รายงานสรุปการเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี”
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓


การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในพระราชกรณี ยกิ จของพระมหากษั ต ริ ย์ไ ทย ในการสื บสานโบราณราชประเพณี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นศาสนพิ ธี
และศาสนูปถัมภ์ รวมทั้ง แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความถูกต้อง สมพระเกียรติ มีแบบแผน
ในการปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี และสามารถนําความรู้เกี่ยวกับการจัดพิธีกฐินพระราชทานไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และเป็นแนวทางเดียวกัน
๑. สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนา
โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รักษาการ เจ้าคณะใหญ่หนกลางและกรรมการมหาเถรสมาคม

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนาในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น
พุทธมามกะ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดีในด้านการศึกษาธรรมะ การทํานุบํารุง ส่งเสริม สืบสาน
ประเพณี และศาสนพิธีมิให้ขาดหายไป ทรงนําหลักการครองแผ่นดินโดยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรม รวมทั้ง ทรงทํานุ บํ า รุ ง ส่ ง เสริ ม กิ จ การด้ า นพระพุท ธศาสนาอย่ า งเต็ ม กํ า ลั ง ทํ า ให้ พระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทยเจริ ญ รุ่ งเรื อ งและ
นําความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่พสกนิกรชาวไทย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

-๒-

๑.๑ ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและการศาสนพิธี พระมหากษัตริย์ไทย
ทุกพระองค์ได้ทรงปฏิบัติศึ กษาธรรมะ เพื่อช่วยจรรโลงพระพุท ธศาสนาให้มีความมั่นคง รักษาวัฒนธรรมประเพณี
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน อาทิ ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันวันอัฏฐมีบูชา
และวันอาสาฬหบูชา
๑.๒ เสด็จพระราชดําเนินเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง และพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เป็นต้น
๑.๓ ทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์ไทยด้วยการพระราชทานสมณศักดิ์และพัดยศแด่พระสงฆ์ไทย เพื่อถวาย
เกี ย รติ แ ด่ พ ระสงฆ์ ผู้ ป ระพฤติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบตามพระธรรมวิ นั ย และมี ค วามแตกฉานในพระไตรปิ ฎก รวมทั้ ง ยั ง ได้
พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยอีกด้วย
๑.๔ ทรงสถาปนาประมุขสงฆ์ เพื่อเป็นหลักในการปกครองคณะสงฆ์ การที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
ในประเทศไทยจวบจนปั จ จุ บั น ก็ ด้ ว ยพระราชู ป ถั ม ภ์ ข องพระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในรั ช สมั ยของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาด้วยการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามพระราชประเพณี
๑.๕ ทรงอุ ป ถั ม ภ์ ก ารอุ ป สมบทนาคหลวงพระราชทาน ณ พระอุ โ บสถวั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้ง พระราชทานเครื่องสมณบริขารในการอุปสมบท
ดังจะเห็นได้จากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ซึ่งกําหนดว่า พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นธรรมิกราช คือ
ทรงเป็ นพระราชาผู้ ทรงธรรม กล่าวคื อ “พระมหากษั ต ริ ย์ทรงตั้ งอยู่ใ นราชธรรม ๑๐ ประการ ทรงเบญจางคิ กศี ล
เป็นปรกติศีล และอัษฎางคิกศีลเป็นอุโบสถศีล” หมายความว่า พระมหากษัตริย์ต้องตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม รักษาศีล ๕
เป็นปรกติ และรักษาศีล ๘ ในวันพระขึ้น ๘ ค่ํา และขึ้น ๑๕ ค่ํา อาทิ พระเจ้าติโลกราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการสังคายนา
ตรวจชําระพระไตรปิฎกขึ้น ณ วัดเจดีย์เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ และสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลและแต่งหนังสือมหาชาติคําหลวง เป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
เรื่องแรก รวมทั้ง เป็นต้นแบบของการแต่งมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกในสมัยต่อมา และเป็นหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา
ภาษาและรูปแบบคําประพันธ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๕ เป็นต้น
๒. ข้อปฏิบัติในงานพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
โดย นายจําลอง ยิ่งนึก รองผู้อํานวยการกองพระราชภารกิจในพระองค์ ๙๐๔
สํานักพระราชวัง
พระราชพิธี หมายถึง งานที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีกําหนดจัดไว้เป็นประจํา
ตามโบราณราชประเพณี หรือตามกรณีเฉพาะในรัชกาล ซึ่งจะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธี และมีหมายกําหนดการ
แจ้งรายละเอียดขั้นตอนของงานและพระราชกิจที่จะทรงปฏิบัติไว้

