
จัดท ำโดย : กองอนุศำสนำจำรย์ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ 

กฐิน 

กฐิน เป็นภาษาพระวินัย เป็นชื่อเรียกผ้าพิเศษท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จ าพรรษา 

ครบ ๓ เดือนแล้วรับมานุ่ งห่มได้   กฐิน  เป็นศัพท์บาลี แปลตามศัพท์ว่าไม้สะดึง คือ "กรอบไม้ "                            

หรือ "ไม้แบบ" ส าหรับขึงผ้าท่ีจะเย็บเป็นจีวรในสมัยโบราณ ซึ่งผ้าท่ีเย็บส าเร็จจากกฐินหรือไม้สะดึงแบบนี้

เรียกว่า ผ้ากฐิน (ผ้าเย็บจากไม้แบบ) 

โดยค าว่า การทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติ                   

เถรวาทท่ีมีก าหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระท าสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ ไปจนถึง

วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์                         

และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณท่ีมีจีวรช ารุด ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์                    

โดยจ าเพาะ ซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาทแล้ว กฐินยังมีในฝ่ายมหายานบางนิกายอีกด้วย แต่จะ                   

มีข้อก าหนดแตกต่างจากพระวินัยเถรวาท 

การได้มาของผ้าไตรจีวรอันจะน ามากรานกฐินตามพระวินัยบัญญัติของเถรวาทนี้ พระพุทธองค์                 

ไม่ทรงห้ามการรับผ้าจากผู้ศรัทธาเพื่อน ามากรานกฐิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้เกิดทานพิธีการถวาย                              

ผ้ากฐิน หรือการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนขึ้น และด้วยการท่ีการถวายผ้ากฐินนั้น จัดเป็นสังฆทาน                   

คือถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เพื่อให้คณะสงฆ์น าผ้าไปอปโลกน์ ยกให้แก่ภิกษุ                  

รูปใดรูปหนึ่งตามท่ีคณะสงฆ์ลงมติ (ญัตติทุติยกรรมวาจา) และกาลทาน ท่ีมีก าหนดเขตเวลาถวายแน่นอน 

คณะสงฆ์วัดหนึ่ง ๆ สามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปี จึงท าให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุญประเพณีนิยม    

ท่ีส าคัญของพุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย 

การถวายกฐินนั้นมีข้อจ ากัดหลายอย่าง ซึ่งท าให้การถวายกฐินมีความความพิเศษแตกต่างจากทาน

อย่างอื่นดังนี้  
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 ๑.  จ ากัดประเภททาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

เหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้ 

๒.  จ ากัดเวลา คือกฐินเป็นกาลทานอย่างหนึ่ง (ตามพระบรมพุทธานุญาต) ดังนั้นจึงจ ากัดเวลาว่า

ต้องถวายภายในระยะเวลา ๑ เดอืน นับแต่วันออกพรรษา เป็นต้นไป 

๓.  จ ากัดงาน คือ พระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัด เย็บ ย้อม และครองให้เสร็จภายในวันท่ีกรานกฐิน 

๔.  จ ากัดไทยธรรม คือ ผ้าท่ีถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่พระวินัยก าหนดไว ้

๕.  จ ากัดผู้รับ คือ พระภิกษุผู้รับกฐิน ต้องเป็นผู้ท่ีจ าพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาตั้งแต่ ๑ รูป

ขึ้นไป และจะใช้ ๕ รูปขึ้นไปในการกรานกฐินในโบสถ์เท่านั้น 

๖.  จ ากัดคราว คือ วัด ๆ หนึ่งรับกฐินได้เพียงปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น 

๗.  เป็นพระบรมพุทธานุญาต ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาต  

เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตผ้าอาบน้ าฝน แต่ผ้ากฐินนี้พระองค์ทรงอนุญาตเอง นับเป็น 

พระประสงค์โดยตรง 

ความเป็นมาของกฐิน 

ภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐ ๓๐ รูป ได้เดินทางเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเชตวันมหาวิหาร                         

