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คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี
พิ ธี คื อ แนวทางหรื อ ข้อ เสนอแนะการปฏิ บ ัติ ง านที เ ป็ นรู ป แบบเป็ นต้น ว่า งานใดสมควรจะ
ดําเนิ นการอย่างไร เมือได้ดาํ เนิ นการตามแนวทางหรื อข้อเสนอแนะนั'นแล้ว งานเหล่ านั'นจะดําเนิ นไปด้วยความ
ราบรื น รวดเร็ ว เรี ยบร้อย ถูกต้องตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี สําเร็ จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายของงาน ไม่ขดั ข้องหรื อ
วุน่ วาย พิธีเป็ นวัฒนธรรมของชาติ เป็ นวิถีชีวิตของประชาชน ในแต่ละสังคมจะมีวิธีการทีปฏิ บตั ิสืบต่อกันมาตาม
ความเชื อของคนในสังคมนั'นๆ ด้วยเหตุ น' ี พิธีจึงมี รูปแบบการปฏิ บตั ิ หลากหลาย แม้ในปั จจุ บนั ก็มีรูปแบบการ
ปฏิบตั ิพิธีแตกออกไปตามความเห็นของแต่ละสํานัก ทําให้มีขอ้ ถกเถียงกันเสมอเพือจุดมุ่งหมายทีจะให้กานปฏิบตั ิ
พิธีมีรูปแบบและแนวทางการปฏิ บตั ิเป็ นแนวเดี ยวกัน จึงได้รวบรวมแนวปฏิ บตั ิพิธีทีเป็ นแนวกลางๆ มาแสดงไว้
เป็ นข้อสังเกตุ
ในการจัดงานศาสนพิธี คือการประกอบพิธีทางศาสนา จะมีบุคคลประเภทหนึ งเป็ นผูด้ าํ เนิ นการใน
เรื องพิธี มีชือเรี ยกกันหลากหลาย เช่น มรรคนายก อุบาสก เจ้าหน้าที เจ้าพนักงาน แต่ในทีน' ี จะขอเรี ยกบุคคลนี' ว่า
ศาสนพิธีกร แปลว่า ผูด้ าํ เนินการพิธีทางศาสนา ศาสนพิธีกรนี'มีหน้าทีควบคุม ปฏิบตั ิ จัดการ ตลอดถึงให้คาํ แนะนํา
ให้คาํ ปรึ กษาในการจัดพิธีการทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีกรทีดี จะต้องประกอบด้วยคุ ณสมบัติหลายประการ
เป็ นต้นว่า
• มีความรอบรู ้ในเรื องศาสนพิธีอย่างกว้างขวาง ละเอียด ลึกซึ'ง
• มีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ไม่เคอะเขิน งันงก ตกประหม่า
• มีความรอบคอบ ละเอียดถีถว้ นในเรื องอุปกรณ์และลําดับพิธี ไม่ประมาท
• มีกิริยาวาจา และมารยาทเรี ยบร้อย การแต่งกายการวางตนเหมาะสม
• มีการตัดสิ นใจทีฉบั ไวและถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อขัดข้องทีเกิดขึ'นในพิธีได้ทนั การ
ศาสนพิธีเบือ งต้ น
ศาสนพิธี คือพิธีทางศาสนา ในทีน' ี หมายถึ งศาสนาพุทธแบ่งลักษณะ รู ปแบบ ประเภทออกไปได้
มากมาย เช่น พิธีงานมงคล พิธีงานอวมงคล พิธีงานราษฎร์ พิธีงานหลวง พิธีงานทางราชการ พิธีงานชาวบ้าน ฯลฯ
หนังสื อศาสนพิธีฉบับกรมการศาสนา ได้รวบรวมพิธีเหล่านั'นไว้เป็ น ๔ ประเภท คือ
๑. กุศลพิธี ได้แก่ พิธีทีประกอบขึ' นเพือความดี เพือสิ ริมงคลเฉพาะตน เช่ น พิธีอุปสมบท พิธี
รักษาอุโบสถ พิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ เป็ นต้น
๒. บุญพิธี ได้แก่ พิธีทีประกอบขึ'นเพือบุญกุศลและความเป็ นสิ ริมงคลแก่ตน ครอบครัว ญาติมิตร
ผูท้ ีเคารพรักใคร่ นับถื อแก่สถานที หรื อเพือบุคคลทีล่วงลับใดๆ ทีประสงฆ์จะอุทิศผลบุญไป
ให้
๓. ทานพิธี ได้แก่ พิธีถวายสิ งของต่างๆ ทั'งทีเป็ นการถวายแก่ส่วนรวม เช่น สังฆทาน กฐิ นทาน
หรื อถวายเฉพาะบุคคล เช่น ถวายยารักษาโรค ถวายอาหาร ถวายไทยธรรม เป็ นต้น
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๔. ปกิณกะพิธี ได้แก่ พิธีเบ็ดเตล็ดทีไม่อยูใ่ น ๓ ประเภท ข้างต้น เช่น พิธีพุทธาภิเษก พิธีมงั คลา
ภิเษก พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธียกช่อฟ้ า เป็ นต้น
ในพิ ธี ท' ัง ๔ ประเภทนั'น ถ้า จะกล่ า วให้ ส' ั นลง คงได้ ๒ ประเภท คื อ งานมงคล ได้แ ก่ พิ ธี ที
ประกอบเพือความดี ความสุ ข ความเจริ ญ บุญกุศล สิ ริมงคล ทั'งแก่ตน สถานที และผูอ้ ืน กับงานอวมงคล ได้แก่ พิธี
ประกอบเพือถวายหรื ออุทิศบุญกุศลให้ผอู ้ ืน รวมความว่างานศาสนพิธีต่างๆ ทีจดั กันทัว ๆไปมีจุดมุ่งหมายเพียง ๒
ประการนี' เท่านั'นศาสนพิธีกรที จะปฏิ บตั ิ พิธีต่างๆ พึงศึ กษษหลักการของศาสนพิธีท' งั ๒ ประเภทนั'น การจัดพิธี
ดังกล่าวมีรูปแบบการจัดเป็ น ๒ ลักษณะ คือ พิธีทีชาวบ้านจัดกันตามประเพณี นิยม การจัดลักษณะนี'ไม่มีรูปแบบที
แน่นอน ต่างปฏิบตั ิตามความเชือทีถือปฏิบตั ิกนั สื บๆ มาจนเคยชิ นเคยปฏิบตั ิมาเช่นไร ก็ปฏิบตั ิไปเช่นนั'น ตามแบบ
ของวัด ตามแบบของหมู่บา้ น หรื อของสังคมนั'นๆ วัดหนึ ง หมู่บา้ นหนึ ง สังคมหนึ งก็จดั กันไปตามแบบของตนๆ
ลักษณะนี' ขอเรี ย กว่า พิธี แบบชาวบ้า นหรื อพิธี ทอ้ งถิ นและพิธีที ส่วนราชการต่า งๆ จัดขึ' น มี รูป แบบ ขั'นตอน มี
กําหนดเวลาไม่วา่ จะจัดทีตาํ บล อําเภอ จังหวัดอะไร ก็จะปฏิ บตั ิเหมือนๆ กัน การจัดพิธีลกั ษณะเช่ นนี' เรี ยกว่า พิธี
แบบทางราชการ การจัดพิธีท' งั ๒ ลักษณะนั'น มีลาํ ดับขั'นตอนใหญ่ๆ คือ
* เตรี ยมการ ปฏิบตั ิก่อนจะจัดงานพิธี
* ปฏิบตั ิการ ปฏิบตั ิก่อนพิธีและระหว่างพิธี
* สรุ ปงาน ปฏิบตั ิหลังเสร็ จพิธี
การเตรียมการ
การเตรี ยมการ คื อ การวางแผนที จะทํางาน ศาสนพิธีกรจะจัดงานพิธีอย่างใดอย่างหนึ งจะต้อง
วางแผนและจัดแผนไว้เป็ นหมวดๆ เพือความสะดวกในการปฏิ บตั ิ หรื อในการมอบหมายการปฏิ บ ตั ิ และต้อง
วางแผนไว้ด้วยว่า ใครจะต้องทํา ทํา อะไร สิ งใดทํา ก่ อน สิ งใดทํา ที หลัง ทํา อย่า งไร เกี ยวข้องกับผูใ้ ดบ้า ง การ
เตรี ยมการนี'แบ่งเป็ น ๓ ระยะ คือ ระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั'น ขอแสดงตัวอย่างการเตรี ยมการไว้คร่ าวๆ ดังนี'
* การเตรี ยมสถานที สถานทีทีจะใช้จดั งาน
* การเตรี ยมอุปกรณ์ อุปกรณ์ทีจะต้องใช้ในงาน
* การเตรี ยมบุคลากร บุคคลสําคัญในงาน
* การเตรี ยมเวลา ระยะเวลาในการจัดงาน
* การเตรี ยมกําหนดการ รายละเอียดและขั'นตอนของงาน
การเตรียมการระยะยาว
การเตรียมสถานที
สถานทีทีจะจัดพิธีความสําคัญมากอย่างหนึ ง งานพิธีต่างๆ จะดูโอ่อ่า สวยงาม อลังการล้วนอาศัย
สถานทีอนั เหมาะสม ศาสนพิธีกรเมือได้รับมอบหมายให้จดั งาน ต้องคํานึ งถึงเรื องสถานทีก่อนว่าสมควรจะใช้เป็ น
สถานทีจดั งานหรื อไม่ โดยใช้หลักการกว้างๆ ดังนี'
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• กว้างขวาง เพียงพอต่อการรองรับผูม้ าร่ วมพิธี
• สะอาด ไม่ มี สิ ง รบกวน ไม่ ส กปรก หรื อ มี ก ลิ น เหม็น อากาศถ่ า ยเทได้ดี ไม่ มี เสี ย งอึ ก ทึ ก
ครึ กโครม
• สะดวก สบาย ทางเข้า-ออก ทีจอดรถ ห้องนํ'า ห้องสุ ขา
• เหมาะสมกับงาน เช่น งานมงคล หรื องานอวมงคล ชั'นบนหรื อชั'นล่าง
การเตรียมอุปกรณ์
ในการจัดพิ ธี ต่า งๆ ต้องมี อุป กรณ์ ใ นการจัดทั'ง สิ' น ศาสนพิ ธี ก รจะต้องทราบว่า งานพิ ธี ใ ด ใช้
อุปกรณ์อะไร แล้วจึงจัดเตรี ยมอุปกรณ์เหล่านั'น ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และจัดเตรี ยมให้อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจะ
ใช้งานได้ทนั ที อุปกรณ์ในการจัดพิธีน' นั มี ๒ ประเภท คือ
๑. อุ ปกรณ์ ท วั ไป เช่ น โต๊ะ หมู่บู ชา กระถางธู ป เชิ งเที ยน แจกัน กระโถน ที กรวดนํ'า อาสนะ
พระสงฆ์ หรื อเครื องรับรองอืนๆ ฯลฯ
๒. อุปกรณ์เฉพาะพิธี เช่น สายสิ ญจน์ ขันนํ'ามนต์ ทีพรมนํ'ามนต์ สายโยง ภูษาโยง แถบทอง ธู ป
เทียนแพ กรวยกระทงดอกไม้ แป้ งเจิม
อุปกรณ์ทวั ไปประกอบด้วย
• พระพุทธรู ป ขนาดพอเหมาะสมกับโต๊ะหมู่บูชา ไม่ใหญ่หรื อเล็กเกินไป
• แจกันกระถางธูป เชิงเทียน ดอกไม้ พานพุม่ และธูปเทียนบูชา
• อาสน์สงฆ์พร้อมเครื องปูลาด เช่น พรม เสื อ ผ้าขาว และอาสนะสําหรับพระสงฆ์นงั
• เครื องรับรองพระสงฆ์ เช่ น ทีต' งั พัดพร้อมพัดรอง แก้วนํ'า พร้อมนํ'าร้อน นํ'าเย็น กระดาษเช็ด
มือ กระโถน โตก ตะลุ่ม พาน ถาด ตามความจําเป็ นทีตอ้ งใช้
• โต๊ะวางเครื องไทยธรรม วางข้าวพระพุทธ วางอาหารคาว-หวาน
• เชิงเทียนพร้อมเทียนชนวน เชื'อชนวน สําลี ไฟแช็ก มีด หรื อกรรไกรเล็ก เทปกาวใส
• เครื องขยายเสี ยงพร้อมอุปกรณ์ เช่นไมโครโฟน ขาตั'งตามความจําเป็ นทีจะใช้
• ชุดข้าวพระพุทธ โต๊ะรอง ผ้าปูโต๊ะ ชุดอาหารคาว-หวานและจตุปัจจัยไทยธรรม
• ใบปวารณาพร้อมซอง
• แก้วนํ'าพร้อมนํ'าดืมสําหรับประธานพิธี
• ทีกรวดนํ'าพร้อมนํ'า
• สิ งของอืนๆทีตอ้ งใช้
อุปกรณ์เฉพาะพิธี ประกอบด้วย
อุปกรณ์ทีใช้เฉพาะงานพิธีมงคล เช่น
• สายสิ ญจน์พร้อมพานรอง ๒ ใบ
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• ขันนํ'ามนต์พร้อมนํ'า และเทียนสําหรับทํานํ'ามนต์ทีพรมนํ'ามนต์ และสิ งอืนๆ ตามลักษณะงาน
เช่น ทองคําเปลว แป้ งเจิม ผ้าสี พวงมาลัยมงคลแฝด ฯลฯ
อุปกรณ์เฉพาะงานอวมงคล เช่น
• สายโยง แถบทอง ภูษาโยง รองภูษาโยงพร้อมพานรอง
• เครื องทองน้อย ธูปไม้ระกํา และเทียนพร้อมโต๊ะวาง
• ตูพ้ ระอภิธรรมพร้อมทีบูชา พัดรอง ๔ ด้าม สําหรับพระสวด
• ผ้าไตร หรื อผ้าอืนสําหรับทอดเพือพระสงฆ์บงั สุ กุลพร้อมพานรอง ฯลฯ
อุปกรณ์งานพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เช่น
• ธรรมาสน์โต๊ะรองสําหรับพระสงฆ์ข' ึน อาสนะปูนงั กระโถนเล็ก กระดาษเช็ดมือ
• คัมภีร์เทศน์พร้อมพานรอง และพานรองสําหรับให้ศีล
• โต๊ะวางเครื องกัณฑ์เทศน์พร้อมพาน โตก ตะลุ่ม
• เชิ งเทียนพร้ อมเทียนส่ องธรรม เครื องทองน้อย พร้ อมเทียนและธู ปไม้ระกํา ทีกรวดนํ'าพร้อม
นํ'าและโต๊ะวางด้านหน้าประธานพิธี
• ไมโครโฟนสําหรับพระเทศน์ และสําหรับผูอ้ าราธนา
• นํ'าฉันสําหรับพระเทศน์ (งานหลวงไม่ถวายนํ'าบนธรรมาสน์)
อุปกรณ์งานพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน เช่น
• พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโต๊ะหมู่สาํ หรับประดิษฐาน
• ตะลุ่มสําหรับวางผ้าพระกฐิน
• เครื องราชสักการะ (ธูปเทียนแพ กรวยดอกไม้)
