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เชิญร่วมท าบุญครบรอบ 22 ปี  วชัรธรรมสถาน   พ.ศ.  2561 
พธีิบูชาคุณแผ่นดินวนัอาทติย์ที ่7 มกราคม 06.00-11.00น. 

พิธีบูชาคุณแผน่ดิน เร่ิมมาโดยด าริขององคห์ลวงตาบา้นตาด ตั้งแตส่มยัท่านท าโครงการช่วยชาติ มูลนิธิดวงแกว้
จึงไดจ้ดังานพิธีน้ีข้ึนทุกๆปีตลอดมาตั้ง แต่ปี 2545 ณ สโมสร รพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้กรมแพทยท์หารเรือ แต่ต่อมาในปี 
2551 เราไดม้อบถวายวชัรธรรมสถานใหอ้งคห์ลวงตาเรียบร้อยแลว้ เราจึงยา้ยมาจดังานท่ีวชัรธรรมสถานเพื่อเป็นการระลึก
คุณของท่านตั้งแต่ 10มกราคม ปี 2558 เป็นตน้มา ในปี 2561 น้ี ก็เช่นกนัเราจะไดก้ราบอาราธนาพอ่แม่ครูอาจารยท่ี์ไดเ้มตตา
มาสอนอบรมใหผู้ป้ฏิบติัธรรม ณ วชัรธรรมสถานมาเป็นตวัแทนขององคห์ลวงตา ใหเ้ราไดท้ าบุญ บูชาคุณแผน่ดิน-คือ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์ตามท่ีองคห์ลวงตาท่านพาด าเนินไวแ้ต่แรก และ เป็นการท าบุญปีใหม่ ตอ้นรับส่ิงดีๆท่ีจะเขา้มาใน
ชีวติใหม่ปีใหม่ท่ีจะมาถึงอีกดว้ย พวกเราชาว มูลนิธิดวงแกว้จึง ขอเรียนเชิญท่านกลัยาณมิตร พทุธบริษทัทุกท่านโปรด
ร่วมกนัมาท าบุญท ากศุลดว้ยกนัในวนัท่ี 7 มกราคมเวลา 06.00-11.00น. ณ วชัรธรรมสถานดว้ย 

ในปีน้ีเราจะถือโอกาสท าบุญครบรอบ 30ปี มูลนิธิดวงแกว้ฯอีกดว้ย โครงการน้ีเป็นโครงการใหญ่ท่ีเจตนาจะตอบ
แทนคุญแผน่ดิน ในการสงเสริมงานดา้นสาธารณสุข –สร้างอาคารมอบใหร้พ.ในชนบท, ดา้นการศึกษา-สร้างอาคารเรียนให้
เด็กๆในชนบท, ดา้นการศาสนา-ส่งเสริมและเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในหลายๆมิติ นอกจากน้ีก็เป็นการช่วยเหลือผูป้ระสบ
สาธารณภยัต่างๆท่ีสามารถกระท าไดเ้ป็นตน้  จึงอยากเรียนขอความช่วยร่วมมือสนบัสนุนจากเพ่ือนๆกลัยาณมิตรทุกท่าน
ช่วยใหกิ้จกรรมโครงการฉลอง 30ปี มูลนิธิดวงแกว้ฯน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ก าหนดการ 
7.00 น. ตกับาตรอาหารแหง้ 
8.00 น. กราบองัคาสถวายจงัหนั 

9.30 น. ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ร่วมกนัรับศีล ฟังธรรม 
  พระสงฆเ์จริญพระพทุธมนต ์เสร็จแลว้แสดงธรรมใหธ้รรมโอวาท พรปีใหม่2561 
ผูร่้วมพิธีพร้อมกนัถวาย ปัจจยัไทยธรรม ถวายผา้ป่าเป็นปัจจยัเพื่อร่วมโครงการ  

30ปี มูลนิธิดวงแกว้ และกราบถวาย สลากภัต.  เสร็จแลว้พระสงฆอ์นุโมทนาใหพ้ร 

ขอเรียนเชิญผูมี้จิตกศุลศรัทธาร่วมท าบุญงานบูชาคุณแผน่ดิน  
1. เจา้ภาพปัจจยัจตปัุจจยัไทยธรรม องคล์ะ   10,000 บาท 

