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ตอนต้นพุทธกาล 

ภกิษุนุ่งหม่ผ้าอะไร ? และอย่างไร ? 
 

 (๑)  ผ้ากาสายะ อุตตราสงค ์และส ี
 

 ไม่มีหลกัฐานชดัเจนวา่ พระพทุธเจา้รวมทัง้พระภิกษุในสมยัพระพทุธเจา้นุม่หม่อย่างไร 
ใชผ้า้แบบไหน  เราอา่นพทุธประวตัิก็ทราบแตเ่พียงวา่เจา้ชายสิทธตัถะเสดจ็ออกบวชท่ีรมิฝ่ัง
แม่น า้อโนมานที ทรงตดัผม เปลี่ยนเครื่องทรง  เราทราบวา่พระองคท์รงสละการใชชี้วิตแบบ
คฤหสัถ ์หนัมาใชชี้วิตแบบนกับวช  ในสมยันัน้ นกับวชมี ๒ กลุม่ คือ สมณะกบัพราหมณะ  
 เจา้ชายสิทธตัถะครัน้เป็นนกับวชแลว้ ก็เสดจ็ไปศกึษากบัอาจารยอ์าฬารดาบส รามโคตร
และอทุทกดาบส รามบตุร ไดส้มาบตั ิ๘(รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔) อาจารยท์ัง้ ๒ นีก้็เป็น
นกับวชเหมือนกนั แตไ่ม่ทราบวา่นุ่งห่มแบบไหน ใชผ้า้สีอะไร  เมื่อพระพทุธเจา้ทรงแสดงธมัมจกั
กปัปวตันสตูรแก่พราหมณปั์ญจวคัคีย ์  พราหมณโ์กณฑญัญะบรรลธุรรมเป็นโสดาบนั กราบทลู
ขอบวช  พระพทุธเจา้ใหพ้ราหมณโ์กณฑญัญะบวชโดยตรสัวา่ “เธอจงเป็นภกิษุมาเถดิ” แลว้ตรสั
ตอ่ไปวา่ “ธรรมอนัเรากล่าวดแีลว้ เธอจงประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ทีส่ดุทกุขโ์ดยชอบเถดิ”  
ตอ่จากนัน้ทรงแสดงธรรมกลอ่มเกลาอปุนิสยัพราหมณว์ปัปะ ภทัทิยะ  มหานามะ และอสัสชิจน
บรรลธุรรมเป็นโสดาบนัตามล าดบั  เม่ือท่านเหลา่นัน้แจง้ความประสงคท่ี์จะบวช พระพทุธเจา้ก็
ใหบ้วชโดยตรสัวา่ “เธอทัง้หลายจงเป็นภกิษุมาเถดิ” แลว้ตรสัตอ่ไปวา่ “ธรรมอนัเรากล่าวดแีลว้ 
เธอทัง้หลายจงประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ท าทีส่ดุโดยชอบเถดิ”  นีค้ือภาพเหตกุารณต์อนท่ี
พระพทุธเจา้ทรงใหก้ารอปุสมบทแก่ภิกษุกลุม่แรกในพระพทุธศาสนา  ขอ้ความเหลา่นีอ้ยู่ใน
คมัภีรพ์ระวินยัปิฎก มหาวรรค ภาค ๑ ไมมี่ขอ้ความท่ีกลา่วถงึจีวรเลย  ท่านเหลา่นัน้ใชผ้า้สอีะไร 



 ๒ 

รูปรา่งลกัษณะอย่างไร ยาวสัน้แคไ่หน ไม่่มีขอ้ความบอกไว ้  สนันิษฐานวา่  ในเบือ้งตน้ คนท่ี
ประสงคจ์ะบวชนุ่งห่มผา้อะไร อย่างไร ก็คงใชไ้ปตามนัน้ก่อน แตมี่ลกัษณะเหมือนกนัอย่างหนึ่ง
คือ “โกนผม โกนหนวด” เพ่ือเป็นสญัลกัษณบ์อกวา่เป็นเหลา่สมณะ ศากยบตุร  ในเรื่องผา้นุ่งหุ่ม
นี ้ พระอรรถกถาจารยก์ลา่ววา่  ในการท่ีพระพทุธเจา้บวชใหก้ลุบตุรโดยวิธีเอหิภิกขอุปุสมัปทา  
พระพทุธองคท์อดพระเนตรเห็นกลุบตุรท่ีมีอปุนิสยัพรอ้มท่ีจะบวช ก็ทรงด าเนินการบวชใหเ้ลย 
พระอรรถกถาจารยพ์รรณนาไวต้อนหนึ่งวา่ 

พระพทุธองคท์รงเหยียดพระหตัถเ์บือ้งขวาซึง่มีสีดจุทองค า ออกจากระหวา่งผา้
บังสุกุลจวีรสีแดง เปลง่พระสรุเสียงกงัวานดงัเสยีงพรหม ตรสัเรยีกวา่ ‘เธอจง
เป็นภิกษุเถิด จงประพฤตพิรหมจรรย ์ เพ่ือท าท่ีสดุโดยชอบเถิด’ พรอ้มกบัพระ
พทุธด ารสันัน้ เพศคฤหสัถ(์ของผูป้ระสงคจ์ะบวช)ก็หายไป บรรพชาและ
อปุสมบทกส็  าเรจ็  ผูน้ัน้ก็เป็นผูมี้ศีรษะโลน้ นุ่งหม่ผา้กาสาวะ คือนุ่งผืนหนึ่ง หม่
ผืนหนึ่ง พาดไวบ้นบา่ผืนหนึ่ง … 

 ขอ้ความนีป้รากฏในคมัภีรส์มนัตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั  ตอ่มา พระพทุธเจา้สง่
พระสาวก ๖๐ รูปออกไปสั่งสอนประชาชน มีคนเลื่อมใสแจง้ความประสงคท่ี์จะบวชมาก การท่ี
จะพาคนเหลา่นัน้มาเขา้เฝา้พระพทุธองคเ์พ่ือบวชเป็นภิกษุ ล าบาก เพราะตอ้งเดินทางไกล  
พระพทุธเจา้ทรงอนญุาตใหพ้ระสาวกด าเนินการบวชกลุบตุรได ้  วิธีการบวชแบบนีเ้รยีกวา่ “ไตร
สรณคมน”์ คือ ผูป้ระสงคจ์ะบวชกลา่วค าวา่ “พทฺุธ   สรณ   คจฺฉามิ ขา้พเจา้ขอถงึพระพทุธเจา้
เป็นสรณะ   ธมฺม   สรณ   คจฺฉามิ   ขา้พเจา้ขอถงึพระธรรมเป็นสรณะ  สงฺฆ   สรณ   คจฺฉาม ิ    

ขา้พเจา้ขอถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ”  กลา่วอย่างนี ้๓ ครัง้ก็เป็นภิกษุในพระพทุธศาสนา 
 ถามวา่ “ผา้นุ่งผา้ห่มมีลกัษณะอย่างไร ?”  ขอ้ความในคมัภีรพ์ระวินยัปิฎก มหาวรรค 
ภาค ๑ ระบพุระพทุธด ารสัไวต้อนหนึ่งวา่  

ภิกษุทัง้หลาย  บดันี ้ ท่านทัง้หลายจงใหบ้รรพชา จงใหอ้ปุสมบทในทิศนัน้ ๆ ใน
ชนบทนัน้ ๆ เถิด ภิกษุทัง้หลาย พงึใหบ้รรพชา พงึใหอ้ปุสมบทอย่างนี ้  ใน
เบือ้งตน้ พงึใหก้ลุบตุรผูบ้รรพชาและมุ่งอปุสมบท ปลงผมและหนวด ใหค้รองผา้
กาสายะ ใหห้ม่อตุตราสงคเ์ฉวียงบา่ขา้งหนึ่ง ใหก้ราบเทา้ภิกษุทัง้หลาย ใหน้ั่ง
กระโหย่ง ใหป้ระนมมือแลว้สั่งวา่ ‘เธอจงกลา่วอย่างนี’้ แลว้ใหว้า่สรณคมน ์ดงันี ้

…  



 ๓ 

 ค าส าคญัเก่ียวกบัผา้ท่ีเราพบในขอ้ความตอนนีก้็คือ ค าวา่ “ผ้ากาสายะ” และค าวา่ “ห่ม
อุตตราสงคเ์ฉวียงบา่ขา้งหนึ่ง”   “กาสายะ” แปลวา่ ผา้ยอ้มน า้ฝาด  ในเมืองไทยนิยมเขียนวา่ 
“กาสาวะ” แปลวา่ ผา้ยอ้มฝาด  เขา้ใจวา่ผา้กาสายะนีเ้ป็นผา้ท่ีพระสงฆค์ิดขึน้มาใชเ้ป็นการ
เฉพาะใหมี้ลกัษณะแตกตา่งจากผา้ท่ีนกับวชในลทัธิอื่นใชก้นั วิธีการใชผ้า้กาสายะนี ้ ภาษาบาลี
ใชค้  าวา่ “กาสายาน ิ วตถาน ิ อจฺฉาทาเปตฺวา หรือ อจฺฉาเทตฺวา” แปลวา่ ใหค้รอง หรอืครองผา้
กาสายะทัง้หลาย ซึง่มีหลายผืน คงใชนุ้่งผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง  และอาจเป็นผา้ท่ีกลุบตุรรบัมาจาก
ภิกษุท่ีเป็นอปัุชฌาย ์หรอืจดัหามาเองก็ได ้
  ค าวา่ “อตุตราสงค”์ แปลวา่ ผา้อนัคลอ้งไวใ้นสว่นแหง่กายเบือ้งสงู สนันิษฐานวา่ เป็นผา้
ท่ีห่มหรอืเป็นวิธีการห่มผา้ท่ีนกับวชทัง้หลายในยคุนัน้ใชก้นัเป็นสว่นมาก เพ่ือท าใหผ้า้นุ่งห่มของ
ตวัเองแตกตา่งจากชาวบา้นทั่วไป พระพทุธเจา้ก็คงถือปฏิบตัิในท านองเดียวกนั อรุุเวลกสัสปะซึง่
เป็นเจา้ลทัธิบชูาไฟ ในตอนท่ียอมถวายตวัเป็นสาวกของพระพทุธเจา้ก็หม่อตุตราสงคเ์ฉวียงบา่
เหมือนกนั วิธีการใชผ้า้อตุตราสงค ์ภาษาบาลีใชค้  าว่า “เอก ส   อตุตราสงค  กรติวา” แปลวา่ ห่ม
อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึ่ง  
   ยอ้นกลบัไปเรื่องผา้กาสายะหรอืผา้ยอ้มฝาด ซึง่ยงัไม่ชดัเจนวา่เป็นสีอะไร แตก่็พอจะ
สนันิษฐานไดว้า่เป็นสีอะไร  เพราะตอ่มา พระพทุธองคท์รงอนญุาตน า้ยอ้มผา้ ๖ ชนิด คือ น า้
ยอ้มจากรากไม ้  น า้ยอ้มจากตน้ไม ้  น า้ยอ้มจากเปลือกไม ้  น า้ยอ้มจากใบไม ้ น า้ยอ้มจาก
ดอกไม ้และน า้ยอ้มจากผลไม ้ซึง่ก็ยงัไม่ไดร้ะบวุา่เป็นสีอะไรอีกนั่นแหละ แตพ่อจะบอกไดว้า่เป็น
สีท่ีเกิดจากน า้ยอ้มเหลา่นี ้  อาจจะเป็นสีอะไรก็ได ้ บางคนบอกวา่เป็นสีแกน่ขนนุ  ขอ้ความท่ี
กลา่วไวใ้นเบือ้งตน้ตอนหนึง่วา่ “ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกจากระหว่างผ้าบังสุกุลจวีรสีแดง”   
ก็น่าจะสรุปไดช้ัน้หนึ่งวา่ “พระพทุธเจา้ทรงใชจี้วรสีแดง” แตก่็มีขอ้ท่ีควรทราบไวค้ือ ในสมยัตอ่มา 
พระพทุธเจา้ทรงหา้มใชผ้า้(จีวร)สีเขียวลว้น สเีหลืองลว้น1 สีแดงล้วน 2 สีบานเย็น สีด  าลว้น สี
แสดลว้น สีชมพลูว้น  ภิกษุรูปใดใชผ้า้สีเหลา่นี ้ตอ้งอาบตัิทกุกฏ 