-๓-

มูลเหตุทสี่ ําคัญที่ทําให้เกิดงานพระราชพิธี
(๑) เพื่อน้อมรําลึกถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันวิสาขบูชา
(๒) เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลต่อประเทศชาติ อาทิ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
(๓) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
คําว่า “กฐิน” ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ “ผ้าพิเศษ
ที่พระพุทธเจ้า อนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐินกาล”
กฐิน แปลว่า กรอบไม้ หรือไม้แบบสําหรับขึงผ้าในเวลาปักดิ้นหรือขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวร การทอดกฐินคือ
การนําผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างน้อย ๕ รูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์
รับไปทําพิธีกรานกฐิน (แปลว่า การลาดผ้าหรือทาบผ้าลงไปกับกรอบไม้แม่แบบเพื่อตัด เย็บ และย้อม เพื่อทําเป็นจีวร
ผืนใดผืนหนึ่ง ซึ่งเป็นพิธีที่คณะสงฆ์ยกผ้ากฐินให้ภิกษุรูปหนึ่ง โดยภิกษุรูปนั้นต้องดําเนินการ ซัก ตัด เย็บ และย้อม
ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน แล้วจึงอธิษฐานเป็นจีวรครองตนเป็นจีวรกฐิน)
การถวายผ้ากฐินเป็นการถวายทานที่มีกําหนดการแน่นอนไว้ในพระไตรปิฎก คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ํา
เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๑๒ มีกําหนด ๑ เดือน หลังจากออกพรรษาแล้ว ซึ่งถือเป็นงานบุญประจําปีที่สําคัญ
ของพุทธศาสนิกชนที่ได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล โดยการทอดกฐินที่ปฏิบัติกันในประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ พระกฐินหลวง และกฐินราษฎร์
พระกฐินหลวง
แต่เดิมเมื่อถึงเทศกาลทอดกฐิน พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน
ด้วยพระองค์เอง ณ วัดใดก็ตาม ทั้งวัดหลวงหรือวัดราษฎร์ ให้เรียกว่า พระกฐินหลวง ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น
เรื่องของพระกฐินหลวงได้เปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ของบ้านเมือง ประชาชนมีศรัทธาเจริญรอยตามพระราชศรัทธาของ
พระเจ้าแผ่นดิน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานให้หน่วยงาน หรือบุคคลต่าง ๆ น้อมนําไปทอดถวายผ้าพระกฐินได้
ตามสมควรแก่ฐานะ จึงเป็นเหตุให้แบ่งพระกฐินหลวงออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) พระกฐินที่กําหนดเป็นพระราชพิธี เป็นพระกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดําเนินถวาย
ผ้าพระกฐินเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์โดยตรง ซึ่งในปีหนึ่ง ๆ เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาแล้ว ราษฎรจะ
พากันไปถวายผ้ากฐินตามวัดต่าง ๆ ตามที่ได้จองไว้ ซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จฯ ไปถวายผ้าพระกฐินเช่นเดียวกัน
ณ พระอารามหลวง เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก โดยจะเสด็จพระราชดําเนิน
ถวายผ้ า พระกฐิ น ด้ ว ยพระองค์ เ อง (เรี ย กว่ า พระกฐิ น หลวงเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ) หรื อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้สมเด็จพระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ (เรียกว่า
พระกฐินหลวงเสด็จแทนพระองค์) รวมทั้ง พระกฐินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์
ราชสกุล องคมนตรี หรือผู้ที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรให้นําไปถวาย พระอารามหลวงสําคัญ ๑๘ พระอาราม ที่สงวนไว้
ไม่ให้มีการขอพระราชทาน (เรียกว่าพระกฐินหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์) ได้แก่
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสารวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิต วนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดโสมนัสวิหาร

-๔-

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดราชาธิวาสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม วัดนิเวศธรรม ประวัติ และวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก และวัดพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
(๒) พระกฐินต้น เกิดขึ้นเนื่องจากพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดําเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดที่
มิใช่วัดหลวง และมิได้เสด็จไปอย่างเป็นทางการหรืออย่างเป็นพระราชพิธี แต่เป็นการบําเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์
และทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ
(๓) พระกฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูล
ขอพระราชทานเพื่ อน้ อมนํ าไปถวายยั งวั ดหลวงนอกจากวั ดสํ าคั ญที่ ทรงกํ าหนดไว้ เพื่ อจะเสด็ จพระราชดํ าเนิ นด้ วย
พระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา เสด็จพระราชดําเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ รวมทั้งพระกฐินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์
ราชสกุล องคมนตรี หรือผู้ที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรนําไปถวายยังพระอารามหลวงหรืออาราม นอกจากพระอารามหลวง
สําคัญ ๑๘ พระอาราม ที่สงวนไว้ไม่ให้มีการขอพระราชทานตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เหตุที่เกิดกฐินพระราชทาน
เนื่องจาก ปัจจุบันพระอารามหลวงมีจํานวนมาก จึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนคณะ
บุคคลหรือบุคคลที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้ และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัว
เพื่อถวายพระราชกุศลตามกําลังศรัทธาของตนก็ได้
กฐินราษฎร์
เป็นกฐินที่ราษฎร หรือประชาชนผู้มีความศรัทธานําผ้ากฐินของตนไปทอด ณ วัดต่าง ๆ เว้นไว้แต่วัดที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในพระกฐินหลวง การทอดกฐินของราษฎรตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีชอื่ เรียก
แตกต่างกันตามลักษณะของวิธีการทอด
อาจกล่าวได้ว่า ข้อปฏิบัติในงานพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ควรมีลักษณะที่
เป็นระเบียบ มีธรรมเนียมปฏิบัติ (ที่มีแบบแผนในการปฏิบัติ) มีความงดงาม ความขลัง และมีความศักดิ์สิทธิ์
๓. การจัดพิธีเกี่ยวกับพิธพี ระกฐินพระราชทาน
โดยคณะวิทยากรจากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา

-๕-

ศาสนพิธี หรือพิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดเป็นวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
ของชาติ ที่ มีก ารสื บสานกั นมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ซึ่งการปฏิ บั ติ ศาสนพิธี นั้น ต้องปฏิ บั ติใ ห้ มีความเป็ น ระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม การดําเนิน
กิจกรรมด้านพิธีกรรมของศาสนาพิธีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของพุทธศาสนิกชนเป็นการเสริมสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจ รวมทั้ง
เป็นการธํารงรักษาเอกลักษณ์ของชาติและพระพุทธศาสนาไว้
๓.๑ ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา
(๑) กุศลพิธี คือ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะตัวบุคคล
อาทิ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การรักษาศีลต่าง ๆ และการคิดดีปฏิบัติชอบ
(๒) บุญพิธี คือ พิธีทําบุญซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินชีวิตในครอบครัวและในสังคม
อาทิ พิธีทําบุญงานมงคล และพิธีทําบุญงานอวมงคล
(๓) ทานพิธี คือ พิธีถวายทานต่าง ๆ อาทิ การถวายสังฆทาน การถวายผ้าพระกฐิน การถวายผ้าป่า
โดยเฉพาะการศึกษาธรรมะ ซึ่งไม่เพียงแต่ศึกษาเท่านั้น เมื่อศึกษาแล้วต้องสามารถปฏิบัติด้วยการเผยแผ่ธรรมะได้อีกด้วย
(๔) ปกิณกพิธี คือ พิธีเบ็ดเตล็ด เป็นมารยาทและวิธปี ฏิบัติศาสนพิธี อาทิ การจัดโต๊ะหมู่บชู า การ
ไหว้ วิธีวงด้ายสายสิญจน์ วิธีจุดธูปเทียน วิธีการแสดงความเคารพพระสงฆ์ และวิธีอาราธนาศีล เป็นต้น
๓.๒ รูปแบบของการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนพิธี
(๑) งานพระราชพิธี เป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี
อาทิ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีสงกรานต์ หรืองานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
อาทิ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลสกลมหาสังฆปริณายก เป็นต้น
(๒) งานรัฐพิธี เป็นงานที่รัฐบาล หรือทางราชการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี อาทิ งานที่เกี่ยวกับศาสนา
โดยกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงเป็นประธานประกอบพิธี อาทิ รัฐพิธีที่ระลึกวันจักรี
และวันปิยมหาราช เป็นต้น
(๓) งานราชการพิ ธี เป็ น การจั ด งานพิ ธี ที่ มี รู ป แบบของทางราชการ ซึ่ ง เป็ น งานพิ ธี ที่ จ ะต้ อ งมี
ความเรียบร้อย สวยงาม มีกําหนดการ รวมทั้ง ขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาทิ งานพระกฐินพระราชทาน
(๔) งานราษฎร์พิธี เป็นงานทําบุญตามประเพณีนยิ มที่ราษฎรจัดขึ้น เป็นงานที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ของชุมชน ความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านในแต่ละชุมชน อาทิ การละเล่นพืน้ บ้าน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานสําหรับผู้ขอรับพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ลําดับพิธีปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติในพระอาราม
หลวง ได้แก่ การเตรียมการในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน การจัดตั้งโต๊ะหมู่ด้านหน้าพระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถ
ขั้นตอนการจัดเตรียมพิธีสงฆ์ในการถวายผ้าพระกฐิน เครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน การจัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะ
ตัวอย่างการเขียนกําหนดการ การจัดสถานที่ในพระอุโบสถ คํากล่าวถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คําประกาศ ตัวอย่าง
บัตรเชิญ และตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

-๖-

จะเห็นได้ว่า พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและได้ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ทั้งด้านศาสนสถานและศาสนพิธี ที่สืบสานกันมาจนเป็นโบราณราชประเพณี ดังนั้น การถวายผ้ากฐินจึงถือเป็นพระราชพิธี
และพิธีที่สําคัญในการที่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และพุทธศาสนิกชน ได้บําเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน
เป็นประจําทุกปี พระมหากษัตริย์ในฐานะทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมามกะ มีพระราชภารกิจ
ในการทรงทํานุบํารุงและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง จึงได้เสด็จพระราชดําเนินถวาย
ผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ซึ่งจําพรรษา ณ พระอารามหลวงต่าง ๆ เป็นพระราชประเพณี แต่การถวายผ้าพระกฐินมีกําหนด
เพียง ๑ เดือน ในขณะที่มีพระอารามหลวงทั้งสิ้น จํานวน ๓๑๐ พระอาราม จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคมมูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์จะสนอง
งานสถาบันพระมหากษัตริย์ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป ซึ่งผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน
ในฐานะพุทธศาสนิกชน ควรจะสามารถปฏิบัติงานศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน และสมพระเกียรติ


