
 
 

ความรู้เรื่องกฐิน 
 

 
กฐิน คือสังฆกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีพระพุทธานุญาตไว้เพือ่ขยายระยะเวลาท าจีวรให้ยาว

ออกไป  โดยปกติระยะเวลาท าจีวรมีเพียงท้ายฤดูฝน ถ้าได้กรานกฐินแลว้ ระยะเวลาย่อมขยาย
ออกไปตลอดฤดูหนาว  ในกาลต่อมา ได้ก าหนดเป็นประเพณทีางพระพทุธศาสนาทีส่ าคัญ
อันหนึ่งของชาวไทยทีเ่ป็นพุทธศาสนิกสืบต่อตกทอดมาแต่โบราณกาล เท่าที่มีหลักฐานทราบได้
มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสโุขทยัเป็นราชธาน ีเรียกเป็นสามญัว่า  “ประเพณีทอดกฐิน” 

 
มูลเหตุของกฐิน 

          มูลเหตุที่จะให้เกิดมีเรื่องกฐินขึ้นนั้น ในคัมภีร์พระวินัยปิฎกกฐินขันธกะ  กล่าวไว้เป็น
ใจความว่า สมัยหนึ่ง ภกิษุชาวเมืองปาฐาประมาณ ๓๐ รูป ถือธุดงควัตรเคร่งครัด  มีประสงค์จะ
ไปเฝ้าพระพุทธเจา้ซึ่งประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถ ี จึงชวนกันเดินทางจากเมืองปาฐาไปเมอืงสาวตัถ ี
พอไปถึงเมอืงสาเกตซึ่งอยู่ห่างจากเมอืงสาวัตถรีะยะทางประมาณ ๖ โยชน์ (๙๖ กม.) ก็พอดถีึง
วันเข้าพรรษา จึงต้องพกัจ าพรรษาที่เมอืงสาเกต  ในระหว่างสามเดือนที่จ าพรรษาอยู่นั้นมคีวาม
ร้อนรนกระวนกระวายใคร่จะเฝ้าพระ พุทธเจ้าเป็นก าลัง พอออกพรรษาปวารณาแล้วตา่งก็รบี
ออกเดินทางจากเมืองสาเกตทันท ี เวลานั้นฝนยังชุกอยู่ ทางเดินจึงเป็นตมเป็นโคลนเปรอะเปื้อน 
พอถึงเมอืงสาวัตถีก็รีบเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจา้ได้ตรัสถามถึงการเดินทางและการอยู่
จ าพรรษาในเมืองสาเกตว่ามีความ สะดวกสบายดีอยู่หรอื ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลถึงความ
ตั้งใจที่จะรีบมาเฝา้ ตลอดจนความล าบากในการเดินทาง ต้องกร าแดดกร าฝนจนจีวรเปียกชุ่ม



และเปรอะเปือ้นให้ทรงทราบ  ครั้นพระองคไ์ด้ทรงทราบดังนั้นแล้ว จึงยกข้ึนเป็นเหตุ มีพระ
พุทธานญุาตให้กรานกฐิน คือเมือ่มีผา้เกิดข้ึนแก่สงฆ์พอจะท าเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งได้ สงฆพ์ึง
ประชุมพรอ้มใจกันยกผา้ผืนนั้นถวายภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เช่นภิกษุผู้มีจีวรเก่า มีพรรษามาก หรือ
สามารถท ากฐินัตถารกจิได้ถูกต้อง  ภิกษุผู้ได้รับผ้านั้นเอาไปท าจีวรผนืใดผืนหน่ึงให้แล้วเสร็จใน
วันนั้นแล้ว กลับมาบอกสงฆ์ผู้ยกผา้ให้น้ันเพื่ออนุโมทนา  การกรานกฐินน้ันโปรดให้ท าเป็นการ
สงฆ์ ในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันออกพรรษาถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ (วันลอยกระทง) 
โดยมีขอ้ก าหนดว่า ภิกษุผู้กรานกฐินนั้นต้องเป็นผู้จ าพรรษาแลว้ตลอดสามเดือนไม่มีขาดในวดั
เดียวกัน ซ่ึงมีจ านวนตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไป 
 

