
สารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 คู่มือประกอบการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา	 และผู้นำาในศาสนพิธีของจังหวัด

นครศรีธรรมราช	ฉบับนี้ได้ปรับปรุงอำานวยความสะดวกแก่พิธีกร	และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็น

คู่มือในการปฏิบัติให้บรรลุผล	ตามเจตนารมณ์ของพิธีกรรมทางพุทธศาสนา	ซึ่งเป็นองค์

ประกอบสำาคัญที่จะห่อหุ้มเนื้อหาสารธรรม	นำาไปสู่ความรู้ความเข้าใจ	จนพุทธศาสนิกชน

ได้นำาไปปฏิบัติเพ่ือให้อยู่รอด	อยู่ดี	มีสุขอิสระ	ตามหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธองค์

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ได้ดำาเนินโครงการนี้มาตั้งแต่สมัย	

ท่านนายกวิฑูรย์	เดชเดโช	ดำาเนินการมาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	เร่ือยมา	มีผู้เข้าร่วมมากมาย

ได้รับการตอบรับและอย่างกว้างขวางมาโดยตลอด

	 คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	ข้าราชการ	พนักงานเจ้าหน้าที่	จะร่วมกันสนองตอบ

ความต้องการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม	ด้านการพัฒนาชีวิตโดยหลัก

พระพุทธศาสนา	จะมุ่งส่งเสริมเติมต่อก่อเพิ่มพูน	 ให้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์อย่างยั่งยืนต่อไป

	 ขอขอบพระคุณพระมหาบุญช่วย	ปคุโณ	รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช	

อาจารย์สุชาติ	ทองบุญยัง	อดีตผู้อำานวยการกองการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	คณะวิทยากร	 และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกัน

ดำาเนินการให้โครงการนี้บรรลุผลด้วยดี

(นางกนกพร	เดชเดโช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ก





ค�ำน�ำ

 ศาสนามีความส�าคัญต่อวัฒนธรรม เพราะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด ประเพณี และ

ความเชื่อ โดยเฉพาะสังคมไทยซ่ึงมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการ

ประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสื่อออกมาในลักษณะของศาสนพิธี ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่ถือ

ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ประเพณี และธรรมเนียมสืบต่อมา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม เป็นแบบเดยีวกนั ท�าให้เกดิความเลือ่มใสศรทัธา การบ�าเพญ็บุญต่างๆ จงึเป็นทีม่า

ของศาสนพิธี ซึ่งมีความส�าคัญต่อสังคมชาวพุทธ เพราะเป็นพิธีกรรมที่แสดงออก 

ของอารมณ์ร่วมในการบ�าเพญ็บญุของพทุธศาสนกิชน อีกทัง้เป็นขัน้แรกท่ีจะก้าวไปสูธ่รรมะ

ขั้นสูงตลอดจนส่งเสริมคุณค่าด้านจิตใจ รวมทั้งธ�ารงรักษาเอกลักษณ์ของชาติและศาสนา

 ปัจจุบันการปฏิบัติศาสนพิธีต่างๆ ของพุทธศาสนิกชนเกิดความหลากหลาย 

ตามความเชือ่ของผูน้�า ไม่มรีปูแบบท่ีชัดเจนเป็นแนวเดยีวกนั พธิกีรรมจงึขาดความศักดิส์ทิธิ์ 

และความเล่ือมใสศรัทธา เกิดข้อถกเถียงว่า อย่างไรถูก ผิด สมควร หรือไม่สมควร  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาเห็นสมควรจัดโครงการฝึกอบรม 

พิธีกรทางศาสนาและผู้น�าในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สอดคล้องเป็นไป 

ในแนวทางเดียวกนั  และเพ่ิมเนือ้หาให้ครอบคลมุมากยิง่ขึน้  เพือ่สร้างมาตรฐานการปฏบิตัิ

ศาสนพธิใีห้ถกูต้องตามโบราณประเพณ ีและให้ผูท่ี้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้

รบัไปถ่ายทอดให้แก่คนในชมุชนของตนได้ยดึถอืเป็นแบบปฏบิตัอิย่างถกูต้องให้แก่ผูท้ีส่นใจ

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 หวังว่าหนังสือคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีและพิธีกรรมเบ้ืองต้นนี้ จะเป็นประโยชน ์

แก่ผู้ที่ปฏิบัติศาสนพิธีรวมทั้งผู้อ่านที่สนใจส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนพิธ ี

ตามสมควร และขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการด�าเนินการจัดท�าหนังสือดังกล่าว 

ทุกท่าน

     (นางดุษฎี จันทร์พุ่ม)

            ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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สำรบัญ

 ชื่อเรื่อง	 	 	 	 	 	 	 	 					หน้ำ

  องค์ประกอบพุทธศาสนาและหลักการทำาบุญกุศล      ๑ 

 วิธี/ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนพิธ ี       ๓ 

	 แนวพิธีกร	พุทธศาสนพิธี	 	 	 	 	 	 										๙

  การเตรียมการเบื้องต้นของพิธีกร              ๑๑

 การจัดสถานที่                 ๑๑

 การนิมนต์พระสงฆ์                 ๑๓

 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในพิธี              ๑๔

 อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีมงคล              ๑๗

 อุปกรณ์ที่ใช้ในงานพิธีอวมงคล              ๑๙

 อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา                      ๒๑

 การส่งเทียนชนวนให้ประธานพิธีส�าหรับศาสนพิธีกร           ๒๒

 การจุดธูปเทียนส�าหรับประธานพิธี             ๒๓

 การอาราธนาส�าหรับศาสนพิธีกร             ๒๔ 

 การอาราธนาของศาสนพิธีกรในพิธีทางราชการ            ๒๕

 การอาราธนาของศาสนพิธีกรในงานพิธีศพ            ๒๕ 

 การอาราธนาในพิธีแสดงธรรมเทศนาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์          ๒๖

 การปฏิบัติในพิธีเจริญพระพุทธมนต์             ๒๗ 

 การจุดเทียนน�้ามนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์                     ๒๗

 การจัดข้าวบูชาพระพุทธ              ๒๘

 การปฏิบัติในการทอดผ้าบังสุกุล และถวายไทยธรรม            ๒๘

 การวางพวงมาลาพระราชทาน              ๒๙

 การประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์              ๓๐ 

 ลักษณะการประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์ที่ถูกต้อง           ๓๐

 การเคารพศพ                ๓๑ 



 การเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ            ๓๒

 การอ่านประวัติในงานพิธีศพ               ๓๒

 การจัดขบวนอัญเชิญศพ              ๓๓

 การจัดโต๊ะตั้งเครื่องถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์          ๓๔ 

 จรรยามารยาทของศาสนพิธีกรในการปฏิบัติพิธี           ๓๕

 อุดมคติธรรมของผู้น�าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา           ๓๕ 

 เครื่องทองน้อย                ๓๖ 

 พิธีเวียนเทียนในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา                     ๔๐

 พิธีจัดงานศพทางพระพุทธศาสนา	 	 	 	 	 								๔๖

 ภำคผนวก           

 บทกราบพระ และค�าสมาทานต่างๆ                     ๖๗ 

 วิธีท�าหนังสืออารธนาและท�าใบปวารณาถวายจตุปัจจัย           ๗๓

 ตัวอย่างแผนผังการจัดโต๊ะเก้าอี้แบบที่ ๑            ๗๔ 

 ตัวอย่างแผนผังการจัดโต๊ะเก้าอี้แบบที่ ๒                    ๗๕ 

 แผนผังแสดงการตั้งโต๊ะบูชา (แบบเครื่องตั้งบูชาเต็ม)           ๗๖ 

 แผนผังแสดงการตั้งโต๊ะบูชา (แบบเครื่องตั้งบูชาลด)           ๗๗ 

 ล�าดับขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา                 ๘๔ 

 ค�าถวายผ้าอาบน�้าฝน               ๗๓

 ค�าถวายธูป เทียน ดอกไม้              ๗๓

 ค�าถวายผ้ากฐิน                ๘๕ 

 ค�าถวายผ้าป่า                ๘๖ 

 บทกรวดน�้า                ๘๗ 

 ค�าอธิฐานจิต                ๘๘

บรรณำนุกรม 
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๑. องค์ประกอบพุทธศาสนาและหลักการท�าบุญกุศล

 พุทธศาสนาพิธี		คือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา	ที่พุทธบริษัท	ปฏิบัติเพื่อบรรลุ

เป้าหมายแห่งการทำากุศล	ในพระพุทธศาสนา

 องค์ประกอบของศาสนา ๕ ประการ

	 ๑.	ศาสดา	คือผู้ก่อตั้งศาสนา

	 ๒.	ศาสนธรรม	คือหลักธรรมคำาสอน

	 ๓.	ศาสนิก	(สาวก)	คือผู้ปฏิบัติตาม

	 ๔.	ศาสนสถานและศาสนวัตถุ

	 ๕.	ศาสนพิธี	คือพิธีกรรมทางศาสนา

 หลักการบ�าเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนา

	 คอืการดำาเนนิการเพือ่ฝึกฝนพฒันา	ให้เกดิ	มีขึน้	๓	ด้าน	คือ	ทาน	ศีล	และภาวนา	

เน้นที่อุบาสก	อุบาสิกา	ส่วนพระภิกษุสามเณร	เน้นที่ศีล	สมาธิ	ปัญญา

 ศาสนพิธี	คือระเบียบ	แบบแผน	แบบอย่าง	รูปแบบที่ปฏิบัติในพุทธศาสนา	นำาไป

สู่เป้าหมาย	ในการบำาเพ็ญบุญกุศล	การปฏิบัติที่ถูกต้อง	เหมาะสม	เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย	เพ่ิมพูนศรทัธาปสาทะ	เกิดความปิตยินิดแีก่ผูเ้กีย่วข้อง	เป็นเครือ่งแสดงเกยีรตยิศ

ของเจ้าภาพและผูร่้วมพธิ	ีสบืทอดพระพทุธศาสนา	สบืสานพระธรรม	บำารงุการปฏบิตัใิห้บรรลุ

จดุหมาย	ตามลำาดบัขัน้ไป	เป็นการรักษาวฒันธรรมประเพณ	ีอนัดงีามของชาตไิว้สบืไปด้วย

 ประเภทของพุทธศาสนพิธี ๔ ประเภท ได้แก่

 ๑. กุศลพิธี

	 เป็นพธิกีรรมท่ีเก่ียวเนือ่งกบัการฝึกอบรมความดงีาม	 เฉพาะตวับคุคล	การรกัษาศลี	

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ	การเวียนเทียน	ในวันสำาคัญต่างๆ

 ๒. บุญพิธี 

	 มักเป็นพิธีทำาบุญ	ประเพณีในครอบครัว	 ในสังคม	 เป็นพิธีชีวิต	 เกี่ยวพันกับการ

ดำาเนินชีวิต	แบ่งเป็น

	 -	พิธีทำาบุญในมงคล

	 -	พิธีทำาบุญในอวมงคล

	 -	บางครั้งมีพิธีทำาบุญทั้งสองงานพร้อมกัน
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 ๓. ทานพิธี พิธีถวายทานต่างๆ

	 -	ปาฏิบุคคลิกทาน

	 -	สังฆทาน

	 เช่น	ทอดกฐิน	ผ้าป่า	ฯลฯ

 ๔. ปกิณกะพิธี  

	 เป็นพิธีเบ็ดเตล็ด	เป็นมารยาท	และพิธีปฏิบัติศาสนพิธี	เช่น
	 -	การตั้งโต๊ะหมู่บูชา	การจัดอาสนะสงฆ์
	 -	การจุดธุปเทียน
	 -	พิธีแสดงความเคารพพระสงฆ์
	 -	วิธีวงด้ายสายสิญจน์
	 -	วิธีประเคน
	 -	วิธีทอดผ้าบังสุกุล
	 -	วิธีอาราธนาศีล	อาราธนาพระปริตร	อาราธนาธรรม	

	 -	วิธีกรวดนำ้า	ฯลฯ

ระดับการปฏิบัติพิธี อาจแบ่งได้เป็นดังนี้

 ๑. งานพระราชพิธี

	 เป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้จัดขึ้นเป็นประจำาปี	 เช่น	

พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา	พระราชพิธฉีตัรมงคล	หรืองานทีท่รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	

ให้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ	 เช่น	พระราชพิธีอภิเษกสมรส	พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้น

พระอู่

 ๒. งานพระราชกุศล 
	 เป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล	 งานพระราชกุศลบางงาน
ต่อเนื่องกับงานพระราชพิธี	 เช่น	พระราชกุศลมาฆบูชา	พระราชกุศลทักษิณานุประทาน	

พระบรมอัฐิสมเด็จ	พระบรมราชบุพการี	พระราชกุศลทรงบาตร

 ๓. งานรัฐพิธี
	 เป็นงานพิธีท่ีรัฐบาลหรือทางราชการจัดขึ้น	 เป็นประจำาปี	 โดยกราบทูลเชิญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เสด็จฯ	พระราชดำาเนิน	ทรงเป็นประธานประกอบพิธี	 เช่น	

รัฐพิธีที่ระลึกวันจักรี	
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	 งานทั้งสามนี้	 จะมีหมายกำาหนดการทุกงาน	การนิมนต์พระสงฆ์	และการปฏิบัติ

ศาสนพิธี	 เป็นหน้าที่ของฝ่ายพิธีกรรมทางศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	โดยปฏิบัติร่วมกับ

สำานักพระราชวัง

 ๔. งานทั่วไป (งานราษฎร)

	 เป็นงานที่หน่วยงาน	ชุมชน	บุคคล	ครอบครัว	และสังคม	จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ	

ในที่นี้จะเน้นปฏิบัติ	งานมงคล	งานอวมงคล	เป็นหลัก

	 บางครั้งเรียกสั้นๆ	ทั้งหมดนี้ว่า	พิธีหลวง	กับพิธีราษฎร

๒. วิธี/ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนพิธี
๒.๑ งานมงคล 

	 การทำาบุญกุศล	ปรารถนาความสุข	ความเจริญรุ่งเรือง	สิริมงคล	 เม่ือมีโอกาส

อันสมควร

วิธีปฏิบัติ โดยสรุป ดังนี้ 

 ๑. อาราธนาพระสงฆ์ 

	 	 -	ล่วงหน้า	๓	 -	๗	วัน	หรือขึ้นอยู่กับความสะดวกและเหมาะสมกับการ

อาราธนาบุคคล	วิธีการอาจใช้		ฎีกา	หรือจดหมาย

	 	 -	 จำานวนพระสงฆ์	 นิยมเลขค่ี	๕,	๗,	๙	 รูป	 โดยนับรวมพระพุทธเจ้า	

เป็นเลขคู่ตามความนิยม	 เพราะในพระสูตร	ระบุ	การถวายสังฆทาน	มีพระพุทธเจ้าเป็น

ประธาน	 โดยมีพระพุทธรูปเป็นองค์แทน	 เว้นงานมงคลสมรส	นิยมพระสงฆ์เป็นเลขคู่	

เช่น	๖,	๘,	๑๐	ถือตัวเลขคู่	ไม่แยกแตกกัน

 ๒. ตั้งโต๊ะหมู่บูชา

	 	 -	อยู่ด้านขวาพระสงฆ์	พระประธานหันไปทางเดียวกัน	นิยมหันหน้าไปทิศ

ตะวันออก	ทิศเหนือ	หากสถานที่ไม่เหมาะสม	หันตามทิศอื่นก็ได้

	 	 -	องค์พระพุทธรูป	 ไม่ให้มีกรอบ	ขนาดไม่เล็ก-ใหญ่เกิน	พอเหมาะสมกับ

โต๊ะหมู่บูชา

	 	 -	กระถางธูป	 เชิงเทียน	และแจกันดอกไม้	 ให้เหมาะสม	พร้อมจุดบูชา	

สีเทียนใช้ขาว,	เหลือง	หากไม่มีใช้สีอื่นๆ	ได้
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 ๓. ขันท�าน�้าพุทธมนต์

	 	 -		หม้อนำ้ามนต์	หรือภาชนะอื่นที่เหมาะสม	เติมนำ้าสะอาดพอเหมาะ	หรือ

ประมาณครึ่งหม้อ

	 	 -	เทียนนำ้ามนต์	ควรเป็นเทียนขี้ผึ้ง

	 	 -	อาจมี	ใบเงิน	นาค	ทอง	อย่างละ	๕	ใบ	(สัญลักษณ์พระเจ้า	๕	พระองค์)

	 	 -	มดัหญ้าคา	หรอืก้านมะยม	(๙	ก้าน	)	หรอืใช้ของสำาเรจ็รปูในวดักไ็ด้	บางครัง้

ใช้ต้นเขียงพร้า

	 	 -	หากมีการเจิม	อาจเขียนเป็นยันต์	หรืออักษรขอม	 เช่น	อุ	อะ	กา	สะ	

ประสงค์ของการเจิม	เพ่ือบ่งบอกความรู้	ไม่ลืมภาวนา	เช่น	นโมพทุธายะ,	สมัมาอารหงั	ฯลฯ	

ระลึกพุทธานุสติ	สัญลักษณ์หลักธรรมในพระพุทธศาสนา	ซึ่งบางครั้ง	บางคน	คิดไปว่าขลัง

ก็มี

	 	 -	เตรียมแป้งกระแจะจันทร์	หรือดินสอพอง	ทองคำาเปลว	(ถ้ามี)

 ๔. ด้ายสายสิญจน์

	 	 -	ใช้ด้ายดิน	จับเป็น	๙	เส้น	๑	ม้วน	หรือใช้ของสำาเร็จรูป	(ถ้ามี)	โค้งรอบ

บ้าน/สถานที่	 จากซ้ายไปขวา	 เข้าหาโต๊ะหมู่บูชา	รอบฐานพระพุทธรูป	 เวียนขวา	 ไม่มัด

พระศอ	พระหัตต์พระ	โค้งไปขันนำ้ามนต์ที่ประธานสงฆ์	ปลายสายมีพานรอง

	 	 -	ห้ามข้ามสายโดยเด็ดขาด	ทุกกรณี

 ๕. การปูลาดอาสนะสงฆ์

	 	 -	อาจใช่แคร่,	โต๊ะ,	ตั่ง,	เตียง	ให้สูงขึ้น

	 	 -	ถ้าไม่มีอาจใช้เสื่อ,	สาด	หรือผ้า	แล้วปูด้วยอาสนะอีกชั้นหนึ่ง	หรือใช้	

อาสนะปูด้วยอาสนะอีกชั้นหนึ่ง	หรือใช้อาสนะสำาเร็จรูปก็ได้	 อาจมีหมอนอิงด้วยก็ได้

	 	 -	ถ้าเป็นเวที	ญาติโยมนั่งบนเก้าอี้ได้

	 	 -	อย่าให้อาสนะสงฆ์เป็นอันเดียวกัน	หรือวางติดกันเกินไป	 โดยให้พระนั่ง

สูงกว่า	พุทธองค์ห้ามสอนแก่ผู้นั่งสูงกว่า

 ๖. เครื่องรับรองพระสงฆ์

	 	 -	กระโถน,	ถังขยะเล็กที่เหมาะสม	วางในสุด

	 	 -	ภาชนะนำ้าเย็น	วางขวามือเป็นรายรูป	หากมีจำากัด	วางระหว่างรูปก็ได้	

โดยวางแก้วไว้ในถาดเดียวกัน	ถัดออกมา
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	 	 -	หากมีเครื่องดื่มอื่น	ให้พระนั่งก่อน	จึงถวาย	โดยประเคน	เครื่องรับรอง

 ๗. การล้างหรือเช็ดเท้าพระสงฆ์

	 	 แต่ก่อนมักวางโอ่งนำ้า,	ผ้าเช็ดเท้าไว้ก่อนข้ึน	 /	 เข้าบ้าน	 เป็นบุญกุศลแก่

เจ้าของบ้าน	ทำาให้จิตใจอ่อนโยน	มองพระเป็นกุศล

 ๘. การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

	 	 -	เจ้าภาพ	หรือประธานจุด	ซ้ายไปขวา	และธูปตามลำาดับ	โดยมีผู้ส่งเทียน

ชนวน	(ถ้ามี)

	 	 -	เทียนไม่ควรเล่มเลก็	หรอืใหญ่เกนิไป	พร้อมวตัถตุดิไฟด้วยชบุปลายธปูเทยีน	

	 	 -	หากเป็นคู่บ่าวสาว	จุดพร้อมกันหรือคนละเล่มก็ได้	โดยผู้หญิงซ้ายผู้ชาย

นั่งขวา

	 	 -	กราบเสร็จส่งด้ายสายสิญจน์ให้ประธานสงฆ์

 ๑๐. อาราธนาศีล

	 	 -	ถ้าเป็นเจ้าภาพได้ยิ่งดี	อาจใช้ตำาราก็ได้

	 	 -	หากพระสงฆ์อยู่สูงกว่า	ยืนอาราธนาก็ได้

	 	 -	หากพระนั่งกับพื้น	คุกเข่าหรือนั่งเทียบก็ได้

	 	 -	ว่าตามให้พระสงฆ์ได้ยนิชดัเจน	เป็นข้อๆ	พร้อมรบั	สาธุ	ภนเฺต	ส่งลกูกนั

 ๑๑. รับศีลจบ อาราธนาพระปริตร

	 	 -	กราบ/ไหว้	อาราธนาพระปริตร	(เครื่องปัดเป่าความชั่วร้าย)

 ๑๒. จุดเทียนน�้ามนต์

	 	 -	เตรียมจุดเทียนนำ้ามนต์	ตอนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์	บท	นโม	๘,	

ก่อนขึ้นบทมงคลสูตร	(อเสวนา	จ	พาลานัง	)	เทียนนำ้ามนต์แทนเทียนมงคล

	 	 -	ยกขันนำ้ามนต์ประเคนพระสงฆ์

 ๑๓. ถวายส�าหรับบูชาพระพุทธ (ข้าวพระพุทธ)

	 	 -	ถึงบทพาหุง	ถวายสำาหรับบูชาพระพุทธ

	 	 -	ถ้าเป็นคู่บ่าวสาว	 ให้ตักบาตร	 โดยถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นประธานสงฆ์	

เน้นทั้งอามิสบูชา	และปฏิบัติบูชา
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 ๑๔. ประเคนภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์

	 	 -	อยู่ห่างประมาณ	๑	ศอก	พอเหมาะสม

	 	 -	ยกของสูงจากพื้น	๒	มือมั่นคงกว่า	เหมาะสมกว่า

	 	 -	หากโยมผู้หญิง	หรือคู่บ่าวสาว	ใช้ผ้าปูรับ

	 	 -	หากของประเคนขนาดใหญ่	ให้กล่าวคำาถวาย	หรือใช้สายสิญจน์ต่อ	หรือ

ใช้บางส่วนประเคน

	 	 -	หากเป็นที่ดิน	ใช้วิธีหลั่งนำ้าทักษิโณทกแทน

 ๑๕. กล่าวสัมโมทนีคาถา (ถ้ามี) หรือฉันก่อนแล้วกล่าวก็ได้

 ๑๖. กรวดน�้ารับพร

	 	 -	บาลีใช้ว่าอุทิศส่วนกุศล	ยถาให้ผี	สัพพีให้คน	นึกถึงหมู่ญาติทั้งหลาย

	 	 -	พิธีราษฎร์	มักกล่าวคำาอุทิศก่อนกรวดนำ้า		พิธีรัฐกรวดโดยไม่อุทิศก็ได้

	 	 -	นำ้าต้องใสสะอาด	ไหลไม่ขาดสาย	ไม่เอานิ้วรองนำ้า	เสร็จแล้วค่อยนำาไปเท

ใต้ต้นไม้

 ๑๗. การประสานงานกับพรสงฆ์เพื่อความชัดเจน

	 	 -	เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมทั้งสองฝ่าย	เมื่อพระภิกษุสามิรับนิมนต์

แล้ว	ด้วยเรื่อง

	 	 อุปกรณ์	 เช่น	พัด	 ให้พระนำาไปเอง	หรือเจ้าภาพเตรียมไว้	ตรวจสอบเมื่อ

ใกล้ถึงวันงาน

	 		 การรับพระสงฆ์	หรือให้ท่านไปเองโดยวิธีใด	นัดเวลาชัดเจน	เผื่อเวลาการ

เดินทางมากน้อย	และป้องกันมิจฉาชีพ

	 	 พระสงฆ์จะได้เตรียมตัวให้เหมาะสมแก่สมณะรูปของท่าน	รวมทั้งเตรียม

บทสวดให้เหมาะสมแก่งาน	มีการประพรหมนำ้าพระพุทธมนต์หรือไม่
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๒.๒ งานอวมงคล
	 เป็นพิธีทำาบุญท่ีจัดขึ้นโดยปรารถนาเหตุไม่สู้ดี	 เนื่องจากมีการตายของญาติมิตร	

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัว	เพื่ออุทิศส่วนกุศล	แก่ผู้ล่วงลับและเป็นมิ่งขวัญแก่ผู้ยัง

มีชีวิตอยู่	เช่น	ทำาบุญสวดพระอภิธรรม	ทำาบุญ	๗	วัน	๕๐	วัน	หรือ	๑๐๐	วัน	เก็บอัฐิ	หรือ

ทักษิณานุปทาน	มีวิธี	ขั้นตอน	โดยสรุปดังนี้

 ๑. จ�านวนพระสงฆ์ 

	 	 -	นิยมเป็นเลขคู่	๔,	๘,	๑๐	เป็นพระสงฆ์+พระพุทธเจ้า

	 	 -	ถ้าเป็นพระราชพิธี	๑๐	รูป

	 	 -	ทำาบุญให้แก่ผู้ตาย	ต้องเป็นพระสงฆ	์คือนับจาก	๔	รูปขึ้นไป	จะได้บุญ

มาก	๑	รูปเป็นบุคคล	๒-๓	รูป	เป็นคณะ

	 	 -	บังสุกุล	หรือสวดแจง	ไม่จำากัดจำานวนแน่นอน	ตามกำาลังศรัทธา	มักใช้

จำานวนเท่าอายุผู้ล่วงลับ	หรือแล้วแต่จะหาได้	เป็นการส่งท้ายบุญใหญ่

	 	 -	อาจมีเทศหน้าเมรุ	หรือเทศมรสังคายนา	สวดแจ้ง

 ๒. สวดงานอวมงคล

	 	 -	ไม่ต้องมีขันนำ้ามนต์

	 	 -	 ไม่ต้องใช้สายสิญจน์	 ใช้สายโยงหรือภูษาโยง	จากหีบด้านศีรษะศพมาที่

ประธานสงฆ์	ไม่พ้นโต๊ะหมู่	และไม่ข้ามสายสิญจน์หรือภูษาโยงทุกกรณี

 ๓. ได้เวลาพระประจ�าอาราธนาสงฆ์แล้ว

	 	 -	ประเคนเครื่องรับรอง

	 	 -	 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	 จุดเทียนบูชาธรรม	 (เทียนสองเล่ม)	

หน้าธรรมาสน์	 (ถ้ามีเทศน์)	จุดเทียนให้พระธรรมทีหลัง	จุดธุปเทียนหน้าศพ	หากมีเครื่อง

ทองน้อย	บูชาศพ	หันดอกไม้เข้าหาศพ	หันธูปเทียนออกนอก	หากศพบูชาพระให้หัน

ดอกไม้หาพระ	จุดเมื่อเทศน์	ถ้าเผาศพแล้ววางหน้าเจ้าภาพ

	 	 -	กล่าวคำาบูชาพระรัตนตรัย

	 	 -	อาราธนาศีล	รับศีล

	 	 -	อาราธนาธรรม
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 	 -	พระสงฆ์สวดพระอภธิรรม	๗	คมัภีร์	หากสวดพระพทุธมนต์	หลงัฌาปนกจิ

ไปแล้วให้อารธนาพระปริตร	เช่น	ทำาบุญ	๑๐๐	วัน	ฯลฯ

	 	 -	ถวายปัจจัยไทยธรรม	(อาจมีทอดผ้าด้วยก็ได้)

	 	 -	พระสงฆ์อนุโมทนา	กรวดนำ้า	รับพร

	 	 -	กราบพระรัตนตรัย

 ๔. สวดมาติกา

	 	 ทำาบุญหน้าศพก่อนเผา	งานหลวงเรียกสติปกรณ์	มีระเบียบพิธีดังนี้

	 	 ๑.	 เตรียมพระสงฆ์	 ตามจำานวนที่ประสงค์	นิยมเท่าอายุผู้ตาย	หมดวัด	

หรือเท่าไรตามความเหมาะสมของเจ้าภาพ

	 	 ๒.	จัดเตรียมอาสนะพระสงฆ์	หากทีน่ัง่ไม่เพยีงพออาจสวดเป็นชดุๆ	จนครบ

จำานวนที่นิมนต์

	 	 ๓.	พระสงฆ์ไปตามกำาหนด	อย่าเร็วหรือช้าเกินไป	ควรนำาพัด	 (ตาลปัตร)

ไปด้วย	หากมีไม่ครบพระ	 เอาเฉพาะหัวหน้าคณะก็ได้	 ถ้างานหลวงใช้พัดลมหรือตามที่

กำาหนด	หรือเลือกใช้พัดให้เหมาะสมกับงาน

	 	 ๔.	บูชาพระรัตนตรัย

	 	 ๕.	อาราธนาศีล	รับศีล

	 	 ๖.	อาราธนาธรรม

	 	 ๗.	สวดมาติกายกุศลลาใหญ่

	 	 ๘.	ทอดผ้าบงัสกุลุ	(ถ้าม)ี	หากเป็นชุดหลงัไม่ต้องสวด	ชกัผ้าบงัสกุลุอย่างเดยีว

	 	 ๙.	ถวายปัจจัยไทยธรรม

	 	 ๑๐.	พระสงฆ์อนุโมทนา	กรวดนำ้ารับพร

	 	 ๑๑.	เตรียมการทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ

	 	 	 -	 ถ ้าเป็นญาติผู ้ตายควรทอดให้เสร็จ	 ตอนหลังสวดมาติกา

เหมาะสมกว่า

	 	 	 -	 การเชิญผู้มีเกียติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ	 ให้เชิญตามลำาดับ

อาวุโสน้อยไปหามาก	อาจนับตามวุฒิ
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   -	 ใช้ตะลุมพุกหรือพานทองรองรับผ้าบังสุกุล	 เป็นการเคารพใน

การประคองผ้าด้วยมือทั้งสอง	เชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดครั้งละ	๑	ท่าน

	 	 	 -	จำานวนผ้า	ควรจะเป็น	๓	,	๕	,	๗	หรือ	๙	มากสุด	รวมประธาน

แล้ว	 ไม่ควรทอดที่เมรุมากเกินไป	จะทำาให้ยืดเยื้อ	 เบ่ือหน่าย	รอนานรำาคาญใจ	 ไม่สบ

อารมณ์	ไม่เหมาะสม

	 	 	 -	 ไม่นิยมเชิญครั้งละหลายท่าน	ผู้เชิญผ้าใส่พานเดินตามเยื้องไป

ทางซ้าย	ขึ้นส่ง	ยืนห่างประมาณ	๑	ก้าว	ส่งผ้าด้วยสองมือ	แล้วเวียนลงมาเอาผ้าผืนใหม่

ต่อไป

	 	 	 -	หากมีอ่านประวัติ	(ถ้ามี)	เชิญผู้ร่วมงาน	ยืนสงบนิ่ง

	 	 	 -	ประธานทอดผ้าบังสุกุล	ประกอบพิธีเฌาปนกิจ

	 	 	 -	ผู้ร่วมงานวางดอกไม้จันทน์	ขึ้นเมรุตามลำาดับอาวุโส	ด้านคุณวุฒิ	

วัยวุฒิ	หรือชาติวุฒิ	มักให้ผู้สูงวัยขึ้นก่อน	ถ้ามีพระภิกษุ	นักบวช	ก็ให้พระภิกษุสงฆ์หรือ

นักบวชขึ้นก่อน

	 	 	 -	การอาราธนาพระสงฆ์	พิจารณาชักผ้าบังสุกุล	ก็เริ่มจากพรรษา

น้อยไปหามาก	จนถึงประธานสงฆ์พิจารณาผืนที่ประธานฝ่ายฆราวาสทอด

๓. แนวพิธีกร พุทธศาสนพิธี
๓.๑ หน้าที่พิธีกร 
	 -	พูดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธี

	 -	ทำาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธี	หรือทำาโดยไม่ต้องพูดอะไร	โดย

