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Thai transcript: 
 
ผูส้ัมภาษณ์: คะ่  นอกจากนีนะคะยงัมีการทาํบุญอีก้  2 ประเภทใชมยัคะ่ ๊  มีทอดกฐินกบทอดผา้ป่าคะั ่  
หลวงพอชวยอธิบายหนอยไดม้ยัคะวามีค่ ่ ่ ่๊ วามแตกตางกนยงัไง่ ั  
 
หลวงพอ่: ไอ คาํวากฐินกบผา้ป่ามนัแตกตางกนลกู่ ั ่ ั  เพราะวาคาํวาผา้ป่านนัมนัสามารถทาํไดต้ลอดระยะเวลา่ ่ ้  
ไมกาหนดกฎเกณฑ์่ ํ  จะในพรรษาหรือนอกพรรษาถือวาทอดผา้ป่าไดห้มด่  
 
ผูส้ัมภาษณ์: หลวงพอชวยอธิบายหนอยไดม้ยัคะวาพรรษาท่ีหลวงพอหมายถึงน่ีหมายถึง่ ่ ่ ่ ่๊ พรรษาชวงเดือนไหนอะคะ่   
 
หลวงพอ่: คือพรรษาน่ีเคา้นบัตงัแต้ ่ คาํวาพรรษาน่ีคือ่  3 เดือน  
 
ผูส้ัมภาษณ์: คะ่  
 
หลวงพอ่: เรียกวา่ 1 ไตรมาส เพราะฉะนนั้  1 ไตรมาสนนักหมายความวาเม่ือเขา้สูฤดูเขา้พรรษา้ ็ ่ ่  ฤดูกาลเขา้พรรษาเน่ียนะ 
เพราะฉะนนัพระสงฆก์จะ้ ็ จาริกไปไหนไมได้่  ตอ้งอยปูระพฤติปฏิบติัธรรม่  เพราะฉะนนัตงัแตวนัเขา้พรรษาแรม้ ้ ่  1 
คํ่าเป็นตน้ไป แลว้กไปถึงขึน็ ้  15 คํ่า เดือน 11 นนัแหละ่  แลว้กไปชวงท่ีเราจะมีการถวายผา้พระกฐินอะไรอยางเงียนะ็ ่ ่ ้  
คือมนัเริมตงัแตแรม่ ้ ่  1 คํ่าเดือน 11 ไปถึงขึน้  15 คํ่าเดือน 12 ซ่ึงตรงกบวนัลอยกระทงั  
เพราะฉะนนักฐินนะมนัมีหลากหลายประเภท้  มนัมีกฐินหลวง กฐินพระราชทาน กฐินสามคัคีนะ 
กฐินหลวงน่ีกหมายถึงวาเป็นของพระมหากษตัริย์็ ่  เสดจ็พระราชดาํเนินโดยพระองคเ์องมาทอด 
สวนกฐินพระราชทานนนัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ใหพ้อคา้่ ่้  ประชาชน คหบดี ทาํหนา้ท่ีแทนพระองคไ์ปตามอารามตา่งๆ 
สวนกฐินสามคัคีนนัเป็นผา้ของประชาชน่ ้  อะเป็นผา้ของประชาชนท่ีจะมีศรัทธา มีศรัทธาท่ีจะทอดถวาย ณ 
อารามตางๆทงัในประเทศแลว้กตางประเทศ่ ็ ่้  
 
ผูส้ัมภาษณ์: แลว้จุดมุงหมายของการทอดกฐินน่ีคืออะไรอะคะ่   
 
หลวงพอ่: คือ จุดมุงหมายของการทอดกฐินนนั่ ้  ท่ีสาํคญัคือใหรู้้จกัคาํวาเสียสละ่  
 
หลวงพอ่: กฐินกบผา้ป่ามนัตางกนยงัไงั ่ ั  กฐินเน่ียมนัตอ้งทาํระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือน ภายใน 1 เดือนตอ้งทาํใหส้าํเร็จ 
ตอ้งใหจ้บ 
 



ผูส้ัมภาษณ์: คะ่  
 
หลวงพอ่: คาํวากฐินมนัแปลวา่ ่  สดึง หรือผา้ เพราะฉะนนัเน่ียมนัแตกตางกนอยแูลว้เพราะผา้ป่ามนัทอดไดต้ลอดทั้ ้่ ั ่ งปี 
จะเป็นผา้ป่าการศึกษานะ ผา้ป่ากองขยะแบบทานเจา้คุณวดั่ ... นะ มนัทาํไดห้ลายอยาง่  แตสวนกฐินนนัปีนึงทาํไดเ้พียงแค่ ่ ่้  1 
ครัง้  แลว้วดันนักจะรับไดแ้ค้ ็ ่ 1 ครัง้  จะรับมากกวานีไมได้่ ่้  
 
ผูส้ัมภาษณ์: แลว้จุดมุงหมายของการทอดผา้ป่าเหมือนกบการ่ ั ..จุดมุงหมายของการท่ อดกฐินมยัคะ๊  
 