เมืองสาวัตถี แต่ยังไม่ทันถึงเมืองสาวัตถี ก็ถึงวันเข้าพรรษาเสียก่อน พระสงฆ์ท้ัง ๓๐ รูป จึงต้องจ าพรรษา                                  

ณ เมืองสาเกตุในระหว่างทาง พอออกพรรษาแล้ว ภิกษุเหล่านั้นจึงได้ออกเดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดา

ด้วยความยากล าบากเพราะฝนยังตกชุกอยู่ เมื่อเดินทางถึงวัดพระเชตวัน พระพทธเจ้าได้ตรัสถาม                          

ถึงความเป็นอยู่และการเดินทาง เมื่อทราบความล าบากนั้นจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้จ าพรรษาครบถ้วน                    

ไตรมาสสามารถรับผ้ากฐินได้ และภิกษุผู้ได้กรานกฐินได้อานิสงส์ ๕ ประการ ภายในเวลาอานิสงส์กฐิน                                

(นับจากวันท่ีรับกฐินจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๔) คือ 

๑.  ไปไหนไม่ต้องบอกลา 

๒.  ไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบส ารับสามผืน  

๓.  ฉันคณโภชนะได้ (รับนิมนต์ที่เขานิมนต์โดยออกชื่อโภชนะฉันได้)  

๔.  เก็บอดิเรกจีวรไว้ได้โดยที่ยังมิได้วิกัปป์ และอธิษฐาน โดยไม่ต้องอาบัติ 

๕.  จีวรลาภอันเกิดขึ้น จักได้แก่ภิกษุผู้ได้กรานกฐินแล้ว 
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ชนิดของกฐินในประเทศไทย 

กฐินหลวง คือ กฐินท่ีทอดถวายแก่สงฆ์ผู้จ าพรรษาในวัดหลวง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑.  ท่ีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชด าเนินไปทรงถวายด้วยพระองค์เอง เรียกว่า พระกฐินหลวง 

หรือ พระกฐินเสด็จพระราชด าเนิน 

๒.  พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยราชการ หรือประชาชนท่ีกราบ 

บังคมทูลขอพระราชทานไปทอดที่วัดหลวงแทนพระองค์ เรียกว่า กฐินพระราชทาน 

กฐินหลวง ประกอบด้วยองค์กฐิน คือผ้ากฐิน และบริวารกฐินท่ีเป็นของทางราชการ มีงบประมาณ 

จัดไว้โดยเฉพาะ และมีจ านวนเท่าวัดหลวงในประเทศท้ังหมด แต่ผู้ขอพระราชทานทอดกฐินหลวง 

สามารถจัดบริวารกฐินถวายวัดเพิ่มได้ ไม่มีข้อห้าม 

กฐินราษฎร์ คือ กฐินท่ีราษฎรหรือชาวบ้าน ท่ัวไปจัดการทอดกันเองท่ีวัดราษฎร์ เช่น วัดในหมู่บ้าน 

กฐินราษฎร์ อาจมีเจ้าภาพทอดคนเดียวท่ี เรียกว่า เจ้าภาพกฐิน ก็ได้ อาจรวมกันเป็นหมู่เป็น คณะไปทอด

ร่วมกันท่ีเรียกว่า กฐินสามัคคี ก็ได้ แม้การทอดจุลกฐินก็นับเป็นกฐินสามัคคีเช่นกัน กฐินราษฎร์ ส่วนใหญ่

ท ากันเป็นงานใหญ่ เอิกเกริก ถือว่าเป็นบุญใหญ่ได้บุญอานิสงส์มาก เช่น ท าบุญฉลองก่อนน าไปทอดบ้าง 

เวลาน าไปวัด บ้างก็แห่แหนไปทางน้ า บ้างก็ไปทางบก บ้างน าขึ้นหลังช้าง หลังม้า หรือใส่รถแล้วแห่แหน 

กันไป ท าให้ดูเป็นงานบุญท่ียิ่งใหญ่และส าคัญ 

กฐินต้น คือ กฐินท่ีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชด าเนินไปถวายท่ีวัดราษฎร์อย่างไม่เป็นทาง