2.   เจา้ภาพสลากภตัชุดละ    5000 บาท  
3.  เจา้ภาพกองผา้ป่า  มี 3 กองคือ 

กองศีล กองละ 3,000 บ. เพ่ือเป็นทุนทรัพยใ์นกิจกรรมดูแล ศาสนสถาน บ ารุงเสนาสนะพอ่แม่ครูอาจารย ์และ
บูรณะบ ารุง วชัรธรรมสถาน อนัเป็นสถานปฏิบติัธรรมขององคห์ลวงตาพระมหาบวั วดัป่าบา้นตาด 
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กองสมาธิ กองละ 5,000 บาท เพื่อสาธารณ ประโยชน์ เช่น สร้างอาคารมอบใหร้พ.และรร.ในชนบทเป็นตน้ 

กองปัญญา กองละ 8,000 บาท เพ่ือส่งเสริม  และเผยแผพ่ระพทุธศาสนา ไดแ้ก่สร้างศาลาสร้างบารมี ณ วชัร
ธรรมสถาน, สร้างระบบน ้ าประปาใหว้ดัท่ีขาดแคลนเป็นตน้ 

 

5. เจา้ภาพโรงทาน  หรือร่วมบุญตามก าลงัศรัทธา   
ประสานงาน- 085-1238852,0818755588 
 

ร่วมบุญกศุลโดยโอนเงนิเข้าบัญชี ออมทรัพย์ 

ธนาคารทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้   ช่ือบญัชี วชัรธรรมสถาน เลขท่ี 040-2-33624-2   หมาย
เหต*ุ** กรณีโอนเงินเขา้บญัชี กรุณาส่งส าเนาใบน าฝาก (Pay in) พร้อมช่ือ- สกลุ ท่ีอยูพ่ร้อมเบอร์โทรศพัท ์และแจง้ความ
ประสงคใ์นกิจกรรมท่ีร่วมบุญมาท่ี โทรสาร 02-049-7184 หรือ e-mail vacharadham@gmail.com 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้   081-875-5588 และ 085-123-9952 

FB: Vacharadham-วชัรธรรมสถาน ,  
FB: Duangkaew Foundation – มูลนิธิดวงแกว้ในพระสังฆราชูปถมัภ ์

 

     
 

สลากภัต เป็นศพัทใ์นพระวนิยัปิฎก เป็นช่ือเรียกวธีิถวายทานแก่พระสงฆว์ธีิหน่ึง โดยการจบัสลากเพ่ือแจกภตัตาหารหรือปัจจยัวตัถุ
ท่ีไดรั้บจากผูศ้รัทธาถวาย เพ่ืออนุเคราะห์แก่ผูศ้รัทธาท่ีมีปัจจยัวตัถุจ ากดัและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆท์ั้งหมดได ้โดยสลากภตันบั
เน่ืองในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือวา่แมจ้ะตั้งสลากถวายกบัพระภิกษุรูปใดรูปหน่ึงท่ีจบัสลากได ้ยอ่มเท่ากบัถวายกบั
พระสงฆท์ั้งหมด 

 

อานิสงส์สลากภัต.....เป็นการท าบุญท่ีแตกต่างกวา่ธรรมดาเพราะมีการจบัสลาก และถวายไปตามรายช่ือพระภิกษุสามเณรท่ีจบัได ้
การท าบุญน้ีเป็นการไม่เจาะจงพระภิกษุรูปใดหรือสามเณรองคใ์ด เป็นการก าจดักิเลสชนิดหน่ึงเรียกวา่อคติเสียได ้และถือเป็น
สังฆทานที่สมบูรณ์ 

 

การร่วมเป็นเจ้าภาพสลากภัต 
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ส าหรับเจา้ภาพมีค่าใชจ่้ายกองสลากผา้ป่า กองละ 10,000บ. เป็นปัจจยัถวายเป็นค่าเดินทางของสงฆ ์และไทยธรรม อีกส่วนคือ 
สลากภตั เป็น ปัจจยักองละ 5,000 บ. เจา้ภาพทุกท่านกรุณาโอนมาใหมู้ลนิธิดวงแกว้ก่อน ท่ีบญัชี วชัรธรรมสถาน ธ.ทหารไทย ออม
ทรัพยเ์ลขท่ี 040-2-33624-2 กรุณามาถึงในวนัจดังานพิธีก่อน 06.00น. เพื่อจบัฉลากเบอร์กองผา้ป่าเพื่อใหส้งฆไ์ดจ้บัสลากรับ
ผา้ป่ากองนั้นๆต่อไป 

