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บทคัดยอ 

บทคัดยอ 

        การศึกษาวิจัยเรื่อง "การทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม    ตําบลพลสงคราม อําเภอ

โนสูง จังหวัดนครราชสีมา  "  มีวัตถุประสงคในการศึกษา  ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาประเพณีการ

ทอดกฐินของชุมชนบานโนนวัด ๒) เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมในประเพณีการทอดกฐินหนุนเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู   แหลงเรียนรูทองถ่ินสมัยกอนประวัติศาสตร  บานโนนวัด ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา ๓) เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชา พระพุทธศาสนาในประเทศไทย รหัสวิชา ๒๒๐๒๓๔  

โดยการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  เก็บขอมูลจากเอกสาร  การสํารวจ  การสัมภาษณ  และ

การประชุมเวทีชาวบาน  

ผลการศึกษาพบวา การทอดกฐินวัดมะรุมไดดําเนินตามแนวทาง ๓  คือ ๑) วิธีกรรมตามพระ

ธรรมวินัยในพระไตรปฎกท่ีกําหนดข้ันตอนและการกรานกฐินของพระภิกษุผูอยูจําพรรษาในอาวาสครบถวน

สามเดือน  มีองคของผูการกฐินครบถวน ๒ ) แบบแผนของการทอดพระกฐินพระราชทานของสํานัก

พระราชวังท่ีกําหนดระเบียบปฏิบัติท่ีสําหรับการประกอบพิธีท่ีตองมีการจอง การรับผาพระ ระเบียบพิธี

ปฏิบัติในการทอด  และ ๓ ) ประเพณีทองถ่ินท่ีเสริมข้ึนตามความตองการของทองถ่ิน  เชน  หารแหผาพระ

กฐินดวยเฮลิคอปเตอร  การประดับตกแตง  การบวงสรวงสมโภชองคกฐิน  สวนในดานการศึกษาทุนสังคมท่ี

สัมพันธกับประเพณีการทอดกฐินหนุนเสริมกิจกรรมการเรียนรู   แหลงเรียนรูทองถ่ินสมัยกอนประวัติศาสตร  

บานโนนวัด พบวาการใชจารีตประเพณีการทอดกฐินครั้งนี้เปนกิจกรรมในการประชาสัมพันธและสรางความ

เขาใจในการจัดแหลงเรียนรู  ขยายกลุมคนท่ีเขามารับรูเรื่องนี้มากข้ึน  ผานกลุมหรือเครือขายผูเขารวมการ

การทอดกฐิน  อยางนอย  ๘ เครือขาย  รวมถึงนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมกาทอดกฐินกับชาวบาน   ได

เขาใจกระบวนการของการทอดกฐินในบริบทสังคมไทยและหลักการตามพระไตรปฎก    นักศึกษาสามารถ

สรางชิ้นงานเปนรายงานกิจกรรการเรียนรูไดท่ีชัดเจนข้ึน .  
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ABSTRACT 

  

 The purposes of this research were to study The Kathina Pra Rajadana 

Ceremony of Wat Marum Non Wat, to study the relation of social capital and Kathin  

Ceremony   supported learning activities of Pre-history archeological Learning center Ban 

Non Wat and to be a part of lesson Buddhism in Thailand. The  study  process  was  

qualitative participation  research.  The  collecting  and  analyzing  were  1)  documents 

study and  2)  field  study  with  participatory learning such   as  survey, discussion, focus  

group,  observation and  exchange  activities.  

The Results  of  the  study  found  that The  Kathina  Pra Rajadana Ceremony 

of Wat Marum  was done  by  1) Buddhist doctrine which was written in the Tipitaka that  

the monk  whom  allow  to receive the Kathina must dwell through the Wassa at that 

temple and know  all doctrine on Kathina 2) the rules of Thai Royal about Kathina Pra 

Rajadana Ceremony 3) regional tradition. For the  the relation of social capital and Kathina  

Ceremony supported learning activities of Pre-history archeological Learning center Ban 

Non Wat  found that this  regional tradition  can be used to communicate and to amplify 

information learning activities through all social networks. There are seven networks 

cooperated the ceremony. 

 

Key words: Kathin, Pha Kathina  Pra Rajadana, Apalokathina Social capital 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี  ดวยไดรับความอนุเคราะหจากบุคคลหลายทาน  ท่ีไดกรุณาให

ขอมูล  ใหคําปรึกษาและรวมจัดกิจกรรม  ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณพระครูประโชติชัยคุณ  เจาอาวาสวัดมะรุม และพระคุณเจาวัดมะรุมทุกรูปท่ีให

ขอมูล  เลาเรื่องวัดมะรุมและกิจกรรมการทอดกฐินและไดกรุณาใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย  

ขอขอบพระคุณพอเสถียร ขอแถมกลาง มัคคทายก ปราชญชาวบาน นายจรัส แกวกลางและนาย

สมชัย ขอเหนี่ยวกลาง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม  บานโนนวัดหมูท่ี 11 นางนวลปรางค 

แบขุนทด ผูใหญบานโนนวัด ตลอดถึงชาวบานโนนวัด บานมะรุมท่ีไมสามารถเอยนามไดท้ังหมด  ท่ีกรุณาให

ความรวมมือในการใหขอมูลและรวมกิจกรรม 

ขอขอบพระคณนางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ คุณแมประทวน คงหาญ และคณะเจาภาพการทอดผา

พระกฐินวัดมะรุมท่ีกรุณาใหความรวมมือในการใหขอมูลและใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม  

   ขอขอบคุณผูอํานวยการนพดล  ศรีจันทรนนท ผูอํานวยการโรงเรียนบานมะรุม  และคุณครูทุกคนท่ี

ใหความอนุเคราะหใหสถานท่ีดําเนินกิจกรรมนักศึกษาในการจัดงาน   

 ขอบคุณอาจารยเรขา  อินทรกําแหง  หัวหนาชุดโครงการวิจัย  และเจาหนาท่ีสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมทุกคนท่ีรวมดําเนินกิจกรรมและเก็บขอมูลการวิจัย 

 ขอบคุณนักศึกษาชมรมดอกบัวบาน  ชมรมการแสดงพ้ืนบาน(โปงลาง)  นักศึกษาสาขาพุทธศาสน

ศึกษาชั้นปท่ี ๒  ท่ีรวมโครงการศึกษาและเปนผูจัดกิจกรรมการศึกษาแบบการวิจัย 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร. ณัฐกิตติ์ อินทรสวรรค  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ผูสนับสนุนทุน

การวิจัยท่ีกอใหเกิดงานวิจัยนี้  จนทําใหผูวิจัยไดดําเนินงานจนสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคในท่ีสุด 
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๔.ขอบเขตของโครงการวิจัย ๒ 

๕.คําสําคัญของโครงการวิจัย ๒ 

๖.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๓ 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ๔ 

๑. ขอมูลบริบทวัดมะรุม ๔ 

๒. แนวคิดเก่ียวกับการทอดกฐิน ๑๔ 

๓. แนวคิดเก่ียวกับทุนสังคม/ทุนทางสังคม(Social Capital) ๒๙ 

บทท่ี ๓ ระเบียบวิธีวิจัย ๓๒ 

๑. วิธีการศึกษา ๓๒ 

๒ ขอตกลงเบื้องตน ๓๓ 

๓. กรอบแนวคิด ๓๓ 

บทท่ี ๔ ผลการศึกษา ๓๔ 
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สารบัญภาพ 

เรื่อง หนา 

ภาพท่ี ๑ แผนผังวัดมะรุม ๖ 

ภาพท่ี ๒ เจดียมัชชวิรัต  และพระสารีริกธาตุท่ีประดิษฐานภายใน ๗ 

ภาพท่ี ๓ หลวงพอหริ่ง ๘ 

ภาพท่ี ๔ หลวงตาโยยเกศคด ๙ 

ภาพท่ี ๕ หลวงพอศิลาแลง ๙ 

ภาพท่ี ๖ หลวงปูดําตาเพชร ๑๐ 

ภาพท่ี ๗ หลวงพอสมปรารถนา ๑๐ 

ภาพท่ี ๘ ภาพพระครูประโชติชัยคุณ ๑๒ 

ภาพท่ี ๙ ภาพธงสัตวประดับในตํานานกฐิน ๒๙ 

ภาพท่ี ๑๐ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๓๔ 

ภาพท่ี ๑๑ สัมภาษณพระครูประโชติชัยคุณเรื่องการทอดกฐินวัดมะรุม  ๒๕๕๖       

              วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๓๕ 

ภาพท่ี ๑๒ ประชุมรวมกับคณะครูโรงเรียนบานมะรุมเรื่องการอกคายจิตอาสา 

             บําเพ็ญประโยชน  และการรวมกิจกรรมการทอดผาพระกฐิน

พระราชทานวัดมะรุม  ๒๕๕๖  วันท่ี๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๓๕ 

ภาพท่ี ๑๓ ประชุมรวมกับคณะสงฆและชาวบานเรื่องการทอดกฐิน ๒๕๕๖  

              วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๓๕ 

ภาพท่ี ๑๔ ประชุมประเมินกิจกรรมและตรวจสอบขอมูลกับผูนําหมูบานหลัง 

              กิจกรรมทอดกฐิน ๒๕๕๖ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๓๖ 
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               และชาวบานเดินทางไปรับผาพระกฐินพระราชทาน  

              ณ กองพระราชพิธี  พระท่ีนั่งราชกิจวินิจฉัย 

๓๘ 

ภาพท่ี ๑๘ นางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ   เขารับพระราชทานผาไตร 

              ท่ีกองพระราชพิธี  ณ พระท่ีนั่งราชกิจวนิิจฉัย 

๓๙ 

ภาพท่ี ๑๙ หมายรับสั่ง    ๓๙ 
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ภาพท่ี ๒๐ องคผาพระพระกฐินพระราชทาน  วัดมะรุม ๔๐ 

ภาพท่ี ๒๑ การตกแตงสถานท่ีศาลา ๓๐๐ ปงานถวายผาพระกฐินวัดมะรุม ๔๑ 

ภาพท่ี ๒๒ กองบริวารกฐิน ๔๑ 

ภาพท่ี ๒๓ นางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานมา  

              โดยเฮลิคอปเตอรถึงวัดมะรุม เวลา ๑๐ .๑๐ น. 
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๔๒ 

ภาพท่ี ๒๕ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

               ประธานในพิธีทอดผาพระกฐิน 
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               แกภิกษุผูรับฉันทามติจากคณะสงฆ 

๔๖ 

ภาพท่ี ๒๙  พระเกจิอาจารยท่ีนิมนตมารวมพิธ ี ๔๗ 

ภาพท่ี ๓๐ คณะเจาภาพ ๔๗ 

ภาพท่ี ๓๑ คณะกํานันผูใหญบาน  และสมาชิกสภาตําบล ๔๘ 

ภาพท่ี ๓๒ ขาราชการและคณะครูจากโรงเรียนตางๆ ของตําบลพลสงคราม 

              รวมแตงกายปกติขาวงานทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม 

๔๙ 

ภาพท่ี ๓๓ นักเรียนจากโรงเรียนในตําบลมะรุมรวมแสดงดนตรีและวงโยธวาธิต ๔๙ 

ภาพท่ี ๓๔ วงดนตรีพ้ืนบาน(โปงลาง) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม    

              แสดงสมโภชกองกฐิน 

๕๐ 

ภาพท่ี ๓๕ อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา      

              รวมพิธีทอดผาพระกฐินวัดมะรุม 

๕๐ 

ภาพท่ี๓๖ นายสุชาติ พิมพพันธ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   

              ผูรับผิดชอบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

              กับคณะเจาภาพ 

 

๕๑ 



ช 

 
 

 

 

อักษรยอการอางอิงพระไตรปฎก 

อักษรยอการอางอิงพระไตรปฎกในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหา

มกุฏราช-วิทยาลัย  ๙๑ เลม  ในระบบ  CD Rom โดยใชวิธีการอางโดยระบุ   ชื่อคัมภีร .(ไทย)เลม/ขอ/หนา  

ตามลําดับ เชน  

1) วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๐ /๑๕  หมายถึง  คัมภีร  วินัยปฎก  มหาวิภังค  ภาษาไทย  เลม ๔  ขอ ๑๐ 

หนา ๑๕.  

2) ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๙/๑๖๗.  หมายถึง  คัมภีร  สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค ภาษาไทย 

เลม ๑๐ ขอ ๒๑๙ หนา ๑๖๗ 

อักษรยอพระวินัยปฏก 

วิ.มหา.   =      วินัยปฎก    มหาวิภังค     

วิ.จู.       =      วินัยปฎก    จฬูวรรค     

อักษรยอพระสุตตันตปฏก 

ขุ.ป.      =      สุตตันตปฎก     ขุททกนิกาย     ปฏิสัมภิทามรรค   

ขุ.ธรรมบท . =     สุตตันตปฎก     ขุททกนิกาย     คาถาธรรมบท 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 

บทท่ี ๑   

บทนํา 

๑.หลักการและเหตุผล 

กฐินเปนพุทธานุญาตใหพระภิกษุรับผาผืนใหมตามกาลท่ีเหมาะสม    เปนพุทธานุญาตพิเศษในเรื่อง

การรับผาของภิกษุในพุทธศาสนา   เพราะปรกติแลวพระบรมพุทธานุญาตในการจัดหาผาของพระภิกษุนั้น    

พระพุธเจาไมอนุญาตใหพระภิกษุรับและใชผาใหม    ใหใชผาเกาท่ีชาวบานท้ิงแลว  หรือผาหอศพ  เรียกวา 

“ผาบังสุกุล”  แตเม่ือมีกรณีท่ีจําเปนดังเรื่องภิกษุจากปาไฐยรัฐท่ีเดินทางมาเพ่ือเฝาพระศาสดา   ดวยระยะทาง

ท่ีไกลจึงตองพักจําพรรษาในปาตลอดฤดูฝนระหวางทาง  เม่ือออกพรรษาก็รีบเดินทางไมสามารถหาผาบังสุกุล

ปกติได  ทําใหจีวรเกาและขาด  เม่ือเขาเฝาพระพุทธองคทรงเห็น จึงเห็นควรตองอนุญาตพิเศษ  วาหลังออก

พรรษาภายใน ๑ เดือน ใหพระภิกษุรับผาผืนใหมท่ีทายกถวายได  และเรียกวา “ผากฐิน”  

(วิ.มหา (ภาษาไทย)  ๕ / ๙๕/๑๙๓.) 

ในสังคมไทยประเพณีการทอดกฐินคงเริ่มมาตั้งแตสมัยสุโขทัย  หรืออาจจะเริ่มตั้งแตสมัยทวารวดีท่ีมี

หลักฐานวาคนท่ีอาศัยในบริเวณนี้นับถือพุทธศาสนา  แตตามหลักฐานเทาท่ีปรากฏและชี้ชัดท่ีสุดของการ

ทอดกฐินในประเทศไทยคือศิลาจารึกสมัยสุโขทัย  กลาววามี การทําบุญตางๆ ในชวงเขาพรรษา  และมีการ

ทอดกฐินหลังออกพรรษา 

ในกาลตอมาจนปจจุบัน  การทอดกฐินไดเปลี่ยนแปลงท้ังเนื้อหาวัตถุประสงคและรูปแบบ  จาก

การศึกษาเบื้องตนพบวาการปรับและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา  และรูปแบบไปมากในสังคมไทย กลาวคือ   

            ๑)  ดานเนื้อหา  การทอดกฐินไมใชเปนการถวายผาใหพระภิกษุเพียงอยางเดียวแตเปนถวายปจจัย 

๔  หรืออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับพระภิกษุ  และมิใ ชเพียงแตมีวัตถุประสงคเพ่ือถวายผาเทานั้น   แตยังเปนการ

ระดมทุนเพ่ือการใดการหนึ่ง   เชน การกอสรางถาวรวัตถุ  เปนการรวมพลังของสังคมหนึ่งท่ีตองการความ

ชวยเหลือ  โดยไมตองรองบประมาณชวยเหลือจากแหลงทุนใด ๆ แตอาศัยประเพณี  วัฒนธรรม  รวมถึงความ

ไววางใจระหวางกันของชุมชน พระสงฆ  สรางสรรคข้ึนมา 

 ๒) ดานรูปแบบ    การทอดกฐินไดเปลี่ยนรูปแบบไปตามการใหความหมายและวัตถุประสงค   แม

การทอดจะมีพระบรมพุทธานุญาตเปนการเฉพาะวาตองสําเร็จอยางไร   ไมไดจําแนกรูปแบบหลายแบบ  ไมมี

กฐินราษฎร กฐินหลวง  มหากฐิน จุลกฐิน  แตเม่ือไดรับการปรับแตงตามบริบทชุมชน   ทําใหเกิดก็มีรูปแบบ

การทอดกฐินหลายลักษณะ    

การทอดกฐิน วัดมะรุม ประจําป ๒๕๕๖ เปนการทอ ดกฐินท่ีจัดเปนกรณีพิเศษ  ดวยเหตุวาเปนการ

ทอดผาพระกฐินพระราชทานในวัดราษฎร  โดยปรกตินั้นการทอดพระกฐินพระราชทานจะกระทําไดในวัด

หลวง  คือวัดท่ีมีความสําคัญและไดรับการประกาศวาเปนวัดหลวง   โดยสวนราชการ  บริษัทเอกชน  หรือ

บุคคลไดทําการขอพระราชทานบรมราชานุญาต  และขอพระราชทานผาพระกฐินจากพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว  เพ่ือทําการทอดถวายในวัดหลวง  แตกรณีการทอดกฐินวัดมะรุมนี้เกิดจากบุคคลผูเปนเจาภาพ  ได

กราบขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือทอดถวายแกวัดราษฎร   



๕๗ 
 

สําหรับชุมชนแลวแมการทอดกฐินจะเปนเรื่องปกติท่ีกระทําทุกป  แตเม่ือเปนการทอดพระกฐินพราะ

ราชทาน  ชุมชนยอมตื่นตัวมากข้ึนเปนพิเศษ  ตองการความรวมมือ กําลังแรงกายแรงใจ และการเตรียมการท่ี

ยิ่งใหญกวาปท่ีผานมาเพ่ือใหสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีมีพระมหากรุณา ธิคุณเปนลนพน

พระราชทานพระบรมราชานุญาตและพระราชทานผาพระกฐินใหแกวัดมะรุม  

ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง  ประเพณีทองถ่ินปจจุบันไดรับการอธิบายวาเปนทุนทางสังคมอยางหนึ่ง ท่ี

เปนวิถีปฏิบัติในสังคม มีความไวเนื้อเชื่อใจ มีการบริหารจัดการ  มีเครือขาย  และทุนสังคมนี้เปนพลังท่ี

ขับเคลื่อนสังคมชนบท  เปนทุนท่ีกอเกิดและพัฒนาเพ่ือใหประโยชนแกชุมชนอยางแทจริง  โดยไมตองสราง

หรือซ้ือหามาดวยมูลคาใด ๆ สามารถนําไปตอยอดสําหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ในชุมชน   

ดวยเหตุดังนั้น  การทอดกฐินวัดมะรุมป ๒๕๕ ๖  จึงเปนกิจกรรมสําคัญท่ีนาศึกษาถึงหลักธรรมและ

พระบรมพุทธานุญาตทางวินัยสงฆเรื่องกฐินและธรรมเนียมการทอดกฐินของไทย ซ่ึงหากมีการศึกษาและ

จัดการความรูเรื่องการทอดกฐิน  และถายทอดความรูความเขาใจในประเพณีนี้ใหอนุชนรุนหลังอยางถูกตองจะ

กอใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการทอดกฐิน  สามารถจะนําไปสู  การเห็นความสําคัญและให

ความสําคัญ  รักและหวงแหนประเพณีและพิธีกรรมทองถ่ิน พัฒนาสรางสรรคใหเกิดคุณคาใหยิ่งข้ึนไปอีกตาม

บริบทสังคมชุมชนท่ีเปนอยู   ซ่ึงจะเปนทุนทางสังคมในชุมชนท่ีมีพลังยิ่งข้ึน  จึงตองศึกษาและการจัดการ

ความรูประเพณีการทอดพระกฐินพระราชทานวัดมะรุมเพ่ือยกระดับคุณคาทุนทางสังคมในประเพณีวัฒนธรรม

ทองถ่ินในครั้งนี้ 

 

๒.วัตถุประสงคการวิจัย 

๑.  เพ่ือศึกษาการทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม 

๒.  เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมในประเพณีการทอดกฐินหนุนเสริมกิจกรรมการเรียนรู   แหลงเรียนรู

ทองถ่ินสมัยกอนประวัติศาสตร  บานโนนวัด ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

๓. เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชา พระพุทธศาสนาในประเทศไทย รหัสวิชา ๒๒๐๒๓๔ 

๓.คําถามการวิจัย 

๑. การทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุมมีมูลเหตุอะไรและไดดําเนินจัดกิจกรรมอยางไร 

๒. ทุนทางสังคมในประเพณีการทอดพระกฐินพระราชทานวัดมะรุมปรากฏอยางไรและสามารถหนุน

เสริมกิจกรรมการเรียนรู   แหลงเรียนรูทองถ่ินสมัยกอนประวัติศาสตร  บานโนนวัดอยางไร 

๔.ขอบเขตของโครงการวิจัย 

๔.๑ ดานพ้ืนท่ี วัดมะรุม ตําบลพลสงคราม สงคราม อําเภอโนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