	 	 เป็นผู้ดำาเนินการในพิธี	หรือผู้ดำาเนินรายการ

	 	 รับผิดชอบในการบริหาร	จัดการในพิธี

	 	 ผู้ประสาน	ควบคุม	และกำากับรายการให้เป็นไปตามกำาหนดการที่วางไว้

๓.๒ คุณสมบัติของพิธีกร
	 -	มีความรอบรู้ในเรื่องศาสนพิธีอย่างกว้างขวาง	ละเอียดลึกซึ้ง

	 -	มีความสามารถในการปฏิบัติงาน	ไม่เคอะเขิน	งันงก	ตกประหม่า

	 -	มีความรอบคอบ	ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องอุปกรณ์	และลำาดับพิธีไม่ประมาท
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	 -	มกีารตดัสินใจท่ีฉบัไวและถูกต้อง	สามารถแก้ไขข้อขดัข้องทีเ่กดิขึน้ในพธิไีด้ทนัการ	

ด้วยปฏิภาณไหวพริบ

	 -	มีความแม่นยำา	ละเอียด	รอบคอบ	อารมณ์มั่นคง

๓.๓ ค�าที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกร
 ๑. ศาสนพิธีกร	ทำาหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้อง	ตามพิธีกรรมทาง

ศาสนา

 ๒. ศาสนพิธี	 คือพิธีทางศาสนาพุทธ	มีรูปแบบและประเภทหลายอย่าง	 เช่น	พิธี

งานมงคล	พิธีงานอวมงคล	พิธีราษฏร์	พิธีหลวง	พิธีทางราชการ	ฯลฯ

 ๓. พิธีกรรม

	 	 -	ความหมายแบบโบราณ	เป็นเรือ่งของความขลงั	ศกัดิส์ทิธิ	์อำานาจเร้นลบั

	 	 -	ทำาแบบสักว่าทำาตามๆ	กันไป	มองไม่เห็นสาระสำาคัญ	ทำาพอเป็นพิธ	ี

ไม่เอาจริงเอาจัง

	 	 -	มองว่าเป็นรูปแบบ	ป้อมปราการที่รักษาปกป้องพระพุทธศาสนา	เป็น

โอกาสให้ได้ฟื้นฟู	เนื้อหามาใส่ไว้ในพิธี

	 	 -	มองเป็นการสื่อสารธรรม	การอยู่ร่วมกันของมนุษย์	จะต้องมีพิธีกรรม	

เช่น	 การประชุมก็ต้องจัดเป็นเรื่องเป็นราว	 ไม่ใช่อยู ่อย่างไรก็ได้	 แต่ต้องจัดเป็นพิธี	

พิธีมาจากวิธี	กรรมคือการกระทำา	พิธีกรรม	 คือการกระทำาแบบพิธีการ	อาจจะทำาเฉพาะ

บุคคล	เฉพาะเรื่อง	เกี่ยวข้องกับคนน้อย	แต่พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา	จะต้องเกี่ยวข้อง

กับคนหมู่มาก	จึงต้องอาศัยพิธีกร	นำาไปสู่การนัดหมาย	การนัดพบ	สร้างความรู้สึกเป็นจริง

เป็นจัง	 เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย	และเตรียมโอกาสให้พระสงฆ์	 ได้สั่งสอนธรรมกับ

คนหมู่มาก	เป็นทั้งเปลือก	และเนื้อหาสาระ

 ๔. โฆษก	โฆษณาประชาสัมพันธ์งานในบางช่วงเวลา

 ๕. พิธีการ	 ข้ันตอนของพิธีท่ีกำาหนดไว้ตามลำาดับ	 ในกำาหนดการตั้งแต่ต้นพิธีจน

จบพิธี
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๔.	กำรเตรียมกำรเบื้องต้นของพิธีกร
 ๔.๑ กำรเตรียมสถำนที่ คือ งานพิธีที่จัดเป็นงานใหญ่ขนาดไหน มีผู้ร่วมพิธีมาก

น้อยเพียงใด จะจัดสถานที่ประกอบพิธี ที่นั่งของผู้ร่วมพิธีอย่างไร จะใช้ห้องขนาดไหน  

จึงจะเพียงพอ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ไร้เสียงรบกวน เหมาะสมจัดพิธี

 ๔.๒ กำรเตรียมบุคลำกร คือ การนิมนต์พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธี การเชิญผู้ร่วมพิธี  

และการเตรียมผู้ปฏิบัติพิธี เช่น พิธีกร (ผู้ด�าเนินรายการประกอบพิธีกรรมนั้นๆ) หรือ 

ผู้ช่วยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการประสานเรื่องการแต่งกาย และการปฏิบัติตน

ของผู้เกีย่วข้อง เช่น ประธานในพิธ ีผูร่้วมงาน ร่วมทัง้เจ้าหน้าทีฝ่่ายต่างๆ ในขณะทีป่ระกอบ

พิธี ให ้ เป ็นไปในแนวทางเดียวกัน ในกรณีที่ เป ็นพิธีการทางศาสนา เรียกว ่า  

“ศาสนพิธีกร” ซึ่งหมายถึงผู้ท�าหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้องตามพิธีกรรม 

ทางศาสนาตลอดจนประสานงานเพ่ือให้การด�าเนินกิจกรรมในพิธีนั้นๆ เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย

 ๔.๓ กำรเตรียมอุปกรณ์พิธี คือ การเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีนั้นๆ เช่น  

โต๊ะหมู่บูชา อาสนะสงฆ์ ไทยธรรมถวายพระ ธูปเทียนที่ใช้จุดบูชา เป็นต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติพิธี 

จะต้องรู้ว่างานไหน ใช้อุปกรณ์อะไร ตอนไหน  และจะใช้อย่างไร

 ๔.๔  กำรเตรยีมก�ำหนดกำร คอื การเตรยีมก�าหนดการพธิว่ีา งานนีค้วรจดัเวลาไหน 

มีขั้นตอนอย่างไร ซึ่งจะต้องเตรียมก�าหนดเวลาให้เหมาะสมเพื่อสะดวกแก่ผู้ร่วมพิธีทุกฝ่าย 

เช่น ถ้าจัดพิธีท�าบุญ ถวายภัตตาหารเพลของพระสงฆ์ ที่อาราธนามาประกอบพิธีด้วย  

๕.	กำรจัดสถำนที่
 ในพิธีท�าบุญทางพระพุทธศาสนานั้น ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ จะมี 

การจัดเตรียมสถานที่ส�าคัญ คือ

 ๕.๑	 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำ ถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในพิธี เพราะเป็นสถานที ่

ต้ังประดิษฐานพระพุทธรูป คือ รูปท่ีดูแล้วท�าให้เกิดปัญญาน�าไปแก้ปัญหาชีวิตได้ตาม 

แนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้เป็นศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคตินิยม ดังนี้

 ๑. ตั้งไว้ด้านขวามือของอาสนะสงฆ์ สูงกว่าอาสนะสงฆ์พอสมควรและไม่ควร 

ต้ังเครือ่งบูชาใดๆ ไว้บนโต๊ะหมูต่วัเดยีวกบัท่ีประดษิฐานพระพทุธรปู สมเดจ็พระมหาวรีวงศ์  

(วิน ธมฺมสารเถร) ได้กล่าวไว้ว่า “เนื่องจากพระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสิ่ง
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ที่ควรกระท�า ความย�าเกรงให้เกิดแก่ผู้เป็นพุทธศาสนิกชนให้หนัก เพราะมีค่ามาก เพราะ 
เห็นได้ยาก เป็นสิ่งที่สะสมได้เฉพาะคนดี ถ้าพุทธศาสนิกชนมักง่ายกับพระรัตนตรัย 

ก็จะไม่เป็นพระรัตนตรัย

 ๒. ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ หรือทิศใต้ ไม่นิยมตั้งหันหน้า 

ไปทางทิศตะวันตกแต่ทั้งนี้ต้องดูความเหมาะสมของสถานที่ด้วย

 ๓. บางสถานท่ีตั้งโต๊ะหมู่บูชาซ้ายมือของพระสงฆ์ เพราะสถานที่จ�ากัด หรือ  

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มี

 ๔. บางสถานที่จ�าเป็นต้องหันโต๊ะหมู่บูชาไปทางทิศตะวันตกเพราะสถานที ่

จ�ากัด ก็สามารถท�าได้เพราะปรากฏว่าวัดบางวัดสร้างอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

ก็มี

 ๕.๒	กำรจัดอำสนะสงฆ์ คือ ท่ีนัง่ของพระสงฆ์ ทีน่มินต์มาประกอบพธิต้ีองจดัให้อยู่ 

ในฐานะที่ควรเคารพเสมอ ดังนี้
 ๑. การจัดอาสนะสงฆ์ ให้อยู่ด้านซ้ายมือของโต๊ะหมู่บูชา (พระสงฆ์น่ังหันขวามือ 
ไปทางโต๊ะหมู่และหันหน้าไปทางทิศเดียวกับพระพุทธรูป (ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และ 

ทิศใต้ เป็นต้น) 

 ๒. การปลูาดพรม หรอื เสือ่บนอาสนะสงฆ์ ให้ปดู้านพระพทุธรปูทีเ่ป็นประธานสงฆ์ 

สูงกว่าทับผืนต่อๆ ไป จนถึงด้านท้ายของอาสนะสงฆ์

 ๓. การจัดที่นั่งผู้ร่วมพิธี มีหลักปฏิบัติ ดังนี้

       ๑) กรณีอำสนะสงฆ์ยกพื้นสูง	และ	ผู้ร่วมพิธีนั่งเก้ำอี้
   ๑. ให้จดัท่ีนัง่ของประธานพิธ ีหนัหน้าตรงกบัพระสงฆ์รปูที ่๑ หรอื เยือ้งต�า่กว่า 
เล็กน้อย และจัดที่นั่งของผู้ร่วมพิธีอื่นๆ ไว้ด้านหลังของประธานในพิธีหรือจัดให้หันหน้า 
ไปทางพระสงฆ์แนวเดียวกันกับที่นั่งของประธานพิธีก็ได้
   ๒. ให้จัดที่นั่งของประธานพิธี หันหน้าเข้าหาพระสงฆ์รูปที่ ๑ (ที่เดียว) และ
ให้จัดที่นั่งของผู้ร่วมพิธีหันหน้าไปทางประธานพิธี ให้แถวยาวไปตามอาสนะสงฆ์ ตั้งแต ่

รูปที่ ๔ เป็นต้นไป 

       ๒) กรณีอำสนะสงฆ์ตั้งกับพื้นและผู้ร่วมพิธีนั่งกับพื้น

   ๑. ถ้าเนือ่งเป็นอนัเดยีวกับอาสนะสงฆ์  ให้ปูเสือ่หรอืพรมอาสนสงฆ์อยู่บนเสือ่ 

หรือพรมที่เป็นที่นั่งของคฤหัสถ์
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   ๒. ให้ปูพรมที่นั่งของพระสงฆ์สูงกว่าของคฤหัสถ์ผู้ร่วมพิธีเสมอ

 ๕.๓ กำรจัดโต๊ะวำงไทยธรรม

       ๑) ไทยธรรม คือ สิง่ของท่ีจดัถวายพระ ให้จดัตัง้ไว้บนโต๊ะด้านท้ายของอาสนะสงฆ์

      ๒) ให้น�าเชงิเทียนชนวน ท่ีกรวดน�า้ และของต้อนรบัพระสงฆ์อืน่ๆ ไปตัง้พกัรอ 

ที่โต๊ะวางไทยธรรม ด้านท้ายอาสนะสงฆ์นี้ด้วย

 ๕.๔	หำกเป็นพิธีงำนอวมงคล ตั้งหีบศพ หรือ โกศอัฐิผู้ตาย ไว้ตรงกลางด้านกว้าง 

ของสถานที่ โดยให้ชิดฝาผนังด้านกว้างนั้น พร้อมตั้งโต๊ะเครื่องบูชาและดอกไม้ประดับ

๖.	กำรนิมนต์พระสงฆ์
 ๖.๑ พิธีท�ำบุญงำนมงคล นิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อยไม่ต�่ากว่า ๕ รูป อย่างมากไม่มี

ก�าหนด ส่วนพิธีหลวง รัฐพิธี หรือพิธีทางราชการ ก�าหนดให้นิมนต์ ๑๐ รูป  

 ๖.๒ พิธีมงคลสมรส นิยมนิมนต์จ�านวนคู่ คือ ๖ รูป, ๘ รูป, ๑๐ รูป, ๑๒ รูป  

เพือ่ให้ฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว นมินต์ฝ่ายละเท่ากัน แต่ปัจจบัุนในพธิงีานมงคลทกุประเภท

ที่ไม่เป็นพิธีทางราชการ นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป 

 ๖.๓ พิธีท�ำบุญอำยุ นิมนต์พระสงฆ์ให้เกินกว่าอายุเจ้าภาพไว้ ๑ รูป

 ๖.๔ พิธีงำนอวมงคลเกี่ยวกับพิธีศพ นิมนต์ดังนี้

       - สวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ สวดหน้าไฟ นิมนต์ ๔ รูป

       - สวดพระพุทธมนต์ นิมนต์ ๕, ๗, ๑๐ รูป หรือ ตามศรัทธา

     - สวดแจง (สวดขยายความออกไป) นิมนต์ ๒๐, ๒๕, ๕๐, ๑๐๐, ๕๐๐ รูป  

         หรือนิมนต์หมดทั้งวัด

 ๖.๕ วิธีกำรนิมนต์ พิธีทางราชการ นิมนต์เป็นลายลักษณ์อักษร พิธีท�าบุญส่วนตัว 

นิมนต์ด้วยวาจาก็ได้อยู่ที่ความคุ้นเคยกับพระ

 ๖.๖ ข้อควรระวังในกำรนิมนต์พระ คือ อย่านิมนต์ระบุชื่ออาหาร เช่น นิมนต์ไป

ฉันขนมจีน เป็นต้น เพราะพระสงฆ์ไม่สามารถรับได้ เนื่องจากผิดวินัยบัญญัติให้นิมนต ์

แต่เพียงว่า “นิมนต์รับบิณฑบำต” นิมนต์ฉันเช้า ฉันเพล หรือ นิมนต์เจริญพระพุทธมนต์ 

ฉันเพล เป็นต้น

 ๖.๗ ค�าว่า “สวดมนต์” ของพระสงฆ์ ถ้าเป็นพธิมีงคล เรยีกว่า “เจรญิพระพทุธมนต์”	 

ถ้าเป็นพิธีอวมงคล เรียกว่า “สวดพระพุทธมนต์”
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๗.	กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ในพิธี
 ๗.๑	อุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะหมู่บูชำ

       ๑) อุปกรณ์บนโต๊ะหมู่บูชำ ประกอบด้วยสิ่งส�าคัญอย่างน้อยคือ 

   ๑. พระพุทธรูป ๑ องค์ (ขนาดพอเหมาะกับโต๊ะหมู่) 

   ๒. แจกัน ๑ คู่ (พร้อมด้วยดอกไม้ประดับ ที่มีสีสวยกลิ่นหอม) 

   ๓. กระถางธูป ๑ ใบ (พร้อมธูปหอม ๓ ดอก) 

   ๔. เชิงเทียน ๑ คู่ (พร้อมด้วยเทียน ๒ เล่ม) 

   ๕. อุปกรณ์เหล่านี้อาจจะเพ่ิมได้ตามประเภทของโต๊ะหมู่ คือ โต๊ะหมู่ ๕,  

โต๊ะหมู ่๗, โต๊ะหมู่ ๙ เป็นต้น ยกเว้นกระถางธปู และกระถางธปูไม่ว่าจะใช้กบัโต๊ะหมู่ชนิดใด 

ย่อมมีเพียง ๑ เท่านั้น

  ๒. หลักกำรจัดตั้งอุปกรณ์บนโต๊ะหมู่บูชำ

   ๑. พระพุทธรูป ตั้งประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชาตัวกลางแถวบนสุด

   ๒. กระถำงธูปเชิงเทียน ตั้งบนโต๊ะหมู่ตัวกลางแถวล่างสุด ให้อยู่บนโต๊ะ 

เดียวกันและแนวเดียวกัน

   ๓. แจกันดอกไม้หรือพำนพุ่ม ตั้งบนโต๊ะหมู่ตัวอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

ถ้ามีการตั้งพานพุ่ม และแจกันดอกไม้ด้วย ให้ตั้งแจกันดอกไม้เป็นพนัก ด้านหลังสุด  

ชิดขอบโต๊ะแนวเดียวกับพระพุทธรูป

 ๓. วิธีกำรจัดอุปกรณ์บนโต๊ะหมู่บูชำ

        ๑. พระพุทธรูป ท่ีอัญเชิญมาประดิษฐานบนโต๊ะหมู ่บูชาตัวสูงสุด  

ควรท�าความสะอาดและควรท�าความเคารพทุกครั้ง ทั้งก่อนอัญเชิญและหลังประดิษฐาน

เรียบร้อยแล้ว

   ๒. กำรปักธูป	๓	ดอก ปักเรียงกันเป็นหน้ากระดานในลักษณะ ตั้งตรงไว้ 

ในกระถางธูปเน่ืองจากเป็นความเชื่อของบรรพชนมาแต่โบราณว่าควันเป็นส่ิงที่ 

เบาลอยสู่อากาศเบ้ืองบนแล้วจางหายไปควันที่จางหายไปนี้ เป็นสื่อน�าไปสู ่สิ่งที่คน 

เคารพนับถือบูชาได้ไม่ว่าจะอยู ่ ณ ที่ใดและเป็นการบูชาเพื่อระลึกถึงพระคุณของ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ พระปัญญาคุณ, พระบริสุทธิคุณ,  

พระมหากรุณาคุณ
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   ๓. กำรตัง้เชงิเทยีน ให้ตัง้แนวเดยีวกบัธปู ควรให้ส่วนสงูของเทยีนและธูป 

เสมอกันจะดูงามตามยิ่งขึ้น

   ๔. เทียนที่ปักบนเชิงเทียน ใช้ ๒ เล่ม ต้ังไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาตัวเดียวกับ 

กระถางธูปด้านซ้ายและขวาของกระถางธูป ด้านละ ๑ เล่ม  ซึ่งหมายถึงการให้ความสว่าง 

ในทางธรรมของมนษุย์ และเป็นการร�าลกึถงึพระธรรม และพระวนิยั ให้คล่ี ไส้ปลายเทยีนก่อน 

แล้วทาเชื้อบางๆ ส่วนธูป ให้ใช้ส�าลีแผ่นบางๆ พันที่ปลายธูปแล้วทาเชื้ออีกครั้ง เพื่อให้ 

จุดติดง่ายขึ้น

   ๕. ดอกไม้ นิยมจัดเป็นแจกันหรือพานพุ่มไม่น้อยกว่า ๒ แจกัน หรือ  

๒ พานพุ่ม ซ่ึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความหอม และมีลักษณะสวยงามอันหมายถึงทุกคน 

ไม่มใีครรงัเกยีจคนทีม่คีณุธรรมความดย่ีอมมแีต่คนสรรเสรญิยกย่องนบัถอืในพระพทุธศาสนา 

เป็นการบูชาและร�าลึกถึงพระสงฆ์

   ๖. กำรตัง้เครือ่งบชูำ ทกุชนิดบนโต๊ะหมู่บูชา จะต้องไม่สูงกว่ำพระพทุธรปู		 

ที่ประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชาเสมอ

    ๗. อปุกรณ์และเครือ่งบชูาบนโต๊ะหมู่ทกุชนดิ ต้องสะอาดประณตีสวยงาม   

เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพต่อพระรัตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งเคารพสูงสุดของชาวพุทธ

	 ๗.๒	อุปกรณ์ที่ใช้บนอำสนะสงฆ์

     ๑) อุปกรณ์เครื่องรับรองพระสงฆ์ ประกอบด้วย กระโถน ภาชนะน�้าร้อน  

น�้าเย็น เท่าจ�านวนพระสงฆ์

     ๒) การตั้งเคร่ืองรับรอง ตั้งไว้ด้านขวามือของพระสงฆ์ โดยตั้งกระโถนไว ้

ด้านในสุด ถัดออกมาเป็นภาชนะน�้าเย็น ส่วนภาชนะน�้าร้อนให้จัดถวายเมื่อพระสงฆ ์

เข้านั่งประจ�าที่เรียบร้อยแล้ว

     ๓) ถ้าเคร่ืองรับรองดังกล่าวมีไม่เพียงพอให้จัดไว้ส�าหรับพระสงฆ์ รูปที่เป็น 

ประธาน ๑ ที่ นอกนั้นจัดไว้ ๒ รูปต่อ ๑ ที่ ก็ได้ยกเว้นแก้วน�้าเท่านั้น

     ๔) ให้จัดเคร่ืองรับรองถวายพระสงฆ์ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มพิธีไม่ควรจัดถวาย 

ในขณะที่ประธานพิธีก�าลังจุดเครื่องบูชาในพิธี หรือขณะที่พิธีกรก�าลังอาราธนาศีล รับศีล   

เพราะจะท�าให้ผู้ร่วมพิธีเสียสมาธิ และเป็นการไม่เคารพต่อพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นั้น
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 ๗.๓	กำรจัดเครื่องไทยธรรม

     ๑) เคร่ืองไทยธรรม คือ วัตถุสิ่งของต่างๆ ที่สมควรถวายแก่พระสงฆ์ ได้แก ่

ปัจจยั ๔ หรอืสิง่ท่ีนบัเนือ่งไปในปัจจยั ๔ อันควรแก่สมณบรโิภค ซึง่จะต้องจดัของทีส่ะอาด 

และประณีต

     ๒) ส่ิงของท่ีจัดถวายพระสงฆ์น้ัน มีหลายประเภท บางอย่างประเคนถวาย 

พระสงฆ์ได้ บางอย่างประเคนถวายไม่ได้  เช่น

    ๑. ถ้าเป็นส่ิงของประเภทอาหารคาวอาหารหวาน ทัง้อาหารสด อาหารแห้ง 

และเครื่องดื่มกระป๋องทุกชนิด ประเคนถวายได้เฉพาะในเวลาเช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้น  

หากน�าไปถวายหลังเที่ยงวันไปแล้วห้ามประเคน เพียงแต่แจ้งให้พระสงฆ์ทราบและ 

ให้ลูกศิษย์เก็บไว้ถวายในวันต่อไป

   ๒. ถ้าเป็นสิ่งของประเภทเครื่องดื่มที่พระสงฆ์ดื่มได้ เครื่องยาบ�าบัด 

ความเจ็บไข้ และสิ่งของประเภทเภสัช เช่น น�้าตาล น�้าผึ้ง น�้าอ้อยและสิ่งของที่ไม่ใช ่

ประเภทส�าหรับขบฉัน เป็นต้น ประเคนได้ตลอดเวลา

   ๓. ถ้าเป็นสิ่งของประเภท เงิน หรือวัตถุส�าหรับใช้แทนเงิน เช่น ธนบัตร   

เป็นต้น ไม่ควรประเคนถวายต่อมือพระสงฆ์ ควรใช้ใบปวารณาแทนตัวเงินส่วนตัวเงิน 

ให้มอบให้กับไวยาวัจกรของพระสงฆ์นั้นแทน และถ้าไม่มีใบปวารณา ให้กล่าวปวารณา 

ด้วยวาจาก็ได้

	 ๗.๔	กำรกรวดน�้ำ

    ๑) ในงานพิธีท�าบุญทั้งงานมงคลและงานอวมงคล เมื่อเจ้าภาพถวาย 

ไทยธรรมแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีจะกรวดน�้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

อีกครั้ง

     ๒) ภาชนะส�าหรับกรวดน�้า จะใช้ที่กรวดน�้าเป็นเต้าน�้า ขันน�้า หรือแก้วน�้า 

กไ็ด้ ปัจจุบันบางพืน้ทีม่ข้ีอนิยมว่า หากพระสงฆ์ใช้ควรเป็นเครือ่งแก้วหรอืมกุ ถ้าคฤหสัถ์ใช้ 

ควรเป็นโลหะหรือทองเหลือง แต่เรื่องนี้มิได้ก�าหนดอย่างเคร่งครัดแต่ประการใด

     ๓) น�้าที่ใช้กรวดอุทิศส่วนบุญ ต้องเป็นน�้าที่สะอาดบริสุทธิ์ และเมื่อกรวดน�้า 

เสร็จแล้ว พึงน�าไปเททิ้งที่โคนต้นไม้ ห้ามเทลงในกระโถนหรือสิ่งสกปรก
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	 ๗.๕	เชื้อเทียนและเทียนชนวน

     ๑) เทียนชนวน และเชื้อเทียนเป็นอุปกรณ์ที่อ�านวยความสะดวกให้แก่  

ผู้เป็นประธานในพิธีหรือเจ้าภาพในการจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ผู้เป็นศาสนพิธีกร 

จะต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อย ดูการติดเทียนกับเชิงเทียนให้แน่น เพราะอาจจะหลุดจาก 

เชิงเทยีนได้ จัดเตรยีมไว้ท้ายอาสนะสงฆ์ เมือ่ถงึเวลาศาสนพธีิกรจะจดุ แล้วมอบให้ประธาน  

หรือเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เชิงเทียนส�าหรับติดเทียนชนวนมี ๒ ประเภท 

คือ   

   ๑. ใช้เชิงเทียนทองเหลือง ขนาดกลาง ๑ อัน ปักด้วยเทียนขี้ผึ้งขนาด 

พอเหมาะกับเชิงเทียนเรียกว่า “เชิงเทียนชนวน” 

   ๒. ใช้ด้ามตาลปัตร ๑ อัน ติดด้วยเทียนขี้ผึ้งเรียกว่า “ด้ามเทียนชนวน” 

     ๒) เทียนชนวนต้องใช้เทียนขี้ผึ้งไส้ใหญ่ๆ ผสมด้วยเช้ือน�้ามันชนวน (ขี้ผึ้ง 

ผสมน�้ามันก๊าดชุบส�าลี) แม้จุดในที่ลมพัดแรงก็ไม่ดับง่าย

     ๓) ก่อนประกอบพิธี ให้ตั้งเทียนชนวนไว้ที่โต๊ะต้ังเครื่องไทยธรรมด้านท้าย 

อาสนะสงฆ์  เมื่อถึงเวลาปฏิบัติพิธี ศาสนพิธีกรจึงจุดเทียนชนวนแล้วเดินไปส่งให้ประธาน

พิธีจุดเครื่องบูชาในพิธี

      ๔) การถือเทียนชนวนของศาสนพิธีกร ให้ถือด้วยมือขวา โดยหงายฝ่ามือขึ้น 

ใช้นิ้วมือทั้ง ๔ นิ้ว รองรับฐานเชิงเทียน ใช้หัวแม่มือกดฐานเชิงเทียนไว้ ให้ปลายเชิงเทียน 

โน้มเข้าทางต้นแขนของผู้ถือเทียนชนวน ไม่นิยมจับถึงกลางเชิงเทียน เพราะจะท�าให ้

ผู้เป็นประธานรับไม่สะดวก

๘.	อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีมงคล 

 ๖.๑ สำยสิญจน์ คือ เส้นด้ายที่จับเป็นเส้นๆ ใช้ทั้งในงานพิธีมงคล และพิธีอวมงคล   

ส�าหรับงานพิธีมงคล นิยมใช้ดังนี้

     ๑) ในพิธีท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีท�าบุญบ้านประจ�าปี และพิธีท�าบุญ ปัด 

ความเสนียดจัญไร จะวงสายสิญจน์ รอบอาคารบ้านเรือน นั่นคือ ถ้าบ้านเรือนนั้น มีรั้ว 

หรือก�าแพง ให้วงสายสิญจน์รอบร้ัวหรือรอบก�าแพง ถ้าบ้านเรือนไม่มีรั้วหรือก�าแพง 

ให้วงเฉพาะรอบตัวอาคารบ้านเรือน 

     ๒) ในพิธีท�าบุญงานมงคลอื่นๆ ให้วงสายสิญจน์เฉพาะบริเวณห้องพิธี หรือ 



คู่มือประกอบการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำาในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช18

เฉพาะรอบฐานพระพุทธรูป ที่โต๊ะหมู่บูชา แล้วโยงมาวงรอบภาชนะน�้ามนต์จากนั้น  

จึงวางกลุ่ม (ม้วน) ด้ายสายสิญจน์ไว้บนพานทางด้านซ้ายมือโต๊ะหมู่บูชา ข้างพระสงฆ์รูป 

ที่เป็นประธาน

       ๓) วิธีวงด้ายสายสิญจน์ มีการปฏิบัติ ดังนี้

   ๑. ให้วงเวียนไปทางขวามือของสถานที่ คือ เวียนตามเข็มนาฬิกา หรือ  

เลข ๑ ไทย

   ๒. ให้วงเริ่มจากจุดที่ใกล้พระพุทธรูปก่อน แล้ววงรอบอาคารบ้านเรือน  

จากนั้นให้กลับวงรอบฐานพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชาอีกครั้งหนึ่ง

   ๓. สายสิญจน์ท่ีวงแล้วให้ยกขึ้นสูง ห้ามคนข้ามกรวย เพราะถือว่า 

การข้ามสายสิญจน์เท่ากับการข้ามพระพุทธรูป เป็นมารยาทที่ไม่งาม

   ๔. ในงานพิธีอวมงคล ไม่ต้องวงสายสิญจน์ และไม่ตั้งภาชนะน�้ามนต์  

ยกเว้นงานฉลองอัฐิงานเดียวที่ตั้งภาชนะน�้ามนต์ แต่ไม่วงสายสิญจน์

๑๔.	ภำชนะน�้ำมนต ์
     ๑) ภาชนะน�้ามนต์ คือ ขันน�้าพานรอง หม้อทองเหลือง หรือ บาตรพระ  

ที่ใส่น�้าสะอาด ตั้งไว้ด้านหน้าพระสงฆ์รูปที่ ๑ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

     ๒) น�าเทียนขี้ผึ้งแท้ ๑ เล่ม ขนาดหนัก ๑ บาท ขึ้นไปชนิดไส้ใหญ่ปักไว้ที ่

ขอบภาชนะน�้ามนต์เพื่อให้ประธานพิธีจุดในขณะที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

     ๓) น�าสายสิญจน์ที่ผูกโยงจากฐานพระพุทธรูปบนโต๊ะหมู่บูชา ดึงมาพันที่ 

ภาชนะน�้ามนต์ แล้วคลี่สายสิญจน์ให้พระสงฆ์ทุกรูปประนมมือถือไว ้ขณะเจริญ 

พระพุทธมนต์

     ๔) ในภาชนะน�้ามนต์นั้น จะใส่ใบเงินใบทอง ก็ได้สุดแต่ความนิยมไม่ใส่ 

อะไรเลยก็ได้ เพราะพระพุทธมนต์ ที่พระสงฆ์น�ามาเจริญสาธยายนั้น เป็นสัจธรรม 

อันประเสริฐทนต่อการพิสูจน์ทุกกาลทุกสมัยอยู่แล้ว

     ๕) การจดัหญ้าคา หรือ ก้านใบมะยม มามัดเป็นก�า ใส่พานวางไว้ข้างภาชนะ 

น�้ามนต์ เพื่อให้ประธานสงฆ์ประพรมน�้าพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธี  หลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญ

พระพุทธมนต์แล้วด้วย
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๑๕.	มงคลแฝด

     ๑) มงคลแฝด คือ ด้ายดิบที่เจ้าภาพน�าไปให้พระสงฆ์ที่เคารพนับถือท�าพิธ ี

ปลุกเสก และจัดท�าเป็นมงคลแฝด เพื่อสวมศีรษะของคู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรส

     ๒) ในพิธีมงคลสมรส นิยมน�ามาท�าด้ายมงคลแฝดนี้ ใส่พานตั้งเบื้องหน้า 

พระสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อให้พระสงฆ์ประพรมน�้าพระพุทธมนต์ เพ่ือเสริม 

สิริมงคลก่อนที่จะน�าไปสวมศีรษะคู่บ่าวสาวอีกด้วย

๙.	อุปกรณ์ที่ใช้ในงำนพิธีอวมงคล
 ๙.๑	เครื่องตั้งบูชำหน้ำศพ	 

     ๑) ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตลง จะมีการจุดธูปเทียน ๑ เล่ม หรือ ตะเกียงเล็ก  

๑ ดวง ตั้งไว้ด้านศีรษะศพ  เมื่อประกอบพิธีรดน�้าศพและจัดศพลงหีบแล้ว ให้จัดเทียนหรือ 