                                                      
  1 ขอ้ความนี ้ปรากฏในคมัภีรพ์ระวินยัปิฎก มหาวรรค ภาค ๒ ภาษาบาลวีา่ “น  สพพปีตกาน ิ  จีวราน ิ 
ธาเรตพพานิ”  ภิกษุไมพ่งึทรงจีวรเหลอืงลว้น  คนที่อา่นพบขอ้ความนีแ้ลว้มาเทยีบเคยีงกบัสจีีวรท่ีพระสงฆไ์ทยใชอ้ยู่
ในปัจจบุนั เกิดความสงสยัวา่ พระสงฆไ์ทยท าผิดวินยัหรอืไม่ ภิกษุที่หม่จีวรสเีหลอืงท าผิดหรอืวินยัหรอืไม่  
        พระอรรถกถาจารยอ์ธิบายวา่ “สเีหลอืงลว้น” คือสคีลา้ยดอกกรรณิการ ์ ภิกษุไมค่วรใชจี้วรสเีหลอืงเหมือน
ดอกกรรณิการ ์ เหมือนหรดาล เหมือนดอกทองกวาว เหมือนดอกค า  กรณีของพระสงฆไ์ทยหม่จีวรสเีหลอืงลว้นก็ไม่
สอดคลอ้งกบัพระวินยันกั แตก็่มกีารท าพินท(ุจดุ)เพื่อท าเป็นสญัลกัษณใ์หจ้ าจีวรของตนไดแ้ละเพือ่ท าใหเ้สยีสี  ขอ้นี ้



 ๔ 

  ขอ้สงัเกตท่ีน่าสนใจอย่างย่ิงคือ ค าบาลีวา่ “เอก ส   อตฺุตราสงฺค   กริตฺวา” แปลวา่ หม่
อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึ่ง มีปรากฏอยู่หลายท่ีในคมัภีรพ์ระไตรปิฎก  การห่มอตุตราสงค์
เฉวียงขา้งหนึ่งนี ้ เขา้ใจวา่เป็นประเพณีท่ีชาวอินเดียโบราณถือปฏิบตัิกนั เวลาจะเขา้ไปหาผูใ้หญ่ 

เวลาเขา้ในสถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ ตอ้งห่มอตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่  ประเพณีอย่างนีใ้นชนบทบา้นนอก
ของไทยเราก็นิยมถือปฏิบตัิเช่นเดียวกนั 

  ประการสดุทา้ย นกัเรยีนบาลี พบค าวา่ “ปตฺตจีวรมาทาย” แปลวา่ ถือบาตรและจีวร  
ขอ้ความนีบ้รรยายเหตกุารณใ์นเวลาท่ีภิกษุจะออกบณิฑบาต  มีคนสนันิษฐานวา่ ภิกษุในสมยั
พทุธกาลนัน้ เวลาออกบณิฑบาต ไม่ไดห้่มจีวรตอนท่ีอยู่ในท่ีพกั นุ่งผา้แลว้ถือบาตรและจีวร
เดินทางออกจากท่ีพกั พอจะเขา้หมู่บา้นคอ่ยหม่จีวร ซึง่เป็นเรื่องท่ีแปลก เชน่ขอ้ความวา่ “เวลา
เชา้ ภกิษุทัง้หลาย ครองอนัตรวาสก ถอืบาตรและจีวร เขา้ไปบณิฑบาตในเมืองเวรญัชา” หรอือีก
ตอนหนึ่งวา่ “ขณะนัน้ พระผูม้พีระภาค ทรงอนัตรวาสก ถอืบาตรและจีวร มีพระอานนทต์ดิตาม” 
 

 (๒)  ผ้าบังสุกุล 
 

 คมัภีรพ์ระวินยัปิฎก มหาวรรค ภาค ๑ ถือเป็นหลกัฐานอนัหนึ่งท่ีเลา่เหตกุารณใ์นตอนตน้
ท่ีพระพทุธเจา้ตรสัรู ้  เรื่องผา้ก็เช่นเดยีวกนั เขา้ใจวา่พระพทุธเจา้และพระสาวกในยคุแรกคงใช้
ผา้นุ่งผา้หม่ตามท่ีจะหาได ้ มีคนถวายบา้ง จดัหามาเองโดยถกูตอ้งชอบธรรมบา้ง หรอืเก็บเอาผา้
ท่ีเขาทิง้ไวต้ามท่ีตา่ง ๆ บา้ง  โดยเฉพาะการเก็บผา้ท่ีเขาทิง้ไวต้ามท่ีตา่ง ๆ บางทีก็เป็นผา้ห่อศพ 

ซึง่เรยีกวา่ “ผา้บงัสกุลุ” นัน้เป็นประเพณีท่ีภิกษุถือปฏิบตัิมากในครัง้พทุธกาล แมแ้ตพ่ระพทุธเจา้
เองก็ทรงใชผ้า้บงัสกุลุนีเ้ช่นกนั ค าวา่ “บงัสกุลุ” แปลวา่ ผา้คลกุฝุ่ น 

 สมยัหนึ่ง พระพทุธเจา้ทรงไดผ้า้บงัสกุลุ เขา้ใจวา่คงเป้ือนมาก ทรงประสงคจ์ะซกัผา้ให้
สะอาด พอดีขณะนัน้ทา้วสกักะจอมเทพทรงทราบด ารขิองพระพทุธองค ์ จงึขดุสระโบกขรณี(สระ
บวั)ขึน้มาถวาย พระพทุธองคท์รงซกัผา้บงัสกุลุในสระโบกขรณี ซกัเสรจ็ ทรงประสงคจ์ะขย าผา้
บงัสุ่กลุนัน้ ทา้วสกักะก็จดัหาแผ่นศิลา(หิน)มาถวาย  ขย าเสรจ็ ทรงประสงคจ์ะตากผา้บงัสกุลุ 
เทวดาท่ีสิงสถิตท่ีตน้กุม่ก็นอ้มกิ่งกุม่ลงใหต้ากผา้  ประเพณีการชกัผา้บงัสกุลุคงเกิดขึน้มาตัง้แต่
สมยันัน้จนถงึปัจจบุนั แตไ่ม่มีหลกัฐานบอกวา่ เวลาภิกษุในครัง้พทุธกาลหยิบเอาผา้จากซากศพ 

                                                                                                                                                                
ก็นา่จะอนโุลมเขา้กบัวินยัได ้  เพราะพระอรรถกถาจารยเ์สนอทางออกไวว้า่ “จีวรสเีขียวลว้น สเีหลอืงลว้น ฯลฯ พงึ
ส ารอกสเีสยี ยอ้มใหมแ่ลว้จึงใช”้  
  2 ค าวา่ “ผา้บงัสกุลุสแีดง” ไมท่ราบวา่จะแตกตา่งจากสแีดงลว้นหรอืไม่ ?  



