


                                      

อนุโมทนา

 ศาสนพิธี คือพิธีกรรมที่มีขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ 

ของพุทธศาสนิกชนเพ่ือแสดงออกถึงความเช่ือทางพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยง 

ศาสนธรรมอันเป็นแก่นแท้ของพทุธศาสนาไว้ การปฏบิติัศาสนพธิต้ีองท�าอย่างถูกต้อง 

เป็นระเบียบแบบแผนเกิดความสบายใจ ท�าให้ผู ้ปฏิบัติเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดี 

ศาสนพิธี เป ็นวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของชาติ  ที่มีการสืบสานกันมา 

เป็นเวลายาวนาน การส่งเสรมิให้ศาสนิกชนได้เรยีนรู้และปฏบิติัได้อย่างถกูต้องเรียบร้อย

งดงาม จ�าเป็นต้องมคีูม่อืปฏิบัต ิสือ่การเรยีนการสอน แหล่งเรยีนรูท้ีถ่กูต้องสามารถศกึษา

และใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง

 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มุ่งมั่นอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและ 

วัฒนธรรมไทย และท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนา มแีผนการด�าเนนิงานจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

บคุลากรด้านศาสนพิธ ีเพือ่ส่งเสรมิบุคคลได้รบัความรู ้ความเข้าใจและทกัษะการปฏบิตัิ

ด้านศาสนพธิไีด้ถกูต้อง จงึได้รวบรวมปรบัปรงุแก้ไขเนือ้หา “คู่มอืปฏบิตังิานศาสนพธิ”ี 

ให้เกิดความทันสมัยและจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทาน

 อาตมภาพ ขอชืน่ชมอนโุมทนาในกศุลเจตนาของมหาวทิยาลัยราชภฎัจันทรเกษม

และเชือ่แน่ว่า คูม่อืปฏิบัตงิานศาสนพธิ ีเล่มนี ้จกัเป็นประโยชน์แก่บุคลากร ศาสนพิธกีร 

นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป ได้ศกึษา                                                                                         หาความ

รู้และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

      พระราชศาสนกิจโสภณ

    เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

              เจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร 



ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารอธิการบดี

 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มุง่มัน่อนรุกัษ์ สบืสาน เผยแพร่ศลิปวฒันธรรม

ไทยให้เกิดความยั่งยืน เพื่อด�ารงความเป็นไทย วัฒนธรรมเกิดจากการสั่งสมความรู้ 

ถ่ายทอดเป็นทกัษะจากรุ่นสูรุ่น่จนตกผลกึเป็นวิถีชวีติ การจดักจิกรรม โดยน�าภมูปัิญญา

ท้องถ่ินและชุมชนเผยแพร่สู่สาธารณชน ด้วยการอบรม การแสดง การจัดท�าต�ารา  

ห้องสืบค้นและการจัดกิจกรรม เพื่อให้บุคลากร เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วม 

ในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม จนเกิดความสนใจและร่วมกิจกรรมสม�่าเสมอ 

เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์งานวัฒนธรรมไทย

 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านศาสนพิธี  มีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม ให้บุคคลได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ ด้านศาสนพิธี  

ก่อเกิดทัศนคติที่ดีและน�าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้นั้น 

จนเกิดมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต

 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติ

ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน สามารถน�าความรู้ไปใช้

ประโยชน์และสามารถพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า ยั่งยืนต่อไปขออ�านาจแห่งสรรพสิ่ง

มงคลทัง้ปวง โปรดปกปักรกัษา อ�านวยพรให้ทกุท่านมคีวามสขุ ความเจรญิ สมปรารถนา

ทุกประการ

 

รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล      
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สารบัญ

ค�าน�า

คู่มือการปฏิบัติงานศาสนพิธี     ๑

ศาสนพิธีเบื้องต้น       ๒

ข้อปฏิบัติทั่วไปในศาสนพิธี     ๓

การเตรียมการในพิธีท�าบุญ     ๗

ข้อที่ควรทราบเพิ่มเติม      ๑๕

แนวทางการปฏิบัติงานพิธีทางศาสนา

๑.   พิธีบรรพชาอุปสมบท      ๒๐

๒.   พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ     ๒๖

๓.   พิธีท�าบุญวันสถาปนา      ๒๙

๔.   พิธีท�าบุญปีใหม่      ๓๑

๕.   พิธีท�าบุญครบอายุ ๖๐ ปี (๕ รอบ)    ๓๓

๖.   พิธีศพ       ๓๖

๗.   พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน    ๕๑

๘.   พิธีทอดกฐินราษฎร์      ๕๔

๙.   พิธีทอดผ้าป่า      ๕๗ 

๑๐. พิธีถวายสังฆทาน      ๕๙

๑๑. พิธีวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา    ๖๑

๑๒. พิธีวางศิลาฤกษ์      ๖๔

๑๓. พิธีเปิดป้ายอาคารสถานที่     ๖๖

๑๔. พิธีบูชาพระภูมิ      ๖๘

๑๕. พิธีมงคลสมรส      ๖๙ 
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 พิธี คือ แนวทางหรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานที่เป็นรูปแบบ เป็นต้นว่า 

งานใดสมควรจะด�าเนินการอย่างไร เมื่อได้ด�าเนินการตามแนวทางหรือข้อเสนอแนะ 

นั้นแล้ว งานเหล่านั้นจะด�าเนินไปด้วยความราบร่ืน รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้อง 

ตามขนบธรรมเนยีมประเพณ ีส�าเรจ็ลลุ่วงตามจดุมุง่หมายของงาน ไม่ขดัข้องหรอืวุน่วาย 

พิธีเป็นวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ เป็นวิถีชีวิตของประชาชน ในแต่ละสังคม 

จะมพีธิกีารทีป่ฏบัิตสิบืต่อกนัมาตามความเชือ่ของคนในสงัคมนัน้ ๆ   ด้วยเหตนุี ้พธิจีงึม ี

รูปแบบการปฏิบัติหลากหลาย แม้ในปัจจุบันก็มีรูปแบบการปฏิบัติพิธีแตกออกไปตาม

ความเหน็ของแต่ละส�านกั  ท�าให้มข้ีอถกเถยีงกนัเสมอเพือ่จดุมุง่หมายทีจ่ะให้การปฏบัิติ

พธิมีรีปูแบบและแนวทางการปฏบิตัเิป็นแนวเดยีวกนั  จึงได้รวบรวมแนวปฏบิติัพิธีทีเ่ป็น

แนวกลาง ๆ  มาแสดงไว้พอเป็นข้อสังเกต

 ในการจดังานศาสนพธีิ คอืการประกอบพธิทีางศาสนา จะมบีคุคลประเภทหนึง่ 

เป็นผู ้ด�าเนินการในเรื่องพิธี มีช่ือเรียกกันหลากหลาย เช่น มรรคนายก อุบาสก  

เจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงาน แต่ในที่นี้จะขอเรียกบุคคลนี้ว่า ศาสนพิธีกร แปลว่า ผู้ด�าเนิน

การพิธีทางศาสนา ศาสนพิธีกรนี้มีหน้าที่ควบคุม ปฏิบัติ จัดการ ตลอดถึงให้ค�าแนะน�า  

ให้ค�าปรกึษา ในการจดัพธิกีารทางพระพทุธศาสนา ศาสนพธิกีรทีด่ ีจะต้องประกอบด้วย

คุณสมบัติหลายประการ เป็นต้นว่า

  ๑.  มีความรอบรู้ในเรื่องศาสนพิธีอย่างกว้างขวาง  ละเอียด ลึกซึ้ง

  ๒.  มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ไม่เคอะเขิน ประหม่า

  ๓.  มีความรอบคอบ  ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องอุปกรณ์และล�าดับพิธี  

  ๔.  มกีริยิา วาจาและมารยาทเรยีบร้อย  การแต่งกาย การวางตนเหมาะสม

  ๕.  มีการตัดสินใจที่ฉับไวและถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อขัดข้อง ที่เกิดขึ้นใน

พิธีได้ทันการ

คู่มือการปฏิบัติงานศาสนพิธี
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ศาสนพิธีเบื้องต้น
 ศาสนพิธี คือพิธีทางศาสนา ในที่นี้หมายถึงศาสนาพุทธ แบ่งลักษณะ รูปแบบ 

ประเภทได ้มากมาย เช ่น พิธี งานมงคล พิธี งานอวมงคล พิธี งานราษฎร ์  

พธิงีานหลวง  พธิงีานทางราชการ  พธิงีานชาวบ้าน ฯลฯ หนงัสือศาสนพิธฉีบบักรมการ

ศาสนา ได้รวบรวมพิธีเหล่านั้นไว้เป็น ๔ ประเภท คือ

  ๑. กุศลพิธี  ได้แก่  พิธีที่ประกอบขึ้นเพื่อความดี  เพื่อสิริมงคล เฉพาะตน  

เช่น พิธีอุปสมบท พิธีรักษาอุโบสถ  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  เป็นต้น

  ๒. บุญพิธี  ได้แก่  พิธีที่ประกอบขึ้นเพื่อบุญกุศล และความเป็นสิริมงคล 

แก่ตน  ครอบครัว ญาติมิตร ผู ้ท่ีเคารพรักใคร่นับถือ แก่สถานท่ีหรือเพ่ือบุคคล 

ที่ล่วงลับ ที่ประสงค์จะอุทิศผลบุญไปให้

  ๓. ทานพิธี  ได้แก่พิธีถวายสิ่งของต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นการถวายแก่ส่วนรวม   

เช่น สังฆทาน กฐินทาน  หรือถวายเฉพาะบุคคล เช่น  ถวายยารักษาโรค ถวายอาหาร 

ถวายไทยธรรม เป็นต้น

  ๔. ปกิณกพิธี  ได้แก่  พิธีเบ็ดเตล็ดที่ไม่อยู ่ใน ๓ ประเภทข้างต้น เช่น  

พิธีพุทธาภิเษก พิธีมังคลาภิเษก  พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธียกช่อฟ้า  เป็นต้น

 ในพิธีทั้ง ๔ ประเภทนั้น  ถ้าจะกล่าวให้สั้นลง คงได้ ๒ ประเภท  คือ งานมงคล 

ได้แก่ พิธีที่ประกอบเพื่อความดี  ความสุข  ความเจริญ  บุญกุศล  สิริมงคล ทั้งแก่ตน 

สถานที่และผู้อ่ืน กับงานอวมงคล ได้แก่ พิธีประกอบเพื่อถวายหรืออุทิศบุญกุศล 

ให้ผู้อื่น 

 รวมความว่า งานศาสนพธิต่ีาง ๆ  ท่ีจัดกนัทัว่ ๆ   ไปมจีดุมุ่งหมายเพยีง ๒ ประการ 

นีเ้ท่านัน้  ศาสนพธิท่ีีจะปฏิบัตพิธิต่ีาง ๆ  พงึศกึษาหลกัการของศาสนพธิทีัง้ ๒ ประเภทนัน้ 

การจัดพิธีดังกล่าวมีรูปแบบการจัดเป็น ๒ ลักษณะ คือ พิธีที่ชาวบ้านจัดกันตาม

ประเพณีนิยม การจัดลักษณะนี้ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ต่างปฏิบัติตามความเชื่อที่

ถือปฏิบัติกันสืบมาจนเคยชิน เคยปฏิบัติเช่นไรก็ปฏิบัติไปเช่นนั้น ตามแบบของวัด  

ตามแบบของหมู่บ้านหรอืของสงัคมนัน้ ๆ  วดัหนึง่ หมูบ้่านหน่ึง สังคมหนึง่กจั็ดกนัไปตาม

แบบของตน ลกัษณะนีข้อเรยีกว่า พธิแีบบชาวบ้านหรือพธิท้ีองถิน่และพธิทีีส่่วนราชการ

ต่าง  ๆ  จดัขึน้  มรีปูแบบ ขัน้ตอน มกี�าหนดเวลาไม่ว่าจะจัดทีต่�าบล อ�าเภอ จังหวดัอะไร  
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ข้อปฏิบัติทั่วไปในศาสนพิธี
 พธิที�าบญุในทีน่ี ้จะพดูถงึพธิที�าบุญทัว่ๆ ไป ซึง่เป็นกิจเบือ้งต้นทีพ่ทุธศาสนิกชน

จะพงึทราบและน�าไปปฏบิตัไิด้ ส่วนจะผดิแผกแตกต่างกนัไปบ้างนัน้ กส็ดุแต่ความนยิม

ของแต่ละท้องถิ่น พิธีท�าบุญในศาสนาพุทธ สรุปแล้วมี ๒ พิธี คือ

  ๑. พิธีท�าบุญในงานมงคล เป็นการท�าบุญเพ่ือความเป็นสิริมงคล ความสุข

ความเจริญ เช่น พิธีแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่และวันเกิด เป็นต้น

  ๒. พธิที�าบญุในงานอวมงคล เป็นการท�าบญุเพ่ือปัดเป่าความชัว่ร้ายให้หมดไป 

โดยปรารภถึงเหตุที่มาไม่ดี หรือเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์โศก เช่น พิธีศพ พิธีท�าบุญใน

การที่แร้งจับบ้าน รุ้งกินน�้าในบ้าน เป็นต้น

 พิธีกรรมทั้ง ๒ พิธี ข้างต้น จะต้องปฏิบัติโดยย่อ ดังนี้

   ๑. จัดสถานที่ก่อนถึงวันพิธี จะต้องตบแต่งสถานที่รับรองพระที่จะ 

เจริญพระพุทธมนต์และแขกที่จะมาในงาน ตลอดจนเคร่ืองใช้แต่ละแผนกให้เรียบร้อย 

โดยเฉพาะทีพ่ระสงฆ์ ต้องจดัให้อยูใ่นฐานะทีน่่าเคารพเสมอ โดยจดัทีบ่ชูาไว้ทางขวามอื 

กจ็ะปฏบัิตเิหมอืน ๆ  กนั  การจดัพธิลีกัษณะเช่นนีเ้รยีกว่า พธิแีบบทางราชการ  การจดัพธิทีัง้ 

๒ ลักษณะนี้  มีล�าดับขั้นตอนใหญ่ ๆ  คือ

   ๑.  การเตรียมการ ปฏิบัติก่อนจะจัดงานพิธี

   ๒.  การปฏิบัติการ  ปฏิบัติก่อนพิธีและระหว่างพิธี

   ๓.  การสรุปงาน  ปฏิบัติหลังเสร็จพิธี

ตัวอย่างภาพทางศาสนพิธี

พิธีอุปสมบท การท�าบุญถวายสังฆทาน
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ของพระสงฆ์ที่จะสวดมนต์หันหน้าไปทางทิศตะวันออก (ถ้าท่ีจ�ากัดก็เว้นได้) อาสนะ

พระนั้นต้องจัดให้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากฆราวาส โดยเฉพาะผู้หญิง แล้วตั้งกระโถน

ภาชนะน�้า พานหมากพลูไว้ทางขวามือของพระสงฆ์  โดยต้ังกระโถนไว้ข้างในแล้ว 

เรียงออกมาตามล�าดับ

   ๒. เครือ่งสกัการะ หมายถงึ โต๊ะหมูห่รือท่ีบชูาอืน่ใดตามฐานะ อนัประกอบ 

ด้วยพระพุทธรูป ๑ องค์, แจกัน ๑ คู่, เชิงเทียน ๑ คู่, กระถางธูป ๑ ท่ี เป็นอย่างน้อย  

อย่างมากจะจัดให้เต็มที่ตามรูปแบบการจัดของโต๊ะหมู่ ๕, ๗ หรือ ๙ เป็นต้น ก็ได้

   ๓. ด้ายสายสญิจน์, บาตรน�า้มนต์ ในงานมงคลทกุชนดิ นยิมวงด้ายสายสญิจน์

รอบบ้านหรือสถานท่ี แต่จะย่อลงมาแค่ท่ีพระสวดมนต์ก็ได้ การวงด้ายสายสิญจน์  

ให้ถอืเวยีนขวาไว้เสมอ ถ้าจะวงรอบบ้านด้วย กใ็ห้เร่ิมต้นทีโ่ต๊ะหมูบ่ชูาแล้วเวยีนออกไป 

ที่รั้วบ้านหรือตัวบ้านทางขวามือ (เวียนแบบเลข ๑ ไทย) เมื่อวงรอบแล้วกลับมาวงรอบ

ทีฐ่านพระพทุธรปู วงไว้กบัฐานพระพทุธรปู แล้วมาวงทีบ่าตรน�า้มนต์ เสร็จแล้วหาพาน

วางด้ายสายสิญจน์ที่เหลือไว้ใกล้ ๆ บาตรน�้ามนต์นั้น เพ่ือให้พระสงฆ์ใช้ประกอบการ

เจริญพระพุทธมนต์ต่อไป

   ๔. บาตรน�า้มนต์ ให้ใส่น�า้สะอาดพอควร จะใส่ใบเงนิ ใบทอง ใบนาก หญ้าแพรก 

ฝักส้มป่อย ผิวมะกรูด ฯลฯ  ก็ได้ สุดแต่จะนิยม ไม่ใส่อะไรเลยก็ได้เพราะพระพุทธมนต์

ที่พระสวดเป็นของประเสริฐอยู่แล้วและตั้งไว้ทางขวามือของพระสงฆ์ท่ีเป็นประธาน  

ติดเทียนน�้ามนต์ไว้ที่ขอบบาตร ๑ เล่ม จะหนัก ๑ บาท หรือ ๒ บาทก็ได้ แต่ควรให ้

ไส้ใหญ่ ๆ ไว้เพื่อกันลมพัดดับด้วย เมื่อพระสงฆ์ดับเทียนน�้ามนต์แล้วห้ามจุดอีกต่อไป  

เพราะถือว่าเป็นการดับเสนียดจัญไรไปหมดแล้ว มิให้เกิดขึ้นมาอีก

     ส่วนในพิธีศพ ตั้งแต่ถึงแก่กรรมจนกระทั่งเผา ไม่มีการวงด้าย 

สายสิญจน์และตั้งบาตรน�้ามนต์ หลังจากเผาศพเสร็จแล้วจะท�าบุญอัฐิจึงกระท�าได้

   ๕. การนิมนต์พระสงฆ์ เจ้าภาพจะต้องแจ้ง วนั เดอืน ปีและพธิทีีจ่ะกระท�า

ให้พระสงฆ์ทราบเสมอ เพราะบทสวดมนต์จะมเีพิม่เตมิตามโอกาสทีท่�าบญุไม่เหมือนกนั 

ส่วนจ�านวนพระสงฆ์นั้นมีแน่นอนเฉพาะพระสวดพระอภิธรรม สวดรับเทศน์และ

สวดหน้าไฟเท่านั้น คือ ๔ รูป นอกนั้นแล้ว ถ้าเป็นงานมงคลพระสงฆ์ที่สวดมนต์  

(เจริญพระพุทธมนต์)  ก็นิยม ๕ รูป, ๗ รูป, ๙ รูป, ๑๐ รูปโดยเหตุผลว่า ถ้าเป็นงาน



5

แต่งงานซึง่นยิมคู่ จะนยิมพระสงฆ์ ๕ รปู, ๗ รปู, ๙ รปู โดยรวมพระพทุธรปูเข้าอกี ๑ องค์ 

เป็น ๖ รปู, ๘ รปู และ  ๑๐ รปู กไ็ด้เหมอืนกนั ส่วนพิธหีลวงใช้ ๑๐ รูปเสมอ  ส�าหรับพิธี

สดับปกรณ์ มาตกิา-บงัสกุลุ ก็เพิม่จ�านวนพระสงฆ์มากขึน้อกีเป็น ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕ รปู 

หรอืจนถงึ ๘๐ รปู หรอื ๑๐๐ รปู กส็ดุแต่จะศรทัธา ไม่จ�ากดัจ�านวน การนมินต์พระสงฆ์ 

เพือ่ฉนัหรอืรบัอาหารบณิฑบาต อย่าระบุชือ่อาหาร ๕ ชนดิ คอื ข้าวสกุ ขนมสด ขนมแห้ง 

 ปลา เนือ้ สรปุแล้วระบไุม่ได้ทกุชนดิ จะเป็นขนมจีน หม่ีกรอบ ไม่ได้ทัง้นัน้ ให้ใช้ค�ารวมว่า 

“รับอาหารบิณฑบาต เช้า – เพล” หรือ  “ฉันเช้า ฉันเพล” ก็พอแล้ว

   เมือ่พระสงฆ์ทีม่าสวดมนต์ถึงบ้านแล้ว กจิทีจ่ะต้องท�าอกีอย่างหนึง่กค็อื  

ควรจัดหาน�้าล้างเท้าและล้างให้พระ เพราะถ้าพระสงฆ์ล้างเอง น�้ามีตัวสัตว์ พระสงฆ์

ก็เป็นอาบัติและถ้าปล่อยให้เท้าเปียกน�้าแล้วเหยียบอาสนะ พระสงฆ์ก็เป็นอาบัติอีก  

จึงต้องท�าให้ท่าน แต่สมยันี ้การไปมาสะดวกด้วยยานพาหนะเท้าพระสงฆ์ไม่เปรอะเป้ือน

จึงไม่มีการล้างเท้าพระสงฆ์

   ๖. ล�าดับพิธี โดยทั่วไปพิธีมงคลจะเริ่มด้วยประธานหรือเจ้าภาพ 

จดุธปู เทยีนบชูาพระรตันตรยั ธปูไม่ควรเกนิ ๓ ดอก หรอือย่างมากไม่เกนิ ๕ ดอก เทยีน ๒ เล่ม  

และจดุให้ตดิจรงิ ๆ  จดุแล้วอธษิฐานใจ กราบพระ ๓ หน แล้วอาราธนาศลี อาราธนาพระปรติร 

 ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบท “อเสวนา จ พาลานัง”  ให้เจ้า

ภาพจุดเทียนน�้ามนต์ และเมื่อพระสงฆ์สวดถึงบทว่า  “นิพพันติ ธีรา  ยถา  ยัมปทีโป” 