 

ในวนัพิธี เจา้ภาพมาถึงแต่เชา้ 06.00น. น าไทยธรรม (ฉลากโชค) มาลงทะเบียน กบัเจา้หนา้ท่ี แลว้ไปตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ 
ถวายจงัหนั เสร็จแลว้ 08.00น.ใหเ้จา้ภาพทุกคนจบัฉลากเบอร์กองผา้ป่า เม่ือทราบเบอร์แลว้น าไปวางบนโต๊ะท่ีจดัไวใ้ห ้และนัง่
ประจ าท่ี ณ กองผา้ป่านั้น เม่ือพระเจริญพระพุทธมนตแ์ละแสดงธรรมเสร็จ คณะกรรมการก็จะไดน้ าฉลากไปถวายใหพ้ระสงฆจ์บั 
พระมหาเถระบน เวที 9รูป เจา้ภาพกองฉลากโชค ท่ีมีเบอร์ตรงกบั ท่ีท่านจบัได ้กรุณาน ากองฉลากผา้ป่าไปถวายบนเวที ส่วน
พระสงฆท่ี์เหลือจะเมตตามารับผา้ป่า ณ กองฉลากท่ีติดเบอร์ไวเ้อง พระสงฆท่ี์รับกองผา้ป่าแลว้จะอ่าน “เส้นฉลาก” หรือค าอธิษฐาน
ของเจา้ภาพกองฉลาก พระสงฆก์ล่าวสัมโมทนียกถา และใหพ้ร เสร็จแลว้เจา้ภาพน าพระสงฆส่์งกลบัวดั พร้อมกองไทยธรรมผา้ป่า 
เป็นอนัเสร็จพิธี 

 

 

-งานสลากภัต ประเพณสีลากภัต- 

เป็นประเพณีท าบุญท่ีคนในปัจจุบนัไม่ค่อยรู้จกักนัดีนกั 

พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๗ พระวนิยัปิฎก เล่มท่ี ๗ จุลวรรค ภาค ๒ พุทธานุญาตภตัร  
 

สลากภตั เป็นศพัทใ์นพระวนิยัปิฎก เป็นช่ือเรียกวธีิถวายทานแก่พระสงฆว์ธีิหน่ึง  
โดยการจบัสลากเพื่อแจกภตัตาหารหรือปัจจยัวตัถุท่ีไดรั้บจากผูศ้รัทธาถวาย เพ่ืออนุเคราะห์แก่ผูศ้รัทธาท่ีมีปัจจยัวตัถุจ ากดัและไม่
สามารถถวายแก่พระสงฆท์ั้งหมดได ้โดยสลากภตันบัเน่ืองในสังฆทานท่ีมีอานิสงส์มาก เพราะถือวา่แมจ้ะตั้งสลากถวายกบัพระภิกษุ
รูปใดรูปหน่ึงท่ีจบัสลากได ้ยอ่มเท่ากบัถวายกบัพระสงฆท์ั้งหมด เพราะสลากท่ีจบันั้นพระสงฆทุ์กรูปในอารามนั้นมีสิทธ์ิได ้
นอกจากนั้นสลากภตัยงัเป็นหลกัการในพระวนิยัท่ีพระพุทธเจา้ทรงวางไวเ้พ่ือสร้างจิตส านึกความเท่าเทียมกนัและสร้างความเป็น
อนัหน่ึงเดียวกนัแก่คณะสงฆก์ารถวายโดยอุทิศใหแ้ก่สงฆ ์โดยอุทิศใหเ้ป็นเผดียงสงฆ ์(ไม่ระบุเฉพาะวา่จะถวายรูปไหน) เช่นการ
ถวายสลากภตั แมพ้ระจะไดรั้บของท่ีถวายแค่รูปเดียว แต่ถือไดว้า่พระสงฆท่ี์มารับถวายเป็นพระท่ีไดรั้บมอบหมายจากสงฆ ์ก็นบัเป็น
สังฆทานท่ีสมบูรณ์เช่นกนั 

 

