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“กฐินในทางรูปธรรม คือผาผืนหนึ่ง 

สาระในทางนามธรรม คือความสามัคคี” 
 

พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต) 



๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕

คำอนุโมทนา 
 

ดวยโยมสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ 
ไดมาแจงวา คณะกรรมการมูลนิธิฯ เจาหนาที่พุทธอุทยานยอดเขา 
นาคเกิด และพุทธศาสนิกชนในตำบลกะรนและตำบลใกลเคียง มีความ
ประสงคจะจัดทอดกฐินสามัคคีในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑และขอให
อาตมาเปนประธานฝายสงฆในครั้งนี้ 

 อาตมาเห็นวา โยมสุพรปรารถนาที่จะกระทำกิจการตางๆ เพื่อ
บำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาในชวงออกพรรษาของพระสงฆในประเทศไทย  เพื่อจะใหพระสงฆ
ที่ออกพรรษาจะไดอานิสงส ๕ ประการ ดังที่มูลนิธิฯ ไดดำเนินการมาแลว
ทุกๆปตลอดมา  จึงไดรับเปนประธานในครั้งนี้  เพราะเปนเรื่องสำคัญของ
พระสงฆและพระพุทธศาสนาสืบไป 

 ในโอกาสนี้จึงขออนุโมทนาทานโยมสุพร  วนิชกุล และทานสาธุชน 
ผูใจบุญทุกทานที่มารวมกิจกรรมในครั้งนี้  จงประสบแตความสุขความ
เจริญในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ดวยการทำบุญ   
จงมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ จงทุกประการเทอญ 

 เจริญพรมาดวยความนับถือ 

 (พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ) 
 เจาอาวาสวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) 
 ประธานสรางพระฝายสงฆ 

 (พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ) 



๖ กฐินสามัคคี  ๒๕๖๑  ณ ยอดเขานาคเกิด

คำแถลง 
 

ในการจัดงานกฐินสามัคคีในป ๒๕๖๑  ณ พุทธอุทยานยอดเขา
นาคเกิด ภายใตวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) วันที่ ๒๘ ตุลาคมนี้  
นอกจากเพื่อการบำรุงพระภิกษุสงฆตามพระวินัยหลังพรรษกาล  และ
นอมเกลาถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูรแลว  คณะกรรมการดำเนินงานยังมุงใหชาวภูเก็ต
และพุทธศาสนิกชนที่ทราบไดมีสวนรวมงานบุญ เพื่อทำความดีและ 
มีความรักความสามัคคีตอกัน  อันเปนสาระธรรมในหมวดสังคหวัตถุ ๔ 
อีกโสตหนึ่งดวย 

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ไดรับความเมตตาจากพระครู
วิสุทธิ์กิตยาภรณ  เจาอาวาสวัดกิตติสังฆาราม เจาคณะตำบลฉลองมา
เปนประธานงาน  ในนามคณะกรรมการใครกราบขอบพระคุณอยางสูงมา 
ณ ที่นี้   

กระผมใครขอโอกาสนี้รายงานสรุปกิจกรรมภายนอกพุทธอุทยาน
ยอดเขานาคเกิด ที่ทางมูลนิธิฯ หนวยงาน และอาสาสมัครไดกระทำมาใน
ป ๒๕๖๑ ไวในเลมดวย เพื่อใหไดรวมกันอนุโมทนาในคราวเดียวกัน 

ขอขอบพระคุณสาธุชน หนวยงาน และองคกร รวมทั้งคณะทำงาน
ที่มารวมงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาดวยกุศลเจตนา และไดรับ
อานิสงสโดยทั่วกัน 

     
       

 นายสุพร วนิชกุล 
 ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ 

       
 นายสุพร วนิชกุล 
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กฐินสามัคคี 
 

กฐิน ตามศัพทแปลวา ไมสะดึง คือไมแบบสำหรับขึงเพื่อตัดเย็บ
จีวร  ในทางพระวินัยใชเปนชื่อเรียกสังฆกรรมอยางหนึ่งที่พระพุทธเจาทรง
อนุญาตแกสงฆผูจำพรรษาแลว เพื่อแสดงออกซึ่งความสามัคคีของภิกษุที่
ไดจำพรรษาอยูรวมกัน โดยใหพวกเธอพรอมใจกันยกมอบผาผืนหนึ่งที่
เกิดขึ้นใหแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เปนผูมีคุณสมบัติสมควร แลวภิกษุรูปนั้น
นำผาที่ไดรับมอบไปทำเปนจีวรและพวกเธอทั้งหมดจะตองชวยภิกษุนั้น
ทำ  ผาที่สงฆยกมอบใหแกภิกษุรูปหนึ่งนั้น เรียกวา ผากฐิน  ระยะเวลาที่
พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหประกอบกฐินกรรมได คือตั้งแตแรม ๑ ค่ำ 
เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 

กฐินทาน การทอดกฐิน การถวายผากฐิน คือการที่คฤหัสถผูศรัทธา
นำผาไปถวายแกสงฆผูจำพรรษาแลว ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อทำเปนผากฐิน 
เรียกสามัญวา ทอดกฐิน  นอกจากผากฐินแลวปจจุบันนิยมมีของถวาย
อื่นๆดวยจำนวนมาก เรียกวา บริวารกฐิน 

มหากฐิน คืออาศัยปจจัยไทยทานบริวารเครื่องกฐินจำนวนมาก  
เพื่อจะไดมีสวนหนึ่งเปนทุนบำรุงวัด คือกอสรางใหมบาง ซอมแซมบูรณะ
ของเกาบาง ปจจุบันนิยมเรียกกันวา กฐินสามัคคี 

