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คู่มือพิธีการที่ตํารวจควรรู้
เนื่องจากกระผมเคยรับราชการอยู่ในสํานักงานเลขานุการตํารวจแห่งชาติมาเป็นเวลา 29
ปี ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เตรียมจัดพิธีต่าง ๆ ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งในขณะนั้น
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ทําหน้าที่อนุศาสนาจารย์ เจ้าหน้าที่ในงานพิธีของสํานักงานเลขานุการ
ตํารวจแห่งชาติ จะต้องศึกษางานพิธีการจากหน่วยงานต่าง ๆว่ามีขั้นตอนและการปฏิบัติอย่างไรให้
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี คู่มือพิธีการที่ตํารวจควรรู้ ฉบับนี้ได้รวบรวมมาจากหนังสือ
ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธของบัญชาการทหารสูงสุด,การปฏิบัติของประชาชนและผู้เข้าร่วมพิธีใน
พิธีต่าง ๆ และระเบียบปฏิบัติราชการบางเรื่องของกรมสารบรรณทหารบก, ศาสนพิธีของกอง
อนุศาสนาจารย์กองทัพบก, พิธีกรรมในกองทัพเรือ,คู่มือปฏิ บัติพิ ธีกรรม กองอนุศาสนาจารย์
กองทัพอากาศ,รวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสํานัก
จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานดังกล่าวที่มอบหนังสือมาให้เป็นข้อมูลในการรวบรวมไว้
ให้เป็นแนวทางกับข้าราชการตํารวจ
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1. พิธีไหว้พระสวดมนต์
(แบบสมบูรณ์)
การเตรียมการ
ที่บูชาเป็นหิ้งบูชาหรือโต๊ะหมู่บูชาก็ได้ ประกอบด้วย พระพุทธรูป, แจกัน, ดอกไม้ 1คู่, เชิง
เทียน1 คู่, กระถามธูป 1 ที่ ตั้งอยู่ในที่เหมาะสม หันพระพักตร์พระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออก
หรือทิศเหนือ
เริ่มพิธี
- จุดเทียนที่เชิงเทียนทั้ง 2 เล่ม (นิยมจุดเทียนเล่มขวาพระหัตถ์ของพระพุทธรูปก่อน)
- จุดธูป 3 ดอก ที่กระถางธูป
บทไหว้พระ พนมมือกล่าวคําไหว้พระด้วยจิตเป็นสมาธิดังนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวาขาโต ภะคะวะตา ธัทโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิบันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู,
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สัมทิฏฐิโก อากลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญญูหีติ
สุป ะฏิ ปั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ, อุ ชุ ป ะฏิ ปั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ,
ญายะปะฏิ ปัน โน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ, สามี จิป ะฏิ ปั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ,
อาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
บทพิจารณาความจริงของชีวิต
ชะราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต
ข้าพเจ้ามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้
พะยาธิธัมโมมหิ พะยาธิง อะนะตีโต
ข้าพเจ้ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้
มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต
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ข้าพเจ้ามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว
ข้าพเจ้าจําต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไป
กั ม มั ส สะโกมหิ กั ม มะทายาโท กั ม มะโยนิ กั ม มะพั น ธุ กั ม มปฏิ ส ะระโณ, ยั ง กั ม มั ง
กะริสสามิ, กัลป์ยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ
ข้าพเจ้ามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทของกรรม มีกรรมเป็นกําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มี
กรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ข้าพเจ้าทํากรรมใดไว้ จะดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องรับผลของกรรมนั้น
บทแผ่เมตตาจิต
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ, อัพยาปัชฌา โหตุ อะนีฆา โหตุ, สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัยเลย จงเป็นสุข
เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย
ทั้งสิ้นเถิด
บทอุทิศส่วนกุศล
อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ข้ า พเจ้ า ขออุ ทิ ศ ส่ว นบุ ญ กุ ศ ลที่ ไ ด้ บํา เพ็ ญ ด้ ว ยกายวาจาใจนี้ ถ วายพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของชาติไทยและให้แก่ท่านที่มีพระคุณมีมารดาบิดา ครูอาจารย์ ท่านที่ได้
ทํานุบํารุงประเทศชาติศาสนา เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ไม่มีประมาณ ของทุกผู้ทุกคนที่
ได้รับส่วนบุญกุศลของข้าพเจ้า จงเป็นสุขโดยทั่วกันเถิด
บทอธิษฐานตน
ข้าพเจ้าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธ
องค์ ตามกําลังความสามารถ ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต
ไม่คิดริษยาอาฆาตพยาบาลต่อผู้ใดด้วยสัจวาจานี้ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งเป็นมงคล
อันประเสริฐในโลกขจัดเสียได้ซึ่งความทุกข์ทั้งปวง พร้อมทั้ง เทวานุภาพและอํานาจแห่งคุณงาม
ความดี ทั้ ง หลาย ได้ โ ปรดปกปั ก รั ก ษาข้ า พเจ้ า พร้ อ มทั้ ง ครอบครั ว ทุ ก คนให้ แ คล้ ว คลาดจาก
ภยันตรายทั้งปวง ตลอดกาลทุกเมื่อ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรง
เพื่อสามารถบําเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวม ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์
และขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ (กราบ 3 ครั้ง)
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หมายเหตุ
- หลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้วควรทํากรรมฐาน โดยนั่งขัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้า
ออก เพื่อให้จิตเป็นสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน และเป็นภาวนากุศล อํานวยผลให้เป็นคนมีเหตุผล
และสติปัญญาสมบูรณ์ขึ้นทําได้มากน้อยเท่าใด ก็เป็นผลดีเท่านั้น
- การไหว้พระสวดมนต์ ควรทําเป็นกิจวัตรประจําวัน ทั้งก่อนเข้านอน และเมื่อโอกาส
อํานวย ทํามากน้อยเท่าใด ก็ยังดีกว่าไม่ทําเลย
******************************
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2. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
1. คําชี้แจง
บิดามารดาหรือผู้ใหญ่ในสกุล ปรารถนาจะให้บุตรหลานของตนเป็นพุทธมามกะ คือผู้รับ
พระพุทธเจ้าเป็นที่นับถือของตนโดยหลักฐานพึงแนะนําให้เขาน้อมใจเชื่อในพระพุทธเจ้า ผู้เป็น
เจ้าของพระพุทธศาสนา จนยอมรับเอาเป็นที่นับถือของตนได้แล้ว พึงแจ้งความนั้นแก่พระเถระที่
จะถือเอาเป็นพระอาจารย์ในการนั้น ขอความอนุเคราะห์ของท่าน เพื่อเป็นผู้อํานวยการนั้น เมื่อถึง
วันเวลากําหนดนัด ท่านผู้อํานวยการพึงประชุมสงฆ์ตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป ฝ่ายกุลบดีพึงพาบุตรหลาน
ของตนไปสู่อาราม พร้อมด้วยญาติพวกพ้องให้ผลัดเครื่องนุ่งห่มขาวแล้วพาเข้าในอุโบสถ ผู้ปฏิญาณ
พึงเข้าไปที่พุทธอาสน์ บูชาพระรัตนตรัย กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ 3 หนแล้ว พึงเข้าไปสู่ที่
ประชุมสงค์ ถวายเครื่องสักการะแก่พระอาจารย์แล้ว ประณมมือลั่นวาจาเป็นคําบาลีปฏิญาณตน
เป็นพุทธมามกะ คือ ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่นับถือของตน ตามระเบียบแล้วนั่งราบ
ในลําดับนั้น พระอาจารย์พึงให้โอวาท เพื่อรู้หัวข้อแห่งพระพุทธศาสนา จบแล้วพึงให้ผู้นั้น
นั่งคุกเข่า ว่าเบญจศีล ให้สมาทานตามทีละสิกขาบท จบแล้วผู้นั้นพึงกราบ 3 หน แล้วนั่งราบ ถ้ามี
สักการะหรือไทยธรรมสําหรับพระสงฆ์พึงถวายในเวลานั้น
ในลําดับนั้น พระสงฆ์ พึงสวดอํานวยพร ด้วยคําบาลีว่า
โส อัตถะลัทโธ หรือ เต อัตถะลัทธา ฯ
โดยสมควรแก่จํานวนผู้เข้ามาปฏิญญา ผู้นั้นถึงประณมมือรับพรจบแล้วพึงนั่งคุกเข่ากราบ
อีก 3 หน ถอยจากที่ประชุมสงฆ์เป็นเสร็จการเพียงเท่านี้
2. การทําโดยตนเอง
คนผู้ใหญ่ผู้ปรารถนาจะปฏิญญาอย่างนั้น ตามลําพังตนเองพึงขออนุเคราะห์ต่อพระเถระ
และพึงไปสู่อารามด้วยตนเอง ไม่ต้องมีผู้พา แต่นั้นพึงปฏิบัติโดยอาการอันกล่าวแล้ว
เทียบการแสดงตนเป็นอุบาสิกา หญิงจักปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกาบ้างก็ได้เหมือนกัน
เป็นแต่เมื่อแสดง พึงอยู่เฉพาะหน้าสงฆ์ห่างจากหัตถบาส
3. เบญจางคประดิษฐ์คือ
ให้ ห น้ า ผาก 1 ให้ ฝ่ า มื อ ทั้ ง 2 ให้ เ ข่ า ทั้ ง 2 รวมเป็ น 5 จดพื้ น เมื่ อ กราบอย่ า งนั้ น พึ ง
นั่งคุกเข่า เป็นอันว่าเข่าทั้ง 2 จดพื้น พึงหมอบลง ทอดฝ่ามือที่พื้นแหวกช่องให้ห่างสักหน่อย พึงก้ม
ศีรษะลงตรงช่องนั้น ให้หน้าผากจดพื้นนี้เรียกว่า “การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หรือ การ
กราบประกอบด้วยองค์ห้า”
4. คําบูชาพระรัตนตรัย
เมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระเสร็จแล้ว พึงพร้อมกันนั่งคุกเข่าประณมมือหัวหน้านํากราบพระ
รัตนตรัยแล้ว ให้ว่าตามเป็นวรรคๆ ดังนี้
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ก. บทกราบพระ
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบหนหนึ่ง
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ
กราบหนสอง
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ
กราบหนสาม
ข.บทบูชาพระรัตนตรัย (หัวหน้าว่าคนเดียว)
ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง
ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ เอเตหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง สะสาวะกะสังฆัง อะภิ
ปูชะยามะ (ถ้าคนเดียวเปลี่ยนคําว่า
- มะยัง
เป็น อะหัง
- คะตา
เป็น คะโต
- โน
เป็น เม
- โรเจมะ
เป็น โรเจมิ
- อะภิปูชยามะ
เป็น อะภิปูชยามิ)
5. คําปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัญจะ ภิกขุ
สังฆัญจะ พุทธมามะโกติ มัง สังโฆ ธาเรตุ (นี้สําหรับคนเดียว)
ถ้าหลายคนว่าดังนี้
เอตเ มะยัง ภันเต สุจิระปรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ ธัมมัญจะ
ภิกขุสังฆัญจะ พุทธมามกาติ โน สังโฆ ธาเรตุฯ
ถ้าเป็นหญิงให้เปลี่ยนคําว่า
- คําว่า เอเต
เป็น เอตา
- คําว่า พุทธมามกาติ เป็น พุทธมามิกาติ
คําแปลเป็นไทย
ท่านเจ้า ข้า ข้าพเจ้าถึงพระผู้มี พระภาคเจ้านั้น แม้ปริ นิพพานมานานแล้วแลพระธรรม
พระสงฆ์เป็นสรณะ (คือที่ระลึกนับถือ) ของพระสงฆ์จงจําข้าพเจ้าว้าว่า “เป็นผู้รับเอาพระพุทธเจ้า
เป็นของตน”
******************************
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3. พิธีทําบุญทั่วไป
พิธีทําบุญในที่นี้ จะพูดถึงพิธีทําบุญทั่วๆ ไป ซึ่งเป็นกิจเบื้องต้นที่พุทธศาสนิกจะพึงทราบ
และนําไปปฏิบัติได้ ส่วนจะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างนั้น ก็สุดแต่ความนิยมของแต่ละท้องถิ่น พิธี
ทําบุญในศาสนาพุทธ สรุปแล้วมี 2 พิธี คือ
ก. พิธีทําบุญในงานมงคล เป็นการทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุขความเจริญ เช่น
พิธีแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ และวันเกิด เป็นต้น
ข.พิธีทําบุญในงานอวมงคล เป็นการทําบุญเพื่อปัดเป่าความชั่วร้ายให้หมดไป โดยปรารภถึง
เหตุที่มาไม่ดี หรือเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์โศก เช่น พิธีศพ พิธีทําบุญในการที่แร้งจับบ้าน รุ้งกิน
น้ําในบ้าน เป็นต้น
ทั้ง 2พิธี มีพิธีกรรมที่จะต้องปฏิบัติโดยย่อๆ ดังนี้
1. จัดสถานที่ ก่อนถึงวันพิธี จะต้องตบแต่งสถานที่รับรองพระที่จะเจริญพระพุทธมนต์
และแขกที่จะมาในงาน ตลอดจนเครื่องใช้แต่ละแผนกให้เรีบยร้อย
โดยเฉพาะที่พระสงฆ์ต้องจัดให้อยู่ในฐานะที่น่าเคารพเสมอ โดยจัดที่บูชาไว้ทางขวามือของ
พระที่จะสวดมนต์ และให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก (ถ้าที่จํากัดก็เว้นได้) และอาสนะพระนั้น
ต้องจัดให้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากฆราวาส โดยเฉพาะผู้หญิง แล้วตั้งกระโถนภาชนะน้ํา พาน
หมากพลู ไว้ทางขวามือของพระสงฆ์โดยตั้งกระโถนไว้ข้างในแล้วเรียงออกมาตามลําดับ
2. เครื่ อ งสั ก การะ หมายถึ ง โต๊ ะ หมู่ ห รื อ ที่ บู ช าอื่ น ใคตามฐานะ อั น ประกอบด้ ว ย
พระพุทธรูป 1 องค์, แจกัน 1 คู่, เชิงเทียน 1 คู่, กระถางธูป 1 ที่ เป็นอย่างน้อย อย่างมากจะจัด
ให้เต็มที่ตามรูปแบบการจัดของโต๊ะหมู่ 5, 7 หรือ 9 เป็นต้น ก็ได้
3. ด้านสายสิญจน์, บาตรน้ํามนต์ ในงานมงคลทุกชนิดนิยมวงด้วยสายสิญจน์รอบบ้าน
หรือสถานที่ แต่จะย่อลงมาแค่ที่พระสวดมนต์ก็ได้ การวงด้ายสายสิญจน์ ให้ถือเวียนขวาไว้เสมอถ้า
จะวงรอบบ้านด้วย ก็ให้เริ่มต้นที่โต๊ะหมู่บูชาแล้วเวียนออกไปที่รั้วบ้านหรือตัวบ้านทางขวามือ
(เวียนแบบเลข 1 ไทย) เมื่อวงรอบแล้วกลับมาวงรอบที่ฐานพระพุทธรูป วงไว้กับฐานพระพุทธรูป
แล้วมาวงที่บาตรน้ํามนต์ เสร็จแล้วหาพานวางด้ายสายสิญจน์ที่เหลือไว้ใกล้ๆ บาตรน้ํามนต์นั้น
เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ประกอบการเจริญพระพุทธมนต์ต่อไป
บาตรน้ํามนต์ ให้ใส่น้ําพอควร จะใส่ใบเงิน ใบทอง ใบนาก หญ้าแพรก ฝักส้มป่อย ผิว
มะกรู ด ฯลฯ ก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะนิ ย ม ไม่ ใ ส่ อ ะไรเลยก็ ไ ด้ เ พราะพระพุ ท ธมนต์ ที่ พ ระสวดเป็ น ของ
ประเสริฐอยู่แล้วและตั้งไว้ทางขวามือของพระสงฆ์ที่เป็นประธาน ติดเทียนน้ํามนต์ไว้ที่ขอบบาตร 1
เล่ ม จะหลั ก 1 บาท หรื อ 2 บาทก็ ไ ด้ แต่ ค วรให้ ไ ส้ ใ หญ่ ๆ ไว้ เ พื่ อ กั น ลมพั ด ดั บ ด้ ว ย และเมื่ อ
พระสงฆ์ดับเทียนน้ํามนต์แล้วห้ามจุดอีกต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นการดับเสนียดจัญไรไปหมดแล้วมิให้เกิด
ขึ้นมาอีก
ส่ว นในพิธีศ พ ตั้งแต่ถึงแก่ก รรมจนกระทั่งเผา ไม่ มี ก ารวงด้ า ยสายสิ ญ จน์และตั้งบาตร
น้ํามนต์ หลังจากเผาศพแล้วจะทําบุญอัฐิจึงกระทําได้
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4. การนิมนต์พระ เจ้าภาพจะต้องแจ้ง วันเดือนปี และพิธีที่จะกระทําให้พระสงฆ์ทราบ
เสมอ เพราะบทสวดมนต์จะมีเพิ่มเติมตามดอกาสที่ทําบุญไม่เหมือนกัน ส่วนจํานวนพระสงฆ์นั้นมี
แน่นอน เฉพาะพระสวดพระอภิธรรม สวดรับเทศน์ และสวดหน้าไฟเท่านั้น คือ 4 รูป นอกนั้นแล้ว
ถ้าเป็นงานมงคล พระสงฆ์ที่สวดมนต์ (เจริญพระพุทธมนต์) ก็นิยม 5 รูป, 7 รูป, 9 รูป, 10 รูป
โดยเหตุผลว่า ถ้าเป็นงานแต่งงานซึ่งนิยมคู่ จะนิมนต์พระ 5 รูป, 7 รูป, 9 รูป โดยรวมพระพุ?ธรูป
เข้าอีก 1 องค์ เป็น 6 รูป, 8 รูป และ 10 รูป ก็ได้เหมือนกัน ส่วนพิธีหลวงใช้ 10 รูป เสมอ
สําหรับพิธีสดับปกรณ์ มาติกา บังสุกุล ก็เพิ่มจํานวนพระสงฆ์มากขึ้นอีกเป็น 10, 15, 20,
25 รูป หรือจนถึง 80 รูป หรือ 100 รูป ก็สุดแต่จะศรัทธา ไม่จํากัดจํานวน การนิมนต์พระเพื่อ
ฉันกรือรับอาหารบิณฑบาต อย่าระบุชื่ออาหาร 5 ชนิด คือ ข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลา เนื้อ
สรุปแล้วระบุไม่ ได้ทุกชนิด จะเป็นขนมจี น หมี่ กรอบ ไม่ได้ทั้ งนั้น ให้ใ ช้คํารวมว่า “รับอาหาร
บิณฑบาต เช้า – เพล” หรือ “ฉันเช้า ฉันเพล” ก็พอแล้ว
เมื่อพระสงฆ์ที่มาสวดมนต์ถึงบ้านแล้ว กิจที่จะต้องทําอีกอย่างหนึ่งก็คือ ควรจัดหาน้ําล้าง
เท้าและทําให้เสร็จ เพราะถ้าพระสงฆ์ล้างเอง น้ํามีตัวสัตว์ พระสงฆ์ก็เป็นอาบัติ และถ้าปล่อยให้เท้า
เปียกน้ําแล้วเหยียบอาสนะ พระสงฆ์ก็เป็นอาบัติอีก จึงต้องทําให้ท่าน แต่สมัยนี้ การไปมาสะดวก
ด้วยยานพาหนะเท้าพระสงฆ์ไม่เปรอะเปื้อนจึงไม่มีการล้างเท้าพระสงฆ์เป็นส่วนมาก
5. ลําดับพิธี โดนทั่วไปพิธีมงคลจะเริ่มด้วยประธาน หรือเจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย ธูปไม่ควรเกิน 3 ดอก หรืออย่างมากไม่เกิน 5 ดอก เทียน 2 เล่ม และจุดให้ติดจริงๆ จุด
แล้วอธิฐานใจ กราบ 3 หน แล้วอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบท “อเสวนา จ พาลานํ” ให้เจ้าภาพจุเทียนน้ํามนต์ และเมื่อพระสงฆ์สวดถึง
บทว่า “นิพฺพนฺติ ธีรา ยถา ยมฺปทีเป” ท่านดับเทียนตรงคําว่า “นิพฺ” โดยจุ่มเทียนน้ํามนต์ลงใน
บาตรน้ํามนต์ (การดับเทียนอาจจะผิดแผกไปจากนี้บ้างก็เป็นเรื่องของพระสงฆ์) พระสงฆ์สวดมนต์
จบแล้ว ถ้าเป็นพิธีสวดมนต์ในวันเดียวซึ่งนิยมทําในตอนเช้าหรือเพลก็ถวายภัตตาหาร ฉันเสร็จ
ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกวดน้ํา ก็นับว่าเสร็จพิธี แต่ถ้าทําบุญ 2 วัน วันแรก
นิยมสวดเย็น แบบนี้ เมื่อสวดมนต์เย็นเสร็จก็นับว่าเสร็จไปตอนหนึ่งรุ่งขึ้นจะเช้าหรือเพล พระสงฆ์
มาถึงก็ทํากิจเบื้องต้น มีจุดเทียนธูป อาราธนาศีล รับศีลเสร็จแล้ว พระสงฆ์สวดถวายพรพระ ไม่มี
อาราธนาพระปริตร จบแล้วถวายภัตตาหาร ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาเจ้าภาพกรวดน้ํา
จึงเสร็จพิธี
6. การกรวดน้ํา เมื่อพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนา คือ รูปหัวหน้าว่า “ยถา...” ก็ให้เจ้าภาพทํา
การกรวดน้ํา ทันที พอจบ “ยถา...” พระสงฆ์ รูปที่สองขึ้นบทอนุโมทนา “สั พ พี. ..” พระสงฆ์
นอกนั้นสวดรับต่อพร้อมกัน ก็ให้เจ้าภาพเทน้ําให้หมด แล้วนั่งประนมมือฟังพระสงฆ์ให้พรต่อไป
จบแล้วกราบ 3 หน
7. การประพรมน้ําพระพุทะมนต์ ให้กระทําหลังจากพระสงฆ์อนุโมทนา (ยถาสัพพี) จบ
แล้ว จะนิมนต์ให้พระสงฆ์ประพรมใครหรือที่ใดก็นิมนต์ท่านตามประสงค์
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8. การเทศน์ การนิมนต์พระสงฆ์ให้แสดงพระธรรมเทศนาด้วย ในกรณีที่มีสวดมนต์ก่อน
แล้วก็มีเทศน์ติดต่อกับไป การอาราธนาตอนพระสวดมนต์ให้อาราธนาพระปริตร ยังไม่ต้องรับศีล
ต่อเมื่อถึงเวลาเทศน์ นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นธรรมาสน์แล้ว จึงอาราธนาศีล รับศีลเสร็จ อาราธนาธรรม
ต่อ พระสงฆ์เทศน์จบ ถ้าไม่มีพระสวดรับเทศน์ พระท่านจะอนุโมทนาบนธรรมาสน์เลย ท่านลง
มาแล้วจึงถวายไทยธรรม (เครื่องกัณฑ์) แต่ถ้ามีพระสวดรับเทศน์ เช่น ในกรณีทําบุญหน้าศพ เป็น
ต้น พระเทศน์จบ พระสงฆ์สวดรับเทศน์ต่อ (ระหว่างนี้พระสงฆ์จะลงมานั่งข้างล่างต่อต้นแถวพระ
สวด) จบแล้วเจ้าภาพจึงถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ําเป็นพิธี
9. การตั้งเครื่องบูชาหน้าศพ ถ้าเป็นพิธีอาบน้ําศพ จะต้องมีเทียน (ประทีป) 1 เล่ม ตามไว้
ข้างศพเหนือศีรษะด้วย และประทีปนี้จะตามไว้ตลอดเวลา เมื่อนําศพลงหีบแล้ว ก็ตามไว้ข้างหีบ
ด้านเท้าของผู้ตาย ซึ่งถือว่าผู้ตายจะได้จุดส่องทางไป
ถ้าเป็นพิธีทําบุญหน้าศพ 7 วัน 50 วัน 100 วัน หรืวันเผาก็ตาม ด้านหน้าศพจะมีที่จุดธูป
ไว้ให้ผู้ที่เคารพนับถือบูชา 1 ที่ และนอกจากนี้ เวลาประกอบพิธีทุกครั้ง นิยมจัดเครื่องทองน้อยไว้
เบื้องหน้าศพอีก 1 ที่ ซึ่งประกอบด้วย กรวยปักดอกไม้ 3 กรวย, เทียน 1 เล่ม, ธูป 1 ดอก เครื่อง
ทองน้อยนี้ตั้งไว้หน้าศพเพื่อให้ศพบูชาธรรมโดยเจ้าภาพจุดให้ และการตั้งให้ตั้งดอกไม้ไว้ข้าง
นอก ตั้งธูปเทียนไว้ข้างใน (หันธูปเทียนไว้ทางศพ) ให้ตั้งเครื่องทองน้อยอีกชนิดหนึ่งสําหรับ
เจ้าภาพในเวลาฟังธรรมระหว่างพระสงฆ์กับเจ้าภาพ การตั้งให้หันธูปเทียนไว้ทางเจ้าภาพ
10. การจุดเทียนธูป การจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยหรืออื่นใดก็ตาม จะต้องจุดเทียน
ก่อนเสมอ แล้วจึงจุดธูป เพราะถือว่าเทียนสูงกว่าธูป และอีกประการหนึ่ง การจุดเทียนก่อน หาก
เทียนเกิดการดับขึ้นระหว่างกลางคัน ก็จะได้ต่อติดกันสะดวกยิ่งขึ้น
11. ผ้าภูษาโยง พิธีศพ เวลาพระท่านจะบังสุกุล จะมีผ้าภูษาโยงซึ่งเชื่อมโยงมาจากศพ
เสมอ การทอดผ้าบนผ้าภูษาโยงนี้ให้ทอดตามขวาง เพื่อพระจับชักบังสุกุล ถ้าไม่มีผ้าทอด พระก็จับ
เฉพาะผ้าภูษาโยง หากไม่มีผ้าภูษาโยง จะใช้ด้ายสายสิญจน์แทนก็ได้ และห้ามข้ามเด็ดขาด ไม่ว่าจะ
เป็นมือหรือเท้าก็ตาม ถือว่าไม่เคารพศพ สําหรับศพหลวง ผู้ภูษาโยงจะถูกนําเชื่อมกับผ้าหรือด้าย
สายสิญจน์ที่ต่อมาจากศพ จากนั้นเจ้าภาพจึงทอดผ้า
12. ใบปวารณา ในการทําบุญ มักจะมีเงินถวายพระสงฆ์เสมอเพื่อให้ท่านนําไปใช้จ่าย แต่
พระสงฆ์ ท่ า นจั บ ต้ อ งเงิ น ไม่ ไ ด้ จึ ง ใช้ ใ บปวารณาแทน และใช้ คํ า ว่ า จตุ ปั จ จั ย (ปั จ จั ย 4 คื อ
เครื่องนุ่งห่ม 1 อาหาร 1 ที่อยู่อาศัย 1 ยารักษาโรค 1) แทนคําว่าเงิน
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(ตัวอย่างใบสําคัญรับเงิน)
เขียนที่ ..........................
ข้าพเจ้า ......................................... ไวยาวัจกร ......................................
…………………………………………………………………………………………………………….
ได้รับเงิน .............................................................................................................
เป็นจํานวน ........................................... (..........................................................)
จากเจ้าหน้าที่ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) ..................................... ผู้รับเงิน
(.....................................)
............/.........../.........../

การเตรียมการในการทําบุญ
1. การจัดสถานที่ทําบุญ
1.1 โต๊ะหมู่บูชา
- ตั้งไว้ด้านขวาของอาสน์สงฆ์ สูงกว่าอาสน์สงฆ์พอสมควร หันหน้าไปทางด้านทิศ
ตะวันออก ทิศเหนือ หรือทิศใต้ก็ได้ไม่นิยมตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก (ดูความเหมาะสมของ
สถานที่ประกอบด้วย)
- โต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วยสิ่งสําคัญอย่างน้อยคือ
1.1.1 พระพุทธรูป 1 องค์
1.1.2 แจกัน 1 คู่ พร้อมดอกไม้ประดับ (ดอกไม้นิยมให้มีสีสวย-กลิ่นหอม-กําลังสด
ชื่น)
1.1.3 กระถางธูป 1 ใบ พร้อมธูปหอม 3 ดอก
1.1.4 เชิงเทียน 1 คู่ พร้อมเทียน 2 เล่ม
1.2 อาสน์สงฆ์
- จั ด ตั้ ง ไว้ ด้ า นซ้ า ยโต๊ ะ หมู่ บู ช า แยกเป็ น เอกเทศต่ า งหากจากที่ นั่ ง ฆราวาส
ประกอบด้วยเครื่องรับรอง คือ
1.2.1 พรมเล็กเท่าจํานวนพระสงฆ์
1.2.2 กระโถนเท่าจํานวนพระสงฆ์
1.2.3 ภาชนะน้ําเย็นเท่าจํานวนพระสงฆ์
1.2.4 ภาชนะน้ําร้อนเท่าจํานวนพระสงฆ์
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- เครื่องรับรองดังกล่าว ตั้งไว้ด้านขวามือของพระสงฆ์โดนตั้งกระโถนไว้ด้านในสุด
ถัดออกมาเป็นภาชนะน้ําเย็น ส่วนภาชนะน้ําร้อนจัดถวายเมื่อพระสงฆ์เข้านั่งแล้ว
- ถ้าเครื่องรับรองไม่เพียงพอ จัดไว้สําหรับพระผู้เป็นประธานสงฆ์ 1 ที่ นอกนั้น 2
รูปต่อ 1 ที่ก็ได้ (ยกเว้นแก้วน้ํา)
1.3 ที่นั่งเจ้าภาพและผู้จัดงาน
- จัดไว้ด้านหน้าของอาสน์สงฆ์ โดยแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากอาสน์สงฆ์
- ถ้าเนื่องเป็นอันเดียวกับอาสน์สงฆ์ ให้ปูเสื่อหรือพรมบนอาสน์สงฆ์ทับผืนที่เป็นที่
นั่งสําหรับฆราวาส โดยปูทับกันออกมาตามลําดับ แล้วปูพรมเล็กสําหรับพระสงฆ์แต่ละรูปอีกเพื่อให้
สูงกว่าที่นั่งเจ้าภาพ
1.4 ภาชนะน้ํามนต์
- จัดทําเฉพาะพิธีทําบุญงานมงคลทุกชนิด โดยตั้งไว้ข้างโต๊ะหมู่บูชา ด้านขวาของ
ประธานสงฆ์
- พิธีทําบุญงานอวมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับศพ เช่น ทําบุญ 7 วัน, 50 วัน, 100 วัน
เป็นต้นไม่ต้องจัดภาชนะน้ํามนต์
1.5 เทียนน้ํามนต์
- ใช้เทียนขี้ผึ้งแท้ น้ําหนัก 1 บาทขึ้นไป โดนใช้ชนิดไส้ใหญ่ เพื่อป้องกันมิให้ดับง่าย
2. การนิมนต์พระสงฆ์
2.1 พิธีทําบุญงานมงคล อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 5 รูป ข้างมากไม่มีกําหนด (พิธีหลวงนิยม
10 รูป)
2.2 งานมงคลสมรส เมื่อก่อนนิยมนิมนต์จํานวนคู่ คือ 6, 8, 10, 12 รูป เพื่อให้ฝ่าย
เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนิมนต์ฝ่ายละเท่าๆ กัน
2.3 ปัจจุบัน งานมงคลทุกประเภท รวมทั้งงานมงคลสมรสนิยมนิมนต์ 9 รูป (เลข 9
ออกเสียงใกล้เคียงคําว่า “ก้าว” กําลังพระเกตุ 9, พระพุทธคุณ 9 และโลกุตรธรรม 9)
2.4 งานทําบุญอายุ นิยมนิมนต์พระสงฆ์เกินกว่าอายุเจ้าภาพ 1 รูป
2.5 งานอวมงคลเกี่ยวเนื่องกับพิธีศพ นิยมนิมนต์ดังนี้
- สวดพระอภิธรรม 4 รูป
- สวดหน้าไป 4 รูป
- สวดพระพุทธมนต์ 5, 7, 10 รูป ตามกําลังศรัทธา
- สวดแจง 20, 25, 50, 100, 500 รูป หรือทั้งวัด
- สวดมาติกา สวดบังสุกุล นิยมนิมนต์เท่าอายุผู้ตายหรือตามศรัทธาก็ได้
2.6 วิธีการนิมนต์
- พิธีที่เป็นทางการ นิมนต์เป็นลายลักษณ์อักษร
- พิธีทําบุญส่วนตัว นิยมไปนิมนต์ด้วยวาจาด้วยตนเอง
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2.7 ข้อควรระวัง
อย่านิมนต์ออกชื่ออาหาร เช่น นิมนต์ไปฉันขนมจีน เป็นต้น เพราะพระผิดวินัยบัญญัติ
นิมนต์แต่เพียงว่า “นิมนต์รับบิณฑบาต รับภิกษา” หรือ “นิมนต์ฉันเช้า ฉันเพล” เป็นต้น
3. การใช้ด้ายสายสิญจน์
3.1 นิยมใช้ทั้งงานพิธีมงคล และพิธีอวมงคล
3.2 งานพิธีอวมงคลเกี่ยวกับศพ ไม่ใช้ด้ายสายสิญจน์วงรอบอาคารบ้านเรือน ใช้เป็น
สายโยงจากศพมาถึงอาสน์สงฆ์สําหรับพระสงฆ์พิจารณาบังสุกุล
3.3 งานพิธี ม งคล นิ ย มวงรอบอาคารบ้ า นเรื อ นเฉพาะพิ ธี ขึ้น บ้ า นใหม่ ทํ า บุ ญ บ้า น
ประจําปี และทําบุญปัดความเสนียดจัญไรดังนี้
- อาคารบ้านเรือนที่มีรั้วหรือกําแพง วงรอบรั้วหรือกําแพงโดยรอบ
- อาคารบ้านเรือนที่ไม่มีรั้วหรือกําแพง หรือมีแต่บริเวณกว้างขวางเกินไป ให้วง
เฉพาะรอบตัวอาคารบ้านเรือน
3.4 การวงด้ายสายสิญจน์
- เริ่มวงด้ วยสายสิญจน์ตั้งแต่โต๊ะหมู่ บูช า แต่ยังไม่ต้องวงรอบพระพุทธรู ป เมื่อ
วงรอบอาคารบ้านเรือน หรือรอบบริเวณงาน แล้วจึงนํามาวงรอบฐานพระพุทะรูปภายหลัง โดยวง
เวียนขวา 1 หรือ 3 รอบ
- วงด้ายสายสิญจน์ขวาไปตามลําดับ และยกขึ้นให้อยู่สูงที่สุด เพื่อป้องกันคนข้าม
กราย หรือทําขาด
- ด้ายสายสิญจน์ที่วงแล้วให้คงไว้ตลอดไป ไม่ต้องเก็บ
- พิธีทําบุญงานมงคลอื่นๆ วงเฉพาะบริเวณห้องพิธีหรือเฉพาะรอบฐานพระพุทธรูป
ที่โต๊ะหมู่บูชา แล้วโยงมาวงรอบภาชนะน้ํามนต์ วางกลุ่มด้ายสายสิญจน์ใส่พานไว้ด้านซ้ายโต๊ะหมู่
บูชา
3.5 การใช้ด้ายสายสิญจน์ทอดบังสุกุล
- โยงจากศพ จากโกศอัฐิ จากรูปของผู้ตาย หรือจากรายนามของผู้ตายอย่างใด
อย่างหนึ่งมาทอดให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุล
- ในพิธีทําบุญงานมงคล หากเชิญโกศอัฐิของบรรพบุรุษมาร่วมบําเพ็ญกุศลด้วย เมื่อ
จะนิมนต์พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุล ให้ใช้ด้ายสายสิญจน์อีกกลุ่มต่างหารจากกลุ่มที่พระสงฆ์ถือเจริญ
พระพุทธมนต์ หรือจะเด็ดด้ายสายสิญจน์จากกลุ่มเดียวกันนั้นให้ขาดออกจากพระพุทธรูป แล้ว
เชื่อมโยงกับโกศอัฐิก็ได้
3.6 การทํามงคลแฝด
- นําด้ายดิบที่ยังไม่ได้ทําเป็นด้ายสายสิญจน์ไปขอให้พระเถระที่เคารพนับถือทําพิธี
ปลุกเสกและทําเป็นมงคลแฝดสําหรับคู่บ่าวสาว ก่อนถึงวันงานประมาณ 7 วัน หรือ 3 วันเป็น
อย่างน้อย
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4. เทียนชนวน
4.1 อุปกรณ์
- ใช้เทียนทาองเหลืองขนาดกลาง 1 ข้าง
- เทียนชี้ผึ่งไส้ใหญ่ๆ ขนาดพอสมควร 1 เล่ม
- น้ํามันชนวน (ขี้ผึ้งแท้แช่น้ํามันเบนซิน หรือเคี่ยวขี้ผึ่งให้เหลว ยกลงจากเตาไฟแล้ว
ผสมน้ํามันเบนซิน)
4.2 การถือเชิงเทียนชนวนสําหรับพิธีกร
- ถือด้วยมือขวา โดยหงายฝ่ามือ ใช้นิ้วมือสี่นิ้ว (เว้นนิ้วหัวแม่มือ) รองรับฐานเชิง
เทียน ใช้หัวแม่มือกดฐานเชิงเทียนเข้าไว้
- ไม่นิยมจับกึ่งกลางเชิงเทียน เพราะจะทําให้ผู้ใหญ่รับไม่สะดวก
4.3 การส่งเทียนชนวนให้ผู้ใหญ่สําหรับพิธีกร
- ถึงเวลาประกอบพิธี จุดเทียนชนวน ถือด้วยมือขวา เดินเข้าไปหาประธานในพิธี
(เข้าทางซ้ายมือประธานฯ) ยืนตรงโค้งคํานับ
- เดินตามหลังประธานในพิธีไปยังที่บูชา โดยเดินไปทางด้านซ้ายมือประธานฯ
- ถ้าประธานในพิธีหยุดยืนหน้าที่บูชา พิธีกรน้อมตัวลงเล็กน้อยส่งเทียนชนวน (ถ้า
ประธานในพิธีนั่งคุกเข่าพิธีกรก็นั่งคุกเข่า) ตาม แล้วส่งเทียนชนวนด้วยมือขวา มือซ้ายห้อยอยู่ข้าง
ตัว
- ส่งเทียนชนวนแล้วถอยหลังออกมาห่างจากประธานในพิธีพอสมควร พร้อมกับ
คอยสังเกต ถ้าเทียนชนวนดับพึงรีบเข้าไปจุดทันที
- เมื่อประธานในพิธีจุดเทียนธูปเสร็จแล้ว เข้าไปรับเทียนชนวน โดยวิธียื่นมือขวาแบ
มือเข้าไปรองรับ ถอยหลังห่างออกไปเล็กน้อย โค้งคํานับแล้วจึงกลับหลังหันเดินออกมา
4.4 การจุดเทียนธูปสําหรับประธานในพิธี
- เมื่อพิธีกรถือเทียนชนวนเข้าไปเชิญประธานฯ ประธานฯลุกขึ้นจากที่นั่ง เดินไปที่
หน้าโต๊ะหมู่บูชา ถ้าโต๊ะหมู่บูชาตั้งอยู่สูง พึงยืน ถ้าตั้งอยู่ไม่สูงนัก พอนั่งคุกเข่าจุดถึง พึงนั่งคุกเข่าลง
แล้วรับเชิงเทียนชนวนจากพิธีกร
- จุดเทียนเล่มขวาของพระพุทธรูปก่อน แล้วจุดเล่มซ้ายต่อไป แล้วจึงจุดธูป
- ถ้ามีสายชนวนเชื่อมโยงจากธูปไปยังเทียนทุกคู่พึงจุดธูปเป็นอันดับแรก
- ถ้าธูปมิได้จุ่มน้ํามันชนวน พึงถอนธูปออกมาจุดกับเทียนชนวน ส่งเทียนชนวนให้
พิธีกรแล้ว ปักธูปไว้ตามเดิมโดยปักเรียงหนึ่งแถวเดียวกัน หรือปักเป็นสามเส้าก็ได้
- จุดเทียนธูปเสร็จแล้ว นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย โดยว่า นโม
... 3 จบ แล้วว่า อิมินา... (เพียงแต่นึกในใจ) แล้วกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ขณะกราบพึงระลึ
ดถึงพระรัตนตรัยด้วย คือ กราบครั้งที่ 1 บริกรรมว่า อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ
อภิวาเทมิ ครั้งที่ 2 บริกรรมว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมํโม ธมฺมํ นมสฺสามิ ครั้งที่ 3 บริกรรมว่า
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํ นมามิ เสร็จแล้วกลับเข้าไปนั่งประจําที่
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5. การอาราธนาสําหรับพิธีกร
- เมื่อเจ้าภาพ หรือประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชา พระรัตนตรัยเสร็จแล้ว พิธีกรเริ่ม
กล่าวคําอาราธนาศีล
- ถ้าอาสน์สงฆ์อยู่ระดับพื้น ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดนั่งกับพื้นพิธีกรพึงนั่งคุกเข่าประนมมือ
กราบ 3 ครั้ง แล้วจึงกล่าวคําอาราธนาถ้าอาสน์สงฆ์ยกขึ้นจากพื้น แต่ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดนั่งอยู่กับพื้น
ก็นั่งคุกเข่าอาราธนาเช่นกัน
- ถ้าอาสน์สงฆ์ยกสูง ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดนั่งเก้าอี้ พิธีกรพึงยืนทางท้ายอาสน์สงฆ์ ข้างหน้า
พระสงฆ์รูปที่ 3 จากท้ายแถวหรือที่อันเหมาะสม ทําความเคารพประธานในพิธี แล้วหันหน้าไปทาง
ประธานสงฆ์ ประนมมือ กล่าวคําอาราธนาศีล โดยหยุดทอดเสียงเป็นจังหวะๆ ดังนี้ “มะยัง ภันเต
วิสุง สิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สิลานิ ยาจามะ ทุติยัมปิ...ยาจามะ, ตะ
ติยัมปิ...ยาจามะ”
- เมื่อรับศีลเสร็จแล้ว พึงอาราธนาพระปริตรต่อไป จบแล้ว ถ้านั่งคุกเข่า ก็กราบ 3 ครั้ง
ถ้ายืน ก็ยกมือไหว้ เสร็จแล้วทําความเคารพประธานในพิธีอีกครั้งหนึ่ง
6. การจุดเทียนน้ํามนต์
- ประธานในพิธี หรือเจ้าภาพ จะต้องรอคอยจุดเทียนน้ํามนต์อีกครั้งหนึ่ง
- เมื่อพระเจริญพระพุทธมนต์ถึงมงคลสูตร พิธีกรพึงจุดเทียนชนวนเข้าไปเชิญประธาน
ในพิธีหรือเจ้าภาพไปจุดเทียนน้ํามนต์ ยกภาชนะน้ํามนต์ถวายประธานสงฆ์ ยกมือไหว้ แล้วกลับไป
นั่งที่เดิม
7. การถวายข้าวบูชาพระพุทธ
- เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทถวายพรพระพิธีกร ยกสํารับคาวหวานไปตั้งที่
หน้าโต๊ะบูชาโดยตั้งบนโต๊ะที่มีผ้าขาวปูรอง หรือที่พื้นแต่มีผ้าขาวปูรอง
- เชิญประธานในพิธีหรือเจ้าภาพทําพิธีบูชา (พิธีกรไม่ควรจัดทําเสียเอว)
- ประธานในพิธี หรือเจ้าภาพ นั่งคุกเข่า (พิธีราษฎร์จุดธูป 3 ดอก ปักที่กระถางธูป)
ประนมมือกล่าวคําบูชาข้าวพระพุทธจบแล้วกราบ 3 ครั้ง
- กรณียกสํารับคาวหวานสําหรับพระพุทธและสํารับคาวหรือทั้งคาวและหวานสําหรับ
พระสงฆ์เข้าไปพร้อมกัน (หลังจบบทถวายพรพระ) ประธานฯ หรือเจ้าภาพ นั่งคุกเข่ากล่าวคําบูชา
ข้า วพระพุทธจบแล้ว จึง ยกสํา รับ คาวหรื อทั้ ง คาวและหวานถวายพระสงฆ์เฉพาะรู ป ประธานฯ
นอกนั้นจะมอบให้ผู้ร่วมพิธีเข้าร่วมถวายก็ชื่อว่าเป็นความสมบูรณ์แห่งพิธีการที่เหมาะสม (กรณีนี้
น่าจะเหมาะสมกว่า)
8. การลาข้าวพระพุทธ
- เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว เจ้าภาพหรือพิธีกร เข้าไปนั่งคุกเข่าประนมมือ
กล่าวคําลาข้าวพระพุทะจบแล้วกราบ 3 ครั้ง แล้วยกสํารับไปได้
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9. การจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์
- เวลาเช้า จัดอาหารประเภทอาหารเบา เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก กาแฟ ขนมปัง เป็นต้น
- เวลาเพล จัดอาหารประเภทอาหารหนัก โดยมากจัดเป็นอาหารไทย และควรเป็น
อาหารพื้นเมืองเป็นหลัก อาจมีอาหารพิเศษแทรกบ้างก็ได้
10. การประเคนของพระ
- ถ้าเป็นชาย ยกส่งให้ถึงมือพระภิกษุผู้รับประเคน ถ้าเป็นหญิง วางถวายบนผ้าที่พระ
ทอดรับประเคนและรอให้ท่านจับที่ผ้าทอดนั้นก่อน จึงวางสิ่งของลงบนผ้านั้น
- ถ้าพระสงฆ์นั่งกับพื้น พึงนั่งคุกเข่าประเคน ถ้าพระสงฆ์นั่งเก้าอี้ พึงยืนประเคน
- ยกภัตตาหารที่จะพึงฉันพร้อมภาชนะอาหารถวายเท่านั้น สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ไม่
ต้องยกประเคน เพียงแต่วางมอบให้เท่านั้นก็พอ
- ภัตตาหารทุกชนิดที่ประเคนแล้ว ห้ามคฤหัสถ์จับต้องอีก ถ้าเผลอไปจับต้องเข้า ต้อง
ประเคนใหม่
- ประเคนครบทุกอย่างแล้ว ถ้านั่งคุกเข่าประเคน ก็กราบ 3 ครั้ง ถ้ายืนประเคนก็น้อม
ตัวลงยกมือไหว้
- ลักษณะการประเคนที่ถูกต้อง ประกอบด้วยองค์ 5 คือ
1. สิ่งของที่จะประเคน ไม่ใหญ่โตหรือหนักเกินไปขนาดปานกลางคนเดียวยกไหว
และยกสิ่งของนั้นให้ขึ้นพ้นจากพื้นที่สิ่งของนั้นตั้งอยู่
2. ผู้ประเคนอยู่ห่างจากพระภิกษุผู้รับประเคนประมาณ 1 ศอก (อย่างมากไม่เกิน
2 ศอก)
3. ผู้ประเคนน้อมสิ่งของนั้นเข้าไปให้ด้วยกิริยาอาการแสดงความเคารพอ่อนน้อม
4. กิริยาอาการที่น้อมสิ่งของเข้าไปให้นั้น จะส่งให้ด้วยมือก็ได้ ด้วยของเนื่องด้วย
กาย เช่น ใช้ทัพพีตักถวาย ก็ได้
5. พระภิกษุผู้รับประเคนนั้น จะรับด้วยมือก็ได้ด้วยของเนื่องด้วยกาย เช่น จะใช้ผ้า
ทอดรับ ใช้บาตรรับ หรือใช้ภาชนะรับก็ได้
11. การจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์
11.1 เครื่องไทยธรรม คือวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่สมควรถวายแก่พระสงฆ์ ได้แก่ ปัจจัย 4
และสิ่งของที่นับเนื่องในปัจจัย 4
11.2 สิ่งของที่ประเคนพระสงฆ์ได้ในเวลาเช้าชั่งเที่ยง ได้แก่ ประเภทอาหารคาวหวาน
ทุกชนิด ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารเครื่องกระป๋องทุกประเภท
หากนํา สิ่ ง ของเหล่า นี้ ไ ปถวายในเวลาหลั ง เที่ ย งวัน แล้ ว เพี ย งแต่ แจ้ ง ให้ ภิ ก ษุ
รับทราบแล้วมอบสิ่งของเหล่านั้นแก่ศิษย์ของท่านให้เก็บรักษาในวันต่อไปก็พอ
11.3 สิ่งของที่ประเคนพระสงฆ์ได้ตลอดเวลา ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่ม เครื่องยาบําบัด
ความเจ็บไข้ และประเภทเภสัช เช่น น้ําตาล น้ําผึ้ง น้ําอ้อย หมากพลู หรือประเภทสิ่งของที่ไม่ใช่
ของสําหรับขบฉัน
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11.4 สิ่งของที่ไม่สมควรประเคนพระสงฆ์ ได้แก่ เงิน และวัตถุสําหรับใช้แทนเงิน เช่น
ธนบัตร เป็นต้น
(ในการถวาย ควรใช้ใบปวารณาแทนตัวเงินส่วนตัวเงินมอบไว้กับไวยาวัจกรของ
พระภิกษุนั้น)
12. การปฏิบัติในการกรวดน้ํา
- กระทําในงานทําบุญทุกชนิด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
- ใช้น้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งอื่นใดเจือปน
- ใช้ภาชนะสําหรับกรวดน้ําโดยเฉพาะ ถ้าไม่มี ก็ใช้แก้วน้ําหรือขันน้ําแทน โดยจัดเตรียม
ไว้ก่อนถึงเวลาใช้
- กรวดน้ําหลังจากถวายเครื่องไทยธรรมแล้ว
- เมื่อประธานสงฆ์เริ่มอนุโมทนา (ยถา...) ก็เริ่มหลั่งน้ําอุทิศส่วนกุศล
- ถ้านั่งอยู่กับพื้น พึงนั่งพับเพียบจับภาชนะสําหรับกรวดน้ําด้วยมือทั้งสอง รินน้ําให้ไหล
ลงเป็นสาย
- ถ้าภาชนะสําหรับกรวดน้ําปากกว้าง เช่น ขันหรือแก้วควรใช้นิ้วขวารองรับสายน้ําให้
ไหลลงไปตามนิ้วชี้นั้น ถ้าภาชนะปากแคบ ไม่ต้องใช้นิ้วมือรองรับสายน้ํา
- ควรรินน้ําให้ไหลลงเป็นสาย โดยไม่ขาดตอนเป็นระยะๆ พร้อมกันนั้น ควรตั้งจิตอุทิศ
ส่วนกุศลแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว (คํากรวดน้ํามีในหนังสือนี้แล้ว)
- เมื่ออุทิศเป็นส่วนรวมแล้ว ควรอุทิศระบุเฉพาะเจาะจง ชื่อ นามสกุล ของผู้ล่วงลับไป
แล้วอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
- เมื่อพระสงฆ์รูปที่ 2 รับและขึ้นอนุโมทนาว่า สัพพีติโย... พึงเทน้ําให้หมดภาชนะ แล้ว
ประนมมือรับพรต่อไป
- ขณะที่พระสงฆ์กําลังอนุโมทนา ไม่พึงลุกไปทําธุรกิจอื่นๆ (หากไม่จําเป็นจริงๆ)
- พระสงฆ์อนุโมทนาจบแล้ว พึงกราบหรือไหว้ตามสมควรแก่สถานที่นั้นๆ
- น้ําที่กรวดแล้วพึงนําไปเทลงที่พื้นดิน โดยเทลงที่กลางแจ้งภายนอกตัวอาคารบ้านเรือน
ห้ามเทลงไปในกระโถนหรือในที่สกปรกเป็นอันขาด
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กําหนดการ
พิธีฟังพระธรรมเทศนา
ณ ...............................................
วัน ............... ที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. .......................
-----------------------เวลา......... - พระสงฆ์ ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม ณ บริเวณสถานที่ฟังธรรม
- อนุศาสนาจารย์ อาราธนาพระสงฆ์ขึ้นธรรมาสน์
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาและกราบพระรัตนตรัย
- ผู้เข้าร่วมพิธีลุกขึ้นยืนประนมมือเมื่อประธานในพิธีจุดธูปเทียน
- อนุศาสนาจารย์ นํากล่าวคําบูชา แผ่เมตตา เชิญผู้เข้าร่วมพิธีนั่งแล้วอาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให้ศีล
- อนุศาสนาจารย์ อาราธนาธรรม
- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จบแล้ว
- ประธานในพิธีถวายเครื่องกัณฑ์
- ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัย ผู้เข้าร่วมพิธีลุกขึ้นยืนประนมมือ น้อมไหว้ และ
ลดมือลงพร้อมกัน
- เสร็จพิธี
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4. พิธีอุปสมบท
พิธีขอขมาก่อนอุปสมบท
การเตรียมการ
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ
- พานธูปเทียนแพ พร้อมกระทงดอกไม้สดมีกรวยครอบ
- ปูพรมหรือเสื่อที่พื้นห้อง
- จัดเก้าอี้รับแขกและเก้าอี้สําหรับผู้เข้าร่วมพิธีตามสมควร
การปฏิบัติ
ก่อนถึงกําหนดเวลาเล็กน้อยผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมผู้เข้าขอขมานั่งพับเพียบ
ประธานในพิธี
- มาถึงบริเวณพิธี
ผู้รับผิดชอบ
- บอกทําความเคารพ
ประธานฯ
- จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย กราบพระ 3 ครั้ง (ผู้เข้าร่วมพิธียืนขึ้นประนมมือ)
- นั่งเก้าอี้รับรอง (ผู้เข้าร่วมพิธีนั่งลง)
ผู้เข้าขอขมา
- นั่งพับเพียบ หัวหน้าผู้เข้าขอขมานํากราบ (ตั้งมือ) 1 ครั้ง
หัวหน้าผู้ขอขมา
- นํานั่งคุกเข่า เปิดกรวยครอบกระทงดอกไม้สดออกแล้ว ยกพานธูปเทียน
แพสองมือเสมออกกล่าวนําคําขอขมา ในนาม ผู้ขอขมาทั้งหมดว่า
“กราบเรียนผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
เนื่ อ งในโอกาสที่ พ วกกระผม จะเข้ า บรรพชาอุ ป สมบทใน
พระพุทธศาสนาครั้งนี้ กรรมใดที่พวกกระผมได้เคยล่วงเกินต่อท่าน ด้วย
กาย วาจา และใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม เพื่อ
ความบริสุทธิ์แห่งเพศพรหมจรรย์ขอได้โปรดให้อโหสิกรรมนั้นแก่พวก
กระผมด้วยเทอญ” จบแล้ว
หัวหน้าผู้ขอขมา
- เดินเข่า ถือพานธูปเทียนแพเข้าไปตรงหน้าประธานมอบพานธูปเทียนแพ
ให้ประทาน แล้วถอยกลับมาที่เดิม นั่งพับเพียบฟังโอวาท
ประธานฯ
- รั บพานธูป เทีย นแพวางไว้บ นโต๊ ะ แล้ ว กล่ า วว่ า “ข้ า พเจ้า พร้อ มด้ว น
ผู้บังคับบัญชาทุกท่านมีความยินดีและขออนุโมทนาอย่างยิ่งกับพวกท่าน
ที่มีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบท ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้ กรรมใดหาก
เคยส่วงเกินต่อกันในกาลที่ผ่านมา ก็ขออโหสิ ทุกประการ”
- ให้โอวาทจบ - มอบของที่ระลึก (ถ้ามี)
ประธานฯ
หัวหน้าผู้ขอขมา
- นํากราบตั้งมือหนึ่งครั้ง
ประธานฯ
- ไปกราบพระ 3 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมพิธี
- ประนมมือและลดมือลงเมื่อประธานกราบพระเสร็จ
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ผู้รับผิดชอบ