ท่านดับเทียนตรงค�าว่า “นิพ” โดยจุ่มเทียนน�้ามนต์ลงในบาตรน�้ามนต์ (การดับเทียน

อาจจะผิดแผกไปจากนี้บ้างก็เป็นเรื่องของพระสงฆ์) พระสงฆ์สวดมนต์จบแล้ว ถ้าเป็น

พธิสีวดมนต์ในวนัเดยีวซึง่นยิมท�าในตอนเช้าหรอืเพลกถ็วายภตัตาหาร พระสงฆ์ฉนัเสรจ็ 

ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน�้า ก็นับว่าเสร็จพิธี แต่ถ้าท�าบุญ 

๒ วัน วันแรกนิยมสวดมนต์เย็นแบบนี้ เมื่อสวดมนต์เย็นเสร็จก็นับว่าเสร็จไปตอนหนึ่ง  

รุ่งขึ้นจะเช้าหรือเพล พระสงฆ์มาถึงก็ท�ากิจเบื้องต้น มีจุดธูปเทียน อาราธนาศีล รับศีล

เสร็จแล้ว พระสงฆ์สวดถวายพรพระ ไม่มีอาราธนาพระปริตร จบแล้วถวายภัตตาหาร 

ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน�้า จึงเสร็จพิธี

   ๗. การกรวดน�า้  เมือ่พระสงฆ์เริม่อนโุมทนา คอื รูปหวัหน้าว่า “ยถา…”  

ก็ให้เจ้าภาพกรวดน�้าทันที พอจบ “ยถา…”  พระสงฆ์รูปที่สองขึ้นบทอนุโมทนา  
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“สัพพี…”  พระสงฆ์นอกน้ันสวดรับต ่อพร ้อมกัน ก็ให ้เจ ้าภาพเทน�้าให ้หมด  

แล้วนั่งประนมมือฟังพระสงฆ์ให้พรต่อไป จบแล้วกราบ ๓ ครั้ง

   ๘. การประพรมน�า้พระพทุธมนต์  ให้กระท�าหลงัจากพระสงฆ์อนุโมทนา 

(ยถา สพัพ)ี จบ แล้วจะนมินต์ให้พระสงฆ์ประพรมใครหรอืทีใ่ดกน็มินต์ท่านตามประสงค์

   ๙. การเทศน์  การนมินต์พระสงฆ์ให้แสดงพระธรรมเทศนาด้วย ในกรณี

ท่ีมีสวดมนต์ก่อน  แล้วกม็เีทศน์ตดิต่อกันไป การอาราธนาตอนพระสวดมนต์ให้อาราธนา

พระปริตร ยังไม่ต้องรับศีล ต่อเมื่อถึงเวลาเทศน์ นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นธรรมาสน์แล้ว 

จึงอาราธนาศีล รับศีลเสร็จ อาราธนาธรรมต่อ พระสงฆ์เทศน์จบ ถ้าไม่มีพระสวด 

รับเทศน์ พระท่านจะอนุโมทนาบนธรรมาสน์  ท่านลงมาแล้วจึงถวายไทยธรรม  

(เครือ่งกณัฑ์เทศน์) แต่ถ้ามพีระสวดรบัเทศน์ เช่น ในกรณที�าบญุหน้าศพ  เป็นต้น พระเทศน์จบ 

พระสงฆ์สวดรบัเทศน์ต่อ (ระหว่างนีพ้ระเทศน์จะลงมานัง่ข้างล่างตรงต้นแถวพระสวด) 

จบแล้ว เจ้าภาพจึงถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน�้าเป็นเสร็จพิธี

   ๑๐. การตั้งเครื่องบูชาหน้าศพ ถ้าเป็นพิธีอาบน�้าศพ จะต้องมีเทียน 

(ประทปี) ๑ เล่ม ตามไว้ข้างศพเหนอืศรีษะด้วย และประทปีนีจ้ะตามไว้ตลอดเวลา เมือ่น�าศพ 

ลงหีบแล้ว ก็ตามไว้ข้างหีบ ด้านเท้าของผู้ตาย ซึ่งถือว่าผู้ตายจะได้จุดส่องทางไป

      ถ้าเป็นพธิที�าบญุหน้าศพ ๗ วนั ๕๐ วนั ๑๐๐ วนั   หรอืวนัเผาก็ตาม  

ด้านหน้าศพจะมทีีจ่ดุธปูไว้ให้ผูท่ี้เคารพนบัถอืบชูา ๑ ที ่และนอกจากนี ้เวลาประกอบพิธี

ทกุครัง้นิยมจัดเครือ่งทองน้อยไว้เบือ้งหน้าศพอกี ๑ ที ่ซึง่ประกอบด้วย กรวยปักดอกไม้ 

๓ กรวย, เทียน ๑ เล่ม, ธูป ๑ ดอก, เครื่องทองน้อยนี้ตั้งไว้หน้าศพเพื่อให้ศพบูชาธรรม

โดยเจ้าภาพจุดให้และการตั้งให้ตั้งดอกไม้ไว้ข้างนอก ตั้งธูปเทียนไว้ข้างใน หันธูปเทียน

ไว้ทางศพ (บางวัด ให้ตั้งเครื่องทองน้อยอีกชนิดหนึ่งส�าหรับเจ้าภาพในเวลาฟังธรรม

ระหว่างพระสงฆ์กับเจ้าภาพ การตั้ง หันธูปเทียนไว้ทางเจ้าภาพ)

   ๑๑. การจดุธปูเทยีน การจดุธปูเทยีนบชูาพระรัตนตรัยหรืออืน่ใดกต็าม 

จะต้องจุดเทียนก่อนเสมอ แล้วจึงจุดธูป เพราะถือว่าเทียนสูงกว่าธูป และอีกประการ

หนึ่ง การจุดเทียนก่อน หากเทียนเกิดดับข้ึนระหว่างกลางคัน ก็จะได้ต่อติดกันสะดวก

ยิ่งขึ้น

   ๑๒. ผ้าภษูาโยง พธิศีพ  เวลาพระท่านจะบงัสุกลุ จะมผ้ีาภษูาโยงซ่ึงเชือ่ม
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การเตรียมการในพิธีท�าบุญ จะต้องปฏิบัติดังนี้

 ๑. การจัดสถานที่ท�าบุญ

  การจัดสถานที่ท�าบุญ ควรมีองค์ประกอบดังนี้

  ๑.๑ โต๊ะหมู่บูชา

    - ตั้งไว้ด้านขวาของอาสน์สงฆ์ สูงกว่าอาสน์สงฆ์พอสมควร หันหน้าไป

ทางด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ หรือทิศใต้ก็ได้ ไม่นิยมต้ังหันหน้าไปทางทิศตะวันตก 

(ดูความเหมาะสมของสถานที่ประกอบด้วย)

    - โต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วยสิ่งส�าคัญอย่างน้อย คือ

    ๑.๑.๑ พระพุทธรูป ๑ องค์

    ๑.๑.๒ แจกัน ๑ คู่ พร้อมดอกไม้ประดับ (ดอกไม้ นิยมให้มีสีสวย 

กลิ่นหอม สดชื่น)

    ๑.๑.๓ กระถางธูป ๑ ใบ พร้อมธูปหอม ๓ ดอก

    ๑.๑.๔ เชิงเทียน ๑ คู่ พร้อมเทียน ๒ เล่ม

  ๑.๒ อาสน์สงฆ์

   - จัดตั้งไว้ด้านซ้ายโต๊ะหมู่บูชา แยกเป็นเอกเทศต่างหากจากที่นั่ง

ฆราวาส ประกอบด้วยเครื่องรับรอง คือ

    ๑.๒.๑ พรมเล็กเท่าจ�านวนพระสงฆ์

โยงมาจากศพเสมอ การทอดผ้าบนผ้าภูษาโยงน้ีให้ทอดตามขวาง เพือ่พระจบัชกับงัสกุลุ 

ถ้าไม่มผ้ีาทอด พระสงฆ์กจ็บัเฉพาะผ้าภษูาโยง หากไม่มผ้ีาภษูาโยง จะใช้ด้ายสายสิญจน์

แทนกไ็ด้และห้ามข้ามเดด็ขาด ไม่ว่าจะเป็นมอืหรอืเท้ากต็าม ถอืว่าไม่เคารพศพ ส�าหรบั

ศพหลวง ผ้าภูษาโยงจะถกูน�าเชือ่มกบัผ้าหรอืด้ายสายสิญจน์ท่ีต่อมาจากศพ จากนัน้เจ้า

ภาพจึงทอดผ้า

  ๑๓. ใบปวารณา ในการท�าบุญ มักจะมีเงินถวายพระสงฆ์เสมอ เพ่ือให้

ท่านน�าไปใช้จ่าย แต่พระสงฆ์ท่านจับต้องเงินไม่ได้ จึงใช้ใบปวารณาแทน และใช้ค�าว่า

จตุปัจจัย (ปัจจัย ๔ คือ เครื่องนุ่งห่ม, อาหาร, ที่อยู่อาศัย, ยารักษาโรค) แทนค�าว่าเงิน

การเตรียมการในพิธีท�าบุญ
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    ๑.๒.๒ กระโถนเท่าจ�านวนพระสงฆ์

    ๑.๒.๓ ภาชนะน�้าเย็นเท่าจ�านวนพระสงฆ์

    ๑.๒.๔ ภาชนะน�้าร้อนเท่าจ�านวนพระสงฆ์

   - เครือ่งรบัรองดงักล่าว ตัง้ไว้ด้านขวามอืของพระสงฆ์ โดยตัง้กระโถนไว้

ด้านในสดุ ถดัออกมาเป็นภาชนะน�า้เยน็ ส่วนภาชนะน�า้ร้อนจดัถวายเมือ่พระสงฆ์เข้านัง่แล้ว

   - ถ้าเครือ่งรบัรองไม่เพยีงพอ จดัไว้ส�าหรับพระผูเ้ป็นประธานสงฆ์ ๑ ที่ 

นอกนั้น ๒ รูปต่อ ๑ ที่ก็ได้ (ยกเว้นแก้วน�้า)

  ๑.๓ ที่นั่งเจ้าภาพและผู้จัดงาน

   - จัดไว้ด้านหน้าของอาสน์สงฆ์ โดยแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจาก 

อาสน์สงฆ์

   - ถ้าเป็นพื้นเดียวกับอาสน์สงฆ์ ให้ปูเส่ือหรือพรมบนอาสน์สงฆ์ทับ

ผืนที่เป็นที่นั่งส�าหรับฆราวาส โดยปูทับกันออกมาตามล�าดับ แล้วปูพรมเล็กส�าหรับ 

พระสงฆ์แต่ละรูปอีกเพื่อให้สูงกว่าที่นั่งเจ้าภาพ

  ๑.๔ ภาชนะน�้ามนต์

   - จัดท�าเฉพาะพิธีท�าบุญงานมงคลทุกชนิด โดยตั้งไว้ข้างโต๊ะหมู่บูชา 

ด้านขวาของประธานสงฆ์

   -  พิธีท�าบุญงานอวมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับศพ เช่น ท�าบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน 

๑๐๐ วัน เป็นต้น ไม่ต้องจัดภาชนะน�้ามนต์

  ๑.๕ เทียนน�้ามนต์

   - ใช้เทียนข้ีผึง้แท้ น�า้หนกั ๑ บาทขึน้ไป โดยใช้ชนดิไส้ใหญ่ เพือ่ป้องกนั

มิให้ดับง่าย

 ๒. การนิมนต์พระสงฆ์

  การนิมนต์พระสงฆ์ในงานมงคลและอวมงคลนิยมปฏิบัติดังนี้

  ๒.๑ พิธีท�าบุญงานมงคล อย่างน้อยไม่ต�่ากว่า ๕ รูป (พิธีหลวงและพิธีที่มี

การท�าบุญทักษิณานุประทานนิยม ๑๐ รูป)

  ๒.๒ งานมงคลสมรส เมือ่ก่อนนยิมนมินต์จ�านวนคู ่คอื ๖ - ๘ - ๑๐ - ๑๒ รปู 

เพื่อฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนิมนต์ฝ่ายละเท่า ๆ  กัน
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  ๒.๓ ปัจจุบัน งานมงคลทุกประเภท รวมทั้งงานมงคลสมรสนิยมนิมนต์ ๙ 

รูป (เลข ๙ ออกเสียงใกล้เคียงค�าว่า “ก้าว” หมายถึง ก้าวหน้าหรือก�าลังพระเกตุ ๙, 

พระพุทธคุณ ๙  และโลกุตรธรรม ๙)

  ๒.๔ งานท�าบุญอายุ นิยมนิมนต์พระสงฆ์เกินกว่าอายุเจ้าภาพ ๑ รูป

  ๒.๕ งานอวมงคลเกี่ยวเนื่องกับพิธีศพ นิยมนิมนต์ดังนี้

   - สวดพระอภิธรรม ๔ รูป

   - สวดหน้าไฟ ๔ รูป

   - สวดพระพุทธมนต์ ๕ - ๗ - ๑๐ รูป ตามก�าลังศรัทธา

   - สวดแจง ๒๐ -๒๕ -๕๐ - ๑๐๐ - ๕๐๐ รูป หรือทั้งวัด

   - สวดมาติกา สวดบังสุกุล นิยมนิมนต์เท่าอายุผู้ตายหรือตามศรัทธา

  ๒.๖ วิธีการนิมนต์พระสงฆ์

   - พิธีที่เป็นทางราชการ นิมนต์เป็นลายลักษณ์อักษร

   - พิธีท�าบุญส่วนตัว นิยมไปนิมนต์ด้วยวาจาด้วยตนเอง

  ๒.๗ ข้อควรระวัง

   - อย่านิมนต์ออกชื่ออาหาร เช่น นิมนต์ไปฉันขนมจีน เป็นต้น เพราะ

พระผิดวินัยบัญญัติ

   - นิมนต์แต่เพียงว่า “นิมนต์รับบิณฑบาต รับภิกษา” หรือ “นิมนต์ 

ฉันเช้า ฉันเพล”  เป็นต้น

 ๓. การใช้ด้ายสายสิญจน์

  การใช้ด้ายสายสิญจน์ นิยมปฏิบัติดังนี้ 

  ๓.๑ นิยมใช้ทั้งงานพิธีมงคล และพิธีอวมงคล

  ๓.๒ งานพธิอีวมงคลเกีย่วกบัศพ ไม่ใช้ด้ายสายสิญจน์วงรอบอาคารบ้านเรือน 

ใช้เป็นสายโยงจากศพมาถึงอาสน์สงฆ์ ส�าหรับพระสงฆ์พิจารณาบังสุกุล

  ๓.๓ งานพธิมีงคล นยิมวงรอบอาคารบ้านเรอืนเฉพาะพธีิขึน้บ้านใหม่ ท�าบญุ

บ้านประจ�าปี  และท�าบุญปัดเสนียดจัญไรดังนี้

   - อาคารบ้านเรือนที่มีรั้วหรือก�าแพง วงรอบรั้วหรือก�าแพงโดยรอบ

   - อาคารบ้านเรือนท่ีมีรั้วหรือก�าแพงล้อม หรือมีแต่บริเวณกว้างขวาง
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เกินไปให้วงเฉพาะรอบตัวอาคารบ้านเรือน

  ๓.๔ การวงด้ายสายสิญจน์

   - เริม่วงด้ายสายสญิจน์ตัง้แต่โต๊ะหมูบ่ชูา แต่ยงัไม่ต้องวงรอบพระพุทธรูป 

เมื่อวงรอบอาคารบ้านเรือน หรือรอบบริเวณงานแล้ว จึงน�ามาวงรอบฐานพระพุทธรูป

ภายหลัง โดยวงเวียนขวา ๑ รอบ หรือ ๓ รอบ

   - วงด้ายสายสิญจน์เวียนขวาไปตามล�าดับและยกขึ้นให้อยู่สูงที่สุด  

เพื่อป้องกันคนข้ามกราย หรือท�าขาด

   - ด้ายสายสิญจน์ที่วงแล้วให้คงไว้ตลอดไป ไม่ต้องเก็บ

   - พธิที�าบุญงานมงคลอืน่ ๆ  วงเฉพาะบรเิวณห้องพิธหีรอืเฉพาะรอบฐาน 

พระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา แล้วโยงมาวงรอบภาชนะน�้ามนต์ วางกลุ่มด้ายสายสิญจน ์

ใส่พานไว้ด้านซ้ายโต๊ะหมู่บูชา

  ๓.๕ การใช้ด้ายสายสิญจน์ทอดบังสุกุล

   - โยงจากศพ จากโกศอฐั ิจากรปูของผูต้าย หรือจากรายนามของผู้ตาย

อย่างใดอย่างหนึ่งมาทอดให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุล

   - ในพธิที�าบญุงานมงคล หากเชญิโกศอฐัขิองบรรพบรุษุมาร่วมบ�าเพญ็

กุศลด้วยเมื่อจะนิมนต์พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุล ให้ใช้ด้ายสายสิญจน์อีกกลุ่มหนึ่ง 

ต่างหากจากกลุ่มท่ีพระสงฆ์ถือเจริญพระพุทธมนต์ หรือจะเด็ดด้ายสายสิญจน์จาก 

กลุ่มเดียวกันนั้นให้ขาดออกจากพระพุทธรูป แล้วเชื่อมโยงกับโกศอัฐิก็ได้

  ๓.๖ การท�ามงคลแฝด

   - น�าด้ายดบิท่ียงัไม่ได้ท�าเป็นด้ายสายสญิจน์ไปขอให้พระเถระทีเ่คารพ

นับถือท�าพิธีปลุกเสกและท�าเป็นมงคลแฝดส�าหรับคู่บ่าวสาว  ก่อนถึงวันงานประมาณ  

๗ วัน  หรือ ๓ วันเป็นอย่างน้อย

 ๔. เทียนชนวน

  การเตรียมและการปฏิบัติในการใช้เทียนชนวน ควรปฏิบัติดังนี้

  ๔.๑ อุปกรณ์ 

   - ใช้เชิงเทียนทองเหลืองขนาดกลาง ๑ ข้าง

   - เทียนขี้ผึ้งไส้ใหญ่ ๆ  ขนาดพอสมควร ๑ เล่ม 
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   - น�้ามันชนวน (ขี้ผึ้งแท้แช่น�้ามันเบนซิน หรือเคี่ยวข้ีผ้ึงให้เหลว ยกลง

จากเตาไฟแล้วผสมน�้ามันเบนซิน)

  ๔.๒ การถือเชิงเทียนชนวนส�าหรับพิธีกร

   - ถอืด้วยมอืขวา โดยหงายฝ่ามอื ใช้นิว้มือสีน่ิว้ (เว้นนิว้หัวแม่มือ) รองรับ

ฐานเชิงเทียน ใช้หัวแม่มือกดฐานเชิงเทียนด้านบนให้แน่นเข้าไว้

   - ไม่นิยมจับกึ่งกลางเชิงเทียน เพราะจะท�าให้ผู้ใหญ่รับไม่สะดวก

  ๔.๓ การส่งเทียนชนวนให้ผู้ใหญ่ส�าหรับพิธีกร

   - ถึงเวลาประกอบพิธี จุดเทียนชนวน ถือด้วยมือขวา เดินเข้าไปหา

ประธานในพิธี ยืนตรง โค้งค�านับ

   - เดินตามหลังประธานในพิธีไปยังที่บูชา 

   - ถ้าประธานในพธิหียดุยนืหน้าทีบ่ชูา พธิกีรน้อมตวัลงเลก็น้อยส่งเทยีน

ชนวน (ถ้าประธานในพธินีัง่คกุเข่า พิธกีรกน็ัง่คุกเข่าตาม) แล้วส่งเทียนชนวนด้วยมือขวา 

มือซ้ายห้อยอยู่ข้างตัว

   - ส่งเทียนชนวนแล้วถอยหลงัออกมาห่างจากประธานในพธิพีอสมควร 

พร้อมกับคอยสังเกต ถ้าเทียนชนวนดับ พึงรีบเข้าไปจุดทันที

   - เมื่อประธานในพิธีจุดธูปเทียนเสร็จแล้ว เข้าไปรับเทียนชนวนโดยวิธี 

ยืน่มือขวา แบมือเข้าไปรองรบั  ถอยหลงัห่างออกไปเลก็น้อย โค้งค�านบัแล้วจงึกลบัหลงั

หันเดินออกมา

  ๔.๔ การจุดธูปเทียนส�าหรับประธานในพิธี

   - เมื่อพิธีกรถือเทียนชนวนเข้าไปเชิญประธานฯ    ประธานฯ ลุกขึ้น

จากที่นั่ง เดินไปที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา ถ้าโต๊ะหมู่บูชาตั้งอยู่สูง พึงยืน ถ้าตั้งอยู่ไม่สูงนัก พอ

นั่งคุกเข่าจุดถึง พึงนั่งคุกเข่าลงแล้วรับเชิงเทียนชนวนจากพิธีกร

   - จุดเทียนเล่มขวาของพระพุทธรูปก่อน แล้วจุดเล่มซ้ายต่อไป แล้วจึง

จุดธูปเช่นเดียวกับเทียน

   - ถ้ามสีายชนวนเชือ่มโยงจากธปูไปยงัเทยีนทกุคู ่พงึจดุธปูเป็นอนัดบัแรก

   - ถ้าธูปมิได้จุ ่มน�้ามันชนวน พึงถอนธูปออกมาจุดกับเทียนชนวน 

ส่งเทียนชนวนให้พิธีกรแล้ว ปักธูปไว้ตามเดิม โดยปักเรียงหนึ่งเป็นแถวเดียวกัน 
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หรือปักเป็นสามเส้าก็ได้

   - จดุธปูเทียนเสรจ็แล้ว นัง่คกุเข่าประนมมอื กล่าวค�าบชูาพระรัตนตรยั 

โดยว่า นโม … ๓ จบ แล้วว่า อมินิา … (เพยีงแต่นกึในใจ) แล้วกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ 

ขณะกราบพึงระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วย คือ

กราบครัง้ที ่๑  บรกิรรมว่า อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา   พทุธงั  ภะคะวนัตัง  อะภวิาเทมิ  

 ครั้งที่ ๒ บริกรรมว่า สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ  

 ครั้งที่ ๓ บริกรรมว่า สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ  

เสร็จแล้วกลับเข้าไปนั่งประจ�าที่

 ๕. การอาราธนาส�าหรับพิธีกร

  เมื่อเจ้าภาพ หรือประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว 

พิธีกรเริ่มกล่าวค�าอาราธนาศีล

  ถ้าอาสน์สงฆ์อยู่ระดับพื้น ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดนั่งกับพื้น พิธีกรพึงนั่งคุกเข่า

ประนมมือกราบ ๓ ครั้ง แล้วจึงกล่าวค�าอาราธนา ถ้าอาสน์สงฆ์ยกข้ึนสูงจากพ้ืน แต่ผู้

ร่วมพิธีทั้งหมดนั่งอยู่กับพื้นก็นั่งคุกเข่าอาราธนาเช่นกัน

  ถ้าอาสน์สงฆ์ยกสงู ผูร่้วมพธิทีัง้หมดนัง่เก้าอี ้พิธกีรพึงยนืทางท้ายอาสน์สงฆ์ 

ข้างหน้า พระสงฆ์รูปที่ ๓ จากท้ายแถวหรือที่อันเหมาะสม ท�าความเคารพประธานใน

พธิ ีแล้วหันหน้าไปทางประธานสงฆ์ ประนมมอื กล่าวค�าอาราธนาศีล โดยหยดุทอดเสยีง

เป็นจังหวะ ๆ  ดังนี้ “มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ  สะหะ, ปัญจ

ะ สีลานิ ยาจามะ, ทุติยัมปิ…ฯลฯ, ตะติยัมปิ…ฯลฯ

  เมือ่รบัศลีเสรจ็แล้ว พงึอาราธนาพระปรติรต่อไป จบแล้ว ถ้านัง่คกุเข่า กราบ 

๓ ครั้ง ถ้ายืน ก็ยกมือไหว้ เสร็จแล้วท�าความเคารพประธานในพิธีอีกครั้งหนึ่ง

 ๖. การจุดเทียนน�้ามนต์

  เมื่อพระเจริญพระพุทธมนต์ถึงบทมงคลสูตร พิธีกรพึงจุดเทียนชนวน 

เข้าไปเชิญประธานในพิธีหรือเจ้าภาพไปจุดเทียนน�้ามนต์ ยกภาชนะน�้ามนต์ถวาย

ประธานสงฆ์ ยกมือไหว้ แล้วกลับไปนั่งที่เดิม
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 ๗. การถวายข้าวบูชาพระพุทธ

  เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทถวายพรพระ พิธีกรยกส�ารับคาว

หวานไปตัง้ทีห่น้าโต๊ะหมูบ่ชูาโดยตัง้บนโต๊ะทีม่ผ้ีาขาวปรูอง หรือทีพ้ื่นแต่มผ้ีาขาวปรูอง

  เชิญประธานในพิธีหรือเจ้าภาพท�าพิธีบูชา (พิธีกรไม่ควรจัดท�าเสียเอง)

  ประธานในพธิ ีหรอืเจ้าภาพ นัง่คกุเข่า (พิธรีาษฎร์จดุธูป ๓ ดอก ปักทีก่ระถางธปู) 

ประนมมือ กล่าวค�าบูชาข้าวพระพุทธจบแล้วกราบ ๓ ครั้ง

  กรณียกส�ารับคาวหวานส�าหรับพระพุทธและส�ารับคาวหรือทั้งคาวและ

หวานส�าหรบัพระสงฆ์เข้าไปพร้อมกัน (หลงัจบบทถวายพรพระ) ประธานฯ หรอืเจ้าภาพ 

นัง่คุกเข่ากล่าวค�าบูชาข้าวพระพทุธจบแล้ว จงึยกส�ารบัคาวหรอืท้ังคาวและหวานถวาย

พระสงฆ์เฉพาะรูปประธานฯ นอกนัน้จะมอบให้ผูร่้วมพธีิเข้าร่วมถวาย กช่ื็อว่าเป็นความ

สมบูรณ์แห่งพิธีการที่เหมาะสม

 ๘. การลาข้าวพระพุทธ

  เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว เจ้าภาพหรือพิธีกร เข้าไปนั่งคุกเข่า

ประนมมือกล่าวค�าลาข้าวพระพุทธจบแล้วกราบ ๓ ครั้ง แล้วยกส�ารับไปได้

 ๙. การจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์

  เวลาเช้า จดัอาหารประเภทอาหารเบา เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก กาแฟ ขนมปัง เป็นต้น

  เวลาเพล จัดอาหารประเภทอาหารหนัก โดยมากจัดเป็นอาหารไทย และ

ควรเป็นอาหารพื้นเมืองเป็นหลัก อาจมีอาหารพิเศษแทรกบ้างก็ได้

 ๑๐. การประเคนของพระ

  ถ้าเป็นชาย ยกส่งให้ถึงมือพระภิกษุผู้รับประเคน ถ้าเป็นหญิง วางถวายบน

ผ้าทีพ่ระสงฆ์ทอดรบัประเคนและรอให้ท่านจบัทีผ้่าทอดนัน้ก่อน จงึวางสิง่ของลงบนผ้า

  ถ้าพระสงฆ์นัง่กบัพืน้ พึงนัง่คกุเข่าประเคน ถ้าพระสงฆ์นัง่เก้าอี ้พงึยนืประเคน

  ยกภัตตาหารท่ีจะพึงฉันพร้อมภาชนะอาหารถวายเท่านั้น สิ่งของเครื่องใช้

ต่าง ๆ  ไม่ต้องยกประเคน เพียงแต่วางมอบให้เท่านั้นก็พอ

  ภตัตาหารทุกชนดิท่ีประเคนแล้ว ห้ามคฤหัสถ์จบัต้องอกี ถ้าเผลอไปจบัต้อง

เข้าต้องประเคนใหม่
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 ประเคนครบทุกอย่างแล้ว ถ้านั่งคุกเข่าประเคน ก็กราบ ๓ ครั้ง ถ้ายืนประเคน

ก็น้อมตัวลงยกมือไหว้

  ลักษณะการประเคนที่ถูกต้อง ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ

   ๑๐.๑  สิง่ของทีจ่ะประเคน ไม่ใหญ่โตหรือหนกัเกนิไป ขนาดปานกลาง

คนเดียวยกไหว และยกสิ่งของนั้นให้ขึ้นพ้นจากพื้นที่สิ่งของนั้นตั้งอยู่

   ๑๐.๒  ผู้ประเคนอยู่ห่างจากพระภิกษุผู้รับประเคนประมาณ ๑ ศอก 

(อย่างมากไม่เกิน ๒ ศอก)

   ๑๐.๓ ผู้ประเคนน้อมสิ่งของที่จะถวายนั้นเข้าไปให้ด้วยอาการแสดง 

ความเคารพอ่อนน้อม จะส่งให้ด้วยมือก็ได้ 

   ๑๐.๔ พระภิกษุผู้รับประเคนนั้น จะรับด้วยมือก็ได้หากผู้ถวายเป็น

ผู้ชาย หากผู้ถวายเป็นผู้หญิง พระภิกษุจะใช้ผ้าทอดรับหรือใช้ภาชนะรับก็ได้

 ๑๑. การจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 

   เครื่องไทยธรรม คือวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่สมควรถวายแก่พระสงฆ์ ได้แก่

ปัจจัย ๔ และสิ่งของที่นับเนื่องในปัจจัย ๔

   สิ่งของที่ประเคนพระสงฆ์ได้ในเวลาเช้าถึงเที่ยง ได้แก่ ประเภทอาหาร

คาวหวานทุกชนิด ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารเคร่ืองกระป๋องทุกประเภท  

หากน�าส่ิงของเหล่านีไ้ปถวายในเวลาหลงัเทีย่งวนัแล้ว เพียงแต่แจ้งให้ภกิษุรับทราบแล้ว

มอบสิ่งของเหล่านั้นแก่ศิษย์ของท่านให้เก็บรักษาไว้ท�าถวายในวันต่อไปก็พอ

   สิ่งของที่ประเคนพระสงฆ์ได้ตลอดเวลา ได้แก่ประเภทเครื่องดื่ม  

เครือ่งยาบ�าบดัความเจ็บไข้ และประเภทเภสชั เช่น น�า้ตาล น�า้ผึง้ น�า้อ้อย หมากพล ูหรอื

ประเภทสิ่งของที่ไม่ใช่ของส�าหรับขบฉัน

   สิง่ของทีไ่ม่สมควรประเคนพระสงฆ์ ได้แก่ เงิน และวตัถุส�าหรับใช้แทนเงิน 

เช่น ธนบัตร เป็นต้น (ในการถวาย ควรใช้ใบปวารณาแทนตัวเงิน ส่วนตัวเงินมอบไว้กับ

ไวยาวัจกรของพระภิกษุนั้น)

 ๑๒. การปฏิบัติในการกรวดน�้า

   การกรวดน�้ากระท�าในงานท�าบุญทุกชนิด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ 

ผูล่้วงลับไปแล้ว ควรใช้น�า้ทีใ่สสะอาดบรสุิทธิ ์ไม่มสีิง่อืน่ใดเจอืปนและใช้ภาชนะส�าหรบั
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กรวดน�า้โดยเฉพาะ ถ้าไม่ม ี ควรใช้แก้วน�า้หรอืขันน�า้แทน โดยจัดเตรียมไว้ก่อนถงึเวลาใช้

   การกรวดน�้าหลังจากถวายเครื่องไทยธรรมแล้ว

   เมื่อประธานสงฆ์เริ่มอนุโมทนา (ยถา…) ก็เริ่มหลั่งน�้าอุทิศส่วนกุศล ถ้า

นั่งอยู่กับพื้น ควรนั่งพับเพียบจับภาชนะ ส�าหรับกรวดน�้าด้วยมือทั้งสอง รินน�้าให้ไหล 

ลงเป็นสาย ถ้าภาชนะส�าหรับกรวดน�้าปากกว้าง เช่น ขันหรือแก้ว ควรใช้น้ิวมือขวา

รองรบัสายน�า้ให้ไหลลงไปตามนิว้ชีน้ัน้ ถ้าภาชนะปากแคบ ไม่ต้องใช้นิว้มอืรองรบัสายน�า้

ควรรินน�้าให้ไหลลงเป็นสาย โดยไม่ขาดตอนเป็นระยะ ๆ พร้อมกันนั้น ควรต้ังจิตอุทิศ

ส่วนกศุลแก่ท่านผูล่้วงลบัไปแล้ว เม่ืออทิุศเป็นส่วนรวมแล้ว ควรอทิุศระบเุฉพาะเจาะจง

ชื่อ นามสกุล ของผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระสงฆ์รูปที่ ๒ รับและ

ขึ้นอนุโมทนาว่า สัพพีติโย….ต้องเทน�้าให้หมดภาชนะแล้วประนมมือรับพรต่อไป

   ขณะทีพ่ระสงฆ์ก�าลงัอนโุมทนา ไม่ควรลุกไปท�าธรุกจิอืน่ ๆ  (หากไม่จ�าเป็น

จรงิ ๆ ) เม่ือพระสงฆ์อนโุมทนาจบแล้ว ควรกราบหรอืไหว้ตามสมควรแก่สถานทีน่ัน้ ๆ  น�า้ 

ที่กรวดแล้วน�าไปเทลงที่พื้นดิน โดยเทลงที่กลางแจ้งภายนอกตัวอาคารบ้านเรือน ห้าม

เทลงไปในกระโถนหรือในที่สกปรกเป็นอันขาด

ข้อที่ควรทราบเพิ่มเติม

 ศาสนพิธี เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งผู ้รู ้ 

ได้ถอืปฏิบตักัินมาจนเป็นแบบแผนและเป็นส่ิงทีช่าวพุทธควรศกึษาและปฏบิติัให้ถกูต้อง   

เพื่อให้เกิดศรัทธาปสาทะแก่ผู้พบเห็นและให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์แก่พิธีกรรม

นั้น ๆ  ข้อควรทราบเพิ่มเติม ดังนี้

  ๑. การไหว้

    ๑.๑ การไหว้พระ

       ยกมอืท้ังสองพนมอยูร่ะดบัอก แล้วยกมอืทีพ่นมนัน้ขึน้จรดหน้าผาก 

โดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มือทั้งสองจรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผาก 

น้อมศีรษะลงพองาม

        เหตุผล : การเคารพผู้ที่เรานับถืออย่างสูงสุด ควรพนมมือให้อยู่

ระดับสูงสุดของใบหน้าและนอบน้อมเคารพด้วยเศียรเกล้า
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    ๑.๒ การไหว้บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย

       ยกมือที่พนมอยู่ขึ้น ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูก นิ้วช้ีแนบ

ระหว่างคิ้ว น้อมศีรษะลงพองาม

        เหตุผล : การเคารพผู้ที่ให้ชีวิต ให้ลมหายใจแก่เรา จึงพนมมือไว้

เหนือจมูกและน้อมร�าลึกถึงพระคุณด้วยเศียรเกล้า

    ๑.๓ การไหว้ผู้ที่เราเคารพนับถือทั่วไป

       ยกมือที่พนมอยู่ขึ้น ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดปลายคาง น้อมศีรษะ

ลงพองาม

        เหตุผล : การเคารพผูท้ีใ่ห้วิชาความรู้เป็นแบบอย่างในการท�ามาหา

เลีย้งชพี จงึพนมมอืไว้ระดบัของปาก และน้อมรบัเป็นแบบอย่างการด�ารงชวีติด้วยเศยีรเกล้า

    ๑.๔ การไหว้ (การรับไหว้) ผู้เสมอกันหรือผู้น้อยกว่า

       ยกมอืพนมขึน้เสมออก ให้ปลายนิว้ชีจ้รดปลายคาง ไม่ต้องน้อมศรีษะ

        เหตุผล : คนเสมอกันและเพื่อนมนุษย์ ควรมีน�้าใจเมตตาเอื้อเฟื้อ

เกื้อกูลกันจึงพนมไว้ในระดับอก หมายถึงจิตใจ

        หมายเหตุ  การไหว้นั้น จะนั่งพับเพียบไหว้หรือยืนไหว้ก็ได้ ผู้ชาย

ถ้ายืนต้องให้เท้าทั้งสองชิดกัน ในลักษณะยืนตรง ผู้หญิงถ้ายืนให้สืบเท้าข้างหนึ่งไปข้าง

หลังเล็กน้อย พร้อมทั้งน้อมตัวไหว้ส�าหรับการไหว้ ผู้อาวุโสโสกว่าขึ้นไป

  ๒. การกราบ

    ๒.๑ การกราบพระ - กราบศพพระ

       กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง หมายถึงให้อวัยวะ ๕ ส่วน

จรดถึงพื้น คือ เข่า ๒ มือ หรือศอก ๒ หน้าผาก ๑ ท่าเตรียม ผู้ชาย นั่งคุกเข่าบนส้นเท้า 

ปลายเท้าตั้ง ผู้หญิง นั่งทับฝ่าเท้า ปลายเท้าราบ จังหวะ ๑ (อัญชลี) ยกมือทั้งสองข้ึน

พนมเสมออก ปลายนิว้เบนออกประมาณ ๔๕ องศา จังหวะ ๒ (วนัทา) ยกมอืทีพ่นมนัน้

ขึน้จรดหน้าผาก ให้หวัแม่มือท้ังสองจรดระหว่างคิว้  จงัหวะ ๓ (อภวิาท) กราบลงกบัพืน้ 

แบมือคว�า่ให้ฝ่ามอืทัง้สองห่างกนัพอศรีษะจรดพืน้ได้ (ผูช้ายให้ข้อศอกต่อหวัเข่า ผูห้ญงิ

ให้ข้อศอกคร่อมเข่า)
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    ๒.๒ กราบคน - กราบศพคน (กราบมือตั้งครั้งเดียว)

       จังหวะ ๑ น่ังพับเพียบพนมมือไหว้ขึ้น กรณีผู ้ตายอาวุโสกว่า  

ให้หัวแม่มือจรดปลายจมูก กรณีผู ้ตายอาวุโสเท่ากันหรือรุ ่นราวคราวเดียวกัน 

ให้หัวแม่มือจรดปลายคาง สันมือจรดหน้าผาก จังหวะ ๒ กราบลงครั้งเดียวโดยให้มือ

ที่พนมนั้นตั้งกับพ้ืน 

   ๓. การจุดเทียนธูปบูชาพระ

    การจุดเทียนธูปบูชาพระ ควรปฏิบัติดังนี้

    จดุเทยีนเล่มทางขวาของพระพทุธก่อน แล้วจงึจดุเทยีนเล่มทางซ้ายของ

พระพุทธ

    จุดธูป ๓ ดอก โดยจุดดอกทางขวาของพระพุทธ ไปทางซ้ายตามล�าดับ

เสร็จแล้วกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง

  ๔. สัญลักษณ์แห่งการบูชา

    เทียน เป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาพระธรรมและพระวินัย เปรียบเทียบ

ว่าเทียนเป็นแสงสว่างส่องทาง พระธรรมให้ความสว่างแก่จิตใจ

    ธูป เป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณ 

๓ ประการคือ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ เปรียบเทียบว่า 

ธูปมีกลิ่นหอม เมื่อหมดดอกความหอมจะสิ้นไป แต่ความหอมของพระพุทธคุณ  

มิมีวันจางหายไป

    ดอกไม้ เป็นสญัลกัษณ์แห่งการบชูาพระสงฆ์  เปรียบเทยีบว่า ดอกไม้จัด

เป็นระเบยีบแล้วดสูวยงาม พระสงฆ์อยูใ่นระเบยีบวนิยั ปฏบัิติดีปฏบัิติชอบ ย่อมสวยงาม

มีคุณค่า

  ๕. การจุดธูป 

    จุด ๑ ดอก : บูชาศพ

    จุด ๓ ดอก : บูชาพระรัตนตรัย คือ บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ 

ประการ

    จดุ ๕ ดอก บชูาปชูนยีบคุคลทัง้ห้าคอื บูชาพระรัตนตรัย ๓ ดอก บชูาบดิา 

มารดา ๑ ดอก บูชาครอูาจารย์ ๑ ดอก หรอืบูชาพระพทุธเจ้า ๕ พระองค์ คอื พระกกสุนัธะ 
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พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตมะและพระศรีอริยเมตไตรย

    จุด ๗ ดอก บูชาองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า ๗ 

ประการที่เรียกว่า โพชฌงค์ ๗  หรือบูชาวันทั้ง. ๗ คือ อาทิตย์ - เสาร์

    จดุ ๙ ดอก บชูาพระพทุธคณุโดยพสิดาร ๙ ประการ หรือบชูาพระภมูเิจ้า

ที่ทั้ง ๙ พระองค์

  ๖. การอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นตั้งบนโต๊ะหมู่บูชา

    - ควรท�าเมื่อใกล้เวลาจะประกอบพิธี 

    - พระพุทธรูปนั้นควรใหญ่พอสมควร ไม่ใช่พระเครื่อง ซึ่งเล็กเกินไป

    - ถ้ามคีรอบ ควรเอาทีค่รอบออก หากมวัหมองด้วยธลีุ ควรเชด็ให้สะอาด 

หรือสรงน�้าเสียก่อน

    - อัญเชิญโดยยกท่ีฐานพระให้สูงระดับอกด้วยอาการเคารพ ห้ามจับที่

พระศอ (คอ) หรือพระพาหา (แขน)  ในลักษณะหิ้วของ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่เคารพ

    - ตั้งบนโต๊ะหมู่บูชาตัวที่สูงที่สุด

    - ควรอัญเชิญกลับไปไว้ที่เดิมเมื่อเสร็จพิธี

ภาพตัวอย่างการเตรียมการในพิธีการท�าบุญ



แนวทางการปฏิบัติงานพิธีทางศาสนา
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๑. พิธีบรรพชาอุปสมบท

 การบรรพชาอุปสมบท  จุดมุ่งหมายก็เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมขัดเกลากิเลส 

ช�าระจติสนัดานให้สะอาดบรสิทุธิ ์ท�าให้ผูบ้วชเป็นผูป้ระเสรฐิ คอืมศีลีธรรมอนัประเสรฐิ 

ท�าลายความชั่วมิให้มีปรากฏในตัว สะอาดกาย สะอาดวาจาและสะอาดใจ ด้วยการ

บ�าเพ็ญความดี เว้นจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่น น�าพาชีวิตให้สงบร่มเย็น จุดหมาย

สูงสุดของการบวชคือพระนิพพาน

 การเตรียมการ                                                        

 ผู้ปกครองไปแจ้งความประสงค์กับทางวัดและนมัสการพระอุปัชฌาย์ ขอน�า

บุตรเข้าอุปสมบทที่วัด ตามวันเวลาที่ต้องการ

 น�าบุตรที่จะเข้าอุปสมบทไปมอบถวายพระอุปัชฌาย์ตามธรรมเนียมของวัด

โดยจัดดอกไม้ธูปเทียนไปถวายท่านด้วยและไปซ้อมขานนาคตามที่ทางวัดก�าหนด  

การเตรียมจัดงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าภาพ โดยค�านึงถึงความ

ประหยัดและเหมาะสม

 เครื่องอัฐบริขาร (สบง, จีวร, สังฆาฏิ, บาตร, มีดโกน, เข็ม, ประคดเอว, 

ผ้ากรองน�้า (ธมกรก) 

 ไตรอาศัย ๑ ไตร  พานธูปเทียนแพ ๒ ชุด (ส�าหรับบรรพชา) 

 ดอกไม้ธูปเทียนขอนิสัย ๑ ชุด (ส�าหรับอุปสมบท)