       ๔.๒ ดานระยะเวลา ระหวางพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง มีนาคม ๒๕๕๗ 

๕.คําสําคัญของโครงการวิจัย 

กฐิน   หมายถึง   พิธีกรรมการทําบุญตามประเพณีอยางหนึ่งของชาวพุทธ     ท่ีมีการกําหนดเวลา

ภายใน ๑ เดือนหลังออกพรรษา 



๕๘ 
 

ผาพระกฐินพระราชทาน   หมายถึง  ผาท่ีใชในพิธีกรรมการทอดกฐินท่ีไดรับพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

การกรานกฐิน   หมายถึง พิธีกรรมของสงฆในการรับผากฐินเพ่ือมอบผาใหภิกษุนําไปตัดเย็บผาให

ถูกตองตามพระวินัย  เปนพิธีกรรมสําคัญท่ีสงฆตองสวดประกาศดวยญัตติทุติยกรรมวาจาภายในอุโบสถหรือ

สีมา   

 การจองกฐิน  หมายถึง  การแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษร หรือดวยวาจาตอทางวัดวาจะนํา

กฐินมาถวาย   เม่ือนั้นแลวแตจะตกลงกัน   แตจะตองภายในเขตเวลา ๑  เดือน ตามท่ีกําหนดในพระวินัย  

(ตั้งแตวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ถึงวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒) 

การอปโลกนกฐิน  หมายถึง  การท่ีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเสนอข้ึนในท่ีประชุมสงฆถามความเห็นชอบวา

ควรมีการกรานกฐินหรือไม  เม่ือเห็นชอบรวมกันแลวจึงหารือกันตอไปวา  ผาท่ีทําสําเร็จแลวควรถวายแกภิกษุ

รูปใด 

ทุนทางสังคม  หมายถึง  พลังสรางสรรคท่ีกอเกิดและพัฒนามาในสังคมหนึ่ง   ไดแก คานิยม  

ประเพณี  วัฒนธรรม  รวมถึงความไววางใจระหวางกันของชุมชน 

๖.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๖.๑ รูหลักธรรมและพุทธานุญาตเรื่องกฐิน 

๖.๒ รูธรรมเนียมการทอดกฐินในประเทศไทย 

๖.๓ รูรูปแบบประเพณีการทอดกฐินพระราชทานวัดมะรุมป ๒๕๕๗ 

๖.๔ รูทุนทางสังคมท่ีสัมพันธกับประเพณีการทอดกฐินวัดมะรุม 

๖.๕ ยกระดับคุณคาทุนสังคมในประเพณีทอดกฐินไปสูการหนุนเสริมกิจกรรมแหลงเรียนรูทองถ่ิน

สมัยกอนประวัติศาสตร  บานโนนวัด ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

๖.๖ เปนสวนหนึ่งของการศึกษากระบวนวิชา พระพุทธศาสนาในประเทศไทย รหัสวิชา ๒๒๐๑๒๓  

นักศึกษาสาขาพระพุทธศาสนา  ชั้นปท่ี ๑   โดยนักศึกษาจะไดศึ กษาประเพณีทองถ่ินเพ่ือเปนสวนหนึ่งของ

กิจกรรมการเรียนรูพระพุทธศาสนาของทองถ่ิน   
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บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษา “การทอดพระกฐินพระราชทาน วัดมะรุม ประจําป 2556 ” ในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือก ศึกษา
เอกสาร แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีจําเปน ในการอางอิงอธิบายปราก ฏการณการทอดผาพระ
กฐินพระราชทานและทุนสังคมท่ีสัมพันธกับการทอดพระกฐินราชทานวัดมะรุม  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวา
การอธิบายตีความ ขอมูลท่ีไดนั้นจะใกลเคียงกับ ความจริงใหมากท่ีสุด   โดยจําแนกวิเคราะหกลุมเอกสาร
ออกกเปน  3 ประเด็นดังนี้ 

1. ขอมูลบริบทวัดมะรุม 
2. แนวคิดเก่ียวกับการทอดกฐิน 
3. แนวคิดเก่ียวกับทุนสังคม/ทุนทางสังคม(Social Capital) 

 

๑. ขอมูลบริบทวัดมะรุม 

    ๑.๑ ขอมูลกายภาพท่ัวไป 

วัดมะรุม ตั้งอยูเลขท่ี ๑๔๘ หมูท่ี ๗ ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มี

เนื้อท่ี ๔๕ ไร ๒ งาน ๑๓ ตารางวา  ทิศตะวันออกติดถนนมะรุม-ดอนแฝก ทิศเหนือติดกับถนนหนองนา-พล

สงคราม  ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนบานมะรุม ทิศใตติดกับทุงนา  มีสิ่งกอตางๆ ภายในวัด ดังนี้ 

๑) กุฏิเจาอาวาส   ๑ หลัง  

๒) เรือนพักนักปฏิบัติธรรม  ๒   หลัง 

๓) พระอุโบสถ  ๑ หลัง                                                              

๔) เจดียมัชชวิรัต พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย  และประดิษฐานหลวงพอหริ่ง 

พระคูบานคูเมืองของวัดมะรุม 

๕) อุโบสถหลังเกา  มีพระประธาน คือหลวงปูดําตาเพชร  และพระพุทธรูปสําคัญอ่ืน ๆ เชน

หลวงพอศิลาแลง 

๖) รูปปนหลวงปูใหญเทพโลกอุดร 

๘) ธรรมจักรหินแกรนิต  

๙) กุฏิสงฆ ๒ หลัง 

๑๐) โรงเก็บของ   

๑๑) โรงเก็บไม  

๑๒) เมรุ  

๑๓) ศาลาเสาไม ๓๐๐ ป ประดิษฐานพระพุทธรูปใหญหลวงพอสมปรารถนา ซ่ึงเปน

พระพุทธรูปท่ีใหญท่ีสุดภายในวัด 

๑๔) พิพิธภัณฑชาวบานและคอกหมู 

๑๕) โรงครัว  

๑๖) หอฉัน  



๖๐ 
 

๑๗) หอระฆัง  

๑๘) โรงแปรรูปไม  

๑๙) อนุสาวรียยาโม  

๒๐) หองน้ํา ๒ หลัง  

๑.๒ ภูมิทัศนภายในวัด 

ทางเขาวัดจะมีอยู ๔ ทางดวยกัน  โดยมีประตูใหญหรือประตูโขงอยูดานทิศใต  ดานทิศตะวันนออกมี 

๒ ประตู   และประตูดานานทิศตะวันตกท่ีมาจากโรงเรียนบานมะรุม 

เม่ือเขาประตูใหญดานทิศใต  เขามาจะมีสระน้ําใหญสองฝง และขางทางจะมีเสาไฟท่ีสวยงามอยูขางๆ 

ทาง ผานสระน้ําเขามาทางดานซายมือจะเปนอนุสาวรียยาโม ทางขวาจะเปนกุฏิเจาอาวาสและเรือนพักนัก

ปฏิบัติธรรม  หลังอนุสาวรียยาโมมีไมตะเคียน ทองตกน้ํามันอยูหนึ่งคู  เปนไมตะคียนใหญเกาหาดูยาก ถัดกุฏิ

เจาอาวาสไปทิศเหนือเปนอุโบสถ ใหมและเจดียมัชชวิรัต   สถานแหงนี้ เปนท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จาก

ประเทศอินเดีย  

ทางเขาท่ีดานตะวันออก  ๒ ประตู  ประตูดานทิศใตเขาไประหวางพระอุโบสถกับเจดียมัชชวิรัต และ

ประตูดานทิศเหนือจะมีซุมประตูไมท้ังตนสวยงาม เขามาจะเจอรูปปนหลวงปูใหญเทพโลกอุดรดานซายมือ  

และขางหลังรูปปนจะเปนกุฏิและอุโบสถหลังเกา มีพระประธานหลวงพอศิลาแลงเปนหินศิลา , หลวงปูดําตา

เพชร เปนพระประธานคูกับหลวงพอศิลา ประจําอุโบสถวัดมะรุมตั้งแตเดิมโดยตาทานเปนเพชร  ดานขาง

อุโบสถเกาจะเปนรูปปนธรรมจักรหินแกรนิตขนาดใหญ 

ทางเขาท่ีลัดจากโรงเรียนบานมะรุมเดินเลาะขางๆ สระน้ํามา จะเปนหอระฆังถัดจากหอระฆังเปนหอ

ฉันโรงครัวและศาลา ๓๐๐ ป ในศาลา ๓๐๐ ป มีพระพุทธรูปใหญหลวงพอสมปรารถนา ซ่ึงเปนพระพุทธรูปท่ี

ใหญท่ีสุดภายในวัดเปนพระประธานประดิษฐานอยู  ถัดจากศาลา ๓๐๐ ป  ไปทางทิศเหนือนั้นเปนสวนปา

ปฏิบัติธรรม   เปนปาท่ี ปลูกใหม   ในอนาคตจะตองเปนปาท่ีสวยงามและรมรื่นนาอยู สมกับเปนสวนปฏิบัติ

ธรรม 
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ภาพท่ี ๑ แผนผังวัดมะรุม 

 

 

 

 



๖๒ 
 
 

๑.๓ จุดเดน/ส่ิงสําคัญภายในวัด 

วัดมะรุมนี้ถึงจะอยูในเขตท่ีไมคอยเจริญเทาไรแตก็ยังเปนวัดท่ีมีพุทธศาสนิกชนมาทําบุญเปน

จํานวนมาก   ดวยชื่อเสียงของหลวงพอหริ่ง  พระพุทธรูปสําคัญของวัด  ท้ังยังเปนวัดท่ีเกาแกสรางครั้งสมัย

อยุธยา  มีจุดเดนและสิ่งสําคัญภายในหลายอยาง เชน   

เจดียมัชชวิรัต 

เจดียมัชชวิรัต  สรางเมือ พ.ศ. ๒๕๓๖ สมัยหลวงพออาย ง สิ้นงบประมาณ ๓ ,๗๘๔,๖๒๕ บาท 

บนเจดียสถานแหงนี้ ไดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย   โดยคุณปูมาก ศรีรัตน นํามาถวาย  

 

 
ภาพท่ี ๒ เจดียมัชวิรัต  และพระสารีริกธาตุท่ีประดิษฐานภายใน 

 

หลวงพอหริ่ง 

          หลวงพอหริ่งเปนพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ขนาดหนาตัก  ๑ คืบ  เปนพระพุทธเกาแกท่ี

ชาวบานใหความเคารพมาก  สํานวนบรรยายของพอเสถียร ขอแถมกลาง มัคทายกวัดท่ีเขียนประวัติของหลวง

พอหริ่งกลาววา  “หลวงพอหริ่ง มีความศักดิ์สิทธอิทธิฤทธิ์สุดท่ีจะกลาวอางใหจบสิ้นลงได  ผูคนตางศรัทธา

เลื่อมใสมากราบไหวขอพรอยูไมเวนวัน  ซ่ึงหลวงพอหริ่งสามารถดลบันดาลใหทานท้ังหลายผูกราบไหวดวยใจ

ศรัทธาสมเจตนาท่ัวหนากัน  ท่ีสําคัญท่ีสุดคือการอธิษฐานเลิกเหลา โดยแตละปจะมีผูมาตั้งสัจจะอธิษฐานเลิก

เหลา  แลวดื่มนํามนตท่ีมีการนําหลวงพอหริ่งลงไปแช   เรียก “น้ํามนตหลวงพอหริ่ง” สามารถเลิกเหลาได

จํานวนนบัรอยราย” (เสถียร ขอแถมกลาง. ๒๕๕๐.หนา ๑๙) 

          ประวัติหลวงพอหริ่ง   ตามการบันทึกของพอเสถียร ขอแถมกลาง  ไวยาวัจกรและมัคคทายกวัดมะรุม 

บันทึกเอาไววา 

     “...ตามคําบอกเลาของปู ยา ตา ยาย หลายตอหลายคน โดยจะขอเอยนาม

เฉพาะบุคคลท่ีมีอายุมากท่ีสุดชวงนั้น คือ ปูเท่ียง จงเพ็งกลาง อดีตผูใหญบานมะรุม ๒ 



๖๓ 
 

สมัย ซ่ึงชวงนั้นทานมีอายุ ๙๕ ป สัมภาษณเม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ สุขภาพ

แข็งแรงดี ทานไดเสียชีวิตไปเม่ือวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๔๙ รวมอายุได ๙๗ ป ทานเกิดป 

พ.ศ. ๒๔๕๒ โดยไดเลาวา เม่ือประมาณอายุได ๑๖–๑๗ ป ไดมีชาวเผากุลากลุมหนึ่งซ่ึง

อาศัยอยูทางภาคอีสานตอนบน ไดลงมาคาขายเครื่องเงิน และมาขอพักอาศัยท่ีศาลาวัด

มะรุมอยูหลายวัน เพ่ือขายสินคาดวยการหาบ หลังจากคาขายอยูพอประมาณแลวก็ออก

เดินทางตอไปโดยมิไดสั่งลา วันนั้นหลวงพออน พรอมดวยพระลูกวัดออกบิณฑบาต

ตามปกติเม่ือมาถึงวัดก็ทําภัตกิจพิจารณาภัตตาหาร แตไมรูดวยเหตุผลกลใด วันนั้นหลวง

พออน และพระภิกษุสามเณร ไมสามารถเปดฝาบาตรไดเลย ประจวบกับพวกกุลาก็ได

ออกจากวัดไปแลว กรรมใดใครกอ กรรมนั้นก็ยอมสนอง วันๆนั้นพวกกุลาก็ขายของไมได

สักบาทเลย แมหาบคอนท่ีอยูบนบา ก็วางไมลงเชนกัน เม่ือเหตุการณเปนเชนนั้น พวก

กุลาจึงไดกลับมาหาหลวงพออีกครั้ง และทําการขอขมาหลวงพอก็ใหอภัยทุกประการ 

จากนั้นท้ังสองฝายก็ไดแลกเปลี่ยนคาถาอาคมซ่ึงกันและกัน และหนึ่งในนั้น ท่ีชาวกุลา

ยินยอมพรอมใจ ก็ไดถวายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ท่ีนําติดตัวไปดวยทุกครั้ง   นามวาหลวง 

“พอกริ่ง” ราวป พ.ศ. ๒๔๖๗  

         ท่ีไดนามวา  “หลวงพอกริ่ง ” เพราะเวลาเขยาจะมีเสียงดังกริ่งๆ แตปจจุบัน คน

มักจะเรียกทานวา “หลวงพอหริ่ง”.  

(เสถียร ขอแถมกลาง. ๒๕๕๐.หนา ๒๐ ) 

 

 
ภาพท่ี ๓ หลวงพอหริ่ง 

 

 

 

 

หลวงตาโยยเกศคด  



๖๔ 
 

พระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาดหนาตัก ๑ ศอก ไมทราบความเปนมา  แตเปนพระพุทธรูปเกาแกของ

วัด   เปนองคพระท่ีชาวบานเชื่อวาเปนอนุสติเพ่ือสอนสั่งใหรูชั่วดี  เสริมหรือทดแทนหลวงพอหริ่ง 

 
ภาพท่ี ๔ หลวงตาโยยเกศคด 

หลวงพอศิลาแลง   

หลวงพอศิลาแลงเปนหินศิลาปางสมาธิในซุมเรือนแกว ขนดหนาตัก ประมาณ ๑ คืบ ไมทราบประวัติ

ความเปนมาประดิษฐานในอุโบสถหลังเกา 

 
ภาพท่ี ๕ หลวงพอศิลาแลง 

 

 

 

 

 

หลวงปูดําตาเพชร 



๖๕ 
 

หลวงปูดําตาเพชรเปนพระพุทธรูปปางมาวิชัยในซุมเรือนแกว   เปนพระประธานในอุโบสถหลังเกาวัด

มะรุมตั้งแตเดิม  มีตาหรือจักษุแวววาวเหมือนเพชร  จึงเรียกหลวงปูดําตาเพชร 

 

 
ภาพท่ี ๖ หลวงปูดําตาเพชร 

 

หลวงพอสมปรารถนา  

เปนพระประธานในศาลาไม ๓๐๐ ป ประจําอุโบสถวัดมะรุมตั้งแตเดิม ตาทานเปนเพชร หลวงพอหริ่ง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องคท่ีนํามาประกอบพิธีสาบานตน 

 
ภาพท่ี ๗ หลวงพอสมปรารถนา 

 



๖๖ 
 

พระพุทธรูปท่ีกลาวมานี้ ลวนเปนพระพุทธรูปท่ีทรงคุณคาและความศักดิ์สิทธิ์   เปนท่ีเคารพสักการะ

อยางยิ่งแกชาวบาน  

๑.๔ ประวัติความเปนมาของวัดมะรุม 

       วัดมะรุมคาดวาไดกอตั้งข้ึนสมัยพระเจาทรงธรรม กษัตริยองคท่ี ๒๑ แหงกรุงศรีอยุธยา   ซ่ึงพระ

เจาทรงธรรมทรงครองราชยอยู ๘ ป  (ประมาณ พ.ศ. ๒๑๖๓–พ.ศ.๒๑๗๑ ) หลักฐานการไดวิสุงคามสีมาแสดง

วาไดรับการจัดตั้งเปนวัดวิสุงคามสีมาเม่ือป พ.ศ.๒๑๖๙   พระอุโบสถสรางข้ึน พ.ศ. ๒๒๒๔ และทําการ

ผูกพัทธสีมา เม่ือ พ.ศ. ๒๒๓๐ ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช กษัตริยองคท่ี ๒๗ แหงกรุงศรีอยุธยา 

พระองคทรงครองราชยอยู ๓๒ ป (พ.ศ. ๒๑๙๙– ร.ศ. ๒๒๓๑)  แตตอมาอุโบสถหลังเกาได ชํารุดทรุดโทรม วัด

จึงไดสรางพระอุโบสถหลังใหม  และไดทําการ บูรณะพระอุโบสถหลังเกานี้เปนวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป

สําคัญของวัด  

        พระอุโบสถหลังใหมสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๒ สิ้นการกอสราง จํานวน ๔ ลานบาทเศษ และทํา

การผูกพัทธสีมา วันท่ี ๒๙ ม.ค.-๖ ก.พ.๒๕๓๘  รวม ๙ วัน ๙ คืน โดยมีพระครูธีรธรรมพิทักษ (อาย ธมฺมธีโร) 

เปนเจาอาวาส และเจาคณะตําบลพลสงคราม  

        เม่ือผูกพัทธสีมาแลว หลวงพออาย ก็ไดกอสรางสถานีอนามัยมอบใหชุมชนหนึ่งหลัง สิ้น

งบประมาณ นับลานบาท ตอจากนั้นก็ได กอสรางเจดียมัช ชวิรัตข้ึนอีก ๑ หลัง สิ้นงบประมาณ ๓ ,๗๘๔,๖๒๕ 

บาท บนเจดียสถานแหงนี้ ไดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย คุณปูมาก ศรีรัตน นํามาถวาย นับ

แตนั้นก็ไดจัดงานปฏิธรรมไหวพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือน ๓ มาฆบูชาทุกป 

       รายนามเจาอาวาสในอดีต  ไมปรากฏหลักฐานแนชัดนัก สามารถนับและระบุชื่อของอดีตเจา

อาวาสตั้งแตหลวงพออนเปนตนมา   จํานวน ๑๗ รูป  แตคนเกาๆเลาวามีอยูกอนนั้น ๒ องค แตไมทราบนาม

ฉายา   ลําดับเจาอาวาสวัดมะรุม   

      รายนามอดีตเจาอาวาสวัดมะรุม  ตั้งแตหลวงพออน  มีดังนี้ 

๑. หลวงพออน 

๒. หลวงพอนาค 

๓. หลวงพออินทร 

๔. หลวงพอทอง 

๕. หลวงพอกลม 

๖. หลวงพอเลื่อน 

๗.หลวงพอแดง 

๘. หลวงพอดัด 

๙. หลวงพอกรึก 

๑๐.หลวงพอแกว 

๑๑.หลวงพอมาก โอวาทกาโม 

๑๒.หลวงพอวัน ปุสสเทโว 



๖๗ 
 

๑๓. พระอาจารยศรีนวล ฉันทโก 

๑๔. พระอธิการแจง ศิลคุโณ 

๑๕.พระครูธีธรรมพิทักษ (อาย ธฺมมธีโร) พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๔  

๑๖.พระอธิการเชย โชติโก พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ 

๑๗.พระครูประโชติชัยคุณ (แตง จันทโชโต) พ.ศ. ๒๕๔๙- ปจจุบัน พระอุปชฌาย 

๑.๕ จํานวนพระภิกษุ สามเณร  อุบากสิกา(ชี) จําพรรษาวัดมะรุม  ป ๒๕๕๗ 

      มีพระภิกษุจําพรรษา ป ๒๕๕๖ จํานวน  ๑๑ รูป  โดยมีพระครูประโชติชัยคุณเปนเจาอาวาส  

ผูปกครอง 

        

 

 
ภาพท่ี ๘  ภาพพระครูประโชติชัยคุณ 

 

๑.๖ ปาฏิหาริยและเรื่องเลาของวัดมะรุม 

๑) ปาฏิหาริยของหลวงปูดําตาเพชร พระประธานของพระอุโบสถหลังเกา  มีเรื่องเลาถึงความนา