- บอกทําความเคารพประธานฯ
- เสร็จพิธี
******************************

พิธีบรรพชาอุปสมบท
การเตรียมการ
บริขาร 8 ได้แก่
- ผ้าจีวร
- ผ้าสังฆาฏิ
รวมเรียกว่า ไตรจีวร
- ผ้าสบง
- บาตรพร้อมถลกบาตร (ถุงบาตร)
- มีดโกน
- เข็มเย็บผ้าพร้อมด้าย
- ประคดเอว
- กระบอกกรองน้ํา (ธมกรก)
เครื่องบริวาร
เครื่องใช้ส่วนตัวอื่นๆ จะมีมากน้อยเพียงไรสุดแต่ความจําเป็นของแต่ละบุคคล เช่น เสื่อ ที่
นอน(ไร้นุ่ม) หมอน มุ้ง ผ้าห่มนอน ผ้าสบง และผ้าจีวร(เอาไว้ผลัดเปลี่ยน) รองเท้า(ไม่หุ้มส้น) ร่มกัน
แดดกันฝน ผ้าเช็ดตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นต้น
ไทยธรรม
ไทยธรรมถวายพระอุปัชฌาย์
- เครื่องสักการะ (ธูปเทียนแพและดอกไม้กระทง)
- เครื่องสักการะขอนิสัยจากอุปัชฌาย์ (ธูปเทียนแพและดอกไม้กระทง)
- ผ้าไตร (มีหรือไม่มีก็ได้)
- ซองใส่ปัจจัยหรือใบปวารณา
ไทยธรรมถวายพระคู่สวด
- ผ้าไตร (มีหรือไม่มีก็ได้)
- เครื่องสักการะ (ดอกไม้ธูปเทียน 2 ชุด สําหรับขอศีลและถวายท่าน)
- เครื่องไทยธรรม 2 ชุด
- ซองปัจจัยหรือใบปวารณา
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ไทยธรรมถวายพระอันดับ
- เครื่องไทยธรรม
- ดอกไม้ธูปเทียน
- ซองปัจจัยหรือใบปวารณา
(ทั้งหมดนี้จัดตามจํานวนพระอันดับ)
เครื่องประกอบ
- ผ้านุ่งนาค
- พานแว่นฟ้าวางไตร
- ตาลปัตร
- ย่าม
- ดอกไม้คลุมไตร
- เหรียญบาทโปรยทาน (พอสมควร)
- ดอกบัว 3 ดอก พร้อมธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม (สําหรับนาค)
การปฏิบัติ
(ตัวอย่างนี้เป็นการอุปสมบทนาคหมู่ของข้าราชการกองทัพอากาศ)
- พิธีโกนผมนาค
- พิธีมอบผ้าไตรแก่นาค (บิดามารดาเป็นผุ้มอบ)
- พิธีแห่นาครอบโบสถ
- พิธีวันทาเสมา
- พิธีอุปสมบท โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
ประธานฯ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ 3 ครั้ง (ถ้าสถานที่ไม่อํานวย ประธานสงฆ์
เป็นเป็นผู้จุด)
อศจ.
- อาราธนาศีล – รับศีล
ประธานฯ - ทําพิธีมอบผ้าไตรแก่นาคประมาณไม่เกิด 5 คน พอเป็นพิธี
ประธานฯ - ประเคนเครื่องไทยธรรม และผ้าไตร แก่พระอุปัชฌาย์
น. ผู้ใหญ่
- ประเคนเครื่องไทยธรรม และผ้าไตร แก่พระคู่สวด
พระสงฆ์
- อนุโมทนา
ประธานฯ - กรวดน้ํา
(เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว ประธานจะอยู่ร่วมพิธีต่อไปหรือจะกลับก็ได้)
พระสงฆ์
- ดําเนินพิธีอุปสมบทกรรมต่อไปจนเสร็จ
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การปฏิบัติ
(พิธีอุปสมบททั่วๆ ไป)
- โกนผมนาค
- แห่นาครอบอุโบสถ
- วันทาเสมา
- นาคเข้าสู่อุโบสถ
- นาคนั่งคุกเข่า กราบพระ 3 ครั้ง
- ได้เวลาอันสมควร นาครับผ้าไตรจากบิดามารดา (หันหน้าไปทางบิดามารดา
คุกเข่า กราบ 3 ครั้ง แล้วยื่นมือไปรับผ้าไตรจากบิดามารดา)
- นาคอุ้มผ้าไตร ถือเครื่องสักการะเดินเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์
- พระอุปัชฌาย์ ดําเนินกรรมวิธีของท่านเสร็จแล้ว
- นาคออกไปด้านหลังอุโบสถ เปลี่ยนเสื้อผ้านุ่งห่มสบงจีวร
- บิดามารดามอบตาลปัตรแก่นาค
- นาคประเคนตาลปัตรและเครื่องสักการะแก่พระคู่สวดเพื่อขอศีล
- บิดามารดาประเคนบาตรแก่สามเณรๆ อุ้มประคองบาตรเดินเข่าเข้าไปหาพระ
อุปัชฌาย์
- พระอุปัชฌาย์และพระคู่สวดดําเนินพิธีอุปสมบทกรรมจนเสร็จ
- ประเคนเครื่องไทยธรรมแก่พระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด และพระอันดับ
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- พระใหม่และเจ้าภาพกรวดน้ํา – รับพร
เสร็จพิธี
******************************

วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งบรรพชา อุปสมบท พึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือเข้าไปในสังฆสันนิบาต
วางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชฌาย์ แล้ว กราบด้วยเบญจางคประ
ดิษฐ์ 3 ครั้ง แล้วอุ้มผ้าไตรประนมมือยืนขึ้นเปล่งวาจาของบรรพชา หยุดตามจุดจุลภาค ว่า
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามิ
นา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิฯ
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต,
(นั่งลงคุกเข่าประนมมือว่า)
อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ,
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ,
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ,
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สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, อิมัง กาสาวัง คะเหตวา, ปัพ
พาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะฯ
(ตั้งแต่ สัพพะทุกขะ มา ว่า 3 หน พระอุปัชฌาย์รับผ้าไตร แล้วว่าต่อไป)
สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, เอตัง กาสาวัง ทัตวา, ปัพ
พาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะฯ
(ตั้งแต่ สัพพะทุกขะ มา ว่า 3 หน)
ในลําดับนั้น พระอุปัชฌาย์ให้โอวาสและบอก ตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐานให้ว่าตามไปทีละ
บท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดังนี้
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
(อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสาฯ (ปฏิโลม)
พระอุปัชฌาย์ชักอังสะออกจากไตรสวมให้แล้ว สั่งให้ออกไปครองผ้าควบไตรจีวรตาม
ระเบียบ ครั้นเสร็จแล้วรับเครื่องไทยธรรมเข้าไปหาพระอาจารย์ถวายท่านแล้ว กราบลง 3 หน ยืน
ประนมมือเปล่งวาจาขอสรณะและศีล ดังนี้
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามิ
นา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิฯ
อุกาสะ การุญญัง กัตวา ติสะระเณนะ สะหะ, สีลานิ เทถะ เม ภันเต,
(นั่งลงคุกเข่าขอสรณะและศีลดังต่อไปนี้)
อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ลําดับนั้นพระอาจารย์กล่าวคํานมัสการนําให้ผู้มุ่งบรรพชาว่าตามไปดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
(ว่า 3 หน)
แต่นั้นท่านจะสั่งด้วยคําว่า เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิตัง วะเทหิ พึงรับว่า อามะ
ภันเต ครั้นแล้วท่านนําให้เปล่งวาจาว่าสรณคมน์ พึงว่าตามไปทีละพากย์ดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
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เมื่อจบแล้ว ท่านบอกว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับว่า อามะ ภันเต ลําดับนั้นพระ
อาจารย์จะบอกให้รู้ว่า การบรรพชาเป็นสามเณรสําเร็จด้วยสรณคมน์เพียงเท่านี้ ต่อแต่นั้นพึง
สมาทานสิกขาบท 10 ประการ ว่าตามท่านดังนี้
ปาณาติปาตา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
วิกาละโภชะนา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทะยามิฯ ข้อ อิมานิ นี้ว่า 3 จบ แล้วกราบลง 1 หน ยืนขึ้นว่า
วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุ
โมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหํง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิฯ
(คุกเข่ากราบ 3 หน)
ในลําดับนั้น สามเณรพึงรับบาตรอุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ในสังฆสันนิบาต วางไว้ข้างตัว
ด้านซ้าย รับเครื่องไทยธรรมถวายท่านแล้วกราบลง 3 หน ยืนประนมมือกล่าวคําขอนิสัย ว่าดังนี้
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามิ
นา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพพัง
สาธุ สาธุ อะนุโมทามิฯ,
อุกาสะ การุญญัง กัตวา นิสสะยัง เทถะ เม ภันเต,
(นั่งคุกเข่า)
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ,
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ,
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ,
อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิฯ วรรคนี้ว่า 3 หน เมื่อพระอุปัชฌาย์ว่า โอปายิกัง, ปะฏิรูปัง,
ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ, แล้วสามเณรพึงกล่าวรับว่า อุกาสะ สัมปะฏิจฉามิฯ ในระหว่างๆ 3 หน
แล้วว่าต่อ
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร วรรคนี้ว่า 3 หน แล้วกราบ
ลง 1 หน ยืนขึ้นว่าต่อ
วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุ
โมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิฯ
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(คุกเข่ากราบ 3 หน)
ตั้งแต่ อุปัชฌาโย ฯลฯ เถรัสสะ ภาโร 3 วรรค นี้ พระอุปัชฌาย์บางองค์ให้ว่ารวดเดียว
ตามแบบนั้นก็มี ให้ว่าเป็นตอนๆ ดังนี้คือ เมื่อสามเณรว่า อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ 3 หน แล้ว
พระอุปชฌาย์กล่าวรับว่า โอปายิกัง, ปะฏิรูปัง, ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ, บทใดบทหนึ่งพึงรับว่า อุ
กาสะ สัมปะฏิจฉามิ ทุกบทไปแล้วสามเณรพึงกล่าวรับเป็นธุระให้ท่านว่า อัชชะตัคเคทานิ ฯลฯ
ภาโร 3 หน ก็มี ลําดับนั้น พระอุปัชฌาย์หรือ พระกรรมวาจาจารย์เอาบาตรมีสายโยกคล้องตัวผู้มุ่ง
อุปสมบทแล้วบอกบาตรและจีวร ผู้มุ่งอุปสมบทพึงรับว่า อามะ ภันเต, 4 หน ดังนี้
ปะบะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตัพโพ อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะจีวะรัง อาจิกขิตัพพัง
คําบอกบาตรจีวร
คํารับ
1. อะยันเต ปัตโต
อามะ ภันเต
2. อะยัง สังฆาฏิ
อามะ ภันเต
3. อะยัง อุตตะราสังโค
อามะ ภันเต
4. อะยัง อันตะระวาสะโก
อามะ ภันเต
ต่อจากนั้น พระอาจารย์ท่านบอกให้ออกไปข้างนอกว่า คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ พึง
ถอยออกลุกขึ้นเดินไปยืนอยู่ในที่ที่กําหนดไว้ พระอาจารย์ท่านสวดสมมติตนเป็นผู้สอนซ้อม แล้ว
ออกไปสวดถามอันตรายิกธรรม พึงรับว่า นัตถิ ภันเต 5 หน อามะ ภันเต 8 หน ดังนี้
ถาม
ตอบ
1. กุฏฐัง
นัตถิ ภันเต
2. คัณโฑ
นัตถิ ภันเต
3. กิลาโส
นัตถิ ภันเต
4. โสโส
นัตถิ ภันเต
5. อะปะมาโร
นัตถิ ภันเต
1. มะนุสโสสิ๊
อามะ ภันเต
2. ปุริโสสิ๊
อามะ ภันเต
3. ภุชิสโสสิ๊
อามะ ภันเต
4. อะนะโณสิ๊
อามะ ภันเต
5. นะสิ๊ ราชะภะโฏ
อามะ ภันเต
6. อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ
อามะ ภันเต
7. ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊
อามะ ภันเต
8.ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง
อามะ ภันเต
อะหัง ภันเต ........... นามะ
1. กินนาโมสิ
2. โก นามะ เต อุปัชฌาโย
อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา ......... นามะ
ช่องที่ ......... ไว้ พระอุปัชฌาย์ หรืออาจารย์ท่านจะตั้งชื่อของอุปสัมปทาเปกขะ กรอกลง
ช่องให้ไว้ก่อนวันบวช
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และช่องที่ ........ ไว้ในช่องชื่อของพระอุปัชฌาย์ก็เช่นเดียวกัน ให้กรอกตามชื่อของพระ
อุปัชฌาย์ ซึ่งท่านจะบอกและกรอกให้ไว้ก่อนบวช
ครั้นสวดสอนซ้อมแล้ว ท่านกลับเข้ามาสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา อุปสัมปทา
เปกขะ พึงเข้ามาในสังฆสันนิบาต กราบลงตรงหน้าพระอุปัชฌาย์ 3 หน แล้วนั่งคุกเข่าประนมมือ
เปล่งวาจาขออุปสมบทว่าดังนี้
สังฆัม ภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุ
ปาทายะ
ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุ
ปาทายะ
ในลํ า ดั บ นั้ น พระอุ ปั ช ฌาย์ ก ล่ า วเผดี ย งสงฆ์ แ ล้ ว พระอาจารย์ ส วดสมมติ ต นถาม
อันตรายิกธรรม อุปสัมปทาเปกขะพึงรับว่า นัตถิ ภันเต 5 หน อามะ ภันเต 8 หน บอกชื่อตนและ
ชื่อพระอุปัชฌาย์รวม 2 หน เหมือนที่กล่าวแล้วในหนหลังฯ แต่นั้นพึงนั่งฟังท่านสวดกรรมวาจา
อุปสมบทไปจนจบ ครั้งจบแล้วท่านเอาบาตรออกจากตัว แล้วพึงกราบลง 3 หน แต่นั้นพึงนั่งพับ
เพียบประนมมือฟังพระอุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์ไปจนจบ แล้วรับว่า อามะ ภันเต เป็นเสร็จพิธี
อุปสมบท แล้วกราบพระอุปัชฌาย์ 3 หน ถ้ามีไทยธรรมถวายก็ให้รับไทยธรรมถวายพระอันดับ
เสร็จแล้วคอยฟังพระท่านอนุโมทนาต่อไป เมื่อพระอนุโมทนา พึงกรวดน้ํา ตั้งใจอุทิศบุญญกุศลส่วน
นี้ให้แก่ท่านผู้มีพระคุณเมื่อพระว่า ยะถา จบ ก็เทน้ําโกรกลงให้หมด ต่อนั้นประนมมือฟังอนุโมทนา
ไปจนจบ เป็นอันเสร็จพิธี
จบพิธีอุปสมบทแบบอุกาสะ
******************************

วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง
กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งอุปสมบท พึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือเข้าไปในสังฆสันนิบาต วางผ้าไตร
ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชฌาย์แล้วกราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้ง
แล้วนั่งคุกเข่าอุ้มผ้าไตร ประนมมือเปล่งวาจา ถึงสรณะและขอบรรพชาด้วยคํามคธ หยุดตามจุด
จุลภาค ว่า
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุ
สังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง ละเภยยัง อุปะสัมปะ
ทัง
ทุติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ
ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง ละเภยยัง อุ
ปะสัมปะทัง
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ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ
ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง ละเภยยัง อุ
ปะสัมปะทัง
อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภัน
เต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คเหตวา, ปัพพาเช
ถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คเหตวา, ปัพพาเช
ถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ถ้าบวชเป็นสามเรณ ยกคําว่า ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง ออกเสีย
ในลําดับนั้น พระอุปัชฌาย์รับเอาผ้าไตรจากผู้มุ่งบรรพชาวางไว้ตรงหน้าตัก แล้วกล่าวสอน
ถึงพระรัตนตรัยเป็นต้น และบอก ตะจะปัญจะกะ กัมมัฏฐาน ให้ว่าตามทีละบท โดยอนุโลมและ
ปฏิโลม ดังนี้
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
(อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา ฯ (ปฏิโลม)
ครั้นสอนแล้วพระอุปัชฌาย์ชักอังสะออกจากไตร สวมให้แล้ว สั่งให้ออกไปครองไตรจีวร
ตามระเบียบ ครั้นเสร็จแล้วเข้าไปหาพระอาจารย์รับเครื่องสักการะถวายท่านแล้วกราบ 3 หน
นั่งคุกเข่า ประนมมือเปล่งวาจา ขอสรณะและศีลดังนี้
อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ลําดับนั้น พระอาจารย์กล่าวคํานมัสการนํา ให้ผู้มุ่งบรรพชาว่าตามไป ดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ว่า 3 หน)
แต่นั้นท่านจะสั่งด้วยคําว่า เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิตัง วะเทหิ พึงรับว่า อามะ
ภันเต
ครั้นแล้วท่านนําให้เปล่งวาจาว่าสรณคมน์ พึงว่าตามไปทีละพากย์ดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
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ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
เมื่อจบแล้ว ท่านบอกว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับว่า อามะ ภันเต ลําดับนั้นพระ
อาจารย์จะบอกให้รู้ว่า การบรรพชาเป็นสามเณรสําเร็จด้วยสรณคมน์เพียงเท่านี้ ต่อแต่นั้นพึง
สมาทานสิกขาบท 10 ประการ ว่าตามท่านดังนี้
ปาณาติปาตา เวระมะณี
อะทินนาทานา เวระมะณี
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี
มุสาวาทา เวระมะณี
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
วิกาละโภชะนา เวระมะณี
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี
มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี
ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทะยามิฯ (ว่า 3 หน)
ในลําดับนั้น สามเณรพึงรับบาตร อุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌาในสังฆสันนิบาตวางไว้ข้างตัว
ด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายท่าน แล้วกราบ 3 หน นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคําขอนิสัย ว่า
ดังนี้
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ,
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ,
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ,
อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิ ว่า 3 หน
พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า โอปายิกัง, ปะฏิรูปัง, ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ บทใดบทหนึ่งพึงรับ
ว่า สาธุ ภันเต ทุกบทไป แต่นั้นสามเณรถึงกล่าวรับเป็นธุระให้ท่าน ว่าดังนี้
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร ว่า 3 หน เสร็จแล้วกราบลง 3 หน
ลําดับนั้น พระอุปัชฌาย์แนะนําสามเณรไปตามระเบียบแล้วพระอาจารย์ผู้เป็นกรรมวาจา
เอาบาตรมีสายคล้องตัวผู้มุ่งอุปสมบท บอกบาตรและจีวร ผู้มุ่งอุปสมบทพึงรับว่า อามะ ภันเต 4
หน ดังนี้
คําบอกบาตรจีวร
คํารับ
1. อะยันเต ปัตโต
อามะ ภันเต
2. อะยัง สังฆาฏิ
อามะ ภันเต
3. อะยัง อุตตะราสังโค
อามะ ภันเต
4. อะยัง อันตะระวาสะโก
อามะ ภันเต
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ต่อจากนั้น พระอาจารย์ท่านบอกให้ออกไปข้างนอกว่า คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ พึง
ถอยออกลุกขึ้นเดินไปยืนอยู่ในที่ที่กําหนดไว้ พระอาจารย์ท่านสวดสมมติตนเป็นผู้สอนซ้อม แล้ว
ออกไปสวดถามอันตรายิกธรรม พึงรับว่า นัตถิ ภันเต 5 หน อามะ ภันเต 8 หน ดังนี้
ถาม
ตอบ
1. กุฏฐัง
นัตถิ ภันเต
2. คัณโฑ
นัตถิ ภันเต
3. กิลาโส
นัตถิ ภันเต
4. โสโส
นัตถิ ภันเต
5. อะปะมาโร
นัตถิ ภันเต
1. มะนุสโสสิ๊
อามะ ภันเต
2. ปุริโสสิ๊
อามะ ภันเต
3. ภุชิสโสสิ๊
อามะ ภันเต
4. อะนะโณสิ๊
อามะ ภันเต
5. นะสิ๊ ราชะภะโฏ
อามะ ภันเต
6. อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ
อามะ ภันเต
7. ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊
อามะ ภันเต
8.ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง
อามะ ภันเต
อะหัง ภันเต ........... นามะ
1. กินนาโมสิ
2. โก นามะ เต อุปัชฌาโย
อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา ......... นามะ
ถ้าตอบพร้อมกันให้เปลี่ยน เม เป็น โน
ช่องที่ ......... ไว้ พระอุปัชฌาย์ หรืออาจารย์ท่านจะตั้งชื่อของอุปสัมปทาเปกขะ กรอกลง
ช่องให้ไว้ก่อนวันบวช และช่องที่ ........ ไว้ในช่องชื่อของพระอุปัชฌาย์ก็เช่นเดียวกัน ให้กรอกตาม
ชื่อของพระอุปัชฌาย์ ซึ่งท่านจะบอกและกรอกให้ไว้ก่อนบวช
ครั้นสวดสอนซ้อมแล้ว ท่านกลับเข้ามาสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา อุปสัมปทา
เปกขะ พึงเข้ามาในสังฆสันนิบาต กราบลงตรงหน้าพระอุปัชฌาย์ 3 หน แล้วนั่งคุกเข่าประนมมือ
เปล่งวาจาขออุปสมบทว่าดังนี้
สังฆัม ภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ,
ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุ
ปาทายะ,
ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุ
ปาทายะ,
ถ้าว่าพร้อมกันให้เปลี่ยน ยาจามิ เป็น ยาจามะ เปลี่ยน มัง เป็น โน
ในลํ า ดั บ นั้น พระอุ ปัช ฌาย์ ก ล่ า วเผดี ย งสงฆ์ แล้ ว และพระอาจารย์ ส วดสมมติ ตน ถาม
อันตรายิกธรรมอุปสัมปทาเปกขะ พึงรับว่า นัตถิ ภันเต 5 หน อามะ ภันเต 8 หน ตอบชื่อตนแล
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เชื่ออุปัชฌาย์รวม 2 หน โดยนัยหนหลัง แต่นั้นพึงนั่งฟังท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ
ครั้นจบแล้วท่านเอาบาตรออกจากตัว แล้วพึงกราบ 3 หน นั่งพับเพียบประนมมือฟังพระอุปัชฌาย์
บอกอนุศาสน์ไปจนจบแล้วรับว่า อามะ ภันเต แล้วกราบ 3 หน ถวายไทยธรรม กรวดน้ํา เหมือน
กล่าวแล้วในแบบ อุกาสะ
จบวิธีอุปสมบท แบบเอสาหัง
******************************

คําขอบรรพชาอุปสมบทนาคคู่ (แบบใหม่)
(จะกล่าวแต่เฉพาะที่แปลก ส่วนที่ไม่แปลกและคําอธิบายวิธีต่างๆ ซึ่งเหมือนกันกับ 2 วิธีที่
กล่าวมาแล้ว จะไม่กล่าวอีก ขอให้พลิกไปศึกษาใน 2 วิธีนั้น แม้คําขออุปสมบทพร้อมกัน (สังฆัม
ภันเต) ก็ได้อธิบายไว้แล้วท้ายคําขออุปสมบทแบบ เอสาหัง)
เอเต มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ
ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยา
มะ อุปะสัมปะทัง,
ทุติยัม มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ
ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยา
มะ อุปะสัมปะทัง,
ตะติยัม มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ
ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยา
มะ อุปะสัมปะทัง,
มะยัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ
โน ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ,
ทุ ติ ยั ม ปิ มะยั ง ภั น เต, ปั พ พั ช ชั ง ยาจามะ, อิ ม านิ กาสายานิ วั ต ถานิ คะเหตวา,
ปัพพาเชถะ โน ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ,
ตะติ ยั ม ปิ มะยั ง ภั น เต, ปั พ พั ช ชั ง ยาจามะ, อิ ม านิ กาสายานิ วั ต ถานิ คะเหตวา,
ปัพพาเชถะ โน ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ,
******************************
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คําขอนิสสัยนาคคู่
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามะ,
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามะ,
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามะ,
อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิ ว่า 3 หน
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, อัมหากัง ภาโร, มะหัมปิ เถรัสสะ ภารา ว่า 3 หน
******************************

คําขออุปสมบทพร้อมกัน
สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ,
ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุ
ปาทายะ,
ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง
อุปาทายะ,
******************************

พิธีวันทาเสมา
การเตรียมการ
- ดอกบัว 3 ดอก
- ธูปเทียน (ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม)
- เสื่อ 1 ผืน
การปฏิบัติ
- เมื่อนาคเดินเวียนรอบอุโบสถควบ 3 รอบแล้ว มานั่งคุกเข่าที่เสื่อตรงเสมาหน้าอุโบสถ หัน
หน้าเข้าหาอุโบสถ
- กราบ 3 ครั้ง ถือเครื่องสักการะ (ดอกบัว, ธูปเทียน) กล่าวคําบูชาพระรัตนตรัยว่า
“อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ, อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ, อิมินา สักกาเรนะ
สังฆัง ปูเชมิ”
- วางดอกบัวธูปเทียนบนที่รองรับแล้วกราบ 3 ครั้ง
- ลูกขึ้นยืน พนมมือกล่าว ดังนี้
“อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง
สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ”
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- นั่งคุกเข่า พนมมือว่าดังนี้
“อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ
ภันเต”
- กราบ 3 ครั้ง
- ลุกขึ้นยืน พนมมือว่าดังนี้
“วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะ
นุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ”
- กราบ 3 ครั้ง (เสร็จพิธีวันทาเสมา)
- เดินขึ้นไปยืนที่หน้าอุโบสถหรือพระอุโบสถหันหน้าออกแล้วโปรยทาน (ถ้ามี)
หมายเหตุ การวันทาเสมาที่กล่าวนี้เป็นแบบพิสดาร ท่านจะย่อเอาเฉพาะข้อแรกเท่านั้นก็ได้
******************************
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5. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
การเตรียมการ
- โต๊ะหมู่บูชา (นิยมจัดหมู่ 3) ตั้งข้างประตูด้านหน้าพระอุโบสถ (ด้านขวามือหรือด้านซ้าย
แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่)
- ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนขาหยั่งด้านหลัง
โต๊ะหมู่บูชา โดยให้กึ่งกลาง และเหนือโต๊ะหมู่บูชาพอสมควร
- ตั้งพุ่มทองและพุ่มเงินบนโต๊ะหมู่บูชาด้านขวาและซ้าย ตามลําดับ
- ตั้งพานธูปเทียนแพพร้อมกรวยดอกไม้สด บนโต๊ะหมู่บูชาตัวกลาง
การปฏิบัติ
เมื่อถึงกําหนดเวลา
ประธานในพิธี - มาถึงบริเวณหน้าพระอุโบสถหรือสถานที่ตั้งองค์กฐิน (วงโยธวาทิตบรรเลง
เพลงมหาฤกษ์)
- เดินตรงไปที่โต๊ะหมู่บูชาซึ่งประดิศฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยครอบธูป
เทียนแพออกแล้วถวายความเคารพ (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ถวายความเคารพอีกครั้ง
- รับผ้าไตรพระกฐินพระราชทานจาก จนท. ที่หน้าประตูพระอุโบสถแล้วนําเข้าไป
ในพระอุ โ บสถ วางผ้ า ไตรพระกฐิ น พระราชทานบนพายแว่ น ฟ้ า ตรงหน้ า
พระสงฆ์รูปที่ 2 (ขณะนั้น ผู้เขช้าร่วมพิธีในพระอุโบสถยืนขึ้น)
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตยตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธานแล้วกราบพระ 3 ครั้ง
- กลับไปที่พานแว่นฟ้าหยิบผ้าห่มพระประธาน มอบให้ไวยาวัจกรของวัด
- ยกผ้าไตรพระกฐินพระราชทาน อุ้มประคองพนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน
กล่าว “นโม... “ 3 จบ
- หันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคําถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ดังนี้
“ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยาม
มิน ทราธิราชบรมนาถบพิ ตร ผู้ทรงพระคุณ อันประเสริ ฐ กอปรด้ ว ยพระราช
ศรัทธา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ .... น้อมนํามาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจํา
พรรษากาลถ้วนไตรมาส ในอาวาสวิหารนี้ขอพระสงฆ์จงรับ ผ้าพระกฐินทานนี้
กระทํากฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเทอญ” (คําถวายพิมพ์ติดไว้
บนผ้าไตรพระกฐินพระราชทาน)
- วางผ้าไตรพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้าแล้วยกประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2
- ประเคนพานเทียนปาติโมกข์ แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 แล้วพนมมือไหว้
- กลับไปนั่งที่เก้าอี้รับรอง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลง)
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ประธานฯ

-

พระสงฆ์ประกอบพิธีอปโลกน์กฐิน
ประธานสงฆ์ออกไปครองผ้าพระกฐินพระราชทานแล้วกลับเข้ามานั่งที่เดิม
ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันประเคนบริวารพระกฐินและไทยธรรม
ประเคนใบปวาณาปัจจัยบํารุงวัดแด่เจ้าอาวาส
พระสงฆ์อนุโมทนา และประธานสงฆ์กล่าวคําถวายอดิเรก
ประธานฯ ลดการพนมมือลงเมื่อประธานสงฆ์กล่าวคําถวายอดิเรก
ประธานฯ กราบพระประธาน 3 ครั้ ง และกราบหรื อ พนมมื อ น้ อ มไหว้ ล า
เจ้าอาวาส (ผู้เข้าร่วมพิธีลุกขึ้นยืน)
เสร็จพิธี

หมายเหตุ
- ถ้าทอดกฐินวัดธรรมยุต ให้จัดผ้าขาว 1 พับ ยาวประมาณ 8 – 10 เมตร วางบนผ้า
ไตรกฐินด้วย เพราะพระสงฆ์วัดธรรมยุตจะไม่กรานกฐินด้วยผ้าไตรสําเร็จรูป และให้
จัดเข็มเย็บผ้าด้ายเย็บผ้าสีขาวพร้อมสีย้อมผ้า ตามความนิยมของวัดด้วย
- เครื่องกฐินหลวง เจ้าภาพต้องรับจากกรมการศาสนา หากมีความประสงค์จะจัด
บริวารพระกฐิน และไทยธรรมถวายพระเพิ่มอีกก็ได้ ผู้ร่วมพิธีในพระอุโบสถหรือบน
ศาลาการเปรียญไม่ต้องพนมมือในกรณีต่อไปนี้.- เมื่อประธานอุ้มผ้าไตรพระราชทานไปวางบนพานแว่นฟ้าแล้ว จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และกราบพระประธาน 3 ครั้ง ในพระอุโบสถ
- เมื่อพระสงฆ์สวดคําอปโลกน์กฐิน
- เมื่อประธานสงฆ์กล่าวคําถวายอดิเรกว่า
“อะติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ ฯลฯ ขอถวายพระพร”
******************************
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เวลา.........

กําหนดการ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ .........................................
วัน ....................ที.่ .........เดือน...........................พ.ศ....................
---------------------- ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมทั้งภายในและภายนอกพระอุโบสถ
- ประธานในพิธี มาถึงบริเวณหน้าพระอุโบสถ
- เดินตรงไปที่โต๊ะหมู่ซึ่งประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายคํานับ เปิด
กรวยครอบกระทงดอกไม้บนเทียนแพออกแล้วถวายคํานับ (วงโยธวาทิต
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) ถวายคํานับอีกครั้งหนึ่ง
- ผู้เข้าร่วมพิธียืนขึ้นขณะที่วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ประธานในพิธี รับผ้าไตรพระกฐินพระราชทานจากเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตู
พระอุโบสถ แล้วนําเข้าไปในพระอุโบสถ (ผู้เข้าร่วมพิธียืนขึ้น) วางผ้าไตรพระ
กฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้าตรงหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2
- จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธานแล้วกราบ
(ผู้เข้าร่วมพิธีประนมมือขณะประธานในพิธีจุด ธูป เทียน และลดมือลงเมื่อ
ประธานในพิธีกราบเสร็จ)
- กลับไปที่พานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธานมอบให้ไวยาวัจกรของวัด
- ยกผ้าไตรพระกฐินพระราชทาน อุ้มประคอง ประนมมือหันหน้าไปทางพระ
ประธานแล้วกล่าว นโม 3 จบ
- หันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคําถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
- วางผ้าไตรพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้า ยกถวายพระสงฆ์รูปที่ 2
ถวายพานเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปเดิมแล้วนั่ง ณ ที่รับรอง (ผู้เข้าร่วม
พิธีนั่งลง)
- พระสงฆ์ประกอบพิธีอปโลกนกรรม
- ประธานในพิธีถวายบริวารผ้าพระกฐิน
- ประธานสงฆ์ ออกไปครองผ้าพระกฐินพระราชทานแล้วกลับเข้านั่งที่เดิม
- ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม
- ประธานในพิธี ถวายใบปวารณาปัจจัยบํารุงวัดแด่เจ้าอาวาส
- พระสงฆ์ อนุโมทนา
- ประธานในพิธี กรวดน้ํ า รับพร กราบพระประธาน (ผู้เ ข้า ร่ว มพิธี ลุก ยืน
ประนมมือ) กราบลาเจ้าอาวาส
เสร็จพิธี
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หลักการปฏิบัติของประธาน
ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วิธีที่ 1

วิธีที่ 2

รับผ้าพระกฐินจาก จนท. ที่เชิงบันไดพระอุโบสถถือประคองถวายคํานับไปทางทิศ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ (ขณะนั้นบรรเลงเพลงสรรเสริญพระ
บารมี) จบแล้วถวายคํานับอีกครั้ง
- อุ้มประคองไตรผ้าพระกฐิน ฯ เข้าสู่พระอุโบสถ วางไตรไว้บนพานแว่นฟ้าหน้า
แถวพระสงฆ์ไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบ 3 ครั้ง กลับมาที่พานแว่นฟ้า
หยิบผ้าห่มพระประธานบนไตรมอบให้ไวยาวัจกรวัด อุ้มประคองไตรหันหน้าไป
ทางพระพุทธ กล่าว นโม...3 จบ แล้วหันมาทางพระสงฆ์กล่าวคําถวายผ้าพระ
กฐินฯ ตามที่ติดอยู่บนไตรดังนี้
“ผ้าพระกฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร์ราธิบดีจักรีนฤบดินทร์
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วย
พระราชศรัทธา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ...(ข้าพเจ้าหรือออกนาม
หน่วยงานที่รับพระราชทานมา) น้อมนํามาถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจํา
พรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทาง
นี้ กระทํากฐิน นัตถาระกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเทอญ” แล้ววาง
ไตรลงบนพานแว่นฟ้า ยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 และประเคนพาน
เทียนปาติโมกข์ ซึ่งอยู่ข้างๆ พานแว่นฟ้าแด่พระสงฆ์รูปเดิมพนมมือน้อม
ไหว้ แล้วเดินไปนั่งยังที่รับรอง
(มีโต๊ะตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ มีพานผ้าไตรพระกฐินฯ ตั้งอยู่ข้างหน้า) ประธาน
ถวายคํานับพระบรมฉายาลักษณ์ หยิบผ้าไตรเองมาอุ้มประคอง (ขณะนั้นบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี) จบแล้วถวายคํานับอีกครั้ง เดินเข้าสู่พระอุโบสถ แล้ว
ปฏิบัติตามวิธีที่ 1 โดยตลอด
(โดยหนังสือแนะนํากรมการศาสนา)
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พิธีทอดกฐินทั่วไป
การเตรียมการ
- ผ้าไตรกฐิน 1 ไตร
- ของบริวารอื่นๆ (ตามความเหมาะสม)
- ไตรคู่สวด 2 ไตร
- ไทยธรรมถวายภิกษุสามเณรทุกรูป
- เทียนปาติโมกข์ 1 ชุด (24 เล่ม)
- เครื่องดื่ม อาหาร (ถ้ามีการเลี้ยงพระด้วย)
- พานแว่นฟ้าและพานเทียนปาติโมกข์ (ตั้งไว้ตรงหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2)
การปฏิบัติ
เมื่อถึงกําหนดเวลา
ประธานในพิธี - จุดธูปเทียนพระรัตนตรัย กราบพระ 3 ครั้ง
- มอบผ้าห่มพระประธานให้ไวยาวัจกรของวัด
- ประเคนตาลปัตรกฐินแด่พระสงฆ์รูปที่ 1 (กลับไปนั่งที่รับรอง)
- รับศีล
- หยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้า (หรือมีผู้มอบให้) อุ้มประคองพนมมือหันหน้า
ไปทางพระประธานกล่าว “นโม...” 3 จบ
- หันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคําถวายผ้ากฐิน (หรือกล่าวตามพิธีการ)
ดังนี้.“อิมัง ภันเต / สะปะริวารัง / กะฐินนะทุสสัง / สังฆัสสะ / โอโณ
ชะยามะ / สาธุ โน ภันเต / สังโฆ / อิมัง / สะปะริวารัง / กะฐินนะ
ทุสสัง / ปฏิคคัณหาตุ / ปะฏิคคะเหตตะวา จะ / อิมินา / ทุสเสนะ /
กะฐินนัง / อัตถะระตุ / อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ /
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ผ้า
กฐิน กับของบริวารนี้ / แด่พระสงฆ์ / ขอพระสงฆ์ จงรับ / ผ้ากฐิน
กับทั้งของบริวารนี้ / ครั้นรับแล้ว / ขอจงกรานกฐินด้วยผ้านี้ / เพื่อ
ประโยชน์ / เพื่อความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ตลอดกาลนาน
เทอญ /”
- วางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ แล้วยกประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2
- ยกพานเทียนปาฏิโมกข์วางข้างพานแว่นฟ้าประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2
- กลับไปนั่งที่เดิม
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ประธานฯ

- พระสงฆ์ประกอบพิธีอปโลกน์กฐิน (ตอนนี้ผู้ร่วมพิธีไม่ต้องพนมมือ ด้วย
เหตุผลเช่นเดียวกับการถวายผ้ากฐินพระราชทาน)
- ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันประเคนบริวารกฐินและไทยธรรม
- ประเคนใบปวารณาปัจจัยบํารุงวัดแด่เจ้าอาวาส
- มอบปัจจัยบํารุงวัดให้ผู้แทนวัดรับไว้อย่างเป็นทางการ
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานกรวดน้ํา รับพร
- ประธานฯ กราบพระประธาน 3 ครั้ งและกราบ 3 ครั้ ง ลาเจ้ าอาวาส
(ผู้เข้าร่วมพิธีลุกขึ้นยืน)
เสร็จพิธี

หมายเหตุ
- ถ้าทอดกฐินวัดธรรมยุต ให้จัดผ้าขาว 1 พับ ยาวประมาณ 8 – 10 เมตรวางบนผ้าไตร
กฐินด้วย เพราะพระสงฆ์วัดธรรมยุตจะไม่กรานกฐินด้วยผ้าไตรสําเร็จรูปและให้จัดเข็ม
เย็บผ้า ด้ายเย็บผ้าสีขาวพร้อมสียอ้ มผ้า ตามความนิยมของวัดนั้นด้วย
- ถ้ามีการเลี้ยงพระหลังจากทอดกฐิน เมื่อพระอปโลกน์กฐินแล้วให้นิมนต์สวดถวายพร
พระแล้ว จึงถวายภัตตาหาร เมื่อพระฉันเสร็จก็ถวายผ้า ป่า (ถ้ ามี) แล้วร่ วมกันถวาย
บริวารกฐินและไทยธรรมจึงกรวดน้ํารับพร
******************************
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6. พิธีถวายผ้าป่า (สามัคคี)
การเตรียมการ
- จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ (หมู่ 5, 7 หรือหมู่ 9)
- ต้นผ้าป่าหรือกองผ้าป่าซึ่งมีผ้าไตรหรือจีวร สบงหรือผ้าเช็ดตัวสีเหลืองพาดที่กิ่งไม้ ปักที่
กระถางหรือกระป๋องบรรจุข้าวสารและอาหารแห้งตามศรัทธา
- ปัจจัยตามศรัทธา
- ที่กรวดน้ํา 1 ที่
การปฏิบัติ
เมื่อถึงกําหนดเวลา
ประธานในพิธี - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ 3 ครั้ง หากไม่มีโต๊ะหมู่บูชาก็จุดธูป
เทียนปักที่กระถางต้นผ้าป่าแล้วพนมมือน้อมไหว้
พิธีกร
- อาราธนาศีล
- ทุกคนรับศีล
- เชิญผู้เข้าร่วมพิธี กล่าว “นโม...” 3 จบ
- กล่าวนําถวายผ้าป่าดังนี้.“อิม านะ มะยั ง ภั นเต / ปั งสุ กูล ะจี ว ะรานิ / สะปะริ ว ารานิ /
ภิกขุสังฆัสสะ / โอโณชะยามะ / สาธุ โน ภันเต / ภิกขุสังโฆ / อิมานิ /
ปังสุกูละ / จีวะรานิ / สะปะริวารานิ / ปฏิคคัณหาตุ / อัมหากัง / ทีฆะ
รัตตัง / หิตายะ / สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ผ้า
บั ง สุ กุ ล จี ว ร / กั บ ทั้ ง สิ่ ง ของบริ ว ารเหล่ า นี้ / แด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ /ขอ
พระภิกษุสงฆ์ / จงรับ ผ้าบังสุกุลจีวร / กับทั้งสิ่งของบริวารเหล่านี้ /
เพื่อประโยชน์ / เพื่อความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ตลอดกาลนาน
เทอญ/”
พระสงฆ์
- พิจารณาชักผ้าป่า
ผู้เข้าร่วมพิธี - ประเคนไทยธรรมแด่พระสงฆ์ (ถ้ามี)
พระสงฆ์
- อนุโมทนา
ประธานฯ - กรวดน้ํา รับพร
- กราบพระอีก 3 ครั้ง
เสร็จพิธี
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เวลา..........