 ไทยธรรมถวายพระอุปัชฌาย์ พระคู่สวดและพระอันดับ 

 ของใช้ส�าหรบัพระใหม่ เคร่ืองใช้ส่วนตวัอืน่ ๆ  จะมมีากน้อยเพยีงไรสดุแต่ความ

จ�าเป็นของแต่ละบุคคล เช่น เสื่อ ที่นอน(ไร้นุ่น)  หมอน มุ้ง ผ้าห่มนอน ผ้าสบง  และผ้า

จวีร (เอาไว้ผลดัเปลีย่น) รองเท้า (ไม่หุม้ส้น) ร่มกนัแดดกนัฝน ผ้าเชด็ตัว สบู่  แปรงสีฟัน  

ยาสีฟัน  เป็นต้น
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  ไทยธรรม

   ไทยธรรม ความหมายในพจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้

ความหมายว่า ของท�าบุญต่างๆ ของถวายพระ เครือ่งไทยธรรมในพธิบีรรพชาอุปสมบท 

ประกอบด้วย

  ไทยธรรมถวายพระอุปัชฌาย์

   - เครื่องสักการะ (ธูปเทียนแพและดอกไม้กระทง)

   - เครื่องสักการะขอนิสัยจากอุปัชฌาย์ (ธูปเทียนแพและดอกไม้กระทง)

   - ผ้าไตร  (มีหรือไม่มีก็ได้)

   - ซองใส่ปัจจัยหรือซองใบปวารณา

  ไทยธรรมถวายพระคู่สวด

   - ผ้าไตร (มีหรือไม่มีก็ได้)

   - เครื่องสักการะ (ดอกไม้ธูปเทียน ๒ ชุด ส�าหรับขอศีลและถวายท่าน)

   - เครื่องไทยธรรม  ๒  ชุด

   - ซองปัจจัยหรือซองใบปวารณา

  ไทยธรรมถวายพระอันดับ

   - เครื่องไทยธรรม

   - ดอกไม้ธูปเทียน

   - ซองปัจจัยหรือซองใบปวารณา (ทั้งหมดนี้จัดตามจ�านวนพระอันดับ)

 เครื่องประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท

   - ผ้านุ่งนาค  

   - ตาลปัตร   

   - ดอกไม้คลุมไตร 

   - ดอกบัว ๓ ดอก พร้อมธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม (ส�าหรับนาค)

   - พานแว่นฟ้าวางไตร

   - ย่าม

   - เหรียญบาทโปรยทาน (พอสมควร)
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 ขั้นตอนก่อนพิธีบรรพชาอุปสมบท (นาค)
  ๑. พิธีขอขมาก่อนอุปสมบท
    ๑.๑  ขอขมาผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
       - ก่อนวันอุปสมบท นาคต้องจัดพานธูปเทียนแพ หรือดอกไม้
ธูปเทียนไปขอขมาลาบวชกับผู้ใหญ่ท่ีตนเคารพนับถือ โดยกราบมือตั้ง ๑ คร้ัง แล้ว
ประคองพานธูปเทียนแพ กล่าวว่า “ยัง กาเยนะ กะตัง กัมมัง, วาจายะ อุทะ เจตะสา, 
โมเหนะ วา ปะมาเทนวา,  สัมมุขา จะ ปะรัมมุขา จะ, ตะเมวะ อะโหสิกัมมัง, พรัหมะ
จะริยัสสะ วิสุทธิยา          
        “กรรมใดท่ีกระผม ได้ประพฤติล่วงเกินท่าน ด้วยกายกรรมก็ดี วจี
กรรมก็ดี  มโนกรรมก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ด้วยเจตนาก็ดี  หาเจตนามิได้ก็ดี ด้วย
ความประมาทพลั้งเผลอ  ขอท่านได้โปรดอโหสิกรรมนั้น แก่กระผมด้วย  เพื่อความ
บริสุทธิ์ในการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป”
       กล่าวจบแล้ว เปิดกรวยกระทงดอกไม้  น้อมตวัลงเลก็น้อย มอบพาน
ธูปเทียนแพแก่ท่าน เมื่อผู้ใหญ่รับแล้ว ท่านอาจตอบสั้น ๆ  ว่า
      “ข้าพเจ้า (ฉนั) ขออโหสกิรรมให้  อนึง่  กรรมใดทีข้่าพเจ้า (ฉัน) ได้ล่วงเกนิ
เธอ  ด้วยกายกด็ ีด้วยวาจากด็ ี ด้วยใจก็ด ี ขอเธอได้อโหสกิรรมนัน้ แก่ข้าพเจ้า (ฉนั) ด้วย” 
ดงันีก้ไ็ด้ ขณะทีท่่านกล่าวอยูน่ี ้ผูบ้วชจะต้องอยูใ่นท่าประนมมอืฟังท่าน เมือ่ท่านกล่าวจบ 
ถ้ายืนอยู่ให้ไหว้ท่าน ๑ คร้ัง ถ้าน่ังอยู่ก็กราบท่านอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากนั้นท่านจะมอบ
พานเครื่องขอขมาคืนให้
    ๑.๒. ขอขมาผู้บริหาร
       การเตรียมการ
       - โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ
       - พานธูปเทียนแพ พร้อมกระทงดอกไม้สดมีกรวยครอบ
       - ปูพรมหรือเสื่อที่พื้นห้อง
       - จัดเก้าอี้แขกและเก้าอี้ส�าหรับผู้เข้าร่วมพิธีตามสมควรปฏิบัติ ดังนี้
        ก่อนถงึก�าหนดเวลาเลก็น้อย  ผูเ้ข้าร่วมพธิพีร้อม  ผูเ้ข้าขอขมานัง่พบัเพยีบ
   ประธานในพิธี - มาถึงบริเวณพิธี
   ผู้รับผิดชอบ - บอกท�าความเคารพ
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   ประธานฯ  - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กราบพระ ๓ ครั้ง 
               (ผู้เข้าร่วมพิธียืนขึ้นประนมมือ)
           - นั่งที่เก้าอี้รับรอง (ผู้เข้าร่วมพิธีนั่งลง)
  ผูเ้ข้าขอขมา  - นัง่พบัเพยีบ  หัวหน้าผูเ้ข้าขอขมาน�ากราบ (ตัง้มอื) ๑ ครัง้
  หัวหน้าผู้ขอขมา - น�านั่งคุกเข่า  เปิดกรวยครอบกระทงดอกไม้สดออก 
แล้วยกพานธูป เทียนแพสองมือเสมออก กล่าวน�าค�าขอขมา ในนามผู้ขอขมาทั้งหมด
ว่า “กราบเรียนผู ้บริหารทุกท่าน เนื่องในโอกาสท่ีพวกกระผม  จะเข้าบรรพชา
อุปสมบทในพระพุทธศาสนาครั้งนี้  กรรมใดที่พวกกระผมได้เคยล่วงเกินต่อท่าน  
ด้วยกาย วาจาและใจ  ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั  โดยเจตนาหรือไม่กต็าม  เพ่ือความบริสุทธิ์
แห่งเพศพรหมจรรย์ขอได้โปรดให้อโหสิกรรมนั้นแก่พวกกระผมด้วยเทอญ”
  หัวหน้าผู้ขอขมา - เดินเข่า ถือพานธูปเทียนแพ เข้าไปตรงหน้าประธาน  
มอบพานธูปเทียนแพให้ประธาน  แล้วถอยหลังมาที่เดิม  นั่งพับเพียบฟังโอวาท
  ประธานฯ   - รับพานธูปเทียนแพวางไว้บนโต๊ะแล้ว  กล่าวว่า 
“ข้าพเจ้าพร้อมด้วยผูบั้งคบับัญชาทุกท่านมคีวามยนิดีและขออนโุมทนาอย่างยิง่กบัพวก
ท่านทีมี่โอกาสได้บรรพชาอปุสมบท  ในพระพทุธศาสนาครัง้นี ้กรรมใดหากเคยล่วงเกนิ
ต่อกันในกาลที่ผ่านมา ก็ขออโหสิ ทุกประการ”
  ประธานฯ   - ให้โอวาทจบ  มอบของที่ระลึก (ถ้ามี)
  หัวหน้าผู้ขอขมา - น�ากราบตั้งมือหนึ่งครั้ง
  ประธานฯ   - ไปกราบพระ  ๓  ครั้ง
  ผู้เข้าร่วมพิธี  - ประนมมือและลดมือลงเมื่อประธานกราบพระเสร็จ
  ผู้รับผิดชอบ  - บอกท�าความเคารพประธานฯ
           - เสร็จพิธี
  ๒. พิธีโกนผมนาค
    โกนผมนาค เริม่โดยพ่อแม่และญาตผิูใ้หญ่  หรอืผูท้ีม่าร่วมบุญงานบวชพระ
ในครั้งนี้ ท�าการขลิบผมให้นาคเป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นพระสงฆ์จะท�าการโกนผมให้นาค 
ตามประเพณกีารบวชพระทีป่ฏบิตัโิดยทัว่กนันัน้ ผมนาคท่ีโกนแล้วจะห่อด้วยใบบวัแล้ว
น�าไปลอยทีแ่ม่น�า้หรอืวางไว้ใต้ร่มโพธิ ์  โดยเชือ่ว่าจะท�าให้เกดิความร่มเยน็เป็นสุข   ใน
การปลงผมนัน้จะปลงทีบ้่านหรอืท่ีวดักไ็ด้แล้วแต่ความสะดวก  แต่โดยทัว่ไปนิยมปลงผม



24ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

ทีว่ดัมากกว่า  เนือ่งจากญาตหิรอืแขกผูมี้เกยีรตทิีม่าร่วมงานจะได้มโีอกาสร่วมพธิตัีดผม
นาค อกีทัง้ยงัเป็นการประหยดัเวลาของเจ้าภาพและแขกทีม่าร่วมงานอกีด้วย เพราะเมือ่
ปลงผมเสรจ็จะได้ท�าพธิเีวียนประทกัษณิรอบสมีาและเข้าอโุบสถประกอบพธีิอปุสมบท 
  ๓.  พิธีเทศน์สอนนาค
     การเตรียมการ
      - โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๕ หรือหมู่ ๗ หรือหมู่ ๙)
      - เครื่องไทยธรรมถวายพระเทศน์
      - ธรรมาสน์ (ที่นั่งส�าหรับพระเทศน์)
      - เทียนบูชาธรรม
     การปฏิบัติ
      ก่อนถึงก�าหนดเวลา  นาคและผูเ้ข้าร่วมพธิพีร้อม นาคน่ังพบัเพียบตรงด้านหน้า
      ประธานในพิธี -  จุดธูปเทียนพระรัตนตรัย กราบ  ๓  ครั้ง
      ศาสนพิธีกร  - อาราธนาศีล – รับศีล
      ประธานฯ  - จุดเทียนบูชาธรรมแล้วน้อมไหว้
      ศาสนพิธีกร  - อาราธนาธรรม
      พระสงฆ์  - แสดงธรรม (เมื่อพระสงฆ์แสดงธรรมจบแล้ว  
             อนุโมทนา)
      ประธานฯ  - ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน์
            - กรวดน�้า รับพร
            - กราบพระ  ๓  ครั้ง
            - เสร็จพิธี
  ๔.  พิธีแห่นาค
     น�านาคเวียนประทักษิณอุโบสถหรือพระอุโบสถ ๓ รอบ โดยจัดล�าดับ
ขบวนดังนี้ 
   ล�าดับ ๑  บิดานาคสะพายบาตรถือตาลปัตรเดินน�าหน้า
   ล�าดับ ๒  มารดาหรือญาติผู้เกี่ยวข้องอุ้มผ้าไตร
   ล�าดับ ๓  นาคพนมมือถือดอกบัว ๓ ดอก เดินตาม
   ล�าดับ ๔  ผู้ถือของอื่น ๆ  ตามกันไป
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  ๕.  พิธีวันทาเสมา
     พิธีวันทาเสมา ประทักษิณครบ ๓ รอบแล้ว นาคนั่งคุกเข่าวันทาเสมา 
พนมมือถือดอกบัวว่าดังนี้  " อิมินา  สักกาเรนะ พัทธสีมายัง  พุทธัง  ธัมมัง  สังฆัง   
อภิปูเชมิ " ก็ได้หรือจะว่าค�าอื่นใดที่ทางวัดนั้น ๆ ใช้อยู่ก็ได้ แล้วโปรยทาน (ถ้ามี) เสร็จ
แล้วน�านาคเข้าอุโบสถ โดยบิดามารดา หรือญาติผู้ใหญ่จูงมือเข้าไป นาคน�าดอกไม้ 
ธูปเทียนเข้าไปกราบพระในอุโบสถและเดินเข่ากราบบิดามารดา หรือผู้จัดการในการ
อุปสมบทให้ รับผ้าไตรแล้ว เดินเข่าเข้าไปสู่ท่ามกลางสงฆ์เข้าหาพระอุปัชฌาย์
  ๖. พิธีอุปสมบท
      - พระอุปัชฌาย์ ด�าเนินกรรมวิธีของท่านเสร็จแล้ว
      - นาคออกไปด้านหลงัอุโบสถหรอืพระอโุบสถ เพ่ือเปลีย่นเสือ้ผ้านุง่ห่ม
สบงจีวร
      - บิดามารดามอบตาลปัตรแก่นาค
      - นาคประเคนตาลปัตรและเครื่องสักการะแก่พระคู่สวดเพื่อขอศีล
      - บิดามารดาประเคนบาตรแก่สามเณร ๆ อุ้มประคองบาตรเดินเข่า
เข้าไปหาพระอุปัชฌาย์
      - พระอุปัชฌาย์และพระคู่สวดด�าเนินการพิธีอุปสมบทกรรมจนเสร็จ
      - ประเคนเครือ่งไทยธรรมแก่พระอปัุชฌาย์  พระคูส่วด  และพระอนัดับ
      - พระสงฆ์อนุโมทนา
      - พระใหม่และเจ้าภาพกรวดน�้า รับพร
      - เสร็จพิธี



26ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

๒.   พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

 บดิามารดาหรอืผูใ้หญ่ในสกลุ  ปรารถนาจะให้บุตรหลานของตนเป็นพทุธมามกะ 

คือ ผู ้รับพระพุทธเจ้าเป็นที่นับถือของตนโดยหลักฐานพึงแนะน�าให้เขาน้อมใจ 

เชื่อในพระพุทธเจ้า ผู ้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา จนยอมรับเอาเป็นที่นับถือ

ของตนได้แล้ว พึงแจ้งความนั้นแก่พระเถระที่จะถือเอาเป็นพระอาจารย์ในการ 

ขอความอนุเคราะห์ของท่าน เพื่อเป็นผู้อ�านวยการนั้น เมื่อถึงวันเวลาก�าหนดนัด 

ท่านผู้อ�านวยการพึงประชุมสงฆ์ตั้งแต่  ๔  รูปขึ้นไป ฝ่ายกุลบดีพึงพาบุตรหลานของตน 

ไปสู่อาราม พร้อมด้วยญาติพวกพ้องให้ผลัดเครื่องนุ่งห่มขาวแล้วพาเข้าในอุโบสถ  

ผู ้ปฏิญาณเข้าไปที่พุทธอาสน์ บูชาพระรัตนตรัย กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์  

๓ ครั้งแล้ว เมื่อเข้าไปสู่ท่ีประชุมสงฆ์ ถวายเครื่องสักการะแก่พระอาจารย์แล้วกราบ 

และกราบพระสงฆ ์  ๓ ครั้ งแล ้วนั่ งคุกเข ่า  ประนมมือลั่นวาจาเป ็นค�าบาล ี

ปฏิญาณตนเป ็นพุทธมามกะ คือ ผู ้รับเอาพระพุทธเจ ้าเป ็นท่ีนับถือของตน 

แล้วนั่งราบ

 ล�าดบัต่อไป พระอาจารย์พงึให้โอวาท  เพ่ือรู้หวัข้อแห่งพระพุทธศาสนาจบแล้ว

พงึให้ผูน้ัน้นัง่คกุเข่า ว่าเบญจศลี ให้สมาทานตามทีละสกิขาบท จบแล้วผูน้ัน้พงึกราบ  ๓  หน 

แล้วนั่งราบ ถ้ามีเครื่องสักการะหรือไทยธรรมส�าหรับพระสงฆ์ถวายในเวลานั้น

 ล�าดับต่อไป พระสงฆ์พึงสวดอ�านวยพร  ด้วยค�าบาลีว่า โส อัตถะลัทโธ  

หรือ เต  อัตถะลัทธาฯ

 โดยสมควรแก่จ�านวนผู ้ เข ้ามาปฏิญญา  ผู ้นั้นถึงประนมมือรับพรจบ

แล้วพึงนั่งคุกเข่ากราบอีก  ๓ ครั้ง ถอยจากที่ประชุมสงฆ์เป็นเสร็จพิธีเพียงเท่านี้ 

 ผู้ใหญ่ผู้ปรารถนาจะปฏิญญาอย่างนั้น  ตามล�าพังตนเองพึงขออนุเคราะห์ต่อ

พระเถระและพึงไปสู่อารามด้วยตนเอง  ไม่ต้องมีผู้พา  แต่นั้นถึงปฏิบัติโดยอาการอัน

กล่าวแล้ว

 เทียบการแสดงตนเป็นอุบาสิกา  หญิงจักปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะบ้างก็ได้

เหมือนกัน  เป็นแต่เมื่อแสดง  พึงอยู่เฉพาะหน้าสงฆ์ห่างจากหัตถบาส
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บทสวดมนต์เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

ก. บทกราบพระ

 อะระหัง  สัมมา  สัมพุทโธ  ภะคะวา, พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ  (กราบ)

 สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม, ธัมมัง  นะมัสสามิ   (กราบ)

 สุปฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, สังฆัง  นะมามิ  (กราบ)

ข.  บทบูชาพระรัตนตรัย (หัวหน้าว่าคนเดียว)

 ยะมัมหะ โข  มะยัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา, โยโนภะคะวะ  สัตถา, ยัส

สะ  จะ  มะยัง  ภะคะวะโต   ธัมมัง  โรเจมะ  เอเตหิ  สักกาเรหิ  ตัง  ภะคะวันตัง  สะ

สัทธัมมัง  สะสาวะกะสังฆัง  อะภิปูชะยามะ  (ถ้าคนเดียวเปลี่ยนค�าว่า)

 - มะยัง      เป็น อะหัง

 - คะตา      เป็น คะโต

 - โน        เป็น เม

 - โรเจมะ     เป็น โรเจมิ

 - อะภิปูชยามะ เป็น อะภิปูชยามิ

ค.  ค�าปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

 เอสาหัง  ภนัเต, สจุริะปรนิพิพตุมัปิ, ตงั  ภะคะวนัตงั  สะระณงั  คจัฉาม ิ ธมัมญั

จะ  ภิกขุสังฆัญจะ  พุทธมามะโกติ  มัง  สังโฆ   ธาเรตุ  (นี้ส�าหรับคนเดียว)  ถ้าหลายคน

ว่าดังนี้

 เอเต  มะยัง  ภันเต  สุจิระปรินิพพุตัมปิ, ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามะ  

ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ  พุทธมามกาติ  โน  สังโฆ  ธาเรตุฯ

 

 ถ้าเป็นหญิงให้เปลี่ยนค�าว่า

  - ค�าว่า เอเต    เป็น เอตา

  - ค�าว่า พุทธมามกาติ เป็น พุทธมามิกาติ
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ค�าแปลเป็นไทย

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์

นั้น, แม้เสด็จปรินิพพานไปนานแล้ว,  กับทั้งพระธรรม,  และพระสงฆ์,  ว่าเป็นที่พึ่ง,  ที่

ระลึกอันสูงสุด,  ขอพระสงฆ์,  โปรดจ�าข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า,  เป็นพุทธมามะกะ,  ผู้ถึง

พระรัตนตรัย,  เป็นสรณะตลอดชีวิต,

 ตั้งแต่บัดนี้,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  จะปฏิบัติตน, มีศรัทธาในพระรัตนตรัย,  ตั้งใจ

รักษาศีล,  ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว,  ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา, หมั่นสร้างบุญ

กุศล, ในพระพุทธศาสนา,  ตลอดกาลนานเทอญฯ

หมายเหตุ

 เบญจางคประดษิฐ์ คอื การแสดงอาการให้หน้าผาก ๑  ให้ฝ่ามอื ๒  ให้เข่าทัง้ ๒  

รวมเป็น ๕ จรดพื้น เมื่อกราบอย่างนั้น พึงนั่งคุกเข่า เป็นอันว่าเข่าทั้ง  ๒ จรดพ้ืน  

พึงหมอบลงทอดฝ่ามือที่พื้นแหวกช่องให้ห่างสักหน่อย พึงก้มศีรษะลงตรงช่องนั้น 

ให้หน้าผากจรดพืน้นีเ้รยีกว่า  “การกราบด้วยเบญจางคประดษิฐ์ หรอืการกราบประกอบ

ด้วยองค์ห้า”
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๓.   พิธีท�าบุญวันสถาปนา

 พธิที�าบญุเนือ่งในวนัสถาปนาหน่วยงาน  เป็นการบ�าเพญ็กศุลเพือ่อุทศิกศุลแก่

ผู้ที่ได้ก่อตั้งหรือท�าการสถาปนาหน่วยงาน , อดีตผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 

ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วและเพื่อความเป็นศิริมงคลของข้าราชการในหน่วยงาน 

  การเตรียมการ

  - นมินต์พระสงฆ์ ๑๐ รปู ในการบ�าเพญ็กศุลทีเ่กีย่วเนือ่งกับพระมหากษตัรย์ิและ

     พระบรมวงศานวุงศ์  หรอืในพธิท่ีีก�าหนดให้มกีารบ�าเพญ็กศุลทกัษิณานปุระทาน

  - นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป  ในพิธีท�าบุญทั่วไป

  - โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องตั้งครบชุด

  - เครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ครบชุด

  - โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๔ ส�าหรับประดิษฐานพระบรมรูป หรือโกศบรรจุรายชื่อ 