• เทป หรื อซี ดีเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
• พานแว่นฟ้ าสําหรับวางผ้าพระกฐิน พานวางเทียน พระปาติโมกข์พร้อมโต๊ะรอง ตั'งด้านหน้า
พระสงฆ์รูปที ๒
การจัดโต๊ ะหมู่บูชา
ในงานพิธีต่างๆ อุปกรณ์ ทีสําคัญอย่างหนึ งทีจะขาดเสี ยมิได้ คือ โต๊ะหมู่บูชา งานพิธีต่างๆ ทีมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา
ศาสนพิธีกรต้องมีความรู ้และเข้าใจในการจัดโต๊ะหมู่บูชาไม่วา่ จะเป็ นหมู่ ๘ หมู่ ๗ หมู่ ๕ หรื อหมู่อืนๆ ซึ งมีขนาด
แตกต่างกันเป็ น ๓ ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดถึ งสิ งประกอบบนโต๊ะหมู่เหล่านั'นก็มี
ขนาดต่า งๆ กัน ในพิ ธีใ ด ต้องจัดอย่างไร จะต้องใช้โต๊ะหมู่บู ชาและสิ ง ประกอบขนาดไหนใช้เครื องประกอบ
อย่างไร ต้องดูความเหมาะสมกับสถานทีและพิธีทีจะจัด วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีทวั ๆ ไป มี ๔ ประเภทดังนี'
๑. การจั ดโต๊ ะหมู่บูชาในพิธีสงฆ์ คื อในงานพิธีมงคลหรื องานพิธีอวมงคลทีนิมนต์พระสงฆ์มา
สวดหรื อเจริ ญพระพุทธมนต์จดั แบบธรรมดา ทีจาํ เป็ นต้องมี คือ พระพุทธรู ปขนาดพอเหมาะ
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กับโต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรู ปนี' ใช้ได้ทุกปาง ทีนิยมกันมาก คือ ปางมารวิชยั กับปางสมาธิ ไม่
นิ ย มนํา พระเครื อ งมาเป็ นพระประธานที โ ต๊ ะ หมู่ บู ช าพระพุ ท ธรู ป ประดิ ษ ฐานที โ ต๊ ะ หมู่
ตัวกลางแถวบน จัดตั'งกระถางธู ป เชิ งเทียนบูชา ทีโต๊ะตัวกลางแถวล่าง แจกันดอกไม้ประดับ
หรื อพานพุ่ม วางทีโต๊ะต่างๆ ตามความสวยงาม การจัดโต๊ะหมู่ในพิธีสงฆ์น' ี นิยมจัดไว้ด้าน
ขวามือพระสงฆ์ ไม่ประดับธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์
๒. การจัดโต๊ ะหมู่งานประชุ มอบรมสั มมนา การจัดโต๊ะหมู่บูชาในงานนี' จัดเหมือนในพิธีสงฆ์
ต่างกันแต่เพียงเพิมธงชาติไทยและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที ๙ โดยจัดตั'งธงชาติไว้ดา้ นขวา และตั'งพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ดา้ นซ้ายของพระพุทธรู ป จัด
ให้ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ตาํ กว่าพระพุทธรู ปเล็กน้อย และตั'งไว้ทางด้านขวาของเวที
๓. การจัดโต๊ ะหมู่ถวายราชสั กการะ รับเสด็จฯ งานกฐิ นพระราชทาน การจัดโต๊ะหมู่แบบทีสามนี'
ประดิษฐานพระบรมรู ปหรื อพระบรมฉายาลักษณ์แทนพระพุทธรู ป ตั'งพานเครื องราชสักการะ
(ธู ปเทียนแพ กรวยดอกไม้วางบนพาน) แทนกระถางธู ป เชิ งเทียน ทีโต๊ะหมู่ตงั กลาง แถวล่าง
โต๊ะอืนทีเหลือ วางแจกันดอกไม้ พานพุ่มตามความสวยงาม สําหรับงานพิธีถวายผ้าพระกฐิ น
พระราชทานโต๊ะหมู่ตวั กลาง แถวบน ประดิ ษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที ๙ วางตะลุ่มหรื อพานผ้าพระกฐินไว้ทีโต๊ะหมู่ตวั กลางแถวกลาง นอกนั'นจัด
เหมือนกัน ไม่นิยมประดับธงใดๆติดกับโต๊ะหมู่ เพราะลมอาจพัดธงสะบัดถูกสิ งของต่างๆ บน
โต๊ะหมู่ ตกหล่ นเสี ยหาย ควรประดับธงให้ห่างออกไปพอสมควร การจัดโต๊ะหมู่ถวายราช
สักการะนี' หากถวายราชสักการะพระมหากษัตริ ยท์ ีสวรรคตแล้ว ให้ใช้เครื องทองน้อย ตั'งที
โต๊ะหมู่ตวั กลางแถวล่างแทนพานธูปเทียนแพกรวยดอกไม้
อนึ ง กรวยดอกไม้น' นั หากตั'งถวายราชสักการะประจําทีไม่มีพิธีเปิ ด เช่น การตั'ง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา หน้าสถานทีราชการให้เปิ ดฝากรวยไว้ แต่ถา้ ตั'งเพือประกอบ
พิธีถวายพระพรชัยมงคลต้องปิ ดฝากรวยไว้ก่อน ถึงเวลาประกอบพิธี ประธานพิธีจึงจะเปิ ดในกรณี
เครื องทองน้อยก็ ปฏิ บตั ิ เช่ นเดี ย วกัน ถ้าตั'งถวายราชสัก การะไม่มี พิธี อะไร ไม่ต้องจุ ดธู ป เที ย น
ต่อเมือมีพิธี เช่น บําเพ็ญกุศลอุทิศถวายจึงจุดธูปเทียน
๔. การจั ด โต๊ ะหมู่ บู ชาหน้ า ศพ การจัดโต๊ะ หมู่บูช าลักษณะนี' ไม่ มีรูปแบบแน่ นอน เพีย งแต่จดั
ประดับดอกไม้ให้สวยงาม ส่ วนทีบูชาจะใช้เครื องทองน้อยหรื อกระถางธู ปเชิ งเทียนก็ได้ งาน
ใหญ่ๆ โดยเฉพาะงานของพระสงฆ์นิยมตั'งเครื องทองน้อย ๒ ชุ ด สําหรับบูชาสงฆ์ชุดหนึ ง
สําหรับศพบูชาธรรมอีกชุ ดหนึ ง ใช้โต๊ะหมู่ ๒ ตัว สู งตําลดหลัน กันลงมาตัวสู งวางด้านในใช้
วางเครื องทองน้อยสําหรั บศพบูชาธรรม ตัวตําวางด้านนอกสําหรับเจ้าภาพบูชาศพ การตั'ง
เครื องทองน้อยนั'นมีขอ้ สังเกตง่ายๆ ว่า จะบูชาสิ งใดให้หนั ดอกไม้ไปทางนั'น ส่ วนการจัดโต๊ะ
หมู่บูชา อัฐิ รู ปภาพ ป้ ายชื อ รู ปหล่อ ในการทําบุ ญอุทิศ ให้จดั ลักษณะเดี ยวกับโต๊ะหมู่ถวาย
ราชสักการะพระมหากษัตริ ยท์ ีสวรรคตแล้ว
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อนึง ในงานศพทัว ไป ทีบูชามักมี ๒ ประเภท คือ
๑. ทีบูชาสาธารณะ
๒. ทีบูชาในพิธีการ
ประเภทที ๑ สําหรับบุคคลทัว ไปจุดบูชาศพ นิยมใช้กระถางธูปขนาดใหญ่ จุดบูชาได้ตลอดเวลา
ประเภทที ๒ ประธานพิธีหรื อเจ้าภาพจะจุดเวลาจะมีพิธี เช่น ก่อนพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม เป็ น
ต้น การจัดโต๊ะหมู่ทุกประเภท ต้องสะอาด ไม่รกรุ งรัง ไม่เก็บสิ งของ เช่น ซองธู ป กล่องเทียน ไว้ใต้หรื อด้านหลัง
โต๊ะหมู่

การเตรียมบุคลากร
บุ ค ลากร คื อ บุ ค คลต่ า งๆ ที เ กี ย วข้อ งในงานอย่ า งชัด เจน ที ต้อ งปฏิ บ ัติ ใ นพิ ธี น' ัน ๆ อัน ได้แ ก่
พระสงฆ์ ประธานพิธี ประชาสัมพันธ์ ศาสนพิธีกรผูช้ ่วย ตลอดถึงผูจ้ ะเชิญมาร่ วมงาน บุคลากรนั'นจะต้องเตรี ยมการ
ดังนี'
• พระสงฆ์ ต้องนิ มนต์ไว้ก่อนงาน แจ้งรายละเอียดว่า เป็ นงานอะไร แจ้งวันทีเวลา และสถานที
จัดงานด้วย ควรจัดทําบัญชี พ ระสงฆ์ในพิ ธี ถ้ามี หลายพิธี ใ ห้แยกบัญชี เป็ นชุ ดๆ เพื อความ
สะดวกในการจัดพระสงฆ์ และถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม และควรใส่ เบอร์ โทรศัพท์สําหรั บ
ติดต่อไว้ดว้ ย
• ประธานพิธีตอ้ งนัดวัน เวลา และแจ้งขั'นตอนการปฏิบตั ิในพิธีให้ทราบไว้ก่อน
• ประชาสัมพันธ์ ต้องประสานในรายละเอียดของงานและกําหนดตัวบุคคลให้แน่นอน
• ศาสนพิธีกร ศาสนพิธีกรผูช้ ่วย ต้องนัดหมายการแต่งกายอธิ บายรายละเอียดขั'นตอนของงาน
และมอบหมายหน้าทีของแต่ละคนให้เรี ยบร้อย
• ผูท้ ีจะเชิญมาร่ วมงาน ต้องเชิญไว้ก่อนงานพอสมควร
การเตรียมเวลา
งานทีเป็ นทางการ งานทีมีรูปแบบมีกาํ หนดการ เรื องเวลาเป็ นสิ งสําคัญ
ศาสนพิ ธี ก รจะต้องจัดลํา ดับ ของพิ ธีน' ันๆ ให้เหมาะสมเพราะบางรายการเป็ นเวลาบัง คับ เช่ น เวลาฤกษ์ เวลา
พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เป็ นต้น และต้องคํานึ งว่าแต่ละขั'นตอนจะต้องใช้เวลาเท่าไรเพือสะดวกในการกําหนดเวลา
เริ มต้นและเวลาสิ' นสุ ดพิธี จุดใหญ่ๆ ของเวลาทีตอ้ งเตรี ยม คือ
• เวลาเริ มต้นพิธี ผูร้ ่ วมงานประชุมพร้อมกัน
• เวลาทีประธานจะเดินทางถึง จุดธูปเทียนเริ มเข้าพิธี
• เวลาฤกษ์ของพิธี เช่น เวลาวางศิลาฤกษ์ เปิ ดอาคาร
• เวลาสิ' นสุ ดงาน
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การเตรี ยมเวลานี' ต้องเผือเหลื อเผือขาดไว้บา้ ง เมื อคํานวณกํา หนดเวลาได้แล้ว ให้เขี ยนเวลาที
สําคัญๆ ลงไว้ในกําหนดการ เช่น เวลาเริ ม เวลาบังคับ เวลาสิ' นสุ ด ไม่ควรใส่ เวลาทุกขั'นตอนของพิธีในกําหนดการ
ควรปล่อยไว้ให้ยดื หยุน่ ได้ตามสมควร
การเตรียมกําหนดการ
กําหนดการเป็ นสิ งสําคัญประการหนึ งในการดําเนิ นพิธีต่างๆ เพราะกําหนดการนั'นจะเป็ นเอกสาร
ทีบอกลักษณะของงานบอกสถานที วัน เวลาในการจัดงาน บอกลําดับขั'นตอนบอกการแต่งกายตลอดถึงบอกว่าใคร
เป็ นเจ้าของงานนั'นๆ เพือให้ผเู ้ กียวข้องได้เข้าใจตรงกันการจัดเตรี ยมกําหนดการนั'นมี ๓ ขั'นตอน คือ
๑. การเขียนกําหนดการ
๒. การประสานกําหนดการ
๓. การปฏิบตั ิกาํ หนดการ
๑. การเขียนกําหนดการ คือ การจัดทําเอกสารแสดงลําดับขั'นตอนทีจะต้องปฏิ บตั ิ ในงานแบ่ง
ออกเป็ น ๓ ช่วง คือ ช่วงต้น เขียนบอกชื องาน สถานที วัน เวลา ทีจะจัดงาน ช่ วงกลาง ลําดับ
ข้นตอนการปฏิบตั ิงาน ตั'งแต้เริ มต้นทีจนถึงสุ ดท้ายของงานนั'น ช่วงท้ายเขียนบอกการแต่งกาย
และเขียนบอกชื อเจ้าของงานและบอกเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ จะแสดงตัวอย่างพอเป็ นแนวทาง
ดังนี'
กําหนดการ
พิธี.......................................................................................................(ทําอะไร)
ณ มณฑลพิธี.......................................................................................(ทีไหน)
วันที.........เดือน................................พ.ศ. ..........................เวลา..........(เมือไร)
เวลา.............น. * ผูม้ ีเกียรติ.........พร้อมกัน ณ สถานทีประกอบพิธี
เวลา.............น. * ประธานพิธีเดินทางถึงสถานทีประกอบพิธี
* จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
* หากเป็ นงานอวมงคลจุดธูปเทียนเครื องทองน้อยบูชาอัฐิดว้ ย
* เจ้าหน้าทีอาราธนาศีล
* พระสงฆ์ให้ศีล
* เจ้าหน้าทีอาราธนาพระปริ ตร
* พระสงฆ์เจริ ญ (สวด) พระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. * ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ์
* ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม (ประธานและผูม้ ีเกียตริ ทอดผ้าป่ าบังสุ กุล/ พระสงฆ์
พิจารณาผ้าบังสุ กุล)
* พระสงฆ์อนุโมทนา
* ประธานกรวดนํ'า รับพร
* พระสงฆ์พรมนํ'าพระพุทธมนต์ เป็ นเสร็ จพิธี
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เวลา ๑๒.๐๐ น. * รับประทานอาหารร่ วมกัน
