
" โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวดัสระบุรี " 

 
 นายสมุทร วุฒิศาสตร  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ  พรอมดวย นางอรพิน  โรจนะ 
นายพลกฤต  ปุญญอมรศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เขตอําเภอมวกเหล็ก และหัวหนา 
สวนราชการ  ขาราชการ พนักงานเจาหนาท่ีในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวมโครงการ 
“หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน"  เมื่อวันท่ี  18  ตุลาคม 2561  ณ  บริเวณวัดซับสนุน 
หมู 1  ตําบลซับสนุน  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  โดยจัดเจาหนาท่ีรวมรับฟงปญหาความตองการของ
ประชาชนในพื้นท่ีตามโครงการศูนยรับเร่ืองราวรองเรียน รองทุกข  พรอมเผยแพร ประชาสัมพันธเอกสาร 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก  จัดเจาหนาท่ีของกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัดสระบุรี  เพื่อบริการสาธารณะแกประชาชน  และจัดเจาหนาท่ี 
บริการใหความรู  ตามโครงการหองสมุดเคล่ือนท่ี ของหองสมุดเสริมปญญา ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  

---------------------------------------------------------- 
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 “วางพวงมาลานอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

 
  นายเรืองศักดิ์  วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหาร 
 สวนจังหวัด พรอมดวยคณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  ขาราชการ  พนักงานเจาหนาท่ีในสังกัด 
 รวมกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
 ชวงเชา พิธีทําบุญตักบาตร  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  ชวงเย็น  พิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึก 
 ในพระมหากรุณาธิคุณ  เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศูนยราชการจังหวัดสระบุรี  
  

---------------------------------------------------------------------  
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“สานใจไทย สูใจใต” 

 
  นายเรืองศักดิ์ วรหาญ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหาร 
 สวนจังหวัดสระบุรี  พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ และขาราชการ พนักงานเจาหนาท่ีในสังกัด 
 รวมตอนรับ  นายอารีย  วงศอารยะ  ประธานเย่ียมบานครอบครัวอุปถัมภและเยาวชน  ตามโครงการ 
 “สานใจไทย สูใจใต”  ในการนี้  นายแมนรัตน  รัตนสุคนธ  ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี  กลาวรายงาน 
 และมอบของท่ีระลึก  เมื่อวันท่ี  15  ตุลาคม  2561   ณ หองประชุมสัมมนาองคการบริหารสวน 
 จังหวัดสระบุรี 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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“ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี” 

 
  นายพันธุธัช ชุณหวิสิทธิกิจ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี ประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปนประธานเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 คร้ังท่ี 4 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น 
โดย นายเรืองศักดิ์  วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหารสวน 
จังหวัดสระบุรี และหัวหนาสวนราชการ เขารวมประชุม ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
 

----------------------------------------------------------------------------  
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“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและรักษาตนไม เนื่องในวันรักตนไมประจําปของชาติ” 

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

-------------------------------------------------------------------- 
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“วางพวงมาลา เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” 

 
   นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการ 
 บริหารสวนจังหวัดสระบุรี พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาท่ี 
 ในสังกัด  รวมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
 พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เมื่อวันท่ี  23 ตุลาคม  2561 ชวงเชาและชวงเย็น  ณ ศูนยราชการ 
 จังหวัดสระบุรี 

-------------------------------------------------------------------------  
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“งานประเพณีตักบาตรขาวตมลูกโยน จังหวัดสระบุรี” 

 
   นายเรืองศักดิ์  วรหาญ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการ 
 บริหารสวนจังหวัดสระบุรี  พรอมดวยคณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาท่ี 
 รวมงานประเพณีตักบาตรขาวตมลูกโยน  จังหวัดสระบุรี  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
 จัดขบวนวัฒนธรรมเขารวมงานประเพณี ดังกลาว  เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม  2561  ณ วัดพระพุทธฉาย 
 ตําบลหนองปลาไหล  อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  
 

---------------------------------------------------------------------  
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“งานบุญกฐิน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การทอดกฐิน เปนประเพณีทีส่ําคัญของพุทธศาสนิกชนอยางหน่ึง นิยมทํากันต้ังแต 
วันแรมค่าํเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง 