   ข้าราชการท่ีเสยีชีวติพร้อมเครือ่งตัง้ (พานพุม่ ๒ พาน และเครือ่งทองน้อย ๑ ชดุ)

  - ผ้าภูษาโยง  พร้อมสายโยง

  - ผ้าบังสุกุล

  - รายชื่ออดีตผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว

  - เครื่องไทยธรรมส�าหรับถวายพระสงฆ์

  ตัวอย่างการปฏิบัติ (ล�าดับพิธี)

  เวลา ๐๗.๓๐    - ประธานในพธีิ ประกอบพิธสีกัการะส่ิงศกัดิส์ทิธิภ์ายในหน่วยงาน

  เวลา ๐๙.๔๕ - ข้าราชการ และแขกรับเชญิ  พร้อม ณ สถานทีป่ระกอบพิธ ี

  เวลา ๑๐.๐๐ - ประธานฯ  เดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธี 

           - ประธานฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง

           - ประธานฯ  จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย บูชารายพระนาม  

            และรายนามของ ข้าราชการผู้ล่วงลับไปแล้วและกลับเข้า 

            นั่งยังที่รับรองประธานฯ

           - พิธีกรอาราธนาศีล 
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           - ประธานสงฆ์ให้ศีล  ผู้ร่วมพิธีรับศีล

           - พิธีกรลาดผ้าภูษาโยง

           - ประธานฯ ทอดผ้าบังสุกุล

           - พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือพิจารณาผ้าบังสุกุล

           - พระสงฆ์อนุโมทนา

           - ประธานฯ  กรวดน�้า-รับพร

           - พิธีกรอาราธนาพระปริตร 

           - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

           - ประธานฯ จุดเทียนน�้ามนต์และถวายขันน�้ามนต์แด่ 

            ประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ไปจนจบ

           - เจ้าหน้าที่  เทียบภัตตาหารด้านหน้าพระสงฆ์

           - ประธานฯ และแขกผู้ใหญ่ ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์

           - พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร

           - ประธานฯ และแขกผูใ้หญ่ถวายเครือ่งไทยธรรมแด่พระสงฆ์

           - พระสงฆ์อนุโมทนา   

           - ประธานฯ กรวดน�้า รับพร

           - ประธานฯ กราบพระรัตนตรัย

           - พระสงฆ์ประพรมน�า้พระพุทธมนต์แก่ประธานในพธิแีละผูร่้วมพธิี

           - เสร็จพิธีสงฆ์ ฯ
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๔. พิธีท�าบุญปีใหม่

 ท�าเพือ่รบัสิง่ดดีเีข้ามาสูช่วีติเป็นการเร่ิมต้นชวีติทีด่งีาม ด้วยการท�าบญุตกับาตร

และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

      

  การเตรียมการ

  -  นิมนต์พระสงฆ์ไม่จ�ากัดจ�านวน  แล้วแต่ศรัทธาและความเหมาะสม

  -  โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องตั้งครบชุด

  -  ที่นั่งส�าหรับพระสงฆ์

  -  โต๊ะวางอาหารส�าหรับตักบาตร

  -  ภาชนะส�าหรับถ่ายอาหารจากบาตรพระสงฆ์

  -  อาหารสดหรืออาหารแห้งส�าหรับตักบาตร

  -  อาหารถวายพระสงฆ์ก่อนออกบิณฑบาต

  ตัวอย่างการปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

  เวลา ๐๗.๐๐  น.   - พระสงฆ์พร้อม ณ อาคารส�าหรับรับรองพระสงฆ์

             - เจ้าหน้าที่ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

  เวลา ๐๘.๐๐  น.   - พระสงฆ์พร้อม ณ บริเวณพิธีสงฆ์

             - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

             - พิธีกรอาราธนาศีล

             - ประธานฯ และผู้ร่วมพิธี รับศีล

             - ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา

             - ประธานฯ  ถวายเคร่ืองไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

             - พิธีกรกล่าวน�าถวายสังฆทาน

             - พระสงฆ์ อนุโมทนา

             - ประธานฯ กรวดน�้า-รับพร พร้อมกับผู้ร่วมพิธี
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  เวลา ๐๘.๓๐ น.   - พระสงฆ์ออกรบับณิฑบาต แบ่งเป็นแถว แถวละ ๙ รปู

              หรือตามที่ก�าหนด

             - พระสงฆ์ เดินทางกลับ

             - เสร็จพิธี 
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๕. พิธีท�าบุญอายุครบ ๖๐ ปี (๕ รอบ)  

  การท�าบุญครบรอบอายุ  ท�าเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลทานบารมีให้แก่ตนเอง  

อีกนัยหนึ่งนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อชะตาชีวิตก�าจัดทุกข์โศกโรคภัยให้หมดสิ้นไป

การเตรียมการ

 - นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป

 - โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องตั้งครบชุด

 - เครื่องใช้พิธีสงฆ์ครบชุด

 - เครื่องบูชาเทวดา

     ๑. บายศรีปากชาม

     ๒. เครื่องมัจฉมังสะ คือ กุ้ง, ปู, ปลา, หัวหมู, เป็ด, ไก่

     ๓. ขนมนมเนยคือ ขนมต้มแดง, ต้มขาว, ขนมหูช้าง, ขนมเล็บมือนาง, 

มะพร้าวอ่อน, กล้วยน�้าว้า, ผลไม้ต่างๆ, นม, เนย, ขนมทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง

     ๔. ธงใหญ่ ธงประจ�าเทวดานพเคราะห์ ธงเล็ก (ธงสีต่าง ๆ ) ตามก�าลังวนั  

(ธงใหญ่ ๙ ธง,  ธงเล็ก ๑๐๘ ธง) พร้อมทั้งกระทงบัตรพลี (ภาชนะท�าด้วยกาบกล้วย 

เป็นรูปกระบะสี่เหลี่ยม ส�าหรับวางเครื่องเซ่นสังเวย) เคร่ืองบูชาเทวดาเหล่านี้ตั้งไว้บน

โต๊ะ ปูผ้าขาว

 - เทียนชัย ๑ เล่ม สูงเท่าตัวเจ้าภาพ ใช้ขี้ผึ้งบริสุทธิ์หนัก ๘๐ บาท ไส้เทียนเท่า

อายุ บวก ๑ (๖๑ เส้น)

 - เทียนมงคล ๑ เล่ม สูงเท่ากับขนาดความยาวที่วัดโดยรอบศีรษะเจ้าภาพ  

ใช้ขี้ผึ้งบริสุทธิ์หนัก  ๓๒ บาท ไส้เทียนเท่าอายุ (๖๐ เส้น) ตั้งอยู่ในขันสาคร

 - ธปูเทยีนส�าหรบับูชาเทวดานพเคราะห์อย่างละ ๑๐๘ ดอก (ใช้เทยีนขีผ้ึง้หนกั

เล่มละ ๑ สลึง)

 - เทียนหนักเล่มละ ๑ บาท อีก ๑๑ เล่ม (เทียนน�้ามนต์ ๒ เล่ม, ส�าหรับปักท่ี

บัตรพลี ๙ เล่ม) 

 - ขันสาครขนาดใหญ่ ๑ ใบ

 - เครื่องไทยธรรมส�าหรับถวายพระสงฆ์ 
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 - วงด้ายสายสญิจน์จากพระพทุธรูปโต๊ะหมูบู่ชา ไปยงัเครือ่งบชูาเทวดานพเคราะห์  

การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

 - เจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

 - พิธีกรอาราธนาศีล  พระสงฆ์ให้ศีล  เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีรับศีล

 - เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาดาวนพเคราะห์

 - พิธีกรกล่าวชุมนุมเทวดา (สัคเค  กาเม ฯลฯ)  จบแล้ว อาราธนาพระปริตร

 - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จนถึงบทสรณคมน์ (พุทธัง)

 - เจ้าภาพจุดเทียนชัยและเทียนมงคล

 - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สลับกับโหรบูชานพเคราะห์ ดังนี้

  โหรบูชาพระอาทิตย์ พระสงฆ์สวดโมคปริตร

  โหรบูชาพระจันทร์ พระสงฆ์สวดอภัยปริตร

  โหรบูชาพระอังคาร พระสงฆ์สวดกรณียเมตตสูตร

  โหรบูชาพระพุธ   พระสงฆ์สวดขันธปริตร

  โหรบูชาพระเสาร์  พระสงฆ์สวดอังคุลิมาลปริตร

  โหรบูชาพระพฤหัสบดี พระสงฆ์สวดรตนสูตร

  โหรบูชาพระศุกร์ พระสงฆ์สวดอาฏานาฏิยสูตร

  โหรบชูาพระราห ูพระสงฆ์สวดจนัทปรติร (กลางคนื) หรอืสรุยิปรติร (กลางวนั)

  โหรบูชาพระเกตุ พระสงฆ์สวดชยปริตร

 เมือ่พระสงฆ์สวดพระปรติรประจ�านพเคราะห์องค์ใด เจ้าภาพหรือผูแ้ทนจดุธูป

เทียนเท่าก�าลังพระเคราะห์องค์นั้น และเมื่อพระสงฆ์ขัดต�านานบทรตนสูตร เจ้าภาพ 

จุดเทียนน�้ามนต์ ก�าลงันพเคราะห์นัน้มดีงันี ้พระอาทติย์ ๖, พระจนัทร์ ๑๕, พระองัคาร 

๘, พระพธุ ๑๗, พระพฤหสับด ี๑๙, พระศกุร์ ๒๑, พระเสาร์ ๑๐, พระราห ู๑๒, พระเกตุ 

๙

 - ถวายภัตตาหารเช้า หรือภัตตาหารเพลตามแต่โอกาสที่ท�า

 - ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

 - พระสงฆ์อนุโมทนา

 - เจ้าภาพกรวดน�้า-รับพร
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 - น�าน�้าพระพุทธมนต์ใส่ลงในน�้าเทพมนต์ (น�้ามนต์ที่โหรบูชา)

 - ได้ฤกษ์หลัง่น�า้ นมินต์พระสงฆ์รปูทีเ่ป็นประธานฯ หลัง่น�า้มนต์  พระสงฆ์นอก

นั้น สวดชัยมงคลคาถา  แขกผู้มีเกียรติทยอยเข้าไปหลั่งน�้า  (ผู้มีอายุมากกว่าเจ้าภาพ

รดน�้าที่ตัวหรือศีรษะ  ผู้มีอายุน้อยกว่ารดบนฝ่ามือ)

 -  ส่งพระสงฆ์กลับ เป็นเสร็จพิธี
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 การอาบน�้าช�าระร่างกายศพ

   เป็นเรื่องภายในครอบครัวระหว่างญาติสนิท   ไม่ต้องเชิญคนภายนอก   

เป็นการอาบน�า้ช�าระร่างกายศพจริง  โดยอาบน�า้อุ่นก่อน  แล้วล้างด้วยน�า้เยน็  ฟอกสบู่ 

ขัดถูร ่างกายศพให้สะอาด (แพทย์จะใช้ส�าลีอุดจมูกศพกันน�้าเหลืองไหลออก 

และกันแมลงไต่ตอมไว้ให้เรียบร้อย (จะฉีดยาป้องกันกล่ินศพ หรือไม่ สุดแต่ทางญาติ 

(ทายาท) จะประสงค์)

   อาบน�า้เสรจ็แล้ว  ใช้ขมิน้ทาทัว่ร่างกายศพ  และประพรมน�า้หอม  ใช้ผ้าขาว

ซับรอยหน้าฝ่ามอืทัง้สอง  แล้วมอบแก่ลกูหลานเกบ็ไว้บชูา จากนัน้แต่งตวัศพตามฐานะ

ของผูต้าย  โดยใช้เสือ้ผ้าสะอาดและใหม่ทีส่ดุเท่าทีม่อียู ่ ศพข้าราชการให้แต่งเคร่ืองแบบ

ชุดขาวเต็มยศ  ไม่ต้องมีผ้าคลุมใด ๆ  ทั้งสิ้น

 พิธีรดน�้าศพ

  การเตรียมการ

    - จดัต้ังเตยีงรองศพส�าหรบัรดน�า้ศพ ณ สถานทีอ่นัเหมาะสม ภายในศาลา

บ�าเพ็ญกุศล

    - ตั้งศพหันด้านขวามือศพ  หรือด้านปลายเท้าศพ  ให้อยู่ทางผู้ที่มาแสดง

ความเคารพศพ

    - จดัร่างศพให้นอนหงายเหยยีดยาว  จัดมอืขวาให้เหยยีดออกห่างจากตัว

ศพเล็กน้อยโดยให้วางมือแบ  เหยียดออกคอยรับการรดน�้า

    - ใช้ผ้าใหม่ ๆ (โดยมากใช้ผ้าแพรห่มนอน) คลุมตลอดร่างศพ  เปิดเฉพาะ

หน้า และมือขวาของศพเท่านัน้ แต่ศพทีร่่างกายประสพอบุตัเิหต ุซึง่อวยัวะฉกีขาดฯ ไม่

อยู่ในสภาพที่จะให้ดูได้  หรือไม่น่าดู ให้โยงสายสิญจน์จากร่างหรือหีบศพไปยังภาชนะ

รองรบัการรดน�า้ฯ แล้วประกอบพธิรีดน�า้ฯ ทีส่ายสญิจน์น้ัน   โดยไม่ต้องเปิดผ้าคลมุศพ

เมื่อจะประกอบพิธีรดน�้าศพ ฯ

๖. พิธีศพ
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    - จัดเตรียมขันน�้าพานรองขนาดใหญ่พอสมควร ต้ังไว้รองรับน�้าท่ีรดศพ

แล้วน้ัน พร้อมทัง้เตรียมน�า้อบน�า้หอม และภาชนะเลก็ ๆ  ส�าหรบัตกัให้แก่ผูม้ารดน�า้ศพ 

    - จดับคุคลผูใ้กล้ชดิกบัผูต้าย หรอืลกูหลาน คอยส่งภาชนะส�าหรบัแขกทีม่า 

        รดน�้าศพ

   การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

    - เจ้าภาพเชิญผู้มีอาวุโสสูงสุด ณ ที่นั้น ๆ เป็นประธาน จุดธูปเทียนด้าน

เหนือศีรษะของศพ  เคารพศพ แล้ว ท�าการรดน�้าศพเป็นคนแรก

    - ลูกหลานส่งน�้ารดศพให้ประธานฯ และผู้ร่วมพิธี

    - ผู้ร่วมพิธีเข้าร่วมรดน�้าศพ จนครบทุกคน

    - เสร็จพิธี

   หมายเหตุ : ในพิธีทางราชการ เมื่อประกอบพิธีรดน�้าศพ (อาบน�้าศพ) และ

ตั้งศพยังที่ตั้งเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ – ๒๐ รูป บังสุกุล จบแล้ว

ถวายไทยธรรม แล้วกรวดน�้า รับพร หรือ  นิมนต์พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ก่อนการ

บ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมประจ�าคืนด้วยก็ได้

         พิธีพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ

   การเตรียมการ

   - การเตรียมการเบื้องต้นเหมือนกับพิธีรดน�้าศพ

   - จดัโต๊ะ ๑ ตัว ปูผ้าขาว ส�าหรบัตัง้น�า้หลวงพระราชทานไว้ด้านเหนอืศรีษะของศพ

   การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

   - เจ้าภาพเชิญผู้มีอาวุโสสูงสุด  ท�าการรดน�้าศพเป็นคนแรก 

   - ผูร่้วมพธิฯี เข้ารดน�า้ศพตามล�าดบัให้เสรจ็สิน้ก่อนประกอบพธิพีระราชทาน

น�้าหลวงอาบศพฯ

   - พนักงานพระราชพิธี ส�านักพระราชวัง  เชิญน�้าหลวงพระราชทาน 

(น�้า,น�้าหอม,น�้าขมิ้น) มาถึงสถานที่ประกอบพิธี

   - คณะเจ้าภาพเข้าแถวรับน�้าหลวงพระราชทาน ณ ประตูทางเข้าสถานท่ี

ประกอบพิธี
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   - พนักงานพระราชพิธีฯ เชิญน�้าหลวงพระราชทานไปต้ังที่โต ๊ะด้าน 

เหนือศีรษะของศพ

   - ประธานในพิธี ประกอบพิธีพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ

   - พนักงานพระราชพธีิฯ ยกร่างศพข้ึนเฉพาะส่วนบน (ครึง่ล�าตัวท่อนบนของศพ) 

เพื่อรับน�้าหลวงพระราชทานอาบศพ

   - ประธานฯ ยืนหันหน้าไปทางทิศท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประทับฯ 

ณ วันนั้น ถวายค�านับ ๑ ครั้ง  แล้วยืนหันหน้าไปทางศพ

   - พนกังานพระราชพธิฯี เชญิน�า้หลวง น�า้หอม และน�า้ขมิน้ ส่งให้ประธาน ฯ 

ตามล�าดบั

   - ประธานฯ หลั่งน�้าหลวงพระราชทานที่ร่างศพ โดยหลั่งน�้าหลวง น�้าหอม 

และน�้าขมิ้น รดลงโดยเร่ิมจากบ่าขวาของศพเฉียงลงไปตามร่องอกตามล�าดับ เสร็จ

แล้วยืนหันหน้าตรงไปทางทิศท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จประทับ ฯ ณ วันนั้น 

ถวายค�านับอีก ๑ ครั้ง

   - ทายาทฯ ของผู้ถึงแก่กรรม หวีผมให้ศพ โดยหวีลงแล้วหวีขึ้น (หวีลง 

มคีวามหมายว่า  “ตาย” หวขีึน้ มคีวามหมายว่า  “ ได้เกดิใหม่ ”  จากนัน้ หกัหวทีีใ่ช้แล้ว

นัน้ทิง้ไป)

   - เจ้าหน้าที่ท�าสุกร�าศพ (มัดตราสัง) แล้วห่อร่างกายศพยกลงหีบ (โลง)  

หรือใส่ โกศ ตามฐานะของศพ)

   - เสร็จพิธี

 พิธีสวดพระอภิธรรม

  การเตรียมการ

   - จัดดอกไม้ประดับหน้าหีบศพ

   - จัดกรอบภาพขนาดใหญ่พอสมควร โดยเขยีน วนั-เดอืน-ปีเกดิ-ปีตาย ของผู้

ตายไว้ใต้ภาพถ่ายนัน้  (“ เกดิ ” ใช้ว่า ชาตะ และ “ ตาย ” ใช้ว่า มตะ หรือ มรณะ) ต้ังกรอบภาพ 

ถ่ายบนขาตั้งไว้ทางด้านเท้าของศพ

   - ผูต้ายเป็นข้าราชการ ให้น�าเครือ่งแบบทีติ่ดเคร่ืองหมายยศ เรียบร้อยแล้ว

ตั้งไว้เบื้องหน้าศพ (ด้านเท้าของศพ)  โดยใช้โต๊ะขนาดเล็กรองรับให้สูงพอสมควร
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   - วางเครื่องราชอิสริยาภรณ์-เหรียญตรา (ถ้ามี) ติดกับหมอนรอง โดยใส่

วางบนพานหรือโตกแล้ว  ตั้งวางไว้เบื้องหน้าที่ตั้งศพ  โดยใช้โต๊ะขนาดเล็กรองรับให้สูง 

พอสมควร

   - ก�าหนดการสวดพระอภธิรรม ๓ คนื ๕ คนื ๗ คนื หรือ ๙ คนื แล้วแต่เจ้าภาพ

   - เครื่องไทยธรรมส�าหรับถวายพระสงฆ์คืนละ ๔ ชุด

   - ผ้าบังสุกุลคืนละ ๔ ผืน

 หมายเหตุ 

  ๑. ศพทีส่มเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงรบัไว้ในพระบรมราชานเุคราะห์ จะได้รบั 

พระราชทาน พระพิธีธรรม ในพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม

  ๒. ยานพาหนะรับ-ส่งพระพิธีธรรม, การจัดเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมและ 

ค่าใช้จ่ายในห้วงการบ�าเพ็ญพระราชกุศล ฯ น้ี ส�านักพระราชวังจะเป็นฝ่ายด�าเนินการ

เองทั้งหมด

  การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

เวลา ๑๙.๐๐ น.  -  พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมพร้อม, ผู้ร่วมพิธีพร้อม

       -  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  จุดธูปเทียนที่หน้า 

         ตู้พระธรรมและจุดธูป เทียน หน้าศพ

       -  พิธีกรอาราธนาศีล

       -  พระสงฆ์ให้ศีล,  ผู้ร่วมพิธีรับศีล  

       -  พิธีกรอาราธนาธรรม  (บางวัดหรือบางแห่งอาจไม่มีการ 

         อาราธนาธรรม  ให้พิธีกรเรียนถาม พระสงฆ์ก่อนการปฏิบัติ)

       -  พระสงฆ์สวดพระอภธิรรม  ๔ จบ หรือตามนยิมของท้องถิน่นัน้ ๆ  

       -  เจ้าหน้าที่ เข้าเทียบเครื่องไทยธรรม

       -  ประธานฯ และผู้ร่วมพิธี  ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

       -  เจ้าหน้าที่ลาดผ้าภูษาโยง

       -  ประธานฯ และผู้ร่วมพิธี ทอดผ้าบังสุกุล

       -  พระสงฆ์  พิจารณาผ้าบังสุกุล

       -  พระสงฆ์อนุโมทนา
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       -  ประธานฯ กรวดน�้า-รับพร

       -  ประธานฯ  กราบพระรัตนตรัย  และน้อมไหว้พระสงฆ์

       -  พระสงฆ์ กลับ 

       -  เสร็จพิธีฯ

  พิธีสวดพระอภิธรรม (พิธีหลวง)