ควรจ าไว้และเข้าใจใหถู้กต้อง  
          ๑. กฐินเป็นกาลทาน คือทานที่จ ากัดดว้ยระยะเวลา จะทอดกฐินได้ตั้งแต่แรมค่ า ๑ 
เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ เท่านั้น ไมใ่ช่ทอดกฐินกันได้ทั้งปีเหมือนทอดผ้าป่า 

๒. วัดแต่ละวัด จะรับกฐินได้เพียงปีละครั้งเดียว โดยมีเจา้ภาพรายเดียวเท่านั้น เมือ่ถวาย
แล้วก็เป็นอันแลว้เสร็จ จะมีเจ้าภาพมาถวายเป็นรายที่ ๒ ที่ ๓ ไม่ได้ทั้งนั้น ถ้าจะมีเจ้าภาพหลาย
ราย ก็ต้องรวมกันให้เป็นรายเดยีว มผี้ากฐินไตรเดียวหรอืผืนเดยีว ที่เรยีกว่ากฐินสามคัค ี

๓. พระสงฆ์ที่จะรับกฐินได้ ต้องจ าพรรษาอยู่ในวัดเดียวกันโดยไม่ขาดพรรษา และมี
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รปู วัดที่มีพระจ าพรรษาน้อยกว่า ๕ รูป รับกฐินไม่ได้ จะนิมนต์จากวัดอืน่
มาให้ครบ ๕ รูปก็ใช้ไม่ได้    

๔. การถวายและการรบักฐิน จะท า ณ สถานที่ใดๆ ก็ได้ แต่เวลาสวดกรรมวาจา คือการ
ท าสังฆกรรมยกผา้กฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง และเวลากรานกฐิน คือประชุมสงฆ์เพื่อ
อนุโมทนา ต้องท าในเขตสีมา หรอืจ าง่ายๆ วา่ "ต้องท ำในโบสถ"์ เท่านัน้ 

๕. การกรานกฐิน คือเมือ่รับผ้ามาแล้วน าไปท าตามกรรมวิธทีี่ก าหนดไว้ในพระวินยั
บัญญัติจน ส าเร็จเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งแลว้น ามาเข้าที่ประชุมสงฆเ์พือ่อนุโมทนา ต้องท าให้เสร็จ
สิ้นภายในวันที่รับกฐิน คือก่อนรุ่งอรณุของวันใหม่ ไม่ใช่ ภายใน๒๔ชัว่โมง นับแต่เวลารับกฐิน
อย่างที่มักจะพูดกันเพลนิไป 

๖. สิ่งที่ท าให้ส าเร็จเป็นกฐิน ก็คือ ผ้าผืนเดียว ซึ่งพอที่จะตัดเย็บเป็นสบง จีวร สังฆาฏิ 
ผืนใดผืนหนึ่งเพียงชนิดเดียว ผ้าดังกลา่วนี้จะเปน็ผ้าขาวก็ได้ หรอืผา้ที่ตดัเย็บส าเร็จรูปมาแล้วก็
ได้ ของอื่นๆ ทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นผ้าไตรอีกก่ีสิบกี่ร้อยไตร แม้แต่เงิน ไมว่่าจะกี่แสนกี่ลา้น ก็มี
ฐานะเป็นเพยีง บริวารกฐิน เท่านั้น การให้ความส าคัญแก่บริวารกฐินมากกว่าผ้ากฐินถือวา่เปน็
การบิดเบือนเบ่ียงเบนพทุธบัญญัต ิ

