ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2561
" โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัดสระบุรี "

นายสมุทร วุฒิศาสตร ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ พรอมดวย นางอรพิน โรจนะ
นายพลกฤต ปุญญอมรศรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เขตอําเภอมวกเหล็ก และหัวหนา
สวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาที่ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวมโครงการ
“หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน" เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณวัดซับสนุน
หมู 1 ตําบลซับสนุน อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยจัดเจาหนาที่รวมรับฟงปญหาความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ตามโครงการศูนยรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข พรอมเผยแพร ประชาสัมพันธเอกสาร
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก จัดเจาหนาที่ของกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดสระบุรี เพื่อบริการสาธารณะแกประชาชน และจัดเจาหนาที่
บริการใหความรู ตามโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ ของหองสมุดเสริมปญญา ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
----------------------------------------------------------

ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2561
“วางพวงมาลานอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาที่ในสังกัด
รวมกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ชวงเชา พิธีทําบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ชวงเย็น พิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศูนยราชการจังหวัดสระบุรี
---------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2561
“สานใจไทย สูใจใต”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระบุรี พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ และขาราชการ พนักงานเจาหนาที่ในสังกัด
รวมตอนรับ นายอารีย วงศอารยะ ประธานเยี่ยมบานครอบครัวอุปถัมภและเยาวชน ตามโครงการ
“สานใจไทย สูใจใต” ในการนี้ นายแมนรัตน รัตนสุคนธ ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี กลาวรายงาน
และมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมสัมมนาองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี
----------------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2561
“ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี”

นายพันธุธัช ชุณหวิสิทธิกิจ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ ประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปนประธานเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําป 2561 ครั้งที่ 4 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น