อัศจรรยเกิดข้ึนวา  ครั้งหนึ่งมีตนโพธิ์ขนาดใหญอยูใกลกับพระอุโบสถ  ถูกลมพัดโคนลมลงแตไมถูก พระอุโบสถ  

เกิดอัศจรรยแกผูพบเห็น   บางครั้งคนท่ีเขาไปในพระอุโบสถแลวไมเคารพไหวทานคนๆ นั้นถึงกับลมลงชักดิ้น

ชักงอ  ในยามคํ่าคืนยิ่งไมมีใครกลาเดินหนาโบสถเลย  เพราะมีเสาพระอุโบสถท่ีเปนไมตะเคียนคูหนึ่ง ชาวบาน

เรียกเสานางตะเคียนตกน้ํามันอยูหนึ่งคู  เปนเสาใหญไมเกาหาดูยากฯ 

๒) อัศจรรยพระบรมสารีริกธาตุ  ในชวงปป พ.ศ. ๒๕๕๐ ,๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ พระบรม

สารีริกธาตุ ไดเกิดปรากฏการณฉับพลันรังสี เปลงรัศมีโชติชวงชัชวาลบนยอดเจดียสถาน สวางไสว ไปท่ัว

บริเวณ มีผูพบเห็นในป ๒๕๕๐ คือ คุณแมดี ขอแถมกลาง และ นายจรัส แกวกลาง  

คุณแมดีทานเลาดวยความปลาบปลื้มยินดีวา พอแมยกนาใหเปนทุงสองทุง ยังไมปลื้มใจเทาได

พบเห็นพระสารีริกธาตุ เปนความรูสึกท่ีมิอาจ เปรียบเทียบไดกับทรัพยภายนอก ดวยประการท้ังปวงฯ เปนสิ่ง

ท่ีรูไดเฉพาะตนจริงๆ  
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ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูท่ีไดพบเห็น คือ คุณพอโอน ขอมีกลาง ในลักษณะเดียวกันกับคุณแมดี ไดพบ

เห็นและอีกสวนหนึ่งท่ีผูปฏิบัติธรรมไดพบเห็นเปนอัศจรรยใจก็คือ วันปฏิบัติธรรมประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ พระ

บรมสารีริกธาตุ ไดเสด็จมาเกือบเต็มผอบ  ไวยาวัจกรเสถียร จึงปรึกษานักปฏิบัติธรรมวา เรานาจะไปบูชาผอบ

ใบใหม มาใสพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นจึงไดไปบูชาผอบใบใหมมา เพ่ือทําการบรรจุพระธาตุ ขณะท่ีพระครู

ประโชติชัยคุณ เจาอาวาสวัดมะรุม กําลังเตรียมการบรรจุพระธาตุ ซ่ึงไดแกหอกระดาษท่ีหุมผอบออกทันใดนั้น 

ก็เกิดเสียงดังกึกกองกัมปนาท นักปฏิบัติธรรมท่ีกําลังสวดบทพระพุทธเจาชนะมาร ก็พากันตกอกตกใจหยุดสวด

มนตไปชั่วขณะ  เปนเวลาเดียวกับท่ีพระครูไดแกหอภาชนะออกพอดี ปรากฏวาในผอบนั้น มีพระธาตุเสด็จเขา

ไปอยูแลว ๕ พระองค เกิดความสะเท้ินสะทานหวั่นไหว ใหแกไวยาวัจกรเสถียรเปนอยางยิ่ง สิ่งท่ีปรากฏอยู

ตรงหนาภาชนะผอบนี้ เปนของใหม ไดบูชามากับมือยังถือไวใหเขาหอก็ไมมีอะไร แตไฉนพระบรมสารีริกธาตุ 

ทานเสด็จเขาเองเชนนี้ ผูท่ีปฏิบัติธรรม ตางพากันเกิดอัศจรรยใจเปนการใหญ และไดสวดบทสรรเสริญพระ

พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จนการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เสร็จสิ้นในปนั้น และการปฏิบัตธิรรมประจําป 

๒๕๕๒ วันเพ็ญเดือน ๓ พระบรมสารีริกธาตุ ก็ไดเกิดปรากฏการณในหมูนักปฏิบัติธรรม เวลา ๑๕.๓๐ น เสียง

สัญญานฆองไดดังกึกกอง(เสียงทิพย) ณ สถานท่ีปฏิบัติธรรมเปนเวลาเดียวกับนักปฏิบัติธรรมกําลังนั่งสมาธิอยู

ในชวง สุดทาย ของการปฏิบัติธรรมในวันสุดทา เพ่ือเปนการอัญเชิญเสด็จกลับพระบรมสารีริกธาตุ ข้ึนไปสู

ประดิษฐานบนเจดียสถานชั้นท่ี ๖ โดยไดกําหนดเวลาไวใหเขาสูท่ีประชุม ๑๖๐๐ น. แตเสียงอาณัติสัญญาณก็

ดังข้ึนกอนเวลา คณะผูปฏิบัติธรรมตางพากันรีบมา ณ ท่ีประชุม แตเม่ือสอบถามกันและกันแลว ก็หาผูตีฆอง

ไมได แมคนงานท่ีทํางานอยูใกลๆ กับฆอง ก็บอกวาไมมีใครตีฆองดวยประการใดๆ ยังความอัศจรรยใจแกผู

ปฏิบัติธรรมยิ่งนัก  

๓) ปาฏิหาริยหลวงพอหริ่ง  หลวงพอหริ่งเปนพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย มีความศักดิ์สิทธ

อิทธิฤทธิ์สุดท่ีจะกลาวอางใหจบสิ้นลงได ผูคนตางศรัทธาเลื่อมใสมากราบไหว ขอพรอยูไมเวนวัน หลวงพอหริ่ง 

สามารถดลบันดาลใหทานท้ังหลาย ผูกราบไหวดวยใจศรัทธาสมเจตนาท่ัวหนากัน ครั้งหนึ่งนายเผด็จ แกวหอม 

บานหนอง ไดนําสลากกินแบงรัฐบาล งวดประจําวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ มาใหหลวงพอเหยียบให โดย

อธิษฐานจิตไววา ถาผมนายเผด็จ แกวหอม ถูกรางวัลท่ี ๑ จะขอบวชถวายหลวงพอ ๑ ป และถวายปจจัย 

กอสรางกุฏิสงฆหลังใหม จํานวน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท ปรากฏวาหมายเลขท่ีออก  ตรงตามนั้นทุกประการ นาย

เผด็จก็ไดทําตามคําปฏิญาณนั้นทุกประการเชนกันฯ 

ครั้งหนึ่งมีโจรมาปลนในหมูบาน  ขณะกําลังจะเขาปลนฝนก็ตกอยางหนัก  พวกโจรไมสามารถ

ปลนไดจึงพากันหลบหนีไปกอน เพ่ือรอจังหวะเขาปลนใหม แตเหตุการณ ก็ไมอํานวยอีกเชนเคย พวกโจรจึงพา

กันเดินทางกลับบาน แตไมสามารถกลับบานได โดยไปหลงอยูหลังวัด จึงถูกชาวบานรอบจับไวไดและทุบตี

จนถึงแกความตาย ในสมัยกํานันราตรี ทองมาลัย ดวยเหตุนี้ ประชาชนคนท้ังหลายตางก็พากันโจดขานวาเปน

ดวยอํานาจหลวงพอหริ่งศักดิ์สิทธิ์เปนแน จึงทําใหพวกโจรกลับบานไมถูก 

ครั้งหนึ่งพวกหัวขโมย ไดพากันมาลักเครื่องปนไฟวัด โดยจอดรถไวระยะท่ี หางไกลออกไป แลว

พากันหามเครื่องปนไฟไป สิ้นระยะทางประมาณ ๗ เสน แตเม่ือไปถึงแลว รถยนตไมสามารถติดเครื่องได พวก

หัวขโมยจึงพากันท้ิงเครื่องปนไฟไว แลวเข็นไปเฉพาะรถยนต 
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เรื่องราวความมหัศจรรยในองคหลวงพอหริ่ง ยังมีอีกมากมายหลายหลวงนัก ไมวาจะเปนการขอ

เลิกเหลาตอหนาหลวงพอ ขอหยุดการพนัน ๓ ป ๕ ป สามีภรรยาดื่มน้ําซ่ือตรงตอกัน ตลอดท้ังสาบานลงสมัคร

ผูใหญ กํานัน ส.ท, ส.ข.,อ บ ต.,บริษัทหางรานพนักงาน อธิษฐานของหายแลวไดคืน ตางๆนาๆ เหลานี้ มีอยูใน

องคคุณความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอหริ่งจริงๆ ชายหญิงสามารถอธิษฐานจิตไดดวยตัวเอง เพงถึงกระแสจิต 

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอหริ่งจริงๆ มีความศรัทธาเชื่อม่ันในตัวทาน ขอใหทานไดชวยความเจ็บปวยไมสบาย

ตางๆนานา ในตัวเรา อันตัวเราคือภาชนะท่ีจะเขาไปตอเชื่อม หากเราบริสุทธิ์ดวยกายวาจาใจ หากเราไมมี

บาปกรรมจนเกินไป ยอมสัมฤทธิ์ผล อยางแนนอน ไมเชนนั้นคงไมมีผูคนพากันมากราบไหวบูชา ขอพรหลวง

พอหริ่ง เปนจํานวนมาก เชนปจจุบันนี้ คนท่ีคิดดีทําดี หลวงพอยอมรูและเขาใจ ทานก็ใหศีล ใหพรสมความ

ปรารถนาทุกประการ 

สวนคนท่ีฝาฝนคําสาบานหรือทําในสิ่งไมดี ยอมมีอันเปนไปตางๆนานา บางครั้งบุคคลท่ีทํา

ความผิดแลว เกิดสํานึกไดก็มาขอขมา หลวงพอก็ใหอภัย บางคนถึงกับมาตายท่ีวัดก็เคยมี ดวยคําสาบานของ

ตนเอง ท่ีไดกลาวไวตอหนาหลวงพอ วาถาหากหลวงพอศักดิ์สิทธิ์จริง ขอใหผมกลับมาตายตอหนาหลวงพอดวย

เถิด คนๆ นั้นก็กลับมาตายตอหนาหลวงพอจริงๆ เปนสิ่งท่ีอภัยไมได ถาใครจะมาทาทายลบหลูดูถูกคุณทาน

เชนนี้ ดวยเหตุนี้ผูคนท้ังหลาย ตางชอบใจในองคคุณความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอหริ่ง  

  

๒. แนวคิดเกี่ยวกับการทอดกฐิน 

๒.๑ ความหมายความเปนมาของกฐิน  และพระบรมพุทธานุญาต 

๒.๑.๒ ความหมายและความเปนมาของกฐินกฐิน  ตามศัพท  แปลวา ไมสะดึง   หมายถึง

โครงไมท่ีใชสําหรับการขึงผาใหตึงเวลาเย็บผา  เพ่ือใหสามารถเย็บไดงายสะดวกข้ึน  

 การทอดกฐินหรือการถวายผากฐิน   เปนการถวายทานท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตท่ีเปน

กาลทาน  คือ ทานท่ีมีกําหนดเวลาจํากัด  และกําหนดไววาใหกรานกฐินคือการรับผาเปนการสงฆ  คือเปนสังฆ

กรรมหรือพิธีกรรมของสงฆ   ในระยะเวลาสําหรับกรานกฐินนั้นกําหนดไวตั้งแตภายใน ๑ เดือนหลังวันออก

พรรษา คือ ตั้งแตวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑  ถึงวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน   ๑๒ 

ความเปนมาของพุทธานุญาตนั้นปรากฏในคัมภีรพระวินัยปฎก  มหาวัคค เรื่อง กฐินขันธกะ 

หมวดวาดวยกฐิน ความวา  

   “สมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ

บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี . ครั้งนั้น ภิกษุปาไฐยรัฐจํานวน  ๓๐ รูป ลวนถือ

อารัญญิกธุดงคบิณฑปาติกธุดงค  และเตจีวริกธุดงคเดินทางไปพระนครสาวัตถีเพ่ือเฝา

พระผูมีพระภาค เม่ือจวนถึงวันเขาพรรษา ไมสามารถจะเดินทางใหทันวันเขาพรรษาใน

พระนครสาวัตถี จึงจาํพรรษา ณ เมืองสาเกต ในระหวางทาง  ภิกษุเหลานั้นจําพรรษามี

ใจรัญจวนวา  พระผูมีพระภาคประทับอยูใกลๆ  เรา ระยะทางหางเพียง  ๖ โยชน แต

พวกเราก็ไมไดเฝาพระองค ครั้นลวงไตรมาส ภิกษุเหลานั้นออกพรรษาทําปวารณาเสร็จ

แลว เม่ือฝนยังตกชุก  พ้ืนภูมิภาคเต็มไปดวยน้ํา  เปนหลมเลนมีจีวรชุมชื้นดวยน้ํา  
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ลําบากกาย เดินทางไปถึงพระนครสาวัตถี  พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  

เขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. 

 การท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย

นั่นเปนพุทธประเพณี. 

 ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอยัง

พอทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ  พวกเธอเปนผูพรอมเพรียงกัน  รวมใจกัน 

ไมวิวาทกันจําพรรษาเปนผาสุกและไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ? 

 ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา  พวกขาพระพุทธเจายังพอทนได  พอยังอัตภาพให

เปนไปไดพระพุทธเจาขา อนึ่ง ขาพระพุทธเจาท้ังหลายเปนผูพรอมเพรียงกัน  รวมใจกัน 

ไมวิวาทกัน จําพรรษาเปนผาสุก  และไมลําบากดวยบิณฑบาต  พระพุทธเจาขา  พวก

ขาพระพุทธเจาในชุมนุมนี้เปนภิกษุปาไฐยรัฐจํานวน  ๓๐ รูป เดินทางมาพระนครสาวัต

ถี เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค  เม่ือจวนถึงวันเขาพรรษา  ไมสามารถจะเดินทางใหทันวัน

เขาพรรษาในพระนครสาวัตถี  จึงจาํพรรษา  ณ เมืองสาเกต  ในระหวางทาง  พวก

ขาพระพุทธเจานั้นจําพรรษามีใจรัญจวนวา  พระผูมีพระภาคประทับอยูใกลๆ  เรา 

ระยะทางหางเพียง  ๖ โยชน แตพวกเราก็ไมไดเฝาพระผูมีพระภาค  ครั้นลวงไตรมาส  

พวกขาพระพุทธเจาออกพรรษาทําปวารณาเสร็จแลว  เม่ือฝนยังตกชุก  พ้ืนภูมิภาคเต็ม

ไปดวยน้ํา เปนหลมเลน มีจีวรชุมชื้นดวยน้ํา ลําบากกาย เดินทางมา พระพุทธเจาขา. 

ลําดับนั้นพระผูมีพระภาค  ทรงทําธรรมมีกถา  ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  ใน

เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา  

ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุท้ังหลายผูจําพรรษาแลวไดกรานกฐิน.. ” 

(พระไตรปฎก (ภาษาไทย) ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระวินัยปฎก  เลมท่ี  ๕ 

มหาวรรค ภาค ๒  ขอ ๙๕  หนา ๑๙๓)   

 กฐินจึงเปนพุทธานุญาตใหพระภิกษุรับผาผืนใหม ท่ีมีตนเคาเรื่องมาจากเรื่องนี้ เปนพุทธา

นุญาตพิเศษในเรื่องการรับผาของภิกษุในพุทธศาสนา   เพราะปรกติแลวมีพระบรมพุทธานุญาตในการจัดหาผา

ของพระภิกษุนั้น    เดิมนั้นพระพุธเจาไมอนุญาตใหพระภิกษุรับและใชผาใหม    ใหใชผาเกาท่ีชาวบานท้ิงแลว  

หรือผาหอศพ  เรียกวา “ผาบังสุกุล” แตเม่ือมีกรณีท่ีจําเปนดังเรื่องภิกษุจากปาไฐยรัฐตองพักจําพรรษาตลอด

ฤดูฝน  เม่ือออกพรรษาก็รีบเดินทางไมสามารถหาผาบังสุกุลปกติได  ทําใหจีวรเกาขาด  จึงเห็นควรตอง

อนุญาตพิเศษเรงดวน   โดยท่ัวไปผากฐินจะไมเจาะจงใหผาแกพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  สุดแตสงฆจะมีการมอบ

ฉันทานุมัติในท่ีประชุมใหภิกษุผูรูธรรมสามารถกระทํากรานกฐินได  

 

 

    ๒.๑.๒ ผากฐินและผูถวาย 
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             ผาท่ีจะนํามาเปนผากฐินนั้นตองสามารถตัดเย็บใหเปนผาท่ีสมบูรณผืนใดผืนหนึ่ง  คือ ๑) 

สังฆาฏิ ผาหมซอน ๒)อุตราสงฆ  ผาจีวร ๓) อันตราวาสก ผาสบงหรือผานุง หาไมแลวถือวาไมสามารถกราน

กฐินได ผาท่ีนํามาใชเปนผากฐินนั้นสามมารถใชไดท้ังผาใหม  ผาเกา  ผาเทียมใหม  หรือผาบังสุกลก 

       ตามคัมภีรวินัย  ปริวารอนุญาตใหใชผา  ๖ ชนิดเปนผากฐิน คือ  

1) ผาทําดวยเปลือกไม 

2) ผาทําดวยฝาย 

3) ผาทําดวยไหม 

4) ผาทําดวยขนสัตว 

5) ผาทําดวยปาน 

6) ผาทําดวยสัมภาระเจือกัน 

(พระไตรปฎก (ภาษาไทย) ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระวินัยปฎก  เลมท่ี ๕ มหาวรรค ภาค ๒  ขอ 

๑๑๔๐  หนา ๗๓๖)   

      ไมมีขอกําหนดพิเศษในการกําหนดวาผูใดตองถวายผากฐิน   ผูท่ีสามารถถวายผากฐินไดนั้น

จะเปนบุคคลใดบุคลหนึ่งหรือแมแตเทวดาก็ได (พระไตรปฎก (ภาษาไทย) ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระวินัย

ปฎก เลมท่ี ๕ มหาวรรค ภาค ๒  ขอ ๑๒๗  หนา ๒๓๐)   

๒.๑.๓ การกรานกฐินคุณสมบัติของภิษุผูกรานกฐิน 

           การกรานกฐิน  คือ การทําพิธีกรรมของสงฆในการรับผากฐิน  เปนพิธีกรรมสําคัญท่ีสงฆ

ตองสวดประกาศดวยญัตติทุติยกรรมวาจาคือ ประกาศ  ๒ รอบภายในอุโบสถหรือสีมา  ในทามกลางสงฆถึงผา

ท่ีจะมอบใหภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนําผาไปตัดเย็บ ยอม และทําวินัยกรรมในการใชผาใหถูกตองกรานกฐิน   

     โดยผูท่ีมีสิทธิในการกรานกฐินคือ  สหธรรมิก ๕  ไดแก  ภิกษุ  ภิกษุณี  สิกขมานา  

สามเณร   สามเณรี  โดยมีการพิจารณาอยางรอบคอบถึงความจําเปนและคุณสมบัติของผูจะรับผากฐิน       

คุณสมบัติของภิกษุผูกรานกฐินนั้น   มีคุณสมบัติเบื้องตน ๒ ประการ คือ   

    ๑) ตองเปนผูจําพรรษาครบถวน ๓ เดือนในวัดนั้น   

    ๒) สามารถกรานกฐินไดถูกตอง  ซ่ึงคัมภีรวินัยปฎก  ปริวารไดแสดงคุณสมบัติผูกรานกฐิน

ไว  ๘ ประการคือ 

(1) รูบุพกรณ  คือ ๑)ซักผา ๒) กะผา๓) ตัดผา ๔) เนาผา ๕)เย็บผา ๖) ยอมผา ๗)ทํากัป

ปะ ๘) พินทุ 

(2) รูการถอนผา  หมายถึงเมือจะรับผาใหมตองถอนผาเกากอน 

(3) รูการอธิษฐานผา หมายถึง การอธิษฐานวาจะใชผาผืนใหม 

(4) รูการกราน  คือ การรับผาใหมมาทําการซัก  เย็บ ยอม 

(5) รูมาติกา คือ หลักแหงการเดาะของกฐิน 

(6) รูปลิโพธ  คือ สิ่งท่ีมีความเก่ียวของกับกฐิน ๒ ประการ คือ ๑)อาวาสปลิโพธ  ๒) 

จีวรปลิโพธ 
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(7) รูการเดาะกฐิน  คือ การสิ้นสุดของการกรานกฐิน  ๗  

(8) รูอานิสงส คือ ผลประโยชนท่ีจะไดรับจาการไดกรานกฐิน ๕ 

 (วิ.มหา.(ภาษาไทย) /๑๐/ ๑๑๔๒/๗๓๗) 

๒.๑.๔ คําประกาศกรานกฐิน  

        การกรานกฐินตองมีการสวดประกาศดวยดวยญัตติทุติยกรรมวาจา    วาดังนี้ 

          “ทานเจาขา     ขอสงฆจงฟงขาเจา    ผากฐินผืนนั้นเกิดแลวแกสงฆ   ถา

ความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงใหผากฐินผืนนี้  แกภิกษุมีชื่อนี้   เพ่ือ

กรานกฐิน  นี้เปนญัตติ. 

           ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงฟงขาพเจา    ผากฐินผืนนี้เกิดแลวแกสงฆ   

สงฆใหผากฐินผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้    เพ่ือกรานกฐิน    การใหผากฐินผืนนี้แกภิกษุมี

ชื่อนี้  เพ่ือกรานกฐิน   ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   

ทานผูนั้นพึงพูด. 