  คําวา กฐิน แปลวา ไมสะดึง คือกรอบไมชนิดหน่ึงสําหรับขึงผาใหตึง สะดวกแกการเย็บ 
ในสมัยโบราณเย็บผาตองเอาไมสะดึงมาขึงผาใหตึงเสียกอน แลวจึงเยบ็เพราะชางยังไมมีความชํานาญ
เหมอืนสมัยปจจุบันน้ี และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไมเพยีงพอ เหมอืนจักรเย็บผาในปจจุบัน การทําจีวร
ในสมัยโบราณจะเปนผากฐินหรือแมแตจีวรอันมใิชผากฐิน ถาภิกษุทําเอง ก็จัดเปนงานเอิกเกริกทีเดียว 
เชนตํานานกลาวไววา การเย็บจีวรน้ัน พระเถรานุเถระตางมาชวยกัน เปนตนวา พระสารีบุตร พระมหา
โมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ แมสมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาชวย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ชวย
ขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหานํ้าด่ืมเปนตน มาถวายพระภิกษุสงฆ มอีงคพระสมัมา
สัมพทุธะเปนประธาน โดยนัยน้ี การเย็บจีวรแมโดยธรรมดา ก็เปนการตองชวยกันทําหลายผูหลายองค 
(ไมเหมอืนในปจจุบัน ซ่ึงมีจีวรสําเร็จรูปแลว) ผากฐิน โดยความหมายก็คือผาสาํเร็จรูปโดยอาศยั 
ไมสะดึง นิยมเรียกกันจนปจจุบันน้ี 
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  การทอดกฐิน คือ การนําผากฐินไปวางไวตอหนาพระสงฆอยางตํ่าหารูป แลวใหพระสงฆ
รูปใดรูปหน่ึงที่ไดรับมอบหมาย จากคณะสงฆทัง้น้ันเปนเอกฉันทใหเปนผูรับกฐินน้ัน 

  เขตกําหนดทอดกฐิน 
  การทอดกฐินเปนกาลทาน ตามพระวินัยกําหนดกาลไว คอื ต้ังแตแรม 1 ค่ํา เดือน 11            
ถึงวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 12 ผูมีจิตศรัทธาเลือ่มใส ใครจะทอดกฐิน ก็ใหทอดไดในระหวางระยะเวลาน้ี 
จะทอดกอนหรอืทอดหลังกําหนดน้ี ก็ไมเปนการทอดกฐิน 
  แตมีขอยกเวนพิเศษวา ถาทายกผูจะทอดกฐินน้ัน มีกิจจําเปน เชนจะตองไปในทัพ                       
ไมสามารถจะอยูทอดกฐินตามกําหนดน้ันได จะทอดกฐินกอนกําหนดดังกลาวแลวพระสัมมาสัมพทุธะ 
ทรงอนุญาตใหภิกษุรับไวกอนได 

  การที่มีประเพณีทอดกฐินมีเรื่องวา ในครั้งพุทธกาล พระภิกษุชาวปาไถยรัฐ (ปาวา)  
ผูทรงธุดงค จํานวน ๓๐ รูป เดินทางไกลไปไมทนัเขาพรรษา เหลอืทางอีกหกโยชนจะถึงนครสาวัตถี  
จึงตกลงพักจําพรรษาทีเ่มอืงสาเกตตลอดไตรมาส เมื่อออกพรรษาจึงเดินทางไปเฝาพระบรมศาสดา                 
ณ เชตวันมหาวิหารนครสาวัตถี ภิกษุเหลาน้ันมีจีวรเกา เปอนโคลน และเปยกชุมดวยนํ้าฝน ไดรับความ
ลําบากตรากตรํามาก พระพทุธเจาจึงทรงถือเปนมูลเหตุ ทรงมีพุทธานุญาตใหภกิษุที่จําพรรษาครบ   
สามเดือนกรานกฐินได และใหไดรับอานิสงส หาประการคือ  
   1) เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา  
   2) ไมตองถือไตรจีวรไปครบ  
   3) ฉันคณะโภชนได  
   4) ทรงอติเรกจีวรไดตามปรารถนา  
   5) จีวรอันเกิดข้ึนน้ันจะไดแกพวกเธอ และไดขยายเขตอานิสงสหาอีกสีเ่ดือน นับแตกรานกฐิน
แลวจนถึงวันกฐินเดาะเรียกวา มาติกาแปด คือการกําหนดวันสิ้นสุดที่จะไดจีวร คอื กําหนดดวยหลีกไป 
กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ กําหนดดวยตกลงใจ กําหนดดวยผาเสียหาย กําหนดดวยไดยินขาว กําหนด
ดวยสิ้นหวัง กําหนดดวยลวงเขต กําหนดดวยเดาะพรอมกัน 