โดย นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี และหัวหนาสวนราชการ เขารวมประชุม ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
----------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2561
“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและรักษาตนไม เนื่องในวันรักตนไมประจําปของชาติ”

นายสุจิน บุญมาเลิศ พรอมดวย นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี และนายสมุทร วุฒิศาสตร ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ ขาราชการ
พนักงานเจาหนาที่ในสังกัด รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและรักษาตนไม เนื่องในวันรักตนไม
ประจําปของชาติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนยราชการจังหวัดสระบุรี
--------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2561
“วางพวงมาลา เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสระบุรี พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาที่
ในสังกัด รวมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ชวงเชาและชวงเย็น ณ ศูนยราชการ
จังหวัดสระบุรี
-------------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2561
“งานประเพณีตักบาตรขาวตมลูกโยน จังหวัดสระบุรี”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสระบุรี พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาที่
รวมงานประเพณีตักบาตรขาวตมลูกโยน จังหวัดสระบุรี โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
จัดขบวนวัฒนธรรมเขารวมงานประเพณี ดังกลาว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระพุทธฉาย
ตําบลหนองปลาไหล อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
---------------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2561
“งานบุญกฐิน”

การทอดกฐิน เปนประเพณีทสี่ ําคัญของพุทธศาสนิกชนอยางหนึ่ง นิยมทํากันตั้งแต
วันแรมค่าํ เดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง
คําวา กฐิน แปลวา ไมสะดึง คือกรอบไมชนิดหนึ่งสําหรับขึงผาใหตึง สะดวกแกการเย็บ
ในสมัยโบราณเย็บผาตองเอาไมสะดึงมาขึงผาใหตึงเสียกอน แลวจึงเย็บเพราะชางยังไมมีความชํานาญ
เหมือนสมัยปจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไมเพียงพอ เหมือนจักรเย็บผาในปจจุบัน การทําจีวร
ในสมัยโบราณจะเปนผากฐินหรือแมแตจีวรอันมิใชผากฐิน ถาภิกษุทําเอง ก็จัดเปนงานเอิกเกริกทีเดียว
เชนตํานานกลาวไววา การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระตางมาชวยกัน เปนตนวา พระสารีบุตร พระมหา
โมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ แมสมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาชวย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ชวย
ขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ําดื่มเปนตน มาถวายพระภิกษุสงฆ มีองคพระสัมมา
สัมพุทธะเปนประธาน โดยนัยนี้ การเย็บจีวรแมโดยธรรมดา ก็เปนการตองชวยกันทําหลายผูหลายองค
(ไมเหมือนในปจจุบัน ซึ่งมีจีวรสําเร็จรูปแลว) ผากฐิน โดยความหมายก็คือผาสําเร็จรูปโดยอาศัย
ไมสะดึง นิยมเรียกกันจนปจจุบันนี้

-2การทอดกฐิน คือ การนําผากฐินไปวางไวตอหนาพระสงฆอยางต่าํ หารูป แลวใหพระสงฆ
รูปใดรูปหนึ่งที่ไดรับมอบหมาย จากคณะสงฆทงั้ นั้นเปนเอกฉันทใหเปนผูรับกฐินนั้น
เขตกําหนดทอดกฐิน
การทอดกฐินเปนกาลทาน ตามพระวินยั กําหนดกาลไว คือ ตั้งแตแรม 1 ค่ํา เดือน 11
ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ผูมีจิตศรัทธาเลือ่ มใส ใครจะทอดกฐิน ก็ใหทอดไดในระหวางระยะเวลานี้
จะทอดกอนหรือทอดหลังกําหนดนี้ ก็ไมเปนการทอดกฐิน
แตมีขอยกเวนพิเศษวา ถาทายกผูจะทอดกฐินนั้น มีกิจจําเปน เชนจะตองไปในทัพ
ไมสามารถจะอยูทอดกฐินตามกําหนดนั้นได จะทอดกฐินกอนกําหนดดังกลาวแลวพระสัมมาสัมพุทธะ
ทรงอนุญาตใหภิกษุรับไวกอนได
การที่มีประเพณีทอดกฐินมีเรื่องวา ในครั้งพุทธกาล พระภิกษุชาวปาไถยรัฐ (ปาวา)
ผูทรงธุดงค จํานวน ๓๐ รูป เดินทางไกลไปไมทนั เขาพรรษา เหลือทางอีกหกโยชนจะถึงนครสาวัตถี
จึงตกลงพักจําพรรษาทีเ่ มืองสาเกตตลอดไตรมาส เมื่อออกพรรษาจึงเดินทางไปเฝาพระบรมศาสดา
ณ เชตวันมหาวิหารนครสาวัตถี ภิกษุเหลานั้นมีจีวรเกา เปอนโคลน และเปยกชุมดวยน้าํ ฝน ไดรับความ
ลําบากตรากตรํามาก พระพุทธเจาจึงทรงถือเปนมูลเหตุ ทรงมีพุทธานุญาตใหภกิ ษุที่จําพรรษาครบ
สามเดือนกรานกฐินได และใหไดรับอานิสงส หาประการคือ
1) เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา
2) ไมตองถือไตรจีวรไปครบ
3) ฉันคณะโภชนได
4) ทรงอติเรกจีวรไดตามปรารถนา
5) จีวรอันเกิดขึ้นนั้นจะไดแกพวกเธอ และไดขยายเขตอานิสงสหาอีกสีเ่ ดือน นับแตกรานกฐิน
แลวจนถึงวันกฐินเดาะเรียกวา มาติกาแปด คือการกําหนดวันสิ้นสุดที่จะไดจีวร คือ กําหนดดวยหลีกไป
กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ กําหนดดวยตกลงใจ กําหนดดวยผาเสียหาย กําหนดดวยไดยินขาว กําหนด
ดวยสิ้นหวัง กําหนดดวยลวงเขต กําหนดดวยเดาะพรอมกัน
ฉะนั้น เมือ่ ครบวันกําหนดกฐินเดาะแลว ภิกษุก็หมดสิทธิ์ตองรักษาวินยั ตอไป พระสงฆ
จึงรับผากฐินหลังออกพรรษาไปแลว หนึ่งเดือนได จึงไดถือเปนประเพณีปฏิบัติสืบตอกันมาจนทุกวันนี้
การทอดกฐินในปจจุบัน ถือวาเปนทานพิเศษ กําหนดเวลาปหนึ่งทอดถวายไดเพียง
ครั้งเดียว ตามอรรถกถาฎีกาตาง ๆ พอกําหนดไดวาชนิดของกฐินมีสองลักษณะ คือ
จุลกฐิน การทําจีวร พระพุทธเจาทรงบัญญัตสิ ิกขาบท ทุกฝายตองชวยกันทําใหเสร็จ
ภายในกําหนดหนึ่งวัน ทําฝาย ปน กรอ ตัด เย็บ ยอม ทําใหเปนขันธไดขนาดตามพระวินัย แลวทอด
ถวายใหเสร็จในวันนั้น

-3มหากฐิน คืออาศัยปจจัยไทยทานบริวารเครือ่ งกฐินจํานวนมากไมรีบดวน เพื่อจะไดมี