ในประเทศไทย มีประเพณีสลากภตั ภาคเหนือเรียกวา่ ประเพณีทานก๋วยสลาก นิยมปฏิบติักนัตั้งแต่เดือน ๑๒ ถึงเดือนยีข่องทุกปี 
สาเหตุท่ีถือปฏิบติักนัเช่นน้ีก็เพราะวา่ เป็นช่วงท่ีชาวบา้นไดท้  านากนัเสร็จแลว้ หยดุพกัผอ่น พระสงฆก์็จ  าพรรษาอยูว่ดัไม่ไดไ้ปไหน 
โดยมีการรวมตวัของคณะศรัทธาทั้งหมู่บา้นน าผลไมแ้ละอาหารคาวหวานรวมทั้งไทยทานต่างๆไปตั้งเป็นกณัฑส์ลากถวายพระภิกษุ
ท่ีนิมนตม์าจากวดัต่าง ๆ เป็นประเพณีใหญ่ส าหรับหมู่บา้นและวดันั้น ๆ โดยในแต่ละภูมิภาคมีรายละเอียดการจดัประเพณีแตกต่างกนั
ไปบา้งเม่ือวดัใดจะจดัให้มีการถวายสลากภตั มคัทายกผูเ้ป็นหวัหนา้ก็จะก าหนดวนัและหาเจา้ภาพดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น ท าใบปิดไป
ปิดไวห้รือไปประกาศป่าวร้องหาเจา้ภาพร่วมผูใ้ดตอ้งการเป็นเจา้ภาพก็แจง้ช่ือไว ้คร้ันถึงวนัก าหนดผูเ้ป็นเจา้ภาพก็จะมีการเตรียม
ส ารับกบัขา้ว และเคร่ืองไทยทานตามก าลงัของตน  
จากนั้นทายกผูเ้ป็นหวัหนา้ ก็จะน าเบอร์มาติดท่ีกณัฑฉ์ลากของเจา้ภาพแต่ละรายแลว้เขียนเบอร์หมายเลขใหพ้ระจบัพระจบัไดเ้บอร์
อะไรของเจา้ภาพคนใดก็ไปรับกณัฑส์ลากท่ีเจา้ภาพคนนั้นน ามาถวาย ส่วนใหญ่ของท่ีเตรียมไวจ้ะพอดีระหวา่งเจา้ภาพและพระท่ี
นิมนตม์า ขอ้ส าคญัในการท าบุญสลากภตัก็คือ เป็นการถวายทานแบบไม่เจาะจงตวัผูรั้บเม่ือพระองคใ์ดจบัไดเ้บอร์ของเจา้ภาพ 
เจา้ภาพไม่ควรแสดงความยนิดียนิร้ายในผูรั้บ ก่อนท่ีจะมีการเส้นสลาก(จบัสลาก)ก็จะมีการฟังเทศน์อยา่งนอ้ย1กณัฑต่์อจากนั้นก็จะมี
การยกของประเคนตามสลากเม่ือเสร็จแลว้พระสงฆก์็จะอนุโมทนาและใหพ้รเจา้ภาพก็กรวดน ้าอุทิศส่วนกุศลใหก้บัญาติผูท่ี้ล่วงลบั
ไปแลว้เป็นอนัเสร็จพิธี 
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ค าถวายสลากภัตต์ 

.........เอตานิ มะยงั ภนัเต สะลากะภตัตานิ สะปะริวารานิ อะสุกฏัฐาเนฐะปิตานิ 

ภิกขสัุงฆะสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภนัเต ภิกขสัุงโฆ 

เอตานิ สะลากะภตัตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคณัหาตุ อมัหากงัเจวะ มาตาปิตุ 

อาทีนญัจะ ญาตะกานงั ทีฆะรัตตงั หิตายะ สุขายะ อาสะวกัขะยาวะหงั นิพานะปัจจยัโยโหตุ 

 

ค าแปล  
ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้ทั้งหลาย ขอนอ้มถวาย ซ่ึงสลากภตัและของอนัเป็นบริวารทั้งหลายเหล่าน้ี อนัตั้งไวแ้ลว้ในท่ีโนน้ แด่
พระภิกษุสงฆ ์ขอพระภิกษุสงฆโ์ปรดรับ ซ่ึงสลากภตักบัทั้งของอนัเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้น ของขา้พเจา้ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ 
เพ่ือความสุข แก่ขา้พเจา้ทั้งหลายดว้ย แด่ญาติทั้งหลาย อนัมีมารดาบิดาเป็นตน้ดว้ย และเป็นปัจจยัใหข้า้พเจา้ทั้งหลาย ส้ินอาสวะทั้ง
ปวงจนถึงซ่ึงพระนิพพาน ดว้ย เทอญ ฯ 

 

 

 