  ฉะน้ัน เมือ่ครบวันกําหนดกฐินเดาะแลว ภิกษุก็หมดสิทธิ์ตองรักษาวินัยตอไป พระสงฆ    
จึงรับผากฐินหลังออกพรรษาไปแลว หน่ึงเดือนได จึงไดถือเปนประเพณีปฏิบัติสืบตอกันมาจนทุกวันน้ี 

  การทอดกฐินในปจจุบัน ถือวาเปนทานพิเศษ กําหนดเวลาปหน่ึงทอดถวายไดเพียง                       
ครั้งเดียว ตามอรรถกถาฎีกาตาง ๆ พอกําหนดไดวาชนิดของกฐินมีสองลักษณะ คือ 

     จุลกฐิน การทําจีวร พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท ทุกฝายตองชวยกันทําใหเสร็จ
ภายในกําหนดหน่ึงวัน ทําฝาย ปน กรอ ตัด เยบ็ ยอม ทาํใหเปนขันธไดขนาดตามพระวินัย แลวทอด
ถวายใหเสร็จในวันน้ัน 
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     มหากฐิน คืออาศยัปจจัยไทยทานบริวารเครือ่งกฐินจํานวนมากไมรีบดวน เพื่อจะไดมี
สวนหน่ึงเปนทุนบํารุงวดั คือทํานวกรรมบาง ซอมแซมบูรณของเกาบาง ปจจุบันนิยมเรียกกันวา                      
กฐินสามัคค ี

  การทอดกฐินในเมืองไทย แบงออกตามประเภทของวัดที่จะไปทอด คอื 
      พระอารามหลวง ผาพระกฐินที่สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไป
พระราชทานดวยพระองคเอง หรอืโปรดเกลา ฯ ใหพระบรมวงศานุวงศไปพระราชทาน  
เครื่องกฐินทานน้ีจัดดวยพระราชทรัพยของพระองคเอง เรียกวา กฐินหลวง บางทีก็เสด็จไป
พระราชทานยังวัดราษฎรดวย นิยมเรยีกวา กฐินตน ผากฐินทานนอกจากที่ไดรับกฐินของหลวง 
โดยตรงแลว พระอารามหลวงอื่น ๆ จะไดรับ กฐินพระราชทาน ซ่ึงโปรดเกลา ฯ พระราชทาน 
ผากฐินทาน และเครือ่งกฐินแกพระบรมวงศานุวงศ ขาราชบริพาร สวนราชการ หรือเอกชนใหไปทอด  
โดยกรมศาสนาจัดผาพระกฐินทาน และเครือ่งกฐินถวายไป ผูไดรับพระราชทานอาจจะถวายจตุปจจัย 
หรือเงินทําบุญที่วัดน้ันโดยเสด็จในกฐินพระราชทานได 

  สวนวัดราษฎรทั่วไป คณะบุคคลจะไปทอดโดยการจองลวงหนาไวกอนต้ังแตในพรรษา 
กอนจะเขาเทศกาลกฐินถาวัดใดไมมีผูจอง เมือ่ใกลเทศกาลกฐิน ประชาชนทายกทายิกาของวัดน้ัน              
ก็จะรวบรวมกันจัดการทอดกฐิน ณ วัดน้ันในเทศกาลกฐิน 

  การนํากฐินไปทอด 
  ทําไดสองอยาง อยางหน่ึงคือนําผากฐินทานกับเครื่องบรวิารที่จะถวายไปต้ังไว ณ วัด 
ที่จะทอดกอน พอถึงวันกําหนดเจาภาพผูเปนเจาของกฐิน หรือรับพระราชทานผากฐินทานมาจึงพากัน
ไปยังวัดเพือ่ทําพิธีถวาย อีกอยางหน่ึง ตามคติทีถื่อวาการทอดกฐินเปนการถวายทานพเิศษแกพระสงฆ
ที่ไดจําพรรษาครบไตรมาส นับวาไดกุศลแรง จึงไดมีการฉลองกฐินกอนนําไปวัดเปนงานใหญ มกีาร
ทําบุญเลีย้งพระที่บานของผูเปนเจาของกฐิน และเลี้ยงผูคน มมีหรสพสมโภช และบางงานอาจมีการ
รวบรวมปจจัยไปวัดถวายพระอีกดวยเชน ในกรณีกฐินสามคัคี พอถึงกําหนดวันทอดก็จะมีการแหแหน
เปนกระบวนไปยังวัดทีจ่ะทอด มีเครือ่งบรรเลงมีการฟอนรํานําขบวนตามประเพณีนิยม 

