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พิธีการใชเครื่องทองนอย ๓๓ 
พิธีการใชภษูาโยง-รองโยง ๓๕ 
พิธีตั้งศาลพระภูม ิ ๓๗ 
พิธีบวงสรวงพระภูมแิละเจาที่ ๕๐ 
พิธีวางศิลาฤกษ ๕๖ 
พิธียกเสาเอก ๖๕ 
พิธีเปดอาคาร ๖๙ 
พิธีอัญเชิญพระบรมรูป/พระรูปขึ้นประดิษฐาน ๗๒ 
พิธีเปดศาล/พระบรมราชานุสาวรีย/พระอนุสาวรีย/อนุสาวรีย ๗๖ 
พิธีพุทธาภิเษก ๗๙ 
พิธีทําบุญทอดกฐิน ๘๖ 
พิธีทําบุญทอดผาปา ๑๑๒ 
พิธีรดน้ําขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต ๑๑๖ 
พิธีมงคลสมรส ๑๒๐ 
พิธีการศพ ๑๔๕ 
พิธีทักษิณานปุระทาน ๑๖๑ 
บรรณานุกรม ๑๖๔ 
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พิธีทําบญุทั่วไป 
****** 

พิธีทําบญุในศาสนาพุทธ มี ๒ พิธี คือ 
 ๑. พิธีทําบุญงานมงคล  เพื่อความเปนสิริมงคล ความสุข ความเจริญ เชน 
ทําบุญขึ้นบานใหม  งานวันเกิด งานแตงงาน เปนตน 
 ๒. พิธีทําบุญงานอวมงคล เพื่อบําบัดความทุกขโศก ปดเปาความชั่วรายให
หมดไป เชน ทําบุญงานศพ   แรงจับที่บาน  รุงกินน้ําในบาน อาเพศภัยพิบัติตาง ๆ  
เปนตน 
 พิธีทําบุญทั้ง ๒ พิธีดังกลาว มีขั้นตอนการปฏิบัติทั้งขั้นเตรียมการและขั้น
ปฏิบัติการสวนใหญเหมือนกัน แตจะมีความแตกตางกันบาง โดยบางพิธีตัด
บางอยางออกไป บางพิธีเพิ่มบางอยางเขามา ดังนี้ 
 ก. ขั้นเตรียมการ 
 ๑. โตะหมูบูชา ตั้งดานขวาอาสนสงฆ หันหนาไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ 
หรือทิศใต ไมนิยมทิศตะวันตก  (เวนความจําเปน) เชน โตะหมูบูชาชุดหมู ๗ 
ประกอบดวย 
  - พระพุทธรูป ๑ องค 
  - แจกันดอกไม ๕ แจกัน หรือ พานดอกไม ๕ พาน 
  - กระถางธูป ๑ ชุด พรอมธูป ๓ ดอก 
  - เชิงเทียน ๑ คู พรอมเทียน ๒ เลม 
  - เชิงเทียนชนวน ๑ อัน พรอมเทียน ๑ เลม 
 ๒. อาสนสงฆ (ที่ยกพื้นสําหรับพระสงฆนั่ง) หรืออาสนะ (ที่นั่ง  เครื่องปู
รองนั่ง) ตั้งดานซายโตะหมูบูชา (หากจําเปนตั้งดานขวาก็ได) แยกตางหากจาก
ที่นั่งฆราวาส ประกอบดวย โตะ หรือต่ัง เสื่อ หรือพรม  (ใหญ-เล็ก) หมอนอิง  
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 ๓. เครื่องรับรอง ประกอบดวย ภาชนะน้ํารอน ภาชนะน้ําเย็น กระโถน  
ตั้งไวดานขวามือพระสงฆ โดยตั้งกระโถนไวดานในสุด ถัดออกมาเปนภาชนะ
น้ําเย็น สวนภาชนะน้ํารอนจัดถวายเมื่อพระสงฆเขานั่งแลว                                   
 ๔. ที่นั่งเจาภาพและผูรวมงาน 
  - จัดไวดานหนาอาสนสงฆ แยกตางหากจากอาสนสงฆ 
  - ถาที่นั่งเนื่องเปนอันเดียวกับอาสนะ ใหปูเสื่อ หรือพรมทับผืนที่เปนที่นั่ง 
ฆราวาส 
 ๕. ภาชนะน้ํามนต/เทียนน้ํามนต/หญาคา 
  - จัดในงานมงคลทุกชนิด ตั้งไวขางโตะหมูบูชาดานขวามือของประธานสงฆ 
  - งานอวมงคล เชน ทําบุญหนาศพ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน วันคลายวันตาย 
เปนตน ไมตองจัดภาชนะน้ํามนต 
  - งานอวมงคลเพื่อปดเปาความชั่วราย เชน แรงจับที่บาน รุงกินน้ําในบาน 
อาเพศภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ตองจัดภาชนะน้ํามนต 
  - เทียนน้ํามนต ใชเทียนขี้ผ้ึงแท น้ําหนัก ๑ บาทขึ้นไป 
  - หญาคา ใชสําหรับประพรมน้ําพระพุทธมนต หากไมมีจะใชใบมะยม
แทนก็ได 
 ๖. ดายสายสิญจน 
               - งานมงคล ใชวงรอบบานเรือนในพิธีทําบุญขึ้นบานใหม ทําบุญบาน
ประจําป ทําบุญปดเปาความเสนียดจัญไร (อวมงคล) เปนตน 
  - งานอวมงคลเกี่ยวกับศพ ไมใชดายสายสิญจนวงรอบบานเรือน ใชโยง
จากศพมาเพื่อใหพระสงฆบังสุกุล 
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 วิธีวงดายสายสิญจน 
           - งานมงคล เชน ทําบุญขึ้นบานใหม ฯลฯ เริ่มตนที่พระพุทธรูป ที่โตะ
หมูบูชาหรือหิ้งพระในบาน หรือในที่ประกอบพิธีสงฆ วงเวียนขวารอบอาคาร
บานเรือน หรือรอบบริเวณงานแลวนํามาวงเวียนขวารอบฐานพระพุทธรูป ๑ 
หรือ ๓ รอบ วางกลุมดายสายสิญจนใสพานไวดานซายโตะหมูบูชา 
             - งานมงคลอื่น ๆ ใหวงรอบที่ฐานพระพุทธรูป แลวโยงมาวงรอบภาชนะ
น้ํามนตเลย 

 วิธีใชดายสายสิญจนบังสุกุล 
 - งานมงคล หากเชิญโกศอัฐิบรรพบุรุษมารวมบําเพ็ญกุศลดวย จะใช

ดายสายสิญจนอีกกลุมหนึ่ง หรือกลุมเดียวกันนั้น เด็ดใหขาดจากพระพุทธรูป 
แลวเชื่อมโยงโกศอัฐิใหพระสงฆบังสุกุล                
             - งานอวมงคล โยงจากศพ จากโกศอัฐิ จากรูปผูตาย หรือจากรายนามผูตาย 
มาใหพระสงฆบังสุกุล 
 ๗. เทียนชนวน อุปกรณประกอบดวย 
  - เชิงเทียนทองเหลืองขนาดกลาง ๑ อัน 
  - เทียนขี้ผ้ึง/เทียนไขไสใหญ ๆ ๑ เลม 
  - น้ํามันชนวน (เทียนขี้ผ้ึง /เทียนไข ผสมน้ํามันเบนซิน) 
 ๘. ภาชนะกรวดน้ํา ใสน้ําสะอาดเตรียมไวใหพรอมกอนถึงเวลาใช 
 ๙. การนิมนตพระสงฆ  
  งานมงคล 
   - พิธีหลวง นิมนต ๑๐ รูป สวนพิธีทางราชการ นิยมนิมนต ๑๐ รูป 
ตามพิธีหลวง 
   - พิธีราษฎรทุกประเภท รวมทั้งงานมงคลสมรส นิมนต ๙ รูป   
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  งานอวมงคลเกี่ยวกับพิธีศพทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร นิมนตพระสงฆ
เหมือนกัน คือ 
   - สวดพระอภิธรรม ๔ รูป 
   - สวดหนาไฟ ๔ รปู 
   - สวดพระพุทธมนต ๕  ๗  ๙  ๑๐ รูป ตามศรัทธา (พิธีหลวง นิมนต 
๑๐ รูป) 
   - สวดแจง ๒๐  ๒๕  ๕๐  ๑๐๐  ๕๐๐ รูป หรือทั้งวัด 
   - สวดมาติกาบังสุกุล นิยมนิมนตเทาอายุผูตาย หรือตามศรัทธา 
 ข. ขั้นปฏบิัติการ 
      ๑. การใชเทียนชนวน 
  - การถือเทียนชนวน พิธีกรถือดวยมอืขวา โดยหงายฝามือ ใชนิว้มือสี่นิ้ว 
(เวนนิ้วหวัแมมือ) รองรับฐานเชิงเทียน แลวใชหัวแมมอืกดฐานเชิงเทียนเขาไว 
ไมนิยมจับกึ่งกลางเชิงเทียน เพราะจะทําใหประธานในพิธีรับไมสะดวก 
  - การสงเทียนชนวน พิธีกรจุดเทียนชนวนถือดวยมือขวาเดินเขาไปหา
ประธานในพิธี ยืนตรงโคงคํานับ เดินตามประธานในพิธีไปยังที่บูชา โดยเดิน
เยื้องทางดานขวามือประธานในพิธี ถาประธานในพิธีหยุดยืนหนาที่บูชา  พิธีกร
นอมตัวลงเล็กนอยสงเทียนชนวน ถาประธานในพิธีนั่งคุกเขา พิธีกรก็นั่งคุกเขา
ตามแลวสงเทียนชนวนดวยมือขวา มือซายหอยอยูขางตัว              
  - การรับเทียนชนวน เมื่อประธานในพิธีจุดธูปเทียนเสร็จแลว พิธีกรรับ
เทียนชนวน โดยยื่นมือขวาแบมือเขาไปรองรับ ถอยหลังหางออกไปเล็กนอย 
โคงคํานับแลวกลับหลังหันเดินออกมา 
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๒ . การปฏิบัติของประธานในพิธีที่โตะหมูบูชา 
  เมื่อเริ่มพธีิการ 
  - พรอมทีห่นาโตะหมูบูชา รับเทียนชนวนจากพิธีกรดวยมือขวา 
  - จุดเทียนเลมซายมือของประธานในพิธีกอน แลวจุดเทียนเลมขวามือ 
  - จุดธูปดอกซายมือของประธานในพิธีกอน แลวจุดธปูดอกที่ ๒ และ 
๓ ตามลําดับ 
  - สงเทียนชนวนคืนใหพิธีกร 
  - กราบบนที่กราบพระ ๓ ครั้ง ลําดับการปฏิบัติ คือ  
   - คุกเขา  
   - ตั้งลําตัวตรง (๑. ประนมมือ  ๒. นอมศีรษะลง  ๓. แนบฝามือ
ทั้งสองบนที่กราบ  ๔. จรดหนาผากลงระหวางมือ (ใหหนาผากสัมผัสที่กราบ)  
๕. ยกศีรษะขึ้นพรอมยกมือประนมขึ้นตาม ๖. ตั้งลําตัวตรง) รวม ๖ จังหวะ 
นับเปน ๑ ครั้ง  
 หมายเหตุ การกมศีรษะลง แลวแบะฝามือใสที่กราบ ๓ ครั้ง ไมใชวธิีที่
ถูกตอง ไมพึงปฏิบัติเชนนั้น 
 ๓. พิธีกรอาราธนาศีล/พระปริตร 
            - เมื่อประธานในพิธี หรือเจาภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลว
กลับนั่งที่เดิม พิธีกรเริ่มกลาวคําอาราธนาตอไป 
  - ถาอาสนะอยูระดับพื้น ผูรวมพิธีทัง้หมดนั่งกับพื้น พิธีกรพึงนั่งคุกเขา
ประนมมือกราบ ๓ ครั้ง แลวจึงกลาวคําอาราธนา ถาอาสนสงฆยกขึ้นสูงจากพื้น 
แตผูรวมพิธีทั้งหมดนั่งอยูกบัพื้นพิธกีรก็นั่งคุกเขาอาราธนาเชนกัน 
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      - ถาอาสนสงฆยกสูง  ผูรวมพิธีทั้งหมดนั่งเกาอี้  พิธีกรพึงยืนทางทาย
อาสนสงฆ ขางหนาพระสงฆรูปที่ ๑ หรือที่ ๒ จากทายแถว หรือที่อันเหมาะสม 
ทําความเคารพประธานในพิธี แลวหันหนาไปทางประธานสงฆประนมมือ 
กลาวคําอาราธนาศีล โดยหยุดทอดเสียงเปนจังหวะ ๆ ดังนี้ 

คําอาราธนาศีล 
 มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ/ ติสะระเณนะ สะหะ/ ปญจะ สีลานิ 
ยาจามะ/ 
 ทุติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ/ ติสะระเณนะ สะหะ/     
ปญจะ สีลานิ  ยาจามะ/ 
 ตะติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ/ ติสะระเณนะ สะหะ/    
ปญจะ สีลานิ ยาจามะ/ 
  - เมื่อรับศีลเสร็จแลวพึงอาราธนาพระปริตรตอไป  จบแลว ถานั่งคุกเขา
ก็กราบ ๓ ครั้ง  ถายืนก็ยกมือไหว เสร็จแลวทําความเคารพประธานในพิธีอีก
ครั้งหนึ่ง 

คําอาราธนาพระปริตร 
 วิปตติปะฏิพาหายะ/ สัพพะสัมปตติสิทธิยา/ สัพพะทุกขะวินาสายะ/         
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง/ 
 วิปตติปะฏิพาหายะ/ สัพพะสัมปตติสิทธิยา/ สัพพะภะยะวินาสายะ/           
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง/ 
 วิปตติปะฏิพาหายะ/ สัพพะสัมปตติสิทธิยา/ สัพพะโรคะวินาสายะ/          
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง/ 
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 ๔. การจุดเทียนน้ํามนต 
  - ประธานในพิธี หรือเจาภาพตองรอคอยจุดเทียนน้ํามนตอีกครั้งหนึ่ง 
  - เมื่อพระสงฆเจริญพระพุทธมนต ถึงบท นโมการอัฏฐกะ คือ นะโม ๘ บท 
ประมาณบทที ่๕ (เริ่ม นะโม โอมะกาตี ตัสสะ ฯลฯ) พิธีกรจุดเทยีนชนวนเขาไป
เชิญประธานในพิธี หรือเจาภาพไปจุดเทียนน้ํามนตแลวยกภาชนะน้ํามนตประเคน
ประธานสงฆ ยกมือไหวแลวกลับไปนั่งที่เดิม 

๕. การบชูาขาวพระพุทธ/ถวายภัตตาหารพระสงฆ 
  เมื่อเจาหนาที่เตรียมสํารับอาหารเพื่อบูชาพระพุทธและภัตตาหารถวาย
พระสงฆเรียบรอยแลว 
 ประธานในพิธี 
  - พรอมที่โตะวางสํารับอาหาร (ไมตองจุดธูป เพราะถือเปนพิธีตอเนื่อง 
จากการจุดธูปเทียนตอนเริ่มพิธีการ) 
              - นั่งคุกเขา ประนมมือกลาวคําบูชาขาวพระพุทธโดยวา  “นะโม ตัสสะ 
ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพทุธัสสะ” ( ๓ จบ ) แลวกลาวคําบูชาขาว
พระพุทธดังนี้ 
 “อิมัง/ สูปะพะยัญชะนะ/ สัมปนนัง/ สาลีนัง/ โอทะนัง/ อุทะกัง วะรัง/ 
พุทธัสสะ/ ปูเชมิ”  (เพียง ๑ จบ) 
  - กราบ ๓ ครั้ง หรอืยกมือไหว ๑ ครั้ง ตามความเหมาะสมของสถานที่   
 ๖. การลาขาวพระพุทธ 
  เมื่อพระสงฆฉันภตัตาหารเสร็จแลว เจาภาพหรือพิธีกรเขาไปนั่งคุกเขา
ประนมมือกลาวคําลาขาวพระพุทธ แลวยกอาหารไปได 
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 หมายเหตุ  การลาขาวพระพุทธเปนภาระของเจาหนาที่  ซึ่งมีคําลาขาว
พระพุทธดังนี้ 

“เสสัง มงัคะลัง ยาจามิ” 
(ขาพเจาขอสวนที่เหลืออันเปนมงคลนี้) 

 ๗. กลาวคําถวายสงัฆทาน 
  - การถวายภัตตาหาร (อาหารสด) งานทําบุญพิธีหลวง ไมมีการกลาวคํา
ถวายสังฆทาน (พธิีทางราชการ นิยมปฏิบัติตามพิธีหลวง) 
  - การถวายภัตตาหาร (อาหารสด) งานทําบุญพิธรีาษฎร มทีั้งกลาว และ
ไมกลาว (ตามความประสงคเจาภาพ) 
  - การถวายอาหารแหง ทั้งพิธีหลวง และพิธรีาษฎร นิยมกลาวคําถวาย
สังฆทาน 
  ๗.๑ คําถวายสังฆทานแบบมีภัตตาหารเปนหลัก (ถวายกอนเที่ยง) 

นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธธัสสะ (วา ๓ จบ) 
 อิมานิ มะยัง ภันเต/ ภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ภิกขุสังฆัสสะ/ โอโณชะยามะ/ 
สาธุ โน ภันเต/ ภิกขุสังโฆ/ อิมานิ/ ภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/  ปะฏิคคัณหาตุ/   
อัมหากัง/ ทีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุขายะ 
 ขาแตพระภิกษุสงฆผูเจริญ/ ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอนอมถวาย/ ซึ่งภัตตาหาร/ 
พรอมทั้งของบริวารเหลานี้/ แดพระภิกษุสงฆ/ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ/           
ซึ่งภัตตาหาร/ พรอมทั้งของบริวารเหลานี้/ ของขาพเจาทั้งหลาย/ เพื่อประโยชน/ 
เพื่อความสุข/ แกขาพเจาทั้งหลาย/ ตลอดกาลนาน เทอญ 
  ๗.๒ คําถวายสังฆทานแบบมีเฉพาะของใชสอยหลายชนิด (ถวายได
ตลอดวัน) 
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นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธธัสสะ (วา ๓ จบ) 
 อิมานิ มะยัง ภันเต/ กัปปยะภัณฑานิ/ ภิกขุสังฆัสสะ/ โอโณชะยามะ/    
สาธุ โน ภันเต/ ภิกขุสังโฆ/ อิมาน/ิ กัปปยะภัณฑาน/ิ ปะฏิคคัณหาตุ/ อัมหากัง/ 
ทีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุขายะ 
 ขาแตพระภิกษุสงฆผูเจริญ/ ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอนอมถวาย/ ซึ่งกัปปยภณัฑ
เหลานี้/ แดพระภิกษุสงฆ/ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ/ ซึ่งกัปปยภัณฑเหลานี้/       
ของขาพเจาทั้งหลาย/ เพื่อประโยชน/ เพื่อความสุข/ แกขาพเจาทั้งหลาย/        
ตลอดกาลนาน เทอญ 
  ๗.๓ คําถวายสังฆทานอุทิศ (ถวายเจาะจง) 

นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธธัสสะ (วา ๓ จบ) 
 อิมาน ิ มะยัง ภนัเต/ มะตะกะภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ภิกขุสังฆัสสะ/   
โอโณชะยามะ/ สาธุ โน ภันเต/  ภิกขุสังโฆ/ อิมานิ/ มะตะกะภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ 
ปะฏิคคัณหาตุ/ อัมหากัญเจวะ/ มาตาปตุอาทีนัญจะ/ ญาตะกานัง/ กาละกะตานัง/   
ทีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุขายะ 
 ขาแตพระภิกษุสงฆผูเจริญ/ ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอนอมถวาย/ ซึ่งมะตะกะ
ภัตตาหาร/ พรอมทั้งของบริวารเหลานี้/ แดพระภิกษุสงฆ/ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ/ 
ซึ่งมะตะกะภัตตาหาร/ พรอมทั้งของบริวารเหลานี้/ ของขาพเจาทั้งหลาย/        
เพื่อประโยชน/ เพื่อความสุข/ แกขาพเจาทั้งหลายดวย/ แกญาติทั้งหลาย/           
มีมารดาบิดา เปนตน/ ที่ลวงลับไปแลวดวย/ ตลอดกาลนานเทอญ. 
 ๘. การจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระ 
  - เครื่องไทยธรรม คือ วัตถุสิ่งของตาง ๆ ที่สมควรถวายพระสงฆ ไดแก 
ปจจัย ๔ และสิ่งของที่นับเนื่องในปจจัย ๔ 
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 - สิ่งของที่ประเคนพระไดในเวลาชวงเชาถึงเที่ยง ไดแก อาหารคาวหวาน
ทุกชนิด ทั้งอาหารสด อาหารแหง และอาหารเครื่องกระปองทุกประเภท    
(หากนําสิ่งของเหลานี้ไปถวายในเวลาหลังเที่ยงแลวไมตองประเคน เพียงแต
แจงใหพระรับทราบ แลวมอบใหศิษยเก็บรักษาไวจัดทําถวายในวันตอไป) 
 - สิ่งของที่ประเคนพระไดตลอดเวลา ไดแก ประเภทเครื่องดื่ม เครื่อง
ยารักษาโรค และประเภทเภสัช เชน น้ําตาล น้ําผ้ึง น้ําออย หมากพลู ฯลฯ หรือ
สิ่งของไมใชสําหรับขบฉัน 
  - สิ่งของที่ไมสมควรประเคนพระ ไดแก เงิน และวัตถุสําหรับใชแทนเงิน  
เชน ธนบัตร (ในการถวาย ควรใชใบปวารณาแทนตัวเงิน สวนตัวเงินมอบไวแก
ไวยาวัจกรของพระนั้น)  
 ๙. การประเคนของพระ 
  - ถาเปนชาย  ยกสงใหถึงมือพระ ถาเปนหญิง วางลงบนผาที่พระทอด
รับประเคน   
  - ถาพระสงฆนั่งกับพื้น พึงนั่งคุกเขาประเคน ถาพระสงฆนั่งเกาอี้ พึงยืน
หรือนั่งคุกเขาประเคน 
  - ภัตตาหารทุกชนิดที่ประเคนแลว หามคฤหัสถจับตองอีก ถาเผลอไป
จับตองเขาตองประเคนใหม 
  ลักษณะการประเคนที่ถูกตอง ประกอบดวยองค ๕ คือ 
   ๑. สิ่งของที่จะประเคนไมใหญโตหรือหนักเกินไป ขนาดคนปานกลาง 
คนเดียวยกไดและตองยกสิ่งนั้นพนจากพื้นที่สิ่งของนั้นตั้งอยู 
   ๒. ผูประเคนอยูหางจากพระ ประมาณ ๑ ศอก เปนอยางมาก (ไมเกิน 
๒ ศอก) 
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   ๓. ผูประเคนนอมสิ่งของเขาไปดวยกิริยาอาการแสดงความเคารพ
ออนนอม 
   ๔. กิริยาอาการที่นอมสิ่งของเขาไป จะสงดวยมือก็ได ดวยของเนื่อง
ดวยกาย เชน ใชทัพพีตักถวาย ฯลฯ ก็ได 
   ๕. พระผูรับประเคนนั้น จะรับดวยมือก็ได ดวยของเนื่องดวยกาย เชน 
จะใชผาทอดรับ ใชบาตรรับ หรือ ใชภาชนะรับ ฯลฯ ก็ได 
 ๑๐.  การกรวดน้ํา  
  - งานทําบุญทุกชนิด ตองมีการอุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับไปดวย 
  - ใชน้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ ไมมีสีหรือสิ่งอื่นใดเจือปน 
  - ใชภาชนะ (เตา) กรวดน้ําโดยเฉพาะ ถาไมมี ก็ใชแกวน้ําหรือขันน้ําแทน 
โดยจัดเตรียมไวกอนถึงเวลาใช 
  - เมื่อพระสงฆเริ่มอนุโมทนาวา ยถา... ก็เริ่มกรวดน้ําโดยจับภาชนะ
กรวดน้ําดวยมือทั้งสอง รินน้ําใหไหลลงเปนสาย ไมใหขาดตอนเปนระยะ โดย
ไมตองใชนิ้วมือรองรับสายน้ํา 
  - เมื่อพระสงฆขึ้นอนุโมทนาวา สัพพีติโย... พึงเทน้ําใหหมดภาชนะ
กรวดน้ําแลวประนมมือรับพรตอไป 
  - พิธีกร เขาไปนําภาชนะกรวดน้ําพรอมทั้งน้ําที่กรวดแลวออกมาทันที 
เทลงพื้นดินที่สะอาด ในที่กลางแจง หรือที่โคนตนไมใหญ ภายนอกตัวอาคาร
บานเรือน หามเทลงในกระโถน หรือในที่สกปรก เปนอันขาด 
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คํากรวดน้ํา 
    อิทัง  เม  ญาตีนัง  โหตุ/  สุขิตา โหนตุ  ญาตะโย. 
 อิทัง เม มาตาปตูนัง โหตุ/ สุขิตา โหนตุ มาตาปตะโร. 
 อิทัง เม เทวะตานัง โหตุ/ สุขิตา โหนตุ เทวะตาโย. 
 อิทัง เม สัพเพสัง สตัตานัง โหตุ/ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา. 
 ขอสวนบุญของขาพเจานี้ จงสําเร็จแกญาติ มารดาบิดา เทวดา และสรรพสัตว
ทั้งหลาย ขอใหญาติ มารดาบิดา เทวดา และสรรพสัตวทั้งหลาย จงเปนสุขเถิด 

********** 
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  พิธีการจัดตั้งโตะหมูบูชา 
******** 

 การจัดตั้งโตะหมูบูชาสําหรับตั้งพระพุทธรูปพรอมทั้งเครื่องสักการบูชา 
นับวาเปนสิ่งสําคัญซึ่งขาดมิได ทั้งในพระราชพิธี รัฐพิธีหรือพิธีทั่วไป ไมวาจะ
เปนงานมงคลหรืองานอวมงคล เพราะการทําบุญของชาวพุทธในครั้งพุทธกาล 
นิยมนิมนตพระพุทธเจาเปนประธาน พรอมดวยพระภิกษุสงฆตามจํานวนที่
ตองการ ดังนั้นการทําบุญที่มีพิธีสงฆในปจจุบันจึงนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปซึ่ง
ถือวาเปนเครื่องหมายแทนองคพระพุทธเจามาประดิษฐานไวในพิธีนั้น เพื่อให
พระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆครบบริบูรณ แมในการทํา
พิธีอื่นที่ไมมีพระสงฆ เชน การประชุมสัมมนา การประดับยศ การมอบ
ประกาศนียบัตร ก็นิยมจัดโตะหมูบูชาแสดงความเคารพพระรัตนตรัย เพื่อทําใจ
ใหสงบอันเปนจุดเริ่มตนที่จะทําการตาง ๆ ใหเปนสิริมงคลตอไป 
 การจัดโตะหมูบูชาถือเปนเอกลักษณของชาติไทย ทั้งยังเปนวัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญและเปนมรดกของชาติสวนหนึ่ง นิยมกระทํา ๒ กรณี คือ 
 ๑. จัดในพิธีทั่วไป เชน การบําเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนา การจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของสวนราชการ เปนตน 
 ๒. จัดเพื่อเปนเครื่องถวายสักการะเคารพพระมหากษัตริย 
การจัดโตะหมูบูชาในพิธีทั่วไป  
 ในพิธีทั่วไปนิยมจัดโตะหมูบูชา จะเปนหมู ๕ หมู ๗ หมู ๙ อยูในดุลยพินิจ
ของเจาของงานและความสะดวก ทั้งนี้ การจัดใหเหมาะสมแกสถานที่นับวา
เปนการจัดที่ดีที่สุด 
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 หลักในการจัดโตะหมูบูชา 
 โตะหมูบูชาที่จัดในพิธีตาง ๆ มีหลักอยูวา ใหตั้งไวตนแถวดานขวามือของ
พระสงฆที่เปนประธานและใหพระพุทธรูปอยูบนโตะกลางสูงสุดหันพระพักตร
ออกทางเดียวกับพระสงฆ ถือเสมือนวาพระพุทธเจาเปนประธานสงฆ ตาม
ความนิยมมักจะใหหันพระพักตรไปทางทิศเหนือดวยถือวาพระพุทธเจาเปน
โลกอุดรหรือหันไปทางทิศตะวันออกเพราะในคราวตรัสรูนั้นพระพุทธองค
ทรงผินพระพักตรทางทิศตะวันออก แตถาสถานที่ไมอํานวย จะหันพระพักตร
ทางทิศใด ๆ ก็ไมเกิดโทษและไมมีขอหาม และจะเปนพระพุทธรูปปางใดก็ได 
ยกเวนปางไสยาสนซึ่งไมเปนที่นิยม 
 การจัดเครื่องบูชาบนโตะหมูบูชา ถือวามีความสําคัญที่ผูจัดมักทําดวย
ความประณีตบรรจง เพื่อแสดงความเคารพตอพระรัตนตรัย และเปนการแสดง
ศิลปะ ในการจัดดวยเครื่องบูชาทุกชนิดจะตองไมสูงกวาพระพุทธรูป เครื่อง
ประกอบที่ใชในการจัดโตะหมูบูชาไดแก เชิงเทียน ๑ คู เชิงเทียนชนวน ๑ อัน 
กระถางธูป ๑ ชุด พานประดับพุมดอกไมหรือแจกันดอกไมจํานวนมากหรือ
นอยตามลักษณะชุดโตะหมูบูชา 
 การจัดโตะหมูบูชาในพิธีหรือกิจกรรมตาง ๆ ของสวนราชการ องคการ 
บริษัท แบงไดเปน ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑. ในพิธีที่ไมมีการบําเพ็ญกุศลทางศาสนา  เชน การประชุม อบรม 
สัมมนา หรือพิธีที่ไมใชพิธีเกี่ยวกับนานาชาติ นิยมจัดตั้งธงชาติและพระบรม
ฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยจัดโตะหมู ๕ หมู ๗ หรือ
หมู ๙ ประดิษฐานพระพุทธรูปไวบนโตะกลางสูงสุด ประดับพุมดอกไมหรือ
แจกันดอกไม เชิงเทียนปกเทียน ๑ คู กระถางธูปสําหรับประธานในพิธีจุดบูชา
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พระรัตนตรัย ดานขางของโตะหมูบูชาซายมือของผูรวมพิธีตั้งธงชาติ ขวามือ
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 ๒. ในพิธีที่มีการบําเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารแดพระสงฆ จัดโตะหมู
บูชาและปฏิบัติตามขอ ๑ และเพิ่มหมอน้ํามนต เทียนน้ํามนต เพื่อใหประธาน
สงฆทําน้ํามนตประพรมผูรวมงานและอาคารสถานที่เพื่อเปนสิริมงคลเมื่อเสร็จ
พิธีกอนพระสงฆกลับ 

สัญลักษณในแผนผังมีดังนี ้
 

  หมายถึง พระพุทธรูป 
  
  หมายถึง พระบรมฉายาลักษณ 
 
  หมายถึง พระบรมรูป 
 
  หมายถึง เครื่องทองนอย 
 
  หมายถึง ธูปเทียนแพ 
 
  หมายถึง พานพุม/พานดอกไม 
 
                            หมายถึง แจกัน 
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                              หมายถึง เชิงเทียน 
 
                             หมายถึง กระถางธูป 
 
 

ตัวอยางการจัดตั้งโตะหมูบูชา 
(ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป) 

- การจัดโตะหมูบูชาที่นิยมโดยทั่วไป เพราะมีเครื่องบูชานอยและสะดวก
ในการจัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       แบบหมู ๕      แบบหมู ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบหมู ๙ 
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การจัดโตะหมูบูชาเพื่อเปนเครื่องถวายสักการะเคารพพระมหากษตัริย 
 งานพิธีที่จัดขึ้นเพื่อถวายสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นิยมจัดโตะหมูชาดวยเชนกัน แตตามหลักการ
บูชาปูชนียบุคคลผูยังมีชีวิตอยูนั้น จะไมมีการจุดธูปเทียนบูชา ดังนั้น ในการจัด
โตะหมูบูชาจึงใชธูปเทียนแพแทนกระถางธูปและเชิงเทียน 
 การจัดโตะหมูบูชาในพิธีตาง ๆ เพื่อถวายสักการะเคารพพระมหากษัตริย 
มีดังนี้ 
 ๑. ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินผาน 
เชน  เสด็จพระราชดําเนินทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน  เสด็จ
พระราชดําเนินกลับจากตางประเทศ เปนตน กรณีเชนนี้นิยมจัดโตะหมูบูชาไว
หนาอาคารหรือริมถนนหนาสถานที่ของตน บนโตะสูงสุด วางธูปเทียนแพ โดย
ธูปอยูขางบน มีกระทงดอกไมสดพรอมกรวยปด (ใกลเวลาเสด็จใหเปดกรวย) 
จัดพุมดอกไมสด หรือพุมประดิษฐสีทอง และแจกันดอกไมเปนคู 

ตัวอยางการจัดโตะหมูบูชารบัเสด็จ 
 
 
 
 
 
 

แบบหมู ๕ 
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 ๒. ในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมิไดเสด็จพระราชดําเนินผาน 
เชน ในงานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ซึ่งไดพระราชทานใหสวน
ราชการ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ บริษัทหางราน หรือ
เอกชนนําไปถวายพระอารามหลวง หรือในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่
หนวยราชการจัดในตางจังหวัด เปนตน กรณีเชนนี้นิยมจัดเปนโตะหมูบูชา
เชนเดียวกับขอ ๑ แตตองจัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ หรือพระบรมสาทิสลักษณ
หรืออักษรพระปรมาภิไธย ภปร ประกอบดวย 
  ๒.๑ วิธีจัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ หรือพระบรมสาทิสลักษณ หรือ
อักษรพระปรมาภิไธย ภปร นั้น หากสิ่งดังกลาวมีฐานสําหรับตั้ง และฐานนั้น
ไมใหญไมกวางกวาโตะหมูตัวบนก็ใหตั้งไวบนโตะตัวบน แลวตั้งพานธูปเทียน
แพพรอมกระทงดอกไมสดไวบนโตะตัวรองแถวกลาง หรือจะตั้งไวบนโตะตัว
ต่ําสุดแถวกลางก็ได สวนโตะตัวอื่น ๆ ก็ตั้งพานพุมดอกไมหรือแจกันดอกไม
ใหครบทุกตัว แตถาพระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมสาทิสลักษณ หรืออักษร
พระปรมาภิไธย ภปร นั้น ใหญและกวางกวาโตะหมูบูชาตัวบน จะใชขาหยั่งตั้ง
สิ่งดังกลาวไวดานหลังโตะหมูบูชาก็ได แตขาหยั่งนั้นจะตองสูงกวาโตะหมูบูชา
กะใหมองเห็นภาพไดเดนชัด หากจัดในกรณีเชนนี้โตะหมูบูชาตัวบนก็ตองวาง
พานธูปเทียนแพ และกระทงดอกไมสดเชนเดียวกับที่กลาวมาแลวในกรณีแรก 
แตธูปเทียนแพดังกลาวจะตองไมบดบังพระบรมฉายาลักษณใหเสียความโดดเดน 
หากตั้งแลวสิ่งที่ตั้งนั้นบดบังพระบรมฉายาลักษณ ก็ใหปลอยวางไว 
 
 
 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๙

ตัวอยางการจัดโตะหมูบูชารบัเสด็จ 
 
 
 
 
 
 

แบบหมู ๗ 
  ๒.๒ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เชน ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัด
ไดหลายแบบ 
   ๒.๒.๑ การลงนามถวายพระพรโดยไมมีการชุมนุมถวายราชสดุดี 
อาคารสถานที่ตกแตงประดับธงชาติผา ตามประทีปโคมไฟตามความเหมาะสม 
หรือตามระเบียบที่ทางราชการกําหนดไวเปนแบบแผน เชน ติดแผงอักษรพระ
ปรมาภิไธย ภายในหองประชุม หรือบริเวณพิธีปูพรม ตั้งโตะหมูบูชาหมู ๕ 
หรือ ๗ หรือ ๙ แลวแตสะดวก ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณบนโตะสูงสุด 
หนาพระบรมฉายาลักษณ วางพานธูปเทียนแพ โดยธูปอยูขางบน มีกระทง
ดอกไมพรอมกรวยปด จัดพุมดอกไมสดหรือพุมประดิษฐสีทองและแจกัน
ดอกไมเปนคู ๆ บนโตะใหงดงามพอสมควร โตะหมูบูชานี้จัดวาง ณ ที่ที่
เหมาะสมสะดวกแกการถวายสักการะ จัดโตะวางสมุดลงนามถวายพระพร
พรอมปากกาและเกาอี้สําหรับนั่งลงนาม 
   ๒.๒.๒ พิธีชุมนุมถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัย
มงคล โดยมีประธานนําประกอบพิธี จัดอาคารสถานที่และจัดโตะหมูบูชา โตะ
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ลงนาม ตามแบบในขอ ๒.๒.๑ ควรตั้งโตะหมูบูชาบนเวที ถาจัดในเต็นท ควร
ตั้งโตะหมูบูชาบนยกพื้น จัดใหผูชุมนุมนั่งเกาอี้หรือยืนเปนระเบียบตาม
ตําแหนงหรือตามความเหมาะสม 
   ๒.๒.๓ พิธีที่มีการบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล ถวาย
ราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล จัดอาคารสถานที่และโตะหมูบูชา
พระบรมฉายาลักษณ ตามขอ ๒.๑ ตั้งไวดานหนาตรงกลางแถวผูรวมงาน    
โตะหมูบูชาพระรัตนตรัย  หมู  ๕  หรือ  ๗  หรือ  ๙  ตามสะดวก  โดยตั้ ง
พระพุทธรูปไวบนโตะกลางสูงสุด ประดับพุมและแจกันดอกไมเปนคู วางเชิง
เทียนปกเทียน ๑ คู กลางเชิงเทียนตั้งกระถางธูป มีที่กราบพระรัตนตรัย โตะหมู
บูชานี้ตั้งไวตนอาสนสงฆสําหรับพระสงฆ ๙ หรือ ๑๐ รูป จัดไวดานขาง 
  ๒.๓ ในพิธีอื่น ๆ ที่เปนพิธีเฉลิมพระเกียรติ เชน พิธีปลูกปา พิธีจัด
งานจัดนิทรรศการ พิธีเปดอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เปนตน ควรจัดโตะหมู
บูชาพระบรมฉายาลักษณตามแบบในขอ ๒.๑ คือประดิษฐานพระบรมฉายา
ลักษณบนโตะกลางสูงสุด จัดพุมทองพุมเงิน พุมดอกไม แจกันดอกไม ตั้งพาน
ธูปเทียนแพ และกระทงกรวยดอกไมสดไวตรงกลางหนาพระบรมฉายาลักษณ 
ในตําแหนงที่ประธานในพิธีเอื้อมเปดกรวยถึง ตั้งโตะหมูบูชานี้ไวบนเวทีหรือ
บนยกพื้น 
 ๓. การจัดโตะหมูบูชาสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจา เชน การจัด
โตะหมูบูชาในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป หรืองานพิธีบําเพ็ญกุศล
อุทิศถวายอดีตพระมหากษัตริยพระองคหนึ่งพระองคใด เปนตน นิยมจัดตั้งเปน
โตะหมูบูชาเชนเดียวกับการจัดโตะหมูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแตมี
ขอแตกตางกัน ๒ ประการ คือ 
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  ๓.๑ บนโตะหมูตัวบน คือตัวสูงสุด ตองตั้งพระบรมฉายาลักษณ 
หรือพระบรมสาทิสลักษณ หรือพระบรมรูปไวใหสงางาม เพื่อจะไดรูวาจัดโตะ
หมูบูชาเพื่อบูชารัชกาลใดในอดีต 
  ๓.๒ บนโตะหมูตัวลางสุด จัดตั้งเชิงเทียน ๒ อัน ไมตองใชกระถาง
ธูป เชิงเทียนตนหนึ่งปกธูปไมระกํา ๑ ดอก อีกตนหนึ่งปกเทียน ๑ เลม หรือหาก
จะไมใชเชิงเทียนปกธูปและปกเทียนดังกลาวจะใชตั้งเครื่องทองนอยแทนก็ได  
บนพานเครื่องทองนอยจะมีพานพุมดอกไมเล็ก ๆ ๓ พุม และมีเชิงเทียนเล็ก ๆ 
๒ อัน อันหนึ่งปกธูปไมระกํา ๑ ดอก อีกอันหนึ่งปกเทียน ๑ เลม ทั้งนี้สุดแตจะ
มีเครื่องใชอยางใด 
 วิธีตั้งเครื่องทองนอย ใหตั้งหันดานพุมดอกไมเขาดานใน และหันดาน
ธูปเทียนออกดานนอกโดยมีหลักในการตั้งอยูวา จะบูชาใครก็ใหตั้งหันดานพุม
ดอกไมเขาหาผูที่เราจะบูชา สําหรับธูปเทียนที่ตั้งบูชาก็ดีหรือเครื่องทองนอย
ที่ตั้งบูชาก็ดี ไมตองจุดบูชา เวนแตจะไดประกอบพิธีพิเศษโดยเฉพาะ เชน      
จะกระทําพิธีสดับปกรณ (บังสุกุล) หรือจะกระทําพิธีบวงสรวงพระวิญญาณจึง
จะจุดเพื่อการนั้น 