           ผากฐินผืนนี้    สงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้     เพ่ือกรานกฐินชอบแกสงฆ   

เหตุนั่นจึงนิ่ง   ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางนี้.” 

(พระไตรปฎก (ภาษาไทย) ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระวินัยปฎก  เลมท่ี ๕ 

มหาวรรค ภาค ๒  ขอ ๙๖ หนา ๑๙๕)   

การกรานกฐินนี้จะไมสามารถทําการไดหากวาผาไมเพียงพอท่ีจะทําใหสําเร็จเปนผืน หรือทํา

กิจกรรมไมครบถวน  เหตุท่ีกรานกฐินไมไดมีขอหาม ๒๘ ประการ คือ 

๑.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงขีดรอย 

๒.  กฐินไมเปนอันกราน    ดวยอาการเพียงซักผา 

๓.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงกะผา 

๔.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงตัดผา 

๕.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงเนาผา 

๖.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงเย็บตน 

๗.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงทําลูกดุม 

๘.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงทํารังคุม 

๙.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงประกอบผาอนุวาต 

๑๐.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงประกอบผาอนุวาตดานหนา 

๑๑.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงดามผา 

๑๒.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงยอมเปนสีหมนเทานั้น 

๑๓.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ีทานนิมิตไดมา 

๑๔.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ีพูดเลียบเคียงไดมา 

๑๕.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ียืมเขามา  



๗๓ 
 

๑๖.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ีเก็บไวคางคืน 

๑๗.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ีเปนนิสสัคคีย 

๑๘.  กฐินไมเปนอัน กราน  ดวยผาท่ีมิไดทํากัปปะพินทุ 

๑๙.  กฐินไมเปนอันกราน   เวนจากผาสังฆาฏิเสีย 

๒๐.  กฐินไมเปนอันกราน   เวนจากผาอุตราสงคเสีย 

๒๑.  กรินไมเปนอันกราน   เวนจากผาอันตรวาสกเสีย 

๒๒.  กฐินไมเปนอันกราน  เวนจากจีวรมีขันธ  ๕ หรือเกิน ๕ ซ่ึงตัดดีแลว ทําใหมีมณฑลเสร็จใน

วันนั้น  

๒๓.   กฐินไมเปนอันกราน   เวนจากการกรานแหงบุคคล 

๒๘.   กฐินไมเปนอันกรานโดยชอบ   ถาภิกษุผูอยูนอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้น 

(วิ.มหา.(ภาษาไทย)  ๕ / ๙๗ / ๑๙๕)   

เม่ือเวนจากขอหามเรื่องการไมกรานกฐินแลว  ตองทราบเง่ือนไขของการกรานกฐิน  ซ่ึงมีพุทธา

นุญาตแสดงเหตุใหกฐินสามารถกรานได  ๑๗ ประการ  คือ 

๑.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาใหม. 

๒.   กฐินเปนอันกราน  ดวยผาเทียมใหม.   

๓.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาเกา. 

๔.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาบังสุกุล.  

๕.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาท่ีตกตามราน. 

๖.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาท่ีไมไดทํานิมิตไดมา. 

๗.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาท่ีไมไดพูดเลียบเคียงไดมา. 

๘.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาท่ีไมไดยืมเขามา. 

๙.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาท่ีไมไดเก็บไวคางคืน. 

๑๐.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาท่ีไมไดเปนนิสสัคคีย. 

๑๑.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาท่ีทํากัปปะพินทุแลว. 

๑๒.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาสังฆาฏิ. 

๑๓.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาอุตราสงค. 

๑๔.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาอันตรวาสก. 

๑๕.  กฐินเปนอันกราน  ดวยจีวรมีขันธ  ๕ หรือเกิน  ๕  ซ่ึงตัดดีแลวทําใหมีมณฑลเสร็จในวัน 

๑๖.  กฐินเปนอันกราน  เพราะการแหงบุคคล.  

๑๗.  กฐินเปนอันกรานโดยชอบ    ถาภิกษุอยูในสีมาอนุโมทนากฐินนั้น   

(วิ.มหา.(ไทย)  ๕ /๙๘ / ๑๙๗)   

๒.๑.๕ กฐินเดาะ 
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        กฐินเดาะ   คือ การสิ้นสุดกฐิน หรือการเลิกทํากฐิน  หมายถึง การรื้อไมสะดึงโครงเย็บผา

ออกไมมีการทําผาแลวในปนั้น  เม่ือมีเหตุใหกฐินเดาะ  ถือวาสิ้นสุดการกรานกฐิน   กฐินเดาะดวยเหตุ ๗ 

ประการคือ 

1) กําหนดดวยหลีกไป หมายความวา  ภิกษุทําจีวรเสร็จแลวนําจีวรไปทีอ่ืน 

2) กําหนดดวยจีวรทําเสร็จ หมายความวา ภิกษุทําจีวรเสร็จ 

3) กําหนดดวยตกลงใจ หมายความวา ภิกษุทําจีวรเสร็จแลวตกลงใจวาจะไปท่ีอ่ืน 

4) กําหนดดวยผาเสียหาย หมายความวา  ผาท่ีจะทําจีวรเสียหาย 

5) กําหนดดวยไดยินขาว หมายความวาภิกษุทําจีวรไดยินขาววากฐินเดาะแลวไมทําตอ 

6) กําหนดดวยสิ้นหวัง  หมายความวา ภิกษุทําไมมีหวังท่ีจะทําจีวรเสร็จ 

7) กําหนดดวยลวงเขต หมายความวา เกินเวลากรานกฐิน หรืออยูนอกเขตสีมา 

8) กําหนดดวยเคาะพรอมกัน   หมายความวา  ภิกษุนําผาไปตัดเย็บจีวรอยูนอกสีมาคิดวา

จะกลับ แตสงฆในวัดของตนพรอมใจกันเดาะกฐินเสียกอน 

 (วิ.มหา.(ภาษาไทย)  ๕ / ๑๐๐ / ๑๙๘)   

๒.๑.๖ อานิสงสกฐิน 

             พระพุทธองคยังไดแสดงอานิสงสหรือผลจาการไดกรานกฐิน   แกสงฆในอาวาสท่ีไดกราน

กฐินไว ๕ ประการ คือ 

 ๑) เท่ียวไปไหนไมตองบอกลา หมายความวา เม่ือไดกรานกฐินแลวภิกษุในอาวาสนั้น

สามารถเดินทางไปท่ีตางๆ โดยไมตองลาพระอาจารยหรืออุปชฌาย  ซ่ึงปรกตินั้นภิกษุจะไปท่ีใดตอง

บอกลา  ไมเชนั้นเปนอาบัติหรือมีโทษตองไดรับการติเตียน 

          ๒) ไมตองถือไตรจีวรไปครบสํารับ  หมายความวา เม่ือไดกรานกฐินแลวภิกษุใน

อาวาสนั้นสามารถเดินทางไปท่ีตางๆ โดยไมตองนําไตรจีวรไปครบท้ัง ๓ ผืนก็ได   ซ่ึงปรกตินั้นภิกษุจะ

ไปท่ีใดตองตองนําไตรจีวรไปครบท้ัง ๓ ผืน  ไมเชนนั้นเปนอาบัติหรือมีโทษตองไดรับการติเตียน 

 ๓) ฉันคณะโภชนได อานิสงสขอนี้หมายความวา เม่ือไดกรานกฐินแลวภิกษุในอาวาส

นั้นสามารถฉันเปนคณะ ๓ รูปข้ึนไปในสํารับภาชะเดียวกัน  ปรกติไมอนุญาตใหพระภิกษุฉันอาหารโดย

การนั่งฉันเปนคณะแตใหฉันรูปเดียวในภาชนะเดียว 

 ๔)  ทรงอติเรกจีวรไวไดตามปรารถนา หมายความวา เม่ือไดกรานกฐินแลวภิกษุใน

อาวาสนั้นสามารถใชอติเรกจีวรไดตามปราถนา  (คือ ผาอ่ืนๆ นอกจาก ไตรจีวร ๓ ผืน คือ ผาสังฆาฏิ 

ผาจีวร  ผาสบง และอติเรกจีวรท่ัวไป  คือ ผาปูนั่ง ผาอาบน้ําฝน)  ปรกติไมอนุญาต  ถาภิกษุใดมีเปน

อาบัติ 

 ๕) จีวรอันเกิดข้ึน  ณ ท่ีนั้นจักไดแกพวกเธอ  หมายความวา เม่ือไดกรานกฐินแลว

ภิกษุในอาวาสนั้นสามารถรับจีวรท่ีเกิดข้ึนจากการกรานกฐิน  คือ ผาอ่ืนๆ นอกจากผากฐิน  เปนผา

บริวารตางๆ ใหแจกแกภิกษุในอาวาสท้ังปวง  
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กฐินเปนหลักการตามพุทธานุญาตใหพระภิกษุรับผาผืนใหมตามกาลท่ีเหมาะสม    เปนพุทธา

นุญาตพิเศษในเรื่องการรับผาของภิกษุในพุทธศาสนา   เพราะปรกติในการจัดหาผาของพระภิกษุนั้น    

พระพุธเจาไมอนุญาตใหพระภิกษุรับและใชผาใหม    ใหใชผาเกาท่ีชาวบานท้ิงแลว  หรือผาหอศพ  

เรียกวา “ผาบังสุกุล”  แตเม่ือมีกรณีท่ีจําเปนดังเรื่องภิกษุจากปาไฐยรัฐท่ีเดินทางมาเพ่ือเฝาพระศาสดา   

ดวยระยะทางท่ีไกลจึงตองพักจําพรรษาในปาตลอดฤดูฝนระหวางทาง  เม่ือออกพรรษาก็รีบเดินทางไม

สามารถหาผาบังสุกุลปกติได  ทําใหจีวรเกาและขาด  เม่ือเขาเฝาพระพุทธองคทรงเห็น จึงเห็นควรตอง

อนุญาตพิเศษ  วาหลังออกพรรษาภายใน ๑ เดือน ใหพระภิกษุรับผาผืนใหมท่ีทายกถวายได  และทํา

วินัยกรรมใหครบถวนเรียกวา “กรานกฐิน” ก็จะไดอานิสงคแกสงฆท้ังหมดในอาวาสนั้น 

 

๒.๒ ประเพณีการทอดกฐินในประเทศไทย 

                   ประเทศไทยไดรับพระพุทธศาสนามาตั้งแตสมัยทวารวดีเปนอยางชา  และไดนําพิธีกรรมตางๆ  

ในพระพุทธศาสนามาดวย  หลักฐานท่ีชัดเจนเก่ียวกับการทําบุญโอยทานเนื่องดวยพิธีกรรมทางพุทธศาสนา

ของสังคมไทยคือ ขอความในศิลาจารึก หลักท่ี ๑  (ดานท่ี ๒ ) ท่ีไดกลาวถึงการบําเพ็ญกุศลในชวงเขาพรรษา 

และการทอดกฐินของชาวสุโขทัยวา 

 “ ... คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มันโอยทาน พอขุนรามคําแหงเจา

เมืองสุโขทัยนี้ ทังชาวแมชาวเจา ทวยปวทวยนาง ลูกเจาลูกขุน ทังสิ้นทังหลายทังผูชาย

ผูญีง ฝูงทวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเม่ือพรรษาทุกคน เม่ือโอกพรรษากราน

กฐินเดือนณ่ึงจี่งแลว  เม่ือกรานกฐิน มีพนมเบี้ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม มีหมอนนั่ง

หมอนโนน บริพารกฐิน โอยทานแลปแลญิบลาน ไปสูดญัตกฐินเถิงอไรญิกพูน เม่ือจักเขามา

เวียง เรียงกันแตอไรญิกพูนเทาหัวลาน ดมบังคมกลองดวยเสียงพาทยเสียงพีณ เสียงเลื้อ

นเสียงขับ ใครจักมักเลน เลน ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลื้อนเลื้อน เมืองสุโขทัยนี้มีสี่

ปากปตูหลวง เท้ียรยอมคนเสียดกัน เขามาดูทานเผาเทียนทานเลนไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดั่งจัก

แตก ...” 

            (วิกิพีเดีย.๒๕๕๖.) 

                แปลความหมายวา คนเมืองสุโขทัยชอบการทําบุญใหทานท้ังสิ้น  ไมวาจะเปนพอขุน  เจานาย 

ชาวเมืองท้ังชายและหญิง ตางก็มีศรัทธาในพุทธศาสนา  ในชวงเขาพรรษาก็สมาทานอุโบสถศีล  ครั้นออก

พรรษาก็มีกรานกฐิน  มีการตกแตงของบริวามากมายท้ังเบี้ยเงินทอง ดอกไม หมอนหนุน หมอนอิง  มีการแห

ไปทอดและสวดญัตติท่ีวัดในปา  มีขบวนแหประกอบดวยปกลองพิณพาทย ใครชอบรองรําทําเพลง ก็ทําไปดวย

ความสนุกสนาน… 

 จากหลักฐานชิ้นนี้ ทําใหเราทราบวาสังคมไทยมีธรรมเนียมการทําบุญตามพิธีกรรมพระพุทธศาสนาใน

กาลตาง ๆ รวมท้ังกฐินดวยในสมัยสุโขทัยนี้เอง 

 

๒.๒.๑ ประเภทของกฐินในประเทศไทย 



๗๖ 
 

ตามพุทธานุญาตไมไดแบงประเภทกฐินเปนชนิดหรือประเภทแตอยางได  แตเม่ือมาอยู

ในบริบทสังคมไทยมีการจัดการทอดกฐินหลายแบบ   หากทําการวิเคราะหดวยเงือนไขของผูถวาย  สามารถ

จําแนก ๒ ประเภท คือ ๑) พระกฐินหลวง  ๒) กฐินราษฎร  (เบญจมาส แพทอง. (๒๕๕๐). หนา ๑๙๗) 

๑) พระกฐินหลวง หมายถึง พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยผูทรงเปนพุทธมาม

กะและเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก   เสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระกฐินดวยพระองคเองหรือทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระราชินี พระราชโอรส   พระราชธิดา  เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณีย

กิจแทนพระองค รวมท้ังพระกฐินท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระบรมวงศานุวงศ ราชสกุล องคมนตรี หรือ

ผูท่ีทรงพระราชดําริเห็นสมควรใหเสด็จฯ แทนพระองคนําไปถวายยังพระอารามหลวงสําคัญ   

ผูวิจัยยังไมพบหลักฐานชัดเจนวาการทอดกฐินพระกฐินหลวงในประเทศไทยเริ่มมาตั้งแต

สมัยใด  พบเพียงขอความในศิลาจารึกหลักท่ี ๑ (ดานท่ี ๒) ท่ีไดกลาวถึงการบําเพ็ญกุศลในชวงเขาพรรษา และ

การกรานกฐินของชาวสุโขทัยดังกลาวแลว 

กระฐินหลวงมี  ๓ ประเภท คือ  

ก. กฐินหลวงท่ีเปนพระราชพิธี  หมายถึง พิธีเสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระกฐินดวย

พระองคเองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระราชินี พระราชโอรส   พระราชธิดา  พระบรมวงศานุ

วงศ ราชสกุล องคมนตรี หรือผูท่ีทรงพระราชดําริเห็นสมควรใหเสด็จฯ  แทนพระองคนําไปถวายยงัพระอาราม

หลวงสําคัญ   

พระอารามหลวงสําคัญ ๑๖ พระอารามท่ีสําหรับทอดถวายพระกฐินหลวง   

กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๒ พระอาราม     

๑.  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

๒.  วัดอรุณราชวราราม 

๓.  วัดราชโอรสาราม 

๔.  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 

๖.  วัดบวรนิเวศวิหาร 

๗.  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๘.  วัดสุทัศนเทพวราราม 

๙.  วัดราชาธิวาส 

๑๐. วัดมกุฏกษัตริยาราม 

๑๑. วัดเทพศิรินทราวาส 

๑๒. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

จังหวัดนครปฐม  จํานวน ๑ พระอาราม 

๑๓. วัดพระปฐมเจดีย  อําเภอเมืองนครปฐม   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๒ พระอาราม 

๑๔. วัดนิเวศธรรมประวัติ   อําเภอบางปะอิน  
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๑๕. วัดสุวรรณดาราราม   อําเภอพระนครศรอียุธยา 

จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๑ พระอาราม 

๑๖. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  อําเภอเมืองพิษณุโลก 

(เบญจมาส แพทอง. (๒๕๕๐). หนา ๑๙๗) 

อารามท้ัง ๑๖ แหงนี้สงวนไมใหมีการจองถวายกฐินพระราชทาน 

การเสด็จทอดผาพระกฐินหลวงอยางเปนพระราชพิธีนี้  มีมาตั้งแตครั้งใดไมทราบชัด 

ผูวิจัยสันนิษฐานวาไดแบบอยางมาจากลังกา เชนเดียวกันกับการถวายสมณศักดิ์แกพระเถระผูทรงคุณธรรม ซ่ึง

เปนธรรมเนียมปฏิบัติเม่ือคนไทยรับพุทธศาสนาเถรวามแบบลังกาตั้งแตสมัยสุโขทัย   

เอกสารท่ีกลาวถึงการทอดผาพระกฐินมีกลาวถึงในหนังสือลัทธิธรรมเนียมตางๆ ของ

หอสมุดแหงชาติ   กลาวถึงการเสด็จทอดผาพระกฐินท้ังทางบกหรือสถลมารค และทางน้ําหรือชลมารคใน 

พ.ศ. ๒๓๒๖ ในสมัยรัชกาลท่ี ๑ พระบาสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯแหงกรุงรัตนโกสินทร   เอกสารนี้มีคําอธิบาย

ของกรมพระยาดํารงวาเปนวาธรรมเนียมเหลานี้มีมาตั้งแตครั้งกรุงเกาคือสมัยอยุธยา (หอสมุดแหงชาติ. 

(๒๕๐๖). คํานํา) การทอดผาพระกฐินก็คงสืบทอดเรื่อยมากันมาตามเอกสารนี้ 

ข) พระกฐินตน หมายถึง กฐินท่ีพระมหากษัติยทรงทอดถวายเปนการสวนพระองคตาม

วัดหลวงท่ีนอกเหนือไปจากวัดท่ีตองจัดไวสําหรับการทอดกฐินหลวงท่ีเปนพระราชพิธี ๑๖ วัดดังกลาวในกฐิน

หลวงท่ีเปนพระราชพิธีแลว   หรือทรงทอดถวายเปนการสวนพระองคในวัดราษฎรตามพระราชศรัทธา  โดยมี

เกณฑ ๆ วา 

(๑) เปนวัดท่ียังไมเคยเสด็จพระราชดําเนินถวายผากฐินมากอน 

(๒) ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาวัดนั้นมาก 

(๓) ประชาชนในทองถ่ินไมคอยมีโอกาสไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 

กฐินตนเกิดข้ึนในสมัยรัชการท่ี ๕ ท่ีพระองคทรงโปรดการเสด็จประพาสตน  หรือเสด็จ

เปนการสวนพระองค   ซ่ึงการเสด็จจะมีไมมีพระราชพิธีหรือขบวนเสด็จใด ๆ  หรือแมแตไมใหใครรูจักวาเปน

พระองค  ตอมาเม่ือนํามาใชเรียกการทอดพระกฐินตามพระราชศรัทธาเปนการสวนพระองคจึงเรียกวา “พระ

กฐินตน” (ประตูสูอิสาน. ๒๕๕๗.) 