กําหนดการ
พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี
ณ .........................................
วัน ....................ที.่ .........เดือน...........................พ.ศ....................
---------------------- ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม ณ สถานที่ประกอบพิธี
- พระสงฆ์พร้อมบนอาสน์สงฆ์
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาและกราบพระรัตนตรัย
- ผู้เข้าร่วมพิธี ประนมมือขณะประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- อนุศาสนาจารย์ นําไหว้พระ อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ ให้ศีล
- อนุศาสนาจารย์ นํากล่าวถวายผ้าป่าสามัคคี
- พระสงฆ์ พิจารณาผ้าป่า
- ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์ อนุโมทนา
- ประธานในพิธี กรวดน้ํา รับพร กราบพระรัตนตรัย และกราบพระสงฆ์
- ผู้เข้าร่วมพิธี ประนมมือขณะประธานในพิธีกราบ และลดมือ ลงเมื่อประธาน
ในพิธีกราบเสร็จ
- เสร็จพิธี
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7. งานมงคลสมรส
พิธีหมั้น
การเตรียมการ
ขันหมากประกอบด้วย
- ขันที่ 1 บรรจุหมาก 8 คู่ (ก้านทาด้วยชาดแดง) พลู 8 เรียง เรียงละ 8 ใบ (ก้านทา
ด้วยชาดแดง) ใบพลูวางรอบขัน หันปลายพลูขึ้นปากขันหมากวางไว้ตรงกลาง
(บางตําราบอกว่าหมากพลูใช้เท่าไหร่ก็ได้ แต่ขอให้เป็นคู่ๆ)
- ขันที่ 2 บรรจุขนมจีน 8 จับ และห่อหมก 8 ห่อ (บางตําราว่าขันนี้ไม่จําเป็นต้อง
จัดก็ได้)
- ขันที่ 3 บรรจุดอกรัก 7 ดอก, ดอกบานไม่รู้โรย 7 ดอก, ดอกดาวเรือง 7 ดอก,
ยอดใบเงินใบทองอย่างละ 3 ยอด, ข้าวเปลือก 1 ถุง, ถั่วเขียว 1 ถุง, งาดํา 1
ถุง (ถุงเล็กๆ พองาม) และแหวน ทองหมั้น วางบนของเหล่านั้น คลุมปากขัน
ด้วยผ้าสีชมพูหรือผ้าแดง
การปฏิบัติ
- ผู้ใหญ่ฝ่ายชาย (เฒ่าแก่) เดินออกหน้า (เวลานําขบวนไปหมั้น) ถัดไปเป็นผู้ที่ถือขันหมาก
เจ้าบ่าว ญาติอื่น
- (ฝ่ า ยเจ้ า สาว) จั ด คนเชิ ญ ขั น หมากและรั บ ขั น หมากไปวางไว้ ใ นที่ กํ า หนด (คนเชิ ญ
ขันหมากมักใช้เด็กหญิงอายุประมาณ 7 – 8 ขวบ
- ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนั่งล้อมขันหมาก
- ผู้ใหญ่ฝ่ายชายกล่าวคําขอหมั้นว่า (ตัวอย่าง) “ผม/ดิฉันได้ทราบว่าคุณ...ซึ่งเป็นบุตรของ
...ได้สมัครรักใคร่กับ...ซึ่งเป็นบุตรสาวของ...และทั้งสองมีความประสงค์จะครองเรือน
ร่วมชีวิตกันตามประเพณีอันดีงาม ดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลฤกษ์ดียามดี จึงใคร่ขอสู่
ขอและหมั้นคุณให้กับคุณ...ขอได้โปรดพิจารณา เพื่อทั้งสองจะได้สมรักสมปรารถนาเป็น
ทองแผ่นเดียวกัน”
- ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงกล่าวตอบว่า (ตัวอย่าง) “ผม/ดิฉัน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้
เกียรติมาสู่ขอตามประเพณี จึงขอต้อนรับด้วยความเต็มใจและปีติอย่างสูง ก็ขอให้วัน
มงคลนี้จงเป็นนิมิตหมายอันดีสําหรับความรักของทั้งสองตลอดไป”
- ผู้ใหญ่ฝ่ายชายมอบขันหมากแก่ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
- ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเปิดขันหมากและตรวจดู พร้อมกับกล่าวคําที่เป็นสิริมงคล เช่น “ทุก
อย่างล้วนแล้วแต่สวยสดงดงาม ทองสุกใสหลายหลาก เงินมากมายก่ายกอง คงจะต้อง
อํานวยความสุขสดชื่นตลอดชั่วนิรันดร์ทีเดียว ฯลฯ
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- ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันโปรยวัตถุมงคล (ถั่ว, งา, ข้าวตอก, ดอกไม้) ลงบนของหมั้น
พร้อมกับกล่าวคําที่เป็นสิริมงคล เช่นว่า “เงินทองเหล่านี้คงจะงอกเงยยิ่งขึ้นเหมือนถั่วงา
ที่หว่านไว้ในไร่สวนทีเดียว” (ถั่วงาหลังจากเสร็จพิธีแล้ว นําไปโปรยไว้ในสวนหรือที่
เหมาะสม”
- ฝ่ า ยหญิ ง นํ า เจ้ า สาวออกมาและน้ อ มไหว้ ผู้ ใ หญ่ ฝ่ า ยชายจนครบทุ ก คน แล้ ว นั่ ง ในที่
กําหนด
ได้เวลาฤกษ์
- ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงมอบแหวนหมั้นให้เจ้าบ่าวเพื่อสวมนิ้วเจ้าสาวต่อไป
- เจ้าบ่าวเจ้าสาวไปกราบผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย (กราบตั้งมือครั้งเดียว)
- ฝ่ายหญิงแจกของชําร่วยเลี้ยงของว่างแขก (ถ้ามี)
เสร็จพิธี
หมายเหตุ
- บางงานนั้นเป็นเพียงไปเจรจาสู่ขอเฉยๆ ของหมั้นนําไปทําพิธีหมั้นในวันแต่งเลยก็มี ข้อนี้
แล้วแต่จะตกลงกัน
- บางตํารามีการพรมน้ํามนต์และเจิมของหมั้นก่อนสวมแหวนด้วย
พิธียกขันหมาก
การเตรียมการ
- ขันหมากเอก 4 ขัน ประกอบด้วย ขันใส่หมากพลู 2 ขัน (หมาก 8 คู่ พลู 8 เรียง)
ขันใส่ขนมจีนห่อหมก 2 ขัน (แต่ละขันมีขนมจีน 8 จับ ห่อหมก 8 ห่อ)
- ขันสินสอด 1 ขัน (ถ้าไม่มีการหมั้นไว้ก่อน)
การปฏิบัติ
(เมื่อถึงเวลาฤกษ์)
- ผู้ใหญ่ฝ่ายชายนําขบวน ติดตามด้วย คนนําต้นกล้วย 2 ต้น (2 คน), คนนําต้นอ้อย
2 ต้น (2 คน), คนนําขันหมาก 4 คน, คนนําขันสินสอด 1 คน, เจ้าบ่าว, คนถือ
ขวดเหล้า 2 คน, คนถือผ้าไหว้ผี 1 คน (ผ้า ขาว 6 ศอก), คนถือถาดมะพร้าวอ่อน
2 ลูก, คนถือถาดกล้วยน้ําว้า 2 หวี, คนถือถาดใส่หมู, คนถือถาดใส่หมี่, คนถือถาด
ใส่ขนม และอื่นๆ
- ฝ่ายเจ้าสาวจัดคนถือพานหมากไปคอยรับที่ประตูบ้าน (มักนิยมใช้เด็กหญิง)
- เมื่อขบวนขันหมากมาถึง ก่อนเข้าบ้าน เด็กหญิงที่ถือพานหมากมาต้อนรับจะพูดว่า
“ไปยังไงมายังไงคะ มากันมากมายจริงๆ”
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- ผู้นําขบวนขันหมากจะพูดตอบว่า “วันนี้มาดีนะ ไม่ได้มาร้าย นําแก้วแหวนเงินทอง
และนําคนดีมีสิริมงคลมาให้เพื่อเป็นทองแผ่นเดียวกัน ขอผ่านหน่อยนะจ๊ะ” (พร้อม
กับวางซองเงินไว้บนพานหมากของเด็กด้วย)
- ฝ่ายเด็กหญิงก็จะพูดว่า “ถ้าอย่างนั้นขอเชิญค่ะ ด้วยความยินดีคะ่ ”
- ญาติฝ่ายเจ้าสาวที่ถูกจัดไว้เพื่อรับขบวนขันหมากนําขันหมากไปวางไว้ในที่กําหนด
ต่อหน้าญาติทั้งสองฝ่าย
- นําผ้าไหว้ไปวางไว้ร่วมกับขันหมาก ของนอกนั้นวางไว้ในที่เหมาะสม วางเป็นแถวคู่
กัน ส่วนต้นกล้วย ต้นอ้อยรับไปวางพิงไว้ที่ประตูบ้านทั้ง 2 ข้าง
- ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวร่วมกันเปิดขันหมาก นับเงินสินสอดและโปรยวัตถุมงคลลงบน
สินสอด
- นําเจ้าสาวออกมานั่งข้างซ้ายเจ้าบ่าว น้อมไหว้ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าว (ถ้ามีการสวม
แหวนหมั้น ก็ทําตอนนี้และปฏิบัติเหมือนที่กล่าวไว้ในตอนหมั้น)
- ผู้ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่าย ประพรมน้ํามนต์ลงบนสิ่งของต่างๆ ที่วางไว้เป็นแถว พร้อมกับ
กล่าวคําที่เป็นสิริมงคล เช่นว่า “ของเป็นอันมาก มั่งคั่งสมบูรณ์ดี ขอให้พอกพูน ทวี
ยิ่งขึ้นตลอดไป ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง”
พิธีไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ (ไหว้ผี)
การเตรียมการ
- เก็บของกินที่มากับขันหมากอย่างละเล็กละน้อย ใส่ในถาดหรือจาน 2 ใบ
- รินเหล้าใส่แก้ว 2 ใบ จาก 2 ขวด
- เทียน 2 เล่ม และธูป 3 ดอก สําหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
การปฏิบัติ
- วางจานของกินที่เก็บจากขันหมาก พร้อมทั้งแก้วเหล้า 2 แก้วที่โต๊ะ หรือบนผ้าขาว
ภายในบ้าน มุมใดมุมหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสม
- จุดธูปเทียนให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวปักไว้ ณ ที่ปักหรือบนจานหรือถาดของไหว้
- กล่าวบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษว่า “วันนี้นาย...และนางสาว...ได้เข้าพิธีมงคลสมรส
ตามประเพณีจึงขอนอบน้อมแด่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป เพื่อเป็นการ
บอกกล่าขออนุญาต และขอให้ดวงวิญญาณและพระคุณของท่านได้โปรดอวยพรให้
ลูกหลานมีความสุขความเจริญในชีวิตสมรสยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ” กราบตั้งมือ 1 ครั้ง
เสร็จพิธี
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พิธีสงฆ์เนื่องในพิธีมงคลสมรส
การเตรียมการ
- เครื่องพิธีสงฆ์ (เหมือนที่ทําบุญทั่วไป)
- ด้ายมงคลแฝดและแป้งเจิม (ใส่พานตั้งไว้ข้างบาตรน้ํามนต์เพื่อให้พระท่านเสกให้
เพื่อความเป็นสิริมงคล)
- หมอนกราบ 2 ใบ (หน้าโต๊ะหมู่บูชา)
การปฏิบัติ
- เมื่อถึงเวลาสมควรแล้วเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชา (หญิงซ้ายชายขวา)
- รับเทียนชนวนจากพิธีกร จับด้วยกัน จุดเทียนจากซ้ายไปขวา (ของผู้จุด) แล้วจุดธูป
เสร็จแล้วส่งเทียนชนวนคืนพิธีกร
- พนมมือเสมออก กล่าวคําบูชาและอธิษฐานดังนี้.ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาสักการะคุณพระศรีรัตนตรัยด้วย เครื่องสักการะนี้ ข้าพเจ้าทั้ง
สองจะซื่อสัตย์ต่อกันอย่างมั่นคงดํารงชีวิตด้วยความถูกต้องดีงามทุกประการ ด้วย
สัจวาจานี้ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมทั้งอํานาจคุณงามความดีทั้งหลายที่
ข้ า พเจ้ า ทั้ ง สองได้ บํ า เพ็ ญ มา ได้ โ ปรดดลบั น ดาลให้ ข้ า พเจ้ า ทั้ ง สอง ประสบแต่
ความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ
- กราบลงที่หมอนพร้อมกัน 3 ครั้ง แล้วหันไปกราบพระสงฆ์ 3 ครั้ง เสร็จแล้วนั่งพับ
เพียบพนมมือรับศีลฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ต่อไป จนกว่าจะถึงเวลาจุดเทียน
น้ํามนต์
- คุกเข่า รับเทียนชนวนจากพิธีกร จับด้วยกัน จุดเทียนน้ํามนต์ที่บาตรน้ํามนต์ แล้ว
ส่งเทียนชนวนคืนพิธีกร ยกบาตรน้ํามนต์ด้วยกัน ประเคนพระรูปแรก (ยกพอพ้น
พื้นวางลงบนผ้าที่พระท่านถือรองรับ) แล้วนั่งพับเพียบพนมมือฟังพระเจริญพระ
พุทธมนต์ต่อจนกว่าจะถึงเวลาตักบาตร (พระสวด “พาหุง”)
- ลุกไปตักบาตร (จับทัพพีด้วยกัน หยิบของใส่บาตรด้วยกัน)
- กลับมาที่พระสงฆ์เพื่อประเคนภัตตาหาร เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ (ยก
ถวายด้วยกันทุกอย่าง) เสร็จแล้วกราบพระสงฆ์ 3 ครั้ง แล้วลุกไปพักผ่อนต้อนรับ
แขก ญาติมิตรตามอัธยาศัยจนกว่าพระสงฆ์จะฉันเสร็จ
- กลับมานั่งที่พระสงฆ์เพื่อประเคนไทยธรรม ยกประเคนด้วยกันจนครบทุกรูป)
- กลับมานั่งพับเพียบที่เดิม ถือที่กรวดน้ําด้วยกันเตรียมกรวดน้ํา เริ่มรินน้ําเมื่อพระ
เริ่ม “ยถา...” โดยตั้งใจอุทิศกุศลดังนี้ “ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้บําเพ็ญ
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ร่วมกันในวันนี้ให้แก่ท่านที่มีพระคุณ มีมารดาบิดา ครูอาจารย์ เป็นต้น ขอทุกคนที่
ได้รับส่วนบุญกุศลของข้าพเจ้าจงเป็นสุขโดยทั่วกันเถิด” และรีบรินน้ําให้หมดเมื่อ
พระรูปแรกว่าจบลง แล้วพนมมือรับพรต่อไปจนกว่าพระสงฆ์จะอนุโมทนาจบ
- น้อมศีรษะพนมมือเข้ารับประพรมน้ําพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทีละรูปจนครบทุก
รูป เสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิมคุกเข่ากราบพระสงฆ์ 3 ครั้ง หันไปกราบพระพุทธรูป
อีก 3 ครั้งแล้วลุกไปรอส่งพระ
เสร็จพิธี
พิธีหลั่งน้ําพระพุทธมนต์และประสาทพร
การเตรียมการ
- โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด (ชุดหมู่ 7 หรือหมู่ 9)
- โต๊ะน้ําสังข์ พร้อมทั้งอุปกรณ์รดน้ํา 1 ชุด
- พวงมาลับ 2 ชาย 2 พวง
- ด้ายมงคลแฝด 1 ชุด
- แป้งกระแจะสําหรับเจิม 1 ที่
- น้ําพระพุทธมนต์ 1 ขัน พร้อมขันเล็กสําหรับตักน้ําใส่สังข์ 1 ที่
การปฏิบัติ
(เมื่อถึงกําหนดเวลา)
- เจ้าบ่าวและเจ้าสาวไปนั่งคุกเข่าที่โต๊ะหมู่บูชา (หญิงซ้ายชายขวา)
- รับเทียนชนวนจากพิธีกรจุดธูปเทียนเช่นเดียวกับตอนพิธีสงฆ์
- พนมมือกล่าวคําบูชาอธิษฐานเพื่อความสุขความเจริญ (พิธีกรจะกล่าวนํา)
- กราบลงที่หมอนพร้อมๆ กัน 3 ครั้ง
- ไปนั่งที่โต๊ะน้ําสังข์ (หญิงซ้าย ชายขวา)
- พนมมือยื่นพาดโต๊ะวางแขนข้างหน้าน้อมปลายมือลงเล็กน้อย (เพื่อไม่ให้น้ําสังข์ไหล
เข้าหาตัว) และให้มืออยู่เหนือพานดอกไม้รองรับน้ําสังข์
- น้อมศีรษะเล็กน้อยให้กับทุกคนที่ไปหลั่งน้ําสังข์และประสาทพร
- ยื่นมือซ้อนกันรับด้ายมงคลจากประธานในพิธีถอดมงคลให้แล้วลุกขึ้นยืนพร้อมกัน
(เมื่อประธานฯจับมือบอกลุกขึ้น) เจ้าบ่าวเก็บด้ายมงคลไว้ในกระเป๋าเสื้อบน
- ไปกราบพระที่โต๊ะหมู่บูชา 3 ครั้ง
เสร็จพิธี
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หมายเหตุ
ด้ายมงคลถือว่าเป็นของสูง เป็นสิริมงคล ให้เก็บไว้ถาวรในที่สูง เช่น บนหิ้งพระ หากจะ
นําไปใช้ในการต่อไป ก็ใช้ในการที่เป็นมงคลเท่านั้น
หน้าที่ประธานในพิธีหลั่งน้ําพระพุทธมนต์และประสาทพร
การปฏิบัติ
(หลังจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาว บูชาพระและนั่งที่โต๊ะน้ําสังข์เรียบร้อย)
- ไปที่โต๊ะน้ําสังข์ น้อมศีรษะไหว้พระที่โต๊ะหมู่บูชา 1 ครั้ง
- รั บ พวงมาลั ย จากพิ ธี ก รและกล่ า วว่ า “ขออานุ ภ าพแห่ ง ความรั ก ทั้ ง ที่ เ ป็ น
บุพเพสันนิวาส และปัจจุบันเกื้อหนุน ได้โปรดค้ําจุนความรักของคุณทั้ง 2 ให้สดชื่น
ยั่งยืนตลอดไป” แล้วสวมให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาว (ให้ชายของพวงมาลัยทั้งสองข้าง
พาดอยู่บนโต๊ะวางแขน)
- รับด้ายมงคลจากพิธีกร พนมมือกล่าวว่า “พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็น
มงคลในโลก ด้ว ยอานุภ าพแห่ งคุณ พระศรี รั ตนตรั ย ขอความสุ ขสวั สดีมงคลจง
บังเกิด แก่คุณทั้งสองตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ” แล้วใช้มือแต่ละข้างกางคลี่บ่วงด้าย
มงคลแต่ละบ่วง ออกสวมศีรษะของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวพร้อมๆ กัน (มือซ้ายสวม
เจ้าบ่าว มือขวาสวมเจ้าสาว) โดยให้ปมด้ายอยู่ด้านหลังศีรษะ (ถ้าไม่เรียบร้อยให้จัด
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง)
- รับแป้งเจิมจากพิธีกร (หรือพิธีกรถือไว้ให้) ใช้นิ้วชี้จุ่มแป้งจุดที่กลางหน้าผากเจ้าบ่าว
และเจ้าสาวเป็น 3 จุด จุดแรกรําลึกว่า พุทโธ, จุดที่สอง ธัมโม, จุดที่สาม สังโฆ
หรือจะระลึกแบบย่อๆ ว่า “อะอุมะ” ก็ได้ (ความหมายเหมือนกัน)
- รับสังข์จากพิธีกร รินลงที่มือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่พนมอยู่พร้อมกับกล่าวว่า “ขอให้
ทั้งสองจงครองรักกันด้วยความซื่อสัตย์ สมัครสมานเป็นอันเดียวกัน ดุจน้ําที่รินลง
รวมกันอยู่นี้”
- (เวลาถอดมงคล) ไปที่โต๊ะน้ําสังข์น้อยศีรษะไหว้พระ 1 ครั้ง แล้วหันมาทางเจ้าบ่าว
และเจ้าสาวกล่าวว่า “ขอสรรพมิ่งมงคลความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่คุณทั้งสอง
ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ” แล้วใช้มือทั้งสองปลดมงคล (มือซ้ายปลดข้างเจ้าบ่าว มือ
ขวาปลดเจ้าสาว) พร้อมๆ กันแล้วรวบด้วยมงคลใส่ไว้ในมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่ยื่น
ออกมารับ แล้วจับมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเชิญยืนขึ้น (ให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวไป
กราบพระ)
เสร็จพิธี
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หมายเหตุ
- บางแห่งเจ้าภาพเชิญคู่สามีภรรยาเป็นประธานในพิธี กรณีนี้ก็แบ่งกันปฏิบัติคนละคน
(ส่วนตอนรดน้ําสังข์ให้จับสังข์ด้วยกัน)
- การจะสวมมาลัยมงคล เจิม และหลั่งน้ําสังข์ให้เจ้าสาวก่อนนั้นไม่มีข้อกําหนดไว้ แต่ใน
โบราณถือว่าควรจะให้เกียรติแก่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว
- การกล่าวคําต่างๆ ในขณะปฏิบัติพิธีแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง
กองอนุศาสนาจารย์ได้ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม
ตัวอย่างคํากล่าวในพิธีเลี้ยงฉลองสมรส
หลักการควรคํานึงถึงหลักต่อไปนี้.- ขอบคุณ
- ขออภัย
- ให้โอวาท
- ประสาทพร
ตัวอย่างคํากล่าวในฐานะเจ้าภาพฝ่ายชาย
“ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้
เกียรติแก่เจ้าภาพและคู่สมรสอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นความอบอุ่นและความ
ประทับใจที่เจ้าภาพรําลึกไว้ตลอดไป
หากจะมีบางสิ่งบางอย่างขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ขอกราบอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
กระผมมองดูเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้ว มีความรู้สึกว่าทั้งสองเป็นคู่บุพเพสันนิวาส
ที่ แ ท้ จ ริ ง ผมได้ พ บเห็ น เจ้ า บ่ า วมาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม มี ชี วิ ต อยู่ ใ นโลกจนเติ บ ใหญ่ มี
คุณลักษณะพิเศษอยู่หลายอย่าง จึงมั่นใจได้ว่าเจ้าสาวเลือกคู่ไม่ผิดแน่ เคล็ดลับของ
การครองเรือนมีอยู่นิดเดียวคือ ความรัก ความเข้าใจ และความจริงใจต่อกัน มีสิ่งนี้
แล้วชีวิตคู่ก็มีแต่ความสุข สดชื่น และยั่งยืนมั่นคงตลอดไป
จึงขอใช้ทั้งสองรั กกั นให้ มั่ น เข้าใจกั นให้ ดี มี ความจริงใจเป็น เยี่ย ม ด้ ว ย
อํานาจความดีเหล่านี้ และอํานาจสิ่งอันควรเคารพบูชาทั้งหลายที่ทั้งสองยึดมั่นได้
เป็นพลังส่งเสริมให้คุณทั้งสองประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า ใน
ชีวิตสมรสยิ่งๆ ขึ้นไป สวัสดี”
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ตัวอย่างคํากล่าวในฐานะเจ้าภาพฝ่ายหญิง
“ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในนามเจ้าภาพฝ่ายหญิงใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้
มีเกียรติที่เคารพรักทั้งหลายที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมพิธี เพื่อเป็นเกียรติแก่คู่
บ่าวสาวตลอดจนญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ภาพของผู้มาร่วมเป็นสักขีพยานในงาน
วันนี้ คงจะประทับใจแก่คู่สมรสอย่างหาที่สุดมิได้
ผู้หญิงนั้นถึงแม้จะได้รับสิทธิทุกอย่างเท่าเทียมชายแต่โดยประเพณีอันดีงาม
ของเราแล้ว ผู้หญิงก็คือผู้หญิงที่ต้องธํารงไว้ซึ่งความอ่อนช้อย ละมุนละม่อม สงบ
เสงี่ยม จึงจะน่ารักและงดงามไม่จืดจาง จึงขอฝากให้เจ้าสาวได้จําไว้ตลอดกาล และ
ขอฝากให้เป็นสมบัติอันล้ํ าค่าของเจ้าบ่าว ตั้งแต่วัน นี้ มีหน้ าที่อะไรก็ใ ห้ร่วมกัน
บริหารด้วยเหตุผลและคุณธรรมทุกอย่างจะเรียบร้อยและราบรื่นเอง
สุดท้ายนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอํานาจคุณงามความดีทั้งหลาย
ได้ดลบันดาลให้คุณทั้งสองประสบแต่ความสุขความเจริญ ความสําเร็จในชีวิตยิ่งๆ
ขึ้นไป สวัสดี”
ตัวอย่างคํากล่าวในฐานะผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย
“ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายที่
กรุณาให้เกียรติผมมากล่าวบางสิ่งบางอย่างในฐานะแทนเจ้าภาพทั้งสองฝ่าย ก็
ขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมในงานนี้เป็นอย่างยิ่ง และหาก
จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ก็ขออภัยแทนเจ้าภาพด้วย
การแต่งงานก็คือการหล่อหลอมระหว่างสองชีวิตให้เข้าเป็นชีวิตเดียวกัน
เอาหัว ใจทั้งสองมาผสมผสานกั น กลายเป็ น คนเดี ย วกั น ลงเรื อลํา เดี ย วกั น เพื่อ
เดินทางไปสู่จุดหมายที่ประสงค์ร่วมกัน จึงต้องช่วยกันพายช่วยกันแจวด้วยความรัก
และเข้าใจ นาวาชีวิตลํานี้ก็จะล่องลอยฝ่าคลื่นลมไปสู่ฝั่งคือความสําเร็จสมบูรณ์ มั่ง
คั่ง และมั่นคงในชีวิตโดยราบรื่นชื่นสุขตลอดไป
ขออานุภาพแห่งสิ่งอันควรเคารพบูชาทั้งหลายที่ทั้งสองยึดมั่น เป็นอันดีและ
อํานาจคุณงามความดีทั้งปวงจงเป็นพลังสนับสนุนความรักของทั้งสองให้มั่นคง
สถาพรมีความสุขความเจริญ ประสบความสําเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนายิ่งๆ ขึ้นไป”
หมายเหตุ
- คํากล่าวต่างๆ ที่ว่ามานั้น เป็น เพียงแนวทางหนึ่งเท่า นั้น การกล่ าวให้ไพเราะลึก ซึ้ง
คมคายอย่างไร แล้วแต่ความคิดและลีลาวาทศิลป์ของแต่ละคน
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ตัวอย่างคํากล่าวของเจ้าบ่าว เจ้าสาว
“กระผมและคนสวยของผม ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้
ความเมตตามาร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันนี้ หากจะมีบางสิ่งบางอย่างบกพร่องไปบ้างก็
ขอกราบอภัย โอวาทและคําอวยพรที่ทุกท่านกรุณามอบให้กระผมและเจ้าสาวในวันนี้
กระผมและคนสวยของกระผมขอน้อมรับด้วยความซาบซึ้งใจ และถือว่า
เป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ ขอกราบขอบพระคุณครับ”
ฝ่ายเจ้าสาวอาจจะกล่าวเพียงว่า “ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ” ก็ได้
แล้วแต่บรรยากาศและความเหมาะสม
พิธีปูที่นอน เรียงหมอน ส่งตัว
การเตรียมการ
- หินบดยา 1 ก้อน (หมายถึงจิตใจหนักแน่น)
- ไม้เท้า 1 อัน (หมายถึงอายุยืน)
- ฟักเขียว 1 อัน (หมายถึงความเยือกเย็นอยู่เป็นสุข)
- ถั่วงาอย่างละ 1 ถุง (หมายถึงความเจริญงอกงามเพิ่มพูน)
- ภาชนะน้ํา 1 ที่ (หมายถึงสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว)
- แมว 1 ตัว (หมายถึงรักบ้านเรือน)
- ไก่ขาว 1 ตัว (หมายถึงตื่นดึก ลุกเช้า เฝ้าขยันหมั่นเพียร)
- เครื่องนอนของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
- ขันน้ํามนต์ 1 ขัน พร้อมที่พรม
- ข้าวตอก ดอกไม้ 1 ขัน (ดอกรัก มะลิ กุหลาบ ผสมเหรียญทอง – เงินอย่างละ 9
เหรียญ หรือตามต้องการ)
การปฏิบัติ
(ก่อนถึงเวลาฤกษ์ประมาณ 10 นาที)
- นําเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขึ้นเรือนหอ (รออยู่นอกห้องนอน)
- นําของใช้ในพิธีขึ้นไปไว้บนเรือนหอ ในที่ที่เหมาะสม
- นําหมอนมุ้งและผ้าปูที่นอนไว้บนเตียง สําหรับขันน้ํามนต์ขันข้าวตอกดอกไม้ตั้งไว้
บนโต๊ะข้างที่นอน
- (เมื่อได้เวลาฤกษ์) ผู้ใหญ่ชาย – หญิงทําพิธีปูที่นอน (มักใช้ผู้ใหญ่คู่ที่มีความสุขใน
การครองเรือนเป็นผู้ปูที่นอน) ก่อนปูร้องถามกันว่า นายอยู่นายยืนนายมั่นนายคง
มาหรือยัง ให้มีผู้ตอบว่ามาแล้ว จึงเริ่มปู
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- ปูเสร็จแล้ว ผู้ปูลองนอนดู ชายพูดว่า “แหม ที่นอนนี้ดีจริงใครได้นอนคงอยู่เป็นสุข
สบาย” ฝ่ายหญิงก็พูดเสริมว่า “เราคงมีแต่ความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป” แล้วพรมน้ํามนต์ที่
นอน พร้อมกับให้ศีลให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลและโปรยข้าวตอกดอกไม้ลงบนที่นอน
- ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนําเจ้าสาวเข้ามา เจ้าสาวไหว้หรือกราบเจ้าบ่าว ทั้งสองมอบของมีค่า
ให้กัน เช่น สร้อยแหวน (ถ้ามี) ส่วนมากฝ่ายชายเป็นผู้มอบให้ฝ่ายเดียว
- ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวกล่าวฝากฝังเจ้าสาวกับเจ้าบ่าว ให้ทั้งสองเคารพยําเกรงและรัก
กันให้มั่นคง และอวยพรให้มีความสุขความเจริญ แล้วทุกคนออกจากห้องไป (เหลือ
แต่เจ้าบ่าว และเจ้าสาวตามลําพัง)
หมายเหตุ
- บางแห่ง เมื่อปูที่นอนแล้ว ก็เอาใบเงินใบทอง ดอกรัก ดอกกุหลาบไว้ใต้ที่นอน คงจะมี
ความหมายว่าให้ทั้งสองรักกันยืนยาวสดชื่นมีเงินทองบริบูรณ์นั่นเอง
- ของใช้ในพิธีตามข้อ 1 อาจไม่เหมือนกันแต่ละท้องถิ่นและสามารถเพิ่มเติมหรือตัดออก
ได้ตามความจําเป็น
******************************
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8. พิธีวางศิลาฤกษ์
การเตรียมการ
(นอกจากพิธีสงฆ์และเครื่องบวงสรวงสังเวย)
- แผ่นศิลาฤกษ์ (ที่วางดวงฤกษ์เรียบร้อยแล้ว) จํานวน 1 หรือ 2 แผ่น
- ไม้มงคล 9 ชนิด
- ค้อนตอกไม้มงคล
- อิฐ เงิน ทอง นาก อย่างละ 3 แผ่น (รวม 9 แผ่น)
- แป้งเจิม 1 ที่
- ทองคําเปลวปิดศิลาฤกษ์ 3 แผ่น พร้อมของทาปิดทอง
- ทรายเสก พอสมควร
- น้ําพระพุทธมนต์ พอสมควร
- ปูนผสม พอสมควร พร้อมเกรียง 1 อัน
- ข้าวตอกดอกไม้ พอสมควร
- เหรียญเงินเหรียญทอง พอสมควร
- กล่องอัญมณี (พลอย 9 สี) 1 กล่อง
การปฏิบัติ
พระสงฆ์

- ปิดทองแผ่นศิลาฤกษ์ พรมน้ําพระพุทธมนต์ และโปรยทรายเสกที่หลุม
ศิลาฤกษ์
ประธานในพิธี - ไปที่หลุมศิลาฤกษ์ เจิมแผ่นศิลาฤกษ์
- เจิมแผ่นอิฐ เงิน ทอง นาก และไม้มงคล
- ยืนหรือนั่งหันหน้าไปทางทิศที่เป็นศรีของวันประกอบพิธี (ดูผนวก ก.)
- รับค้อนตอกไม้มงคล (ดูผนวก ข.) พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ดนตรี
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์พราหมณ์เป่าสังข์แกว่งบัณเฑาะว์ ลั่นฆ้อง (ถ้ามี)
- รับเกรียงตักปูนที่พิธีกรเตรียมไว้ หยอดหลักไม้มงคลจนครบทั้ง 9 ต้น
- รับอิฐ เงิน ทอง นาก แล้ววางเป็นรูปวงกลม ตามคําแนะนําของพิธีกร
(ดูผนวก ค.)
- รับเกรียงตักปูนที่พิธีกรเตรียมไว้ หยอดบนแผ่นอิฐ เงิน ทอง นาก จน
ครบทุกแผ่น
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ผู้เข้าร่วมพิธี

หมายเหตุ

-

รับแผ่นศิลาฤกษ์ วางบนแผ่นอิฐ เงิน ทอง นาก ให้ได้ศูนย์กลางพอดี
วางกล่องอัญมณีที่หัวแผ่นศิลาฤกษ์
โปรยข้าวตอกดอกไม้ลงบนแผ่นศิลาฤกษ์ตามสมควร
โปรดข้าวตอกดอกไม้ที่หลุมศิลาฤกษ์จนหมด
เสร็จพิธี

บางครั้ง พระสงฆ์จะเป็นผู้เจิม ปิดทองแผ่นศิลาฤกษ์, แผ่นอิฐ เงิน ทอง นาก และ
ไม้มงคลก่อนที่พิธีสงฆ์จะเริ่มขึ้น
******************************
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ผนวก ก.
ทิศที่เป็นศรีของวัน
วันประกอบพิธี
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
พุธ (กลางคืน)

ทิศที่เป็นศรี
ใต้
ตะวันตกเฉียงใต้
ตะวันตก
ตะวันตกเฉียงเหนือ
อีสาน
ตะวันออกเฉียงใต้
เหนือ
ตะวันออก
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ผนวก ข.
การปักไม้มงคล 9 ชนิด
ทิศบูรพา

ชัยพฤกษ์
ขนุน

9

2

3

ทองหลาง

ราชพฤกษ์

8

1

4

ไผ่สีสุก

พะยุง

กันเกรา

7

6

5

สัก

ทรงบาดาล
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ผนวก ค.
การวางอิฐ เงิน ทอง นาก 9 แผ่น
ทิศบูรพา

ทิศบูรพา
4 ทอง

5 เงิน

6 นาก

3 นาค
1 ทอง
2 เงิน

7 ทอง

9 นาก

8 เงิน
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9. พิธีตั้งศาลพระภูมิ
การเตรียมการ
- หาฤกษ์
- เตรียมพื้นที่ (กว้าง – ยาว 1 วา สูง 9 นิ้ว)
- ศาลพระภูมิ 1 หลัง
- เจว็ด (เทวรูป) 1 ชุด
- ตุ๊กตาชายหญิง อย่างละ 1 ชุด
- ตุ๊กตาช้างม้า อย่างละ 1 ชุด
- แจกันพร้อมดอกไม้ 1 คู่
- เชิงเทียนพร้อมเทียน 1 คู่
- กระถางธูป 1 ที่
- ทองคําเปลว 3 แผ่น พร้อมกระเทียมทาปิดทอง 1 หัว
- แป้งเจิม 1 ที่
- ผ้าแพร 1 ผืน
- น้ํามนต์ 1 ขัน
- ทรายเสก 1 ขัน
- ธูป
- โต๊ะหมูบูชา พร้อมพระพุทธรูปและเครื่องสักการะ ตั้งไว้บริเวณประกอบพิธี
- โต๊ะเครื่องสังเวยเทวดา ปูผ้าขาว 1 ชุด ให้เพียงพอ
เครื่องสังเวยเทวดา มีดังนี้.- บายศรีปากชาม 1 คู่
- ไข่ต้มปอกเปลือก 2 ฟอง (เสียบไว้บนยอดบายศรี)
- หัวหมูหรือหมูนอนตอง 1 ที่
- ไก่ต้ม 1 ตัว
- เป็ดต้ม 1 ตัว
- ปลาช่อนแป๊ะซะ 1 ตัว
- มะพร้าวอ่อน เฉือนเปลือก 1 ผล
- กล้วยน้ําว้าสุก 1 หวี
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-

ขนมต้มแดงต้มขาว อย่างละ 1 ที่
ผลไม้ตามฤดูกาล 1 ที่ (หลายๆ อย่างรวมกัน ไม่ต้องปอกเปลือก
ข้าวสุก 1 จาน
น้ําดื่ม 1 แก้ว

การปฏิบัติ
(เมื่อถึงเวลาฤกษ์)
พิธีกร
- ลงยันต์ที่เจว็ด
- เจิมเจว็ด
- เจิมตุ๊กตาชายหญิง และช้างม้า
- ลงยันต์ เจิมและปิดทองที่เสาศาลพระภูมิ และลงยันต์ที่ผนังด้านในศาล
พระภูมิ
เจ้าภาพ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา (ที่ตั้งไว้บริเวณประกอบพิธี)
อธิษฐานเพื่อความเป็นมงคล
พิธีกร
- โปรยทรายเสก และประพรมน้ําพระพุทธมนต์ที่หลุมเสาศาลพระภูมิ
คนงาน
- ยกเสาวางศาลพระภูมิ (ตั้งเสาให้มั่นคง)
พิธีกร
- วางเจว็ดพร้อมตุ๊กตาต่างๆ ภายในศาลพระภูมิ
- เชิญเทวดาขึ้นศาลพระภูมิ
เจ้าภาพ
- ผูกผ้าแพรสีที่เสาศาลพระภูมิ
- จุดธูปเทียนที่โต๊ะสังเวยบูชา ถวายเครื่องสังเวยแด่เทวดา แล้วอธิษฐาน
เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและขออํานาจเทวดาคุ้มครองรักษา
พิธีกร
- กล่าวคําสังเวยเทวดา
เสร็จพิธี
หมายเหตุ
- เจ้าภาพเตรียมผ้าขาว 2 ผืน ยาว 3 เมตร 1 ผืน และ 2.5 เมตร 1 ผืน
พร้อมทั้งดินสอดํา 1 แท่ง และเงินบูชาครู 9 บาท มอบให้ผู้ประกอบพิธี
- แจกันดอกไม้ เชิงเทียน กระถางธูป ที่ใช้กับโต๊ะสังเวยนั้น เมื่อเสร็จพิธีแล้วนําไปตั้งไว้
บูชาประจําศาลพระภูมิต่อไป
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- ถ้ามีการนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมด้วย พระสงฆ์ จะเป็นผู้โปรยทรายประพรมน้ําพระพุทธ
มนต์และแผ่เมตตาให้
- การตั้งศาลพระภูมิ เจ้าของบ้านมีความประสงค์จะให้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาคนใน
ครอบครัว จึงควรตั้งหันหน้าศาล ไปในทิศทางที่เหมาะสม ตามศักดิ์และฐานะของเจ้า
บ้าน
- การตั้งศาล ไม่ควรให้ร่มไม้หรือเงาบ้านทับศาล หรือไม่ควรตั้งศาลให้กิ่งไม้ปกคลุมศาล
(ยกเว้นบางกรณี)
******************************
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คํากล่าวอัญเชิญเทวดาขึ้นศาล
เทวะตา อะภิปูเชมิ
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ
สัพเพ เทวานุโมทันตุ
อิมิสสัง จิตตะสาลายัง
อัมเห จะ อะนุรักขันตุ

เทวะตา จะ นะมามิหัง
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
ติฏฐันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ โน.