 ๕ 

แลว้กลา่วคาถาวา่ “อนจิจา วต  สงขารา อปุปาทวยธมมิโน อปุปชชติวา นรุิชฌนต ิเตส  วูปสโม 

สโุข(สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่งหนอ มีความเกิดขึน้และดบัไปเป็นธรรมดา ความเขา้ไปสงบแห่ง
สงัขารเหล่านัน้เป็นสขุ)” เหมือนในปัจจบุนันีห้รอืไม่  ตอ่มาภายหลงั  การใชผ้า้บงัสกุลุนีถื้อเป็น
การปฏิบตัิเครง่เพ่ือลดละกิเลส (ธดุงค)์ เรยีกวา่ “ปังสกุลูิกงัคะ” 
  

 (๓)  สังฆาฏ ิ จวีร 
 

 ในตอนตน้ท่ีพระพทุธเจา้ตรสัรู ้แสดงธรรมโปรดสาวก ไดพ้ระสาวก ๖๐ รูปแลว้สง่ออกไป
ประกาศศาสนา ไม่ปรากฏค าวา่ “จีวร”  เมื่อมีคนเลื่อมใสมาบวชมากขึน้ ทรงอนญุาตใหพ้ระ
สาวกบวชกลุบตุรไดเ้อง เกิดมีอาจารย(์พระสาวกท่ีใหบ้วช)กบัศิษย(์กลุบตุรท่ีขอบวช) ตอ่มา
พระพทุธเจา้ทรงอนญุาตใหอ้าจารยท่ี์ใหบ้วชท าหนา้ท่ีเป็นพิเศษเรยีกวา่ “อปัุชฌาย(์ผูเ้ขา้ไปดแูล
ศิษยอ์ย่างใกลชิ้ด)” สว่นศิษยเ์รยีกวา่ “สทัธิวิหารกิ” แปลวา่ ผูต้อ้งอยู่ใกลชิ้ดรว่มกบัอปัุชฌาย ์
เกิดมีระบบความสมัพนัธร์ะหวา่งอปัุชฌายก์บัสทัธิวิหารกิ เรยีกวา่ อปัุชฌายวตัร (กรอบส าหรบั
ใหส้ทัธิวิหารกิปฏิบตัิตอ่อปัุชฌาย)์  ในอปัุชฌายวตัรนี ้ มีค าวา่ “สงัฆาฏิและจีวร” ปรากฏอยู ่
เช่น ขอ้ความตอนหนึ่งวา่  “ถา้อปัุชฌายป์ระสงคใ์หต้ดิตาม (สทัธิวหิาริก)พงึนุง่ห่มใหเ้รยีบรอ้ย
ปกปิดไดม้ณฑล ๓  คาดประคดเอว ห่มสงัฆาฏทิีพ่บัซอ้นกนั กลดัลูกดมุ”  หรอือีกตอนหนึ่งวา่ 
“ถา้จีวรชุ่มเหงือ่ พงึผึ่งแดดครู่หนึ่ง ไม่พงึผึ่งทิง้ไวท้ีแ่ดด พงึพบัจีวร  เมือ่จะพบัจีวร พงึพบัจีวรให้
เหลือ่มมมุกนั ๔ นิว้ ตัง้ใจว่า ตรงกลางจะไดไ้ม่มีรอยพบั พงึมว้นประคดเอวใส่ขนดจีวร”  
 อย่างไรก็ตาม ค าวา่ “จีวร” นีค้งเกิดขึน้ในตอนท่ีมีระบบอปัุชฌายอ์าจารยช์ดัเจนแลว้ แต่
ในกระบวนการขัน้ตอนการบวช ไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดวา่จะตอ้งตระเตรยีมจีวรมาใหพ้รอ้มก่อน บวช
แลว้คอ่ยแสวงหาจีวรภายหลงัก็ได ้ตอ่มามีความไม่ดีงามเกิดขึน้ กลา่วคือกลุบตุรบางคนบวชแลว้
ไม่มีจีวร เปลือยกายเดินบณิฑบาต ดไูม่สวยงาม ชาวบา้นก็ต  าหนิติเตียน พระพทุธเจา้ก็ทรงวาง
ขอ้ก าหนดไวว้า่ “ภกิษุทัง้หลาย กุลบุตรผู้ไม่มีจวีร ไม่พึงให้อุปสมบท รูปใดให้อุปสมบท 

ต้องอาบัติทุกกฏ”  โดยเฉพาะในตอนท่ีพระพทุธเจา้ทรงอนญุาตใหภิ้กษุสงฆบ์วชใหก้ลุบตุรโดย
วิธี “ญตัติจตตุถกรรม” มีขอ้ก าหนดชดัเจนวา่ ผูป้ระสงคจ์ะบวช(อปุสมัปทาเปกขะ)ตอ้งมีบาตร 
จีวรและเครื่องอฏัฐบรขิารครบ ดงัขอ้ความในค าซกัซอ้มผูป้ระสงคจ์ะบวชตอนหนึง่วา่ “เจ้ามีอายุ
ครบ ๒๐ ปีแล้วหรือ เจ้ามีบาตรและจวีรครบแล้วหรือ” ขอ้ก าหนดนีป้รากฏอยู่ในขัน้ตอนการ
บวชเป็นภิกษุแบบ “ญตัติจตตุถกรรมอปุสมัปทา” ซึง่เป็นวิธีการท่ีพระสงฆไ์ทยใชอ้ยู่ในปัจจบุนั 

 



 ๖ 

คหบดจีวีรและประเภทของจวีร 
 

 การไดม้าซึง่จีวรของภิกษุในตอนตน้พทุธกาล เขา้ใจวา่สว่นมากเป็นผา้บงัสกุลุ พวกภิกษุ
ตอ้งแสวงหาเอาตามป่าเขาล าเนาไพร โดยเฉพาะบรเิวณท่ีชาวบา้นเอาซากศพไปทิง้  ตอ่มา หมอ
ชีวกโกมารภจัถวายการรกัษาแดพ่ระเจา้ปัชโชตแห่งกรุงอชุเชนีซึง่ทรงประชวรเป็นโรคผอมเหลือง 
เมื่อพระราชาทรงหายจากประชวร ทรงพอพระทยั จงึมอบผา้สิไวยกะ ๑ คูแ่ก่หมอชีวกโกมารภจั3 

 ความจรงิ ผ้าสิไวยกะก็เป็นผา้บงัสกุลุนั่นแหละ แตเ่ขา้ใจวา่เป็นผา้คณุภาพดี ซึง่ตรงนี้
ท  าใหม้องเห็นภาพการจดัพิธีศพในครัง้นัน้ไดช้ดัเจน พวกญาติของคนตายใหเ้กียรติคนตายมาก 
แมผ้า้ห่อศพก็ตอ้งใชผ้า้เนือ้ดี  พวกนายพรานจงึน ามาถวายพระราชา  หมอชีวกโกมารภจัเม่ือ
ไดร้บัพระราชทานผา้สิไวยกะมาแลว้กไ็ม่กลา้ใช ้เพราะเนือ้ดีเหลือเกิน 

 ตอ่มา พระพทุธเจา้ทรงประชวรเป็นโรคทอ้งผกู   หมอชีวกโกมารภจัถวายการรกัษา เมื่อ
ทรงหายประชวร หมอชีวกโกมารภจัไดก้ราบทลูขอใหพ้ระพทุธเจา้รบัถวายคหบดีจีวร และ
อนญุาตใหพ้วกภิกษุรบัถวายคหบดีจีวรได ้ พระพทุธเจา้ก็ทรงอนญุาต โดยตรสักบัพวกภิกษุว่า 

ภิกษุทัง้หลาย  เราอนญุาตคหบดีจีวร รูปใดปรารถนาจะถือผา้บงัสกุลุก็ได ้ รูปใด
ปรารถนาจะรบัคหบดีจีวรกไ็ด ้แตเ่ราสรรเสรญิการยินดีปัจจยัตามท่ีได ้

 หลงัจากพระพทุธเจา้ทรงอนญุาตใหพ้วกภิกษุรบัถวายคหบดีจีวร   ชั่วระยะเวลาไม่นาน  

พวกชาวกรุงราชคฤหไ์ดน้  าจีวรมาถวายพระสงฆเ์ป็นจ านวนหลายพนัผืน พวกชาวบา้นตามชนบท
ไดท้ราบขา่วก็ไดน้  าจีวรหลายพนัผืนมาถวายพระสงฆเ์ช่นเดียวกนั  ตอ่จากนัน้ พระพทุธเจา้ทรง
อนญุาตใหพ้วกภิกษุรบัถวายผา้อีกหลายชนิด คอื ผา้ปาวาร(ผา้ห่มใหญ่) ผา้ปาวารแกมไหม 

และผา้โกเชาว(์ผา้ท าดว้ยขนแพะ)ผืนไม่ใหญ่นกั ผา้กมัพล(ผา้ทอดว้ยขนสตัว)์ราคาครึง่กาสิยะ  
ทา้ยท่ีสดุ ทรงอนญุาตจีวร  ๖ ชนิด คือ 
 (๑)  โขมะ  ผา้เปลือกไม ้

 (๒)  กปัปาสกิะ ผา้ฝา้ย 
 (๓)  โกเสยยะ  ผา้ไหม 

 (๔)  กมัพล  ผา้ขนสตัว ์
 (๕)  สาณะ    ผา้ป่าน 

                                                      
  3 ผา้สไิวยกะ เป็นผา้ที่ชาวแคน้กรุุใหห้อ่ศพไปทิง้ไวใ้นป่าชา้  พวกนกหสัดีลงิคค์าบซากศพพรอ้มทัง้ผา้นัน้ไป
ที่ยอดเขาหิมาลยั ดงึผา้ออกแลว้กินซากศพ  พวกนายพรานเห็นผา้นัน้ จึงน ามาถวายพระเจา้ปัชโชต  



 ๗ 

 (๖)  ภงัคะ  ผา้ท่ีท าดว้ยของผสมกนั 

 เมื่อพระพทุธเจา้ทรงอนญุาตใหพ้วกภิกษุรบัถวายจีวรจากชาวบา้นไดอ้ย่างนี ้  ภิกษุบาง
พวกก็หนัไปสนใจเฉพาะจีวรท่ีชาวบา้นถวาย(คหบดีจีวร) รงัเกียจไมย่อมรบัผา้บงัสกุลุ  
พระพทุธเจา้ทรงทราบเรื่องนี ้ตรสัวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนญุาตใหภ้กิษุยนิดคีหบดจีีวร ยนิดผีา้
บงัสกุลุได ้ แตเ่ราสรรเสรญิความสนัโดษดว้ยจีวรทัง้สองชนดินัน้”  สนันิษฐานวา่ ในช่วง
ระยะเวลานีเ้องท่ีพระพทุธเจา้ทรงวางหลกัธดุงค ์๑๓ ประการ  ค าวา่ “ธดุงค”์ แปลวา่ องคค์ณุ
เครื่องขดัเกลากิเลส หรอืการถือเครง่เพ่ือลดละกิเลส    
   หลกัธดุงคข์อ้ ๑ คอื ปังสุกูลิกังคะ แปลวา่ องคแ์ห่งผูถื้อทรงผา้บงัสกุลุเป็นวตัร ค า
สมาทานโดยอธิษฐานใจหรอืเปลง่วาจาวา่ “คหปตจีิวร   ปฏกิขปิามิ,  ป สกูุลิกงค   สมาทยิาม ิ–
เรางดคหบดจีีวร สมาทานองคแ์ห่งผูถ้อืผา้บงัสกุลุเป็นวตัร”  เหตผุลท่ีพระพทุธเจา้ทรงวางหลกั
ธดุงคข์อ้นี ้วิเคราะหไ์ดว้า่ ในสมยันัน้ พวกภิกษุหนัมานิยมรบัถวายคหบดีจีวรกนัมาก ละเลยการ
แสวงหาผา้บงัสกุลุซึง่เป็นประเพณีเดิม  ท าใหศ้รทัธาของชาวบา้นเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะ
ชาวบา้นท่ีเอาผา้ห่อศพไปทิง้ในป่าชา้ แน่นอนย่อมหวงัในใจลกึ ๆ วา่ สกัวนัหนึ่ง ภิกษุท่ีแสวงหา
ผา้อาจเดินผ่านมาทางนี ้ หยิบเอาผา้หอ่ศพไปท าเป็นจีวร ตวัเองก็จะพลอยไดบ้ญุกศุลไปดว้ย  
เมื่อพวกภิกษุมวัแตร่บัถวายจีวรจากชาวบา้น ละทิง้การแสวงหาผา้บงัสกุลุ ศรทัธาของชาวบา้น
ในสว่นนีก้็ตกไป 