ตัวอยางการจัดโตะหมูบูชาสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจา 
 แบบพานพุมดอกไม 
 
 
 
 

แบบหมู ๕ 
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แบบหมู ๗ 
(อาจใชแจกันแทนพานพุมได) 

 

 แบบใชเครื่องทองนอย (ใชโตะ ๒ ตัว ซึ่งมีขนาดเล็กกวากันพอสมควร 
สําหรับวางซอนกันพรอมปูผาขาว) 
 
 
 
 
 
 

 
 การจัดโตะหมูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและการจัดโตะหมูบูชา
สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจา ไดกลาวเฉพาะวิธีจัดตั้งดวยโตะหมู ๕ หมู 
๗ หรือหมู ๙ เทานั้น ซึ่งในปจจุบันนี้พอจะหาไดในที่ทั่วไป แตในทางปฏิบัติ
หากไมสามารถจะหาโตะหมูบูชาดังกลาวได จะใชโตะเล็กสองตัว ตัวหนึ่งใหญ
กวาหนอย อีกตัวเล็กกวาหนอย ตั้งซอนกันสองตัว โดยเอาตัวเล็กตั้งไวบนกใ็ชได 
สําหรับเครื่องประดับ เชน พานพุมดอกไมหรือแจกันดอกไม ก็ลดจํานวนลง ให
พอเหมาะกับโตะที่จะจัด แตสิ่งที่จะขาดมิได  คือถาเปนการจัดโตะบูชา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตองจัดธูปเทียนแพ และกระทงกรวยดอกไมสด  
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ถาเปนการจัดโตะบูชาสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจา ตองจัดเชิงเทียนปก
ธูปไมระกําและปกเทียนหรือเครื่องทองนอยอยางใดอยางหนึ่ง 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๙๐ ลง ๘ มิ.ย.๓๑ 
แจงมายัง กห. เรื่องการจัดโตะหมูบูชาในงานพิธีตาง ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไดใหกรมการศาสนาและสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
ตรวจสอบและนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ เมื่อ ๗ มิ.ย.๓๑แลว และ กห.ไดสั่ง
การเมื่อ ๑๓ มิ.ย.๓๑ ใหสวนราชการตาง ๆ ทราบและถือปฏิบัติตามแนวทาง 
ดังนี้ 
 ๑. การจัดโตะหมูบูชาเพื่อการบําเพ็ญกุศลทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับพิธีสงฆ 
  ๑.๑ จะตองตั้งพระพุทธรูปไวที่โตะหมูตัวสูงตรงกลางเปนหลักสําคัญ 
ถามีนิมนตพระสงฆตองตั้งไวตนอาสนสงฆที่พระสงฆทานนั่งเปนองคประธาน 
  ๑.๒ ถาเปนงานของทางราชการซึ่งมีระเบียบวางไว ตองตั้งธงชาติไทย
ไวที่ขางโตะหมูดานขวา คือดานที่หันหนาออกของพระพุทธรูป หรือดานซายมือ
ของผูที่จะเคารพพระพุทธรูป และเชิญพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวตั้งประดิษฐานไวดานซายของโตะหมูคูกับธงชาติไทย 
  ๑.๓ การบําเพ็ญกุศลของทางราชการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จพระราชดําเนิน หรือโปรดเกลาฯ  ใหผูแทนพระองคมาในงาน   ไมตองตั้ง
ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณที่โตะหมู 
 ๒. การจัดโตะหมูบูชาเพื่อเปนเครื่องถวายสักการะเคารพพระมหากษัตริย 
  ๒.๑ ไมตองประดิษฐานพระพุทธรูป แตประดิษฐานพระบรมฉายา
ลักษณ หรือทําเปนพุมดอกไมมีอักษรพระปรมาภิไธย ภปร หากไมสามารจัดได  
เพียงมีดอกไมอยางเดียวก็ได โดยประดิษฐานที่โตะหมูตัวสูงตรงกลาง ถดัออกมา
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เปนโตะหมูตัวตํ่าลงมา ตั้งพานธูปเทียนแพและดอกไมกระทงเจิมมีฝากรวย
ครอบวางไวบนธูปเทียนแพ โดยธูปอยูขางบนเทียน 
  ๒.๒ การจัดโดยประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณนี้ไมตองมีธงชาติ 
  ๒.๓ ไมมีการจุดธูป เทียน ธูปและเทียนที่จัดตั้งไวเปนเครื่องประดับ
ของชุดโตะหมูและมีแจกันปกดอกไม หรือพานพุมดอกไมตั้งประดับตามความ
เหมาะสม 
  ๒.๔ การปฏิบัติเพื่อถวายสักการะใหถวายคํานับแลวเปดกรวยที่ครอบ
ปดดอกไมออกแลวถวายคํานับอีกครั้งหนึ่ง 

************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๒๕

พิธีการจดุธูปบูชาสิ่งที่เคารพ 
******** 

 เครื่องสักการะตาง ๆ มี ธูป เทียน ดอกไม เปนตน เปนเครื่องสักการะ
สําหรับไหวบูชาสิ่งที่เคารพ เชน พระรัตนตรัย เทวดา ผี บรรพบุรุษ บิดามารดา 
ครูบาอาจารย เปนตน โดยเฉพาะเครื่องสักการะ คือ ธูป มีขอกําหนดแตกตาง
กันไปตามคุณลักษณะของสิ่งที่เคารพ ซึ่งมีการจุดธูปไหวบูชาดวยจํานวนธูป
ไมเทากัน คือ 
 - ธูป ๑ ดอก  จุดไหวศพบุคคลทั่วไป (กราบครั้งเดียวไมแบมือ) 
 - ธูป ๓ ดอก  จุดบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 

(ความหมายโดยตรงคือ บูชาคุณพระพุทธเจา ๓ ประการ 
ไดแก พระปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ) 
พระธรรมและพระสงฆนับเนื่องอยูในพระรัตนตรัย หากจะ
บูชาพระธรรมหรือพระสงฆ โดยเฉพาะก็ใชธูป ๓ ดอก
เหมือนกันแมศพพระสงฆก็จุดธูป ๓ ดอก (แลวกราบ ๓  ครั้ง) 

 - ธูป ๕ ดอก  จุดบูชาศาลพระภูมิ (ชัยมงคล) ศาลเจาที่ หรือเจาที่กลางแจง 
ศาลเทพารักษตามที่ตาง ๆ เชน ศาลเจาพอเขาใหญ ศาลเจา
แมทับทิม เปนตน รวมเรียกวา อารักขเทวดา (ความหมาย - 
ธูป ๑ ดอก บูชาเฉพาะองคเทวดา ธูป ๔ ดอก บูชาอิทธิฤทธิ์
ของเทวดาที่แผปกคลุมไปทั้ง ๔ ทิศ) 

 - ธูป ๗ ดอก  บูชาแมยานางเรือ  เจาแมนทีและทาวสีทันดร  โดยถือวา 
  แมยานางเรือมีคุณลักษณะเปนเทพยดาประจําเรือที่สามารถ

แลนไปไดทั่ว ๗ คาบสมุทร เจาแมนทีและทาวสีทันดรมี



 พิธีการ-พิธีกรรม ๒๖ 

อยูในทวีปยุโรป 

อยูในทวีปอเมริกาเหนือ 

คุณลักษณะเปนเทพยดาที่สถิตคุมครองรักษาบริ เวณ           
๗ คาบสมุทร (พื้นดินสวนที่ย่ืนออกไปในมหาสมุทรซึ่งมี
น้ําลอมอยูเกือบรอบ ตรงพื้นดินสวนที่ย่ืนออกไปซึ่งเชื่อม
กับแผนดินใหญนั้นมีขนาดตาง ๆ กัน) คือ 

 ๑. คาบสมุทรอินโดจีน (อยูในทวีปเอเซียเปนที่ตั้งประเทศ
พมา ไทย มาลายู กัมพูชา และเวียตนาม อยูระหวาง
มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟค) 

 ๒. คาบสมุทรอาหรับ 
 ๓. คาบสมุทรอินเดีย 
 ๔. คาบสมุทรไอบีเรีย  
 ๕. คาบสมุทรบอลขาน  

 ๖. คาบสมุทรยูคาตาน  
          ๗. คาบสมุทรคาลิฟอรเนียต่ํา 

 - ธูป ๙ ดอก  จุดบูชาพระมหากษัตริยทุกพระองคที่เสด็จสวรรคต เชน 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  เปนตน   และจุดบูชา
พระราชโอรสพระมหากษัตริย ผูทรงคุณอันประเสริฐที่
สิ้นพระชนมแลว เชน พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ 
พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ เปนตน (ความหมาย - ธูป ๑ ดอก บูชาเฉพาะองคทาน 
ธูป ๘ ดอก บูชาบุญฤทธิ์ของพระองคทานที่แผปกคลุมไป
ทั้ง ๘ ทิศ) 

 - ธูป ๑๖ ดอก จุดบูชาพระพรหมที่สถิตอยูในพรหมโลกทั้ง ๑๖ ชั้น 
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 - ธูปหาง  คือธูปเครื่องสังเวย เปนสวนหนึ่งของเครื่องสังเวย สําหรับ
จุดปกที่เครื่องสังเวยจํานวนเทาเครื่องสังเวย เพื่อเปนสื่อ
เชื่อมถวายเครื่องสังเวยทุกชิ้นใหเทวดาไดรับทั่วถึง หากไม
ปกธูปหาง เทวดาก็จะไมรับเครื่องสังเวย  

*********** 
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พิธีการใชพวงมาลา 
********** 

 พวงมาลา คือดอกไมที่ผูกเปนวงสําหรับสักการะศพ และสิ่งที่เปนอนุสรณ
ของปูชนียบุคคลผูลวงลับ 

วาระที่ใช       
 - สักการะศพในโอกาสแรกที่เสียชีวิต (เฉพาะราชวงศ) เชน พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว พระราชทานพวงมาลา วางหนาศพทหารผูเสียชีวิตในการสูรบ ฯลฯ 
 - สักการะวีรชนของชาติในวันสําคัญ เชน กองทัพเรือ จัดพิธีวางพวงมาลา
ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ๑๗ ม.ค. ของทุกป ฯลฯ 
 - สักการะพระบรมรูป พระบรมราชานุสาวรีย พระราชานุสาวรีย พระรูป 
พระอนุสาวรีย อนุสาวรียเนื่องในวันคลายวันสวรรคต สิ้นพระชนม ถึงแก
อนิจกรรม  เชน พิธีวางพวงมาลา ในวันปยมหาราช ของทุกป ฯลฯ 
 - สักการะพระบรมรูป พระบรมราชานุสาวรีย พระราชานุสาวรีย พระรูป 
พระอนุสาวรีย อนุสาวรีย เนื่องในโอกาสพิเศษ เชน ผูนําประเทศไปเยือน
ประเทศตาง ๆ หรือผูนําหนวยไปเยี่ยมหนวยตาง ๆ ฯลฯ 

------------ 
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  พิธีการใชพานพุม 
******** 

 

      
              พานพุมทอง – เงิน                       พานพุมดอกไม 
 
 พานพุม  คือพานจัดใสดอกไม เปนพุมทรงขาวบิณฑ สําหรับสักการะ
พระพุทธรูปและสิ่งที่เปนอนุสรณของปูชนียบุคคล มี ๒ ชนิด คือ 
 ๑. พานพุมทอง พานพุมเงิน (ตาดสีทอง สีเงิน) จัดเปนคู 
 ๒. พานพุมดอกไม (สด/แหง) จัดเปนพุมเดียว หรือหลายพุม 

วาระที่ใช                  
 - สักการะพระพุทธรูป พระบรมรูป พระบรมราชานุสาวรีย พระราชานุสาวรีย 
พระรูป พระอนุสาวรีย อนุสาวรีย ทั้งแบบตั้งประจําและชั่วคราว 
 - สักการะพระบรมฉายาลักษณ พระฉายาลักษณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    
วันประสูติ 
          - สักการะพระบรมรูป พระบรมราชานุสาวรีย เนื่องในวันสําคัญของชาติ เชน 
วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ๒๘ ธันวาคม วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ  ๖ เมษายน ฯลฯ 
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          - สักการะพระบรมรูป พระบรมราชานสุาวรีย พระราชานุสาวรีย พระรูป 
พระอนุสาวรีย อนุสาวรีย เนื่องในโอกาสตาง  ๆเชน บุคคลหรือคณะบุคคลเยี่ยมหนวย 
พิธีเปดงานสมโภช นิทรรศการ มหกรรมตาง ๆ ฯลฯ 
   หมายเหตุ  - พานพุมทอง พานพุมเงิน ใชเปนคูตั้งขวา-ซาย (ทองตั้งขวา เงิน
ตั้งซาย) ของสิ่งที่เคารพ  
   - พานพุมเดียว ตั้งตรงกลางของสิ่งที่เคารพ 
  - พานพุมหลายพุม ตั้งประดับโตะหมูบูชาของสิ่งที่เคารพ 

------------ 
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พิธีการใชธูปเทียนแพกรวยดอกไม 
*********** 

 

 
ธูปเทียนแพกรวยดอกไม 

 
 ธูปเทียนแพกรวยดอกไม เปนเครื่องสักการะชนิดหนึ่ง ใชสําหรับสักการะ
พระสงฆ ราชวงศ และผูที่เคารพนับถือ 
 ๑. ประกอบดวย 
  - ธูปไมระกําเรียงซอนกันเปน ๒ ชั้น  ชั้นละ ๕ ดอก  รวมเปน ๑๐ ดอก 
วางนอนเรียงกันบนเทียน                                                                                                         
  - เทียนเรียงซอนกันเปน ๒ ชั้น  ชั้นละ ๕ เลม รวมเปน ๑๐ เลม วาง
นอนเรียงกันใตธูปไมระกํา 
  - กรวยดอกไม ๑ ชุด วางบนธูปเทียนแพ (ขณะที่ใชตองเปดฝากรวยออก) 
  - พวงมาลัย ๑ พวง วางบนธูปเทียนแพ (กรณีที่ไมใชกรวยดอกไม) 
 ๒. วาระที่ใช  
 - พระสงฆทําวัตรอุปชฌายอาจารยในชวงเขาพรรษาใหม ๆ 
 - พระสงฆหรือฆราวาส สักการะพระเถระหรือผูที่เคารพนับถือ เนื่องใน
โอกาสพิเศษ เชน วันรับพระราชทานสมณศักดิ์ วันคลายวันเกิด ฯลฯ 
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 - สักการะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และราชวงศในคราวเขาเฝา
โอกาสตาง ๆ 
 - สักการะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในคราวที่เสด็จพระราชดําเนินผาน 
 - สักการะพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาส
อันเปนมงคล เชน รับผาพระกฐินพระราชทาน รับสิ่งของพระราชทาน ฯลฯ 
 - สักการะพระบรมฉายาลักษณ  พระฉายาลักษณ  เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันประสูติ 
 - สักการะผูใหญเพื่อขอขมาในโอกาสลาอุปสมบท 
 
 หมายเหตุ  ธูปเทียนแพกรวยดอกไมใชสักการะเฉพาะผูที่มีชีวิตอยู 
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  พิธีการใชเครื่องทองนอย 
******** 

 เครื่องทองนอย เปนเครื่องบูชาชนิดหนึ่ง ใชสําหรับบูชาธรรม บูชาศพ หรือ 
บูชาอัฐิ 
  ๑. ประกอบดวย 
   - พุมดอกไมบนกรวย    ๓ พุม 
   - ธูปไมระกําบนเชิง      ๑ ดอก     ตั้งอยูบนพานปากเรียบใบเดียว 
   - เทียนบนเชิง               ๑ เลม 
  ๒. วาระที่ใช 
   - การทรงธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

- บูชาพระธาตุ 
 - บูชาพระบรมศพ พระบรมอัฐิ พระบรมรูป และพระบรมฉายา
ลักษณ    (ในรัชกาลกอน) พระศพ พระอัฐิ พระรูป และพระฉายาลักษณ (ผู
ถึงชีพิตักษัย) 
 - บูชาศพ  
 - ใหศพบูชาธรรม 
 - นําขบวนแหศพเวียนเมรุ 
 หมายเหตุ  
  - ไมใชบูชาพระพทุธรูป 
 - ใชบูชาเฉพาะผูที่เสียชีวิตแลว (พระสงฆ ราชวงศ และผูมีเกียรติ) 
 - ถาจุดบูชาศพ หนัพุมกรวยดอกไมเขาหาศพ 
 - ถาจะใหศพบูชาธรรมกรณมีีเทศนหนาศพ หนัพุมกรวยดอกไมไป
ทางพระเทศน 
 - ตั้งเชิงธูปไวขวา เชิงเทียนไวซาย ของสิ่งที่เคารพ 
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 - เวลาจุด ตองจุดธูปกอน 

  
เครื่องทองนอย บูชาศพ  

(หันกรวยเขาหาศพ) 
 

  
เครื่องทองนอย ศพบูชาธรรม 
(หันกรวยไปทางพระเทศน) 
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  พิธีการใชภูษาโยง และรองโยง 

********** 
 

       
                      ภูษาโยง                                      รองโยง 
 
 ๑. ความหมาย  ภูษาโยง คือแถบผาที่ใชสําหรับสดับปกรณหรือบังสุกุลศพ 
แทนการใชสายสิญจน ลักษณะของภูษาโยง ทําดวยผาตาดสีทองหรือสีเงินมี
ความกวางหลายขนาด เชน กวาง ๓,  ๔ หรือ ๕ นิ้ว ฯลฯ สวนความยาวสุดแต
ความตองการใช เชน ยาว ๑๐,  ๑๒ หรือ ๑๕ เมตร เปนตน 
 ๒. การใช  
  - ถาเปนศพเจานายตั้งแตชั้นหมอมเจาหรือเทียบเทาขึ้นไป เมื่อจะใช
ภูษาโยงตองมีแถบผาขาวซึ่งมีขนาดกวางกวาภูษาโยงเล็กนอย  เรียกวา        
“รองโยง” ปูลาดเสียชั้นหนึ่งกอนแลวจึงทอดภูษาโยงไปตามรองโยงนั้น 
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  - ถาเปนศพที่มีศักดิ์ต่ํากวาชั้นหมอมเจาลงมาไมตองใชรองโยง ให
ทอดภูษาโยงไปตามพื้นอาสนสงฆ เชนเดียวกับการใชสายสิญจน 
 ๓. การเชื่อมตอภูษาโยง แยกไดเปน ๒ พิธี คือพิธีราษฎรกับพิธีหลวง 
  - พิธีราษฎร  คือพิธีศพที่เอกชนจัดขึ้นตามวัดทั่วไปหรือที่บานของผู
ถึงแกกรรมเอง นิยมตอภูษาโยงไวลวงหนา คือนําสายสิญจนหรือสายแถบซึ่ง
โยงไวที่หีบศพ มาเชื่อมตอกับภูษาโยงที่จะใชทอดผาบังสุกุลใหเรียบรอยกอน
เริ่มพิธี 
  - พิธีหลวง  คือพิธีศพที่อยูในพระบรมราชานุเคราะหซึ่งจัดพิธีขึ้น     
ณ สถานที่ใด ๆ ก็ตามจะมีภูษาโยง ๒ สาย คือ สายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศศพ
เบื้องบนลาดตรงลงมาเบื้องลางดานหนาแลวพักสวนที่เหลือวางไวบนพาน
ตั้งอยูที่หนาที่บูชาศพ สายนี้เรียกวาสายหนึ่ง อีกสายหนึ่งพับวางไวบนพาน
ตั้งอยูที่หนาโตะหมูบูชาบนอาสนสงฆ สายนี้เรียกกวาสายสอง 
  เมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ ใหทอดภูษาโยงสายสองไปบนอาสนสงฆ
แลวไปเคารพศพดวยการโคงคํานับหรือนอมไหว (สวนมากนิยมโคงคํานับ) 
ตอจากนั้นนําภูษาโยงสายหนึ่งมาตอกับสายสองที่หนาโตะหมูบูชาเรียบรอยแลว
จึงเชิญเจาภาพทอดผา เมื่อพระสงฆสดับปกรณเสร็จใหรีบเก็บภูษาโยงทันที 
  วิธีเช่ือมตอภูษาโยงกอน/หลัง 
  - ถาผูทอดผาบังสุกุล มีฐานันดรศักดิ์สูงกวาผูตายใหเชื่อมตอภูษาโยง
กอนทอดผาบังสุกุล 
  - ถาผูทอดผาบังสุกุลมีฐานันดรศักดิ์ต่ํากวาผูตายใหเชื่อมตอภูษาโยง
หลังทอดผาบังสุกุล 

-------------------- 
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 พิธีตั้งศาลพระภูมิ 

******** 
 ตามธรรมเนียมไทย ศาลพระภูมิยอมมีอยูแทบทุกบาน โดยบาน ๑ หลัง 
ก็มีศาลพระภูมิ ๑ ที่ บางแหงที่เปนหมูบาน ซึ่งมีหลายสิบหลายรอยหลังคาเรือน 
อาจจะไมมีศาลพระภูมิทุกหลังคาเรือน เนื่องจากไมมีสถานที่จะสรางศาลพระภูมิ
ที่เหมาะสม  ก็ใชศาลพระภูมิประจําหมูบานรวมกัน ที่นิยมเรียก “ศาลเจาปู” ได 
 มีความเชื่อถือวา การบูชาพระภูมิเปนการดี เพื่อเปนที่ชวยปองกันภัยพิบัติ
นานาประการ กําจัดภูตผีปศาจที่จะมาเบียดเบียน พรอมทั้งปองกันสิ่งอัปมงคล
ทั้งปวง ใหเกิดความสุขสงบรมเย็น เจริญรุงเรืองแกเจาของบานหรือหมูบานนั้น ๆ 
ดวยเหตุนี้  คนไทยจึงนับถือพระภูมิดวยการสักการบูชาเปนประจํา โดยไม
กระทําการใด ๆ ที่แสดงถึงขาดความเคารพ เชน เอาอะไรไปพิงหรือปาศาลพระภูมิ 
เอาของปฏิกูลไปเทไว ณ บริเวณศาลพระภูมิ เปนตน   

ประวัติพระภูมิ 
 ตามตํานาน “นารายณสิบปาง” กลาวไววา  ในอดีตกาลโนน พระเจา
ทศราชผูครองกรุงพาลี (สมเด็จพระมหาธีรราชเจาทรงสันนิษฐานวา กรุงพาลี คือ
กรุงพาราณสี เพราะเดิมกรุงพาราณสีมีนามวา กรุงภาศี) ทรงมีพระมเหสีทรง
นามวา พระนางสันทาทุกข และทรงมีพระราชโอรส ๙ พระองค คือพระชัยมงคล        
พระนครราช พระเทเพน พระชัยสพ พระคนธรรพ พระธรรมโหรา พระวัยทัต 
พระธรรมิกราช และพระทาษธารา 
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 เมื่อพระราชโอรสเจริญวัยแลว พระเจากรุงพาลี ทรงมอบใหพระราชโอรส
ไปครอบครองภูมิสถานตาง ๆ  คือ 
 ๑. พระชัยมงคล  ครอบครองดูแลเคหสถาน บานเรือน โรงรานตาง ๆ  
 ๒. พระนครราช  ครอบครองดูแลประตู ปอมคาย บันได หอรบ 
 ๓. พระเทเพน  ครอบครองดูแลคอกสัตวตาง ๆ 
 ๔. พระชัยสพ ครอบครองดูแลคลังเสบียง ยุง ฉาง 
 ๕. พระคนธรรพ ครอบครองดูแลโรงพิธีการแตงงานและเรือนหอ 
 ๖. พระธรรมโหรา ครอบครองดูแลภูเขา ปา นา ทองทุง 
 ๗. พระวัยทัต ครอบครองดูแลวัดวาอาราม ปูชนียสถาน 
 ๘. พระธรรมิกราช  ครอบครองดูแลพืชพันธุธัญญาหาร อุทยาน สวนตาง ๆ  
 ๙. พระทาษธารา ครอบครองดูแลหวย หนอง คลอง บึง  แมน้ํา ลําธาร 
 ครั้งนั้น พระเจากรุงพาลีทรงประพฤติผิดขัตติยราชประเพณีไมตั้งอยูใน
ทศพิธราชธรรม มีความโลภเห็นแกไดสิ่งตาง ๆ ไมมีที่สิ้นสุด เที่ยวคดโกง
เบียดเบียนประชาชนใหไดรับความเดือดรอนกันไปทั่วทุกมุมเมือง ไมเพียง
เทานั้น ยังสนับสนุนใหพระราชโอรสทั้ง ๙ พระองค กระทําการหยาบชาเยี่ยง
พระองคดวย ตอมาเรื่องดังกลาวรูไปถึงพระนารายณ ดวยความสงสารประชาชน 
และคิดที่จะลงโทษ หรือดัดสันดานพระเจากรุงพาลีใหกลับประพฤติตนใหดี
เสียใหม พระนารายณจึงปลอมแปลงรูปเปนพราหมณผูทรงศีล เหาะตรงลง
มายังกรุงพาลีแลวเขาเฝาพระเจาทศราชตามเจตนาที่ตั้งไว 
 สวนพระเจาทศราชและพระนางสันทาทุกข เมื่อเห็นพราหมณเขามาเฝา
ก็มีความยินดี โดยมิไดรูกลของพระนารายณ จึงทักทายปราศรัยดวยไมตรี ฝาย
พราหมณปลอมไดโอกาส จึงกราบทูลขอที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยบําเพ็ญตบะ
จากพระเจาทศราช ๓ กาว พระเจาทศราชมิไดคิดการณไกลและมิไดระแวง
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อะไร จึงตอบตกลงอนุญาตใหกับพราหมณนั้น เมื่อไดโอกาสพราหมณจําแลงก็
ขอใหพระเจาทศราชหลั่งน้ําอุทกธารา เพื่อใหเปนสิทธิ์ขาดตามพระดํารัส        
พระเจาทศราชก็มิไดขัดของแตประการใด 
 เมื่อหลั่งน้ําอุทกธาราใหเปนที่เรียบรอยแลว พระนารายณพราหมณจึง
กลับกลายรางเปนพระนารายณเหมือนเดิม ใชอภินิหารของพระองคทําการกาว
ยางลงไปบนผืนแผนดินของกรุงพาลีไดเพียง ๒ กาวเทานั้นก็สุดสิ้นเขตพระธรณี
ของกรุงพาลี พระเจาทศราชเห็นดังนั้นก็ทรงตกตะลึงและทรงเสียพระทัยอยางมาก 
ที่รูเทาไมถึงการณเสียรูหลงกลพระนารายณ ตัวสั่นงันงกกมลงกราบไหวทูลขอวา 
จงอยาขับไลพระองคไปจากที่นี่เลย ขอเพียงใหมีที่อยูที่อาศัยบางเทาที่พระนารายณ
จะทรงเมตตา แตถึงจะออนวอนอยางไรก็ไรผล พระนารายณไมฟงเสียง เพราะ
ตองการจะสอนใหรู ถึงบาปบุญ คุณโทษ และจะไดสํานึกผิดที่ตนไดกระทํา
บาปหยาบชาไวมาก จึงขับไลเนรเทศพระเจาทศราชพรอมครอบครัวทั้งหมดให
ออกไปอยูนอกเขตปาหิมพานตอยางแสนทรมานเปนที่สุด ไมมีขาวจะกิน ไมมีผา
จะนุงหม ไมมียาจะรักษาโรค ไมมีแมแตที่จะซุกหัวนอน 
 เมื่อพระเจาทศราชพรอมดวยบริวารไดรับความลําบากยากแคนแสนสาหัส
เชนนั้น จึงเกิดความสํานึกผิดและเสียใจในการกระทําของพวกตนอยางมาก  
อีกทั้งประสบกับความทุกขยากที่ถูกเนรเทศออกจากกรุงพาลีไปอยูนอกเขตปา
หิมพานต จึงพากันขึ้นไปเฝาองคพระนารายณ โดยกราบทูลวาตนไดสํานึกใน
ความผิดแลว จึงขอประทานอภัยโทษ ขอที่ดินกลับคืนเพื่อใหมีที่อยูอาศัยดวยเถิด 
และตอจากนี้ไปก็จะตั้งอยูในศีลในธรรมไมทําใหใครไดรับความเดือดรอนอีกแลว 
พรอมทั้งจะชวยเฝาและดูแลรักษาตามสถานที่ตาง ๆ  ใหอยูรมเย็นเปนสุขโดยทั่วกัน 
 พระนารายณเมื่อเห็นสภาพเชนนั้นมีความสงสาร จึงทรงอนุญาตให
กลับมาอยูในกรุงพาลีไดเหมือนอยางเดิม แตจะไมยกแผนดินใหทั้งหมด  ใหปก
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เสาลงดินไดเพียงเสาเดียว แลวก็ตองคอยคุมครองดูแลความเรียบรอย อาคาร
บานเรือน ที่อยูอาศัย และสถานที่ตาง ๆ ใหประชาชนอยูกันอยางมีความรมเย็น
เปนสุขตลอดไป 

ขอกําหนดในการจดัตั้งศาลพระภูม ิ
 ๑. ดิถีสําหรับตั้งศาลพระภูมิ 
     ดิถี คือวันค่ําขึ้นแรมนั่นเอง มี ๒ อยาง คือดิถีนครอยางหนึ่ง  ดิถีย่ี
อยางหนึ่ง ดิถีนคร คือวันขึ้น ๒, ๔, ๖, ๙, ๑๑ ค่ํา (วันแรมก็เปนค่ําอยางขางขึ้น
เหมือนกัน) ทานกําหนดใหเปนวันทําการตั้งศาลพระภูมิได นอกจากที่กลาวนี้
เปนดิถีย่ีทั้งสิ้น เปนวันที่ทานหามทําการตั้งศาลพระภูมิ 
 ๒. ฤกษที่ทําการตั้งศาลพระภูมิ ฤกษที่ดีนั้นทานกําหนดไว ๔ ฤกษ คือ 
  - ภูมิปาโลฤกษ (ผูรักษาแผนดิน เปนฤกษของพระภูมิโดยเฉพาะ)   
  - มหัทธโนฤกษ (คฤหบดี ผูมั่งคั่ง)   
  - เทวีฤกษ (นางพระยา เสนหนิยม)   
  - ราชาฤกษ (ผูย่ิงใหญ สูงสง)   
 ๓. วันที่หามตั้งศาลพระภูมิประจําเดือน 

เดือน หามตั้งศาล วัน 
๑, ๕, ๙ ” วันพฤหัสบดี และวันเสาร 
๒, ๖, ๑๐ ” วันพุธ และวันศุกร 
๓, ๗, ๑๑ ” วันอังคาร 
๔, ๘, ๑๒ ” วันจันทร 

 วันที่หามทําการตั้งศาลพระภูมิยังไมเพียงพอ  ควรจะตองตรวจดูกาลโยค 
ประจําปของปที่จะทําการตั้งศาลพระภูมินั้นอีกดวย 
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 ๔. ลักษณะนิยมการตั้งศาลพระภูมิ 
  ๔.๑ สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ หามมิใหเงาบานทับศาลพระภูมิหรือเงา
ศาลพระภูมิทับบาน 
  ๔.๒ ทิศทางเจว็ด (รูปเทพารักษ) หามมิใหหันหนาเจว็ดตรงตอประตู
เขาบาน เพราะถาหันไปทางนั้น เวลาพระภูมินอนหันศีรษะออกไปทางประตู 
คือเอาศีรษะทอดไปตามทิศที่เจว็ดหันหนาไป เอาเทาเขามาในศาล เมื่อเจาของบาน
หรือคนอื่น ๆ เดินเขาออกทางประตูยอมเหยียบศีรษะพระภูมิ 
  ๔.๓ หนาศาล ตองหันไปตามทิศตาง ๆ ดังนี้ 
  - ตั้งศาลพระภูมิบานผูมียศฐาบรรดาศักดิ์ ราชสกุล ตองหันหนาศาล
ไปทางทิศอุดร (เหนือ) 
   - ตั้งศาลพระภูมิบานคฤหบดี เศรษฐี พอคาพาณิชย ตองหันหนาศาล
ไปทางทิศทักษิณ (ใต) 
   - ตั้งศาลพระภูมินา ทุง ลาน ตองหันหนาศาลไปทางทิศประจิม 
(ตะวันตก) 
   - ตั้งศาลพระภูมิวัด ปูชนียวัตถุ สาธารณสถาน ตองหันหนาศาล
ไปทางทิศบูรพา (ตะวันออก) 
 อนึ่ง บางทานนิยมกันในปจจุบันวา บานคนสามัญ หนาศาลหันไปทาง
ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และทิศอาคเนย (ตะวันออกเฉียงใต) ทิศใดทิศหนึ่ง
เทานั้น 
 ๕. เครื่องประดับศาลพระภูมิ 
  ๕.๑ เจว็ด (รูปเทพารักษ)  ๑  องค 
  ๕.๒ ฉัตรทอง ฉัตรเงิน  ๑  คู 
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  ๕.๓ แจกันประดับดอกไม  ๑  คู 
  ๕.๔ กระถางธูป และเชิงเทียน  ๑  ชุด 
  ๕.๕ มานประดับหนาศาล  ๑  ผืน 
  ๕.๖ ตุกตาชาย ๑ คู  ตุกตาหญิง  ๑ คู 
  ๕.๗ ชาง ๑ คู  มา  ๑ คู 
  ๕.๘ ละครยก  ๒ โรง 
  ๕.๙ โตะพรอมปูผาขาวขนาดพอวางเครื่องประดับศาลไดหมด 
 ๖. เครื่องสักการะและสังเวยศาลพระภูมิ 
  ๖.๑ ขันน้ํามนต ใสน้ําสะอาด ใบทอง ใบนาก ใบเงิน อยางละ ๓ ใบ 
  ๖.๒ กระแจะเจิม แปงหอม น้ําอบไทย ๑ ชุด 
  ๖.๓ เทียนน้ํามนต ใชเทียนขี้ผ้ึงหนัก ๔ บาท ไส  ๑๒ เสน 
  ๖.๔ ธูปเทียนรายประจําทิศ (ธูป ๘ ดอก เทียน ๘ เลม) ใชเทียนขี้ผ้ึง
หนัก ๑ บาท ไส ๑๒ เสน 
  ๖.๕ ธูปเทียนพิเศษสําหรับเจาหนาที่/พราหมณและเจาของบานบูชา
พอสมควร 
  ๖.๖ ขาวตอก + ดอกไม ๑ พาน 
  ๖.๗ งาสุกและถั่วสุก อยางละ ๑ ถวย 
  ๖.๘ งาดิบ ถั่วดิบ อยางละ ๑ ถวย 
  ๖.๙ บายศรีปากชาม  ๑ คู 
  ๖.๑๐ หัวหมูเครื่องครบ  ๑ หัว 
  ๖.๑๑ เปด ๑ ตัว 
  ๖.๑๒ ไก  ๑ ตัว 
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  ๖.๑๓ ปลาชอนนึ่ง  ๑ ตัว 
  ๖.๑๔ ปู  ๑ จาน 
  ๖.๑๕ กุง  ๑ จาน 
  ๖.๑๖ ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ถวยฟู อยางละ ๑ จาน 
  ๖.๑๗ ขนมตมแดง ขนมตมขาว อยางละ ๑ จาน 
  ๖.๑๘ แกงบวดฟกทอง หรือมันเทศ  ๑ ถวย 
  ๖.๑๙ เผือกตม มันตม อยางละ ๑ จาน 
  ๖.๒๐ กลวยน้ําวา  ๒ หวี 
  ๖.๒๑ มะพราวออน  ๒ ผล 
  ๖.๒๒ ออย ๑ จาน (ใชออย ๔ ทอน ทอนละ ๑ คืบ ควั่นรอบ ๆ เปน
ขอ ๆ อยาใหขาดจากกัน) 
  ๖.๒๓ เนยและนมขน อยางละ  ๑ ถวย 
  ๖.๒๔ หมากพลูบุหรี่  ๑ พาน 
  ๖.๒๕ น้ําชา  ๑ แกว 
  ๖.๒๖ จาน + ชอน  ๑ ชุด 
  ๖.๒๗ กระถางธูป เชิงเทียน  ๑ ชุด 
  ๖.๒๘ โตะพรอมปูผาขาวขนาดพอวางเครื่องสักการะและสังเวยไดหมด 