  การถวายกฐิน 
  นิยมถวายในโบสถ โดยเฉพาะกฐินพระราชทาน กอนจะถึงกําหนดเวลาจะเอา                       
เครื่องบรวิารกฐินไปจัดต้ังไวในโบสถกอน สวนผากฐินพระราชทานจะยังไมนําเขาไป พอถึงกําหนดเวลา
พระสงฆที่จะรับกฐิน จะลงโบสถพรอมกัน น่ังบนอาสนที่จัดไว เจาภาพของกฐิน พรอมดวยผูรวมงาน
จะพากันไปยังโบสถ เมือ่ถึงหนาโบสถเจาหนาทีจ่ะนําผาพระกฐินไปรอสงใหประธาน ประธานรับผา
พระกฐินวางบนมอืถือประคอง นําคณะเดินเขาสูโบสถ แลวนําผาพระกฐินไปวางบนพานที่จัดไว 
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หนาพระสงฆ และหนาพระประธานในโบสถ คณะที่ตามมาเขาน่ังที่ ประธานจุดธูปเทยีนบูชา                     
พระรัตนตรัย แลวกราบพระพุทธรูปประธานในโบสถแบบเบญจางคประดิษฐสามครั้ง แลวลุกมายก                
ผาพระกฐินในพานข้ึน ดึงผาหมพระประธานมอบใหเจาหนาที่ รับไปหมพระประธานทีหลังแลวประนม
มือวางผาพระกฐินบนมอืทั้งสอง หันหนาตรงพระสงฆแลวกลาวคาํถวายผาพระกฐิน จบแลวพระสงฆ
รับ สาธุการ ประธานวางผาพระกฐินลงบนพานเชนเดิม แลวกลับเขาน่ังที่ ตอจากน้ีไปเปนพิธีกรานกฐิน
ของพระสงฆ 

  กฐินของประชาชน หรอื กฐินสามคัคี หรอืในวดับางวัดนิยมถวายกันทีศ่าลาการเปรยีญ 
หรือวิหารสําหรับทาํบุญ แลวเจาหนาที่จึงนําผากฐินที่ถวายแลวไปถวายพระสงฆ ทําพธิีกรานกฐิน                  
ในโบสถเฉพาะพระสงฆอีกทีหน่ึง 

  การทําพธิีกฐินัตการกิจของพระสงฆ เริ่มจากการกลาวคําขอความเห็นทีเ่รียกวา อปโลกน 
และการสวดญัตติทุติยกรรม คอืการยินยอมยกให ตอจากน้ันพระสงฆรปูที่ไดรับความยินยอม นําผา
ไตรไปครองเสร็จแลวข้ึนน่ังยังอาสนเดิม ประชาชนผูถวายพระกฐินทาน ทายกทายิกา และผูรวม
บําเพ็ญกุศล ณ ที่น้ัน เขาประเคนสิ่งของอันเปนบริวารขององคกฐินตามลําดับจนเสร็จแลว พระสงฆ
ทั้งน้ันจับพัด ประธานสงฆเริ่มสวดนําดวยคาถาอนุโมทนา ประธานหรอืเจาภาพ กรวดนํ้า และรบัพร       
จนจบ เปนอันเสร็จพิธ ี
  ในการทอดกฐินน้ี ยังมีกฐินและขอพิเศษที่ควรนํามากลาวไวดวย คอื  
  1. จุลกฐิน มีกฐินพิเศษอีกชนิดหน่ึง เรียกวาจุลกฐินเปนงานที่มีพิธีมาก ถือกันวามา                      
แตโบราณวา มอีานิสงสมากยิ่งนัก วิธีทําน้ัน คือเก็บผายมากรอเปนดวย และทอใหแลวเสร็จเปนผืนผา
ในวันเดียวกัน และนําไปทอดในวันน้ัน กฐินชนิดน้ี ตองทําแขงกับเวลา มีผูทําหลายคน แบงกันเปน
หนาที่ ๆ ไป ในปจจุบันน้ีไมคอยนิยมทาํกันแลว 
  "วิธีทอดจุลกฐินน้ี มีปรากฏในหนังสือเรื่องคําใหการชาวกรุงเกาวา บางทีเปนของหลวง
ทําในวันกลางเดือน 12 คือ ถาสืบรูวาวัดไหนยังไมไดรับกฐิน ถึงวันกลางเดือน 12 อันเปนที่สุดของ         
พระบรมพุทธานุญาต ซ่ึงพระสงฆจะรับกฐินไดในปน้ัน จึงทําผาจุลกฐินไปทอด มูลเหตุของจุลกฐิน                 
คงเกิดแตจะทอดในวันที่สุดเชนน้ี จึงตองรีบรอนขวนขวายทาํใหทัน เห็นจะเปนประเพณีมีมาเกาแก 
เพราะถาเปนช้ันหลังก็จะเที่ยวหาซ้ือผาไปทอดไดหาพักตองทอใหมไม"  