ข้าพเจ้า ขอบูชายิ่ง ซึ่งเทวดาทั้งหลาย และขอนอบน้อมด้วยความเคารพ วันนี้ท่าน
เจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรและบริวาร ได้จัดสร้างศาลและบุญสมบัติมีประมาณเท่านี้ เพื่ออุทิศ
เป็นเทวตาพลีแล้ว
ขอภุ ม เทวดาทั้ ง หลาย ได้ โ ปรดสถิ ต ยั ง ศาลอั น วิ จิ ต รงดงามนี้ ใ ห้ เ ป็ น ที่ เ กษม
สํา ราญแล้ ว
โปรดอภิบาลตามคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายมีท่านเจ้าภาพผู้สร้างศาลและ
บริวารทุกคนให้ได้ประสบแต่สิ่งอันเป็นศุภมงคลและความสุขสวัสดีตลอดกาลนานเทอญ

คําสังเวยเทวดา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)
สัคเค กาเม จะ รูเป
คิริสิขะระตะเฏ
จันตะลิกเข
วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม
ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะวัตถุม หิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา
ชะละถะละวิสะเม
ยักขะคันธัพ พะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง
มะมะ วะระวะจะนัง
สุณันตุ
สาธะโว ตัง
อายาจะนะกาโล
อะยัมภะทันตา
อายาจะนะกาโล
อะยัมภะทันตา
อายาจะนะกาโล
อะยัมภะทันตา
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ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณ พระปัญญา
คุณ และพระมหากรุณาคุณ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พร้อมด้วยพระธรรมและ
พระสงฆ์ผู้เป็นมงคลในโลก
ด้วยวันนี้เป็นศุภวารดิถีอันเป็นมงคลเจ้าภาพได้ดําเนินการจัดสร้างคฤหาสน์อันสวยงาม
วิจิตรตระการตาถวายแด่ภุมเทวดาผู้สิงสถิต ณ สถานที่อาณาบริเวณแห่งนี้ จึง ณ โอกาสอันเป็น
มงคลนี้ เจ้าภาพได้จัดเครื่องสังเวยเป็นเทวดาพลีไว้แล้วจึงขออัญเชิญเทวดาทั้งหลาย มีพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง พระภูมิเจ้าที่ ตลอดถึงเทวดาผู้สิงสถิตทั่ว
แว่นแคว้นแดนภูเขา พื้นเมทนี มวลนที และท้องนภากาศทุกแห่งหน ได้โปรดเสด็จมารับเครื่อง
เสวยที่ได้จัดถวายไว้นี้
ด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันเป็นมิ่งมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
และพลานุภาพแห่งบุญกุศลที่เจ้าภาพได้บําเพ็ญมาจึงขอเทวดาทั้งหลายดังที่ได้เอ่ยนามมานี้ ได้
โปรดอภิบาลรักษาและอํานวยอวยชัยให้ (ออกชื่อและนามสกุลเจ้าภาพ) พร้อมทั้งบริวารให้มี
ความสุขเกษมศานต์ ประสบแต่สิ่งอันเป็นสรรพมิ่งมงคลตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
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พิธีบูชาพระภูมิ
การเตรียมการ
- สํารับอาหารคาว – หวาน 1 สํารับ (เหมือนสํารับพระพุทธ)
- เครื่องสังเวย (ตามความเหมาะสม)
- ดอกไม้ ธูป เทียน (เหมือนบูชาพระ นอกจากธูปใช้ 1 ดอก)
การปฏิบัติ
- ตั้งโต๊ะปูผ้าขาว หน้าศาล บริเวณบ้านที่สะอาดเหมาะสม เพื่อวางสํารับอาหาร (หรือวาง
สํารับบนศาล ถ้ามีที่ว่างพอ)
- จุดธูปเทียน
- พนมมือกล่าวคําบูชา ดังนี้ “อิมินา โสทะเกนะ โภชะเนนะ ภุมมะเทเวปูเชมิ” ข้าพเจ้า
ขอบูชาภุมเทวดาด้วยโภชนะพร้อมทั้งน้ํานี้ (ถ้าบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน ไม่มีอาหาร
กล่าวคําบูชาดังนี้ “อิมินา สักกาเรนะ ภุมมะเทเว ปูเชมิ” ข้าพเจ้าขอบูชาภุมเทวดาด้วย
เครื่องสักการะนี้)
- ลาสํารับพระภูมิ (เมื่อธูปหมดดอก) ดังนี้.- “อิมัง เสสัง มังคะลัง ยาจามิ” ข้าพเจ้าขอ
ส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลนี้ (แล้วยกสํารับเก็บได้)
หมายเหตุ
- คําบูชาที่ว่าไว้นั้น เป็นเพียงแนวหนึ่ง ผู้บูชาอาจใช้คําอื่นๆ ที่บ่งถึงภุมเทวดา ตามที่ตน
ถนัด
- การบู ช าด้ ว ยเครื่ อ งสั ก การะกระทํ า ได้ ทุ ก โอกาส (ถ้ า มี ก ารบู ช าพระด้ ว ยให้ ก ระทํ า
หลังจากการบูชาพระเสร็จแล้ว)
******************************
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10. พิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต
ความหมายของคําว่า “สีมา”
- คําว่า “สีมา” คือ เขตแดนที่สงฆ์กําหนดขึ้น เพื่อเป็นที่ทําสังฆกรรม เช่น สวดพระ
ปาฏิโมกข์ การให้อุปสมบท, การปวารณาออกพรรษา และการกรานกฐิน เป็นต้น
พุทธประสงค์
- เพื่อให้พระสงฆ์มีความพร้อมเพรียงกันในการทําทุกๆ อย่าง
ประเภทของสีมา มี 2 ประเภท คือ
1. ขัณฑสีมา คือ สีมาเล็ก (สีมารอบโบสถ์)
2. มหาสีมา คือ สีมาใหญ่ (สีมารอบกําแพงวัด)
ขอบเขตของสีมา
1. ขนาดเล็ก จุพระสงฆ์ได้ 21 รูป นั่งในระยะห่างกันพอสมควร
2. ขนาดใหญ่ต้องไม่เกิน 3 โยชน์ (ปัจจุบันไม่มี)
ชนิดของสีมา มี 2 ชนิด คือ
1. พัทธสีมา สีมาที่ผูกแล้ว
2. อพัทธสีมา สีมาที่ไม่ได้ผูก
ก. คําว่า “สีมาที่ผูกแล้ว” หมายถึงสีมาที่ได้ทํากรรมวิธีตามลําดับ คือ
- ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่ดินที่จะผูกเป็นสีมานั้น ให้เป็นสิทธิ
แด่พระสงฆ์ ซึ่งเรียกว่า “วิสุงคามสีมา” ก่อน
- ประกอบพิธีสงฆ์มีสวดถอน, ทักนิมิต สวดสมมติ สวดญัตติ แล้วฝังลูกนิมิต
เป็นเครื่องหมายเขตลงไว้
ข. คําว่า “สีมาที่ไม่ได้ผูก” มีการกําหนดไว้ 2 แบบ คือ
- กําหนดตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาต ซึ่งเรียกว่า “วิสุงคามสีมา” คือ
เขตที่แยกจากบ้านไม่ใช่เขตบ้าน
- กําหนดเอาตามเขตบ้านที่ภิกษุเข้าไปอาศัยอยู่ ซึ่งเรียกว่า “คามสีมา” คือ
เขตบ้าน
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ลูกนิมิต
- วัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายแนวเขต เรียกว่า “นิมิต” ในบาลีระบุไว้ 8
ชนิด คือ ภูเขา ศิลา ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่น้ํา และน้ํา ส่วนที่ใช้ในปัจจุบัน คือ
“ศิลา” (ก้อนหิน) เป็นพื้น โดยเอาศิลามาสกัดให้เป็นก้อนกลมๆ เรียกว่า “ลูกนิมิต”
สมานสังวาสหรือพัทธสีมา
- สีมาที่คณะสงฆ์ได้รับพระบรมราชานุญาตเขตกําหนดให้เป็น “วิสุงคามสีมา”
แล้วมากําหนดสวดถอน ทักนิมิต สวดประกาศ โดยมีลูกนิมิต เป็นเครื่องหมาย
สมบูรณ์นี้เรียกว่า “สมานสังวาสสีมา” แปลว่า “แดนมีสังวาสเสมอกัน” ก็
ได้ เรียกว่า “พัทธสีมา” แปลว่า “แดนที่ผูกแล้ว” ก็ได้
- ภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้ มีสิทธิในอันที่จะเข้าอุโบสถปวารณาและสังฆกรรมอื่นๆ
ร่วมกันเข้าประชุมเป็นสงฆ์เรียกว่า “สงฆ์ผู้พร้อมเพรียง” มีอํานาจทําสังฆ
กรรมต่างๆ ได้โดยสมบูรณ์
วิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตในปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้.๑. เขตที่จะผูกเป็นพัทธสีมานั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากทางบ้านเมืองดังกล่าวแล้วก่อน
๒. เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วที่ตรงนั้นก็เป็น “วิสุงคามสีมา” พระสงฆ์มีสิทธิ
เต็มที่ในที่นั้น ในอันที่จะทําสังฆกรรมต่างๆ ส่วนการที่ปลูกฝังเป็นโรงขึ้นก็เพื่อกันแดด
กันฝน จะสร้างด้วยไม้ หรือก่ออิฐถือปูน หรือวิจิตรสวยงามอย่างไรสุดแต่ทุนทรัพย์และ
ความสามารถของเจ้าภาพผู้สร้าง
๓. เมื่อได้ก่อสร้างเป็นโบสถ์หรือพระอุโบสถ (พระอารามหลวงเรียกว่าพระอุโบสถ) เสร็จ
แล้ว ขั้นต่อมาก็คือมีพิธี “ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต” สิ่งที่จะต้องเตรียมออกหน้าออกตา
ก็คือ “ลูกนิมิต” และหลุมที่จะฝังพร้อมด้วยการเชิญบุคคลผู้ใหญ่ที่จะเป็นผู้ตัดลูกนิมิต
๔. เมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีสวดถอน, ทักนิมิต
สวดสมมติ สวดประกาศสีมา เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจของสงฆ์โดยเฉพาะสวนคฤหัสถ์เป็นผู้ให้
การสนับสนุนและอุปถัมภ์บํารุง
๕. งานพิธีดังกล่าวนี้ส่วนมากวันแรกมักจะเป็นพิธีเปิดงานโดยเชิญท่านผู้มีเกียรติเป็น
ประธานเปิดนิมนต์พระสงฆ์เจริญประพุทธมนต์หรือเจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นบาง
วัดก็มีงาน ๓ วัน ๓ คืน บ้าง ๗ วัน ๗ คืน บ้าง เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนปิด
ทองลูกนิมิต, และหย่อนหลุมลูกนิมิต กลางคืนมีมหรสพสมโภช
อนึ่ง ลูกหินที่เรียกว่า “ลูกนิมิต” นั้นนอกจากจะฝังรอบโบสถ์หรือพระอุโบสถแล้ว มักฝังที่
กลางโบสถ์หรือพระอุโบสถด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อพระสงฆ์สวดทักลูกนิมิตตามทิศต่างๆ เสร็จ
แล้วพระสงฆ์ได้มาประชุมกันสวดประกาศบอกเขตสีมาในที่นั้น
ส่วนวันสุดท้ายของงานมักจะเป็นวัน “พิธีตัดลูกนิมติ ” โดยเชิญท่านผู้มีเกียรติเป็นประธาน
ฯ มักจะเชิญ ๙ ท่านให้ประจําลูกนิมิตท่านละลูก โดยมีวิธีปฏิบตั ิโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
******************************
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๑๑. พิธีตดั ลูกนิมิต
ของใช้ในพิธี (จํานวนพระสงฆ์ตามต้องการ)
- โต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องตั้งเครื่องสักการะเครื่องพิธีสงฆ์ (เหมือนทําบุญมงคล
ทั่วไป)
- เครื่องดื่มรับรองพระสงฆ์
- ทองปิดลูกนิมิต ๓ แผ่น
- มีดตัดหวายลูกนิมิต (ตามจํานวนลูกนิมิต)
- จตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระตามจํานวนพระสงฆ์
ลําดับพิธี (ได้กําหนดเวลา)
ประธานฯ - จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ
พิธีกร
- อาราธนาศีล ผู้ร่วมพิธี ทุกคนรับศีล
เจ้าหน้าที่
- กล่าวรายงาน อ่านพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา
ประธานฯ - ปิดทองลูกนิมิตและปักดอกไม้ธูปเทียนที่สาแหรกลูกนิมิต
เจ้าหน้าที่
- (ได้เวลาฤกษ์) ลั่นฆ้อง
ประธานฯ - ตัดหวายลูกนิมิตกลาง พร้อมกับเจ้าภาพลูกนิมิตทั้งแปดทิศ (ขณะนั้น
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม เสร็จแล้วกรวดน้ํารับพร (เมื่อพระสงฆ์
อนุโมทนา) เป็นเสร็จพิธี ส่วนลูกนิมิตนั้นภายหลังเมื่อพิธีต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว จึงกลบ (หรือฝัง) แล้ว
ก่อฐานหรือซุ้มตั้งลูกนิมิตหรือใบสีมาไว้บนนั้น
หมายเหตุ - อาจเพิ่มเติมขั้นตอนพิธี ได้ตามเหมาะสม
******************************
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๑๒. พิธียกช่อฟ้า
การเตรียมการ
(นอกจากพิธสี งฆ์)
- บาตรน้ํามนต์ พร้อมหญ้าคา ๑ กํา
- แป้งเจิม ๑ ที่
- ทองคําเปลว ๓ แผ่น
- ผ้าสีชมพู ๑ ผืน (หรือตามต้องการ)
- พวงมาลัย ๒ ชาย ๑ พวง
- ด้ายสายสิญจน์ ๑ ม้วน
การปฏิบัติ
(เมื่อถึงกําหนดเวลา)
ประธานในพิธี - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ ครั้ง
- รับศีล
พิธีกร
- นิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ช่อฟ้า แล้วผูกด้ายสายสิญจน์
ประธานฯ - ฟังการกล่าวรายงาน (จากผู้แทนของวัด)
- ออกจากปะรําพิธีไปยังแท่นที่ตั้งช่อฟ้า (เมื่อได้รับเชิญ)
- เจิมช่อฟ้า (ตรงฐานช่อฟ้า)
- ปิดทอง ๓ แผ่น (ตรงฐานช่อฟ้า)
- ผูกผ้าสีชมพู ๑ ผืน (ตรงระหว่างกลางหรือส่วนโค้งของช่อฟ้าโดยผูกแล้ว
ทิ้งชายหรือผูกเป็นเงื่อนรูปโบ)
- คล้องพวงมาลัย ๒ ชาย (ตรงส่วนที่คล้องแล้วจะไม่หลุด)
- ถือสายสิญจน์เพื่อยกช่อฟ้าขึ้น โดยผ่อนตามช่อฟ้า ไปเรื่อยๆ จนช่อฟ้าถึง
ที่ประดิษฐาน (ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชังมงคลคาถา ดนตรีบรรเลงเพลง
มหาฤกษ์)
- กลับเข้าสู่ปะรําพิธี
- ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
- กรวดน้ํา รับพร
- เสร็จพิธี
หมายเหตุ บางงานมีการเจริญพระพุทธมนต์ย่อๆ แล้วจึงประกอบพิธียกช่อฟ้า
******************************
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๑๓. พิธียกเสาเอก
การเตรียมการ
- โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๕, ๗ หรือหมู่ ๙) พร้อมเครื่องสักการะ
- เครื่องไทยธรรมถวายพระ ๑ ชุด (กรณีนิมนต์พระมาร่วมประกอบพิธี)
- เครื่องบูชาฤกษ์หรือเครื่องสังเวยเทวดา (ตามความเหมาะสม)
- ใบเงิน ทอง นาก อย่างละ ๓ ใบ
- เหรียญทอง เงิน อย่างละ ๙ เหรียญ ๑๐ บาท ๙ เหรียญ
- ทรายเสก ๑ ขันเล็ก
- น้ํามนต์ ๑ ขัน พร้อมหญ้าคา ๑ กํา
- ด้ายสายสิญจน์ ๑ ม้วน
- แป้งเจิม ๑ ที่
- ทองคําเปลว ๓ แผ่น
- ผ้าแพรห่มเสา ๓ สี หรือผ้าขาวม้า ๑ ผืน
- หน่อกล้วยหน่ออ้อย อย่างละ ๑ หน่อ
- ไม้มงคล ๙ ชนิด
- แผ่นเงิน ทอง นาก อย่างละ ๑ แผ่น
- ข้าวตอกดอกไม้ ๑ ขัน
การปฏิบัติ
(ก่อนถึงเวลาฤกษ์เล็กน้อย วงสายสิญจน์เริ่มจากโต๊ะหมู่บูชาไปโต๊ะสังเวยเทวดาเวียนขาว
รอบบริเวณสถานที่เข้าสู่เสาเอก)
เจ้าภาพ
- จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา อธิฐานในทางที่ดี เพื่อเป็นสิริมงคล
- จุดธูปเทียนที่โต๊ะสังเวย บูชาเทวดาเพื่อรักษาคุ้มครอง
พิธีกร
- กล่าวคําสังเวยบูชาเทวดา
ประธานสงฆ์ - ประพรมน้ําพระพุทธมนต์และโปรยทรายเสกที่หลุมเสาเอก และประพรม
น้ําพระพุทธมนต์ที่ช่าง (กรณีนิมต์พระมาร่วมประกอบพิธี)
เจ้าภาพ
- ตอกไม้มงคล ๙ ชนิด ในหลุมเสาเอก
- วางแผ่นเงิน ทอง นาก และเหรียญเงิน ทอง ลงก้นหลุมเสาเอก
- เจิมและปิดทองเสาเอก (บางกรณีเจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์ทําให้)
- ผูกหน่อกล้วยหน่ออ้อยและผ้าแพร ๓ สีที่เสาเอก
- ถือด้ายสายสิญจน์พร้อมทั้งญาติมิตรผู้ร่วมพิธี
เมื่อถึงเวลาฤกษ์
ช่าง
- ทําการยกเสาเอกจนตั้งเรียบร้อย (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
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เจ้าภาพ

- โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่หลุมเสาเอก พร้อมผู้ร่วมพิธี
- เสร็จพิธี
******************************
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๑๔. พิธีทําบุญขึ้นบ้านใหม่
การเตรียมการ
- ที่บูชา (หิ้งบูชา หรือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๕, ๗ หรือหมู่ ๙)
- พระพุทธรูปประจําบ้าน ๑ องค์
- แจกันดอกไม้ ๑ คู่ เชิงเทียน ๑ คู่ และกระถางธูป ๑ ที่ (ธูป ๓ ดอก, เทา
- ภาชนะใส่เงิน ทอง ข้าวสาร และน้ํา (ดูพองาม)
- เครื่องพิธีสงฆ์และเครื่องทําบุญอื่นๆ (เหมือนทําบุญทั่วๆ ไป)
- สํารับพระภูมเิ จ้าที่ (ตั้งไว้บนโต๊ะปูผ้าขาวหน้าบ้านในที่ที่เหมาะสม)
- ทรายเสก
- ข้าวตอกดอกไม้
การปฏิบัติ
(เมื่อถึงเวลาฤกษ์)
เจ้าของบ้าน - อุ้มอัญเชิญพระพุทธรูป (หันหน้าพระเข้าทางบ้าน) เดินเข้าบ้านด้วย
อาการสํารวม รําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ติดตาม
ด้วยผู้ใกล้ชิดถือเครื่องบูชาสักการะ ภาชนะใส่เงิน ทอง ข้าวสาร และน้ํา
- อัญเชิญพระพุทธรูปตั้งบนหิ้งหรือโต๊ะหมู่บูชาและวางภาชนะใส่เงิน ทอง
ข้าวสาร และน้ํา ข้างๆ โต๊ะหมู่บูชา
- จุดธูปเทียนบูชาพระ อธิษฐานเพื่อความสุขในชีวิตแล้วกราบ ๓ ครั้ง
- อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- จุดเทียนน้ํามนต์ เมื่อพระสวดถึงบท “อเสวนา...”
- ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (เมื่อพระเจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว)
- จุดธูปเทียนบูชาพระภูมิเจ้าที่ อธิษฐานเพื่อให้คุ้มครองป้องกันภัย และ
เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดไป (เมื่อธูปหมดดอก ลาพระภูมิเจ้าที่ได้)
- ประเคนไทยธรรม (เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
- กรวดน้ํา รับพร
ประธานสงฆ์ - ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- เจิมประตูบ้าน ประตูเรือน ประตูห้องนอน
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- โปรยทรายเสก ข้าวตอกดอกไม้รอบๆ บ้าน
หมายเหตุ ถ้าเป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่โดยย่อ ปฏิบัติดังนี้:เจ้าของบ้าน - อุ้มอันเชิญพระพุทธรูปประจําบ้านเดินเข้าบ้าน
- อัญเชิญพระพุทธรูปตั้งบนหิ้งหรือโต๊ะหมู่บูชาที่เตรียมไว้
- วางเครื่องสักการะ
- จุดธูปเทียนบูชาพระ อธิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วกราบ ๓ ครั้ง
- บูชาพระภูมิเจ้าที่
- นําสิ่งของอื่นๆ ขึ้นบ้านตามสะดวก (จะนิมนต์พระมา ๑ รูป เพื่อ
ประพรมน้ําพระพุทธมนต์และโปรยทรายเสกให้ก็ได้)
******************************
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๑๕. พิธียกป้าย
การเตรียมการ
- ป้ายที่เขียนชือ่ เรียบร้อยแล้ว (ตั้งไว้ข้างโต๊ะหมู่บูชา)
- แป้งเจิม ๑ ที่
- ทองคําเปลว ๓ ผ่าน พร้อมขี้ผึ้งหรือกระเทียมทาปิดทอง
- ดินสอดํา ๑ แท่ง (สําหรับลงยันต์)
- ด้ายสายสิญจน์ ๑ ม้วน
- โต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องสักการะ
- นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป (กรณีมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์)
การปฏิบัติ
ประธานสงฆ์ - ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ป้าย เจิม ปิดทอง ลงยันต์ และผูกด้าย
สายสิญจน์ที่ป้าย
เจ้าภาพ
- ยกป้ายขึ้นประดิษฐานที่อาคาร ผู้รว่ มพิธีถือด้ายสายสิญจน์
พระสงฆ์
- เจริญชัยมงคลคาถา (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
เจ้าภาพ
- ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (พระสงฆ์ฉันเสร็จ)
- ประเคนไทยธรรม ร่วมกับญาติมิตร
- กรวดน้ํา รับพร
ประธานสงฆ์ - ประพรมน้าํ พระพุทธมนต์แก่เจ้าภาพ และผู้ร่วมพิธีเสร็จพิธี
หมายเหตุ
- ถ้าไม่มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นิมนต์พระ ๑ รูป หรือเชิญประธานที่ไม่ใช่
พระสงฆ์มาประกอบพิธียกตามขั้นตอนดังกล่าวก็ได้
******************************
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๑๖. พิธีเปิดป้ายอาคารสถานที่
การเตรียมการ
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ (หมู่ ๕, ๗ หรือหมู่ ๙)
- แป้งเจิม ๑ ที่
- ทองคําเปลว ๓ ผ่าน พร้อมขี้ผึ้งหรือกระเทียมทาปิดทอง
- ผ้าคลุมป้าย มีสายชักหรือกดปุ่ม
- เครื่องดื่ม
- ไทยธรรมถวายพระ
- ภัตตาหาร (กรณีมีการทําบุญเลี้ยงพระ)
การปฏิบัติ
แบบที่ ๑ พระสงฆ์ให้ศลี อย่างเดียว (เมื่อถึงกําหนดเวลา)
ปรานในพิธี - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ ครั้ง
- อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
เจ้าภาพ
- กล่าวรายงาน และเชิญประธานเปิดป้าย
ประธานฯ - กดปุ่มหรือชักผ้าคลุมเปิดป้าย
พระสงฆ์
- เจริญชัยมงคลคาถา (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ถ้ามี)
- ประพรมน้ําพระพุทธมนต์
- เจิมป้าย
ประธานฯ - ประเคนไทยธรรมแด่พระสงฆ์
- กรวดน้ํา รับพร
พระสงฆ์
- ประพรมน้าํ พระพุทธมนต์
เสร็จพิธี
แบบที่ ๒ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหาร
ประธานในพิธี - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ ครั้ง
- อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (พระสงฆ์ฉันเสร็จ)
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เจ้าภาพ
ประธานฯ
พระสงฆ์

-

ประเคนไทยธรรม
กรวดน้ํา รับพร
กล่าวรายงานและเชิญประธานเปิดป้าย
กดปุ่มหรือชักผ้าคลุมเปิดป้าย
เจริญชัยมงคลคาถา (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
ประพรมน้ําพระพุทธมนต์
เจิมป้าย
เสร็จพิธี

แบบที่ ๓ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารภายหลัง
ประธานในพิธี - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ ครั้ง
- อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เจ้าภาพ
- กล่าวรายงานและเชิญประธานเปิดป้าย
ประธานฯ - กดปุ่มหรือชักผ้าคลุมเปิดป้าย
พระสงฆ์
- เจริญชัยมงคลคาถา (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ประพรมน้ําพระพุทธมนต์
- เจิมป้าย
ประธานฯ - ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (พระสงฆ์ฉันเสร็จ)
- ประเคนไทยธรรม
- กรวดน้ํา รับพร
พระสงฆ์
- ประธานสงฆ์ประพรมน้ําพระพุทธมนต์
เสร็จพิธี
พิธีเปิดอาคาร
อาคารสถานที่ทํางานของหน่วยราชการหรืออาคารที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วย นับว่ามีความสําคัญในด้านขวัญเป็นอย่างมากต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อยู่อาศัย เพราะเป็นนิมิต
หมายถึงการอยู่เย็นเป็นสุข และความเจริญก้าวหน้า ซึ่งก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ดังนั้น ส่วน
ราชการที่ได้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นในหน่วยงานเสร็จแล้ว ก่อนจะเข้าปฏิบัติงานหรืออยู่อาศัย จึงมี
ประเพณีว่า ต้องทําบุญหรือทําพิธีเปิดอาคารนั้นเป็นอันดับแรกก่อน เหมือนกับเมื่อเราสร้าง
บ้านเรือนเสร็จแล้ว ก็ต้องทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก่อนเข้าอยู่อาศัยถาวรต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความสวัสดีมีชัย
ในการปฏิบัตงิ านและการอยู่อาศัยนั่นเอง
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ลําดับพิธี
- ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ สถานที่ประกอบพิธี
- พระสงฆ์ขึ้นสู่อาสนะ
- ประธานมาถึงแล้วจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรอาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให้ศีล
- พิธีกรอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประธานดําเนินการก่อสร้างกล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวตอบ
ได้ฤกษ์ ประธานไปยังจุดที่กําหนด กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย
- แตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ประธานเปิดประตูทางเข้าอาคาร เข้าชมอาคารพร้อมคณะ
- ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
- ถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ํา
- ประธานสงฆ์เจิมป้ายอาคาร ประตูทางเข้าอาคาร และประพรมน้ําพระพุทธมนต์
เสร็จพิธี
หมายเหตุ กรณีประกอบพิธีช่วงบ่าย ไม่มีลําดับถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
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กําหนดการ
พิธีเปิดป้ายอาคารสถานที่
ณ ...........................................
วัน ................. ที่ .................... เดือน .................... พ.ศ. .........................
---------------------เวลา.......... - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม ณ สถานที่ประกอบพิธี
- พระสงฆ์พร้อมบนอาสน์สงฆ์
- ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี จุดธูปเทียนบูชาและกราบพระรัตนตรัย
- ผู้เข้าร่วมพิธี ประนมมือขึ้นขณะประธานในพิธีจุดธูป เทียน และลดมือลงเมื่อ
ประธานในพิธีกราบเสร็จ
- อนุศาสนาจารย์ อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ ให้ศีล
- ผู้อํานวยการพิธี กล่าวรายงานและเชิญประธานในพิธีเปิดป้าย
- ประธานในพีเปิดแพรคลุมป้าย
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- พระสงฆ์ ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ และเจิมป้าย
- ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานในพิธี กรวดน้ํา รับพร
- พระสงฆ์ ประพรมน้ําพระพุทธมนต์
- ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัย และกราบพระสงฆ์
- ผู้ร่วมเข้าพิธี ประนมมือขณะประธานในพิธีกราบ และลดมือลงเมื่อประธานใน
พิธีกราบเสร็จ
- เสร็จพิธี
******************************
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๑๗. พิธีเปิดการศึกษาอบรม
การเตรียมการ
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ ๑ ชุด ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์
- คํากล่าวรายงานและคํากล่าวตอบ
การปฏิบัติ
เมื่อถึงกําหนดเวลา
ประธานในพิธี - เข้าสู่ห้องพิธี
ผู้รับผิดชอบพิธี - บอกทําความเคารพ
ผู้เข้าร่วมพิธี
- ทําความเคารพแล้วยืนตรง
ประธานฯ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - กราบ ๓ ครั้ง
- ทําความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
- ยืน ณ ที่กําหนด
ผู้ร่วมพิธี
- ประนมมือตอนประธานจุดธูปเทียนกราบพระ และนั่งเมื่อประธานยืน
ณ จุดที่กําหนด
ผู้รับผิดชอบการศึกษาอบรม - กล่าวรายงาน
ประธานฯ - กล่าวตอบและเปิดการศึกษาอบรม (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
ผู้เข้าร่วมพิธี - ยืนตรง
ประธานฯ
- กราบพระ ทําความเคารพธงชาติและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
(เมื่อเพลงมหาฤกษ์จบ)
ผู้เข้าร่วมพิธี - ยืนตรงประนมมือตอนประธานกราบพระและยืนตรงจนกว่าประธานฯ
จะออกจากห้องพิธี
เสร็จพิธี
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กําหนดการ
พิธีเปิดการศึกษาอบรม
ณ ...........................................
วัน ................. ที่ .................... เดือน .................... พ.ศ. .........................
---------------------เวลา ......
- ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมที่สถานที่ประกอบพิธี
- ประธานในพีมาถึงสถานที่ประกอบพิธี
- ผู้อํานวยการพิธี บอกแสดงความเคารพ
- ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาและกราบพระรัตนตรัย ทําความเคารพธงชาติ
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วมายืน ณ ที่ที่กําหนด
- ผู้เข้าพิธีและผู้เข้าร่วมพิธปี ระนมมือขณะประธานในพิธีจุดธูป เทียน และลดมือ
เมื่อประธานในพิธีกราบเสร็จ
- ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และผู้เข้าร่วมพีนั่งลง
- ผู้รับผิดชอบการศึกษาอบรม กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดการศึกษาอบรม จบแล้ว
- เจ้าหน้าที่เปิดเพลงมหาฤกษ์
- ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมและผู้เข้าร่วมพิธี ยืนตรง
- ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัย แสดงความเคารพธงชาติ และถวายความ
เคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
- ผู้เข้าพิธีและผู้เข้าร่วมพิธปี ระนมมือขณะประธานในพิธีกราบ และลดมือลง เมื่อ
ประธานในพิธีกราบเสร็จ
- ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมและผู้เข้าร่วมพิธียืนตรงด้วยอาการสํารวม จนกว่า
ประธานในพิธีจะออกจากสถานที่ประกอบพิธี
- เสร็จพิธี
(พิธีปิดการศึกษาอบรม พิธีเปิด-ปิดการประชุม มีขั้นตอนเหมือนพิธีเปิดการศึกษาอบรมทุกประการ
แต่พธิ ีปิดการศึกษาอบรมมีแจกวุฒิบัตรแล้วให้โอวาทแล้วกล่าวปิดการศึกษาอบรม นอกนั้น
เช่นเดียวกัน)
******************************
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๑๘. พิธีปิดการศึกษาอบรม
การเตรียมการ
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ ๑ ชุด ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์
- คํากล่าวรายงานและโอวาท
- วุฒิบัตร
การปฏิบัติ
เมื่อถึงกําหนดเวลา
ประธานในพิธี
- เข้าสู่ห้องพิธี
ผู้รับผิดชอบพิธี - บอกทําความเคารพ
ผู้เข้าร่วมพิธี
- ทําความเคารพแล้วยืนตรง
ประธานฯ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - กราบ ๓ ครั้ง
- ทําความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
- ยืน ณ ที่กําหนด
ผู้ร่วมพิธี
- ประนมมือตอนประธานจุดธูปเทียนกราบพระ และนั่งเมื่อประธาน
ยืน ณ จุดที่กาํ หนด
ผู้รับผิดชอบการศึกษาอบรม - กล่าวรายงาน
ประธานฯ
- แจกวุฒิบัตร
- ให้โอวาทแล้วกล่าวปิดการศึกษาอบรม (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
ผู้เข้าร่วมพิธี
- ยืนตรง
ประธานฯ
- กราบพระ ทําความเคารพธงชาติและถวายความเคารพพระบรม
ฉายาลักษณ์ (เมื่อเพลงมหาฤกษ์จบ)
ผู้เข้าร่วมพิธี
- ยืนตรงประนมมือตอนประธานกราบพระและยืนตรงจนกว่า
ประธานฯ จะออกจากห้องพิธี
เสร็จพิธี
หมายเหตุ เมื่อเสร็จพิธีแล้วผู้เข้าร่วมพิธีจะแสดงความยินดีต่อผู้สําเร็จการศึกษาอบรมก็ได้

พลตํารวจตรี พจนารถ หวลมานพ

79

ลําดับพิธี

-

-

ลําดับในพิธปี ิดการศึกษาหลักสูตร
ณ .......................
ผบ.ตร.(ประธาน) มาถึงบริเวณ ...................... หอประชุม ฯลฯ
นายตํารวจเวรฯ รายงานเหตุการณ์
ผบ.(หน่วย) รายงานตัวต่อ ผบ.ตร. (ประธาน)
เสร็จแล้ว นํา ผบ.ตร.(ประธาน) ไปวางพวงมาลา ณ ........................
(พระบรมรูป, อนุสาวรีย์ ฯลฯ)
ผบ.ตร.(ประธาน) เข้าสู่ห้องพิธี
ผู้ควบคุม (ผู้อํานวยการศึกษา) บอกแสดงความเคารพ แล้วรายงานยอด
ผบ.ตร.(ประธาน) ไปที่ โ ต๊ ะ หมู่ บู ช าจุ ด เที ย น ธู ป บู ช าพระรั ต นตรั ย
เคารพธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เสร็จแล้วไปนั่งในที่ที่จัดไว้
ผู้ควบคุม สั่งนั่ง
ผบ.หลักสูตร รายงานผลการศึกษา, อบรม เสร็จแล้ว ถ้าเป็นการแจก
ประกาศนียบัตร, ประดับเครื่องหมายยศ จะเรียนเชิญ ผบ.ตร.(ประธาน)
พร้อมกับนายตํารวจผู้ใหญ่ประจําที่ เพื่อแจกประกาศนียบัตร, ประดับ
เครื่องหมายเฉพาะที่มีการแจกประกาศนียบัตรประดับ
ผู้ได้รับการประดับเครื่องหมายจะไปกราบพระพุทธรูป ๓ ครั้ง พร้อมๆ
กัน เคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์
ผบ.ตร.(ประธาน) จะให้โอวาท
ผู้คุมบอกแสดงความเคารพ
ผบ.ตร.(ประธาน) ไปที่โต๊ะหมู่บูชา กราบพระพุทธรูป เคารพธงชาติ พระ
บรมฉายาลักษณ์ เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ
๑. ถ้าเป็นหลักสูตรที่ไม่มีการแจกประกาศนียบัตรประดับเครื่องหมายยศ เมื่อ ผบ.
หลักสูตร รายงานผลการศึกษาเสร็จจะเชิญ ผบ.ตร.(ประธาน) ให้โอวาท
๒. ถ้าเป็นการประดับเครื่องหมายยศ เมือ่ ได้รับการประดับเครื่องหมายยศแล้ว ผู้ที่ได้รับ
การประดับเครื่องหมายยศ จะต้องไปกราบพระพุทธรูป ๓ ครั้ง เคารพธงชาติ พระบรม
ฉายาลักษณ์ พร้อมๆ กัน
๓. ผบ.ตร. ไปเป็นประธานในที่ใดควรมีธงประจําตําแหน่งและธงชาติ วางใกล้ๆ แท่นให้
โอวาทด้วย
******************************
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๑๙. พิธีลอยกระทง
การเตรียมการ
เมื่อถึงกําหนดเวลา
ประธานในพิธี - มาถึงบริเวณพิธี
ประธานจัดงาน - มอบกระทงให้ประธานฯ
พิธีกร
- มอบเทียนชนวนให้ประธานฯ จุดเทียนที่กระทง (คนอื่นๆ จุดเทียนที่
กระทงของตน)
- เชิญผู้เข้าร่วมพิธี กล่าว “นโม...” ๓ จบ
- กล่าวนําดังนี้
“มะยัง โภนโต / อิมินา ปะทีเปนะ / นัมมะทายะ นะทิยา / วาลิกาปุลิเน
/ มุนิโน / ปาทะวะลัญชัง / อะภิปูเชมะ / สาธุ โสโภนโต / อะยัง / ปะ
ทีเปนะ / ปาทะวาลัญชัสสะ / ปูชานิสังโส / อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง / หิ
ตายะ / สุขายะ / สังวัตตะตุ /
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมบูชา / รอยบาทของพุทธ
เจ้า / ขอน้อมบูชา / รอยบาทของพระพุทธเจ้า / ทีป่ ระดิษฐานอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ํานัมมาทา / ด้วยกระทงประทีปนี้ /
ขออานิสงส์แห่งการบูชานี้ / จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ / เพื่อความสุข / เพื่อ
ความเจริญ / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ตลอดกาลนานเทอญ /”
กล่าวคําบูชาจบแล้ว
- เชิญประธานฯ ลอยกระทง
พิธีกร
ประธานฯ
- ลอยกระทง
ผู้เข้าร่วมพิธี
- ร่วมลอยกระทง
เสร็จพิธี

คําบูชาในพิธีลอยกระทงอีกแบบหนึ่ง
อิมินา จะ ปะทีเปนะ
สัมพุทธัสสะ ปะทัง วะรัง
นัมมะทานะทิยา ตีเร
อะภิปูเชมะทูระโต
อิทัง โน ปูชะนัง โหตุ
สะทา หิตะสุขาวะหัง
หมายเหตุ
นําพิธีลอยกระทงของกองทัพอากาศมาเป็นเพียงตัวอย่าง พิธีลอยกระทงของหน่วยงาน
อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ก็มีขั้นตอนคล้ายๆ กัน
******************************
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๒๐. พิธีโกนผมไฟ
การเตรียมการ
(นิมนต์พระสงฆ์ ๕ หรือ ๙ รูป)
- โต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องสักการะ (เหมือนทําบุญทั่วไป)
- พาน ๑ ใบ (ใส่ใบบัว ๑ ใบ, กรรไกร ๑ ปาก, มีดเล็กสีทอง – สีเงิน อย่างละ ๑
เล่ม, ด้ายผูกข้อมือเด็กแป้งเจิม ๑ ที่) ตั้งไว้ข้างบาตรน้ํามนต์ วงด้วยสายสิญจน์
- เครื่องดื่ม ภัตตาหาร และไทยธรรมถวายพระ
- ที่กรวดน้ํา ๑ ที่
การปฏิบัติ (เมื่อถึงกําหนดเวลา)
เจ้าภาพ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ พระ ๓ ครั้ง
- อาราธนาศีล รับศีล
- อาราธนาพระปริตร ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- จุดเทียนน้ํามนต์ (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบท “อะเสวนา...”)
- นําเด็กเข้าอยูใ่ นวงด้ายสายสิญจน์ (เมือ่ พระสวดถึงบท มะหาการุณิโก...
ก่อนเวลาฤกษ์เล็กน้อย)
ประธานสงฆ์ - (เมื่อถึงเวลาฤกษ์) ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ที่ศีรษะเด็ก จุ่มกรรไกรลงใน
บาตรน้ํามนต์ แล้วตัด หรือขริบปลายผมพอเป็นพิธี (ขณะนั้นพระสงฆ์
เจริญชัยมงคลคาถา)
- เจิมหน้า ผูกข้อมือเด็ก (ถ้าเป็นเด็กหญิงให้ผู้ปกครองปฏิบัติแทน
ประธานสงฆ์จะประพรมน้ําพระพุทธมนต์เท่านั้น)
เจ้าภาพ
- (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ) นําเด็กออกจากด้ายสายสิญจน์มา
ข้างนอกให้ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่และผู้ที่นับถืออื่นๆ ตัดผมเด็กออกพอเป็น
พิธีใช้มีดทอง มีดเงินแตะที่ศีรษะเด็กเสมือนว่าโกนผม
- ผูกข้อมือ ให้พรเด็ก
- ประเคนไทยธรรม (เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จ)
พระสงฆ์
- อนุโมทนา
เจ้าภาพ
- กรวดน้ํา รับพร
- รับประพรมน้ําพระพุทธมนต์
เสร็จพิธี
หมายเหตุ ผมที่โกนหรือตัดนั้นให้นําใส่ใบบัวไปลอยน้ําตามที่เห็นสมควร
******************************
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๒๑. พิธีโกนจุก
การเตรียมการ
(นิมนต์พระสงฆ์ ๕ หรือ ๙ รูป ตามประสงค์)
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ (เหมือนทําบุญทั่วไป)
- พานใส่ใบบัว มีมีดโกนและกรรไกร
- ด้ายผูกข้อมือ แป้งเจิม
- เครื่องดื่ม ภัตตาหารถวายพระ
- ไทยธรรม
การปฏิบัติ (ก่อนกําหนดพิธีสงฆ์)
- โกนผมเด็กให้เกลี้ยงเหลือไว้แต่จุก
- แบ่งจุกออกเป็น ๓ ปอย ประดับจุกตามสมควร
- แต่งตัวเด็กด้วยชุดเสื้อผ้าใหม่
(เมื่อถึงกําหนดเวลาพิธีสงฆ์)
เจ้าภาพ - นําเด็กเข้าอยู่ในวงสายสิญจน์ โยงสายสิญจน์มาที่จุกเด็ก
- อาราธนาศีล รับศีล
- อาราธนาพระปริตร ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์
- จุดเทียนน้ํามนต์ (เมื่อพระเจริญพระพุทธมนต์ถึงบท “อะเสวนา...”)
ประธานสงฆ์ - ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ที่จุกเด็ก (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึง
บท “ชะยันโต...”) แล้วใช้กรรไกรขริบจุกเด็ก ๑ ปอย
เจ้าภาพ
- นําเด็กออกมาข้างนอก นั่ง ณ ที่จัดไว้ (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ)
- ผู้ใหญ่ในตระกูลตัดจุกเด็ก ๑ ปอย และบิดาเด็กจัด ๑ ปอย แล้วโกนจน
เกลี้ยง
- รดน้ําให้เด็ก (ใช้น้ําพระพุทธมนต์ผสม) ผู้อาวุโสรดก่อน แล้วคนอื่นๆ รด
ต่อๆ กันไปจนเสร็จสิ้น
- ประแป้ง แต่งตัว เจิมหน้า ผูกข้อมือเด็ก
- ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (พระสงฆ์ฉันเสร็จ)
- ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมให้เด็กประเคนด้วยมือเขาเอง
พระสงฆ์
- อนุโมทนา
เจ้าภาพ
- กรวดน้ํา รับพร รับประพรมน้ําพระพุทธมนต์
เสร็จพิธี
หมายเหตุ จุกที่ตัดให้ใส่ในใบบัว นําไปลอยน้ําตามที่เห็นสมควร
******************************
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๒๒. พิธีตักบาตร
การเตรียมการ
- ข้าวสุก
- อาหารคาวหวาน หรือผลไม้
- น้ําดื่ม บรรจุขวดหรือถุงพลาสติก (ถ้าประสงค์)
- ดอกไม้ ธูป เทียน (ถ้าประสงค์)
- ซองปัจจัย (ถ้าประสงค์)
- ที่กรวดน้ํา (ถ้าประสงค์)
การปฏิบัติ
- ยกของตักบาตรขึ้นจบเสมอศีรษะ อธิษฐานดังนี้
“อิมินา ปะนะ ทาเนนะ มา เม ทาลิททิยัง อะหุ “นัตถีติ” วะจะนัง นามะ มา
อะโหสิ ภะวาภะเว”
ด้วยผลทานนี้ ขอความยากจน อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลย คําว่า “ไม่มี” ก็ขอ
อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติเทอญ หรือ
“อิทัง เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ”
ขอผลทานของข้าพเจ้านี้ จงเป็นปัจจัยให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงด้วย
เทอญ
- ตักข้าวใส่บาตร และใส่ของอื่นๆ ตามลงไปแล้วประนมมือน้อมไหว้ ถ้าตักบาตร
พระหลายรูปติดต่อกันก็ไหว้ตอนสุดท้าย
- กรวดน้ําหรือตั้งจิตอุทิศส่วนบุญกุศลให้บุพการีชน เป็นต้น
หมายเหตุ
- ผู้ใดจะอธิษฐานอย่างไร แล้วแต่ความประสงค์ ข้อสําคัญให้เป็นไปในทางดีเป็น
อันใช้ได้
- ตักบาตรแล้ว ถ้าทําได้ควรกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญกุศล ถ้าไม่มีเวลาพอก็ขอให้ตั้ง
จิตอุทิศส่วนบุญกุศลด็ได้
******************************
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๒๓. พิธีถวายสังฆทาน
(ถวายได้ก่อนเที่ยง)
การเตรียมการ
ของหลัก – อาหารคาวหวาน น้ําดื่ม ดอกไม้ ธูปเทียน ซองปัจจัย จัดเป็นชุดๆ ตาม
จํานวนพระที่นิมนต์มารับ อาหารจะจัดบรรจุปิ่นโต หรือบรรจุภาชนะอื่นที่เหมาะสมก็ได้
ของบริวาร – เครื่องกระป๋อง ของแห้ง ของที่พระฉันได้ ของใช้ต่างๆ ที่ไม่ผิดวินัยสงฆ์
การปฏิบัติ
- นิมนต์พระมาที่บ้านหรือไปถวายที่วดั ก็ได้ เมื่อถึงกําหนดเวลาตั้งของสังฆทาน
เรียงไว้ข้างหน้าพระสงฆ์
- จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ ๓ ครั้ง
- อาราธนาศีล – รับศีลเสร็จแล้ว
- กล่าว “นะโม...” ๓ จบ แล้วกล่าวคําถวายดังนี้
“อิมานิ มะยัง ภันเต / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ภุกขุสังฆัสสะ / โอโณชะ
ยามะ / สาธุ โน ภันเต / ภิกขุสังโฆ / อิมานิ / ภัตตานิ / สะปะริวาระนิ /
ปะฏิคคัณหาตุ / อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ /”
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ซึ่งภัตตาหาร / กัน
ทั้งของบริวารเหล่านี้ / แด่พระภิกษุสงฆ์ / ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ / ซึ่ง
ภัตตาหาร / กับทั้งของบริวารเหล่านี้ / เพื่อประโยชน์ / เพื่อความสุข / แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ตลอดกาลนานเทอญ /”
- เมื่อพระกล่าวรับว่า “สาธุ” แล้ว ยกของสังฆทานถวายพระพร้อมดอกไม้ธูป
เทียน และซองปัจจัย (ถ้าวันที่ไม่รับปัจจัยก็ถวายใบปวารณาแทน ส่วนปัจจัย
มอบให้ศิษย์วัดไป)
- กรวดน้ํา – รับพรเริ่มรินน้าํ เมื่อพระสวด “ยถา...” และเทน้ําให้หมดเมื่อพระ
สวดถึง “ ...มณีโชติระโส ยถา” แล้วพนมมือไหว้จนกว่าพระจะให้พรจบ
- เมื่อพระให้พรจบแล้ว กราบ ๓ ครั้ง
เสร็จพิธี
******************************

พลตํารวจตรี พจนารถ หวลมานพ

85

๒๔. พิธีทําบุญเลี้ยงพระทั่วๆ ไป
การเตรียมการ
นิมนต์พระตามจํานวนทีป่ ระสงค์ มักนิยม ๕ หรือ ๙ รูป
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ
- พานด้ายสายสิญจน์ ๒ พาน (ตั้งที่พระสงฆ์รูปแรกและรูปสุดท้าย)
- อาสนะพระสงฆ์
- เครื่องดื่ม – อาหาร – ไทยธรรม ถวายพระสงฆ์
- สํารับบูชาพระพุทธให้มีปริมาณพอหนึ่งคนอิ่ม
- สําหรับบูชาพระภูมิ
- ซองปัจจัย หรือซองใบปวารณา แยกปัจจัย (เงิน) ใส่ซองต่างหาก
- ที่กรวดน้ํา
- กําหญ้าคาพรมน้ํามนต์
การปฏิบัติ
เมื่อถึงกําหนดเวลา
- จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วกราบ 3 ครั้ง
- อารธนาศีล – รับศีล
- อาราธนาพระปริตร
- พนมมือฟังพระเจริญพระพุทธมนต์
- จุดเทียนน้ํามนต์เมื่อพระเจริญพระพุทธมนต์ถึงบท “อเสวนา...” แล้ว ยกบาตร
น้ํามนต์ประเคนพระ
- ถวายสํารับบูชาพระพุทธ(เมื่อพระเจริญพระพุทธมนต์จบ)
- ถวายสํารับบูชาพระภูมิเจ้าที่
- ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม (เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จ)
- กรวดน้ํา – รับพร เมื่อพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนา
- รับประพรมน้ําพุทธมนต์จากพระสงฆ์
เสร็จพิธี
หมายเหตุ
น้ําที่กรวดแล้วควรนําไปเทในที่สะอาด เช่น ที่พุ่มดอกไม้ หรือกระถางต้นไม้ เป็นต้น
******************************
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25. พิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
ส่วนกลางทีด่ อนเมือง
การเตรียมการ
- อาหาร ควรเป็นข้าวสารหรืออาหารแห้ง(เสบียงกรัง)
- ดอกไม้ธูปเทียน
การปฏิบัติ
เมื่อถึงกําหนดเวลา
ประธานในพิธี - ถึงบริเวณพิธี(บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
คณก.
- เรียนเชิญประธานขึ้นแท่น แล้วกล่าวรายงานการจัดงานและกล่าวอวยพรปีใหม่
ในนามข้าราชการ
ประธานฯ - กล่าวตอบและอวยพรแก่ผู้มาร่วมพิธี (เมื่อประธานกล่าวจบบรรเลงเพลง
มหาฤกษ์)
พระสงฆ์
- ออกรับบิณฑบาต เสร็จแล้วขึ้นรถกลับวัด (นิมนต์ไว้ 9-10 รูป เพื่อเจริญพระ
พุทธมนต์และรับสังฆทานบนปะรําพิธี
ประธานฯ - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
อศจ.
- อาราธนาศีล – รับศีล
- อาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์
- เจริญพระพุทธมนต์
อศจ.
- นํากล่าวถวายสังฆทาน
ประธานฯ และ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ – ร่วมถวายสังฆทาน
พระสงฆ์
- อนุโมทนา
ประธาน
- กรวดน้ํา รับพร
พระสงฆ์
- ประพรมน้าํ พระพุทธมนต์
เสร็จพิธี
หน่วยอื่นๆ
การปฏิบัติ
เมื่อถึงกําหนดเวลา
- ถึงบริเวณพิธี
ประธานในพิธี
-จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
อศจ.
- อาราธนาศีล – รับศีล
คณก.
- เชิญประธานฯ ขึ้นยืนบนแท่น
- กล่าวรายงานการจัดงาน และอวยพรปีใหม่ ในนามข้าราชการ
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ประธานฯ
อศจ.
พระสงฆ์

- กล่าวตอบและอวยพรแก่ข้าราชการ และครอบครัวผู้มาร่วมพิธี
- นิมนต์พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต เสร็จแล้วนิมนต์เข้านั่งที่เดิม
- อนุโมทนา และประธานสงฆ์ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ พระสงฆ์
นอกนั้นเจริญชัยมงคลคาถา
เสร็จพิธี
******************************
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26.พิธีทําบุญวันสถาปนาหน่วย
การเตรียมการ
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ
- ของรับรองพระสงฆ์
- จตุปัจจัยไทยธรรมถวาย
- พานรายชื่ออดีตข้าราชการที่เสียชีวิต ตั้งไว้บนโต๊ะปูผ้าขาวเพื่อบังสุกุลอุทิศส่วนบุญกุศล
การปฏิบัติ
เมื่อถึงกําหนดเวลา
ประธานในพิธี
- เข้าสู่ห้องพิธี
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย – กราบพระ 3 ครั้ง
- ไปนั่ง ณ ที่จัดไว้
- อาราธนาศีล – รับศีล
พิธกี ร
- อาราธนาพระปริตร
ผู้ร่วมพิธี
- ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์
ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ (เมื่อพระเจริญพระพุทธมนต์จบ)
พิธีกร
- ลาดภูษาโยง หรือด้ายสายสิญจน์
ประธาน
- ทอดผ้าบังสุกุล
ผู้ร่วมพิธี
- ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
พระสงฆ์
- อนุโมทนา
ประธานฯ
- กรวดน้ํา รับพร
ประธานสงฆ์
- ประพรมน้าํ พระพุทธมนต์ พระสงฆ์นอกนี้ เจริญชัยมงคลคาถา
เสร็จพิธี
******************************
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27. พิธีทําบุญวันสงกรานต์
การเตรียมการ (สําหรับการทําบุญเลี้ยงพระเพล)
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ
- อาสนะพระสงฆ์
- เครื่องดื่ม อาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม
- น้ําหอมสรงพระพุทธรูป พระสงฆ์และรดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่
- โกศบรรจุอัฐบิ รรพชนตั้งไว้ ณ ที่เหมาะสม (ถ้าไม่มี อาจจะเขียนชื่อ สกุล ของผู้วาย
ชนม์ใส่พานแทนก็ได้)
การปฏิบัติ
เมื่อถึงกําหนดเวลา
ประธานในพิธี - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ 3 ครั้ง
- รับศีล ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์
- ประเคนภัตตาหารพระสงฆ์
- ทอดผ้าบังสุกุลหรือบังสุกุลอัฐิบรรพชน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพชน
(การทอดผ้าจะทอดผู้เดียวหรือให้ผู้อื่นร่วมทอดก็ได้)
- ประเคนไทยธรรม ซองปัจจัย – ใบปวารณา
- สรงน้ําพระพุทธรูป พรสงฆ์
ผู้ร่วมพิธี
- รดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่ สาดน้ํากันตามประเพณีอันดีงาม
- ปล่อยนก ปล่อยปลา
เสร็จพิธี
หมายเหตุ
- ถ้าจัดงาน 2 วัน อาจมีพิธีแห่พระในวันที่ 12 เม.ย. ตั้งพระพุทธรูปให้ผู้มีจิตศรัทธาสรงน้ํา
จัดมหรสพฉลอง และอาจมีการประกวดนางสงกรานต์ด้วยในตอนค่ํา
- บางแห่งอาจมีเพียงทําบุญตักบาตรในเช้าวันที่ 13 เม.ย. และนิมนต์พระประพรมน้ํามนต์
ให้(โดยนําน้ําพระพุทธมนต์มาจากวัด)
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เวลา.......