การแต่งกาย เครื องแบบสี กากีคอพับ
ชุดสากล ชุดสุ ภาพ

ฝ่ ายพิธี กองศาสนูปถัมภ์
กรมการศาสนา
โทร.๐ ๒๔๒๒ ๘๘๐๘
การเขียนกําหนดการดังกล่าว หากมิใช่งานเสด็จฯไม่นิยมใส่ ชือประธาน คงใช้เพียงว่า ทําอะไร ที
ไหน เมื อไร เท่านั'น ศาสนพิธีกรต้องศึกษาพิธีน' นั ๆ ก่ อนว่า มี ข' นั ตอนรู ปแบบอย่างไร จึงลงมื อ
เขียนไปตามลําดับขั'นตอนของงานนั'นๆ
๒. การประสานกําหนดการ คือ การแจ้งให้ผเู ้ กียวข้องทราบกําหนดการก่อนงาน เช่ น พระสงฆ์
ประธานพิธี ประชาสัมพันธ์ (โฆษก)และศาสนพิธีกร เพือทราบลักษณะงานและแนวปฏิบตั ิ
๓. การปฏิบัติกําหนดการ คือการปฏิบตั ิพิธีโดยยึดกําหนดการเป็ นหลัก ไม่ตดั ทอนเพิมเติม หรื อ
สลับ ขั'นตอน หากมี ก รณี ฉุ ก เฉิ นศาสนพิ ธี ตอ้ งตัดสิ นใจแก้ไ ขปั ญหาที เกิ ดขึ' นนั'น และแจ้ง
ผูเ้ กียวข้องให้ทราบทันที

การเตรียมการระยะกลาง
ส่ วนทีกล่าวมาข้างต้น เป็ นการเตรี ยมการระยะยาวต้องเตรี ยมการก่อนจะจัดงานหลายๆ วัน แต่เมือ
ใกล้งานเข้า มา ศาสนพิธี กรต้องเตรี ย มการอี กช่ วงหนึ ง เช่ น การทําความสะอาดสถานที จัดอาสน์ส งฆ์ จัดเก้า อี'
รับแขก ทําความสะอาดและจัดตั'งโต๊ะหมู่บูชา จัดวางสิ งของเครื องใช้ ตัวอย่างเช่น
• อัญเชิญพระพุทธรู ปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชา
• จัดดอกไม้ กระถางธูป เชิงเทียน พานพุม่ ประดับโต๊ะหมู่บูชาให้สวยงาม
• จัดปูลาดอาสนะพระสงฆ์ วางเครื องรับรอง เช่น กระโถน กระดาษเช็ดมือ แก้วนํ'า
• จัดทีต' งั พัดรองให้ครบตามจํานวนพระสงฆ์ โดยวางไว้ดา้ นขวามือของพระสงฆ์ (ยกเว้นกรณี มี
ความจําเป็ น)
• วางสายสิ ญจน์เวียนขวาตามเข็มนาฬิกา รวมลงด้านหลังพระพุทธรู ปแล้ววงทีฐานพระพุทธรู ป
เวียนขวา ๓ รอบให้เหลือกลุ่มสายสิ ญจน์สาํ หรับพระสงฆ์ถือ ใส่ พานวางไว้ ด้านหน้าประทาน
สงฆ์ วางพานรองสายสิ ญจน์ไว้ทา้ ยสงฆ์ด้วย ในงานพระราชพิธี พระราชกุศลพิธี หรื องาน
เสด็จพระราชดําเนิ น ไม่วงสายสิ ญจน์ทีฐานพระพุทธรู ปใช้วงทีขอบโต๊ะหมู่ตวั ทีประดิษฐาน
พระพุทธรู ปแล้วผูกยึดทีหลักตั'งพัดยศ พัดรอง เหลื อกลุ่มสายสิ ญจน์สําหรั บพระสงฆ์ถือใส่
พานวางไว้ดา้ นหน้าประธานสงฆ์ ในพิธีงานมงคลอืนๆ จะวงเช่นเดียวกับงานหลวงก็ได้ ไม่มี
ข้อห้าม
• โยงสายโยง (หรื อใช้แถบทอง) จากศพหรื ออัฐิ ภาพถ่ายป้ ายอุ ทิศ เดิ นสายชิ ดฝากผนัง ผ่าน
ด้านหลังโต๊ะหมู่บูช าไม่ค วรเกาะที โต๊ะหมู่ ควรเดิ นสายโยงให้ต าํ กว่า พระพุทธรู ปไปออก
ระหว่างประธานสงฆ์กบั โต๊ะหมู่บูชา แล้วเชื อมต่อทีพานภูษาโยงซึ งตั'งอยู่ดา้ นหน้าประธาน
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สงฆ์ ภูษาโยงนั'นต้องวัดความยาวทีจะใช้ลาดในพิธีแล้วผูกด้วยเชื อกหรื อลวดเส้ นเล็กๆ คัน
ส่ วนทีเหลือไว้
การเตรียมการระยะสั น
การเตรี ยมการในระยะสั'นนี' เป็ นการเตรี ยมการทีไม่อาจทําไว้ก่อนเป็ นเวลานานๆ ได้ ด้วยเหตุว่า
หากเตรี ยมไว้นาน สิ งทีเตรี ยมการนั'นจะใช้ไม่ได้ หรื อต้องเตรี ยมใหม่ เช่น
• ทาเชื'อชนวนทีธูปเทียนบูชา เทียนทํานํ'ามนต์ เทียนส่ องธรรม ธู ปเทียนทีเครื องทองน้อย เทียน
ชนวน เพือให้แน่ ใจว่าจุดติดธู ปทุกดอกเทียนทุกเล่มโดยง่าย ควรทาเชื' อชนวนไว้ก่อนพิธีไม่
เกิน ๑ ชัว โมง หากทาไว้นานกว่านั'น อาจจุดติดช้าหรื อจุดไม่ติด เชื' อชนวนสําหรับทาธู ปเทียน
นั'น มีวธิ ี ทาํ ดังนี'
๑. ใช้ขวดแก้ว ฝาโลหะขนาดพอสมควร ล้างเช็ดให้สะอาด
๒. ใช้เศษเทียนขี'ผ' งึ ตัดเป็ นชิ'นเล็กๆ ใส่ ขวดพอประมาณ
๓. ใช้น' าํ มันเบนซิ น ใส่ ในขวดให้ท่วมเทียน ปิ ดฝาทิ'งไว้ ๑ คืน
๔. ใช้ไม้คนให้น' าํ มันกับเทียนเข้ากันเป็ นเนื'อเดียว อย่าให้เหลวหรื อข้นเกินไป
๕. ปิ ดฝาเก็บไว้ใช้ทาธูปเทียน หากนํ'ามันแห้งเทียนแข็งเติมนํ'ามันใช้ได้อีก
• ใส่ น' ํา ในภาชนะนํ'า มนต์ ภาชนะที ก รวดนํ'า ก่ อ นจะใส่ น' ํา ควรตรวจทํา ความสะอาดให้
เรี ยบร้อย นํ'าทีใส่ ควรเป็ นนํ'าทีสะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิน ทีกรวดนํ'าบางชนิด ต้องกะประมาณนํ'า
ไว้พอดีกบั ถ้วยทีรองรับนํ'า โดยวิธีใช้ถว้ ยตวงนํ'าแล้วเทใส่ เต้านํ'า
• จัดวางโต๊ะตั'งเทียนส่ องธรรม เครื องทองน้อยด้านหน้าประธารพิธี กรณี มีเทศน์
• จัดพานรองคัมภีร์เทศน์ จัดทีวางเทียนส่ องธรรม จัดทีวางไมโครโฟนทีธรรมาสน์
• จัดวางเครื องไทยธรรม เทียนชนวน ไฟแซ็ก ทีกรวดนํ'าไว้ทีโต๊ะท้ายอาสน์สงฆ์
• จัด วางเครื อ งกัณ ฑ์ เ ทศน์ ใ ส่ ต ะลุ่ ม พานให้ เ หมาะสมโดยจัด วางแจกัน ดอกไม้ ผ้า ไตรไว้
ด้านหน้าสิ งของอืนๆ เรี ยงให้สวยงาม นิยมตั'งโต๊ะกัณฑ์เทศน์หน้าธรรมาสน์
• ในพิธีสวดพระอภิธรรม ต้องจัดตั'งตูพ้ ระอภิธรรมตั'งเครื องทองน้อยหรื อทีบูชา ติดธู ปเทียน
และทาเชื'อชนวนให้เรี ยบร้อย
• จัดหาใบปวารณา เขียนจํานวนปั จจัยทีจะถวาย และเขียนชือเจ้าภาพด้วย
• ในกรณี นิมนต์พระสงฆ์หลายวัดก็ดี นิ มนต์พระสงฆ์วดั เดียวแต่รับมาก่อนก็ดี ควรจัดห้องพัก
พระสงฆ์ ไว้ตากหากเมือพร้อมจะเริ มพิธีจึงนิมนต์ออกไปพร้อมๆ กัน
• ศาสนพิธีกรและศาสนพิธีกรผูช้ ่วย ควรสํารวจตนเองว่าการแต่งกายเรี ยบร้อยหรื อไม่ อุปกรณ์
ต่างๆ พร้อมใช้และใช้ได้ดีหรื อไม่ เช่น ไฟแซ็ก เป็ นต้น
• ประสานงานการจัดข้าวบูชาพระพุทธ และการจัดอาหารถวายพระสงฆ์ เจริ ญพระพุทธมนต์
จบ
• มอบหมายหน้าทีปฏิบตั ิพิธีให้ชดั เจนเช่น ใครเชิญเทียนชนวน ใครอาราธนาศีล ฯลฯ
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การปฏิบัติการ
เมือถึ งเวลาจะเริ มปฏิ บตั ิพิธี ศาสนพิธีกรจะต้องแบ่งงานให้แต่ละคนปฏิ บตั ิในพิธีต่างๆ
ใครทําหน้าทีอะไร จะต้องทําหน้าทีน' นั ตลอด เช่ น เมือเชิ ญเทียนชวนหรื ออาราธนา จะเชิ ญเทียน
ชนวนหรื ออาราธนากีครั'ง หรื ออาราธนากีหน นิยมใช้ศาสนพิธีกรคนเดิม ไม่นิยมเปลียนไปเปลียน
มา
การเชิ ญเทียนชนวน
เทียนชนวน คืออุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวก สําหรับประธานพิธีใช้ในการจุดธู ปเทียนบูชาพระรัตนตรั ย
หรื อจุดในกรณี อืนๆ ซึ งจะทําให้การจุดนั'นๆ ง่ายขึ'น ศาสนพิธีกรผูม้ ีหน้าทีเชิ ญเทียนชนวนพึงทราบพิธีการ
ดังนี'
• ถือเชิ งเทียนชนวนด้วยมือขวา ใช้นิ'วชี' ถึงนิ'วก้อยรองใต้เชิ งเทียน ใช้นิ'วหัวแม่มือจับทีดา้ นบน
เชิงเทียน มือซ้ายถือเป็ นไฟแซ็ก ยืนรออยูท่ างท้ายอาสน์สงฆ์
• เริ มพิธี ศาสนพิธีกรจุดเทียนชนวนทีบริ เวณท้ายหรื อกลางอาสน์สงฆ์
• ถ้าประธานนังอยู่ ให้เดิ นเข้า ไปหาประธานพิธีใ นระยะพอสมควร คํานับประธานพิธี เมื อ
ประธานพิธีลุกเดินไปทีหน้าโต๊ะหมู่บูชา หรื อทีซ ึ งจะต้องจุด ศาสนพิธีกรพึงเดินไปถึงจุดทีจะ
ส่ งเทียนชนวนด้านขวามือของประธานพิธี นัง คุกเข่าส่ งเทียนชนวนให้ประธาน วางมือไว้ให้
เรี ยบร้อย ไม่ประนมมือมือเตรี ยมรับเทียนชนวนคืนเมือประธานจุดเสร็ จ
• ถ้าประธานพิธีมิได้นงั อยู่ เมื อเดิ นทางมาถึ งจะเข้าไปจุ ด ธู ปเที ยนที เดี ยว ศาสนพิธีกรพึงจุ ด
เทียนเดินตามไปนัง คุกเข่าลงส่ งเทียนชนวนให้ ด้านขวามือประธานพิธี
• เมือประธานพิธีจุดธู ปเทียนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วส่ งเทียนชนวนคืน ศาสนพิธีกรส่ งเทียนชนวน
คืน ศาสนพิธีกรรับเทียนชนวนคืน รี บถอยออกไปพอสมควร ลุกยืนคํานับประธานแล้วถอย
ออกไปทันที
• ถึงบริ เวณท้ายอาสน์สงฆ์จึงดับเทียนชนวน ไม่เป่ าหรื อใช้มือโบกหรื อสะบัดเพือดับเทียน ใน
เวลาจุดเทียน ในเวลาจุดเทียนทํานํ'าพระพุทธมนต์พึงปฏิบตั ิโดยนัยเดียวกัน ต่างกันแต่วา่ เมือ
ประธานในพิธีจุดเทียนนํ'ามนต์เสร็ จเรี ยบร้อย ศาสนพิธีกรพึงเรี ยนให้ประธานพิธีประเคนขัน
นํ'ามนต์ด้วย และเมื อถอยออกมาแล้วพึ งรอดู จนกว่าพระสงฆ์จะทํา นํ'ามนต์เสร็ จหากเที ย น
นํ'ามันดับก่อนทีพระสงฆ์จะทํานํ'ามนต์ศาสนพิธีกรพึงเข้าไปจุดเทียนนํ'ามันเองโดยไม่ตอ้ งเชิ ญ
ประธานพิธีอีก
อนึ ง ในงานพิธีบางงานได้จดั ทําพัดรองถวายพระสงฆ์ดว้ ยปั จจุบนั นี' นิ ยมจุ ดธู ปเทียนบูชาพระรั ตนตรั ย
ก่อนแล้วเชิ ญประทานถวายพัดรอง ด้วยเหตุผลว่าการทีจะกระทําพิธีกรรมทางศาสนาควรจะต้องบูชาพระรัตนตรัย
ก่อนการเตรี ยมพัดรองเพือถวายพระสงฆ์น' นั ศาสนพิธีกรพึงจัดเรี ยงพัดรองวางบนตะลุ่มหรื อโตก โดยให้ใบพัด
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แยกกันด้ามพัดแยกสลับกันไป เวลาจะถวาย ศาสนพิธีกรคนหนึ งอุม้ พานพัดรองอีกคนหนึ งถือพานพัดรอง ๑ ด้าม
เดินเข้าไปคํานับประธานพิธี เชิ ญไปถวายตั'งแต่ประธานสงฆ์ลงมาตามลําดับ โดยหยิบส่ งทีละด้าม ส่ งด้ามสุ ดท้าย
แล้ว ทั'งสองคนคํานับประธานพิธีแล้วถอยออกไป
การอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรม
การอาราธนา คือการเชิ ญหรื อการเชิ ญหรื อการนิ มนต์ให้พระสงฆ์ประกอบพิธีต่างๆ เช่ น ให้ศีลเจริ ญหรื อ
สวดพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนาในการอาราธนาแต่ละรายการนั'น ศาสนพิธีกรผูม้ ีหน้าทีอาราธนาจะต้องรู ้
ไว้ก่อนว่า ในพิธีน' นั ลําดับไหนจะอาราธนาให้พระสงฆ์ทาํ อะไรแล้วจึงอาราธนาตามลําดับ และควรพิจารณาปฏิบตั ิ
ตามลักษณะงานพิธี ดังนี'
๑. งานพิ ธี ที มี ก ารเจริ ญชัย มงคลคาถา หรื องานพิ ธี ถ วายทานต่ า งๆ เช่ น ถวายสั ง ฆทาน ศาสนพิ ธี ก ร
อาราธนาศีลอย่างเดี ยวโดยยืนรอทีทา้ ยอาสน์สงฆ์ เมือประธานพิธีจุดธู ปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
กลับไปนัง ทีเรี ยบร้อยแล้ว พึงเดินเข้าไปไม่เกินพระสงฆ์รูปทีสามจากท้ายสงฆ์ ยืนตรงหันหน้าไปทาง
ประธานพิธี ทําความเคารพ (ประธานเป็ นพระสงฆ์ พึงน้อมไหว้ ประธานเป็ นฆราวาส พึงคํานับ) แล้ว
หันหน้าไปทางประธานสงฆ์ในพิธีโดยไม่ตอ้ งย้ายทียนื น้อมไหว้แล้วยืนตัวตรง ประนมมือระหว่างอก