วิธีปฏิบัตใินการตั้งศาลพระภูมิ 
 ๑. ปรับพื้นดิน กอนจะถึงวันยกศาลพระภูมิ ใหเตรียมการปรับพื้นที่ให
เรียบรอย พูนดินใหสูงกวาธรรมดา จะกวางยาวเทาไรตามความประสงค     
ปรับพื้นใหแนนและใหสะอาด ไมมีสิ่งสกปรกอันเปนที่นารังเกียจ 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๔๔ 

 ๒. ขุดหลุม การขุดหลุมเสาพระภูมินั้นใหกะระยะหลุมเสาอยูกึ่งกลาง
พื้นที่ดินที่เตรียมไว ครั้นไดเวลาเจาหนาที่/พราหมณก็จุดธูปเทียนรายทั้ง ๘ ทิศ 
เริ่มทําน้ํามนตธรณีสาร เสร็จแลว เอาน้ํามนตลูบหนาเสยผมของตนแลว
ประพรมทั่วบริเวณเนินดินที่พูนเตรียมไวนั้น เอาเสียมมากระทุงหรือขุดดินพอ
เปนพิธี ๓ ที โดยใหภาวนาคาถากํากับวา “สะมุหะคะติ สะมุหะคะตา สะมุหะ
เสนา สะมุหะเนยยะ ยะลุย ยะหลุด ยะถอนออกมา เอสา ญัตติ นะมะพะทะ    
ปะติสิทธิ พุทธัง ปจจักขามิ ธัมมัง ปจจักขามิ สังฆัง ปจจักขามิ” ตอแตนั้นให
เปนหนาที่ของคนขุดจะเปนใครก็ได 
 ๓. สิ่งของมงคลใสในหลุม เมื่อขุดหลุมเสร็จแลว กอนจะปกเสาใหใส
สิ่งของอันเปนมงคลตาง ๆ ไวกนหลุม ดังนี้ 
  ๓.๑  เหรียญทอง เหรียญเงิน อยางละ  ๙  เหรียญ 
  ๓.๒ ใบทอง ใบนาก ใบเงิน  อยางละ  ๙  ใบ 
  ๓.๓ ใบมะยม ๙  ใบ 
  ๓.๔ ดอกดาวเรือง ๙ ดอก 
  ๓.๕ ดอกโปยเซียน ๙  ดอก 
  ๓.๖ ดอกบานไมรูโรย ๙  ดอก 
  ๓.๗ ดอกพุทธรักษา ๙  ดอก 
 ๔. กรณีมีศาลพระภูมิเกา ใหดําเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ กระทําพิธีถอนศาลพระภูมิเกาโดยใหนําดอกไมธูปเทียนมาจุด
ที่ศาลเกาแลวสาธยายคาถา ดังนี้ 

ตั้งนะโม ๓ จบ 
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 โอม ! พระชัยมงคลภูมิเทวา พระธรณีกรุงพาลี วิปสสิสสะ นะมัตถุ          
จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต สิขิสสะป นะมัตถุ สัพพะภูตานุกัมปโน สะมุหะคะติ  
สะมุหะคะตัง พัทธะเสมายัง เอวัง  เอหิ  นะ  เคลื่อน  โม  ถอน  พุท  คลอน             
ธา เคลื่อน ยะ เลื่อน หลุดลอย ดวย นะโมพุทธายะ 
 แลวกลาวเปนภาษาไทยวา 
 “ขาพเจาไดทําการตั้งศาลใหใหมแลว โดยศาลเกาชํารุดทรุดโทรมไป     
ในกาลครั้งนี้ ขออัญเชิญพระชัยมงคลภูมิเทวาเสด็จไปประทับที่ศาลหลังใหม 
และไดโปรดอนุโมทนาดลบันดาลใหพิธีการตั้งศาลใหมสําเร็จเรียบรอยดวยดีเถิด” 
 จบภาษาไทยแลว ก็ใหสวดคาถาบาลีดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง ตอจากนั้นก็
ใหนําน้ํามาปลุกเสกทําเปนน้ํามนตดวยคาถาดังตอไปนี้อีกวาระหนึ่ง ซึ่งเปน
คาถาปราบภูตผีปศาจยักษมาร ถอนคุณไสย สิ่งอาเพศ อาถรรพณ สิ่งไมดีเปน
อัปมงคลทุกประการใหอันตรธานไปจากพื้นที่ พื้นบาน ใหเจาของบานไดอยู
เย็นเปนสุขตลอดไป 

คาถาทาํน้ํามนตถอนศาลเกา 
(โดยใชเทียนปกปากขัน) 

ตั้งนะโม ๓ จบ 
พระคาถาที่ ๑ 

 ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ  ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข  
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง  พุทธัง นะมัสสามิ สุวัตถิ โหตุ 
 ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ  ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข  
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง  ธัมมัง นะมัสสามิ สุวัตถิ โหตุ  
 ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ  ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข  
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง  สังฆัง นะมัสสามิ สุวัตถิ โหตุ 
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พระคาถาที่ ๒ 
  ยัสสานุภาวะโต ยักขา  เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง 
 ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต 
 สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปง กิญจิ นะ ปสสะติ 
 เอวะมาทิคุณูเปตัง  ปะริตตันตัมภะณามะ เห 

พระคาถาที่ ๓ 
 อังการะพินทุนาถัง อุปปนนัง สะหะพรัหมะ อะทิคะโต ปญจะมัง         
ทิสวานัง นะโมพุทธายะ วันทะนัง นะโม นะมะ สิโรเม พุทธะเทวัญจะ              
นะลาเต จะ พรัหมเทวะตา หะทะยัง นะรายะกัญเจวะ เทวะหัตถะ ปะระเม            
สุระปาเท วิสสะนุเจวะ สัพพะกัมมัง ปะสิทธิ เต สัพพะพุทธานุภาเวนะ 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต 

พระคาถาที่ ๔ 
  สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ  ทะวาทะสัญจะ สะหัสสะเก 
 ปญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง 
 เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง 
 นะมะการานุภาเวนะ  หันตะวา สัพเพ อุปททะเว 
 อะเนกา อันตะรายาป วินัสสันตุ อะเสสะโต 
  สัมพุทเธ ปญจะปญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก 
 ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง 
 เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง 
 นะมะการานุภาเวนะ  หันตะวา สัพเพ อุปททะเว 
 อะเนกา อันตะรายาป วินัสสันตุ อะเสสะโต 
   สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก 
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 วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง 
 เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง 
 นะมะการานุภาเวนะ  หันตะวา สัพเพ อุปททะเว 
 อะเนกา อันตะรายาป วินัสสันตุ อะเสสะโต 

------------ 
 เมื่อทําน้ํามนตสวดถอนศาลเกา  น้ํามนตธรณีสาร  น้ํามนตสัพพอันตรายาจะ
วินาสเมนตุ เสร็จแลวก็ใหประพรมไปใหทั่วบริเวณที่ตั้งศาลเกาทันที แลวก็
นําไปประพรมที่ตั้งศาลใหมดวย 
  ๔.๒ ประพรมน้ํามนตที่ตั้งศาลใหม ขณะประพรมที่ตั้งศาลใหม      
ใหภาวนาวา สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ 
สุ ยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ  ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง  วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง              
ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง  ปะณิธี เต  ปะทักขิณา  ปะทักขิณานิ  กัตวานะ 
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ 
   - ใหปลุกเสกน้ํามนต (เพิ่ม) ดวยมงคลจักรวาลนอย “สัพพะ
พุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง 
ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ฯลฯ เสร็จแลวใหเอารูปเจว็ดหรือรูปเทพารักษ
จากพานมาทําพิธีเจิม ลงยันต หรือทําพิธีปลุกเสกดวยพระคาถา 
   - เมื่อเสร็จจากการเขียนยันต หรือเจิมหรือปลุกเสกรูปเจว็ดแลว 
ก็ใหถือรูปเจว็ดหันหนาไปทางศาลพระภูมิ 
 ๕. อัญเชิญเจว็ดขึ้นศาล ผูตั้งศาลและเจาของบานนํารูปเจว็ดเดินเวียนขวา 
๓ รอบ ขณะเดินเวียนศาลพระภูมิ ใหผูตั้งศาลกลาวคําภาวนาดัง ๆ พอไดยินกันทั่ว 
ดังนี้ 
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  “โอม ! พระชัยมงคล ชัยยะมังคะลัง ภุมมะเทวา พระธรณีกรุงพาลี   
ตังเปยยะปะริวารายะ เอหิ สะถายะ สุขะสัมปตติ สัพพะทา” 
  - เมื่อเวียนศาลครบ ๓ รอบแลว ใหมายืนหนาศาลแลวอัญเชิญรูปเจว็ด
ขึ้นวางบนศาลไดเลย ขณะอัญเชิญรูปเจว็ดขึ้นตั้งบนศาล ใหกลาวพระคาถาวา 
  “สิโร เม พระชัยมงคล ชัยยะมังคะลัง ภุมมะเทวัง สะระณัง คัจฉามิ   
ติฏฐัง วา  นิสินนัง วา สะยัง วา รัตติง วา ทิวัง วา สัพพะทา ตัง รักขันตุ มะหาเทวาติ” 
  - เมื่ออัญเชิญรูปเจว็ดขึ้นวางไวบนศาลเรียบรอยแลว ผูตั้งศาล
ประพรมน้ํามนตอีกครั้งหนึ่ง แลวกลาวโองการเปนภาษาไทยวา 
  “ขาพเจาขออัญเชิญ พระภูมิเทวาชัยมงคล ซึ่งสถิตในภูมิประเทศ 
เขตพระธรณีสถาน อันทานเจาของบานคือ ..................................... ตั้งศาล 
อัญเชิญมาสถิตประดิษฐาน ขอพระภูมิเทวาผูเปนเจาพิทักษรักษา โปรดเสด็จมา
สถิต ณ ศาลนี้ 
  ชวยอนุเคราะหรักษาสรรพสิ่งในเขตปริมณฑล และเคหะสถาน  
โดยทานเจาของบาน คือ ..................................... มีใจภักดีตั้งเครื่องพลีภักษา
สังเวย และบูชาดวยสุคนธชาติมาลาระเบียบของหอม อยางบรรจงตั้งใจเปนพิเศษ 
  ขออัญเชิญพระภูมิเทเวศรวิเศษศรี เสด็จมารับเครื่องบูชาสังเวยอัน
บริสุทธิ์อุดมเลิศ ที่ขาพเจาจัดไวอยางบรรเจิดนอมถวาย ขอพระภูมิเทวาโปรด
กรุณารับดวยความยินดี พรอมกับประสิทธิ์ประสาทสําแดงศักดานุภาพ ปราบปราม 
กําจัดผีภูตพราย สัตวรายเปรตอสุรกาย อมนุษยทั้งหลายและเหลามนุษยกักขฬะ
จัญไร ตลอดถึงแรงอาเพศเหตุอุบาทวใหหลีกลี้ อันตรธานไปจากเคหะสถาน
บานนี้ อีกทั้งอัคคีภัย ราชภัย โจรภัย และอสุนีบาต อยาไดตกตองพองพาน ดวย
อานุภาพอิทธิพระพรชัย แหงพระเจากรุงพาลีและชัยมงคล จงอภิบาลบันดาลดล
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ใหทานเจาของบาน .................................... พรอมลูกหลานญาติมิตรในบานนี้ 
เจริญสุขเจริญศรี สวัสดีวัฒนาสถาพรตลอดไปเทอญ” 
 ๖. วางเครื่องสักการะบนศาล เมื่อกลาวจบแลว ใหเจาของบานเอาชาง 
มา ตุกตา เปนตน ขึ้นวางบนศาล และจุดธูปเทียนบูชา 
  - เมื่อจุดธูปเทียนบูชาเสร็จแลว ผูตั้งศาลออกมายืนหนาศาล เอามือขวา
จับหนาศาล เทาซายยืนอยูกับที่ เทาขวาไขวหางทับที่หัวเขาซายแบบยืนเทาเดียว
แลวสาธยายพระคาถาตอไปนี้ จํานวน ๘ จบ 
 “ยัสสานุสสะระเณนาป อันตะลิกเขป ปาณิโน 
 ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา 
 สัพพูปททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา 
 คะณะนา นะ จะ มุตตานัง  ปะริตตันตัมภณามะ เห” 

 ๗. ใหพรสุดทาย 
     สาธุ ดวยกุศลบุญราศี ที่ขาพเจาและ ……………..ผูเปนเจาของบาน
พรอมดวยญาติมิตร กระทําบําเพ็ญในครั้งนี้ ซึ่งเปนการบําเพ็ญสักการบูชา
พระคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่สหรคตดวยอานุภาพพระรัตนตรัยและ
เดชบารมีแหงเทพไทเทวาทั่วพรหมโลก และเทวโลกที่ไดนอมจิตอาราธนา
อัญเชิญมา ขอไดโปรดประสิทธิ์พรสวัสดี เจริญศรี เจริญชนม เจริญสุข เจริญผล 
เจริญพรรณ เสมอสมัย ขอใหทานเจาของบานพรอมลูกหลานญาติมิตร นิราศทุกข 
นิราศโศก นิราศโรค นิราศภัย แมนประสงค จํานงใด สมฤดี ปรีดิ์เปรม เกษมสุข 
ทุกทานเทอญ 

----------------- 
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  พิธีบวงสรวงพระภูมิ และเจาที ่
********** 

 สังคมไทยมีความเชื่อถือวา พระภูมิ นั้น เปนเทพารักษหรือเทพยดาประจํา
พื้นที่ มีหนาที่รักษาอาณาเขตที่ดินตลอดถึงเคหสถานบานเรือน โรงรานตาง ๆ 
ที่เจาของสถานที่อัญเชิญมาสิงสถิตบนศาลซึ่งมีลักษณะรูปทรงเปนปราสาท
หรือบานทรงไทยมเีสาเดียวที่เตรียมการไว เทพารักษดังกลาวนี้ไดรับการขนานนาม
วา พระชัยมงคล  

สวนเจาที่ หมายถึง เทพารักษ หรือเทพยดาที่สถิตและรักษาอยูตามสถานที่
ตาง ๆ เชน ตามภาคพื้นดิน ภูเขา ตนไม อากาศ เปนตน รวมเรียกวา อารักขเทวดา 
บางแหงเจาของสถานที่สรางเปนศาลเจาที่ ซึ่งมีรูปลักษณะเปนปราสาทหรือ
เรือนทรงไทย มีเสา ๔ เสา ตั้งชื่อเรียกตามสถานที่บาง ตามสมมติบาง เชน เจาพอ
เขาใหญ เจาแมทับทิม เปนตน เจาที่อีกประเภทหนึ่งไมมีศาลตั้งปรากฏอยูเปนที่
ถาวร แตจะสถิตและรักษาอยูตามสถานที่ทั่วไปก็เรียกเทพยดาเหลานี้วา เจาที่
หรืออารักขเทวดาเหมือนกัน เมื่อประสงคจะบวงสรวงเจาที่ ใหจัดตั้งโตะปูผาขาว 
ณ บริเวณที่กลางแจงนอกชายคาอาคารบานเรือน วางเครื่องสังเวยแลวประกอบ
พิธีบวงสรวงสักการบูชาตอไป 
 การทําพิธีบวงสรวงพระภูมิและเจาที่ ก็เพื่อหวังวา ทานจะชวยปองกันภัยพิบัติ
นานาประการ ซึ่งจะมาเบียดเบียนพรอมทั้งปองกันกาลกิณีทั้งปวง อีกทั้งเพื่อ
บังเกิดความสุขสวัสดีมีชัย เจริญสุขสถาพร แกเจาของบานเรือนหรือสถานที่
นั้น ๆ ดวย 
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ลําดับพิธี 
 เมื่อถึงกําหนดเวลา (การบวงสรวงสังเวยทุกกรณีนิยมทําในเวลาเชา จะไมทํา
หลังเที่ยงวัน) คณะผูสังเวยพรอม ณ บริเวณหนาศาลแลวปฏิบัติ ดังนี้ 
 - ผูทําหนาที่ประธานในพิธีถวายพวงมาลัย ๑ พวง วางไวบนพานหนาศาล 
 - ผูกผา ๓ สีที่เสาศาลพระภูมิหรือศาลเจาที่ 
 - จุดธูป ๕ ดอก เทียน ๒ เลม ที่กระถางธูป-เชิงเทียน 
 - กราบหรือไหว ๑ ครั้ง 
 - จุดธูปหางเทาจํานวนเครื่องสังเวย แลวปกที่เครื่องสังเวยใหครบทุกที่ 
 - กลาวคําสังเวย (ถาเปนคณะ ประธานในพิธีเปนผูกลาวนํา ผูรวมพิธี
กลาวตาม) 
 - กลาวคําสังเวยจบแลวกราบหรือไหว ๑ ครั้ง เปนเสร็จพิธี 
 หมายเหตุ ถาเตรียมที่กราบไว ใหกระพุมมือกราบเพียงครั้งเดียว ถาไมมีที่
กราบใหยืนหรือนั่งคุกเขานอมตัวลงยกมือไหว แลวแตความเหมาะสมของ
สถานที่ที่จัดไว 

คํากลาวถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ 
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธสัสะ (วา ๓ จบ) 

 ภุมมัสมิง (ภุมมัสสะหมิง)/ ทิสาภาเค/ อัตถิ เทวะตา/ มะหิทธิกา/ สาป อัมเห/ 
อะนุรักขะตุ/ อาโรคะเยนะ/ สุเขนะ จะ/ สะสักการัง/ สูปะพะยัญชะนะ/            
สัมปนนัง/ โภชะนัง/ ปะริภุญชะตุ/ ชะยะมังคะละเทวะตา/ สะเจ โน/              
อัตถิ โทโสป/ สัพพันตัง/ ขะมะตุ โน. 
 ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอนอมไหวบูชา/ เทพยดาผูเรืองเดช/ ผูรักษาสถานที่/  
ในแผนดินทั่วทุกทิศ/ ผูทรงฤทธานุภาพ/ นามวาพระชัยมงคล/ ขออัญเชิญมา/   
รับเครื่องสักการะ/ และเครื่องสังเวย/ อันประกอบดวย/ กระยาหารนานาชนิด/ 
ของขาพเจาทั้งหลาย/       
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 ถาแมขาพเจาทั้งหลาย/ ไดประมาทลวงเกินตอทาน/ โดยประการใด ๆ/ 
ขอไดโปรด/ อภัยโทษทั้งปวงนั้น/ แกขาพเจาทั้งหลายดวยเถิด/ และขอได
อภิบาลรักษา/ ขาพเจาทั้งหลาย/ ใหหางไกลโรคภัยทั้งปวง/ ประสบความสุข/ 
และความสําเร็จ/  ในสิ่งพึงประสงค/ ตลอดกาลเปนนิตย เทอญ. 

-------------- 
คํากลาวถวายเครื่องสังเวย (แบบยอ) 

 อิมัง สูปะพะยัญชะนะสัมปนนัง โภชะนัง สะอุทะกัง วะรัง ชะยะมังคะละ
ภุมมัสสะ เทมิ 

คําลาเครือ่งสังเวย 
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ 

คํากลาวสงัเวยเจาที ่(อารักขเทวดา) 
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธสัสะ ( วา ๓ จบ ) 

 ภุมมัสมงิ/ ทิสาภาเค/ สันติ ภุมมา/ มะหิทธิกา/ เตป อัมเห/ อะนรุกัขันตุ/  
อาโรคะเยนะ / สุเขนะ จะ/  สะสักการัง/ สูปะพะยัญชะนะ/ สัมปนนัง/ โภชะนัง/ 
ปะริภญุชนัตุ/ อารักขะเทวะตา/ เตสัญเจ โน/ อัตถิ โทโส ป/ สัพพันตัง/ ขะมันตุ โน. 
 ขาพเจาทั้งหลาย/ ขอนอมไหวบูชา/ อารักขเทวดาทั้งหลาย/ ผูรักษาสถานที่/ 
ในแผนดินทั่วทิศ/ ผูทรงฤทธานุภาพ/ ขออัญเชิญมา/ รบัเครื่องสักการะ/          
และเครื่องสังเวย/ อันประกอบดวย/ กระยาหารนานาชนิด/ ของขาพเจาทั้งหลาย 
 ถาแมขาพเจาทั้งหลาย/  ไดประมาทลวงเกินตอทาน/  โดยประการใด ๆ/  
ขอไดโปรด/ อภัยโทษทั้งปวงนั้น/ แกขาพเจาทั้งหลายดวยเถิด/ และขอไดโปรด/ 
อภิบาลรกัษา/ ขาพเจาทั้งหลาย/ ใหหางไกลโรคภัยทั้งปวง/ ประสบความสุข/ 
และความสําเร็จ/ ในสิ่งพึงประสงค/ ตลอดกาลเปนนิตยเทอญ. 
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พรอมน้ําจิ้ม 

เครื่องสงัเวยพระภูมิ และเจาที่  
( ใชเหมือนกัน ) 

 
 ๑. หัวหม ู(ครบชุด) ๑  หัว 
 ๒. เปดตม ๑ ตัว 
 ๓. ไกตม ๑ ตัว         
 ๔. ปูตม ๑ จาน       
 ๕. กุงตม ๑ จาน 
 ๖. ปลาชอนนึ่งไมขอดเกล็ด ๑ ตัว 
 ๗. ขนมตมแดง-ตมขาว ขนมทองหยิบ ทองหยอด 
   ฝอยทอง อยางละ   ๑    จาน 
 ๘. ขนมแกงบวดฟกทองหรือมันเทศ ๑  ถวย 
 ๙. เผือกตม มันตม อยางละ  ๑ จาน 
 ๑๐. ผลไมตามฤดูกาล ๑ ถาด 
 ๑๑. กลวยน้ําวา ๒ หว ี
 ๑๒. มะพราวออน ๒ ผล 
 ๑๓. บายศรีปากชาม ๑ คู 
 ๑๔. พวงมาลัย ๑ พวง 
 ๑๕. แจกันดอกไมสด ๑ คู 
 ๑๖. สุรา ๒๘ ดีกรี (หรือตามประสงค) ๑ ขวด 
 ๑๗. น้ําดื่ม ๑ ขวด 
 ๑๘. เทียนเบอร ๓ /เบอร ๖ ๒ เลม  
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 ๑๙. ธูปมงคล (ปกในกระถางธูป) ๕ ดอก 
 ๒๐. ธูปหาง (ปกเครื่องสังเวย) ๑ หอ 
 ๒๑. กระถางธูป+เชิงเทียน (พรอมเชิงเทียนชนวน) ๑ ชุด 
 ๒๒. จาน+ชอนสอม ๑ ชุด 
 ๒๓. แกว (ใสน้ํา+สุรา) ๒ ใบ 

*********** 
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ผังการจัดเครื่องสงัเวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แจกัน – กระถางธูป - เชิงเทียน 

ศาลพระภูมิ 
ศาลเจาที่ 

แกวน้ํา 
สุรา                  จาน-ชอน-สอม 
บุหรี่ 
 
 
 
 
 
 
 

                                †     † 
บายศรี บายศรี 

พานผลไมรวม ผลไม 

ของหวาน 

ของคาว 
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  พิธีวางศิลาฤกษ 
********** 

 พิธีวางศิลาฤกษ คือพิธีวางแผนศิลาจารึกเวลา วัน เดือน ป อันเปนมงคล   
ที่เรียกวา ดวงฤกษ แหงการกอสรางไว ณ บริเวณสถานที่กอสรางอาคารถาวร
ตาง ๆ เชนอาคารทางศาสนา มีโบสถ ศาลาการเปรียญ อนุสาวรีย เปนตน อาคาร
ของทางราชการ มีศาลากลางจังหวัด ศาลาเทศบาล อาคารกองบังคับการของหนวย
ทหาร เปนตน อาคารของเอกชน มีธนาคาร ภัตตาคาร เปนตน จุดประสงคของการ
ทําพิธีก็เพื่อใหอาคารเหลานั้นเกิดความถาวรมั่นคงกิจการเจริญกาวหนาและผูอาศัย
อยูเย็นเปนสุขตลอดไป 

ไมเข็มมงคล 
 การทําพิธีวางศิลาฤกษเชนวานี้ ตามประเพณีโบราณมักนิยมตอกไมเข็ม
มงคลดวย ไมเข็มนั้น ประกอบดวยไมมงคล ๙ ชนิด คือ 
 - ไมขนุน ถือเคล็ดวาหนุนใหเกิดพลังอานุภาพ 
 - ไมชัยพฤกษ ถือเคล็ดวามีโชคชัย 
 - ไมราชพฤกษ ถือเคล็ดวาเปนใหญเปนโต 
 - ไมสัก ถือเคล็ดวาเกิดความศักดิ์สิทธิ์ 
 - ไมไผสีสุก ถือเคล็ดวาเกิดความสงบสุข 
 - ไมพะยูง ถือเคล็ดวาพยุงใหเกิดความมั่นคง 
 - ไมทองหลาง ถือเคล็ดวามีเงินมีทอง 
 - ไมกันเกรา ถือเคล็ดวาปองกันภัยอันตรายมิใหเกิดขึ้น 
 - ไมทรงบาดาล ถือเคล็ดวาบันดาลใหเกิดความรมเย็น 
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 ไมแตละชนิดดังกลาวทําเปนทอนแตละทอนความยาวประมาณ ๑๒ นิ้ว 
เสนผาศูนยกลางประมาณ  ๑ นิ้วครึ่ง เสี้ยมปลายใหแหลมเล็กนอย เพื่อตอกลงดนิ
ไดสะดวก (ไมเข็มมงคลนี้ สามารถหาซื้อไดตามรานคาที่ขายเครื่องประกอบพิธี
หรือรานสังฆภัณฑทั่วไป) 

หลุมวางศิลาฤกษ 
 หลุมสําหรับวางศิลาฤกษ นิยมทํากันเปน ๒ แบบ แบบหนึ่งขุดลงไปในดิน 
หลุมกวางยาวประมาณ ๑ เมตร ลึกประมาณครึ่งเมตร ทําเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
หลุมแบบนี้นิยมทํากันมาแตโบราณ แตเปนความลําบากของประธานในพิธีที่
จะตองนั่งชันเขากมลงไปตอกไมเข็มมงคลและโบกปูนซีเมนต เพื่อใหแผนอิฐ
กับแผนศิลาเกาะกัน วิธีนี้ปจจุบันจึงไมคอยนิยมกระทํากัน 
 อีกแบบหนึ่งใชกอปูนซีเมนตใหสูงจากพื้นดินประมาณครึ่งเมตรทําเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะเดียวกับหลุมแบบแรก แตกนหลุมที่เทปูนซีเมนตแลว
จะตองเจาะรูไว ๙ แหง เพื่อประธานในพิธีจะไดตอกไมเข็มมงคลลงดินตาม
ชองนั้นไดสะดวก 

ปกราชวตัิ - ฉัตร - ธง ใหเปนปริมณฑล 
 เมื่อไดจัดทําหลุมวางศิลาฤกษเรียบรอยแลว จะตองตกแตงบริเวณรอบหลุม
ดวยการปกราชวัติ ฉัตร ธง พรอมดวยหนอกลวยหนอออย ตามทางเขาออกทั้งสี่ดาน 
และจะตองโยงสายสิญจนจากโตะบูชาที่พระสงฆเจริญพระพุทธมนต มาวนที่
ราชวัติ ฉัตร ธง โดยรอบดวย (ขั้นตอนนี้ โดยปกติเจาพิธีหรือผูชํานาญพิธีที่
เจาภาพเชิญมาจะเปนผูดําเนินการเอง) 
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บูชาฤกษกอนวางศิลาฤกษ 
 ในวันที่จะทําพิธีวางศิลาฤกษ ในชวงเชากอนพระสงฆเจริญพระพุทธมนต 
ตามประเพณีตองทําการบูชาฤกษเสียกอน ผูที่จะทําพิธีบูชาฤกษจะตองเปนผูรู
ในพิธีตาง ๆ ที่ดี เชนพวกโหรหรือบัณฑิต หรือผูชํานาญพิธีทั่วไป สุดแตจะเชิญ
มาเปนเจาพิธี การบูชาฤกษมีเครื่องประกอบพิธีดังนี้ 
 - บายศรีปากชาม ๑ คู 
 - มะพราวออน ๒ ผล 
 - หัวหมูตม ๑ หัว ถาราคาแพงจะใชหมูนอนตองแทนก็ได 
 - ไกตม เปดตม กุงตม ปลาชอนนึ่ง อยางละจาน พรอมดวยน้ําจิ้ม 
 - ขนมตมแดงตมขาว อยางละ ๑ จาน อาจมีขนมถวยฟูและฝอยทองเพื่อ
ถือเคล็ดวามีเงินมีทองและเจริญเฟองฟูดวยก็ได 
 - มันตม เผือกตม อยางละ ๑ จาน 
 - กลวยน้ําไท ๑ หวี ถาหาไมไดใชกลวยน้ําวาหรือกลวยหอมแทน 
 - ถั่วคั่ว งาคั่ว ถาหาไมไดจะใชขนมจันอับที่มีถั่วมีงาผสมแทนก็ได 
 - ผลไมตาง ๆ ตามแตจะหาไดใสรวมกัน ๑ จาน 
 - น้ําเย็น ๑ แกว หมากพลูบุหรี่ ๑ พาน 
 - ดอกไมสด ๒ แจกัน เทียน ๑ คู กระถางธูป ๑ ชุด พรอมดวยธูป เพื่อใช
จุดบูชา ๑ ซองใหญ 
 ของเครื่องบูชาฤกษดังกลาวนี้ จัดตามประเพณีที่ทําสืบกันมา ถาของ
บางอยางหาไมไดในทองตลาด เชน กุง ปู อาจจะไมใชก็ได ถือเอาความสะดวก
ในทองถิ่นตามแตจะหาไดเปนหลัก อนึ่ง เพื่อความสะดวกจะมอบใหเจาพิธีที่
เชิญมาเปนผูจัดเครื่องบูชาฤกษใหดวยก็ได 
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เตรียมการพิธีสงฆ 
 - เตรียมนิมนตพระสงฆเจริญพระพุทธมนต ๕ รูป หรือ ๗ รูป หรือ ๙ รูป 
ก็ไดตามความเหมาะสมของสถานที่ และตามศรัทธาของเจาภาพ 
 - การจัดสถานที่และการเตรียมเครื่องใชในพิธีสงฆ ปฏิบัติเชนเดียวกับที่ 
พิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนาหนวย 

เตรียมของใชประกอบพิธีวางศิลาฤกษ 
 - คอนสําหรับตอกไมเข็มมงคล ๑ อัน 
 - ไมเข็มมงคล ๙ ชนิด ดังกลาวแลว 
 - แผนอิฐ (แบบบางบัวทอง) ๙ แผน ทาสีทอง ๓ แผน สีนาก ๓ แผน        
สีเงิน ๓ แผน เรียกวา อิฐทอง นาก เงิน  
 - แผนศิลาฤกษ  กวางยาวขนาด ๘ x ๑๒ นิ้ว จารึกดวงฤกษ จํานวน ๒ แผน       
(ดวงฤกษนี้ ผูรูผูชํานาญการใหฤกษจะเปนผูกําหนดให)  สําหรับวางในหลุม
ศิลาฤกษ ๑ แผน อีก ๑ แผน นิยมติดที่ขางฝาผนังบนอาคารในจุดที่เหมาะสม 
 - ขาวตอกดอกไมผสมกัน ๑ พาน สําหรับดอกไมนั้นอาจเปนดอกมะลิหรือ
กลีบกุหลาบก็ได 
 - กระแจะเจิมที่ปรุงแลว ๑ โถ 
 - น้ํามนต ๑ ที่ (โดยปกติใชน้ํามนตจากพิธีสงฆ) พรอมดวยหญาคา สําหรับ
ประพรม 
 - ปูนซีเมนตที่ผสมแลวพรอมเกรียง 
 - ตลับพลอยนพรัตน (พลอย ๙ สี) 
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ลําดับพิธี 
 เมื่อเตรียมสิ่งของสําหรับใชในพิธีพรอมแลว ในวันประกอบพิธีจะเริ่มตน
ตามลําดับดังนี้ 
 ๑. พิธีกอนพระสงฆเจริญพระพุทธมนต ชวงเชา 
  - จุดธูปบอกศาลพระภูมิ เทพารักษ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยูในบริเวณ
นั้นกอน ถาสามารถจัดเครื่องสังเวยถวายไดดวยก็ย่ิงดี 
  - ตอจากนั้น จึงเปนพิธีบูชาฤกษ โหรหรือบัณฑิตผูเปนเจาพิธีจะทําการ
บูชาฤกษตอไป 
 ๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต 
  - พระสงฆขึ้นสูอาสนสงฆ เจาภาพประเคนเครื่องรับรอง 
  - เจาภาพจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
  - พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆใหศีล 
  - พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆเจริญพระพุทธมนต 
  - พระสงฆเจริญพระพุทธมนตโดยลําดับ กอนจะถึงบท ชะยันโต หยุด
รอไวกอนเพื่อประกอบพิธี (หรือจะเจริญพระพุทธมนตใหจบกอนจึงประกอบ
พิธีก็ได) 
  - ถามีรายงาน เจาภาพหรือผูรับผิดชอบการกอสรางอาคารกลาวรายงาน
ตอประธานในพิธี ตอจากนั้นเชิญประธานในพิธีไปที่หลุมวางศิลาฤกษเพื่อ
ประกอบพิธี 
 ๓. พิธีที่หลุมวางศิลาฤกษ 
  - พิธีกรสงกระแจะเจิมใหประธานในพิธี 
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  - ประธานในพิธีเจิมแผนศิลาฤกษ ไมเข็มมงคล แผนอิฐทอง นาก เงิน 
และตลับพลอยนพรัตน 
  - พิธีกรสงคอนใหประธานในพิธี และสงไมเข็มมงคลใหตามลําดับ 
  - ประธานในพิธีรับไมเข็มมงคลแลวตอกลงในหลุมโดยลําดับ จนครบ 
๙ ชนิด 
  - พิธีกรสงแผนอิฐทอง นาก เงิน ใหประธานในพิธีโดยลําดับ 
  - ประธานในพิธีวางแผนอิฐบนไมเข็มมงคล จนครบ ๙ กอน 
  - พิธีกรสงเกรียงและปูนซีเมนตใหประธานในพิธี  
  - พิธีกรสงแผนศิลาฤกษใหประธานในพิธีเกลี่ยลงตามชองแผนอิฐทอง 
นาก เงิน จนครบทุกชอง 
  - ประธานในพิธีวางแผนศิลาฤกษบนแผนอิฐทอง นาก เงิน 
  - พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา (ชะยันโต) ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ
ขณะที่ประธานในพิธีวางแผนศิลาฤกษ 
  - ประธานในพิธีวางพลอยนพรัตน (พลอย ๙ สี) บนแผนศิลาฤกษ 
  - ประธานในพิธีโปรยขาวตอกดอกไมและประพรมน้ําพระพุทธมนต
ลงบนแผนศิลาฤกษ 
  - ประธานในพิธีกลับไปยังที่ประกอบพิธีสงฆ 
  - ถาเปนพิธีในชวงเชา ประธานในพิธีประเคนภัตตาหารและจตุปจจัย
ไทยธรรมแดพระสงฆ 
  - ถาเปนพิธีในชวงบาย ประธานในพิธีประเคนจตุปจจัยไทยธรรม 
  - พระสงฆอนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ํา 
  - ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัย 
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  - พระสงฆเดินทางกลับ 
  - เสร็จพิธี 

ลําดับการตอกไมเข็มมงคล 
 การตอกไมเข็มมงคล นิยมตอกโดยทักษิณาวรรต คือ ตอกเวียนขวา รอบ
ทั้ง ๘ ทิศ เริ่มตนดวยไมเข็มขนุนที่จุดศูนยกลางแลวออกไปทางทิศบูรพา
ตามลําดับ ดังนี้ 
 - ไมขนุน ศูนยกลาง 
 - ไมชัยพฤกษ ทิศบูรพา 
 - ไมราชพฤกษ ทิศอาคเนย 
 - ไมสัก ทิศทักษิณ 
 - ไมไผสีสุก ทิศหรดี 
 - ไมพะยูง ทิศประจิม 
 - ไมทองหลาง ทิศพายัพ 
 - ไมกันเกรา ทิศอุดร 
 - ไมทรงบาดาล ทิศอีสาน 
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ผังการปกไมมงคล ๙ ชนิด 
  

 
 
 
 
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ผังการวางอิฐทอง – นาก – เงิน ๙ แผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ทองหลาง                          กันเกรา                        ทรงบาดาล 
 
 

 
        พะยูง                                ขนุน                              ชัยพฤกษ 
 
 
      ไผสีสุก                                สัก       ราชพฤกษ 
 
 

อุดร  พายับ  

ศูนยกลาง  

 อีสาน 

บูรพา  ประจิม  

หรดี   ทักษิณ อาคเนย  

นาก 

นาก ทอง เงิน 

นาก ทอง เงิน 

ทอง เงิน 
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ขอสังเกต 
 - เรื่องการประพรมน้ําพระพุทธมนตนั้น ประธานบางรายประพรมถึง ๒ ครั้ง 
คือครั้งแรกประพรมหลุมวางศิลาฤกษกอนเริ่มพิธีเพื่ออธิษฐานใหการประกอบพิธี
ปราศจากอุปสรรคขอขัดของทั้งปวงและอีกครั้งหนึ่งประพรมหลังจากการ
ประกอบพิธีเสร็จแลว เพื่ออธิษฐานใหอาคารที่จะกอสรางมีความมั่นคงถาวร
สืบไป 
 - เรื่องการเจิมแผนศิลาฤกษ จะเห็นไดวาประธานในพิธีบางรายก็เจิม    
บางรายก็ไมเจิม ทั้งนี้มีขอปฏิบัติวา ถาแผนศิลาฤกษนั้น พระสงฆหรือผูทรง
วิทยาคมอื่นไดเจิมมากอนแลว ประธานในพิธีจะไมเจิมทับอีก ถาแผนศิลาฤกษนั้น
ยังไมเคยเจิมมากอน ประธานในพิธีก็จะเจิมเพื่อใหพิธีสมบูรณและเปนมงคล
ตอไป 