  2. ธงจระเข ปญหาที่วาเพราะเหตุไรจึงมธีงจระเขยกข้ึนในวัดที่ทอดกฐินแลว ยังไม
ปรากฎหลักฐาน และขอวิจารณ อันสมบูรณโดยมิตองสงสยั เทาที่รูกันมี 2 มติ คือ 

   1. ในโบราณสมยั การจะเดินทางตองอาศัยดาวชวยประกอบเหมือน เชน                        
การยกทัพเคลือ่นขบวนในตอนจวนจะสวาง จะตองอาศัยดาวจระเขน้ี เพราะดาวจระเขน้ีข้ึนในจวน                 
จะสวาง การทอดกฐิน มีภาระมาก บางทีตองไปทอด  ณ วัดซ่ึงอยูไกลบาน ฉะน้ัน การดูเวลาจึงตอง 
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อาศยัดาว พอดาวจระเขข้ึน ก็เคลื่อนองคกฐินไปสวางเอาที่วัดพอดี และตอมาก็คงมีผูคิดทําธงในงาน
กฐิน ในช้ันตน ก็คงทําธงทิวประดับประดาใหสวยงานทั้งที่องคกฐิน ทั้งที่บริเวณวัดและภายหลงั 
คงหวั่นจะใหเปนเครือ่งหมายเน่ืองดวยการกฐิน ดังน้ัน จึงคิดทําธงรูปจระเข เสมือนประกาศใหรูวา
ทอดกฐินแลว 
   2. อีกมติหน่ึงเลาเปนนิทานโบราณวา ในการแหกฐินในทางเรือของอุบาสกผูหน่ึง 
มีจระเขตัวหน่ึงอยากไดบุญจึงอุตสาหวายตามเรือไปดวย แตยังไมทันถึงวัดก็หมดกําลังวายตามตอไปอีก
ไมไหว จึงรองบอกอุบาสกวา เหน่ือยนักแลว ไมสามารถจะวายตามไปรวมกองการกุศล วานทานเมตตา
ชวยเขียนรูปขาพเจา เพือ่เปนสักขีพยานวาไดไปรวมการกุศลดวยเถิด อบุาสกผูน้ันจึงไดเขียนรปูจระเข
ยกเปนธงข้ึนในวัดเปนปฐม และสืบเน่ืองมาจนบัดน้ี 

   สมัยโบราณนิยมแหผากฐินไปทอดตามวัดตาง ๆ โดยอาศยัเรอืเปนสําคญั                                 
การเดินทางไปตามลํานํ้ามักมีอันตรายจากสัตวนํ้าตาง ๆ เชน จระเขข้ึนมาหนุนเรือใหลม ขบกัด                  
ผูคนบาง คนแตกอนหวัน่เกรงภัยเชนน้ี จึงคิดอบุายทําธงจระเขปกหนาเรือไปเปนทํานองประกาศ                   
ใหสัตวรายในนํ้า เชน จระเข ซ่ึงเปนสัตวใหญและดุรายกวาสัตวอื่น ๆ ในนํ้า ใหรับทราบการบุญ                    
การกุศล จะไดพลอยอนุโมทนาและมีจิตใจออนลง ไมคิดที่จะทาํอันตรายแกผูคนในขบวนซ่ึงเดินทาง   
ไปประกอบพิธีการทางศาสนา 

  อน่ึง มีขอความในจาตุมสูตรตอนหน่ึง แสดงภยัที่จะเกิดกับพระไว 4 อยางดวยกัน                              
ซ่ึงเปรียบดวยภัยที่เกิดแกบุคคลทีล่งในแมนํ้าหรอืทะเล คอื 