ค) พระกฐินพระราชทาน  คือ พระกฐินท่ีถือวา  ผาพระกฐิน  บริขาร  และบริวาร

กฐิน เปนของหลวง   แตเปดโอกาสใหสวนราชการ  องคกร  หรือบุคคลท่ีสมควร    ขอรับพระราชทานอัญเชิญ

ไปถวายยังพระอารามหลวงตางๆ หรือวัดราษฎรในกรณีพิเศษ หรือวัดไทยในตางประเทศ  รัฐบาลโดยกรมการ

ศาสนาจัดหาผาพระกฐิน และบริวารพระกฐิน  ซ่ึงสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัทหางราน  และบคุคล

ท่ัวไป จะตองยื่นความจํานงขอพระราชทานผานไปยังกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  และเม่ือถึงกําหนด

กฐินกาลก็ติดตอขอรับ  ผาพระกฐินและบริวารพระกฐินจาก  กองศาสนูปถัมภ  กรมการศาสนา   เพ่ือนําไปทอด 

ณ พระอารามท่ีขอรับพระราชทานไว   

 ข้ันตอนการดําเนินการขอกฐินพระราชทาน  
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 ๑) การขอพระราชทานผาพระกฐินปรกติผูขอหรือหนวยงานจะยื่นเรื่องผานนักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณา  กลั่นกรอง  และเสนอความเห็นเพ่ือใชในการประกอบพระราชดาริ  โดย

พิจารณาตามหลักเกณฑตางๆ ท่ีมีอยูแลว คือ 

- เปนวัดท่ีมีการจัดตั้งท่ีถูกตองตามกฎหมาย คือกฎกระทรวง (ศึกษาธิการ ) ฉบับท่ี ๑ 

พ.ศ. ๒๕๐๗  

- เปนวัดหลวง 

- จํานวนพระท่ีอยูจาพรรษาอยูถวนไตรมาส ๕ รูปข้ึนไป 

๒) การขอผาพระกฐินเพ่ือเชิญไปทอดถวาย  ณ พระอารามหลวงตามท่ีปรากฏรายชื่อใน

บัญชีของสานักพระราชวังอยูแลว ใหยื่นเรื่องไปท่ีสานักพระราชวัง  

๓) การขอพระราชทานพระกฐินกรณีพิเศษใหยื่นผานสํานักราชเลขาธิการ เม่ือสานักราช

เลขาธิการพิจารณามีผลเปนประการใดแลวจะแจงไปทางสํานักพระราชวัง 

๔) การขอพระราชทาผาพระกฐินเพ่ือเชิญไปทอดถวาย ณ วัดในตางประเทศ  ใหยื่นเรื่อง

ไปท่ีกระทรวง การตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุล 

- หากยื่นไปท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ ขอใหหนวยงานนั้น ๆ แจงผูขอ ฯ ใหดาเนินการตามนี้ 

                            (สํานักราชเลขาธิการ. ๒๕๕๗. ) 

เม่ือทอดถวายเรียบรอยแลวผูขอรับพระราชทานจะตองจัดทําบัญชีรายงานถวายพระ

ราชกุศลในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน   สงไปยงักรมการศาสนา   เพ่ือจะไดจัดทําบัญชีรายชื่อผูขอรับ

พระราชทานผาพระกฐิน   สงไปยังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   เพ่ือแจงใหสํานักราชเลขาธิการนําความ

กราบบังคมทูล   พระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท   เพ่ือถวายพระราชกุศลในการท่ีหนวยงาน  องคกร 

หรือบุคคลท่ัวไป   อัญเชิญผาพระกฐินไปถวาย  ณ  อารามนั้น 

       ๔) กฐินท่ัวไป  หรือ กฐินราษฎร  เปนการถวายผากฐินท่ีพุทธศาสนิกชนท่ัวไป  มีความ

ประสงคจะนําไปถวายแดพระสงฆท่ีจําพรรษาถวนไตรมาส  ณ วัดใดวัดหนึ่งท่ีเปนวัดราษฎร   โดยมีการจอง

กฐิน คือเม่ือผูท่ีมีความประสงคจะทอดกฐิน  ณ วัดใด ก็ใหแจงตอเจาอาวาสหรือทางวัดทราบวา  จะนําผากฐิน

มาทอดถวายท่ีวัดนี้   นัดวัน เวลา ท่ีจะนําผากฐินมาถวาย   เมือถึงกําหนดวันทอดกฐิน  ผูเปนเจาภาพจะจัด

จัดหาผาไตร พรอมท้ังจัดหาเครื่องบริวารกฐินอ่ืนๆ  ตามกําลังศรัทธาของเจาภาพเพ่ิมเติม   จัดใหใหมีพิธีเจริญ

พระพุทธมนต  และการเฉลิมฉลององคกฐิน ๑ คืน  วันรุงข้ึนจะทําพิธีถวายผากฐิน   

          กฐินท่ัวไปหรือกฐินราษฎร  นี้ยังเปดโอกาสใหมีลักษณะการทอดถวาย ๒ ลักษณะ  คือ 

ก) มหากฐิน  ข)จุลกฐิน 

                             ก)  มหากฐิน คือ การทอดกฐินปรกติ มหากฐินจะมีเจาภาพจองกับวัด หรืออาจไมมี

เจาภาพเปนการเฉพาะ  แตชุมชนหมูบานรวมกันจัดทํารวมกัน  เรียกวา กฐินสามัคคี   และรับรูของสงฆและ

ชุมชนวาจะมีการทอดกฐินหลังจาการออกพรรษา  มหากฐินนอกจากจะมีการจัดหาผามาเปนองคกฐินแลว   ยัง

มีการปรารภเหตุอ่ืน ๆ ประกอบ เชน  การบูรณะซอมแซมศาสนสถานภายในวัด จัดหาทุนเพ่ือการศึกษา เปน

ตน  จึงมีการรวบรวมเงินหรือจตุปจจัยไทยธรรม  พรอมท้ังเครื่องบริวารกฐินจํานวนมาก   เพ่ือนําไปเปนเครื่อง
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ประกอบในงานมหากฐินนี้   มหากฐินไมตองทําโดยรีบดวนจึงมีการเตรียมงานกันนาน  มีการเฉลิมฉลองตาม

ธรรมเนียมประเพณีตามสมควร  

          มหากฐินนี้เปนกฐินปรกติท่ีทอดถวายตามวัดตาง ๆ ในประเทศไทยในปจจุบัน

โดยท่ัวไป  เหตุเรื่องการถวายผาแกพระภิกษุอันเปนสาระสําคัญของกฐินเปนเรื่องรองจากเหตุท่ีปรารภมาเพ่ิม 

คือ การทํานุบํารุงพุทธศาสนา  การสรางถาวรวัตถุในวัด    

       ข) จุลกฐิน   หรือ กฐินโจร  หรือกฐินตก  ซ่ึงชื่อนี้บางก็วาเปนคนละแบบกัน  แตจาก

การศึกษาผูวิจัยเห็นวาเปนแบบเดียวกัน   

 จุลกฐินเปนการทอดกฐินดวนเพราะจวนจะใกลหมดระยะเวลากรานกฐิน  หลักการ

ของจุลกฐินคือ  ไมมีการจองเปนเจาภาพกฐินหรือชุมชนไมไดตกลงกันไวกอน  และคิดวาในปนั้นไมมีการ

ทอดกฐินในวัดนั้น   แตในระหวางจวนจะหมดเวลากรานกฐินใน ๑-๒ วันเกิดมีผูศรัทธาปราถนาจะทอดกฐิน  ก็

เขาไปแจงแกสงฆวาจะทอดกฐิน  สงฆและชุมชนจึงตองทําโดยดวน  จึง เปนกิจกรรมสําคัญท่ีทุกฝายจะตอง

ชวยกันทําใหแลวเสร็จภายในกําหนดวันหนึ่ง  นับตั้งแตการเก็บฝาย  ปน กรอ ทอ ตัด เย็บ  ยอม  ทําใหเปน

ขันธ  ใหไดขนาดตามวินัย  แลวทอดถวายใหแลวเสร็จภายในวันนั้น    

ในปจจุบันผูศรัทธาจะถวายกฐินแบบนี้จะเตรียมผาสําเร็จรูปและบริวารตามศรัทธา

เดินทางไปยังวัดตางๆ กอนหมดเขตกรานกฐิน  ๑ – ๒ วันเม่ือพบวัดใดก็เขาไปถามวามีการทอดกฐินหรือยัง

หากยังก็จะแจงความจํานงคถวายทันทีภายในวันนั้น  แตหากติดขัด  เชน มีพระจําพรรษาไมครบ ๕ รูป ก็อาจ

ถวายเปนกฐิน  หรือเดินทางไปวัดอ่ืน ๆ ตอไป  

ประเพณีการทอดจุลกฐินนี้เปนประเพณีท่ีพบเฉพาะในประเทศไทยและลาว สปป. 

โดยลาวเรียกวา "กฐินแลน”    สําหรับในประเทศไทยมีหลักฐานวามีการทอดจุลกฐินมาแลวตั้งแตสมัยอยุธยา 

(วิกิพีเดีย. ๒๕๕๖.) 

เคามูลของการทําจุลกฐินนี้ ปรากฏหลักฐานในคัมภีร พระสุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  

คาถาธรรมบท เรื่องพระอนุรทธเถระ กลาวถึงเรื่องท่ีพระพุทธเจารับสั่งในคณะสงฆในวัดพระเชตวันรวมมือกัน

ทําผาไตรจีวรเพ่ือถวายแกพระอนุรุทธะผูมีจีวรเกาใชการเกือบไมไดแลว   โดยในครั้งนั้นเปนงานใหญ   ซ่ึง

พระพุทธเจาเสด็จมาทรงชวยการทําไตรจีวรดวย  โดยทรงรับหนาท่ีสนเข็มในการทําจีวรครั้งนี้  ความใน

พระไตรปฎกวา 

 “...ในวันหนึ่ง    พระ(อนุรุธะ)เถระมีจีวรเกาแลว     แสวงหาจีวรในท่ีท้ังหลายมี

กองหยากเยื่อเปนตน . หญิงภรรยาเกาของพระเถระนั้นในอัตภาพท่ี   ๓  แตอัตภาพนี้   

ไดเกิดเปนเทพธิดาชื่อชาลินี  ในดาวดึงสภพ.  นางชาลินีเทพธิดานั้น   เห็นพระเถระเท่ียว

แสวงหาทอนผาอยูถือผาทิพย  ๓  ผืน ยาว  ๓  ศอก   กวาง ๔  ศอก   แลวคิดวา "ถาเรา

จักถวายโดยทํานองนี้ .  พระเถระจักไมรับ  "  จึงวางผาไวบนกองหยากเยื่อแหงหนึ่ง    

ขางหนาของพระเถระนั้น   ผูแสวงหาทอนผาท้ังหลายอยู     โดยอาการท่ีเพียงชายผา

เทานั้น  จะปรากฏได.     พระเถระเท่ียวแสวงหาทอนผาอยูโดยทางนั้น   เห็นชายผาของ
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ทอนผาเหลานั้นแลว    จึงจับท่ีชายผานั้นนั่นแลฉุดมาอยู  เห็นผาทิพยมีประมาณดังกลาว

แลวถือเอาดวยคิดวา   " ผานี้เปนผาบังสุกุลอยางอุกฤษฏหนอ "  ดังนี้แลวหลีกไป. 

ครั้นในวันทําจีวรของพระเถระนั้น    พระศาสดามีภิกษุ   ๕๐๐ รูปเปนบริวาร    

เสด็จไปวิหารประทับนั่งแลว .  แมพระเถระผูใหญ   ๘๐   รูปก็นั่งแลวอยางนั้นเหมือนกัน .   

พระมหากัสสปเถระนั่งแลวตอนตน   เพ่ือเย็บจีวร .  พระสารีบุตรเถระนั่งในทามกลาง .  

พระอานนทเถระนั่งในท่ีสุด . ภิกษุสงฆกรอดาย .      พระศาสดาทรงรอยดายนั้นในรูเข็ม . 

พระมหาโมคคัลลานเถระ . ความตองการดวยวัตถุใด  ๆ  มีอยู.  เท่ียวนอมนําวัตถุนั้น  ๆ 

มาแลว.  แมเทพธิดาเขาไปสูภายในบานแลว   ชักชวนใหรับภิกษาวา  " ทานผูเจริญ

ท้ังหลาย  พระศาสดาทรงทําจีวรแกพระอนุรุทธเถระผูเปนเจาของเราท้ังหลายวันนี้    อัน

พระอสีติมหาสาวกแวดลอม     ประทับนั่งอยูในวิหาร   กับภิกษุ  ๕๐๐  รูป. พวกทานจง

ถือขาวยาคูเปนตน  ไปวิหาร. "   แมพระมหาโมคคัลลานเถระ   นําชิ้นชมพูใหญมาแลวใน

ระหวางภัต .  ภิกษุ   ๕๐๐  รูปไมอาจเพ่ือขบฉันใหหมดได .   ทาวสักกะไดทรงทําการ

ประพรมในท่ีเปนท่ีกระทําจีวร .  พ้ืนแผนดินไดเปนราวกะวายอมดวยน้ําครั่ง .  กองใหญ

แหงขาวยาคูของควรเค้ียวและภัตอันภิกษุท้ังหลายฉันเหลือไดมีแลว…” 

(ขุ. ธรรมบท. (ไทย) ๔๑/๑๗ /๓๗๗)   

หลักฐานชิ้นนี้ไดรับการอางถึงวาเปนแบบอยางของการทําผาในการทอดจุลกฐิน  ซ่ึงจุดท่ี

มุงเนนใหเห็นคือการรวมมือรวมใจกันกระทําผาของพระเถระหรือแมแตพระพุทธองค  เพ่ือใหผาสามารถเสร็จ

ทันกรานกฐินภายใน ๑ วัน   

จากการจําแนกประเภทของกฐินธรรมเนียมและวิธีการทอดกฐินของไทย  เราจะพบวาสิ่งท่ี

เก่ียวของกับการถวายกฐินและเปนเง่ือนไขทําใหเกิดประเภทของกฐินในธรรมเนียมไทย  มี ๒ กลุม  คือ 

๑) คนหรือผูถวาย  ประกอบดวย  พระมหากษัตริยและชาวบานท่ัวไป  ซ่ึงเปนเหตุสําคัญท่ีทํา

ใหเกิดการประดิษฐและพัฒนารูปแบบการทอดกฐินในประเทศไทย และเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเปนเอกลักษณ

เดน   ดวยสังคมไทยมีประวัติเก่ียวพันกับกษัตริยมาตลอด  ยกยองสถาบันกษัตริยอยางสูง  การทอดกฐินตาม

พุทธานุญาตไวจึงแยกกันระหวางสามัญชนกับกษัตริย    โดยการทอดกฐินโดยกษัตริยเปนไปอยางพิเศษ    แม

วินัยกรรมของสงฆจะไมตางกัน 

๒) สถานท่ี ประกอบดวยวัดหรืออาราม  ซ่ึงตามธรรมเนียมไทยวัดมี ๒ ประเภท คือ วัดหลวง

หรือพระอารามหลวง  กับวัดราษฎร   

วัดหลวง   หมายถึง วัดท่ีกษัตริย และพระบรมวงษานุวงศสรางหรืออุปถัมภ

สามารถ  จําแนกออกเปน ๓ ชั้น ตามความสําคัญของเจดียสถานหรือการยกยอง 

ก. ชั้นตรี   ยกยองในหัวเมือง 

ข. ชั้นโท   มีเจดียสถานสําคัญ หรือยกยองพิเศษ 

ค. ชั้นเอก  มีเจดียสถานท่ีสําคัญเปนพิเศษ 

 วัดราษฎร   หมายถึง วัดท่ัวไปท่ีสามัญชนสราง 
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การมีวัด ๒ แบบเปนเง่ือนไขสําหรับการจัดประเภทของกฐินในประเทศไทย  ในกรณีการทอดกฐิน

ของกษัตริยสัมพันธกับการเกิดข้ึนของวัดหลวง  

โดยสรุป ธรรมเนียมการทอดฐินในสังคมไทยเกิดข้ึนตามพระบรมพุทธานุญาตท่ีมีตามพระไตรปฎก

บาลี ของพุทธศาสนาเถรวาท  แตสังคมไทยไดสรางสรรครูปแบบการทอดถวายและวิธีการตามบริบทสังคมท่ี

ประกอบดวยสถาบันสําคัญของสังคมคือ สถาบันกษัติย จึงเปนเอกลักษณท่ีสําคัญของธรรมเนียมการทอดกฐิน

ของงไทย 

 ๒.๒.๒ คําถวายกฐินแบบตาง ๆ 

ในพิธีกรรมการทอดกฐินของไทย  โบราณจารยไดแตงคําถวายกฐินแบบตางๆ หลาย

แบบ  การเลือกนําไปใชข้ึนอยูกับรูปแบบและธรรมเนียมปกิบัติบองแตละวัดและแตละนิกาย ดังนี้ 

ก) คําถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

“นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธธัสสะ 

นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธธัสสะ 

นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธธัสสะ” 

 “ผาพระกฐินทานกับท้ังผาอานิสงสบริวารท้ังปวงนี้   เปนของพระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช   มหิตลาธิเบศร  รามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช   บรมนาถบพิตร  ผูทรงพระคุณ

อันประเสริฐ กอปรดวยพระราชศรัทธา  โปรดเกลาโปรดกระหมอม   พระราชทานให...................................... 

(ชื่อหนวยงาน  องคกร     หรือบุคคลผูขอรับพระราชทาน) นอมนํามาถวายแดพระสงฆ   ซ่ึงจําพรรษากาลถวน

ไตรมาสในอาวาสวิหารนี้  ขอพระสงฆจงรับผาพระกฐินทานนี้  กระทํากฐินัตถารกิจ   ตามพระบรมพุทธานุญาต

นั้น เทอญ” 

ข) คําถวายกฐินราษฎร  แบบท่ี ๑ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ หน) 

อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ โอโณ ชะยามะ 

ทุติยัมป อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ โอโณ ชะยามะ 

ตะติยัมป อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ โอโณ ชะยามะ 

                              คําแปล 

ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ัง หลาย ขอนอมถวายซ่ึงผากฐินกับบริวารนี้ แกพระสงฆ 

แมคํารบสอง ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ัง หลาย ขอนอมถวายซ่ึงผากฐินกับบริวารนี้ แกพระสงฆ 

แมคํารบสาม ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ัง หลาย ขอนอมถวายซ่ึงผากฐินกับบริวารนี้ แกพระสงฆ 

 ค) คําถวายกฐินราษฎร  แบบท่ี ๒ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ หน) 

อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ โอโณ ชะยามะ 

ทุติยัมป อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ โอโณ ชะยามะ 

ตะติยัมป อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ โอโณ ชะยามะ 
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สาธุ โร ภันเต อิมัง สะปริวารา กะฐินะทุสสัง ปฏิคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ 

                           คําแปล 

ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ัง หลาย ขอนอมถวายซ่ึงผากฐินกับบริวารนี้ แกพระสงฆ 

แมคํารบสอง ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ัง หลาย ขอนอมถวายซ่ึงผากฐินกับบริวารนี้ แกพระสงฆ 

แมคํารบสาม ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ัง หลาย ขอนอมถวายซ่ึงผากฐินกับบริวารนี้ แกพระสงฆ 

ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขอพระสงฆจงรับ ซ่ึงผากฐินท้ัง บริวารนี ้เพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขแกขาพเจา 

ท้ัง หลายสิ้นกาลนานเทอญฯ 

ง) คําถวายกฐินราษฎร  แบบท่ี ๓  

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ หน) 

อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ โอโณ ชะยามะ 

สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ปะฏิคคันหาตุ 

ปะฏิคคเหตะวา จะ อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ  

                             คําแปล 

ขาพเจาท้ังหลาย ขอนอมถวายผากฐินกับท้ังบริวารนี้แดพระสงฆ ขอพระสงฆจงรับผากฐินกับบริวารนี้ 

ครั้นรับแลวจงกรานกฐินดวยผาผืนนี้ เพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข แกขาพเจาท้ังหลายสิ้นกาลนานเทอญฯ 

๒.๒.๓ เครื่องบริวารและองคประกอบกฐินตามธรรมเนียมไทย 

นอกจากผากฐินแลว  การทอดกฐินยังตองมีการจัดเตรียมของบริวารอีกมากมายเพ่ือ

ถวายรวมกับผากฐิน   ของบริวารประกอบดวย 

1) ผาหมพระประธาน ๑ ผืน 

2) เทียนพระปาติโมกข ๑ หอ 

3) ไตรจีวรบริวาร ๒ ไตร 

4) บาตรอยางดีพรอมถุงบาตร ๑ ชุด 

5) ชอนซอมคาวหวาน-หวาน พรอมซองบรรจุ ๑ ชุด 

6) เครื่องครัว  เชน ปนโตสแตนเลส ๑ เถา 

7)  กระติกน้ําไฟฟา ขนาดบรรจุ ๒.๕ ลิตร ๑ ใบ 

8)  พรม ๑ ผืน 

9)  หมอนหนุนพรอมปลอกหมอนสีเหลือง ๑ ใบ 

10)  ผาหมนอนขนหนูสีเหลือง ๑ ผืน 

11)  ผาแพรสีเหลือง ๑ ผืน 

12)  เครื่องมือโยธา  ชุดอุปกรณเครื่องมืองานชางท่ัวไป(ประกอบดวยไขควง คอน  

คีม) ๑ กลอง 

13)  เครื่องเหล็ก  เชน มีด จอบ เสียม  สิ่ว คอน  

14)  อ่ืน ๆ ตามศรัทธาเจาภาพ 
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จะเห็นไดวานอกจากผากฐิน  ยังตองมีการจัดเตรียมของบริวารมากมายเพ่ือถวายแกวัด  

กฐินจึงเปนพิธีบุญสําคัญท่ีวัดจะไดรับขาวของเครื่องใชในรอบปเพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ วัด  หากมองในแงของ

การไดมาซ่ึงขาวของเครื่องใชเหลานี้นับวาเปนกุศโลบายสําคัญ  บุญกฐินจึงมีความสําคัญตอวัดเปนอยางยิ่ง 

๒.๒.๔ เกร็ดธรรมเนียมประกอบกฐินตามธรรมเนียมไทย 

 นอกจากนั้นยังมีธรรมเนียมท่ีการทอดกฐินจะตองมีการปกธงผาขาวรูปสัตวน้ํา เชน 

จระเข ปลา นางเงือก เตา  สําหรับปกในกองกฐินและนําไปปกหนาวัดเม่ือทอดกฐินเสร็จแลว   ซ่ึงเปน

เครื่องหมายวาวัดนั้นไดรับกฐินแลว และอนุโมทนารวมกุศลดวยได 

เพราะเหตุไรจึงมีธงรูปสัตวน้ํานิยมเพียง   ๔ ชนิด  คือ จระเข  ปลา นางเงือก เตา  และ

ตะขาบ  ข้ึนในวัดท่ีทอดกฐินแลวยังไมปรากฏหลักฐานตามพุทธประวัติหรือพระไตรปฎก  มีเพียงคําอธิบายของ

ผูรูแตละทองถ่ินและตํานานท่ีเลาสืบตอกันมา  ซ่ึงพอสรุปแนวทางการอธิบายได  ๒ ประการ คือ 

๑) การอาศัยดาวจระเขนําทางในการเดินทางไปการทอดกฐิน  โดยอธิบายวา ในสมัย

โบราณการจะเดินทางตองอาศัยดาวชวย   กลุมดาวสําคัญกลุมหนึ่งคือกลุมดาวจระเข   การเดินทางตองอาศัย

ดาวจระเขนี้   ซ่ึงกลุมดาวจระเขจะข้ึนในเวลาจวนจะสวาง    การดินทางไปทอดกฐินเม่ือเห็นดาวจระเขข้ึนก็

แสดงวาจวนสวาง   ใหเคลื่อนองคกฐินไปไดและจะไปสวางเอาท่ีวัดพอดี   และตอมาภายหลังก็คงมีผูคิดทําธง

ข้ึนประดับในงานกฐิน  และเม่ือเห็นธงเหลานี้ก็เปนการประกาศใหทราบวาวัดนั้นมีการทอดกฐินแลว 

๒) การขอสวนบุญของจระเข  โดยมีเรื่องเลาเปนนิทานโบราณวา   ในการแหกฐินในทาง

เรือของอุบาสกผูหนึ่ง   มีจระเขตัวหนึ่งอยากไดบุญจึงอุตสาหวายตามเรือไปดวย  แตยังไมทันถึงวัดก็หมดกําลัง

วายตามตอไปอีกไมไหว  จึงรองบอกอุบาสกวา  เหนื่อยนักแลวไมสามารถจะวายตามไปรวมกองการกุศล   วาน

ทานเมตตาชวยเขียนรูปขาพเจา   เพ่ือเปนสักขีพยานวาไดไปรวมการกุศลดวยเถิด   อุบาสกผูนั้นจึงไดเขียนรูป

จระเขยกเปนธงข้ึนในกองกฐินวัดเปนครั้งแรกและเปนธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนบัดนี้  (วัดถํ้าเขากุญชร 

๒๕๕๗.) 