******** 
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  พิธียกเสาเอก 
******* 

 พิธียกเสาเอก คือพิธียกเสาตนใดตนหนึ่งที่กําหนดใหเปนเสาเอกลงหลุม
ตามเวลาฤกษอันเปนมงคลแหงการสรางอาคารบานพักอาศัย โดยสวนมากใช
ประกอบพิธีในการสรางอาคารบานพักอาศัยของเอกชน ไมใชประกอบพิธีใน
การสรางอาคารขนาดใหญ (จะใชประกอบพิธีวางศิลาฤกษ) ของทางศาสนา
หรือทางราชการ เชน ศาลาการเปรียญ ศาลากลางจังหวัด เปนตน (บางแหงนิยม
ประกอบพิธียกเสาเอกดวยก็มี) จุดประสงคของการทําพิธีก็เพื่อใหอาคาร
เหลานั้นเกิดความถาวรมั่นคงและผูอยูอาศัยอยูเย็นเปนสุขตลอดไป โดยมีการ
เตรียมการและปฏิบัติการ ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑  เตรียมการ 
 ๑. เครื่องสังเวยเทพยดา ๑ ชุด (ชุดยอ) ประกอบดวย 
  - หมูนอนตอง ๑ ชิ้น 
  - ไกและเปดตม อยางละ ๑ ตัว  พรอมน้ําจิ้ม 
  - ปลา กุง ปู  อยางละ ๑ จาน 
  - ขนมหวาน (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ถวยฟู ฯลฯ) 
อยางละ ๑ จาน 
  - ฟกทองแกงบวด ๑ ถวย 
  - ผลไมตามฤดูกาล ๑ ถาด 
  - ถั่วเขียว งาดํา อยางละ ๑ ถุง 
  - กลวยน้ําวา ๒ หวี  มะพราวออน ๒ ผล 
  - บายศรีปากชาม ๑ คู 
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  - สุรา ๑ ขวด  น้ําเย็น ๑ แกว  พวงมาลัย ๑ พวง 
  - กระถางธูป เชิงเทียน  ๑  ชุด 
 ๒. เครื่องบูชาเสาเอก 
  - พวงทอง พวงเงิน (หอทอง – เงิน หรือพวงมาลัยประดิษฐสีทอง – เงิน) 
  - ผาสามสี [สีประจําเดือน ๑๒ เดือน (ในเดือนประกอบพิธี) คือ         
เดือน ๑ (อาย) เดือน ๒ (ย่ี) เดือน ๓ ฯลฯ  เดือนใดเดือนหนึ่ง  สีประจําวัน ๗ วัน 
(ในวันประกอบพิธี) คือวันอาทิตย - วันเสาร วันใดวันหนึ่ง  และสีประจําวันเกิด
ของผูเปนเจาของบาน รวมเปน ๓ สี] 
  - หนอกลวย ออย   อยางละ ๑ ตน 
  - ผาขาวมา ๑ ผืน 
  (บางรายนิยมยกเสาโทดวย ใหจัดเครื่องบูชาเสาโทเหมือนเครื่อง
บูชาเสาเอก แตไมตองจัดเครื่องมงคลใสกนหลุม) 
 ๓. ขุดหลุมลึกประมาณ ๑ เมตร  กวาง x ยาว  ๑ เมตร 
 ๔. เครื่องมงคลใสกนหลุม 
 - ไมมงคล  ๙ ชนิด คือ ไมขนุน ไมชัยพฤกษ ไมราชพฤกษ ไมสัก         
ไมไผสีสุก ไมพะยูง ไมทองหลาง  ไมกันเกรา ไมทรงบาดาล 
 - ใบทอง – นาก – เงิน อยางละ ๙ ใบ 
  - เหรียญทอง – เงิน อยางละ ๙ เหรียญ 
 - ขาวตอก  ดอกไม  ๑ พาน 
ขั้นที่ ๒ การทําน้ํามนตธรณีสาร พิธีกรเปนผูปฏิบัติ 
 ๑. จุดธูปเทียนบูชาคุณพระรตันตรัย บดิามารดา ครูบาอาจารย ครพูกัลักจํา 
เชิญมาบริหารพิธกีารใหประสบความสําเร็จ 
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 ๒. ทําน้ํามนตธรณีสาร (ตามบททําน้ํามนตในตอนทาย) 
 ๓. ประพรมผูทําน้ํามนตเอง ๓ หยด และดื่มเล็กนอย 
 ๔. ประพรมเครื่องสังเวย เสาเอก และบริเวณสถานที่ทั้งหมด 

ขั้นที่ ๓ เจาภาพ-พิธีกรปฏิบัติ 
 ๑. เจาภาพจุดธูปเทียน (ธูป ๑๖ ดอก เทียน ๑ คู) และธูปหางเทาจํานวน
เครื่องสังเวย 
 ๒. พิธีกรกลาวโองการบวงสรวงเทพยดา จบแลว 
 ๓. เจาภาพคลองพวงทอง – พวงเงิน ปลายเสาเอก ผูกผาสามสี ผูกหนอกลวย 
ออย ผูกผาขาวมา ตอกไมมงคล ๙ ชนิด วางใบทอง – นาก – เงิน และเหรียญ
ทอง – เงิน กนหลุม เมื่อถึงกําหนดเวลาฤกษ  ใหยกเสาเอกลงหลุม พรอมกับ
เปลงเสียงโห ๓ ครั้ง ตอดวยโปรยขาวตอกดอกไม เปนอันเสร็จพิธี ฯ 

หมายเหตุ 
 ๑. นําหนอกลวย ออย ไปปลูกในเวลาเย็น 
 ๒. การกําหนดจุดเสาเอก เสาเอกควรอยูดานทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ หามเปนจุดที่ใกลกับบันไดหรือใกลหองน้ํา ถาอยูบริเวณเดียวกับ
หองนอนของเจาของบานหรือหองรับแขกเปนดีที่สุด   
 ๓. การประกอบพิธีผูกผาสามสี กําหนดใหใช 
  ๓.๑ สีประจําวันของการประกอบพิธี 
  ๓.๒ สีประจําเดือนของการประกอบพิธี 
  ๓.๓ สีประจําวันเกิดของประธานในพิธี 
  หากสีตามขอ ๑, ๒, ๓ ซ้ํากัน ใหพิจารณาเลือกใชสีธงไตรรงค คือสีแดง 
สีขาว สีน้ําเงิน แทนก็ได 
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น้ํามนตธรณีสารนอย 
(ใหกระทํากอนประกอบพิธีการใด ๆ) 

***************** 
 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย ครูพักลักจํา 
ขอใหมาบริหารพิธีการในวันนี้จงสําเร็จทุกประการ 
 - (สาธุ)  สัคเค  กาเม  จะ  รูเป  ฯลฯ  (อัญเชิญเทวดามา) 
 - นะโม  ๓  จบ  ไตรสรณคมน  พุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ 
เสร็จแลวใหหยดเทียนน้ํามนต และบริกรรมคาถา ดังนี้ 
 “สิโร เม พุทธะเทวัญจะ, นะลาเฏ พรัหมะเทวะตา, หะทะยัง นารายะกัญเจวะ,  
ทะเว หัตเถ ปะระเม  สุราปาเท, วิสสะนุกัญเจวะ, สัพพะกัมมา ปะสิทธิ เม,    
สิทธิกิจจัง,  สิทธิกัมมัง, สิทธิการิยะตะถาคะโต, สิทธิเตโช, ชะโย นิจจัง,   
สัพพะสิทธี  ภะวันตุ  เม” 
 - ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา, สัพพะพุทธานุภาเวนะ  
สะทา โสตถี  ภะวันตุ เมฯ 
  - ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา, สัพพะธัมมานุภาเวนะ  
สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ 
 - ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา, สัพพะสังฆานุภาเวนะ  
สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ 
 - ใชน้ํามนตประพรมศีรษะตัวเอง ๓ หยด แลวดื่มนิดหนอย ตอจากนั้น
ประพรมเครื่องสังเวยทั้งหมด เสร็จแลวอัญเชิญเทวดากลับ ดวยบทวา 
ทุกขัปปตตา จะ นิททุกขา  ฯลฯ 

************ 
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  พิธีเปดอาคาร 
********** 

 อาคารสถานที่ทํางานของหนวยราชการหรืออาคารที่พักอาศัยของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในหนวย  นับวามีความสําคัญในดานขวัญเปนอยางมากตอ
ผูปฏิบัติงานหรือผูอยูอาศัย เพราะเปนนิมิตหมายถึงการอยูเย็นเปนสุขและความ
เจริญกาวหนา ซึ่งก็เปรียบเสมือนบานหลังที่สอง ดังนั้น สวนราชการที่ไดสราง
อาคารหลังใหมขึ้นในหนวยงานเสร็จแลว กอนจะเขาปฏิบัติงานหรืออยูอาศัย 
จึงมีประเพณีวา ตองทําบุญหรือทําพิธีเปดอาคารนั้นเปนอันดับแรกกอน
เหมือนกับเมื่อเราสรางบานเรือนเสร็จแลว ก็ตองทําบุญขึ้นบานใหมกอนเขาอยูอาศัย
ถาวรตอไป ทั้งนี้เพื่อความสวัสดีมีชัยในการปฏิบัติงานและการอยูอาศัยนั่นเอง 

ลําดับพิธี 
 - ผูรวมพิธีพรอม ณ สถานที่ประกอบพิธี 
 - พระสงฆขึ้นสูอาสนสงฆ 
 - ประธานในพิธีมาถึง แลวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - พิธีกรอาราธนาศีล 
 - ประธานสงฆใหศีล 
 - พิธีกรอาราธนาพระปริตร 
 - พระสงฆเจริญพระพุทธมนต 
 - ประธานดําเนินการกอสรางกลาวรายงานและเรียนเชิญประธานในพิธี
ประกอบพิธีเปดอาคาร 
 - ประธานในพิธีไปยังจุดที่กําหนด กดปุมเปดแพรคลุมปาย 
 - แตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ 
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 - พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา 
 - ประธานสงฆเจิม + ปดทองปายอาคาร และประพรมน้ําพระพุทธมนต 
 - ประเคนภัตตาหารแดพระสงฆ 
 - ประเคนเครื่องไทยธรรม 
 - พระสงฆอนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ํา 
 - เสร็จพิธี 
หมายเหตุ กรณีประกอบพิธีชวงบาย ไมมีลําดับประเคนภัตตาหารแดพระสงฆ 

 (ตัวอยาง) 
กําหนดการ 

พิธีนอมเกลาฯ ถวายอาคารที่ประทับ 
ณ คายจฬุาภรณ จังหวัดนราธิวาส 

๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ 
เวลา ๑๒๐๐ - สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี เสด็จ

ถึงอาคารที่ประทับหลังเกา (ทร.จัดพระกระยาหารกลางวันถวาย
เปนการสวนพระองค) 

 - ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เฝารับเสด็จ 
เวลา ๑๔๐๐ - เสด็จถึงอาคารที่ประทับหลังใหม 
 - ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส และผูบังคับการกรมทหารราบที่ ๓ 
เฝารับเสด็จ 

 - ภริยาผูบัญชาการทหารเรือ ภริยาผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน และภริยาผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ทูลเกลาฯ 
ถวายพวงมาลัยขอพระกร 
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 - เสด็จเขาสูพลับพลาพิธี 
 - ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย 
 - ทรงกราบ  
 - ประทับพระเกาอี้ 
 - ทรงศีล (ประธานสงฆถวายศีล จบ) 
 - ผูบัญชาการทหารเรือ กราบทูลรายงานนอมเกลาฯ ถวายอาคาร

ที่ประทับ 
 - เสด็จไปยังแทน ทรงกดปุมไฟฟาเปดแพรคลุมปาย “พระตําหนัก...”  
   (พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา แตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ) 
 - เสด็จไปทรงตัดแถบแพรประตูทางเขาพระตําหนัก 
 - ทรงพระสุหราย 
 - ทรงเจิม 
 - เสด็จเขาสูภายในพระตําหนักที่ประทับ 
 - ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป ภปร. ประจําพระตําหนัก 
 - เสด็จกลับเขาสูพลับพลาพิธี 
 - ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ 
 - ประทับพระเกาอี้ 
 - ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆถวายอนุโมทนา) 
 - ทรงลาพระสงฆ 
   (เสด็จเขาประทับยังพระตําหนัก ทรงพักผอนพระอิริยาบถตาม

พระอัธยาศัย) 
********* 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๗๒ 

 พิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระรูป ขึ้นประดิษฐาน 
******** 

 การที่เราจะสรางรูปเหมือนใครสักคนหนึ่งไวเปนที่ระลึกถึงเสมือนหนึ่ง
วาผูนั้นยังมีชีวิตอยู ก็เพราะเราเห็นคุณงามความดีที่บุคคลนั้น ๆ ไดสรางไวแก
ประเทศชาติและสังคมในสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู ครั้นเมื่อทานหาชีวิตไมแลว ผูที่
เห็นคุณความดีของทานจึงสรางรูปเหมือนขึ้น เพื่อเปนที่เคารพสักการะของ
อนุชนรุนหลังสืบตอกันมา แตมีขอที่นาสังเกตอยูวา หากเปนรูปเหมือน
พระมหากษัตริย จะเรียกวา พระบรมรูป หากเปนรูปเหมือนเจานายตั้งแตหมอมเจา
ถึงพระองคเจา เรียก พระรูป   
 เพื่อใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ในรูปเหมือนนั้น ๆ จําเปนจะตองมีพิธีการ
ลําดับขั้นตอนตาง ๆ ในการอัญเชิญประดิษฐาน ณ ที่ตั้งถาวรในที่นี้จะขอนํา
ตัวอยางเทาที่พอจะรวบรวมได ซึ่งใชปฏิบัติในกองทัพเรือมาเสนอ ดังนี้ 

 (ตัวอยาง) 
กําหนดการพิธีอัญเชิญ 

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ขึ้นประดิษฐานบนพระแทนที่ประทับ 
ณ กองบังคับการ กรมอูทหารเรือ 

อังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๔ เวลา ๐๘๐๘ 
***** 

เวลา ๐๖๐๐ - ขบวนรถอัญเชิญพระบรมรูป ออกจากกรมอูทหารเรือไปยังอาคาร
ฝายประติมากรรม กรมศิลปากร ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตําบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
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เวลา ๐๖๔๕ - ประธานคณะกรรมการฯ ถวายสักการะพระบรมรูป 
  - อัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานบนรถพาหนะ 
  - ขาราชการในขบวนอัญเชิญพระบรมรูป ถวายความเคารพ 
เวลา ๐๗๐๐ - ขบวนรถอัญเชิญพระบรมรูปออกจากหนาอาคารฝายประติมากรรม 
เวลา ๐๘๕๐ - เจากรมอูทหารเรือ ขาราชการและลูกจาง รอถวายความเคารพ

พระบรมรูป บริเวณหนาอาคารกองบังคับการ กรมอูทหารเรือ 
เวลา ๐๙๐๐ - พระสงฆ ๑๐ รูป ขึ้นสูอาสนสงฆ 
  - เจากรมอูทหารเรือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  - พระเถระประธานสงฆใหศีล ทั้งหมดรับศีล 
เวลา ๐๙๐๔ - รถอัญเชิญพระบรมรูปจอดเทียบหนาบันได 
  - เจากรมอูทหารเรืออัญเชิญพระบรมรูปจากรถพาหนะขึ้นสูพระแทน 

ขาราชการและลูกจาง ถวายความเคารพ 
  - พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
  - เจากรมอูทหารเรือถวายเครื่องสักการะเครื่องสังเวย 
  - เจากรมอูทหารเรือและคณะกรรมการฯ ประเคนจตุปจจัยไทยธรรม

พระสงฆ 
  - พระสงฆอนุโมทนา 
  - เสร็จพิธี 
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ตัวอยาง 
กําหนดการ 

พิธีอัญเชิญพระรปู พล.ร.อ.พระเจาบรมวงศเธอ 
 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

ขึ้นประดิษฐานบนแทนพระอนุสาวรยี 
ณ เขาทัพพระยา เมืองพัทยา 

วันพฤหสับดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๙ 
********** 

เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการจัดสรางพระอนุสาวรีย และผูเขารวมพิธี 
พรอมบริเวณพิธี 

เวลา ๐๙.๑๐ น. ประธานคณะกรรมการจัดสรางพระอนุสาวรีย (รอง ผบ.ทร.) 
เดินทางมาถึงและเปนประธานประกอบพิธีบูชาฤกษ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เสร็จพิธีบูชาฤกษ 
เวลา ๐๙.๔๐ น. ประธานคณะกรรมการจัดสรางพระอนุสาวรีย  และ

ประธานอนุกรรมการฝายตาง ๆ แถวรอรับประธานในพิธี 
เวลา ๐๙.๔๕ น. ประธานในพิธี (ผบ.ทร.) เดินทางมาถึง 
  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  - ประธานในพิธีเขาที่นั่ง 
  - อนุศาสนาจารยอาราธนาศีล 
  - พระสงฆใหศีล 
  - พระสงฆเจริญพระพุทธมนต 
  - พระสงฆเจริญพระพุทธมนตจบ 
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เวลา ๑๐.๑๐ น. ประธานคณะกรรมการจัดสรางพระอนุสาวรีย กลาวรายงาน
ความเปนมาของการจัดสราง นําผูบริจาคเงินสมทบทุน
กอสรางพระอนุสาวรีย เขามอบเงินบริจาค และเรียนเชิญ
ประธานในพิธีประกอบพิธีอัญเชิญพระรูปขึ้นประดิษฐาน
บนแทนพระอนุสาวรีย 

เวลา ๑๐.๑๙ น. ประธานในพิธีเขาสูมณฑลพิธี และประกอบพิธีอัญเชิญ
พระรูป  พล.ร.อ.พระเจาบรมวงศเธอ  กรมหลวงชุมพร        
เขตอุดมศักดิ์ ขึ้นประดิษฐานบนแทนพระอนุสาวรีย 

  - พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา 
  - ประธานในพิธีกลับเขาที่นั่ง 
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ประเคนภัตตาหารเพล พระสงฆฉันเพลเสร็จ 
  - ประธานในพิธีประเคนเครื่องไทยธรรมแดพระสงฆ และ   
    กรวดน้ํา 
  - เสร็จพิธี 
การแตงกาย ทหารเรือ      เครื่องแบบปกติขาวคอพับเขนสั้น 
  ทหาร  ตํารวจ เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว สีตามเหลาทัพ 
  พลเรือน     ชุดสากลนิยม ชุดสุภาพ ไวทุกข* 

-------------- 
 
 
 
 

                                          
* เนื่องจากอยูในหวงเวลาไวทุกขถวายสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
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  พิธีเปดศาล/พระบรมราชานุสาวรีย/พระอนุสาวรีย/อนุสาวรีย 
*************** 

 บุคคลที่สรางคุณงามความดี สรางคุณประโยชนสวนรวมไวเพื่อประเทศชาติ
และประชาชน เมื่อสิ้นชีวิตไปแลว คุณงามความดีนั้นไมสูญสิ้นตามไปดวย   
จะเปนอนุสาวรียปรากฏอยูในดวงใจของอนุชนรุนหลังใหรําลึกถึงอยูเสมอ 
และเพื่อใหเกิดภาพปรากฏเหมือนบุคคลสําคัญเหลานั้นมีชีวิตอยู จึงนิยมสราง
อาคารที่อาศัยที่เรียกวา ศาลบาง สรางพระบรมราชานุสาวรีย พระอนุสาวรีย
หรืออนุสาวรียบาง ไวเปนอนุสรณสําหรับกราบไหวสักการบูชา 
 ศาล  พระบรมราชานุสาวรีย  พระอนุสาวรีย หรืออนุสาวรียเหลานั้น เมื่อ
สรางเสร็จเรียบรอยแลว ตองประกอบพิธีเปดอยางเปนพิธีการเสียกอนนอกจาก
เพื่อใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์แลวยังเปนเครื่องหมายประกาศใหคนทั้งหลายรับรู
และเชิญมากราบไหวสักการบูชาไดแลว ในการนี้ ขอนํากําหนดการพิธีเปดศาล 
พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ  พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ ณ ภูตะวันรีสอรต อ.ปากชอง  จ.นครราชสีมา เมื่อ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๔๗ มาเปนตัวอยาง ดังนี้ 
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กําหนดการ 
พิธีเปดศาล พลเรอืเอก พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ณ  ภูตะวันรีสอรต อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ 
******* 

เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะราชสกุลอาภากร และผูรวมพธิี พรอมหนาศาลพลเรือเอก 
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ          
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

เวลา ๑๓.๔๕ น. - ประธานดําเนินการจัดสรางศาลฯ ประกอบพิธีบวงสรวงสังเวย
บูชาฤกษ (เจาหนาที่พราหมณสํานักพระราชวงั จัด) 

เวลา ๑๔.๑๕ น. - คณะราชสกุลอาภากรและผูรวมพิธี พรอมบริเวณศาลฯ   
รอรับผูบัญชาการทหารเรือ ประธานในพิธี 

  - พระสงฆ จํานวน ๑๐ รูป ขึ้นสูอาสนสงฆ 
เวลา ๑๔.๓๐ น. - ผูบัญชาการทหารเรือ ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธ ี
  - ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ 
  - ผูบัญชาการทหารเรือ เขาสูปะรําพิธี 
  - ผูบัญชาการทหารเรือ จุดธปูเทียนบูชาพระรตันตรัย 
  - ประธานสงฆใหศีล 
  - พระสงฆเจริญพระพุทธมนต จบ 
เวลา  ๑๕.๑๕ น. - ประธานดําเนินการจัดสรางศาลฯ กลาวรายงานและเรียนเชิญ

ผูบัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีเปดศาลฯ 
เวลา ๑๕.๑๙ น. - ผูบัญชาการทหารเรือ  ไปยังจุดที่กําหนด  กดปุมเปดแพร

คลุมปายศาลฯ  (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย  พระสงฆ 
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เจริญชัยมงคลคาถา เจาหนาที่พราหมณลั่นฆองชัย เปาสังข 
แกวงบัณเฑาะว) ทหารยิงปนถวายพระเกียรติยศ 

  - ประธานสงฆ เจิม ปดทอง ประพรมน้ําพระพุทธมนต
บริเวณศาลฯ 

  - ผูบัญชาการทหารเรือ ถวายเครื่องสักการะ (ถวายพานพุม
ดอกไมสด จุดธูปเทียน เครื่องทองนอย) แลวกลับมายืน    
ณ แทนพธิีเปด 

  - ทหารยิงปนถวายพระเกียรติยศ 
  - ผูบัญชาการทหารเรือกลับเขาในปะรําพิธีสงฆ  
  - ผูบัญชาการทหารเรือและคณะราชสกุลอาภากร ทอดผา

บังสุกุล 
  - พระสงฆสดับปกรณ 
  - ผูบัญชาการทหารเรือและคณะราชสกุลอาภากร ประเคน

จตุปจจัยไทยธรรม 
  - พระสงฆอนุโมทนา 
  - ผูบัญชาการทหารเรือและคณะราชสกุลอาภากร กรวดน้ํา 
  - พระสงฆประพรมน้ําพระพุทธมนต 
  - ผูบัญชาการทหารเรือ กราบพระรัตนตรัย 
  - พระสงฆเดินทางกลับ 
  - ผูบัญชาการทหารเรือ เดินทางกลับ 
  - ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ 
  - เสร็จพิธ ี
การแตงกาย - ขาราชการทหารเรือ  เครื่องแบบหมายเลข ๒ 
 - พลเรือน  ชุดสากล / ชุดสุภาพ 

---------------- 
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  พิธีพุทธาภิเษก 
****** 

 พิธีพุทธาภิ เษก  คือพิธีการปลุกเสกประจุพุทธคุณลงในวัตถุมงคล        
(ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หนา ๗๙๕ และ พจนานุกรม
เพื่อการศึกษาพุทธศาสตร ชุด “คําวัด” โดยพระธรรมกิตติวงศ หนา ๗๐๐) โดย
ใชพุทธคุณซึ่งมีอยูในบทพระปริตรหรือบทพุทธมนต หรือโดยใชสมาธิจิตที่เกิด
จากปฏิบัติกรรมฐาน ประจุลงในวัตถุมงคลตาง ๆ เชน พระพุทธรูปจําลอง         
รูปจําลองพระเกจิอาจารย พระบรมรูปจําลองพระมหากษัตริย-ราชวงศ รูปเทพเจา 
รูปผูที่ควรสักการบูชา ปูชนียวัตถุตาง ๆ ฯลฯ  มิไดหมายถึงพิธีการปลุกเสก
เฉพาะพระพุทธรูปจําลองอยางเดียว ดังนั้น ไมวาจะปลุกเสกวัตถุมงคลประเภทใด 
เรียกวา  พิธีพุทธาภิเษก เหมือนกันหมด โดยเรียกชื่อพิธีตามวัตถุมงคลนั้น ๆ เชน 
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธพรประทานราชนาวี พิธีพุทธาภิเษกพระบรมรูปจําลอง
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  พิธีพุทธาภิเษกรูปจําลององคจตุคามรามเทพ ฯลฯ 
และมีความเชื่อวาวัตถุมงคลที่ผานพิธีพุทธาภิเษกแลวยอมกลายเปนวัตถุมงคลที่
ศักดิ์สิทธิ์สามารถปองกันภัยอันตรายและใหเกิดความสวัสดีมีชัยได 
 ปจจุบันมีศัพทเรียกพิธีกรรมดังกลาวเพิ่มขึ้นใหมและนํามาเรียกใชกัน
ทั่วไป เชน  พิธีมังคลาภิเษก พิธีเทวาภิเษก เปนตน โดยอาจมีความประสงคให
เรียกชื่อพิธีตรงตามวัตถุมงคลนั้น ๆ ดังนี้ 
 - พิธีพุทธาภิเษก คือพิธีปลุกเสกพระพุทธรูปจําลอง และรูปจําลอง พระเกจิ 
อาจารยทั้งหลาย 
 - พิธีมังคลาภิเษก คือพิธีปลุกเสกพระบรมรูปจําลองพระมหากษัตริยราชวงศ 
เชน สมเด็จพระปย-มหาราช พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากร
เกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เปนตน 
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 - พิธีเทวาภิเษก คือพิธีปลุกเสกรูปจําลองเทพเจาตาง ๆ เชน พระพรหม      
องคจตุคามรามเทพ พระพิฆเนศเปนตน 
 บางกรณีนําวัตถุมงคลตาง ๆ มาปลุกเสกในคราวเดียวกันก็มักเรียกพิธี
รวมกันก็มี เชน พิธีพุทธมังคลาภิเษก พิธีพุทธเทวาภิเษก พิธีมังคลเทวาภิเษก 
เปนตน ศัพทที่ใชเรียกพิธีตามวัตถุมงคลตาง ๆ ดังกลาวแมจะไมตรงกับคําเดิมที่
ใหใชคําวา พิธีพุทธาภิเษก แตพิธีการปฏิบัติเหมือนกันทุกพิธี 
 พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลทุกประเภท มีหลักการปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. เครื่องใชในพิธี 
  ๑.๑ โตะหมูบูชา พรอมดอกไมธูปเทียน 
  ๑.๒ เครื่องใชสําหรับพระสงฆ 
   - เครื่องรับรองพระสงฆเชนเดียวกับงานมงคลทั่วไป 
   - ตั่ง/ที่นั่งพระมหาเถระประธานฝายสงฆ 
   - อาสนสงฆพระเจริญพระพุทธมนต ๙ รูป (พิธีหลวงหรือพิธีทาง
ราชการ ๑๐ รูป) 
   - อาสนสงฆพระสวดภาณวาร ๔ รูป  
   - ตั่ง / ที่นั่งพระเกจิอาจารย / พระเถระภาวนาจารย ๙ รูป (หรือ
ตามความประสงค) จัดใหนั่งรอบวัตถุมงคล  
  ๑.๓ เครื่องประกอบพิธีพุทธาภิเษก 
  - เทียนวิปสสี ไสเกินอายุผูจุด ๑ เลม 
  - เทียนมหามงคล หนัก ๘ บาท ๒ เลม 
  - เทียนนวหรคุณ หนัก ๑ บาท  ๙ เลม 
  - เทียนเงินเทียนทอง ๒ เลม 
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  - เทียนชัย ไส ๑๐๘ เสน หนัก ๘๐ บาท สูงเทากับเจาของพิธี        
๑ เลม  (ปกในตูเทียนชัย) 
  - เทียนพุทธาภิเษก หนัก ๓๒ บาท ๒ เลม 
  - เทียนที่เครื่องกระบะมุก ๑ ชุด 
  - ขันสาครใสน้ํามนต ๒ ใบ (ปกเทียนพุทธาภิเษกไวตรงกลาง) 
  - สายสิญจนรอบปริมณฑล ขึงเปนตาขายหางกัน ๑ ชวงแขน 
  - ฉัตรขาว ๕ ชั้น ๖ ตน ขนาดความสูงตามความเหมาะสม ปก ๔ มุม  
และซุมประตูทางเขา 
  - ราชวัติ ๔ มุม (๘ ขาง ยาวขางละ ๑ เมตร) 
  - โตะวางวัตถุมงคลพรอมปูผาขาว ขนาดโตะสูงกวาที่นั่งพระสงฆ
ตามสมควร 
  - พลู ๗ ใบ ซอนกันสําหรับดับเทียนชัย 
  - บาตรใสน้ํามนตสําหรับพระเกจิอาจารย/พระเถระภาวนาจารย 
นั่งปรกครบทุกรูป 
  ๑.๔ เครื่องไทยธรรมประเคนพระสงฆในพิธีทั้งหมด 
 ๒. ลําดับพิธี 
  การกําหนดลําดับพิธีแตละพิธีนั้นอาจจะแตกตางกันบาง ขึ้นอยูกับ
สถานที่และผูเปนประธานในพิธี แตลําดับพิธีการปฏิบัติสวนใหญเปนไปใน
แนวทางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ในที่นี้ ขอนํากําหนดการพิธีมังคลาภิเษก  
พระบรมรูปจําลองสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (ขณะนั้นเรียกพิธีมังคลาภิเษก) 
เมื่อวันเสารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ณ ทองพระโรง พระราชวังเดิม มาเปนตัวอยาง 
ดังนี้ 
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กําหนดการ 
สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เสด็จเปนองคประธานในพิธีมังคลาภิเษก 
พระบรมรูปจําลองสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
ในวันเสารที่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๔๒  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ ทองพระโรง พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร 

---------------- 
เวลา ๑๔.๐๐  น. - ผูรวมพธิีและผูมีเกียรติพรอมบริเวณทองพระโรงชั้นนอก 
  - พระสงฆทรงสมณศักดิ์  ๑๐ รูป ขึ้นสูอาสนสงฆ 
เวลา ๑๔.๐๕  น. - ประธานในพิธีฝายฆราวาส ถึงบริเวณพิธ ี
เวลา ๑๔.๑๐  น. - ประธานในพิธีฝายฆราวาส ประธานมูลนิธิอนุรักษ

โบราณสถานในพระราชวังเดิม ขาราชการชั้นผูใหญ และ
ผูเกี่ยวของเฝารับเสด็จฯ 

เวลา ๑๔.๒๐  น. - สมเด็จพระสังฆราช เสด็จถึงบริเวณพิธี แลวเสด็จไปประทับ  
ณ ที่รับรองบริเวณทองพระโรงชั้นนอก 

  - ประธานในพิธีฝายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
แลวเขาเฝาถวายเครื่องสักการะ แดสมเด็จพระสังฆราช 

  - พระเถระประธานสงฆใหศีล จบ 
  - ประธานมูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม กลาว

ถวายรายงานแลวกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช
ทรงเจิมและทรงจุดเทียนชัย 
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  - สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจิมและทรงจุดเทียนชัย (ประธาน
มูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม ถวายกระปุก
แปงเจิมและเทียนชนวน ขณะทรงจุดเทียนชัย พระสงฆ
สวดคาถาจุดเทียนชัย พนักงานพราหมณประโคมฆองชัย 
สังข แตร ดุริยางค) 

  - พระสงฆเจรญิพระพุทธมนต และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
  - ประธานมูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม  

จุดเทียนวิปสสี เทียนมหามงคลและเทียนนวหรคุณ (ขณะ
พระสงฆเจริญพระพุทธมนตขึ้นบท พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ฯลฯ) 

  - สมเด็จพระสังฆราช ทรงนั่งอธิษฐานจิต เจริญบริกรรมภาวนา 
  - พระสงฆเจริญพระพุทธมนต  จบ 
  - ประธานในพิธีฝายฆราวาส ถวายเครื่องไทยธรรมแดสมเด็จ

พระสังฆราช 
  - ประธานมูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม 

ประเคนเครื่องไทยธรรมแดพระสงฆทรงสมณศักดิ์ทั้ง ๑๐ รูป 
  - พระสงฆอนุโมทนา ประธานในพิธีฝายฆราวาส และ

ประธานมูลนิธิอนรุักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม 
กรวดน้ํา 

  - ประธานมูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดมิ 
กราบทูลอาราธนาเสด็จประพรมน้ําพระพุทธมนต 
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  - สมเด็จพระสังฆราช ทรงประพรมน้ําพระพุทธมนต ทรงโปรย  
ขาวตอก ดอกไม และเสด็จกลับ (ประธานมูลนิธิอนุรักษ
โบราณสถานในพระราชวังเดิม และผูเกี่ยวของสงเสด็จ) 

  - พระสวดภาณวาร ๔ รูป และพระเถระภาวนาจารย ๙ รูป 
เขานั่งประจําที่ 

  - ประธานมูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดมิ 
จุดเทียนที่เครื่องกระบะมุก และเทียนพุทธาภิเษกที่ขัน
สาคร ขางตูเทียนชัย 

  - พระสวดภาณวาร สวดคาถาพุทธาภิเษก 
  - พระเถระภาวนาจารย นั่งปรก จบ 
เวลา ๑๕.๒๙  น. - พระเถระภาวนาจารยอาวุโส ประกอบพิธีดับเทียนชัย 

(พระสงฆสวดคาถาดับเทียนชัย) 
  - ประเคนเครื่องไทยธรรมแดพระสวดภาณวารและพระเถระ

ภาวนาจารย 
  - พระสงฆอนุโมทนา  ผูรวมพิธีกรวดน้ํา 
  - เสร็จพิธี 

------------- 
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การจัดสถานที่ 
พิธีพุทธาภิเษกในอุโบสถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
โตะหมู ๗ 

    ๑. เทียนวิปสส ี
    ๒. เทียนมหามงคล 
    ๓. เทียนนวหรคุณ 
    ๔. ธูป เทยีนเงินเทียนทอง
    ๕. พาน/แจกันดอกไม 
   

 

 
ที่น่ังพระมหาเถระ
ประธานฝายสงฆ

 
 
 
 
 
               

พระประธาน
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เทียนที่เครื่องกระบะมุก
อาสนสงฆพระสวดภาณวาร
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 ๘ ๓

๗  ๖ ๕ ๔

๑-๙ พระเกจิอาจารย
นั่งปรก 
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พิธีทําบญุทอดกฐิน 
********* 

การทอดกฐิน  
 กฐิน เปนงานบุญใหญที่มีปละครั้ง  จัดเปน กาลทาน แปลวา ถวายตาม
กาลสมัย กําหนดทํากันตั้งแตวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน 
๑๒ คําวา กฐิน แปลวา กรอบไม หรือสะดึง สําหรับขึงผาเย็บจีวรของภิกษุ        
การทอดกฐิน คือการนําผากฐินไปวางไวตอหนาพระสงฆอยางนอย ๕ รูป         
แลวใหพระสงฆรูปใดรูปหนึ่งที่ไดรับมอบหมายจากคณะสงฆเปนเอกฉันทเปน
ผูรับผากฐินนั้น 

ประวัติกฐิน  
 ในคัมภีรวินัยปฎก กฐินขันธกะ กลาวไวเปนใจความวา สมัยหนึ่งภิกษุ
ชาวเมืองปาฐา ประมาณ ๓๐ รูป เดินทางจากเมืองปาฐาไปเฝาพระพุทธเจา        
ณ เมืองสาวัตถี พอไปถึงเมืองสาเกต ซึ่งอยูหางเมืองสาวัตถี ประมาณ ๖ โยชน 
(๙๖ ก.ม.) ก็พอดีถึงวันเขาพรรษา จึงตองพักจําพรรษาที่เมืองสาเกต พอออกพรรษา
แลวก็รีบเดินทางตอไปเวลานั้นฝนยังชุกอยู ทางเดินจึงเปนตมเปนโคลนเปรอะ
เปอน ตองกรําแดดกรําฝนจนจีวรเปยกชุม พระพุทธเจาจึงทรงอนุญาตใหรับ
กฐินเพื่อเปลี่ยนจีวรใหมได เริ่มตั้งแตวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ํา 
เดือน ๑๒ โดยมีกําหนดวา  เมื่อไดผามาแลว จะตองชวยกันทําพิธีกรานกฐินให
เสร็จภายในวันนั้น (คือกอนรุงอรุณที่จะมาถึง) เรื่องกฐินนี้ในชั้นเดิมเปนเรื่อง
ของภิกษุสงฆโดยเฉพาะ เปนสังฆกรรม ภิกษุสงฆตองจัดการขวนขวายหาผามา
เองซึ่งเปนการลําบากอยูมาก ภายหลังคฤหัสถผูมีศรัทธาปรารถนาจะอนุเคราะห
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ภิกษุสงฆ ประกอบทั้งหวังบุญกุศลดวย จึงถือเปนหนาที่จัดถวาย มิใชแตคฤหัสถ
เทานั้น แมพระภิกษุสงฆดวยกันเองจะทอดกฐินก็ได ไมเปนการขัดของแตอยาง
ใด (แตจะทอดในวัดที่ตนเองจําพรรษาอยูมิได) 

ประเภทกฐิน  
 กฐินมี ๒ ประเภท คือกฐินหลวง และกฐินราษฎร กฐินที่ใชผาองคกฐิน
ของหลวงทอด  ณ  พระอารามหลวง  เรียกวา กฐินหลวง กฐินที่ราษฎรทํากัน
ทั่ว ๆ ไป  เรียกวา กฐินราษฎร  