กําหนดการ
พิธีทําบุญวันสงกรานต์
ณ...................................
วัน..............ที่..................เดือน...............พ.ศ..............
---------------------- ข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัว พร้อม ณ มณฑลพิธี
- พระสงฆ์พร้อมบนอาสน์สงฆ์
- ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี จุดธูป เทียนบูชาและกราบพระรัตนตรัย แล้วนั่ง
ณ ที่รับรอง
- ผู้ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี ประนมมื อ ขณะประธานในพิ ธี จุ ด ธู ป เที ย น และลดมื อ ลงเมื่ อ
ประธานในพิธีกราบเสร็จ
- อนุศาสนาจารย์ อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว
- อนุศาสนาจารย์ ลาดภูษาโยง
- ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล
- พระสงฆ์ พิจารณาผ้าบังสุกุล
- ประธานในพิธี กรวดน้ํา รับพร
- พระสงฆ์ ปะพรมน้ําพระพุทธมนต์
- ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยและกราบพระสงฆ์
- พระสงฆ์เดินทางกลับ
- ประธานในพิธี สรงน้ําพระพุทธรูป และปล่อยนก ปล่อยปลา
- ผู้เข้าร่วมพิธี สรงน้ําพระพุทธรูป รดน้ําดําหัวผู้ใหญ่และเล่นน้ําสงกรานต์ตาม
ประเพณี
เสร็จพิธี
******************************
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28. พิธีทําบุญอายุ
การเตรียมการ
(นิมนต์พระ 9 รูป)
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ (เหมือนทําบุญทั่วไป)
- อาสนะพระสงฆ์
- บาตรน้ํามนต์ 1 ที่
- กําหญ้าคาปะพรมน้ําพระพุทธมนต์ 1 ที่
- พาน ด้ายสายสิญจน์ 1 ม้วน
- กระโถน 5 ใบ ( 1 ใบต่อ 2 รูป)
- สําหรับพระพุทธ 1 สํารับ เครื่องดื่ม ภัตตาหาร ถวายพระ
- ที่กรวดน้ํา 1 ที่
- ไทยธรรม 9 ชุด
- ซองปัจจัย
การปฏิบัติ
(เมื่อถึงกําหนดเวลา)
เจ้าภาพ - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ 3 ครั้ง
- ประเคนตาลปัตรที่ระลึก(ถ้ามี)
- อาราธนาศีล รับศีล
- อาราธนาพระปริตร
- พนมมือฟังพระเจริญพระพุทธมนต์
- จุดเทียนน้ํามนต์ (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถึงบท “อะเสวะนา...”
- บูชาข้าวพระพุทธ
- ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์
- บูชาข้าวพระภูมิเจ้าที่ (ขณะพระฉัน)
- ประเคนไทยธรรม(เมื่อพระฉันเสร็จ)
พระสงฆ์ - อนุโมทนา
- กรวดน้ํา รับพร
- รับประพรมน้ําพระพุทธมนต์
- ปล่อยนก ปลา เต่า (ถ้าประสงค์)
เสร็จพิธี
******************************
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29. พิธีทําบุญครบ 5 รอบ (60 ปี)
การเตรียมการ
- โต๊ะสังเวยเทวดา 1 โต๊ะ พร้อมเครื่องสังเวย ดอกไม้ ธูปเทียน (ตั้งไว้บริเวณบ้านที่
เหมาะสม)
- โต๊ะรับเทวดา 1 โต๊ะ (ตั้งไว้ข้าง ๆ โต๊ะสังเวยด้านขวาหรือซ้ายเรา)
- โต๊ะบูชา 1 ชุด พร้อมเครื่องสักการะ (เหมือนทําบุญทั่วไป)
- เทียนเทวดานพเคราะห์ 9 เล่ม (หนักเล่มละ 1 บาท)
- เทียนชัย 1 เล่ม (หนัก 80 บาท หรือ กก.2 ขีด ไส้เทียน 61 เส้นตั้งไว้นอกบ้าน
หรือบริเวณที่เหมาะสม)
- เทียนมงคล 1 เล่ม (ยาวเท่ากับรอบศีรษะเจ้าภาพ หนัก 32 บาท)หรือ 480 กรัม
ไส้เทียนเท่าอายุเจ้าภาพ ตั้งแช่น้ําอยู่ในขันสาครใกล้ ๆโต๊ะหมู่บูชา)
- ธูป 108 ดอก เทียน 108 เล่ม (หนักเล่มละ 1 สลึง) พร้อมที่ปักธูปเทียนเท่านี้
- ที่รดน้ําเจ้าภาพ
การปฏิบัติ
เจ้าภาพ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ 3 ครั้ง
- ประเคนตาลปัตรที่ระลึก(ถ้ามี)
- อาราธนาศีล รับศีล
- จุดธูปเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 เล่ม
- อาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์ - เจริญพระพุทธมนต์
เจ้าภาพ
- จุดเทียนชัยและเทียนมงคล (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบท
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณังคัจฉามิ)
พระสงฆ์ - เจริญพระพุทธมนต์ต่อ ตามบทสวดประจํานพเคราะห์ทั้ง 9
พิธีกร
- กล่าวบูชาเทวดานพเคราะห์(ตามที่พระสวดแต่ละบท)
เจ้าภาพ - จุดธูปเทียนอย่างละ 108 (ตามบทนพเคราะห์)ที่สวดสลับกันไปเป็นชุดๆ
ดังนี้ ธูปเทียน อย่างละ 6-15- 8-17-10-19-12-21
เจ้าภาพ - จุดเทียนน้าํ มนต์ที่บาตรน้ํามนต์ (เมือ่ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบท
“อเสวนา...”
- บูชาข้าวพระพุทธ
- ประเคนภัตตาหารแค่พระสงฆ์
- จุดธูปเทียนที่โต๊ะสังเวยเทวดาบูชาพระภูมิเจ้าที่
- กล่าวสังเวยเทวดา
พิธีกร
เจ้าภาพ - ประเคนไทยธรรม(เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จ)
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พระสงฆ์
เจ้าภาพ
พิธีกร
พระสงฆ์
ผู้ร่วมพิธี
ลูกหลาน
เจ้าภาพ

- อนุโมทนา
- กรวดน้ํา รับพร
- ผสมน้ําพระพุทธมนต์กับน้ําเทพมนต์ (น้ําเทพมนต์โหรหรือพิธีกรทําให้)
- (เมื่อถุงกําหนดเวลาฤกษ์)รดน้ําให้เจ้าภาพ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- ประพรมน้าํ พระพุทธมนต์ให้ผู้ร่วมพิธี
- ร่วมรดน้ําให้เจ้าภาพ (ผู้สูงอายุกว่ารดน้ําที่ศีรษะ ผู้อาวุโสต่ํากว่ารดน้ํา
ที่มือ ลูกหลานรดที่มือที่เท้า บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ - ถ้ามี)
- มอบผ้านุ่งผ้าห่มใหม่และของที่ระลึก (ถ้ามี)
- ปล่อยนก ปลา เต่า
- ให้ทานคนยากคนจน
เสร็จพิธี

หมายเหตุ
โต๊ะรับเทวดาประกอบไปด้วย
1. บัตรนพเคราะห์ (ทําด้วยกาบกล้วยเป็นรูป 4 เหลี่ยม 9 ชั้น สูงขึ้นไป มีเสาก้านกล้วย 4
เสา แต่ละชั้นมีกระทงข้างสุก ถั่ว งา หมากพลู บรรจุไว้ ยอดสูงปักธงกระดาษสีแดง
และหมาก 1 คํา)
2. บัตรกรุงพาลีและบัตรพระภูมิ(ทําเป็นกระทงกาบกล้วย 4 เหลี่ยม 2 กระทง แต่ละ
กระทงมีกระทงใบตองใส่ข้าวปลาอาหารตามสมควร
******************************
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30. พิธีหล่อพระ
(แบบเต็มรูป)
การเตรียมการ
- ราชวัติฉัตรธง
- ต้นกล้วย ต้นอ้อย
- ด้ายสายสิญจน์ สําหรับวงบริเวณพิธแี ละโยงไปที่พระสงฆ์
- พิธีมณฑลต่างจากบริเวณเผาหุ่นเททอง
- โลหะต่าง ๆ ที่จะหล่อพระ
- ไทยธรรม
- เครื่องใช้สาํ หรับพิธีสงฆ์
- ธูปเทียนตามจํานวนที่กาํ หนด
การปฏิบัติ
(ก่อนถึงเวลาฤกษ์เททองประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เจ้าภาพ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในปะรําพิธี
พิธีกร
- อาราธนาศีล
เจ้าภาพ
- จุดธูปเทียนบูชาเทวดานพเคาระห์
พิธีกร
- กล่าวชุมนุมเทวดา (สคเค กาเมฯลฯ)
- อาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์
- เจริญพระพุทธมนต์
เจ้าภาพ
- จุดเทียนชัยและเทียนมงคล (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบบทสรณคมน์)
พระสงฆ์
- เจริญพระพุทธมนต์สลับไปกับโหราบูชานพเคราะห์ (ขณะพระสงฆ์สวด
พระปริตรประจํานพเคราะห์)
เจ้าภาพ
- จุดเทียนเท่ากําลังพระเคราะห์นั้น ๆ (เมื่อใกล้จะถึงเททอง)
เจ้าภาพ
- จุดเทียน 40 เล่ม ธูป 40 ดอก ที่โต๊ะหน้าเตาหุ่น อธิษฐานให้พระที่จะ
หล่อนั้นสวยงาม และทรงมหิทธานุภาพขจัดทุกข์ภัย อํานวยความสุข
ทุกอย่าง(เมื่อถึงเวลาฤกษ์)
เจ้าภาพ
- เข้าประจําที่ ถือสายสิญจน์ซึ่งปลายอีกข้างหนึ่งผูกอยู่กับด้ามคีมที่ช่างจะ
ใช้จับเบ้าเททอง พนมมืออธิษฐาน หันหน้าสู่ทิศมงคล โดยมีญาติและผู้
ร่วมพิธีพนมมือถือด้ายสายสิญจน์ด้วย
พระสงฆ์
- เจริญชัยมงคลคาถา ,โส อัตถะลัทโธ, สักกัตวา, นัตถิเม, ยังกิญจิ, ภะวะตุสัพ
.....(เมื่อเททองเสร็จแล้ว)
เจ้าภาพ
- กลับเข้าสู่ปะรําพิธี ประเคนไทยธรรม กรวดน้ํา รับพร (เมื่อพระสงฆ์
อนุโมทนา)
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เสร็จพิธี
หมายเหตุ
1. การจัดงานอาจจัดเป็น 2 วันก็ได้ โดยวันแรกมีการเจริญพระพุทธมนต์ประจํานพ
เคราะห์ให้เสร็จสิ้นไปตอนหนึ่งก่อน (มักจัดให้สวดพุทธาภิเษกและนั่งปรกด้วย)วันที่สอง
เป็นวันเททอง
2. เมื่อหล่อทองพระแล้ว ถ้าเป็นพระประจําวัน เจ้าภาพมักจัดพิธีบรรจุเพิ่มขึ้นอีก การ
บรรจุมีรายละเอียดดังนี้
การเตรียมการ
- โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 5, 7 หรือหมู่ 9 ) พร้อมด้วยเครื่องสักการะ
- แจกันดอกไม้ 2 คู่
- เทียนทอง – เทียนเงิน อย่างละ 1 เล่ม (หนักเล่มละ 6 บาท)
- ธูป 5 ดอก
- ข้าวตอก 5 กระทง
- ดอกไม้ 5 กระทง (แต่ละกระทงมีดอกไม้ 9 สี)
- น้ํามันหอม ชาดหรคุณ แป้งเจิม
- เทียนขี้ผึ้ง 7 เล่ม (หนักเล่มละ 6 สลึง ไส้ 9 เส้น)
- ธูปดอกเล็ก ๆ (ธูปจีน 8 ดอก)
- แผ่นเงินหรือทองหนัก 1 บาท 1 แผ่น ตัดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว
- เหล็กจาร
- เครื่องสังเวย
- ไทยธรรม
- ที่กรวดน้ํา
การปฏิบัติ(เมื่อถึงฤกษ์)
เจ้าภาพ - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยจุดเทียนทอง เงิน ที่หน้าพระ จุดเทียน 6 สลึง
5 เล่ม ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและระลึกถึงคุณบิดามารดา รวมทั้งผู้มีพระคุณ
- จุดเทียนอีก 2 เล่ม (เทียนธรรมดา) ตัง้ ไว้ข้างเครื่องสังเวย
- จุดธูปจีน 8 ดอก ปักไว้ที่เครื่องสังเวย แล้วอธิษฐาน ตามความปรารถนา
ประธานสงฆ์ - ให้เหล็กจารเขียนดวงชะตาเจ้าภาพลงในแผ่นโลหะพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิด ชื่อ
นามสกลุ บิดามารดา เสร็จแล้วทาด้วยน้ํามันหอม ชาดหรคุณ แล้วเจิมดวงชะตา
- ใช้เหล็กจารลงยันต์ใต้ฐานพระ
พระสงฆ์
- เจริญชัยมงคลคาถา
ประธานสงฆ์ - นําดวงชะตาบรรจุเข้าใต้ฐานพระปิดด้วยแผ่นโลหะขันนอต
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เจ้าภาพ
พระสงฆ์
เจ้าภาพ

- เจิมฐานพระด้านหน้า และเจิมฝาปิด
- ประเคนไทยธรรม
- อนุโมทนา
- กรวดน้ํา – รับพร
เสร็จพิธี
******************************
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31. พิธีหล่อพระ
(แบบย่อ)
การเตรียมการ
- โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 5, 7 หรือหมู่ 9 พร้อมเครื่องสักการะ (เหมือนพิธีทําบุญทั่วไป)
- ไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- โต๊ะบูชาฤกษ์ – สังเวยเทวดา (ตั้งนอกเต็นท์พิธี)
- โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 4 (แจกันดอกไม้ 5, เชิงเทียน 5, ตั้งอยู่บนโต๊ะ เดียวกันนอกเต็นท์
พิธีสงฆ์เพื่อบูชาเทวดา)
- แท่นประธานในพิธียนื เททอง (ข้างหน้าเตาเผาหุ่นพระ)
- เตาหุ่นพระ มีด้ายสายสิญจน์วงรอบ (ช่างหล่อเป็นผู้ดําเนินการ)
- ปิ่นโตภัตตาหาร
การปฏิบัติ
(เมื่อพระสงฆ์พร้อมบนอาสนะแล้ว)
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ 3 ครั้ง
ประธานในพิธี
- รับศีล
- ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์
- จุดเทียนน้าํ มนต์ (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถึงบท “อเสวนา”)
- จุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ – สังเวยเทวดา
- ประเคนไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหาร (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
จบถ้าไม่ถวายภัตตาหารในพิธี)
พระสงฆ์
- อนุโมทนา
ประธาน
- กรวดน้ํา – รับพร
- จุดเครื่องบูชาที่โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 4 ข้างนอกเต็นท์พิธี อธิษฐานขออานุภาพ
บุญกุศล และอํานาจเทวดาบันดาลให้การหล่อพระสําเร็จเรียบร้อยงดงาม
โดยสวัสดี
พระสงฆ์
- ประพรมน้าํ พระพุทธมนต์ที่หุ่นพระ –ช่าง – และผู้ร่วมพิธี
ประธาน
- ไปยืนบนแท่น หย่อนแผ่นทอง เงิน นาก ชิ้นทอง ชิ้นเงิน ลงบน ช้อนคัน
ยาวที่ช่างหล่อยื่นให้แล้วถือด้ามช้อนพร้อมด้ายสายสิญจน์ที่โยงมา เทลง
ในเบ้าหล่อพระโดยมีญาติและผู้ร่วมพิธีพนมมือถือด้ายสายสิญจน์ด้วย
(ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจนเททองเสร็จ)
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หมายเหตุ
- ถ้ามีการเลีย้ งพระในพิธดี ้วย ก็ประเคนไทยธรรม กรวดน้ํารับพรหลังจากพระเสร็จพิธี
******************************
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32. พิธีพุทธาภิเษก
การเตรียมการ
- เทียนชัย1 เล่ม หนัก 80 บาท (ไส้108 เส้น สูงเท่าความสูงของประธานในพิธีหรือ
เจ้าภาพ)
- เทียนมงคล 1 เล่ม หนัก 10 บาท (ไส้มีจํานวนเส้นเกินกว่าอายุประธานฯ หรือเจ้าภาพ
สูงเท่าความยาวรอบศีรษะของประธานฯหรือเจ้าภาพ)
- เทียนพุทธาภิเษก 2 เล่ม หนักเล่มละ 32 บาท (ไส้ 56 เส้น สูงประมาณกึ่งหนึ่งของ
เทียนชัย)
- เทียนนวหรคุณ 9 เล่ม หนักเล่มลํา 2 บาท (ไส้ 9 เส้น)
- เทียนหน้าพระพุทธาภิเษก 2 เล่ม (ขนาดและน้ําหนักเหมือนเทียนนวหรคุณ)
- เทียนโต๊ะหมู่บูชาพระประธาน 2 เล่ม (ขนาดพองาม น้ําหนักประมาณเล่มละ 5 บาท)
- ธูปหอม 3 ดอก
- เทียนหนัก 6 สลึง 28 เล่ม (ไส้ 9 เส้น)
- ธูปจีนดอกเล็กสําหรับปักเครื่องสังเวยเท่าจํานวนสิ่งของ
- เทียนบูชาพระรัตนตรัย 108 เล่ม หนักเล่มละ 2 สลึง
- ธูป 108 ดอก
- กําหญ้าคาพรมน้ํามนต์ 1 กํา
- ใบพลู 7 ใบ (สําหรับดับเทียนชัย ใส่พานเตรียมไว้)
- แป้งเจิม 1 ที่
- เครื่องสังเวย
- ตู้ใส่เทียนชัย (กันลม มิให้เทียนชัยดับ)
การปฏิบัติ
วันแรก เมื่อใกล้จะถึงฤกษ์จุดเทียน(มักเป็นเวลาบ่าย)
ประธานสงฆ์ - เจิมเทียนชัย เทียนพุทธาภิเษกและเทียนมงคล
เจ้าภาพ
- จุดเทียนหน้าพระประธาน รับศีล
ประธานสงฆ์ - จุดเทียนชัยเมื่อถึงฤกษ์
พระสงฆ์
- สวดคาถาจุดเทียนชัย
พิธีกร
- อาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์
- เจริญพระพุทธมนต์
เจ้าภาพ
- จุดเทียนมงคลและเทียนนวหรคุณ (เมื่อจบบทนโม จะเริ่มบทสรณคมน์)
- จุดธูปอย่างละ 1 เรื่อยไปในระหว่างที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนครบ 108
- จุดเทียนที่เตียงสวดพุทธาภิเษก (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ)
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- จุดเทียนพุทธาภิเษกทั้ง 2 เล่ม ข้างเทียนชัย
พระ 4 รูป

- สวดพุทธาภิเษกเรื่อยไป (อาจเปลี่ยนกันสวดเป็น สํารับ ๆ ก็ได้) จนกว่า
เทียนจะหมดเล่ม (ประมาณตลอดคืน)
พระนั่งปรก - ขึ้นสู่ธรรมาสาน์ นั่งขัดสมาธิบริกรรมภาวนา
วันที่สอง (เมื่อพร้อมแล้ว)
เจ้าภาพ
- ดับเทียนชัย โดยใช้ใบพลู 7 ใบที่เตรียมไว้ดับ
พระสงฆ์
- สวดคาถาดับเทียนชัย
- เสร็จพิธี
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แผนผังการจัดสถานที่
พิธีพุทธาภิเษกในอุโบสถ
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33. พิธีเบิกพระเนตร
การเตรียมการ
- สําลีอบควันหอม
- น้ําพระพุทธมนต์
- แป้งเจิม
การปฏิบัติ
ประธาน
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ 3 ครั้ง
พิธีกร
- อาราธนาศีล – รับศีล
ประธานสงฆ์ - ทําพิธีเบิกพระเนตรโดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
- บริกรรมคาถาบทที่ 1 ดังนี้
พุทโธ โลกัง วิทูกะระณัง อะระหัง พุทโธ พุทธัสสะ โลกะวิทู
- ใช้สําลีอบควันหอมหรือชุบน้ําพระพุทธมนต์ปาดจากหัวพระเนตรไปทางหางพระ
เนตรพระพุทธรูป
- บริกรรมคาถาที่ 2 ดังนี้
สะหัสสะสีเสปิ เจ โปโส สีเส สีเส สะตังมุขา มุขา มุขา สะตังชิวหา ชีวะกัปโป
มะหิทธิโก นะ สักโกติ จะ วัณเณตุง นิสเสสัง สัตถุโน คุณันติ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ
- ทําพิธีเจิมผ้าทิพย์ 3 จุด (เจิมจุดแรก พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- บริกรรมคาถาว่า
ปะฏิมายะ พุทโธ อิทธิฤทธิ พุทธะ นิมิตตัตตัง อุปปันนัง โหตุ มะ อะ อุ อะ มะ
- ถ้าเจิม 5 จุด ให้บริกรรมต่อว่า นะโม พุมทธายะ แล้ว บริกรรมด้วยคาถาต่อว่าดังนี้
“สะหัสสเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสธะยิ ปาปะคะระหี อะยัง ปาโล
อาชีวัง ปะริโสธะยิ สะหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขัง วิโสธะยิ ธัมมะคะรุโก
อะยัง ปาโล นิสินโน สาสเน ระโต สะหัสสะเนตโต เทวินโท เทวะรัชชะสิรีธะโร
ตังขะเณนะ อาคันตะวา จักขุปาลัง อุปาคะมิ สะหัสสะเนตโต เทวินโท เทวะรัชชะ
สิรีธะโร สังขิปิตตะวานะ ตัง มัคคัง ขิปปัง สาวัตถิมาคะมิ”
เสร็จพิธี
หมายเหตุ พิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปที่กล่าวมานั้นเป็นแนวหนึ่งในหลายแนวที่โบราณ
บัณฑิตท่านใช้กันมา หากจะใช้คําอื่นที่มีความหมายดีเหมาะสมก็ถือว่าใช้ได้ทั้งนั้น
แต่ควรจะเป็นคําสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าโดยตรงจะเหมาะกว่า
******************************
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34. พิธีวิสาขบูชา-มาฆบูชา-อาสาฬหบูชา
ก. พิธีวิสาขบูชาและมาฆบูชา
พิธีวิสาขบูชาและมาฆบูชา เป็นพิธีซึ่งทางราชการทหารได้ปฏิบัติเป็นประจําทุกปี มีลําดับ
พิธีโดยย่อดังนี้
1. จัดทหารเข้าประจําที่ก่อนเวลาประกอบพิธีสักเล็กน้อย
2. เมื่อถึงเวลา หัวหน้าหมู่หรือผู้แทนอาราธนาพระสงฆ์ให้โอวาท
3. เวลาพระสงฆ์ให้โอวาท บอกทุกคนยืนประนมมือฟังโอวาทด้วยอาคารสงบ
4. ฟังโอวาทจบแล้ว หัวหน้าหมู่หรือผู้แทนบอกให้ทุกคนจุดเทียนธูปที่ถืออยู่ในมือ
ของแต่ละคน
5. เมื่อทุกคนจุดเทียนธูปเสร็จแล้ว หัวหน้าหมู่หรือผู้แทนบอกให้ทุกคนประนมมือ
กล่าวคําบูชา ให้ทุกคนว่าตาม
6. ว่าคําบูชาจบแล้ว ให้หัวหน้าเดินนําประทักษิณ 3 รอบ
7. เวียนครบ 3 รอบแล้ว บอกให้ทุกคนนําเครื่องสักการบูชาไปวางไว้ ณ ที่ที่ทางวัด
จัดเตรียมไว้
8. เมื่อวางเสร็จหมดทุกคนแล้ว ให้กลับมายังที่เดิม
9. เมื่อทุกคนเข้าที่เดิมแล้ว ให้หัวหน้าหรือผู้แทนนําไหว้พระสวดมนต์ตามแบบ
ธรรมเนียมทหาร ให้สวดถึงบทที่แผ่เมตตา
10. แผ่ เ มตตาแล้ ว ให้ ทุ ก คนตั้ ง ใจถวายพระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว และอุทิศให้แก่ท่านผู้มีพระคุณ
เสร็จพิธี
ส่วนรายละเอียดในการปฏิบัติมีปรากฏตามคําแนะนํา ว่าด้วยการทําวิสาขบูชาและ
มาฆบูชา ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้กําหนดไว้เพื่อให้บรรดาข้าราชการกลาโหมและทหารได้
กระทําพุทธบูชาโดยสม่ําเสมอดังนี้
คําแนะนํา
ว่าด้วยการทําวิสาขบูชาและมาฆบูชา
วันวิสาขบูชาและมาฆบูชา เป็นวันสําคัญของศาสนิกชนในทางพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นวันเกี่ยวกับประวัติกาลสําคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐสุด
ของเราวันวิสาขบูชาเป็นวันตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน
วั น มาฆบู ช าเป็ น วั น ที่ ต รงกั บ วั น ที่ พ ระองค์ ท รงแสดงโอวาทที่ เ ป็ น หลั ก สํ า คั ญ ใน
พระพุทธศาสนา ณ ท่ามกลางพระอรหันต์ 1250 องค์ และตรงกับวันทรงปลงพระชนมายุ
สังขารเมื่อวันสองวันอันเกี่ยวกับประวัติกาลอันสําคัญของพระพุทธเจ้าของเราเวียนมาถึง
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ดังนี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทยย่อมทําพุทธบูชาเป็นการใหญ่ สมควรที่จะได้มีคําแนะนําใน
เรื่องนี้ไว้เพื่อให้ทหารได้ทําโดยสม่ําเสมอทั่วถึงกัน
ข้อ 1 เมื่อใกล้จะถึงวันวิสาขบูชาหรือมาฆบูชา ให้หัวหน้าหน่วยทหารส่งผู้แทนไป
นมัสการเจ้าอาวาสในวัดที่จะนําทหารไปทําวิสาขบูชาหรือมาฆบูชา ขอความกรุณาให้ท่าน
กําหนดเวลาให้ทหารได้ทําให้เสร็จก่อนสัปบุรุษทํา และเผดียงท่านเพื่อให้โอวาทประมาณ
20 นาที ท่านจะให้โอวาทเองหรือให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้แทนให้โอวาท แล้วแต่
ท่านจะกรุณา ให้เสร็จก่อนสัปบุรุษทํา และเผดียงให้ท่านจบโอวาทด้วยคําเป็นเครื่องหมาย
ว่าจบ เช่น “เทอญ” เป็นต้น เพื่อทหารจะได้ถวายสาธุการพร้อมกัน
ข้อ 2 ถึงวันวิสาขบูชา ให้หัวหน้าหน่วยจัดนายทหารคุมแถวทหารไปยังวัด ส่วน
นายทหารจะให้ไปพร้อมกับพลทหารหรือให้ต่างคนต่างไปกับครอบครัวของตนก็แล้วจะ
กําหนดทหารทุกคนต้องมีดอกไม้ ธูป เทียน ตามที่จะหาได้โดยสะดวกไปสักการบูชาด้วย
เมื่ อ ทหารไปถึ ง วั ด และจั ด เข้ า ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยหรื อ ผู้ แ ทนประนมมื อ
อาราธนาด้วยคําว่า “ที่ชุมนุมนี้คอยรับโอวาทของพระคุณเจ้าพร้อมแล้ว” ลําดับนั้น
ทั้งหมดประนมมือตั้งใจรับฟังโอวาทโดยเคารพตลอดเวลาที่ท่านให้โอวาทเมื่อจบโอวาท ให้
ถวายสาธุการว่า “สาธุ” พร้อมกัน
ข้อ 3 ฟังโอวาทแล้วให้ทหารทุกคนจุดเทียนธูปถือประนมมือหัวหน้าหน่วยหรือ
ผู้แทนนําว่าคําบูชาตามแบบท้ายระเบียบนี้ ทุกคนว่าตาม และให้อยู่ในอาการสงบ ตั้งใจว่า
ด้วยความเคารพ
ข้อ 4 เมื่อว่าคําบูชาจบแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยนําทหารเดินประทักษิณปูชนียวัตถุ
ธรรมเนียมของวัดนั้น 3 รอบ เวลาเดินประทักษิณ ให้ถือดอกไม้ธูปเทียนประนมมือตามไป
ด้วยอาการสงบและเป็นระเบียบ ไม่เล่นดัน ไม่คุยกัน ไม่เดินเร็วหรือช้าไป ตั้งใจระลึกถึงคุณ
พระรัตนตรัยเป็นอารมณ์คือ
ในรอบที่หนึ่ง ระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์
ในรอบที่สอง ระลึกถึงพระธรรมคุณเป็นธรรม
ในรอบที่สาม ระลึกถึงพระสังฆคุณเป็นอารมณ์
แม้ธูปเทียนจะหมดไปในระหว่างนั้น ก็ให้ประนมมือระลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัย
จนครบ 3 รอบ และนําเครื่องสักการบูชาไปวางไว้ตามที่ที่จัดไว้ เสร็จแล้วกลับไปยืนที่เดิม
เพื่อไหว้พระสวดมนต์ต่อไป
ข้อ 5 เมื่อทหารกลับไปยืนที่เดิมแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยนําทหารไหว้พระสวดมนต์
ตามระเบียบไหว้พระสวดมนต์ของทหารเว้นบทปลงใจ เพลงชาติ และบทสรรเสริญพระ
บารมี ซึ่งไม่เกี่ยวกับการนี้
ข้อ 6 ไหว้พระสวดมนต์จบแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยหรือผู้แทนบอกให้ทหารตั้งใจถวาย
เป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก และอุทิศ
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ให้แก่ท่านผู้มีพระคุณทั่วไปด้วยคําว่า “ ต่อไปนี้ ตั้งใจถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และอุทิศให้แก่ท่านผู้มีพระคุณทั่วไป”
แล้วต่างคนก็ต่างประนมมือสํารวจจิตอุทิศส่วนกุศลให้โดยใจความว่า
“ขออุทิ ศ ส่ว นบุญ กุ ศ ลที่ ได้ บํา เพ็ ญ ด้ ว ยกาย วาจา ใจนี้ ถวายแตฃด่ ส มเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของชาติไทย ซึ่งเป็นเอกอัครศาสนนุปถัมภก และให้ท่านผู้มี
พระคุณ มีบิดา มารดา ครู อาจารย์ และท่านที่ได้ทะนุบํารุงประเทศชาติศาสนา เป็นต้น”
ข้อ7 ทหารที่ไม่สามารถไปประกอบพิธีวิสาฆบูชาหรือมาฆบูชาในวัดเป็นส่วนรวมได้
ให้ผู้บังคับบัญชาแนะนําให้ทําเป็นส่วนเฉพาะตน คือให้บูชากราบไหว้ ระลึกถึงพระรัตนตรัย
ตามความสามารถของตน