ราชการ กฐินต้น ท่ีเรียกเช่นนี้เพราะเป็นการเนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน มีลักษณะเดียวกับค าว่า ประพาสต้น 

ช้างต้น ม้าต้น กฐินต้น เป็นกฐินท่ีไม่ก าหนดวัดแน่นอน แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดวัดใดถือเป็นการ 

พระราชกุศลส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นวัดตามหัวเมืองท่ีทรงพระราชศรัทธา  

และมิใช่เป็นวัดหลวง เพราะกฐินวัดหลวงถือว่าเป็นกฐินของหลวง หรือของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงอยู่แล้ว 

จุลกฐิน คือ ค าเรียกการทอดกฐินท่ีต้องท าด้วยความรีบด่วน โดยต้องอาศัยความสามัคคี 

ของผู้ศรัทธาจ านวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้ส าเร็จด้วยมือภายในวันเดียว กล่าวคือ ต้องเริ่มตั้งแต่  

เก็บฝ้าย ตัด เย็บ ย้อม และถวายให้พระสงฆ์กรานกฐินให้เสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนถึงย่ ารุ่งของอีกวัน

หน่ึง  
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ดังนั้นโบราณจึงนับถือกันว่า การท าจุลกฐินมีอานิสงส์มาก เพราะต้องใช้ความอุตสาหะพยายาม

มากกว่ากฐินแบบธรรมดา (มหากฐิน) ภายในระยะเวลาอันจ ากัด โดยจุลกฐินนี้ปัจจุบันมักจัดเป็นงานใหญ่                          

มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 

มหากฐิน เป็นศัพท์ท่ีเรียกเพื่อหมายความถึงการทอดกฐินท่ีมีบริวารกฐินมาก ไม่ต้องท าโดยเร่งรีบ

เหมือนจุลกฐิน มหากฐินคือกฐินท่ีทอดถวายตามวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยในปัจจุบัน ท่ีจะมีการรวบรวม

จตุปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อน าไปเป็นเครื่องประกอบในงานกฐินถวายแก่พระสงฆ์ เพื่อน า                     

ไปท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาต่อไป (มหากฐินไม่ใช่ศัพท์ท่ีปรากฏในพระวินัยปิฎก) โดยมหากฐินนั้นอาจ

เป็นกฐินท่ีมีเจ้าภาพเพียงคนเดียวหรือกฐินสามัคคีก็ได้ 

กฐินตกค้าง หมายถึง กฐินท่ีไม่มีคนจอง เรียกสั้น ๆ ว่า กฐินตก ก็มี กฐินตกค้าง เป็นค าเรียก                    

การท่ีวัดใดวัดหนึ่ง ไม่มีผู้มาจองกฐินเลย จนกระท่ังออกพรรษาแล้วก็ ยังไม่มีคนจอง ซึ่งในระหว่าง               

เวลา ๑ เดือนนับแต่วันออกพรรษาไปเป็นระยะเวลาท่ีภิกษุผู้จ าพรรษา แล้วสามารถรับผ้ากฐินได้                        

แต่เมื่อไม่มีผู้ใดมาจองกฐิน กฐินวัดนั้นมีทีท่าว่าจะไม่มี จึงเรียกว่ากฐินตกค้าง คือยังตกค้างอยู่ ท่ีอื่น                   

ยังมาไม่ถึงวัดนั้น เมื่อผู้มีศรัทธาทราบว่า วัดใดกฐินตกค้าง นิยมน าผ้ากฐินไปทอดท่ีวัดนั้นเป็นการรีบด่วน

โดยไม่ต้องจองล่วงหน้าเหมือนปกติ เพื่อสงเคราะห์ให้สงฆ์ในวัดได้รับอานิสงส์กฐินตามพระวินัย                           

ถือว่าเป็นบุญ ใหญ่อย่างหนึ่งเหมือนกัน เรียกการถวายกฐินแบบนี้ว่า ทอดกฐินตกค้าง 

กฐินทาน แปลว่า การถวายผ้ากฐิน, การทอดกฐิน, สิ่งของถวายร่วมกับผ้ากฐิน กฐินทาน หมายถึง