สวนหนึ่งเปนทุนบํารุงวัด คือทํานวกรรมบาง ซอมแซมบูรณของเกาบาง ปจจุบันนิยมเรียกกันวา
กฐินสามัคคี
การทอดกฐินในเมืองไทย แบงออกตามประเภทของวัดที่จะไปทอด คือ
พระอารามหลวง ผาพระกฐินที่สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไป
พระราชทานดวยพระองคเอง หรือโปรดเกลา ฯ ใหพระบรมวงศานุวงศไปพระราชทาน
เครื่องกฐินทานนี้จัดดวยพระราชทรัพยของพระองคเอง เรียกวา กฐินหลวง บางทีก็เสด็จไป
พระราชทานยังวัดราษฎรดวย นิยมเรียกวา กฐินตน ผากฐินทานนอกจากที่ไดรับกฐินของหลวง
โดยตรงแลว พระอารามหลวงอื่น ๆ จะไดรับ กฐินพระราชทาน ซึ่งโปรดเกลา ฯ พระราชทาน
ผากฐินทาน และเครือ่ งกฐินแกพระบรมวงศานุวงศ ขาราชบริพาร สวนราชการ หรือเอกชนใหไปทอด
โดยกรมศาสนาจัดผาพระกฐินทาน และเครือ่ งกฐินถวายไป ผูไดรับพระราชทานอาจจะถวายจตุปจจัย
หรือเงินทําบุญที่วัดนั้นโดยเสด็จในกฐินพระราชทานได
สวนวัดราษฎรทั่วไป คณะบุคคลจะไปทอดโดยการจองลวงหนาไวกอนตั้งแตในพรรษา
กอนจะเขาเทศกาลกฐินถาวัดใดไมมีผูจอง เมือ่ ใกลเทศกาลกฐิน ประชาชนทายกทายิกาของวัดนั้น
ก็จะรวบรวมกันจัดการทอดกฐิน ณ วัดนั้นในเทศกาลกฐิน
การนํากฐินไปทอด
ทําไดสองอยาง อยางหนึ่งคือนําผากฐินทานกับเครื่องบริวารที่จะถวายไปตั้งไว ณ วัด
ที่จะทอดกอน พอถึงวันกําหนดเจาภาพผูเ ปนเจาของกฐิน หรือรับพระราชทานผากฐินทานมาจึงพากัน
ไปยังวัดเพือ่ ทําพิธีถวาย อีกอยางหนึ่ง ตามคติทถี่ ือวาการทอดกฐินเปนการถวายทานพิเศษแกพระสงฆ
ที่ไดจําพรรษาครบไตรมาส นับวาไดกุศลแรง จึงไดมีการฉลองกฐินกอนนําไปวัดเปนงานใหญ มีการ
ทําบุญเลีย้ งพระที่บานของผูเปนเจาของกฐิน และเลี้ยงผูคน มีมหรสพสมโภช และบางงานอาจมีการ
รวบรวมปจจัยไปวัดถวายพระอีกดวยเชน ในกรณีกฐินสามัคคี พอถึงกําหนดวันทอดก็จะมีการแหแหน
เปนกระบวนไปยังวัดทีจ่ ะทอด มีเครือ่ งบรรเลงมีการฟอนรํานําขบวนตามประเพณีนยิ ม
การถวายกฐิน
นิยมถวายในโบสถ โดยเฉพาะกฐินพระราชทาน กอนจะถึงกําหนดเวลาจะเอา
เครื่องบริวารกฐินไปจัดตั้งไวในโบสถกอน สวนผากฐินพระราชทานจะยังไมนําเขาไป พอถึงกําหนดเวลา
พระสงฆที่จะรับกฐิน จะลงโบสถพรอมกัน นั่งบนอาสนที่จัดไว เจาภาพของกฐิน พรอมดวยผูร วมงาน
จะพากันไปยังโบสถ เมือ่ ถึงหนาโบสถเจาหนาทีจ่ ะนําผาพระกฐินไปรอสงใหประธาน ประธานรับผา
พระกฐินวางบนมือถือประคอง นําคณะเดินเขาสูโบสถ แลวนําผาพระกฐินไปวางบนพานที่จัดไว
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พระรัตนตรัย แลวกราบพระพุทธรูปประธานในโบสถแบบเบญจางคประดิษฐสามครั้ง แลวลุกมายก
ผาพระกฐินในพานขึ้น ดึงผาหมพระประธานมอบใหเจาหนาที่ รับไปหมพระประธานทีหลังแลวประนม
มือวางผาพระกฐินบนมือทั้งสอง หันหนาตรงพระสงฆแลวกลาวคําถวายผาพระกฐิน จบแลวพระสงฆ
รับ สาธุการ ประธานวางผาพระกฐินลงบนพานเชนเดิม แลวกลับเขานั่งที่ ตอจากนี้ไปเปนพิธีกรานกฐิน
ของพระสงฆ
กฐินของประชาชน หรือ กฐินสามัคคี หรือในวัดบางวัดนิยมถวายกันทีศ่ าลาการเปรียญ