ตะเกียงนี้ ไว้ข้างหีบศพปลายเท้าของผู้ตาย เชื่อกันว่าผู้ตายจะได้จุดส่องทางไป

       ๒) ในพิธีรดน�้าศพ  

   ๑. นิยมจัดตั้งพระพุทธรูปประจ�าวันเกิดของผู้วายชนม์พร้อมจุดธูปเทียน

บูชาไว้ด้านศีรษะของศพ

   ๒. เตียงท่ีนอนศพเพ่ือรอการรดน�้าศพจากผู้มาร่วมในพิธีรดน�้าศพให้ตั้ง 

โดยหันด้านศีรษะศพไปทางโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย

   ๓. นิยมตั้งเตียงหันทางด้านมือขวาของศพ ออกทางด้านกว้างเพื่อให้ผู้ที่ 

เคารพนับถือรดน�้าที่มือขวาได้โดยสะดวก

   ๔. ห้ามมใิห้ผู้ใดเดนิผ่านทางด้านศรีษะของศพเพราะถอืว่าเป็นกริยิาอาการ 

ที่ไม่แสดงความเคารพต่อศพ

   ๕. จดัร่างศพให้นอนหงายเหยยีดยาวโดยใช้ผ้าห่มหรอืผ้าแพรคลุมตลอดร่าง 

ของศพ เปิดไว้เฉพาะหน้าและมอืขวาของศพ และข้อมอืขวาให้เหยยีดออกคอยรบัการรดน�า้ 

จากผู้ที่เคารพนับถือ

   ๖. จัดเตรียมขันโตกใส่น�้าอบและโรยกลีบดอกไม้ไว้ด้านขวามือของศพ 

พร้อมทั้งขันเล็กๆ เพื่อไว้ให้บุตรหลานหรือทายาทตักน�้าให้ผู้ที่มีความประสงค์จะรดน�้าศพ

เพื่อขอขมาศพ

   ๗. จดัเตรียมขนัโตกหรอืขนัน�า้พานรองขนาดใหญ่ตัง้ไว้คอยรองรบัน�า้ทีร่ดศพ
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   ๘. ก่อนพธิรีดน�า้ศพควรให้เจ้าภาพจุดธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยัก่อนแล้ว 

จึงเริ่มพิธีรดน�้าศพ

   ๙. เมื่อผู้มีเกียรติท่ีมาแสดงความเคารพโดยการรดน�้าศพหมดแล้ว ถ้าได ้

รับพระราชทานน�้าอาบศพให้เชิญผู ้อาวุโสที่อยู ่ในท่ีนั้น เป็นผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีรดน�้าศพ 

พระราชทานซึง่ถอืเป็นล�าดบัสดุท้ายของพธิรีดน�า้ศพ เมือ่ท�าพธิรีดน�า้ศพพระราชทานแล้ว 

ถือเป็นเสร็จพิธีรดน�้าศพไม่สามารถให้ผู้หนึ่งผู้ใดรดน�้าศพอีก   

     ๓) ในพิธีบ�าเพ็ญกุศลศพ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน ให้ตั้งกระถางธูปไว้ให้  

ผู้ที่มาเคารพจุดธูปบูชา ๑ ที่ และในการประกอบพิธีทุกครั้ง จัดตั้งเครื่องทองน้อยหน้าศพ  

๑ ที่ (ประกอบด้วยกรวยปักดอกไม้ ๓ กรวย เทียน ๑ เล่ม  ธูปไม้ระก�า ๑ ดอก) 

     ๔) การตั้งเครื่องทองน้อย จะตั้งไว้ตรงกลางหน้าหีบศพ เพื่อให้ศพบูชาธรรม  

โดยเจ้าภาพเป็นผู้จุดให้ (จุดแล้วหันด้านธูปเทียนไปทางศพ) 

     ๕) พิธีศพในส่วนภาคกลาง นิยมจัดเครื่องบูชาส�าหรับเจ้าภาพตั้งไว้ด้านหน้า 

ศพของเจ้าภาพ ๓ ชนิด คือ 

    - เทียนส่องธรรม ๑ ที่  (จุดแล้วพิธีกรเชิญไปตั้งบนธรรมาสน์) 

   - เครื่องทองน้อย ๑ ที่  (หันด้านธูปเทียนทางเจ้าภาพ) 

   - ที่กรวดน�้า ๑ ที่

     ๖) ในงานพิธีศพ ให้ตั้งรูปถ่ายผู้ตาย ด้านปลายเท้าศพ ตั้งพานเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์ หรือ สัญญาบัตรพัดยศของพระสงฆ์ ด้านศรีษะศพ

 ๙.๒	กำรตั้งเครื่องบูชำหน้ำตู้พระอภิธรรม

     ๑) ประเพณีนิยมของภาคกลาง จัดตั้งกระถางธูป ๑ ใบ (ปักธูป ๓ ดอก)  

ตั้งเชิงเทียน ๑ คู่ (ปักเทียน ๒ เล่ม) และตั้งแจกันดอกไม้สด ๑ คู่ 

     ๒) ประเพณีนิยมของภาคใต้บางพื้นที่ จัดตั้งเชิงเทียน ๑ อัน (ปักเทียน  

๑ เล่ม) และตั้งแจกันดอกไม้สด ๑ คู่ 

    ๓) ป ัจจุบันในพิธีบ�า เพ็ญกุศลศพของพระสงฆ ์ทรงสมณศักดิ์จะตั้ ง 

เครื่องทองน้อยบูชาธรรม ๑ ที่  (กรวยปักดอกไม้ ๓ กรวย เชิงเทียน ๑ อัน  และธูปไม้ระก�า  

๑ ดอก) 
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 ๙.๓	กำรใช้สำยโยง	หรือ	ภูษำโยง	 

     ๑) สายสิญจน์ ที่น�ามาใช้ในพิธีศพ เรียกว่า “สายโยง” และถ้าเป็นผ้า 

เรียกว่า “ภูษาโยง”  

     ๒) ในพิธีศพ จะไม่โยงสายสิญจน์จากพระพุทธรูป และไม่ตั้งภาชนะน�้ามนต์  

แต่จะใช้สายโยง หรือ ภษูาโยงจากศพ ไปตัง้บนอาสนะสงฆ์ เพือ่พระสงฆ์ใช้พจิารณาบงัสกุลุ

     ๓) การใช้สายโยงหรือภูษาโยง จะใส่พานตั้งไว้ด้านหน้าพระประธานสงฆ์   

พิธีกรจะลาดสายโยงหรือภูษาโยงนี้เมื่อมีการทอดผ้าบังสุกุล หรือ ให้พระสงฆ์พิจารณา

บังสุกุล

     ๔) ถ้าเป็นศพท่ีมฐีานนัดรศักด์ิ ให้คลีผ้่าขาว ส�าหรบัปูรองภษูาโยงออกไปก่อน 

แล้วลาดภูษาโยงทับไปบนผ้าขาวนั้นอีกครั้ง ถ้าศพมีฐานันดรศักดิ์ไม่ถึงก็ไม่ต้องใช้ ผ้าขาว

รองภูษาโยง

     ๕) วิธีลาดภูษาโยง พิธีกรต้องประนมมือก่อน ๑ ครั้ง แล้วจับภูษาโยง  

ด้วยมือขวา ใช้นิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยรองด้านล่าง แล้วให้นิ้วหัวแม่มือกดทับด้านบนดึงให้คลี่ออก   

เดินถอยหลัง ลากไปบนอาสนะสงฆ์ ให้มีความยาวพอดีกับพระสงฆ์ที่นั่งบนอาสนะสงฆ์   

     ๖) การทอดผ้าบังสุกุล ให้ทอดขวางบนภูษาโยงนั้น เพื่อให้พระสงฆ์จับ  

ผ้าบังสุกุลได้สะดวก

     ๗) การเก็บภูษาโยง ให้เก็บพับกลับในทางเดิมและให้เก็บภูษาโยงก่อน 

แล้วจึงม้วนเก็บผ้าขาว พิธีที่ไม่ต้องใช้ผ้าขาว ก็ให้เก็บภูษาโยงอย่างเดียว เม่ือเก็บวาง

เรียบร้อยแล้ว ให้ยกมือไหว้ ๑ ครั้ง แล้วจึงเดินออกไป

๑๐.	อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีแสดงพระธรรมเทศนำ
 ๑๐.๑ ในส่วนภูมิภำค นิยมจัดตั้งเทียนส่องธรรมไว้บนธรรมมาสน์ ด้ำนขวำมือ 

ของพระแสดงธรรม แต่บางคร้ังจดัตัง้ไว้บนโต๊ะด้านหน้าธรรมมาสน์ร่วมกบัเครือ่งไทยธรรม

กัณฑ์เทศน์ บางทีเรียกว่า “เทียนบูชำธรรม” ก็มี

 ๑๐.๒ ในส่วนกลำง นิยมจัดตั้งเทียนส่องธรรมไว้บนโต๊ะด้านหน้าที่นั่งของเจ้าภาพ

หรือประธานพิธี เมื่อได้เวลาแสดงธรรมประธานพิธีจุดเทียนส่องธรรมแล้วพิธีกรเชิญไป 

ตัง้บนธรรมมาสน์ด้านซ้ายมอืของพระองค์แสดงธรรม (รอให้พระขึน้ธรรมมาสน์ก่อนจงึตัง้) 

 ๑๐.๓ ตำมหลกัฐำนของส�ำนกัพระรำชวงั	มีปรำกฏกำรต้ังเทียนส่องธรรมไว้ดังน้ี
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     ๑) ในพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร จัดวางไว้ด้านซ้ายมือของ 
ธรรมมาสน์ แต่ถ้าหากสถานที่บังคมจะตั้งด้านขวามือก็มี
     ๒) ในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง จะวางไว้ทั้ง ๒ ด้าน  
และในวดัพระศรรีตันศาสดาราม (วดัพระแก้ว) จะตัง้ไว้ด้านขวา แต่ปัจจบัุนในทีท้ั่งสองแห่งนี้  
จะมีการตั้งโคมไฟฟ้า เพื่อให้อ่านหนังสือได้ชัดเจนไว้ด้านซ้ายของธรรมมาสน์ อีกด้วย
 ๑๐.๔  ส่วนกำรเชิญคมัภร์ีเทศน์และพัดรอง (ตาลปัตร) ต้องเชญิเข้าไปก่อนพระสงฆ ์
แสดงธรรมจะขึ้นธรรมมาสน์ และวางไว้ด้านขวามือของพระเทศน์ แต่ในงานพระราชพิธี   
ต้องเชิญคัมภีร์เข้าไปในระหว่างพิธี
 ๑๐.๕ กำรเชิญคัมภีร์เทศน์ ตามธรรมเนียมโบราณ ถ้าเชิญมาจากกุฏิพระ ให้จับที่
ปลายคัมภร์ีด้วยมอืขวาแล้ววางปลายคัมภร์ีอีกด้านหนึง่ไว้บนบ่า เดินไปจนถงึทีแ่ล้วจงึวางลง 
 ๑๐.๖ กำรเชิญคัมภีร์ในพระรำชพิธี ผู้เชิญต้องประนมมือแล้วใส่คัมภีร์ไว้ระหว่าง 
นิ้วหัวแม่มือทั้งสอง กับนิ้วชี้เดินไปวางท่ีธรรมมาสน์ โดยไม่ต้องท�าความเคารพใครๆ  

เมื่อวางเรียบร้อยแล้วจึงท�าความเคารพได้

๑๑.	กำรส่งเทียนชนวนให้ประธำนพิธีส�ำหรับศำสนพิธีกร
 ๑๑.๑ วิธีกำรส่งเทียนชนวนตำมหลักปฏิบัติของ	อศจ.ทบ.
     ๑) เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ศาสนพิธีกรจุดเทียนชนวน ถือด้วยมือขวา 
เดนิเข้าไปหาประธานพิธ ี (เข้าทางด้านซ้ายมอืของประธาน) ยนืตรงโค้งค�านบั เดนิตามหลัง 
ประธานไปยังที่บูชา  โดยเดินทางด้านซ้ายมือของประธานพิธี
     ๒) ถ้าประธานพิธีหยุดยืนหน้าที่บูชา ศาสนพิธีกรน้อมตัวลงเล็กน้อย ส่ง 
เทียนชนวนด้วยมือขวา มือซ้ายห้อยชิดอยู่ข้างล�าตัวด้านซ้าย
      ๓)  ถ้าประธานพิธีนั่งคุกเข่า ศาสนพิธีกรพึงนั่งคุกเข่าตาม แล้วส่งเทียนชนวน 
ด้วยมือขวา มือซ้ายห้อยชิดอยู่ข้างล�าตัวด้านซ้าย
     ๔) ส่งเทียนชนวนแล้ว ศาสนพิธีกรถอยหลังออกมาห่างจากประธานพิธ ี
พอสมควร ยนืตรงโค้งค�านบั (ประนบมอื) พร้อมคอยสงัเกต ถ้าเทยีนชนวนดบั พงึรบีเข้าไป
จุดทันที
     ๕) เมื่อประธานจุดธูปเทียนเสร็จแล้ว ศาสนพิธีกรโค้งค�านับแล้วเข้าไป 

รับเทียนชนวน โดยยื่นมือขวาและแบมือขวาเข้าไปรองรับ จากนั้นถอยหลังห่างออกไป 

เล็กน้อย โค้งค�านับแล้วจึงกลับหลังหันเดินออกมา
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 ๑๑.๒ วิธีกำรส่งเทียนชนวนตำมหลักปฏิบัติของกรมกำรศำสนำ

    ๑) ศาสนพิธีกรถือเทียนชนวนด้วยมือขวา ยืนรออยู ่ที่ท้ายอาสนะสงฆ ์

เมื่อประธานพิธีเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี เร่ิมจุดเทียนชนวน เดินตามประธานพิธีไปทาง 

ด้านขวามือ หากสถานที่บังคับไม่สามารถเข้าทางขวาได้ ก็ให้เข้าทางด้านซ้ายมือ 

ของประธานพิธี

     ๒) เมื่อถึงหน้าที่บูชา พึงนั่งคุกเข่าลง ยื่นเทียนชนวนส่งให้ประธานด้วย 

มือขวา  ส่วนมือซ้ายถือไฟเช็คทาบลงกับล�าตัว

     ๓) เมื่อประธานพิธีรับเทียนชนวนไปแล้ว ขณะท่ีจุดธูปเทียนศาสนพิธีกร 

ควรวางมือประสานไว้บริเวณเหนือเข่าจนกว่าประธานจุดเสร็จ

     ๔) เมื่อประธานจุดเรียบร้อยแล้ว รับเทียนชนวนคืนด้วยมือขวาต่อจากนั้น 

ให้ถอยหลังออกไปพอสมควร แล้วลกุขึน้เดนิกลบัไปทางด้านท้ายอาสนะสงฆ์ใช้นิว้หวัแม่มือ 

กับนิ้วชี้จับไส้เทียนรูดดับไฟ

     ๕) ในกรณีประธานพิธีเป็นพระสงฆ์ ควรส่งเทียนและรับเทียนด้วยมือ 

ทั้งสอง  หลังส่งเทียนชนวนและก่อนรับคืน ควรยกมือไว้เสมอ

๑๒.	กำรจุดธูปเทียนส�ำหรับประธำนพิธี
 เมื่อศาสนพิธีกรถือเทียนชนวนเข้าไปเชิญ ประธานพิธีลุกขึ้นจากที่นั่งเดินไปที่ 

โต๊ะหมู่บูชา แล้วปฏิบัติ ดังนี้

 ๑๒.๑  ถ้าโต๊ะหมูบ่ชูาตัง้อยูส่งู พงึยนืจดุ ถ้าโต๊ะหมูบ่ชูาตัง้อยูไ่ม่สงูนกั พอนัง่คกุเข่า

จุดถึง นั่งคุกเข่า แล้วรับเชิงเทียนชนวนจากศาสนพิธีกร

 ๑๒.๒ จุดเทียนเล่มขวามือของพระพูทธรูปก่อน (ซ้ายมือของผู ้จุด) แล้วจุด 

เทียนชนวนเล่มซ้ายมือต่อไป จากนั้นจึงจุดธูป โดยจุดธูปจากขวามือเช่นเดียวกัน

 ๑๒.๓ ถ้ามีสายชนวนเชื่อมโยงจากธูปไปยังเทียนทุกคู่พึงจุดธูปที่ปักรวมไว้ทั้ง  

๓ ดอกนั่นก่อนเป็นอันดับแรก

 ๑๒.๔ ถ้าธูปมิได้จุ่มน�้ามัน หรือ เชื้อชนวน ถึงถอนธูปออกมาจุดที่เทียนชนวน 

เมื่อส่งคืนเทียนชนวนให้ศาสนพิธีกรแล้วให้ปักธูปไว้ตามเดิม โดยปักเรียงหนึ่งเป็นแถว 

หน้ากระดาน
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 ๑๒.๕ เมื่อจุดธูปเทียนเสร็จแล้ว นั่งคุกเข่าประนมมือแล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์      
๓ ครั้ง แล้วลุกเดินกลับไปที่นั่งประจ�าที่ตามเดิม
 ๑๒.๖ การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จะต้องจุดเทียนก่อนจุดธูปเสมอ เพราะ 
ถือว่าเทียนสูงกว่าธูป และการจุดเทียนก่อนหากเทียนชนวนดับในระหว่างนั้น จะได้จุดธูป 
ต่อจากเทียนต่อติดกันได้สะดวกยิ่งขึ้น
 ๑๒.๗  การจดุเครือ่งบชูาในพธิสีวดพระอภธิรรมศพของประธานพธิใีห้จุดตามล�าดบั   
คอื จดัทีโ่ต๊ะหมูบ่ชูาก่อนแล้วจดุเครือ่งบชูาทีห่น้าตูพ้ระอภธิรรม และจดุเครือ่งบูชาหน้าศพ 
เป็นล�าดับสุดท้ายเหมือนการจุดที่โต๊ะหมู่บูชาเช่นกัน

๑๓.	กำรอำรำธนำส�ำหรับศำสนพิธีกร
 ๑๓.๑ ค�าว่า “อำรำธนำ” แปลว่า นิมนต์ หรือ เชิญ ให้พระสงฆ์กระท�าอย่างใด 

อย่างหนึ่ง  เช่น

         อาราธนาศีล คือ ขอนิมนต์พระสงฆ์ให้ศีล

         อาราธนาธรรม คือ ขอนิมนต์พระสงฆ์แสดงธรรม

         อาราธนาพระปริตร  คือ ขอนิมนต์พระสงฆ์สวด (เจริญ)

      พระปริตร (บทพระพุทธมนต์) 

 ๑๓.๒ ข้ันตอนกำรอำรำธนำของศำสนพิธีกร จะเริ่มเมื่อเจ้าภาพ หรือประธาน 
จุดเครื่องบูชาในพิธีเรียบร้อย ศาสนพิธีกรจึงกล่าวค�าอาราธนา ซึ่งมีข้อแตกต่างกันบ้าง 
ตามความนิยมของท้องถิ่น  คือ 
       ๑) งานพิธีราษฎร์ท้องถิ่นทั่วไป (ผู้ร่วมพิธีนั่งกับพื้น) ศาสนพิธีกรจะนั่ง 
คุกเข่ากล่าวน�า บทนะโม (บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า) และบทกราบพระรัตนตรัย  
(อะระหังแปล) ก่อนแล้วจึงอาราธนาศีล อาราธนาธรรมหรืออาราธนาพระปริตรต่อไป
       ๒) งานพิธีส่วนราชการร่วมกับชุมชนท้องถิ่น (มีลักษณะไม่เป็นพิธีการ 
มากนัก) คณะสงฆ์นิยมให้ศาสนพิธีกรกล่าวน�าบทกราบพระรัตนตรัย (อะระหัง - ย่อ)  
ก่อนแล้วจึงอาราธนาศีลต่อไป
       ๓) งานพิธีการทางราชการล้วนๆ ศาสนพิธีกรจะอาราธนาศีลเลย ไม่ต้อง 
กล่าวน�าบทกราบพระรัตนตรัย (เพราะถือว่าประธานได้กล่าวน�าแล้วขณะที่กราบพระ  
๓ ครั้ง หลังจุดธูปเทียน) และถ้าเป็นงานพิธีหลวง ศาสนพิธีกรไม่ต้องกล่าวรับศีล 

ตามพระสงฆ์ด้วย
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 ๑๓.๓ กำรกล่ำวค�ำอำรำธนำของศำสนพิธีกร จะต้องถูกต้องชัดเจนทั้งอักขระ 

วรรคตอน  และน�้าเสียงไม่ดังหรือค่อยจนเกินไป

๑๔.	กำรอำรำธนำของศำสนพิธีกรในพิธีทำงรำชกำร  

 ๑๔.๑ ถ้าอาสนะสงฆ์อยู่ระดับพ้ืน ผู้ร่วมพิธีนั่งกับพื้น ศาสนพิธีกรพึงนั่งคุกเข่า 

ประนมมือกราบ ๓ ครั้ง แล้วจึงกล่าวค�าอาราธนา

 ๑๔.๒  ถ้าอาสนะสงฆ์ยกสงูจากพืน้ แต่ผูร่้วมพธินีัง่กบัพืน้นัง่คกุเข่ากล่าวค�าอาราธนา 

เช่นกัน

 ๑๔.๓ ถ้าอาสนะสงฆ์ยกสูงจากพื้น และผู้ร่วมศาสนพิธีนั่งเก้าอี้ ศาสนพิธีกร พึงยืน  

ทางซ้ายอาสนสงฆ์ เบ้ืองหน้าพระสงฆ์รูปที่ ๓ จากท้ายแถว หรือที่อันเหมาะสม 

ท�าความเคารพประธานพิธแีล้วหันไปทางพระสงฆ์  น้อมไหว้พระสงฆ์ ยดืตวัตรงประนมมอื 

กล่าวค�าอาราธนาตามล�าดับ

๑๕.	กำรอำรำธนำของศำสนพิธีกรในงำนพิธีศพ 

 ๑๕.๑ งำนพิธีศพท่ัวไป จะเชิญเจ้าภาพหรือประธานพิธีจุดเครื่องบูชาในพิธี คือ  

จุดธูปเทียนท่ีโต๊ะหมู่บูชำ	 จุดเทียนส่องธรรม หรือ จุดเครื่องบูชำหน้ำตู้พระอภิธรรม	 

และ เครือ่งบูชำหน้ำศพ เป็นต้น ให้เรียบร้อยก่อนแล้วพธิกีรจงึอาราธนาศลี อาราธนาธรรม   

ตามล�าดับต่อไป

 ๑๕.๒ ในระเบียบกำรปฏิบัติศำสนพิธีของกรมกำรศำสนำ ได้ให้ข้อสังเกตเรื่อง 

ขั้นตอนปฏิบัติในการจุดเคร่ืองบูชาของประธานพิธี กับการอาราธนาของศาสนพิธีกร  

ในงานพิธีศพ ไว้ดังนี้

         ๑) ถ้ำประธำนพิธีเป็นคฤหัสถ์	และ	ศพเป็นคฤหัสถ์ 

     - ประธานจุดเทียนส่องธรรม จุดเครื่องทองน้อยด้านหน้าประธาน และ

จุดเครื่องทองน้อยหน้าศพ เรียบร้อยแล้ว ศาสนพิธีกร  จึงเริ่มอาราธนาศีล  อาราธนาธรรม

ตามล�าดับ

         ๒) ถ้ำประธำนพิธีเป็นคฤหัสถ์	และ	ศพเป็นพระสงฆ์ 

    - ประธานจดุเทยีนส่องธรรม และจดุเครือ่งทองน้อยด้านหน้าประธานพิธ ี

ก่อน จากนั้นศาสนพิธีกรอาราธนาศีล เมื่อพระสงฆ์ให้ศีลจบแล้ว ประธานพิธีจึงจุด 

เครื่องทองน้อยหน้าศพ และ ศาสนพิธีกรอาราธนาธรรมต่อไป
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         ๓) ถ้ำประธำนพิธีเป็นพระสงฆ์	และ	ศพเป็นพระสงฆ์	

      - ประธานจุดเทียนส่องธรรมอย่างเดยีวก่อน  เม่ือศาสนพธีิกรอาราธนาศลี 

และพระสงฆ์ให้ศีลจบแล้วประธานจะจุดเครื่องทองน้อยด้านหน้าประธาน และจุด 

เครื่องทองน้อยหน้าศพ จากนั้นศาสนพิธีกรจึงอาราธนาธรรมต่อไป

         ๔) ถ้ำประธำนพิธีเป็นพระสงฆ์และศพเป็นคฤหัสถ์ 

      - ประธานจุดเทียนส่องธรรมอย่างเดียวก่อน ส่วนการจุดเครื่องทองน้อย 

หน้าศพ ควรให้คฤหัสถ์เป็นคนจดุ (หากพระสงฆ์จดุเอง ให้ยนืส�ารวมจติ ไม่ท�าความเคารพ)   

เมื่อศาสนพิธีกรอาราธนาศีล และ พระสงฆ์ให้ศีลจบแล้ว 

        ๕) ในพธิหีลวง เมือ่ศาสนพธิกีรอาราธนาธรรมเรยีบร้อยแล้วจะท�าความเคารพ 

ประธานแล้วถอยออกไปเลย แต่ในพธิรีำษฎร์ เม่ืออาราธนาธรรมจบแล้ว ควรยนืประนมมือ  

รอจนพระสงฆ์องค์แสดงธรรม ได้กล่าว บทนะโม และ กล่ำวบทคำถำพระบำลีเบื้องต้น 

ให้จบก่อน จึงหันไปท�าความเคารพประธานแล้วจึงถอยออกไปจะดูสวยงามดีกว่า

๑๖.	กำรอำรำธนำในพิธีแสดงธรรมเทศนำและพิธีเจริญพระพุทธมนต์
 พิธีแสดงพระธรรมเทศนา ท่ีมีการปฏิบัติหลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธี

แสดงพระธรรมเทศนา ที่มีการสวดรับเทศน์จะมีขั้นตอนการปฏิบัติต่างกัน คือ 

 ๑๖.๑ พิธีแสดงธรรมหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์

         ๑) เมื่อเจ้าภาพหรือประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา 

แล้ว ศาสนพธิกีรอาราธนาพระปรติร (ยงัไม่ต้องอาราธนาศีลก่อน) พระสงฆ์เจรญิพระพทุธมนต์ 

ตามล�าดับ

      ๒) เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ถึงเวลาแสดงพระธรรมเทศนา  

เจ้าภาพจุดเทียนส่องธรรมแล้ว ศาสนพิธีกรจึงอารธนาศีล อาราธนาธรรมตามล�าดับ

 ๑๖.๒ พิธีแสดงธรรมและมีพระสวดรับเทศน์

      ๑) เมื่อเจ้าภาพหรือประธานพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา  

จดุเทยีนส่องธรรมและจุดเคร่ืองทองน้อยด้านหน้าศพแล้ว พธีิกรอาราธนาศลี อาราธนาธรรม  

และพระแสดงธรรม ตามล�าดับ

         ๒) เมือ่พระแสดงธรรมจบแล้ว เจ้าภาพจดุธปูเทียนหน้าพระสงฆ์สวดรบัเทศน์ 

ก่อน จากนั้นพระสงฆ์จะสวดรับเทศน์ตามล�าดับจนจบ

           ๓)  บางพื้นที่ จะเชิญเจ้าภาพหรือประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
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จุดเทียนส่องธรรม จุดธูปเทียนหน้าพระสวดรับเทศน์ และจุดเครื่องทองน้อยหน้าศพ  

เรยีบร้อยแล้ว ศาสนพธิีกรจึงอาราธนาศลี อาราธนาธรรม และเมื่อ พระแสดงธรรมจบแล้ว 

พระสงฆ์จะสวดรับเทศน์ต่อเนื่องไปทันที (ไม่ต้องจุดธูปเทียนก่อนอีก) 

๑๗.	กำรปฏิบัติในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
 ๑๗.๑ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ จะเร่ิมต้นด้วยเจ้าภาพหรือประธานพิธีจุดธูปเทียน

บชูาพระรตันตรัย กราบ ๓ คร้ัง แล้วศาสนพิธกีรอาราธนาศีล อาราธนาพระปรติร พระสงฆ์ 

เจริญพระพุทธมนต์ ตามล�าดับ 

 ๑๗.๒ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถึงบทมงคลสูตร เจ้าภาพ หรือ ประธานพิธี

จุดเทียนน�้ามนต์ประเคนประธานสงฆ์ด้วย

 ๑๗.๓ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่จัดไว้ในวันเดียว คือ ท�าตอนเช้า หรือ ตอนเพล  

ซึ่งมีการถวายภัตตาหารด้วยนั้น มีประเพณีนิยมต่างกัน คือ 

       ๑) ประเพณีนิยมภาคกลาง เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารก่อนหลังจากนั้น จึงถวายไทยธรรมและกรวดน�้ารับพรตามล�าดับ

       ๒) ประเพณีนิยมภาคใต้ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วเจ้าภาพ 

ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาและเจ้าภาพกรวดน�้า รับพรเสร็จพิธีแล้ว จึงถวาย

ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในภายหลัง

๑๘.	กำรจุดเทียนน�้ำมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
 ๑๘.๑ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทนะโม ๘ บท ตอนกลางๆ พิธีกร 

จึงจุดเทียนชนวนเดินไปเชิญประธานพิธีจุดเทียนน�้ามนต์

 ๑๘.๒ เมื่อประธานพิธีเดินมาถึงหน้าพระสงฆ์องค์ที่เป็นประธานศาสนพิธีกร 

ส่งเทียนชนวนให้ประธานในพิธี

 ๑๘.๓ ประธานพิธีจุดเทียนแล้ว ส่งเทียนชนวนคืนศาสนพิธีกร แล้วยกขันน�้ามนต์ 

ประเคนประธานสงฆ์แล้วกลับไปนั่งที่เดิม

 ๑๘.๔ ในพิธีท�าบุญคล้ายวันเกิด มีการสวดธรรมจักรวัปปวัตตนสูตร ศาสนพิธีกร 

ต้องรอให้พระสงฆ์สวดธรรมจักรวัปปวัตตนสูตรให้จบก่อน จึงเชิญประธานพิธีจุดเทียน 

น�้ามนต์ (ศาสนพิธีกรจะต้องประสานประธานสงฆ์ว่าจะมีการสวดบทดังกล่าวหรือไม่)
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๑๙.	กำรจัดข้ำวบูชำพระพุทธ
 ๑๙.๑ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นิยมจัดอาหารคาวหวานบูชาพระพุทธรูป 

องค์แทนของพระพุทธเจ้าด้วย ซึ่งมีวิธีปฏิบัติที่นิยมกัน ๒ วิธี คือ  

  ๑) จัดบูชำในขณะที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถึงบทถวายพรพระ  

(อิติปิ โส) พิธีกรแจ้งให้เจ้าหน้าท่ียกส�าหรับคาวหวานไปตั้งที่โต๊ะปูผ้าขาวรองรับด้านหน้า 

โต๊ะหมู่บูชา แล้วเชิญเจ้าภาพ หรือ ประธานจุดธูป ๓ ดอกปักที่กระถางธูป ประนมมือ 

กล่าวค�าบูชาแล้วกราบ ๓ ครั้ง 

  ๒) จัดบูชำในขณะที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ก่อนถวาย 

ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ให้เจ้าภาพหรือประธานน�าไปบูชาพระพุทธ หน้าโต๊ะหมู่บูชา

๒๐.	กำรปฏิบัติในกำรทอดผ้ำบังสุกุล	และ	ถวำยไทยธรรม
 ๒๐.๑ ในพิธีสวดพระพุทธมนตแ์ละสวดมาติกาบังสุกุล งานพิธีศพ จะมกีารทอดผ้า

บังสุกุลและถวายไทยธรรมด้วยนั้น  มีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกันคือ 

         ๑) ประเพณีนิยมภาคกลาง จะถวายไทยธรรมก่อนแล้วจึงทอดผ้าบังสุกุล

         ๒) ประเพณีนิยมภาคใต้ จะทอดผ้าบังสุกุลก่อนแล้วจึงถวายไทยธรรม

 ๒๐.๒ วิธีปฏิบัติในการทอดผ้าบังสุกุลบนอาสนะสงฆ์ มีดังนี้คือ  

        ๑) ในกรณีทอดผ้าบังสุกุลคนเดียว (เฉพาะประธานพิธี) ใช้ศาสนพิธีกรและ 

ผู้ช่วยคนหนึ่งถือพานผ้าบังสุกุล อีกคนหนึ่งยกผ้าบังสุกุลส่งไปให้ประธานทอดบนภูษาโยง  