คําบูชาในวันวิสาขบูชา
เราทั้งหลาย, นับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก, พระผู้มี
พระภาคเจ้าองค์ใด,เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย,พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, เป็นพระ
อรหันต์, ตรัสรู้เองโดยชอบแล้ว, ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ, ทรงดําเนินดีแล้ว,ทรงรู้แจ้ง
ซึ่งโลก,เป็นยอดสารถี, ผู้ฝึกคนที่ควรฝึก,เป็นศาสดา,ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, เป็นผู้
เบิกบานแล้ว, เป็นผู้จําแนกแจกพระธรรม
อนึ่ง, พระธรรม, พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้ดีแล้ว,เป็นธรรมที่จะเห็น
ได้ด้วยตนเอง, เป็นความดี, ที่จะน้อมนําเข้ามาในตนได้, อันวิญญูชนทั้งหลาย, รู้แจ้งได้
จําเพาะตน
อนึ่ง,พระสงฆ์,สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,เป็นผู้ปฏิบัติดี,ปฏิบัติตรง
,ปฏิบัติเป็นธรรม,ปฏิบัติน่านับถือ,นี้คือพระอริยบุคคลสี่คู่,นับเรียงองค์เป็นแปด,มีพระ
โสดาบัน เป็นต้น
ก็แล,ปูชนียวัตถุนี้,สร้างอุทิศ,พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,เพื่อได้เห็นแล้ว,ระลึก
ถึงพระองค์,เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส,และสังเวช
บัดนี้,เราทั้งหลาย,มาถึงกาลวิสาขปุณณมีนี้ ซึ่งตรงกับวันประสูติ, วันตรัสรู้,และวัน
ปรินิพาน, แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,จึงมาพร้อมกัน ณ ที่นี้, ถือเครื่องสักการะ,มี
ประทีป,ธูปเทียน เป็นต้น กระทํากายของตนๆ ,ให้เป็นภาชนะ,รองรับเครื่องสักการะ,จัก
ระลึกถึง,คุณพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ กระทําประทักษิณ, ปูชนียวัตถุ, 3 รอบ,ทําการบูชา,
ด้วยเครื่องสักการะ,ที่ถือไว้นี้, ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, แม้เสด็จปรินิพพานนาน
แล้ว,แต่ยังดํารงอยู่,โดยพระคุณทั้งหลาย,อันบัณฑิตพึงรู้ได้,
จงทรงรับ,เครื่องสักการะ,ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ถือไว้แล้วนี้,เพื่อประโยชน์เกื้อกูล,เพื่อ
ความสุข,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,สิ้นกาลนานเทอญ
หมายเหตุ ที่ใส่เครื่องหมายจุลภาค(,)ไว้ด้วย เพื่อสะดวกในการนําว่าคําบูชานี้
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คําบูชาในวันมาฆบูชา
เราทั้งหลาย,นับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ใดว่า,เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก,พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์ใด.เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย,พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,เป็นพระอรหันต์, ตรัสรู้เอง
โดยชอบแล้ว,ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ, ทรงดําเนินดีแล้ว,ทรงรู้แจ้งซึ้งโลก,เป็นยอดสารถี,ผู้ฝึก
คนที่ควรฝึก,เป็นศาสดา,ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,เป็นผู้เบิกบานแล้ว,เป็นผู้จําแนกแจกพระ
ธรรม
อนึ่ง,พระธรรม,พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,ตรัสไว้ดีแล้ว,เป็นธรรมที่จะเห็นได้ด้วย
ตนเอง,มีผลไม่จํากัดเวลา,เป็นของจริง,ที่จะเรียกกันมาดูได้,เป็นความดี,ที่จะน้อมนําเข้ามาในตนได้
,อันวิญญูชนทั้งหลาย,รู้แจ้งได้จําเพาะตน
อนึ่ง, พระสงฆ์,สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,เป็นผู้ปฏิบัติดี,ปฏิบัติเป็นธรรม
,ปฏิบัติน่านับถือ,นี้คือพระอริยบุคคลสี่คู่,นับเรียงองค์เป็นแปด,พระโสดาบัน เป็นต้น
ก็แล,ปูชนียวัตถุนี้,สร้างอุทิศ,พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,เพื่อได้เห็นแล้ว,ระลึกถึง
พระองค์,เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส,และสังเวช
บัดนี้,เราทั้งหลาย,มาถึงกาลมาฆปุณณมีนี้,ซึ่งตรงกับวันทรงแสดง,โอวาทปาฏิโมกข์,ในที่
ชุมนุมสงฆ์สาวก ประกอบด้วยองค์ 4 ประการ, จังมาพร้อมกัน ณ ที่นี้,ถือเครื่องสักการะ,มีประทีป
ธูปเทียน เป็นต้น กระทํากายของตนๆ,ให้เป็นภาชนะ,รองรับเครื่องสักการะ,ที่ถือไว้นี้,ขอพระผู้มี
พระภาคเจ้าพระองค์นั้น,กระทําประทักษิณ,ปูชนียวัตถุนี้, 3 รอบ, ทําการบูชา,ด้วยเครื่องสักการะ
,ที่ถือไว้นี้,ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,กับพระสาวก,แม้เสด็จปรินิพพานนานแล้ว,แต่ยังดํารง
อยู่,โดยพระคุณทั้งหลาย,อันบัณฑิตพึงรู้ได้,จงทรงรับ,เครื่องสักการะ,ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ถือไว้แล้วนี้
,เพื่อประโยชน์เกื้อกูล,เพื่อความสุข,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,สิ้นกาลนานเทอญ.
ข.พิธีอาสาฬหบูชา
พิธีอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันตรงกับวันที่พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตน
สูตรปฐมเทศนา และเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกได้อุบัติขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือพระอัญญาโกณ
ฑัญญะ จึงเป็นวันบังเกิดพระรัตนตรัยครบถ้วนทั้ง 3 คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆ
รัตนะ นับเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ทางราชการจึงประกาศกําหนดเป็นวันสําคัญ
ทางพระศาสนาขึ้นเมื่อปี 2501
ในการประกอบศาสนกิจของพระพุทธศาสนิก โดยเฉพาะทหารคงให้ถือระเบียนปฏิบัติ
เช่นเดียวกับพิธีวิสาขบูชาและมาฆบูชา เว้นคําบูชาเท่านั้น
คําบูชาในวันอาสาฬหบูชา
เราทั้งหลาย,นับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด,ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก,พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์ใด,เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย,พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,เป็นพระอรหันต์,ตรัสรู้เอง
โดยชอบแล้ว,ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ,ทรงดําเนินดีแล้ว,ทรงรู้แจ้งซึ่งโลก,เป็นยอดสารถี,ผู้ฝึก
คนที่ควรฝึก,เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งลาย,เป็นผู้เบิกบานแล้ว,เป็นผู้จําแนกแจกพระ
ธรรม
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อนึ่ง, พระธรรม,พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,ตรัสไว้ดีแล้ว,เป็นธรรมที่จะเห็นได้ด้วย
ตนเอง,มีผลไม่จํากัดเวลา,เป็นของจริง,ที่จะเรียกกันมาดูได้,เป็นความดี,ที่จะน้อมนําเข้ามาในตนได้
,อันวิญญูชนทั้งหลาย,รู้แจ้งได้จําเพาะตน
อนึ่ง, พระสงฆ์,สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,เป็นผู้ปฏิบัติดี,ปฏิบัติเป็นธรรม
,ปฏิบัติน่านับถือ,นี้คือพระอริยบุคคลสี่คู่,นับเรียงองค์เป็นแปด,พระโสดาบัน เป็นต้น
ก็แล,ปูชนียวัตถุนี้,สร้างอุทิศ,พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,เพื่อได้เห็นแล้ว,ระลึกถึง
พระองค์,เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส,และสังเวช
บัดนี้, เราทั้ งหลาย,มาถึงกาลอาสาฬหปุ ณณมี นี้ , ซึ่ งคล้ า ยกับวัน , ที่ พระผู้ มี พ ระภาคเจ้า
พระองค์นั้น, ทรงเริ่มประกาศพระศาสนาขึ้นในโลก, ทรงแสดงพระธรรมจักร,อันประเสริฐ,แก่พร
เบญจวัคคีย์,และวันนั้น,ได้มีพระอริยสงฆ์องค์แรก,อุบัติขึ้นในโลก,เป็นวันที่พระรัตนตรัย, สมบูรณ์
ครบทั้งสามประการ,จึงมาพร้อมกัน ณ ที่นี้,ถือเครื่องสักการะ,มีประทีป ธูปเทียน เป็นต้น กระทํา
กายของตนๆ,ให้เ ป็นภาชนะ,รองรับเครื่องสั ก การะ,จัก ระลึก ถึ ง,คุ ณพระรัตนตรั ยเป็ นอารมณ์
กระทําประทักษิณ,ปูชนียวัตถุนี้, 3 รอบ, ทําการบูชา,ด้วยเครื่องสักการะ,ที่ถือไว้นี้,ขอพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าพระองค์นั้น,กับพระสาวก,แม้เสด็จปรินิพพานนานแล้ว,แต่ยังดํารงอยู่,โดยพระคุณทั้งหลาย
,อันบัณฑิตพึงรู้ได้,จงทรงรับ,เครื่องสักการะ,ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ถือไว้แล้วนี้,เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
,เพื่อความสุข,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,สิ้นกาลนานเทอญ.
******************************
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กําหนดการ
ประกอบพิธีในวันมาฆบูชา,วิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชา
ณ..........................................
วัน..................ที่....................เดือน.....................พ.ศ...........................
----------------------------เวลา 06.20 น.
- ผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมที่บริเวณหน้าพระอุโบสถ
เวลา 06.30 น.
- ประธานในพิธี (ผู้บัญชาการทหารอากาศหรือผู้แทน)มาถึงบริเวณพิธี
- ผู้ควบคุมแถว บอกแสดงความเคารพ
- ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาและกราบพระรัตนตรัย ถวายเครื่องไทย
ธรรมแด่พระสงฆ์ แล้วมายืน ณ ที่ที่กําหนด
- ผู้เข้าร่วมพิธี ประนมมือโดยมีเครื่องสักการะในมือ ตั้งแต่ประธานในพิธีจุด
ธูปเทียน
- อนุศาสนาจารย์ เผดียงพระสงฆ์ให้โอวาท
- พระสงฆ์ให้โอวาทโดยสังเขป เมื่อจบแล้ว ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดเปล่งเสียง
“สาธุ”พร้อมกัน
- อนุศาสนาจารย์ นําไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคําแผ่เมตตา กล่าวถวายพระ
ราชกุศล จบแล้วเรียนเชิญประธานในพิธีเดินนําประทักษิณรอกระอุโบสถ
- ประธานในพิธีออกเดินนําขบวนประทักษิณรอบพระอุโบสถครบ 3 รอบ
แล้ว วางเครื่องสักการะบนพาน แล้ว
- เสร็จพิธี
******************************
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35. พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่
ในแต่ละปีจะมีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายตํารวจชั้นผู้ใหญ่ดํารงตําแหน่ง
ต่าง ๆ เนื่องคนเก่าครบเกษียณอายุราชการบ้าง ลาออกบ้าง
รับตําแหน่งใหม่บ้าง ในการนี้ หน่วยต่าง ๆ ได้กําหนดให้กระทําพิธีรับ –ส่งหน้าที่เพื่อเป็นเกียรติแก่
คนเก่าที่พ้นจากตําแหน่งไป
ในที่นี้ขอนําตัวอย่างพิธีรับ- ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ มาเสนอเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ ส่วนพิธีรับ-ส่งหน้าที่ในหน่วยอื่นๆ คงปฏิบัติโดยอนุโลมตามนี้
พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
- แถวกองเกียรติยศพร้อมหน้าอาคาร 1 ตร.
- รอง ผบ.ตร.,ผู้ช่วย หบ.ตร.,ทุกท่านที่มาร่วมพิธีพร้อมหน้าอาคาร 1 ตร.
- ลก.ตร.เชิญ รอง ผบ.ตร.,ยืนหลังแท่นรับการเคารพ
- ผู้ร่วมพิธีอื่น ๆ เข้าแถวพร้อม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ตร.
- ผบ.ตร.(คนใหม่)รอรับผบ.ตร.(เก่า)หน้าอาคาร 1 ตร.
- ผบ.ตร.(คนเก่า) เดินทางมาถึงหน้าอาคาร 1 ตร.
- ลก.ตร. เชิญผบ.ตร.(คนเก่า)และผบ.ตร.(คนใหม่)ขึ้นแทนรับการเคารพ
- ผบ.กองผสม บอกแสดงความเคารพ
- กล่าวรายงาน และเรียนเชิญ ผบ.ตร.(คนเก่า)ส่งมอบหน้าที่ตรวจแถวกองเกียรติยศ เสร็จ
- ลก.ตร.เชิญผบ.ตร.(คนเก่า)และรอง ผบ.ตร.
- ผู้ช่วย ผบ.ตร.ที่เกษียณอายุราชการ ไปยังด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
และทําพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
- รอง ลก.ตร. เชิญรอง ผบ.ตร.,ผู้ช่วย ผบ.ตร.ที่ไม่เกษียณอายุราชการ ไปยังห้องประชุม 1
อาคาร 1 ตร.
- ผบ.ตร.(คนเก่า)และผบ.ตร.(คนใหม่) ถึงห้องประชุม อาคาร 1 ตร. (ห้องจัดพิธีส่งมอบหน้าที่)
- ผบช.สกพ.บอกทําความเคารพ
- ลก.ตร.เรียนเชิญผบ.ตร.(คนเก่า)และรอง ผบ.ตร. ไปยังห้องประชุม 1 อาคาร 1 ตร.
- ผบช.สกพ.อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผบ.ตร.(คนใหม่)
- ผบ.ตร.(คนเก่า)กล่าวแสดงความยินดี และส่งมอบหน้าที่
- ผบ.ตร.(คนใหม่)กล่าวรับมอบหน้าที่ และมอบของที่ระลึกให้ ผบ.ตร.(คนเก่า)
- ลก.ตร. เรียนเชิญ ผบ.ตร.(คนเก่า)และผบ.ตร.(คนใหม่) ลงนามในสมุดรับ และส่งมอบ
หน้าที่ ณ โต๊ะที่จัดไว้
- เสร็จพิธี-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี
******************************
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36. พิธีมอบเครือ่ งหมายความสามารถของ ตร.
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้พิจารณามอบเครื่องหมายความสามารถตอง ตร.ให้เป็น
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทําคุณประโยชน์แก่ ตร. เป็นประจําเสมอมา เช่น เครื่องหมายความสามารถนัก
ทําลายใต้น้ําจู่โจม เครื่องหมายความสามารถนักโดดร่มตํารวจตระเวนชายแดน และเครื่องหมาย
ความสามารถผู้ทําการรบพิเศษ เป็นต้น โดยในแต่ละคราว สํานักงานเลขานุการตํารวจแห่งชาติจะ
ได้รวบรวมจํานวนรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติมอบเครื่องหมาย เพื่อมิให้เป็นการรบกวนเวลาของ
ผู้บังคับบัญชา ดังนั้น เพื่อให้ผู้ได้รับมอบเครื่องหมายความสามารถดังกล่าว สถานที่ประกอบพิธี
มักจะใช้ห้องประชุมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ประธานในพิธี
ลําดับพิธี
- ผู้ได้รับการประดับเครื่องหมายความสามารถ พร้อมบริเวณพิธี
- ผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพร้อมบริเวณพิธี
- ประธานในพิธีถึงบริเวณพิธี
- ลก.ตร. บอกทําความเคารพ
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทําความเคารพธงชัยถวายความเคารพพระบรม
ฉายาลักษณ์
- ลก.ตร.กล่าวรายงาน เรียนเชิญประธานประดับเครื่องหมายและมอบประกาศนียบัตร
ตามลําดับ
- ประธานประดับเครื่องหมายและมอบประกาศนัยบัตรตามลําดับ
- ประธานกล่าวแสดงความยินดี
- ประธานเชิญนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมแสดงความยินดี
- เสร็จพิธีรว่ มรับประทานอาหารว่าง
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พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ
ให้แก่ชาวต่างชาติ
- ให้ผู้ไปร่วมในพิธีเข้าแถวอยู่ สถานที่ทําพิธี โดยให้ข้าราชการไทยเข้าแถวอยู่ส่วนหนึ่ง และ
ชาวต่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ เข้ า แถวอยู่ ส่ ว นหนึ่ ง สํ า หรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ เครื่ อ งหมายแสดง
ความสามารถพิเศษ ให้เข้าแถวตามลําดับอาวุโสอยู่หน้าแถวชาวต่างประเทศที่ได้รับเชิญ
- เมื่อผู้เป็นประธานมาถึงสถานที่ทําพิธี ผู้ไปร่วมทําพิธีทําความเคารพ
- เมื่อผู้เป็นประธานทําความเคารพธงชาติแล้ว ถวายความเคารพพระบรมรูปหรือพระบรม
ฉายาลักษณ์
- เจ้ า หน้ า ที่ อ่ า นประกาศคุ ณ งามความดี ข องชาวต่ า งชาติ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เครื่ อ งหมายแสดง
ความสามารถพิเศษตามลําดับ เสร็จแล้วประธานติดเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ
และมอบประกาศนียบัตรแก่ชาวต่างประเทศตามลําดับ
- ประธานกล่าวแสดงความยินดีแก่ชาวต่างประเทศที่ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถ
พิเศษซึ่งชาวประเทศผู้ได้รับหรือผู้แทนอาจกล่าวตอบตามสมควร
- ลําดับต่อไปจะให้มีการดื่มแชมเปญแสดงความยินดีอีกก็ได้
******************************
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37. พิธีประดับเครื่องหมายยศ
- เมื่อประธานมาถึงสถานที่ทําพิธี ผู้ควบคุมแถวบอกทําความเคารพและรายงานยอดจํานวน
ผู้เข้าร่วมพิธี
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย(ผู้เข้าร่วมพิธปี ระนมมือบูชาพระรัตนตรัย) ทําความ
เคารพธงชาติแล้ว ถวายความเคารพพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์
- เจ้าหน้าที่อ่านคําสั่ง หรือประกาศ ประกาศนามผู้ที่ได้รับยศทั่วกัน
- การประดับเครื่องหมายยศให้ผู้ที่เข้ารับการประดับยศทําความเคารพประธาน 1 ครั้ง แล้ว
ก้าวเท้าขวาเฉียงไปทางซ้ายเอียงตัวยืน่ ไหล่ขวาให้ผู้ทําประดับยศ ประดับให้ผู้ที่เข้ารับการ
ประดับยศ แล้วก้าวเท้ามายืนในท่าตรง แล้วก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปทางขวา ยื่นไหลให้ผู้ทําการ
ประดับยศให้ แล้วก้าวเท้ากลับมายืนในท่าตรง ทําความเคารพผู้ทําการประดับยศ
- ติดเครื่องหมายยศเสร็จให้จับมือแสดงความยินดี ผูไ้ ด้รับประดับยศแสดงการเคารพ แล้วไป
กราบพระพุทธรูป ทําความเคารพธงชาติ
- ประธานให้โอวาท จบแล้ว
- ผู้ควบคุมแถวบอกทําความเคารพธงชาติ แล้วถวายความเคารพพระบรมรูปหรือพระบรม
ฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
- ผู้เข้าร่วมพิธแี สดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการประดับยศ
เสร็จพิธี
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กําหนดการ
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
ณ.......................................
วัน......................ที.่ ...............เดือน...................พ.ศ.......................
------------------------เวลา......
- ผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมสถานที่ประกอบพิธี
- ประธานในพิธีมาถึงสถานที่ประกอบพิธี
- ผู้อํานวยการพิธี บอกแสดงความเคารพ
- ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาและกราบพระรัตนตรัย แสดงความเคารพธงชาติ
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯแล้วยืน ณ จุดที่กําหนด
- ผู้เข้าพิธแี ละผู้เข้าร่วมพิธี ประนมมือขณะประธานในพิธีจุดธูปเทียน และลดมือลง
เมื่อประธานในพิธีกราบเสร็จ
- ผู้อํานวยการพิธี อ่านคําสั่งแต่งตั้งยศ และเรียนเชิญประธานในพิธี ประดับ
เครื่องหมายยศ
- ผู้เข้าพิธี เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศตามลําดับ
- ประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ และให้โอวาท จบแล้ว
- เจ้าหน้าที่เปิดเพลงมหาฤกษ์
- ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัย แสดงความเคารพธงชาติ และถวายความ
เคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
- ผู้เข้าพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีประนมมือขณะประธานในพิธีกราบและลดมือลง เมื่อ
ประธานในพิธีกราบเสร็จ
- ผู้อํานวยการพิธี บอกแสดงความเคารพ
- ประธานในพิธี เชิญผู้เข้าร่วมพิธี เชิญผู้เข้าร่วมพิธแี สดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับการ
ประดับเครื่องหมายยศ
- เสร็จพิธี
(พิธีมอบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ พิธีเกษียณอายุราชการ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถ และ
พิธีมอบทุนการศึกษามีขั้นตอนเช่นเดียวกับพิธีประดับเครื่องหมายยศ)
******************************
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38. พิธีบูชาแม่ย่านางเรือ
ชาวเรื อมีค วามเชื่อกันมาแต่โบราณกาลว่ า เรื อทุก ลํ า มี แม่ ย่า นางอยู่ประจํ า (แม่ ย่ า นาง
ผีผู้หญิงประจํารักษาเรือ) เมื่อจะออกเรือทุกครั้งจะต้องไหว้แม่ย่านางหรือทําพิธีบูชาแม่ย่านางก่อน
ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง แม้เรือรบหรือเรือพระราชทานพิธีของกองทัพเรือ เวลาจะออกเรือหรือ
นําเรือลงน้ําเพื่ออกงานก็นิยมทําพิธีบูชาแม่ย่านางด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อ
เป็นขวัญกําลังใจแก่กําลังพลประจําเรือ
พิธีบูชาแม่ย่านางเรือที่ปฏิบัติกันอยู่ในกองตํารวจน้ํานั้น มิได้มีระเบียบหรือข้อบังคับของ
ทางราชการกําหนดไว้ว่าจะต้องทําและจะต้องมีขั้นตอนในพิธีอย่างนั้น ๆ แต่เป็นการปฏิบัติตาม
ความนิยมหรือตามแบบแผนธรรมเนียมที่เคยทํากันสืบ ๆ มา รวมทั้งทําตามความศรัทธาเลื่อมใส
เฉพาะกรณีหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลด้วย แต่ก็อาจจะกําหนดเป็นหลักทั่ว ๆ ไปได้ดังนี้
1. เครื่องใช้ในพิธี เครื่องสักการบูชาที่เป็นมาตรฐานตามคตินิยมของคนไทย ก็คือ ดอกไม้
ธูป เทียน ซึ่งตามหลักการดั้งเดิมจริง ๆ แล้วเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัย แต่เราก็อนุโลมใช้บูชาสิ่ง
อื่นๆ ที่ เคารพนับถือด้วยเช่ นกัน นอกจากนี้ อาจจะมีเครื่ องประกอบอื่ น ๆ ตามแต่โอกาสและ
ความสามารถที่ จ ะจั ด หามาได้ เช่ น พวงมาลั ย ดอกไม้ ส ด ผ้ า แพร 3 สี ข้ า วตอกดอกไม้
ทองคําเปลว กระแจะเจิม (ของเหล่านี้ตลอดจนวิธีใช้คงปฏิบัติโดยอนุโลมกับพิธีปล่อยเรือลงน้ํา
โปรดดูรายละเอียดในเรื่องนั้น ดูเพิ่มเติมในพิธีลอยอังคารในพิธีลอยอังคาร ตอนที่กล่าวถึงการบูชา
แม่ย่านางเรือ)และถ้าหากมีเวลาและความสามารถมากพอ ก็อาจจะจัดเครื่องสังเวยให้ครบสูตรด้วย
เลยก็ย่อมได้ ส่วนรายการเครื่องสังเวยจะมีสิ่งไรบ้างนั้นย่อมขึ้นอยู่กับโอกาสที่จัดหามาได้มากน้อย
เพี ย งไร (ตั ว อย่ า งรายการเครื่ อ งสั ง เวยโปรดดู ใ นเรื่ อ งพิ ธี บ วงสรวงสั ง เวย โดยประยุ ก ต์ จั ด ให้
พอเหมาะแก่สถานการณ์และคตินิยมของเรือแต่ละลํา) สรุปว่า เครื่องใช้ในพิธีนั้นอย่างน้อยที่สุด
ต้องมีดอกไม้ธูปเทียนและอย่างมากที่สุดก็คือมีเครื่องสังเวยต่าง ๆด้วย
2. ผู้ประกอบพิธี ควรเป็นผู้บังคับการเรือลํานั้น หรือผู้ที่เป็นประธานในภารกิจที่จะใช้เรือ
ลํานั้น หากจําเป็นจะต้องมีพิธีกรหรือผู้นําปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ ก็ควรเป็นกําลังพลของเรือลํา
นั้นเอง เพราะการบูชาแม่ย่านางถือว่าเป็นพิธีภายในเรือแต่ละลํา
3. สถานที่ ถ้าเป็นเรือรบ ต้องทําบนเรือตอนบริเวณหัวเรือ ถ้าเป็นเรือพระราชพิธี ก็ทํา
บนบกตรงที่ใกล้กับหัวเรือ ถ้ามีด้วยกันหลายลํา ก็ทําที่ใกล้หัวเรือลําที่สําคัญที่สุด
4. เวลา ควรเป็นเวลาเช้าของวันที่จะออกเรือหรือวันที่จะเอาเรือลงน้ํา
5. ลําดับพิธี เมื่อเตรียมเครื่องใช้ในพิธีพร้อมแล้ว ผู้ประกอบพิธีพร้อมผู้ร่วมพิธี(ถ้ามี) ไปยัง
บริเวณที่ประกอบพิธี จุดธูปเทียนบูชาคล้องพวงมาลัยที่หัวเรือ ผูกผ้าแพร เจิมหัวเรือ ปิดทอง
ถ้าจัดเครื่องสังเวยด้วยก็จุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยให้ครบทุกอย่าง เสร็จแล้วกล่าวคําบูชา คําเชิญ
แม่ย่านางเรือรับเครื่องสังเวย และคําอธิษฐานขอความสวัสดิมงคลแก่กิจกรรมที่จะกระทําและแก่
กําลังพลประจําเรือ เป็นอันเสร็จพิธี
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ลําดับพิธีหรือลําดับการปฏิบัติดังกล่าวนี้ ส่วนไหนที่ไม่ได้เตรียมไว้ก็ไม่ต้องปฏิบัติ เช่น ถ้า
ไม่ได้เตรียมพวงมาลัย ก็ไม่ต้องคล้องพวงมาลัย ถ้าไม่มีผ้าแพร 3 สี ก็ไม่ต้องผูกผ้าแพร ถ้าไม่ได้จัด
เครื่องสังเวยก็ไม่ต้องกล่าวคําเชิญรับเครื่องสังเวย จนถึงขั้นที่สุดถ้ามีแต่ดอกไม้ธูปเทียนเพียงเท่านี้
ก็ไม่ต้องทําอย่างอื่น นอกจากจุดธูปเทียนปักหรือผูกไว้ที่หัวเรือ แล้วตั้งใจบูชาแม่ย่านางเรือพร้อม
ทั้งอธิษฐานขอความสวัสดีมีชัย เท่านี้ก็เป็นได้อันทําพิธีบูชาแม่ย่านางเรือสมบูรณ์แล้วเช่นกัน
คํากล่าวบูชาแม่ย่านางเรือ
(ตั้งนะโม 3 จบ)
นะมัตถุ, นาวานิวาสินิยา,เทวตายะ,อิมนิ า สักกาเรนะ,นาวานิวาสินิง,เทวะตัง,ปูเชมิ.
ข้าพเจ้า ขอน้อมไหว้บูชา แม่ย่านางเรือ ผู้คุ้มครองรักษาเรือลํานี้ ด้วยเครื่องสักการะนี้
(ต่อจากนี้ จะตั้งจิตปรารถนาสิ่งไร หรือจะขออธิษฐานขอความสวัสดีมีชัยอย่างไร ก็ตั้งใจ
กล่าวออกไปตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น...ด้วยอํานาจการตั้งจิตบูชาด้วยความเคารพนี้ ขอให้
ภารกิจที่จะปฏิบัติในครั้งนี้ จงปราศจากอุปสรรค ปราศจากอุปัทวันตรายทุกสิ่งทุกประการและ
ขอให้กําลังพลประจําเดือนและผู้รว่ มปฏิบัติภารกิจทุกคนจงมีความสุขสวัสดี ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วย
ความปลอดภัย ได้ผลสําเร็จสมความมุง่ มาดปรารถนาทุกประการ เทอญ...)
******************************
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39. พิธีมอบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
- ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และข้าราชการที่สว่ นราชการ ที่ไม่ติดราชการ
จําเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนตามความเหมาะสมไปเข้าแถวอยู่ ณ สถานที่ทําพิธี โดยให้ผู้ที่
ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์เข้าแถวอยู่ข้างหน้าเป็นหนึ่งแถวต่างหาก ตามลําดับ
รายชื่อในประกาศและให้มีผู้ควบคุมแถวของผู้ไปร่วมพิธีคนหนึง่
- เมื่อประธานมาถึงสถานที่ทําพิธี ให้ผู้ควบคุมแถวบอกทําความเคารพ และรายงานจํารวนผู้
ไปร่วมในพิธี
- ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ทําความเคารพธงชาติและถวายความเคารพพระ
บรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
- ผู้ถูกขานชื่อเดินออกมาจากแถว ผู้เป็นประธานมอบหรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
แล้ว ผู้เป็นประธานจับมือแสดงความยินดี ต่อจากนั้นผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปกราบพระพุทธรูป ทําความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพ
พระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ แล้วกลับไปเข้าแถว
ตามเดิม
- ประธานให้โอวาทพอสมควร
- ผู้ควบคุมแถวบอกทําความเคารพประธานอีกครั้ง
- ประธานกราบพระ เคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระบรมรูปหรือพระบรมฉายา
ลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
- เสร็จพิธี
******************************
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40. พิธีอําลาชีวิตข้าราชการตํารวจนอกอาคาร
(กระทํานอกอาคาร)
-

ผู้เข้ากระทําพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม ณ บริเวณพิธี
ผู้เข้ากระทําพิธีพร้อม ณ จุดยืนที่กําหนด
ผู้เข้าร่วมพิธพี ร้อม ณ กระโจมรับรอง
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
ผบก.ทพ.เข้ารายงานยอดกําลังพล
ประทานขึ้นสู่แท่นรับการเคารพ
ผบ.ขบวนสวนสนาม บอกแสดงความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
ผบก.ทพ.กล่าวรายงานและเรียกชื่อข้าราชการตํารวจที่ครบเกษียณอายุราชการ เข้ารับของ
ที่ระลึกและหนังสือประกาศเกียรติคุณจากประธาน ตามลําดับ
นายตํารวจเกษียณอายุอาวุโส กล่าวอําลา
ประธานปราศรัยกับข้าข้าราชการตํารวจที่ครบเกษียณอายุราชการ จบ
ผบ.ขบวนสวนสนาม บอกแสดงความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
ประธานลงจากแท่นรับการเคารพเดินขึน้ สู่ห้องรับรอง
นายตํารวจผู้เข้ากระทําพิธีกลับเข้ากระโจม
แถวตํารวจปรับขบวนเตรียมสวนสนาม
ผบก.ทพ.เชิ ญ นายตํ า รวจเกษี ย ณอาวุ โ ส ขึ้ น สู่ แ ท่ น รั บ การเคารพ นายตํ า รวจเกษี ย ณ
ท่านอื่น ๆ ตั้งแถวด้านหลังแท่นพิธี
เริ่มการสวนสนาม
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-

พิธีอําลาชีวติ ราชการตํารวจในอาคาร
(กระทําในอาคาร)
ผู้เข้ากระทําพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อม ณ บริเวณพิธี
ผู้เข้ากระทําพิธีพร้อม ณ จุดยืนที่กําหนด
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
ผบก.ทพ.เข้ารายงานยอดกําลังพล
ผบก.ทพ.กล่าวรายงานและเรียกชื่อข้าราชการตํารวจที่ครบเกษียณอายุราชการ เข้ารับของ
ที่ระลึกและหนังสือประกาศเกียรติคุณจากประธาน ตามลําดับ
นายตํารวจเกษียณอายุอาวุโส กล่าวอําลา
ประธานปราศรัยกับข้าข้าราชการตํารวจที่ครบเกษียณอายุราชการ จบ
ผบ.ขบวนสวนสนาม บอกแสดงความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
ขอเชิญผู้เข้ากระทําพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมสังสรรค์

พลตํารวจตรี พจนารถ หวลมานพ

119

พิธีอําลาชีวติ การรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการ
พิธีนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดให้มีขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงาม
ความดี และเชิดชูเกียรติของข้าราชการตํารวจที่ได้บําเพ็ญคุณประโยชน์ให้สาํ นักงานตํารวจ
แห่งชาติด้วยดีตลอดมา โดยกําหนดจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการตํารวจ
เกษียณอายุราชการ ประจําปี...... สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ผกก.หรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
หลักนิยม
1. วัน – เวลา ประกอบพิธี
- วันประกอบพิธีเป็นช่วงปลายเดือน ก.ย. ของทุกปี
- เวลา 16.30-21.00 น.ประกอบพิธีสําหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการระดับ ผกก.
หรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
2. สถานที่ คือ สโมสรตํารวจ หรือห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 2 สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ แล้วแต่กรณี
ลําดับพิธี
- ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการตํารวจผู้ร่วมพิธีฯ ลงทะเบียน
- ผู้ร่วมพิธีฯ พร้อม ณ ห้องพิธีฯ
- พิธีกรแนะนําสรุปขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้ร่วมพิธีฯ ทราบ
- ผบ.ตร./ประธานในพิธีฯเดินมาถึงบริเวณห้องพิธีฯ/ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)/ผู้ร่วมพิธีฯ
ยืนตรง
- ลก.ตร. เชิญทุกท่านในพิธีฯ นั่งประจําที่
- ซุ้มกระบี่เกียรติยศ จํานวน 10 คู่ เดินแถวเข้าประจําที่
- ลก.ตร. เชิญท่านข้าราชการตํารวจและแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านยืนขึ้นและหันหน้าไปทางซุ้ม
กระบี่เกิยรติยศ
- วงปี่สก๊อต บรรเลงเพลงเดินนําผู้เกษียณอายุราชการ (แถวตอนเรียงหนึ่ง) เดินแถวเข้าสู่
บริเวณงานโดยลอดซุ้มกระบี่เกียรติยศตรงขึ้นไปบทเวที / ผู้ร่วมพิธีฯ ยืนปรบมือต้อนรับ
(วงปี่สก๊อตเลี้ยวขวาก่อนถึงเวที ไปยืนบรรเลงเพลงบริเวณด้านขวาเวที)
- ผู้เกษียณอายุราชการเดินขึ้นเวที นั่งประจําที่ ที่กําหนดไว้จนครบ
- ลก.ตร. เชิญทุกท่านในพิธีฯ นั่ง / วงปี่สก๊อตและซุ้มกระบี่เกียรติยศเดินแถวออกจากห้อง
พิธีฯ
- พิธีกรเชิญผู้ร่วมพิธีฯ ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับชีวิตและการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ
- ลก.ตร. เรียนเชิญ ผบ.ตร. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมพิธีฯ นั่ง
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- ผบ.ตร. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระพุทธรูป และโค้งคํานับ 1 ครั้ง (เคารพธง
ชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) แล้วกลับเข้าประจําที่นั่ง
- ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมพิธีฯ นั่ง
- ลก.ตร. กล่าวรายงาน และเชิญ ผบ.ตร. ขึ้นเวทีเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
- พิธีกรอ่ายรายนามผู้เกษียณอายุราชการเข้ารับประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกจาก
ผบ.ตร. จนทราบ
- ผบ.ตร. กล่าวสดุดี (ณ โพเดียมด้านล่างกึ่งกลางของเวที)
- พิธีกรเชิญ ผบ.ตร. กลับเข้าประจําที่นั่ง
- พิธีกรเชิญตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการอาวุโส กล่าวอําลาในนามของผู้เกษียณอายุราชการ
(ณ โพเดียมด้านล่างกึ่งกลางของเวที)
- ลก.ตร. เชิญทุกท่านในพิธีฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง (เจ้าหน้าที่พร้อมจัดเตรียมสถานที่และ
บริการอาหารแก่ผู้ร่วมงานเลี้ยงรับรอง)
- งานเลี้ยงรับรอง
- ปิดงาน
การแต่งกาย
ข้าราชการตํารวจผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการตํารวจผู้ร่วมพิธีฯ
- เครื่องแบบปกติขาว งด กระบี่ ถุงมือ
สมาชิกสมาคมแม่บ้านตํารวจ
- ชุดสมาคมแม่บ้านตํารวจ
สุภาพบุรุษ
- ชุดสากลนิยม
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เวลา 08.00 น.
เวลา 08.10 น.

กําหนดการ
พิธีสงฆ์ในพิธีเกษียณอายุราชการชั้นสัญญาบัตร
ณ .................................................
------------------------ พระสงฆ์, ผู้เข้าพิธี และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อม ณ บริเวณพิธี
- ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี แล้วจุดธูปเทียนบูชา และกราบพระรัตนตรัย
- อนุศาสนาจารย์ อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- อนุศาสนาจารย์อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประธานในพิธี นายตํารวจชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ ถวาย
ภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- พระสงฆ์กลับเป็นเสร็จพิธีสงฆ์
- ประธานในพิธี นายตํารวจชั้นผู้ใหญ่ ผู้เข้าพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีพักผ่อน
ตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ รอเข้ า ร่ ว มประกอบพิ ธี เ กษี ย ณอายุ ข้ า ราชการชั้ น
สัญญาบัตรตามกําหนดพิธี
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เวลา 09.15 น.
เวลา 09.30 น.

-

-

กําหนดการ
พิธีเกษียณอายุราชการชัน้ สัญญาบัตร
ณ .................................................
-----------------------ผู้เข้าพิธี และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อม ณ บริเวณพิธี
ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี ผู้อํานวยการพิธีบอกแถวแสดงความเคารพ
ประธานในพิธี จุดธูปเทียน และกราบพระรัตนตรัย แสดงความเคารพธง
ชาติ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวแล้วยืนหน้าแถว ผู้ครบเกษียณอายุราชการ
ผู้อํานวยการพิธี กล่าวรายงาน แล้วเรียนเชิญประธานในพิธีมอบของที่
ระลึก (โล่) และหนังสือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ
ประธานในพิธีมอบของที่ระลึก (โล่) และหนังสือประกาศเกียรติคุณ
ประธานในพิ ธี ก ล่ า วคํ า สดุ ดี และสาราณีย พจน์ แ ก่ ผู้ ค รบเกษี ย ณอายุ
ราชการ จบแล้ว
เจ้าหน้าที่เปิดเพลงมหาฤกษ์
ผู้ครบเกษียณอายุราชการอาวุโสกล่าวตอบ
ประธานในพิธีกราบพระพุทธรูป แสดงความเคารพธงชาติ และถวาย
ความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้อํานวยการพิธี เชิญผู้เข้าพิธี และผู้เข้าร่วมพิธรี ับประทานอาหาร
เสร็จพิธี
******************************
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41. พิธีการศพ
ความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นไปได้เลย จะต่างกันก็เพียงแต่จะเร็วหรือช้าเท่านั้น เมื่อ
บุคคลหมดลมหายใจแล้ว ก็เ ป็ นหน้า ที่ของผู้ ที่ยังมี ชี วิตอยู่ จะดําเนินการเกี่ย วกับศพตามลัทธิประเพณีนิยม เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ตาย และเป็นการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย มีขั้นตอนที่ควร
ทราบดังต่อไปนี้
1. การแจ้งตาย
- ถึ ง แก่ ก รรมที่ โ รงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะออกใบรั บ รองแพทย์ ใ ห้ เ พื่ อ เป็ น
หลักฐานแสดงเหตุการณ์ตายแล้วนําใบรับรองแพทย์ พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
ไปยังสํานักงานทะเบียนท้องถิ่นหรือที่ทําการเขต (อําเภอ) ในเขตที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่ เพื่อ
ขอรับมรณบัตร แต่โรงพยาบาลบางแห่งจะออกมรณบัตรให้เองหรือช่วยดําเนินการให้เพื่ออํานวย
ความสะดวก โดยญาติของผู้เสียชีวิตจะต้องนําทะเบียนบ้านไปให้โรงพยาบาลด้วย
- ถึงแก่กรรมที่บ้าน เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สํานักทะเบียนท้องถิ่น แพทย์
ประจําตําบล ผู้ใหญ่บ้าน หรือกํานัน ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในเขตที่บ้านเรือนนั้นตั้งอยู่ภายใน 24
ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ
- ถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ ฆาตกรรม เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจมา
ชันสูตรศพ ทําหลักฐานการเสียชีวิตในโอกาสแรก ภายใน 24 ชัว่ โมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ
ในระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือแพทย์ยังไม่ได้ตรวจศพ ห้ามเคลื่อนย้ายศพ หรือทําให้ศพเปลี่ยน
สภาพ หรือนํายามาฉีดศพ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือแพทย์ได้ตรวจชันสูตรศพแล้ว ญาติผู้เสียชีวิตจะต้องไปขอ
หลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่ที่รบั ผิดชอบ พร้อมทั้งขอใบชันสูตรศพจากแพทย์ เพื่อนําไป
แสดงต่อเจ้าหน้าที่สํานักทะเบียนท้องถิ่นในการขอมรณบัตร โดยแจ้งด้วยว่าจะนําศพไปบําเพ็ญ
กุศล ณ วัดใด โดยระบุในช่องที่ว่า เผา ฝัง เก็บ หรืออุทิศ
เมื่อได้รับมรณบัตรมาแล้ว ควรถ่ายสําเนาเอกสารทีส่ ํานักทะเบียนท้องถิ่นที่ออกมรณบัตร
ให้แล้วให้เจ้าหน้าที่รับรองสําเนาเอกสารด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนมรณบัตรตัวจริงต้อง
นําไปแจ้งต่อสํานักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้เสียชีวิตมีภูมลิ ําเนาอยู่ พร้อมกับนําทะเบียนบ้านฉบับเจ้า
บ้านไปด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จําหน่ายได้ว่าเสียชีวติ เมื่อใด ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ภายใน 15 วัน
สําหรับข้าราชการตํารวจ ที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของ ตร. เมื่อถึงแก่กรรมให้
ญาติแจ้งกองสวัสดิการตร. เพื่อจะดําเนินการเกีย่ วกับพิธีศพ เช่น การขอพระราชทานน้ําอาบศพ
และการจัดพิธีศพ เป็นต้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของ ตร. เจ้าภาพต้อง
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ดําเนินการเอง หรืออาจจะขอคําปรึกษาจากกองสวัสดิการ ตร. ก็ได้เป็นครั้งสุดท้าย มีขั้นตอนที่ควร
ทราบดังต่อไปนี้
2. การนําศพไปวัด
- ญาติจะต้องนํามรณบัตรไปแสดงกับทางวัด เพื่อให้วัดจัดเจ้าหน้าที่ไปรับศพ หรือจะ
นําศพไปเองแล้วแต่จะสะดวก
- ก่อนที่จะนําศพไปวัดควรจัดเตรียมเสื้อผ้าจากบ้านหรือโรงพยาบาลให้เรียบร้อย
ก่อนพร้อมจัดเตรียมสิ่งของดังนี้
1. ผ้าแพรสําหรับคลุมศพ
2. รูปภาพที่จะต้องตั้งหน้าศพ
3. การอาบน้ําศพ เป็นการชําระร่างกายศพให้สะอาด และแต่งตัวให้ผู้เสียชีวิตถือว่าเป็น
เรื่องภายในครอบครัว เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาโดยเฉพาะ ไม่นิยมเชิญคนภายนอก การอาบน้ําให้
ศพกระทําด้วยน้ําอุ่นก่อนแล้วล้างด้วยน้ําเย็น ฟอกสบู่ขัดถูร่างกายศพให้สะอาด
เมื่ออาบน้ําศพเสร็จแล้ว ก็เอาน้ําขมิ้นทาตามร่างกายตลอดถึงฝ่ามือฝ่าเท้า และ
ประพรมด้วยน้ําหอมเอาผ้าขาวซับรอยหน้า ฝ่ามือทั้งสอง ต่อจากนั้นก็แต่งตัวศพตามฐานะของ
ผู้ตาย เช่น เป็นข้าราชการก็แต่งเครื่องแบบ เป็นต้น เครื่องแต่งตัวนั้นนิยม ใช้เสื้อผ้าที่สะอาดและ
ใหม่ที่สุดเท่าที่มีอยู่แล้ว เมื่อแต่งตัวศพเสร็จเรียบร้อย จึงนําศพขึ้นนอนบนเตียงสําหรับรอรับการรด
น้ําต่อไป
4. การตั้งเตียงรดน้ําศพนิยมตั้งเตียงศพไว้ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย โดยตั้ง
โต๊ะหมู่บูชาไว้ด้านบนศีรษะของศพ นิยมให้ศพนอนหงายหันด้านขวามือของศพหรือด้านปลายเท้า
ของศพให้อยู่ทางผู้ที่มาแสดงความเคารพศพ และใช้ผ้าใหม่ๆ หรือผ้าแพรคลุมตลอดร่างศพนั้น โดย
เปิดหน้าและมือขวาไว้เท่านั้น
5. การรดน้ําศพเวลาที่นิยมในการรดน้ําศพโดยทั่วไป คือเวลา 16.00-17.00 น.
- เจ้าภาพควรเตรียมน้ําอบน้ําหอม พร้อมขันใส่น้ําผสมน้ําอบน้ําหอม ขันเล็ก สําหรับ
ตักน้ํายื่นให้แขก และขันขนาดใหญ่มีพานรองสําหรับรองรับน้ําที่รดมือศพด้วย หรือจะขอร้องไห้
เจ้าหน้าที่ฌาปนสถานจัดเตรียมให้ก็ได้ แล้วแต่จะตกลงกัน
- ก่อนจะเริ่มพิธีรดน้ําศพนัน้ นิยมให้เจ้าภาพหรือเชิญผู้มีผู้อาวุโสเป็นประธานจุด
เครื่องบูชาพระรัตนตรัยก่อน แล้วจุดเครื่องทองน้อย (หรือธูปเทียน) ทางด้านศรีษะศพ แล้วจึงเริ่ม
พิธีรดน้ําศพต่อไป
- นิยมให้ลูกหลาน ผู้ใกล้ชิด ทําการรดน้ําศพเสียก่อน ถึงเวลาเชิญแขก เพื่อมิให้
คับคั่งและเสียเวลาของแขก
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- เจ้าภาพควรจัดคนให้ทําหน้าที่คอยรับแขก และเรียนเชิญแขกเข้ารดน้ําศพ
- เมื่อผู้มีเกียรติมาแสดงความเคารพศพหมดแล้ว นิยมเชิญท่านผู้มีอาวุโสสูงสุดที่อยู่
ในที่นั้นเป็นผู้แทนรดน้ําศพ ด้วยน้ําหลวงอาบศพพระราชทาน หรือเป็นผู้รดน้ําศพเป็นท่านสุดท้าย
- เมื่อท่านผู้มีอาวุโสสูงสุดที่อยู่ที่นั่น ได้รดน้ําหลวงอาบศพพระราชทานแล้ว หรือได้
รดน้ําศพแล้ว ถือกันว่าเป็นเสร็จพิธีรดน้ําศพ ไม่นิยมให้ผู้ใดผู้หนึ่งรดน้ําศพอีกต่อไป
- ต่อจากนั้นมอบให้เป็นหน้าที่ของสัปเหร่อหรือเจ้าหน้าที่ทําพิธีกรรมต่างๆ ตาม
ประเพณีนิยม ส่วนเจ้าภาพเพียงแต่คอยให้ความสะดวกแก่สัปเหร่อหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อยในการบรรจุศพลงหีบ แล้วจะได้ตั้งบําเพ็ญกุศลต่อไป
6. การสวดพระอภิธรรมการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนัน้ นิยมเริ่มจัดทําตั้งแต่
ตั้งศพเป็นต้น ไปทุกคืน นิยมสวด 1 คืน 3 คืน 5 คืน หรือ 7 คืน บางรายหลังจากทําบุญ
7 วันแล้ว อาจจะสวดพระอภิธรรมสัปดาห์ละ 1 วัน จนครบ 100 วัน หรือจนถึงวันพระราชทาน
เพลิงศพหรือจนถึงวันฌาปนกิจศพ
7. การบรรจุศพหลังจากสวดพระอภิธรรมตามกําหนดแล้วถ้าญาติประสงค์จะเก็บศพไว้
ก่อน จะต้องเตรียมผ้าไตร ดอกไม้ ธูป เทียน ลูกดินห่อด้วยกระดาษสีขาว–ดํา และนิมนต์พระสงฆ์
ชักผ้าบังสุกุล 1 รูปไว้ในวันสุดท้ายของการสวดอภิธรรม เพื่อดําเนินการบรรจุศพไว้โดย
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฌาปนสถานให้เรียบร้อยก่อน
อนึ่งในช่วงกลางวันของวันที่จะบรรจุศพนั้น ถ้าเจ้าภาพประสงค์จะทําบุญเลี้ยงพระเพล
ด้วยก็ได้
8. การบําเพ็ญกุศลหน้าศพ จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือฌาปนกิจศพนั้น นิยม
บําเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้ตายก่อน เช่น
- จัดพิธีบวชลูกหลานเป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่เรียกว่า “บวชหน้าไฟ”
- จัดให้มีพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
- นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล (อาจจะเลี้ยง
พระเพิ่มจํานวนเท่าใดก็ได้)
- นิมนต์พระสงฆ์จํานวน.......รูป สวดมาติกา – บังสุกุล (นิยมจํานวนเท่าอายุผตู้ าย)
- ถวายเครื่องไทยธรรม, กรวดน้ํา เป็นเสร็จพิธีบําเพ็ญกุศลหน้าศพ
9. การพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปกิจศพ
- หลังจากบําเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้ตายแล้ว ก่อนจะเคลื่อนศพไปประดิษฐานที่เมรุนั้น
นิยมให้ลูกหลานใกล้ชิดผู้ตายได้ทําพิธขี อขมาศพ เพื่อเป็นการอภัยโทษที่เคยล่วงเกินต่อกัน โดยตั้ง
จิตหรือกล่าวคําขอขมาต่อศพนั้นว่า
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“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อโหสิกัมมัง โหตุ”
“ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่าน (อาจจะออกนามผู้ตายก็ได้) ทางกายก็ดี ทางวาจา
ก็ดี ทางใจก็ดี ขอท่านได้โปรดอโหสิกรรมด้วยเถิด”
- ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเคลือ่ นศพไปประดิษฐานที่เมรุเพื่อทําพิธี
พระราชทานเพลิงศพหรือฌาปนกิจศพต่อไป
- พิธีดําเนินการตามลําดับขั้นตอนที่กําหนดไว้
- ในพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้น ประธานในพิธี ถ้าเป็นข้าราชการ ตามหลักนิยมควร
แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ (สําหรับศพทหารและตํารวจ ถ้าประธานเป็นทหารหรือตํารวจ
และแต่งเครื่องแบบปกติขาว กําหนดไว้ให้คาดกระบี่ด้วย) แต่ถ้าเป็นพลเรือน แต่งชุดสากลนิยม
หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์
- การเดินขึ้นเมรุ ถ้าเป็นประธานนิยมขึ้นและลงทางด้านหน้าเมรุ ส่วนผู้ร่วมพิธีอื่นๆ
นิยมขึ้นบันไดด้านข้างทั้งสองของเมรุ แล้วลงทางบันไดกลาง คือ ด้านหน้าเมรุ เพื่อเคารพผู้เป็น
ประธานพิธีนนั้
10. การเก็บอัฐิ
- ในพิธีการเก็บอัฐินั้น นิยมจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ไว้ให้พร้อมก่อนถึงเวลา คือ
1. โกศสําหรับใส่อัฐิ
2. ลุ้งหรือหีบไม้ สําหรับใส่อัฐิที่เหลือและอังคาร
3. ผ้าขาวสําหรับห่อลุ้งหรือหีบไม้
4. ผ้าสําหรับทอดบังสุกุล ก่อนเก็บอัฐิ
5. อาหารคาวหวานสําหรับถวายพระสงฆ์
6. นิมนต์พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลก่อนเก็บอัฐิ
- การกําหนดเวลาเก็บอัฐินั้น นิยมปฏิบัติกัน โดยแบ่งเป็น 2 แบบ
1. ทําพิธีเก็บอัฐิในตอนเย็นวันเผานั้น นิยมปฏิบัติในงานพระราชทานเพลิงศพ หรือ
งานฌาปนกิจศพที่จัดให้มีการทําบุญฉลองอัฐิติดต่อกันไปจากงานเผาศพ เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวัน
เผานั้นเลยทีเดียว
2. ทําพิธีเก็บอัฐิในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนั้น นิยมปฏิบัติในงานเผาศพที่เจ้าภาพมีความ
ประสงค์จะบําเพ็ญกุศลทําบุญอัฐิในวันรุ่งขึ้น และนิยมจัดอาหารคาวหวาน ใส่หาบ 3 ชุด ใช้สีขาว
ทาทั้งที่ไม้คานและกระเช้าใส่ภาชนะ จัดคนที่นั่งห่มขาว 3 คน เป็นผู้หาบ ขณะเดินเวียนซ้ายรอบ
เชิงตะกอน นิยมกู่เรียกหากันจนครบ 3 รอบ แล้วนําเอาอาหารนั้นไปถวายพระที่นิมนต์มา
พิจารณาบังสุกุลอัฐิ พิธีอย่างนี้เรียกว่า “พิธีสามหาบ” แต่ในปัจจุบัน นิยมจัดอาหารใส่ปิ่นโตถวาย
แทนเพราะไม่ยุ่งยาก สะดวกต่อการปฏิบัติ
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- ในการเก็บอัฐินั้นสัปเหร่อนิยมทําพิธีแปรรูป คือ นําเอาอัฐิของผู้ตายที่เผาแล้วมา
วางเป็นรูปร่างคน โดยวางโครงร่างให้หนั หัวไปทางทิศตะวันตก แล้วนิมนต์พระสงฆ์ให้พิจารณา
บังสุกุลตายก่อนแล้วแปรรูปโครงร่างกระดูกให้หันหัวไปทางทิศตะวันออก แล้วนิมนต์พระสงฆ์ให้
พิจารณาบังสุกุลเป็นอีกครั้งหนึ่งต่อจากนั้น จึงให้เจ้าภาพเก็บอัฐใิ ส่โกศจนพอแก่ความต้องการ โดย
เลือกเก็บอัฐิจากส่วนแห่งรางกาย 6 แห่ง
1. กระดูกกะโหลกศรีษะ 1 ชิ้น
2. กระดูกแขนทั้งสองข้าง 2 ชิ้น
3. กระดูกขาทั้งสองข้าง 2 ชิ้น
4. กระดูกซี่โครงหน้าอก 1 ชิ้น
- ส่วนอัฐิที่เหลือรวมทั้งอังคาร (ขี้เถ้า) ทัง้ หมดนิยมกวาดรวมเก็บใส่ลุ้งหรือหีบไม้ แล้ว
เอาผ้าขาวห่อเก็บไว้ เมื่อเก็บอัฐิเสร็จแล้ว จึงนําอาหารคาวหวานไปถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มา
พิจารณาบังสุกุล เป็นเสร็จพิธี

การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ
หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทาน
ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานน้ําหลวง เพลิงหลวง หีบเพลิง และดินฝังศพ ต้องมีตําแหน่งชั้น
และยศ ดังต่อไปนี้
1. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสญ
ั ญาบัตร” ขึ้นไป และพระภิกษุ สามเณรเปรียญ
ธรรม 9 ประโยค
2. พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป
3. ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
4. ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
5. ข้าราชการฝ่ายทหาร ตํารวจ ยศชัน้ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยตํารวจตรี ขึ้นไป
6. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ
“เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป
7. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
8. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน
9. ประธานองค์กรต่างๆ ที่กําหนดในรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรี ที่ถึงแก่กรรมในขณะดํารง
ตําแหน่ง
10. บิดาและมารดาของผู้ดํารงตําแหน่งองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรต่างๆ ที่
กําหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะบุตรดํารงตําแหน่ง
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11. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ถึงแก่
กรรมในขณะดํารงตําแหน่ง
12. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ
หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ
ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาในการขอพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษ
ควรอยูใ่ นหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผู้ที่เนื่องในราชสกุล ชั้น หม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง
2. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ
3. บิดามารดาของข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
4. บิดามารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ชา้ งเผือก”
(ต.ช.) ขึ้นไป
5. บิดามารดาของข้าราชการฝ่ายทหาร ตํารวจ ชั้นยศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวาอากาศ
โท และพันตํารวจโท ขึ้นไป
6. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง
7. บิดามารดาของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสญ
ั ญาบัตร” ขึ้นไป
8. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ ที่ถึงแก่กรรมในขณะดํารงตําแหน่ง
9. ผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการกุศลคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
10 . ผู้ที่บริจาคร่างกายหรืออวัยวะแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานศึกษา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
11 . ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ชั้นยศต่ํากว่าสัญญาบัตรที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
12 . ผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กบั สังคมและประเทศชาติ
หมายเหตุ บุคคลผู้ทําลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดิน ไม่พระราชทาน น้ําหลวง
เพลิงศพ ดินฝังศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
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ขั้นตอนการขอพระราชทาน
1. การขอพระราชทานน้าํ หลวงอาบศพ เจ้าภาพหรือทายาท จะต้องจัดดอกไม้ กระทง 1
กระทง ธูปไม้ระกํา 1 ดอก เทียน 1 เล่ม มีพานรองพร้อม ไปกราบถวายบังคมลาพร้อมด้วย
หนังสือกราบบังคมทูลลา โดยติดต่อที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวังในพระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 0-22210873 พร้อมทั้งนําใบมรณบัตร และหลักฐานที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อการจัดเครือ่ งเกียรติยศประกอบ
ศพได้ถูกต้อง
ส่วนพระสงฆ์สมณศักดิ์ ไม่ต้องมีดอกไม้ธูปเทียน เป็นหน้าที่ของกรมศาสนาแจ้งการ
มรณภาพ และขอพระราชทาน
ตัวอย่างหนังสือกราบบังคมทูลลา
วันที่.........เดือน..................พ.ศ.....................
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ดอกไม้ธูปเทียนของข้าพระพุทธเจ้า……………………………………………………………………………
(ชื่อผู้ถึงแก่กรรม)............................................................................................เครื่องราชอิสริยาภรณ์
.............................................อายุ...............ปี ข้าราชการ.................................................................
ชั้น.............................................................สังกัด...............................................................................
ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลา (ถึงแก่กรรม, ถึงแก่อนิจกรรม, ถึงแก่อสัญกรรม)
ด้วยโรค....................................ที่.......................................................อําเภอ.....................................
จังหวัด.....................................เมื่อวันที.่ ..............เดือน.......................พ.ศ...............เวลา..............น.
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ
หมายเหตุ หนังสือกราบบังคมทูลลานี้ ไม่ต้องลงนามท้ายหนังสือ
2. การขอพระราชทานเพลิงศพ
2.1 การขอพระราชทานเพลิงศพ เจ้าภาพหรือทายาท ผู้ประสงค์ขอพระราชทาน
เพลิงศพ จะต้องทําหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดของผู้ถึงแก่กรรม เพือ่ ให้เจ้าสังกัดทําเรื่อง
เสนอเลขาธิการพระราชวัง โดยระบุ
ก. ชื่อ ตําแหน่ง ชั้น ยศ ของผู้ถึงแก่กรรม
ข. ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด
ค. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อะไรบ้าง
ง. มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอย่างใดบ้าง
จ. ประกอบการฌาปกิจศพที่วัดไหน จังหวัดไหน วันเวลาใด
2.2 การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ เจ้าภาพหรือทายาทผู้ประสงค์ขอ
พระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ต้องทําหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวัง โดยระบุ
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ก. ชื่อ-สกุล และตําแหน่งของผู้ขอพระราชทาน (กรณีบุตรขอพระราชทานให้กับ
บิดามารดา)
ข. ชื่อ-สกุล และประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม
ค. ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด
ง. ระบุคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
จ. ระบุ วัน เวลา สถานที่ที่จะประกอบการฌาปนกิจ
หลักฐานที่ตอ้ งนํามาแสดง ในการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ มีดังนี้
- ใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม
- ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม
- หนังสือรับรองจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุโมทนาบัตร ใบประกาศเหรียญกล้าหาญ
หรือเหรียญชัยสมรภูมิ
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ต้องนําเอกสารต้นฉบับและสําเนาแนบมาพร้อมกับหนังสือด้วย
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ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพ
เป็นกรณีพิเศษ
ที่อยู่....................................
...........................................
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ.....................
เรื่อง ขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ
เรียน เลขาธิการพระราชวัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาใบมรณบัตร
2. สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอหรือทายาท)
3. สําเนาบัตรประจําตัว (ผู้ขอ)
ด้วยข้าพเจ้า..........................................................................................................................
ตําแหน่ง.....................................................................สังกัด..............................................................
จะทําการฌาปนกิจศพ......................................................................................................................
ผู้เป็นบิดา/มารดา ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรค.........................................................................................
ณ.............................................................เมื่อวันที.่ .........เดือน....................................พ.ศ...............
ณ เมรุวัด....................................ในวันที.่ .........เดือน...........................พ.ศ...............เวลา..............น.
ขณะที่....................................ผู้เป็นบิดา/มารดา ยังมีชีวิตอยู่ได้ประกอบคุณงามความดี
อย่างมาก ได้อบรมสั่งสอนบุตร-ธิดา ให้รู้จักรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์
เสมอมา ทั้งยังได้ให้การศึกษาแก่บตร-ธิดา เป็นอย่างดี จนได้รับราชการเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ แบะราชการเป็นอย่างมาก
บุตร-ธิดา มีความอาลัยรัก กตัญญู และสํานึกในหน้าที่ ที่มีต่อผู้บังเกิดเกล้าจึงกราบเรียนมา
เพื่อขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นเกียรติแก่..............................................ผู้เป็น
บิดา/มารดา และวงศ์ตระกูลสืบไป
ขอได้โปรดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท การจะควร
ประการใดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ขอแสดงความนับถือ
(.......................................)
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2.3 ติดต่อวัดเพื่อเตรียมการพระราชทานเพลิงศพ
การพระราชทานเพลิงศพนั้น จะต้องไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ พระราชพิธีฉัตรมงคล (และตามประเพณีนิยม ไม่มี
การเผาศพในวันศุกร์)
การพระราชทานเพลิงศพที่เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทรา
วาส หากมีพระราชประสงค์ที่จะทรงกําหนดการการเสด็จพระราชทานเพลิงศพตรงกับวันที่มีขอ
รายใดกําหนดไว้แล้ว เจ้าภาพผู้ขอนั้นจะต้องเลื่อนไปโดยไม่มีข้อแม้ทั้งสิ้น
ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเพลิง ถ้าจะพระราชทานเพลิงศพในต่างจังหวัด ทาง
สํานักพระราชวังจะได้จัดหีบเพลิงให้เจ้าสังกัดหรือเจ้าภาพรับไปปฏิบัติ
กรณีพระราชทานเพลิงในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ
(จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะอําเภอเมือง อําเภอพระประแดง และอําเภอพระสมุทรเจดีย์) สํานักพระราชวังจะจัดเจ้าพนักงานเชิญเพลิงหลวงไปพระราชทาน โดยรถยนต์หลวง
ทั้งนี้ เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการพระราชทานเพลิงศพ
ในกรณีที่เจ้าภาพศพมีความประสงค์จะถวายเงินเนือ่ งจากได้รับพระบรมราชานุเคราะห์
สามารถสมทบทุนในองค์กรการกุศล ในพระบรมราชูถัมภ์ อาทิ มูลนิธิอานันทมหิดล หรือกองทุน
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ฯลฯ โดยให้นําเงินหรือเช็คส่งมองเลขาธิการพระราชวังพร้อมทั้ง
แจ้งความประสงค์ในการมอบ เพื่อสํานักพระราชวังจะได้ดําเนินการต่อไป
สําหรับเครื่องประกอบเกียรติยศ ได้แก่ หีบ โกศ ฉัตรตั้ง นั้น ทางสํานักพระราชวังจะได้เชิญ
ไปประกอบ และแต่งตั้งไว้มีกําหนดเพียง 7 วัน เมือ่ พ้นไปแล้วเจ้าภาพหรือทายาทยังไม่กําหนด
พระราชทานเพลิง ถ้าทางราชการมีความจําเป็นก็จะถอนส่วนประกอบลองนอกของหีบ โกศ ไปใช้
ในราชการต่อไป
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อนึ่ง สํานักพระราชวังได้มคี ําสั่งให้กองพระราชพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการศพของผู้ที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพชั้นโกศ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2538 ไว้ดังนี้
กองพระราชพิธี
เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้ที่ถึงแก่กรรมได้รับพระราชทานเกียรติยศประกอบศพชั้นสูงในระดับ
พระราชทานโกศ แต่ทายาทได้รับคําสั่งจากผู้ที่ถึงแก่กรรมว่า มีความประสงค์ให้บรรจุหีบ แล้วขอ
พระราชทานตั้งโกศประกอบเกียรติยศ ครั้นถึงกําหนดการขอพระราชทานเพลิงศพ ทางเจ้าหน้าที่
กองพระราชพิธีไม่ยินยอมให้ตั้งโกศบนจิตกาธานโดยปราศจากร่างของผู้ถึงแก่กรรม เลขาธิการ
พระราชวังได้ปรึกษากับผู้รู้พิจารณาว่า ควรที่จะยินยอมให้ตั้งโกศตามเกียรติยศของผู้ตายบน
จิตกาธานได้ ในกรณีที่ศพของผู้ตายบรรจุหีบโดยนําหีบใส่ไว้ในเตาเผาก่อนถึงเวลาพิธีการ
โดยเหตุผลที่ว่า โกศเป็นเครื่องแสดงเกียรติยศของผู้ตายและเป็นเครื่องหมายแห่งผลของ
การที่ได้ปฏิบัติราชการ หรือการที่ได้ทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมาตลอดจึงไม่มีความจําเป็นที่
จะต้องมีร่างของผู้ตายอยู่ในนั้น ให้ถอื ปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย
เลขาธิการพระราชวัง
4 สิงหาคม 2538
หมายเหตุ ปัจจุบันในการขอพระราชทานเพลิงศพที่เจ้าภาพมีความประสงค์ตั้งโกศตามเกียรติยศ
ของผู้ตายบนจิตกาธาน กองพระราชพิธีจะส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติในการตั้งโกศไม่เกิน 6 คน
เกร็ดความรูว้ ิธีมัดศพบรรจุโกศ
เจ้าหน้าที่จะยกมือศพพนมที่หน้าอกและงอขาศพนั่งแบบชันเข่า แล้วมัดตราสังข์ด้วยเชือก
ที่ฟั่นด้วยด้ายดิบ จากนั้นจะนําผ้าขาวมาห่อศพและผูกมัดตามรูปแบบที่ได้ฝึกมาสุดท้ายจึงผูกผ้าให้
เป็นปมด้านเหนือศีรษะศพแล้วจึงนําศพบรรจุลงในโกศ ผูกสายสิญจน์ปล่อยชายให้ยาวจากปาก
โกศประมาณ 15 เซนติเมตร สําหรับต่อผ้าโยง จากนั้นปิดฝาโกศและยาขี้ผึ้งรอบปากโกศเป็น
ลําดับสุดท้าย แล้วเชิญโกศขึ้นตั้ง
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รายการสิ่งของ
เกี่ยวกับการศพเมื่อถึงแก่กรรม
และ
เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จัดพระราชทาน
ชั้นหีบ
เมื่อถึงแก่กรรม เจ้าภาพต้องจัด
1. ดอกไม้ ธูปเทียน มีพานรองพร้อม ไปกราบถวายบังคมลา (เพื่อขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ
และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ)
2. ใบมรณะบัตรให้เจ้าหน้าที่ดู
3. หีบลองใน (ไม้ยาง หรือไม้สัก) ขนาด 18 นิว้
4. ผ้าขาวยาว 6 เมตร
5. ด้ายดิบหนัก 1,200 แกรม
6. กระดาษฟางพับใหญ่ 4 พับ
7. น้ํายาฟอร์มาลิน 2 ขวด (ราดกันเหม็น)
8. ดอกไม้ ธูปเทียน และหวีไทย อย่างละ 1
9. ดอกไม้สดสีต่างๆ ใช้ปักขวด และประดับในพาน สําหรับตั้งแต่งชั้นศพ
เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จดั พระราชทาน
(เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น)
1. น้ําหลวงอาบศพ
2. หีบเกียรติยศ
3. เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติ
4. พาหะรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หมายเหตุ พระศพพระราชวงศ์ชั้น “หม่อมเจ้า” ได้รับพระราชทานชั้นรองหีบเกียรติยศ
ขวดปักดอกไม้ พานจัดดอกไม้ (ดอกไม้เป็นของเจ้าภาพ) เชิงเทียนไฟฟ้าฉัตรเบญจาตั้งประดับศพ
และปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ําอาบศพเพิ่มขึ้นอีก โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายอย่าง
ใดทั้งสิ้น

พลตํารวจตรี พจนารถ หวลมานพ

135

บัญชีค่าใช้จา่ ย
เกี่ยวกับการพระราชทานเพลิงศพ
และ
เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จัดพระราชทาน
ชั้นหีบ
เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จดั พระราชทาน
(เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น)
1. เครื่องขมาศพ
2. เพลิงหลวงเผาศพ
3. เจ้าพนักงานปฏิบัติ
4. พาหนะรับ-ส่ง เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติ
หมายเหตุ พระศพพระราชวงศ์ชั้น “หม่อมเจ้า” ได้รับพระราชทานรถวอเชิญศพ ฉัตร 1 สํารับ
แห่เวียนเมรุ ปี่ กลองชนะ ประโคมแห่ศพเวียนเมรุและประโคมเวลาพระราชทานเพลิงศพเพิ่มขึ้น
อีก โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น
รายการสิ่งของ
เกี่ยวกับการศพเมื่อถึงอนิจกรรม
และ
เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จดั พระราชทาน
ชั้นโกศ
เมื่อถึงอนิจกรรม เจ้าภาพต้องจัด
1. ดอกไม้ ธูปเทียน มีพานรองพร้อม ไปกราบถวายบังคมลา (เพื่อขอรับพระราชทานน้ําหลวง
อาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ)
2. ใบมรณบัตรให้เจ้าหน้าที่ดู
3. ผ้าขาวยาว 8 เมตร
4. ด้ายดิบหนัก 1,200 แกรม
5. กระดาษฟางพับใหญ่ 5 พับ
6. ดอกไม้ ธูปเทียน และหวีไทย อย่างละ 1
7. ดอกไม้สดสีต่างๆ ใช้ปักขวด และประดับในพาน สําหรับแต่งตั้งชั้นโกศศพ 2 ชั้น
(ขวด 8 ใบ พาน 12 ใบ)
หมายเหตุหากเจ้าภาพมีความประสงค์จะนําศพใส่หีบ ส่วนโกศตั้งประดับหน้าศพเจ้าภาพ
ต้องจัดหาหีบศพเอง
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เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จดั พระราชทาน
(เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น)
1. น้ําหลวงอาบศพ
2. โกศ พร้อมด้วยชั้นรองโกศ
3. เชิงเทียนไฟฟ้า ขวดปักดอกไม้ พานจัดดอกไม้ (ดอกไม้เป็นของเจ้าภาพ)
4. ด้ายดิบหนัก 1,000 แกรม ขี้ผึ้งยาโกศหนัก 2,000 แกรม น้ํามันมะพร้าว 2 ลิตร
5. เตียงสําหรับอาบน้ําศพ
6. ผ้าโยง สายแถบ สําหรับติดโกศศพ
7. เจ้าพนักงานผู้มาปฏิบัติ
8. ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ําอาบศพ
9. พาหนะรับ-ส่ง เจ้าพนักงานผู้มาปฏิบัติ
10.พาหนะรับ-ส่ง เจ้าพนักงานผู้มาปฏิบัติ
หมายเหตุ ศพใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ “ประถมาภรณ์ช้างเผือก” (ป.ช.)
จะได้รับพระราชทาน
1. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เงินถวายพระสวดอภิธรรม กระโถน ขันน้ํา ทั้งหมด กําหนด
3 คืน
2. เครื่องนมัสการ สําหรับเจ้าภาพจุดบูชาพระสวดพระอภิธรรม 3 คืน ทั้งนี้ ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น
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บัญชีค่าใช้จา่ ย
เกี่ยวกับการพระราชทานเพลิงศพ
และ
เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่จดั พระราชทาน
ชั้นโกศ
เจ้าภาพจะต้องจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในการเปลื้องเครื่องสุกําศพ และการพระราชทาน
เพลิงศพ ดังนี้
(ก) 1. ติดต่อขอใบอนุญาตเผาศพมอบเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวัง
2.ผ้าขาวยาว
8 เมตร
ราคา 600 บาท
3.ด้ายดิบหนัก
1,200 แกรม ราคา 600 บาท
4.ผ้าพลาสติกยาว
5 เมตร
ราคา 600 บาท
5. กระดาษฟางพับใหญ่
1 ผืน
ราคา 600 บาท
6.เสื่อ
1 หีบ
ราคา 600 บาท
7.หีบสําหรับใส่บุพโพ
1 หีบ
ราคา 1,000 บาท
8.เครื่องสุม – ดับกลิ่น และมะพร้าวแก้ว 1 ชุด
ราคา 200 บาท
9.หยวกลายเครื่องสดแต่งจิตกาธาน 1 ชุด
ราคา 1,000 บาท
10.ดอกไม้แผงเครื่องสดแต่งจิตกาธาน 1 ชุด
ราคา 1,500 บาท
11.ค่าจ้างคนหามเสลี่ยงเชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ 8 คน ราคา 960 บาท
(ในกรณีที่ไม่ใช้รถยนต์แห่เวียนเมรุ)
12.ค่าจ้างคนหามเสลี่ยงพระนําศพเวียนเมรุ 4 คน ราคา 480 บาท
(ในกรณีที่ไม่ใช้รถยนต์แห่เวียนเมรุ)
13.โกศไม้สําหรับใส่ศพเผาจริง
1 โกศ ราคา 500 บาท
(ในกรณีบรรจุศพในโกศ)

พลตํารวจตรี พจนารถ หวลมานพ

138

การเก็บอัฐิ
(เฉพาะเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส)
(ข) 1.โกศสําหรับบรรจุอัฐิ
1
โกศ ของเจ้าภาพ
2.ขันพานรองพร้อม
1
ชุด ของเจ้าภาพ
3.น้ําอบไทยขวดใหญ่ 1 ขวด ราคาประมาณ 20 บาท
4.เครื่องทองน้อยสักการะอัฐิ 1 เครื่อง ราคาอย่างต่ําประมาณ 50 บาท
5.ลุ้งใส่อังคาร 1 ลุ้ง ราคา 200 บาท
รวมรายจ่ายประมาณ ก.ข. เป็นเงินทั้งสิ้น 6,510 บาท ถ้าจะขอให้สํานักพระราชวัง
ช่วยเหลือจัดให้ เจ้าภาพต้องมอบเงินค่าใช้จ่ายตามรายการประมาณนี้
เครื่องประกอบเกียรติยศศพที่จดั พระราชทาน
(เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น)
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องขมาศพ
เพลิงหลวง
รถวอประเทียบเชิญศพ
โกศเกียรติยศประกอบศพ
ฉัตร แห่เวียนเมรุ ปี่ กลองชนะ ประโคมแห่เวียนเมรุ และประโคมเวลารับพระราชทาน
เพลิง
6. เจ้าพนักงานปฏิบัติ ยกเว้นเจ้าพนักงานในการหามเสลี่ยง
7. พาหนะ รับ-ส่ง เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติ
หมายเหตุ ศพใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ “ประถมาภรณ์ช้างเผือง” (ป.ช.)
จะได้รับพระราชทานผ้าไตรของหลวงทอดถวายพระบังสุกุล ก่อนรับพระราชทานเพลิง 5 ไตร
การกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดําเนินไปในงานพระราชทานเพลิงศพ
การกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดําเนินไปในงานพระราชทานเพลิงศพ กระทําได้
เช่นเดียวกันกับที่ได้ชี้แจงไว้แล้วข้างต้น ผู้ที่กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดําเนิน จะต้องอ้างถึง
ประวัติทั้งส่วนตัวและราชการของผู้ที่วายชนม์ เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ก่อนกราบ
บังคมทูลด้วย
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ข้อแนะนําการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพระราชทานหีบเพลิง
ไปพระราชทานเพลิงศพยังต่างจังหวัด
(ระยะทางห่างจากสํานักพระราชวังเกิน 50 กิโลเมตร)
ตามระเบียบที่สํานักพระราชวังได้วางไว้ เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
เจ้าภาพ แล้วแต่กรณี ได้มีหนังสือแจ้งมายังสํานักพระราชวังเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพ หากศพ
นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานเพลิง สํานักพระราชวังจะได้มีหมายรับสั่งแจ้งให้เจ้าภาพเพื่อ
ทราบ จากนัน้ เจ้าภาพหรือเจ้าหน้าที่ของจังหวัดแล้วแต่กรณี ไปขอรับหีบเพลิงพระราชทานได้ที่
กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง เมื่อได้รับหีบเพลิงพระราชทานไปแล้ว ต้องปฏิบัติตามลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้
1. เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปวางที่ศาลากลางจังหวัด อําเภอ หน่วยราชการที่สังกัดใน
ท้องที่หรือที่บ้านเจ้าภาพแล้วแต่กรณี โดยตั้งไว้ในที่อันสมควรและควรมีพานรองรับหีบเพลิง
พระราชทานนั้นด้วย
2. เมื่อถึงกําหนดวันที่ขอพระราชทานเพลิงศพ ทางจังหวัด อําเภอหรือเจ้าภาพแล้วแต่กรณี
จะต้องจัดบุคคลที่รับราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ เพื่อเชิญหีบเพลิงพระราชทานพร้อม
ด้วยพานรอง (หนึ่งหีบต่อหนึ่งคน) ไปยังเมรุที่จะประกอบพิธี และก่อนที่จะเชิญขึ้นไปตั้งบนเมรุนั้น
ควรยกศพขึ้นตั้งเมรุเรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานขึน้ ไปตั้งไว้บนโต๊ะ
ทางด้านศีรษะศพ (บนโต๊ะที่ตั้งหีบเพลิงพระราชทานนั้นจะต้องมีผ้าปูให้เรียบร้อยและห้ามมิให้นํา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดวางร่วมอยู่ดว้ ยเป็นอันขาด) เมื่อเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานวางเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้
เชิญคํานับเคารพศพหนึ่งครั้ง แล้วจึงลงจากเมรุ
3. ขณะที่เชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปนั้น ผู้เชิญจะต้องระมัดระวังกิริยาโดยอยู่ใน
อาการสํารวม ไม่พูดคุยกับผู้ใด ไม่ต้องทําความเคาพผู้ใดและไม่เชิญหีบเพลิงพระราชทานเดิน
ตามหลังผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอันขาด
4. ระหว่างทีก่ ารเชิญหีบเพลิงพระราชทานไปสู่เมรุนั้น ประชาชนที่มาร่วมงานควรนั่งอยูใ่ น
ความสงบโดยมิต้องยืนขึ้น ไม่ต้องทําความเคารพและไม่มีการบรรเลงเพลงอย่างใดทั้งสิ้น เพราะยัง
ไม่ถึงขั้นตอนของพิธีนิยม ในกรณีที่เป็นข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์
ผู้ที่ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพทั้งประชาชน และข้าราชการ รวมทั้งพนักงานลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ ควรแต่งกายไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม ส่วนบุตรหลาน หรือญาติ รวมทั้งผู้ที่เคารพนับ
ถือผู้วายชนม์ที่รับราชการ จะแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ก็จะ
5. ผู้ที่ตั้งแถวรอรับการเชิญหีบเพลิงพระราชทานไปสู่เมรุ ควรเป็นเจ้าภาพงานการแต่งกาย
ควรแต่งกายไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม ในกรณีที่เป็นข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์
ผู้ที่ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพทั้งประชาชน และข้าราชการ รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ ควรแต่งกายไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม ส่วนบุตรหลาน หรือญาติ รวมทั้งผู้ที่เครารพนับ
ถือผู้วายชนม์ที่รับราชการ จะแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ก็จะเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ และยัง
นับว่าเป็นการถวายพระเกียรติ
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6. เมื่อถึงกําหนดเวลาพระราชทานเพลิง ให้เจ้าภาพเชิญแขกผู้มีอาวุโสสูงสุดในที่นั้นขึ้นเป็น
ประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิง (ผู้มีอาวุโสสูงสุดนั้น หมายถึง อาวุโสทั้งด้านคุณวุฒิและ
ด้านวัยวุฒิ ทัง้ นี้หากมีพระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปหรือราชสกุลที่มีเกียรติในราชการ ซึ่งผู้
วายชนม์หรือทายาทอยูใ่ ต้บังคับบัญชา หรือเป็นผู้ที่เคารพนับถือสมควรเชิญบุคคลนั้นเป็นประธาน)
7. ในระยะเวลาก่อนที่เจ้าภาพเชิญผู้มอี าวุโสสูงสุดขึ้นเป็นประธานประกอบพิธี
พระราชทานเพลิงนั้น ให้ผู้ที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานขึ้นไปรออยู่ ณ โต๊ะวางหีบเพลิงพระราชทาน
บนเมรุก่อน เมื่อผู้เป็นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุล และพระภิกษุได้ซักผ้าบังสุกุลแล้ว ให้ผู้ที่เชิญหีบ
เพลิงพระราชทานแก้ห่อหีบเพลิงพระราชทานออก จากนั้นผู้เป็นประธานปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
- เปิดฝาหีบเพลิงพระราชทาน
- หยิบเทียนชนวนในหีบเพลิงพระราชทาน มอบให้ผู้ที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานถือไว้
- หยิบกลักไม้ขีดในหีบเพลิงพระราชทานจุดไฟ ต่อเทียนชนวนที่ผู้ที่เชิญหีบเพลิง
พระราชทานถือไว้ รอจนเทียนลุกไหม้ดีแล้ว
- ถวายบังคม (ไหว้) หนึง่ ครั้ง ก่อนหยิบธูป ดอกไม้จันทน์ และเทียนพระราชทาน
(จํานวน 1 ชุด) ในหีบเพลิงพระราชทาน จุดไฟหลวงจากเทียนชนวนแล้ววางไว้ใต้กลางฐาน
ที่ตั้งศพ จากนั้นก้าวเท้าถอยหลังหนึ่งก้าว คํานับเคาพรศพหนึง่ ครั้งแล้วลงจากเมรุ เป็นอันเสร็จ
พิธี
หมายเหตุ
1. สําหรับศพที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าไตรทอดถวายพระบังสุกุลด้วยนั้น
ผู้เป็นประธานต้องถวายบังคม (ไหว้) หนึ่งครั้ง ก่อนหยิบผ้าจากเจ้าหน้าที่ผู้เชิญแล้วทอดผ้าตามพิธี
ต่อไป
2. ในกรณีที่เจ้าภาพประสงค์ให้มีการอ่าน หมายรับสั่ง เพื่อแสดงถึงการได้รับพระราชทาน
เพลิงศพ ประวัติผู้วายชนม์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ และคําสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในงาน
พระราชทานเพลิงศพนั้น ให้อ่านเรียงลําดับตามที่กล่าวมา ทั้งนีห้ ากจะอ่านเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็ได้ หรือไม่อ่านเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความประสงค์และความสะดวกของเจ้าภาพเป็นสําคัญ ส่วนการ
ลงท้ายคําอ่าน สามารถอ่านชื่อบุคคลผู้เป็นทายาททั้งหมดหรือจะออกชื่อแต่เจ้าภาพก็ยอ่ มกระทํา
ได้
3. ทางสํานักพระราชวังได้ออกคําสั่ง ห้ามเจ้าหน้าทีข่ องสํานักพระราชวังเชิญหีบเพลิงไป
ปฏิบัติ
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การปฏิบัตใิ นฐานะแทนพระองค์
สําหรับบุคคลผู้ที่เจ้าภาพเชิญให้ประกอบพิธีในฐานะแทนพระองค์ ในพิธีต่อไปนี้
พิธีพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ
เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง เป็นผู้เชิญน้ําอาบศพพระราชทาน น้ําขมิ้น
และน้ําหอม ไปยังสถานประกอบพิธี
ผู้ประกอบพิธีในฐานะแทนพระองค์ หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประทับ ถวายความเคารพ แล้วจึงประกอบพิธี
เจ้าหน้าที่จะประคองศีรษะศพขึ้น (โดยสอดท่อนแขนซ้อนบริเวณบ่าของศพ) ผู้ประกอบพิธี
ในฐานะแทนพระองค์รดน้ําหลวงอาบศพพระราชทานตรงบริเวณทรวงอกศพเสมือนอาบน้ํา แล้วจึง
รดน้ําขมิ้นกับน้ําอบไทย
เสร็จแล้วถวายความเคารพในทิศทางเดิม เป็นเสร็จพิธี
ผู้ประกอบพิธีในฐานะแทนพระองค์จะรดน้ําหลวงอาบศพพระราชทานเป็นลําดับ
สุดท้ายในพิธี
พิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพ
ผู้ประกอบพิธีในฐานะแทนพระองค์ รับกระทงข้าวตอกดอกไม้ไปวางเป็นการขมาศพถ้าเป็น
ทหารเป่าแตรงอนแล้วจึงจุดไฟหลวง โดยถวายความเคารพในทิศทางที่ประทับอยู่ก่อนและหลัง
ประกอบพิธีด้วย
ผู้ประกอบพิธีในฐานะแทนพระองค์จะจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพเป็นลําดับแรก
ในพิธี
สําหรับการประกอบพิธีในต่างจังหวัดซึ่งรับพระราชทานหีบเพลิงไปนั้น รายละเอียดการ
ปฏิบัติมีอยู่ในเรื่องการขอพระราชทานเพลิงศพ และการขอพระราชทานหีบเพลิง ดังได้กล่าว
ข้างต้น
พิธีวางดินพระราชทานในการฝังศพ
เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี เป็นผู้เชิญดินพระราชทาน ใส่พานพร้อมด้วยกระทง ข้าวตอก
ดอกไม้ ไปมอบให้ผู้ประกอบพิธีในฐานะแทนพระองค์
ผู้ประกอบพิธีถวายความเคารพในทิศทางที่ประทับ วางกระทงข้าวตอก กระทง ดอกไม้
แล้วจึงวางดินพระราชทาน
ถวายความเคารพอีกครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี
ผู้ประกอบพิธีในฐานะแทนพระองค์จะวางดินพระราชทานศพเป็นลําดับแรกในพิธี
หมายเหตุ
ผู้ประกอบพิธีในฐานะแทนพระองค์ หมายถึง ผู้ที่เจ้าภาพเชิญให้ประกอบพิธีในกรณีที่มิได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ใดแทนพระองค์ ซึ่งได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้า
ขึ้นไป หรือผู้อาวุโสสูงสุดในงานนั้น
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อนึ่ง วิธีปฏิบัติในการถวายความเคารพนั้นจะถวายความเคารพโดยหันไปในทิศทางที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ หรือโดยการพนมมือถวายความเคารพก่อนรับของ
พระราชทานเพื่อประกอบพิธีนั้นก็ได้
การวางพวงมาลาพระราชทานหน้าศพ
การวางพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ให้วางทางด้านขวามือ
และพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วางทางด้านซ้ายมือของผู้
ปฏิบัติ ขณะหันหน้าเข้าหาที่ตั้งศพ (เสมือนเวลาเสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางด้วยพระองค์เอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงยืนและทรงวางทางด้านขวาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถจะทรงยืนและทรงวางทางด้านซ้าย)
การปฏิบัติเมือ่ ไปงานเผาศพ
1. การขึ้นเมรุเผาศพ ถ้าเป็นงานพระราชทานเพลิงศพ แขกรับเชิญขึ้นเมรุเผาศพ
ตามลําดับอาวุโสทางคุณวุฒิ ถ้าเป็นงานฌาปนกิจศพ ขึ้นเมรุเผาศพตามลําดับอาวุโสทางวัยวุฒิ
ไม่ควรแย่งกันขึ้นเมรุจนแลดูเป็นขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. การปฏิบตั ิบนเมรุ เมือ่ ขึ้นไปบนเมรุแล้ว ทําความเคารพศพถ้าเป็นชายจะเคารพศพด้วย
การคํานับหรือไหว้ก็ได้ ถ้าเป็นหญิงนิยมเคารพด้วยการไหว้ แต่ถ้าเป็นศพพระสงฆ์ ทั้งชายและหญิง
เคารพด้วยการไหว้ เคารพศพแล้ว น้อมตัวลงวางเครื่องเผาศพ (ธูปเทียนดอกไม้จันทร์) ที่เชิง
ตะกอนใต้หีบศพ พร้อมกับนึกปลงว่า “แม้ตัวเราก็จักต้องตายเช่นเดียวกัน”
สําหรับชาวพุทธมีคําภาวนาเวลาเผาศพเป็นภาษาบาลีดังนี้ “อะยัมปิ โข เม กาโย เอวังธัม
โม เอวังภาวี เอวังอะนะตีโต” แปลว่า “ร่างกายของเรานี่เป็นธรรมดาอย่างนี้ จักต้องเป็นอย่างนี้
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้” วางเครื่องเผาศพแล้ว เคารพศพอีกครั้งพร้อมกับตั้งจิตแผ่
เมตตาว่า “ขอจงไปสู่สุคติเถิด” เดินลงมาจากเมรุเป็นเสร็จพิธีเผาศพ
3. ประธานจุดเพลิงพระราชทาน ถ้างานพระราชทานเพลิงศพนั้น เจ้าหน้าทีส่ ํานัก
พระราชวัง เชิญไฟหลวงไปเอง เมื่อประธานพร้อมอยู่บนเมรุแล้ว ยืนตรงหันหน้าไปทางทิศที่
ประทับ ถวายความเคารพ 1 ครั้ง หันหน้ากลับไปทางศพ ยืนห่างจากเชิงตะกอนประมาณ 1 ก้าว
- รับเครื่องขมา (กระทงข้าวตอกดอกไม้) จากเจ้าหน้าที่เชิญไปวางขมาศพที่เชิงตะกอน
หรือที่พานซึ่งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้
- รับเครื่องเผาศพ (ธูปเทียนดอกไม้จันทน์) จากเจ้าหน้าที่จุดดอกไม้จันทน์ไฟหลวง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่เชิญเทียนให้ แล้วนําไปจุดศพโดยวางไว้ทเี่ ชิงตะกอนใต้หีบศพ เสร็จแล้วเคารพศพ ถอย
หลัง ห่างออกมาพอสมควร ยืนตรงหันหน้าไปทางทิศที่ประทับ ถวายความเคารพอีกครั้ง เดินลง
จากเมรุเป็นอันเสร็จพิธี
ถ้างานพระราชทานเพลิงศพนั้น เจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังมิได้เชิญไฟหลวงไปเอง แต่ได้
มอบหีบเพลิงพระราชทานให้เจ้าภาพเชิญไป ภายในหีบเพลิงนั้นจะมีธูปไม้ระกํา 2 ดอก เทียน 2
พลตํารวจตรี พจนารถ หวลมานพ

143

เล่ม ช่อดอกไม้จันทรน์ 1 ช่อ และไม้ขีดไฟ 1 กล่อง เมื่อลําดับพิธีถึงตอนจะจุดเพลิงพระราชทาน
เผาศพ ประธานต้องจุดธูปเทียน ดอกไม้จันทน์ด้วย ไม้ขีดหลวงเอง ส่วนการปฏิบัติอื่นๆ ก่อนหน้า
นั้น หรือหลังจากนั้นเป็นเช่นเดียวกับทีก่ ล่าวมาด้วย
4. ลําดับพิธงี านพระราชทานเพลิงศพตํารวจที่มีกองเกียรติยศ
- เมื่อจะถึงเวลาพระราชทานเพลิงศพ กองตํารวจเกียรติยศเข้าประจําที่
- ถ้ามีการอ่านประวัติหรือคําไว้อาลัย ผู้อ่านเดินออกไปคํานับประธานแล้วขึ้นสู่เมรุหรือ
เดินไปยังจุดที่กําหนดทําความเคารพศพแล้วหันหน้าออกมาทางเมรุ คํานับประธาน (ถ้าจะมีการยืน
ไว้อาลัยก็ให้เชิญผู้ร่วมพิธยี ืนไว้อาลัยหลังจากอ่านประวัติหรือคําไว้อาลัยจบแล้ว
- ประธานขึน้ ไปทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
- เจ้าหน้าที่เชิญกระทงข้าวตอกดอกไม้เครื่องขมาศพของหลวงไปวางที่เชิงตะกอน
- แตรเดี่ยวเป่าเพลงนอน 1 จบ
- ประธานจุดธูปเทียนดอกไม้จันทน์ของหลวงแล้วนําไปจุดศพ โดยวางไว้ใต้หีบศพ
- กองเกียรติยศบอกทําความเคารพ (วันทยาวุธ) แตรเดี่ยวเป่าเพลงคํานับ กองเกียรติยศ
บอกแถวเรียบอาวุธ ยืนนิง่ สักครู่แล้วนําตํารวจกลับ เป็นอันเสร็จพิธี
ลําดับขั้นตอนย่อในพิธีศพ
พิธีรดน้ําศพ เมื่อถึงกําหนดเวลา
ประธาน
- รับเทียนชนวนจากพิธกี ร
- จุดเครื่องทองน้อย (หรือธูปเทียน) ทางด้านศีรษะศพ
- เคารพศพ
- รับขันหรือเต้าน้ําหอม เทลงบนมือศพที่ยื่นออกมา
- เคารพศพอีกครั้ง
- นั่งพักสักครู่ เพื่อให้กําลังใจเจ้าภาพ หรือหากมีกจิ ด่วนก็ลาเจ้าภาพกลับก่อนได้
ถ้าเป็นศพทีไ่ ด้รับน้าํ หลวงอาบศพพระราชทาน
ประธาน
- ยืนหันหน้าถวายคํานับไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่
- รับน้ําหลวงจากเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวัง รดลงตรงทรวงอกศพจนหมด
- รับน้ําขมิ้นรดลงที่เดียวกันจนหมดขวด
- รับน้ําอบไทยรดลงที่เดียวกันจนหมดขวด
- คํานับไปทางทิศเดิมอีกครั้งหนึ่ง
พิธีสวดพระอภิธรรม เมื่อถึงกําหนดเวลา
ประธาน
- รับเทียนชนวนจากพิธกี ร
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ
- จุดธูปเทียนที่ตู้พระธรรม น้อมไหว้ 1 ครั้ง
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- จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย หรือธูปเทียนที่หน้าศพแล้วคํานับหรือไหว้ (มือตั้ง)
1 ครั้ง ตามฐานะของศพ(ถ้าอาวุโสกว่าศพ ไม่ควรกราบ เพียงแต่คํานับหรือยืนสํารวมเท่านั้นก็พอ)
เสร็จแล้วกลับมานั่งที่รับรอง
- ประนมมือรับศิล ฟังพระสวดจนจบ
- ถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าบังสุกุล กลับมาที่เดิม
- กรวดน้ํา รับพร เมื่อพระอนุโมทนา
- ไปกราบพระพุทธรูป (เมื่อพระสงฆ์กลับแล้ว)
- เคารพศพ ลาเจ้าภาพ
พิธีบรรจุศพ
1. ถ้ากระทําบนศาลา มีขั้นตอน ดังนี้
ประธาน
- ทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าศพ พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุล
- วางห่อดินสีดํา–สีขาว (หรือสีทอง-สีน้ําเงิน) ที่พานรองรับ (ถ้ามีกอง
เกียรติยศ เป่าแตรเคารพ)
ผู้ร่วมพิธี
- วางห่อดินสีดํา-สีขาว (หรือสีทอง-สีน้ําเงิน)
- เก็บธงชาติคลุมศพ (ถ้ามี)
2. ถ้ากระทําทีส่ สุ าน มีขั้นตอน ดังนี้
เจ้าหน้าที่
- เคลื่อนศพไปที่สุสาน เก็บธงชาติคลุมศพ (ถ้ามี) เคลื่อนศพเข้าซองบรรจุ
ศพ ให้หีบศพยื่นออกมาพอวางผ้าบังสุกุลและห่อดินได้
- อ่านประวัติสดุดี (ถ้าศพตายในหน้าที่)
ประธาน
- ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุล
- วางดินสีดํา-สีขาว (หรือสีทอง สีน้ําเงิน)(ถ้ามีกองเกียรติยศ เป่าแตร
เคารพ)
ผู้ร่วมพิธี
- วางดินตามลําดับ
เจ้าหน้าที่
- เคลื่อนศพเข้าเก็บ ปิดซองหีบศพ
เจ้าภาพ
- จุดธูปบูชาศพ
พิธีฌาปนกิจศพ มีขั้นตอนดังนี้
พิธีกร
- อ่านประวัติสดุดี (ถ้าศพตายในหน้าที่) หรือด่านคําไว้อาลัย (สําหรับศพ
ทั่วไป)
ประธาน
- ขึ้นไปบนเมรุ เคารพศพ
- รับผ้าบังสุกุลจากเจ้าหน้าที่ วางทับขวางภูษาโยงบนพานแล้วเลีย่ งไปอยู่ข้าง ๆ
- ประนมมือเมื่อพระสงฆ์มาซักผ้า
- รับดอกไม้จันทน์ จุดที่ไฟตะเกียงแล้ววางไว้ใต้หีบศพ
- เคารพศพ แล้วลงจากเมรุ
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พิธีฌาปนกิจศพมีกองเกียรติยศ หลังจากทอดผ้าบังสุกุลเสร็จแล้ว
ประธาน
- รับกระทงขมาศพวางไว้ข้างหีบศพ (ขณะนั้นทหารเป่าแตรนอน) ยืนตรง
- รับดอกไม้จันทน์จุดที่ไฟตะเกียงแล้ววางไว้ใต้หีบศพ (ขณะนั้นตํารวจเป่า
แตรเคารพ) ยืนตรง
- จบแตร คํานับศพ แล้วลงจากเมรุ
พิธีพระราชทานเพลิงศพ หลังจากทอดผ้าบังสุกุลเสร็จแล้ว
ประธาน
- ยืนหันหน้าถวายคํานับไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ
อยู่
- รับกระทงขมาศพ วางไว้ข้างหีบศพ
- รับดอกไม้จันทน์ จุดที่ตะเกียงแล้ววางไว้ใต้หีบศพ
- หันหน้าคํานับไปทางทิศเดิมอีกครั้งหนึ่ง
- วางดอกไม้จันทน์ของตนเอง (ถ้ามี) ลงจากเมรุ (ถ้ามีกองเกียรติยศปฏิบัติ
เหมือนพิธีฌาปนกิจศพมีกองเกียรติยศที่กล่าวมาแล้ว)
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีต่างจังหวัด)
- ช่วยประธาน แก้ห่อไม้ขีดไฟหลวง ดอกไม้จนั ทน์ ธูปเทียน
พิธีกร
ประธาน
- ขีดไม้ขีดไฟ จุดดอกไม้จันทน์วางไว้ใต้หีบศพ พร้อมทั้งเทียนธูปไม้ระกํา
(ก่อนและหลังจุดไฟให้ทําความเคารพไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวประทับอยู่ทุกครั้ง)
หมายเหตุ งานพระราชทานเพลิงศพไม่นิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นประธานพระราชทานเพลิง
เพราะจะเป็นเสมือนว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้ให้พระภิกษุปฏิบัติหน้าที่ดัง
ข้าใต้เบื้องพระยุคลบาท (ไม่ใช่พระประสงค์)
(ข้อมูลส่วนหนึ่งในหัวข้อนี้นํามาจากหนังสือ รวมเรื่องและข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับราชสํานัก ของสํานักพระราชวัง พ.ศ. 2528)
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พิธีลอยอังคาร
ความเป็นมา
ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า พิธีลอยอังคาร (หมายถึง พิธีการลอย อัฐิ = กระดูก และ
อังคาร = เถ้า ลงน้ํา) มีความเป็นมาอย่างไรและคนไทยเริ่มต้นลอยอังคารกันมาตั้งแต่สมัยใด เป็น
แต่เพียงสันนิษฐานว่า พิธกี รรมนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดีย ซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เนื่องจากพิธีเผาศพของชาวฮินดูนั้นนิยมเผากันที่ริมน้ํา และหลังจากเผาแล้วเขาจะไม่เก็บ
กระดูกมารักษาไว้เหมือนอย่างบ้านเราและเพราะต้องการให้ทั้งกระดูกและเถ้าได้ถูกกวาดลงแม่น้ํา
(จะเห็นภาพดังกล่าวทุกวันทึ่ริมฝั่งแม่น้ําคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย) โดยมีความเชื่อว่า
ทําให้ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ไปสู่สรวงสวรรค์
ความมุ่งหมาย
คนไทยคงถือคติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงประกอบพิธีลอยอังคารขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นพิธีการ
สุดท้ายในขั้นตอนการพิธีศพ คือนําอัฐิและอังคารส่วนหนึ่งไปไว้ในที่อันเหมาะสม ทั้งนี้โดยถือ
ปฏิบัติตามคตินิยมว่า ผูล้ ่วงลับไปแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากความทุกข์ความ
เดือดร้อน บรรดาญาติของผู้ตายมีความประสงค์ให้ผู้ตายแม้เกิดที่ใดๆ ก็ให้อยู่เป็นสุขเหมือนน้ําที่มี
แต่ความชุ่มเย็นจึงนิยมลอยอังคารในน้ํา
การบําเพ็ญกุศล
ก่อนจะนําอังคารไปลอยตามวันที่กําหนด นิยมบําเพ็ญกุศลบังสุกุลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนํา
อังคารลงเรือ จะทําก่อนหลายวันหรือทําในวันลอยก็ได้ จะนิมนต์พระสงฆ์จํานวนกี่รูปนั้นขึ้นอยู่กับ
ศรัทธาของเจ้าภาพ (พระ 1-4 รูป )ไม่ควรนิมนต์พระสงฆ์ลงไปในเรือเพื่อให้ท่านบังสุกุล เพราะ
อาจจะเกิดความไม่สะดวกและเป็นความลําบากของพระ (หากจะนิมนต์พระที่คุ้นเคยลงเรือไป
ในพฺธีด้วยบ้างก็ได้)
หมายเหตุ จะทําพิธีไหว้อังคารให้แล้วเสร็จพร้อมในคราวบําเพ็ญกุศลก็ได้(ดูรายละเอียดในหัวข้อ
การไหว้อังคาร ข้างหน้า)
เครื่องใช้ประกอบพิธี
1. สําหรับบูชาแม่ย่านางเรือ
- ดอกไม้สด 1 กํา หรือพวงมาลัย 1 พวง
- ธูป 7 ดอก เทียนหนัก 1 บาท 1 เล่ม
- พานเล็ก 1 ใบ (ใส่ดอกไม้ ธูป-เทียน ขณะบูชาแม่ย่านางเรือ)
- เชือก 1 เส้น (สําหรับมัดธูป-ดอกไม้ที่เสาหัวเรือ)
2. สําหรับไหว้อังคาร
- ลุ้งใส่อังคาร (ควรเป็นลุ้งดิน หรือห่อด้วยผ้าขาว) 1 ลุ้ง
- พวงมาลัย 1 พวง
- ดอกมะลิ กลีบกุหลาบ หรือดอกไม้อื่น ๆ (สําหรับผู้ร่วมพิธีโรยบนอังคาร)
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- น้ําอบไทย 1 ขวด
- ดอกกุหลาบเท่าจํานวนผู้ร่วมพิธี
- ธูปเทียนเครื่องทองน้อย 1 ชุด (หรือธูป 1 ดอก เทียนหนัก 1 บาท 1 เล่ม พร้อม
กระถางธูป เชิงเทียน 1 ชุด
- สายสิญจน์ 1 ม้วน
- ผ้าขาว (กว้าง-ยาว ½ เมตร) 1 ผืน
- พานโตก (ขนาดกลาง) รองลุ้งอังคาร 1 ใบ
- พานก้นลึก (ขนาดเล็ก) ใส่ดอกไม้ต่างๆ 1 ใบ
- พานก้นตื้น ใส่เงินเหรียญ 1 ใบ
3. สําหรับบูชาเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร
- กระทงดอกไม้ 7 สี 1 กระทง
- ธูป 7 ดอก เทียนหนัก 1 บาท 1 เล่ม
- พานโตก (ขนาดกลาง) รองกระทงดอกไม้ 7 สี 1 ใบ
ลําดับการปฏิบัติ
1. การบูชาแม่ย่านางเรือ
- คณะญาติมติ รนําอังคารไปสู่ท่าเทียบเรือ
- พิธีกรนําประธานในพิธี (ญาติอาวุโส) ลงเรือก่อนนอกนั้นรอบนท่าเทียบเรือ
- ประธาน นําดอกไม้ ธูป-เทียน (ใสรวมในพาน) จุดบูชาแม่ย่านางเรือที่หัวเรือ
- กล่าวบูชาและขออนุญาตแม่ย่านางเรือ โดยประธานกล่าวเองหรือพิธีกรกล่าวนํา
คํากล่าวบูชา/ขออนุญาตแม่ย่านางเรือ
(ตั้งนะโม 3 จบ)
นะมัตถุ/นาวานิวาสินิยา/เทวะตายะ/อิมินา สักกาเรนะ/นาวานิวาสินิง/เทวะตัง/
ปูเชมิ.
ข้าพเจ้า/ขอน้อมไหว้บูชา/แม่ย่านางเรือ/ผู้คุ้มครองรักษาเรือลํานี้/ด้วยเครื่องสักการะนี้
ด้วยข้าพเจ้า/พร้อมด้วยญาติมิตร/ขออนุญาตนําอัฐิและอังคาร/ของ............................./
ลงเรือลํานี้/ไปลอยในทะเล/ขอแม่ย่านางเรือ/ได้โปรดอนุญาต/ให้นําอัฐิและอังคารลง
เรือได้/และได้โปรดคุ้มครองรักษา/ให้ข้าพเจ้าและญาติมิตร/กระทําพิธีลอยอัฐิและ
อังคาร/ด้วยความสะดวกและปลอดภัย/โดยประการทั้งปวงเทอญ
- คณะญาติมติ รนําอังคารลงเรือ
- ออกเรือไปยังจุดที่จะลอยอังคาร
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2. การไหว้อังคารสามารถทําการไหว้อังคารได้ในคราวเดียวกับการบําเพ็ญกุศลก่อนนํา
อังคารลงเรือ หรือจะทําการไหว้อังคารบนเรือก่อนทําพิธีลอยลงน้ําก็ได้ดังนี้
2.1 ไหว้อังคารพร้อมการบําเพ็ญกุศลก่อนนําลงเรือ
- นําอังคารสู่วดั หรือสถานที่ประกอบพิธี
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนไหว้อังคาร สรง
ด้วยน้ําอบไทย โรยดอกมะลิ, กลีบกุหลาบหรือดอกไม้อื่นๆ
- พิธีกรห่อลุ้งอังคารด้วยผ้าขาว ยาว-กว้าง ½ เมตร รวบมัดด้วยสายสิญจน์
ทําเป็นจุกข้างบนไว้เพื่อสอดสวมพวงมาลัยในวันลอย
- พระสงฆ์ให้ศีล ทุกคนรับศีลพร้อมกัน
- ประธานทอดผ้าบังสุกุล
- พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลแล้ว อนุโมทนา
- ประธานกรวดน้ํา
เสร็จพิธีสงฆ์และไหว้อังคาร
2.2 ไหว้อังคารบนเรือก่อนทําพิธีลอยลงน้ํา
- เมื่อเรือแล่นถึงจุดหมายแล้วให้หยุดเรือลอยลํา
- พิธีกรเปิดลุ้งอังคารจัดเครื่องไหว้อังคารให้ประธาน
- ประธานจุดธูปเทียนไหว้อังคาร สรงด้วยน้ําอบไทย โรยดอกมะลิ, กลีบกุหลาบ,
ดอกไม้อื่นๆ
- ญาติมิตรทุกคนไหว้ สรงอังคารด้วยน้าํ อบไทย โรยดอกมะลิ, กลีบกุหลาบ,
ดอกไม้อื่น ๆ
- เมื่อทุกคนไหว้อังคารเสร็จแล้ว พิธีกรห่อลุ้งอังคารด้วยผ้าขาว ยาว-กว้าง ½
เมตร รวบมัดด้วยสายสิญจน์ทําเป็นจุกข้างบนแล้วสอดสวมพวงมาลัย
- พิธีกรแจกดอกกุหลาบให้คณะญาติมิตร คนละ 1 ดอก
3. การบูชาเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร
- พิธีกรจัดเครือ่ งบูชาเจ้าแม่นที-ท้าวสีทนั ดรให้ประธาน
- ประธานจุดเทียน 1 เล่ม และธูป 7 ดอก ที่กระทงดอกไม้ 7 สี
- กล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร
โดยประธานกล่าวเองหรือพิธีกรกล่าวนํา
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คํากล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที ท้าวสีสันดร
(ตั้งนะโม 3 จบ)
นะมัตถุ/อิมิสสัง/มะหานะทิยา/อะธิวตั ถานัง/ สุรกั ขันตานัง/สัพพะเทวานัง/อิมินา
สักกาเรนะ/สัพพะเทเว/ปูเชมะ.
ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ขอน้อมไหว้บูชา/เจ้าแม่นที/ท้าวสีทนั ดร/และเทพยดา
ทั้งหลาย/ผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่ ในทะเลนี้/ ด้วยเครื่องสักการะนี้
ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย/ได้ประกอบกุศลกิจ/อุทิศส่วนบุญ/แก่........................./ผู้
วายชนม์และณ บัดนี้/จักได้ประกอบพิธี/ลอยอัฐิและอังคาร/ ของ...................../
พร้อมกับขอฝากไว้/ในความอภิบาล/ของเจ้าแม่นที/ท้าวสีสันดร/เจ้าแห่งทะเล/และ
เหล่าทวยเทพทั้งปวง
ขอเจ้าแม่นที/ท้าวสีทันดร/แม่ย่านางเรือ/และเทพยดาทั้งหลาย/ได้โปรด
อนุโมทนา/ดลบันดาล/ให้ดวงวิญญาณของ....................................../ จงเข้าถึง
สุคติ/ในสัมปรายภพประสบสุข/ในทิพยวิมาน/ชั่วนิจนิรันดร์กาลเทอญ.
4. วิธีการลอย
- เมื่อกล่าวบูชา/กล่าวฝากอังคารกับเจ้าแม่นที-ท้าวสีทันดร เสร็จแล้ว พิธีกรเชิญทุก
คนยืนขึ้นไว้อาลัยประมาณ 1 นาที
- ประธานโยนเงินเหรียญ (ตามสมควร) ลงทะเล เพื่อซื้อที่ตามธรรมเนียม แล้วลง
บันไดเรือทางกราบซ้ายลอยกระทงดอกไม้ 7 สี โดยใช้มือประคอง ค่อยๆ วางบน
ผิวน้ํา ต่อจากนั้น อุ้มประคองห่อลุ้งอังคารค่อยๆ วางบนผิวน้ํา โดยให้ผู้ร่วมพิธีทุก
คนถือสายสิญจน์ด้วย
- หากกราบเรือสูงจากผิวน้ํามากเกินไป และไม่มีบันไดลงเรือ ให้ใช้สายสิญจน์ทําเป็น
สาแหรก 4 สาย จํานวน 2 สาแหรก คือใส่กระทงดอกไม้ 7 สี 1 สาแหรก และใส่
ห่อลุ้งอังคาร 1 สาแหรก หย่อนลอยลงไป (ห้ามโยนลง)
- เมื่อห่อลุ้งอังคารลงสู่ผิวน้ําแล้ว ให้โรยดอกกุหลาบ ธูปเทียน ตามลงไป และสิ่งของ
สําหรับไหว้บูชาที่เหลือทั้งหมดก็ให้โรยตามลงไปด้วย
- เรือวนซ้าย 3 รอบ
เสร็จพิธีลอยอังคาร
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พิธีปลงศพในทะเล
พิธีนี้สืบเนื่องมาแต่พิธีปลงศพพวกนอกศาสนาเพื่อแก้บนพระเจ้าและให้ใส่เหรียญเงินใน
ปากผู้ตายเป็นค่าโดยสารคนแจวเรือจ้าง CHARON ในการข้ามฟากแม่น้ํา STYX ในเมืองผี ตาม
ประเพณีโบราณนั้นการเตรียมศพก่อนปลงลงทะเลใช้ห่อศพด้วยผ้าใบ แล้วเย็บให้แน่นตามรูปศพ
การเย็บครั้งสุดท้ายนั้นให้เอาเข็มแทงลอดเข้าไปในจมูกของผู้ตาย เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าตายจริง
ราชนาวีอังกฤษให้ค่าจ้างคนเย็บผ้าใบห่อศพนี้ศพละ 1 กินี
ในปัจจุบัน การปลงศพในทะเลเกือบจะไม่มีเลย ยกเว้นในเวลาสงครามซึ่งจะต้องกระทํา
ด้วยความจําเป็นจึงจําเป็นต้องทราบพิธีนั้นด้วย
เมื่อเตรียมศพเรียบร้อยโดยการห่อด้วยผ้าใบหรือใส่โลงพร้อมด้วยสิ่งของสําหรับถ่วงน้ําหนัก
แล้วคลุมด้วยธงชาติ นายตํารวจและตํารวจทุกๆ คนที่ไม่ติดภารกิจจําเป็นต้องมาร่วมพิธีทั้งหมด
เพื่อเป็นเกียรติแก่ศพ เมื่อผู้บังคับการเรือหรือผู้แทนกล่าวคําไว้อาลัย (สําหรับเรือของชาติที่มี
อนุศาสนาจารย์ประจําเรือ นิยมให้อนุศาสนาจารย์เป็นผู้กล่าว) จบแล้ว เปิดฐานรองหีบศพและชัก
ผ้าธงออก ร่างของผู้ตายจะพุ่งลงทะเลไป แตรหรือนกหวีดเป่าเพลงนอน พิธีปลงศพในทะเลนี้ ใน
เวลาปกติจะกระทําเมื่อนายตํารวจหรือตํารวจซึ่งถึงแก่กกรมบนบกได้ทําพินัยกรรมไว้หรือขอร้อง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทําเท่านั้น
การไว้ทุกข์ของเรือ
ประเพณีโบราณ การไว้ทกุ ข์ของเรือแสดงด้วยการปล่อยให้เรืออยู่ในสภาพที่ไม่เป็นระเบียบ
เช่น กระดกพรวนต่าง ๆ ขึ้นแนบเสาปลดนบบลันออก (นบบลัน คือ เชือกขึงเสาทางด้านขวา-ซ้าย)
ปล่อยให้หางเชือกห้อย เสาใหญ่ล้มไปทางกราบขวา เสาหัวล้มไปทางกราบซ้าย ทําการยิงปืนทุก
15 นาที ตั้งแต่ 08.00 จนถึงอาทิตย์ตกและชักธงท้ายครึ่งเสา ในปัจจุบันคงเหลือเพียงชักธงครึ่ง
เสาเป็นประเพณีสากลของโลก รวมทั้งเรือสินค้าด้วย
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์
1. ผ้าพันแขนทุกข์สีดําสําหรับใช้ประกอบเครื่องแบบตํารวจให้มีขนาดกว้าง
ระหว่าง 7 ซม. ถึง 10 ซม. และให้พันรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือศอกพองาม
2. ให้ตํารวจชั้นสัญญาบัตร ตํารวจชั้นประทวน และนักเรียนนายร้อย ใช้ผ้าพัน
แขนทุกข์กับเครื่องแบบตํารวจได้
3. ให้งดใช้ผ้าพันแขนทุกข์ในกรณีดังต่อไปนี้คือ
ก) เมื่อสวมเครื่องแบบที่ใช้เสื้อคอพับและเครื่องแบบสโมสร
ข) เมื่ออยู่ในแถวหรือเป็นผู้ควบคุมแถว เว้นแต่จะมีหมายกําหนดการ หรือ
คําสั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
4. ถ้าอยู่ในต่างประเทศ หากจําต้องไว้ทุกข์ให้ปฏิบัติตามข้อ 2. และ 3. เว้นแต่
ระเบียบการไว้ทุกข์ในต่างประเทศนั้นมีแตกต่างออกไปจึงให้ปฏิบัติตามควรแก่
ขนบธรรมเนียมของประเทศนั้น ๆ ได้
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กําหนดการ
พระราชทานดิน
- รถยนต์รับพนักงานพระราชพิธีเชิญดินพระราชทาน ออกจากพระบรมมหาราชวัง
- เจ้าภาพตั้งแถวรอรับดินพระราชทานที่หน้าศาลาพิธี
- รถยนต์รับพนักงานพระราชพิธีดินพระราชทานถึง ณ ศาลาพิธี
- พนักงานพระราชพิธีเชิญดินพระราชทานลงจากรถยนต์ เชิญไปยังที่ตั้งหีบศพแล้ววางที่
หน้าหีบศพ(ด้านศีรษะ) พนักงานพระราชพิธี คํานับศพ
- เจ้าภาพทําพิธีคารวะศพ เสร็จแล้ว
- ถ้ามี พิธีกรอ่านประกาศเกียรติคุณของผู้ที่ได้รับพระราชทานดินในการฝังศพ จบแล้ว
(ประวัติโดยย่อ)
- พิธีกรเชิญผู้มเี กียรติที่มาในงานพระราชทานดิน ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 1 นาทึ
- เจ้าภาพเชิญผู้เป็นประธานในการพระราชทานดินในการฝังศพ มาที่ปากหลุม ประธาน
ในพิธีฯ หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ ถวายคํานับ 1 ครั้ง
- หยิบกระทงข้าวตอก ดอกไม้ (เครื่องขมา) จากพนักงานพระราชพิธีวางบนหีบศพ
ต่อจากนั้นประธานหยิบห่อดินพระราชทาน สีขาว-ดํา ครั้งละ 1 คู่ วางเรียงต่อจาก
เครื่องขมาศพจนครบ 10 คู่
- ประธานในพิธีฯ หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวประทับ ถวายคํานับ
1 ครั้งเป็นเสร็จพิธี
- แล้วแขกผู้มีเกียรติกับบรรดาญาตมิตรทําการฝังศพตามลําดับ
- พนักงานพระราชพิธี สํานักพระราชวัง เดินทางกลับ
……………………………………………
หมายเหตุ จัดโต๊ะ 1 ตัว ปูผ้าขาว ตั้งด้านศีษะของศพสําหรับวางดินพระราชทาน.
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เวลา.....น. เวลา...........น. -