กล่าวคําอาราธนาศีล ไม่เสี ยงดัง หรื อเบาเกินไป จบแล้วรอรับศีล เมือพระสงฆ์ให้ศีล พึงรับศีลโดยว่า
ตามไปทีละข้อโดยพระสงฆ์สรุ ปท้ายศีลเรี ยบร้อย พึงน้อมไหว้ จากนั'นหันไปทําความเคารพประธาน
พิธีแล้วถอยออกไป สําหรับในงานพิธีหลวงหรื อพิธีทีเสด็จพระราชดําเนิ นในสถานทีต่างๆ อาราธนา
แล้วไม่ตอ้ งเปล่งเสี ยงรั บศี ล พึงยืนสงบโดยรั บศี ลในใจ จนพระสงฆ์ถวายศีลจบ จึงปฏิ บตั ิ เหมือนที
กล่าวข้างต้น
๒. งานทีมีการเจริ ญหรื อสวดพระพุทธมนต์อย่างเดียวศาสนพิธีกรจะต้องอาราธนาศีลและอาราธนาพระ
ปริ ตร การอาราธนาศีลปฏิบตั ิเหมือนข้อ ๑ คือน้อมไหว้ประธานสงฆ์ แล้วยืนตัวตรงกล่าวคําอาราธนา
พระปริ ตร จบแล้วน้อมไหว้ประธานสงฆ์ หันไปทําความเคารพประธานแล้วถอยออกไป
๓. งานพิธีเจริ ญหรื อสวดพระพุทธมนต์ ทีมีการแสดงพระธรรมเทศนารวมอยู่ในเวลาทีติดต่อกัน ศาสน
พิธีกรต้องอาราธนาพระปริ ตรก่อน พระสงฆ์เจริ ญหรื อสวดพระพุทธมนต์จบแล้ว จะเริ มพิธีแสดงพระ
ธรรมเทศนา จึงอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม ตามลําดับ
อนึ ง ถ้า พิ ธี แ สดงพระธรรมเทศนาจัด ก่ อ นพิ ธี เ จริ ญ หรื อ สวดพระพุ ท ธมนต์ ศาสนพิ ธี ก รพึ ง
อาราธนาศีล รับศีล จบแล้วจึงอาราธนาธรรม ตามลําดับ ถึงเวลาพระสงฆ์จะเจริ ญหรื อสวดพระพุทธมนต์
จึงอาราธนาพระปริ ตรต่อไป
๔. งานพิธีทีมีการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างเดียวหรื องานมีหลายพิธี แต่จดั คนละเวลา พึงถือว่าเป็ นคะ
ละงาน คนละตอนการอาราธนาหรื อการจุดธูปเทียนบูชา ก็พึงแยกปฏิบตั ิเป็ นคนละตอน
การอาราธนาในพิธีแสดงพระธรรมเทศนามีขอ้ ปลีกย่อยอีก คืองานใดทีประธานพิธีก็ดี ศพก็ดี อัฐิก็ดี หรื อผู ้
ล่วงลับก็ดี เป็ นพระสงฆ์เมือศาสนพิธีกรอาราธนาศีล รับศีลจบแล้ว รอให้ประธานและ/หรื อผูจ้ ุดเครื องทองน้อยบูชา
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ธรรมแทนอัฐิ ผูจ้ ุดแทนผูล้ ่วงลับนั'นๆ จุดเครื องทองน้อยบูชาธรรมทีดา้ นหน้าประธานพิธี และ/หรื อทีหน้าศพ อัฐิ
นั'นๆ ให้เรี ยบร้อยก่อน จึงอาราธนาธรรมต่อไป
ในการอาราธนาก็ดี การรับศีลโดยออกเสี ยงก็ดี ศาสนพิธีกรพึงทําใจให้เป็ นสมาธิ แน่วแน่ไม่ควรคิดเรื องอืน
ฟุ้ งซ่าน เพราะอาจทําให้อาราธนาหรื อรับศีลผิดข้อผิดลําดับได้
การจัดเตรียมอาหารและจตุปัจจัยเครืองไทยธรรม
ในงานพิธีทีนิมนต์พระสงฆ์มาสวดหรื อเจริ ญพระพุทธมนต์และมีการถวายอาหารด้วย
ศาสนพิธีกรจะต้องประสานเตรี ยมการเรื องอาหารให้เสร็ จก่อนพระสงฆ์จะเจริ ญหรื อสวดพระพุทธมนต์จบ เมื อ
พระสงฆ์สวดบทถวายพรพระ (พาหุ งฯ) ศาสนพิธีกรพึงจัดผูช้ ่วยหรื อเจ้าหน้าทียกอาหารมาตั'งไว้ดา้ นหน้าพระสงฆ์
พร้อมทั'งนํ'าดืม และจัดโต๊ะพร้อมอาหารบูชาพระพุทธให้เรี ยบร้อย เมือพระสงฆ์สวดจบแล้ว ศาสนพิธีกรพึงเข้าไป
ทําความเคารพ เชิ ญประธานพิธีและผูม้ ีเกียรติประเคนอาหารแด่พระสงฆ์ หากประธานพิธีเป็ นพระสงฆ์ ศาสนพิธี
ต้องยกอาหารประเคนประธานพิธีเพือถวายพระสงฆ์ดว้ ย
การจัดเตรี ยมยกอาหารนี' หากพระสงฆ์รวมฉันเป็ นวงต้องรอให้พระสงฆ์สวดจบแล้วนัง เป็ นวงก่อน จึงยก
อาหารมาแล้วเชิญประธานหรื อเจ้าภาพประเคนพระสงฆ์
เมือศาสนพิธีกรสังเกตเห็นว่าพระสงฆ์ฉนั อาหารคาวเรี ยบร้อยครบทุกรู ปแล้ว พึงเข้าไปยกอาหารคาวออก
พร้ อมๆ กัน ยกอาหารหวานเข้าไปตั'งครบทุกรู ปแล้ว เชิ ญประธานพิธีและผูม้ ีเกียรติมาประเคนอีกครั'ง แต่ในบาง
งานประธานพิธีหรื อผูม้ ีเกี ยรติตอ้ งทํากิ จอย่างอืนไม่สามารถมาถวายอาหารหวานได้ศาสนพิธีกรพึงถวายเอง ใน
ระหว่างทีพระสงฆ์ฉนั ภัตตาหารอยู่ ศาสนพิธีกรพึงเดินสํารวจดูวา่ พระสงฆ์จะต้องการสิ งใดเพิมเติม เช่น อาหาร นํ'า
ดืม กระดาษเช็ดมือ เป็ นต้น จะได้จดั หามาถวายเพิมเติม มารยาทอย่างหนึ งทีศาสนพิธีกรต้องพึงระวัง คือ ก่อนจะยก
อาหารคาวหรื ออาหารหวานออกต้องรอให้พระสงฆ์ฉนั เสร็ จครบทุกรู ปก่อน เพราะหากยกออกในขณะทีพระสงฆ์
บางรู ปยังฉันไม่เสร็ จ จะเป็ นเหมือนการเร่ งพระสงฆ์ ถือเป็ นการเสี ยมารยาทของศาสนพิธีกร (ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของ
พระสงฆ์ใ นเรื องการฉันภัตตาหารให้ผูเ้ ป็ นศาสนพิ ธี ก รสั งเกตประธานสงฆ์เป็ นหลัก โดยประธานสงฆ์จะฉัน
ภัตตาหารคอยพระสงฆ์รูปอืนๆ เมือเห็นว่าส่ วนใหญ่เรี ยบร้ อยแล้ว จะแสดงอาการปิ ดฝาสํารับหรื อรวบช้อน เป็ น
ต้น)
จตุปัจจัยเครื องไทยธรรม จะต้องจัดเตรี ยมวางไว้ทีโต๊ะด้านท้ายอาสน์สงฆ์ก่อนเริ มพิธีเสมอ เมือยกอาหาร
หวานออกหมดแล้วศาสนพิธีกรพึงทําความสะอาดอาสน์สงฆ์ ซึ งอาจเปื' อนหรื อเปี ยกนํ'าก่อนแล้วยกเครื องไทยธรรม
มาวางเรี ยงให้สวยงามเป็ นระเบียบเดี ยวกันหากมีแจกันดอกไม้ กําดอกไม้ พวงมาลัย ให้วางเป็ นอันดับแรกแล้วจึง
วางสิ งอื นๆ ต่อไป เสร็ จแล้วเชิ ญประธานพิธีและผูม้ ี เกี ยรติ มาถวายโดยประเคนดอกไม้ก่อนแล้วประเคนสิ งอื น
ต่อไป วิธีปฏิบตั ิในการถวายพึงปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการถวายอาหาร
อนึง เป็ นธรรมเนียมทีเจ้าภาพจะถวายปั จจัยในการนี'ดว้ ยศาสนพิธีกรเตรี ยมใบปวารณาเขียนจํานวนเงินและ
ชือเจ้าภาพ จัดใส่ ซองให้เรี ยบร้อย และรวมถวายในเวลาทีถวายเครื องไทยธรรมนี' ดว้ ยส่ วนเงินทีจะถวาย พึงมอบไว
ยาวัจกั รรับไป โดยให้เซ็นชือรับในบัญชีพระสงฆ์ เพือป้ องกันปั ญหาบางอย่างซึ งอาจจะเกิดขึ'นแก่ศาสนพิธีกรได้
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การเชิ ญทีกรวดนํา
เป็ นธรรมเนี ย มอย่า งหนึ งของผูท้ ี ท าํ บุ ญบํา เพ็ญกุ ศ ล เมื อพิ ธี ก ารต่ า งๆ ดํา เนิ นไปจนถึ ง ขั'นตอนสุ ดท้า ย
จะต้องกรวดนํ'าอุ ทิศส่ วนกุศลให้แก่ ญาติ สนิ ทมิ ตรสหายและสรรพสัตว์ ศาสนพิธีกรได้เตรี ยมที กรวดนํ'าโดยทํา
ความสะอาดและใส่ น' าํ พร้ อมตั'งไว้ทีโต๊ะเครื องไทยธรรมด้านท้ายอาสน์สงฆ์ เมือประธานพิธีถวายจัตุปัจจัยไทย
ธรรมเสร็ จและกลับไปนัง เรี ยบร้อยแล้ว ศาสนพิธีกรพึงยกทีกรวดนํ'าด้วยมือซ้ายให้มนั มือขวาประคอง เดินเข้าไป
จวนถึงประธานพิธี ทําความเคารพ นัง คุกเข่าเดินเข่าเข้าไปทางด้านหน้าโดยให้เยื'องไปทางเข่าซ้ายของประธานพิธี
เล็กน้อย ไม่ชิดหรื อห่ างเกิ นไป พอให้ประธานพิธีจบั ที กรวดนํ'าได้สะดวก ถื อที รองนํ'าไว้ด้วยมื อทั'งสอง ยืนให้
ประธาน ไม่ สู ง หรื อตํา เกิ นไป พอให้ป ระธานพิ ธี เทนํ'า กรวดได้โดยไม่ ต้องก้ม ลงหรื อยกแขนสู ง กว่า ปกติ เมื อ
พระสงฆ์เริ มอนุ โมทนา ยะถา... ประธานเริ มเทนํ'าเมือสังเกตเห็ นว่า ประธานพิธีเทนํ'ากรวดจวนหมดแล้ว ศาสน
พิธีกรพึงปล่อยมือขวาจากทีรองนํ'ากรวดโดยใช้มือซ้ายถือไว้มือเดียว ยกมือขวารับเต้านํ'าทีประธานเทหมดแล้ว นํา
เต้านํ'ามาชิดกับทีรองนํ'า เดินเข่าถอยหลังออกมาพอสมควร ลุกยืนทําความเคารพประธานพิธีแล้วถอยออกไป นํานํ'า
กรวดไปเทในทีอนั เหมาะสม ตามโบราณนิ ยมเททีโคนไม้ใหญ่ นอกอาคาร และต้องเทด้วยอาการสุ ภาพ ไม่เทในที
ไม่สะอาดไม่สาดหรื อควําภาชนะทีใส่ น' าํ หากมีพิธีอืนๆ ต่อจากพิธีน' นั อีกศาสนพิธีกรต้องเติมนํ'าใส่ เต้านํ'าไว้ เพือใช้
ในพิ ธีต่อไป การกรวดนํ'า ในพิธีต่างๆ หากเป็ นพิธี ใหญ่ ๆ หรื องานพิธี ทีเป็ นทางการ นิ ยมใช้ที กรวดนํ'าสํา หรั บ
ประธานพิธีทีเดียวเท่านั'น ส่ วนในงานพิธีชาวบ้านหรื องานทําบุญตามวัดวาอารามจะใช้หลายทีก็ได้ มิได้มีขอ้ ห้าม
อะไร
อนึ ง ในพิธีต่างๆ ไม่นิยมนําทีกรวดนํ'าไปตั'งไว้ให้ประธานก่อน เช่น ทีโต๊ะเคียงด้านหน้า เพราะอาจทําให้
เกิ ดข้อผิดพลาดแก่ประธานได้โดยเฉพาะงานอวมงคล ดังมีเรื องเล่าว่า งานอวมงคลงานหนึ งเมือประธานทอดผ้า
บัง สุ กุ ล และกลับ ไปนัง เก้า อี' พอพระสงฆ์ต' ัง พัด พิ จารณาผ้า บัง สุ กุ ล ประธานก็ หยิ บ ที ก รวดนํ'า มากรวดก่ อนที
พระสงฆ์จะอนุโมทนา เป็ นต้น
การปฏิบัติงานกุศลพิธี
งานกุศลพิธี คืองานทีจดั ขึ'นเพือบุญ เพือกุศล เพือสวัสดิมงคลเพือความดีเฉพาะบุคคลนั'นๆ จะเป็ นการจัด
เอง
หรื อผูอ้ ืนจัดให้ก็ได้ เช่ น การบรรพชาเป็ นสามเณร การอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ การสมาทานศีล ๕ ศีล ๘
หรื อศี ลอุโบสถ การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ ผูท้ ีได้รับมอบหมายให้เป็ นศาสนพิธีกร ปฏิ บตั ิงานในกุศลพิธี พึง
ศึกษาระเบียบพิธีน' นั ๆ ให้ชดั เจนทั'งลําดับขั'นตอน ทั'งวิธีการ ลักษณะการจัดงานกุศลพิธีมีรูปแบบคล้ายๆ งานบุญ
พิธี ขอให้ศาสนพิธีกรศึกษาในเรื องบุญพิธีต่อไป
การปฏิบัติงานบุญพิธี
งานบุญพิธีมี ๒ ประเภท คื อ งานมงคลและงานอวมงคลในงานสองประเภทนี' บางคราวจัดรวมเป็ นงาน
เดียวติดต่อกันก็มีดว้ ยสาเหตุเรื องเวลาบ้าง เรื องทุนทรัพย์ในการจัดงานบ้าง งานดังกล่าวนั'นมีวธิ ี การปฏิบตั ิดงั นี'
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พิธีงานมงคล
งานมงคล คือ งานทีจดั ขึ'นเพือจุดมุ่งหมาย คือความเป็ นสิ ริมงคลความเจริ ญรุ่ งเรื อง กําลังใจหรื อเพือให้เกิด
ความอบอุ่นใจ ความสบายใจแก่บุคคล สถานที กิจการ แม้กระทัง หน้าทีการงานของผูจ้ ดั พิธีงานมงคลทัว ๆ ไป มี
ลําดับการปฏิบตั ิพิธีพอสรุ ปได้ดงั นี'
• จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• อาราธนาศีล รับศีล
• อาราธนาพระปริ ตร พระสงฆ์เจริ ญพุทธมนต์
• จุดเทียนทํานํ'ามนต์ พระสงฆ์ทาํ นํ'าพระพุทธมนต์
• ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์กระทําภัตกิจ
• ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม
• พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานพิธีและผูร้ ่ วมงานกรวดนํ'ารับพร