กฐินหลวง 
 มีประวัติวา เมื่อพระพุทธศาสนาไดแพรหลายเขามาประดิษฐานอยูใน
ประเทศไทย และประชาชนคนไทยที่ตั้งหลักแหลงอยูบนผืนแผนดินไทย         
ไดยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาวาเปนศาสนาประจําชาติแลว การทอดกฐินก็
ไดกลายเปนประเพณีของบานเมืองมาโดยลําดับ พระเจาแผนดินผูปกครอง
บานเมือง ไดทรงรับเรื่องกฐินนี้ขึ้นเปนพระราชพิธีอยางหนึ่งซึ่งทรงบําเพ็ญเปน
การประจําเมื่อถึงเทศกาลทอดกฐิน การที่พระเจาแผนดินทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
เกี่ยวกับกฐินเปนพระราชพิธีดังกลาวนี้ เปนเหตุใหเรียกกันวา กฐินหลวง วัดใด
ก็ตามไมวาจะเปนวัดหลวงหรือวัดราษฎร หากพระเจาแผนดินเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงถวายผาพระกฐินแลว เรียกวา กฐินหลวงทั้งสิ้น   
 สมัยตอมา เรื่องของกฐินหลวงไดเปลี่ยนไปตามภาวการณของบานเมือง 
เชน ประชาชนมีศรัทธาเจริญรอยตามพระราชศรัทธาของพระเจาแผนดิน 
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณใหถวายผาพระกฐินไดตามสมควรแกฐานะเปนตน 
เปนเหตุใหแบงกฐินหลวงออกเปน ๓ ประเภท คือ 
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 ๑. พระกฐินที่กําหนดเปนพระราชพิธี 
 ๒. พระกฐินตน 
 ๓. พระกฐินพระราชทาน 

พระกฐินที่กําหนดเปนพระราชพิธี (พระกฐินเสด็จพระราชดําเนิน) 
 พระกฐินดังกลาวนี้ พระเจาแผนดินเสด็จพระราชดําเนินไปถวายดวย
พระองคเองเปนประจํา ณ วัดสําคัญ  ๆซึ่งทางราชการกําหนดขึ้น มีหมายกําหนดการ
เสด็จพระราชดําเนินไวอยางเรียบรอย ปจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงถวายผาพระกฐิน ณ วัดตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และสวนภูมิภาค ๑๖ วัด ซึ่งลวนแลวแตเปนพระอารามหลวง 
 ๑. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร 
 ๒. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร 
 ๓. วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 
 ๔. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
 ๕. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร 
 ๖. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 
 ๗. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 
 ๘. วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 
 ๙. วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร 
 ๑๐. วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร 
 ๑๑. วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 
 ๑๒. วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร 
 ๑๓. วดัพระปฐมเจดีย นครปฐม 
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 ๑๔. วัดสุวรรณดาราราม  พระนครศรีอยุธยา 
 ๑๕. วัดนิเวศนธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา 
 ๑๖. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก 
 พระอารามหลวงเหลานี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเสด็จพระราชดําเนิน
ไปถวายผาพระกฐินดวยพระองคเอง  แตมิไดเสด็จไปทั้ง  ๑๖  วัด  จะเสด็จ
พระราชดําเนินเพียงปละ ๘ หรือ ๙ วัด เทานั้น นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหพระบรมวงศานุวงศ หรือองคมนตรี หรือผูทรงเห็นสมควรเปนผูแทน
พระองคไปถวาย 
 พระกฐินที่กําหนดเปนพระราชพิธีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สํานักพระราชวังออกหมายกําหนดการเปนประจําป จึงไมมีการจองลวงหนา 

พระกฐินตน (พระกฐินสวนพระองค) 
 พระกฐินดังกลาวนี้ พระเจาแผนดินเสด็จพระราชดําเนินไปถวาย ณ วัดที่
มิใชวัดหลวง และมิไดเสด็จไปอยางเปนทางราชการหรืออยางเปนพระราชพิธี 
แตเปนการบําเพ็ญพระราชกุศลสวนพระองคอีกดวย  พลตรี หมอมทวีวงศ
ถวัลยศักดิ์ (ม.ร.ว.เฉลิมลาภ ทวีวงศ) ไดเลาประวัติเรื่องการเกิดขึ้นของกฐินตน
นี้ไววา 
 “กฐินสวนพระองคนี้ ในสมัยกอนรัชกาลที่ ๕ จะเรียกวาอยางไรนั้น       
ยังไมพบหลักฐาน มาเรียกกันวา กฐินตน ในรัชกาลที่ ๕ ภายหลังที่ไดมีการเสด็จ
ประพาสหัวเมืองตาง ๆ เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗ การเสด็จประพาสครั้งนั้น โปรดให
จัดใหงายกวาการเสด็จประพาสเพื่อสําราญพระราชอิริยาบถอยางสามัญ  คือ
โปรดไมใหมีทองตราสั่งหัวเมืองใหจัดทําที่ประทับแรม ณ ที่ใด ๆ พอพระราช
หฤทัยจะประทับที่ไหนก็ประทับที่นั่น บางคราวก็ทรงเรือเล็กหรือเสด็จรถไฟ

๗๑ 
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ไปโดยมิใหใครรู การประพาสครั้งนั้นเรียกกันวา เสด็จประพาสตน เหตุที่
เรียกวาประพาสตนก็เพราะเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๔๗ เสด็จทรงเรือมาด 
๔ แจว ประพาสในแมน้ําออม ไดทรงกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรือมาด ๔ แจว  
เพิ่มขึ้นอีกลําหนึ่งสําหรับแจวตามเรือมาดพระที่นั่ง  เวลามีพระราชประสงคที่
จะเสด็จพระราชดําเนินโดยมิใหมีใครรูจักพระองค  เมื่อซื้อเรือมาดไดดัง
พระราชประสงคแลว ก็ทรงพระราชทานชื่อเรือลํานั้นวา เรือตน ในวันนั้นกวาจะ
เสด็จพระราชดําเนินกลับถึงที่ประทับแรมที่เมืองราชบุรีเกือบ ๓ ทุม เพราะน้ําเชี่ยว 
ผูคนในขบวนเสด็จเหนื่อยหอบตามกัน และไดเริ่มเรียกการเสด็จประพาสใน
วันที่กลาวนี้วา ประพาสตน จึงเปนมูลเหตุ ใหเรียกการเสด็จพระราชดําเนิน
ถวายผาพระกฐินเปนการสวนพระองควา พระกฐินตน เรียกแบบเรือนไทยที่
ทรงสรางสําหรับประทับอยางชาวบานวา เรือนตน กันตอมา” 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ทรงดําเนินตามพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเสด็จพระราชดําเนินไปทรง
บําเพ็ญ พระราชกุศลถวายผาพระกฐินตนเปนประจําทุกป การจะเสด็จฯ          
ไปถวายผาพระกฐินตนที่วัดใดนั้นมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
 ๑.  เปนวัดที่ยังไมเคยเสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระกฐินมากอน 
 ๒. ประชาชนมีความเลื่อมใสในวัดนั้นมาก 
 ๓. ประชาชนในทองถิ่นนั้นไมคอยมีโอกาสไดเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินไป จะไดมีโอกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทอยาง
ใกลชิดดวย 
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พระกฐินพระราชทาน 
 เปนพระกฐินที่พระเจาแผนดินพระราชทานผาของหลวงแกผูที่กราบ
บังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวง นอกจากวัดสําคัญที่ทรง
กําหนดไววาจะเสด็จพระราชดําเนินดวยพระองคเอง  ปจจุบันก็เวน ๑๖ วัด
ดังกลาวแลว เหตุที่เกิดพระกฐินพระราชทานก็เพราะวาปจจุบันวัดหลวงมีเปน
จํานวนมาก จึงเปดโอกาสใหกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ตลอดจนคณะบุคคล
หรือบุคคลที่สมควรรับพระราชทานผาพระกฐินไปถวายได และผูที่ไดรับ
พระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเปนสวนตนโดยเสด็จพระราชกุศลดวยตามกําลัง
ศรัทธาก็ได 
 ปจจุบันกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลใดมีความประสงค
จะรับพระราชทานผาพระกฐินไปถวาย ณ วัดหลวงวัดใดก็ติดตอไปยังกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามระเบียบซึ่งเทากับเปนการจองกฐินไวกอน 

กฐินราษฎร 
 กฐินราษฎร เปนกฐินที่ราษฎร หรือประชาชน ผูมีศรัทธานําผากฐินของตน
ไปทอด ณ วัดตาง ๆ เวนไวแตวัดที่ไดกลาวมาแลวในเรื่องกฐินหลวง การ
ทอดกฐินของราษฎรตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมาจนกระทั่งปจจุบัน มีชื่อ
เรียกแตกตางกันตามลักษณะของวิธีการทอด คือ 
 ๑. กฐิน หรือมหากฐิน 
 ๒. จุลกฐิน 
 ๓. กฐินสามัคคี 
 ๔. กฐินตกคาง 
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กฐินหรือมหากฐิน  
 เปนกฐินที่ราษฎรนําไปทอด ณ วัดใดวัดหนึ่งซึ่งตนมีศรัทธาเปนเจาภาพ
เพียงคนเดียว กลาวคือ ทานผูใดมีศรัทธาจะทอดกฐิน ณ วัดใด ก็นําผากฐิน 
บางครั้งเรียกวา ผาที่เปนองคกฐินซึ่งจะเปนผาผืนเดียวก็ได หลายผืนก็ได เปน
ผาขาวซึ่งยังมิไดตัดก็ได ตัดออกเปนชิ้น ๆ พอที่จะประกอบเขาเปนจีวรผืนใด
ผืนหนึ่งก็ได ทําเสร็จแลวยังมิไดยอมหรือยอมแลวก็ได อยางใดอยางหนึ่ง 
จัดเปนองคกฐิน 
 ความนิยมที่นํากฐินไปทอด ณ วัดตาง ๆ ของราษฎรนั้นมิใชจะมีแตองค
กฐินดังกลาวมาแลวเทานั้น เจาภาพบางรายอาจมีศรัทธาถวายของอื่น ๆ ไปพรอม
กับองคกฐิน เรียกกันวา บริวารกฐิน ตามที่นิยมกันนั้นมีปจจัย ๔ คือเครื่องอาศัย
ของพระภิกษุสามเณร มีไตรจีวร บริขารอื่น ๆ ที่จําเปน หรือเครื่องใชประจําที่มี
มุง หมอน ที่นอน เตียงตั่ง โตะ เกาอี้ โองน้ํา กระถาง กระทะ กระโถน เตา 
ภาชนะสําหรับใสอาหารคาวหวาน เครื่องซอมเสนาสนะมีมีด ขวาน กบ สิ่ว 
เลื่อย ไมกวาด จอบ เสียม เครื่องคิลานเภสัช มียารักษาโรค ยาสีฟน แปรงสีฟน 
ตลอดจนเครื่องครัวมีขาวสาร ผลไม เปนตน หรือจะมีอยางอื่นนอกจากกลาวถึง
นี้ก็ได ขอใหเปนของที่สมควรแกพระภิกษุสามเณรจะบริโภคเทานั้น หากจะมี
ของสําหรับแจกจายแกคนที่อยูในวัดหรือคนที่มารวมงานกฐินดวยก็ได สุดแต
กําลังศรัทธาและอัธยาศัยไมตรี 
 นอกจากที่ไดกลาวมานั้น ยังมีธรรมเนียมที่เจาภาพผูทอดกฐินจะตองมีผาหม
พระประธาน อีกหนึ่งผืน เทียนสําหรับจุดในเวลาที่พระภิกษุสวดพระปาติโมกข
ที่เรียกกันสั้น ๆ วา เทียนปาติโมกข จํานวน ๒๔ เลม และมีธงผาขาวเขียนรูป
จระเขหรือสัตวน้ําอยางอื่น ๆ เชน ปลา นางเงือก เปนตน สําหรับปกหนาวัดที่อยู
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ตามริมน้ํา เมื่อทอดกฐินเสร็จแลว และมีธงผาขาวเขียนเปนรูปตะขาบ ปกไว
หนาวัดสําหรับวัดที่ตั้งอยูบนดอยไกลแมน้ํา ที่ใชปกนี้เปนเครื่องแสดงใหทราบ
วาวัดนั้น ๆ ไดรับกฐินแลวและอนุโมทนารวมกุศลดวยได 
 อนึ่ง ยังมีประเพณีนิยมอีกอยางหนึ่งเกี่ยวกับเวลาของการทอดกฐิน ถาเปน
เวลาเชาจะมีการทําบุญถวายอาหารเพลแกภิกษุสามเณรในวัด 
 กฐินที่ราษฎรผูเปนเจาภาพนําองคกฐินและบริวารกฐินไปทอดยังวัดตาง ๆ 
ดังกลาวนี้เรียกกันวา กฐินหรือมหากฐิน เปนลักษณะของกฐินที่ราษฎรทอดกัน
เปนสวนใหญอยูในปจจุบัน แตเหตุที่เรียกวามหากฐินนั้น อาจเปนเพราะจะให
เห็นแตกตางจากกฐินอีกชนิดหนึ่งที่เรียกวาจุลกฐินก็ได  

จุลกฐิน 
 เปนกฐินที่ตองทําดวยความเรงรีบ เดิมเรียกกันเปนแบบไทย ๆ วา           
กฐินแลน เจาภาพผูที่จะทอดกฐินเชนนี้ไดตองมีพวกมากมีกําลังมากเพราะตอง
เริ่มตั้งแตการทําผาที่นําไปทอดตั้งแตตน กลาวคือเริ่มตั้งแตนําฝายที่แกใชได
แลวแตยังอยูในฝกมีปริมาณใหพอแกการที่จะทําเปนผาจีวรผืนใดผืนหนึ่งได 
แลวทําพิธีสมมติวาฝายจํานวนนั้นไดมีการหวานแตกงอกออกตน เติบโต        
ผลิดอก ออกฝก แก สุก แลวเก็บมาอิ้วเอาเมล็ดออกดีดเปนผง ทําเปนเสนดาย
เปยออกเปนไจ กรอออกเปนเข็ดแลวฆาดวยน้ําขาว ตากใหแหง ใสกงปนเสน
หลอด ใสกระสวยเครือแลวทอเปนแผนผาตามขนาดที่ตองการนําไปทอดเปน
ผากฐิน 
 เมื่อพระสงฆรับผานั้นแลว มอบแกพระภิกษุผูเปนองคครองซึ่งพระองค
ครองจะจัดการตอไปตามพระวินัย 
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 หลังจากนั้นผูทอดตองชวยทําตอ คือนําผานั้นมาขยําทุบซักแลวเอาไปตาก
แหง แลวนํามาตัดเปนจีวรผืนใดผืนหนึ่ง แลวเย็บ ยอม ตากแหง พับ ทับรีดเสร็จ
เรียบรอยแลวนําไปถวายองคครองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหทานทําพินทุอธิษฐาน 
 เสร็จการพินทุอธิษฐานแลวจะมีการประชุมสงฆแจงใหทราบ พระภิกษุ
สงฆทั้งหมดจะอนุโมทนา เปนเสร็จพิธีจุลกฐิน 
 แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูทอดจุลกฐินไมมีกําลังคนมากพอ จะตัดพิธี
การในตอนตน ๆ ออกเสียก็ได โดยเริ่มดวยการเอาผาขาวผืนใหญมากะ
ประมาณใหพอที่จะตัดเปนจีวรผืนใดผืนหนึ่งแลวนําไปทอด เมื่อพระภิกษุสงฆ
ทานนําไปดําเนินการตามพระวินัยแลวก็ชวยทําตอจากทาน คือซัก กะ ตัด เย็บ
ยอมใหเสร็จ แลวนํากลับไปถวายองคครอง เพื่อพินทุอธิษฐานตอไป เหมือนวิธี
ทําที่กลาวมาแลวในการทําจุลกฐินเต็มตามรูปแบบ 
 อนึ่ง ขอที่ควรกําหนดจดจําไว ก็คือจุลกฐินจะเปนวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม 
จะตองทําใหเสร็จในวันเดียว เริ่มตนตั้งแตเวลาเชาถึงย่ํารุงของวันรุงขึ้น คือตอง
ทําใหเสร็จกอนรุงอรุณของวันใหม ไมเชนนั้นแลวกฐินนั้นไมเปนกฐิน 
 สวนบริวารของจุลกฐิน ผาหมประธานและเทียนปาติโมกขตลอดจนธง
จระเข ธงตะขาบ ก็คงเปนเชนที่กลาวมาแลวในเรื่องกฐินหรือมหากฐิน 

กฐินสามัคคี 
 เปนกฐินที่มีเจาภาพหลายคนรวมกัน มิใชมีเจาภาพเพียงคนเดียวอยางเรื่อง
กฐินหรือมหากฐิน ทุกคนเปนเจาภาพทั้งหมด ใครบริจาคมากนอยอยางไรไม
เปนประมาณ แตเพื่อไมใหการจัดงานกฐินยุงยากสับสนมากเกินไป ก็มักจะตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งดําเนินการแลวมีหนังสือบอกบุญไปยังผูอื่นดวย เมื่อ
ไดปจจัยมาเทาไรก็จัดผาอันเปนองคกฐิน รวมทั้งบริวารดังกลาวแลวนั้น เมื่อมี

๗๖ 
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ปจจัยเหลือก็ถวายวัดไวเพื่อทางวัดจะนําไปใชจายในทางที่ควร เชน การ
กอสรางศาสนสถาน การบูรณปฏิสังขรณ กุฏิ โบสถ เจดีย เปนตน กฐินสามัคคี
นี้ มักจะนําไปทอดยังวัดที่กําลังมีการกอสรางหรือกําลังบูรณปฏิสังขรณเพื่อ
เปนการสมทบทุนใหสิ่งอันพึงประสงคของวัดใหสําเร็จเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 
 เรื่องของกฐินสามัคคีเปนเรื่องที่นิยมกันอยางแพรหลาย เพราะนอกจากจะ
ถือกันวาเปนบุญเปนกุศลแลวยังเปนการชวยทะนุบํารุงวัดตลอดจนเปนเรื่อง
เพิ่มความสนุกครึกครื้นใหแกงานเปนสามัคคีรสอันเนื่องมาจากการทอดกฐิน
สามัคคี 
กฐินตกคาง 
 กฐินประเภทนี้มีชื่อเรียกอยางอื่นอีกวา กฐินตก กฐินโจร ศาสตราจารย   
พระยาอนุมานราชธน ไดกลาวถึงเหตุผลที่เกิดกฐินชนิดนี้ตลอดจนชื่อที่เรียกไป
เปนตาง ๆ กันของกฐินประเภทนี้ไวในเรื่องเทศกาลออกพรรษาวา 
 “แตที่ทํากันเชนนี้ ทํากันอยูในทองถิ่นที่มีวัดมาก ซึ่งอาจมีวัดตกคาง ไมมี
ใครทอดก็ได จึงมักมีผูศรัทธาไปสืบเสาะหาวัดอยางนี้เพื่อทอดกฐินตามปกติใน
วันใกล ๆ จะสิ้นหนาทอดกฐิน หรือในวันสุดทายคือวันกอนแรมค่ําหนึ่งของ
เดือน ๑๒ ทอดกฐินอยางนี้ เรียกกันวา กฐินตกคาง หรือเรียกวา กฐินตก บางถิ่น
ก็เรียกวา กฐินโจร เพราะกิริยาอาการที่ไปทอดอยางไมรูเนื้อไมรูตัว จู ๆ ก็ไป
ทอด ไมบอกกลาวเลาสิบลวงหนาไวใหวัดรู เพื่อเตรียมตัวกันไดพรอม และ
เรียบรอย การทอดกฐินตกถือวาไดบุญอานิสงสแรงกวาทอดกฐินตามธรรมดา 
บางทีเตรียมขาวของไปทอดกฐินหลาย ๆ วัดแตไดวัดทอดนอยวัด เครื่องไทย
ธรรมที่ตระเตรียมเอาไปทอด ยังมีเหลืออยู หรือทางวัดทอดไมไดก็เอาเครื่องไทย
ธรรมเหลานั้นจัดทําเปนผาปา เรียกกันวา “ผาปาแถมกฐิน” 
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 กฐินประเภทนี้ เรื่ององคกฐินบริวารกฐิน เปนตน คงเปนเชนที่กลาว
มาแลวในตอนตน 
 สวนขอแตกตางของกฐินประเภทนี้ คือไมมีการจองวัดลวงหนา การทอด
เฉพาะวัดที่ยังไมมีใครทอด และอาจทอดหลายวัดได ตลอดจนสามารถเอาเครื่อง
ไทยธรรมที่เหลือทําเปนการบุญอีกชนิดหนึ่ง เรียกวา ผาปาแถมกฐิน 
การจองกฐิน  
 ๑. วัดราษฎร บุคคลหรือคณะบุคคลทั่วไป จะไปทอดหรือรวมกันไปทอด 
โดยการจองลวงหนาไวกอนตั้งแตในพรรษา วัดใดถาไมมีผูจอง เมื่อใกลเทศกาล
กฐิน ประชาชน ทายกทายิกาแหงวัดนั้นก็จะรวมกันจัดการทอดกฐิน ณ วัดนั้น 
วิธีการจองนิยมทําเปนหนังสือจองกฐินไปติดประกาศไว ณ วัดที่จะทอดถวาย 
เปนการเผดียงสงฆใหทราบ วัน เวลา ที่จะไปทอด หรือจะไปนมัสการทานเจา
อาวาสใหทราบไวก็ได  ในการนี้ ขอนํ ากํ าหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี 
กองทัพเรือ ณ วัดปากคลองมะขามเฒา ป ๒๕๔๗ มาเปนตัวอยาง ดังนี้ 

กําหนดการงานทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ 
ณ  วัดปากคลองมะขามเฒา  อําเภอวัดสิงห  จังหวัดชัยนาท  

๒๐ - ๒๑ พ.ย.๔๗ 
------------------- 

กําหนดการ 
วันเสารที ่๒๐ พ.ย.๔๗ 
 เวลา  ๑๕๐๐ - ตั้งองคกฐิน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 เวลา  ๑๙๓๐ - การแสดงของวงดนตรี ดย.ทร. และของทางจังหวัดชัยนาท 
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วันอาทิตยที่ ๒๑ พ.ย.๔๗ 
 เวลา  ๐๖๓๐ - ขบวนรถคณะกรรมการฯ  และผูรวมพิธีออกจาก ฐท.กท. 
 เวลา  ๐๙๔๕ - คณะกรรมการฯ ผูรวมพิธพีรอมบรเิวณพิธ ี
 เวลา  ๐๙๕๕ - คณะกรรมการฯ เตรียมรอรับ ผบ.ทร. ประธานในพิธี    
                           ณ บริเวณหนาอุโบสถวัดปากคลองมะขามเฒา 
 เวลา  ๑๐๐๐ - ผบ.ทร. เดินทางถึงบริเวณหนาอุโบสถวัดปากคลองมะขามเฒา 
  - ประธานกรรมการฯ (จก.ยศ.ทร.) และคณะกรรมการฯ ตอนรับ

และเชิญ ผบ.ทร.เขาสูอุโบสถ 
    - ผบ.ทร.จุดธูปเทียนบูชาพระประธานแลวชมภาพเขียนใน

อุโบสถ 
    - ผบ.ทร.ไปถวายเครื่องสักการะรูปหลอหลวงปูศุข และถวาย

เครื่องสักการะพระรูป พล.ร.อ.พระเจาบรมวงศเธอ พระองค
เจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลฯ                 

   - ผบ.ทร.พรอมคณะ ปลอยปลาที่ทาน้ําหนาวัด/ปลูกตนไมที่ระลึก                
 เวลา  ๑๐๔๐ - ผบ.ทร. เขาสูสถานที่ประกอบพิธีถวายผากฐินสามัคคี ทร. 

(โรงเรียนพระปริยัติธรรม) 
   - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แลวนั่ง ณ ที่รบัรอง 
   - พระสงฆทั้งวัด เจริญพระพุทธมนต จบ 
 เวลา  ๑๑๐๐ - ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุ สามเณรทั้งวัด จํานวน ๓๓ รูป  
 เวลา  ๑๑๑๕ - ผูรวมพธิีรับประทานอาหาร 
 เวลา  ๑๒๓๐ - พิธีถวายผากฐิน 
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   - ประธานกรรมการฯ กลาวรายงาน และเรียนเชิญ ผบ.ทร. 
ประกอบพิธีถวายผากฐินสามัคคี ทร. 

   - ผบ.ทร. รับผากฐินจากเจาหนาที่ ยืนประนมมือ หันหนาไป
ทางพระพุทธรูป (บนโตะหมูบูชา) กลาว นะโม ๓ จบ แลว
หันหนามาทางพระสงฆ กลาวนําถวายผากฐิน วา “อิมัง ภันเต, 
สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,        
สาธุ โน ภันเต, สังโฆ,  อิมัง สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, 
ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตวา จะ, อิมินา  ทุสเสนะ, กะฐินัง 
อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

     ขาแตพระสงฆผูเจริญ, ขาพเจาทั้งหลาย, ขอนอมถวาย, ผากฐิน, 
พรอมทั้งของบริวารนี้, แดพระสงฆ, ขอพระสงฆจงรับ,       
ผากฐิน, พรอมทั้งของบริวารนี้, ของขาพเจาทั้งหลาย, และ
ครั้นรับแลว, ขอจงกรานกฐิน, ดวยผานี้, เพื่อประโยชน,   
เพื่อความสุข, แกขาพเจาทั้งหลาย, ตลอดกาลนาน เทอญ.” 

   - นําผากฐินไปวางบนพานแวนฟา หยิบผาหมพระประธานสง
ใหเจาหนาที่แลวยกผากฐินประเคนพระสงฆรูปที่ ๒ พรอม
ทั้งประเคนเทียนพระปาติโมกข เสร็จแลวกลับไปนั่ง              
ณ ที่รับรอง 

  - พระสงฆกระทําพิธีอปโลกนกรรม  (ประกาศมอบใหพระภิกษุ  
รูปหนึ่งรูปใดครองผากฐิน) 

  - ผบ.ทร. ถวายเครื่องบริวารกฐินแดพระภิกษุรูปครองผา               
(ผูรวมพธิีถวายเครื่องไทยธรรมแดพระสงฆ) 
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  - ผบ.ทร. กลาวคําถวายเงินบํารุงวัด แลวนําไปถวายพระเถระ
ประธานสงฆ 

   - พระสงฆอนุโมทนา 
   - ผบ.ทร. กรวดน้ํา 
                        - ผบ.ทร.มอบเงินสนับสนุนการศึกษาแกโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห 
                       - นายกสมาคมภริยา ทร.มอบเงินสนับสนุนโครงการอาหาร

กลางวันแกโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห 
                        - ประธานสงฆมอบของที่ระลึกแก ผบ.ทร.และคณะกฐินสามัคคี 
                        - ผวจ.ชัยนาท มอบของที่ระลึกแก ผบ.ทร. (ผบ.ทร. มอบของ

ที่ระลึกตอบแก ผวจ.ฯ ) 
                        - ภริยา ผวจ.ชัยนาท  มอบของที่ระลึกแกนายกสมาคมภริยา ทร. 

(นายกสมาคมภริยา ทร. มอบของที่ระลึกตอบแก ภริยา ผวจ.ฯ) 
                        - สภาวัฒนธรรม อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท มอบของที่ระลึกแก 

ผบ.ทร. และนายกสมาคมภริยา ทร. 
                       - ผบ.ทร. กราบพระรัตนตรัย และประธานสงฆ 
   - เสร็จพิธ ี เดินทางกลับ 

***********  
การแตงกาย - ขาราชการทหาร แตงเครื่องแบบหมายเลข ๒ 
   - ผูรวมพิธี   ชุดสุภาพ 
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รายการเครื่องกฐินราษฎร 
 ๑. ไตรจีวรพระองคครอง ๑ ไตร 
 ๒. ไตรจีวรพระคูสวด ๒ ไตร 
 ๓. บาตรพรอมธรรมกรก (เครื่องกรองน้ํา) มีดโกน เข็ม ๑ ชุด 
 ๔. ตาลปตร และยาม ๑ ชุด 
 ๕. เสื่อ ที่นอน หมอน ผาหมนอน มุง ๑ ชุด 
 ๖. รม ๑ คัน 
 ๗. ปนโตเคลือบ ๑ เถา 
 ๘. รองเทา ๑ คู 
 ๙. กาตมน้ํา ๑ ใบ 
 ๑๐. ถังกานวม, ถวยชา ๑ ชุด 
 ๑๑. กระโถน ๑ ใบ 
 ๑๒. ชอนสอม จานขาว ๑ ชุด 
 ๑๓.ผาขนหนูเช็ดตัว ๑ ผืน 
 ๑๔. ตะเกียง ๑ ดวง 
 ๑๕. ไมกวาด, สายระเดียง, ธงตะเข ๑ ชุด 
 ๑๖. ผาหมพระประธาน ๑ ผืน 
 ๑๗. เทียนปาติโมกข ๑ หอ 
 ๑๘. เครื่องมือชาง ๑ ชุด 
 ๑๙. พานแวนฟา, ดอกไมคลุมไตร ๓ ชุด 
 ๒๐. สัปทน ๑ คัน 
 ๒๑. เครื่องไทยธรรม จํานวนเทาพระภิกษุ-สามเณรทั้งวัด 

๘๒ 
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      (เจาภาพตัดหรือเติมไดตามความเหมาะสม) 
๒. พระอารามหลวง การขอพระราชทานผาพระกฐินไปทอดใหแจง

กรมการศาสนา ซึ่งกรมการศาสนาจะไดขึ้นบัญชีผูขอพระราชทานไวกราบ
บังคมทูล และแจงใหทางวัดทราบ ในทางปฏิบัติ ผูขอพระราชทานจะไปติดตอ
กับทางวัดในการกําหนดวันนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวาย และรายละเอียด
ตาง ๆ จนถึงกอนวันกําหนดวันทอด จึงมารับผาพระกฐินและเครื่องกฐิน
พระราชทานจากกรมการศาสนาหรือกรมการศาสนาจัดสงไปให สุดแทแตจะ
ตกลงกัน  

ขอแนะนําแนวปฏบิัติ ในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
 ๑. โดยพระราชประเพณี การพระราชทานทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ผาพระกฐิน ณ พระอารามหลวง (จํานวน ๑๖ อาราม) จะเริ่มในวันแรม ๖ ค่ํา 
เดือน ๑๑ หลังจากออกพรรษาแลว ๖ วัน การถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
ควรถวายภายหลังจากพระกฐินที่กําหนดเปนพระราชพิธีวันแรกแลว แตใน
กรณีที่มีความจําเปนสําคัญ จะถวายผาพระกฐินพระราชทานตั้งแตวันแรม ๑ ค่ํา 
เดือน ๑๑  ซึ่งเปนวันแรกของกฐินกาลก็ได 
 ๒. ธรรมเนียมของพระอารามหลวงทุกพระอาราม เวลารับผาพระกฐิน    
จะจัดประกอบพิธีในพระอุโบสถและตั้งอาสนสงฆทางดานขวาพระหัตถพระ
ประธานเสมอ 
 ๓. ใชเพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลงในขณะที่ผูเปนประธานในพิธีรับผา
พระกฐินพระราชทานที่หนาพระอุโบสถ 
 ๔. การรับผาพระกฐินพระราชทาน    กอนที่จะเชิญเขาไปทําพิธีถวายใน
พระอุโบสถ มีวิธีปฏิบัติ ๒ วิธี คือ 
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 ๔.๑ จัดเจาหนาที่ซึ่งแตงเครื่องแบบปกติขาว คอยสงผาพระกฐินให
ประธานในพิธีที่เชิงบันไดพระอุโบสถหรือหนาประตูเขาพระอุโบสถ 
  ๔.๒ จัดโตะหมูบูชาที่หนาพระอุโบสถหรือเชิงบันไดพระอุโบสถตาม
ความเหมาะสม โดยตั้งพระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมสาทิสลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีแจกันดอกไมสดหรือพานพุมดอกไม ๑ คู     
(จัดประดับไดตามความเหมาะสมของโตะหมู) ตัวกลางที่ ๒ วางพานแวนฟา 
หรือตะลุมมุกสําหรับวางผาพระกฐินตัวกลางลางวางธูปเทียนแพและกรวย
ดอกไม ๑ ชุด เมื่อใกลถึงเวลาตามกําหนดการ ใหนําผาพระกฐินไปวางบนพาน
แวนฟาที่จัดไวนั้นไมตองใชพุมครอบไตร 
 ๕. การแตงกาย 
  ๕.๑ ขาราชการ - พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   - ผูเปนประธานในพิธี แตงเครื่องแบบปกติ 
   - ผูรวมพิธี แตงเครื่องแบบปกติขาว ชุดเครื่องแบบปฏิบัติงาน         
ชุดพระราชทาน ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ 
  ๕.๒ หนวยงานเอกชน 
   - ผูเปนประธานในพิธี สุภาพบุรุษ แตงชุดขาวคอขอเขาเฝาฯ ชุด
พระราชทานแขนยาว ชุดสูทแบบฟอรมประจําหนวยงาน/สถานศึกษา ชุดสากล
นิยม สุภาพสตรี แตงชุดไทยแขนยาว - แขนสั้น ชุดสูท แบบฟอรมประจํา
หนวยงาน/สถานศึกษา 
   - ผูรวมพิธี แตงชุดพระราชทานแขนยาว – แขนสั้น ชุดสูท 
แบบฟอรมประจําหนวยงาน/ สถานศึกษา ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ 
  ๕.๓ พอคา คหบดี ประชาชนผูมีเกียรติ 
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   - ผูเปนประธานในพิธี สุภาพบุรุษ แตงชุดขาวคอขอเขาเฝาฯ ชุด
พระราชทานแขนยาว ชุดสากลนิยม สุภาพสตรี แตงชุดไทยแขนยาว - แขนสั้น 
   - ผูรวมพิธี แตงกายชุดพระราชทานแขนยาว - แขนสั้น  ชุดไทย 
ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ 
  ๕.๔ ผูรวมพิธีที่เปนขาราชการ ใหแตงเครื่องแบบปกติขาวชุดเครื่องแบบ
ปฏิบัติงาน ชุดพระราชทานแขนยาว - แขนสั้น ชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ 
 ๖. พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ไมมีการสมาทานศีล 
 ๗. พระสงฆใชพัดยศทําพิธีกฐินกรรมมีอปโลกนเปนตน ตลอดทั้ง
อนุโมทนาใหพรและถวายอดิเรก (พระราชาคณะประธานสงฆกลาวคําถวาย
พระพรเปนพิเศษเฉพาะแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนภาษาบาลี) 
ในขณะที่พระสงฆถวายอดิเรก ไมตองประนมมือ 
 ๘. ในกรณีที่เจาภาพจัดทําตาลปตร (พัดรอง) เปนการโดยเสด็จพระราช
กุศลในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานดวย ประธานสงฆจะใชพัดรองนั้นตั้ง
อนุโมทนา  ยะถา…สัพพีติโย…ก็ได เพื่อเปนการฉลองศรัทธาใหปติปราโมทย
ในการบุญพระกฐินทานยิ่งขึ้น แตเมื่อจะกลาวคําถวายอดิเรกจะตองใชพัดยศ
และใชไปจนจบ ภะวะตุ สัพพะมังคะลังฯ  
 ๙. ผูมีความประสงคจะรับพระราชทานผาพระกฐิน (ขอจองพระกฐิน) 
ติดตอแจงความจํานงไดที่กรมการศาสนา หรือเจาอาวาสพระอารามหลวงนั้น
โดยตรงก็ได   ซึ่งทางวัดจะแจงมายังกรมการศาสนาเพื่อทราบและดําเนินการ
ตอไป การขอรับพระราชทานผาพระกฐินสามารถแจงความจํานงไดตลอดทั้งป 
 ๑๐. เมื่อถวายผาพระกฐินพระราชทานแลว ใหสงแบบฟอรมบัญชีรายงาน
ถวายพระราชกุศลคืนกรมการศาสนาภายใน ๑๕ วัน เพื่อจะไดรวบรวมและ
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ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท ขอ
พระราชทานถวายพระราชกุศล 

การจัดผาไตรพระกฐินพระราชทาน 
 ๑. ผาไตรพระกฐิน ใหแกะพลาสติกออกเสียกอนแลวจึงติดแผนคําถวาย
บนผาไตรพระกฐินและวางผาหมพระประธานบนคําถวายนั้น ควรใชเทปใสติด
ยึดไว   เพื่อกันไมใหเลื่อนหลนในขณะหยิบยกใหติดแตพออยู เพราะประธาน
ในพิธีจะตองหยิบผาหมพระประธานสงใหไวยาวัจกรกอนที่จะกลาวคําถวายผา
พระกฐิน เมื่อจัดเสร็จเรียบรอยแลววางบนพานแวนฟา ตั้งไว  ณ ที่อันสมควร 
 ๒. วัดที่มีผาไตรจีวรและผาขาวดวย (ผากฐินทุสสะ - ธรรมยุต ทุกวัดและ
มหานิกาย ๕ วัด) วิธีจัดเมื่อแกะพลาสติกออกแลว ใหวางผาขาวบนไตรจีวร 
ควรใชริบบิ้นสีเหลืองผูกรวมกันไวใหเรียบรอย ตอมาติดแผนคําถวายบนผา
ขาว และสุดทายใหวางผาหมพระประธานบนคําถวายนั้น (ควรใชเทปใสติดยึด
ไว) จัดเสร็จเรียบรอยแลววางบนพานแวนฟา ตั้งไว ณ ที่อันสมควร 
การจัดเครื่องบริวารพระกฐนิพระราชทาน 
 ๑. ควรแกะออกจากกลองหรือเอาพลาสติกออกเสียกอนแลวจัดใสตะลุม
หรือภาชนะที่เหมาะสม โดยสิ่งไหนที่พอจะจัดไวในชุดเดียวกันไดก็ควรจัดใส
พานเดียวกัน หรือจัดไวดวยกันแลวผูกดวยริบบิ้น ซึ่งจะทําใหดูเรียบรอย
สวยงามและงายตอการหยิบยกในพิธีถวาย 
 ๒. ในวันถวาย ควรจัดโตะปูดวยผาขาว ตั้งไวทางทายอาสนสงฆ สําหรับ
วางเครื่องบริวารพระกฐินและไทยธรรมที่จัดมาเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๐๕

 ๓. การวางตะลุมหรือพานเครื่องบริวารพระกฐิน ควรจัดเรียงตามลําดับ
สิ่งของใชสอย คือเริ่มจากบาตร หมอนหนุน ผาหม พรมภาชนะใสอาหารคาว
หวาน กระติกนั้นและสุดทายเปนเครื่องมือโยธา หากสถานที่จํากัดจะตั้งเรียงเปน 
๒ แถว ก็ได เมื่อยกสงใหประธานในพิธีประเคนพระเถระองคครอง ก็ใหยก
บาตรไปกอน แลวจึงยกสิ่งอื่นไปตามลําดับที่จัดไว (ยกทั้งตะลุมหรือพาน) 

เครื่องไทยธรรม 
 เครื่องไทยธรรม ที่ทางผูขอรับพระราชทานผาพระกฐินจัดมาเพื่อถวาย
พระภิกษุ สามเณร ซึ่งเปนการบริจาคเพิ่มเติมโดยเสด็จพระราชกุศล ใหวางตอ
จากเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน แตใหจัดเปนสัดสวน ไมใหปะปน
รวมกัน 