หมายเหตุ

กําหนดการ
พระราชทานเพลิง
รถยนต์ รั บ พนั ก งานพระราชพิ ธี เ พลิ ง หลวงพระราชทานออกจาก
พระบรมมหาราชวัง
เจ้าภาพตั้งแถวรอรับเพลิงหลวงพระราชทาน ตามความเหมาะสมกับสถานที่
เวลา...........น.
รถยนต์รับพนักงานพระราชทานพิธีเชิญเพลิงหลวงพระราชทานถึง ณ ฌาปนสถาน
บริเวณพิธีการ
พนักงานพระราชพิธีเชิญเพลิงหลวงลงจากรถยนต์ และยืนอยู่กบั ที่
พนักงานพระราชพิธีเชิญเพลิงหลวงพระราชทานขึ้นสู่เมรุ เจ้าภาพเดินตาม และ
หยุดที่หน้าบันไดเมรุ
พนักงานพระราชพิธีเชิญเครื่องขมาศพและเพลิงหลวงพระราชทานวางที่โต๊ะ
พนักงานพระราชพิธี คํานับศพ แล้วลงจาก เมรุ
ถ้ามี พิธีกรอ่านประกาศเกียรติที่มาในงานพระราชทานเพลิงยืนสงบนิ่งไว้อาลัย
1 นาที
เจ้าภาพเชิญผู้เป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพ ขึ้นเมรุเพื่อจะทอดผ้า
บังสุกุล
ประธานในพิธีฯ หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวประทับ ถวาย
คํานับ
หยิบกระทงข้าวตอก กระทงดอกไม้ จากพนักงานพระราชพิธวี างที่ฐานฟืนหน้า
หีบศพ
แล้วหยิบดอกไม้จันทน์จากพนักงานพระราชพิธี จุดเพลิงพระราชทานจากโคมไฟ
ที่เจ้าพนักงานพระราชพิธถี ือเชิญ ไปสอดวางลงในใต้ฟืนรองศพ ลงจากเมรุ
พระสงฆ์ขึ้นเมรุเผาศพก่อน แล้วแขกผู้มีเกียรติกับบรรดาญาติมิตร ขึ้นเมรุ
ตามลําดับ
พนักงานพระราชพิธีสํานักพระราชวัง เดินทางกลับ
........................................................

1. จัดโต๊ะหมู่ตัวสูง 1 ตัว ปูผ้าขาว ตั้งด้านศีรษะศพสําหรับวางเครื่องขมาศพและ
วางโคมไฟหลวง
2. จัดโคมไฟสําหรับต่อเลี้ยงเพลิงพระราชทานจากพนักงานพระราชพิธี นําไป
รักษาไว้
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3. ในกรณีทหาร ตํารวจ ที่ได้กองเกียรติ เมื่อประธานวางกระทงข้าวตอก กระทง
ดอกไม้ (เครื่องขมา) ให้เป่าแตรนอน จบแล้ว ประธานหยิบธูปเทียน ดอกไม้จันทน์
ให้ทําเพลงเคารพศพจุดเพลิงเป็นการพระราชทานเพลิง
4. ห้ามเปิดหรือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการพระราชทานเพลิงศพเมื่อ
เจ้าหน้าที่เชิญเพลิงพระราชทานหรือเจ้าภาพเชิญหีบเพลิง ไปถึงมณฑลพิธี
5. ในกรณีที่เจ้าภาพประสงค์ให้มีการอ่าน หมายรับสั่ง เพื่อแสดงถึงการได้รับ
พระราชทานเพลิงศพ (ในกรณีที่ได้รับหมายรับสั่ง ถ้ายังไม่ได้รับหมายรับสั่งก็ไม่
ต้องอ่าน) ประวัติผู้วายชนม์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ และคําสํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณ ในงานพระราชทานเพลิงศพนั้น ให้อ่านเรียงลําดับตามที่กล่าวมา ทั้งนี้
หากจะอ่านเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรือไม่อ่านเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความประสงค์
และความสะดวกของเจ้าภาพเป็นสําคัญ ส่วนการลงท้ายคําอ่านสามารถอ่านชื่อ
บุคคลผู้เป็นทายาททั้งหมดหรือจะออกชื่อแต่เจ้าภาพก็ย่อมกระทําได้
6. กรณีพระราชทานเพลิงศพ โดยการเชิญของเจ้าหน้าที่ให้เจ้าภาพติดต่อ
เจ้าหน้าที่งานพิธีการเพื่อยืนยันก่อนวันพระราชทานเพลิงศพ 1 วัน ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-222-2735
........................................................
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สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทาน
เพลิงศพ (นาย,นาง,นางสาว,ยศ)...............................................ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้
หากความทราบโดยญาณวิธีถึงดวงวิญญาณของ (นาย,นาง,นางสาว,ยศ)..............................
ได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต
ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตร ธิดา และหลานๆ ขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้อง
พระยุคลบาท ด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้า
เหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า และวงศ์ตระกูลตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ครอบครัว (นามสกุล).............................................
******************************
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42. ข้อที่ควรปฏิบตั ิในพิธี
1. การคาดกระบี่ในงานพิธีต่างๆ
- งานพระราชทานเพลิงศพพลเรือน แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ข้าราชการ
ตํารวจที่ไปร่วมงานศพไม่ต้องคาดกระบี่ เพราะเจ้าภาพเชิญไปงานศพ ยกว้นข้าราชการ
ตํารวจ ทหารที่มีหน้าที่ถวายอารักขา ราชองครักษ์ นายตํารวจราชสํานัก และผู้ที่โปรด
เกล้าฯ จําต้องคาดกระบี่
- งานพระราชทานเพลิงศพพลเรือน ที่มีหมายกําหนดการให้แต่งเครื่องแบบครึ่งยศ หรือ
เครื่องแบบเต็มยศ ต้องคาดกระบี่
- งานสโมสรสันนิบาตที่ทําเนียบรัฐ หรืองานพระราชทานเลี้ยงที่พระที่นั่งบรมพิมาน ที่สั่ง
งดการคาดกระบี่ทั้งที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศก็ตาม แต่ผู้ที่มีหน้าที่เข้าเวรตามเสด็จ ต้อง
คาดกระบี่และถอดหมวกไม่ได้ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
2. การแสดงการเคารพในงานพิธีต่างๆ
- การเป่าแตรนอนในงานในงานศพตํารวจไม่ต้องทําวันทยาหัตถ์ คงเพียงแต่ให้ยืนไว้อาลัย
เมื่อแตรนอนจบจะเป็นเพลงเคารพจําจะทําวันทยาหัตถ์
- งานพิธีเปิดป้าย เปิดงาน เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระบรมรูปการแสดงการ
เคารพมีดังนี้
1. งานพิธีเปิดป้าย เปิดงาน จะมีเพลงมหาฤกษ์ไม่ต้องแสดงการเคารพ
2. งานพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระบรมรูป ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ถวายการเคารพก็ให้แสดงการเคารพด้วย
3. การปฏิบัติในงานพระราชทานเพลิงศพ
- ไม่ต้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเจ้าหน้าที่เชิญเพลิงพระราชทาน มาถึงวัด
หรือในขั้นตอนการปฏิบัติอื่น ๆ ในงานพระราชทานเพลิงศพ
- เมื่อเจ้าหน้าที่เชิญผู้เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพขึ้นเมรุ เพื่อทอดผ้าบังสุกุล
(ผ้าไตรผืนสุดท้าย) ประธานจะทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุลแล้วลงจากเมรุ
ประธานประนมมือแต่ผู้เดียว จากนั้นประธานในพิธหี่ ันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ประทับอยู่ ถวายคํานับและหยิบกระทงข้าวตอก กระทงดอกไม้จาก
พนักงานพระราชพิธีถือเชิญไปสอดวางลงในใต้พื้นรองศพ จากนั้นถวายคํานับไปทางทิศ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่อีกครั้งหนึ่ง แล้วจําลงจากเมรุ
- สําหรับผู้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ไม่ต้องลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพเมื่อพนักงาน
พระราชพิธีเชิญเพลิงพระราชทานมาถึง
4. ไม่ต้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อเจ้าพนักงานพระราช
พิธีเชิญเพลิงพระราชทานไปถึงวัด
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5. ผู้เสียชีวิตควรได้รับเกียรติให้ใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิได้แก่ ผู้เสียชีวิตเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งการเสียชีวิตนั้นมิได้เกิดจาก ความประมาทเลินเล่อย่างร้ายแรง หรือ
เกิดจากความผิดของตนเอง
6. ธงชาติทใี่ ช้คลุมศพ คลุมหีบศพ ทําด้วยผ้ามีขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 180 ซนติเมตร
ธงชาติ ที่ไว้คลุมที่เก็บอัฐิให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม
7. การใช้ธงชาติคลุมศพให้ใช้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
- ในพิธีรับพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ
- ในพิธีรดน้ําศพ
8. การใช้ธงชาติคลุมหีบศพ หรือที่เก็บอัฐิให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
- ในการเชิญศพ เพื่อทําพิธรี ับพระราชทานน้ําหลวงอาบศพหรือพิธีรดน้ําศพ
- ในระหว่างการทําพิธีบําเพ็ญกุศลทางศาสนาของแต่ละศาสนาและการเชิญศพไปฝัง
9. การใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือเก็บอัฐิให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
- การคลุมศพ คลุมตามความยาวของศพ ใช้ขอบธงชาติด้านคันธงชาติอยู่ทาง ศีรษะของศพ
- การคลุมหีบศพ คลุมทางด้านขวางของหีบศพ ในกรณีที่สามารถมองเห็นชายธงชาติได้
ทั้งสองชาย ต้องให้ชายธงชาติเสมอกับขอบล่างของหีบศพทั้งสองข้าง ส่วนกรณีที่
สามารถมองเห็นชายธงชาติเพียงด้านเดียวต้องใช้ชายธงชาติด้านที่มองเห็นเสมอกันของ
ด้านล่างของหีบศพ
- สําหรับโกศ หรือหีบที่ได้รับพระราชทานประกอบเกียรติยศแก่ศพไม่ใช้คลุมแต่ให้พับธง
ชาติวางบนพานทอง ตั้งไว้หน้าโกศ หรือหีบในระดับพองาม
- การคลุมที่เก็บอัฐิอนุโลมตามความเหมาะสม
10. การปลงศพในทะเลให้กองตํารวจน้ําปฏิบัติตามประเพณีชาวเรือ
11. การใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิ จะต้องไม่ให้เป็นการเสื่อมเสียเกียรติแก่ธงชาติ
12. การทําพิธีหรือบรรจุศพที่มีธงชาติคลุมหีบศพ เมื่อจะทําการฝังหรือบรรจุให้เชิญธงชาติที่คลุม
หีบศพพับเก็บให้เรียบร้อย โดยมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงชาติสัมผัสพื้นดิน
13. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ประธานในพิธี เมื่อเดินทางถึงบริเวณพิธี และเดินไปที่โต๊ะหมู่บูชา จุดธูป เทียน แล้ว
กราบ 3 ครั้ง จุดธูป เทียน ที่ตู้พระอภิธรรมแล้วกราบ 3 ครั้ง กรณีไม่มีแท่นกราบให้น้อมไหว้ 1
ครั้ง และจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อยที่หน้าหีบศพหรือโกศศพ แล้วกราบหรือก้มศีรษะเคารพศพ
ตามฐานะของศพ กรณีศพที่มีอาวุโสน้อยกว่าประธานในพิธีหรือศพผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องกราบ
หรือก้มศีรษะเคารพศพ เพียงแต่ยืนตรงสํารวมจิต แล้วนั่ง ณ ที่รบั รอง และให้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นตอน
ที่สําคัญดังนี้
1.1 ประนมมือรับศีล ฟังพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ลดมือลงเมื่อพระสงฆ์สวดจบ
แต่ละบท เมื่อพระสงฆ์สวดจบแล้วทอดผ้าบังสุกุล เมื่อเจ้าหน้าที่เชิญ แล้วกลับมานั่ง ณ ที่รับรอง
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ประนมมือขณะพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล และถวายเครื่องไทยธรรม เมื่อเจ้าหน้าที่เทียบเครื่อง
ไทยธรรมเสร็จ (กรณีพิธีหลวง ถวายไทยธรรมก่อนทอดผ้าบังสุกุล)
1.2 กรวดน้าํ เมื่อประธานสงฆ์อนุโมทนาประนมมือเมื่อพระสงฆ์ให้พร
1.3 กราบพระรัตนตรัย เคารพศพ เมือ่ พระสงฆ์กลับ
2. ผู้เข้าร่วมพิธี ประนมมือขึ้นขณะประธานในพิธีจดุ ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ลดมือลง
เมื่อพระสงฆ์สวดจบแต่ละบทและเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา
14. พิธีประชุมเพลิง
1. ประธานในพิธี ปฏิบัติดังนี้
1.1 การทอดผ้าบังสุกุล เมื่อประธานในพิธีขึ้นไปบนเมรุ แสดงความเคารพศพ รับ
ผ้าบังสุกุลจากผู้เชิญผ้า วางขวางภูษาโยงบนพาน แล้วถอยไปยืนด้านข้างพอประมาณเพื่อให้
พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลและประนมมือขณะที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
1.2 การประชุมเพลิง
(1) กรณีมีกระทงข้าวตอกดอกไม้วางเป็นการขอขมาศพ ให้รับกระทงฯ
จากเจ้าหน้าที่ แล้ววางใต้หีบศพด้านศีรษะถ้ามีการจัดกองทหารเกียรติยศเป็นเกียรติแก่ศพขณะพล
แตรเดี่ยวเป่าเพลงนอนให้ประธานในพิธี ยืนตรงจนสิ้นเสียงเพลงนอน
(2) รับดอกไม้จันทน์ จุดไฟจากเจ้าหน้าที่แล้ววางใต้หีบศพ ถ้ามีการจัดกอง
ทหารเกียรติยศเป็นเกียรติแก่ศพขณะพลแตรเดี่ยวเป่าเพลงคํานับ ให้ประธานในพิธียืนตรงจนสิ้น
เสียงเพลงคํานับแล้วลงจากเมรุ
2. ผู้รว่ มพิธี ปฏิบัติดังนี้
2.1 ลุกขึ้นยืนตรง ขณะที่ประธานในพิธีจุดไฟประชุมเพลิงศพ หรือขณะที่พลแตร
เดี่ยวเป่าเพลงคํานับ จนสิ้นเสียงเพลงคํานับ (ถ้ามี)
2.2 ทยอยขึน้ ไปประชุมเพลิง หลังจากที่ประธานในพิธีลงจากเมรุแล้ว
15. พิธีพระราชทานเพลิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ประธานในพิธี ปฏิบัติดังนี้
1.1 การทอดผ้าบังสุกุล เมื่อประธานในพิธีขึ้นไปบนเมรุ แสดงความเคารพ รับผ้า
บังสุกุลจากผู้เชิญผ้า วางขนานภูษาโยงบนพาน แล้วถอยไปยืนด้านข้างพอประมาณเพื่อให้พระสงฆ์
พิจารณาผ้าบังสุกุลและประนมมือขณะที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
1.2 การพระราชทานเพลิง ผู้ประกอบพิธีในฐานะแทนพระองค์
(1) หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวประทับอยู่ ถวาย
ความเคารพ (คํานับ) 1 ครั้ง
(2) หยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้วางใต้หีบศพด้านศีรษะ ถ้ามีการจัดกอง
ทหารเกียรติยศเป็นเกียรติแก่ศพ และพลแตรเดี่ยวเป่าเพลงนอน ให้ประธานในพิธียืนตรงจนสิ้น
เสียงเพลงนอน
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(3) หยิบดอกไม้จันทน์จุดไฟ หลวงพระราชทานเพลิงศพ แล้ววางใต้หีบศพ
ถ้ามีการจัดกองทหารเกียรติยศ เป็นเกียรติแก่ศพ และพลแตรเดี่ยวเป่าเพลงคํานับให้ประธานในพิธี
ยืนตรงจนสิ้นเสียงเพลงคํานับ แล้วหันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่
ถวายความเคารพ (คํานับ) อีก 1 ครัง้ เป็นอันเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพ
(4) รับดอกไม้จันทน์ในส่วนของตนจากเจ้าหน้าที่วางใต้หีบศพ เคารพศพ
และลงเมรุ
2. ผู้รว่ มพิธี ปฏิบัติดังนี้
2.1 ลุกขึ้นยืนตรง ขณะที่ประธานในพิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพ หรือ
ขณะที่พลแตรเดี่ยวเป่าเพลงคํานับ จนสิ้นเสียงเพลงคํานับ
2.2 ทยอยขึน้ ไปวางดอกไม้จันทน์ประชุมเพลิง หลังจากที่ประธานในพิธี ลงจาก
เมรุแล้ว
16. พิธีพระราชทานเพลิงศพ นอกเขตกรุงเทพมหานคร
1. ประธานในพิธี ปฏิบัติดังนี้
1.1 การทอดผ้าบังสุกุล เมื่ประธานในพิธีขึ้นไปบนเมรุ แสดงความเคารพศพ รับผ้า
บังสุกุลจากผู้เชิญผ้า วางขวางภูษาโยงบนพาน แล้วถอยไปยืนด้านข้างพอประมาณเพื่อให้พระสงฆ์
พิจารณาผ้าบังสุกุลและประนมมือขณะที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
1.2 การพระราชทานเพลิง ผู้ประกอบพิธีในฐานะแทนพระองค์
(1) หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ประทับอยู่ ถวาย
ความเคารพ (คํานับ) 1 ครั้ง
(2) หยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้วางใต้หีบศพ ด้านศีรษะ ถ้ามีการจัดกอง
ทหารเกียติยศเป็นเกียรติแก่ศพ และพลแตรเดี่ยวเป่าเพลงนอน ให้ประธานในพิธียืนตรจนสิ้น
เสียงเพลงนอน
(3) หยิบดอกไม้จันทน์ แล้วจุดไฟด้วยไม้ขีดซึ่งมีอยู่ในหีบเพลิงพระราชทาน
นั้น นํามาจุดดอกไม้จันทน์แล้ววางใต้หีบศพ ถ้ามีการจัดกองทหารเกียรติยศเป็นเกียรติแก่ศพ และ
พลแตรเกี่ยวเป่าเพลงคํานับ ให้ประธานนิธี ยืนตรงจนสิ้นเสียงเพลงคํานับแล้วหันหน้าไปทางทิศที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่ถวายความเคารพ (คํานับ) อีก 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี
พระราชทานเพลิงศพ
(4) รับดอกไม้จันทน์ในส่วนของตนจากเจ้าหน้าที่วางใต้หีบศพ เคารพศพ
แล้วลงจากเมรุ
2. ผู้รว่ มพิธี ปฏิบัติดังนี้
2.1 ลุกขึ้นยืนตรง ขณะที่ประธานในพิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพ หรือ
ขณะที่พลแตรเดี่ยวเป่าเพลงคํานับจนสิ้น
******************************
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43. พิธีไหว้ครู
การเตรียมการ
- ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระพุทธรูป จัดเครื่องสักการระบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน
และพานดอกไม้ ส ด มี ธ งชาติ และพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ตั้ ง โต๊ ะ เล็ ก หน้ า ที่ บู ช า
สําหรับวางพานดอกไม้ธูปเทียนที่นักเรียนนํามาบูชา
- ตั้งโตะเล็กสําหรับวางหนังสือตํารา
- จัดเครื่องเจิม พร้อมด้วยแป้งหอม
- จัดที่นั่งของผู้เป็นประธานในพิธี และ ครู อาจารย์ ข้างที่บูชาบนเวที
- พานดอกไม้ ประกอบด้วย หญ้าแพรก ข้าวตอก และดอกมะเขือจัดให้สวยงาม
สําหรับนักเรียนถือ1 พาน
- พานธูปเทียนแพ พร้อมกรวยดอกไม้สด สําหรับนักเรียน ถือ 1 พาน (จะจัดเฉพาะ
พานธูปเทียนแพอย่างเดียวก็ได้)
การปฏิบัติ
เวลา..............น.
เวลา..............น.
เวลา..............น.

- นักเรียนทัง้ หมดพร้อมที่ประกอบพิธี
- ผู้บังคับบัญชา และอาจารย์เข้าที่นงั่ ซึ่งจัดเตรียมไว้
- ประธานในพิธีถึงที่ประกอบพิธี หัวหน้านักเรียนบอกทําความเคารพ
ประธานในพิธี
- พิธีกร เชิญประธานในพิธจี ุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เคารพธงชาติ
และถวายคํานับพระบรมฉายาลักษณ์
- เมื่อประธานในพิธีบูชาพระรัตนตรัยแล้วเข้านั่ง ณ ทีร่ ับรอง
- หัวหน้านักเรียนเปิดฝากรวยดอกไม้สดแล้วนํากล่าวคาถาบทไหว้ครู ปา
เจราจริยาโหนฺติ (ทํานองสรภัญญะ) ไปจนจบ
- หัวหน้านักเรียนนําธูปเทียนแพไปมอบแก่ประธานในพิธี
- ผู้แทนนักเรียนคนที่ 2 นําพานดอกไม้มอบแก่ ประธานในพิธี (จะจัด 1
พานธูปเทียนแพอย่างเดียวก็ได้)
- พิธีกร เชิญประธานในพิธีเจิมตํารา
- ผู้แทนนักเรียนรับตําราจากประธานในพิธี (จะวางไว้บนโต๊ะก่อนก็ได้)
- ประธานในพิธีให้โอวาท
- ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัย เคารพธงชาติ ถวายคํานับพระบรม
ฉายาลักษณ์เป็นเสร็จพิธี
........................................................
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บทไว้ครู
หัวหน้านักเรียนนํากล่าวคาถา (สวดทํานองสรภัญญะ)
(นํา) ปาเจราจริยา โหนฺติ
(รับพร้อมกัน)
คุณุตตรานุสาสกา
(นํา ข้าขอประณตน้อมสักการ
(รับ) บูรพาคณาจารย์
ผู้ก่อประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา
อบรมจริยา
แก่ข้าในการปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์
ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา
อีกวิรยิ ะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
อายุยืนนาน
ศึกษาสําเร็จทุกประการ
อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี
ประโยชน์ทวี
แก่ชาติและประเทศไทย
เทอญฯ
(นําสรุป) ปญญาวุฑฺฒิกเรเตเต ทินฺโนวาเท นมามิหํฯ
******************************
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44. คําอาราธนา
คําอาราธนาศิล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
คําอาราธนาศิล 8
มะยังภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
คําอาราธนาศีลอุโบสถ
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคุสะมันนาคุตัง อุโปสะถึง ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐัง คะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภัณเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ
หมายเหตุ ถ้าอาราธนาตามลําพังคนเดียวก็ให้เปลีย่ นคําว่า มะยัง เป็น อะหัง และเปลี่ยน
ยาจาม เป็น ยาจามิ
คําอาราธนาพระปริตร (พระเจิรญพระพุทธมนต์)
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ
ปะรัตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ
ปะริตตัง พรถะ มังคะลัง
คําอารธนาธรรม (พระเทศน์)
พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง
****************
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คําถวายทานต่างๆ
1. คําถวายสังฆทานเพื่อตนเอง
อิมินา มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้ า แต่ พ ระสงฆ์ ผู้ เ จริ ญ ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลาย ขอน้ อ มถวายภั ต ตาหารพร้ อ มกั บ ของบริ ว าร
ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหาร พร้อมกับของ
บริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย
ตลอดกาลนานเทอญ
2. คําถวายสังฆทาน เพื่อุทิศให้ผู้ตาย
อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตาน สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ
โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายตาหารเพื่อผู้ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับ
ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหารเพื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว
พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลายด้วย แก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้ว มีมารดาบิดา เป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
3. คําถวายผ้าอาบน้ําฝน
อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ
โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ําฝน พร้อมกับของบริวาร
ทั้ ง หลายเหล่ า นี้ แก่พ ระภิก ษุส งฆ์ ขอพระภิ ก ษุ ส งฆ์ จงรั บ ผ้า อาบน้ํา ฝน พร้อ มกั บ ของบริ ว าร
ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิย
ชนทั้งหลายมีมารดาบิดา เป็นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
๔. คําถวายผ้ากฐิน
อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โนภันเต สังโฆ อิมัง
สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ ปะฏิคคะเหตตะวาจะ อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะ
ระตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินพร้อมกับของบริวารนี้ แก่
พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับผ้ากฐินพร้อมกับของบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้วขอจง
กรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ
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5. คําถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (กองทัพอากาศ)
ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรง
พระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศัทธาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองทัพอากาศ น้อม
นํามาถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจําพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากระกฐิน
ทานนี้ ก ระทํ า กฐิ นั ต ถารกิ จ ตามพระบรมพุ ท ธานุ ญ าตนั้ น เทอญ (ถ้ า ผู้ รั บ พระราชทาน เป็ น
หน่วยงาน เป็นหน่วยงาน คณะบุคคลหรือเอกชนอื่นก็เปลี่ยนคําว่า กองทัพอากาศ เป็นอย่างอื่น
ตามความเป็นจริง)
6. คําถวายผ้าป่า
อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ
โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูลละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัต
ตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมกับของบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิก ษุสงฆ์ ขอพระภิก ษุสงฆ์จงรั บ ผ้า บังสุกุลจีว ร พร้ อมกับของบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาล
นานเทอญ
7. คําถวายตู้พระอภิธรรม
อิมัง ภันเต อะภิธัมมะมัญชุสัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะ
ยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง อะภธัมมะมัญชุสัง สะปะริวารัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจ
วะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายตู้พระอภิธรรมพร้อมกับของบริวารนี้
แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับตู้พระอภิธรรม พร้อมกับของบริวารนี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมี
มารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญ
8. คําถวายพระพุทธรูป
ยัคเฆ ภันเตฐ สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, อิมัง พุทธะปะฏิมัง, พุทธะสาสะนิกานัง,
พุทธานุสสะติยา, อุปปาทะนัตถายะเจวะ อะภิวาทะนัตถายะจะ, สังฆัสสะ นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภัน
เต, อะยัง พุทธปะฏิมายะ ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระงฆ์ผู้เจริญ ขอพระงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายพระพุทธ
ปฏิมาองค์นี้ แก่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่การเกิดพุทธานุสสติด้วย เพื่อประโยชน์เป็นที่กราบไหว้
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ด้วย ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายขออานิสงส์แห่งการมอบถวายพระพุทธปฏิมาองค์นี้ ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดา
บิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
9. คําถวายเทียนพรรษา
ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตุง ปะทีปะยุคัง, สะปะริวารัง, เตมาสัง,
พุทธสสะ ปูชะนัตถายะ, อิมัสสะหมิง อุโปสะถาคาเร, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง เตมาสัง,
พุทธสสะ, ปูชะนัตถายะ, ปะทีปะยุคัสสะ, ทานัสสุ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีสัญจะ,
ปิยะชานานัง ทีฆรัตตัง, หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเทียนคู่นี้
พร้อมกับบริวารไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน
เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
10. คําถวายพัดลม
ยัค เฆ ภั น เต, สังโฆ ปะฏิช านาตุ , มะยั ง ภั น เต, เอตั ง ยัน ตะวี ช ะนิ ง, สะปะริว ารั ง, จา
ตุททิสสัสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานะคุตัสสะ, มะหาชะนัสสะจะ, สีตะสัมปะทานัตถายะ, อิมัส
สะหมิง ฐาเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคุตานาคะตัสสะ,
มะหาชะนัสสะ จะ, สีตะสัมปะทานัตถายะ, ยันตะวีชะนิยา, ทาสัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ,
มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆืโปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายพัดลม
พร้อมกับของบริวารนี้ไว้ ณ สถานที่นี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องให้ความเย็น แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่
ในทิ ศ ทั้ ง 4 ทั้งที่ ม าแล้ วและยังมิได้มาและแก่ ม าหาชน ขออานิ สงส์ แห่ง การถวายพัดลม เพื่อ
ประโยชน์เป็นเครื่องให้ความเย็นแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่อาศัยในทิศทั้ง 4 ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา
และแก่มหาชน ของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าเพจ้าทั้งหลาย
ด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
11. คําถวายรถยนต์
ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ยันตะระถัง, สะปะริวารัง, จาตุททิสัสสะ
, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชนัตถายะ,อิมัสสะหมิง, อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน
๓นเต, อะยัง, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุ สังฆัสสะ, อาคะตานะคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ, ยันตะระถัส
สะ, ทานัสสะ, ผะละวิปาโก, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง, หิตา
ยะ สุขายะ สังวัตตะตุ
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ข้าแต่พระงฆ์ผู้เจริญ ขอพระงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายรถยนต์คันนี้
พร้อมกับของบริวารไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ใน
ทิศทั้ง4 ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ขอผลวิบากแห่งการถวายรถยนต์เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัย
ใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง 4 ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ จง
เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้น
ด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
12. คําถวายภุฏิ
ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง อาวะสะถัง, สะปะริวารัง, จาตุททิ
สัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, อาวะสะถัตถายะ, พุทธสาสะเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน
ภันเต, อะยัง, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, อาวะสะถัตถายะ, อาวะสะถะ
ทานัสสะ, อานิสังโส อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขา
ยะ สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายกุฏิ พร้อม
กับของบริวารนี้ไว้ในพรุทธศาสนา เพือ่ ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง 4
ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ของพ้าพเจ้าทั้งหลายนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญ
13. คําถวายหลอดไฟฟ้า
อิมานิ มะยัง ภันเต วิชชุปะทีเปยยานิ สะปะริวารานิ พุทธัสสะ ปูชะ นัตถายะ ภิกขุสังฆัส
สะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วิชชุ ปะทีเปยยานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหา
ตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย หลอดไฟฟ้า พร้อมกับของบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ชอพระภิกษุสงฆ์จงรับหลอดไฟฟ้า พร้อมกับ
ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพือ่ ประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าเจ้าทั้งหลาย
ด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
14. คําถวายเก้าอี้
ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฏฺชานาตุ, มะยัง ภันเต, โกจฉานิ สะปะริวารานิ, มะหาชะนัสสะ,
สาธาระณัตถายะ โกจฉานัง ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง
ทีฆรัตตัง, หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเก้าอี้ พร้อม
กับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นประโยชน์ทั้วไป แก่มหาชน ขออานิสงส์แห่ง
การถวายเก้าอี้ เพื่อประโยชน์ทั้วไปแก่มหาชนของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้จงเป็นไป เพื่อประโยชน์ เพื่อ
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ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย ด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนาน
เทอญ
15. คําถวายหนังสือ
อิมานิ มะยัง ภันเต นานาสิปปะปัณณานิ สะปะริวารานิ มหาชะนัสสะ อุคคะหะณูปะกะ
ระณัตถายะ อิมัสสะหมิง ฐาเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง มะหาชะนัสสะ อุคคะหะณูปะกะ
ระณัตถายะ นานาสิปปะปัณณานัง ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะ
ชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายหนังสือความรู้ต่างชนิด พร้อมกับ
บริวารทั้งหลายเหล่านี้ไว้ ณ สถานที่นี้ เพื่อประโยชน์เป็นอุปกรณ์การศึกษาเหล่าเรียนของมหาชน
ขออานิสงส์แห่งการถวายหนังสือความรู้ต่างชนิด เพื่อประโยชน์เป็นอุปกรณ์การศึกษาเล่าเรียนของ
มหาชน ของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิย
ชน ทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
16. คําถวายถ้วยชาม
อิมานิ มะยัง ภันเต โภชะนะภาชะนานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน
ภันเต ภิกขุสงั โฆ อิมานิ โภชะนะภาชะนานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตา
ยะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายถ้วยชามพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้
แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ถ้วยชามพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้า
ทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพือ่ ความสุขแก่ข้าเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ
17. คําถวายหอระฆัง
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง คัณฑิฆะรัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปู
ชะนัตถายะ พุทธะสาสเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ คัณฑิฆะรัสสะ
ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายหอระฆัง
พร้อมกับของบิวารนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาขออานิสงส์แห่งการมอบถวายหอระหัง
เพื่อเป็นพุทธบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้
จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอด
กาลนานเทอญ
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๑๘.คําถวายศาลาการเปรียญ
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฎิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ธัมมะสะภาสาลัง สะปะริวารัง พุทธาสา
สะนิกานัง ธัมมัสสะวะนาทิปุญญะกะระณัตถายะ พุทธสาสะเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง
พุทธะสาสะนิกานัง ธัมมัสสะวะนาทิปุญญะกะระณัตถายะ ธัมมะสะภาสาลายัง ทานัสสะ อานิสังโส
อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายศาลาการ
เปรียญพร้อมกับของบริวารนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เป็นสถานที่บําเพ็ญบุญกุศล มีการ
ฟังธรรมเป็นต้น สําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขออานิสงค์แห่งการมอบถวายศาลาการเปรียญ
เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่บําเพ็ญบุญกุศล มีการฟังธรรมเป็นต้น สําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพือ่ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชน
ทั้งหลายมีมารดา บิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
๑๙. คําถวายห้องน้ํา – ห้องส้วม
ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฎิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง วัจจะกุฎิง, สะปะริวารัง, จาตุททิสัสสะ
, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ, พุทธะสาสะเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภัน
เต, อะยัง จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ, วัจจะกุฎยิ า,
ทานัสสะ, อานิสังโส อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขา
ยะ สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายห้องน้ํา
ห้องส้วม พร้อมกับของบริวารนี้ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ใช้สอยแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ใน
ทิศทั้งสี่ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ขออานิสงฆ์แห่งการถวายห้องน้ําห้องส้วม เพื่อประโยชน์เป็นที่
ใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ จง
เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดา บิดาเป็น
ต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
๒๐.คําถวายฉัตรกั้นพระพุทธรูป
ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฎิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตังเสตะฉัตตาติฉัตตัง, สะปะริวารัง,
พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปู
ชะนัตถายะ เสตะฉัตตาติฉัตตัสสะ, ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะ
ชะนานัง ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเศวตฉัตร
พร้อมกับของบริวารนี้ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการมอบถวายเศวตฉัตร
เพื่อเป็นพุทธบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดา บิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
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๒๑.คําถวายเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฎิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง วิชชุคคิยันตัง, สะปะริวารัง, จาตุททิ
สัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, โอภาสะนิทานัตถายะ อิมัสสะหมิง อาวาเส นิยยาเทมะ
, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, โอภาสะนิทานัตถายะ,
วิชชุคคิยันตัสสะ, ทานัสสะ ผะละวิปาโก อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง ทีฆะ
รัตตัง, หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า พร้อมกับของบริวารนี้ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องให้แสงสว่างแก่พระภิกษุ
สงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มา ขอผลวิบากแห่งการมอบถวายเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องให้แสงสว่างแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มา
ของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพือ่ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชน
ทั้งหลายมีมารดา บิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ
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