สวนสัตวอ่ืน ๆ นั้นยังไมปรากฏขอมูลเพ่ืออธิบายได  

 
ภาพท่ี ๙  ภาพธงสัตวประดับในตํานานกฐิน  

 

๓. แนวคิดเกี่ยวกับทุนสังคม/ทุนทางสังคม(Social Capital) 
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ในการศึกษานี้ผูศึกษาไดนําแนวเรื่องการทุนสังคม  ( social  capital) มาใชเพ่ือการวิเคราะหปญหา

ของชุมชน  โดยในความสนใจและน้ําหนักในเรื่องเครือขายความสัมพันธของบุคคลในชวงของเวลาหนึ่ง  และ

ความสัมพันธนี้กอใหเกิดความไววางใจซ่ึงกันและกัน  ภาพลักษณท่ีดี  ( goodwill)  ความมีมิตรภาพ 

(fellowship)  ความเห็นอกเห็นใจ  ตลอดถึง  กฎ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การวิเคราะหตามแนวคิด

ดังกลาวทําใหเห็นปญหาสําคัญของชุมชนและแนวทางในการแกปญหา   

๓.๑ ความเปนมาและความหมายแนวคิดเกี่ยวกับทุนสังคม 

แนวคิดเรื่องนี้ไดรับการศึกษาและพัฒนามาตั้งแตตนศตวรรษท่ี ๒๐  คือ  ตั้งแตประมาณ ค.ศ. 

๑๙๒๐  หรือ พ.ศ. ๒๔๖๓  โดยปรากฏครั้งแรกในการอธิบายของ Hanifan, (วรวุฒิ  โรมวัฒนพันธ , ๒๕๔๘) 

ในความหมายวา  เปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับการสรางภาพลักษณท่ีดี ( Good Will) การสรางมิตรภาพ 

(Fellowship) ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) และการติดตอสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลหรือครอบครัว 

สวนผูท่ีนําแนวคิดนี้มาอธิบายและใชอยางมีประสิทธิผลจนเปนท่ียอมรับ คือ โรเบิรต  พัตนัม 

(Robert  Putnam) นักรัฐศาสตรและนักวิทยาศาสตรสังคม ( Social  Scientist)ชาวอเมริกัน  ในงานท่ีมี

ชื่อเสียงของเขาเลมหนึ่งชื่อ โบวลิ่ง  อะโลน ( Bowling  Alone) เม่ือป ค.ศ. ๒๐๐๐ ไดแสดงแนวคิดเรื่องทุน

ทางสังคมอยางชัดเจนและไดรับการอางถึงในฐานะเปนตนแนวคิด ( Mark  k. Smith, ๒๐๐๑) อันท่ีจริงแลว

กอนหนาท่ีจะเขียนโบวลิ่ง  อะโลน  พัตนัมไดใชแนวคิดเรื่องทุนสังคมศึกษากรณีเก่ียวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยในประเทศอิตาลี  เม่ือป ค.ศ. ๑๙๗๐  ซ่ึงเปนงานท่ีทําใหเขามีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก   และ

นักพัฒนาสังคม  นักเศรษฐศาสตร  ไดรูจักคําวา “ทุนสังคม” หรือ “ทุนทางสังคม” มากข้ึน 

แนวคิดทุนสังคมท่ีโรเบิรต  พัตนัม  ไดอธิบายไวและนักวิชาการอ่ืนๆไดนํามาอธิบายและศึกษา

ตอพอสรุปไดดังนี้ 

หากจะเปรียบจุดเดนของทุนทางวัตถุกับทุนของมนุษยท้ังในแงของเครื่องมือและการพัฒนาซ่ึง

จะชวยใหการพัฒนาในระดับปจเจก  ทุนสังคม  จะหมายถึง  องคกรทางสังคม  เชน  เครือขายสังคม , จารีต

ประเพณีและความไวเนื้อเชื่อใจ  ซ่ึงเปนความรวมมืออยางงายๆและอยางยั่งยืน  ทุนสังคมจะทําใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอทุนทางกายภาพและทุนมนุษย (Robert  D.  Putnam, ๑๙๙๙) 

โรเบิรต  พัตนัม   ไดสรุปบทเรียนจากกรณีศึกษาในอิตาลีวา   ทุนสังคมสามารถทําใหเกิดการ

บริหารท่ีเปนธรรมาภิบาล (Good  Governant) และเกิดทฤษฎีท่ีดี ดวยเหตุ  ๓  ประการ  คือ 

๑) เครือขายสังคมท่ีเขมแข็ง ( Networks of civic engagement foster sturdy norms) 

ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความสัมพันธท่ีเปนพ้ืนฐาน (Generalized reciprocity)  

๒) ความรวมมือ ( Coordination) การสื่อสาร ( Communication) การกระจายขอมูล 

(Amplify information)ความสําเร็จจากอดีต  ท่ีเกิดจากการลองถูกลองผิด  จนนําไปสูจารีตประเพณีทาง

สังคม (Tradition) 

๓) องคประกอบของทุนทางสังคมประกอบดวย  ความไววางใจ ( Trust) บรรทัดฐานของสังคม 

(norms) เครือขาย ( networks) ซ่ึงเปนแหลงทางศีลธรรม ( moral resource) ท่ีเราใชไมมีวันหมดยิ่งใชยิ่ง

เพ่ิมข้ึนเปนเทาทวี 
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ทุนทางสังคมมีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ ( Public Goods) เชน  เก่ียวกับอากาศท่ีไมใชของ

ใครคนใดคนหนึ่งแตเปนไปเพ่ือทุกคนและเกิดจากกิจกรรมความรวมมือของทุกคนในสังคม ( Robert. D. 

Putnam, อางแลว) 

สวนความหมายของทุนทางสังคมท่ีนักวิชาการอ่ืนๆไดศึกษาและใหนิยามไวหลากหลายดังนี้ 

Worl  Bank (Worl  Ban  k, ๒๐๐๐) ไดใหความหมายวา ทุนสังคม  คือ ระบบ  

ขนบธรรมเนียม  ความสัมพันธและบรรทัดฐาน  ท่ีมีอิทธิพลยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพและปริมาณปฏิสัมพันธ

ของสังคม 

วรวุฒิ  โรมวัฒนพันธ  (๒๕๔๘) ไดใหความหมายวา  ทุนทางสังคม หมายถึง  เรื่องของคานิยม  

วัฒนธรรมของประชาชน  ความไววางใจระหวางกัน และเปนชุดของความสัมพันธท่ีอยูบนความคาดหวังและ

คานิยมเหมือนกัน 

จินตนา  อมรสงวนสิน  (๒๕๔๘) ไดศึกษาและอางแนวนิยามของ Worl  Bank, Putnam, 

WHO, Narayanan และสรุปนิยามวา  ทุนสังคม  คือ  การสนับสนุนความรวมมือในการปฏิบัติของสมาชิกใน

สังคมหรือชุมชน  เพ่ือนําไปสูผลประโยชนรวมกันตางตอบแทนซ่ึงกันและกัน  โดยคนในสังคมมีความไววางใจ

เชื่อถือตอกัน  เคารพในวิธีปฏิบัติ/จารีตและกฎกติกาของชุมชนและทํางานรวมกันในลักษณะเครือขาย 

บัวพันธ  พรหมพักพิง  (๒๕๔๖) ใหความหมายวา  ทุนทางสังคมคือ  สิ่งท่ียึดเหนี่ยวใหคนเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน เปรียบเสมือนการท่ีผนึกคนในสังคมเขาไวดวยกัน 

คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (๒๕๔๘) ใหความหมายวา  ทุน

สังคม  หมายถึง  พลังท่ีมีอยูในชุมชนและสังคมซ่ึงเกิดจากการรวมตัวของกลุมคนเพ่ือท่ีจะอยูรวมกัน  ทํางาน

รวมกันบนพ้ืนฐานความไววางใจเนื้อเชื่อใจ  สายใยความผูกพันและวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย 

ดังนั้น  หากจะกลาวโดยสรุป   ทุนทางสังคมหมายถึง   พลังสรางสรรคท่ีชุมชนมีอยูในตัวเอง  ท่ี

ไดสั่งสมบมเพราะมาแตอดีต   ไดแก ความไววางใจ  จารีตประเพณี   คานิยม   เปนสิ่งท่ีชุมชนไดยึดม่ันใหเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน   

๓.๒ การวัดทุนทางสังคม 

การวัดคาทุนสังคมทําไดลําบากเนื่องจากทุนสังคมมี หลายรูปแบบ  การวัดคาทํา  ไดโดยใชดัชนี

ตัวชี้วัด สามารถวัดทุนสังคมอยางกวางๆได ๒ วิธีคือ 

(๑) การวัดนับจํานวนหรือปริมาณของกลุมหรือสมาชิกของกลุมในสังคม    หมายถึง จํานวนและ

คุณภาพของการมีปฏิสัมพันธหรือทํากิจกรรมรวมกันในหลายๆรูปแบบ   เชน  จํานวนกิจกรรมรวมกันใน

หมูบาน  อายุของชุมชน  จํานวนผูเขารวมการทํากิจกรรม  ความหลากหลายทางลักษณะของผูคนในเครือขาย

ความสัมพันธ เปนตน แตก็มีขอควรคํานึงเหมือนกันวา  จํานวนและคุณภาพของกิจกรรมรวมกันท่ีมากกวาอาจ

มิไดมีความสัมพันธกันก็ได   กลาวคือ การมีจํานวนกิจกรรมมากอาจไมไดมีคุณภาพทางทุนสังคมมาก  

โดยเฉพาะการทํากิจกรรม ใหไดมาซ่ึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีตองการ 
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(๒) การใชขอมูลจากการสํารวจระดับความไววางใจ  และการเขารวมในกิจกรรม  ซ่ึงในหลาย ๆ 

การสํารวจ มักใชการสอบถาม    โดยสรางคําถามท่ีครอบคลุมหลากหลายประเด็น  ไดแก เชน ระดับของความ

เชื่อถือไววางใจกัน ความถ่ีในการจัดกิจกรรมหรือการเขารวม  เปนตน 

๓.๓ แหลงทุนสังคม  

แหลงทุนสังคมท่ีสําคัญในบริบทของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไดแก 

1) ครอบครัว  เปนแหลงตนทุนหลักสุดท่ีกอใหเกิดทุนสังคมท่ีจะขยายไปสูสังคมท่ีใหญข้ึนตอไป 

2) ชุมชน  เปนแหลงท่ีเกิดการปฏิสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชนกอใหเกิดทุนสังคมและ

นําไปสูการรวมทํางานเพ่ือสวนรวม   

3) องคกร/กลุม  องคกรตองการความไววางใจและจุดมุงหมายรวม  

4) ประชาสังคม   เปนโอกาสใหสมาชิกในสังคมเขารวมและชวยใหมีสิทธิมีเสียงสําหรับผูท่ีไมมี

เวทีท่ีเปนทางการในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

5) หนวยงานภาครัฐ  องคกรรัฐเปนศูนยกลางท่ีจัดการและดูแลสวัสดิการของสังคม 

6) เผาพันธุ ความเก่ียวดองทางเผาพันธุเปนตัวอยางท่ีดีท่ีแสดงใหเห็นถึงความรวมมือของคนใน

เผาท่ีมีวัฒนธรรมและคุณคารวมในการตอตานคนภายนอกเพ่ือผลประโยชนรวมกันของคนใน

เผา 

7) กลุมเพศ เพศท่ีแตกตางทําใหเกิดความรวมมือในกลุมและนอกกลุม 

โดยสรุป  ทุนทางสังคมหมายถึง   พลังสรางสรรคท่ีชุมชนมีอยูในตัวเอง  ท่ีไดสั่งสมบมเพราะมาแต

อดีต  ประกอบดวย ความไววางใจ  จารีตประเพณี   คานิยม   เปนสิ่งท่ีชุมชนไดยึดม่ันใหเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน สามารถวัดไดจากความรวมมือของกลุมวาจะมีความถ่ีอยางไร  จํานวนกลุมความรวมมือท่ีเพ่ิมข้ึน  

เปนทฤษฎีทางสังคมวิทยา   ท่ีใหความกระจางในการศึกษาและพัฒนาสังคมท่ีสําคัญ 

บทท่ี ๓ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม    ตําบลพลสงคราม อําเภอโนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา ”เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ   ดําเนินเก็บรวบรวมขอมูลโดย  การศึกษาเอกสาร

((Documentary Research) การศึกษาขอมูลภาคสนาม  ( Field  Observation) การสัมภาษณ การสังเกต

แบบมีสวนรวม  การจัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยไดกําหนดวิธีการวิจัยตามป คําถามของการวิจัยท่ี

กําหนดไว   คือ 

๑.  การทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุมมีมูลเหตุอะไรและไดดําเนินจัดกิจกรรมอยางไร 

๒.  ทุนทางสังคมในประเพณีการทอดพระกฐินพระราชทานวัดมะรุมปรากฏอยางไรและสามารถหนุน

เสริมกิจกรรมการเรียนรู   แหลงเรียนรูทองถ่ินสมัยกอนประวัติศาสตร  บานโนนวัดอยางไร 

 ๑. วิธีการศึกษา 

      การศึกษาวิจัยเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูดําเนินการวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

      ๑.๑  ประชากร  



๘๗ 
 
                       พระภิกษุในวัดมะรุม และชาวบานมะรุม  บานโนนวัด  บานดอนแฝก   

     ๑.๒  กลุมตัวอยาง   

           ผูวิจัยไดไดเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงฆ( purposive sampling)  คือ 

เจาอาวาสวัดมะรุม  เจาภาพถวายผาพระกฐิน  ไวยาวัจกร ๑ คน  มัคคทายก ๑ คน  ชาวบานท่ีมีบทบาทใน

การจัดงาน  ๕  คน  

      ๑.๓ เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

          ๑)  การสัมภาษณแบบมีไมโครงสราง 

๒)  การประชุมเวทีชาวบาน   

๓)  การสังเกตแบบมีสวนรวม 

    ๑.๔  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

            ๑) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  โดยการศึกษาจากเอกสารวิชาการ( Documentary 

Research) เวปไซด  วารสาร  บทความ รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ  เพ่ือหาขอมูลท่ีเปนสวนประกอบใน

การศึกษาเรื่องนี้ใหมีความสมบูรณ   

             ๒) การบันทึกการสัมภาษณ 

             ๓) การบันทึกภาคสนาม   

             ๔) การสรปุการประชุม 

   ๑.๕  การวิเคราะหขอมูล   

             นําขอมูลมาสรุปวิเคราะหอภิปรายผลโดยพรรณาวิเคราะห   

  

 

๒. ขอตกลงเบ้ืองตน 

  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา  เปนตัวแทนของกลุมประชากร 

๓.กรอบแนวคิด 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎี   แนวคิดทางวิชาการในเรื่องการทอดกฐินตามพระไตรปฎกเถรวาท 

แนวคิดธรรมเนียมการทอดกฐินในประเทศไทยและทฤษฎีทุนสังคมของโรเบิรต พัตนัม  มาตั้งเปนกรอบแนวคิด

หลักในการศึกษาในประเด็นท่ีตองการ   คือ การศึกษากิจกรรมการทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม  จะ

ศึกษาภายใตแนวคิดการทอดกฐินตามพระไตรปฎกเถรวาท  แนวคิดธรรมเนียมการทอดกฐินในประเทศไทย   

และทฤษฎีทุนสังคม เพ่ือทําความเขาใจกิจกรรมการทอดกฐินและคนหาทุนสังคมของชุมชนท่ีจะปรากฏในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมการทอดกฐินวัดมะรุม  และขณะเดียวกันกิจกรรมยอนกลับไปเปนทุนสังคมของชุมชนดวย 

 



๘๘ 
 

  
 

ภาพท่ี ๑๐ กรอบแนวคิดในการวิจัย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๔ 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม    ตําบลพลสงคราม อําเภอโนสูง จังหวัด

นครราชสีมา”   ผูวิจัยไดศึกษาตามวัตถุประสงคและคําถามวิจัยท่ีกําหนดไว  ไดผลการศึกษาสามารถจําแนก 

ได ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. การทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุมมีมูลเหตุอะไรและไดดําเนินจัดกิจกรรมอยางไร 

๒. ทุนทางสังคมในประเพณีการทอดพระกฐินพระราชทานวัดมะรุมปรากฏอยางไรและสามารถหนุน

เสริมกิจกรรมการเรียนรู   แหลงเรียนรูทองถ่ินสมัยกอนประวัติศาสตร  บานโนนวัดอยางไร 

กจิกรรมการทอดผ้าพระกฐิน

พระราชทานวดัมะรุม 

และทุนสังคมของชุมชน 

ธรรมเนียมการ

ทอดกฐินใน

ประเทศไทย 

ทฤษฎทุีน

สังคม 

การทอดกฐินตามพระบรมพุทธานุญาต 
ในพระไตรปฎกเถรวาท 



๘๙ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาการทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม ผูวิจัยไดใชการวิธี

การศึกษาเชิงคุณภาพ คือ การสอบถามผูเก่ียวของ  การสัมภาษณ  และการสังเกตแบบมีสวนรวมในการเขา

รวมกิจกรรมตลอด  แลวนํามาประมวลเปนประเด็นท่ีตองการ  โดยวิธีการดังนี้ 

ก) การสัมภาษณ  ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง(Non-structured Interview) รูปแบบ

การสัมภาษณใชลักษณะอยางไมเปนทางการ   เพียงแจงวาเปนการสัมภาษณและขอบันทึกเทปเพ่ือเก็บขอมูล  

ผูถูกสัมภาษณจะเลาหรือแสดงความเห็นไดอิสระ  และเชื่อมโยงถึงเรื่องท่ีเก่ียวของได    ผูวิจัยไดสัมภาษณ  

เจาอาวาสวัดมะรุม  พระภิกษุ  ผูนําชุมชน  มัคทายกวัด  ตัวแทนชาวบานท่ีเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู    

ข) การสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดเขารวมในการกิจกรรมการทอดผาพระกฐินวัดมะรุมตลอด

กิจกรรม คือ 

   ๑) เขารวมประชุมกับคณะสงฆและชาวบาน  ๒ ครั้ง  คือ กอนการดําเนินงาน เม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม 

๒๕๕๗  และหลังการดําเนินงานเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗  มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ

เสนอกิจกรรม  มีผูชวยวิจัยบันทึกภาพและบันทึกประเด็นการประชุม   

   ๒) เขารวมพิธีการทอดผาพระกฐินในวันท่ี ๒- ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีการบันทึกบรรยากาศ

และเหตุการณตางๆ บันทึกภาพ  ใหนักศึกษาท่ีเขารวมสรุปกิจกรรมและทําแบบประเมินกิจกรรมในภาพรวม 

      เม่ือไดขอมูลแลวนํามาประมวลเปนประเด็นท่ีตองการ  และสามารถสรุปประมวลสังเคราะหเปน

ประเด็นใหงายตอการทําความเขาใจ 

 
ภาพท่ี ๑๑ สัมภาษณพระครูประโชติชัยคุณเรื่องการทอดกฐินวัดมะรุม  ๒๕๕๖ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๕๖ 



๙๐ 
 

 
ภาพท่ี ๑๒  ประชุมรวมกับคณะครูโรงเรียน บานมะรุมเรื่องการอกคายจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน  

และการรวมกิจกรรมการทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม  ๒๕๕๖  วันท่ี๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 
ภาพท่ี ๑๓  ประชุมรวมกับคณะสงฆและชาวบานเรื่องการทอดกฐิน ๒๕๕๖ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 



๙๑ 
 

ภาพท่ี ๑๔  ประชุมประเมินกิจกรรมและตรวจสอบขอมูลกับผูนําหมูบานหลังกิจกรรมทอดกฐิน  

๒๕๕๖ วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๑. ผลการศึกษา 

คําถามวิจัยขอท่ี ๑. การทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุมมีมูลเหตุอะไรและไดดําเนินจัด

กิจกรรมอยางไร 

 ๔.๑ มูลเหตุแหงการทอดพระกฐินของวัดมะรุม 

มูลเหตุแหงการทอดพระกฐินของวัดมะรุม ป ๒๕๕๖ สามารถสรุปได ๔ ประการคือ(สัมภาษณ

พระครูประโชติชัยคุณ  เจาอาวาสวัดมะรุม วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ และเวทีการประชุมคณะกรรมการ

หมูบานและชาวบาน วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยคณะผูศึกษา) 

1) เหตุจากพระธรรมวินัย   

2) เหตุจากขบนบธรรมเนยีมประเพณี  

3) เหตุจากเจาภาพผูประสงคถวาย  

4) เหตุจากการหาทุนทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา การกอสรางศาลา ๓๐๐ ป 

๔.๑.๑ เหตุจากพระธรรมวินัย ในอาวาสท่ีพระจําพรรษาครบถวนไตรมาส  เม่ือออกพรรษาควร

ใหสงฆไดกรานกฐินเพ่ือใหไดอานิสงสการกรานกฐิน ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญของสงฆและพระภิกษุหลังออกพรรษา 

อานิสงสการกรานกฐิน ๕  คือ 

๑) เท่ียวไปไหนไมตองบอกลา หมายความวา เม่ือไดกรานกฐินแลวภิกษุในอาวาสนั้น

สามารถเดินทางไปท่ีตางๆ โดยไมตองลาพระอาจารยหรืออุปชฌาย  ซ่ึงปรกตินั้นภิกษุจะไปท่ีใดตองบอกลา  

ไมเชนนั้นเปนอาบัติหรือมีโทษตองไดรับการติเตียน 

 ๒) ไมตองถือไตรจีวรไปครบสํารับ  หมายความวา เม่ือไดกรานกฐินแลวภิกษุใน

อาวาสนั้นสามารถเดินทางไปท่ีตางๆ โดยไมตองนําไตรจีวรไปครบท้ัง ๓ ผืนก็ได   ซ่ึงปรกตินั้นภิกษุจะไปท่ีใด

ตองตองนําไตรจีวรไปครบท้ัง ๓ ผืน  ไมเชนนั้นเปนอาบัติหรือมีโทษตองไดรับการติเตียน 

๓) ฉันคณะโภชนได อานิสงสนี้หมายความวา เม่ือไดกรานกฐินแลวภิกษุในอาวาสนั้น

สามารถฉันเปนคณะ ๒ รูปข้ึนไปในสํารับภาชะเดียวกัน  ปรกติไมอนุญาตใหพระภิกษุฉันอาหารโดยการนั่งฉัน

เปนคณะแตใหฉันรูปเดียวในภาชนะเดียว 

๔) ทรงอติเรกจีวรไวไดตามปรารถนา หมายความวา เม่ือไดกรานกฐินแลวภิกษุใน

อาวาสนั้นสามารถใชอติเรกจีวรไดตามปราถนา  (คือ ผาอ่ืนๆ นอกจาก ไตรจีวร ๓ ผืน คือ ผาสังฆาฏิ ผาจีวร  

ผาสบง และอติเรกจีวรท่ัวไป  คือ ผาปูนั่ง ผาอาบน้ําฝน)  ปรกติไมอนุญาต  ถาภิกษุใดมีเปนอาบัติ 

๕) จีวรอันเกิดข้ึน ณ ท่ีนั้นจักไดแกพวกเธอ หมายความวา เม่ือไดกรานกฐินแลวภิกษุ

ในอาวาสนั้นสามารถรับจีวรท่ีเกิดข้ึนจากการกรานกฐิน  คือ ผาอ่ืนๆ นอกจากผากฐิน  เปนผาบริวารตางๆ ให

แจกแกภิกษุในอาวาสท้ังปวง  

๔.๑.๒ ขบนบธรรมเนียมประเพณี    ประเพณีการทอดกฐินเปนประเพณีสําคัญของชาวพุทธ

สําคัญ  แตละวัดชาวบานจะไมยอมใหขาดประเพณีนี้  จะตองจัดใหมีข้ึนไมวาจะมีเจาภาพหลักหรือจัดเปนกฐิน



๙๒ 
 
สามัคคีก็ตาม  และท่ีสําคัญวัดมะรุมเปนวัดเกาแกมีชื่อเสียงเปนท่ีเคารพสักการระของชาวบานและประชาชน  

ตามธรรมเนียมประเพณีท่ีผานมาทุกปแลวมีการทอดกฐินหลังการออกพรรษาทุก ๆ ปไมเคยขาด  ในปท่ีผาน

มา คือ ๒๕๕๕ ก็ไดรับพระกรุณาประทานผากฐินจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสงฆราชสกลสังฆปริณา

ยก  

๔.๑.๓ เหตุจากเจาภาพ คือ นางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ ประธานบริษัท ทีเอ็นเค ออโตพลัส 

คอรออเปอเรชั่น จํากัด พรอมครอบครัว ไดแสดงความประสงคขอพระราชทานผาพระกฐินพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศล และเปนเกียรติแกวงศ

ตระกูล 

 
ภาพท่ี ๑๕  นางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ เจาภาพผาพระกฐินพระราชทาน 

 ๔.๑.๔  เหตุจากการหาทุนทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  วัดมะรุมกําลังดําเนินการกอสรางศาลา 

๓๐๐ ป  เปนศาลาปฏิบัติธรรมขนาดใหญสรางดวยเสาไมท้ังตน   ยังขาดทุนทรัพย  และติดหนี้คาสิ่งกอสรางท่ี

ทางวัดนําวัสดุกอสรางมาจากรานวัสดุกอสรางจํานวนมาก  ภาพผูประสงคถวาย  เจาอาวาส  และชาวบานจึง

ปรารภเรื่องการหาทุนทรัพยเพ่ือการดังกลาว     

ดวยเหตุท้ัง ๔ การดําเนินการเพ่ือการทอดพระกฐินพระราชทานวัดมระรุมประจําป ๒๕๕๖ จึง

ดําเนินการดวยความศรัทธาและสามัคคีของชาวบาน  และเครือขายญาติมิตรมากมาย 

 



๙๓ 
 

 
ภาพท่ี ๑๖ ศาลา๓๐๐ป  วัดมะรุม 

๔.๒. การดําเนินงานขอพระราชทาน 

        การดําเนินการขอพระราชทาน ไดดําเนินการโดยเจาภาพคือ  นางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ ได

ดําเนินการขอพระราชทานเปนกรณีพิเศษจากสํานักพระราชวังและไดรับหมายรับสั่งท่ี ๑๒๓๘๕  วันท่ี ๑๓  สิง

หามคม ๒๕๕๖ สนองพระบรมราชโองการโดย นายแกวขวัญ วัชโรทัย   

 
       ภาพท่ี ๑๗  นางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ  ครอบครัว  พรอมคณะสงฆวัดมะรุม  และชาวบาน

เดินทางไปรับผาพระกฐินพระราชทาน ณ กองพระราชพิธี  พระท่ีนั่งราชกิจวินิจฉัย 

 



๙๔ 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๘  นางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ   เขารับพระราชทานผาไตรท่ีกองพระราชพิธี  ณ พระท่ีนั่งราชกิจ

วินิจฉัย 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๙  หมายรับสั่ง    

    

 

 



๙๕ 
 

๔.๓. กิจกรรมการทอดพระกฐินพระราชทานวัดมะรุมสน 

       ๔.๓.๑  รูปแบบและพิธีการตั้งองคพระกฐินพระราชทาน 

                 กอนถึงวันพิธีทอดผาพระกฐิน  เจาหนาท่ีวัฒนธรรมอําเภอโนนสูง  ฐานะขาราชการ

ทองถ่ินผูมีหนาท่ีดําเนินการไดแนะนําใหคณะสงฆและชาวบานจัดตั้งองคพระกฐินพระราชทานตามรูปแบบ

และพิธีการตั้งองคพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม     ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๖ ดังนี้  

 ๑) องคผาพระกฐินพระราชทาน  ตั้งประดิษฐานภายในศาลา  ๑๐๐ ป  โดยพระบรม

ฉายาลักษณท่ีโตะตัวกลาง แถวบนสุดวางพานแวนฟาพรอมท้ั๐๐งผาพระกฐินท่ีโตะตัวกลาง  แถวกลาง วาง

เครื่องราชสักการะ (ธูป เทียนแพ) ท่ีโตะตัวกลาง  แถวลาง  

  
ภาพท่ี ๒๐  องคผาพระพระกฐินพระราชทาน  วัดมะรุม 

๒) การจัดอาสนสงฆ  จัดโตะตั้งไวดานหนาพระสงฆรูปท่ี ๒ วางพานแวนฟาเปลา และ

วางพานเทียนพระปาติโมกข  พรอมวางเทียนพระปาติโมกข 

๓)  จัดท่ีนั่งประธาน หันหนาเขาหาพระสงฆ ท่ีนั่งผูไปเขารวมพิธีหันหนาไปทางประธาน

ตามแบบท่ีกรมการศาสนามอบใหเปนตัวอยาง จะจัดท่ีนั่งผูติดตามไวหลังประธานประมาณ ๔ – ๕ ท่ีก็ได 

๔)  การตกแตงสถานท่ี  ไดดําเนินตามประเพณีนิยม ประดับประดาดวยดอกไมสด 

เครื่องรางตามความเชื่อ เชน ไซ  ผาประเจียด 

 



๙๖ 
 

ภาพท่ี ๒๑   การตกแตงสถานท่ีศาลา ๓๐๐ ปงานถวายผาพระกฐินวัดมะรุม  

๖) เครื่องบริวารประกอบ อ่ืน ๆ จํานวนมาก จัดวางไวท่ีโตะ  ไดแก 

(1) ผาหมพระประธาน ๑ ผืน 

(2) เทียนพระปาติโมกข ๑ หอ 

(3) ไตรจีวรบริวาร ประมาณ ๒๐๐ ไตร 

(4) บาตรพรอมถุงบาตร ๑ ชุด 

(5) ชอนซอมคาวหวาน-หวาน พรอมซองบรรจุ ๑ ชุด 

(6) ปนโตสแตนเลส ๑ เถา 

(7) กระติกน้ําไฟฟา ขนาดบรรจุ ๒.๕ ลิตร ๑ ใบ 

(8) พรม ๑ ผืน 

(9) หมอนหนุนพรอมปลอกหมอนสีเหลือง ๑ ใบ 

(10) ผาหมนอนขนหนูสีเหลือง ๑ ผืน 

(11) ผาแพรสีเหลือง ๑ ผืน 

(12) เครื่องมือโยธา 

(13) ชุดอุปกรณเครื่องมืองานชางท่ัวไป(ประกอบดวยไขควง คอน คีม) ๑ กลอง  

 
ภาพท่ี ๒๒  กองบริวารกฐนิ 

     ๔.๓.๒  พิธีการถวายผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม 

เวลา ๑๐.๐๐ น เจาภาพนางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ  ไดอัญเชิญผาพระกฐิน

พระราชทานมาโดยเฮลิคอปเตอรถึงวัดมะรุม  วงดนตรีบรรเพลงมหาฤกษรับ   



๙๗ 
 

 
ภาพท่ี ๒๓   นางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานมาโดย

เฮลิคอปเตอรถึงวัดมะรุม เวลา ๑๐ .๑๐๐ น. 

 

เมือเจาภาพเดินถึงโตะหมูท่ีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ     บรรเลงเพลง

สรรเสริญพระบารมีขณะท่ีประธานยกผาพระกฐินวางบนพานหนาพระบรมฉายาลักษณ  

ดําเนินพิธีการเปดการทอดผาพระกฐิน  ประธานในพิธีคือ ส.ส. ทัศนียา รัตนเศรษฐ 

กลาวรายงานโดยนางเปรมจิตร  กูลพิมาย  วัฒนธรรมอําเภอโนนสูง 

 
ภาพท่ี ๒๔ นางเปรมจิตร กูลพิมาย วัฒนธรรมอําเภอโนนสูง ผูแทนคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลาวรายงานประธานในพิธีทอดผาพระกฐิน 



๙๘ 
 

 
ภาพท่ี ๒๕ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประธานในพิธีทอดผา

พระกฐิน 

เม่ือประธานดําเนินงานกลาวเปดเสร็จ  เจาหนาท่ีอัญเชิญพระบรมราชโองการไปให

เจาภาพอานพระบรมราชโองการ 

เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ พิธีปลุกเสกวัตุมงคลบนเฮลิคอบเตอร  เกจิอาจารยท่ีนิมนตมา

ปลุกเสกวัตถุมงคลบนเฮลิคอบเตอร เชน  พระครูศรีสุตาลังการ   เจาคณะอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี    

พระครูธรรมธรบพิธ  จากจังหวัดชียงใหม  หลวงพอเสือ กระทะเดือด  จากจังหวัดสุรินทร   เปนตนหลังจาก

การปลุกเสกวัตถุมงคลบนเฮลิคอปเตอรเสร็จแลว เปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปไดนําผาบริวารกฐินท่ีจองเปน

เจาภาพไวข้ึนเฮลิคอปเตอรอีก ๕ รอบ  

เสร็จพิธีการเปดในตอนเชา 

 

 

  
ภาพท่ี ๒๖  การปลุกเสกวัตถุมงคลและแหผาบริวารกฐินบนเฮลิคอบเตอร 

เวลา ๑๓.๐๐ กิจกรรมแหผาพระกฐินพระราชทาน  และบริวารท้ังปวงรอบพระ

อุโบสถ  



๙๙ 
 

เจาหนาท่ีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณและผาพระกฐินตั้งขบวนแหหนาศาลา ๓๐๐ ป  

ขาราชการแตงชุดปกติขาวตั้งแถว  ขบวนอัญเชิญอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณและผาพระกฐินเดินรอบพระ

อุโบสถ ๓ รอบ  เสร็จแลวกลับเขาในบริเวณพิธีศาลา ๓๐๐ ป 

 
ภาพท่ี ๒๗   กิจกรรมแหผาพระกฐินพระราชทานและบริวารรอบพระอุโบสถ  

 

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีทอดผาพระกฐิน ดําเนินรายการโดย โดยมีข้ันตอนในการประกอบ

พิธี  ดังนี้ 

๑. พิธีกรเชิญประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยไปดานหนาโตะหมูท่ี 

               ๒. พิธีกรเชิญประธานเดินไปท่ีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณและผาพระกฐิน 

ถวายความเคารพ  เปดฝากรวยกระทงดอกไมบนธูป เทียนแพ  วางท่ีดานขาง ถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง             

   ๓. เจาหนาท่ียกผาพระกฐินจากพานแวนฟา สงใหประธานอุมประคองไว   

   ๔. พิธีกรเชิญประธานเดินเขาสูสถานท่ีประกอบพิธี       

๕. ประธานอุมประคองผาพระกฐินเขาไปยืนตอหนาคณะสงฆ  พิธีกรกลาวชุมนุม

เทวดา 

๖. ประธานกลาวคําถวายผาพระกฐินตามแบบท่ีเขียนไว  วา 

“นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธธัสสะ 

นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธธัสสะ 

นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธธัสสะ” 

  “ผาพระกฐินทานกับท้ังผาอานิสงสบริวารท้ังปวงนี้   เปนของพระบาทสมเด็จ   พระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช   มหิตลาธิเบศร  รามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช   บรมนาถบพิตร  ผูทรง

พระคุณอันประเสริฐ  กอปรดวยพระราชศรัทธา  โปรดเกลาโปรดกระหมอม   พระราชทานใหขาพเจา นางสาว

ณัฐพิมล กุลคงหาญ  นอมนํามาถวายแดพระสงฆ  ซ่ึงจําพรรษากาลถวนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้   ขอพระสงฆ

จงรับผาพระกฐินทานนี้ กระทํากฐินัตถารกิจ  ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ” 

และกลาวคําถวายผาบริวารกฐิน ดังนี้ 



๑๐๐ 
 

อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ โอโณ ชะยามะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง สะ

ปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ปะฏิคคันหาตุ  ปะฏิคคเหตะวา จะ อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะ

รัตตัง หิตายะ สุขายะ 

                             คําแปล 

ขาพเจาท้ังหลาย ขอนอมถวายผากฐินกับท้ังบริวารนี้แดพระสงฆ ขอพระสงฆจงรับผากฐินกับบริวารนี้ 

ครั้นรับแลวจงกรานกฐินดวยผาผืนนี้ เพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข แกขาพเจาท้ังหลายสิ้นกาลนานเทอญฯ 

๗.  ประธานวางผาพระกฐินท่ีพานแวนฟาดานหนาพระสงฆรูปท่ี ๒ 

๘. พระสงทําการอปโลกนกฐิน  มีฉันทะมอบแกพระครูประโชติชัยคุณ 

พระสงฆอปโลกนกฐิน  ดังนี้ 

พระภิกษุรูปท่ี  ๑ ไดประกาศข้ึนวา 

“นะโม ตัสสะ ภควะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภควะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภควะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธธัสสะ.  

       ผากฐินทาน กับท้ังผาอานิสังสบริวารท้ังปวงนี้เปนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานให นางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ ผูประกอบดวยศรัทธา อุตสาหะ  ไดพรอมเพรียงกันนํามาถวาย

แดพระ ภิกษุสงฆผูอยูจําาพรรษา ถวนไตรมาสในอาวาสนี้ ก็แลผากฐินทานนี้เปนของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมา

โดยนภากาศแลวแล  ตกลงในท่ีประชุมสงฆ จะไดจําเพาะเจาะจงลงวาเปนของพระภิกษุรูปใดรู ปหนึ  ง ก็หา

มิได มีพระบรมพุทธานุญาตไววา  ใหพระสงฆท้ังปวง ยอมอนุญาตใหแกภิกษุรูปหนึ่ง เพ่ือจะกระทําซ่ึงกฐินนัต

ถารกิจใหถูกตองตามพระบรมพุทธานุญาต และมีคําพระอรรถกถาจารยผูรูพระบรมพุทธาธิบาย สังวรรณนาไว

วา ภิกษุรูป ใดประกอบดวย ศีลสุตตาธิคุณ มีสติปญญา สามารถ รูธรรม ๙ ประการ มีบุพกิจเปนตน ภิกษุรูป

นั้น จึงสมควรเพ่ือจะกระทํากฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตได บัดนี้พระสงฆท้ังปวงจะเห็นสมควรแก

ภิกษุรูปใด จงพรอมใจกัน ยอมอนุญาตใหแกภิกษุรูป นั้น เทอญ 

 ภิกษุรูปท่ี ๒ กลาววา 

“ผากฐินทาน กับท้ังผาอานิสังสบริวารท้ังปวงนี้ ขาพเจาพระพระภิกษุสมปอง อุปสัน

โน ขาพเจาพิจารณาเห็นสมควรแกพระครูประโชติชัยคุณ  เปนผูมีสติปญญาสามารถ เพ่ือกระทํากฐิน  

นัตถารกิจใหถูกตองตามพระบรมพุทธานุญาตได ถาพระภิกษุรูปใดเห็นไมสมควรทักทวงข้ึนในทามกลาง

ระหวางสงฆ (หยุดนิดหนึ่ง)..... ถาเห็นสมควรแลวไซรจงใหสัททสัญญาสาธุการะข้ึนใหพรอมกัน เทอญ. 