ประเพณีสลากภัต 

การท าบุญสลากภตั มีเรียกช่ือแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ินเช่น ก๋ินก๋วยสลาก, ก๋ินสลาก, ตานก๋วยสลาก, ในภาษาเขียนใช ้“สลากภตั” 

หรือ“ทานสลาก” วธีิการท าบุญมีแตกต่างกนัไปตามความนิยมในทอ้งถ่ินของตนประเพณี สลากภตั น้ีเป็นประเพณีเก่าแก่ท่ีเกิดข้ึนใน
พระพุทธศาสนา ตั้งแต่พุทธสมยัท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัคงพระชนมอ์ยู ่ปรากฏในพระธรรมบทขทุทกนิกายวา่ “ พระพุทธองค์
สรรเสริญพระสาวกอรหนัตช่ื์อ พระโกณฑธานเถระ ซ่ึงเป็นผูมี้โชคดีในการจบัสลากไดท่ี้หน่ึงทุกคร้ัง พระสาวกทั้งหลายมีความ
สงสัยวา่ ท  าไมท่านจึงมีความโชคดีเช่นนั้น พระพุทธเจา้ตรัสบอกแก่ภิกษุสงฆท์ั้งมวลวา่ ท่านเป็นผูช้อบท าบุญสลากภตัจึงเป็นคนโชค
ดี” 

 

ประวตัคิวามเป็นมา 
ในสมยัพุทธกาล ขณะท่ีพระพุทธเจา้ประทบั ณ พระเชตวนัมหาวหิารนั้น วนัหน่ึงนางกุมารีผูห้น่ึงไดอุ้ม้ลูกชายวิง่หนีนางยกัขินีผูมี้เวร
ต่อกนั หลายชาติแลว้ ติดตามมาจะท าร้ายลูกของนาง นางเห็นจวนตวัจะวิง่หนีไปท่ีอ่ืนไม่ได ้จึงพาลูกวิง่เขา้ไปในวดัพระเชตวนั ใน
พระวหิารขณะท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมอยู ่นางเอาลูกนอ้ยวางแทบพระบาทแลว้กราบทูลวา่ “ ขา้แด่พระองคผ์ูเ้จริญ ขอทรง
โปรดเป็นท่ีพ่ึงแก่ลูกชายของหม่อมฉนัเถิดพระเจา้ขา้ ” พระพุทธเจา้หยุดพฤติกรรมท่ีจองเวรของนางกุมาริกา และนางยกัษขิ์นีดว้ย
การตรัสค าสอนวา่ “เวรยอ่มไม่ระงบัดว้ยเวร” แลว้ทรงใหน้างทั้งสองเห็นผดิชอบชัว่ดี นางยกัษขิ์นีรับศีล ๕ แลว้นางก็ร้องไหส้ะอึก
สะอ้ืน กราบทูลพระพุทธเจา้วา่นางไม่รู้จะไปท ามาหากินอยา่งไรเพราะรักษาศีลเสียแลว้ นางกุมาริกาจึงรับอาสาจะพานางไปอยูด่ว้ย 
นางไดรั้บอุปการะจากนางกุมาริกาหลายประการ นึกถึงอุปการะอยากจะตอบแทนบุญคุณ จึงเป็นผูพ้ยากรณ์บอกกล่าวเร่ือง ลมฟ้า
อากาศ คือ บอกใหน้างกุมาริกาท านาในท่ีดอนในปีฝนมาก ท านาในท่ีลุ่มในเวลาฝนแลง้ นางกุมาริกาไดป้ฏิบติัตามท าใหฐ้านะร ่ารวย
ข้ึน คนทั้งหลายมีความสงสัยจึงมาถามหาสาเหตุ นางจึงบอกวา่ นางยกัษขิ์นีเป็นผูบ้อกกล่าวให ้คนทั้งหลายจึงพากนัไปหานางยกัษขิ์นี
ขอใหพ้ยากรณ์ให้ตนบา้ง คนทั้งหลายไดรั้บอุปการะจากนางยกัษขิ์นีจนมีฐานะร ่ารวยไปตาม ๆ กนั ดว้ยความส านึกในบุญคุณ จึงพา
กนัน าเอาเคร่ืองอุปโภคบริโภคอาหารการกินเคร่ืองใชสั้งเวยเป็นอนั มาก นางจึงน ามาท าเป็นสลากภตั โดยใหพ้ระสงฆก์ระท าการจบั
ตามเบอร์ดว้ยหลกัของอุปโลกนกรรม คือ ของท่ีถวายมีทั้งของมีราคามาก ราคานอ้ย พระสงฆอ์งคใ์ดไดข้องมีค่านอ้ยก็อยา่เสียใจ ให้
ถือวา่เป็นโชคของตนดีหรือไม่ดี การถวายแบบจบัสลากของนางยกัษขิ์นีน้ีนบัเป็นคร้ังแรกแห่งประเพณีท าบุญสลากภตั หรือทาน
สลากในสมยัพุทธกาล 