เดินถอยหลังไปตามล�าดับจนประธานทอดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

      ๒) ในกรณีผู้ทอดผ้าบังสุกุลทอดพร้อมกันหลายคน ใช้ศาสนพิธีกรและ 

ผู้ช่วยคนหนึ่งถือพานผ้าบังสุกุล อีกคนหนึ่งยกผ้าวางเทียบอาสนะสงฆ์ ข้างหน้าภูษาโยง 

(ศาสนพิธีกรของหน่วยทหารใช้คน ๑๐ คน) เมื่อวางเสร็จแล้ว จะเชิญผู ้มีเกียรติ 

ไปทอดผ้าบังสุกุลบนภูษาโยงพร้อมกันต่อไป

      ๓) การทอดผ้าบังสุกุล ให้วางผ้าไตร (จีวร สบง) วางทับบนภูษาโยง  

โดยไม่ต้องประเคน เมื่อทอดผ้าบังสุกุลแล้วยกมือไหว้ แล้วกลับไปนั่งที่เดิม นั่งประนมมือ  

เมื่อพระสงฆ์สวดบทพิจารณาผ้าบังสุกุล (บทอนิจจา) 
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๒๑.	กำรวำงพวงมำลำพระรำชทำน
 ๒๑.๑ การวางพวงมาลา (พวงหรีด) ที่ได้รับพระราชทานในพิธีบ�าเพ็ญกุศล 

สวดพระอภิธรรมศพนั้น มีการปฏิบัติดังนี้  

      ๑) พวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ให้วาง 

ด้านขวามอืของผูว้าง และต้องอยูด้่านศรีษะของศพเป็นหลกั (เหมอืนหบีเพลงิพระราชทาน) 

       ๒) พวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้วาง 

ด้านซ้ายมือของผู้วางและต้องอยู่ด้านปลายเท้าศพ 

 ๒๑.๒ ในปัจจุบันส�านักพระราชวัง ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติในการวางพวงมาลา 

พระราชทาน ไว้ดังนี้

         ๑) พวงมำลำฝ่ำยหน้ำ ให้วางด้านขวามือผู้วางและวางด้านศีรษะศพ คือ 

     - พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

       มหาราช บรมนาถบพิตร

     - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     - สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          ๒) พวงมำลำฝ่ำยใน ให้วางด้านซ้ายมือของผู้วางและวางด้านปลายเท้าศพ  

    คือ

     - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

       พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

       เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี 

       สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

     - สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

       กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

     - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชสุกัญญาฯ

     - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

     - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

     - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

     - สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
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       มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

     - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

     - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร กิติคุณ

      ฯลฯ

๒๒.	กำรประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์
 ๒๒.๑ ถ้าเป็นผู้ชาย ยกสิ่งของนั้นส่งให้ถึงมือพระสงฆ์ผู้รับประเคน ถ้าเป็นผู้หญิง 

ยกวางบนผ้ารบัประเคนท่ีพระสงฆ์ทอดรับประเคน และรอให้พระสงฆ์จบัทีผ้่าท่ีทอดนัน้ก่อน 

จึงจะวางสิ่งของลงบนผ้านั้นได้

 ๒๒.๒ ถ้าพระสงฆ์นั่งกับพื้น พึงนั่งคุกเข่าประเคน ถ้าพระสงฆ์นั่งเก้าอี้ จะนั่ง 

คุกเข่า หรือ ยืนประเคนก็ได้ตามความสะดวก 

 ๒๒.๓ ประเคนเฉพาะภัตตาหาร คือ ของที่จะพึงฉัน (รับประทาน) ได้ พร้อม 

ภาชนะใส่อาหารเท่านั้น ส่วนสิ่งของเครื่องใช้ คือ ช้อนส้อม กระดาษเช็ดมือ ไม่ต้อง 

ยกประเคน เพียงแต่วางมอบให้เท่านั้น 

 ๒๒.๔ ภัตตาหารทุกชนิดท่ียกประเคนแล้ว ห้ามคฤหัสถ์จับต้องอีก ถ้าไปจับต้อง 

ให้ประเคนใหม่อีก

 ๒๒.๕ เมื่อประเคนสิ่งของครบทุกอย่างแล้ว ถ้านั่งคุกเข่าประเคนให้กราบ ๓ ครั้ง   

ถ้ายืนประเคน ให้น้อมตัวลงยกมือไหว้

๒๓.	ลักษณะกำรประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์ที่ถูกต้อง
 ๒๓.๑ สิ่งของท่ีจะประเคน ไม่ใหญ่โตหรือหนักเกินไป มีขนาดที่คนปานกลาง 

คนเดียวพอยกไหว และยกสิ่งของนั้นให้สูงจากพ้ืนที่สิ่งของตั้งอยู่ (ยกสูงจากพ้ืนประมาณ  

๑ คืบ) 

 ๒๓.๒ ผู้ประเคนอยู่ห่างจากพระผู้รับประเคน ประมาณ ๑ ศอก (หัตถบาส) หรือ  

อยู่ห่างอย่างมากไม่เกิน ๒ ศอก  

 ๒๓.๓  ผูป้ระเคนน้อมสิง่ของนัน้เข้าไปด้วยกริยิาอาการแสดงความเคารพอ่อนน้อม

 ๒๓.๔ กิริยาของการประเคนสิ่งของนั้น จะส่งด้วยมือ หรือ ส่งด้วยของที่เนื่องด้วย 

กาย เช่น ใช้ทัพพีตักยกถวายก็ได้ 
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 ๒๓.๕ การรับประเคนของพระสงฆ์นั้น จะรับด้วยมือหรือรับด้วยการใช้ผ้าทอดรับ 

ใช้บาตรรับ หรือ ใช้ภาชนะรับก็ได้

 ๒๓.๖ ถ้าประสงค์จะประเคนของขนาดใหญ่ ให้ใช้สายสิญจน์ผูกโยงแล้วน�า 

สายสิญจน์ส่วนที่เหลือใส่พานแล้วยกประเคนถวายพระสงฆ์ก็ได้

๒๔.	กำรแสดงควำมเคำรพศพ
 ๒๔.๑  กำรเคำรพศพคฤหัสถ์	ให้ปฏิบัติดังนี้ 

         ๑) นัง่คุกเข่าราบท้ังเพศชายและหญิง จุดธปู ๑ ดอก ประนมมือยกธูปขึน้จบ  

ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว ตั้งจิตขอขมา

      ๒) ปักธูปแล้ว หมอบกราบด้วยกระพุ่มมือ คือ นั่งพับเพียบตะแคงข้างใด 

ข้างหนึ่ง หันหน้าไปทางศพ วางมือขวาลงก่อน แล้ววางมือซ้ายลงแนบกับมือขวา  

ประนมมือตั้งอยู่กับพื้น

      ๓) ก ้มศีรษะหมอบลงให้หน้าผากจรดสันมือ พร้อมตั้งจิตอธิษฐาน  

แล้วลุกขึ้น (กราบ ๑ ครั้ง)

 ๒๔.๒ กำรเคำรพศพพระสงฆ์	ให้ปฏิบัติดังนี้

        ๑) ถ้ามีเครื่องสักการะ (ดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลัย) ให้วางเครื่องสักการะ 

ที่หน้าเครื่องตั้งศพ หรือวางพานที่ก�าหนดก่อน

      ๒) นั่งคุกเข่าตามเพศ จุดธูป ๓ ดอก ประนมมือยกธูปขึ้นจบให้ปลายนิ้ว 

หัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว พร้อมตั้งจิตขอขมา  

       ๓) ปักธูป ๓ ดอกแล้ว ก้มกราบ ๓ ครั้ง พร้อมตั้งจิตร�าลึกถึงพระคุณของ 

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ แล้วลุกขึ้น

 ๒๔.๓ กำรไปเคำรพศพที่มีพวงหรีดไปด้วย

      ๑) คณะผู้ไปเคารพศพน�าพวงหรีดไปวางที่หน้าศพ ท�าความเคารพศพ 

ตามเหมาะสมแก่ภาวะของตน

         ๒) นั่งคุกเข่าลงจุดธูป ๑ ดอก

         ๓) ก้มลงกราบหรือท�าความเคารพตามความเหมาะสม

      ๔) ผู้ทีน่�าพวงหรดีไปเคารพศพ ไม่ควรน�าพวงหรดีไปมอบให้เจ้าภาพไปแขวน 

ควรวางเคารพศพให้เรียบร้อยก่อนแล้ว เจ้าภาพจึงน�าไปแขวนหรือตั้ง ณ ที่เหมาะสมต่อไป
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๒๕.	กำรเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้ำบังสุกุลบนเมรุ
 ๒๕.๑ กำรจัดล�ำดับกำรเชิญ   

         ๑) เชิญผู้มีอาวุโสน้อย ไปหาท่านผู้มีอาวุโสมากตามล�าดับ

         ๒) เชิญประธานพิธีขึ้นทอดผ้าบังสุกุลเป็นล�าดับสุดท้าย

 ๒๕.๒ กำรปฏิบัติส�ำหรับผู้เชิญ

      ๑) ถือภาชนะใส่ผ้าบังสุกุล (พานกะไหล่ทอง) ด้วยมือทั้งสองประคอง 

เข้าไปเชิญครั้งละ ๑ ท่าน

      ๒) ท�าความเคารพแล้วกล่าวค�าเชิญ และ เดินตามหลังผู้รับเชิญนั้นไป  

โดยเดินไปทางด้านซ้ายมือของท่าน 

      ๓) ขึ้นเมรุแล้ว ยืนห่างจากผู้รับเชิญประมาณ ๑ ก้าว มือทั้งสองประคอง 

ภาชนะใส่ผ้าบังสุกุล ยื่นมอบให้ท่าน

      ๔) ท�าความเคารพอีก ๑ คร้ัง แล้วเดินลงจากเมรุเตรียมผ้าบังสุกุล 

ใส่ภาชนะรองรับ เพื่อเชิญท่านต่อๆ ไป 

 ๒๕.๓ กำรปฏิบัติส�ำหรับผู้รับเชิญ

         ๑) เมื่อได้รับเชิญ พึงลุกเดินไปข้างหน้าผู้เชิญโดยไม่ต้องรับผ้าบังสุกุลก่อน

         ๒) ขึ้นบนเมรุแล้ว ยืนเบื้องหน้าหีบศพ ท�าความเคารพตามประเพณีนิยม

      ๓) รบัผ้าบงัสกุลุแล้ววางทอดบนภาชนะ (วางขวางบนภษูาโยง) ทีเ่ขาเตรยีมไว้ 

รองรับ ถ้าไม่มี วางพาดบนหรีดหรือโลงศพก็ได้ แล้วถอยออกไปยืนด้านใดด้านหนึ่ง

      ๔) ขณะที่พระสงฆ์ เดินขึ้นเมรุ พึงน้อมตัวยกมือไหว้ ขณะที่พระสงฆ ์

พิจารณาผ้าบังสุกุล พึงประนมมือ และขณะที่พระสงฆ์เดินลงจากเมรุ พึงน้อมตัวลง 

ยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่ง แล้วเดินลงจากเมรุ

       ๕) ถ้าเป็นประธานพิธี เมื่อทอดผ้าบังสุกุลและท�าความเคารพพระสงฆ์แล้ว 

พึงเริ่มประกอบพิธีจุดไฟเพื่อประชุมเพลิงต่อไป

๒๖.	กำรอ่ำนประวัติในงำนพิธีศพ
 ในงานศพ โดยเฉพาะพิธีพระราชทานเพลิงศพในต่างจังหวัด เจ้าภาพนิยมจัดให้มี

การอ่านหมายรับสั่งฯ อ่านค�าส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอ่านประวัติของผู้วายชนม์  

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นวาระสุดท้าย มีหลักนิยมดังนี้
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 ๒๖.๑ ตำมระเบียบของส�ำนักพระรำชวัง	ก�ำหนดให้ 

         ๑) อ่านหมายรับสั่ง

         ๒) อ่านประวัติผู้วายชนม์

         ๓) อ่านส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 ๒๖.๒ ตำมระเบียบของกองทัพบก	ก�ำหนดให้

         ๑) อ่านหมายรับสั่ง

         ๒) อ่านค�าส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

         ๓) อ่านประวัติของผู้วายชนม์

 ๒๖.๓ กำรปฏิบัติของผู้อ่ำน	(เมื่อได้รับเชิญ)	คือ  

      ๑) เดินไปยังจุดท่ีจะอ่าน หันไปท�าความเคารพศพก่อนแล้วหันกลับมา 

ท�าความเคารพประธานในพิธี

       ๒) ลงมอือ่านหมายรับสัง่ หรอื อย่างใดอย่างหนึง่ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้อ่าน 

ตามล�าดับจนจบ

      ๓) เมือ่อ่านจบแล้ว ท�าความเคารพประธานในพธิแีล้วหนัไปท�าความเคารพ 

ศพ แล้วเดินออกไป

      ๔) การปฏิบัติขณะที่อ่านทุกครั้ง ให้ผู้อ่านยืนหันหน้าไปทางประธานพิธี  

(ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์) ไม่นิยมหันหน้าไปทางเมรุ หรือ หีบศพ

๒๗.	กำรจัดขบวนอัญเชิญศพ
 การจัดรูปขบวนอนัเชญิศพขึน้เมรุ หรอื อญัเชญิไปตัง้บ�าเพญ็กศุล  ณ สถานทีก่�าหนด  

มีการปฎิบัติ คือ

 ๒๗.๑ รูปแบบเดิมก�ำหนดว่ำ	“พระ	-	ธูป	-	รูป	-	ศพ”	คือ

         ๑) นิมนต์พระสงฆ์ ๑ รูป ถือสายสิญจน์เดินน�าหน้า

      ๒) ญาติหรือลูกหลานถือกระถางธูป ๑ คน ถือรูปถ่ายผู้ตาย ๑ คน และ 

คนแบกหีบศพเดินตามหลัง

 ๒๗.๒ รูปแบบใหม่ก�ำหนดว่ำ	“ธูป	-	รูป	-	พระ	-	ศพ”	คือ

      ๑) ให้ญาติหรือลูกหลาน ถือกระถางธูปเดินหน้าตามด้วยคนถือรูปถ่าย       

(จะเดินคู่กันไปก็ได้) 
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         ๒) นิมนต์พระสงฆ์ ๑ รูป ถือสายสิญจน์ ตามด้วยคนแบกหีบศพตามล�าดับ

      ๓) เหตุผลของรูปแบบนี้ คือ พระถือสายสิญจน์น�าหน้าคนถือกระถางธูป  

เวลามีลมพัด ไฟธูปอาจจะไหม้สายสิญจน์ขาดได้

 ๒๗.๓ กำรจัดรูปขบวนเชิญศพที่ได้รับพวงมำลำพระรำชทำน ซึ่งเจ้าหน้าที ่

ส�านักพระราชวัง ได้ให้ค�าแนะน�าคือ 

         ๑) ผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานเดินน�าหน้า

         ๒) ผู้ถือกระถางธูป และ รูปถ่ายผู้ตายเดินตาม

         ๓) พระสงฆ์ถือสายสิญจน์และขบวนแบกหีบศพ เดินตามหลังตามล�าดับ

๒๘.	กำรจัดโต๊ะตั้งเครื่องถวำยสักกำระพระบรมฉำยำลักษณ์
 ๒๘.๑ กำรจัดตั้งเครื่องถวำยสักกำระพระบรมฉำยำลักษณ์ของพระมหำกษัตริย์	 

ผู้ยังทรงพระชนม์อยู่	คือ

         ๑) โต๊ะหมู่ตัวกลางบนสุด - ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์

         ๒) โต๊ะหมู่ตัวกลางล่างสุด - ตั้งพานกรวยธูปเทียนแพ

         ๓) โต๊ะหมู่ตัวอื่นๆ ตั้งพานพุ่ม หรือ แจกันดอกไม้ตามเหมาะสม

      ๔) ธูปเทียนแพท่ีใช้ ให้จัดแพธูปอยู่ด้านบน ให้แพเทียนอยู่ด้านล่างและ 

มีกรวยครอบอยู่บนแพธูป  (เวลาประกอบพิธีเปิดกรวยครอบออก) 

 ๒๘.๒ กำรจัดตั้งเครื่องถวำยสักกำระพระบรมฉำยำลักษณ์	 พระมหำกษัตริย์ 

ผู้สวรรคตแล้ว คือ

         ๑) โต๊ะหมู่ตัวกลางบนสุด - ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์

         ๒) โต๊ะหมู่ตัวกลางแถวกลาง - ตั้งพานกรวยธูปเทียนแพ

         ๓) โต๊ะหมู่ตัวกลางแถวล่างสุด - ตั้งเครื่องทองน้อย

         ๔) โต๊ะหมู่ตัวอื่นๆ ตั้งพานพุ่ม หรือ แจกันดอกไม้สด ตามเหมาะสม

      ๕) การจัดกรวยธูปเทียนแพ ให้จัดแพเทียนอยู่ด้านบน แพธูปอยู่ด้านล่าง  

และมีกรวยครอบอยู่บนแพเทียน

         ๖) ในขณะประกอบพิธี ไม่ต้องเปิดกรวยครอบ แต่ให้จดุเครือ่งทองน้อยแทน
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๒๙.	จรรยำมำรยำทของศำสนพิธีกรในกำรปฏิบัติพิธี
 ๒๙.๑ ผู้ที่เป็นประธานจะเป็นคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะ ต้องแต่งกายให้สุภาพ  

ถกูกบังาน ไม่ใช้สฉีดูฉาด ถ้าเป็นข้าราชการ ควรแต่งเครือ่งแบบแขนยาว ส�าหรบัในพธิหีลวง  

จะต้องแต่งกายตามก�าหนดการ หรือ หมายก�าหนดการนั้นๆ 

 ๒๙.๒ พิธีกรต้องรักษามารยาท ไม่เอะอะเสียงดัง ไม่แสดงอาการวิปริตทางกาย  

เช่น โบกมอื หรอื พยกัหน้าในการเชือ้เชญิบคุคลต่างๆ แต่ควรปฏบิตัด้ิวยการโค้งค�านบั หรอื  

ผายมือ เป็นต้น

 ๒๙.๓ ในขณะที่ยังไม่ปฏิบัติพิธี ไม่ควรเดินเกะกะ วุ่นวายไม่ควรนั่งห้อยเท้า

บนอาสนะสงฆ์ หรือ เก้าอี้ส�าหรับประธานในพิธีควรนั่งรอเวลาในสถานที่อันสมควร

 ๒๙.๔ ในการพูดคุย ประชาสัมพันธ์ของพิธีกร ให้ยึดถือก�าหนดการ และ 

ความเหมาะสมของงานเป็นหลัก พิธีกรต้องมีจิตส�านึกรู้ว่า เวลาใดควรใช้เสียง และ 

ไม่ควรใช้เสียง โดยเฉพาะพิธีการใหญ่ๆ หรืองานพระราชทานพิธีที่ต้องงดใช้เสียง เป็นต้น

๓๐.	อุดมคติธรรมของผู้น�ำพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำ
 ๓๐.๑ ให้ความส�าคัญกับที่บูชาในพิธี

 ๓๐.๒ มีจิตศรัทธาให้ความเคารพพระสงฆ์

 ๓๓.๓ ด�ารงตนเป็นพุทธมามกชนที่ดี

 ๓๓.๔ การแต่งกาย บุคลิก ท่าดี ต้องดูสง่า

 ๓๓.๕ กล่าวค�าอาราธนา ชัดเจน ถูกต้อง ฟังระรื่นหู

 ๓๓.๖ รอบรู้ รอบคอบ ในขั้นตอนปฏิบัติพิธี

 ๓๓.๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย

 ๓๓.๘ พกพาอุปกรณ์พิธีติดกายตลอดเวลา
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๓๑. เครื่องทองน้อย
ความหมายของเครื่องทองน้อย 

	 เครื่องทองน้อย	คือ	เครื่องสักการะขนาดเล็กของไทยตั้งแต่สมัยดั้งเดิม	ซึ่งแต่ก่อน

มีเพียงพระมหากษัตริย์เท่าน้ัน	ท่ีจะทรงใช้เคร่ืองทองน้อยเป็นเคร่ืองราชสักการะพระบรมศพ	

พระบรมอัฐิ	พระบรมราชานุสาวรีย์	และอื่นๆ

ส่วนประกอบของเครื่องทองน้อย

	 เครื่องทองน้อยประกอบด้วยวัสดุและอุปกรณ์	ดังนี้

	 ๑.	พานพุ่มดอกไม้ขนาดเล็ก	๓	พานพุ่ม	(จะเป็นพุ่มดอกไม้สดหรือพุ่มดอกไม้ที่ทำา

จากผ้าตาด)	

	 ๒.	เชิงธูป	๑	เชิง	

	 ๓.	เชิงเทียน	๑	เชิง

		 ๔.	พานรองเคร่ืองทองน้อยสามารถใช้ได้ท้ังพานทอง	พานมุก	และพานแก้ว

ลักษณะเครื่องทองน้อยที่ใช้ผ้ำตำดทำเป็นพุ่มดอกไม้

เครื่องทองน้อย 
ความหมายของเครื่องทองน้อย 
   เครื่องทองน้อย คือ เครื่องสักการะขนาดเล็กของไทยตั้งแต่สมัยดั้งเดิม ซึ่งแต่ก่อนมีเพียง
พระมหากษัตริย์เท่านั้น ที ่จะทรงใช้เครื ่องทองน้อยเป็นเครื่องราชสักการะพระบรมศพ พระบรมอัฐิ  
พระบรมราชานุสาวรีย์ และอ่ืน ๆ 
ส่วนประกอบของเครื่องทองน้อย  
 เครื่องทองน้อยประกอบด้วยวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้  
 ๑. พานพุ่มดอกไม้ขนาดเล็ก ๓ พานพุ่ม (จะเป็นพุ่มดอกไม้สดหรือพุ่มดอกไม้ที่ท าจากผ้าตาด) 
  ๒. เชิงธูป    ๑ เชิง 
  ๓. เชิงเทียน ๑ เชิง 
  ๔. พานรองเครื่องทองน้อยสามารถใช้ได้ทั้งพานทอง พานมุก และพานแก้ว  

ลักษณะเครื่องทองน้อยที่ใช้ผ้าตาดท าเป็นพุ่มดอกไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ลักษณะเครื่องทองน้อยที่ใช้ดอกบานไม่รู้โรยท าเป็นพุ่มดอกไม้สด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะเครื่องทองน้อยที่ใช้ดอกบำนไม่รู้โรยทำเป็นพุ่มดอกไม้สด
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วิธีท�าเครื่องทองน้อย 

	 วางพานพุ่มดอกไม้ทั้ง	 ๓	 พานพุ่มให้อยู่ด้านนอกของพานรอง	 จากนั้นนำาเชิงธูป

ที่ปักธูปไม้ระกำา	มาวางไว้ด้านในถัดจากพานพุ่มดอกไม้	และตั้งให้อยู่ทางด้านซ้ายมือ	

ส่วนเชิงเทียนที่ปักเทียนเอาไว้แล้ว	ให้นำามาวางไว้ด้านในถัดจากพานพุ่มดอกไม้	และตั้ง

ให้อยู่ทางด้านขวามือของผู้จัด

งานที่ตั้งเครื่องทองน้อย 

	 ปัจจุบันเครื่องทองน้อยเป็นเครื่องบูชาใช้สาหรับการสักการบูชาพระมหากษัตริย์	

พระบรมวงศานุวงศ์	พระสงฆ์	และสามัญชนทั่วไป	อีกทั้งยังถูกนำามาใช้ในโอกาสต่างๆ	

ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธี	งานพระราชกุศล	งานรัฐพิธีและงานด้านศาสนา	อย่างเช่น	

	 ๑.	การทรงธรรมของพระมหากษัตริย์	

	 ๒.	การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ	

	 ๓.	การสักการะพระบรมศพ	พระบรมอัฐิ	หรือพระบรมบูรพมหากษัตริย์		 	

	 ๔.	การบูชาพระธรรมในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา	

	 ๕.	การเคารพศพ	อัฐิ	หรือรูปของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว	

	 ๖.	การตั้งให้ศพบูชาพระธรรม	

	 ๗.	ใช้จัดขบวนแห่ศพเวียนเมรุ	

การบูชาพระธรรมในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา 

	 การบูชาพระธรรมในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา	 ซึ่งพิธีแสดงพระธรรมเทศนาจะมี

ทัง้งานมงคล	 และงานอวมงคล	 โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการตัง้และการจดุเครือ่งทองน้อย	

ดังนี้

	 ๑.	พธิแีสดงพระธรรมเทศนางานมงคล	มีวธิกีารต้ังและการจดุเครือ่งทองน้อย	ดงันี้

	 	 	 	 	 	๑.๑	วิธีการตั้งเครื่องทองน้อยให้ตั้งโต๊ะเล็ก	๑	ตัว	ด้านหน้าที่ประธานพิธีนั่ง	

วางเครือ่งทองน้อยบนโต๊ะน้ันตรงกลาง	ด้านขวาวางเทยีนส่องธรรม	ด้านซ้ายวางทีก่รวดนำา้	

																๑.๒	วิธีการจุดเครื่องทองน้อย	แยกออกไดเป็น	๒	กรณี	ดังนี้

	 	 			กรณีที่	๑	ประธานพิธีเป็นพระสงฆ์	ศาสนพิธีกรพึงถวายเทียนชนวนจุด

เทยีนส่องธรรมอย่างเดยีว	รับศีลจบแล้ว	เข้าไปถวายเทยีนชนวนจดุเครือ่งทองน้อยบชูาธรรม

	 	 			กรณีท่ี	๒	ประธานพิธเีป็นฆราวาส	จดุเทยีนส่องธรรมและเคร่ืองทองน้อย

คราวเดียวกันแล้วจึงรับศีล
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	 ๒.	 พิธีแสดงพระธรรมเทศนางานอวมงคล	 มีวิธีการตั้งและการจุดเครื่องทองน้อย	

ดังนี้

	 				๒.๑	วิธีการตั้งเครื่องทองน้อยให้ตั้งโต๊ะเล็ก	๑	ตัว	ด้านหน้าที่ประธานพิธี

นั่งวางเครื่องทองน้อย	บนโต๊ะน้ันตรงกลาง	แต่จะมีการตั้งเครื่องทองน้อยที่ด้านหน้าศพ	

อัฐิ	ภาพเหมือน	ป้ายชื่อ	ป้ายอุทิศ	ในงานใหญ่ๆ	จะตั้งเครื่องทองน้อย	๒	ชุด	คือ

	 	 ชุดที่หนึ่ง	 สาหรับบูชาศพ	ตั้งหันดอกไม้เข้าหาศพ	วิธีการตั้งโต๊ะใช้โต๊ะชุด

ละตัวสูงตำ่าลดหลั่นกันลงมาโดยให้โต๊ะตัวตำ่าตั้งด้านนอก

	 	 ชุดที่สอง	 สำาหรับศพบูชาธรรม	 ตั้งหันธูปเทียนเข้าหาศพ	 วิธีการตั้งโต๊ะใช้

โต๊ะชุดละตัวสูงตำ่าลดหลั่นกันลงมาโดยโต๊ะตัวสูงตั้งด้านในใกล้หีบศพ

การตั้งเครื่องทองน้อย

	 หลักในการต้ังเคร่ืองทองน้อย	 เพ่ือให้ง่ายต่อการจำาเกี่ยวกับการหันเครื่องทอง

น้อยไปทางใดว่า	“จะบูชาใครให้หันดอกไม้ไปทางนั้น	ถ้าหันพุ่มดอกไม้ออกมาด้านนอก	

เป็นการให้ศพบูชาธรรม	แต่ถ้าหันพุ่มดอกไม้	เข้าหาศพ	เป็นการให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีสักการะ

ศพ”	สำาหรับการปักธูปไม้ระกำากับเทียนที่เครื่องทองน้อยให้จำาว่า	“ให้ปักธูปซ้าย	 เทียน

ขวาของผู้ที่จะจุดบูชา”	และให้จุดธูปก่อนจุดเทียน

	 	 	 	 	๒.๒	วิธีการจุดเคร่ืองทองน้อย	ขึ้นอยู่กับประธานพิธีและศพผู้ล่วงลับว่าเป็น

พระสงฆ์หรือเป็นฆราวาสและจุดเพื่อการอะไร	 ซึ่งแยกออกได้เป็น	 ๔	 กรณี	 ดังนี้

	 	 				กรณีที่	๑	ประธานพิธีเป็นพระสงฆ์	ผู้ล่วงลับเป็นพระสงฆ์	ศาสนพิธีกร

เชิญเทียนชนวนถวาย	จุดเทียนส่องธรรม	และจุดเครื่องทองน้อยบูชาศพ	รับศีลจบแล้ว	จึง

จุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรมท้ังท่ีด้านหน้าประธานพิธีและด้านหน้าหีบศพแล้วจึงเริ่ม

อาราธนาธรรมต่อไป

	 	 	 	 	กรณีที่	 ๒	ประธานพิธีเป็นพระสงฆ์	 ผู้ล่วงลับเป็นฆราวาส	 ให้จุดเทียน

ส่องธรรม	จุดเครื่องทองน้อยที่หน้าศพทั้ง	๒	ชุด	รับศีลจบแล้วจึงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้า

ประธานพิธี

	 	 	 	 	 กรณีที่	 ๓	ประธานพิธีเป็นฆราวาส	ผู้ล่วงลับเป็นพระสงฆ์	 ให้จุดเทียน

ส่องธรรม	 จุดเครื่องทองน้อยที่หน้าประธานพิธี	 จุดเครื่องทองน้อยบูชาศพ	 รับศีลจบแล้ว	

จึงจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรมที่หน้าหีบศพ
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	 	 				กรณีที่	๔	ประธานพิธีเป็นฆราวาส	ผู้ล่วงลับเป็นฆราวาส	ให้จุดเทียน

ส่องธรรม	จุดเครื่องทองน้อยทุกชุดในคราวเดียวกัน	แล้วจึงรับศีล

	 นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติสาหรับประธานพิธีหรือผู้ที่เก่ียวข้องในการจุดเครื่อง

ทองน้อยสาหรับศพบูชาธรรมและบูชาศพ	ดังนี้

	 ๑.	การจุดเคร่ืองทองน้อยสำาหรับศพบูชาธรรม	ต้องมีผู้จุดแทนกรณีประธานพิธี

มยีศหรอืฐานนัดร	ตำา่กว่าศพให้เชญิประธานพธิจีดุ	กรณมีียศหรอืฐานนัดรสูงกว่า	ควรเชญิ

ผู้อื่นจุดแทน	แต่หากประธานจะจุดเอง	ก็ไม่มีข้อห้าม

	 ๒.	การจุดเครื่องทองน้อยบูชาศพ	ควรเชิญผู้ที่มีศักดิ์ตำ่ากว่าผู้ที่ล่วงลับหรือผู้ที่เป็น

ญาติหรือผู้ที่เคารพนับถือเป็นผู้จุดบูชาจะเหมาะสม	กรณีโยมบิดา	มารดาหรือบุคคลอื่นที่

เป็นฆราวาสล่วงลับไป	พระสงฆ์จะจุดเครื่องทองน้อยที่ตั้งบูชาศพก็ได้	แต่เม่ือจุดแล้วไม่

ต้องทำาความเคารพเพียงแต่ยืนสงบนิ่งสำารวมถือเป็นการจุดเพื่อแสดงให้ผู้ล่วงลับได้ทราบ

ว่าจะบำาเพ็ญกุศลอุทิศไปให้

การใช้เครื่องทองน้อยในการจัดขบวนแห่ศพเวียนเมรุ

	 การนำาศพเวียนเมรุ	ถ้ากรณีศพในพระราชานุเคราะห์	พระนำาศพ	หีบหรือโกศศพ	

การเชิญเครื่องทองน้อย	 (หันพุ่มไปทางหีบศพหรือโกศศพ	หันเชิงธูปเทียนมาทางผู้เชิญ

เครื่องทองน้อย)	 ถัดจากเคร่ืองทองน้อย	จะเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 เครื่องยศ	ของผู้