 
รูปแบบของจวีร 
 

 ในเบือ้งตน้ รูปแบบของจีวรคงมีหลากหลาย ถา้หาผา้ยาวผืนเดียวไดก้็คงเป็นผา้ยาวผืน
เดียว  ถา้ผืนเดียวยาวไมพ่อ คงเอาผา้หลายผืนมาเย็บตอ่กนัจนกวา่จะยาวพอท่ีจะห่มไดส้  าหรบั
ภิกษุแตล่ะรูป และรูปแบบการเย็บคงท ากนัไปตามความชอบใจหรอืท าตามท่ีจ าเป็น ต่่อมาสมยั
หนึ่ง พระพทุธเจา้เสดจ็ผ่านทุ่งนาในทกัขิณาคิรชีนบท  ทอดพระเนตรเห็นนาของชาวมคธ พนูดิน
เป็นคนันาสี่เหลี่ยมจตรุสั   ก่อคนันายาวทัง้ดา้นยาวและดา้นกวา้ง คั่นระหวา่งดว้ยคนันาสัน้ ๆ 
เช่ือมกนัเหมือนทางสี่แพรง่ พระพทุธองคต์รสักบัพระอานนทว์า่  

อานนท ์ เธอเหน็ไหม ? นาของชาวมคธซึง่เขาพนูดินเป็นคนันาสี่เหลี่ยม ยาวทัง้
ดา้นยาวและดา้นกวา้ง คั่นระหวา่งดว้ยคนันาสัน้ ๆ เช่ือมกนัเหมือนทางสี่แพรง่ 
เธอท าจีวรใหมี้รูปรา่งเหมือนนานีไ้ดห้รอืไม ่?   



 ๘ 

   ตรสัจบก็เสดจ็ไปแควน้มคธ  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “ท าได ้ พระเจา้ขา้”  เมื่อไปถงึ
แควน้มคธ พระอานนทไ์ดจ้ดัท าจีวรมีรูปรา่งเหมือนผืนนา มอบถวายใหพ้ระพทุธเจา้
ทอดพระเนตร พระพทุธองคส์รรเสรญิวา่4 

ภิกษุทัง้หลาย  อานนทเ์ป็นบณัฑิต  มีปัญญา เขา้ใจความของค าท่ีเรากลา่วไว้
อย่างย่อโดยพิสดาร  คือ อานนทท์ ากสุิบา้ง  อฑุฒกสุิบา้ง มณฑลบา้ง อฑัฒ
มณฑลบา้ง วิวฏัฏะบา้ง  อนวุิวฏัฏะบา้ง  คีเวยยกะบา้ง  ชงัเฆยยกะบา้ง  พา
หนัตะบา้ง   และการท าจีวรใหมี้รูปรา่งอย่างนี ้ท าใหผ้า้ถกูตดัเป็นท่อน ๆ มีรอย
คมมีดตดั  เหมาะสมกบัพระสงฆ ์  โจรไม่ตอ้งการท่ีจะลกั   ภิกษุทัง้หลาย  เรา
อนญุาตผา้สงัฆาฏิตดัเป็นท่อน อตุตราสงคต์ดัเป็นทอ่น  อนัตรวาสกตดัเป็นทอ่น 

 พระพทุธด ารสันีเ้ป็นหลกัฐานบอกวา่ ก่อนหนา้นี ้จีวรไม่ไดถ้กูตดัซอยเป็นท่อนอย่างท่ีเห็น
อยู่ในปัจจบุนั  ตัง้แตน่ัน้มา พระพทุธเจา้ก็ทรงอนญุาตใหภิ้กษุท าจีวรตดัเป็นรูปแบบคนันา 
   
ไตรจวีร 
 

 ในเบือ้งตน้ คงไม่มีขอ้ก าหนดวา่ภิกษุควรมีจีวรไดก่ี้ผืน สมยัหนึ่ง ขณะท่ีพระพทุธเจา้
เสดจ็ไปจากกรุงราชคฤหไ์ปกรุงเวสาล ี  พวกภิกษุท่ีตามเสดจ็หอบจีวรพะรุงพะรงั ดแูลว้ไม่น่า
เลื่อมใส เหมือนพวกชาวบา้นท่ียา้ยบา้นหอบของพะรุงพะรงั  บา้งก็ทนูหวั บา้งก็แบกขึน้บา่  บา้ง
ก็กระเดียดไวท่ี้สะเอว 
 พระพทุธเจา้ประทบัอยู่ท่ีโคตมกเจดีย ์ในช่วงเดือน ๓ เดือน ๔  ประทบักลางแจง้ยามค ่า
คืนท่ีหนาวเหน็บ  ตอนแรกทรงห่มจีวรผืนเดยีว ครัน้ตกดกึผ่านปฐมยามไป ทรงรูส้กึหนาว จงึทรง

                                                      
  4 กสุ ิ คือ ผา้ยาวทีต่ิดขอบจีวรทัง้ดา้นยาวและดา้นกวา้ง(อนวุาต) 
      อฑัฒกสุ ิ คือ ผา้สัน้ท่ีแทรกอยูเ่ป็นตอน ๆ ระหวา่งผา้ยาว 
      มณฑล  คือ  ผา้มีบรเิวณกวา้งใหญ่ในแตล่ะตอนของจีวร ๕ ตอน (๕ ขนัฑ)์ 

     อฑัฒมณฑล คือ ผา้มีบรเิวณเลก็ ๆ 
   วิวฏัฏะ  คือ  ตอน (ขณัฑ)์ ของผา้ที่อยูต่รงกลางซึง่เย็บผา้มณฑลและอฑัฒมณฑลเขา้ดว้ยกนั 

     อนวุิวฏัฏะ คือ ผา้ ๒ ตอน (ขณัฑ)์ ที่อยู ่๒ ดา้นของจีวร 
   คีเวยยกะ คือ ผา้ทีเ่อาดา้ยเย็บเลม็ทาบเขา้มาทีหลงัเพื่อท าใหแ้นน่หนา บรเิวณที่พนัรอบคอ 
     ชงัเฆยยกะ คอื ผา้ที่เอาดา้ยเยบ็ทาบเขา้มาทีหลงั บรเิวณที่ปิดแขง้ 
     พาหนัตะ คือ ผา้ทัง้ ๒ ดา้น(ของจีวร) ที่ภิกษุเมื่อหม่จีวรขนาดพอดี จะมว้นมาพาดไวบ้นแขน หนัหนา้
ออกดา้นนอก  



 ๙ 

ห่มจีวรสองผืน พอดกึมากเขา้ผ่านมชัฌิมยามไป ทรงรูส้กึหนาว จงึทรงห่มจีวรสามผืน  เวลาผ่าน
ไปจนรุง่อรุณ ทรงรูส้กึหนาว จงึทรงห่มจีวรสี่ผืน  พระพทุธองคท์รงด ารวิา่ “ภิกษุใชจี้วร ๓ ผืนก็
พอจะอยู่ได(้จีวรชัน้เดียว สบงชัน้เดียว สงัฆาฏิ ๒ ชัน้ = ๔)”  พระพทุธองคท์รงวางขอ้ก าหนด
ไวว้า่ 

กลุบตุรในธรรมวินยันี ้ ท่ีเป็นคนมีปกติหนาว กลวัความหนาว อาจครองชีพอยู่ได้
ดว้ยผา้ ๓ ผืน อย่ากระนัน้เลย เราควรก าหนดเขตแดน เราควรก าหนดกฎเกณฑ์
ในเรื่องผา้แก่ภิกษุทัง้หลาย เราควรอนญุาตผา้ ๓ ผืน ภิกษุทัง้หลาย เราอนญุาต
ไตรจีวร คือ สงัฆาฏิ(ผา้พาด)สองชัน้ อตุตราสงค(์ผา้ห่ม)ชัน้เดียว อนัตรวาสก
(ผา้นุ่ง)ชัน้เดียว” 

 ผา้ ๓ ผืนก็จรงิ แตร่วมแลว้มี ๔ ชัน้ ขอ้ความนีอ้ยู่ในคมัภีรพ์ระวินยัปิฎก มหาวรรค ภาค 
๒   ขอ้ควรก าหนดคือ ค าวา่ “จีวร” เป่็นค าใชเ้รยีกผา้หม่ของภิกษุ ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงวา่จะ
เป็นผา้พาด(สงัฆาฏิ) ผา้ห่ม(อตุตราสงค)์  หรอืผา้นุ่ง(อนัตรวาสก)  คนไทยสว่นมากเขา้ใจวา่ 
จีวรคือห่ม  สบงคือผา้นุง่ และสงัฆาฏิคือผา้พาด ซึง่ไม่ถกูตอ้งเสียทีเดียว  ขอ้ควรก าหนด
ประการตอ่มาก็คือ ในสมยัพทุธกาล ผา้ ๓ ผืนหรอืไตรจีวรนี ้ แตล่ะผืนมีขนาดเท่ากนั  ซึง่ตา่ง
จากประเพณีสงฆไ์ทยปัจจบุนัท่ีก าหนดผา้หม่(อตุตราสงค)์และผา้พาด(สงัฆาฏิ)มีขนาดเท่ากนั 

สว่นผา้นุ่ง(อนัตรวาสก)มีขนาดเลก็กวา่ 
 ขอ้ควรก าหนดประการสดุทา้ยคือ ในธรรมเนียมสงฆ ์มีค าวา่ “อติเรกจีวร” แปลวา่ จีวรท่ี
เกินไปหนึ่งผืน หมายถงึ จีวรผ่ืนท่ี ๔ ซึง่เกินจากท่ีพระพทุธเจา้ทรงก าหนดไว ้ ๓ ผืนนี(้สงัฆาฏิ  