หรือวิหารสําหรับทําบุญ แลวเจาหนาที่จึงนําผากฐินที่ถวายแลวไปถวายพระสงฆ ทําพิธีกรานกฐิน
ในโบสถเฉพาะพระสงฆอีกทีหนึ่ง
การทําพิธีกฐินัตการกิจของพระสงฆ เริ่มจากการกลาวคําขอความเห็นทีเ่ รียกวา อปโลกน
และการสวดญัตติทุตยิ กรรม คือการยินยอมยกให ตอจากนั้นพระสงฆรปู ที่ไดรับความยินยอม นําผา
ไตรไปครองเสร็จแลวขึน้ นั่งยังอาสนเดิม ประชาชนผูถวายพระกฐินทาน ทายกทายิกา และผูรว ม
บําเพ็ญกุศล ณ ที่นั้น เขาประเคนสิ่งของอันเปนบริวารขององคกฐินตามลําดับจนเสร็จแลว พระสงฆ
ทั้งนั้นจับพัด ประธานสงฆเริ่มสวดนําดวยคาถาอนุโมทนา ประธานหรือเจาภาพ กรวดน้าํ และรับพร
จนจบ เปนอันเสร็จพิธี
ในการทอดกฐินนี้ ยังมีกฐินและขอพิเศษที่ควรนํามากลาวไวดวย คือ
1. จุลกฐิน มีกฐินพิเศษอีกชนิดหนึ่ง เรียกวาจุลกฐินเปนงานที่มีพิธีมาก ถือกันวามา
แตโบราณวา มีอานิสงสมากยิ่งนัก วิธีทํานั้น คือเก็บผายมากรอเปนดวย และทอใหแลวเสร็จเปนผืนผา
ในวันเดียวกัน และนําไปทอดในวันนั้น กฐินชนิดนี้ ตองทําแขงกับเวลา มีผูทําหลายคน แบงกันเปน
หนาที่ ๆ ไป ในปจจุบันนี้ไมคอ ยนิยมทํากันแลว
"วิธีทอดจุลกฐินนี้ มีปรากฏในหนังสือเรื่องคําใหการชาวกรุงเกาวา บางทีเปนของหลวง
ทําในวันกลางเดือน 12 คือ ถาสืบรูวาวัดไหนยังไมไดรับกฐิน ถึงวันกลางเดือน 12 อันเปนที่สุดของ
พระบรมพุทธานุญาต ซึง่ พระสงฆจะรับกฐินไดในปนั้น จึงทําผาจุลกฐินไปทอด มูลเหตุของจุลกฐิน
คงเกิดแตจะทอดในวันที่สุดเชนนี้ จึงตองรีบรอนขวนขวายทําใหทัน เห็นจะเปนประเพณีมีมาเกาแก
เพราะถาเปนชั้นหลังก็จะเที่ยวหาซื้อผาไปทอดไดหาพักตองทอใหมไม"
2. ธงจระเข ปญหาที่วา เพราะเหตุไรจึงมีธงจระเขยกขึ้นในวัดที่ทอดกฐินแลว ยังไม
ปรากฎหลักฐาน และขอวิจารณ อันสมบูรณโดยมิตองสงสัย เทาที่รูกันมี 2 มติ คือ
1. ในโบราณสมัย การจะเดินทางตองอาศัยดาวชวยประกอบเหมือน เชน
การยกทัพเคลือ่ นขบวนในตอนจวนจะสวาง จะตองอาศัยดาวจระเขนี้ เพราะดาวจระเขนี้ขึ้นในจวน
จะสวาง การทอดกฐิน มีภาระมาก บางทีตอ งไปทอด ณ วัดซึ่งอยูไกลบาน ฉะนั้น การดูเวลาจึงตอง
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กฐิน ในชั้นตน ก็คงทําธงทิวประดับประดาใหสวยงานทั้งที่องคกฐิน ทั้งที่บริเวณวัดและภายหลัง
คงหวั่นจะใหเปนเครือ่ งหมายเนือ่ งดวยการกฐิน ดังนั้น จึงคิดทําธงรูปจระเข เสมือนประกาศใหรูวา
ทอดกฐินแลว
2. อีกมติหนึ่งเลาเปนนิทานโบราณวา ในการแหกฐินในทางเรือของอุบาสกผูหนึ่ง
มีจระเขตัวหนึ่งอยากไดบุญจึงอุตสาหวายตามเรือไปดวย แตยังไมทันถึงวัดก็หมดกําลังวายตามตอไปอีก
ไมไหว จึงรองบอกอุบาสกวา เหนื่อยนักแลว ไมสามารถจะวายตามไปรวมกองการกุศล วานทานเมตตา
ชวยเขียนรูปขาพเจา เพือ่ เปนสักขีพยานวาไดไปรวมการกุศลดวยเถิด อุบาสกผูนั้นจึงไดเขียนรูปจระเข
ยกเปนธงขึ้นในวัดเปนปฐม และสืบเนื่องมาจนบัดนี้
สมัยโบราณนิยมแหผากฐินไปทอดตามวัดตาง ๆ โดยอาศัยเรือเปนสําคัญ