อนึ่ง มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  ซึ่งนอกจากดำเนินการ
สรางพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด อันมีพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี 
(พระใหญเมืองภูเก็ต)เปนองคพระประธานแลว  ยังดำเนินกิจกรรมอื่นๆ 
เพื่อสืบและบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมา  เชน การบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรเปนประจำทุกป  นอกจากนี้ มูลนิธิฯยังดำเนินการงาน
กฐินในชวงเดือนตุลาคมบาง พฤศจิกายนบางเชนกฐินสามัคคีปนี้  และ



๘ กฐินสามัคคี  ๒๕๖๑  ณ ยอดเขานาคเกิด

โดยเฉพาะอยางยิ่งในป ๒๕๕๘  ซึ่งนายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ  
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานผาพระกฐิน เพื่อเชิญ
ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  รวมทั้ง 
ครั้งที่พระองคทานทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานผาพระกฐิน ให
นายวิชัย สุทธิเลิศวรกุล กรรมการผูจัดการบริษัทอายิโนะทะกะระ  
จำกัด เชิญไปทอดถวาย ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด เมื่อป ๒๕๕๕ 
ดวย  อันพนักงานมูลนิธิฯ และพสกนิกรชาวภูเก็ตตางนอมรับพระมหา 
กรุณาธิคุณดวยความปลื้มปติอยางหาที่สุดมิได 
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๑๐ กฐินสามัคคี  ๒๕๖๑  ณ ยอดเขานาคเกิด



๑๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕

กิจกรรม ป ๒๕๖๑ 
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ 

 

การใหความรู 

อบรมธรรม ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต บรรยายธรรม ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต 

ฝกอบรมศาสนพิธีกร(มัคนายก) แกนักโทษ เมื่อ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ฝกสวดมนต ทำสมาธิ และธรรมนันทนาการแก
นักเรียนทุกชั้น เมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

บรรยายแกนักโทษเมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
เรื่อง “ความสามัคคีของหมูคณะทำใหเกิดสุข” 

ร วมกับชมรมผู ปฏิบั ติ ธ รรมจั งหวัดภู เก็ ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร
คุณแมสิริ กรินชัย วันที่ ๑-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

อบรมธรรม ณ โรงเรียนดาวรุงวิทยา พัฒนาจิต ณ วัดลัฎฐิวนาราม(วัดใต) 



๑๒ กฐินสามัคคี  ๒๕๖๑  ณ ยอดเขานาคเกิด

เจริญสติปฎฐาน ๔ ถือศีลกินผัก ๒๕๖๑ 
 

รวมกับคณะผูพิพากษาศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดงานบวช
เนกขัมมะเยาวชน นอมเกลาเปน 
พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล แ ด พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๐-๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 

รวมกับอาวฉลองวิลลา รีสอรทแอนดสปา อบรม 
พัฒนาจิตโดยการเจริญสติปฏฐาน ๔  วันที่ ๘-
๑๔ กันยายน  ๒๕๖๑ 

รวมกับเรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดอบรมธรรม
ความรูการถือศีลกินผักแกนักโทษ ๒๐๐ คน  
วันที่ ๙-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  สนับสนุนทุน 
จัดทำอาหารเจแกศาลเจาจุยตุยและศาลเจา 
กิ้วเที้ยนเกงรวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเสื้อยืด 
๒๑๐ ตัว 

บวชเนกขัมมะ 

รวมกับคณะผูพิพากษาศาลเยาวชน



๑๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕

หองดนตรีไทย รร.บานฉลอง 
 

หองฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต 

จัดหาอุปกรณเครื่องใชและชางกอสรางทำการ
ขยายและปรับปรุงหองฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต  

ถวายปจจัย ๑๐,๐๐๐ บาท รวมสราง
ถนนขึ้นไปยังสำนักสงฆปาสำราญธรรม 
ตำบลบางนายสี ตะกั่วปา พังงา เมื่อ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ซอมแซมปรับปรุงหองปฏิบัติการดนตรีไทย 
โรงเรียนบานฉลอง ภูเก็ต   

การกอสรางปรับปรุง 

สรางถนนสำนักสงฆ พังงา 

ถวายปจจัย ๑๐,๐๐๐ บาท รวมสราง



๑๔ กฐินสามัคคี  ๒๕๖๑  ณ ยอดเขานาคเกิด

โรงพักเกาะยาว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย-หองประชุม 

วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) 

ซอมแซมปรับปรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
สถานีตำรวจภูธรเกาะยาว อำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค  
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ปรับปรุงหองโถงภายในอาคารเปน“หองประชุม
พระใหญ” โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 



๑๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕

โรงเรียนเกาะสิเหร 

ทุนการศึกษา 
วันเด็กแหงชาติ 

มอบทุนการศึกษาใหนักเรียน จำนวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท พรอมเครื่องแบบนักเรียน  
๑๐๐ ชุด ณ โรงเรียนเกาะสิเหร เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแหงชาติ 
ป ๒๕๖๑ แกโรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม และ
โรงเรียนบานฉลอง จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนละ 
๒๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ 



๑๖ กฐินสามัคคี  ๒๕๖๑  ณ ยอดเขานาคเกิด

 

 

“สุขา สังฆัสสะ สามัคคี 

ความสามัคคีของหมูใหเกิดสุข” 
 

   พุทธธรรม 