(ตัวอยาง) 
พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

เวลา    น. - ขาราชการ สาธุชนผูมีเกียรติ อุบาสก อุบาสิกา พรอมกัน ณ พระ
อุโบสถ  

   - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงหนาพระอุโบสถ  ไปที่ตั้งโตะหมูซึ่ง
ตั้งผาพระกฐินไว (ผูรวมพิธีลุกขึ้นยืน) 

   - ยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ 
   - เปดกรวยดอกไม ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณหรือพระ

บรมสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (โดยวิธีคํานับ 
ถอนสายบัวหรือประนมมือไหว) อีกครั้งหนึ่ง 
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  - ยกผาพระกฐินขึ้นอุมประคองไวตรงอกยืนตรงแสดงความเคารพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ขณะที่ประธานยกผาพระกฐินอุม
ประคอง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ถาไมมีใหใชเทป
แทน) จบแลว 

  - อุมประคองผาพระกฐินเดินเขาสูพระอุโบสถ ตรงไปวางผาพระกฐิน
ที่พานแวนฟา ซึ่งตั้งอยูชิดอาสนสงฆตรงหนาพระสงฆรูปที่ ๒ 

  - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบแลวไปทีพ่านแวนฟา
หยิบผาหมพระประธานที่วางอยูบนผาไตรพระกฐินสงให
เจาหนาที่หรือไวยาวัจกร 

  - ยกผาพระกฐินขึ้นประคอง หันหนาทางพระประธานประนมมือ 
วา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ       
(๓ จบ) แลวหันหนามาทางพระสงฆ กลาวคําถวายผาพระกฐิน  
“ผาพระกฐินทานกับทั้งผาอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผูทรง
พระคุณอันประเสริฐ กอปรดวยพระราชศรัทธา โปรดเกลาฯ ให 
(ระบุนามบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับพระราชทาน)  นอมนํามา
ถวายแดพระสงฆซึ่งจําพรรษากาลถวนไตรมาส ในอาวาสวิหารนี้ 
ขอพระสงฆจงรับผาพระกฐินทานนี้  กระทํากฐินัตถารกิจ  ตาม
พระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ” (พระสงฆรับสาธุพรอมกัน) 
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  - วางผาพระกฐินบนพานแวนฟา ยกประเคนพระภิกษุรูปที่ ๒ ซึ่งนั่ง
อยูตรงพานแวนฟา (ยกทั้งพาน) แลวประเคนเทียนพระปาติโมกข 
(ยกทั้งพาน) 

  - ประธานนั่ง ณ ที่จัดไว 
  - พระสงฆทําพิธีกฐินกรรม 
  - พระเถระองคครองลุกออกไปครองผาพระกฐิน  เสร็จแลวกลับเขา

มานั่งที่เดิม (ในชองที่ออกไปครองผาถามีดนตรีใหบรรเลงเพลง
สาธุการ เมื่อครองผาเสร็จกลับเขามานั่งที่อาสนสงฆ ใหหยุด
บรรเลงทันที แมจะยังไมจบเพลง) 

  - ประธานประเคนเครือ่งบริวารพระกฐินทั้งหมดแดพระเถระองค
ครองแลวไปนั่ง ณ ที่จัดไว ตอจากนั้น ขาราชการชั้นผูใหญ ทานผูมี
เกียรติรวมประเคนจตุปจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ 

  - ประกาศยอดจํานวนเงินที่บริจาครวมโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อ
ถวายพระภิกษุสามเณร และถวายบํารุงพระอารม 

  - พระสงฆอนุโมทนา ประธานสงฆถวายอดิเรก 
  - ประธานกรวดน้ํา รับพร กราบพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ เปน

เสร็จพิธี 
หมายเหตุ - หากรับผาพระกฐินแบบวิธีแรก (๔.๑) คือจัดเจาหนาที่ซึ่งแตง

เครื่องแบบปกติขาวคอยสงผาพระกฐินใหผูเปนประธานในพิธีที่เชิง
บันไดหรือหนาประตูเขาพระอุโบสถเมื่อประธานรับผาพระกฐิน อุม
ประคอง   ยืนตรงแสดงความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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(ดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบ) อุมประคองผาพระ
กฐิน  เดินเขาสูพระอุโบสถ 

  - ในระหวางที่ประธานทําพิธีรับผาพระกฐินที่หนาพระอุโบสถใหทุก
ทานยืนขึ้น เมื่อประธานกลาวคําถวายผาพระกฐินจบและไปนั่ง ณ ที่
จัดไว ทุกทานจึงนั่งลงพรอมกัน 

  - พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ไมนิยมนั่งราบ แตจะตั้งเกาอี้ใน
พระอุโบสถสําหรับประธานและผูรวมพิธี คือตั้งเกาอี้ผูเปนประธาน
หันหนาเขาหาพระสงฆและตั้งเกาอี้ไวหลังประธานอีก ๓-๕ ที่ ตาม
ความเหมาะสม หรือตามที่เห็นสมควร สําหรับขาราชการชั้นผูใหญ 
หรือทานผูมีเกียรติ นอกนั้นตั้งหันหนาไปทางประธาน ซึ่งเปน
ลักษณะการจัดแบบธรรมเนียมพิธีหลวง 

  - สําหรับการกําหนดวัด เวลา ที่จะถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
โปรดติดตอประสานงานกับทางวัดโดยตรง 
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รายการเครื่องพระกฐินพระราชทาน 

 ๑. ผาหมพระประธาน ๑ ผืน 
 ๒. เทียนพระปาติโมกข ๑ หอ 
 ๓. ไตรจีวร ๑ ไตร 
 ๔. บาตรอยางดีพรอมถุงบาตร ๑ ชุด 
 ๕. โคมไฟตั้งโตะ ๑ ชุด 
 ๖. ชอนสอมคาว-หวาน พรอมซองบรรจุ ๑ ชุด 
 ๗. ปนโตสแตนเลส ๑ เถา 
 ๘. กระตกิน้ําไฟฟา ขนาดบรรจุ ๒.๕ ลิตร ๑ ใบ 
 ๙. พรมปูนอน ๑ ผืน 
 ๑๐. หมอนหนุนสีเหลืองพรอมปลอกหมอน ๑ ใบ 
 ๑๑. ผาหมนอนขนหนูสีเหลือง ๑ ผืน 
 ๑๒. ผาเช็ดตัวขนหนูสีเหลือง ๑ ผืน 
 ๑๓. ชุดกลองอุปกรณเครื่องมืองานชางทั่วไป  
       (ประกอบดวยไขควง คอน คีม) ๑ ชุด 

(กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม จัดมอบใหผูขอรับพระราชทาน) 
อานิสงสการถวายผากฐิน  
 ๑. เปนการสงเคราะหพระภิกษุที่จําพรรษาครบไตรมาสใหไดรับการ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระวินัยบางขอ 
 ๒. เปนการเทิดทูนซึ่งพระพุทธบัญญัติเรื่องกฐินใหคงอยูสืบไปนับไดวา
บูชาพระพุทธศาสนา ดวยการปฏิบัติบูชาสวนหนึ่ง 
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 ๓. สืบตอประเพณีกฐินทานมิใหเสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรมประเพณี
ของ คนไทย ซึ่งบรรพบุรุษนําสืบตอกันมามิขาดสาย 
 ๔. ลักษณะการทอดกฐิน เปนการบริจาคโดยมิเจาะจงบุคคลใดโดยเฉพาะ 
แตเจาะจงหมูสงฆเปนสวนรวม จึงเขาลักษณะเปน “สังฆทาน” ที่พระพุทธองค
สรรเสริญวามีผลานิสงสมาก 
 ๕. การรวมบําเพ็ญกุศลกฐินทาน เปน “กาลทาน” ใหในคราวที่ผูรับ
ตองการ ภายในเวลาที่มีพระพุทธานุญาตกําหนด จึงมีอานิสงสเปนพิเศษ 
 ๖. ในการทอดกฐิน สวนใหญเปนการรวมมือรวมใจกันระหวางคนจํานวน
มากเพื่อสรางความดีงาม จึงเปนการเสริมสรางพลังสามัคคีขึ้นในสังคม ซึ่งเปน
ผลใหเกิดความเจริญกาวหนาไดทางหนึ่ง 
 ๗. เงินทุกบาททุกสตางคที่บริจาคจะแปรสภาพเปนโบสถวิหาร ศาลาการ
เปรียญ ตลอดจนสถานศึกษา ฯลฯ ของอนุชนสืบไป 

(ตัวอยาง) 
คํากลาวถวายปจจยับํารุงพระอาราม 

นมัสการ  ทานเจาอาวาส วัด........... 
 ในการถวายผาพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มีขาราชการ ลูกจางและ
คนงาน พรอมครอบครัวในกองทัพเรือ รวมทั้งบรรดาสาธุชนผูมีจิตศรัทธานอก
กองทัพเรือ   ไดรวมกันบริจาคจตุปจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล เปนมูลคา
...................... บาท ............................สตางค เพื่อบูรณะบํารุงพระอารามนี้ 
กระผมในนามของผูบริจาค   ขอถวายจตุปจจัยจํานวนนี้แดพระคุณทาน เพื่อ
พิจารณาดําเนินการบูรณะพระอาราม ตามที่เห็นสมควรตอไป และไดมอบไวแก
ไวยาวัจกรแลว 

พลเรือเอก..............……………………….. 
ผูบัญชาการทหารเรือ 

๙๒ 
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  พิธีทําบญุทอดผาปา 
********* 

ประวัติการทอดผาปา (ผาบังสุกุลจีวร) 
 เนื่องจากประเพณีการนุงหมของพระภิกษุสงฆในสมัยตนพุทธกาล เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจายังมิไดทรงอนุญาตใหภิกษุสงฆรับผาจีวรจากชาวบาน 
พระภิกษุสงฆตองเก็บผาเปรอะเปอนที่เขาไมตองการซึ่งเรียกวา ผาบังสุกุล 
(แปลวา ผาเปอนฝุน โดยความหมายคือ ผาที่ไมมีเจาของ) ที่ชาวบานทิ้งไวใน
ปาชา กองขยะหรือสถานที่ตาง ๆ เปนชิ้นเล็กบาง ใหญบาง นํามาซัก ตัด เย็บ 
ยอม ทําเปนจีวร 
 ตอมา ชาวบานเห็นความลําบากของพระภิกษุสงฆ จึงนําผาไปทอดทิ้งไว 
ณ สถานที่ตาง ๆ โดยไมจํากัดฤดูกาล ใหพระภิกษุสงฆไปพบแลว นํามาทําจีวร
ตามประสงค จึงเปนประเพณีการทอดผาปาสืบมา 
 ภายหลัง เมื่อบานเมืองเจริญขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบาง โดยมีผูมีจิต
ศรัทธาเห็นวา การแสวงหาทอนผาเชนนั้นเปนการลําบากแกพระภิกษุสงฆ    
แมหาไดมาแลวก็เปนภาระในการเย็บ ยอม จึงไดนําผาสีเหลืองสําเร็จรูปไป
ถวายเปนผาปา และมีวิวัฒนาการเรื่อยมา เชน วัตถุคือผาประณีตขึ้น มีสิ่งของ
สําหรับพระภิกษุสงฆใชสอยรวมถวายเปนบริวารผาปาดวย และนิยมถวายในวัด 
เปนตน แตก็มีหลักการและวัตถุประสงคดังกลาวแลวนั่นเอง 

พิธีการทอดผาปา 
 การทอดผาปาจัดเปนพิธีทําบุญอีกชนิดหนึ่ง สามารถทําไดโดยไมมี
กําหนดเวลาเหมือนการทอดกฐิน จุดประสงคเดิมเพื่อเปนการถวายผาให
พระสงฆนําไปใชสอย ในปจจุบันมักมีจุดประสงคเพื่อถวายสิ่งของเครื่องใช
สําหรับพระสงฆและจตุปจจัยเพื่อบํารุงวัดพรอมกันไปดวย 
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 ผูมีศรัทธาประสงคจะทําบุญทอดผาปา จะทําตามลําพังคนเดียวหรือมี
ผูอื่นรวมดวย เปนหมูคณะก็ตาม มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. การจัดเตรียมสิ่งของ ควรจัดเตรียมสิ่งของเพื่อใหเหมาะสมแกธรรมเนียม
ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๑  ผาสบงหรือจีวร ๑ ผืน 
  ๑.๒ ถังหรือภาชนะอื่นใดสําหรับปกกิ่งไม ๑ ถัง 
  ๑.๓ ขาวสาร อาหารแหง หรือผลไมตามเหมาะสม 
  ๑.๔ ของใชประจําวัน เชน ผงซักฟอก สบู ยาสีฟน ยาสามัญประจําบาน ฯลฯ 
  ๑.๕ จตุปจจัยสําหรับถวายวัดมากหรือนอยตามแตศรัทธา 
  ๑ .๖  สิ่งของอื่น  ๆ  ที่ เห็นวาเปนประโยชนแกพระสงฆ  หรือเปน
ประโยชนแกกิจการภายในวัด (ถามี) 
 ๒. การนิมนตพระ การถวายผาปาเปนการถวายแกสงฆ (ไมเจาะจงภิกษุ
รูปใดรูปหนึ่ง) มีวิธีปฏิบัติในการนิมนตพระดังนี้ 
  ๒.๑ จํานวนพระภิกษุสงฆที่จะรับผาปาไมมีกําหนดแนนอน พระภิกษุ
แมรูปเดียวก็สามารถรับผาปาได เพราะถือวาเปนผูแทนสงฆโดยปกติ เมื่อแจง
ความประสงคแกเจาอาวาสหรือพระภิกษุผูมีหนาที่รับผิดชอบ วาจะนําผาปามา
ถวาย ทางวัดจะจัดพระภิกษุสงฆใหเอง หรือแจงใหทางวัดจัดมาตามความ
ประสงคก็ได 
  ๒.๒ ถาเปนการถวายที่บานหรือสํานักงาน จําเปนตองนิมนตพระภิกษสุงฆ
มารับ จะนิมนตกี่รูปก็ได ยกเวน ๔ รูปไมควร เพราะจํานวนพระ ๔ รูป นิยมใช
ในพิธีสวดพระอภิธรรม ถือเปนงานอวมงคล 
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 ๓. การเตรียมการ 
  ๓.๑ สถานที่ หากจัดทอดที่วัด จะมีสถานที่ซึ่งทางวัดจัดให เจาภาพไม
ตองจัดการ หากจัดทอดที่บานหรือสํานักงาน ใหตั้งโตะหมูบูชาพรอมเครื่อง
สักการะ จัดอาสนะพรอมเครื่องรับรองตามจํานวนพระภิกษุสงฆที่นิมนตไว 
  ๓.๒ สิ่งของจัดองคผาปา โดยนําผาสบงหรือจีวรพาดไวบนกิ่งไม 
นอกจากนั้น สิ่งของบริวารผาปาเปนตนวา จตุปจจัยหรือของใชเล็ก ๆ นอย ๆ 
จะติดไวกับพุมกิ่งไมดวยก็ได แลวปกยึดไวบนถังหรือภาชนะ สวนของบริวาร
ผาปาที่มีอีกเปนจํานวนมากหรือมีขนาดใหญใหวางรวมไวกับพุมผาปาเปนแหง
เดียวกัน 
  ๓.๓ จตุปจจัยไทยธรรมสําหรับถวายพระภิกษุสงฆที่มารับผาปา 
(ไมใชถวายวัดหรือสวนรวม) ไมมีกําหนดแนนอน จะจัดถวายหรือไมแลวแต
ศรัทธาของเจาภาพ 
 ๔. ลําดับพิธี เมื่อพระภิกษุสงฆและผูรวมพิธีพรอมกันแลว เริ่มดําเนินการ
ทอดผาปาดังนี้ 
  - เจาภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  - อาราธนาศีล ประธานสงฆใหศีล 
  - กลาวคําถวายผาปา 
  - ประธานสงฆพิจารณาองคผาปา 
  - เจาภาพและผูรวมพิธีถวายเครื่องไทยธรรม (ถามี) แดพระภิกษุสงฆ และ
ถวายเครื่องบริวารผาปา (หากมีจํานวนมาก ควรประเคนถวายพอเปนพิธี ไม
ตองยกถวายทั้งหมด) 
  - หากมีจตุปจจัยสมทบดวย ควรกลาวถวายโดยประกาศเปนยอดเงิน หรือ
ถวายเปนใบปวารณา (สําหรับบํารุงวัด) แลวมอบจตุปจจัยใหไวยาวัจกรของวัด 
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  - พระภิกษุสงฆอนุโมทนา เจาภาพและผูรวมพิธีกรวดน้ํา รับพรเปนอัน
เสร็จพิธี 

คําถวายผาปา 
(ตั้ง นะโม ๓ จบ) 

 อิมานิ มะยัง ภันเต, ปงสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, 
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ปงสุกูละจีวะรานิ,             
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ 
 ขาแตพระภิกษุสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผาบังสุกุลจีวร 
พรอมทั้งของบริวารเหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ผาบังสุกุลจีวร 
พรอมทั้งของบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชน เพื่อความสุข 
แกขาพเจาทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ. 

อานิสงสของการทอดผาปา 
 ๑. เปนผูไดชื่อวาบาํรุงพระภกิษุสงฆผูสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 ๒. เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ (มีผิวพรรณงาม) 
 ๓. เปนผูสมบูรณดวยโภคทรัพย 
 ๔. เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย 
 ๕. เปนที่รักของเทวดาทั้งหลาย 
 ๖. ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
 ๗. เปนเหตุใหไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ 

*********** 
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พิธีรดน้ําขอพรเนือ่งในเทศกาลวันสงกรานต 
*********** 

 เทศกาลวันสงกรานต เปนประเพณีที่สําคัญอยางหนึ่งของคนไทย โดย
ถือเอาวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกป ซึ่งเปนวันสงกรานต เปนวันขึ้นปใหมของไทย 
เมื่อเทศกาลวันสงกรานตเวียนมาถึง คนไทยสวนมากจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ทําบุญและการรื่นเริงจนเปนประเพณี เชน ทําบุญตักบาตร บังสุกุลอุทิศผลบุญ
ใหผูตาย สรงน้ําพระ เลนสาดน้ําดําหัว  เลนสนุกสนานรื่นเริงตาง ๆ ตาม
ประเพณีทองถิ่น เปนตน นอกจากกิจกรรมดังกลาวแลว มีพิธีสําคัญที่นิยมจัด
คือพิธีรดน้ําขอพรผูใหญ หรือผูบังคับบัญชา เพื่อแสดงความกตัญูกตเวที 
แสดงความยินดีตอทานที่ผานชีวิตในรอบปมาดวยความราบรื่น และขอศีลขอพร
จากทานเพื่อความเปนสิริมงคลแกตนเอง 

 พิธีรดน้ําขอพรมีทั้งจัดแบบไมเปนพิธีการ ซึ่งไมมีขั้นตอนอะไรมาก และ
จัดแบบเปนพิธีการ จัดเปนสวนรวมเปนหมูเปนคณะ หากเปนหนวยงาน
ราชการแลวจะจัดแบบเปนพิธีการ ในที่นี้  ขอนําพิธีรดน้ําขอพร  จก.ยศ.ทร. 
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานตป ๒๕๔๓ มาเปนตัวอยาง ดังนี้ 
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กําหนดการพิธีรดน้ํา จก.ยศ.ทร. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต 
วันอังคารที่ ๑๘ เม.ย.๔๓ 

********** 
เวลา ๐๘๒๐ ผูเขารวมพิธี พรอม ณ หองประชุม ๒ บก.ยศ.ทร. ตามผนวก  ก 
เวลา ๐๘๓๐ - จก.ยศ.ทร.มาถึงหองประชุม 
  - จก.ยศ.ทร. จุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรัย แลวนั่งที่รบัรอง 
  - รอง จก.ยศ.ทร. กลาวรายงานถึงความประสงคในการจัดพิธีฯ 

ตามผนวก  ข 
  - รอง จก.ยศ.ทร. มอบพวงมาลัย และรดน้ําขอพร 
  - ผูรวมพิธี รดน้ําขอพรตามลําดับ 
  - จก.ยศ.ทร. กลาวขอบคุณ และอวยพรใหผูรวมพิธี 
  - จก.ยศ.ทร. กราบพระรัตนตรัย  
  - เสร็จพิธี 

********** 
หมายเหตุ -  การแตงกาย  เครื่องแบบหมายเลข ๓ 
  -  บางแหงมีจัดสรงน้ําพระดวย 
  -  คําอธิษฐานสรงน้ําพระ ตามผนวก  ค 
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ผนวก  ก 
ผังสถานที่รดน้ํา จก.ยศ.ทร. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต 

วันอังคารที่ ๑๘ เม.ย.๔๓ 
************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ๑. โตะหมูบูชา ๒. ที่นั่ง จก.ยศ.ทร. 
 ๓. แจกันดอกไมสด ๔. โตะวางพานรองน้ํา 
 ๕. โตะน้ําสําหรับรดน้ํา  ๖. รอง จก.ยศ.ทร. 
 ๗.  ผูรวมพิธี    

 

๑ 

๓ ๒ ๓

๕ ๔

๖

๗
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ผนวก  ข 
คํากลาวในพิธีรดน้ําขอพร 

*********** 
เรียน  ทานเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่เคารพ 
 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานตป ๒๕๔๓ ขาราชการ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ ไดระลึกถึงพระคุณของทานเจากรม ในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของหนวย ที่เปรียบเสมือนรมโพธิ์รมไทรของเหลาขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือทั้งปวง ที่ทานไดปกครองบงัคับบัญชามาดวยความเมตตาตลอดมาดวยดี 
 ฉะนั้น เนื่องในโอกาสวันสงกรานต อันนับไดวาเปนวันปใหมของไทย และ
เปนวันแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ จึงขออนุญาตรดน้ําขอพรจากทานเจากรม เพื่อความเปนสิริมงคลแก
พวกกระผมสืบไป. 

ผนวก ค 
คําอธิษฐานสรงน้าํพระ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธสัสะ (๓ จบ) 
 อิมินา  สิญจะเนเนวะ 
 โรโค  โสโก  อุปททะโว 
 นิพพันตุ  สัพพะโส  เอเต 
 สุขี  โหนตุ  นิรันตะรัง 
 เดชะ  ขาสรงน้ํา 
 พระชุมฉ่ําวันสงกรานต 
 ทุกขโศกโรคภัยพาล 
 อันตรธาน  เปนสุขเทอญ. 

*********** 
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  พิธีมงคลสมรส  
********* 

 พิธีมงคลสมรส ในภาษาไทยใชพูดกันเปนสามัญ เรียกวา พิธีแตงงาน  
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ใหความหมายวา 
“แตงงาน คือทําพิธีเพื่อใหชายหญิงอยูกินเปนผัวเมียกันตามประเพณี” คําใช
เรียกการแตงงานสําหรับใชในราชการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ทรงประกอบพิธี มีพระราชกฤษฎีกาไว ๓ อยาง คือ เจาฟา เรียกวา 
อภิเษกสมรส พระองคเจาหรือหมอมเจา เรียกวา เสกสมรส ขาราชการผูมี
บรรดาศักดิ์ และคนทั่วไป เรียกวา สมรส  มงคลสมรส และมีคําในภาษาถิ่นของ
ไทยที่ใชเนื่องในงานแตงงานแตกตางกันออกไปตามภูมิภาค เชน ภาคพายัพ 
เรียกวา กินแขก ภาคอีสาน เรียกวา กินดอง ภาคใต เรียกวา กินงาน หรือ กิน
เหนียว และภาคกลางบางทองถิ่น เรียกวา กินสามถวย  เปนตน ตามคตินิยมของ
ทองถิ่นนั้น ๆ 
 การแตงงานมี ๒ ประเภท คือ 
 ๑. วิวาหมงคล คือ การกระทําพิธีมงคลสมรสที่บานฝายหญิง วิธีนี้ดูเหมือน
ชาวไทยนิยมกันมากที่สุด เมื่อแตงงานกันแลวฝายชายจะตองไปอยูบานของฝายหญิง 
 ๒. อาวาหมงคล คือ การกระทําพิธีมงคลสมรสที่บานฝายชาย เมื่อแตงงาน
เสร็จเรียบรอยแลวฝายหญิงจะตองอยูกับฝายชาย อยูในความดูแลของพอผัวแม
ผัว วิธีนี้เปนกฎที่คนจีนยึดถือปฏิบัติกันอยางเครงครัดทีเดียว ในหมูคนจีนหาก
มีการฝาฝนโดยเมื่อแตงงานกันเรียบรอยแลว ลูกชายของตนกลับไปอยูบานของ
ฝายหญิง การกระทําเชนนี้ถือวาเปนความผิดอยางมหันตทีเดียว (ปจจุบัน วิธี
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ปฏิบัติดังกลาวทั้ง ๒ วิธี    เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เมื่อแตงงานกันเสร็จเรียบรอย
แลว  มักจะปลีกตัวแยกครอบครัวไปอยูกันตามลําพังมากขึ้น) 
 ตามประเพณีนิยมที่คนไทยยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีแตงงานมาตั้งแต
โบราณ กําหนดสาระสําคัญของการดําเนินงานมี ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. การทาบทาม เปนการเริ่มตนของการสูขอ โดยฝายชายจัดผูใหญที่ไดรับ
การยกยองนับถือ จะเปนชายหรือหญิงก็ได เปน “เถาแก” ไปพูดจาทาบทามกับ
ผูใหญฝายหญิง เพื่อทราบความเห็นของฝายหญิงวาจะเต็มใจยินยอมยกให
หรือไม เมื่อฝายหญิงไมขัดของแลว ก็จะมีขอตกลงเกี่ยวกับสินสอดทองหมั้น 
เรือนหอ หรือมีเงื่อนไขอยางไร ตลอดจนกําหนดวัน เวลา    ที่ผูใหญฝายชายจะ
มาสูขอตอไป ถาฝายหญิงไมตกลงก็จะไดนําเรื่องกลับมาแจงใหฝายชายทราบ 
ถือวาเปนเรื่องดีดวยกันทั้งสองฝาย ผูที่ไดรับหนาที่ไปทาบทามฝายหญิง
ดังกลาว เรียกวา “เถาแกทาบทาม” 
 เหตุที่ตองมีเถาแกทาบทาม เพราะชายหญิงสมัยกอนเติบโตเปนหนุมสาวแลว 
ไมคอยมีโอกาสไดสังคมพบปะกันบอยนัก นอกจากงานเทศกาล งานประเพณี
และงานพิธีตาง ๆ ซึ่งมีขึ้นเปนครั้งคราว ดังนั้น การเสาะหาคูครองจึงเปนเรื่อง
ของผูใหญ ผูปกครองที่จะจัดการใหโดยพิจารณาความเหมาะสมเปนหลัก เชน 
กิริยามารยาท ฐานะ อาชีพ เปนตน เมื่อเห็นวาเหมาะสมก็จัดเถาแกทาบทามไป
ดําเนินการในขั้นแรก 
 ๒. การสูขอ เปนเรื่องที่ฝายชายจัดทําภายหลังจากไดรับทราบจากเถาแก
ทาบทามแลววาฝายหญิงไมขัดของและฝายชายก็ตกลงจะปฏิบัติตามขอ
เรียกรองของฝายหญิง การสูขอนั้นจะมอบใหเปนหนาที่ของเถาแก หรือ
ผูปกครองฝายชายจะไปเอง หรือจะไปทั้งเถาแกและผูปกครองก็ได เพื่อยืนยันวา
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ยอมรับขอเรียกรองตลอดจนทําความสนิทสนมกันใหมากยิ่งขึ้น พรอมกันนั้น
จะไดปรึกษาหารือเรื่องพิธีหมั้น พิธีแตงงาน หรือหาฤกษยามกันตอไป 
 ๓. การหมั้น คือ การมอบสิ่งของใหฝายหญิง เพื่อแสดงความมั่นหมายวา
จะแตงงานดวย สิ่งของที่จะมอบนั้น เรียกวา ทองหมั้น หรือของหมั้น เดิมทีเดียว 
ทองหมั้นหรือของหมั้นนั้นเปนทองคําจริง ๆ จะหนักเทาไรเปนไปตามขอ
เรียกรองและไดตกลงกันแลว จึงเรียกวา ทองหมั้น เปนคูกันกับเงินที่เรียกวา 
สินสอด ตอมาทองหมั้นเปลี่ยนเปนอยางอื่น เชน  สรอยคอ แหวน เปนตน 
ในทางกฎหมายเรียกวา ของหมั้น และใหคําอธิบายวา เปนทรัพยสินที่ฝายชาย
มอบใหฝายหญิงเพื่อเปนหลักฐานการหมั้น และเปนประกันวาชายจะแตงงาน
กับหญิงนั้น 
 ปจจุบัน การหมั้นสวนใหญนิยมใชแหวนเปนของหมั้น พิธีหมั้นก็มีเพียง
ชายสวมแหวนหมั้นใหแกหญิงตอหนาเถาแกและญาติผูใหญของทั้งสองฝาย
ที่มาเปนสักขีพยาน พรอมทั้งมีการเลี้ยงกันเล็กนอยก็เปนเสร็จพิธีหมั้น ตอจาก
นี้เปนเรื่องของการเตรียมพิธีแตงงานอันเปนพิธีสําคัญตอไป 
 ในกรณีที่คูหมั้นหมายชายหญิง และผูใหญทั้งสองฝายคุนเคยไวเนื้อเชื่อใจกัน
ดีอยูแลว จะตัดหรือลดขั้นตอนตาง ๆ  ดังกลาวขางตนตามที่เห็นสมควรก็ได ปจจุบัน
นิยมจัดพิธีมงคลสมรสโดยจัดพิธีหมั้นและพิธีแตงงานใหเสร็จในวันเดียวกัน 
 ๔. การแตงงาน พิธีแตงงานในอดีตจัดกันเปน ๒ วัน วันแรก เรียกวา วันสุกดิบ 
วันที่ ๒ เรียกวา วันแตงงาน ในปจจุบัน การจัดพิธีแตงงานไดเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งแตกตางกันไปแลวแตกรณี แตนิยมจัดงานให
เสร็จในวันเดียว ซึ่งบางรายก็พยายามคงรูปแบบพิธีแตงงานแบบดั้งเดิมไวอยาง
ครบถวน บางรายลดขั้นตอนตาง ๆ ลงไปจัดเฉพาะพิธีที่เห็นวาจําเปนเทานั้น 

(ดูรายละเอียดขั้นตอนพิธีหมั้นและพิธีแตงงาน) 
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การกําหนดวัน เดือน และฤกษยามแตงงาน 
 เรื่องนี้เปนหนาที่ของโหรหรือทานผูรูเปนผูกําหนดให ผูที่จะไปติดตอกับ
โหรหรือทานผูรู สวนใหญเปนเรื่องของฝายหญิง แตจะใหฝายชายไปก็ได
สุดแตจะตกลงกัน 
 เก่ียวกับวัน  วันอันเปนสิริมงคลที่นิยมกัน  ไดแก วันจันทร กับ วันศุกร 
โดยเฉพาะวันศุกรนั้นนิยมกันมาก เพราะเสียงของคําวา “ศุกร” ตรงกับเสียงคํา
วา “สุข” หรือ “สุขสบาย”   วันดังกลาวกําหนดไวเปนวันสิริมงคลโดยสวนรวม 
แตเมื่อประสงควันสิริมงคลเปนการเฉพาะควรนําวัน เดือน ป ของคูบาวสาวไป
ใหโหรหรือทานผูรูคํานวณกําหนดฤกษยามจะเหมาะสมที่สุด 
 เก่ียวกับเดือน  นิยมแตงงานในเดือนคู  โดยถือเคล็ดคําวา  “คู” เพราะชีวิต
ของผูแตงงานเปนชีวิตคู แตเดือนคูที่ไมนิยมแตงคือ เดือน ๘ และเดือน ๑๒ 
เปลี่ยนไปใชเดือน ๙ ซึ่งเปนเดือนคี่แทน และถาเปนเดือน ๙ ขางขึ้น จะนิยมกัน
มาก เพราะเสียงของคําวา “๙ ขึ้น” คลายกับคําวา “กาวขึ้น” 
 เก่ียวกับป โดยปกติไมมีปใดหามการแตงงาน นอกจากครอบครัวที่มี
บุตรสาวหลายคน ไมนิยมใหแตงงานในปเดียวกัน คงเปนเพราะจะสิ้นเปลือง
หรืออาจไมสะดวกในการจัดงานก็เปนได 
 ขอพิจารณา ในเรื่องนี้จะปฏิบัติตามความนิยมดังกลาวหรือจะใชเหตุผล
โดยยึดหลักความสะดวกตามคําสอนของพระพุทธศาสนาก็ไดตามอัธยาศัย 
 
 
 
 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๒๔ 

รายละเอยีดขั้นตอนพิธีหมั้นและพิธีแตงงาน  
พิธีหมั้น 

การเตรียมการ  
 ๑. กําหนดวันที่จะหมั้น 
 ๒. ขันหมากหมั้น มีจํานวน ๒ ขัน คือ ขันหมาก และขันหมั้น 
  ขันหมาก บรรจุหมาก ๘ คู (ฝานกนหมากทุกผล ทาดวยปูนแดงหรือชาดแดง)  
พลู ๘ เรียง เรียงละ ๘ ใบ (กานทาดวยปูนแดงหรือชาดแดง) ใบพลูวางรอบขัน 
หันปลายพลูขึ้นปากขัน หมากวางไวตรงกลาง (บางตําราบอกวาหมากพลูใช
เทาไรก็ได แตขอใหเปนคู ๆ)  แลวใชผาแพรคลุมขัน 
 ขันหมั้น บรรจุดอกรัก ๗ ดอก ดอกบานไมรูโรย ๗ ดอก ดอกดาวเรือง   
๗ ดอก ยอดใบเงิน ใบทอง ใบนาก อยางละ ๓ ยอด ขาวเปลือก ๑ ถุง ถั่วเขียว     
๑ ถุง งาดํา ๑ ถุง ขาวตอก ๑ ถุง (ถุงเล็ก ๆ พองาม) และแหวน ทองหมั้น วางบน
ของเหลานั้น แลวใชผาแพรคลุมขัน 
การปฏบิตัิ 
 - ผูใหญฝายชาย (เถาแก) เดินออกหนา (เวลานําขบวนไปหมั้น) ถัดไปเปน
เจาบาว ญาติผูใหญเจาบาว และผูที่ถือขันหมาก 
 (ฝายเจาสาว) จัดคนเชิญขันหมากและรับขันหมากไปวางไวที่กําหนด         
(คนเชิญขันหมากมักใชเด็กหญิงอายุประมาณ ๗ - ๘ ขวบ) 
 - ผูใหญทั้งสองฝายนั่งลอมขันหมาก 
 - ผูใหญฝายชายกลาวคําขอหมั้นวา (ตัวอยาง) “ผม/ดิฉัน ไดทราบวา
คุณ…..ซึ่ง เปนบุตรของ…..ไดสมัครรักใครกับ…….….ซึ่ง เปนบุตรสาว
ของ………และทั้งสองมีความประสงคจะครองเรือนรวมชีวิตกันตามประเพณี
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อันดีงาม ดังนั้นวันนี้ถือวาเปนวันมงคล ฤกษดี ยามดี  จึงมาสูขอและหมั้น
คุณ……ใหกับคุณ…....ขอไดโปรดพิจารณาเพื่อทั้งสองจะไดสมรัก  สม
ปรารถนา เปนทองแผนเดียวกัน” 
 - ผูใหญฝายหญิงกลาวตอบวา (ตัวอยาง)  “ผม/ดิฉัน รูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่
ทานไดใหเกียรติมาสูขอตามประเพณี จึงขอตอนรับดวยความเต็มใจและปติ
อยางสูง ก็ขอใหวันมงคลนี้จงเปนนิมิตหมายอันดีสําหรับความรักของทั้งสอง
ตลอดไป” 
 - ผูใหญฝายชายมอบขันหมากแกผูใหญฝายหญิง 
 - ผูใหญฝายหญิงเปดขันหมากและตรวจดู พรอมกับกลาวคําที่เปนสิริมงคล 
เชน “ทุกอยางลวนแลวแตสวยสดงดงาม ทองสุกใสหลายหลาก เงินมากมาย
กายกอง คงจะอํานวยความสุขสดชื่นตลอดชั่วนิรันดรทีเดียว ฯลฯ” 
 - ผูใหญทั้งสองฝายรวมกันโปรยสิ่งของมงคล (ถั่ว งา ขาวตอก ดอกไม)   
ลงบนของหมั้น พรอมกับกลาวคําที่เปนสิริมงคล เชนวา  “เงินทองเหลานี้คงจะ
งอกเงยยิ่งขึ้นเหมือนถั่วงาที่หวานไวในไรสวนทีเดียว” (ถั่วงาหลังจากเสร็จพิธีแลว   
นําไปโรยไวในสวนหรือที่เหมาะสม) 
 - ฝายหญิงนําเจาสาวออกมาและนอมไหวผูใหญฝายชายจนครบทุกคน แลว
นั่งในที่กําหนด 
เวลาฤกษ 
 - ผูใหญฝายหญิงมอบแหวนหมั้นใหเจาบาวเพื่อสวมนิ้วเจาสาวตอไป 
 - เจาบาวเจาสาวไปกราบผูใหญทั้งสองฝาย (กราบ ๑ ครั้ง ไมแบมือ) 
 - ฝายหญิงแจกของชํารวย เลี้ยงอาหารผูรวมพิธี (ถามี) 
 - เสร็จพิธ ี



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขบวนขันหมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสวมแหวนหมั้น 

 
 
 
 

 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๒๗

พิธีแตงงาน 
การเตรียมการ  
 ๑. กําหนดวันที่จะแตงงาน 
 ๒. ขันหมากแตง ประกอบดวย ขันหมากเอก และขันหมากรอง (บางแหง
เรียกขันหมากโท) 
 ขันหมากเอก จัดเปน ๓ ขัน ขันหมากพลู ๑ ขัน ขันเงินทุน ๑ ขัน และขันเงิน
สินสอด ๑ ขัน 
 ขันหมากพลู ๑ ขัน บรรจุหมาก ๘ คู (ฝานกนหมากทุกผลทาดวยปูนแดง 
หรือชาดแดง) พลู ๘ เรียง เรียงละ ๘ ใบ (กานทาดวยปูนแดง หรือชาดแดง) 
ยอดใบเงิน ใบทอง ใบนาก อยางละ ๓ ยอด ขาวเปลือก ๑ ถุง ถั่วเขียว ๑ ถุง งาดํา 
๑ ถุง ขาวตอก ๑ ถุง (ถุงเล็ก ๆ พองาม) 