วายชนม์	ญาติ	หรือผู้มาร่วมพิธี
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๓๒. พิธีเวียนเทียนในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา
	 วนัสำาคญัในทางพระพุทธศาสนา	ท่ีพทุธศาสนกิชนนยิมประกอบพธิกีรรมมกีารบชูา	

เป็นต้น	เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นพิเศษ	แต่เดิมกำาหนดไว้	๓	วัน	คือ	วันวิสาขบูชา	

วันอัฏฐมีบูชา	วันมาฆบูชา	ภายหลังเพิ่มวันอาสาฬหบูชาเข้าอีกวันหนึ่ง	รวมเป็น	๔	วัน

 ๑. วันวิสาขบูชา	คือ	วันเพ็ญเดือน	๖	แต่ในปีที่มีอธิกมาสเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญ

เดือน	๗	วันนี้นิยมว่า	เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ	คล้ายวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้	

และคล้ายวนั	ทีพ่ระพุทธเจ้าปรินพิพานซึง่สามกาลสามสมัยของพระพทุธองค์ตกในวนัเพญ็

เดือนวิสาขะทั้งนั้น	 เหตุนั้นพุทธศาสนิกชนจึงนิยมทำาการบูชาเป็นพิเศษ	ในเม่ือวันเช่นนี้

เวียนมาถึงทุก	ๆ	ปีและ	เรียกวันนี้ว่า	วันวิสาขบูชา

 ๒. วนัอัฏฐมบีชูา	คือ	วนัแรม	๘	คำา่	เดอืน	๔	หรอืเดอืน	๗	นบัถดัจากวนัวิสาขบูชา	

ไป	๗	วัน	 เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมืองกุสินารา	 เป็นวันสำาคัญ

ที่ระลึก	ถึงพระพุทธองค์อีกวันหนึ่ง	 เหตุนั้น	 เมื่อถึงวันเช่นนี้ทุกๆ	ปี	พุทธบริษัทจึงนิยม

ทำาการบูชา	พิเศษอีกวันหนึ่งและเรียกวันนี้ว่า	วันอัฏฐมีบูชา 

 ๓. วันมาฆบูชา	 คือ	 วันเพ็ญเดือน	๓	 ถ้าปีใดมีอธิกมาส	ปีนั้นเลื่อนไปเป็น

วันเพ็ญ	 เดือน	๔	วันนี้นิยมว่าเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์	

อันเป็นหลักการของ	พระพุทธศาสนา	 เป็นครั้งแรกและคร้ังเดียวเท่านั้น	 ในท่ามกลาง

พระอริยสงฆ์จำานวน	๑,๒๕๐	องค์	ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ	มาประชุมพร้อมกัน

โดยบังเอิญมิได้นัดหมายกันมา	ในปีแรก	ที่พระองค์ตรัสรู้	และเริ่มประกาศพระศาสนา

แล้ว	 เป็นเหตุการณ์ท่ีน่าอัศจรรย์ครั้งเดียว	และ	ครั้งน้ันพระองค์ก็ทรงวางหลักการของ

พระศาสนาในท่ามกลางสงฆ์นัน้	ซึง่เรยีกว่า	โอวาทปาตโิมกข์ การประชมุในวนันัน้เรยีกว่า	

จาตุรงคสันนิบาต	 เพราะเป็นการประชุมประกอบ	ด้วยองค์	๔	คือ	 (๑)	ภิกษุสงฆ์ที่มา

ประชุมจำานวน	๑,๒๕๐	องค์	 เป็นจำานวนที่พระองค์ได้ใน	การมาประกาศพระศาสนาใน

กรุงราชคฤห์	 เป็นครั้งแรกที่ตรัสรู้	ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ	(๒)	ท่าน

เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ	ผู้อุปสมบทมาแต่สำานักพระพุทธองค์	(๓)	ท่านเหล่านั้นไม่มีใคร

เชื้อเชิญ	บังเอิญใจตรงกันมาประชุม	 ในเวลาเดียวกันโดยลำาพังตนเอง	และ	 (๔)	 วันที่

ประชุมนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะด้วย	 เพราะวันนี้มีความสำาคัญดังกล่าวนี้	 ภายหลัง

จึงเกิดนิยมทำาการบูชาพระรัตนตรัยเป็นพิเศษในวันนี้และเรียกวันนี้ว่า	วันมาฆบูชา
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 ๔. วันอาสาฬหบูชา	คือ	วันเพ็ญเดือน	๘	ก่อนวันเข้าปุริมพรรษา	๖	วัน	เป็นวัน

คล้าย	วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา	 คือ	 เทศน์กัณฑ์แรก	ชื่อธัมมจักกัปปวัตตน

สูตร	โปรดพระปัญจวัคคีย์	ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสี	ในปีที่ตรัสรู้ใหม	่

และ	 เพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์น้ี	 เป็นเหตุให้ท่านพระโกณฑัญญะในจำานวน

พระปัญจวัคคีย์	 ได้ธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรม	 เปลี่ยนลัทธิมารับนับถือศาสนา	ทูลขอ

บรรพชาอุปสมบทต่อ	พระพุทธองค์	 เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกทีเดียว	วันนี้จึงเป็นวันเกิด

ขึ้นแห่งสังฆรตนะอีก	 โสดหนึ่งด้วย	 เหตุนั้น	วันนี้จึงนับเป็นวันสำาคัญอีกวันหนึ่งและเกิด

นิยมทำาการบูชาพิเศษใน	เมื่อถึงวันเช่นนี้ทุกๆ	ปีเพิ่มขึ้นอีกเรียกวันนี้ว่า	วันอาสาฬหบูชา

	 การบูชาพิเศษในวันสำาคัญทั้ง	๔	นี้	ก็คือ	การเวียนเทียน	นอกเหนือไปจากประชุม	

ทำาวตัรสวดมนต์	และฟังเทศน์ตามปกตใินวนันัน้	การเวยีนเทยีนนี	้ คือการทีพ่ทุธบรษัิทถอื	

ดอกไม้ธูปเทียนจุดประนมมือ	 เดินเวียนขวา	ที่เรียกว่า	ประทักษิณรอบปูชนียวัตถุในวัด	

หรือ	 ในสถานแห่งใดแห่งหนึ่ง	๓	รอบ	ส่งใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยในขณะเดินเวียน	

เสร็จแล้วนำาดอกไม้ธูปเทียนนั้นปักบูชาปูชนียวัตถุที่เวียนนั้นเป็นการแสดงความเคารพ

อย่างสูงด้วย	เครื่องสักการะบูชา	ในการนี้มีระเบียบปฏิบัติที่นิยม	ดังนี้

ระเบียบพิธี
	 พิธีเวียนเทียนในวันสำาคัญท้ัง	๔	วัน	 มีระเบียบปฏิบัติเหมือนกันตลอดต่างกันแต	่
คำาบูชาก่อนเวียนเทียน	ซึ่งกำาหนดใช้เฉพาะวันนั้นๆ	แต่ละวันเท่านั้น	 ระเบียบของพิธี
มีอยู่ว่า	 เมื่อถึงกำาหนดวันสำาคัญนั้นๆ	ให้ทางวัดประกาศให้พุทธบริษัททราบทั่วกันทั้งชาว
วัดและชาวบ้าน	และบอกกำาหนดเวลาประกอบพิธีด้วย	ว่าจะประกอบเวลาไหน	จะเป็น
ตอนบ่ายหรือตอนคำ่า	ก็ได้แล้วแต่สะดวก
	 ถึงเวลากำาหนด	ทางวัดตีระฆังสัญญาณให้พุทธบริษัท	ทั้งภิกษุสามเณร	อุบาสก
อุบาสิกา	ประชุมพร้อมกัน	ที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์	อันเป็นหลักของวัดนั้นๆ	ภิกษุ
อยู่แถวหน้า	ถัดไปสามเณร	ท้ายสุดอุบาสกอุบาสิกา	จะจัดให้ชายอยู่กลุ่มชาย	หญิงอยู่
กลุ่มหญิง	หรือปล่อย	ให้คละกันตามอัธยาศัยก็แล้วแต่จะกำาหนดทุกคนถือดอกไม้ธูปเทียน
ตามแต่จะหาได้และ	ศรัทธาของตน	แต่เทียนควรหาชนิดที่ไส้ใหญ่มีด้ายมากเส้นและเป็น
เทียนขี้ผึ้งด้วยจึงจะดี	 เพราะเมื่อจุดเดินไปจะได้ไม่ดับง่ายและนำ้าตาเทียนไม่หยดเลอะเท
อะทำาสกปรก	ควรกะขนาด	ของเทียนให้จุดเดินได้จนครบ	๓	รอบ	สถานที่ที่เป็น	ไม่หมด

เสียในระหว่างเดิน
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 เมื่อพร้อมกันแล้ว	ถือดอกไม้ธูปเทียนที่จุดแล้วประนมมือหันหน้าเข้าหาปูชนีย
สถานที่จะเวียนนั้น	หัวหน้าสงฆ์นำาว่า	นม	พร้อมกัน	๓	จบ	ต่อนั้นนำาว่าคำาถวายดอกไม้ธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย	ตามแบบบท	กำาหนดไว้สำาหรับวันนั้นๆ	 เป็นคำาๆ	 เฉพาะบาลี
เท่านั้น	(ถ้ามีโอกาสและเห็นสมควรจะว่า	คำาแปลด้วยก็ได้)	ทุกคนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
ว่าตามจนจบ	
	 ต่อนั้น	 หัวหน้าสงฆ์เดินนำาแถวด้วยอาการประนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนนั้นไปทาง	
ขวามอืของสถานทีท่ี่เรยีน	คอื	เดนิเวยีนไปทางทีม่อืขวาของตนหนัเข้าหาสถานทีท่ีเ่วยีนนัน้	
ทุกคนเดินเรียงแถวเรียง	๑-๒-๓-๔	ฯลฯ	แล้วแต่เหมาะ	 เว้นระยะห่างกันพอสมควร	
ตามหัวหน้าไป	โดยอาการเช่นเดียวกัน	ระหว่างเดินเวียนรอบที่หนึ่งจึงตั้งใจระลึกถึงคุณ
พระพทุธคณุ	โดยนยับท อติปิิ โส ภควา ฯลฯ รอบทีส่องระลกึถงึพระธรรมคุณโดยนยับท	
สวฺากฺขาโต ภควตา ธมโุม ฯลฯ	และรอบท่ีสามระลึกถงึพระสงัฆคณุโดยนัยบท	สปุฏิปนโน 
ภควโต สาวกสงโฆ ฯลฯ ครบ	๓	รอบแล้วนำาดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ที่เตรียมไว้	
ต่อนั้นจึง	เข้าไปประชุมพร้อมกันในพระอุโบสถหรือวิหาร	หรือศาลาการเปรียญ	แล้วแต่ที่
ทางวัดกำาหนด	 เริ่มทำาวัตรคำ่าและสวดมนต์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์อย่างพิธีกรรม
วนัธรรมสวนะธรรมดา	เสร็จแล้วมเีทศน์พิเศษแสดงเรือ่งพระพทุธประวตัแิละเรือ่งท่ีเกีย่วกับ
วันสำาคัญนั้น	๑	กัณฑ์	เป็นอันเสร็จพิธี	แต่ถ้าพุทธบริษัทพร้อมใจกันมีอุตสาหะและศรัทธา
เต็มที่	จะจัดให้มีเทศน์	เป็นกัณฑ์ๆ	ไป	และสวดสลับกันไปจนถึงกาลอันควรหรือจนตลอด

รุ่งก็ได้

การจัดงานวันส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

	 การจัดพิธีอีกรูปแบบหนึ่ง	 คือ	การจัดงานวันสำาคัญของ	สถาบันพระมหากษัตริย์	

งานดังกล่าวที่นิยมจัดกันทั่วๆ	ไป	ได้แก่	งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 งานวัน	 เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	และงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎ

ราชกุมาร	งานวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

งานวันปิยมหาราช	งานวันมหาเจษฎาบดินทร์	ฯลฯ	 ในวันสำาคัญเหล่านี้	 ส่วนราชการ	

องค์กรเอกชน	หรือแม้กระท่ังพ่อค้า	 ประชาชนทั่วๆ	 ไป	นิยมจัดงานเพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลบ้าง	 เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลบ้าง	 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลบ้าง	

ซึ่งสรุป	ได้เป็น	๒	ลักษณะงาน	คือ	งานมงคลและงานอวมงคล	งานใดจัด	เพื่อถวายพระพร
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ชัยมงคลก็ดี	หรือจัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็ดี	งานนั้นจัดเป็นงานมงคล	ส่วนงานใด

จัดเพ่ืออุทิศบุญกุศลท่ีกระทำา	ถวายเป็นพระราชกุศล	งานนั้นจัดเป็นงานอวมงคล	งานทั้ง	

๒	ประเภท	มีแนวการจัดพอเป็นแนวทางดังนี้

งานประเภทมงคล 

	 -	จัดเตรียมสถานที่เหมือนการจัดงานมงคลทั่วๆ	ไป	

	 -	จัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์	วางเครื่องราชสักการะ	(ธูปเทียนแพ	กรวยดอกไม้)	

	 -	นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี	(นิยม	๑๐	รูป)	

	 -	จัดเตรียมอาหารคาว	หวาน	จตุปัจจัยไทยธรรม	สำาหรับถวายพระสงฆ์	

	 -	จดัเตรยีมอปุกรณ์อืน่ๆ	ทีจ่ำาเป็นต้องใช้ให้พร้อม	ในการปฏิบัติพธิจีะมข้ีอแตกต่าง

จากงานมงคลทั่วไปดังนี้	

	 -	เชิญประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	

	 -	ทำาความเคารพ	เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ	

	 -	ขั้นตอนต่อไปพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับงานมงคลทั่วๆ	ไป

งานประเภทถวายพระพรชัยมงคล 

	 -	แบบลงนามถวายพระพรชัยมงคล	คือ	จัดโต๊ะไว้สำาหรับผู้มาลงนาม	

	 -	จัดบริเวณสถานท่ีให ้สวยงาม	 เหมาะสม	 ประดิษฐานพระปรมาภิไธย	

พระนามาภิไธย	

	 -	จัดบุคลากรดูแล	แนะนำา	การลงนามถวายพระพร	

	 -	แบบจัดพิธีถวายพระพรไม่มีพระสงฆ์	คือ	จัดตั้งเฉพาะพระบรมฉายาลักษณ	์

พระฉายาลักษณ์	

	 -	ประดับตกแต่งบริเวณสถานที่ให้สวยงาม	เหมาะสม	

	 -	จัดผู้มาร่วมพิธีให้เป็นระเบียบว่าใครควรอยู่ตรงไหนอย่างไร

	 -	 เชิญประธานพิธีประกอบพิธีตามกำาหนดการที่วางไว้เช่น	วางพานพุ่ม	 เปิดกรวย

ดอกไม้ถวายราชสักการะ	อ่านคำาถวายพระพร	ทำาความเคารพพร้อมกัน	

	 -	 แบบจัดพิธีมีพระสงฆ์ร่วมด้วย	 คือ	 จัดโต๊ะหมู่บูชาตามรูปแบบของสำานัก

พระราชวัง



คู่มือประกอบการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำาในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช44

ผังรูปแบบการจัดสถานที่	งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่	๕	ธันวาคม	ของสำานักพระราชวัง
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	 -	จัดอาสน์สงฆ์	นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์	จำานวน	๑๐	รูป	ใช้พัดยศด้วย	

	 -	พร้อมแล้วเชิญประธานประกอบพิธีโดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	

	 -	ถวายคำานับพระบรมฉายาลักษณ์	

	 -	สมาทานศีล	 เสร็จแล้ว	ทุกคนยืนขึ้น	พระสงฆ์ตั้งพัดยศประธานไปเปิดกรวย

ดอกไม้	ถอยออกมาทำาความเคารพ	อ่านคำาสดุดีถวายพระพรชัยมงคล	จบแล้วทำาความ

เคารพ	พร้อมกัน	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา	ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม	ี

จบแล้วถวายความเคารพพร้อมกัน	

	 -	พระสงฆ์วางพัดยศ	สวดถวายพรพระไปจนจบ	

	 -	ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายภัตตาหาร	พระสงฆ์กระทำาภัตกิจ	(ปัจจุบันนิยมถวาย

อาหารใส่ปิ ่นโตให้พระสงฆ์	 กลับไปฉันที่วัด	 เนื่องจากเวลามีจำากัด)	 ถวายจตุปัจจัย

ไทยธรรม	

	 -	พระสงฆ์อนุโมทนา	ประธานกรวดนำ้า	รับพร	จบแล้ว	

	 -	ทกุคนยนืหันไปทางพระบรมฉายาลกัษณ์	ถวายความเคารพพร้อมกนั	เป็นเสรจ็พธิี

งานประเภทอวมงคล 

	 -	จัดอาสนะสงฆ์	นิมนต์พระสงฆ์	จำานวน	๑๐	รูป	เพื่อประกอบพิธี	

	 -	จัดโต๊ะหมู่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ที่สวรรคตแล้ว	 วางเครื่อง

ทองน้อย	

	 -	 จัดเตรียมอุปกรณ์เช่นเดียวกับงานอวมงคลทั่วไป	 ในการปฏิบัติพิธีจะมีข้อ

แตกต่างจากงานอวมงคลทั่วไปดังนี้	

	 -	เชิญประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	

	 -	 จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ถวายความเคารพ	

พิธีที่เหลือพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับงานอวมงคลทุกประการ
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พิธีจัดงานศพทางพระพุทธศาสนา
	 	 	 	 	 	 										โดย	พ.ท.	วีระจิตต์	วิจิตระกะ

	 คำาว่า	ศพ	บาลีว่า	ฉว	สันสกฤตว่า	ศว	 ไทยใช้ว่า	ศพ	แปลว่า	ซากผี	 ร่างคนตาย
คนเราเมื่อตายแล้ว	 คนอยู่ต้องทำาศพความควรแก่ฐานะ	 ไม่ควรให้เกิน	 ฐานะชนิดที่ว่า	
“คนตายขายคนเป็น”	 และก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำาอะไร	 เลย	 อันพิธีเกี่ยวกับศพนี้
มีเรื่องทำากันมาก	และได้ทำา	“ตามอย่างกัน”	ต่อๆ	มา	เมื่อทำาตามกันหนักเข้า	ก็เลยกลาย
เป็นประเพณีไป	 ไม่ได้นึกถึงความมุ่งหมายว่า	 การทำาเช่นนั้นทำาเพื่ออะไร	 ถ้ารู้ถึงความ
มุ่งหมายด้วย	 ก็จะทำาให้เกิดความ	 นึกคิดที่เป็นประโยชน์ขึ้นอีกมิใช่น้อย	 เพื่อให้เกิดผล
เช่นนั้น	จึงจะได้บอกถึง	ความมุ่งหมายที่ต้องทำาพิธีเกี่ยวกับศพเป็นอย่างๆ	ไป

บอกหนทาง
 เมื่อผู้ป่วยหนักจวนจะสิ้นใจ	แต่หูและตา	ยังไม่ดับ	หรือไม่มีอาการ	ทุรนทุรายมาก
เขาก็จัด	 ดอกไม้	 ธูปเทียน	 บรรจุในกรวยใบตอง	 ให้ผู้ป่วยหนัก	 นั้นประณมมือถือ	 บางที
ก็นิมนต์พระสงฆ์	 หรือตั้งพระพุทธรูปไว ้ใกล้ๆ	 แล้วบอก	 ผู ้ป ่วยหนักให้ระลึกถึง
คุณพระรัตนตรัย	ทั้งนี้มีเรื่องเล่ากันมาว่า
	 “มีนายพรานผู้หนึ่งชำานาญในการล่าสัตว์ครั้นป่วยหนักลงใกล้จะตาย	หลับตาลง
เห็นแต่สัตว์ต่างๆ	 ท่ีตนเคยฆ่า	 จึงบอกภิกษุบุตรชาย	ซึ่งทำาการ	พยาบาลตนอยู่	ณ	ที่นั้น
ให้ช่วย	พระภิกษุรูปนั้น	รู้ว่าโยมมีกรรมมาก	จึงจัด	ดอกไม้	ธูปเทียนใส่มือให้	แล้วบอกโยม
ว่า	“โยมจงแลดูดอกไม้ธูปเทียนนี้ เป็น เคร่ืองบูชาพระรัตนตรัย”	นายพรานจึงแลดูดอก
ไม้ธูปเทียนตามคำาแนะนำาของ	 พระบุตรชาย	 ก็บังเกิดความเลื่อมใสมีใจเป็นกุศล	
ครั้นสิ้นชีพก็ได้ไปสวรรค์
	 เพราะเหตุนี้	ชนชั้นหลังจึงกระทำาต่อ	ๆ	กันมาหวังจะให้ผู้ป่วยหนักบูชา	และระลึก
ถึงพระรัตนตรัย	 และเมื่อจะมัดศพ	 ยังให้ศพถือกรวยดอกไม้	 ธูป	 เทียนอีกด้วย
	 นอกจากนี้	ผู้พยาบาลยังได้บอกหนทางว่า	“พระอรหังๆๆ” ให้ผู้ป่วย	หนักได้ยิน	
เพื่อจะได้ภาวนาและยึดพุทธานุสติเป็นอารมณ์	 เป็นการข่มทุกขเวทนา	กลับให้เบาบางลง	
หากสิ้นใจลงในขณะนั้นถือว่าจะไปเกิดในสวรรค์
	 อนึ่งเมื่อผู้ป่วยหนัก	หมดลมหายใจแล้ว	ถือกันว่า	จิตยังลงสู่ภวังค์	ต้องทำาความ
สงบเงียบให้มากที่สุดที่จะเงียบได้เพราะเกรงดวงจิตจะไม่แน่วแน่	และเขาใช้เทียนขี้ผึ้ง

หนักบาทหนึ่ง	มีไส้	๗	เส้น	จุดตามไว้	จนหมดเล่ม	แล้วจึง	จะถือว่าเป็นอันตายแน่
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อาบน�้าศพ
	 ถ้าเป็นการตายชนิดตายโหง	 เช่น	ผูกคอตาย	ตกต้นไม้ตาย	หรือ	ตายตกนำ้า	ฯลฯ	

ศพของผู้ตายเขาไม่มีการอาบนำ้า	 ไม่ตราสัง	และต้องฝังหรือ	ก่ออิฐ	 ไว้ตามวัด	ถ้าวัดไม่มี

โลงเก็บศพ	บางทีเขาก็เก็บไว้และกลั้นใจ	 เอาดิน	วางลงบนหลังโลงนั้น	๓	ก้อน	 เป็นพิธี

สมมติแทนการฝัง

	 ถ้าเป็นโรค	ตายตามปกติธรรมดา	 เขาจะมีการอาบนำ้าศพกัน	การอาบนำ้าศพนี	้

มีถือกันต่างๆ

	 ทางพราหมณ์	ถือว่า	อาบเพื่อล้างบาปให้แก่ผู้ตาย	 เพราะพราหมณ์	ถือว่า	นำ้าใน

แม่นำ้าอจิรวดีล้างบาปได้	เขาจึงไปตักเอามาล้างบาปให้แก่ผู้ป่วย	หนักใกล้จะตาย	หรือเมื่อ

ตายแล้ว

	 ทางแขก	ถือว่า	การอาบนำ้าทาแป้งให้แก่ศพอย่างหมดจดนั้น	เมื่อตายไป	เกิดชาติ

ใดจะได้มรีปูร่างสะสวย	 หมดจด	 งดงาม	 เพราะฉะนัน้การอาบนำา้ศพ	 เขาจึงได้ขดัส	ี รดีท้อง	

ชำาระสิ่งโสโครกให้หมดจดไปที่เดียว

	 ฝ่ายเรา	 ผู้นบัถือพระพุทธศาสนา	 กม็กีารอาบนำา้และชำาระศพให้	 สะอาดเหมือนกัน	

เช่น	อาบแล้วก็เอาขมิ้นชันสดตำา	ขัดสีและฟอกด้วย	ส้ม	มะกรูด	มะนาว	เมื่อสะอาดดีแล้ว

จึงอาบนำ้าหอม	ทากระแจะและเครื่องปรุง	อื่นๆ	ตามที่หาได้

	 ถ้าผู้ตายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่	ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ	หรือเป็นผู้ทรง	คุณธรรม	ผู้ที่

อาบนำ้าศพก็ต้ังใจมาสนองคุณ	ด้วยความกตัญญูและมาขอขมาโทษ	ให้พ้นจากเวรกรรม	

ส่วนบตุรหลานหรอืผูท้ีน่บัถอืผูต้ายว่า	เป็นผูค้วรบชูากเ็อา	ผ้าเชด็หน้าใหม่ๆ	หรอืฉกีผ้าขาว

เป็นสี่เหลี่ยม	พิมพ์รูปหน้าและรอยเท้าของผู้ตาย	ในเวลาที่ลงขมิ้นนั้น	สำาหรับไว้ทำาเป็นผ้า

ประเจียดต่อไป

แต่งตัวศพ
	 เมื่อได้ทำาความสะอาดศพดีแล้ว	ก่อนจะมัด	(ตราสัง)	เขาทำาดังนี้

 ก. หวีผม	การหวีผมศพ	บางท่านก็ว่า	ต้องหวี	๓	ครั้งเท่านั้น	บางท่าน	ก็ว่าต้องหวี

กลับไปข้างหน้าซีกหนึ่ง	หวีไปข้างหลังซีกหนึ่ง	ที่ต้องหวีดังนี้	อธิบายว่า

	 สำาหรับคนตายครึ่งหนึ่ง	สำาหรับคนเกิดครึ่งหนึ่ง	เมื่อหวีเสร็จแล้ว	ต้องหักหวีออก

เป็น	๒	ท่อน	ทิ้งเสียเลย
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	 บางแห่งเขาหักหวีออกเป็น	๓	ท่อน	แล้วกล่าวว่า	“อนิจฺจำ	ทุกฺขำ	อนตฺตา”	แต่ทาง

ภาคอีสาน	เขาหวีลงอย่างเดียว	ห้ามหวีขึ้น	เมื่อหวีแล้ว	หักเป็น	๒	ท่อนทิ้งเลย

 ข. นุ่งผ้าและสวมเสื้อ	 ใช้ผ้าขาวนุ่งชั้นแรก	 เอาชายพกไปไว้ข้างหลัง	 เอาเสื้อขาว

สวมเอาทางที่มีกระดุมเอาไว้ข้างหลัง	 และเย็บเป็นแนวตะเข็บ	 ตั้งแต่	 แขนมาเอวทั้งสอง

ข้าง	ที่ทำาดังนี้ได้ความว่า	แต่งตัวให้ผี	 แล้วใช้เสื้อและผ้านุ่ง	 อีกสำาหรับหนึ่งสวมและนุ่งให้	

แต่ทางคุมและชายพกเอาไว้ข้างหน้า	กับใช้ผ้าห่มหรือสะพายให้	หมายความว่า	แต่งตัวให้

ไปเกิด

	 การนุ่งผ้าให้แก่ศพ	บางทีก็ใช้เสื้อผ้าธรรมดา	 ไม่ใช้ผ้าขาว	 แต่ใน	ปัจจุบันนี้	

เม่ืออาบนำ้าและทำาความสะอาดศพดีแล้ว	ก็แต่งตัว	นุ่งผ้า	สวมเสื้อ	อย่างปกติแต่ชั้นเดียว	

แล้ววางนอนไว้บนเตียง	ทอดมือขวาไว้	 เพื่อให้ผู้ที่	 อาบนำ้าศพได้รดนำ้าที่มือด้วยนำ้าหอม

พอเป็นพิธีเท่านั้น

 ค. เงินใส่ปาก	 เขาใช้เงินพดด้วง	 หรือเงินเหรียญจำานวนบาทหนึ่ง	 ห่อผ้าขาวผูก

เชือกไว้ห่างราวเกรียกหนึ่ง	หย่อนลงไปในปาก

	 การเอาเงินใส่ปากศพนี้	มีความหมายแตกต่างกันอยู่เป็น	๓	ทาง

	 ๑.	 เพื่อเป็นทางพิจารณาว่า	คนเราเกิดมาแล้ว	ย่อมลุ่มหลงอยู่ด้วย	ทรัพย์สมบัต	ิ

ทะเยอทะยานขวนขวายหา	 เมื่อได้มาแล้วก็อดออมถนอมไว้	 ไม่ยอมใช้จ่ายในทางที่ควร	

ทรัพย์เช่นนี้เป็นทรัพย์ภายนอก	 เมื่อตายไปแล้ว	แม้แต่เขาเอาใส่ปากให้	ก็นำาเอาไปไม่ได้	

ย่อมเป็นเหยื่อของผู้อื่นทั้งสิ้น	ทางที่ถูก	 เมื่อหาทรัพย์มาได้ในทางที่ชอบแล้ว	ก็ควรใช้จ่าย

ในทางที่ควร	 เพื่อทำาให้ทรัพย์	ภายนอกท่ีหามาได้นั้นเป็นทรัพย์ภายในเสีย	ซึ่งก็ได้แก	่

“อริยทรัพย์”	อริยทรัพย์	นี้ถือเป็นทรัพย์ประเสริฐ	จะเป็นเงาตามตัวไปในภายหน้าได้

	 ๒.	ถือตามประเพณี	โดยมีเรื่องเล่ามาว่า

	 “มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง	อยู่ด้วยกันจนแก่	มีทองคำาติดตัวอยู่บาทหนึ่ง	สามีภรรยาต่าง

สญัญากันไว้ว่า	“ถ้าใครตายก่อนให้เอาทองคำาหนึง่บาทนีใ้ส่ปาก	ไปให้”	ต่อมาสามีตายก่อน

ภรรยาจึงเอาทองคำาใส่ปากให้สามี	แล้วก็นำาศพไปเผา	ไฟได้ไหม้ทองคำานั้นขาดนำ้าหนักไป	

คงเหลือเพียงสามสลึง	ครั้งนั้นเจ้าเมือง	บังเกิดความโลภ	เจตนาจะขอทองคำาหลังคาเรือน

ละบาทหนึ่ง	หญิงหม้ายผู้นั้น	จึงไปเก็บทองคำาในกองฟอน	ซึ่งยังคงเหลืออยู่อีก	๒	สลึงนั้น

มาถวายแก่เจ้าเมือง	เจ้าเมืองไม่ยอมรับจะเอาให้เต็มบาท	หญิงหม้ายเจ้าของทองจึงพูดว่า	

แต่ก่อน	ทองคำานี้ก็มีเต็มบาท	ครั้นเอาใส่ปากให้แก่สามีเม่ือตายแล้วเอาไปเผาไฟได้
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ไหม้ทองคำาขาดไปจึงมีเหลือทองเพียงเท่านี้	 ขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งแก่สัตว์	 ผู้ยากเถิด	

เจ้าเมืองได้ฟังเกิดธรรมสังเวช	จึงประกาศเลิกให้เอาทองคำาจากราษฎร”

	 อาศัยเหตุนี้ในกาลต่อมา	ผู้ท่ีไม่มีทองคำาถึงบาทจึงได้ใช้เงินใส่ปากศพ	แทนเป็น

ประเพณีกระทำากันสืบมา

	 ๓.	 อีกทางหนึ่ง	กล่าวกันว่า	 ใส่ไว้เพ่ือเป็นค่าจ้างแก่สัปเหร่อที่นำาไปเผา	 เพราะใน

ครั้งกระโน้นราคาเงินบาทหนึ่ง	 ให้เป็นค่าจ้างก็อย่างงามแล้ว	ทั้งก็ยังได้ผ้าผ่อนในการ

ปกคลุมศพและของเล็กๆ	น้อยๆ	ในการเผาศพเป็นพิเศษอีกด้วย

	 การที่ต้องเอาเงินใส่ไว้ในปากศพ	ไม่เอาไว้ในที่อื่นเพราะสะดวกแก่	การค้นหา	

ถ้าไว้ที่อ่ืนก็จะหมกปนกับเครื่องซับนำ้าเหลืองศพหายได้	หรือถ้าเจ้าภาพจะสัญญาให้

ค่าจ้างภายหลัง	 โดยไม่ใส่เงินไว้ในปากศพก่อน	น่ากลัว	สัปเหร่อจะไม่ยอมในเวลามัดศพ	

เพราะเกรงเจ้าภาพจะเกิดการบิดพลิ้วภายหลัง	 โดยที่ในสมัยนั้น	 เงินเป็นของมีค่ามาก	

บางคนกว่าจะหาได้	ถึงบาทหนึง่เป็น	การยาก	จงึจำาเป็นต้องมีใส่ปากศพไว้เสยีให้เสรจ็ทเีดียว