 

 

ประเพณีสลากภัตในปัจจุบัน 
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ประเพณีถวายสลากภตั เป็นวธีิการถวายเคร่ืองไทยทานแก่พระพระสงฆว์ธีิหน่ึงอนัเป็นท่ีนิยมของชาว เหนือ โดยทัว่ไปจะเร่ิมใน วนั
เพญ็ เดือน 12 ถึงแรม 1 ค  ่า เดือนยี ่เม่ือทางวดัและชาวบา้นตกลงกนัวา่จะจดัใหมี้การกินสลาก ก่อนวนัถวายสลาก ชาวบา้นจะจดัท า
พิธีเตรียมส่ิงของเคร่ืองไทยทาน 1 วนั เรียกวนัท่ีเตรียมของน้ีวา่ “วนัดา” ชาวบา้นจะจดัเคร่ืองไทยทานลงใน “ก๋วย” (เป็นตระกร้า
หรือชะลอมขนาดเลก็ท่ีสานดว้ยไมไ้ผ)่ เรียกวา่ “ก๋วยสลาก” แลว้น าของไทยทานจ าพบรรจุลงไป แต่ในปัจจุบนัมีการดดัแปลงจาก 
“ก๋วยสลาก” มาเป็น “กล่องพลาสติก” บรรจุเคร่ืองไทยทานท่ีเจา้ภาพมีศรัทธาน ามาถวาย นอกจากน้ีอาจจะมีการตกแต่งเคร่ือง
ไทยทานเป็นตน้กลัปพฤกษ ์ซ่ึงท าดว้ยไมไ้ผสู่งตามตอ้งการ น าไมไ้ผเ่หลาและท าเป็นวงกลมท าเป็นชั้น ๆ อาจเป็น 3 ชั้น , 5 ชั้น , 7 
ชั้น หรือ 9 ชั้น แต่ละชั้นน าเคร่ืองไทยทานมาผกูติดใหส้วยงาม ส่วนบนสุดจะนิยมน าร่ม/ฉตัรมาเสียบไว ้และใชปั้จจยัผกูติดตามขอบ
ร่มตามศรัทธาของเจา้ของกณัฑส์ลาก สลากแต่ละกองเรียกกณัฑฉ์ลากซ่ึงมีเส้นสลากระบุเบอร์และช่ือเจา้ภาพใหพ้ระจบั เม่ือพระจบั
ไดก้็ใหเ้จา้ภาพน าไปถวายตามเบอร์ของตน ไม่สามารถเจาะจงพระสงฆไ์ด ้ถา้เป็นกองใหญ่พระท่านก็เมตตาไปรับและอ่านขอ้ความท่ี
เขียนไวอี้กคร้ัง กล่าวอนุโมทนาคาถา และใหพ้ร เส้นสลากทั้งหมดจะให้ทางวดัรวบรวมไปเผาต่อไป 

 

 

ค่านิยมในการท าสลากภัต 

1-ประชาชนวา่งจากภารกิจการท านา 
2-ผลไมเ้ช่นส้มโอ,ส้มเขียวหวาน,ส้มเกล้ียง,ก าลงัสุก 

3-ประชาชนหยดุพกัไม่เดินทางไกลเพราะเป็นฤดูหนาว 

4-พระสงฆจ์ าพรรษาอยูอ่ยา่งพรักพร้อมหลงัออกพรรษา และเตรียมไปธุดงค ์

5-ไดโ้อกาสสงเคราะห์คนยากจนเป็นสังคหทาน 

6-ถือวา่มีอนิสงฆแ์รงคนท าบุญสลากมกัจะมีโชคลาภเสมอ 

7-มีโอกาสหาเงินและวสัดุบ ารุงวดั หาปัจจยัซ่อมสร้างเสนาสนะ เจดียท่ี์เคารพบูชา 
ดว้ยเหตุผล๗ประการน้ีประชาชนชาวไทยในลา้นนาจึงนิยมท าบุญสลากภตักนัเกือบทุกวดัมีแต่ หากวา่วดัใดมีงานตั้งธรรมหลวง ( 
เทศน์มหาชาติ ) วดันั้นจะเวน้จากการท าบุญสลากภตัรเพราะจะเป็นภาระต่อชาวบา้น 