  - พระพิธีธรรมขึ้นนั่งบนอาสน์สงฆ์เรียบร้อยแล้ว 

  - เจ้าหน้าที่ศุภรัตน์ถวายน�้าดื่ม

  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่เครื่องกระบะมุกแล้วกราบ ๓ ครั้ง

   (ธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาและเครื่องทองน้อยหน้าศพไม่ต้องจุด) 

  - พระพิธีธรรมเริ่มสวด (ไม่ต้องรับศีล) 

  - พระพิธีธรรมสวดจบ

  - ยกเครื่องกระบะมุกออก

  - ลาดผ้าภูษาโยง

  - ประธานฯ ทอดผ้าบังสุกุลพระราชทาน

  - พระสงฆ์อนุโมทนา

  - ประธานฯ กรวดน�้า เสร็จพิธี

 หมายเหตุ 

  ๑. ศพทีอ่ยูใ่นพระบรมราชานเุคราะห์ (๓ วัน หรอื ๗ วนั) เป็นหน้าทีข่องกอง

พระราชพิธี ส�านักพระราชวัง เป็นผู้ด�าเนินการทุกอย่าง

   ๒. หากเจ้าภาพจะจัดเครื่องไทยธรรม, ดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัย 

ถวายเพิ่มเติมก็ได้ 

   ๓. เมือ่ครบก�าหนดในพระบรมราชานเุคราะห์แล้ว  กป็ฏบิตัติามปกตเิหมอืน

พิธีสวดพระ อภิธรรมทั่วไป

 พิธีบรรจุศพ

  การเตรียมการ

  - ลูกดินขาว-ด�า ตามจ�านวนของผู้ที่มาร่วมพิธี

  - ช่อดอกกุหลาบ  ตามจ�านวนของผู้ที่มาร่วมพิธี
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   - ผ้าบังสุกุล ๑ ผืน

   - แจกันจัดดอกไม้เรียบร้อย ๑ คู่  

   - กระถางธูป ๑ ใบ  ปักธูป ๑ ดอก

  การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

  -  หลังจากเสร็จจากการสวดพระอภิธรรมในคืนสุดท้ายแล้ว

  -  ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุลหน้าหีบศพ

  -  พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

  -  ประธานฯ ประกอบพธีิบรรจุศพ  โดยวางลกูดินขาว-ด�า และดอกกหุลาบลงใน 

    พานรองรับหน้าหีบศพ

  -  ผูร่้วมพธิเีข้าร่วมวางลกูดนิขาว-ด�าและดอกกหุลาบ ประกอบพิธบีรรจุศพ 

    ตามล�าดับ เสร็จแล้ว

  -  นิมนต์พระสงฆ์  ๑ รูป  เดินจูงศพไปยังสถานที่บรรจุศพ ญาติ ๆ  เดินตาม

  -  เจ้าหน้าที่น�าหีบศพบรรจุเข้าไปในช่องส�าหรับบรรจุศพ

  -  เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุลที่ปากหีบศพ

  -  พระสงฆ์ พิจารณาผ้าบังสุกุล 

  -  ญาติ ๆ  น�าลูกดินขาว-ด�า และดอกไม้วางที่หีบศพ 

  -  เจ้าหน้าทีน่�าแผ่นป้ายจารกึข้อความ ชาตะ และ มรณะ มาวางปิดช่องบรรจุ 

    และฉาบปูนปิดเสร็จแล้วต้ังแจกันดอกไม้ ๑ คู่ และกระถางธูป ๑ ใบ  

    เพื่อท�าการบูชาศพ

  -  เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีจุดธูปไหว้ศพปักที่กระถางธูปคนละ ๑ ดอก 

  -  เสร็จพิธี

 การบ�าเพ็ญกุศลเนื่องในการฌาปนกิจศพ หรือพระราชทานเพลิงศพ

  การสวดพระอภิธรรม  

   การเตรียมการ

  -  เชิญศพขึน้ตัง้บนศาลาบ�าเพญ็กุศลก่อนวนัฌาปนกจิศพหรอืพระราชทาน 

    เพลิงศพ ๑ วัน
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  -  จัดดอกไม้ประดับหน้าหีบศพและจัดเคร่ืองต้ังหน้าศพ  เช่นเดียวกับพิธี 

     สวดพระอภิธรรมครั้งแรก

   -  จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม ๔ ชุด และผ้าบังสุกุล ๔ ผืน

   -  นิมนต์พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ๑ คืน

  การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)  

   -  การปฏิบัติเช่นเดียวกับพิธีสวดพระอภิธรรมตามปกติ

 การแสดงพระธรรมเทศนา,สวดพระพุทธมนต์ และมาติกาบังสุกุล

  การเตรียมการ

  - นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ รูป

  - นิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ๑๐ รูป

  - กัณฑ์เทศน์ส�าหรับถวายพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 

  - เครื่องไทยธรรมส�าหรับถวายพระสวดพระพุทธมนต์ ๑๐ ชุด

  - ผ้าบังสุกุล ๑๐ ผืน

  การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

เวลา ๐๙.๓๐ น.  -  นิมนต์พระเทศน์ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์

       -  เจ้าภาพจุดธปูเทียนบูชาพระรตันตรยั กราบ ๓ ครัง้, จดุเทยีนส่องธรรม 

          และไหว้ ๑ ครั้ง,และจุดธูปเทียนที่หน้าหีบศพ

       -  พิธีกรอาราธนาศีล

       -  พระสงฆ์ให้ศีล  ผู้ร่วมพิธีรับศีล

       -  พิธีกรอาราธนาธรรม

       -  พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จบแล้วอนุโมทนา

       -  เจ้าภาพกรวดน�้า-รับพร

       -  เจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์แด่พระเทศก์

เวลา ๑๐.๓๐ น.  -  นิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์

       -  พิธีกร  อาราธนาพระปริตร 

       -  พระสงฆ์  สวดพระพุทธมนต์
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       -  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

       -  พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล

       -  ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

       -  ทอดผ้าบังสุกุล ๑๐ ผืน

       -  พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

       -  พระสงฆ์ อนุโมทนา

       -  เจ้าภาพ   กรวดน�้า-รับพร

       -  เสร็จพิธี

 พิธีฌาปนกิจศพ

  การเตรียมการ

  -  นิมนต์พระสงฆ์น�าศพเวียนเมรุ ๑ รูป

  -  นิมนต์พระสงฆ์สวดหน้าไฟ ๔ รูป

  -  นิมนต์พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล  ตามจ�านวนผ้าที่จะทอด

  -  ผ้าบังสุกุลตามจ�านวนของผู้ทอด

  -  ดอกไม้จันทน์

  -  หนังสือหรือของช�าร่วย

  การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

  -  เคลือ่นศพเวยีนเมร ุ๓ รอบ  ( พระสงฆ์น�า ๑ รปู หรอืมากกว่ากไ็ด้ )

  -  เชิญศพขึ้นประดิษฐานบนจิตกาธาน 

  -  ประธาน  และผู้ร่วมพิธีพร้อม

  -  แถวกองทหารเกียรติยศเข้าท่ีพร้อมหน้าเมรุ  (กรณีที่เป็นศพที่ต้องจัด 

    กองเกียรติยศ)

  -  พิธีกร  เชิญแขกผู้ใหญ่ ทอดผ้าบังสุกุล โดยจัดล�าดับจากผู้มีอาวุโสน้อย 

     ไปหาผูม้อีาวโุสมาก นมินต์พระสงฆ์ขึน้พจิารณาผ้าบงัสกุลุควบคูก่นัไปกบั 

    แขกผู้ใหญ่ตามล�าดับ โดยจัดล�าดับ จากพระสงฆ์ที่มีอาวุโสน้อยไปหา 

    พระสงฆ์ที่มีอาวุโสมากเช่นเดียวกัน
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  -  พิธีกร อ่านประวัติและค�าไว้อาลัย  จบแล้วเชิญยืนไว้อาลัย (หากเป็นศพ 
    ที่มีกองทหารเกียรติยศ ไม่ต้องเชิญยืนไว้อาลัย)
   -  ประธานฯ  ทอดผ้าบังสุกุล
   -  พระสงฆ์   พิจารณาผ้าบังสุกุล
   -  ประธานฯ  วางกระทงดอกไม้  (เครื่องขมา)
   -  เป่าแตรนอน  ๑  จบ (กรณีจัดกองทหารเกียรติยศ)
   -  ประธานฯ  ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ  (จุดดอกไม้จันทน์ วางลงที ่
      กลางฐานฟืนใต้หีบศพ)
   -  เป่าแตรเคารพ  ๑ จบ (กรณีจัดกองทหารเกียรติยศ)
   -  พิธีกร นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ก่อน (กรณีมีพระสงฆ์ 
     มาร่วมงาน) แล้วเชิญผู้ร่วมพิธีขึ้นวางดอกไม้จันทน์ตามล�าดับ
   -  เสร็จพิธี

 พิธีพระราชทานเพลิงศพ
  การเตรียมการ
           -  การเตรียมการทั่วไปเหมือนพิธีฌาปนกิจศพ
  -  จดัโต๊ะตวัสงูปผู้าขาว ๑ ตัว ตัง้ไว้ด้านศรีษะของศพ  ส�าหรับวางโคมไฟหลวง 
     และเครือ่งขมาศพ  และจดัโคมไฟส�าหรบัต่อเพลงิพระราชทานจากพนกังาน 
      พระราชพธิ ี น�าไปรกัษาไว้เพือ่ใช้ในวาระสดุท้ายของพธิพีระราชทานเพลิงศพ 

  การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)
  -  ประธาน และผู้ร่วมพิธีพร้อม
  -  แถวกองเกียรติยศเข้าที่พร ้อมหน้าเมรุ  (กรณีท่ีเป ็นศพท่ีต้องจัด 
    ทหารกองเกียรติยศ)
  -  พิธีกร เชิญแขกผู้ใหญ่ ทอดผ้าบังสุกุล โดยจัดล�าดับจากผู้มีอาวุโสน้อย 
      ไปหาผูม้อีาวโุสมาก และนมินต์พระสงฆ์ ขึน้พจิารณาผ้าบังสกุลุควบคูก่นัไป 
    กบัแขกผูใ้หญ่ ตามล�าดบั  โดยจดัล�าดบัจากพระสงฆ์ทีม่อีาวโุสน้อยไปหาทีม่ ี
    อาวุโสมากเช่นเดียวกัน 
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  -  พิธีกร  อ่านหมายรับสั่ง
   -  ผู้แทนเจ้าภาพ หรือพิธีกร  อ่านส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
   -  พิธีกร  อ่านประวัติและค�าไว้อาลัย  เชิญยืนไว้อาลัย  (หากเป็นศพท่ีมี
ทหารกองเกียรติยศไม่ต้องเชิญยืนไว้อาลัย)
   -  ประธาน ฯ ทอดผ้าบังสุกุล
   -  พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
   -  ประธานฯ หันหน้าไปยังทิศท่ีสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวฯ ประทับฯ 
ถวายค�านับ ๑ ครั้ ง  วางกระทงข ้าวตอกและกระทงดอกไม ้  ( เค ร่ืองขมา)  
ที่ฐานฟืนหน้าหีบศพ ท�าความเคารพศพ ๑ ครั้ง
 - เป่าแตรนอน  ๑ จบ (กรณีจัดทหารกองเกียรติยศ)
 - ประธานฯ  จุดดอกไม้จันทน์พระราชทาน ที่เพลิงหลวง  แล้ววางที่กลางฐาน
ฟืนใต้หบีศพและรบัดอกไม้จนัทน์ส�าหรบัประธานฯ  วางลงทีฐ่านฟ้ืนใต้หบีศพนัน้ (โดย
ไม่วางทับหรือ เทียบเทียมดอกไม้จันทน์พระราชทาน )
 -  เป่าแตรค�านับ  ๑  จบ  (กรณีจัดกองทหารเกียรติยศ)
 - ประธานฯ  ถวายค�านบัไปยงัทศิทีส่มเด็จพระเจ้าอยูห่วัประทบั ฯ อกี  ๑ ครัง้ 
แล้วลงจากเมรุ
 - พธิกีร นมินต์พระสงฆ์ขึน้วางดอกไม้จนัทน์ก่อน (กรณมีพีระสงฆ์มาร่วมงาน) 
แล้วเชิญผู้ร่วมพิธีขึ้นวางดอกไม้จันทน์ตามล�าดับ 
 - เสร็จพิธี 
 การเก็บอัฐิ
 เมือ่การฌาปนกจิเสรจ็แล้ว  การเกบ็อัฐิ  บางรายเก็บในตอนเยน็ของวนัเผาเลย  
ทั้งนี้ เพื่อจะท�าบุญอัฐิให้เสร็จในคราวเดียวกัน  โดยเก็บอัฐิในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. 
แล้วน�าไปตัง้บ�าเพญ็กศุลเช่นเดยีวกบัพธิก่ีอนเผาในคนืวนันัน้ เวลาประมาณ  ๒๐.๐๐ น. 
นมินต์พระสงฆ์สวดพระพทุธมนต์  รุง่ขึน้ถวายภตัตาหารเช้า  แล้วน�าอฐัไิปบรรจหุรอืน�า
กลับไปเก็บไว้ที่บ้าน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีฯ  แต่ส่วนมากจะเก็บอัฐิในวันรุ่งขึ้นเช่นเดียว
กับพิธีทางราชการ ส�าหรับชนบทบางท้องท่ี นิยมเก็บในวันท่ี ๗ จากวันเผา แล้วน�าไป
บ�าเพ็ญกุศลดังกล่าวมา
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 การเดินสามหาบ

 การเดินสามหาบ ก็คือพิธีเก็บอัฐินั่นเองแต่เป็นพิธีเก็บอัฐิแบบเต็มหรือ 

แบบพิเศษซึ่งก็มีอยู่หลายแบบ ที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ

 รุง่ขึน้เช้า  เจ้าภาพไปเกบ็อฐั ิ เตรยีมเคร่ืองบชูาและเคร่ืองสามหาบไปด้วย  คอื

เครือ่งทองน้อย (ธปู ๑ เทยีน ๑ ใส่เชงิเทยีนเลก็ และดอกไม้ท�าเป็น ๓ พุ่ม) ๑ ที,่ สุหร่าย 

(ขวดโปรยน�้า) ใส่น�้าอบไทย ๑ ขวด พานใส่เงิน (เศษสตางค์) ๑ พาน  และโกศหรือผ้า

ขาวที่จะใส่อัฐิ  ของเหล่านี้ วางไว้ตรงข้างศีรษะอัฐิ

 เมื่อพร้อมกันแล้ว  ก็ตั้งต้นเดินสามหาบ  คือ มีของไปถวายและเลี้ยงพระสงฆ์  

๓  ชุด  ชุดที่ ๑ มีไตรครอง  (เป็นประเภทเครื่องนุ่งห่ม) ชุดที่ ๒ มีส�ารับคาว ๑ หวาน ๑  

(เป็นประเภทเครือ่งกนิ) ชดุที ่๓ มหีม้อข้าว  เตาไฟ  (เป็นประเภทเครือ่งใช้) หรอืจะจดัสามหาบ 

อีกแบบหนึ่งก็ได้  คือจัดให้มีหม้อข้าว พริก หอม กระเทียมฯลฯ อยู่ในสาแหรกข้างหนึ่ง

มีของคาวและของหวานอยู่ในสาแหรกข้างหนึ่ง และจัดให้เหมือนกันอย่างนี้

 สามหาบ  จดัให้บุตรและหลาน หรอืเครอืญาต ิ๓ คน  เป็นผูห้าบคนละหาบหรอื

สามหาบอกีแบบหนึง่ จัดคนขึน้ ๙ คน แบ่งเป็นชดุละ ๓ คน  รวม ๓ ชดุ ชดุหนึง่ ๆ  มดัีงนี้  

คอื ถอืไตร ๑ คน, ถอืจาน  ช้อนส้อม และแก้วน�า้ ๑ คน, หาบส�ารบัคาวและหวาน ๑ คน  

เดินเวียน เมรุคนละหรือชุดละ ๓ รอบ  เวลาเดินให้ใช้เสียงกู่กันตามวิธีชาวป่า  เรียกกัน

ว่า “ วู้ ๆ  ๆ  ” คนละ ๓ ครั้ง แล้วจึงน�าเครื่องสามหาบขึ้นตั้งยังอาสน์สงฆ์

 เมื่อเดินสามหาบแล้ว  ก็ข้ึนไปเก็บอัฐิแล้วคลุมด้วยผ้าขาว  วางผ้าไตร ๓ ไตร

บนผ้าคลุมอัฐินั้น  นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นไปพิจารณาผ้าบังสุกุล  จากนั้นจึงเปิดผ้าคลุมออก  

พรมน�้าอบและเก็บอัฐิใส่ที่ที่เตรียมไว้  แล้ววางอัฐิที่เก็บแล้วบนพาน  ส่วนเถ้าถ่านคือ

อังคาร ให้รวบรวมใส่ผ้าขาวท่ีรองนั้นรวบชายข้ึน  แล้วห่อใส่ในท่ีใส่อังคารท่ีเตรียมไป  

แล้วเชิญอัฐิและอังคารกลับลงมาตั้งยังท่ีท�าบุญ  เล้ียงพระสามหาบ  และบังสุกุลแล้ว 

ก็เป็นอันเสร็จงานฯ หรือถ้าไม่มี ๓ หาบ  ก็เก็บอัฐิและอังคารแล้วบังสุกุล  ณ  ที่นั้นเป็น

อันเสรจ็พธิฯี ตอนท่ีลงจากเมรแุล้ว  เมือ่กลบัไปขึน้บนัไดทีบ้่าน  เจ้าภาพโปรยเศษสตางค์

เป็นการให้ทานด้วย
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 แปรธาตุ

 ประเพณีเกี่ยวกับการเก็บอัฐิมีอยู่ว่า  เมื่อถึงเวลาเก็บอัฐิ  จะเป็นในวันเผาหรือ

ในวันรุ่งขึ้น หรือ ๓ วัน ๗ วัน หลังจากเผาเสร็จก็ตาม  ครั้งแรกให้ท�ากองกระดูกให้เป็น

รูปคนนอนหงาย  หันศีรษะไปทางทิศตะวันตก สมมติว่าตาย  แล้วนิมนต์พระสงฆ์มา

พิจารณาบังสุกุล  ตอนนี้เรียกว่า “ บังสุกุลตาย”  มีผ้าทอดก็ได้ หรือไม่มีก็ได้ พระสงฆ์ 

จะพิจารณาว่า “อะนิจจา วะตะ สังขารา  อุปปาทะวะยะธัมมิโน อุปปัชชิตตะวา  

นิรุชฌันติ  เตสัง  วูปะสะโม  สุโข ” เมื่อพระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลจบแล้ว  ก็ให้แปรรูป

อัฐินั้นใหม่  เป็นรูปคนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก  สมมติว่าเกิด  นิมนต์พระสงฆ์

พิจารณาบังสุกุลอีกครั้งหนึ่ง  คราวนี้เรียกว่า “บังสุกุลเป็น” พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุล

ว่า “อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ  นิรัตถังวะ  

กะลิงคะรัง ” แล้วท�าการเก็บอัฐิ

 เม่ือเก็บอัฐิตามต้องการแล้ว  อัฐิท่ีเหลือ รวมทั้งเถ้าถ่านให้รวบรวมไปบรรจุ  

ลอยแม่น�้าหรือฝังในที่เหมาะสมต่อไป

 ท�าบุญอัฐิ (ออกทุกข์)

 เมือ่เกบ็อัฐิตอนเช้าและน�าอฐิัไปถึงบ้านแล้ว  จะท�าบญุในวนันัน้ทเีดียว  หรอืจะพกั 

๓ วัน หรือ ๗ วัน จึงท�าบุญอัฐิก็ได ้  โดยนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  

ถวายภัตตาหาร และบังสุกุล มีการตั้งบาตรน�้ามนต์  วงสายสิญจน์  ถือเป็นการท�าบุญ

เรือนให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่ข้างหลัง (ออกทุกข์) เจ้าภาพแต่งกายด้วยเส้ือผ้าสีต่าง ๆ 

จากสีขาว-ด�าได้

 พิธีลอยอังคาร

 การลอยอังคาร  ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นลอยอังคารมาต้ังแต ่

ในสมัยใด เป็นแต่เพียงสันนิษฐานว่าพิธีนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดียซึ่งนับถือ

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ความมุ่งหมายก็เพื่อให้ผู้ล่วงลับไปแล้วมีความร่มเย็นเป็นสุข  

แม้เกิดในภพใด ๆ  ขอให้อยู่เป็นสุข เหมือนน�้าที่มีแต่ความชุ่มเย็น
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  การเตรียมการ

   ๑. ของใช้ส�าหรับบูชาแม่ย่านางเรือ

     - ดอกไม้สด ๑ ก�า หรือพวงมาลัย  ๑ พวง 

     - ธูป ๙ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม 

     - พานเล็ก ๑ ใบ ( ใส่ดอกไม้ธูปเทียน ขณะบูชาแม่ย่านางเรือ ) 

     - เชือก ๑ เส้น ( ส�าหรับมัดธูป ดอกไม้ที่เสาหัวเรือ )

   ๒. ของใช้ส�าหรับบูชาเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร

     - กระทงดอกไม้ ๗ สี ๑ กระทง

     - ธูป ๗ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม 

     - พานโตก (ขนาดกลาง) ๑ ใบ ส�าหรับวางกระทงดอกไม้ ๗ สี 

  ๓. ของใช้ส�าหรับไหว้อังคารบนเรือ 

     - ลุ้งใส่อังคาร และผ้าขาวส�าหรับห่อลุ้ง 

     - ดอกไม้โปรย ๑ พาน (ส�าหรับผู้ร่วมพิธีโรยบนอังคาร) 

     - น�้าอบไทย ๑ ขวด 

     - ดอกกุหลาบเท่าจ�านวนผู้ร่วมพิธี 

     - ธูปเทียนเครื่องทองน้อย ๑ ชุด (หรือธูป ๑ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท  