อตุตราสงค ์และอนัตรวาสก)  สมยัหนึ่ง พวกภิกษุฉพัพคัคียเ์ห็นวา่พระพทุธเจา้ทรงอนญุาตไตร
จีวร  ก็เลยเก็บไตรจีวรกนัคนละ ๓ ชดุ คือ  ชดุหนึง่ส  าหรบัห่มเขา้บา้น ชดุหนึ่งส  าหรบัห่มในวดั  
ชดุหนึ่งส  าหรบัห่มอาบ(สรง)น า้  พระพทุธเจา้ทรงทราบเรื่องนี ้ ทรงต าหนิ เพราะมีกฎเกณฑไ์ว้
แลว้วา่ พระสงฆมี์ไตรจีวรไดเ้พียงชดุเดียวเท่านัน้ มีเกินจากนีไ้ปแมเ้พียงผืนเดียว ตอ้งอาบตัิ
ปาจิตตีย(์นิสสคัคิยปาจิตตีย)์   ถา้จะมีไวค้รอบครองก็มีไวไ้ดไ้ม่เกิน ๑๐ วนั  พน้จากนัน้ไปตอ้ง
วิกปั คือ ท าเป็นของ ๒ เจา้ของ เช่น พระ ก.เป็นเจา้ของอติเรกจีวร ตอ้งมอบใหพ้ระ ข.เก็บไว ้
เมื่อตอ้งการจะใชส้อย พระ ข.รบัรูแ้ละยินดีใหใ้ชส้อยดว้ย ซึง่เป็นประเพณีท่ีถือปฏิบตัิของ
พระสงฆโ์ดยทั่วไป 

 สนันิษฐานวา่ ในเบือ้งตน้ทีเดียว ภิกษุใชผ้า้กาสายะเป็นผา้นุ่งและผา้ห่ม ใชอ้ตุตราสงค์
เป็นผา้หม่เฉวียงบา่ แตเ่มื่อพระพทุธเจา้ทรงอนญุาตใหภิ้กษุใชผ้า้เพียง ๓ ผืนรวมเรยีกวา่ไตรจีวร



 ๑๐ 

แลว้ กมี็การแบง่เรยีกช่ือผา้ ๓ ผืนนัอ้ย่างชดัเจนวา่ สงัฆาฏิ(ผา้ห่มซอ้นชัน้นอกเพ่ือกนัหนาว)  
อตุตราสงค(์ผา้ห่มเฉวยีงบา่) และอนัตรวาสก(ผา้นุ่ง) ตอ่มาจนถงึปัจจบุนั ไม่ทราบเหมือนกนัวา่
เพราะเหตไุร  สงัฆาฏิถกูใชเ้ป็นผา้พาดบา่ อตุตราสงค(์ซึง่เรยีกช่ือในเมืองไทยวา่ จีวร)ถกูใชเ้ป็น
ผา้ห่มคลมุบา้ง หม่เฉวียง(เฉียง)บา้ง (แทนท่ีจะเป็นผา้ห่มเฉวียงบา่อย่างเดียว) และอนัตรวาสก
(ซึง่เรยีกช่ือในเมืองไทยวา่ สบง)ถกูใชเ้ป็นผา้นุ่ง 
 ไตรจีวรนีก้่อนจะใช ้ภิกษุตอ้งท าพินทคุือท าเป็นจดุเพ่ือท าใหเ้สียและอธิษฐาน คอื ตัง้หรอื
ก าหนดไวเ้ป็นของประจ าตวั  วิธีอธิษฐานคือใชมื้อสมัผสันกึในใจหรอืเปลง่วาจาก็ได ้ โดยแยก
อธิษฐาน  สงัฆาฏิอธิษฐานวา่ “อิม   สงฆาฏ ึอธิฏฐามิ แปลวา่ ขา้พเจา้อธิษฐานผา้ผืนนีเ้ป็นผา้
สงัฆาฏิ”  อตุตราสงคอ์ธิษฐานวา่ “อิม   อตุตราสงค   อธิฏฐามิ แปลวา่ ขา้พเจา้อธิษฐานผา้ผืนนี ้
เป็นผา้อตุตราสงค”์  อนัตรวาสกอธิษฐานวา่ “อมิ   อนตรวาสก  อธิฏฐามิ แปลวา่ ขา้พเจา้
อธิษฐานผา้ผืนนีเ้ป็นผา้อนัตรวาสก”   
 ภิกษุใชส้อยไตรจีวรท่ีภิกษุอธิษฐานแลว้ ตอ่มาเมื่อประสงคจ์ะเปลี่ยนไตรจีวร ตอ้งถอน
อธิษฐาน(ปัจจทุธรณ)์ ไตรจีวรชดุเก่าแลว้จงึอธิษฐานของใหม่    วิธีการถอนอธิษฐานสงัฆาฏิวา่ 
“อิม  สงฆาฏ ึ ปจจทุธรามิ แปลวา่ ขา้พเจา้ถอนผา้สงัฆาฏิ”  ผา้อตุตราสงคว์า่ “อิม   อตุตราสงค   
ปจจทุธรามิ แปลวา่  ขา้พเจา้ถอนผา้อตุตราสงค”์  ผา้อนัตรวาสกวา่ “อมิ   อนตรวาสก   ปจจทุธ
รามิ แปลวา่ ขา้พเจา้ถอนผา้อนัตรวาสก” 

 
กฎระเบยีบของภกิษุสงฆเ์กีย่วกับจวีร 
 

 เมื่อพระพทุธเจา้ทรงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจีวร ทรงอนญุาตใหภิ้กษุมีไตรจีวร ทรงก าหนด
ชนิดของจีวแลว้ แน่นอนทีเดียววา่จะตอ้งมีกรณีท่ีพวกภิกษุปฏิบตัิผิดระเบียบเก่ียวกบัจีวรกนัมาก 
พระพทุธเจา้เม่ือถงึคราวท่ีตอ้งบญัญตัิวินยั(อาณาปาติโมกข)์ จงึทรงบญัญตัิสิกขาบท(ศีล)
เก่ียวกบัจีวรไว ้เรยีกวา่ “จีวรวรรค” มี ๑๐ สกิขาบท โดยหา้มภิกษุไม่ใหก้ระท าการตา่ง ๆ ดงันี ้

   (๑)  ใชอ้ติเรกจีวรท่ีเก็บไวเ้กิน ๑๐ วนันอกเขตจีวรกาล 
   (๒)  ไม่ไดร้บัสมมติ อยูป่ราศจากไตรจีวรแมส้ิน้ราตรหีนึ่ง 
   (๓)  เก็บผา้ส  าหรบัท าจีวรไวเ้กิน ๑ เดือน 

   (๔)  ใชภิ้กษุณีผูไ้ม่ใช่ญาติใหซ้กั ใหย้อ้ม หรอืใหท้บุจีวรเก่า 
   (๕)  รบัจีวรจากมือภิกษุณีผูไ้ม่ใช่ญาติ เวน้ไวแ้ตแ่ลกเปลี่ยนกนั 



 ๑๑ 

   (๖)  ออกปากขอจีวรจากคฤหสัถผ์ูไ้ม่ใช่ญาติ ไมใ่ช่คนปวารณา ยกเวน้ในสมยัท่ีภิกษุ
ถกูลกัจีวร หรอืจีวรสญูหาย 
   (๗)  ออกปากขอจีวรจากคฤหสัถผ์ูไ้ม่ใช่ญาติ 

   (๘)  ก าหนดใหค้ฤหสัถถ์วายจีวรท่ีด ี
   (๙)  ก าหนดใหค้ฤหสัถ ์๒ คนเอาทรพัยร์วมกนัซือ้จีวรท่ีดีถวาย 
 (๑๐)  ทวงจีวรจากไวยาวจัจกรเกิน ๓ ครัง้ หรอืแสดงอาการใหเ้ขาเห็นวา่เป็นการมา
ทวงจีวรเกิน ๖ ครัง้     
 ภิกษุกระท าการตา่ง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งในจ านวน ๑๐ ขอ้เหลา่นี ้ ถือวา่ลว่งละเมิด
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจีวร  ตอ้งอาบตัินิสสคัคิยปาจิตตีย(์อาบตัิปาจิตตียท่ี์ท าใหส้ละสิ่งของ)   
   ค าวา่ “อติเรกจีวร” ในขอ้ท่ี ๑ สมัพนัธก์บัค าวา่ “จีวรกาล” อตเิรกจีวรหมายถงึจีวรท่ีเกิน
จากไตรจีวร  ซึง่ภิกษุจะรบัและเก็บไวไ้ดเ้ฉพาะในช่วงจีวรกาล คือ ถา้ภิกษุจ าพรรษาแลว้ไม่ได้
กรานกฐิน อยู่ในช่วงแรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ถงึขึน้ ๑๕ ค ่า เดือน ๑๒  รวมเวลา ๑ เดือน ถา้ภิกษุ
ไดก้รานกฐิน จีวรกาลก็จะขยายออกไปถงึขึน้ ๑๕ ค ่า เดือน ๔  รวมเวลา ๕ เดือน  พน้จาก
ก าหนดจีวรแลว้  ภิกษุจะเก็บอติเรกจีวรไวไ้ดเ้พียง ๑๐ ราตร ี ซึง่ก่อนท่ีจะพน้เขตจีวรกาล 
พระพทุธเจา้ทรงอนญุาตใหภิ้กษุวิกปัอติเรกจีวร คือ ใหภิ้กษุหรอืสามเณรรูปอื่นรว่มเป็นเจา้ของ
อติเรกจีวร เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการลว่งละเมิดขอ้หา้ม 

 การวิกปัมี ๒ วิธี คือ (๑) วิกปัตอ่หนา้ผูร้บัวิกปั (๒) วิกปัลบัหลงัผูร้บัวิกปั  วธีิการก็คือ
ถืออติเรกจีวรเขา้ไปหาภิกษุ(หรอืสามเณร)ผูท่ี้ตนตอ้งการจะวิกปัผา้ดว้ย กลา่ววา่ “อิม   จีวร   (ผา้
หลายผืนวา่ อมิานิ  จีวรานิ) ตยุห   วกิปเปมิ แปลวา่ ผมวกิปัจีวรผืนนี(้หรอืจีวรเหลา่นี)้ แก่
ท่าน”  พอวิกปัเสรจ็แลว้  เม่ือผูร้บัวิกปักลา่วา่  