 

ศัพท์ทีใ่ช้ในพธิีสลากภัต  
 

“เส้นสลาก” หมายถึงใบลานหรือกระดาษมาตดัเป็นแผน่ยาวๆ จารึกช่ือเจา้ของไว ้และบอกดว้ยวา่อุทิศส่วนกุศลนั้นใหใ้คร
บา้ง ค าจารึกในเส้นสลากนั้นมกัจะเขียนดงัน้ี “สลากกองน้ี หมายมีผูข้า้นายแกว้ นางดี ขอทานใหก้บัตนตวัในภายหนา้” หมายถึง 
ถวายทานไวอุ้ทิศส่วนกุศลไวส้ าหรับตวัเอง เม่ือล่วงลบัไปแลว้จะไดรั้บเอาของไทยทานนั้นในปรโลก ซ่ึงเป็นความเช่ือของ
พุทธศาสนิกชนทัว่ไปวา่ เม่ือท าบุญถวายทานไวใ้นพระศาสนาแลว้เม่ือล่วงลบัดบัขนัธ์ไปก็จะไดไ้ปเสวย อานิสงส์ผลบุญนั้นในโลก
หนา้และจะมีการอุทิศส่วนกุศลนั้นใหญ้าติพ่ีนอ้งผู ้ล่วงลบัไปแลว้เช่น “ผูข้า้หนานเสนา บางบุ บา้นวงัม่วง ขอทานไวถึ้งนางจนัตาผู ้
เป็นแม่ท่ีล่วงลบัไปแลว้ขอใหเ้ป็นสุขเป็นสุขเถิดฯ”เป็นตน้ 

 

การแบ่ง “เส้นสลาก” เป็นกองๆ รวม ๓ กอง กองหน่ึงคือของพระประธาน”(คือของวดั) ส่วนอีก ๒ กอง นั้นเฉล่ียออกไปตาม
จ านวนพระภิกษุ-สามเณรท่ีนิมนตม์าร่วมในงานท าบุญ หากมีเศษเหลือก็มกัจะปัดเป็นของพระเจา้เสียเพ่ือไปท านุบ ารุงวดัต่อไปตาม
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เป็นก๋วยสลากส าหรับท่ีจะถวายทานไปใหก้บัผูท่ี้ล่วงลบั ซ่ึงไม่เพียงแต่ญาติพ่ีนอ้งเท่านั้นอาจจะเป็นเพ่ือนสนิทมิตรสหายก็ได ้หรือ
แมแ้ต่สัตวเ์ล้ียงท่ีเราเคยรักและมีคุณต่อเราเม่ือคร้ังยงัมีชีวติเช่น ชา้ง มา้ ววั ควายและสุนขั เป็นตน้ หรือถา้ไม่รู้วา่จะถวายทานไปให้
ใครก็ถวายทานเอาไวภ้ายหนา้ 
 

ก๋วยใหญ่ 

เป็นก๋วยท่ีจดัท าข้ึนใหญ่เป็นพิเศษซ่ึงจะบรรจุขา้วของไดม้ากข้ึน ถวายเป็นมหากุศลส าหรับคนท่ีมีก าลงัศรัทธาและฐานะดี เป็นปัจจยั
นบัวา่ไดกุ้ศลแรง 
 

สลากโชค 

นอกจากจะมี “ก๋วยนอ้ย-ก๋วยใหญ่” แลว้ ผูท่ี้มีฐานะดี การเงินไม่ขดัสน ก็จะจดัเป็นพิเศษท่ีเรียกวา่ “สลากโชค” หรือ "สลากสร้อย" 
สลากโชคน้ีท าเป็นพิเศษกวา่สลากธรรมดา และในสมยัก่อนมกัจะท าเป็นรูปเรือนหลงัเลก็ๆ มีขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ และรอบๆ เรือน
หลงัเลก็นั้นจะมีตน้กลว้ย ตน้ออ้ยผกูติดไว ้และยงัมี “ยอด” ปัจจยั หรือของมีค่าเช่น สร้อยคอทองค า สร้อยขอ้มือหรือเขม็ขดันาค เขม็
ขดัเงินผกูติดไวด้ว้ย เพราะเช่ือวา่เม่ือตายไปแลว้หากไปเกิดในภพอ่ืนๆ ก็จะไดรั้บส่ิงของท่ีไดถ้วายไปน้ี  
 