การเดินทางไปตามลําน้าํ มักมีอันตรายจากสัตวน้ําตาง ๆ เชน จระเขขนึ้ มาหนุนเรือใหลม ขบกัด
ผูคนบาง คนแตกอนหวัน่ เกรงภัยเชนนี้ จึงคิดอุบายทําธงจระเขปกหนาเรือไปเปนทํานองประกาศ
ใหสัตวรายในน้ํา เชน จระเข ซึ่งเปนสัตวใหญและดุรายกวาสัตวอื่น ๆ ในน้ํา ใหรับทราบการบุญ
การกุศล จะไดพลอยอนุโมทนาและมีจิตใจออนลง ไมคิดที่จะทําอันตรายแกผคู นในขบวนซึ่งเดินทาง
ไปประกอบพิธีการทางศาสนา
อนึ่ง มีขอความในจาตุมสูตรตอนหนึ่ง แสดงภัยที่จะเกิดกับพระไว 4 อยางดวยกัน
ซึ่งเปรียบดวยภัยที่เกิดแกบุคคลทีล่ งในแมน้ําหรือทะเล คือ
ภัยเกิดแตความอดทนตอโอวาทคําสอนมิได ทานเปรียบเสมือนคลื่น เรียกวา อุมมฺ ิภยํ
ภัยเกิดแตการเห็นแกปากแกทอง ทนความอดอยากมิไดทา นเปรียบเสมือนจระเข เรียกวา กุมภฺ ลี ภยํ
ภัยเกิดแตความยินดีในกามคุณ 5 ทานเปรียบเสมือนวังน้าํ วน เรียกวา อาวฏฏภยํ
ภัยเกิดแตการรักผูหญิง ทานเปรียบเสมือนปลารายเรียกวา สุสุกาภยํ
รูปธงที่ชางประดิษฐขึ้น จะเห็นวามีภยั 4 อยางอยูครบ ตางแตวาเดนมาก เดนนอย
หรือเปนเพียงแทรกอยูในความหมายที่เดนมาก คือ รูปจระเข รองลงไปคือ รูปคลื่น สวนอีก 2 อยางคือ
รูปวังน้ําวนและปลาราย ปรากฏดวยรูปน้ําเปนสําคัญ บางรายเขาเพิ่มธงปลารายขึ้นอีกธงหนึ่ง เรียกวา
“ธงมัจฉา”
ธงรูปจระเขหรือธงรูปนางมัจฉานี้ ปกไวที่หนาวัด เพื่อแสดงใหทราบวาที่วัดนี้ไดจองกฐิน
หรือทอดกฐินแลว ดวยถือกันมาวาวัดหนึ่ง ๆ จะรับกฐินไดปละครั้งเดียวเทานั้น ผูท ี่ผา นไปมาจะได
พลอยอนุโมทนาดวย
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1.รูปจระเข
2.รูปนางมัจฉา
3. รูปตะขาบ
4. รูปเตา
ซึ่งเปนปริศนาธรรม มีความหมายวา 1.จระเขหมายถึงความโลภ สือ่ ที่ปากจระเขมี
ขนาดใหญ 2.ตะขาบ หมายถึงความโกรธ สือ่ ถึงพิษของตะขาบ 3. นางมัจฉา หมายถึงความหลง
ใชรูปนางเงือกที่เปนหญิงสาวรักสวยรักงาม 4.เตา หมายถึงสติ การระวังปองอายตนะทั้ง 6 เหมือนเตา
ที่หด หัว ขา หาง ปองกันอันตราย เพือ่ สอนวา ความโลภ โกรธ หลง ตองรูจักควบคุมจิตใจดวยการ
มีสติ นั่นเอง
อานิสงสของการทอดกฐิน
1. เปนการสงเคราะหพระภิกษุที่จําพรรษาครบถวนไตรมาสใหไดรับอานิสงส
ตามพุทธบัญญัติ
2.เปนการเทิดทูนพระพุทธบัญญัติเรือ่ งกฐินใหคงอยูสืบไป นับไดวาบูชาพระพุทธศาสนา
ดวยการปฏิบัติบูชาสวนหนึ่ง
3.สืบตอประเพณีกฐินทาน มิใหเสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย
ซึ่งบรรพบุรุษนําสืบตอกันมามิขาดสาย
4.การทอดกฐินเปนการถวายทานโดยมิเจาะจงบุคคลโดยเฉพาะ แตถวายแกหมูสงฆ
เปนสวนรวมจึงเขาลักษณะเปนสังฆทาน ทีพ่ ระพุทธองคทรงสรรเสริญ วามีผลานิสงสมาก
5.การรวมบําเพ็ญกฐินทาน เปน กาลทาน คือเปนทานที่ถวายไดภายในเวลาทีม่ ี
พระพุทธานุญาตกําหนด จึงมีอานิสงสเปนพิเศษ
6.ในการทอดกฐิน สวนใหญเปนการรวมมือรวมใจกันของคนจํานวนมากเพื่อสราง
ความดีงาม จึงเปนการเสริมสรางพลังสามัคคีขนึ้ ในสังคมอีกทางหนึ่งดวย
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