มยห   สนตก (ผา้หลายผืนวา่ มยห  สนตกานิ) ปรภิญุช วา  วิสชเชหิ วา 
ยถาปจจย    วา  กโรหิ  แปลวา่ จีวรผืนนีข้องผม(หรอืจีวรเหลา่นีข้องผม) 

นิมนตท์่านใชส้อย หรอืจะสละ หรอืจะท าตามเหตท่ีุสมควร 
 ค ากลา่วอย่างนีเ้รยีกวา่ “ถอนวิกปั” ตอ่จากนีไ้ป ภิกษุท่ีเป็นเจา้ของอติเรกจีวรนัน้ก็
สามารถจ าใชส้อยอติเรกจีวรได ้ ไม่ตอ้งอาบตัิ  สว่นวิกปัลบัหลงั หมายถงึการฝากอติเรกจีวรกบั
ภิกษุรูปอื่นไปวิกปักบัภิกษุอีกรูปหนึ่ง 
 นอกจากกฎระเบียบ ๑๐   ขอ้ท่ีกลา่วมานีแ้ลว้  ยงัมีกฎระเบียบเก่ียวกบัจีวรปรากฏในท่ี
อื่น ๆ อกีหลายแห่งท่ีก าหนดหา้มไม่ใหภิ้กษุท า  เชน่ ในปัตตวรรค  ขอ้ ๕ วา่ “ภิกษุใหจี้วรแก่



 ๑๒ 

ภิกษุอื่นแลว้ โกรธ ไม่พอใจ ชิงเอาคืน” (ปรบัอาบตัินิสสคัคิยปาจิตตีย)์ ในโอวาทวรรค  ขอ้ ๕ 

วา่ “ภิกษุใหจี้วรแก่ภิกษุณีผูไ้ม่ใช่ญาติ เวน้ไวแ้ตแ่ลกเปลี่ยนกนั” (ปรบัอาบตัิปาจิตตีย)์  ขอ้ ๖ 

วา่ “ภิกษุเย็บจีวรใหภิ้กษุณีผูไ้ม่ใช่ญาติ” (ปรบัอาบตัิปาจิตตีย)์  ในสรุาปานวรรค ขอ้ ๘ วา่ 
“ภิกษุใชจี้วรใหม่โดยไม่ท าพินทกุ่อน” (ปรบัอาบตัิปาจิตตีย)์ ขอ้ ๙ วา่ “ภิกษุวิกปัจีวรแก่ภิกษุอื่น
แลว้น ามาใชโ้ดยท่ีผูร้บัวิกปัยงัไม่ไดถ้อนวกิปั” (ปรบัอาบตัิปาจิตตีย)์  ในรตนวรรค ขอ้ ๑๐ วา่ 
“ภิกษุท าจีวรมีขนาดเท่าหรอืเกินกวา่สคุตจีวร” (ปรบัอาบตัิปาจิตตีย)์ 
 ในกฎระเบียบเก่ียวกบัจีวรนี ้เราจะเหน็ค าวา่ “ผูไ้ม่ใชญ่าติ”  เช่น ภิกษุณีผูไ้ม่ใช่ญาติ คน
ท่ีไม่ใช่ญาติ  ค าวา่ “ไม่ใช่ญาติ” นีห้มายถงึคนท่ีไม่ไดเ้ก่ียวเน่ืองกนัทางบิดาหรอืทางมารดา
ตลอดเจ็บชั่วคน  สว่นคนท่ี “เป็นญาติกนั” คือคนท่ีเก่ียวเน่ืองกนัโดยนบัล าดบัเหนือขึน้ไป ๓  ชั่ว
คน และนบัล าดบัต ่าลงมาอีก ๓ ชั่วคน ดงันี ้

 (๓)ทวด (๒)ปู่ -ย่า, ตา-ยาย (๑)บิดามารดา             (๑)ลกู (๒)หลาน (๓)เหลน 

 
กฎระเบยีบของภกิษุณีสงฆเ์กีย่วกับจวีร 
 

 สิกขาบท(ศีล)ของภิกษุณีมีจ านวน ๓๑๑ สกิขาบท(ขอ้) ก็จรงิ แตส่ว่นมากจะเหมือนกบั
สิกขาบทของภิกษุ กลา่วคือ เป็นของเฉพาะภิกษุณีจรงิ ๆ ๑๓๐ สกิขาบท(ขอ้) เรยีกวา่อสา
ธารณบญัญตั ิท่ีเหลือ ๑๘๑ สิกขาบทเหมือนกบัของภิกษุ เรยีกวา่สาธารณบญัญตัิ 
 เพราะฉะนัน้ ในกฎระเบยีบท่ีเก่ียวกบัจีวร บางสว่นกจ็ะเหมือนกบัของภิกษุ บางสว่นก็จะ
แตกตา่งกนัตามฐานะของสตร ี ภิกษุณีมีสิกขาบท(ศีล)หมวดหนึ่งเรยีกวา่ “จีวรวรรค” ๘ สิกขาบท 
โดยหา้มภิกษุณีไม่ใหก้ระท าการตา่ง ๆ  สาระส าคญัสว่นมากจะเหมือนกบัจีวรวรรคของภิกษุ เช่น 
ขอ้ ๑ วา่ “ภิกษุณีใชอ้ติเรกจีวรท่ีเก็บไวเ้กิน ๑๐ วนั นอกเขตจีวรกาล” (ปรบัอาบตัินิสสคัคิย
ปาจิตตีย)์ ขอ้ ๗ วา่ “ภิกษุณีก าหนดใหค้ฤหสัถ ์๒ คนเอาทรพัยร์วมกนัซือ้จีวรชนิดดีถวาย” (ปรบั
อาบตัินิสสคัคิยปาจิตตีย)์ 
 ขอ้ท่ีควรสงัเกตอย่างย่ิงในจีวรวรรคก็คือ ในธรรมเนียมของภิกษุณีเก่ียวกบัจีวรนี ้ ใชค้  าวา่ 
“จีวร ๕ ผืน” แทนค าวา่ “ไตรจีวร”   จวีร ๕ ผืนก็คือ (๑) สังฆาฏ ิ (๒) อุตตราสงค ์ (๓) 

อันตรวาสก (๔) ผ้าอาบน ้า (๕) ผ้ารัดถัน  เพราะฉะนัน้ ค าวา่ “อติเรกจีวร” ในธรรมเนียม
ภิกษุณีสงฆ ์จงึหมายถงึผา้ท่ีเกินจากจีวร ๕ ผืนนี ้

 กฎระเบียบอื่น ๆ  ของภิกษุณีท่ีเก่ียวกบัจีวรซึง่น่าสนใจคอ่นขา้งจะแตกตา่งจาก
กฎระเบียบของภิกษุ เช่น  ในนคัควรรค ขอ้ ๓ วา่ “ภิกษุณีใหภิ้กษุณีอื่นเลาะจีวรออกแลว้ไม่ช่วย

ตวัเรา 
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เย็บ” (ปรบัอาบตัิปาจิตตีย)์  ขอ้ ๕ วา่ “ภิกษุณีใชจี้วรสบัเปลี่ยนกนั” (ปรบัอาบตัิปาจิตตีย)์ ขอ้ 
๘ วา่ “ภิกษุณีใหจี้วรแก่ชาวบา้น แก่ปรพิาชก หรอืแก่ปรพิาชิกา” (ปรบัอาบตัิปาจิตตีย)์  ใน
ธรรมิกวรรค ขอ้ ๓ วา่ “ภิกษุณีเห็นพอ้งกบัสงฆถ์วายจีวรแก่ภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งแลว้ กลบัติเตียน
ในภายหลงัวา่ ‘สงฆใ์หจี้วรตามความคุน้เคยกนั” (ปรบัอาบตัิปาจิตตีย)์  กฎระเบียบของภิกษุณี
สงฆท่ี์เกียวกบัจีวรเหลา่นี ้ปรากฏในคมัภีรพ์ระวินยัปิฎก  ภิกขนีุวิภงัค ์พระไตรปิฎก เลม่ ๓  

 
ประเพณีนิยมในการถวายจวีร 
 

 ในสมยัพทุธกาล คนนิยมถวายจีวรกนัมาก เพ่ือใหมี้ความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย  จะมี
ภิกษุซึง่เป็นเจา้หนา้ท่ีจีวร  เจา้หนา้ท่ีเก็บรกัษาจีวรประจ าเรอืนคลงั และเจา้หนา้ท่ีแจกจีวร(จีวร
ภาชกะ) ซึง่ทัง้ ๓ ต าแหน่งนีไ้ดร้บัการแตง่ตัง้เป็นทางการจากสงฆ ์ สมยัหนึ่งหลงัการปรนิิพพาน
ของพระพทุธเจา้  พระสงฆผ์ูเ้ป็นอรหนัต ์จ านวน ๕๐๐ องคท์ าสงัคายนาครัง้ท่ี ๑ เสรจ็แลว้ หวน
ระลกึพระพทุธด ารสัท่ีตรสัสั่งไวใ้หล้งพรหมทณัฑ(์ลงโทษ)พระฉนันะท่ีดือ้รัน้ไมย่อมเช่ือฟังใคร  
พระสงฆเ์ถระไดม้อบหมายใหพ้ระอานนทร์บัหนา้ท่ีไปลงโทษพระฉนันะ  พระอานนทพ์รอ้มกบั
ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป โดยสารจากกรุงราชคฤหไ์ปกรุงโกสมัพี  ครัน้ไปถงึกรุงโกสมัพี ไดพ้กัอยู่
ในพระราชอทุานของพระเจา้อเุทน  พระมเหสีของพระเจา้อเุทนทราบขา่ววา่พระอานนทม์าก็น า
ผา้(จีวร) ๕๐๐ ผืนไปถวาย 
 พระเจา้อเุทนทรงไม่คอ่ยพอพระทยัท่ีพระเถระรบัถวายจ านวนมากเช่นนัน้ ทรงสอบถามดู
ก็ทรงทราบวา่พระอานนทจ์ะเอาผา้(จีวร)ไปจ่ายแจกแก่ภิกษุทัง้หลายท่ีมีจีวรเก่า และพระ
อานนทไ์ดถ้วายพระพรใหท้รงทราบถงึล  าดบัของการใชป้ระโยชนจ์ากจีวรตามล าดบัดงันี ้