กณัฑ์สลาก แต่ละกองสลากเรียก กณัฑส์ลาก ซ่ึงจะมีเส้นสลาก1เส้น, “ก๋วย” หรือ กล่องพลาสติกไทยทาน 1กล่องเป็นตน้ 

 

อานิสงส์สลากภตั.....เน่ืองจากเป็นการท าบุญท่ีแตกต่างจากธรรมดาเพราะมีการจบัสลาก แลว้ก็ถวายไปตามรายช่ือพระภิกษุสามเณรท่ี
จบัไดน้ั้น การท าบุญน้ีเป็นการไม่จ าเพาะเจาะจงวา่จะเป็นพระภิกษุรูปใดหรือสามเณรองคใ์ดก็ยนิดีถวายทั้งนั้นเป็นการก าจดักิเลส
ชนิดหน่ึงเรียกวา่อคติเสียได ้ 
 

จากข้อความในชาดก 

ในอดีตกาลล่วงมาแลว้ มีพระพุทธเจา้พระองคห์น่ึงนามวา่ ปทุมมุตตระ อาศยัอยูใ่นกรุงสาวตัถีนครเป็นท่ีโคจรบิณฑบาต ..... มีสามีภรรยาคู่หน่ึงเป็นคน
ยากจนอนาถา อยูใ่นพระนครนั้นแสวงหาเล้ียงชีพดว้ยการรับจา้งหาฟืนขาย อยูม่าวนัหน่ึงบุรุษผูส้ามีพิจารณาดูการเล้ียงชีพท่ีฝืดเคืองนกักเ็น่ืองมาจากตนมิได้
บ าเพญ็การกุศล มีการใหท้านรักษาศีล สดบัรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญภาวนาเป็นตน้ในชาติปางก่อนอยา่งแน่นอน มาในชาติน้ีจึงเป็นคนเขญ็ใจไร้
ทรัพยอ์บัปัญญา เม่ือมาพิจารณาดงัน้ีแลว้ จิตใจกอ็ยากจะท าบุญใหท้านเพื่อจะไดเ้ป็นนิธิขุมทรัพย ์เป็นเสบียงไปในปรภพเบ้ืองหนา้ จึงปรึกษากบัภรรยาของ
ตนตามท่ีเจตนาด าริไวน้ั้น ฝ่ายภรรยากค็ลอ้ยตามไปดว้ยความยินดี และรีบจดัแจงหาเคร่ืองไทยทาน ตามสมควรแก่ก าลงัของตน แลว้น าไปสู่อารามท าเป็น
สลากภตัพร้อมกบัมหาชนทั้งหลาย สามีภรรยาคู่นั้นจบัสลากถูกภิกษุรูปหน่ึงจึงนอ้มเขา้ไปถวายดว้ยความปีติ แลว้ตั้งความปรารถนาวา่เดชะบุญกุศลผลทานน้ี 
ขอใหข้า้พเจา้บริบูรณ์ดว้ยยศศกัด์ิสมบติับริวาร ข้ึนช่ือวา่ความตกทุกขไ์ดย้ากเขญ็ใจ เหมือนในชาติน้ีอยา่ ไดพ้งึมีแก่ขา้พเจา้ในภพต่อ ๆ ไปเลย สามีภรรยาคู่
นั้นอยูต่่อมาจนส้ินอายขุยัท ากาลกิริยาตายไปแลว้กอุ็บติัในดาวดึงส์สวรรค ์ส้ินบุญแลว้กม็าเกิดเป็นพระเจา้ศรัทธาติสสะ ณ เมืองพาราณสี พระเจา้ศรัทธาติส
สะนั้นคร้ันกลบัชาติมากคื็อพระตถาคตน้ีเอง เม่ือส้ินกระแสพระธรรมเทศนาแลว้เหล่าพุทธบริษทั ทั้งหลาย มีพระเจา้ปัสเสนทิโกศลเป็นตน้ กช่ื็นชมผลทาน
ในการถวายสลากภตัเป็นยิ่งนกั 

 