 ฆ. หมากใส่ปากศพ	 สำาหรับผู้ที่กินหมาก	 เมื่อใส่เงินบาทลงไปแล้ว	 ถ้าผู้ตายยัง

มีฟันอยู่พอเคี้ยวได้	ก็ใส่หมากเจียน	คำาหนึ่งกับพลูจีบหนึ่ง	หักใส่ไป	ด้วยกัน	ถ้าคนตายเป็น

คนแก่มีฟันไม่บริบูรณ์	ก็ใช้หมากตำาใส่ปากให้	ทั้งนี้คงได้	ความแต่เพียงว่า	ผู้ตายเคยชอบ	

ก็ใส่ปากให้พอเป็นธรรมเนียม

 ง. ขี้ผึ้งปิดหน้าศพ	ขี้ผึ้งที่ใช้นี้	ใช้ขี้ผึ้งแข็ง	บางคนก็ปิดเฉพาะแต่ที่ตา	กับปาก	คือ

ทำาขี้ผึ้งเป็นแผ่นแบนๆ	 เหมือนแว่นตาสำาหรับปิดตาทั้ง	 ๒	 ข้าง	 แผ่นหนึ่งกับอีกแผ่นหนึ่ง

สำาหรับปิดที่ปาก

	 ศพบางแห่ง	ก็ปิดเต็มหน้า	คือ	ทำาขี้ผึ้งเป็นแผ่นแบนโตเท่ากับหน้าปิด	ไว้เหมือน

หน้ากาก	ที่ทำาดังนี้	 บางแห่งเขาปิดทองคำาเปลวด้วย	สำาหรับผู้ที่มีทรัพย์	บางทีเขาใช้

ทองคำาแผ่เป็นแผ่น	ทำาเป็นหน้ากากปิดหน้าศพ	การท่ีใช้ขี้ผึ้งหรือทองคำาปิดหน้าศพนี้	

ได้ความว่าปิดเพือ่ป้องกนัความอจุาด	เพราะบางศพ	ลืมตาค้างปิดไม่ลงบ้าง	บางศพอ้าปากบ้าง	

ทองที่ปิดหน้าศพนั้นเมื่อเผาแล้ว	เอาไปสร้าง	เป็นพระพุทธรูป

 จ. กรวยดอกไม้ธูปเทียน	ดอกไม้ธูปเทียนนี้	มีธูปดอก	๑	กับดอกไม้	ช่อหนึ่ง	หรือ

บางทีใช้ดอกบัวดอกหนึ่ง	 ใส่ในกรวยใบตองให้ศพประณมมือถือ	 ได้ความว่า	 เพื่อจะได้ถือ

ไปไหว้พระจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์

มัดศพ
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	 เมื่อแต่งตัวศพเรียบร้อยแล้ว	 ถึงตอนมัดศพ	 เรียกว่า	 ตราสัง	 ก่อนตราสัง	 บางศพ

เขาทำาเป็นถุงผ้าขาวสวมศีรษะ	 สวมมือ	 สวมเท้าทั้งสองข้างแล้วให้ถือ	 กรวยดอกไม้	

ธูปเทียน	 เครื่องตราสัง	 ใช้ด้ายดิบเส้นขนาดนิ้วก้อย	 ทำาเป็นบ่วง	 สวมคอ	 เป็นบ่วงแรก	

กล่าวคาถาว่า	 “ปุตโตดีเว”	 คือ	 ห่วงลูกผูกคอ	 บ่วงที่	 ๒	 รัดรอบหัวแม่มือและข้อเท้า

ทั้ง	๒	ข้างให้ติดกัน	กล่าวคาถาว่า	“ธะน� ปาเท”	คือ	ห่วงทรัพย์ผูกเท้า	บ่วงที่	๓	รัดรอบ

หัวแม่มือและข้อมือทั้ง	๒	ข้างให้ติดกัน	พนมมือไว้ที่อก	กล่าวคาถาว่า	“ภริยาเหตุเถ”	คือ

ห่วงภรรยาผูกมือ

	 การที่ทำาบ่วงสวมคอ	ผูกมือ	และเท้าเป็น	๓	บ่วงด้วยกันนั้น	มี	ความหมายผูกเป็น

โคลงสี่สุภาพ	ดังนี้

   มีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยว  พันคอ 

  ทรัพย์ผูกบาทาคลอ   หน่วงไว้ 

  ภริยาเยี่ยงบ่วงปอ   รึ่งรัด มือนา

  สามบ่วงใครพ้นได้   จึงพ้นสงสาร

	 เมื่อเสร็จแล้วห่อด้วยผ้าขาวยาว	๒	ทบ	ชายผ้าทั้งสองข้างอยู่ทางศีรษะ	ขมวดเป็น

ก้นหอย	แล้วมัดด้วยด้ายดิบขนาดนิว้มือ	มดัขึน้เป็นเปลาะๆ	เพือ่กนั	ไม่ให้เบ่งขยายตวัได้ใน

เวลาขึน้	แล้วรัดกับผ้าที่ขมวดเป็นก้นหอยอยู่บนศีรษะให้แน่น	 เหลือชายเส้นด้ายที่มัดนั้น	

ปล่อยไว้เป็นสายยาวออกมานอกโลง	แล้ว	ยกศพนั้นวางลงในโลงให้นอนตะแคง	 เพื่อว่า

เวลาศพเบ่งพองขึ้นจะได้ไม่ดัน	 โลงทั้งสองข้างให้แตกหรือแยกออก	ทำาให้นำ้าเหลืองรั่ว

ออกมาได้

โลงและการเบิกโลง
 ก. โลง

	 ที่บรรจุศพนั้น	ได้ความว่า	สมัยเมื่อยังไม่มีเลื่อยใช้	เขาเอาไม้ทั้งท่อน	มาขูดเป็นราง

อย่างเรอืโกลน	มไีม้อุดหัวอุดท้าย	แล้วจึงเอาศพบรรจุลงไว้เพ่ือ	กนัความอจุาดตา	ครัน้ต่อมา

ถึงสมัยมีเลื่อยใช้แล้ว	 จึงได้เลื่อยไม้ทั้งท่อนออก	 เป็นแผ่นกระดานและทำาเป็นโลงต่อ	

เลิกใช้โลงขุดอย่างแต่ก่อนนั้นเสีย

	 ส่วนไม้จะใช้ต่อโลงน้ัน	ถ้าผู้ป่วยตามตามปกติ	 เขาใช้โลงต่อด้วยอุโลก	หรือไม้งิ้ว	
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เห็นจะเป็นเพราะเป็นไม้เบา	ถึงจะไม่แข็งแรงหน่อยก็ไม่เป็นไร	 เพราะศพท่ีบรรจุไว้นั้น	

ได้ตราสังแล้ว	ส่วนศพที่ตายอย่างไม่บริสุทธิ์	 ไม่ได้ตราสั่งนั้น	 เขามักใส่โลงที่ต่อด้วยไม้สัก	

ดังคำาที่เด็กๆ	นำามาร้องเล่นว่า	“ผีตายโหงใส่โลง ไม้สัก ฯลฯ”	การที่นิยมดังนี้	น่าจะเป็น

ด้วยไม้สักเป็นไม้ที่แข็งแรงและทนทาน	ถึงจะเอาลงฝังในดินก็ไม่ผุง่าย

	 แต่มาเดี๋ยวนี้	 ผู้ตายจะตายอย่างไรก็ช่าง	 เขาใส่โลงไม้สักกันเป็นพื้น	 เว้นไว้แต่ผู้ที่

ขัดสนและเอาศพไว้น้อยวัน	 จึงจะใช้โลงไม้นอก	 ซึ่งคนจีนเป็นผู้ต่อ	 สำาเร็จ	 ตั้งไว้ขายตาม

ร้านทั่วไป

 ข. การเบิกโลง

	 โลงที่บรรจุศพนั้น	 เม่ือได้ต่อหรือซ้ือมาแล้ว	สัปเหร่อจะเป็นผู้ทำาพิธีเบิกโลง	 เอา

ไม้ไผ่มาเกรยีกโตขนาดนิว้ก้อย	ยาวประมาณเกรยีกหนึง่	 ผ่าข้างหน่ึงไว้	สำาหรับคาบปากโลง	

และผ่าปลายอีกข้างหนึ่งสำาหรับคาบสายสิญจน์	 ทำาดังนี้	 ๘	 อัน	 เรียกว่าไม้ปากกา

เจ้าภาพศพจะต้องจัดทำากระทงเล็กๆ	ใส่	กุง้พร่า	ปลายำา	๘	กระทง	เทยีน	เล่มเลก็ๆ	๙	เล่ม	

(สำาหรับทำานำ้ามนต์	๑	เล่ม	ใช้ติดที่ปากโลง	๘	เล่ม)	ด้าย	สายสิญจน์กลุ่มหนึ่ง	นำ้าสำาหรับทำา

นำ้ามนต์ขันหนึ่ง	กับเงิน	๖	สลึง

	 แล้วสัปเหร่อจะเอาไม้ปากกามาคีบเข้ากับปากโลง	ทางด้านยาวด้านละ	๔	 อัน	

วงด้ายสายสิญจน์อย่างหย่อน	ๆ	ให้ปลายปากกาคาบไว้จนรอบ	แล้ววาง	กระทงกุ้งพร่า	

ปลายำา	ตามปากโลงข้างไม้ปากกานั้น	แล้วจุดเทียนด้วยเล่มหนึ่ง	จนครบ	๘	กระทง

	 สัปเหร่ออีกคนหนึ่ง	จะตั้งพิธีทำานำ้ามนต์ธรณีสาร	มีคาถาว่า	“สิโรเม พุทธเทวัญจ 

ฯลฯ”	 เมื่อเสร็จแล้ว	 วักนำ้ามนต์ในวันขึ้นเสยผม	๓	ครั้ง	แล้วเอา	นำ้ามนต์มาพรมที่โลง	

และวักนำ้ามนต์เสยผมไปอีกด้วย

	 สัปเหร่ออีกคนหนึ่ง	 เหยียบเอาเทียนที่จุดติดปากโลงนั้นมาเล่มหนึ่ง	มาจุดด้าย

สายสิญจน์ระหว่างช่องปากกานั้นให้ไหม้ขาดทุกช่วง	 เว้นไว้แต่ช่วง	ด้านสกัดด้านหนึ่ง

ซึ่งจะกำาหนดให้เป็นหัวโลง

	 สัปเหร่อคนที่พรมนำ้ามนต์เสร็จแล้วนั้น	 ถือพร้าโต้มากดลงที่ด้ายสาย	 สิญจน์

ระหว่างหัวโลง	ว่าคาถา	พทุธ� ปจจฺกขฺาม ิธมมฺ�..สงฆ�...	ครัน้แล้วร้อง	ถามว่า	“โลงของใคร” 

พวกเจ้าภาพกบ็อกไปว่า	เป็นโลงของคนนัน้ๆ	 (ออกชือ่	ผูต้าย)	หรอืจะถามเองตอบเอง	กม็ี

	 แล้วสัปเหร่อก็เอาพร้าโต้	สับด้ายสายสิญจน์นั้นลงกับปากโลง	๓	ที่	 คือสับลงตรง
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กลางก่อน	แล้วสับข้างซ้าย	และข้างขวา	มีระยะห่างกันราวนิ้วหนึ่ง	ให้ด้ายสายสิญจน์ขาด	

แล้วล้มปากกาและเทียนที่จุดยังเหลืออยู่ลงในโลง	และ	หยิบกระทงกุ้งพร่า	ปลาย	โยนทิ้ง

ไป	เป็นอันเสร็จพิธีเบิกโลง

	 การเบิกโลงนี้	มีเรื่องกล่าวมาว่า	เมื่อครั้งยังใช้ท่อนไม้มาขุดเป็นโลงนั้น	บางแห่งหา

ไม้ขนาดใหญ่ได้	 ก็เอามาขุดเป็นรางใช้ได้ทีเดียว	บางแห่งก็หาไม้ท่อน	ขนาดใหญ่ไม่ได้	

ได้แต่ไม้ท่อนขนาดย่อม	เมือ่ขดุเป็นรางเสรจ็แล้วได้เนือ้ทีแ่คบไม่พอบรรจศุพ	จงึจำาเป็นต้อง	

เบิกให้กว้างออกไปอย่างเบิกเรือโกลนเพ่ือให้	บรรจุศพลงได้	ครั้นต่อมาถึงสมัยใช้โลงที่ต่อ

ด้วยไม้กระดานแล้วก็ยังมีการเบิก	โลงกันต่อๆ	มา	แต่ทำาพอเป็นพิธีเท่านั้น

เครื่องประกอบโลง
	 โลงที่บรรจุศพนั้น	เมื่อทำาพิธีเบิกเสร็จแล้ว	จะต้องมีสิ่งประกอบดังนี้	คือ	

 ก. ฟากหรือเผือก

	 ใช้ทำาด้วยไม้ไผ่	ขนาดกว้าง	๕	เซนติเมตร	ยาวขนาดพอที่จะลงโลงได้	๗	อัน	เกลา

ข้อและลบเหลี่ยมพอเรียบๆ	ถักด้วยหวายให้เรียงติดกันเป็นผืน	 เอาผิวขึ้นแล้วมัดติดกับ

กระบอกไม้ไผ่	ซึ่งทำาเป็นหมอนรองยาวเท่ากับขนาดกว้าง	ของโลงเป็น	๓	ระยะ	 เพื่อ

ประสงค์ว่าเมื่อวางฟากหรือเผือกนี้ลงไปในโลงแล้ว	จะได้ไม่ติดกับพื้นโลงอย่างหนึ่ง	

และอีกอย่างหนึ่งจะได้มีที่พอบรรจุเครื่องซับ	นำ้าเหลืองข้างใต้ฟากหรือเผือกนั้นได้

	 การทีม่เีผอืกนีเ้ป็นของสะดวก	๒	ประการ	คือ	จะยกศพออกจากโลง	ได้ง่ายอย่างหนึง่	

เวลาเผาไฟจะได้ลอดขึ้นตามซี่เผือกไหม้ศพหมดไปได้ง่าย	อีกอย่างหนึ่ง

	 ศพอนาถา	 ที่จะนำาไปเผาหรือฝังสดๆ	 อย่างแต่ก่อน	 เขาใช้ผ้าห่มนอน	 ห่อพันเข้า

แล้วห่อด้วยเผือกไม้ไผ่	๗	ซี่	สัปเหร่อ	๒	คน	หามหัวท้ายเอาไปวัด	โดยไม่ต้องใช้โลง

 ข. ใบตองตานี ๓ ยอด

	 เมื่อวางเผือกหรือฟากลงไว้ในโลงแล้ว	ก็เอาใบตองตานีอย่างงามไม่ให้	ใบแตกและ

ตัดอย่างไม่ไว้หู	รวม	๓	ยอดมาปูไว้บนเผือกหรือฟาก	แล้วปูเสือ	หรือที่นอนลงบนใบตอง

นั้นอีกที่หนึ่ง	 ให้มีพร้อมทั้งหมอนหนุน	แล้วยกศพลง	วางให้นอนตะแคง	บรรจุเครื่อง

ซบันำา้เหลอืงและเครื่องดับกลิ่นเหม็นตามควร	เช่น	ปูนขาว	ใบชา	ขมิ้นผง	ใบสาเก	ใบฝรั่ง	

ใบบัวหลวง	เก้าแกลบ	กระดาษ	ฟาง	เป็นต้น
	 บางแห่งใช้ฝรั่งสุกวางไว้บนโลงด้วย	โดยถือว่า	ฝรั่งสุกจะดูดกลิ่นเหม็น	เข้าไปไว้ได้
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	 การที่ใช้ใบตองปูนี้ได้ความว่า	ปูไว้เพื่อรองรับนำ้าเหลือง	ไม่ให้ไหลตก	ลงไปก้นโลง
ได้ง่าย	แต่การที่ใช้ยอดตองจำากัดเพียง	๓	ยอดนั้น	ยังไม่พบหลักฐาน	กล่าวไว้ในที่ใด	
เป็นแต่เพียงมีผู้เล่าให้ฟังว่า	การท่ีปูเพียง	๓	ยอดคือ	 ปูตามยาว	๒	ข้างๆ	ละยอด	และปู
ทาบลงตรงกลางอีกยอดหนึ่งพอดีแล้ว	 ถ้าจะใช้ใบตอง	น้อยกว่านี้ก็ไม่พอ	หรือจะใช้
มากกว่านี้ก็เหลือเฟือไป	และการใช้ใบตองชนิดที่	ตัดไม่ไว้หูนั้น	ก็โดยเกรงว่าเมื่อให้ตัดไว้หู
เสียด้วยแล้ว	จะเหลือทางของใบตอง	สั้นไปหว่าความยาวของโลงมากไป
 ค. บันไดวางหลังโลง
	 เขาใช้ไม้ไผ่จักผูกเป็นขั้นเหมือนบันได	 ขนาดส่วนยาวและกว้าง	 เท่ากับ	 ปากโลง	
ส่วนขั้นนั้น	บางท่านก็ว่ามี	๓	ขั้น	 เปรียบเทียบไว้เป็นปัญหาธรรมคือ	หมายถึง	ภพทั้ง	๓	
และบางท่านก็ว่ามี	๔	ขั้น	ดังที่พูดกันว่า	“ขันคู่บันไดผี	ขั้นบันไดคน”	ดังนี้
	 ตามที่พากันทำาไม้ไผ่เป็น	๔	ขั้น	 เรียกกันว่า	“บันไดผี”	นี้	 ถือกันว่าเพื่อ	 ให้ผู้ตาย	
พาดขึ้นไปไหว้พระจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
	 ในเรื่องมหากาพเถรว่า	บันได	๓	ขั้น	เปรียบเหมือนภพทั้ง	๓	คือ	กามภพ	รูปภพ	
อรูปภพ	ภพทั้งสามนี้	สัตว์ท้ังหลายย่อมเวียนเกิดเวียนตาย	อยู่ไม่รู้ขาด	ดุจคนขึ้นและลง
บันไดนั้น	ฉะนั้น	ต่อเมื่อได้วาสนาบารมีแก่กล้า	 เต็มเปี่ยมดีแล้ว	จะได้บรรลุมรรคผลและ
นิพพานนั้นแหละ	จึงจะพ้นจากภพ	ทั้งสามนี้ได้
	 ส่วนบันได	๔	ขั้น	ยังไม่ได้พบที่มา	น่าจะหมายถึงอริยสัจ	๔	ซึ่งเป็นทางหรือบันได
ให้หลุดพ้นจากภพทั้ง	๓	นั้น	กระมัง

ตั้งศพ
	 เมือ่บรรจศุพลงในโลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว	จะตัง้ศพนัน้ไว้ทีบ้่าน	เพือ่บำาเพญ็กุศลกด็	ี

หรอืจะเอาไปตัง้ก่ออฐิถอืปนูไว้	หรอืจะฝังกด็	ีตลอดจนตัง้บน	เชงิตะกอนเพ่ือเผากด็	ีถอืกนัว่า

จะต้องตั้งให้หันศีรษะศพไปทางทิศตะวันตก	เสมอ	ทั้งนี้ถือเป็นประเพณีสืบมา	โดยมีเรื่อง

เล่าว่า	“ครั้งหนึ่งพระอิศวรทำาพิธี	 โกนจุกพระชิเนต	 (เห็นจะเป็นพระพิฆเณศ)	 ไม่ได้เชิญ

พระอังคารไปร่วมพิธี	พระอังคารโกรธ	บันดาลให้มีดมาตัดเศียรพระชิเนตไปทิ้งแม่นำ้า	

พระอิศวรจึง	ได้ใช้ให้พระเพ็ชฉลูกรรม์	(เห็นจะเป็นพระวิศวกรรม)	ไปเอาศีรษะมนษุย์หรอื	

เดรจัฉานทีน่อนหรือหันศีรษะไปทางทิศตะวนัตกมาต่อ	พระเพช็ฉลกูรรมไปพบ	ช้าง	๒	ช้าง

นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก	จึงตัดศีรษะมาต่อให้พระชิเนตฯ	จึงมีเศียรเป็นช้าง
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	 ด้วยเหตน้ีุ	คนเราจึงไม่นอนหันศีรษะไปทางทศิตะวนัตก	แม้แต่ทศิใต้	กไ็ม่นยิมหนัไป	

โดยถือกันว่าเป็นเสนียดจัญไร	แต่การตั้งศพให้หันศีรษะไป	ทางทิศตะวันตก	หรือ	ถ้ามี

ความจำาเป็นที่จะตั้งศพหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก	ไม่ได้ก็นิยมหันศีรษะไปทางทิศใต	้

ไม่มีการตั้งศพหันศีรษะศพไปทางทิศตะวันออก	หรือทิศเหนือเลย

	 หมายเหตุ	เท่าที่เคยทราบ	ศพที่ตายนอกบ้าน	เช่น	ตายที่โรงพยาบาล	หรือไปป่วย

ท่ีอื่น	 (คือไม่ใช้ในบ้านของตน)	แล้วตาย	เขาจะไม่เอาศพเข้าบ้าน	จะไปทำาการรดนำ้ากันที่

ใดก็ตาม	 เม่ือเสร็จ	 เขาจะเอาไปตั้งบำาเพ็ญกุศลกันที่วัด	 เลย	 จากนั้นจะเผาหรือเก็บ	

ก็จัดการได้เลย	ไม่ต้องเอาเข้าบ้าน

ตามไฟหน้าศพ
		 ผู้ที่ตายในตอนบ่ายหรือเย็น	 เจ้าภาพจะจัดการบรรจุศพลงโลงในวันนั้น	 ไม่ทัน	

ได้เอาผ้าคลุมศพไว้ก่อนก็ดี	หรือศพที่บรรจุโลงเสร็จแล้ว	ตั้งไว้ที่บ้าน	 เพื่อบำาเพ็ญกุศลก็ดี	

แต่เดิมมา	 เขาใช้กะลามะพร้าว	พร้อมทั้งเน้ือด้วยซีกหนึ่ง	 เอานำ้ามันมะพร้าวใส่	 ใช้นม

ทองหลางร้อยด้ายดิบทำาเป็นไส้สอยนำ้ามันมะพร้าว	จุดตามไว้ทางปลายเท้าศพ	แต่ใน

กรุงเทพฯ	เขามักใช้ชามแทนกะลามะพร้าว	บ้าง	ตามตะเกียงลานบ้าง	 (เดิมไม่มีไฟฟ้าใช้

เช่นปัจจุบัน)	ที่ใช้กะลามะพร้าว	 เป็นภาชนะ	ตามไฟอยู่บ้าง	ก็มักจะเป็นตามเรือกตาม

สวนเท่านั้น	การใช้กะลา	มะพร้าวทั้งเนื้อเป็นที่ใส่นำ้ามันจุดตามไฟนี้	 ได้ความตามคำาบอก

เล่าว่า	เมื่อยัง	ต้องตั้งศพเพื่อบำาเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านหลายวัน	ต้องใช้เครื่องตามไฟนี้เรื่อยไป	

แต่ถ้าจะใช้แต่ตัวกะลามะพร้าวที่ไม่มีเนื้ออยู่ด้วย	 กะลามะพร้าวอาจจะแห้ง	 ไฟจะแลบ

ทำาให้เกิดไหม้ขึ้นได้	จึงต้องใช้กะลามะพร้าวทั้งเนื้อด้วย

	 ส่วนไฟที่จุดตามไว้นี้	ต้องคอยระวัง	“อย่าให้ดับ”	ถ้าหากเกิดจะดับ	ขึ้นด้วยความ

จำาเป็น	ก็ต้องรีบจุดขึ้นใหม่ทันที	 เหตุที่ต้องตามไฟไว้น้ี	บางท่าน	ได้อธิบายไว้ว่า	“จุดไว้

แทนไฟธาตุของผู้ตาย”

	 แต่บางท่านก็ได้กล่าวว่า	แต่เดิมมาพวกเราไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า	ที่จะจุด	ใช้ในเวลา

ค่ำาคืน	มีแค่ไฟใต้จุดกัน	ต้องเข่ียอยู่เร่ือยๆ	 เม่ือมีศพอยู่กับบ้าน	 ไม่อยากให้ศพอยู่มืดๆ	

เน่ืองด้วยกลัว	ถ้าจะเอาใต้ไปจุดไว้ที่ปลายเท้าศพ	คง	 ไม่มีใครรับอาสาไปนั่งเขี่ยไต้ให้ลุก

อยู่ได้ตลอดรุ่ง	 จึงต้องตามไปด้วยนำ้ามันมะพร้าว	และใช้กะลามะพร้าวทั้งเนื้อเป็นภาชนะ

ดีกว่าใช้อย่างอื่น
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พระสวด
	 ในระหว่างตั้งศพเพื่อบำาเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนี้	เวลากลางคืน	มีพระภิกษุ	๔	รูป	เรียก

กันว่า	“ส�ารับหนึ่ง”	สวดพระอภิธรรม

	 ก ่อนที่จะเ ร่ิมตั้ งต ้นสวดนั้น	 เ ม่ือเจ ้าภาพได ้จุดธูปเทียนเครื่องสักการะ	

แล้วก็อาราธนาศีล	พระภิกษุองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้อาวุโสในจำานวน	๔	รูป	นั้น	 เป็นผู้ให้ศีล

เมื่อจบแล้วจึงตั้งต้นสวดพระอภิธรรมต่อไป

	 พระภิกษุที่สวดพระอภิธรรมต้องมี	๔	รูป	นั้น	 เพราะความประสงค์	 แต่เดิมมา	

ต้องการให้สะดวกแก่เจ้าภาพที่จะถวายสังฆทาน	เพื่ออุทิศส่วนกุศล	 ไปให้ผู้ตายในเวลา

เช้าวันรุง่ขึน้	การมีสวดพระอภิธรรมหน้าศพน้ัน	ท่านอธบิายว่า	สวดเพ่ือให้คนทีย่งัเป็นอยูฟั่ง	

สำาหรับจะได้พิจารณาในมรณัสสติกัมมัฏฐาน	ว่าเกิดมาเป็นสังขารร่างกายแล้ว	ย่อมมี

ความตายเป็นท่ีสุดจะได้เป็นเคร่ืองดับ	ความวิปโยคถึงผู ้ล่วงลับไปแล้วให้บรรเทาลง

และอีกอย่างหนึ่ง	การสวดพระอภิธรรม	นั้น	ถือกันว่า	 เหมือนอย่างสร้างพระอภิธรรม

ฉลองคุณมารดาตามพระพุทธ	 ประเพณี	 จึงนิยมสวดพระอภิธรรมกันมากกว่าสวด

อย่างอื่น (ที่เคยเห็น เวลา พระจะสวดจะต้องเคาะโลง บอกผู้ตายให้ฟังพระสวดด้วย)

การตั้งเครื่องบูชา
	 การตั้งเครื่องบูชา	สำาหรับอาบนำ้าศพและการทำาบุญปากหีบ	คือก่อนเอาศพลงหีบ

ต้องมีโต๊ะ	เครื่องห้า	จุดธูปเทียนบูชา	เทียน	๑	ดอก	อยู่ซ้ายมือ	พระ	ธูป	๑	ดอก	อยู่ขวามือ

พระ	(พระนั่ง)

	 ถ้าจะให้ “ศพบูชา”	 ฟังพระสวด	 พระเทศน์ให้เจ้าภาพจุดเอาธูปเทียน	 ไว้ข้างใน	

ดอกไม้ไว้ข้างนอก	 เวลาจุดต้องจุดเทียนก่อน	 เพราะเทยีนศกัดิส์งูกว่าธปู นีเ่ป็นธรรมเนยีม 

บางคนตั้งไม่ถูกไม่เข้าใจในธรรมเนียม

	 ถ้าเจ้าภาพ	“บูชาศพ”	ต้องตั้งโต๊ะอีกตัวหนึ่ง	อยู่ในระยะพอควรห่าง	ศพเล็กน้อย	

ดอกไม้อยู่ข้างใน	ธูปเทียนอยู่นอก	จุดธูปบูชาศพ

	 การทำาบุญศพ	ไม่นิยมสายสิญจน์	แต่มีภูษาโยงจากศพ (ผ้าทานโยงจากศพส�าหรบั

บังสุกุล)	มาวางไว้บนพานท่ีโต๊ะเคร่ืองห้า	 เวลาจะบังสุกุล	จึงค่อยคลี่ไปข้างหน้าพระ	

ไม่ต้องประเคน
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การทอดผ้า
	 การทอดผ้าบังสุกุลตามภูษาโยงนั้น	มีไตร	จีวร	สบง	ย่าม	และผ้าเช็ดหน้า	เป็นต้น	

การทอดผ้า	ต้องทอดตามขวาง	อย่าทอดยาว	ถ้าไม่มีพระท่านก็	จะจับภูษาโยงบังสุกุลเอง	

ภษูาโยงนี	้เขาถือกนัมาก	ห้ามข้ามเป็นอนัขาด	ถ้าข้าม	ถอืว่าเป็นการหม่ินหรอืสบประมาท

ผู้ตาย	ขาดคารวะ	ข้อนี้ควรระวังมาก

การถวายไทยธรรม
	 การที่เราเป็นทายาท	จะถวายกัปปิยภัณฑ์	อันเป็นเงินทองนั้น	ต้อง	เข้าใจวิธีถวาย

จึงจะเป็นผล	คือต้องใช้	“ใบปวารณา”	ถวายแทนปัจจัย	ไม่ควร	ถวายด้วยตัวเงินทอง

เซ่นศพ
	 ในระหว่าง	๓	วนั	นบัตัง้แต่วนัตาย	ต้องจัดหา	ข้าว	นำา้	ใส่สำารบัมาตัง้	ไว้ข้างโลงวนัละ	

๒	 เวลา	คือ	 เช้า	 และเย็น	 เป็นประจำาทุกวัน	 เป็นการเซ่นศพ	 เวลาจะเช่นให้เคาะ

ที่โลง	๓	ครั้ง	บอกศพให้รับประทานอาหาร	เช่น	ผู้ตายเป็น	บิดาก็บอกว่า	“พ่อกินข้าว” 

ฯลฯ	บอกดังนี้ทุกคราวไป

	 ต้ังอาหารที่เช่นราวชั่วโมงจึงยกกลับ	การเซ่นศพนี้ถือว่า	“สิ่งใดมีอยู่ ก็ย่อมคงอยู่

และจะมีอยู่ต่อไป”	ผู้ตายขณะที่ยังเป็น	 เคยกินอย่างใด	 เมื่อตายไปก็ต้องกินอย่างนั้น	

นี่เป็นคติไสยศาสตร์

น�าศพออกจากบ้าน
	 เมื่อจะยกศพจากเรือนนำาไปวัด	มีวิธีปฏิบัติ	ดังนี้	คือ	

 ก. ไม่หามศพลอดชื่อ

	 แต่ก่อนมาถือกันว่าเมื่อผู้ป่วยได้นอนอยู่ในห้องใด	ก็ตั้งศพบำาเพ็ญ	กุศลในห้องนั้น

ตลอดไป	ไม่ย้ายศพจากห้องท่ีตายไปไว้ท่ีห้องอื่น	 เหมือนอย่าง	ที่ทำากันในปัจจุบันนี้	และ

เม่ือจะยกออกจากห้องไปก็ไม่ยอม	ห้ามลอดชื่อไป	ออกอีกห้องหนึ่ง	บางบ้านที่เป็นเรือน

ฝากระดานลูกประกบถึงกับต้องเปิดฝาเรือน	ออกกระแบะหนึ่ง	 เพื่อยกศพออกทางนั้นมา

หาระเบียง	หามลงนอกชานแล้ว	ลงบันไดเรือนไป	ทั้งน้ีเห็นจะเป็นเพราะชื่อเรือนเตี้ย	

เกรงว่าเมื่อหามศพลอด	มาศีรษะผู้ยกหีบศพอาจจะไปโดนเอาชื่อเข้า	เขาจึงห้าม
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 ข. การชกัฟากสามส่ี ตหีม้อน�า้สามใบ	(เคยเห็น	๔	ใบ	ว่าเป็นธาต	ุดนิ,	นำา้,	ลม,ไฟ)