ขันเงินทุน บางทีเรียกเงินกองทุนที่ทั้งสองฝายตกลงกันวาจะใหฝายละ
เทาไรเพื่อมอบใหคูบาวสาวเปนทุนในการประกอบอาชีพ เฉพาะฝายชายมักจะ
ใหมากกวาที่ตกลงกันไว  เพื่อเอาเคล็ดตรงที่วาเงินงอก  (ขันนี้ปรับเปลี่ยนเปน
ขันใสของหมั้นได ในกรณีที่จัดพิธีหมั้นและพิธีแตงงานในวันเดียวกัน) โดยใช
ใบเงิน ใบทอง ใบนาก รองกนขัน และประดับดวยดอกรัก ดอกบานไมรูโรย 
ดอกดาวเรือง หรือดอกไมอื่น ๆ  
 ขันเงินสินสอด เปนเงินที่ฝายชายจะมอบใหบิดามารดาหรือผูปกครองฝาย
หญิงเปนคาเลี้ยงดูหรือคาน้ํานม เงินสวนนี้บิดามารดาหรือผูปกครองฝายหญิง 
จะเก็บไวเปนของตนหรือจะมอบใหคูบาวสาวก็ได โดยใช ใบเงิน ใบทอง 
ใบนาก รองกนขันและประดับดวยดอกรัก   ดอกบานไมรูโรย ดอกดาวเรือง 
หรือดอกไมอื่น ๆ 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๒๘ 

 ขันหมากรอง (ขันหมากโท) คือ จัดขนม (สวนมากเปนขนมแหง) สม 
กลวย มะพราว และผลไมตาง ๆ ใสพานหรือถาด ประมาณ ๘ ที่ ๒๐ ที่ ๔๐ ที่ 
หรือตามที่ตกลงกันไว แลวปกธงกระดาษสีแดงเล็ก ๆ ตรงกลางถาดทุก ๆ ที่  

การปฏิบัติ    
 ผูใหญฝายชายนําขบวนขันหมาก  ติดตามดวยเจาบาว ญาติผูใหญเจาบาว 
คนถือตนกลวย  ๒ ตน ๒ คน  คนถือตนออย ๒ ตน ๒ คน คนถือพานสิ่งของ
มงคล (ขาวตอกดอกไมตาง ๆ) ๑ คน คนถือพานดอกไมรับไหว ๑ คน คนถือ
พานผาไหวผี (ผาขาว ๖ ศอก) ๑ คน คนถือขันหมากเอก ๓ คน คนถือขวดเหลา 
๒ คน คนถือถาดมะพราวออน ๒ ผล ๑ คน คนถือถาดกลวยน้ําวา ๒ หวี ๑ คน 
คนถือถาดใสหมู คนถือถาดใสหมี่ คนถือถาดใสขนม และอื่น ๆ จํานวนมาก
นอยตามความประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๒๙

ตัวอยาง 
ผังขบวนขันหมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑ 

๒ ๓ 

๔ ๕ ๖ ๗ 

๘ ๙ ๑๐ 

๑๑ ๑๑ ๑๑ 

๑๒ ๑๒ 

๑๒ ๑๒ 

๑๒ ๑๒ 

๑  เถาแก     ๒ เจาบาว 
๓ ญาติผูใหญเจาบาว ๔ และ ๖ คนถือตนกลวย 
๕ และ ๗ คนถือตนออย ๘ คนถือพานสิ่งของมงคล 
๙ คนถือพานดอกไมรับไหว ๑๐ คนถือพานผาไหวผี 
๑๑ คนถอืขันหมากเอก ๑๒ คนถือขันหมากรอง   
      (จํานวนมากนอยตามความประสงค) 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๓๐ 

 - ฝายเจาสาวจัดคนถือพานหมากไปคอยรับที่ประตูบาน (มักนิยมใช
เด็กหญิง) 
 - เมื่อขบวนขันหมากมาถึง กอนเขาบาน เด็กหญิงที่ถือพานหมากมา
ตอนรับจะพูดวา “ไปยังไงมายังไงคะ มากันมากมายจริง ๆ”  
 - ผูนําขบวนขันหมากจะพูดตอบวา “วันนี้มาดีนะ ไมไดมาราย มาเพื่อจะนํา
แกวแหวนเงินทองและนําคนดีมีสิริมงคลมาให เพื่อเปนทองแผนเดียวกัน ขอ
ผานหนอยนะจะ” (พรอมกับวางซองเงินไวบนพานหมากของเด็กดวย) 
 - ฝายเด็กหญิงก็จะพูดวา “ถาอยางนั้นขอเชิญคะ ดวยความยินดีคะ” 
 - ญาติฝายเจาสาวที่จัดไวเพื่อรับขบวนขันหมาก  นําขันหมากไปวางไวใน
ที่กําหนด ตอหนาญาติทั้งสองฝาย 
 - นําพานสิ่งของมงคลไปวางไวรวมกับขันหมากเอก ของนอกนั้นวางไวใน
ที่เหมาะสม วางเปนแถวคูกัน สวนตนกลวยตนออยรับไปวางพิงไวที่ประตูบาน
ทั้ง ๒ ขาง 
 - ผูใหญฝายเจาสาวรวมกันเปดขันหมาก นับสินสอดและโปรยสิ่งของ
มงคลบนสินสอด 
 - นําเจาสาวออกมานั่งขางซายเจาบาว นอมไหวผูใหญฝายเจาบาว ถามีการ
สวมแหวนหมั้นก็ทําตอนนี้และปฏิบัติเหมือนที่กลาวไวในตอนหมั้น 
 - เจาบาวเจาสาวไปกราบผูใหญทั้งสองฝาย (กราบ ๑ ครั้ง ไมแบมือ) 
 - เสร็จพิธี 
 
 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๓๑

พิธีสงฆเนื่องในพธีิมงคลสมรส 
การเตรียมการ  
 - เครื่องพิธีสงฆ (เหมือนที่ทําบุญทั่วไป) 
 - ดายมงคลแฝดและแปงเจิม (ใสพานตั้งไวขางหมอน้ํามนตและเอาดาย
สายสิญจนวงรอบดวย)   
 - หมอนกราบ ๒ ใบ (หนาโตะหมูบูชา) 
การปฏิบัติ 
 - เมื่อถึงเวลาสมควรแลว เจาบาวและเจาสาวนั่งหนาโตะหมูบูชา (หญิงซาย 
ชายขวา) 
 - รับเทียนชนวนจากพิธีกร จับดวยกัน จุดเทียนจากซายไปขวา (ของผูจุด) 
แลวจุดธูป เสร็จแลวสงเทียนชนวนคืนพิธีกร 
 - พนมมือเสมออก กลาวคําบูชาและอธิษฐานดังนี้.-  “ขาพเจาขอนอมบูชา
สักการะคุณพระศรีรัตนตรัยดวยเครื่องสักการะนี้ ขาพเจาทั้งสองจะซื่อสัตยตอ
กันอยางมั่นคง ดํารงชีวิตดวยความถูกตองดีงามทุกประการ ดวยสัจวาจานี้     
ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยพรอมทั้งอํานาจคุณงามความดีทั้งหลายที่
ขาพเจาทั้งสองไดบําเพ็ญมา ไดโปรดดลบันดาลใหขาพเจาทั้งสอง ประสบแต
ความสุขความเจริญ ความกาวหนาในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ” 
 - กราบลงที่หมอนพรอมกัน ๓ ครั้ง แลวหันไปกราบพระสงฆ ๓ ครั้ง 
เสร็จแลวนั่งพับเพียบพนมมือรับศีล ฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนตตอไป
จนกวาจะถึงเวลาจุดเทียนน้ํามนต 
 - คุกเขา รับเทียนชนวนจากพิธีกร จับดวยกัน จุดเทียนน้ํามนตที่หมอ
น้ํามนต แลวสงเทียนชนวนคืนพิธีกร 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๓๒ 

 - ยกหมอน้ํามนตดวยกัน ประเคนพระรูปแรก (ยกพอพนพื้นวางลงบนผา
ที่พระทานถือรองรับ) แลวนั่งพับเพียบพนมมือฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนตตอ 
จนกวาจะถึงเวลาตักบาตร (พระสวด “พาหุง”) 
 - ลุกไปตักบาตร (จับทัพพีดวยกัน หยิบของใสบาตรดวยกัน) 
 - กลับมาที่พระสงฆเพื่อประเคนภัตตาหารเมื่อพระสงฆเจริญพระพุทธมนตจบ 
(ยกภัตตาหารประเคนดวยกันทุกอยาง) เสร็จแลวกราบพระสงฆ ๓ ครั้ง แลวลุก
ไปพักผอนตอนรับแขก ญาติมิตร ตามอัธยาศัยจนกวาพระสงฆจะฉันภัตตาหารเสร็จ 
 - กลับมาที่พระสงฆเพื่อประเคนไทยธรรม ยกประเคนดวยกันจนครบทุกรูป 
 - กลับมานั่งพับเพียบที่เดิม ถือที่กรวดน้ําดวยกัน เตรียมกรวดน้ํา เริ่มรินน้ํา
เมื่อพระเริ่ม “ยถา….” โดยต้ังใจอุทิศกุศลดังนี้ “ขาพเจาขออุทิศสวนกุศลที่ได
บําเพ็ญรวมกันในวันนี้ ใหแกทานที่มีพระคุณ มีมารดา บิดา ครูอาจารย เปนตน   
ขอทุกคนที่ไดรับสวนบุญของขาพเจา จงเปนสุขโดยทั่วกันเถิด” และรินน้ําให
หมดเมื่อพระรูปแรกวาจบลง แลวพนมมือรับพรตอไปจนกวาพระสงฆจะ
อนุโมทนาจบ 
 - นอมศีรษะพนมมือเขารับประพรมน้ําพระพุทธมนตจากพระสงฆทีละรูป
จนครบทุกรูป เสร็จแลวกลับมานั่งที่เดิม คุกเขากราบพระพุทธรูป ๓ ครั้ง หัน
ไปกราบพระสงฆอีก ๓ ครั้ง  แลวลุกไปรอสงพระสงฆ 

เสร็จพิธี 
 
 
 
 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๓๓

พิธีหลั่งน้าํพระพุทธมนตและประสาทพร 
การเตรียมการ  
 - โตะหมูบูชา ๑ ชุด พรอมเครื่องสักการะ 
 - โตะน้ําสังข พรอมทั้งอุปกรณหลั่งน้ํา ๑ ชุด 
 - พวงมาลัย ๒ ชาย ๒ พวง 
 - ดายมงคลแฝด ๑ ชุด 
 - แปงกระแจะสําหรับเจิม ๑ ที่ 
 - น้ําพระพุทธมนต ๑ ขัน พรอมขันเล็กสําหรับตักน้ําใสสังข ๑ ที่ 
การปฏิบัติ 
 เมื่อถึงกําหนดเวลา 
 - เจาบาวและเจาสาวไปนั่งคุกเขาที่โตะหมูบูชา (หญิงซาย ชายขวา) 
 - รับเทียนชนวนจากพิธีกร จุดธูปเทียนเชนเดียวกับตอนพิธีสงฆ 
 - พนมมืออธิษฐานจิต หรือกลาวคําบูชาอธิษฐานตามพิธีกรเพื่อความสุข
ความเจริญ   
 - กราบลงที่หมอนพรอม ๆ กัน ๓ ครั้ง 
 - ไปนั่งที่ตั่งรอรับน้ําสังข (หญิงซาย ชายขวา) 
 - พนมมือยื่นพาดโตะวางแขนขางหนา นอมปลายมือลงเล็กนอย (เพื่อ
ไมใหน้ําสังขไหลเขาหาตัว) และใหมืออยูเหนือพานดอกไมรองรับน้ําสังข 
 - นอมศีรษะเล็กนอยใหกับทุกคนที่ไปหลั่งน้ําสังขและประสาทพร 
 - ยื่นมือซอนกันรับดายมงคลจากประธานที่ถอดมงคลใหแลวลุกขึ้นยืน
พรอมกัน (เมื่อประธานจับมือบอกลุกขึ้น) เจาสาวเก็บดายมงคลไวในที่เหมาะสม 
 - ไปกราบพระที่โตะหมูบูชา ๓ ครั้ง  



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๓๔ 

เสร็จพิธี 
หมายเหตุ ดายมงคลถือวาเปนของสูง เปนสิริมงคล ใหเก็บไวถาวรในที่สูง 

เชน บนหิ้งพระ เปนตน หากจะนําไปใชในการตอไปก็ใชในการที่
เปนมงคลเทานั้น  

 

 

 

 

 

พิธีหลั่งน้าํพระพุทธมนต 

หนาที่ประธานในพิธีหลั่งน้าํพระพุทธมนตและประสาทพร 
การปฏบิตัิ  
 หลังจากเจาบาวและเจาสาวบูชาพระและนั่งที่โตะน้ําสังขเรียบรอย 
 - ประธานในพิธีไปที่โตะน้ําสังข นอมศีรษะไหวพระที่โตะหมูบูชา ๑ ครั้ง 
 - รับพวงมาลัยจากพิธีกรและกลาววา “ขออานุภาพแหงความรักทั้งที่เปน
บุพเพสันนิวาสและปจจุบันเกื้อหนุน   ไดโปรดค้ําจุนความรักของคุณทั้ง ๒ ให
สดชื่น ย่ังยืนตลอดไป” แลวสวมใหเจาบาวและเจาสาว    (ใหชายของพวงมาลัย
ทั้งสองขางพาดอยูบนโตะวางแขน) 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๓๕

 - รับดายมงคลจากพิธีกร พนมมือกลาววา “พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
เปนมงคลในโลก ดวยอานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย ขอความสุขสวัสดี
มงคลจงบังเกิดแกคุณทั้งสองตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ”   แลวใชมือแตละขาง
กางคลี่บวงดายมงคลแตละบวงออก สวมศีรษะของเจาบาวและเจาสาวพรอม ๆ กัน 
(มือซายสวมเจาบาว มือขวาสวมเจาสาว) โดยใหปมดายอยูดานหลังศีรษะ     
(ถาไมเรียบรอยใหจัดอีกครั้งหนึ่ง) 
  - รับแปงเจิมจากพิธีกร (หรือพิธีกรถือไวให) ใชนิ้วชี้จุมแปง จุดที่กลาง
หนาผากเจาบาวและเจาสาวเปน ๓ จุด               วนเปนทักษิณาวรรต คือวนขวา 
เริ่มจุด ๑ ซายมือ ภาวนาวา พุทโธ จุด ๒ ขึ้นบน ภาวนาวา ธัมโม จุด ๓ ขวามือ 
ภาวนาวา สังโฆ หรือจะภาวนาวา “อะ อุ มะ”  หรือ “อิ สฺวา สุ” ก็ได 
(ความหมายเหมือนกัน) 
 - รับน้ําสังขจากพิธีกร รินลงที่มือเจาบาวและเจาสาวที่พนมอยูพรอมกับ
กลาววา “ขอใหทั้งสองจงครองรักกันดวยความซื่อสัตย สมัครสมานเปนอัน
เดียวกัน ดุจน้ําที่รินลงมารวมกันอยูนี้” 
 - เวลาถอดดายมงคล ไปที่โตะน้ําสังข นอมศีรษะไหวพระ ๑ ครั้ง แลวหันมา
ทางเจาบาวและเจาสาวกลาววา  “ขอสรรพมิ่งมงคลความสุขสวัสดีทั้งหลาย    
จงมีแกคุณทั้งสองตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ” แลวใชมือทั้งสองปลดดายมงคล 
(มือซายปลดเจาบาว มือขวาปลดเจาสาว)  พรอม ๆ กัน แลวรวมดายมงคลใสไว
ในมือเจาบาวและเจาสาวที่ย่ืนออกมารับ แลวจับมือเจาบาวและเจาสาวเชิญยืนขึ้น 
(ใหเจาบาวและเจาสาวไปกราบพระ) 

เสร็จพิธี 
 

๑ ๒
๓
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พิธีไหววิญญาณบรรพบรุุษ (ไหวผี)  
การเตรียมการ  
 - เก็บของกินที่มากับขันหมากอยางละเล็กละนอย ใสในถาดหรือจาน ๒ ใบ 
 - รินเหลาใสแกว ๒ ใบ จาก ๒ ขวด และน้ําดื่ม ๒ แกว 
 - เทียน ๒ เลม และธูป ๒ ดอก สําหรับเจาบาวและเจาสาว 

การปฏิบัติ 
 หลังจากเสร็จพิธีมอบขันหมากแลว 
 -  ปูผาขาวบนโตะหรือที่พื้นภายในบานมุมใดมุมหนึ่งที่เห็นวาเหมาะสม 
 - วางถาดหรือจานของกินที่เก็บจากขันหมาก พรอมทั้งแกวเหลา ๒ แกว 
และน้ําดื่ม ๒ แกว บนผาขาวที่ปูบนโตะหรือที่พื้น 
 - จุดธูป เทียน ใหเจาบาวและเจาสาวปกไว ณ ที่ปกหรือบนถาดหรือจาน
ของไหว 
 - กลาวบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษวา “วันนี้นาย…..และนางสาว….ไดเขา
พิธีมงคลสมรสตามประเพณี จึงขอนอบนอมแดดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่
ลวงลับไป เพื่อเปนการบอกกลาวขออนุญาตและขอใหดวงวิญญาณและ
พระคุณของทานไดโปรดอวยพรใหลูกหลานมีความสุขความเจริญในชีวิต
สมรสยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ”  (กราบ ๑ ครั้ง ไมแบมือ) 

เสร็จพิธี 
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การไหวและการรับไหว 
 กระทําหลังจากเสร็จพิธีมอบขันหมากแลว เฉพาะที่เกี่ยวกับญาติผูใหญ 
หรือผูเคารพนับถือใกลชิดเทานั้น 
 การไหว คูบาวสาวจะนําพานธูปเทียนแพกรวยดอกไมสด หรือพานดอกไม
ธูปเทียน และผาไหวหรือของที่ระลึกไปกราบแสดงความเคารพญาติผูใหญหรือ
ผูที่เคารพนับถือ 
 การรับไหว ผูใหญจะกลาวคําอวยพร (บางแหงมีดายขาวผูกขอมือคูบาว
สาวดวย) และมอบของรับไหว เชน เงิน ทอง หรือทรัพยสินอื่น ๆ ฯลฯ 

พิธีปูที่นอนเรียงหมอน 
 กอนจะทําพิธีสงตัวเจาสาว ตองมีพิธีปูที่นอนเรียงหมอน โดยนิยมเชิญคู
สามีภรรยาผูเปนที่เคารพนับถือที่อยูกินดวยกันมาดวยความรักสามัคคี มีความ
ผาสุกราบรื่น ใหเปนผูปูที่นอน วิธีปูใหจับชายผาพรอมกันและปูพรอมกัน หยิบ
สิ่งของอันเปนมงคล เชน ฟกเขียว ๑ ลูก หมอใหมใสน้ําสะอาด  ๑ หมอ หินบดยา 
๑ อัน ถั่วเขียว ๑ ถุง งาดํา ๑ ถุง เปนตน วางไวขางที่นอน แลวทั้งคูจะลงนอน
พอเปนพิธีเอาฤกษกอน เรียกวา ฤกษเรียงหมอน สามีนอนบนที่นอนเจาบาว 
ภรรยานอนบนที่นอนเจาสาว สนทนาดวยคําอันเปนมงคล เชน ฝายสามีอาจพูด
วา “แหม ! ที่นอนนี้สบายดีจริง ใครไดนอนก็ตองอยูเปนสุข” ฝายภรรยาอาจ
ตอทายวา “เราคงมีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป” 
 ตอจากนั้น คูสามีภรรยาทําเปนนอนหลับพอเปนพิธี แลวตื่นขึ้นสนทนา 
เปนเชิงทํานายฝนกัน เชน ภรรยาอาจพูดวา “เมื่อก้ีนี้ฝนวามีเทพเจามาคุมครอง
รักษาและนําเงินทองมาให” สามีก็แกฝนวา “เปนฝนดี จะทําใหเราทั้งสองมั่งมี
ศรีสุขตลอดไป” เปนตน แลวทั้งคูลุกจากที่นอน โปรยขาวตอกดอกไมและ
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ประพรมน้ําพระพุทธมนตที่นอนและหองนอน พรอมกับกลาวคําอวยพรใหแก
คูบาวสาววา “ขอใหคูบาวสาวผูใชที่นอนอันเปนมงคลนี้ไดอยูกินกันอยางมี
ความสุขราบรื่นตลอดไป” เสร็จพิธีปูที่นอนเรียงหมอนเพียงนี้ 
พิธีสงตัวเจาสาว 
 เมื่อทําพิธีปูที่นอนเรียงหมอนเสร็จแลว เจาบาวพรอมบิดามารดาหรือ
ผูปกครองเขาไปรอเจาสาวอยูในหอง ถึงเวลาฤกษ เถาแกฝายเจาสาวหรือบิดา
มารดาหรือผูปกครองที่เขาใจในพิธีดี จะนําเจาสาวเขามาสงใหเจาบาว ผูใหญทั้ง
สองฝายจะกลาวใหโอวาทและใหพรแกบุตรหลานของตน เจาสาวจะกราบฝาก
ตัวกับเจาบาว ผูใหญทั้งหมดจะออกจากหองหอ ปลอยใหเจาบาวกับเจาสาวอยู
กันตามลําพัง พิธีแตงงานก็สิ้นสุดลงเพียงเทานี้ 

เบ็ดเตล็ด 
การจัดเตียบ 

 เตียบ ไดแก ตะลุมปากผาย มีฝาครอบ เปนสวนหนึ่งของขันหมากเอก  
การจัดเตียบจะจัด ๑ คู ๒ คู ๓ คู ๔ คู หรือมากกวา ๔ คูก็ได ตามปกติแลว
จัดเปน ๔ คู ใสหอหมก ๑ คู ขนมจีน ๑ คู หมูตม ๑ คู และขนมตม ๑ คู บรรดา
เตียบที่จัดของใสเหลานั้น หอดวยผาลายทองและใชไหมทองผูกแบบเดียวกับ
ขันหมากเอก ยกไปพรอมกับขันหมากเอก  จุดประสงคเพื่อเสริมขันหมากเอก
ใหมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และถือเปนเคล็ดแสดงถึงความสมบูรณพูนสุข มั่ง
คั่งดวยทรัพยสินเงินทอง (ปจจุบัน การจัดเตียบมีนอยลง) 
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วิธีผานประตูเงิน นาก ทอง 
 เมื่อขบวนขันหมากถึงบานเจาสาว ผูใหญฝายหญิงซึ่งรอตอนรับอยู โดย
จัดเด็กหญิงอายุประมาณ    ๗-๘ ขวบ ถือพานหมากพลูรอตอนรับอยูดวย 
(หมากพลูจัดเปนจํานวนคู) และกลาวตอนรับวา  “วันนี้ฤกษงามยามดี พวกทาน
มาดีหรือมาราย ใครขอทราบ”  ผูใหญฝายชายก็ตอบไปวา “วันนี้ฤกษงามยามดี 
ทานผูปรารถนาดีผูใหญจะนําเอาแกวเขามาเกย จะนําเอาเขยเขามาฝาก จะนําเอา
ขันหมากเขามาให หากไมขัดของขอใหรับไวดวย” แลวก็วางซองเงินบนพาน
หมากพลูใหเด็กหญิง 
 เมื่อขบวนขันหมากจะเขาไปในบานจะตองผานนายประตู ๓ ประตู คือ 
ประตูเงิน ประตูนาก และประตูทอง ใหเจาบาวเตรียมเงินใสซองเพื่อขอผานประตู 
คนเฝาประตูเงินจะใชเข็มขัดเงินกั้นไวไมยอมใหเขา จะพูดวา “บานนี้เปนบานใหญ
บานโต มีผูคนมากมาย การจะผานเขาออกจะตองแจงใหนายประตูทราบกอน
จึงจะผานเขาไปได” เมื่อเจาบาวใหรางวัลนายประตูแลวก็ผานเขาไปได ผูเฝา
ประตูอื่น  ก็พูดและปฏิบัติเชนเดียวกันนี้ 

วิธีเปดขันหมาก 
 เมื่อขบวนขันหมากเขาไปในบานเรียบรอยแลว ใหนําขันหมากไปวางไว  
ณ ที่ที่เจาของบานจัดเตรียมไว หลังจากผูใหญทั้งสองฝายไดเจรจาพาทีสูขอและ
มอบ-รับขันหมากกันเรียบรอยแลว ผูใหญฝายหญิงก็จะพูดวา “เพื่อเปนสิริมงคล
และเปนที่ทราบทั่วกัน ขอใหเปดขันหมากดูดวย” ผูใหญฝายชายก็ทําการเปด
ขันหมากทั้งหมด เปดขันที่ ๑ ขันหมากพลูกอน โดยปูผาหอขันหมากที่พื้น 
หยิบใบพลูวางเรียงบนผากอนแลววางหมาก ถุงขาวเปลือก ถุงถั่วเขียว ถุงงาดํา  
ถุงขาวตอก ลงบนใบพลู เปดขันที่ ๒ ขันเงินทุน ปูผาหอขันเงินทุนที่พื้น         
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หยิบใบเงิน ใบนาก ใบทอง วางเรียงบนผา วางเรียงดอกไมตาง ๆ ไวรอบนอก 
วางเงินทุนไวตรงกลางแลวตรวจนับ (หากเปนขันหมั้นใหแกผาหอขันหมั้น
ออกอยางเดียว) เปดขันที่ ๓ ขันสินสอดปูผาหอขันสินสอดที่พื้น หยิบใบเงิน 
ใบนาก ใบทอง วางเรียงบนผา วางเรียงดอกไมตาง ๆ ไวรอบนอก วางเงิน
สินสอดไวตรงกลาง แลวตรวจนับ (ปจจุบัน มีเฉพาะเปดขันหมากแลวโปรย
สิ่งของมงคลเทานั้นเปนสวนมาก ไมคอยมีการนับเงินสินสอดเหมือนในอดีต) 
 เมื่อเปดขันหมากตรวจนับดูเสร็จเรียบรอยแลวก็หอมอบสงใหฝายหญิงไป 
โดยเฉพาะหอเงินสินสอด ฝายหญิงรับไปแลวใหแบกขึ้นบาพรอมเปลงเสียง
ดวยความปติวา “เงินทองมากมายหนักจริง ๆ” โดยถือเอาเคล็ดเปนนิมิต
หมายถึงความมั่งมีศรีสุขทรัพยสินเงินทองมากมายตามคติโบราณ สวนหมากพลู
ก็หอมอบสงใหฝายหญิงเชนกัน เก็บไว ๓, ๗ วัน แลวนําไปพลีใตตนไมใหญ 

ความหมายสิ่งของสิริมงคล 
 - ขาวเปลือก ถั่วเขียว งาดํา หมายถึง ความเจริญงอกงาม 
 - ขาวตอก หมายถึง ฐานะใหญโต 
 - ใบเงิน ใบนาก ใบทอง หมายถึง แกวแหวนเงินทอง 
 - พลูเรียง หมายถึง ความเปนญาติเรียงพี่เรียงนองกัน 
 - หมาก มีรสฝาด มีคุณสมบัติในทางประสานแผล หมายถึง เมื่อมีการ
ผิดพลาดลวงเกินกันก็ใหอภัยกันประสานกันดีดังเดิม 
 - ฟกเขียว หมายถึง ใหอยูเย็นเปนสุขเหมือนฟก 
 - หมอใหมใสน้ํา หมายถึง ใหกลมเกลียวไมแตกแยกเหมือนน้ํา 
 - หินบดยา หมายถึง ใหหนักแนนเหมือนหิน 
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การกลาวอวยพร 
 พิธีเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ถือวาเปนพิธีใหญที่สําคัญพิธีหนึ่ง ในพิธีนี้ 
ขั้นตอนสําคัญที่ขาดไมไดคือ การกลาวอวยพรคูบาวสาว บางงานที่มีแขก
ผูใหญหรือญาติมิตรมารวมงานมาก   มักจะเชิญใหกลาวอวยพรกันหลาย ๆ คน 
ทางปฏิบัติที่เหมาะสม คือควรเชิญผูที่เปนผูใหญที่สุดหรือผูที่เจาภาพพิจารณา
เห็นสมควรเปนผูแทนแขกที่มารวมงานทั้งหมดกลาวอวยพรเพียงคนเดียว หรือ
บางงานเชิญผูกลาวอวยพร ๒ คน ก็ได โดยเชิญผูใหญทางฝายเจาบาวกลาว ๑ คน 
และเชิญผูใหญทางฝายเจาสาวกลาว ๑ คน และตอนทายหลังจากกลาวอวยพรคู
บาวสาวแลว ควรใหคูบาวสาวกลาวขอบคุณผูมารวมงานดวย 

ตัวอยางคาํกลาวอวยพรในฐานะผูใหญของทั้งสองฝาย 

ทานผูมีเกียรติ ที่เคารพ 
 ผมรูสึกเปนเกียรติที่ไดรับเชิญจากเจาภาพ  ใหเปนผูแทนแขกผูมีเกียรติ
ขึ้นมากลาวใหโอวาทและอวยพรคูบาวสาว ในโอกาสงานมงคลสมรสระหวาง
คุณ………….…………และคุณ……………………… 
 เจาภาพ คือคุณ……………….....ใหโอกาสนี้แกผม เนื่องจากเราไดเคย
รวมชั้นเรียนกันมาในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียน………………………… 
และยังคงติดตอสนิทสนมกันมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ 
 ผมรูสึกชื่นชมยินดีแทนเจาภาพและคูบาวสาว ที่มีแขกมารวมงานมงคลสมรส 
แสดงความยินดีและอวยพรกันอยางคับคั่ง 
 แขกผูมีเกียรติทุกทาน คงมีความเห็นสอดคลองกับผมที่คูบาวสาวในวันนี้ 
มีความเหมาะสมกันทุกประการ ทั้งคุณสมบัติและรูปสมบัติ 
 การศึกษา เจาบาวจบ…………………….เจาสาวจบ ………………….. 
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 ฐานะ   เจาบาวเปนบุตร……………..……เจาสาวเปนบุตร …………...… 
 รูปสมบัติ เจาบาวก็หลอ   เจาสาวก็สวย 
 นับวาเปนปจจัยพื้นฐานในการครองคูกันดวยความราบรื่นตอไป 
 ความปรารถนาสูงสุดในการดํารงชีวิตสมรส ก็คือความสุขในครอบครัว 
การที่จะมีความสุขไดมากนอยเพียงใด  ในฐานะที่ เจ าบ าวเจ าสาวเปน
พุทธศาสนิกชน ควรไดอาศัยหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เพื่อยึดถือ
เปนแนวปฏิบัติประจําใจ  ๔  ประการ คือ 
 ๑.  คูสมรสตองมีความจริงใจ ซื่อสัตย ซื่อตรงตอกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง 
 ๒. รูจักยับยั้งอารมณ ขมความรูสึกทั้งดีและไมดีไวได ไมแสดงออกให
ปรากฏจนเสียกิริยา 
 ๓. มีความอดทน ไมทอถอย ตั้งใจทําหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร 
เขมแข็ง อดทน ไมหวั่นไหว เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการครองเรือน 
 ๔. รูจักเสียสละความสุขและผลประโยชนสวนตนเพื่อครอบครัว พรอมที่
จะรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน โดยอยาคิดวาตนเปนฝายเสียเปรียบ      
แตควรทําตนใหเปนผูแพเสมอ เพื่อประคองชีวิตคูใหอยูอยางราบรื่นและมั่นคง 
 ในโอกาสอันเปนสิริมงคลนี้ ผมขอตั้งจิตอธิษฐานขออานุภาพคุณพระศรี
รัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ งหลายในสากลโลก  อีกทั้งพระบารมีของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ         
ไดโปรดดลบันดาลประทานพร ใหคูบาวสาว ครองคูกันดวยความสุข ความราบรื่น 
มีความมั่งคั่ง  มั่นคง  มีบุตรหลานเปนศรีสงาแกวงศตระกูล  มีอายุยืนนาน เปน
รมโพธิ์รมไทรแกบุตรหลานในอนาคตตอไป 
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 ทายที่สุดนี้ ผมใครขอเรียนเชิญแขกผูมีเกียรติทุกทานไดโปรดยืนขึ้น          
เพื่อรวมดื่มอวยพรใหคูบาวสาวประสบความสุข สดชื่น สมหวังในชีวิตสมรส  
ณ บัดนี้ ครับ 

ตัวอยางคาํกลาวอวยพรในฐานะผูใหญฝายเจาบาว 
 “ทานผูมีเกียรติที่เคารพ กอนอื่นผมตองขอขอบคุณทุกทานที่ไดกรุณามา
ใหเกียรติแกเจาภาพและคูสมรสอยางพรอมเพรียงกัน เปนความอบอุนและ
ประทับใจที่เจาภาพตองรําลึกไวตลอดไป 
 หากจะมีบางสิ่งบางอยางขาดตกบกพรองไปบาง ก็ขอกราบอภัยไว ณ  ที่นี้ดวย 
 ผมมองดูเจาบาวเจาสาวแลว มีความรูสึกวาทั้งสองเปนคูบุพเพสันนิวาสที่
แทจริง  ผมไดพบเห็นเจาบาวมาตั้งแต เริ่มมีชีวิตอยูในโลก  จนเติบใหญ              
มีคุณลักษณะพิเศษอยูหลายอยาง จึงมั่นใจไดวาเจาสาวเลือกคูไมผิดแน เคล็ดลับ
ของการครองเรือนมีอยูนิดเดียวคือ ความรัก ความเขาใจ และความจริงใจตอกัน 
มีสิ่งนี้แลวชีวิตคูก็มีแตความสุข สดชื่น และยั่งยืนมั่นคงตลอดไป 
 จึงขอใหทั้งสองรักกันใหมั่น เขาใจกันใหดี มีความจริงใจเปนเยี่ยม ดวย
อํานาจความดีเหลานี้ และอํานาจสิ่งอันควรเคารพบูชาทั้งหลายที่ทั้งสองยึดมั่น 
ได เปนพลั งส ง เสริมใหคุณทั้ งสองประสบแตความสุข  ความ เจริญ 
ความกาวหนาในชีวิตสมรสยิ่ง ๆ ขึ้นไป สวัสดี” 

ตัวอยางคาํกลาวอวยพรในฐานะผูใหญฝายเจาสาว 
 “ทานผูมีเกียรติที่เคารพ ในนามเจาภาพฝายหญิง ใครขอขอบพระคุณทาน
ผูมีเกียรติที่เคารพรักทั้งหลาย ที่กรุณาเสียสละเวลามารวมพิธี เพื่อเปนเกียรติแกคู
บาวสาวตลอดจนญาติผูใหญทั้งสองฝาย ภาพแหงผูมารวมเปนสักขีพยานในงาน
วันนี้คงจะประทับใจแกคูสมรสอยางหาที่สุดมิได 
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 ผูหญิงนั้นถึงแมจะไดรับสิทธิทุกอยางเทาเทียมชาย แตโดยประเพณีอันดี
งามของเราแลว ผูหญิงก็คือผูหญิงที่ตองธํารงไวซึ่งความออนชอยละมุนละมอม 
สงบเสงี่ยม จึงจะนารักและงดงามไมจืดจาง จึงขอฝากใหเจาสาวไดจําไวตลอด
กาล และขอฝากใหเปนสมบัติอันล้ําคาของเจาบาว ตั้งแตวันนี้ มีหนาที่อะไรก็ให
รวมกันบริหารดวยเหตุผลและคุณธรรมทุกอยางจะเรียบรอยและราบรื่นเอง 
 สุดทายนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอํานาจคุณงามความดีทั้งหลาย 
ไดดลบันดาลใหคุณทั้งสองประสบแตความสุข ความเจริญความสําเร็จในชีวิต
ย่ิง ๆ ขึ้นไป สวัสดี” 

ตัวอยางคาํกลาวขอบคุณของคูบาวสาว 
 “กระผมและเจาสาวของกระผม ขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณา
ใหความเมตตามารวมเปนเกียรติในพิธีวันนี้ หากจะมีบางสิ่งบางอยางบกพรอง
ไปบาง  ก็กราบขออภัย โอวาทและคําอวยพรที่ทุกทานกรุณามอบใหกระผม
และเจาสาวในวันนี้ กระผมและเจาสาวของกระผมขอนอมรับดวยความซาบซึ้งใจ 
และถือวาเปนสิริมงคลยิ่งแกชีวิตอยางหาที่สุดมิได ขอกราบขอบพระคุณครับ” 
 ฝายเจาสาว อาจจะกลาวเพียงวา “ขอกราบขอบพระคุณทุกทานคะ” ก็ได 
แลวแตบรรยากาศและความเหมาะสม 
หมายเหตุ   - คํากลาวตาง ๆ ที่วามานั้น เปนเพียงแนวทางหนึ่งเทานั้น การกลาว

ใหไพเราะ  ลึกซึ้งคมคายอยางไร  แลวแตความคิดและลีลา
วาทศิลปของแตละคน  

************* 
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พิธีศพ 
********  

ความตายเปนสิ่งที่ไมมีใครหนีไปไดเลย จะตางกันก็เพียงแตจะเร็วหรือชา
เทานั้น เมื่อบุคคลหมดลมหายใจแลว ก็เปนหนาที่ของผูที่ ยังมีชีวิตอยูจะ
ดําเนินการเกี่ยวกับศพตามลัทธิประเพณีนิยม เพื่อเปนการใหเกียรติแกผูตายและ
เปนการไวอาลัยเปนครั้งสุดทาย มีขั้นตอนที่ควรทราบดังตอไปนี้ 

๑.  การแจงตาย 
  ๑.๑ ถึงแกกรรมที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะออกใบรับรองแพทย
ใหเพื่อเปนหลักฐานแสดงเหตุการณตายแลวนําใบรับรองแพทยพรอมบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเสียชีวิตไปยังสํานักทะเบียนทองถิ่น หรือที่ทําการเขต  
(อําเภอ) ในเขตที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู เพื่อขอรับมรณบัตร แตโรงพยาบาลบางแหง
จะออกมรณบัตรใหเอง หรือชวยดําเนินการใหเพื่ออํานวยความสะดวก โดย
ญาติของผูเสียชีวิตจะตองนําทะเบียนบานไปใหโรงพยาบาลดวย 
  ๑.๒ ถึงแกกรรมที่บาน เจาของบานจะตองแจงตอเจาหนาที่สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น แพทยประจําตําบล ผูใหญบาน หรือ กํานัน ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในเขตที่บานเรือนนั้นตั้งอยู   ภายใน  ๒๔ ชั่วโมง นับแตเวลาตาย หรือพบศพ 
  ๑.๓ ถึงแกกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ ฆาตกรรม เจาของบานจะตองแจง
ใหเจาหนาที่ตํารวจมาชันสูตรศพ ทําหลักฐานการเสียชีวิตในโอกาสแรก 
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแตเวลาตายหรือพบศพ ในระหวางเจาหนาที่ตํารวจ 
หรือแพทยยังไมไดตรวจศพ หามเคลื่อนยายศพ หรือทําใหศพเปลี่ยนสภาพ 
หรือนํายามาฉีดศพ 
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เมื่อเจาหนาที่ตํารวจ หรือแพทยไดตรวจชันสูตรศพแลว ญาติผูเสียชีวิต
จะตองไปขอหลักฐานจากเจาหนาที่ตํารวจทองที่ที่รับผิดชอบพรอมทั้งขอใบ
ชันสูตรศพจากแพทย เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่สํานักทะเบียนทองถิ่นใน
การขอมรณบัตร โดยแจงดวยวาจะนําศพไปบําเพ็ญกุศล ณ วัดใด โดยระบุใน
ชองที่วา เผา ฝง เก็บ หรือ อุทิศ 

เมื่อไดมรณบัตรมาแลว ควรถายสําเนาเอกสารที่สํานักทะเบียนทองถิ่นที่
ออกมรณบัตรใหแลวใหเจาหนาที่รับรองสําเนาเอกสารดวยเพื่อเก็บไวเปน
หลักฐาน สวนมรณบัตรตัวจริงตองนําไปแจงตอสํานักทะเบียนทองถิ่นที่
ผู เสียชีวิตมีภูมิลําเนาอยู พรอมนําทะเบียนบานฉบับเจาบานไปดวย เพื่อ
เจาหนาที่จะไดจําหนายไดวาเสียชีวิตเมื่อใด ทั้งนี้จะตองแจงใหเจาหนาที่ทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน 
 สําหรับขาราชการทหารเรือ ที่เปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหของ
กองทัพเรือ เมื่อถึงแกกรรมใหญาติแจงกรมสวัสดิการทหารเรือ เพื่อจะได
ดําเนินการเกี่ยวกับพิธีศพ  เชน การขอพระราชทานน้ําอาบศพ และการจัดพิธีศพ 
เปนตน โดยใหปฏิบัติดังนี้ 
 ก. แจงนายทะเบียนทองถิ่นของตําบลที่ตาย เพื่อขอมรณบัตรการแจงตาย 
ขอใหระวัง การแจงชื่อ นามสกุล และอายุของผูตายใหถูกตอง ตรงกับหลักฐาน
ทะเบียนบาน 
 ข. นํามรณบัตรฉบับที่นายทะเบียนออกให ทะเบียนบาน และบัตรประจําตัว
สมาชิก และ/หรือเอกสารรับรองการเปนสมาชิกไปแสดงตอเจาหนาที่แผนกฌาปนกิจ 
กองการสงเคราะห กรมสวัสดิการทหารเรือ เพื่อขอรับเงินคาจัดการศพ 
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 ค. เงินคาจัดการศพ จะจายใหแกผูมีสิทธิ์ที่สมาชิกผูตายไดระบุไวในใบสมัคร 
และใหเปนไปตามระเบียบกองทัพเรอื วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหแหงราชนาว ี
 สวนผูที่ไมไดเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหของกองทัพเรือ เจาภาพตอง
ดําเนินการเอง หรอือาจจะขอปรึกษากรมสวัสดิการทหารเรือก็ได 
 สถานที่ตั้ง การฌาปนกิจสงเคราะหแหงราชนาวี ตั้งอยูที่แผนกฌาปนกิจ 
กองการสงเคราะห กรมสวัสดิการทหารเรือ ติดตอสอบถามรายละเอียดตาง ๆ 
ไดดังนี ้
 พื้นที่กรุงเทพฯ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓ 
 ๐ ๒๔๔๖ ๘๑๒๑ 

พื้นที่สัตหีบ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐  ตอ ๗๓๑๕๙ 
   ๐ ๓๘๔๓ ๘๖๙๒ 
การใหบรกิาร - วันราชการตั้งแต เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. 

 - วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 
  เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ 
  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๕.๓๐   น. 
 ๒.  การนาํศพไปวดั 
 - ญาติจะตองนํามรณบัตรไปแสดงกับทางวัด เพื่อใหวดัจัดเจาหนาที่
ไปรับศพ หรือนําศพไปเองแลวแตจะสะดวก 
 - กอนที่จะนําศพไปวัดควรจัดเตรียมเสื้อผาจากบานหรือโรงพยาบาล
ใหเรียบรอยกอนพรอมจัดเตรียมสิ่งของดังนี้ 
 - ผาแพรสําหรับคลุมศพ 
 - รูปภาพที่จะตั้งหนาศพ     
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 ๓. การอาบน้ําศพ เปนการชําระรางกายศพใหสะอาด และแตงตัวให
ผูเสียชีวิต ถือวาเปน เรื่องภายในครอบครัว เปนหนาที่ของบุตรธิดาโดยเฉพาะ
ไมนิยมเชิญคนภายนอก  การอาบน้ําใหศพกระทําดวยน้ําอุนกอนแลวลางดวย
น้ําเย็น ฟอกสบูขัดถูรางกายศพใหสะอาด                                            
            เมื่ออาบน้ําศพเสร็จแลว ก็เอาน้ําขมิ้นทาตามรางกายตลอดถึงฝามือฝาเทา 
แลวประพรมดวยน้ําหอม ถาเปนศพที่ตนเคารพนับถืออยางยิ่ง เชน บดิามารดา ฯลฯ 
ก็นิยมเอาผาขาว หรือผาเช็ดหนา ซับใบหนา ฝามือทั้งสองและฝาเทาทั้งสอง 
เพื่อถอดเอารอยหนา รอยฝามือ และฝาเทา ไวกราบไหวบูชา หรือใชเปนผาประเจียด 
ตอจากนั้นก็แตงตัวศพ ตามฐานะของผูตาย เชน เปนขาราชการก็แตงเครื่องแบบ 
เปนตน เมื่อแตงตัวศพเสร็จเรียบรอย จึงนําศพขึ้นนอนบนเตียงสําหรับรอการ
รดน้ําตอไป 
 ๔. การตั้งเตียงรดน้ําศพ นิยมตั้งเตียงไวดานซายของโตะหมูบูชาพระรัตนตรัย 
โดยตั้งโตะหมูบูชาไวดานบนศีรษะของศพ นิยมใหศพนอนหงายหันดาน
ขวามือของศพ หรือดานปลายเทาของศพใหอยูทางผูที่มาแสดงความเคารพ  
และใชผาใหม ๆ หรือผาแพรคลุมตลอดรางศพนั้น โดยเปดหนาและมือขวาไว
เทานั้น 
   ๕. การรดน้ําศพ เวลาที่นิยมในการรดน้ําศพโดยทั่วไป คือ เวลา ๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ น. 
          - เจาภาพควรเตรียมน้ําอบน้ําหอมพรอมขันใสน้ําผสมน้ําอบน้ําหอม 
ขันเล็กสําหรับตักน้ํายื่นใหแขก และขันขนาดใหญมีพานรองรับน้ําที่รดมือศพดวย 
หรือจะขอรองใหเจาหนาที่ฌาปนสถานจัดเตรียมใหก็ได แลวแตจะตกลงกัน 
    - กอนจะเริ่มพิธีรดน้ําศพนั้น นิยมใหเจาภาพ หรือเชิญผูมีอาวุโสเปน
ประธานในพิธี จุดเครื่องบูชาพระรตันตรัยกอน แลวจุดเครื่องทองนอย (หรือ
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ธูปเทียน) ทางดานศีรษะศพ  แลวจึงเริ่มพิธีรดน้ําศพตอไป (บางงานไมมกีารจุด
เครื่องบูชาพระรัตนตรัย ใหรดน้ําศพไดเลย) 
    - นิยมใหลูกหลาน ผูใกลชิด ทําการรดน้ําศพเสียกอนถึงเวลาเชิญแขก   
เพื่อมิใหคับคั่งเสียเวลาของแขก 
 - เจาภาพควรจัดคนใหทําหนาที่คอยรับรองแขก และเรียนเชิญแขก
เขารดน้ําศพ 
   - เมื่อแขกรดน้ําศพหมดแลว จึงเชิญทานผูมีอาวุโสสูงสุดที่อยูในที่นั้น  
เปนผูแทนรดน้ําศพ ดวยน้ําหลวงอาบน้ําศพ หรือเปนผูรดน้ําศพเปนคนสุดทาย 
   - เมื่อทานผูมีอาวุโสสูงสุดที่อยูที่นั้นไดรดน้ําหลวงอาบศพ หรือไดรด
น้ําศพแลว ถือกันวาเปนเสร็จพิธีรดน้าํศพ ไมนยิมใหผูใดผูหนึ่งรดน้ําศพอกีตอไป 

หนาที่ประธานในพิธีรดน้ําหลวงอาบศพ 
 ๑. ประธานในพิธี หันหนาไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับ 
ถวายคํานับ 
 ๒. รับหมอน้ําหลวงจากเจาหนาที่ รดน้ําหลวงอาบศพตรงบริเวณทรวงอกศพ 
แลวจึงรดน้ําขมิ้นกับน้ําอบไทย 
 ๓. ถวายความเคารพในทิศทางเดิม เปนเสร็จพิธี 
     - ตอจากนั้น มอบใหเปนหนาที่ของสัปเหรอ หรือเจาหนาที่ เพื่อใหเกิด
ความเรียบรอยในการบรรจุศพลงหีบ แลวจะไดตั้งบําเพ็ญกุศลตอไป 
 วิธีปฏิบัตใินการรดน้ําศพคฤหัสถ 
                - ถาเปนคฤหัสถ ซึ่งมีอาวุโสสูงกวาตน กอนจะทําพิธีรดน้ําศพ นิยม
นั่งคุกเขา นอมตัวลงยกมือไหวพรอมกับนึกขอขมาโทษตอศพนั้นวา 
   “กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง โหตุ” 



 พิธีการ-พิธีกรรม ๑๕๐ 

 “ขาพเจาไดลวงเกินตอทาน ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี ขอทานโปรด
อโหสิกรรมใหแก ขาพเจาดวยเถิด” 
                - เมื่อยกมือไหวขอขมาโทษตอศพจบแลว ก็ถือภาชนะสําหรับรดน้ํา
ดวยมือทั้งสอง เทน้ําลงที่ฝามือขวาของศพพรอมกับนึกในใจวา 
 “อิทัง มะตะกะสะรีรัง อิสิญจิโตทะกัง วิยะ อะโหสิกัมมัง” (รางกายที่ตาย
ไปแลวนี้ ยอมเปนอโหสิกรรม ไมมีโทษ เหมือนน้ําที่รดแลว ฉะนั้น ) 
 - เมื่อรดน้ําศพเสร็จแลว นิยมนอมตัวลงยกมือไหวพรอมกับนึกอธิฐานวา 
“ขอจงไปสูสุคติ ๆ เถิด”  เปนเสร็จพิธี 
 ๖. การสวดพระอภิธรรม การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนั้น นิยม
เริ่มจัดทําตั้งแตวันตั้งศพเปนตนไปทุกคืน  นิยมสวด ๑ คืน ๓ คืน ๕ คืน ๗  คืน  
บางรายหลังจากทําบุญ ๗ วันแลว อาจจะสวดพระอภิธรรม สัปดาหละ ๑ วัน 
จนครบ ๑๐๐ วัน  หรือจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพ  หรือวันฌาปนกิจศพ 
 สําหรับศพขาราชการทหารในกรณีที่หนวยตนสังกัดเปนเจาภาพ ควรแจง
ใหอนุศาสนาจารยประจําหนวยนั้น ๆ เปนพิธีกรทางศาสนา หรือถาไมมี
อนุศาสนาจารยประจําหนวย ควรขอรับการสนับสนุนอนุศาสนาจารยจาก
หนวยใกลเคียง หรือจากกองอนุศาสนาจารย กรมยุทธศึกษาทหารเรือโดยตรงก็ได 
เพื่อใหงานดําเนินไปอยางเรียบรอยสมเกียรติแกเจาภาพ และผูถึงแกกรรมดวย 
 ๗. การบรรจุศพ หลังจากสวดพระอภิธรรมตามกําหนดแลว ถาญาติ
ประสงคจะเก็บศพไวกอน จะตองเตรียมผาไตร ดอกไม ธูป เทียน ลูกดินหอ
ดวยกระดาษสีขาว -  ดํา  และนิมนตพระสงฆพิจารณาผาบังสุกุล ๑ รูป  ไวใน
วันสุดทายของการสวดพระอภิธรรม   เพื่อดํา เนินการบรรจุศพไวโดย
ประสานงานกับเจาหนาที่ฌาปนสถานใหเรียบรอยกอน 
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การปฏบิตัิ 
 - เจาหนาที่จัดสถานที่ประกอบพิธีบรรจุศพ ณ บริเวณหนาที่ตั้งศพนั่นเอง 
 - เชิญประธานในพิธีทอดผาบังสุกุล ๑ ไตร (บางงานไปทอดผาบังสุกุล   
ณ สถานที่เก็บศพ) แลวนิมนตพระสงฆพิจารณาผาบังสุกุล 
 - เชิญประธานในพิธีวางหอดินดวยกระดาษสีขาว-ดํา และชอดอกไมบนพาน
หนาศพเปนอันดับแรก 
 - เชิญผูรวมพิธีวางหอดินดวยกระดาษสีขาว-ดํา และชอดอกไมบนพาน
หนาศพ ตามลําดับ 
 - เมื่อทุกคนวางหอดินและชอดอกไมเสร็จแลว เจาหนาที่จะดําเนินการ
เคลื่อนศพไปยังสถานที่ เก็บศพ 
 - บรรดาญาติและผูที่เคารพนับถือ จะจุดธูปเทียนวางพวงมาลัยหรือชอ
ดอกไม เปนอันดับสุดทาย 

๘. การบําเพ็ญกุศลหนาศพ  ในวันที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ หรือ
ฌาปนกิจศพนั้น นิยมบําเพ็ญกุศลอุทิศใหผูตายกอน เชน 
 - จัดพิธีบวชลูกหลานเปนพระภิกษุหรือสามเณรที่เรียกวา “บวชหนาไฟ”   
   - จัดใหมีพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ 
 - นิมนตพระสงฆ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต และถวายภัตตาหารเพล 

(อาจจะเลี้ยงพระเพิ่มจํานวนเทาใดก็ได) 
  - นิมนตพระสงฆสวดมาติกา – บังสกุุล (จํานวนพระสงฆนิยมเทาอายุ

ผูตาย หรือตามศรัทธา)  
 - ถวายเครื่องไทยธรรม  กรวดน้ํา เปนเสร็จพิธีบําเพ็ญกุศลหนาศพ 
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 ๙.  พระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพ  
 - หลังจากบําเพ็ญกุศลอุทิศใหผูตาย กอนจะเคลื่อนศพไปตั้งที่เมรุนั้น
นิยมใหลูกหลานคนใกลชิดผูตายไดทําพิธีขอขมาศพ  เพื่อเปนการอภัยโทษที่
เคยลวงเกินตอกัน โดยตั้งจิต หรือกลาวคําขอขมาตอศพนั้นวา                                           

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง โหตุ” 
 ขาพเจาไดลวงเกินตอทาน (อาจจะออกนามผูตายก็ได) ทางกายก็ดี      
ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี ขอทานไดโปรดอโหสิกรรมดวยเถิด 
   - ตอจากนั้น เจาหนาที่จะดําเนินการเคลื่อนศพไปตั้งที่เมรุ เพื่อทําพิธี
พระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพตอไป 

หนาที่พิธีกร 
  พิธีกรดําเนินการตามลําดับพิธีที่กําหนดไว ดังนี้                                                    
 ก. งานพระราชทานเพลิงศพ 
      ๑. เชิญแขกทอดผาบังสุกุลตามจํานวนที่เจาภาพกําหนด โดยเชิญ
ตามลําดับจากอาวุโสนอยไปหาผูอาวุโสมาก เวนประธานในพิธี เสร็จแลว เชิญ
คณะเจาภาพเตรียมตั้งแถวรอรับเพลิงพระราชทาน 

  ๒. คณะเจาภาพตั้งแถวรอรบัเพลิงพระราชทาน 
 ๓. พนักงานพระราชพิธี สํานักพระราชวัง หรือเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ 

(แทนพนกังานพระราชพิธีฯ) เชิญเพลิงพระราชทานขึ้นสูเมรุ 
  ๔. อานหมายรับสั่ง แสดงถึงการไดรบัพระราชทานเพลิง 
  ๕. อานประวัติผูวายชนม เพื่อประกาศเกียรติคุณ (จะมีคติธรรมเสริม
สรุปตอนทายก็ได) 
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ตัวอยางคติธรรม 
ทานผูมีเกียรติที่เคารพ 
 มีคําพระกลาวไววา “รูปง ชีระติ มัจจานัง นามะโคตตัง นะ ชีระติ” 
       ดินจะกลบ ลบกาย   วายสังขาร 
 ไฟจะผลาญ   ชีพให     มลายสูญ 
       แตความดี   ที่ทํา       ไดค้ําคูณ 
 ยอมเทิดทูน      แทนซาก เมื่อจากไป   
ธรรมดามนุษยทุกคนเมื่อถึงคราวสิ้นชีวิตแลว สรีระรางกายจะถูกฝงหรือ

ถูกเผาไหมจนหมดสิ้นไป ไมมีอะไรเหลืออยูเลย คงเหลือแตคุณงามความดีที่ได
สรางสมไว จะปรากฏอยูในดวงใจ ของคนในครอบครัว ญาติมิตร และผูที่
เคารพนับถือเทานั้น (ชื่อผูตาย).......................................ก็เชนเดียวกัน ทานจะ
ไดรับพระราชทานเพลิง/การประชุมเพลิง ในอีกไมกี่นาทีขางหนา เพลิงก็จะเผาไหม
สรีระรางกายของทานใหหมดสิ้นไป ไมมีอะไรเหลืออยูเลย คงเหลือแตกุศลกรรม 
คุณงามความดี (พรรณนาคุณความดีอื่น ๆ ถามี) ...............................................
ที่ทานไดสรางสมไว จะปรากฏอยูในดวงใจของคนในครอบครัว ญาติมิตร และ
ผูที่เคารพนับถือ ตราบชั่วกาลนาน 

เพื่อเปนการแสดงความเคารพ รําลึกถึง และอาลัย (ชื่อผูตาย).....................
เปนครั้งสุดทาย จึงขออนุญาตเรียนเชิญผูมีเกียรติทุกทาน ไดโปรดยืนไวอาลัย เปน
เวลาประมาณ ๑ นาที ขออนุญาตเรียนเชิญครับ  
  ๖. เชิญแขกยืนไวอาลัย ประมาณ ๑ นาที   
 หมายเหตุ   - พิธีพระราชทานเพลิงศพหรือพิธีฌาปนกิจศพของทหารที่ไมมี

กองทหารเกียรติยศ  ใหยืนไวอาลัยภายหลังจากการอานคํา
ไวอาลัยจบ (หลังอานประวัติ) 
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  - พิธีพระราชทานเพลิงศพหรือพิธีฌาปนกิจศพของทหารที่มี
กองทหารเกียรติยศ ใหยืนไวอาลัยเพียงครั้งเดียวเมื่อแตร
เดี่ยวเริ่มเปาแตรนอน  

   ๗.  อานสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
(ตัวอยาง) 

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
พระราชทานเพลิงศพ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ.  ซึ่งนับเปนพระมหากรุณาธิคุณ 
ลนเกลาลนกระหมอม เปนเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูลอยาง
หาที่สุดมิได 
 หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ.              
ไดดวยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเปนลนพนใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ไดรับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดทายแหงชีวิต 
 ขาพระพุทธเจาผูเปนบุตร ธิดา และหลาน ๆ  ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาที่สุดมิได และจะเทิดทูนไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม เปนสรรพสิริมงคล
แกขาพระพุทธเจาและวงศตระกูลตลอดไป 
      ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 
                  ขาพระพุทธเจา 
    ครอบครัว (นามสกุล)                                       .            
   ๘. เชิญประธานในพิธีทอดผามหาบังสุกุล และประกอบพิธีจุดเพลิง
พระราชทาน 
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หนาที่ประธานในพิธี 

งานพระราชทานเพลิงศพ 
 - ประธานในพิธีเดินขึ้นสูเมรุ  คํานับหรือไหวศพหนึ่งครั้งทอดผามหา
บังสุกุล และประนมมือขณะพระภิกษุพิจารณาผามหาบังสุกุล  
 - ประธานในพิธีหันหนาไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับ 
ถวายคํานับหนึ่งครั้ง 
 - หยิบกระทงขาวตอก กระทงดอกไม (เครื่องขมา) จากพนักงานพระราชพิธี 
วางที่ฐานพื้นหนาหีบศพ แลวหยิบธูปเทียนดอกไมจันทนจุดเพลิงพระราชทาน
จากโคมเพลิงหลวง ไปสอดวางลงใตหีบศพ และหยิบธูปเทียนดอกไมจันทน
อีกชุดหนึ่งสําหรับตนไปสอดวางลงใตหีบศพ คํานับหรือไหวศพอีกครั้งหนึ่ง 
 - กอนลงจากเมรุ หันหนาไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับ 
ถวายคํานับอีกครั้งหนึ่ง เสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
 หมายเหตุ   - กรณีทหาร ตํารวจ ที่ไดกองเกียรติยศ เมื่อประธานในพิธีวาง

กระทงขาวตอก กระทงดอกไม (เครื่องขมา) ใหเปาแตรนอน 
จบแลว ประธานในพิธีหยิบธูปเทียน ดอกไมจันทน จุดเพลิง
พระราชทานจากโคมเพลิงหลวง แลววางที่กลางฐานใต
หีบศพ ใหทําเพลงคํานับ หรือเพลงมหาฤกษ จบแลว ลงจากเมรุ 

  - กรณีพระราชทานเพลิงศพในตางจังหวัดระยะทางไกลจาก
สํานักพระราชวัง เกิน ๕๐ กิโลเมตรขึ้นไป จะไดรับหีบเพลิง
พระราชทาน ไมมีเครื่องขมา ประธานในพิธีเปดหีบเพลิง
หยิบเทียนชนวนมอบใหเจาหนาที่ผูเชิญถือไว หยิบกลองไม
ขีดไฟจุดที่เทียนชนวนรอจนเทียนลุกไหมดีแลว ถวายบังคม  
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(ไหว) ไปที่หนาหีบเพลิงหนึ่งครั้งหยิบธูปเทียนดอกไมจันทน 
จุดเพลิงพระราชทานจากเทียนชนวนแลววางที่กลางฐานใต
หีบศพ เปนอันเสร็จพิธี   

  ๙. ขณะผูรวมพิธวีางดอกไมจันทน พิธีกรในนามของคณะเจาภาพจะ
กลาว ขอบคุณ ขออภัย   ผูรวมพิธีตามสมควรก็ได 

ตัวอยางคาํขอบคุณ ขออภัย   
(ขอบคุณ) - คณะเจาภาพมีความซาบซึ้งเปนอยางยิ่งที่ทานผูมีเกียรติ

ทั้งหลายไดกรุณามารวมงานพระราชทานเพลิงศพ/ งานฌาปนกิจศพ              
(ชื่อผูตาย)............................................. ในวันนี้ โดยเฉพาะ (ชื่อผูเปนประธาน
ในพิธี)................................ ไดกรุณาเปนอยางมากที่ใหเกียรติมาเปนประธาน
ในพิธีพระราชทานเพลิง/ ประชุมเพลิง จึงขอขอบพระคุณทานประธานในพิธี 
และขอบคุณผูมีเกียรติทุกทานเปนอยางสูง 

(ขออภัย ) - หากการตอนรบัไมทัว่ถงึ  หรือมขีอบกพรองประการใด  คณะ
เจาภาพกราบขออภัยมา  ณ โอกาสนีด้วย 

ในนามของคณะเจาภาพ  ขอขอบพระคุณผูมีเกียรติทุกทานอีกครั้งหนึ่งครับ 
    สวัสดีครบั 

 ข.  งานฌาปนกิจศพ 
    ๑. เชิญผูรวมพิธีทอดผาบังสุกุลตามจํานวนที่เจาภาพกําหนด โดยเชิญ
ตามลําดับ จากผูอาวุโสนอยไปหาผูอาวุโสมาก เวนประธานในพิธี 
   ๒. อานประวัติผูวายชนม เพื่อประกาศเกียรติคุณ (จะมีคติธรรมเสริม
สรุปตอนทายก็ได) 
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    ๓.  เชิญผูรวมพิธียืนไวอาลัย ประมาณ  ๑  นาที (ขณะยืนพิธีกรจะกลาว
คําอธิฐานจิต โดยกลาวคนเดียว คือแสดงความปรารถนาใหผูวายชนมไดเสวยสุข
ในสัมปรายภพ ก็ได) 
                ๔. เชิญประธานในพิธีทอดผาบังสุกุล และประกอบพิธีประชุมเพลิง 
                ๕. ขณะผูรวมพิธีวางดอกไมจันทน พิธีกรในนามของคณะเจาภาพจะ
กลาวขอบคุณ ขออภัยผูรวมพิธีตามสมควรก็ได 
หมายเหตุ     - หากไดรับผาไตรพระราชทาน เชิญประธานในพิธีเพียงผูเดียว      

ทอดผาไตรพระราชทาน 
                - พระสงฆพิจารณาผาไตรพระราชทาน ใชพัดยศ                                          
                - ประธานในพิธี ถาเปนขาราชการ ตามหลักนิยมควรแตงเครื่องแบบ

ปกติขาวไวทุกข  (สําหรับศพทหารและตํารวจ ถาประธานในพิธี
เปนทหารหรือตํารวจ  และแตงเครื่องแบบปกติขาวไวทุกข
กําหนดใหคาดกระบี่ดวย แตถาเปนศพพลเรือน ประธานในพิธี
เปนทหารหรือตํารวจ และแตงเครื่องปกติขาวไวทุกขไมตองคาด
กระบี่) 

                - การเดินขึ้นเมรุ ถาเปนประธานในพิธี   นิยมขึ้นและลงทางดาน
หนาเมรุ สวนผูรวมพิธีอื่น ๆ นิยมขึ้นบันไดดานขางของเมรุแลว
ลงทางบันไดกลาง คือดานหนาเมรุ เพื่อเคารพผูเปนประธานใน
พิธีนั้น 

วิธีการปฏิบัติการเผาศพ 
 - เมื่อขึ้นไปถึงเมรุแลวนิยมยืนตรงหางจากศพ ประมาณ ๑ กาว ถาแตง
เครื่องแบบขาราชการนิยมยืนตรงโคงคํานับ ถามิไดแตงเครื่องแบบขาราชการ
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นิยมนอมไหว พรอมทั้งธูป เทียน ดอกไมจันทนที่อยูในมือ (เฉพาะศพนั้นมี
อาวุโสสูงกวาตน หรือมีอาวุโสรุนราวคราวเดียวกัน) 
 - ขณะที่ยืนตรงโคงคํานับ หรือนอมไหวนั้น นิยมตั้งจิตขอขมาตอศพนั้นวา 

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง โหตุ 
     ขาพเจาไดลวงเกินตอทาน ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี ขอทานไดโปรด
อโหสิกรรมใหแก ขาพเจาดวยเถิด” 
 - เมื่อขอขมาตอศพเสร็จแลว นิยมนอมตัวลงวางธูป เทียน ดอกไมจันทน 
ที่เชิงตะกอน พรอมกับพิจารณาตัวเองถึงความตายวา 
 “อะยัมป โข เม กาโย เอวัง ธัมโม เอวัง ภาวี เอวัง อะนะตีโต 
 รางกายของเราแมนี้แล ยอมมีความตายเปนธรรมดาอยางนี้ มีปรกติเปน
อยางนี้ ไมลวงพนความตายอยางนี้ไปได” 
          - เมื่อพิจารณาตัวเองถึงความตายจบแลว ยืนตรง โคงคํานับ หรือยกมือ
ไหวศพอีกครั้ง พรอมกับนึกอธิฐานในใจวา “ขอจงไปสูสุคติ ๆ เถิด” ดังนี้แลว
เปนเสร็จพิธี 
          - การที่ทานผูมีเกียรติทั้งหลายไปวางธูปเทียน ดอกไมจันทน ที่หนาหรือ
ใตหีบศพ แสดงความเคารพศพ เปนการทําพิธีเผาศพโดยสมมติ ยังไมใชพิธีการ
เผาศพจริง                             
          - เมื่อผูรวมพิธีที่ไดรับเชิญมาไปทําความเคารพศพเผาศพโดยสมมติ
หมดแลว นิยมใหวงศาคณาญาติสนิทมิตรสหายผูใกลชิดกับผูตายขึ้นไปทําการ
เผาศพจริง อีกครั้งหนึ่ง จึงเสร็จพิธีเผาศพบริบูรณ 
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การเก็บอฐัิ 
 - ในพิธีการเก็บอัฐินั้น นิยมจัดเตรียมอุปกรณเครื่องใชไวใหพรักพรอม
กอนถึงเวลา คือ 
  ๑. โกศสําหรับใสอัฐิ 
  ๒. ลุงหรือหีบไม สําหรับใสอัฐิและอังคารที่เหลือ 
  ๓. ผาขาวสําหรับหอ ลุงหรือหีบไม 
  ๔. ผาสําหรับทอดบังสุกลุ กอนเก็บอัฐิ 
  ๕. อาหารคาวหวานสําหรับถวายพระสงฆ 
  ๖. นิมนตพระสงฆพิจารณาผาบังสุกุลกอนเก็บอัฐิ 
 - การกําหนดเวลาเก็บอัฐินั้น นิยมปฏิบัติกันโดยแบงเปน ๒ แบบ คือ 
  ๑. ทําพิธีเก็บอัฐิในตอนเย็นวันเผานั้น นิยมปฏิบัติในงานพระราชทาน
เพลิงศพ หรืองานฌาปนกิจศพที่จัดใหมีการทําบุญฉลองอัฐิติดตอกันไปจากงาน
เผาศพ เพื่อใหแลวเสร็จภายในวันเผานั้นเลยทีเดียว 
  ๒. ทําพิธีเก็บอัฐิในตอนเชาวันรุงขึ้นนั้น นิยมปฏิบัติในงานเผาศพที่
เจาภาพมีความประสงคจะบําเพ็ญกุศลทําบุญอัฐิในวันรุงขึ้น และนิยมจัดสิ่งของ
ถวายพระเปนสามหาบ ในหาบหนึ่ง ๆ ใสหมอขาว เชิงกรานหรืออั้งโล ขาวสาร 
พริก หอม กระเทียม กะป น้ําปลา ฯลฯ ในสาแหรกขางหนึ่ง และใสอาหารคาว
หวานในสาแหรกอีกขางหนึ่ง จัดเหมือนกันทั้งสามหาบ ใชสีขาวทาทั้งไมคาน
และสาแหรก ใหลูกหลานหรือญาติ ๓ คน แตงกายชุดขาวเปนผูหาบคนละหาบ 
และจัดคนถือผาไตรจีวรเดินนําหนาอีกหาบละคน ใหเดินเวียนซายรอบเมรุ หรือ
กองฟอน ๓ รอบ ขณะเดินก็รองกูกันเหมือนชาวปาวา “วู ๆ ๆ” คนละ ๓ ครั้ง 
เมื่อคนขางหนากูแลวคนขางหลังตองกูรับกัน (การเดินเวียนรอบเมรุหรือกองฟอน 
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๓ รอบ เปรียบเหมือนสัตวทั้งหลายที่ตองเวียนวายตายเกิดอยูในภพทั้ง ๓ คือ 
กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ที่กูเรียกวา วู ๆ ๆ ๓ ครั้งนั้น แสดงวาไมรูวาผูตาย
ไปเกิดในภพไหน จึงไดกูเรียกเพื่อใหรูวาไดอุทิศสวนบุญไปใหแลว) เสร็จแลว
นําหาบสิ่งของไปตั้งเรียงไวที่อาสนสงฆ เจาภาพนําเอาผาไตรจีวรไปทอดที่กองอัฐิ 
นิมนตพระสงฆ ๓ รูป พิจารณาผาบังสุกุลเสร็จแลวถวายสิ่งของสามหาบ 
พระสงฆอนุโมทนาเจาภาพกรวดน้ําอุทิศกุศลใหผูตาย พิธีอยางนี้เรียกวา     
“พิธีสามหาบ” ในปจจุบันพิธีสามหาบมีจัดนอยลง แตนิยมจัดอาหารใสปนโต
ถวายพระแทนเพราะไมยุงยาก สะดวกตอการปฏิบัติ 
 - ในการเก็บอัฐินั้น สัปเหรอนิยมทําพิธีแปรธาตุ คือนําเอาอัฐิของผูตายที่
เผาแลวมาวางเปนรูปรางคน โดยวางโครงรางใหหันหัวไปทางทิศตะวันตก 
แลวนิมนตพระสงฆใหพิจารณาบังสุกุลตายกอน แลวแปรธาตุโครงรางกระดูก
ใหหันหัวไปทางทิศตะวันออกแลวนิมนตพระสงฆใหพิจารณาบังสุกุลเปน      
อีกครั้งหนึ่ง ตอจากนั้นจึงใหเจาภาพเก็บอัฐิใสโกศจนพอแกความตองการ   
โดยเลือกเก็บอัฐิจากสวนแหงรางกาย ๖ แหง คือ 
  ๑. กระดูกกะโหลกศีรษะ  ๑ ชิ้น 
  ๒. กระดูกซี่โครงหนาอก  ๑ ชิ้น 
  ๓. กระดูกแขนทั้งสองขาง   ๒ ชิ้น 
  ๔. กระดูกขาทั้งสองขาง ๒ ชิ้น 
 - สวนอัฐิที่เหลือรวมทั้งอังคาร (ขี้เถา) ทั้งหมดนิยมกวาดรวมเก็บใสลุง
หรือหีบไม แลวเอาผาขาวหอเก็บไว นําไปบรรจุในที่อันเหมาะสม หรือนําไป
ลอยในทะเล 

********* 
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พิธีทักษิณานุประทาน 
******** 

 ทักษิณานุประทาน แปลวา การเพิ่มใหซึ่งทักษิณา (ของทําบุญ) หมายถึง 
การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย เพื่อใหผูตายไดรับผลเปนความสุขความ
เจริญพนจากภาวะที่ทุกขทรมานในทุคติ มีวิธีทํา คือตักบาตร เลี้ยงพระ ถวาย
สังฆทาน บังสุกุล เปนตน แลวกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลไปใหแกผูตาย ซึ่งเปนวิธี
ทําบุญในงานอวมงคลทั้งหมด เชน ทําบุญหนาศพ ทําบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน 
หรือทําบุญวันคลายวันตาย เปนตน เรียกวา ทักษิณานุประทาน ทั้งนั้น 
 พิธีทักษิณานุประทาน นิยมปฏิบัติแทรกอยูในพิธีทําบุญงานมงคลจํานวน
มาก เชน พิธีทําบุญวันเกิด พิธีทําบุญฉลองยศตําแหนง พิธีทําบุญวันคลายวัน
สถาปนาหนวย เปนตน ก็นิยมทําพิธีทักษิณานุประทาน อุทิศสวนกุศลให
บรรพบุรุษของตน หรือของหนวยงานนั้น ๆ ดวย โดยปฏิบัติได ๓ แบบ         
(แบบใดแบบหนึ่ง) คือ 
 ๑. กอนพระสงฆเจริญพระพุทธมนต โดยอาราธนาพระสงฆพิจารณาผา
บังสุกุล อนุโมทนา (ยถา…สัพพี...) ใหเสร็จเรียบรอยเสียกอน จึงเจริญพระพุทธมนต
ตอไป 
 ๒. หลังพระสงฆเจริญพระพุทธมนต โดยอาราธนาพระสงฆเจริญพระพุทธมนต
และฉันภัตตาหารเสร็จแลว จึงอาราธนาพิจารณาผาบังสุกุลตอไป 
 ๓. หลังเสร็จพิธีทําบุญมงคลแลว จึงอาราธนาพระสงฆพิจารณาผาบังสุกุล 
ตามเวลาที่เหมาะสม 
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ลําดับการปฏิบัต ิ
 ๑. พิธีทักษิณานุประทานกอนพระสงฆเจริญพระพุทธมนต 
  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนที่โตะบูชาพิธีทักษิณานุประทาน 
  - พิธีกรอาราธนาศีล 
  - ประธานสงฆใหศีล 
  - ประธานในพิธี และหรือ ผูรวมพิธีทอดผาบังสุกุล 
  - พระสงฆพิจารณาผาบังสุกุล 
  - พระสงฆอนุโมทนา  ประธานในพิธีกรวดน้ํา 
  - เสร็จพิธีทักษิณานุประทาน 
  - พิธีกรอาราธนาพระปริตร 
  - พระสงฆเจริญพระพุทธมนต จบ 
  - ประเคนภัตตาหาร หรือประเคนอาหารปนโต 
  - พระสงฆฉันภัตตาหาร หรือ รับอาหารปนโต  
  - ประเคนจตุปจจัยไทยธรรม 
  - พระสงฆอนุโมทนา  ประธานในพิธีกรวดน้ํา 
  - พระสงฆประพรมน้ําพระพุทธมนต 
  - เสร็จพิธี 
 ๒. พิธีทักษิณานุประทานหลังพระสงฆเจริญพระพุทธมนต 
  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  - พิธีกรอาราธนาศีล 
  - ประธานสงฆใหศีล 
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  - พิธีกรอาราธนาพระปริตร 
  - พระสงฆเจริญพระพุทธมนต จบ 
  - ประเคนภัตตาหาร หรือประเคนอาหารปนโต 
  - พระสงฆฉันภัตตาหาร หรือรับอาหารปนโต   
  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่โตะบูชาพิธีทักษิณานุประทาน 
  - ประธานในพิธี และหรือ ผูรวมพิธี ทอดผาบังสุกุล 
  - พระสงฆพิจารณาผาบังสุกุล 
  - ประเคนจตุปจจัยไทยธรรม 
  - พระสงฆอนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ํา 
  - พระสงฆประพรมน้ําพระพุทธมนต 
  - เสร็จพิธี 
 ๓. พิธีทักษิณานุประทานหลังเสร็จพิธีทําบุญมงคลแลว 
  - ประกอบพิธีทําบุญมงคลเสร็จแลว 
  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแลวจุดธูปเทียนที่โตะ
บูชาพิธีทักษิณานุประทาน 
  - ประธานในพิธี และหรือ ผูรวมพิธีทอดผาบังสุกุล 
  - พระสงฆพิจารณาผาบังสุกุล 
  - พระสงฆอนุโมทนา ประธานในพิธี กรวดน้ํา 
  - เสร็จพิธี 
ขอสังเกต - ลําดับการปฏิบัติ ตามขอ ๑ และ ขอ ๓  พระสงฆอนุโมทนา ๒ ครั้ง 

และประธานในพิธีกรวดน้ํา ๒ ครั้ง 
********** 
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