• พระสงฆ์พรมนํ'าพระพุทธมนต์ หรื อมีปิดทอง เจิมป้ าย ผูกผ้าสี แล้วแต่พิธีน' นั ๆ งานมงคลบาง
งาน เช่ น งานวันเกิ ดพระมหาเถระ จะมี พิธีแสดงพระธรรมเทศนาด้วยส่ วนมากนิ ยมจัดพิธี
แสดงพระธรรมเทศนาก่อนเจริ ญพระพุทธมนต์ มีแนวปฏิบตั ิดงั นี'
• พระสงฆ์องค์แสดงธรรมนัง ณ อาสน์สงฆ์
• ประธานพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• จุดเทียนส่ องธรรม จุดธูปเทียนเครื องทองน้อย
• นิมนต์พระสงฆ์ข' ึนธรรมาสน์ เชิญเทียนส่ องธรรมไปตั'ง
• อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาธรรม
• พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จบแล้วอนุโมทนาบนธรรมาสน์
• กรวดนํ'า รับพร รับพระสงฆ์ลงจากธรรมาสน์มานัง ทีอาสน์สงฆ์
• ถวายเครื องกัณฑ์เทศ รับพระเทศลงจากอาสน์สงฆ์
• ถ้ามีพระสงฆ์สวดรับเทศน์ดว้ ย ยังไม่อนุโมทนา พระสงฆ์สวดรับเทศน์ก่อน
• รับพระเทศน์ลงจากธรรมาสน์ มานัง ทีอาสน์สงฆ์
• พระสงฆ์สวดรับเทศน์จบแล้ว ถวายเครื องกัณฑ์เทศน์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
• พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดนํ'า รับพร รับพระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์
• นิมนต์พระสงฆ์ทีเจริ ญพระพุทธมนต์ข' ึนอาสน์สงฆ์
• อาราธนาพระปริ ตร พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ ฯลฯ
งานมงคลทัว ๆไป จะต้องมีการวางสายสิ ญจน์ เช่น วงรอบอาคาร วงสถานทีวางศิลาฤกษ์ วงสถานทีเททอง
หล่อวัตถุ มงคลต่างๆ เป็ นต้น เมือเริ มวงควรเริ มต้นวงจากหลังโต๊ะหมู่บูชา แล้วเวียนขวาตามเข็มนาฬิกา สุ ดท้าย
ให้ ม ารวมลงที โ ต๊ ะ หมู่ บู ช า ด้า นหลัง พระพุ ท ธรู ป ในพิ ธี ก ารทัว ๆไปที ไ ด้พ บมานิ ย มวงสายสิ ญ จน์ ที ฐ าน
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พระพุทธรู ป แต่ในงานพิธีของหลวงหรื อในงานเสด็จพิธีพระราชดําเนิ นตามทีต่างๆ จะต้องวงสายสิ ญจน์ทีขอบ
โต๊ะหมู่ตวั ทีประดิษฐานพระพุทธรู ปเสมอไปแล้วเหลือกลุ่มสายสิ ญจน์สําหรับพระสงฆ์ถือในการเจริ ญพระพุทธ
มนต์ตอ้ งกะให้ยาวพอกับพระสงฆ์ ใส่ พานวางไว้ดา้ นหน้าประธานสงฆ์และจัดพานรองสายสิ ญจน์วางไว้ทา้ ย
อาสน์สงฆ์ ๑ พานด้วย ศาสนพิธีกรไม่ควรข้ามสายสิ ญจน์น' นั โดยเด็ดขาด เพราะถือเป็ นการไม่เคารพพระพุทธรู ป
อนึ ง การพรมนํ'าพระพุทธมนต์ การเจิม การผูกผ้าสี ฯลฯ เป็ นอีกพิธีหนึ งของงานมงคล นิ ยมกระทําหลัง
อนุ โมทนา เมือพระสงฆ์ อนุ โมทนาจวนจบ ศาสนพิธีกรพึงเข้าไปยกขันนํ'าพระพุทธมนต์ออกมาตั'งไว้ดา้ นหน้า
ประธานสงฆ์ พร้ อมอุ ป กรณ์ สํา หรั บ พรม (กํา หญ้า คาหรื อสิ ง อื น)เมื อพระสงฆ์อ นุ โมทนาจบ พึ ง เข้า ไปเชิ ญ
ประธานพิธีและผูม้ ีเกียรติเข้าไปรับนํ'าพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ ข้อนี'ถือเป็ นธรรมเนี ยมทีดีงามแต่หากมีกรณี ที
จําเป็ น เช่น สถานทีคบั แคบไม่สะดวก หรื อต้องการพรม สถานที จึงนิ มนต์พระสงฆ์ลงไปพรม โดยศาสนพิธีกร
เชิญขันนํ'ามนต์เดินไปด้านซ้ายมือของพระสงฆ์ ต้องการจะให้พรมทีใดก็นิมนต์ท่านไปทีนนั พรมเสร็ จแล้ว ศาสน
พิธีกรพึงรับกําหญ้าคาจากพระสงฆ์ นําขันนํ'ามนต์ไปตั'งไว้ในทีอนั สมควร
พิธีงานอวมงคล
งานอวมงคล คืองานทีจดั ขึ'นมีจุดมุ่งหมายเพืออุทิศส่ วนกุศลทีบาํ เพ็ญนั'นๆ แก่ผทู ้ ีล่วงลับไป บุพพการี ผูท้ ี
เคารพนับถือหรื อผูม้ ีพระคุณญาติสนิทมิตรสหาย ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แม้กระทัง ผูไ้ ร้ญาติขาดมิตรให้ได้รับความสุ ขใน
สัมปรายภพ งานอวมงคลโดยทัว ไปมีลาํ ดับขั'นตอนการปฏิบตั ิงานพอสรุ ปได้ดงั นี'
• จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• อาราธนาศีล รับศีล
• อาราธนาพระปริ ตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
• ถวายภัตตาหาร ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม
• ลาดภูษาโยง ทอดผ้าบังสุ กุล(ผ้าไตรหรื อผ้าอืน)
• พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุ กุลแล้วอนุโมทนา
• กรวดนํ'า รับพร
• เป็ นเสร็ จพิธี
ในการปฏิบตั ิพิธีต่างๆ ดังทีกล่าวมานั'น อาจจะมีข' นั ตอนทีแตกต่างเพิมเติมได้อีกบ้าง เช่น อาจมีการถวาย
พัดรองทีระลึกหรื อมีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาในพิธีสวดหรื อเจริ ญพระพุทธมนต์มีสวดรับเทศน์หรื อมีสวดมาติกา
สวดพระอภิธรรม ศาสนพิธีกรพึงประยุกต์พิธีต่างๆ จัดไปตามความเหมาะสม โดยพิจารณาว่าพิธีใดควรทําก่อนทําที
หลังแล้วจัดไปตามลําดับ
พิธีสวดพระอภิธรรมเป็ นอีกพิธีหนึ งในงานอวมงคล การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยและจัดอุปกรณ์อืนๆ
เหมือนพิธีทวั ไปต่างแต่อาสนะพระสงฆ์จดั ๔ ที จัดวางตูพ้ ระอภิธรรมและทีบูชาตรงกลางด้านหน้าพระสงฆ์ มี
ขั'นตอนการปฏิบตั ิพิธีดงั นี'
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
จุดธูปเทียนทีบูชาหน้าตูพ้ ระอภิธรรม
จุดธูปเทียนบูชาศพแล้ว อาราธนาศีล รับศีล
พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ปั จจุบนั ในส่ วนกลางไม่มีการอาราธนาธรรมในพิธี
สวดพระอภิธรรม จบแล้ว
ยกตูพ้ ระอภิธรรมและทีบูชาออก
ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม
ลาดภูษาโยง ทอดผ้าบังสุ กุล
พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุ กุลแล้วอนุโมทนา
กรวดนํ'า รับพร เสร็ จพิธี

งานอวมงคลทีมีการแสดงพระธรรมเทศนาด้วย นิ ยมจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาไว้ตอนท้ายสวดมนต์ แต่
มิใช่เป็ นระเบียบหรื อเป็ นข้อบังคับอะไร จะจัดตามเวลาหรื อตามแบบทีสะดวกก็ได้ไม่ห้ามแนวทางการจัดพิธีเทศน์
ตอนท้ายสวดมนต์ดงั นี'
• จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• อาราธนาพระปริ ตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
• จุดเทียนส่ องธรรม จุดเครื องทองน้อย
• นําพระสงฆ์ข' ึนธรรมาสน์ เชิญเทียนส่ องธรรมวางข้างธรรมาสน์
• อาราธนาศีล รับศีล
• อาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จบแล้ว
• รับพระสงฆ์ลงจากธรรมาสน์ นัง ทีอาสน์สงฆ์สวดถวายพรพระ
• ถวายภัตตาหาร ถวายเครื องกัณฑ์เทศน์แล้วถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม
• ลาดภูษาโยงง ทอดผ้าบังสุ กุล
• พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุ กุลเสร็ จแล้วอนุโมทนา
• กรวดนํ'า รับพร
งานอวมงคลไม่มีการวงสายสิ ญจน์ ไม่มีการทํานํ'าพระพุทธมนต์แต่มีงานลักษณะพิเศษงานหนึ ง คือ งาน
ฉลองอัฐิ หลังจากเสร็ จพิธีฌาปนกิ จแล้ว รุ่ งขึ'นมีพิธีเก็บอัฐิตอนเช้า และจะมีพิธีฉลองอัฐิ ตามลําดับงานนี' เป็ นงาน
มงคลทีคาบเกียว ไม่มีการวงสายสิ ญจน์ แต่มีการทํานํ'าพระพุทธมนต์ และใช้คาํ ว่าพระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ การ
ปฏิบตั ิเหมือนงานมงคลทัว ๆ ไป งานฉลองอัฐิน' ี ถือเป็ นงานออกจากทุกข์โศกของญาติมิตรของผูล้ ่วงลับไป
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การปฏิบัติพธิ ีงานอวมงคลร่ วมกับพิธีงานมงคล
การปฏิ บตั ิ พิธีทีรวมทั'งงานอวมงคลและงานมงคลเข้าด้วยกันเป็ นงานที ต่อเนื องกันนั'นเป็ นธรรมเนี ย ม
ปฏิบตั ิทีเกิดขึ'นมาไม่นานนักเนื องจากเวลาในการจัดงานน้อยบ้าง ประหยัดงบประมาณบ้าง จึงรวมจัดจัดติดต่อกัน
เป็ นงานเดี ยว โดยแนวความคิดทีวา่ การทีจะทําบุญทํากุศลเพือตนเอง ควรทําบุญกุศล อุทิศให้บุพการี และผูม้ ีพระ
ก่อนดังนั'น ปั จจุบนั นี' งานพิธีลกั ษณะดังกล่าวจึ งมีแพร่ หลายไปตามวัดและหน่ วยราชการต่างๆ เป็ นอันมาก การ
ปฏิบตั ิพิธีลกั ษณะดังกล่าวมีข' นั ตอนพอสรุ ปได้ดงั นี'
• จุดเครื องทองน้อยด้านหน้าอัฐิ รู ปภาพ ป้ ายชือ หรื อป้ ายอุทิศ
• พระสงฆ์สวดมาติกา
• ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
• ลาดภูษาโยง ทอดผ้าบังสุ กุล
• พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุ กุลแล้วอนุโมทนา
• กรวดนํ'า รับพร
ศาสนพิธีกรพึงเก็บพานภูษาโยงออกไป นําขันนํ'ามนต์มาตั'งและนําพานสายสิ ญจน์มาวางหน้าพระประธาน
สงฆ์ ถ้าใช้พระสงฆ์ ๒ ชุ ดให้เปลี ยนพระสงฆ์หลังจากอนุ โมทนาจบโดยนิ มนต์พระสงฆ์ชุดใหม่ข' ึ นอาสน์สงฆ์
เรี ยบร้อยแล้ว
• จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• อาราธนาพระปริ ตร พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์
• ถวายภัตตาหาร ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม
• พระสงฆ์อนุโมทนา
• กรวดนํ'า รับพร
• พรมนํ'าพระพุทธมนต์
วิธีปฏิบตั ิอีกวิธีหนึง คือ
• จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• จุดธูปเทียนเครื องทองน้อยหน้าอัฐิ ฯลฯ
• อาราธนาศีล รับศีล
• พระสงฆ์สวดมาติกา
• ประธานทอดผ้าป่ าบังสุ กุล
• พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุ กุลแล้วอนุโมทนา
• กรวดนํ'า รับพร
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เก็บพานภูษาโยง ตั'งขันนํ'ามนต์ วางพานสายสิ ญจน์ และทีพรมนํ'ามนต์ เปลียนพระสงฆ์ชุดใหม่ ถ้า
เป็ นพระสงฆ์ชุดเดียวกันให้ปฏิบตั ิต่อเนืองกันไป โดย
• อาราธนาพระปริ ตร
• พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ ฯลฯ
แนวปฏิ บตั ิน' ี อาจปรับลดขั'นตอนให้เหมาะสมกับเวลาได้ เช่ น หากเป็ นพระสงฆ์ชุดเดี ยวกัน จะกรวดนํ'า
ท้ายพิธีครั'งเดียวก็ได้โดยตัดตอนพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุ กุลเสร็ จ เก็บภูษาโยง ตั'งขันนํ'ามนต์วางพานสายสิ ญจน์