 เมือ่ยกศพออกจากเรือนต้องซกัฟากออก	๓	ซี	่ตหีม้อนำา้	๓	ใบ	ข้อนี	้เป็นปัญหาธรรม

	 ฟาก	๓	ซี่	ได้แก่	ภพสาม	คือ	กามภพ	๑	รูปภพ	๑	อรูปภพ	๑	หม้อนำ้า	๓	ใบนั้น	

ได้แก่	วัยทั้ง	๓	คือ	ประถมวัย	๑	มัชฌิมวัย	๑	ปัจฉิมวัย	๑

	 เหตดุ้วยสตัว์ทีเ่กดิมาแล้ว	จะต้องแตกทำาลายไปในวยัทัง้สามในวยัใด	วยัหนึง่จนได้	

จะยืนยงคงต่อไปหาได้ไม่

 ค. ประตูป่า

	 ก่อนเอาศพออกจากบ้าน	ต้องทำาประตูป่าคือ	เอากิ่งไม้	๒	กิ่ง	มาปักไว้	บนประตู

ที่จะนำาศพออก	ผูกปลายจดกัน	เมื่อได้ยกศพออกไปแล้วก็ถอนกิ่งไม้	ทิ้งเสีย

	 การทำาเช่นนี้	ก็เพื่อจะป้องกันไม่ให้ผีกลับมายังเรือนอีกได้	เพราะเมื่อ	ผีออกไปพ้น

ประตปู่าแล้ว	เขาถอนกิง่ไม้นัน้ท้ิงเสยี	เมือ่ผกีลับมาหาทีส่งัเกตไม่ได้	กห็ลงทางเลยไปทีอ่ืน่

 ง. ซัดข้าวสาร

	 ขณะที่ศพเคล่ือนออกจากบ้านต้องซัดข้าวสาร	บางทีก็ซัดเกลือด้วย	 เวลาชัดเสก

คาถาว่า	“คจฉ อมุมหิ พุทธปต” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตาย “ไปผุดไปเกิด”	จะได้ไม่มารบกวน

คนในบ้านอีกต่อไป

 จ. ไม้ขีดทางที่ไป

	 เห็นจะเป็นเครื่องหมายให้คนที่จะตามไปภายหลัง	 เป็นที่ได้สังเกตและ	 ตามไปหา

ที่ไว้ศพถูก	 (เป็นเรือ่งของสมยัโบราณเพราะสมัยก่อนทางคมนาคมไม่สะดวกเหมือนในสมัยนี)้

 ฉ. ห้ามไม่ให้หามศพ ข้ามนาข้ามสวน

	 การห้ามข้อนี้	คงไม่เกี่ยวกับลัทธิหรือศาสนาเลย	แต่ที่ห้ามนั้น	ก็คงโดย	ที่เจ้าของ

นาหรือสวน	รังเกียจในการท่ีจะนำาศพผ่านเข้าไปในเขตที่ดินของเขา	หรืออีกอย่างหนึ่ง

ก็เกรงว่าจะไปเหยียบต้นข้าว	และต้นไม้ของเขา	ครั้นนานๆ	เข้า	ผู้ที่ไม่ทราบความหมาย	

ก็เลยถือว่าเป็นประเพณีกันต่อๆ	มา	และเห็นว่า	ศพนั้นเป็นอัปมงคล	 เม่ือผ่านเข้าไปใน

ที่ดินของตนที่ดินนั้นจะพลอยเป็นอัปมงคลไปด้วย	
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 ช. โปรยข้าวตอก

	 เวลาหามศพไปตามทาง	 จัดให้มีคนโปรยข้าวตอกไปตลอดทาง	 ทั้งนี้	 เป็นปัญหา

ธรรมว่า	“ข้าวตอกไม่งอกได้ฉันใด ผู้ที่ตายไปแล้วก็ฉันนั้น”

	 อีกนัยหนึ่งกล่าวเป็นปัญหาธรรมว่า	 “ประตูป่าช้า ใครไปแล้วไม่ได้กลับ มาเห็น

ญาติมิตรอีกต่อไป ควรเป็นที่ปลงธรรมสังเวชยิ่งนัก”

เผาศพ
	 (ศพที่เด็กฟันนำ้านมไม่ขึ้น	เขาไม่เผา	เขาใช้ฝัง)

	 เมื่อนำาศพไปถึงวัดแล้ว	ก็เอาไปตั้งไว้บนศาลาก่อน	เพื่อเทศน์	และบังสุกุลเสียก่อน

เมื่อเสร็จแล้ว	จึงยกขึ้นสู่ที่เผา

	 ก่อนที่จะเผา	ต้องนำาหีบศพไปในที่กำาบัง	แล้วเปิดฝาโลงออก	และยก	ศพออกจาก

โลงวางบนผ้าขาว	 เอามีดตัดเชือกตราสัง	 และผ้าที่ห่อศพออกให้	 ศพนั้นนอนหงาย

แล้วเอาผ้าขาวที่รองนั้น	 พับปิดศพให้เรียบร้อยแล้วเอากิ่งไม้	มาวางบนศพ	พอรองผ้า

บังสุกุลแล้วจึงเอาผ้าบังสุกุลบนกิ่งไม้นั้นอีกที่หนึ่ง	 นิมนต์พระสงฆ์มาชักมหาบังสุกุล

เมื่อเสร็จแล้วจึงยกศพใส่ลงในโลงและให้ศพ	นั้นคว่ำาหน้าลง	ที่โลงนั้นจะต้องตัดพื้นก้นโลง	

ให้เป็นช่องสำาหรับไฟที่เผาจะได้	ลอดขึ้นไหม้ศพได้	 แล้วนำาโลงศพเวียนเชิงตะกอนจาก

ขวาไปซ้าย	 (คือเวียนซ้าย)	สามรอบ	ในเวลาที่เวียนศพนี้	 ผู้ที่เป็นลูกหลาน	สามี	ภรรยา

หรือว่าบริวารของ	ผู้ตายทั้งหมดจะต้องเดินตามศพเพื่อแสดงความเคารพ

	 ประเพณีท่ีถูกต้อง	 ให้พระถือสายสิญจน์เดินจูงศพไปข้างหน้า	 เดี๋ยวนี้เท่าที่เห็น

ทุกแห่งใช้พระนำาศพ	คือ	พระเดินข้างหน้าเฉยๆ	ซึ่งเป็นการไม่ถูก	พระที่จูงศพนี้ยิ่งได้

พระที่เป็นลูกหลานผู้ตาย	หรือพระที่ผู้ตายอุปการะยิ่งดี

	 เมือ่เวยีนครบสามรอบแล้ว	จงึนำาโลงข้ึนตัง้บนเชงิตะกอน	และผูเ้ป็น	เจ้าภาพจะต้อง

นำาเบี้ยทิ้งที่เชิงตะกอนให้	 “ตากลี	 ยายกลา”	 เป็นจำานวน	 ๓๓	 เบี้ย	 เดี๋ยวนี้หาเบี้ยไม่ได้

ก็ต้องใช้สตางค์แทนเบี้ย	จำานวนสตางค์ที่ทิ้งนั้นจะต้องเป็นจำานวนคี่

	 ต่อจากนั้น	 จึงต่อยมะพร้าวให้แตกเอานำ้าล้างหน้าศพ	 เสร็จแล้วจึง	 จุดไฟเผาศพ	

เชื้อเพลิงของใครก็ต้องจุดไฟเอาเอง	ห้ามไม่ให้ต่อกัน	เมื่อไฟได้ไหม้	เพขึ้นแล้ว	เอาผ้าขาว

ที่คลุมโลงนั้นโยนข้ามไฟ	 โยนข้ามไปข้ามมาให้ครบสาม	 ครั้งจึงหยุด	 และก่อนที่ผู้เผาศพ

จะกลับบ้าน	ต้องชักไฟออกเสียสามดุ้นก่อนแล้วจึงกลับได้
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	 เมื่อกลับถึงบ้านต้องล้างหน้าและอาบนำ้าด้วย

(การอาบนำ้า	ล้างหน้า	นี้มีความหมายทางเป็นสิริมงคล	เพราะในสวัสดิรักษา	ของสุนทรภู่	

ได้เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า	 “อนึ่งไปไหนได้พบอสภซาก อย่าออกปาก ทักทายร้ายนักหนา 

ให้สรงน�้าช�าระพระพักตรา ตามต�าราแก้กันอันตราย”	คนที่ไม่รู้จักคำาว่า	ศิริมงคลแล้ว

จะเห็นว่าเป็นของไม่จำาเป็น)

 อธิบายปัญหาธรรม

	 การที่เอามีดตัดเชือก	หรือด้ายที่ผูกศพออกนั้น	ได้แก่	ดวงปัญญาด้ายนั้น	 ได้แก	่

โลภ	โกรธ	หลง	ต้องตัดด้วยดวงปัญญาจึงจะขาดได้

	 ที่ว่า	 เอากิ่งไม้วางเสมอศพ	เพื่อที่จะไม่ให้ผ้าที่ทอดบังสุกุลเปื้อนศพ	ที่มีนำ้าเหลือง	

และการนิมนต์พระมาซักมหาบังสุกุลนั้น	ก็เพื่อให้ท่านมาปลง	กัมมัฏฐานและรับผ้านั้น

เป็นเครื่องไทยธรรม	จัดเป็นกุศลส่วนหนึ่ง

	 การควำ่าศพลง	ก็เพราะเมื่อเวลาศพถูกไฟ	จะได้ไม่ต้องงอตัวเข้ามาได้	ถ้าเผาในท่า

นอนหงาย	ศพนั้นมักงอเท้าสูงเชิดขึ้นได้

	 การเวียนเชิงตะกอนสามรอบนั้น	หมายความว่า	 เมื่อแรกเกิดมานั้นเป็น	 เด็กแล้ว

ถึงคราวเป็นหนุ่มสาว	แล้วก็แปรผันไปอีกจนถึงวัยชรา	อันได้แก่	อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา

	 การทิ้งเบี้ยลงที่เชิงตะกอนนั้น	เป็นการซื้อที่ให้ผู้ตายอยู่	มีเรื่องเล่ากัน	มาว่า	“เจ้า

ภาพงานศพรายหนึ่ง	 ไม่ได้ซ้ือท่ีให้ผีอยู่ในเวลาเผา	 เมื่อเผาเสร็จแล้ว	ผีไม่มีที่อยู่	 ก็เที่ยว

รบกวนหลอกหลอนชาวบ้านต่างๆ	ซื้อที่ให้ผีแล้วจึงไม่เที่ยว	หลอกหลอนต่อไปอีก

	 การท่ีเอานำ้ามะพร้าวล้างหน้าศพนั้น	 เป็นปัญหาธรรมว่า	 ส่ิงที่สะอาด	ย่อมล้าง

สิ่งโสโครก	คือ	กุศลธรรม	ย่อมล้างเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม	ฉะนั้น

	 การห้ามไม่ให้ต่อไฟกนันัน้	ท่านอธบิายว่าไฟนัน้เป็นของร้อน	ถ้าต่อกนั	กต็ดิเนอืงๆ	

สืบกันไป	 เหมือนคนผูกเวรกัน	 เวรย่อมไม่สิ้นสุดลงได้	การที่ท่าน	ไม่ให้ต่อไฟก็คือ	ชี้ทาง

แห่งการระงับเวรนั่นเอง

	 การเอาผ้าโยนข้ามไฟ	๓	ครั้ง	 แสดงถึงการข้ามของร้อน	มีราคะ	 โทสะ	 โมหะ	

เป็นมูล	ต้องข้ามด้วยธรรม	อันเป็นไปในทางบริสุทธ์ิ	 คือพระอริยมรรค	อริยะผล	และ

พระนิพพาน	เม่ือโยนข้าไฟครบ	๓	หนแล้ว	ก็โยนเผาไฟเสียหรือให้ทานไป	หรือถวายวัด	

เป็นผ้าเช็ดเท้าพระสงฆ์
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	 การชักไฟ	สามดุ้น	นั้น	คือแสดงว่า	ราคะ	โทสะ	โมหะ	เป็นของร้อน	เปรียบเหมือน

ไฟสามดุ้นเพื่อตัดราคะ	โทสะ	โมหะ	เป็นของต้องได้รับความสุข	คือ	ปราศจากเครื่องร้อน

ทั้งปวง

	 อนึ่ง	การชักไฟออก	๓	หุ้น	เป็นสัญญาณให้ผู้ไปเผากลับได้	-	การที่ว่า	มาถึงบ้านให้

ล้างหน้าและอาบนำ้านั้น	 เป็นการรักษาอนามัย	อย่างดี	แต่ถ้าจะยกขึ้นสู่ปัญหาธรรม	ก็คือ

ให้ล้างความชั่วด้วยความดีนั่นเอง

บวชหน้าไฟ
	 ยังมีประเพณีอีกอย่างหนึ่ง	คือลูกหลานของผู้ตาย	บวชเป็นเณร	หรือ	 เป็นพระใน

วันเผา	เรียกว่า	“บวชหน้าไฟ”	จะบวชช้านานกี่มากน้อยไม่จำากัด	ตามปกติมักเป็น	๓	วัน	

แต่ที่บวชตลอดชีวิตก็มี	เป็นการอุทิศกุศลแก่ผู้ตาย

การสวดหน้าไฟ
	 เวลาเผานมินต์พระสงฆ์มาสวดพระอภธิรรม	๔	รปู	อธบิายว่า	เพือ่ให้	เกดิมรณสัสต	ิ

คือ	นึกว่า	เกิดแล้วต้องตาย	เป็นธรรม	๑

วันเผา
	 การเผาศพ	ข้างขึ้นห้ามเผาวันคู่	 ข้างแรมห้ามเผาวันที่	 เพราะถือว่าเป็น	อัปมงคล	

เรียกว่า	ผีเผาคน	ต้องเป็นข้างขึ้นเผา	ข้างแรมเผาคู่	เรียกว่า	คนเผาผี

	 การนับข้างข้ึน	นบั	๑	ถึง	๑๕	การนับข้างแรม	นบั	๑๖	ถงึ	๓๐	เป็น	อนัว่าแรม	๑	คำา่	

เป็นเลข	๑๖	กลายเป็นวันคู่	แรม	๒	ค่ำา	เป็นเลข	๑๗	กลาย	เป็นวันที่	การเผาในวันคู่ของ

ข้างแรม	เท่ากับเป็นวันที่เหมือนกัน

	 เพื่อให้จำาง่าย	จึงพูดเสียว่า	“ข้างขึ้นเผา	ข้างแรมเผาคู่”	

 อธิบายปัญหาธรรม

	 ให้เผาแต่ในวันที่	ก็เพราะความตายเป็นของเฉพาะตัว	จะให้ผู้อื่นตาย	แทนไม่ได	้

ดังที่พูดกันว่า	มาคนเดียวไปคนเดียว	นอกจากนี้ยังห้ามเผา	วันศุกร์	วันพฤหัสบดี	และใน

วันพระ	 เพราะถือว่า	 วันศุกร์เป็นวันมงคล	 เป็นวันดี	 ซึ่ง	 ว่าสุขไม่ควรทำาให้เป็นทุกข	์

เป็นอัปมงคล	และถืออีกว่าเผาผีวันศุกร์ให้ทุกข์แก่ญาติ
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	 ทีจ่ริงเหน็จะเป็นเพราะ	สัปเหร่อเขาหยดุงานในวันศกุร์	ถ้าจะเผากค็ง	ไม่มีใครเผาให้	

วันพฤหัสบดีเป็นวันครูไม่ควรเผา	วันพระเป็นวันที่ต้องรักษาศีล	ถ้าเผาในวันนั้นเกรงว่า	

จะทำาให้สัตว์ที่อยู่ในศพหรืออยู่ตามที่เผาต้องเสียชีวิต

	 แต่เดีย๋วนี	้ไม่ค่อยถอืกนัเสยีแล้ว	ถอืว่าเผาวันไหนกไ็ด้ทัง้นัน้	ขอให้	สะดวกกแ็ล้วกัน

เดินสามหาบ
	 เมื่อได้เผาศพเสร็จแล้ว	 ในวันรุ่งขึ้น	 เวลาเช้า	ก็จัดเครื่องสามหาบไปยัง	ที่เผาศพ	

ของสามหาบนั้นก็เป็นเครื่องถวายพระ	นั่นเอง	มีหม้อข้าว	เชิงกราน	พริก	กระเทียม	ฯลฯ	

อยู่ในสาแหรกข้างหนึ่ง	และในสาแหรกอีกข้างหนึ่ง	ก็มี	ของคาวหวาน	และจัดอย่างนี	้

เหมือนกันทั้งสามหาบ	และจัดให้บุตร	หลาน	หรือญาติ	๓	คน	เป็นผู้หาบ	หาบคนละหาบ	

เดินเวียนกองฟอน	คนละ	๓	ครั้งแล้วจึงนำาหาบสามหาบนั้นไปถวายพระ

	 การท่ีทำาอย่างนีเ้ป็นปัญหาธรรมว่า	สตัว์โลกต้องเวียนเกดิเวียนตายอยูใ่น	ภพทัง้สาม	

การที่เรียกกันนั้น	แสดงว่า	จงตามมาในทางบุญกุศลเถิด

แปรรูป
	 การแปรรูปนั้น	 ครั้งแรกทำารูปกองกระดูกนั้นให้เป็นรูปคนนอนหงาย	 หันศีรษะไป

ทางทิศตะวนัตก	สมมติุว่าตาย	แล้วจึงนมินต์พระมารกับังสกุลุตาย	เสรจ็แล้วกล็บรูปเดมิเสยี	

ทำารูปขึ้นใหม่ให้เป็นรูปคน	 หันศีรษะไปทางทิศตะวันออก	 สมมุติว่าเกิด	 ตอนนี้บางราย

เจ้าภาพ	เอาแก้วแหวนเงินทองโปรยลงบนกอง	กระดกู	แล้วประพรมด้วยของหอมอีกทีห่นึง่	

แล้วจึงนิมนต์พระมารักบังสุกุลเป็น

เก็บอัฐิ
	 เมื่อเสร็จจากการบังสุกุลแล้ว	ก็เก็บกระดูกไปไว้สักการบูชาบ้าง	 ไปบรรจุ	 ไว้ใน

พระเจดีย์บ้าง	ตามแต่ความปรารถนา	เพื่อบุตรธิดา	หรือวงศ์ญาติ	ระลึกถึง	ก็จะได้ไปยังที่

นั้นๆ	เพื่อได้กระทำาบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ตามความ	กตัญญูกตเวที	ที่นิยมกระทำา

สืบๆ	มา	(โปรดดูในเรื่องพิธีการบรรจุอัฐิตอนต่อไป)

ท�าบุญให้ผู้ตาย
	 เมื่อจัดการเกี่ยวกับศพเรียบร้อยแล้ว	ต่อจากนั้น	ก็ทำาบุญ	๗	วัน	๕๐	วัน	๑๐๐	วัน	

เรียกว่า	“บ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุสรณ์”	คือทำาบุญแผ่กุศลไปให้ผู้ตาย
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	 บางครั้งก็ทำาบุญตรงกับวันครบรอบปีของผู้ตายเป็นประจำาทุกปี	หรือ	ทำาบุญ

กระดูกในวันสงกรานต์	เป็นต้น	ทั้งนี้	ไม่ใช่เรื่องตายตัว	สุดแต่ความสะดวก	ของเจ้าภาพ

	 วิธีทำานั้น	 จะทำาเพียงสังฆทานก็ได้	 หรือสวดมนต์เย็น	 ฉันเข้ามีเทศน์แล้วบังสุกุล

เท่าอายุผู้ตายก็ได้	การสวดมนต์เกี่ยวกับทำาบุญให้ผู้ตายไม่ต้องมี	ด้ายสายสิญจน์และหม้อ

นำ้ามนต์	 การวงด้ายสายสิญจน์	 เขาใช้สำาหรับงานมงคล	 เท่านั้น	 แต่ถ้าจะทำาบุญเกี่ยวกับ

ผู้ตายและการมงคลในเวลาเดียวกันก็มีสายสิญจน์	และหม้อนำ้ามนต์ได้	เช่น	ทำาบุญ	๗	วัน,	

๕๐	วัน,	๑๐๐	วัน

	 ศพที่เผาแล้ว	และเอากระดูกมาทำาบุญ	และทำาบุญบ้านด้วย	เช่นนี้ก็วง	สายสิญจน์

และตั้งหม้อนำ้าได้	 แต่ไม่ควรเอาสายสิญจน์ไปวงกับที่ใส่	 จะเอาสาย	 สิญจน์วงกับกระดูก	

ต่อเมื่อถึงเวลาจะบังสุกุลอีกชั้นหนึ่ง

	 การบังสุกุลนั้น	คือ	พระว่า “อนิจจาวตสงขารา	จนถึง เตส�วูปสโมสุโข”

	 เป็นบทปลงสังขารของพระ	ให้เห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้ว	ก็เสื่อมและ

ดับในที่สุด	 จะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อร่างกายสงบ	 คือ	 ไม่มีเกิด	 ไม่มี	 ดับ	 นี่เป็นข้อความ

บทบังสุกุล

	 แปลว่า	ผ้าท่ีเปื้อนฝุ่นละออง	หรือที่เขาห่อซากศพ	 เป็นเรื่องของพระที่จะต้อง

ไปเที่ยวพิจารณาหาตามซากศพแล้วนำามาซักฟอกเป็นผ้านุ่งห่ม

	 สมัยนี้พระไม่ต้องลำาบากถึงอย่างนั้น	 เพราะมีผู้ศรัทธานำาผ้าที่สะอาดมาวางไว้	

ที่ข้างศพ	หรือวางไว้กับภูษาโยง	และพระก็จะพิจารณาเอาผ้าที่วางไว้	 เรียกว่า	ผ้าบังสุกุล	

พระที่ไปพิจารณาผ้านั้น	เรียกว่า	พระชักผ้าบังสุกุล	ซึ่งเรียก	กันติดมาจนบัดนี้

	 การทำาบุญให้ผู้ตายนี้	ตามตำานานว่า	มีมาแต่ครั้งพุทธกาล	 เมื่อสมเด็จ	 -	พระผู้มี

พระภาคเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ	 เสด็จไปเมืองราชคฤห์	พระเจ้าพิมพิสารถวายทานแก่พระสงฆ์

มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน	วันแรกไม่ได้อุทิศผลให้แก่ใครๆ	พระประยูรญาติที่วายชนม์

ไปแล้ว	เมื่อไม่ได้รับผลก็พากันมาสำาแดงกาย	ร้องทุกข์	ในเวลากลางคืน

	 วันที่สอง	พระเจ้าพิมพิสารถวายอีก	ทรงอุทิศผลทานให้แก่ผู ้ที่ล่วงลับไปแล้ว	

พวกเหล่านั้นก็มาปรากฏให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นว่า	ได้รับผลพ้นจาก	ความลำาบากแล้ว

	 มีเรื่องเป็นมาอย่างนี้	จึงเป็นประเพณีทำาบุญให้ผู้ตายตลอดมาจนบัดนี้

	 อกีเรือ่งหนึง่	ปรากฏในคัมภีร์พระธรรมบทว่าลกูสาวเศรษฐีคนหนึง่	หนตีามผูช้ายไป	

พอเข้าใจว่าลูกสาวตาย	จึงทำาบุญอุทิศไปให้	เป็นประเพณี	เนื่องอย่างนี้
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เรื่องพิธีการบรรจุอัฐิ (บรรจุกระดูก)
	 ควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีฐานะการเงินดีทั้งหลาย	ที่ควรจะได้ระลึก	หรือพิจารณา

ดูว่า	 หากตัวของท่านเองเป็นอะไรลงไปแล้ว	 ลูกหลานที่อยู่ภายหลัง	 จะต้องพากันลำาบาก	

เดือดร้อนในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของท่าน	เกี่ยวด้วยเรื่อง	อะไรบ้าง

	 เรื่องที่ควรจะดำาเนินการไว้เสียตั้งแต่เมื่อที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น	ควรจะเป็น	เรื่อง

	 ๑.	การดำาเนินการในเรื่องการจัดการศพของตนเอง

	 ๒.	การดำาเนินการในเรื่องการเก็บอัฐิ	หรือที่เรียกว่า	เก็บกระดูกของ	ผู้ตายเอาไว้

เพื่อสักการบูชา

	 สำาหรับข้อ	๑.	นั้น	จะไม่ขอกล่าว	เพราะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันนี้ก็ได้	มีการยอมรับ

และเห็นด้วย	และได้ดำาเนินการจัดทำากันเป็นประจำาอยู่แล้ว	เช่น	การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

การฌาปนกิจ	การประกันชีวิต	ฯลฯ	เป็นต้น	และทั้ง	ก็ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน

อะไรนัก	และใครจะจัดอย่างไร	ก็เป็นเรื่อง	แล้วแต่ศรัทธาของผู้กระทำา	หรือเป็นความ

ประสงค์ของผู้ตาย	สั่งให้จัดทำา	อย่างนั้นๆ	แต่ก็มีข้อควรคำานึงไว้บ้างว่า	“ไม่ควรต�าน�้า

พริกละลายแม่น�้า”	เพราะผู้ตายนั้นก็ได้ตายไปแล้ว	ถึงจะทำาอย่างไรๆ	ก็แค่นั้น	ส่วนผู้ที่มี

ชีวิตอยู่น่ันซิจะต้องดำารงชีวิตอยู่	และดำาเนินชีวิตต่อสู้กันต่อไปอีกอย่างไม่รู้จบ	ซึ่งก็ไม่รู้ได	้

ว่าจะเป็นเวลาช้านานเพียงไร	ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะเรื่องในข้อ	๒	เท่านั้น	เพราะเป็นพิธี

สลับซับซ้อนมาก	ซึ่งมีน้อยคนจะเข้าใจและทำาให้ถูกต้องได้

	 เป็นธรรมเนียมหรือประเพณีของชาวไทยมาแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว	 ที่ว่าเมื่อพ่อ

แม่	 ปู่ย่า	 ตายาย	 ตายลง	 พวกลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่	 ก็จะต้อง	 ดำาเนินการจัดทำาในเรื่อง	

“การจัดการศพ”	 และการที่จัดการทำาศพนี้	 จะ	 ดำาเนินการจัดเป็นกี่ขั้นกี่ตอนก็แล้วแต่

ศรัทธา	 หรือกำาลังเงินของผู้ที่จัดทำานั้น	 และเมื่อจบพิธีคือได้ฌาปนกิจสำาเร็จไปเรียบร้อย

แล้ว	 ก็จะมีการเก็บอัฐิหรือ	 เก็บกระดูกนั้น	 เอาไว้กราบไหว้บูชากันต่อไป	 คล้ายกับว่า	

ตวัผูต้ายนัน้ยงัม	ีชวีติอยูต่ามเดิม	และเม่ือถึงเวลาทีจ่ะมีการทำาบุญกันตามประเพณ	ีกน็ำาเอา	

โกศที่เก็บกระดูกนั้นอกมาประกอบในพิธีการทำาบุญนั้นด้วย

	 ข้าพเจ้าได้เคยเห็น	 มีบางบ้านเก็บกระดูกผู้ตายไว้ตั้งหลายโกศ	 โดยที่ผู้เก็บนั้น

ก็ไม่รู้ว่าในโกศเหล่านั้น	 เป็นกระดูกของผู้ตายคือใครบ้าง	 เพราะผู้ใหญ่	 ไม่ได้บอก	 หรือ

จารกึช่ือไว้ให้ทราบเลย	จะจำาได้เป็นเพียงโกศเท่าน้ัน	และบางท	ีกเ็อากระดาษเขยีนชือ่ใส่ไว้	

นานเข้าก็ผุเปื่อยพังไป	 ครั้นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเป็น	 ชื่อใคร	 และคงเก็บรักษากันมาตั้งหลาย
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ชั่วคน	บางคนก็จำาได้ว่าโกศนั้นเป็นของคนนั้น	ครั้นพอผู้นั้นตายลง	ลูกหลานรุ่นหลังก็เลย

ไม่รู้ว่าโกศเหล่านั้นเป็นกระดูกของใครบ้าง	 บางทีโกศตั้งไว้เรียงกันบนทิ้งหรือที่เก็บ	 เกิดมี

ตวัสตัว์วิง่โดนตกลงมา	กระดกูเกล่ือนกระจาย	กเ็ก็บกนัเข้าไว้อกี	 แต่จะถกูต้องหรอืมีปนกนั

ผู้เก็บก็ไม่รู ้ได้	 แล้วก็รักษากันต่อไปอีก	 เพราะไม่ทราบว่าจะทำาอย่างไร	 ยิ่งลูกหลาน

ที่ยากจนก็เลยไม่มีทางที่จะปฏิบัติให้ดีสมกับความตั้งใจได้	จึงเป็นที่	รู้สึกว่าน่าเสียดายที่ว่า

คนผู้นั้นเกิดมาไม่ได้ทำาความดีอะไรให้เป็นประโยชน์แก่	ตนเองเลย

	 ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า	บรรดาท่านท่ีมีทุนทรัพย์ทั้งหลายน่าจะได้คำานึง	ถึงเรื่องใน

อนาคตของตัวท่านเองไว้บ้างว่า	หากตัวเรานี้เกิดเป็นอะไรลงไป	ลูกหลานที่อยู่ภายหลัง

จะเดือดร้อนอย่างไร	ยิ่งมีลูกหลานมากก็ยิ่งทำาความยุ่งยากมาก	 เพราะคนไม่เหมือนกัน	

คนนั้นก็คิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้	ลงสุดท้าย	มักจะตกหนักอยู่กับลูกหลาน	คนที่มีความ

ซื่อสัตย์กตัญญและจงรักภักดีเฉพาะ	อย่างยิ่ง	คือ	คนที่มีปัญญาด้อยกว่าเขาที่ต้องคอย

ดูแลรักษากระดูกเราต่อไป	ยิ่งลูกหลานที่จนทุนทรัพย์	ก็ไม่มีปัญญาที่จะก่อสร้างเจดีย์หรือ

วัตถุถาวรอะไร	เพื่อบรรจุกระดูกเราได้	บางท่านก็คิดแต่เรื่องการบุญ	เช่น	การสร้างโบสถ์	

สร้างกุฏิ	 วิหาร	 โรงพยาบาล	หรือไม่ก็นำาเงินมอบให้ทางวัด	 เพื่อทำาบุญต่างๆ	หรือมอบ

โรงพยาบาล	ฯลฯ	ซึ่งประโยชน์เหล่านี้ในบั้นปลายของชีวิตก็ไม่มีอะไร	เป็นเครื่องตอบแทน	

เพราะการทำาบุญทำากุศลนั้นผลจะส่งตอบแทน	ก็ต่อเม่ือ	 เป็นอีกชิตหน่ึงภายในภายหน้า

ไม่ใช่ชาตินี้	 แต่ส่วนความจำาเป็นของตัวท่ีจะต้อง	จัดทำาด้วยความจำาเป็นนั้นกลับไม่คิด	

ทำาให้ลูกหลานภายหลังต้องพลอยลำาบาก	ไปด้วย

	 การสร้างเจดีย์หรือสถูปอันเป็นวัตถุถาวรสำาหรับเก็บอัฐินี้	 ควรจัดสร้าง	 ให้เป็น

เจดย์ีใหญ่สกัหน่อย	เพือ่ให้สามารถเกบ็กระดกูสำาหรบัคนในสกลุเดยีวกนัได้ทัง้หมดรวมทัง้

ในอนาคตและปัจจุบัน	 (คนสกุลอื่นไม่ควรนำามาบรรจุรวม	กันแล้วจารึกไว้ที่เจดีย์นั้นว่า	

“ตระกูล...”	และพึงสำาเหนียต่อไปอีกด้วยว่าถ้า	จะสร้างเจดีย์ใกล้โบสถ์แล้ว	 ไม่ควรจัด

สร้างให้อยู่ทางทิศเหนือของโบสถ์	 เพราะอะไรๆ	ก็ตามจะอยู่เหนือโบสถ์ไม่ได้	จะอยู่ทาง

ทิศใดๆ	ก็ได้แล้วแต่สถานที่จะ	อำานวย	แต่อย่าให้อยู่ทางทิศเหนือของโบสถ์แล้วกัน	เพราะ	

“กระดูกจะอยู่ไม่เป็นสุข”	 และในเจดีย์นั้นจะต้องบรรจุพระพุทธรูปไว้ด้วย (ที่ดีก็คือ

พระพุทธรูปปางประจ�าวันของผู้ตายนั่นเอง)	 เพราะการสร้างเจดีย์ในวัดนั้นมีหลักว่า	

เม่ือพระสงฆ์ท่านเดินผ่านทางวัด	ท่านจะต้องไหว้เสมาและเจดีย์ฉะนั้น	 เม่ือในเจดีย์ไม่มี