๙. ประธานนําผาพระกฐินถวายแกผูรับ คือพระครูประโชติชัยคุณ 

๑๐.พิธีกรเชิญประธานไปนั่ง  

๑๐.พระครูประโชติชัยคุณ กลาวสัมโมทนียกถา  อนุโมทนาผูมีจิตศรัทธาทุกภาคสวน

องคกร    



๑๐๑ 
 

๑๒. พระสงฆท้ังหมดอนุโมทนา 

๑๓. พิธีกรเชิญประธานไปถวายเครื่องบริวารกฐิน  และเชิญผูท่ีไปรวมพิธีถวาย

เครื่องไทยธรรมแดพระสงฆท้ังหมด  

เสร็จพิธีถวายผาพระกฐิน 

  
ภาพท่ี ๒๘   ประธาน/เจาภาพ กลาวคําถวาย และถวายผาพระกฐินพระราชทานแกภิกษุผูรับฉันทามติจาก

คณะสงฆ 

คําถามวิจัยขอท่ี ๒. ทุนทางสังคมในประเพณีการทอดพระกฐินพระราชทานวัดมะรุมปรากฏ

อยางไรและสามารถหนุนเสริมกิจกรรมการเรียนรู   แหลงเรียนรูทองถิ่นสมัยกอนประวัติศาสตร  บานโนน

วัดอยางไร 

 จากการศึกษาทุนสังคมจากการทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม ป ๒๕๕๖ มีลักษณะปรากฏ

เปนเครือขายความรวมมือและความไววางใจในของผูคนในชุมชน  จําแนกเปนเครือขายตาง ๆ คือ 

 

 

๑. เครือขายคณะสงฆ  

               คณะสงฆ เปนองคกรเครือขายท่ีมีความเปนเครือขายท่ีเนื่องดวยพระธรรมวินัยและระบบการ

ปกครองคณะสงไทย   การทอดกฐินในครั้งนี้ตามพระธรรมวินัยแลวคณะสงฆท่ีมีสิทธิไดกรานกฐินและรับ

อานิสงฆกฐินคือเฉพาะคระสงฆวัดมะรุมท่ีเปนภิกษุผูจําพรรษาครบถวนไตรมาสเทานั้น  แตดวยโดยจารีต

ประเพณีและการทอดผาพระกฐินครั้งนี้เปนงานใหญ   วัดมะรุมจึงไดนิมนตคณะสงฆในตําบลพลสงคราม

พระภิกษุตางวัดในเขตตําบลพลสงคราม และมีสหธรรมมิกของพระครูประโชติชัยคุณ มารวมรับและอนุโมทนา    

จึงพอจะจัดเครือขายยอยๆ ของคณะสงฆผูเขารวมงานครั้งนี้ ๒ กลุมคือ 

    ๑.๑ คณะสงฆตําบลพลสงคราม  ในทางการปกครองประธานคณะสงฆตําบลคือพระครูสุตวีราการ  

เจาคณะตําบลพลสงครามและเจาอาวาสวัดหญาคา   ทานเปนพระท่ีมีชื่อเสียงนอกจาการเปนพระผูปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแลวทานมีเสียงดานการพัฒนาชุมชน  เปนท่ีเคารพของพระภิกษุท้ังหลายใน

ตําบลและชาวบานตําบลพลสงคราม  งานสําคัญลักษณะนี้การเปนเจาคณะผูปกครองจะขาดมิได 

๑.๒ คณะสงฆท่ีเปนสหธรรมมิกของพระครูประโชติธรรมคุณ ไดแก   เกจิอาจารยท่ีนิมนตมาปลุก

เสกวัตถุมงคลบนเฮลิคอปเตอร  เชน  พระครูศรีสุตาลังการ   เจาคณะอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี   



๑๐๒ 
 
พระครูธรรมธรบพิธ  จังหวัดชียงใหม  หลวงพอเสือ กระทะเดือด  จากจังหวัดสุรินทร   ทานเหลานี้เปนพระ

เถระท่ีนิมนตมาเปนพิเศษ  เพ่ือปลุกเสกเครื่องรางของขลังตามความเชื่อ   และเปนผูนําและทําหนาท่ีเปน

สัญลักษณของการรวมบุญ  ทําใหเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาวาการศึกษานี้เปนบุญกุศล  มีความศักดิสิทธิ์ 

ชาวบานเกิดความไววางใจยิ่งข้ึน 

 

 
ภาพท่ี ๒๙ พระเกจิอาจารยท่ีนิมนตมารวมพิธี 

 

๒. เครือขายเครือญาติกุลคงหาญ นางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ ประธานบริษัท ทีเอ็นเค ออโตพลัส 

คอออเปอเรชั่น จํากัด ท่ีไดแสดงความประสงคเปนเจาภาพกฐิน  ไดดําเนินการขอพระราชทานผาพระกฐินใน

ครั้งนี้ พรอมครอบครัวและญาติ  คือคุณแมประทวน คงหาญ  คุณสรอย คงหาญ  นาวาอากาศเอกพิชัย-คุณ

พูลทวี มักกลาง คุณรพีพัฒน ปานเจริญทรัพย  คุณสิทธิผล-คุณสุมาลี  สุวรรณกลาง   เปนตน 

 
ภาพท่ี ๓๐ คณะเจาภาพ 

 



๑๐๓ 
 

๓. เครือขายสวนราชการ สวนราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดพระราชพิธีการทอดกฐินโดยตรงคือ

สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอโนนสูง ไดเขารวมตั้งแตกระบวนการในการจัดเตรียมงานและท่ีทําหนาท่ีในการ

จัดการพิธีการโดยตรง โดยวัฒธรรมอําเภอโนนสูงคือนางปราณี กูลพิมาย   

๔. เครือขายฝายปกครองตําบลพลสงคราม   ประกอบดวย  กํานันตําบล ผูใหญบาน  ผูชวย

ผูใหญบาน  ในตําบลพลสงคราม  ๑๔ หมู  ไดเขารวมอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย  และ

ดําเนินการตางๆ ในงาน 

๕. เครือขายองคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล

พลสงคราม สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลของหมูบานๆละ  ๒  คน การบริหารเชิงการพัฒนาอยูภายใตการ

กําหนดนโยบายและการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณาความตองการของชุมชนแตละ

ชุมชนและแกปญหาของชุมชนตามความตองการของชุมชนท่ีไดกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองจาก

ศักยภาพและทุนท่ีตัวเองมี  

 

 
ภาพท่ี ๓๑ คณะกํานันผูใหญบาน  และสมาชิกสภาตําบล  

 

๖.เครือขายโรงเรียน   โรงเรียนในตําบลมะรุมไดจัดคณะครูเขารวมโดยแตงชุดปดติขาวในการ

ประกอบพระราชพิธีทอดผาพระกฐิน   โดยเฉพาะโรงเรียนบานมะรุม โดยผูอํานวยการนพดล ศรีจันทรนนท 

ไดมอบหมายใหครูและนักเรียนบางสวนชวยงานของวัดทุกสวนงาน  



๑๐๔ 
 

 
 

ภาพท่ี ๓๒ ขาราชการและคณะครูจากโรงเรียนตางๆ ของตําบลพลสงครามรวมแตงกายปกขาวงาน

ทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม 

 

 
ภาพท่ี ๓๓ นักเรียนจากโรงเรียนในตําบลมะรุมรวมแสดงดนตรีและวงโยธวาธิต 

 

๗. เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงไดเขามาศึกษา

และมีสวนรวมในการจัดสรางแหลงเรียนรูทองถ่ินสมัยกอนประวัติศาสตร  บานโนนวัด ตําบลพลสงคราม 

อําเภอโนสูง จังหวัดนครราชสีมา   ไดเขารวมการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยผูอํานวยการสํานักฯ  ผศ.ดร. ณัฐกิตติ์ 

อินทรสวรรคการ  นําคณาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ชมรมดอกบัวบาน  ชมรมดรตรีพ้ืนบาน

อีสาน(โปงลาง)  โดยมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสรางปายและสวนหยอมกับโรงเรียนบานมะรุม   และจัด

กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมสมโภชนองคพระกฐิน  และชวยจัดงานอ่ืนๆ  



๑๐๕ 
 

 
ภาพท่ี ๓๔ วงดนตรีพ้ืนบาน(โปงลาง) สํานักศิลปะและวัฒธรรม  แสดงสมโภชกองกฐิน 

 

 
ภาพท่ี ๓๕ อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  รวมพิธีทอดผาพระกฐินวัดมะรุม 



๑๐๖ 
 

 
ภาพท่ี ๓๖ นายสุชาติ พิมพพันธ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ผูรับผิดชอบกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  กับคณะเจาภาพ 

 

๘. เครือขายผูศรัทธาตอหลวงพอหริ่ง    กลุมผูศรัทธาในหลวงพอหริ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

คูบานคูเมืองท่ีมีผูมาปฏิญาณเลิกอบายมุข โดยเฉพาะการติดสุรา และอธิษฐานขอความเปนศิริมงคลแกตนเอง

และครอบครัวตามความเชื่อ   ทําใหเกิดเครือขายท้ังในชุมชนและนอกชุมชนไดมารวมงานกฐินครั้งนี้จํานวน

มาก 

จากการศึกษาทุนทางสังคมในประเพณีการทอดกฐินครั้งท่ีกลาวมาขางตนนี้  เปนทุนสังคมท่ีมี

เครือขายสังคมท่ีเชื่อมโยงหลายภาคสวน  เปนความไววางใจระหวางกันของชุมชนทําใหเกิดกิจกรรมท่ีดีงาม

ของชุมชนในประเพณีทอดกฐินตามหลักพระพุทธศาสนา   สามารถผลักดันใหเกิดพลังสรางสรรคท่ีกอเกิดและ

พัฒนามาในชุมชนไดเปนอยางดี    เพ่ือหนุนเสริมกิจกรรมการเรียนรูแหลงเรียนรูทองถ่ินสมัยกอน

ประวัติศาสตร  บานโนนวัด ตําบลพลสงคราม อําเภอโนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ    

๑.วัตถุประสงคการวิจัย 

๑.  เพ่ือศึกษาการทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม 

๒.  เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมในประเพณีการทอดกฐินหนุนเสริมกิจกรรมการเรียนรู   แหลงเรียนรู

ทองถ่ินสมัยกอนประวัติศาสตร  บานโนนวัด ตําบลพลสงคราม อําเภอโนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

๒. สรุป   

๒.๑ การทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม  มูลเหตุแหงการทอดพระกฐินของวัดมะรุม ป ๒๕๕๖ 

สามารถสรุปได ๔ ประการคือ ๑) เหตุจากพระธรรมวินัย  ๒)เหตุจากขบนบธรรมเนยีมประเพณี  

๓)เหตุจากเจาภาพผูประสงคถวาย ๔ )เหตุจากการหาทุนทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  

 เจาภาพคือ  นางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ ไดดําเนินการขอพระราชทานเปนกรณีพิเศษจากสํานัก

พระราชวังและไดรับหมายรับสั่งท่ี ๑๒๓๘๕  วันท่ี ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๖ สนองพระบรมราชโองการโดย นาย

แกวขวัญ วัชโรทัย  และนางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ  ครอบครัว  พรอมคณะสงฆวัดมะรุม  และชาวบาน

เดินทางไปรับผาพระกฐินพระราชทาน ณ กองพระราชพิธี  พระท่ีนั่งราชกิจวินิจฉัย   

คณะสงฆ ชาวบานมะรุม  และบรรดาพุทธศาสนิกชนท่ีเขารวมพิธี ไดดําเนินการทอดผาพระกฐินใน

วันท่ี  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีนาง ทัศนียา รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประธานในพิธีทอดผา

พระกฐิน   

๒.๒ การทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม เปนประเพณีทองถ่ินท่ีสําคัญในรอบหลายปท่ีจะ

เกิดข้ึน  กิจกรรมนี้จึงมีชุมชนและเครือขายความรวมมือจากภาคสวนตางๆ เขารวมจํานวนมาก   พบวามี  ๗ 

เครือขายท่ีสําคัญคือ 

๑) เครือขายคณะสงฆตําบลพลสงคราม 

๒) เครือขายเครือญาติกุลคงหาญ 

๓) เครือขายสวนราชการ 

๔) เครือขายฝายปกครองตําบลพลสงคราม   

๕) เครือขายองคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม 

๖) เครือขายโรงเรียนตําบลพลสงคราม 

๗) เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
กลุมเครือขายเหลานี้ไดใหความรวมมือ  สนับสนุนกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงครวมกันคือการใหความ

เทิดทูนสถาบันศาสน กษัตริย  ตองการใหกิจกรรมท่ีไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปนไปดวยความ

เรียบรอย  สมพระเกียรติ 

 

 



๑๐๘ 
 
๓. อภิปรายผล 

 ๓.๑ การทอดผาพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม  สอดลคลองตามพุทธานุญาตตามท่ีปรากฏในคัมภีร

พุทธศาสนาเถรวาท  และยังมีการผสมผสานกับจารีตประเพณีทองถ่ินของชาวพุทธไทยท่ัวไปและจารีตเฉพาะ

ทองถ่ินตําบลพลสงคราม    ซ่ึงอธิบายไดวา ประเพณีกฐินครั้งนี้ เปนการทอดกฐินหลวงท่ีมีการขอพระราชทาน

ผาพระกฐินตามระเบียบพิธีการของราชสํานัก  และเปนกรณีพิเศษท่ีเปนการถวายผาพระกฐินพระราชทาน

สําหรับวัดราษฎร  

 ๓.๒ การทอกฐินครั้งนี้ยังสอดคลองกับพุทธกุศโลบายเรื่องความสัมพันธระหวางคณะสงฆกับชาวบาน

ท่ีจะขาดฝายใดฝายหนึ่งมิได   การทอดกฐินไมสามารถทําไดท้ังป  ตองมีชวงเวลา  ผูท่ีจะเปนเจาภาพทอดกฐิน

ตองแสดงเจตจํานงอยางชัดแจงใหประจักษตอสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือการทอดกฐินตามพุทธ

ประเพณีสมพันธเขากับความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริยของคนไทย  การทอดกฐินจึงจําแนกเปนกฐิน

แบบชาวบาน  และกฐินแบบพระมหากษัตริย  โดยรูปแบบนั้นตางกัน  แตเนื้อยังคงเชนเดิมคือการอุปถัมภ

พระพุทธศาสนา   

๓.๒ การศึกษาทุนทางสังคมในประเพณีการทอดกฐินหนุนเสริมกิจกรรมการเรียนรู   เปนการใชจารีต

ประเพณีท่ีมีมาแตเดิมอันเปนทุนสังคมอยางเชนประเพณีการทอดกฐินเปนกิจกรรมหนุนเสริมและตอยอดความ

ยั่งยืนของแหลงเรียนรูแหลงประวัติศาสตร  ทําใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ  เปนไปอยางมีพลัง  เกิดผล

กระทบไปยังสวนตางๆ  แมวาการทอด กฐินไมใชเรื่องใหมหรือเรื่องแปลกจากวิถีท่ีเคยปฏิบัติกันมา แตโบราณ   

แตผลการศึกษาไดพบสิ่งท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาสังคมหรือชุมชนเปนอยางดี  อภิปรายไดดังนี้ 

       ๒.๒.๑. กิจกรรมของชุมชนมีทุนอยูแลวและเปนทุนท่ีงายท่ีสุดอยางการทอดกฐิน  สามรถสราง

คุณคาเพ่ือแกปญหาท้ังในแงของจุดเริ่มตนของการทํางานชุมชน  และแกปญหา ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ

ของชุมชน    หรือแมแตแกปญหาเรื่องความไมไววางใจบานตอกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน ของหนวยงานภายนอก

อยางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

      ๒.๒.๒ การคิดและการแกปญหาภายใตบริบทคติความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนงายตอการทําความ

เขาใจ  กลุมผูนําทางความคิดและผูนําชุมชนสามารถขยายผลจาก การทอด กฐิน  ไปสูการประชาสัมพันธ

โครงการท้ังหมด  และแตกความคิดและนโยบายไปไดอีกหลายประการ   

     ๒.๒.๓ การเลือกใชประเพณีการทอดกฐินมาเปนกรณีศึกษาเพ่ือหาแนวทางหนุนเสริมแหลง เรียนรู

ทองถ่ินสมัยกอนประวัติศาสตร  แหลงอารยธรรมบานโนนวัด ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา  พบวาภาคสวนตางๆ  มีชองทางท่ีแทรกและเขาไปมีจุดยืนในโครงการ  กลาวคือ  สวนชา วบาน

โนนวัดท่ัวไปท้ังท่ีมีสวนไดเสียกับโครงการขุดคนของนักวิจัยอยูแลวและไมมีสวนโดยตรง  ไดมีโอกาสท่ีจะเขา

มามีสวนรวมดวยในเรื่องของการสื่อสารท่ีจะทําใหชาวบานวางใจในความเปน   “เครือขาย”  หรือ  “ความเปน

พวกเดียวกัน”  เพราะชาวบานกับนักวิชาการไมมีทุนทางสังคมรวมกันไมวาจะในดาน  ความไววางใจ  ความ

เปนญาติพ่ีนอง  ความเชื่อและวิถีปฏิบัติ  จารีตประเพณี วัฒนธรรม  รวมกันมากอน  กิจกรรมตางๆ  จากการ

จัดประเพณีการทอดกฐินจึงทําใหท้ังชาวบานและนักวิชาการใชทุนสังคมรวมกันและสื่อสารกันไดสะดวกข้ึน 



๑๐๙ 
 

เม่ือพิจารณาการทอดกฐินวัดมะรุมตามกรอบแนวคิดของ โรเบิรต พัทนัม  จะพบวาการทอดกฐินครั้ง

สอดคลองกับแนวทางของทฤษฎี  3  ประการคือ 

๑) มีเครือขายสังคมท่ีเขมแข็ง  (Networks of civic engagement foster sturdy norms) ท่ีตั้งอยู

บนพ้ืนฐานของความสัมพันธท่ีเปนพ้ืนฐาน  (Generalized reciprocity) คือ ความศรัทธาตอพระพุทธศาสนา

และหลวงพอหริ่งพระพุทะรูปสําคัญคูบานคูเมืองของวัดมะรุม 

๒) มีความรวมมือ (Coordination) การสื่อสาร (Communication) การกระจายขอมูล  (Amplify 

information)ความสําเร็จจากอดีต  ท่ีเกิดจากการลองถูกลองผิด  จนนําไปสูจารีตประเพณีทางสังคม  

(Tradition) โดยเครือขายท้ังหมดไดรวมมือจาการเห็นความสําเร็จของกิจกรรมตางๆ ท่ีกระทํารวมกันตอชุมชน  

เชน  การสรางสาธารณประโยชนตางๆ  ไดแก  ศูนยการเรียนรูทองถ่ินสมัยกอนประวัติศาสตรบานโนนวัด  

ประปาหมูบาน  ศาลาการเปรียญของวัด  การบําบัดผูติดสุรา   เปนตน  ขาวสารความสําเร็จเหลานี้กระจาย

ออกสูชุมชนในทางบวก 

๓) มีองคประกอบของทุนทางสังคมประกอบดวย  ความไววางใจ  (Trust) บรรทัดฐานของสังคม  

(norms) เครือขาย (networks) ซ่ึงเปนแหลงทางศีลธรรม  (moral resource) ท่ีเราใชไมมีวันหมดยิ่งใชยิ่ง

เพ่ิมข้ึนเปนเทาทวี   เพราะการทอดกฐินในครั้งนี้สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนอยางแนนอนคือ เงินบริจาคจํานวนมากท่ีจะ

มอบใหวัดดําเนินกิจกรรมของวัดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  และเปนท่ีรับรูกันท่ัวไป   ความไววางใจของ

เครือขายท่ีมีตอพระครูประโชติชัยคุณ  เจาอาวาสวัดมะรุม และกรรมการบริหารวัดมีสูงมาก  จึงเห็นการ

บริจาคท่ีมีจํานวนมาก  
 

๓. ขอเสนอแนะ 

 ๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

      หนวยงานหรือผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาทองถ่ินควรศึกษาประเพณีทองถ่ินอยางถองแทและ

นํามาใชพัฒนาหรือหนุนเสริมกิจกรรมการพัฒนาในทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 ๓.๒ ขอเสนอสําหรับนักวิจัย 

      ๑. ควรวิจัยทุนประเพณีหรือสังคมวัฒนธรรมดานอ่ืนๆ อีก 

               ๒.  ควรวิจัยการพัฒนาเครือขายความสัมพันธของทุนสังคมใหเกิดความสัมพันธใหแนนแฟน 

มากข้ึน 

     ๓. การวิจัยเพ่ือสรางนักวิจัยทองถ่ินเพ่ือหนุนเสริมกิจกรรมทองถ่ิน  

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

๑. เอกสารขอมูลข้ันตน 



๑๑๐ 
 
พระไตรปฎก ภาษาไทย  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  CD Rom  

๒. เอกสารขอมูลท่ัวไป 
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รายนามผูใหสัมภาษณ 

พระครูประโชติชัยคุณ    เจาอาวาวัดมะรุม 

คุณแมประทวน คงหาญ  เจาภาพการทอดกฐิน 

นางสาวณัฐพิมล กุลคงหาญ  เจาภาพการทอดกฐิน 

นายเสถียร ขอแถมกลาง  มัคคทายก ปราชญชาวบาน 

 

รายช่ือผูนําชุมชนในการประชุมชาวบาน 

 

นายสุภาพ ศอกกลาง สมาชิกสภาตําบล หมู 7 บานมะรุม 

นายฉลอง แกวกลาง  สมาชิกสภาตําบล หมู 7 บานมะรุม 

นายจรัส แกวกลาง   สมาชิกสภาตําบล หมู 11  บานโนนวัด 

นายสมชัย ขอเหนี่ยวกลาง   สมาชิกสภาตําบล หมู 11 บานโนนวัด 

นายสมโภชน  จงสุขกลาง  ผูใหญบาน หมู 7 บานมะรุม 

นางนวลปรางค แบบขุนทด ผูใหญบาน หมู  11 บานโนนวัด 

นางวาสนา จงเลี่ยมกลาง  ครูโรงเรียนบานมะรุม 

นายวัฒนา สายใจกลาง    ชาวบาน/ผูชวยงายวัด 

นายโตะ  มุงกอกลาง      ชาวบาน/ผูชวยงายวัด 

นางดําเนิน ดอกพิกุล       ชาวบาน/ผูชวยงายวัด 

 

รายช่ือนักศึกษาในโครงการวิจัย 

นักศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาพุทธศาสนศึกษา 

นางสาวกนกวรรณ เพียสังกะ 

นางสาวกรรณิการ อับสีรัมย 

นางสาวกาญจนา มะสันเทียะ 

นางสาวกิตติญาพร สมบัติหลาย 

นางสาวจันทิมา สนทอง 

นางสาวชฎาพร อ่ิมแกว 
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