ภัยเกิดแตความอดทนตอโอวาทคําสอนมไิด ทานเปรียบเสมอืนคลื่น เรยีกวา อุมมฺิภย ํ

ภัยเกิดแตการเห็นแกปากแกทอง ทนความอดอยากมิไดทานเปรียบเสมอืนจระเข เรียกวา กุมภฺลีภย ํ

ภัยเกิดแตความยินดีในกามคุณ 5 ทานเปรียบเสมือนวังนํ้าวน เรยีกวา อาวฏฏภย ํ

ภัยเกิดแตการรักผูหญิง ทานเปรียบเสมือนปลารายเรียกวา สุสุกาภย ํ

  รูปธงที่ชางประดิษฐข้ึน จะเห็นวามีภยั 4 อยางอยูครบ ตางแตวาเดนมาก เดนนอย                  
หรือเปนเพยีงแทรกอยูในความหมายที่เดนมาก คือ รูปจระเข รองลงไปคือ รูปคลื่น สวนอีก 2 อยางคือ 
รูปวังนํ้าวนและปลาราย ปรากฏดวยรูปนํ้าเปนสาํคัญ บางรายเขาเพิ่มธงปลารายข้ึนอีกธงหน่ึง เรียกวา 
“ธงมัจฉา” 

  ธงรูปจระเขหรอืธงรูปนางมัจฉาน้ี ปกไวที่หนาวดั เพื่อแสดงใหทราบวาที่วัดน้ีไดจองกฐิน
หรือทอดกฐินแลว ดวยถือกันมาวาวัดหน่ึง ๆ จะรับกฐินไดปละครั้งเดียวเทาน้ัน ผูที่ผานไปมาจะได
พลอยอนุโมทนาดวย 
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  ธงกฐินน้ันจะมีอยู 4  อยางคอื  

  1.รูปจระเข  

  2.รูปนางมัจฉา  

  3. รูปตะขาบ  

  4. รูปเตา  

  ซ่ึงเปนปริศนาธรรม มคีวามหมายวา 1.จระเขหมายถึงความโลภ สือ่ที่ปากจระเขมี                 
ขนาดใหญ  2.ตะขาบ หมายถึงความโกรธ สือ่ถึงพิษของตะขาบ  3. นางมัจฉา หมายถึงความหลง                    
ใชรูปนางเงือกที่เปนหญิงสาวรักสวยรักงาม  4.เตา หมายถึงสติ การระวงัปองอายตนะทั้ง 6 เหมือนเตา
ที่หด หัว ขา หาง ปองกันอันตราย เพือ่สอนวา ความโลภ โกรธ หลง ตองรูจักควบคุมจิตใจดวยการ                 
มีสติ น่ันเอง 

  อานิสงสของการทอดกฐิน 
  1. เปนการสงเคราะหพระภิกษุที่จําพรรษาครบถวนไตรมาสใหไดรับอานิสงส 
ตามพุทธบัญญัติ 
  2.เปนการเทิดทูนพระพทุธบัญญัติเรือ่งกฐินใหคงอยูสืบไป นับไดวาบูชาพระพุทธศาสนา
ดวยการปฏิบัติบูชาสวนหน่ึง 
  3.สืบตอประเพณีกฐินทาน มิใหเสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย                   
ซ่ึงบรรพบุรุษนําสืบตอกันมามิขาดสาย 
  4.การทอดกฐินเปนการถวายทานโดยมิเจาะจงบุคคลโดยเฉพาะ แตถวายแกหมูสงฆ  
เปนสวนรวมจึงเขาลักษณะเปนสังฆทาน ทีพ่ระพุทธองคทรงสรรเสริญ วามีผลานิสงสมาก 
  5.การรวมบําเพญ็กฐินทาน เปน กาลทาน คือเปนทานที่ถวายไดภายในเวลาทีม่ี                        
พระพุทธานุญาตกําหนด จึงมีอานิสงสเปนพิเศษ 
  6.ในการทอดกฐิน สวนใหญเปนการรวมมอืรวมใจกันของคนจํานวนมากเพื่อสราง 
ความดีงาม จึงเปนการเสริมสรางพลังสามคัคีข้ึนในสังคมอีกทางหน่ึงดวย 

 

---------------------------------------------------------------  

 