พระพทุธรปู	พระท่านกต้็องไหว้กระดกูทำาให้เกดิเป็นบาปแก่กระดกูผู้ตายและผู้สร้างก็บาปด้วย
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	 พิธีการสร้างเจดีย์	หรือสถูปนั้นไม่มีอะไรมาก	จะสร้างวันใดก็ได้แล้วแต่	จะสะดวก

และควรจะสร้างที่บรรจุไว้	๔	ทิศ	คือ	ทิศเหนือสำาหรับ	บรรจุกระดูก	ผู้ใหญ่ของผู้สร้างนั้น	

เช่น	บิดา	มารดา	ปู่ย่า	ตายาย	ทวด	ฯลฯ	แล้วเวียนลงมา	ทางทิศตะวันตกก็ไว้สำาหรับ

บรรจุกระดูกญาติ	 เช่น	พี่	ป้า	น้า	อา	ของตน	ทิศใต้	นั้นสำาหรับบรรจุกระดูกของตนเอง

และภรรยา	ตลอดจนพี่หรือน้อง	ซึ่งมีศักดิ์	 เป็นลูกเช่นเดียวกัน	ส่วนทิศตะวันออกนั้นไว้

สำาหรับบรรจุกระดูกลูกหลานของ	ตนเองต่อไป	 (เกรงท่านผู้อื่นจะติเตียนได้ จึงขอกล่าว

ชี้แจง เงื่อนง�าตรงนี้สักหน่อย คือ ค�าว่าเป็นที่เก็บกระดูกลูกหลานนั้น หมายถึงว่า ผู้สร้าง

ไม่มีหน้าที่เก็บกระดูก ลูกหลาน เพียงแต่หาที่ไว้ให้ลูกหลานเก็บกระดูกของตนเองเท่านั้น 

และก็เป็น เรื่องของลูกหลานที่จะหาที่เก็บกระดูกของตน คือ ท�าเผื่อไว้ให้เท่านั้นเอง 

เขาจะ บรรจุหรือไม่บรรจุก็เป็นเรื่องของเขา)

	 เวลาบรรจุให้วางโกศกระดูกของผัวเมียไว้คู่กัน	คือ	โกศกระดูกผู้ชาย	(สามี)	ให้ตั้ง

ไว้ทางขวามือของโกศกระดูกผู้หญิง	 (ภรรยา)	 ไม่ควรจะบรรจุเลอะเทอะ	สำาหรับผู้ที่มี

พี่น้องมาก	ก็ให้วางไว้ในทางลึก	เช่น	โกศของพี่ก็อยู่	ข้างหน้า	ส่วนโกศของน้องต่อไปก็วาง

ข้างหลังโกศพเป็นลำาดับไป	และคงวาง	ขวา-ซ้าย	เช่นเดียวกัน

	 ก่อนทีจ่ะวางโกศกระดกูลงในเจดีย์	 เขาให้ใช้ทรายเกลีย่เสียก่อนเพือ่	 ให้กระดกูเยน็	

แต่ห้ามใช้มอืเกล่ีย	ให้ใช้ไม้เกล่ีย	ดใูห้ทราบหนาและเรยีบพอ	สมควร	และก่อนทีจ่ะบรรจนุัน้	

เขาต้องหาเวลาฤกษ์ให้	“ลคันาจร”	เข้าอยูใ่นราศี	ธาตนุำา้	เพือ่ให้กระดกูเยน็	เช่นเดยีวกนัด้วย

พิธีบรรจุ (พิธีทางศาสนา)
	 พิธีบรรจุอัฐิ 	 (บรรจุกระดูก)	 เขาถือว ่าเป ็นงานมงคลไปเสียแล ้ว	 จึงไม ่มี 

“ทางเศร้าโศก”	 อีกเลย	ก่อนอ่ืน	การแต่งกาย	กแ็ต่งตามปกติ	แต่งผ้าสใีดๆ	กไ็ด้ตามสบาย	

ไม่มีการไว้ทุกข์สำาหรับผู้ชายทั้งดการใส่แขนทุกข์	 หากจะมีการ	 ตั้งโกศกระดูกก่อนวัน

บรรจุ	 ๑	 คืน	 ก็กระทำากันอย่างธรรมดา	 ไม่มีการสวด	 อภิธรรม	 หากว่าจะมีเครื่องมโหรี	

ปี่พาทย์	 เพลงต่างๆ	ที่ใช้บรรเลง	 ให้ใช้เพลง	ที่เป็นมงคล	ห้ามใช้เพลงที่เกี่ยวกับงานศพ	

เช่น	 เพลงนางหงส์	 เพลงแขกโอด	แขกลพบุรี	 พระยาโศก	ฯลฯ	 เพราะถือว่างานนี้

เป็นงานมงคล
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	 ในวันบรรจุ	ถ้าฤกษ์มีในตอนบ่าย	ตอนเช้าก็ควรได้ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์

ในวัดนั้น	และพระที่นิมนต์มานั่งแจงด้วย	(หากพระในวัดนั้นมีจำานวนไม่พอ)	จะถวายเป็น

ภัตตาหารในตอนเช้าหรือในตอนเพลก็แล้วแต่ความสะดวก	ของเจ้าภาพผู ้จัดงาน

และเมื่อถวายภัตตาหารแล้วก็ควรจะมีเทศน์สัก	๑	กัณฐ์	(ควรจะเป็นเทศน์แจง เพราะศพ

ผูใ้หญ่เขานยิมเทศน์แจงไม่ควรเทศน์อานสิงส์)	จบแล้วกบั็งสกุุลให้	และไม่ต้องสวดมาตกิาอกี	

เพราะพระสวดบทสวดแจงนั้นเป็นบทสูงกว่าบทมาติกาอยู่แล้ว	 เป็นการเปลืองเครื่อง

ไทยธรรมอีกเปล่าๆ	ทั้งเป็น	การสวดซำ้ากันด้วย	 เม่ือจบแล้ว	ก่อนถึงเวลาบรรจุเล็กน้อย	

จะมีการทอดผ้าไตร	สัก	๑	 ไตร	 (ใช้ไตรโยนก็ได้)	ด้วยก็เป็นการสมควร	แล้วต่อจากนี้

พอใกล้เวลา	จะถึงเวลาบรรจุ	ก็เตรียมการพิธีบริเวณใกล้เจดีย์นั้น	 คือ	ตั้งโต๊ะหมู่เพื่อว่า

เม่ือนำาโกศกระดูกมา	จะได้มีที่ตั้งและขาตั้งรูปถ่าย	ฯลฯ	 เสียให้เรียบร้อย	พอนำาโกศ	

กระดูกมาถึงก็ตั้งและวางของต่างๆ	ลงได้เรียบร้อยดี	ตลอดจนจัดที่ๆ	พระจะ	นั่งสวดด้วย	

และควรจะนิมนต์พระสวดตอนบรรจุนี้สัก	๕	รูปเป็นดี

	 เมื่อใกล้จะถึงเวลาบรรจุซักเล็กน้อย	ก็ให้นำาโกศออกจากที่ตั้งเดิม	คือ	เมื่อตอนทำา

พิธีทำาบุญนั้นไปยังเจดีย์ที่จะบรรจุ	โดยมีลำาดับขบวน	ดังนี้

	 ๑.	กระถางธูปนำาหน้า

	 ๒.	รูปถ่าย	(ถ้าไม่มีก็ไม่ต้อง)

	 ๓.	โกศกระดูก

	 ๔.	ผู้ติดตาม	ฯลฯ

	 ลำาดับที่	๑.	๒.	๓.	ควรจะเป็นบุตร	ภรรยา	ญาติสนิทของผู้ตาย	 เป็นผู้ถือเวลา

เชิญโกศออกเดินทาง	ปี่พาทย์หรือเครื่องมโหรีหรือแตรวงทำาเพลง	มหาฤกษ์

	 พอได้เวลาบรรจุ	 ก็ประเคนสายสิญจน์แก่พระสงฆ์องค์ต้นนั้น	พระก็จะสวด

บทปฏิจจสมุปบาท	(อวิชชา)	ก่อน	แล้วต่อด้วยบทมหาปัฏฐาน	(เหตุปัจฺจโย)

	 พอพระขึ้น	“เหตุปัจฺจโย”	ก็ยกโกศทั้งหมด	(มีเท่าใดก็ยกเท่านั้น)	เข้าบรรจุพร้อม

ทั้งสายสญิจน์ซึง่ล้อมอยูแ่ล้ว	(ถ้าเป็นการบรรจหุลายช่อง	กย็ก	เข้าบรรจตุามลำาดบั	และล้อม

สายสิญจน์นั้นทุกช่อง)	 และเด็ดสายสิญจน์เลย	 ทั้งๆ	 ที่พระยังสวดไม่จบอยู่นั้น	 เวลาเด็ด

สายสิญจน์ควรจะมีเพื่อให้ปลายสายสิญจน์โผล่ออกมาพอสมควร	 ให้ผูกต่อได้เมื่อเวลาปิด

เจดย์ีแล้ว	เพราะว่าวนั	ข้างหน้า	ถ้าจะทำาบญุอะไรกต็ามเม่ือจะใช้สายสญิจน์ก็จะได้ต่อกนัได้

	 เวลาบรรจุนี้	ปี่พาทย์	หรือแตรวง	ทำาเพลง	พระยาโศก	จบพิธีเพียงเท่านี้



คู่มือประกอบการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำาในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช 67

ภำคผนวก
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๑.	บทกรำบพระรัตนตรัย
 อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา,  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อภิวาเทมิ  (กราบ)

 สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  ธัมมัง  นะมัสสามิ  (กราบ)

 สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สังฆัง  นะมามิ  (กราบ)

๒.	ค�ำนมัสกำรพระรัตนตรัย	(แบบภำคใต้)
 (น�ำว่ำ) อะระหัง...(รับพร้อมกัน) สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผู้มีพระเจ้า 

เป็นพระอรหนัต์, บรสิทุธิห์มดจดจากกเิลสเครือ่งเศร้าหมองทัง้หลาย, ได้ตรัสรูถ้กูถ้วนดแีล้ว,  

อิเมหิ สักกาเรหิ, ตัง ภะคะวันตัง อภิปูชะยามิ, ข้าพเจ้าบูชา, ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น,  

ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ (กราบ)

 (น�ำว่ำ) สะหวากขาโต...(รับพร้อมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมคือศาสนา,  

อันพระผู ้มีพระภาคเจ้า, แสดงไว้ดีแล้ว, อิเมหิ สักกาเรหิ, ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามิ,  

ข้าพเจ้าบูชา, ซึ่งพระธรรมเจ้านั้น, ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ (กราบ)

 (น�ำว่ำ)  สุปะฏิปันโน...(รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, หมู่พระสงฆ์ 

ผู้เชื่อฟัง, ของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว, อิเมหิ สักกาเรหิ, ตัง สังฆัง อภิปูชะยามิ,   

ข้าพเจ้าบูชา, ซึ่งหมู่พระสงฆะเจ้านั้น, ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้  (กราบ)

๓.	ค�ำอำรำธนำศีล	๕
 มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ  

ยาจามะ

 ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ  

สีลานิ ยาจามะ

 ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ  

สีลานิ ยาจามะ

๔.	ค�ำสมำทำนศีล	๕
 นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (นะโม 3 จบ)

 พุทธัง สะระณัง   คัจฉามิ

 ธัมมัง สะระณัง   คัจฉามิ
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 สังฆัง สะระณัง   คัจฉามิ

 ทุติยัมปิ   พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ

 ทุติยัมปิ   ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ

 ทุติยัมปิ   สังฆัง   สะระณัง   คัจฉามิ

 ตะติยัมปิ   พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ

 ตะติยัมปิ   ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ

 ตะติยัมปิ   สังฆัง   สะระณัง   คัจฉามิ

 ปาณาติปาตา   เวระมณี   สิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ

 อทินนาทานา   เวระมณี   สิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ

 กาเมสุมิจฉาจารา   เวระมณี   สิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ

 มุสาวาทา   เวระมณี   สิกขาปะทัง   สะมาทิยามิ

 สุรา  เมระยะ  มัชชะ  ปะมาทัฏฐานา  เวระมณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ

 (อิมานิ   ปัญจะ   สิกขาปทานิ   สะมาทิยามิ)

๕.	ค�ำอำรำธนำธรรม
 พ๎รัห๎มา   จะ   โลกาธิปะตี   สะหัมปะติ,

 กัตอัญชะลี   อันธิวะรัง   อะยาจะถะ,

 สันตีธะ   สัตตาปปะระชักขะชาติกา,

 เทเสตุ   ธัมมัง   อะนุกัมปิมัง   ปะชัง ฯ

๖.	ค�ำอำรำธนำพระปริตร
 วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ   

มังคะลัง

 วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ   

มังคะลัง 

 วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะ ปริตรตัง พรูถะ  

มังคะลัง

 (ขอพระสงฆ์ท้ังหลาย จงสวดพระปริตรอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติ  
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เพื่อความส�าเร็จในสมบัติท้ังปวง และเพ่ือให้ทุกข์ทั้งปวงพินาศไป เพ่ือให้ภัยทั้งปวง 

พินาศไป เพื่อให้โรคทั้งปวงพินาศไป)

๗.	ค�ำถวำยสังฆทำน
 “อิมานิ  มะยัง  ภันเต,  ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ,  

สาธุโน  ภันเต,  ภิกขุ สังโฆ  อิมานิ,  ภัตตานิ,  สะปะริวารนิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,  

ทีฆะรัตตัง หิตายะ,  สุขายะ”

 ค�ำแปล

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งภัตตาหาร,

กับของที่เป็นบริวาร, ทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,

ซึ่งภัตตาหาร, กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ

๘.	ค�ำถวำยสังฆทำน	(มะตะกะภัตต์	=	ภัตรเพื่อผู้ตำย)
 อ ิมาน ิ มะยงั  ภนัเต, มะตะกะภตัตานิ,  สะปริวาราน,ิ  ภกิขฺสัุงฆสัสะ,  โอโณชะยามะ,  

สาธุ โน ภันเต, ภิกฺขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะกะภัตตานิ, สะปริวารานิ, ปฏิคคัณหาตุ,  

อัมหากัญเจวะ,  มาตาปิตุ  อาทีนัญจะ  ญาตะกานัง, กาละกะตานัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ, 

สุขายะฯ

 ค�ำแปล 

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายซึ่งมะตะกะภัตตาหาร,  

กับทั้งบริวาร เหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งมะตะกะภัตตาหาร,   

กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้า 

ทั้งหลายด้วย, แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย, มีมารดาบิดา เป็นต้น และอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ 

ไปแล้ว  มีนาย…(เอ่ยชื่อ-นามสกุลผู้ตาย)  เป็นต้นด้วย  ตลอดกาลนานเทอญฯ

๙.	ค�ำกล่ำวถวำยทำน	(จตุปัจจัย)
 นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (นะโม ๓ จบ)

 สุทินนัง,  วะตะ  เม  ทานัง,  อาสะวักขะยาวะหัง,  นิพพานะปัจจะโย โหตุ 

 อะนาคะเต  กาเล
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 ค�ำแปล 

 ข้าแต่พระสงฆ์ผูเ้จรญิ,  ข้าพเจ้าทัง้หลาย,  ขอน้อมถวาย  กปัปิยภณัฑ์,  เพือ่ใช้แทน 

ปัจจัยสี่,  แด่พระภิกษุสงฆ์,  เพื่อท�าบุญอุทิศ  แด่ดวงวิญญาณ, ของ.................................. 

ผู้ล่วงลับไปแล้ว,  หากพระคุณเจ้า  มีความประสงค์จะพิจารณา,  แลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด,   

ที่สมควรแก่สมณบริโภคแล้ว, ขอได้โปรดพิจารณา,  ตามที่เห็นสมควรนั้นเทอญฯ

๑๐.	ค�ำกรวดน�้ำ
 ค�ำกรวดน�้ำปรำรถนำผลส่วนตัว	(อย่ำงย่อ)

 อิทัง  เม  กะตัง  ปุญญัง,  นิพพานะปัจจะโย  โหตุ,

 อะนาคะเต  กาเล

 ค�ำกรวดน�้ำอุทิศให้ญำติ	(อย่ำงย่อ)

 อิทัง  โน  ญาตีนัง  โหตุ,  สุขิตา  โหนตุ  ญาตะโย

๑๑.	ค�ำถวำยข้ำวพระพุทธ
 อิมัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง, สาลีนัง, โภชะนัง, อุทะกังวะรัง, พุทธัสสะ ปูเชมิ

๑๒.	ค�ำลำข้ำวพระพุทธ
 เสสัง  มังคะลัง  ยาจามิ

๑๓.	ค�ำกล่ำวอำรำธนำกรวดน�้ำ
 อุกาสะ  อุทิสโสทะกัง  วะรัง  สะธัมมะเทสะนัง  ยาจามะ

๑๔.	ค�ำปฏิญำณตน	๕	ข้อ
 ข้าขอตั้งสัตย์ ต่อพระไตรรัตน์ เลิศด้วยความดี ทั้งสามประการ ปานแก้วมณี  

ด้วยความจริงนี้ เป็นที่พึ่งใจ

 หนึ่ง ขอวิรัติ งดเว ้นฆ่าสัตว ์ ทั้งเล็กและใหญ่ มีจิตเมตตา ปราณีทั่วไป  

ไม่เบียดเบียนใคร มีใจกรุณา

 สอง ไม่ลักของ ผู้อ่ืนครอบครอง ป้องปักรักษา จะเลี้ยงชีวิน ทรัพย์สินนานา   

จะแสวงหา มาโดยชอบธรรม

 สำม  ไม่ผิดในกาม  จิตใจต�่าทราม  ด้วยความโมหันธ์  ยึดประเพณี  มีแต่ปางบรรพ์   
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เป็นสั่งกางกั้น  มั่นในฤทัย

 สี่  ไม่มุสา  ยึดถือสัจจา  ไว้ตลอดไป  พูดแต่ความจริง  ไม่ว่ากับใคร  เจรจาปราศรัย   

ไพเราะในวจี

 ห้ำ ไม่ดื่มเหล้า และของมึนเมา จนส้ินชีวี เว้นยาเสพติด ย้อมจิตราคี ให้ลืม 

ความดี ชีวิตขอพลี ไม่สร้างเวรกรรม มั่นกตัญญู รู ้จักหลักธรรม ประเสริฐเลิศล�้า   

เป็นเครื่องน�าทาง

วิธีท�ำหนังสืออำรำธนำและท�ำใบปวำรณำถวำยจตุปัจจัย
 การอาราธนาพระ ก็คือการนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีต่างๆ ต้องท�าให้เป็น

กิจจะลักษณะ แต่ปางก่อนใช้อาราธนาด้วยวาจาเป็นพื้น แต่ในปัจจุบันนี้มีนิยมท�าหนังสือ

อาราธนา ความมุ่งหมายก็เพ่ือแจ้งก�าหนดงานและรายการให้พระสงฆ์ทราบ หนังสือ

อาราธนานี้ เรียกกันว่า ฎีกานิมนต์พระ มีข้อความที่จะแสดงเป็นตัวอย่างดังนี้ 

 “ขออาราธนาพระคุณเจ้า (พร้อมด้วยพระสงฆ์ในวัดนี้อีก..รูป) เจริญพระพุทธมนต์ 

(หรือสวดมนต์หรือแสดงพระธรรมเทศนาแล้วแต่กรณี) ในงาน............ที่ บ้านเลขที่...........

แขวง/ต�าบล.........เขต/อ�าเภอ........จงัหวัด........ก�าหนดวนัที.่....เดอืน............พ.ศ..เวลา...น.

 (หากจะอาราธนาให้รับอาหารบิณฑบาต เช้า หรือ เพล ให้บอกด้วย ถ้าต้องการ

ตักบาตร หรือปิ่นโต ก็ต้องบอกไว้ในฎีกาให้น�าไปด้วย) 

 ถ้างานนัน้มเีรอืหรอืรถรบัส่ง กใ็ห้หมายเหตบุอกไว้ท้ายฎกีานัน้ เพือ่พระจะได้ทราบ 

ล่วงหน้า การวางฎีกานิมนต์พระนี้ ถ้าเป็นพระวัดเดียวกัน ไม่ต้องท�าฎีกานิมนต์เป็นรายรูป

ก็ได้ เป็นแต่ระบุจ�านวนพระหรือรายชื่อพระที่ต้องการให้ทางวัดจัดนิมนต์ต่อให้ก็ได้

 และในการถวายไทยธรรมแก่พระสงฆ์ ทีน่มินต์มาประกอบพธิต่ีาง ๆ  กมี็ นยิมถวาย 

ค่าจตุปัจจัยเป็นพิเศษจากไทยธรรมอีกส่วนหนึ่งด้วย ในการถวายค่าจตุปัจจัยนี้นิยมท�าใบ 

ปวารณาถวาย คือ ถวายด้วยใบปวารณา ความมุ่งหมายก็เพื่อสงเคราะห์ให้ภิกษุได้รับค่า

จตุปัจจัย นั้นโดยชอบด้วยวินัย ใบปวารณานี้ มีแบบนียมเป็นฉบับดังนี้ 

 “ขอถวายจตุปัจจัยอันควรแก่สมณบริโภค แด่พระคุณเจ้าเป็นมูลค่า...บาทสตางค์ 

หากพระคุณเจ้าต้องประสงค์สิ่งใดอันควรแก่สมณบริโภคแล้ว ขอได้โปรดเรียกร้องจาก

กัปปิยการกผู้ปฏิบัติของพระคุณเจ้า เทอญ”
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ตัวอย่ำงแผนผังกำรจัดโต๊ะเก้ำอี้
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ตัวอย่ำงแผนผังกำรจัดโต๊ะเก้ำอี้
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ตัวอย่ำงแผนผังกำรจัดโต๊ะเก้ำอี้
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ตัวอย่ำงแผนผังกำรจัดโต๊ะเก้ำอี้
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ตัวอย่ำงแผนผังกำรจัดโต๊ะเก้ำอี้
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ตัวอย่ำงแผนผังกำรจัดโต๊ะเก้ำอี้
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แผนผังแสดงกำรตั้งโต๊ะบูชำ
(แบบเครื่องตั้งบูชำเต็ม)
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แผนผังแสดงกำรตั้งโต๊ะบูชำ
(แบบเครื่องตั้งบูชำลด)
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แผนผังแสดงกำรตั้งโต๊ะบูชำ
(แบบเครื่องตั้งบูชำเต็ม)
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แผนผังแสดงกำรตั้งโต๊ะบูชำ
(แบบเครื่องตั้งบูชำลด)
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เชิงเทียนขบวน ด้ามเทียนขบวน

อุปกรณ์งานศาสนพิธี
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ขันน�้ามนต์และที่พรม เทียนส่องธรรม

อุปกรณ์งานศาสนพิธี
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เครื่องทองน้อย

ภูษาโยง

อุปกรณ์งานศาสนพิธี
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พานแว่นฟ้า

ที่กรวดน�้า

อุปกรณ์งานศาสนพิธี
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อุปกรณ์งานศาสนพิธี

พานสายสิญจน์

ชุดบูชาธรรม

ตั้งด้านหน้าประธานพิธีในพิธ๊เทศน์
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อุปกรณ์งานศาสนพิธี

ชุดบูชาธรรมและบูชาศพ

ตั้งหน้าศพหรืออัฐิ

ป้ายอุทิศส่วนกุศล
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ล�ำดับขั้นตอนกำรถวำยเทียนพรรษำและผ้ำอำบน�้ำฝน
 ๑. กล่าวค�าบูชาพระรัตนตรัย

     อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ 

     สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ 

     สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ

 ๒. อาราธนาศีล ๕ (ขอศีลจากพระคุณเจ้า)

     มะยงัภันเตวสุิงวสุิงรักขะนตัถายะ ตสิะระเณนะสะหะ ปัญจะ สลีานยิาจามะ

     ทุติยัมปิมะยัง ภันเตวิสุงวิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลา

นิยาจามะ

     ตะติยมัปิ มะยงั ภันเต วสุิง วสุิง รักขะนัตถายะ ตสิะระเณนะ สะหะ ปัญจะสลีา

นิยาจามะ

 ๓. รับศีล ๕ (ว่าตามพระคุณเจ้า)

 ๔. กล่าวค�าถวายเทียนพรรษา

     ๔.๑ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)

     ๔.๒ กล่าวค�าถวายเทียนพรรษาพร้อมๆ กัน ดังนี้

   อิมัง มะยัง ภันเต ปะทีปัง อิมัสมิง

  วัสเส รัตตะนัตตะยัสสะ ปูชะนัตถายะ ภิกขุ

  สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ

  อิมัง ปะทีปัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตา สุขายะ

 ค�ำแปล

 ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายซึ่งเทียนนี้ แด่พระภิกษุ

สงฆ์ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษานี้ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งเทียนของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ความเจริญ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ 

 ๕. พระพุทธเจ้าอาจจะปรารถธรรม

 ๖. รับพรจากพระคุณเจ้า

 ๗. กล่าวค�าบูชาพระรัตนตรัย

 ๘. เสร็จพิธี
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 จะถวายแก่พระตอนท่านเดนิบณิฑบาตเหมือนการตกับาตรโดยไม่เจาะจงรปูใดกไ็ด้ 

และจะถวายปีละกี่รูปก็ได้เช่นกัน

 การถวายผ้าอาบน�้าฝนเป็นการให้ทานแบบหนึ่งซึ่งมีมาแต่ครั้งพุทธกาลดังประวัติ

นั้นแล้ว จัดเป็นบุญเพราะนอกจากจะได้ชื่อว่าให้ผ้าเป็นทานแล้ว ยังเป็นการสงเคราะห์

พระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยคือผ้าชีวรซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการเป็นอยู่ของพระภิกษุ

สามเณรด้วย

ค�ำถวำยผ้ำอำบน�้ำฝน
 อิมานิ มะยัง ภันเต 

วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ 

ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ 

สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ 

อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ 

ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ 

 ค�ำแปล

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าท้ังหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน�้าฝน กับทั้งบริวาร

เหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าอาบน�้าฝน กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

ค�ำถวำยธูป	เทียน	ดอกไม้
 อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ 

อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

 ค�ำแปล

        ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญท้ังหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียนมีเทียนจ�าน�า

พรรษาเป็นต้น และดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย การบูชาแก่พระรัตนตรัย 

จงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเทอญ
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ค�ำถวำยผ้ำกฐิน
 อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง,  กะฐินะจิวะระทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,  

สาธุโนภันเต, สังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, 

ปะฏิคคะเหตตะวาจะ, อิมินาทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, 

หิตายะสุขายะ.   

 ค�ำแปล

        ข้าแต่พระสงฆ์ผูเ้จรญิ ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจวีร กบัทัง้บรวิารนีแ้ก่

พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรบัผ้ากฐนิ กบัทัง้บรวิารนีข้องข้าพเจ้าทัง้หลาย รบัแล้วจงกรานกฐิน

ด้วยผ้านี้  เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

ค�ำถวำยผ้ำป่ำ
        อิมาน ิ มะยงั  ภนัเต ปังสกุลูะจวีะราน ิ สะปะรวิารามิ  ภกิขสัุงฆสัสะ โอโณชะยามะ 

สาธุ  โน ภันเต  ภิกขุสังโฆ อิมานิ  ปังสุกูละจีวะรานิ  สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ  

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ

 ค�ำแปล

        ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย  ผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวาร

เหล่านี้  แก่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารเหล่านี้  

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ
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บทกรวดน�้ำ
 อิมินา ปุญญะกัมเมนะ    อุปัชฌายา คุณุตตะรา 

อาจะริยูปะการาจะ     มาตาปิตา จะ ญาตะกา 

ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา   คุณะวันตา นะราปิ จะ 

พ๎รัหมะมารา จะ อินทา จะ    โลกะปาลา จะ เทวะตา 

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ    มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ    ปุญญานิ ปะกะตานิ เม 

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ     ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง  

 อิมินา ปุญญะกัมเมนะ    อิมินา อุททิเสนะ จะ 

ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ     ตัณหุปาทานะเฉทะนัง 

เย สันตาเน หินา ธัมมา    ยาวะ นิพพานะโต มะมัง 

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ    ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว 

อุชุจิตตัง สะติปัญญา     สัลเลโข วิริยัมหินา 

มารา ละภันตะ โนกาสัง    กาตุญจะ วิริเยสุ เม 

พุทธาทิปะวะโร นาโถ    ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม 

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ    สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง 

เตโสตตะมานุภาเวนะ     มาโรกาสัง ละภันตุ มา 

ทะสะปุญญานุภาเวนะ    มาโรกาสัง ละภันตุมาฯ
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ค�ำอธิฐำนจิต
 ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้ท�าในครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้า มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์

แขง็แรง อายยุนืยาว เจรญิด้วย อาย ุวรรณะ สขุะ พละ ปฏภิาณ ให้รอดพ้นจากอุปัทวอนัตราย

ทัง้ปวง มชีวีติทีเ่ป็นอสิระ ไม่ถกูกกัขงัหน่วงเหนีย่วในการท�าความด ีให้ได้ทีส่ดุแห่งรูปสมบตัิ 

คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และมรรคผลนิพพาน ตลอดกาลนานเทอญ 

ใบอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญำติผู้ล่วงลับ

        (กรณุากรอกส่วนนีม้อบให้เจ้าหน้าท่ีน�าไปร่วมพิธ)ี

ข้าพเจ้าชื่อ...........................................นามสกุล.......................................อายุ.................ปี

วัน/เดือน/ปี เกิด................................อยู่บ้านเลขที่.......................................หมู่ที่..............

หมู่บ้าน.........................................ซอย......................................ถนน..................................

ต�าบล...........................................อ�าเภอ.................................จังหวัด.................................

รหสัไปรษณีย์.....................................................โทรศพัท์....................................................

ขอร่วมบุญปล่อยโค เป็นเงิน...........................................................บาท

ขออุทิศส่วนบุญที่บังเกิดขึ้นในวันนี้ให้แก่

 ๑.  .........................................................................................................................

 ๒.  .........................................................................................................................

 ๓.  .........................................................................................................................

 ๔.  .........................................................................................................................

 ๕.  .........................................................................................................................
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บรรณำนุกรม

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม คู่มือปฏิบัติศำสนพิธีกรเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด,  

 ๒๕๙๙

กรมการศาสนา. ศำสนพิธี	 ฉบับกรมกำรศำสนำ. โรงพิมพ์การศาสนา. กรุงเทพฯ.  

 พิมพ์ครั้งที่ ๒  :  ๒๕๒๘  

พระญาณวโรดม (สนธิ ์กจิจฺกาโร), คูม่อืปฏิบติังำนศำสนพธีิ. โรงพมิพ์มหามกฎุราชวทิยาลยั,  

 กรุงเทพ : ๒๕๓๙

อรุณ ศุภรัตนดิลก (พันเอก), ศำสนพิธีภำคปฏิบัติส�ำหรับชำวพุทธ,	 กำรเตรียมกำร 

	 ในกำรท�ำบุญ, กรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา,ประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเพื่อม พิทักษ์ ตรวจ/แก้ไขเพ่ิมเติม ตามคู ่ มือ การปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น  

 (ฉบับปรับปรุง) กรมการศาสนา. กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร :  

 โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด, ๒๕๕๙

หนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ดับ นาคะสรรค์

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ศำสนพิธี 	 เล ่ม ๑ กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพ์ การศาสนา กรมการศาสนา, ๒๕๓๗
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คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษำ
 ๑. พระมหาบุญช่วย ปคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๒. นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๓. นายสมเกียรติ  วังบุญคง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหาร

     ส่วนจังหวัด

 ๔. นางดุษฎี จันทร์พุ่ม  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 ๕.  นางพัทยา ทองเสภี  ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  

             นครศรีธรรมราช 

 ๖. ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๗. นางกาญจนา เรืองช่วย  นายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช

 ๘. นายสุชาติ ทองบุญยัง ข้าราชการบ�านาญ

  

คณะท�ำงำน
 ๑. นายส�าเริง  จันชุม  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

     ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๒. นางพัชรีย์  ทองศรีเกตุ นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ รักษาการ

     ในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 

     ศาสนาและวัฒนธรรม

      ๓. นางสาวจริยา  เทพรักษ์    นักวิชการวัฒนธรรมช�านาญการ

      ๔. นางสุวรรเพ็ญ  หนูคง    เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

     ๕. นางเอกธิดา  เฉลิมวรรณ เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

     ๖. นางกิรณา  รัตนมาศ   ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม



คู่มือประกอบการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำาในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช92

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

“องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
  