   (๑) จีวรเก่า เอาไปท าเป็นผา้เพดาน 

  (๒) ผา้เพดานเก่า เอาไปท าเป็นผา้ปลอกฟกู 
  (๓) ผา้ปลอกฟกูเก่า เอาไปท าเป็นผา้ปพืูน้ 

  (๔) ผา้ปพืูน้เก่า เอาไปท าเป็นผา้เช็ดเทา้ 
  (๕) ผา้เช็ดเทา้เก่า เอาไปท าเป็นผา้เช็ดธลุี(ฝุ่ น) 

  (๖) ผา้เช็ดธลุีเก่า เอาไปโขลกขย าโคลนแลว้ฉาบทาฝา 
 พระเจา้อเุทนทรงทราบล าดบัการใชผ้า้(จีวร)อย่างคุม้ของพระสงฆ ์ ทรงเกิดศรทัธามาก 
ทรงร  าพงึวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุรทัง้หมดนี ้น าไปใชคุ้ม้คา่ ไม่ใช่เก็บเขา้คลงั” ไดถ้วาย
ผา้(จีวร)อีก ๕๐๐ ผืนแกท่่านพระอานนท ์ รวมแลว้ พระอานนทไ์ดจี้วร ๑,๐๐๐ ผืน  ขอ้ความ
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เหลา่นีป้รากฏในคมัภีรพ์ระวินยัปิฎก จฬูวรรค ภาค ๒  บางกรณี จีวรเป็นสญัลกัษณแ์สดงถงึ
ความรูส้กึท่ีมีตอ่กนั  พระพทุธเจา้เม่ือทรงประสงคจ์ะยกย่องภิกษุรูปใดเป็นกรณีพิเศษ ก็ทรง
พระราชทานจีวรใหแ้ก่ภิกษุนัน้  การสืบทอดต าแหน่งสงัฆนายกในพระพทุธศาสนานิกายเซน ก็ใช้
วิธีการมอบบาตรและจีวรใหแ้ก่กนั  พทุธศาสนิกชนบางกลุม่ศรทัธาเลื่อมใสภิกษุท่ีห่มจีวรปอน ๆ 
(ลขูะ แปลวา่เศรา้หมอง เขา้ใจวา่เป็นสีพืน้ ๆ) จงึมีภิกษุจ านวนมากในครัง้พทุธกาลท่ีนิยมห่ม
จีวรปอน ๆ (ลขูะ) เพ่ือรกัษาศรทัธาของคนเหลา่นัน้ 

 
ขนาดของจวีร 
 

 ในรตนวรรค สิกขาบทท่ี ๑ บอกวา่ “ภกิษุท าจีวรมขีนาดเท่ากบัสคุตจีวร หรือใหญกว่า 
ตอ้งอาบตัปิาจิตตยีท์ีช่ือ่ว่า เฉทนกะ ขนาดเท่าสคุตจีวรของพระสคุตในขอ้นัน้ คอื ยาว ๙ คบื 

กวา้ง ๖ คบื โดยคบืสคุต5 นีเ้ป็นขนาดเท่าสคุตจีวรของพระสคุต”  
 พระพทุธเจา้ทรงก าหนดไวว้า่ จีวรตอ้งเป็นของตดั คือตดัเป็นท่อน ๆ ไม่ใหใ้ชผ้า้ตอน
เดียว เย็บรวมกนัท าเป็นกระทงเหมือนคนันาของชาวมคธ มีเสน้คั่น  กระทงใหญ่เรยีกวา่ 
“มณฑล” กระทงเลก็เรยีกวา่ “อฑัฒมณฑล”  เสน้คั่นในระหวา่งเหมือนคนันาขวาง(เสน้นอน) 

เรยีกวา่ “อฑัฒกสุิ”  รวมมณฑล อฑัฒมณฑล และอฑัฒกสุิเขา้ดว้ยกนั เรยีกวา่ “ขณัฑ”์   ใน
ระหวา่งขณัฑต์อ่ขณัฑ ์ มีเสน้คั่นเหมือนคนันายืน(เสน้ตัง้) เรยีกวา่ “กสุิ” ผา้ขอบจีวรเรยีกวา่ 
“อนวุาต” จีวรผืนหนึ่งตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ ๕ ขณัฑ(์ตอน) ใหญ่กวา่นีก้็ได ้ เช่น ๗ ขณัฑ ์๙ ขณัฑ ์

หรอื ๑๑ ขณัฑ ์แตต่อ้งเป็นจ านวนคี่ (ขอน)  ในครัง้พทุธกาล ค าวา่ “จีวร” หมายถงึผา้ทัง้ ๓ 

ผืน คือ สงัฆาฏิ อตุตราสงค ์ และอนัตรวาสก และผา้ทัง้ ๓ ผืนนีมี้ขนาดเท่ากนั   แตปั่จจบุนั 

สงัฆาฏิกบัอตุตราสงคมี์ขนาดเท่ากนั แตอ่นัตรวาสกมีขนาดเลก็กวา่ และค าวา่ “จีวร” สว่นมาก
นิยมหมายถงึผา้ห่ม  หลกัพระวินยัของภิกษุเป็นเรื่องหนึ่ง ความรูส้กึของคนทั่วไปเป็นอีกเรือ่งหนึ่ง 
เป็นเรื่องแปลกเหมือนกนั แมใ้นหมู่พระสงฆเ์อง ก็นิยมเรยีกวา่ สงัฆาฏิ  สบง จีวร  เม่ือพดูค าวา่ 
“ไตรจีวร” กรู็ก้นัโดยอตัโนมตัิวา่หมายถงึผา้ ๓ ผืนนี ้  

 

                                                      
  5  1 คืบสคุต เทา่กบั 3 คืบของคน(รูปรา่ง)ปานกลางในปัจจบุนั หรอืเทา่กบั 1  ศอกคืบของชา่งไม ้ 
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วิธีการหม่จวีรของพระสงฆใ์นสมัยปัจจุบัน 
 ในการใชส้อยเครื่องอปุโภคบรโิภคของภิกษุ มี ๔ อย่างเท่านัน้ท่ีตอ้งพิจารณากอ่นการใช้
สอย คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยารกัษาโรค(คิลานปัจจยัเภสชัชบรขิาร)  ภิกษุตอ้ง
พิจารณาท าการอปุโภคบรโิภคสิ่งของทัง้ ๔ อย่างนี ้  “การพิจารณาจีวร” ก็คือการก าหนดหมายไว้
เสมอวา่ เราใชส้อยเพ่ือปอ้งกนัความหนาว ความรอ้น ปอ้งกนัลิน้เหลือบยุง ทัง้นีเ้พ่ือไม่ใหมี้การใช้
ดว้ยความมวัเมาหลงลมืสติ เพ่ือไม่ใหมุ้่งการประดบัตกแตง่ ท่ีส  าคญัคือเพื่อระลกึทายกทายิกาผู้
ถวายจีวร  
  จีวร(หมายถงึไตรจีวรหรอืผา้ ๓ ผืน)ถือเป็นปัจจยัพืน้ฐานของภิกษุสงฆ ์  แมแ้ตก่ารท่ี
พระพทุธเจา้ทรงอนญุาตใหภิ้กษุกรานกฐิน (ด าเนินการจดัท าจีวรแลว้มอบใหภิ้กษุรูปใดรูปหนึ่งท่ี
เหมาะสม)ก็เป็นเรื่องของ “จีวร” น่ีแหละ  เรื่องของจีวรจงึส  าคญั  การนุ่งหม่จีวรของภิกษุ(รวมทัง้
ภิกษุณี)ในสมยัพทุธกาลกวดขนัเงม้งวดมาก  ในธรรมเนียมสงฆเ์รยีกวา่ “เสขิยวตัร” ก าหนด
วิธีการนุ่งห่มจีวรของพระสงฆไ์วใ้นปรมิณัฑลวรรค(ตอนท่ีวา่ดว้ยการนุ่งห่มเรยีบรอ้ย) ขอ้ ๑ วา่ 
“พงึท าความส าเหนยีกว่า เราจกัครองอนัตรวาสกใหเ้รยีบรอ้ย”  ขอ้ ๒ วา่ “พงึท าความส าเหนยีก
ว่า เราจกัครองอตุตราสงคใ์หเ้รียบรอ้ย”  ภิกษุใดไม่เอือ้เฟ้ือ ครองอนัตรวาสกยอ้ยหนา้ยอ้ยหลงั 
ครองอตุตราสงคย์อ้ยหนา้ยอ้ยหลงั  ตอ้งอาบตัิทกุกฏ(ปรบัอาบตัิทกุกฏ)  ขอ้ความเหลา่นีมี้อยู่ใน
คมัภีรพ์ระวินยัปิฎก มหาวิภงัค ์ภาค ๒   
 ค าวา่ “นุ่งห่มใหเ้รยีบรอ้ย” หมายถงึวา่  นุ่งปิดสะดอืและปกหวัเขา่ใหเ้รยีบรอ้ย ท าชาย
ผา้ทัง้สอง(ดา้นหนา้และดา้นหลงั)ใหเ้สมอกนั  หม่ใหเ้รยีบรอ้ย  ในการแสดงความเคารพหรอืท า
วินยักรรม ใหห้่มดอง  ในการเขา้บา้น หม่สงัฆาฏิทัง้หลายใหมี้ชัน้แลว้ กลดัดมุ  ปิดกายใหด้ี ไม่
เปิดไม่เวิกผา้ขึน้ ซึง่น่าจะหมายถงึหม่คลมุบา่ทัง้ ๒ ขา้ง  ในการออกบิณฑบาต  มีขอ้ความวา่ 
“พงึยกสงัฆาฏขิึน้ดว้ยมือซา้ย ยืน่บาตรออกดว้ยมือขวา ประคองไวด้ว้ยมือทัง้ ๒ รบัภกิขา
(อาหาร)” น่าจะบง่ถงึการหุ่มคลมุเหมือนกนั  ท่ีนา่สงัเกตอย่างย่ิง คือ สงัฆาฏิเป็นผา้ห่มซอ้น
นอก  อตุตราสงคเ์ป็นห่มเฉวียง(เฉียง) อนัตรวาสกเป็นผา้นุ่ง  แตปั่จจบุนัในเมืองไทย จีวรคือผา้
ห่ม สงัฆาฎิเป็นผา้พาดบา่ซอ้นทบัจีวรอีกทีหนึ่ง  สว่นอนัตรวาสเป็นผา้นุ่ง(เรยีกวา่ สบง) 
 การห่มจีวรของพระสงฆไ์ทยปัจจบุนั  พระสงฆม์หานิกายห่มมว้นลกูบวบชกัขึน้เอารมิผา้
พาดบา่ หนีบลกูบวบไวด้ว้ยแขนซา้ย  สว่นพระสงฆธ์รรมยตุมว้นลกูบวบแลว้ชกัขึน้บา่ ไม่ตอ้ง
หนีบลกูบวบ  แตแ่หวกเอามือขวาออกเหมือนกบัท่ีพระสงฆร์ามญัห่ม ตอ่มาพระมหานิกายบาง
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ส านกักถื็อปฏิบตัิเหมือนกนั คือ มว้นลกูบวบแลว้เอาลกูบวบขึน้พาดบา่เลยทีเดียว ไม่ตอ้งหนีบ
ลกูบวบ 