หลวงพอ่: จุดมุงหมายของการทอดผา้ป่ากบการทอดผา้กฐิน่ ั  
 
ผูส้ัมภาษณ์: คะ่  
 
หลวงพอ่: ถา้ถามวาอานิสงส์แลว้่  กฐินนนัมนัยอมไดอ้านิสงส์มากนะ้ ่  มนัยอมไดอ้านิสงส์มากกวา่ ่  
แตผา้ป่านนัมนักเป็นในเร่ืองของเบด็เตลด็่ ็้  บางกรณี บางเคสไป มนัแตกตางกนอยแูลว้่ ั ่  เพราะวาผา้ป่ามนัทอดไดทุ้กวนัอะ่  
แตกฐินมนัเดือนเดียวลูก่  
 
ผูส้ัมภาษณ์: คะ่  
 
หลวงพอ่: แลว้ตอ้งรีบทาํ แลว้หนูเคยไดย้นิคาํวาจุลกฐินมยัละ่ ่๊  
 
ผูส้ัมภาษณ์: เคยคะ่   
 
หลวงพอ่: เออ จุลกฐินเน่ีย ภายในวนัเดียวตอ้งทาํใหส้าํเร็จ จากการท่ีไปนาํฝ้ายมาไรมาเน่ียนะ มาทาํเป็นผา้ทาํอะไร เยบ็ยอ้ม 
เวลานีจะมีทางภาคอีสาน้  แตหลวงพ่ีนนัไมการันตีวาบดัใด่ ่ ่้  แตองคส์มเดจ็จุฬาภรณ์นนัยงัๆๆสนบัสนุนตรงนีอยู่ ่้ ้  
ยงัใหท้าํการทอดกนอยูั  ่เพราะฉะนนัประเพณีทางภาคอีสานเคา้ยงัคงไวซ่ึ้งจุลกฐิน้  
 
 
English translation:  
 
Interviewer: Other than the Sangka than, there are two other forms of merit making, right? Those 
are the offerings of Khatin and Bha Pa. Can you please explain the difference between the two? 
 
Luang Por1: The word “Khatin” and “Bha Pa” are different. The word Bha Pa2 means you can 
offer the cloth whenever since there is no fixed time to perform the ritual. It can either be in or 
out of the Bhansa.   
                                                 
1 Luang Por is used to address a monk who is about the age of your father. 
 



 
Interviewer: Can you please explain what you mean by Bhansa? Which period of the year are 
you referring to?  
 
Luang Por: Bhansa is a period of three months. 
 
Interviewer: Yes. 
 
Luang Por: It is just like one trimester. In Buddhism, the Khao Bhansa season refers to the 
trimester that monks cannot wander out of the temple because they are required to stay in to 
perform Dharma3. During the last month of the Buddhist Lent Period, the offering of Khatin is 
performed. There are different types of Khatin such as the royal Khatin and the local Khatin. The 
royal Khatin is divided into two sub-categories. The first one is the Khatin that the King directly 
offers to the monks. Another type of royal Khatin is the one that the King bestows to a 
representative to perform the ritual for him. On the other hand, the local Khatin are offered by 
laypeople both domestically and internationally.  
 
Interviewer: What is the purpose of the offering of Khatin?  
 
Luang Por: The purpose of offering the Khatin is to learn to give (sacrifice) to others.   
 
Luang Por: The distinct difference between Khatin and Bhapa is that the Khatin should be 
performed within a month.  
 
Interviewer: Yes.  
 
Luang Por: The word Khatin means cloth. Of course, the two types of ritual are different. Bha Pa 
can be offered throughout the year and in different ways such as the educational Bha Pa or the 
recycled Bha Pa. The Khatin, however, can be offered only once and each temple can accept the 
Khatin only once, no more than that.  
 
Interviewer: Is the purpose of the offering of Bha Pa the same as that of the Khatin?  
 
Luang Por: The purpose of the offerings of Bha Pa and Khatin?  
 
Interviewer: Yes.  
 
Luang Por: If you compare the two, the Khatin yields higher merits because Bha Pa is more 
random. They are definitely different because Bha Pa can be offered everyday while Khatin, only 
within a month. 
 
Interviewer: Yes.  
 
Luang Por: And you need to finish it quick. Have you ever heard of the word “Chula Khatin?” 

                                                                                                                                                             
2 Bha Pa 
3 Dharma is the sacred rules and regulations that monks have to perform.  



 
Interviwer: Yes, I have.  
 
Luang Por: For Chula Khatin, you need to perform the ritual within a day. This includes the 
process of producing cloth, from gathering cotton to dying it. This ritual is performed in the 
Northeastern part of Thailand but I am not sure of the exact time. However, Her Royal Highness 
Princess Chulabhorn still supports the performing of this ritual. Thus, the Chula Khatin tradition 
is still preserved in the Northeast.  
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