อาราธนาพระปริ ตรต่อไป งานลักษณะดังกล่าวมานั'นหากจัดแยกกันคนละวันหรื อคนละเวลา เช่น เช้ากับบ่าย ถือว่า
เป็ นคนละงาน การปฏิบตั ิพิธีก็เป็ นไปตามลักษณะงานนั'นๆ
อนึง ในพิธีงานอวมงคล จะมีการตั'งอัฐิพร้อมทีบูชา การตลาดการเก็บภูษาโยง การเชิ ญผ้าไตร การตั'งเครื อง
ทองน้อย การตั'ง การจุด การเชิญ การเก็บเทียนส่ องธรรม การเชิ ญคัมภีร์เทศน์และรับออกวิธีปฏิบตั ิจะต้องมีรูปแบบ
ทีสวยงาม เรี ยบร้ อย และถูกต้องเหมาะสมเป็ นหน้าทีของศาสนพิธีกรจะพิจารณาดําเนิ นการ จะแสดงตัวอย่างพอ
เป็ นแนวปฏิบตั ิดงั นี'
๑. การตั'งอัฐิ รู ปเหมือน ป้ ายชื อ ป้ ายอุทิศ พร้อมทีบูชานั'นต้องจัดแยกจากโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย โดย
จะจัดเป็ นโต๊ะหมู่บูชาก็ได้แต่ตอ้ งมีขนาดเล็กกว่าโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย ทีบูชาอัฐินิยมใช้เครื องทอง
น้อย และเมือตั'งเรี ยบร้อยต้องโยงสายโยง (แถบทอง) จากอัฐิมาเชื อมทีพานภูษาโยงด้วย ไม่ควรโยงกับ
โต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยให้โยงชิดฝาผนังและไม่สูงเกินพระพุทธรู ป
๒. การลาดและการเก็บ ภูษ าโยงนั'น เมื อถวายจัตุปั จจัย ไทยธรรมและนํา ออกจากอาสน์ส งฆ์เรี ยบร้ อย
ศาสนพิธีกรทําความเคารพประธานพิธี เดินเข้าไปทีพานภูษาโยง ไหว้ ๑ ครั'ง ยกภูษาโยงส่ วนทีจะลาด
วางที พ'ื น จับ ภู ษ าโยงด้วยมื อขวาใช้ ๔ นิ' ว รองใต้ ใช้นิ'ว หัวแม่ มื อ จับ ด้า นบนแล้วดึ ง ตํา ๆ ไปตาม
อาสน์สงฆ์ เดินกึงถอยหลัง (เอียงข้าง) และต้องมองภูษาโยงว่า ลาดได้เรี ยบร้อยหรื อไม่ จนถึงพระสงฆ์
รู ปสุ ดท้ายวางภูษาโยงแล้วไหว้ ๑ ครั'ง เมื อพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุ กุลเสร็ จ ศาสนพิธีกรทําความ
เคารพประธานพิธี และไหว้ตรงภูษาโยง ๑ ครั'ง ก่อนจะจับพับด้วยมือทั'งสอง ยกขึ'นวางบนพานไหว้
อีก ๑ ครั'ง ถอยออกมาพอสมควร ทําความเคารพประธานแล้วถอยออกไป
๓. การจุด การเชิญ การตั'ง และการเก็บเทียนส่ องธรรมใช้ในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาโดยจัดโต๊ะตั'งเทียน
ส่ องธรรมไว้ดา้ นหน้าประธานพิธี คู่กบั เครื องทองน้อย เวลาจะเริ มพิธี ศาสนพิธีกรจุดเทียนชนวนเดิ น
ไปทําความเคารพประธานพิธี นังคุ กเข่าลงส่ งเทียนชนวนให้ประธานพิธีจุดเที ยนส่ องธรรม ศาสน
พิธีกรอีกคนหนึงทําความเคารพประธานพิธี เข้าไปยกมือไหว้ เชิ ญเทียนส่ องธรรมออกไปทีธรรมาสน์
รออยู่ ศาสนพิธีกรอีกคนหนึ งนําพระสงฆ์ข' ึนธรรมาสน์และนัง เรี ยบร้อยแล้วผูเ้ ชิ ญจึงค่อยตั'งเทียนส่ อง
ธรรมทีขา้ งธรรมาสน์ดา้ นซ้ายและไหว้ ๑ ครั'งถอยออกไป หลังจากพระสงฆ์แสดงธรรมจบและลงจาก
ธรรมาสน์แล้วศาสนพิธีกรพึงเข้าไปเก็บเทียนส่ องธรรมออกมา นําไปดับและเก็บในทีอนั สมควร
เทียนส่ องธรรมนี' แต่เดิมมา คือเทียนจุดสําหรับพระสงฆ์ดูหนังสื อเทศน์ นิ ยมตั'งทางด้านซ้ายของ
ธรรมาสน์ ซึ งเป็ นด้านเดียวกับทีวางพัดรอง ส่ วนด้านขวาจะใช้วางคุมภีร์เทศน์ ปั จจุบนั ยังถือเป็ นระเบียบ
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๔. การเชิ ญและการรับคัมภีร์เทศน์ ก่อนทีพระสงฆ์จะขึ'นธรรมาสน์ คัมภีร์เทศน์เป็ นอุปกรณ์สําคัญอันจะ
ขาดเสี ยมิได้ในการแสดงธรรมเทศนา เพราะถ้าไม่มีคมั ภีร์ ก็จะกลายเป็ นการแสดงปาฐกถาธรรมหรื อ
สัมโมทนี ยกถาไป ไม่ใช่ การแสดงพระธรรมเทศนาคัมภีร์เทศน์คือคัมภีร์ทีจารึ กบทพระธรรมคําสอน
ของพระพุ ท ธเจ้า เป็ นสิ ง ควรสั ก การะ ผูเ้ ชิ ญ ต้องปฏิ บ ัติ ดัง นี' ประนมมื อ โดยใส่ ค มั ภี ร์ ไ ว้ร ะหว่า ง
นิ'วหัวแม่มือกับนิ'วชี' เดินไปวางไว้ทีธรรมาสน์ดา้ นขวามือของพระเทศน์ ควรหาพานรองรับคัมภีร์วาง
ไว้ก่อนเชิญ วางคัมภีร์บนพานเรี ยบร้อยแล้วหันไปทําความเคารพประธาน ถอยออกไป
อนึง เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิวา่ ในขณะทีเชิ ญคัมภีร์ผเู ้ ชิ ญไม่ตอ้ งทําความเคารพใครๆ เมือวางคัมภีร์
เรี ยบร้ อยจึงค่อยทําความเคารพส่ วนในการรั บคัมภีร์ออกเมือพระสงฆ์แสดงธรรมจบนั'นศาสนพิธีกรทํา
ความเคารพประธานพิ ธี ก่ อนแล้วเดิ นเข้า ไปไหว้ ๑ ครั' ง แล้วรั บ คัม ภี ร์ จากพระสงฆ์ใ ส่ ค มั ภี ร์ระหว่า ง
นิ'วหัวแม่มือกับนิ'วชี' ประนมมือเดินออกมาไม่ทาํ ความเคารพใคร นําคัมภีร์ไปไว้ในทีอนั สมควรไม่วางในที
ตําอันแสดงให้เห็นว่า ขาดความเคารพในพระธรรม ในการเชิ ญและการรับคัมภีร์น' ีนิยมใช้ศาสนพิธีกร ๒
คน เชิญคัมภีร์คนหนึ ง เชิ ญพัดรองคนหนึ งโดยคนเชิ ญคัมภีร์เดินข้างหน้า เชิ ญพัดรองเดินข้างหลัง ทั'งตอน
เชิญเข้าทั'งตอนรับออก
๕. การตั'งและการจุดเครื องทองน้อย ในปั จจุบนั นี' อุปกรณ์ สําหรับประธานพิธีจุดบูชาพระธรรมก็ดี จุ ด
บูชาศพก็ดี นิยมใช้เครื องบูชาชนิดหนึงทีเรี ยกกันว่า เครื องทองน้อย แต่ก่อนมามีใช้เฉพาะในรั'วในวังมี
วิธีการตั'งและวิธีการจุดดังนี'
• งานมงคลทีมีการแสดงพระธรรมเทศนา ตั'งโต๊ะเล็ก ๑ ตัวด้านหน้าทีประธานพิธีนงั วางเครื อง
ทองน้อยบนโต๊ะนั'นตรงกลาง ด้านขวาวางเทียนส่ องธรรม ด้านซ้ายวางทีกรวดนํ'า
• งานอวมงคล ด้านหน้าประธานพิธีต' งั แบบทีกล่าวมาแต่จะมีการตั'งทีดา้ นหน้าศพ ภาพเหมือน
ป้ ายชื อ ป้ ายอุทิศในงานใหญ่ๆ จะตั'งเครื องทองน้อย ๒ ชุ ด ชุ ดทีหนึ งสําหรับบูชาศพ ตั'งหัน
ดอกไม้เข้าหาศพ ชุดทีสองสําหรับศพบูชาธรรม ตั'งหันธู ปเทียนเข้าหาศพ วิธีการตั'งใช้โต๊ะชุ ด
ละตัวสู งตําลดหลัน กันลงมา ชุดบูชาศพใช้ตวั ตําตั'งด้านนอก ชุ ดศพบูชาธรรมใช้ตวั สู ง ตั'งด้าน
ในใช้หีบศพเพือให้เป็ นทีจาํ ได้ง่ายว่า จะหันเครื องทองน้อยไปทางใดให้จาํ ว่า จะบูชาใครให้
หันดอกไม้ไปทางนั'น และการปั กธู ปไม้ระกํากับเที ยนที เครื องทองน้อยนั'น ให้จาํ ว่า ปั กธู ป
ซ้ายเทียนขวาของผูท้ ีจะจุดบูชา
ส่ วนวิธีการจุดเครื องทองน้อยนั'น ขึ'นอยูก่ บั ประธานพิธีและศพผูล้ ่วงลับว่า เป็ นพระสงฆ์หรื อเป็ นฆราวาส
และจุดเพือการอะไรแยกเป็ นข้อๆ ดังนี'
๑. พิธีแสดงพระธรรมเทศนางานมงคล ประธานพิธีเป็ นประธานสงฆ์ ศาสนพิธีกรพึงถวายเทียนชนวนจุด
เทียนส่ องธรรมอย่างเดี ยวรับศีลจบแล้วเข้าไปถวายเทียนชนวนจุดเครื องทองน้อยบูชาธรรมประธาน
พิธีเป็ นฆราวาส จุดเทียนส่ องธรรมและเครื องทองน้อยคราวเดียวกันแล้วจึงรับศีล
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๒. พิธีแสดงพระธรรมเทศนางานอวมงคลประธานพิธีเป็ นพระสงฆ์ ผูล้ ่วงลับเป็ นพระสงฆ์ ศาสนพิธีกร
เชิ งเทียนชนวนถวายจุดเทียนส่ องธรรมและจุดเครื องทองน้อยบูชาศพ รับศีลจบแล้วจึงจุดเครื องทอง
น้อยบูชาธรรมทั'งทีดา้ นหน้าประธานพิธี ทั'งทีดา้ นหน้าหี บศพจึงเริ มอาราธนาธรรมต่อไป
๓. พิธีแสดงพระธรรมเทศนางานอวมงคล ประธานพิธีเป็ นพระสงฆ์ ผูล้ ่วงลับเป็ นฆราวาส จุดเทียนส่ อง
ธรรมจุดเครื องทองน้อยทีหน้าศพทั'งสองชุด รับศีลจบแล้วจึงจุดเครื องทองน้อยทีหน้าประธานพิธี
๔. พิธีแสดงพระธรรมเทศนางานอวมงคล ประธานพิธีเป็ นฆราวาส ผูล้ ่วงลับเป็ นพระสงฆ์ จุดเทียนส่ อง
ธรรม จุดเครื องทองน้อยทีหน้าประธานพิธี จุดเครื องทองน้อยบูชาศพ รับศีลจบแล้วจึงจุดเครื องทอง
น้อยบูชาธรรมทีหน้าหี บศพ
๕. พิธีแสดงพระธรรมเทศนางานอวมงคล ประธานพิธีเป็ นฆราวาส ผูล้ ่วงรับเป็ นฆราวาส จุดเทียนส่ อง
ธรรม จุดเครื องทองน้อย ทุกชุดในคราวเดียวกันแล้วจึงรับศีล
อนึ ง การจุดเครื องทองน้อยสําหรั บศพบูชาธรรมนั'น ต้องมี ผูจ้ ุ ดแทน หากประธานพิธีมียศหรื อ
ฐานันดรตํากว่าศพ ให้เชิ ญประธานพิธี จุด หากมี ย ศหรื อฐานันดรสู งกว่า ควรเชิ ญผูอ้ ื นจุ ดแทน แต่หาก
ประธานจะจุดเองก็ไม่ห้าม อีกประการหนึ ง การจุ ดเครื องทองน้อยบูชาศพ ควรเชิ ญผูท้ ี มีศกั ดิS ตํากว่าผูท้ ี
ล่วงลับหรื อผูท้ ีเป็ นญาติผทู ้ ีเคารพนับถือเป็ นผูจ้ ุดบูชาจะเหมาะสม กรณี โยมบิดามารดาหรื อบุคคลอืนทีเป็ น
ฆราวาสล่วงลับไป พระสงฆ์จะจุดเครื องทองน้อยทีต' งั บูชาศพก็ได้ แต่เมือจุดแล้วไม่ตอ้ งทําความ เพียงแต่
ยืนสงบนิงสํารวม ถือเป็ นการจุดเพือแสดงให้ผลู ้ ่วงลับได้ทราบว่าจะบําเพ็ญกุศลอุทิศไปให้
การปฏิบัติงานพิธีมงคลหรืออวมงคลทีมีแสดงพระธรรมเทศนา
พิธีงานมงคลถ้ามีแสดงพระธรรมเทศนา โดยทัว ไปนิ ยมจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา ก่อนพิธีเจริ ญพระ
พุทธมนต์ มีลาํ ดับการปฏิบตั ิดงั นี'
• จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• จุดเทียนส่ องธรรม(พระสงฆ์ข' ึนธรรมาสน์)
• จุดเครื องทองน้อย(ประธานเป็ นฆราวาส)
• อาราธนาศีล รับศีล
• จุดเครื องทองน้อย (ประธานเป็ นระสงฆ์)
• อาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จบแล้ว
• พระสงฆ์อนุโมทนาบนธรรมาสน์ ประธานพิธีกรวดนํ'า รับพร
• รับพระเทศน์มานัง ทีอาสน์สงฆ์ ถวายเครื องกัณฑ์เทศน์รับลงจากอาสน์สงฆ์
• นิมนต์พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ข' ึนนัง บนอาสน์สงฆ์
• อาราธนาพระปริ ตร พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์
• ถวายภัตตาหาร ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม
• พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานพิธีกรวดนํ'า รับพร
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• พรมนํ'าพระพุทธมนต์ เจิม ปิ ดทอง ฯลฯ เสร็ จพิธี
ส่ วนในงานพิธีอวมงคล นิ ยมจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาหลังจากพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว มี
ลําดับการปฏิบตั ิพิธีพอสรุ ปได้ดงั นี'
• จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• จุดเทียนส่ องธรรม (พระสงฆ์ข' ึนธรรมาสน์)