 อย่างไรก็ตาม วิวฒันาการของการห่มจีวรของพระสงฆไ์ทย(หรอืพระสงฆช์าติไหนก็ตาม) 

คงเป็นไปตามสมยันิยม ไมก่  าหนดแน่นอนวา่จะเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้คงค านงึอยู ่๒ อย่างคือ ไม่
ขดักบัพระวินยัและใหมี้ความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย กอ่ใหเ้กิดศรทัธาแกผู่พ้บเห็นเป็นหลกั   
 ประเพณีการห่มจีวรของพระสงฆไ์ทยรุน่ครูอาจารย ์ มี ๒ แบบ คือ หม่คลมุกบัห่มดอง   
ห่มคลมุก็คือหม่ปิดไหลทัง้ ๒ ขา้ง  ห่มดองก็คือห่มลดไหลข่า้งหนึ่ง(ห่มเฉียงลดไหลข่วา) หม่ดอง
แบบพาดบา้ง ห่มดองแบบจีบชายบา้ง ห่มดองแบบทาบขา้งหลงับา้ง ห่มดองแบบมว้นลกูบวบ
บา้ง วิธีการหม่จีวรแบบนี ้ สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดนิ้พนธไ์วใ้น
หนงัสือ “วินยัมขุ เลม่ ๒“ ซึง่เป็นต าราเรยีนนกัธรรม(ธรรมศกึษา)ชัน้โท 

   ในปัจจบุนั การห่มจีวรมี ๒ แบบ คือ (๑) ในเวลาเขา้บา้น ใหห้่มคลมุกายปิดมิดชิด 

(๒)อยู่ภายในวดั ใหห้่มเฉียง หรอืหม่เปิดไหลข่า้งหนึ่ง(ลดไหลข่วา)  มว้นลกูบวบยกขึน้พาดบา่
ซา้ย ถา้เขา้พิธีก็พาดสงัฆาฏิดว้ย หรอืบางส านกัก็หม่จีบชาย พาดสงัฆาฏิ ใชผ้า้รดัอก(แบบนี้
นิยมเรยีกวา่หม่ดอง)  นีเ้ป็นภาพท่ีเราเห็นกนัอยู่ในปัจจบุนั   

 
อานิสงสข์องการถวายจวีร  
:  วตถฺโท โหต ิ วณฺณโท  ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผวิพรรณ 
 

 พระโพธิสัตวน์ามว่าคุตติละถามเทพธิดาตนหน่ึงว่า  
  เทพธิดา เธอมีผิวพรรณงามย่ิงนกั  
  เปลง่รศัมีสวา่งไสวไปทั่วทกุทิศ ดจุดาวประกายพรกึ 
  เพราะบญุอะไร ผิวพรรณเธอจงึงามเช่นนี ้

  ผลอนัพงึปรารถนาจงึส  าเรจ็แก่เธอในวิมานนี ้

  และโภคะทัง้มวลลว้นน่าพอใจจงึเกิดขึน้แก่เธอ 
  เทพธิดาผูมี้อานภุาพมาก อาตมาขอถามวา่ 
  เมื่อเธอเกิดเป็นมนษุยไ์ดท้  าบญุอะไรไว ้
  เพราะบญุอะไรเธอจงึมีอานภุาพรุง่เรอืง 
  และมีรศัมีกายสวา่งไสวไปทั่วทกุทิศอย่างนี ้
 

 เทพธิดานีก้ราบเรียนพระโพธิสัตว์คุตติละว่า 
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  นารผีูถ้วายผา้เนือ้ดีเย่ียม 

  เป็นผูป้ระเสรฐิในหมู่นรและนารทีัง้หลาย 
  นางตัง้ใจถวายสิ่งท่ีน่ารกั 
  จงึไดทิ้พยสถานท่ีน่าเจรญิใจเห็นปานนี ้

  ขอนิมนตพ็ระคณุเจา้ดวูิมานของดิฉนันัน้เถิด 
  ดิฉนัเป็นนางอปัสรผูมี้รูปรา่งและผิวพรรณน่ารกัใคร ่
  ทัง้ยงัเลอเลิศกวา่นางอปัสรนบัพนัอีกดว้ย 
  ขอนิมนตพ์ระคณุเจา้ดผูลของบญุทัง้หลายเถิด 

  เพราะบญุนัน้ผิวพรรณดิฉนัจงึงามเช่นนี ้

  ผลอนัพงึปรารถนาจงึส  าเรจ็แก่ดิฉนัในวิมานนี ้ 

  และโภคะทัง้มวลลว้นน่าพอใจจงึเกิดขึน้แก่ดิฉนั 

 ค าถามและค าตอบระหวา่งพระโพธิสตัวค์ตุติละกบันางเทพธิดานี ้ แสดงใหเ้ห็นอานิสงส์
ของการถวายผา้เนือ้หาด ี  อนัวิสยัมนษุยป์ถุชุนทั่วไป มีท่ีอยูท่ี่อาศยั มีขา้วปลาอาหารให้
รบัประทาน ก็ยงัรูส้กึวา่ขาดอะไรไปสกัอย่าง พอไดแ้ตง่ตวัดีท าใหรู้ส้กึวา่ทกุอยา่งสมบรูณพ์รอ้ม
แลว้ทกุอย่าง  เสือ้ผา้เครือ่งแตง่งานส าคญัมากในชีวิตของคนทั่วไป   ภิกษุทัง้หลาย ถงึแมจ้ะ
ไม่ไดมุ้่งท่ีจะแตง่ตวัใหส้วยงาม แตก่ารไดผ้า้นุ่งผา้หม่ท่ีดีสะดวกสบาย ยอ่มท าใหจิ้ตใจสบาย  
พอใจท่ีจีวรท่ีสะดวกสบาย เป็นผลท าใหผู้ถ้วายสบายใจในชาตินี ้ และตายไปก็เกิดในสวรรค ์
ดงัเช่นเทพธิดานี ้ 

 มีเรื่องเลา่วา่ พระเจา้นนัทราช ชาติก่อนเป็นกฎุมุพี(คนมั่งคั่ง ?)อยู่ในกรุงพาราณสี วนั
หนึ่งไปเดินป่า เหน็พระปัจเจกพทุธเจา้ก าลงัฉีกผา้เยบ็จีวร พอดีผา้ท่ีจะท าอนวุาต(ขอบจีวร)ไม่
พอ กฎุมุพีเห็นดงันีก้ถ็อดผา้ท่ีพนัเอวของตวัเองอยู่ออกถวายพระปัจเจกพทุธเจา้ กฎุมุพีนัน้จาก
ชาตินัน้ไปเกิดในสวรรค ์  จตุิจากสวรรคเ์กิดเป็นลกูชายอ ามาตยใ์นกรุงพาราณสีอีก ตอ่มาบญุมา
วาสนาสง่ไดร้บัการสถาปนาเป็นพระเจา้นนัทราช ครองราชยอ์ยู่ระยะหนึ่งรูส้กึโลกนีมี้โทษมาก จงึ
ออกบวชเป็นดาบสพรอ้มกบัพระมเหส ี ไดฌ้านสมาบตัิ สวรรคตไปเกิดในพรหมโลก จตุิจาก
พรหมโลกกม็าเกิดมนษุยใ์นสมยัของพระโคดมพทุธเจา้นี ้ออกบวช บรรลธุรรมเป็นอรหนัต ์ ช่ือวา่ 
พระมหากสัสปะ ท่านปฏิบตัิเครง่ถือธดุงคข์อ้ “ปังสกุลูิกงัคะ” องคค์ณุแห่งท่านผูผ้า้บงัสกุลุเป็น
วตัร นีเ้ป็นเพียงตวัอย่างเลก็นอ้ยเก่ียวกบัอานิสงสข์องการถวายจีวร     
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 จีวรเป็นธงชยัของพระอรหนัต ์  มีความศกัดิส์ทิธ์ิอยู่ในตวั  ตน้ไมใ้หญ่ในป่าเขา มีผู้
ลกัลอบตดัอยู่เป็นประจ า ชาวบา้นท่ีอยู่ในป่าเขา ประสงคจ์ะใหต้น้ไมน้ัน้อยู่คูก่บัป่าตลอดไป ก็
เอาผา้เหลือง(จีวร)ไปพนัรอบไว ้ ถือวา่เป็นการบวชใหต้น้ เพ่ือไม่ใหใ้ครตดัเอาไปขาย  ชาวบา้น
ท่ีจะตดัตน้ไม ้ เหน็ผา้เหลอืงพนัรอบอยูก่็ไม่ตดั  คนไทยท่ีอยู่ตา่งประเทศ อยู่ห่างบา้นห่างเมือง 
รูส้กึหวา้เหว ่ เห็นภิกษุ(ซึง่ก็คือเห็นผา้เหลืองนั่นแหละ)ก็รูส้กึสบายใจ  จีวรจงึเป็นหลายอย่างใน
สงัคมไทย เป็นธงชยัแห่งพระอรหนัต ์ เป็นสญัลกัษณแ์ห่งคณุความดี เป็นเกราะปอ้งกนัอนัตราย
ทัง้หลาย เป็นสิ่งท่ีมีอยู่คูช่าติไทยตัง้แตบ่รรพกาลมาจนถงึปัจจบุนั 