๗. กฐิน เป็นหน้าที่ของญาติโยมที่จะขวนขวายรวบรวมกันน ามาถวายสงฆ์ ไม่ใช่หน้าที่
ของพระภิกษุสงฆ์ที่จะไปขวนขวายวิ่งเต้นบอกญาติโยมให้น ามาถวายแก่ตนเอง 



๘. พระภิกษุจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินก็ได้ แต่ต้องทอดแก่วัดอื่น ไม่ใช่วดัที่ตนจ าพรรษาใน
ปีน้ัน 

๙. การรับกฐิน ก็ท านองเดียวกับการรับนิมนต ์เมื่อบอกรับแก่เจ้าภาพรายใดแล้ว ก็ยอ่ม
เป็นสิทธิ์แก่เจ้าภาพรายนั้น และเป็นหน้าที่ของสงฆ์จะต้องฉลองศรัทธาเจ้าภาพรายนั้น การบอก
คืนเจ้าภาพรายเดิมเพื่อไปรับกฐินของเจ้าภาพรายใหม่ที่บอกว่าจะถวาย เงินมากกว่า เป็นการ
กระท าที่นา่รังเกียจ 

๑๐. ผู้จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดใด ควรสืบดูให้รู้ชัดว่า วัดนั้นรับจองกฐินของเจ้าภาพ
รายไหนไว้แลว้หรือยัง ถ้ามีผู้จองแล้ว และวดันั้นรับการจองแล้ว ก็อย่าเป็นเจ้าภาพทอดที่วดั
นั้นอีกในปีนั้น เว้นไว้แตท่่านพอใจจะเป็นบริวารกฐิน หรือท าในลักษณะเป็นกฐินสามัคคี คือมี
เจ้าภาพหลายราย แต่พร้อมใจกันรวมเป็นคณะเดียว มีผา้กฐินผืนเดียว (หรือไตรเดยีว) และ
พร้อมใจกันทอดเป็นคณะเดียวกัน 
 

สรุปความรู้เรือ่งกฐิน 
ค าว่า กฐิน ตามศัพท์แปลว่า ไม้สะดึง คือไม้แบบส าหรับขึงเพื่อตัดเยบ็จีวร 
กฐิน หมายถึง ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนญุาตแก่ภิกษุสงฆ์ที่จ าพรรษาครบสามเดือน

แล้ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตา่งๆ ที่ก าหนด 
กฐิน เป็นประเพณีทีเ่กี่ยวข้องกับพุทธบญัญัติซึง่จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกา ห้าหน่ึง 

อย่างเคร่งครัด คอื หนึ่งปี หน่ึงเดือน หนึ่งวัด หนึ่งครั้ง หน่ึงเจ้าภาพ  
  หนึ่งป ีคือ ปีหนึ่งทอดกฐินกันทีหนึ่ง 
  หนึ่งเดือน คือ ช่วงเวลาที่จะทอดกฐินได้มีเพียงเดือนเดียว คอืตั้งแต่แรมค่ า ๑ เดือน ๑๑ 
ถึงขึ้น ๑๕ ค่ า เดอืน ๑๒ 
  หนึ่งวัด คือ พระที่จะรบักฐินต้องเป็นพระที่จ าพรรษาอยู่ในวัดเดยีวกัน มีจ านวนไม่นอ้ย
กว่า ๕ (ห้า) รูป นอ้ยกวา่นี้รับกฐินไม่ได้ ไปนิมนต์จากวัดอื่นมาให้ครบ ก็ใช้ไม่ได้ 

หนึ่งครั้ง คือ วัดหนึ่งทอดกฐินรับกฐินได้ครั้งเดียวในรอบปี 
  หนึ่งเจ้าภาพ คือ เจ้าภาพกฐินมีได้เพยีงรายเดยีว เมือ่รายหนึ่งทอดแลว้ รายอื่นๆ ไม่มี
สิทธิ์มาทอดอีก 
 
อ้างอิง  

นาวาเอก ทองยอ้ย แสงสินชัย. ทอดกฐินให้ถูกวิธี. ๒๕๕๕ 
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