การท่ีทายกทายิกาผู้มีศรัทธา น าผ้าพร้อมท้ังบริวารไปถวายแก่สงฆ์ผู้จ าพรรษาครบ ๓ เดือนท่ีวัดใด                  

วัดหนึ่ง ภายในเขตก าหนด เพื่อให้สงฆ์วัดนั้นประกอบสังฆกรรมท าเป็นผ้ากฐินแล้วอนุโมทนารับอานิสงส์ 

ตามพระวินัยต่อไป เรียกกฐินทานโดยท่ัวไปว่า ทอดกฐินบ้าง ถวายกฐินบ้าง กฐินทาน มิใช่เฉพาะทายก

ทายิกาหรือ ชาวบ้านเท่านั้นท่ีท าได้ แม้ภิกษุสามเณรก็สามารถท า คือเป็นเจ้าภาพกฐินและทอดกฐินได้                    

แต่ต้องมิใช่วัดท่ีตัวเองจ าพรรษาอยู่เท่านั้น ไปทอดวัดอื่น ๆ ท่านไม่ห้าม 

กฐินโจร เป็นส านวนพูด หมายถึง กฐินท่ีไปทอดโดยไม่ได้จองล่วงหน้า ไปทอดแบบจู่โจม เรียกว่า 

กฐินจร ก็มี ในการทอดกฐินท่ัวไป มีธรรมเนียมว่าต้องจองกฐินล่วงหน้า การท่ีจัดเครื่องกฐินพร้อมสรรพ 
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แล้วน าไปทอดท่ีวัดซึ่งยังไม่มีผู้จองกฐินทันทีทันใดแบบ จู่โจมหรือบอกกะทันหันแบบตั้งตัวไม่ทันเหมือน 

โจรบุกขึ้นบ้าน จึงเรียกว่า กฐินโจร หรือเรียกว่า กฐินจร เพราะเป็นกฐินท่ีสัญจรมาโดยไม่มีการ นัดหมาย 

ซึ่งการทอดกฐินแบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน 

กฐินโจร ค านี้อาจเกิดมาจากล้อค าว่า กฐินโจล ซึ่งแปลว่าผ้ากฐิน เพราะมีเสียงคล้ายกัน                              

จึงขอยืมมาล้อในกรณีท่ีมีการทอดกฐินแบบจู่โจมหรือไม่มีการ บอกล่วงหน้าตามธรรมเนียมกฐินท่ัวไป 

อานิสงส์ของการทอดกฐนิ 
๑.  เป็นการสงเคราะห์พระภิกษุท่ีจ าพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพุทธบัญญัติ 
๒.  เป็นการเทิดทูนพระพุทธบัญญัติเร่ืองกฐินให้คงอยู่สืบไป นับได้ว่าบูชาพระพุทธศาสนาด้วยการ                                 
     ปฏิบัติบูชาส่วนหนึ่ง 
๓.  สืบต่อประเพณีกฐินทาน มิให้เสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย ซึ่งบรรพบุรุษน าสืบ                          
     ต่อกันมามิขาดสาย 
๔.  การทอดกฐินเป็นการถวายทานโดยมิเจาะจงบุคคลโดยเฉพาะ แต่ถวายแก่หมู่สงฆ์เป็นส่วนรวมจึง                   
     เข้าลักษณะเป็นสังฆทาน ท่ีพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ ว่ามีผลานิสงส์มาก 
๕.  การร่วมบ าเพ็ญกฐินทาน เป็น กาลทาน คือเป็นทานท่ีถวายได้ภายในเวลาท่ีมีพระพุทธานุญาตก าหนด  
     จึงมีอานิสงส์เป็นพิเศษ 
๖.  ในการทอดกฐิน ส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนจ านวนมากเพื่อสร้างความดีงาม จึงเป็นการ 
     เสริมสร้างพลังสามัคคีขึ้นในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย 
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