้ไปร่วมพิธีตามสมควร 

 ๓. เมื่อถึงวันกำหนดก่อนผู้เป็นประธานจะไปถึงหรือก่อนเริ่มพิธี ให้เจ้าหน้าที่เชิญเครื่องพระกฐิน
จัดไว้บนโต๊ะ วางเทียนปาติโมกข์ไว้บนพาน และให้เจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบหรือแต่งสากลนิยมคอยส่ง
ให้ผู้เป็นประธาน ที่เชิงบันไดหรือประตูเข้าสถานที่ประกอบพิธี 

 ๔. ประธานรับผ้าพระกฐินจากเจ้าหน้าที ่ที ่เชิงบันไดพระอุโบสถอุ้มประคองยืนตรงถวาย                      
ความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญ                
พระบารมี แล้วจึงเข้าสู่พระอุโบสถตรงไปวางไว้ที่พานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสนสงฆ์ (ถ้ามีปี่พาทย์หรือ
เครื่องดนตรีให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะผู้เป็นประธานรับผ้าไตรจากเจ้าหน้าที่หรือรับที่โต๊ะ
หมู่ในกรณีที่จัดไว้ ต่อจากนั้นจึงบรรเลงเพลงช้า) ขณะประธานเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีจนถึงเวลาจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วจึงส่งเทียนชนวนคืน ให้หยุดบรรเลงทันทีแม้จะยังไม่จบเพลงก็ตาม และควร
มีเจ้าหน้าที่คอยให้สัญญาณเวลาให้เริ่มเพลงหรือให้หยุดบรรเลง 

 ๕. เมื่อวางผ้าพระกฐินแล้ว จุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ ๓ หน  

 ๖. เมื่อกราบพระรัตนตรัยแล้ว ไปที่พานแว่นฟ้าหยิบผ้าห่มพระประธานส่งให้เจ้าหน้าที่นำไป
มอบแก่ไวยาวัจกร แล้วยกผ้าพระกฐินขึ้นประคอง พนมมือหันไปทางพระประธานว่า นะโม ๓ จบ 
ต่อจากนั้นหันหน้าไปทางพระสงฆ์ว่าด้วยคำถวายพระกฐิน กล่าวถวายพระกฐินทานจบแล้วประเคน 
พร้อมด้วยเทียนพระปาติโมกข์เสร็จแล้ว เข้านั่ง ณ ที่ซึ่งจัดไว้ในระหว่างที่ผู้เป็นประธานเข้าสู่สถานที่
ประกอบพิธี ผู้อยู่ในพิธีทั้งหมดยืนแสดงความเคารพจนกว่าประธานจะนั่งลง จึงนั่งลงพร้อมกัน 

 ๗. พระสงฆ์ทำพิธีกรรม 
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๘. เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกรรมเสร็จออกไปครองผ้า  พระสงฆ์ครองผ้าเสร็จกลับเข้านั่งอาสนสงฆ์  
ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแก่พระองค์ครอง เริ ่มตั้งแต่บาตรเป็นต้นไปจนถึงเครื่องมือก่อสร้าง           
ถ้าจัดเครื่องไทยธรรมถวายเพิ่มเติมควรถวายภายหลังเครื่องพระกฐินพระราชทาน 

 ๙. ถ้ามีผู้บริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ควรประกาศให้ที่ประชุมทราบ 

 ๑๐. พอพระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เป็นประธานกรวดน้ำ แล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกจบ ประธานกราบ
พระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธี (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงกราวรำ ถ้ามี)  

 ๑๑. กรมการศาสนาเป ็นผ ู ้จ ัดสรรและดำเน ินการขอพระราชทาน จ ึงขอให้รายงาน                           
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและยอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลไปยังกรมการศาสนา หลังจาก                     
การถวายผ้าพระกฐินเสร็จแล้วเพื่อจะได้รวบรวมดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
ถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน 
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คำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
*********** 

         ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร                   

ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอปรด้วยพระราชศรัทธา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้อมนำมา                      

ถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  ในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์ จงรับผ้าพระกฐินทานนี้
กระทำกฐินัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ 
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