• จุดเครื องทองน้อย (ประธานเป็ นฆราวาส)
• อาราธนาศีล รับศีล
• จุดเครื องทองน้อย (ประธานเป็ นพระสงฆ์)
• อาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดง พระธรรมเทศนา จบแล้ว
• พระสงฆ์อนุโมทนาบนธรรมาสน์ ประธานพิธีกรวดนํ'า รับพร
• รับพระเทศน์มานัง ทีอาสน์สงฆ์ ถวายเครื องกัณฑ์เทศน์รับลงจากอาสน์สงฆ์
• นิมนต์พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ข' ึนนัง บนอาสน์สงฆ์
• อาราธนาพระปริ ตร พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์
• ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
• พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานพิธีกรวดนํ'า รับพร
• พรมนํ'าพระพุทธมนต์ เจิม ปิ ดทอง ฯลฯ เสร็ จพิธี
ส่ วนในงานพิธีอวมงคล นิ ยมจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาหลังจากพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว มี
ลําดับการปฏิบตั ิพิธีพอสรุ ปได้ดงั นี'
• จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื องทองน้อยบูชาศพ
• อาราธนาพระปริ ตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว
• จุดเทียนส่ องธรรม พระสงฆ์ข' ึนสู่ ธรรมาสน์
• จุดเครื องทองน้อยทีหน้าประธานพิธี จุดเครื องทองน้อยบูชาธรรมทีหน้าศพ(กรณี ประธานพิธี
และศพเป็ นพระสงฆ์)
ขั'นตอนการจุดเครื องทองน้อยได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี'แล้วพึงศึกษาให้เข้าใจ ในเวลาปฏิบตั ิจะได้ไม่ลงั เล
•
•
•
•
•

อาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จบแล้ว
รับพระสงฆ์ลงจากธรรมมาสน์มานัง ยังอาสน์สงฆ์ สวดถวายพรพระ
ถวายภัตตาหาร ถวายเครื องกัณฑ์เทศน์และจัตุปัจจัย ไทยธรรม
ลาดภูษาโยง ทอดผ้าบังสุ กุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุ กุลเสร็ จเก็บภูษาโยง
พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดนํ'า รับพร เสร็ จพิธี
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ผ้าไตรจีวรทีเป็ นเครื องกัณฑ์เทศน์น' นั ในงานมงคลจะถวายไปในคราวเดี ยวกัน คือ ถวายดอกไม้ ผ้าไตร
และสิ งอืนๆ ตามลําดับในงานอวมงคลถวายดอกไม้และสิ งของอืนก่อน ส่ วนผ้าไตรศาสนพิธีกรต้องลาดภูษาโยง
แล้วเชิญประธานทอดผ้าบังสุ กุล พระสงฆ์องค์แสดงธรรมเป็ นองค์พิจารณาผ้าบังสุ กุลนั'น พิธีแสดงพระธรรมเทศนา
ในพิธีงานมงคลหรื องานอวมงคลดังกล่าวมา มิได้บงั คับว่าจะต้องจัดก่อนหรื อหลังการเจริ ญหรื อสวดพระพุทธมนต์
แต่ทีแสดงไว้น' นั แสดงตาม
ความนิ ยมทีจดั กันในปั จจุบนั และเห็ นว่า เมือจัดตามรู ปแบบทีกล่าวมาจะทําให้งานกระชับขึ'น หากจะจัดเป็ น
รู ปแบบอืนก็ได้ตามทีเห็นว่าเหมาะสมกับเวลาและลักษณะงานนั'นๆ
งานพิธีการศพ
มีงานพิธีอีกประเภทหนึ งทีชาวบ้านทัว ๆ ไปเรี ยกกันว่างานศพ งานชนิ ดนี' เป็ นงานเฉพาะกิจ ต้องจัดเมือมี
คนเสี ยชีวติ ลงเท่านั'น มิใช่วา่ คิดจะจัดเมือใดก็จดั ได้ เมือมีผเู ้ สี ยชี วิตลง ผูท้ ีจะจัดพิธีการจะต้องเตรี ยมการทั'งสถานที
อุปกรณ์ บุคลากร และกําหนดเวลา พร้อมทั'งขั'นตอนว่าจะทําอะไรก่อนหลังอย่างไร จะแสดงแนวทางปฏิบตั ิทีเป็ น
กลางๆ พอสังเขปดังนี'
• เตรี ยมสถานทีต' งั ศพ จองศาลาวัด หรื อทีใดทีหนึง
• นิมนต์พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม บังสุ กุลปากหี บ / ปากโกศ( กรณี มีพีธีบงั สุ กุลปากหี บ)
• เตรี ยมอุปกรณ์ เช่น โลงศพ นํ'าอบ เตียงรดนํ'าศพ ฯลฯ
• เตรี ยมบุคลากร เช่น คนตักนํ'าส่ งให้ผมู ้ ารดนํ'าศพ
• เมือได้เวลาพอสมควร เริ มพิธี โดยเชิญญาติและผูท้ ีเคารพนับถือ รดนํ'าศพก่อน
• ผูท้ ีรดนํ'าศพคนสุ ดท้ายคือประธาน (ผูใ้ หญ่ทีสุด)
(งานศพทัว ไป รดนํ'าทีมือ เรี ยกว่า รดนํ'าศพ งานศพ ทีได้รับพระราชทานนํ'าหลวง รดทีอก เ รี ยกว่า
อาบนํ'าศพหรื อศพพระสงฆ์ เรี ยกว่า สรงนํ'าศพ
• เชิญศพใส่ โลง ตั'งบนแท่นหรื อฐานรอง จัดตั'งดอกไม้ประดับจัดตั'งทีบูชา โยงสายโยงไว้
สําหรับเชือมกับภูษาโยงให้เรี ยบร้อย ในช่วงนี' หากเป็ นงานพระบรมราชานุ เคราะห์ทีมีเกียรติยศสู ง จะมีพิธี
บังสุ กุลปากหี บด้วยคื อนิ มนต์พระสงฆ์มาบัง สุ กุล และมี พระสงฆ์สวดพระอภิ ธ รรม ๑ จบแล้วพักไว้ก่อน เวลา
ประมาณ ๑๙.๐๐ น. จึงสวดต่ออีก ๓ จบ จากนั'นถวายไทยธรรม ทอดผ้าบังสุ กุล กรวดนํ'า รับพร หากเป็ นงานศพ
ทัว ๆไปตั'งอาราธนาศีลและรับศี ลก่อนทีพระสงฆ์จะสวดพระอภิธรรมเสมอส่ วนในงานบรมราชานุ เคราะห์ ไม่มี
อาราธนาศีลและรับศีล
การจัดพิธีทีกล่าวมาข้างต้นนั'น เน้นไปในพิธีทีเป็ นทางราชการแต่ในพิธีแบบชาวบ้านหรื อแบบท้องถิน การ
จัดสถานทีสําหรับพระสงฆ์และผูม้ าร่ วมพิธี อาจจะใช้ปูพรม ปูเสื อ และนัง กับพื'นในกรณี เช่นนี' ศาสนพิธีกรเมือจะ
ปฏิ บตั ิพิธี ก็ตอ้ งนัง คุ กเข่า เช่ น การเชิ ญเทียนชนวนศาสนพิธีกรนัง คุ กเข่าถื อเทียนชนวนด้วยมือขวา เริ มจุดเทียน
ชนวนประมาณตรงพระสงฆ์รูปที ๕ เดิ นเข่าเข้าไปทีขา้ งโต๊ะหมู่บูชา ส่ งเทียนชนวนให้เจ้าภาพ เมือเจ้าภาพจุดธู ป
เทียนเรี ยบร้อยแล้ว รับเทียนชนวนคืนเดินเข่าถอยออกไปดับเทียนชนวนทีทา้ ยพระสงฆ์ การอาราธนาศีลก็นงั คุกเข่า
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ตรงพระสงฆ์ประมาณรู ปที ๕ หันหน้าไปทางประธานสงฆ์กราบ ๓ ครั' ง นังตัวตรง อาราธนาศี ล อาราธนาพระ
ปริ ตรหรื ออาราธนาธรรม ตามแต่กรณี สรุ ปว่า การปฏิบตั ิพิธีทุกๆ อย่างต้องนัง ปฏิบตั ิ แต่หากสถานทีในพิธี จัดให้
พระสงฆ์นงั บนอาสน์สงฆ์ผรู ้ ่ วมพิธีนงั บนเก้าอี' ศาสนพิธีกรต้องยืนปฏิบตั ิพิธีเช่นเดียวกับการปฏิบตั ิพิธีทางราชการ
ตามธรรมเนี ยมพิธีของท้องถินแต่โบราณส่ วนใหญ่มกั มีการนําบูชาพระ นําไหว้พระก่อนทีจะอาราธนาศีล รับศีล
การปฏิ บตั ิพิธีดงั กล่าว ศาสนพิธีกรจะต้องใช้พิจารณาญาณในการปฏิ บตั ิว่า ปกิ บตั ิเช่ นไรจึงเหมาะสม ไม่ควรเถร
ตรงเกินไป
อนึ ง การจัดพิธีต่างๆ ควรมี การพัฒนาไปในทางที จะทําให้พิธีน' นั ๆ ดําเนิ นไปอย่างรวดเร็ ว ราบรื น ไม่
ติดขัด และเรี ยบร้อย ไม่ขลุกขลัก ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงาน ศาสนพิธีกรทีดีพึงประยุกต์งานพิธีเหล่านั'น ให้
ง่ า ยต่ อ การปฏิ บ ตั ิ โ ดยจัด ลํา ดับ ให้ ชัด เจนใช้ไ หวพริ บ ปฏิ ภ าณแก้พิ ธี น' ันๆ ให้ ด ํา เนิ น ไปอย่า งต่ อ เนื อ ง อย่า ให้
หยุดชะงักในระหว่างพิธี
การปฏิบัติงานพิธี
การถวายทานต่างๆ ก็เป็ นพิธีการอีกอย่างหนึ งทีศาสนพิธีกรควรจะสนใจ ถึ งแม้ว่าการถวายทานมักจะปน
อยู่กบั งานพิธีอืนๆ เช่ น ถวายสัง ฆทาน ถวายเสนานะ กุ ฎี วิหาร ถวายที ดิน ถวายภัตเพื อผูต้ ายแต่การถวายทาน
บางอย่าง เช่ น การถวายกฐิน การถวายผ้าป่ าจะจัดเป็ นพิธีการเฉพาะ หรื อการถวายทานต่างๆ ทีได้กล่าวมาข้างต้น
หากจัดถวายเป็ นพิธีการเฉพาะ ผูเ้ ป็ นศาสนพิธีกรต้องเข้าใจรู ปแบบและวิธีการทีจะจัดพิธีการถวายทานเหล่านั'น ให้
น่ าศรัทธา น่ าเลื อมใสน่ าเอิบอิ มใจแก่ผูท้ ี จะถวายทานประเภทนั'นๆ ในการจัดเตรี ยมการพิธีถวายทาน มี รูปแบบ
เหมือนการเตรี ยมการงานพิธีทวั ๆ ไปนัน เองการถวายทานโดยทัว ๆ ไปจะแบ่งออกได้เป็ น ๒ ประเภท คือถวาย
เฉพาะเจาะจง กับถวายให้หมู่(สังฆทาน)ส่ วนลําดับการปฏิบตั ิพิธีจะแสดงพอเป็ นตัวอย่างดังนี'
พิธีถวายสั งฆทาน
พิธีถวายสังฆทานเฉพาะเจาะจง ไม่ตอ้ งมีรูปแบบ เมือศรัทธาเลือมใสพระสงฆ์รูปใด ก็จดั หาสิ งของทีอยาก
ถวาย นําไปถวายพระสงฆ์รูปนั'นก็เสร็ จการ แต่ในพิธีการถวาย ๒ แบบ คือ ถวายร่ วมไปในพิธีอืนๆ อย่างหนึ งกับ
ถวายสังฆทานพิธีเดียวอย่างหนึง สิ งของทีจะถวายสังฆทาน แต่โบราณมา นิ ยมจัดสิ งของต่างๆ ให้ครบปั จจัย ๔ คือ
เครื องนุ่ ง ห่ ม เช่ น จี วร สบง อาหาร เช่ น อาหารสด อาหารแห้ง นํ'า ดื ม ที อยู่อาศัย นิ ยมใช้เงิ นใส่ ซองเขี ย นแจ้ง
จุดประสงค์ บํารุ งเสนาสนะ กุฎี วิหาร ยารักษาโรค เช่น ยาแก้ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็ นไข้ ตลอดถึ งเครื องใช้ต่างๆ
เช่น จาน ชาม ช้อน กระทะ หม้อ เตา ฯลฯ ตามแต่จะมีศรัทธาหามาได้เวลาจะถวายก็จดั รวมสิ งของต่างๆ ไว้ นิ มนต์
พระสงฆ์ โดยไม่เจาะจงเมือพร้อมแล้ว ศาสนพิธีกรพึงปฏิบตั ิตามลําดับดังนี'
• จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• อาราธนาศีล รับศีล
• ว่านะโม...๓ จบ (เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิวา่ ก่อนกล่าวคําถวายทานทุกอย่างจะต้องว่านะโม....๓
จบ ก่อนเสมอ)
• กล่าวคําถวายสังฆทาน พร้อมคําแปล
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• ประเคนสิ งของทีนาํ มาถวาย (หากถวายตอนบ่ายห้ามถวายอาหารสด เช่ น ข้าวสุ ก แกง หรื อ
กับข้าวอาหารแห้งถวายได้ แต่ไม่ตอ้ งประเคน)
• พระสงฆ์อนุโมทนา
• เจ้าภาพกรวดนํ'า รับพร เป็ นเสร็ จพิธี
พิธีถวายกฐิ น
ยังมีทานอีกประเภทหนึง มีลกั ษณะเป็ นสังฆทาน คือ ถวายมาเจาะจงพระสงฆ์รูปใดรู ปหนึง แต่สิ งของถวาย
ทีสาํ คัญคือ ผ้ากฐินเรี ยกกันว่า กฐินทาน ทานชนิ ดนี'มีเวลาถวายจํากัด ในปี หนึ งๆ จะทําการถวายได้ในเวลา ๑ เดือน
คือ ตั'งแต่วนั แรม ๑ คํา เดือน ๑๑ ถึงวันขึ'น ๑๕ คํา เดือน ๑๒ เท่านั'น ถ้าถวายในเวลาอืนจากทีกล่าวนี' จะไม่เรี ยกว่า
ถวายกฐิ น และในวัดหนึ งๆ ปี หนึ งจะรั บกฐิ นได้ครั'งเดี ยวและพระสงฆ์ทีจะรั บกฐิ นนี' ต้องเป็ นพระสงฆ์ทีอยู่จาํ
พรรษาถ้วนไตรมาสในวัดนั'น ขาดพรรษาก็รับไม่ได้ กฐินจึงจัดเป็ นทานประเภท กาลทาน
กฐิ นมี ๒ ประเภท คือ กฐิ นราษฎร์ ได้แก่ กฐิ นที ถวายตามวัดทัว ไปทีมิได้เป็ นพระอารามหลวง กับกฐิ น