      ๑ เล่ม   พร้อมกระถางธูปเชิงเทียน ๑ ชุด) 

     - สายสิญจน์ ๑ ม้วน 

     - พานโตกขนาดกลาง (รองลุ้งอังคาร) ๑ ใบ 

     - พานก้นตื้น ( ใส่เงินเหรียญ ) ๑ ใบ
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   การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

     การบูชาแม่ย่านางเรือ

     - คณะญาติน�าอังคารไปสู่ท่าเทียบเรือ

     - พิธีกรน�าประธานในพิธี ( ญาติอาวุโส ) ลงเรือก่อน นอกนั้น

       รอบนท่าเทียบเรือ  

     - ประธานฯ น�าดอกไม้ธปูเทียน ( ใส่รวมในพาน จดุบชูาแม่ย่านางทีห่วัเรอื )   

      กล่าวบูชาและขออนุญาตแม่ย่านางเรือน�าอัฐิและอังคารลงเรือ

     - คณะญาติน�าอังคารลงเรือ

     - ออกเรือไปยังจุดที่จะลอยอังคาร

     การไหว้อังคารบนเรือก่อนท�าพิธีลอยลงน�้า

     - เมื่อเรือแล่นถึงจุดหมายแล้วให้หยุดเรือลอยล�า

     - พิธีกรเปิดลุ้งอังคารจัดเครื่องไหว้อังคารให้ประธานฯ 

     - ประธานฯ จุดธูปเทียนไหว้อังคาร สรงด้วยน�้าอบไทย  โรยดอกมะลิ   

      กลีบกุหลาบดอกไม้อื่น ๆ  

     - คณะญาติไหว้อังคารต่อจากประธานฯ

     - เมื่อทุกคนไหว้อังคารเสร็จแล้วพิธีกรห่อลุ้งอังคารด้วยผ้าขาว รวบมัด 

      ด้วยสายสิญจน์ท�าเป็นจุก ข้างบนแล้วสวมพวงมาลัย

     - พิธีกรแจกดอกกุหลาบให้คณะญาติคนละ ๑ ดอก

     การบูชาเจ้าแม่นที ท้าวสีทันดร

     - พิธีกรจัดเครื่องบูชาเจ้าแม่นที – ท้าวสีทันดรให้ประธานฯ 

     - ประธานฯ จุดเทียน ๑ เล่ม และธปู ๗ ดอก ท่ีกระทงดอกไม้ ๗ สี  กล่าวบชูา 

      และกล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นทีสีทันดร 
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     วิธีลอย

     - เมื่อกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร เสร็จแล้ว 

      พิธีกรเชิญทุกคนยืนขึ้น ไว้อาลัยประมาณ ๑ นาที

     - ประธานฯ โยนเงินเหรียญ (ตามสมควร) ลงทะเล  เพ่ือซ้ือท่ี 

      ตามธรรมเนียม แล ้วลงบันไดเรือ ทางกาบซ ้าย ลอยกระทง 

      ดอกไม้  ๗ สี โดยใช้มือประคองค่อย ๆ วางบนผิวน�้าโดยให้ผู้ร่วมพิธี  

      ทุกคนถือสายสิญจน์ด้วย

     -   หากกาบเรอืสงูจากผวิน�า้มากเกนิไป และไม่มบีนัไดลงเรอื ให้ใช้สายสิญจน์ 

      ท�าเป็นสาแหรก  ๔ สาย  จ�านวน ๒ สาแหรก คือใส่กระทงดอกไม้ ๗ สี  

      ๑ สาแหรกและใส่ห่อลุ้งอังคาร ๑ สาแหรก หย่อนลงไป(ห้ามโยน) 

     - เมื่อห่อลุ้งอังคารลงสู่ผิวน�้าแล้วให้โรยดอกกุหลาบ  ธูปเทียนตามลงไป 

      และสิ่งของส�าหรับไหว้บูชาที่เหลือทั้งหมดให้โรยตามลงไปด้วย

     - เรือวนซ้าย ๓ รอบ

     - เสร็จพิธี 
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๗.   พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 พระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทาน 

แก ่ ก ระทรว ง  ทบวง   ก รม  อ งค ์ ก า ร  ส โมสร  คณะบุ คคลหรื อ เ อกชน  

ซึง่ขอพระราชทานผ้าพระกฐินเพือ่น�าไปถวาย ณ  พระอารามหลวง  พระอารามใดพระ

อารามหนึง่ นอกเหนอืจากพระอารามหลวงท่ีโปรดเกล้าฯ ให้สงวนไว้มใิห้มกีารจองกฐิน  

๑๖ พระอาราม 

 การเตรียมการ

  - ท�าหนงัสอืขอจองวดัทีจ่ะขอพระราชทานผ้าพระกฐินน�าไปถวายถงึกรมการ

ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

  - ตดิต่อขอรบัผ้าพระกฐนิพร้อมบรวิารจากกรมการศาสนา  กระทรวงวฒันธรรม

  - น�าองค์พระกฐินไปตั้งที่วัดให้เรียบร้อย

  - ด้านหน้าพระอโุบสถจดัโต๊ะหมูบู่ชาส�าหรบัตัง้พระบรมฉายาลักษณ์พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พร้อมเครือ่งตัง้และเครือ่งสกัการะ (ธปูเทียนแพและกรวยกระทง

ดอกไม้สด ๑ ชุด)

  - บริวารกฐินเพิ่มเติมและปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระราชทานกุศล

  - ภายในพระอุโบสถปกตเิป็นหน้าท่ีของวดัจดัโต๊ะหมูบ่ชูาพร้อมเครือ่งตัง้ตาม

ความเหมาะสม

 การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

๐๙.๐๐ น. - ตั้งองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ  

๑๓.๓๐ น. - ผูร่้วมพธิพีร้อม ณ ภายในพระอโุบสถและบรเิวณทีจั่ดรบัรองภายนอกพระอโุบสถ

   - พระสงฆ์พร้อมบนอาสน์สงฆ์

๑๓.๕๐ น. - คณะกรรมการ พร้อมทีด้่านหน้าพระอโุบสถ รอให้การต้อนรบัประธานในพธิี

   - วงดุริยางค์เตรียมพร้อมที่ด้านหน้าพระอุโบสถ

๑๔.๐๐ น. - ประธานในพิธี   เดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธี ฯ

   - คณะกรรมการ  ให้การต้อนรับ 
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   - ประธาน ฯ  ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ ์สมเ ด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ เปิดกรวยดอกไม้สด วางไว้ด้านข้าง 

พานธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ อีกครั้งหนึ่ง

   - ประธาน ฯ ยื่นมือทั้งสองข้างออกไปยกผ้าพระกฐินจากพานแว่นฟ้าบน

โต๊ะหมู่บูชา (อุ้มประคองระหว่างแขน) แล้วยืนตรงอยู่ที่เดิม

   - วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (จบ)

   - ประธาน ฯ ถวายความเคารพ  อุ้มประคองผ้าพระกฐิน เข้าสู่ภายในพระ

อุโบสถ แล้ว วางผ้าพระกฐินพระราชทาน บนพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์

   - ประธานฯ จดุธปูเทียนบูชาพระพทุธปฏิมาประธาน ทีโ่ต๊ะหมูบ่ชูา  กราบ ๓ หน 

แล้วไปที่ด้านหน้าอาสน์สงฆ์ หยิบผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธาน  ที่วางอยู่บนผ้า 

พระกฐินพระราชทานส่งให้ไวยาวัจกร น�าไปห่มพระพุทธปฏิมาประธาน

   - ประธานฯ ยกผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นประคองระหว่างแขน   

ประนมมือ หันหน้าไปทางพระพุทธปฏิมาประธาน  ตั้ง  “นะโม ฯ ”  ๓  จบ  หันหน้าไป

ทางพระสงฆ์ กล่าวค�าถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (ค�าถวายผ้าพระกฐินติดอยู่บนผ้า

พระกฐินพระราชทาน) ดังนี้ 

   “ พระกฐินพระราชทาน  กบัท้ังผ้าอานิสงส์บรวิารทัง้ปวงนี ้ของสมเด็จพระเจ้า

อยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู ้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปร

ด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้...................(ระบุนามหน่วย 

หรือบุคคล)................ น้อมน�ามาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  ซึ่งจ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส 

ในอาวาสวิหารนี้   ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานน้ี  กระท�ากฐินัตถารกิจ 

ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ” จบแล้วพระสงฆ์รับ “สาธุ”  พร้อมกัน

   - ประธาน ฯ วางผ้าพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้า ยกประเคน 

พระสงฆ์รปูที ่๒ และประเคนเทียนปาตโิมกข์  ซ่ึงตัง้อยูด้่านขวาของพานแว่นฟ้า  กลบันัง่ที ่

   - พระสงฆ์กระท�าอปโลกนกรรม  และสวดญัตต ิ(ผูร่้วมพธิไีม่ต้องประนมมอื) 

จากนั้น พระสงฆ์องค์ครองออกไปครองผ้า  เสร็จแล้วเข้านั่งประจ�าที่

   - ประธานฯ ถวายเครือ่งบรวิารพระกฐนิพระราชทาน แด่พระสงฆ์องค์ครอง

ผ้าพระกฐินฯ 
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   - ผู้ร่วมพิธี ๒ คน ถวายผ้าไตร แด่พระคู่สวด ๒ รูป

   - ประธานฯ และผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ แถวหน้า

   - เจ้าหน้าท่ีอนุกรรมการฝ่ายการเงินและพิธีสงฆ์   อ่านค�าปวารณาถวาย

ปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงพระอาราม

   - ประธานฯ ประเคนใบปวารณาแก่เจ้าอาวาส  แล้วกลับนั่งที่ 

   - พระสงฆ์อนุโมทนา 

   - ประธานฯ กรวดน�้า-รับพร 

   - ประธานสงฆ์ ถวายอดิเรก (ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่)  

ประธาน ฯ และผู้ร่วมพิธี ฯ  ลดมือลง (ไม่ต้องประนมมือ)

   - ประธานฯ กราบพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา  และกราบลาพระสงฆ์

   - ประธานฯ มอบเครื่องอุปกรณ์และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน (ถ้ามี)

   - ประธานฯ  เดินทางกลับ

   - เสร็จพิธี ฯ

การแต่งกาย  - ประธานในพิธี ฯ    เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ถุงมือ

    - นายทหารสัญญาบัตร นายต�ารวจสัญญาบัตร ข้าราชการพลเรือน  

     สัญญาบัตร แต่งเครื่องแบบปกติขาว งดกระบี่ถุงมือ

    - นายทหารประทวน เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว

    - ประชาชน ชุดสุภาพ
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๘.   พิธีทอดกฐินราษฎร์

 กฐนิเป็นพระบรมพทุธานญุาตให้ภกิษผุูอ้ยูจ่�าพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาส

เดียวกัน ต้ังแต่ ๕ รูป ขึ้นไป ท�าการกรานกฐินในระยะเวลา ๑ เดือน ต้ังแต่แรม ๑ ค�่า 

เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒ หลังจากออกพรรษาแล้ว ภิกษุที่กรานกฐินแล้วย่อม

ได้รบัอานสิงส์ ๕ ประการ ตามพระวนิยั กฐินจงึจดัเป็นกาลทาน ทายกผูถ้วายย่อมได้รบั

บุญมาก ได้รับอานิสงส์มากเช่นเดียวกัน

 การเตรียมการ

  - จองวัดท่ีหน่วยงานประสงค์จะน�าผ้ากฐินไปถวายก่อนล่วงหน้า  ประมาณ 

๒ - ๓ เดือน  บางวัดที่มีผู้ศรัทธามาก  ต้องจองล่วงหน้าก่อนประมาณ ๑ ปี หรือหลายปี

  - จัดเตรียมผ้ากฐินและบริวารกฐิน

 การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

เวลา ๑๐.๐๐ น.  - ผู้ร่วมพิธีพร้อม  พระสงฆ์พร้อม

       - ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กราบ ๓ ครั้ง

       - ประธานฯ ถวายตาลปัตรแด่ประธานสงฆ์  แล้วกลับนั่งที่เดิม

       - ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล

       - พระสงฆ์ให้ศีล   ผู้ร่วมพิธีรับศีล

       - ศาสนพิธีกร น�าผ้ากฐินมอบให้ประธานฯ

       - ประธานฯ ยืน ณ จุดที่ก�าหนด  หยิบผ้าห่มพระประธานส่งให้

ไวยาวัจกร แล้วรับผ้ากฐิน

       - ศาสนพิธีกร  ยืนประคองผ้าฯ ประนมมือ หันหน้าไปทางพระพุทธ

ปฏิมาประธาน ตั้ง  นะโม  ๓ จบ  แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์  น�ากล่าวค�าถวายผ้ากฐิน

       - กล่าวค�าถวายผ้ากฐินจบแล้ว  น�าผ้ากฐินไปวางบนพานแว่นฟ้า 

ยกประเคนพระสงฆ์รูปที่ ๒ และประเคนเทียนปาติโมกข์  แล้วกลับมานั่งที่เดิม

       - พระสงฆ์กระท�าอปโลกนกรรม

       - ประธานฯ และผู ้ร่วมพิธีร่วมกันถวายบริวารกฐินแด่พระสงฆ ์

องค์ครองกฐิน
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       - ประธานฯ และผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์

       - ศาสนพธีิกรประกาศยอดเงนิถวายวดั  เพือ่บรูณปฏสิงัขรณ์เสนาสนะ

สงฆ์  เสร็จแล้วเชิญประธาน ฯ  ประเคนยอดเงินแก่เจ้าอาวาส

       - พระสงฆ์อนุโมทนา

       - ประธานฯ กรวดน�้า- รับพร

       - ประธานฯ กราบพระรัตนตรัย

       - เสร็จพิธี

เวลา ๑๑.๐๐ น.   - ประธานฯ และผู้ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

       - ประธานฯ มอบเคร่ืองอุปกรณ์การศึกษา, อุปกรณ์การกีฬาให้กับ

โรงเรียน (ถ้ามี)

การแต่งกาย   - ข้าราชการทหาร  เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว

     - ประชาชน ชุดสุภาพ
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ค�าถวายผ้ากฐิน

 นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,

 นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,

 นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,

 

 อิมัง  ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ  โน  

ภันเต, สงัโฆ, อมิงั  สะปะรวิารงั, กะฐนิะทสุสงั, ปะฏคิคณัหาตุ, ปะฏคิคะเหตตะวา  จะ,  

อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ 

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวายผ้ากฐิน,  พร้อมท้ัง

บริวารนี้, แด่พระสงฆ์,  ขอพระสงฆ์จงรับ, ซึ่งผ้ากฐิน, พร้อมทั้งบริวารนี้, ของข้าพเจ้า

ทั้งหลาย,  ครั้นรับแล้ว,  ขอจงกรานกฐิน,  ด้วยผ้าผืนนี้,  เพื่อประโยชน์,  เพื่อความสุข, 

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ 
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๙.   พิธีทอดผ้าป่า

 ผ้าป่า หมายถึงผ้าทีไ่ม่มีเจ้าของหวงแหน ทิง้อยูต่ามป่าบ้าง ตามป่าช้าบ้าง ตาม

ถนนหนทางหรือห้อยทิ้งอยู่ตามกิ่งไม้บ้าง 

 ประเพณีการทอดผ้าป่ากม็มีาแต่ครัง้พทุธกาล คอื ในขณะทีพ่ระพทุธเจ้ายงัมไิด้

ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้าน ทรงอนุญาตให้เที่ยวแสวงหา ”ผ้าบังสุกุล” 

คือ “ผ้าที่เปื้อนฝุ่น” หรือผ้าท่ีเขาห่อซากศพท้ิงไว้ตามป่าช้า เอามาซักฟอกท�าความ

สะอาด ท�าเป็นสังฆาฏิ จีวร หรือสบงนุ่งห่ม ต่อมาชาวบ้านปรารถนาจะบ�าเพ็ญกุศลให้

ต้องตามพระพุทธานุญาต จึงได้จัดผ้าที่สมควรแก่พระไปทอดท้ิงไว้ตามท่ีต่าง ๆ น่าจะ

เป็นด้วยเหตุนี้  จึงเรียกว่า “ ผ้าป่า ” การถวายผ้าป่าเป็นการกุศลที่ไม่เกี่ยวข้องกับวินัย

ของพระ ไม่มีก�าหนดเวลาเหมือนกฐิน สามารถถวายได้ตลอดเวลา  แต่ส่วนใหญ่นิยม

ทอดหลังจากออกพรรษาแล้ว ปัจจุบันชาวบ้านจัดหาผ้าส�าเร็จรูป พร้อมบริขารต่าง ๆ 

ไปถวายกันที่วัดได้เลย

 การทอดผ้าป่า  ไม่จ�ากัดเวลา จะถวายเวลาใดก็ได้ แต่ถ้าจะถวายร่วมกับการ

ถวายผ้ากฐินให้ถวายผ้ากฐินก่อน

 การเตรียมการ

  - จัดผ้าไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่ง เช่น สังฆาฏิ  จีวร สบง หรือทั้งไตรก็ได้

  - เครือ่งอปุโภคบรโิภคทีส่มควรแก่สมณบรโิภคตามความเหมาะสม  โดยบรรจุ

รวมกันในภาชนะเช่น ถังตักน�้า กระจาด  ปักกิ่งไม้ไว้และพาดผ้าไตรจีวรที่กิ่งไม้นั้น

  - ไทยธรรมส�าหรับถวายพระสงฆ์

 การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

  - พระสงฆ์ และผู้ร่วมพิธีพร้อม 

  - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง

  - พิธีกรอาราธนาศีล  

  - พระสงฆ์ให้ศีล   ผู้ร่วมพิธีรับศีล

  - ประธานฯ หรือ พิธีกรน�ากล่าวค�าถวายผ้าป่า

  - พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
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  - พิธีกร  ประกาศยอดเงินถวายวัด

  - ประธานฯ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ (ถ้ามี)

  - พระสงฆ์อนุโมทนา  

  - ประธานฯ กรวดน�้า  รับพร

  - เสร็จพิธี

ค�าถวายผ้าป่า

 นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,

 นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,

 นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,

 อิมานิ มะยัง  ภันเต,  ปังสุกูละจีวะรานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณ

ชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,   ภิกขุสังโฆ,   อิมานิ,   ปังสุกูละจีวะรานิ,   สะปะริวารานิ,  

ปะฏิคคัณหาตุ,   อัมหากัง,   ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ, สุขายะ.

  ข้าแต่พระภิกษสุงฆ์ผูเ้จรญิ,  ข้าพเจ้าท้ังหลาย,  ขอน้อมถวาย,  ผ้าบงัสกุลุจวีร, กบั

ทัง้ของบรวิารทัง้หลายเหล่านี,้  แด่พระภกิษสุงฆ์,  ขอพระภกิษสุงฆ์ จงรับ,  ผ้าบงัสุกลุจีวร, 

กบัทัง้ของบรวิารทัง้หลายเหล่านี,้  ของข้าพเจ้าทัง้หลาย,  เพ่ือประโยชน์, เพ่ือความสขุ, 

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ
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๑๐.   พิธีถวายสังฆทาน

 สังฆทาน คือทานท่ีถวายแก่สงฆ์ ไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จัดเป็น

ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มาก 

  การเตรียมการ

  - นิมนต์พระสงฆ์ไม่จ�ากัดจ�านวน แล้วแต่ศรัทธา

  - โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องตั้งครบชุด

  - อาสนะพระสงฆ์

  - เครือ่งสงัฆทาน ประกอบด้วยอาหารคาวหวานและของใช้อืน่ ๆ  ตามสมควร 

พร้อมดอกไม้ ธูป เทียน (ควรถวายก่อนเวลาเที่ยง)

  การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

  - เจ้าภาพผู้ถวายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ ๓ ครั้ง

  - พิธีกรอาราธนาศีล 

  - พระสงฆ์ให้ศีล

  - เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีรับศีล

  - พิธีกรน�ากล่าวถวายสังฆทาน  

  - เจ้าภาพถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ 

  - พระสงฆ์อนุโมทนา 

  - เจ้าภาพกรวดน�้า-รับพร 

  - เจ้าภาพ กราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง เป็นเสร็จพิธี 

ค�าถวายสังฆทาน

นะโม  ตัสสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,

นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,

นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,
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 อิมานิ,  มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ, 

สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ , ภัตตานิ, สะปะริวารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ,  

อัมหากังทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะฯ

     ข้าแต่พระสงฆ์ผูเ้จรญิ, ข้าพเจ้าท้ังหลาย, ขอน้อมถวาย, ภตัตาหาร, กบัทัง้ของ

บรวิารทัง้หลายเหล่านี,้ แด่พระภกิษสุงฆ์, ขอพระภกิษสุงฆ์, จงรับภตัตาหาร, กบัท้ังของ 

บรวิารทัง้หลายเหล่านี,้ ของข้าพเจ้าทัง้หลาย, เพ่ือประโยชน์, เพ่ือความสุข, แก่ข้าพเจ้า

ทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ
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๑๑.   พิธีวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา

  พิธีวันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา,และวันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษาและ 
วันอัฐมีบูชา
  การเตรียมการ
  - ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ
  - ดอกไม้ธูปเทียนหรือโคมไฟ (ส�าหรับผู้ใหญ่ใช้เวียนเทียน)

  การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)
  เมือ่ถงึก�าหนดเวลา ผูร่้วมพธิ ีพร้อม  ณ  บรเิวณทีก่�าหนด (ยนืเป็นแถวให้เหมาะสม
กบัสถานที)่  
  ประธานในพิธ ี - จดุธปูเทยีนบชูาพระรัตนตรัย กราบพระ  ถวายไทยธรรม  
แล้วกลับไปยืนหน้าแถว
  ศาสนพิธีกร  - นมินต์พระให้โอวาทโดยสงัเขป  เมือ่จบแล้ว  ผูร่้วมพิธีทัง้หมด 
เปล่งเสีย “สาธุ” พร้อมกัน  ศาสนพิธีกรน�าไหว้พระสวดมนต์
           อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา...
           อิติปิโส  ภะคะวา....สาวกขาโต...สุปะฏิปันโน.
           - น�ากล่าวค�าบูชา (กล่าว นโม  ๓  จบก่อน)
           - น�ากล่าวแผ่เมตตา
  สัตว์ท้ังหลายท่ีเป็นเพื่อนทุกข์  เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น  จง
เป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้
เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่างได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
  ค�าบูชาวันมาฆบูชา
  วันนี้เป็นวันมาฆบูชา  ตรงกับวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทรงแสดงโอวาท
ปาตโิมกข์  ในทีป่ระชมุสงฆ์  ๑,๒๕๐  รปู  ซึง่ประกอบด้วยองค์  ๔  คอื  ภกิษ ุ ๑,๒๕๐ รปู 
ที่มาประชุมกันนั้น  ล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งส้ิน ๑ ล้วนเป็นเอหิภิกษุ คือ ได้รับการ
อุปสมบทจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ๑ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ๑ วันนั้นเป็น
วันเพ็ญมาฆะ ๑ การประชุมอันอัศจรรย์อย่างนี้  ได้มีครั้งเดียวเท่านั้น
  บดันีเ้ราท้ังหลายมชีีวติมาถึงวนัมาฆบชูานี ้ ได้น้อมระลกึถงึพระพทุธเจ้าและ
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พระอรหันต์สาวกเหล่านั้น  จึงมาประชุมพร้อมกัน  ณ  ที่นี้  ถือเครื่องสักการะ  ท�ากาย
ของตนให้เป็นดจุภาชนะ  รองรบัเครือ่งสกัการะ  ระลึกถงึคณุพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์  
กระท�าประทักษิณปูชนียสถานแห่งนี้  ๓  รอบ  ท�าการบูชาด้วยเครื่องสักการะที่ถือไว้นี้  
ขอพระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์สาวกเหล่านัน้  แม้จะปรนิพิพานไปแล้ว  แต่ยงัด�ารงอยู่
โดยพระคณุทัง้หลายอนับัณฑิตพงึรูไ้ด้  โปรดได้รบัเครือ่งสกัการะ  ของข้าพเจ้าท้ังหลาย  
เพื่อประโยชน์  เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ
 ค�าบูชาวันวิสาขบูชา
  วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา  พระจันทร์เพ็ญโคจรผ่านดาววิสาขฤกษ์เป็นอภิลัก
ขิตกาล  ท่านก�าหนดว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติ  วันตรัสรู้  และวันเสด็จปรินิพพาน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้เป็นสรณะสูงสุดของเราทั้งหลาย  เราทั้งหลายมีชีวิตมา
ถึงวันวิสาขบูชานี้  อันพระคุณของพระองค์เตือนใจให้เกิดอุตสาหะ จึงมาพร้อมกัน  
ณ เบื้องหน้าปูชนียสถานแห่งนี้  ถือเครื่องสักการะมีธูปเทียน เป็นต้น  กระท�ากายของ
ตน ๆ  ให้เป็นดจุภาชนะ  รองรบัเครือ่งสกัการะ  จดัระลกึถึงคณุพระรตันตรยัเป็นอารมณ์  
กระท�าประทักษิณปูชนียสถานแห่งนี้  ๓  รอบ  ท�าการบูชาด้วยเครื่องสักการะที่ถือไว้นี้  
ขอพระพทุธเจ้าพระองค์นัน้  แม้เสดจ็ปรนิพิพานไปนานแล้ว  แต่ยงัด�ารงอยูโ่ดยพระคณุ
ทั้งหลายอันเป็นบัณฑิตพึงรู้ได้  โปรดได้รับเครื่องสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพ่ือ
ประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ
 ค�าบูชาวันอาสาฬหบูชา
   วันนี้วันอาสาฬหบูชา  เป็นวันคล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่มประกาศ
พระศาสนาขึ้นในโลก  ทรงแสดงพระธรรมจักรอันประเสริฐ  แก่พระเบญจวัคคีย์ 
และวันน้ันได้มีพระอรยิสงฆ์องค์แรกอบุตัขิึน้ในโลก  เป็นวนัทีพ่ระรตันตรยัสมบรูณ์ครบ
ทั้ง  ๓  ประการ
   บัดนี้เราทั้งหลายมีชีวิตมาถึงวันอาสาฬหบูชา  ซึ่งคล้ายวันอุบัติขึ้นของ 
พระสงฆ์รตันะ จงึมาพร้อมกนั  ณ  ท่ีน้ี ถือเคร่ืองสกัการะมธีปูเทียน เป็นต้น กระท�ากายของตน 
ให้เป็นดุจภาชนะ รองรับเครื่องสักการะ จักระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์  
กระท�าประทักษิณปูชนียสถานแห่งนี้  ๓  รอบ  ท�าการบูชาด้วยเครื่องสักการะที่ถือไว้นี้  
ขอพระพทุธเจ้าพระองค์นัน้กบัพระสงฆ์สาวก  แม้ปรินพิพานไปนานแล้ว  แต่ยงัด�ารงอยู่
โดยพระคุณทั้งหลายอันบัณฑิตพึงรู้ได้ โปรดได้รับเครื่องสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนานเทอญ
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 น�ากล่าวค�าอุทิศส่วนกุศล
   ขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้บ�าเพ็ญด้วยกายวาจาใจนี้  ถวายแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระประมุขของชาติไทย  ซ่ึงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและให้แก ่
ท่านผู้มีพระคุณ  มีมารดาบิดา  ครูอาจารย์  ตลอดจนท่านที่ได้ท�านุบ�ารุงประเทศชาติ  
ศาสนา  เป็นต้น
   จบแล้วเชิญประธานเดินน�าเวียนเทียนรอบปูชนียสถาน ประธาน ออกเดิน
น�าขบวนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถหรือปูชนียสถานนั้น ๆ  จนครบ ๓ รอบ  วางเครื่อง
สักการะ  ณ  ที่จัดเตรียมไว้แล้วตักบาตรพระสงฆ์ เสร็จพิธี

 หมายเหตุ
   - การประกอบพิธีบูชาทั้ง  ๓  วันจัดเหมือนกัน  จะต่างกันก็เฉพาะค�าบูชา
ใน วันนั้น ๆ  เท่านั้น
  - ค�าบชูาท่ีพมิพ์ในหนังสอืเล่มน้ี  เป็นภาษาไทยทีแ่ปลจากภาษาบาลีค�าต่อค�า  
หากจะย่อให้สั้นเอาเฉพาะใจความส�าคัญ  เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาประกอบพิธีก็ได้
  - การประกอบพธิใีห้ครบทกุขัน้ตอน  ต้องสวดมนต์สรรเสรญิคณุพระรตันตรยั
ทัง้ภาษาบาลแีละสวดท�านองสรภัญญะในภาษาไทย โดยประธานฯ จะน�าสวดหรอืจะให้
พิธีกรน�าสวดก็ได้
  - การประกอบพิธีจะท�าเวลาใดก็ได้ไม่มีข้อก�าหนด
  - ขณะเวียนเทียน  จะจุดธูปเทียนหรือไม่ก็ได้  ถ้าจุดจะต้องระมัดระวังทั้งใน
ขณะเดินและในขณะปักธูปเทียนหลังจากการเวียนเทียนด้วย เพราะอาจเกิดอันตราย
ต่อบุคคลข้างเคียงหรือสถานที่ได้

   - การประเคนเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์  ผู้ให้โอวาทจะประเคนถัดจาก

ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ กราบพระแล้ว หรือหลังจากเสร็จพิธีเวียนเทียนแล้ว

ก็ได้  ตามโอกาสและจังหวะที่จะอ�านวย และเหมาะสม



64ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

  การเตรียมการ  (นอกจากพิธีสงฆ์และเครื่องบวงสรวงสังเวย)

  - แผ่นศิลาฤกษ์ (ที่วางดวงฤกษ์เรียบร้อยแล้ว)  จ�านวน  ๑  หรือ  ๒  แผ่น

  - ไม้มงคล  ๙  ชนิด

  - ค้อนตอกไม้มงคล

  - อิฐ  เงิน  ทอง  นาก  อย่างละ  ๓  แผ่น  (รวม  ๙  แผ่น)

  - แป้งเจิม  ๑  ที่

  - ทองค�าเปลวปิดศิลาฤกษ์  ๓  แผ่น  พร้อมของทาปิดทอง

  - ทรายเสก  พอสมควร

  - น�้าพระพุทธมนต์  พอสมควร

  - ปูนผสม  พอสมควร

  - ข้าวตอกดอกไม้  พอสมควร

  - เหรียญเงินเหรียญทอง  พอสมควร

  - กล่องอัญมณี (พลอย  ๙  สี)  ๑  กล่อง

   การปฏิบัติ  (ล�าดับพิธี)

  พระสงฆ์    - ปิดทองแผ่นศิลาฤกษ์  พรมน�้าพระพุทธมนต์และโปรย 

            ทรายเสกที่หลุมศิลาฤกษ์ 

  ประธานในพิธี - ไปที่หลุมศิลาฤกษ์  เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ เจิมแผ่นอิฐ  

            เงิน  ทอง  นาก และไม้มงคล

           - ยนืหรอืนัง่หนัหน้าไปทางทศิทีเ่ป็นศรีของวนัประกอบพิธี

           - รับค้อนตอกไม้มงคล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  

            ดนตรีบรรเลง

           - เพลงมหาฤกษ์  พราหมณ์เป่าสังข์แกว่งบณัเฑาะว์  ล่ันฆ้อง 

           - รบัเกรยีงตกัปูนท่ีพธีิกรเตรยีมไว้  หยอดหลกัไม้มงคลจนครบ   

            ๙  ต้น

           - รับอิฐ  เงิน  ทอง  นาก  แล้ววางเป็นรูปวงกลมตาม

๑๒. พิธีวางศิลาฤกษ์
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ค�าแนะน�าของพิธีกร

        -  รบัเกรยีงตกัปนูทีพ่ธิกีรเตรียมไว้  หยอดบนแผ่นอฐิ  เงิน  ทอง  นาก 

จนครบทุกแผ่น

        -  รบัแผ่นศลิาฤกษ์ วางบนแผ่นอฐิ  เงนิ  ทอง  นาก  ให้ได้ศนูย์กลางพอดี

        -  วางกล่องอัญมณีที่หัวแผ่นศิลาฤกษ์

        -  โปรยข้าวตอกดอกไม้ลงบนแผ่นศิลาฤกษ์ตามสมควร

       ผู้เข้าร่วมพิธี   -  โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่หลุมศิลาฤกษ์จนหมด

        -  เสร็จพิธี

 หมายเหตุ

  บางครั้ง  พระสงฆ์จะเป็นผู้เจิม  ปิดทองแผ่นศิลาฤกษ์,  แผ่นอิฐ  เงิน  ทอง  

นาก  และไม้มงคลก่อนที่พิธีสงฆ์จะเริ่มขึ้น

ทิศที่เป็นศรีของวันประกอบพิธี

   อาทิตย์   ใต้
   จันทร์    ตะวันตกเฉียงใต้
   อังคาร   ตะวันตก
   พุธ     ตะวันตกเฉียงเหนือ
   พฤหัสบดี อีสาน
   ศุกร์     ตะวันออกเฉียงใต้
   เสาร์     เหนือ
   พุธ (กลางคืน) ตะวันออก
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๑๓. พิธีเปิดป้ายอาคารสถานที่

  การเตรียมการ

   - โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ (หมู่ ๕, ๗ หรือหมู่ ๙)

   - แป้งเจิม ๑ ที่ 

   - ทองค�าเปลว ๓ แผ่น พร้อมขี้ผึ้งหรือกระเทียมทาปิดทอง

   - ผ้าคลุมป้าย มีสายชักหรือกดปุ่ม

   - เครื่องดื่ม

   - ไทยธรรมถวายพระ

   - ภัตตาหาร (กรณีมีการท�าบุญเลี้ยงพระ)

  การปฏิบัติ

   แบบที่ ๑  พระสงฆ์ให้ศีลอย่างเดียว (เมื่อถึงเวลาก�าหนด)

    ประธานในพิธี - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ ครั้ง

            - อาราธนาศีล

            - ประธานสงฆ์ให้ศีล

    เจ้าภาพ   - กล่าวรายงาน และเชิญประธานเปิดป้าย

    ประธานฯ  - กดปุ่ม หรือชักผ้าคลุมเปิดป้าย

    พระสงฆ์   - เจริญชัยมงคลคาถา (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ถ้ามี)

            - ประพรมน�้าพระพุทธมนต์

            - เจิมป้าย

    ประธานฯ  - ประเคนไทยธรรมแด่พระสงฆ์ กรวดน�้า  รับพร

    พระสงฆ์   - ประพรมน�้าพระพุทธมนต์

            - เสร็จพิธี

   แบบที่ ๒  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหาร

    ประธานในพิธี - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ ครั้ง

            - อาราธนาศีล

            - ประธานสงฆ์ให้ศีล

            - อาราธนาพระปริตร
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            - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

            - ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (พระสงฆ์ฉันเสร็จ)

            - ประเคนไทยธรรม  กรวดน�้า  รับพร

    เจ้าภาพ   -  กล่าวรายงาน และเชิญประธานเปิดป้าย

    ประธานฯ  - กดปุ่ม หรือชักผ้าคลุมเปิดป้าย

    พระสงฆ์   - เจริญชัยมงคลคาถา (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

            - ประพรมน�้าพระพุทธมนต์  เจิมป้าย  เสร็จพิธี

   แบบที่ ๓   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารภายหลัง

    ประธานในพิธี - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กราบพระ ๓ ครั้ง

            - อาราธนาศีล

            - ประธานสงฆ์ให้ศีล

            - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

    เจ้าภาพ   - กล่าวรายงานและเชิญประธานเปิดป้าย

    ประธานฯ  - กดปุ่ม หรือชักผ้าคลุมเปิดป้าย

    พระสงฆ์   - เจริญชัยมงคลคาถา (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

            - ประพรมน�้าพระพุทธมนต์  เจิมป้าย

    ประธานฯ  - ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (พระสงฆ์ฉันเสร็จ)

            - ประเคนไทยธรรม   กรวดน�้า  รับพร

    พระสงฆ์   - ประพรมน�้าพระพุทธมนต์

            - เสร็จพิธี
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๑๔. พิธีบูชาพระภูมิ

  การเตรียมการ

  - ส�ารับอาหารคาว – หวาน ๑ ส�ารับ (เหมือนส�ารับพระพุทธ)

  - เครื่องสังเวย (ตามความเหมาะสม)

  - ดอกไม้ ธูป เทียน (เหมือนบูชาพระ นอกจากธูปใช้ ๓ ดอก)

  การปฏิบัติ

  - ตั้งโต๊ะปูผ้าขาว หน้าศาล บริเวณบ้านที่สะอาดเหมาะสม เพ่ือวางส�ารับ

อาหาร (หรือวางส�ารับบนศาล ถ้ามีที่ว่างพอ)

  - จุดธูปเทียน

  - พนมมือกล่าวค�าบชูา ดงันี ้“ อมินิา  โสทะเกนะ  โภชะเนนะ  ภมุมะเทเว  ปเูชม”ิ 

ข้าพเจ้าขอบูชาภุมเทวดาด้วยโภชนะพร้อมทั้งน�้านี้ ถ้าบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน 

ไม่มีอาหารกล่าวค�าบูชาดังนี้ “อิมินา  สักกาเรนะ  ภุมมะเทเว  ปูเชมิ” ข้าพเจ้าขอบูชา

ภุมเทวดาด้วยเครื่องสักการะนี้ 

  - ลาส�ารับพระภูมิ (เมื่อธูปหมดดอก) ดังนี้ “ อิมัง  เสสัง  มังคะลัง  ยาจามิ ” 

ข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลนี้ (แล้วยกส�ารับเก็บได้)

 หมายเหตุ

  - ค�าบชูาท่ีว่าไว้น้ัน เป็นเพยีงแนวหน่ึง ผูบ้ชูาอาจใช้ค�าอืน่ ๆ  ทีบ่่งถงึภมุเทวดา 

ตามที่ตนถนัด

  - การบูชาด้วยเคร่ืองสักการะ กระท�าได้ทุกโอกาส (ถ้ามีการบูชาพระด้วย  

ให้กระท�าหลังจากการบูชาพระเสร็จแล้ว)
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๑๕. พิธีมงคลสมรส

  การเตรียมการพิธีสงฆ์

   -  โต๊ะหมูบู่ชา/ทีร่องกราบแบบคกุเข่า  ๒  ชดุ หรอืหมอนรองกราบ   ๒  ใบ

   -  พานดอกไม้สด  ๕ พาน/ กระถางธูป/ เทียนเกลียว  ๑๒  นิ้ว ๑ คู่

   -   เชิงเทียนชนวน/ เทียนเกลียว ประดับดอกไม้ ๑ ชุด

   -  อาสนะพิง  ๙  ที่

   -  ของใช้พิธีสงฆ์ครบ

   -  กี๋น�้าชา/ น�้าชา /เครื่องดื่มถวายพระ ๙ ชุด

   -  โต๊ะวางเครื่องไทยธรรม

   -  โต๊ะส�าหรับใส่บาตร  พร้อมผ้าระบาย

   -  อาหารส�าหรับเจ้าบ่าว/เจ้าสาวใส่บาตร  พร้อมขันและทัพพี

   -  บาตร  ๙  ใบ  หรอืภาชนะอืน่ เช่น จานใบใหญ่พอสมควร แทนบาตรกไ็ด้

   -  โซฟาส�าหรับประธาน ๑ ชุด/ เก้าอี้เจ้าบ่าว/เจ้าสาว  ๑  ชุด

   -  ดอกไม้ประดบัโต๊ะประธาน ๑ ชดุ/  โต๊ะด้านหน้าเจ้าบ่าว/เจ้าสาว  ๑  ชดุ

   -  โตกข้าวพระพุทธ  ๑  ชุด

  การปฏิบัติ (ล�าดับพิธี)

   -  เจ้าบ่าว - เจ้าสาว พร้อมด้วยคุณพ่อ คุณแม่ ญาติ และแขกผู้มีเกียรติ  

พร้อม ณ  สถานที่ประกอบพิธีสงฆ์ (หญิงซ้าย – ชายขวา)

   -  เจ้าบ่าว - เจ้าสาว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  โดยรับเทียนชนวน 

จากพิธีกร ถือเทียนชนวนด้วยกัน จุดเทียนเล่มซ้ายมือของเจ้าบ่าว - เจ้าสาวก่อน 

แล้วจุดเล ่มขวามือ ต ่อจากนั้นจุดธูปเรียงจากดอกซ้ายมือไปหาดอกขวามือ 

แ ล ้ ว ส ่ ง เ ที ย นชนวน คื น ใ ห ้ พิ ธี ก ร  พ นม มื อ  ก ล ่ า ว ค� า บู ช า อ ธิ ษ ฐ าน ว ่ า 

“ข ้าพเจ ้าขอน ้อมสักการะบูชาคุณพระศรี รัตนตรัย  ด ้วยเครื่องสักการะน้ี  

ข้าพเจ้าทั้งสองจะซื่อสัตย์ต่อกันอย่างมั่นคง จะด�ารงชีวิต ด้วยความถูกต้องดีงาม 

ทุกประการ ด้วยอ�านาจสัจวาจานี้ ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดบันดาล

ประทานพรให้ข้าพเจ้าท้ังสอง ประสบแต่ความสุขความเจริญ ความก้าวหน้าในชีวิต
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ยิ่ง ๆ  ขึ้นไปเทอญ” แล้วกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา ๓ ครั้ง แล้วหันไปทางพระสงฆ์ 

กราบพระสงฆ์ ๓ ครั้ง

   -  พธิกีรอาราธนาศลี, พระสงฆ์ให้ศลี, เจ้าบ่าว-เจ้าสาว และผูร่้วมพิธฯี รบัศลี

   -  พิธีกรอาราธนาพระปริตร, พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

   -  เจ้าบ่าว – เจ้าสาว และผู้ร่วมพิธี ฯ รับฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

   -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบท อะเสวะนา จะ พาลานัง......พิธีกร

เชิญเจ้าบ่าว เจ้าสาวจุดเทียนน�้ามนต์  โดยเจ้าบ่าว เจ้าสาว ถือเทียนชนวนด้วยกัน 

จุดเทียนน�้ามนต์แล ้วส ่งเทียนชนวนให้พิ ธีกร ยกขัน (ครอบ,บาตร) น�้ามนต์  

ถวายประธานสงฆ์  เสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิม

   -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบท พาหุง....พิธีกรเชิญเจ้าบ่าว–เจ้าสาว 

ใส่บาตร ร่วมกัน เสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เดิม และรับฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

   -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ  พิธีกรเชิญเจ้าบ่าว – เจ้าสาว ถวายข้าว

พระพุทธ, ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์  เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว

   -  พิธีกรเชิญเจ้าบ่าว - เจ้าสาว ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

   -  พระสงฆ์กล่าวให้โอวาท และอนุโมทนา

   -  เจ้าบ่าว - เจ้าสาวกรวดน�้า เสร็จแล้วรับฟังพระสงฆ์อนุโมทนาจนจบ

   -   เจ้าบ่าว-เจ้าสาวรบัการประพรมน�า้พระพทุธมนต์จากพระสงฆ์ทลีะรปู  

จนครบทั้ง ๙ รูป

   -   เจ้าบ่าว - เจ้าสาวกราบพระสงฆ์ ๓ ครั้งและเข้าไปกราบพระพุทธรูป 

ที่โต๊ะหมู่บูชา  ๓ ครั้ง เสร็จแล้ว ลุกไปยืนรอส่งพระสงฆ์

   -  เสร็จพิธี  
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