หลวง ได้แก่ กฐินทีพระมหากษัตริ ยท์ รงถวายในวัดทีเป็ นพระอารามหลวง การถวายกฐิน ๒ ประเภทมีข' นั ตอน พิธี
การ พอสรุ ปได้ดงั นี'
กฐิ นราษฎร์
นัดวัด เวลา ทีจะทําการถวายกฐินกับพระสงฆ์
จัดพิธีสมโภช (ฉลอง) กฐิน โดยจัดแบบงานมงคล(จะจัดหรื อไม่จดั ก็ได้)
จัดสถานทีวางเครื องบริ วารกฐินในอุโบสถ ด้านท้ายอาสน์สงฆ์
จัดโต๊ะตั'งพานแว่นฟ้ าวางผ้ากฐิน และจัดพานเทียนพระปาติโมกข์ วางไว้หน้าอาสน์สงฆ์ตรง
พระสงฆ์รูปที ๒
• จัดเตรี ยมธูปเทียน สําหรับบูชาพระรัตนตรัย
• จัดเตรี ยมเทียนชนวน ไฟแซ็ก ทีกรวดนํ'า ไว้ดา้ นท้ายอาสน์สงฆ์
เมือถึงวัน เวลา ทีจะถวาย พระสงฆ์ลงมาพร้อม เจ้าภาพและญาติมิตรพร้อมกันในอุโบสถหรื อสถานทีทีจะ
ทําพิธีถวายกฐินศาสนพิธีกรพึงเริ มพิธีดงั นี'
• เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• อาราธนาศีล รับศีล เจ้าภาพลุกจากเก้าอี'มาทีหน้าอาสน์สงฆ์หยิบผ้าห่มพระประธาน
มอบให้ศ าสนพิ ธี ก รหรื อ ไวยาวัจกร แล้วอุ ้ม ประคองผ้า กฐิ นประนมมื อ หัน หน้า ไปทางพระพุ ท ธรู ป
ประธาน ว่านะโม.......๓จบ
• หันมาทางพระสงฆ์ กล่าวคําถวายกฐิ น (การถวายกฐินราษฎร์ นิ ยมให้เจ้าภาพกล่าวนํา ผูร้ ่ วม
พิธีกล่ าวตามเพราะส่ วนใหญ่เป็ นกฐิ นสามัคคี ) คําถวายกฐิ นควรพิมพ์ติดไว้ทีผา้ กฐิ น เวลา
ถวายจะได้อ่านสะดวก
•
•
•
•
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• จบแล้ว วางผ้ากฐินบนวานแว่นฟ้ า ยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที ๒ ประเคนพานเทียนพระ
ปาติ โมกข์ด้วย(ที เรี ยกเที ยนพระปาติ โมกข์ เพราะพระสงฆ์จะใช้เที ยนนี' จุดในเวลาทําสังฆ
กรรมสวดพระปาติโมกข์)
• ไปนัง ทีเก้าอี' (ศาสนพิธีกรควรเตรี ยมหานํ'าดืมไว้รับรองเจ้าภาพในช่วงนี'ดว้ ย)
• ในระหว่างนี' พระสงฆ์กระทําอปโลกนกรรม ลงไปครองผ้ากลับขึ'นมานัง
• ศาสนพิธีกร ยกบาตรและสิ งของบริ วารอืนๆ มาเชิ ญประธานถวายแด่พระสงฆ์รูปที ๑ โดยส่ ง
ต่อๆ กันเข้าไปให้เจ้าภาพถวาย จากนั'นเชิญผูม้ าร่ วมงานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
• ปวารณาปั จจัยบํารุ งวัด ถวายองค์ครอง คู่สวดและพระสงฆ์ แล้วถวายใบรายการทีปวารณาแก่
ประธานสงฆ์
• พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดนํ'า รับพร
• กราบลาพระประธาน
• กราบลาพระสงฆ์เป็ นเสร็ จพิธี
• ถ้ามีบริ จาคบํารุ งการศึกษาทําพิธีมอบตอนนี' ถ้าเป็ นสิ งของนิยมมอบภายนอกอุโบสถ
กฐิ นหลวง
กฐิ นหลวงมี ๒ ประเภท คือ พระกฐิ นทีพระมหากษัตริ ยเ์ สด็จพระราชดําเนิ นทรงถวายเอง หรื อทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ผูใ้ ดผูห้ นึ งไปถวายแทนพระองค์ เรี ยกว่า พระกฐิ นเสด็จพระราชดําเนิ นมีจาํ นวน ๑๖ พระ
อาราม กับกฐินที พระมหากษัตริ ยพ์ ระราชทานให้ผมู ้ ีศรัทธาขอรับพระราชทานไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ
ทัว ประเทศเรี ยกว่า พระกฐินพระราชทาน ปั จจุบนั มี ๒๕๓ พระอาราม
พระกฐินเสด็จ พระราชดําเนิน มีรูปแบบพิธีการถวายดังนี'
• เสด็จพระราชดําเนิ นเข้าสู่ พระอุโบสถ ทรงรับผ้าพระกฐิ นจากเจ้าพนักงานศุภรัต ซึ งคอยส่ ง
ถวายด้านข้า งประตู ใ นพระอุ โบสถ เสด็ จฯไปทรงวางผ้า พระกฐิ นที พ านแว่นฟ้ าด้า นหน้า
พระสงฆ์รูปที ๒
• ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระประธานพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลา ประทับยืน
• อธิ บดีกรมการศาสนา กราบทูลจํานวนพระสงฆ์จาํ พรรษาจบแล้ว
• ทรงอุม้ ประคองผ้าไตร ผินพระพักตร์ สู่ พระประธานพระอุโบสถ ทรงกล่าวนะโม...๓ จบ แล้ว
ทรงผินพระพักตร์ มาทางทีชุมนุมสงฆ์ ทรงกล่าวคําถวายพระกฐิน จบแล้วทรงวางผ้าพระกฐิน
ทีพานแว่นฟ้ าและยกประเคน พระสงฆ์รูปที ๒ พร้อมพานเทียนพระปาติโมกข์ ประทับพระ
ราชอาสน์
• พระสงฆ์กระทําอปโลกนกรรม ลงไปครองผ้า ขึ'นมานัง
• เสด็จฯ มาทรงถวายบริ วารพระกฐินแด่ประธานสงฆ์
• ทรงหลัง ทักษิโณทก
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• พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
• ทรงกราบลาพระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบลาพระสงฆ์เสด็จพระราชดําเนิ นออกจากพระ
อุโบสถ เป็ นเสร็ จพิธี
พระกฐินพระราชทาน เป็ นกฐินทีพระมหากษัตริ ยท์ รงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ผทู ้ ีมีศรัทธา
และมีกาํ ลังทรัพย์สามารถทีจะทําการถวายได้ รับพระราชทานนําไปถวายพระสงฆ์จาํ พรรษาถ้วนไตรมาสยังพระ
อารามหลวงต่างๆ ทัว ประเทศ การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิ น กรมการศาสนารับผิดชอบจัดการการประกาศ
เชิ ญชวน รับจอง ประสานงาน จัดซื' อเครื องพระกฐิ น ส่ งมอบผูท้ ี ได้รับพระราชทาน จัดทําบัญชี กราบบังคมทูล
รายนามผูร้ ับพระราชทานและบัญชีถวายพระราชกุศล
พระกฐินพระราชทาน มีรูปแบบพิธีการถวายดังนี'
• เตรี ยมการจัดสถานที จัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะและวางผ้าพระกฐินหน้าพระอุโบสถ
• จัด โต๊ ะ ตั'ง พานแว่น ฟ้ าเปล่ า และจัด พานเที ย นพระปาติ โ มกข์ ว างไว้ห น้ า อาสน์ ส งฆ์ต รง
พระสงฆ์รูปที ๒ (นิยมใช้โต๊ะวางพานแว่นฟ้ าและพานเทียนพระปาติโมกข์)
• จัดเตรี ยมธูปเทียน สําหรับบูชาพระรัตนตรัย
• จัดเตรี ยมเทียนชนวน ไฟแช็ก ทีกรวดนํ'า ไว้ดา้ นท้ายอาสน์สงฆ์
วัน เวลา ทีจะถวายผ้ากฐิน
• ประธานพิธีเดินทางถึงด้านหน้าพระอุโบสถ เข้าไปทีโต๊ะหมู่ซ ึ งวางผ้าพระกฐิน
• ทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ยืน มือไปเปิ ดกรวยดอกไม้ ทําความเคารพ
• ยกผ้าไตรขึ'นอุม้ ประคอง ยืนตรง(ดนตรี บรรเลงเพลงสรรเสริ ญพระบารมี) จบแล้วเดิ นเข้าสู่
พระอุโบสถทางประตูกลาง(กรณี พระอุโบสถมี ๓ ประตู) หรื อประตูขวามือของประธาน ไป
วางผ้าพระกฐินทีพานแว่นฟ้ าด้านหน้าพระสงฆ์รูปที ๒
• จุดธู ปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบแล้วลุกมาทีหน้าอาสน์สงฆ์ หยิบผ้าห่ มพระประธานมอบ
ให้ ศ าสนพิ ธี ก รหรื อ ไวยาวัจ กรแล้ว อุ ้ม ประคองผ้า พระกฐิ น ประนมมื อ ผิ น หน้ า ไปทาง
พระพุทธรู ปประธาน ว่านะโม ... ๓ จบ หันมาทางชุ มนุ มสงฆ์ กล่าวคําถวายผ้าพระกฐิ น จบ
แล้ว (คําถวายกฐิ นต้องพิมพ์ติดไว้ที ผา้ พระกฐิ น) เวลาถวายจะได้อ่า นสะดวก และควรทํา
สําเนาให้ประธานฝึ กอ่านให้คล่อง วางผ้าพระกฐิ นบนพานแว่นฟ้ า ยกประเคนพระสงฆ์รูปที
๒ และประเคนพานเทียนพระปาติโมกข์ แล้วไปนัง ยังเก้าอี'ประธาน
• พระสงฆ์กระทําอปโลกนกรรม ลงไปครองผ้าพระกฐินแล้วขึ'นมานัง ยังอาสน์สงฆ์
• ประธานถวายบริ วารพระกฐิ นแด่ประธานสงฆ์ หลังจากนั'นผูม้ าร่ วมพิธีถวายไทยธรรมแด่
พระสงฆ์
• เจ้าหน้าทีประกาศยอดเงินถวายพระกฐิน จบแล้วเชิ ญประธานประเคนใบปวารณาแด่ประธาน
สงฆ์
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• พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
• ประธานกรวดนํ'า รับพร (ขณะพระสงฆ์ถวายอดิเรกให้ลดมือลงไม่ตอ้ งประนมมือ เพราะการ
ถวายอดิเรกนั'นเป็ นการถวายพระพรแด่พระมหากษัตริ ยโ์ ดยเฉพาะต่อเมือพระสงฆ์รูปที ๒ รับ
ว่า ภวตุ สัพพะมังคะลังจึงประนมมือต่อไป)
• กราบลาพระประธานพระอุโบสถแล้วกราบลาพระสงฆ์ออกจากพระอุโบสถ เป็ นเสร็ จพิธี
หากเจ้าอาวาสวัดนั'นๆ มอบของทีระลึก ศาสนพิธีกรพึงเข้าไปช่วยรับของทีระลึกจากประธานพิธี
พิธีถวายผ้ าป่ า
ในสมัยครั'งพุทธกาล ผ้าป่ า คือ ผ้าทีถูกทอดทิ'ง ไม่มีเจ้าของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล แสวงหาผ้าเพือนํามา
ทําจีวร ก็เก็บเอาผ้าทีเขาทิ'งเหล่านี'มาซัก ตัด เย็บ ย้อม ทําเป็ นเครื องนุ่งห่ม เพราะผ้าเป็ นของหาได้ยาก ทีเรี ยกว่าผ้าป่ า
เพราะผ้านี'ใช้คลุมศพบ้าง ใช้อย่างอืนบ้างและถูกทอดทิ'งไว้ตามป่ าช้า หรื อทีอืนๆ จึงได้ชือเช่นนั'น แต่ในบาลีเรี ยกผ้า
เช่นนี'วา่ บังสุ กุลจีวร แปลว่า ผ้าเปื' อนฝุ่ น ในเวลาต่อมาประชาชนเห็นว่าพระสงฆ์ได้รับความลําบากในการแสวงหา
ผ้า และประสงฆ์จะทําบุญจึงนําผ้าไปทําทีเป็ นทอดทิ'งผ้าไว้ตามป่ า เพือเป็ นการช่วยเหลือพระสงฆ์เมือพระสงฆ์ไป
พบก็จะได้พิจารณาเอามาทําเป็ นจีวร จะมีสาเหตุจากการทีผา้ ดังกล่าว ส่ วนมากเป็ นผ้าทีใช้คลุมศพหรื อใช้ในการศพ
จึงมีธรรมเนียมเรี ยกผ้าทีใช้ในการศพทัว ๆ ไปว่า ผ้าบังสุ กุล จนทุกวันนี'
ในปั จจุบนั การถวายผ้าป่ าไม่เหลือรู ปแบบมาแล้ว แต่กลับมุ่งเน้นไปถึงเรื องการจัดหาทุนทรัพย์ เพือใช้ใน
การพัฒนาวัดหรื อสถานทีต่างๆ และยังแตกแยกเป็ นผ้าป่ าหนังสื อ ผ้าป่ าอืนๆ อีกมากมายแต่เวลาจัดก็จะต้องมีผา้ ไว้
ด้วยอย่างน้อย ๑ ผืน และต้องหากิงไม้มาตั'งนําผ้าไปพาดไว้ ทําเหมือนการทอดผ้าป่ าโบราณ พิธีการถวายผ้าป่ ามักจะ
ถวายรวมไปในพิธีอืนๆ หากจะทําพิธีถวายผ้าป่ าโดยเอกเทศมีรูปแบบพิธีดงั นี'
• จัดเตรี ยมตั'งองค์ผา้ ป่ า จัดสถานที เครื องบูชา นิมนต์พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่ า
• จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• อาราธนาศีล รับศีล
• กล่าวนะโม....๓ จบ กล่าวคําถวายผ้าป่ าพร้อมคําแปล
• นิมนต์พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่ า
• พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดนํ'า รับพร เป็ นเสร็ จพิธี
ส่ วนการถวายผ้าป่ ารวมกับพิธีอืนๆ ศาสนพิธีกรพึงปฏิบตั ิพิธีเหมือนการถวายสังฆทานรวมกับพิธีอืน
การปฏิบัติงานปกิณกะพิธี
ปกิณกะพิธี คืองานทีเป็ นงานเบ็ดเตล็ด เช่น งานพุทธาภิเษกมังคลาภิเษก เป็ นงานพิธีทีจะต้องใช้ผเู ้ ชี ยวชาญ
เฉพาะทางมาปฏิบตั ิหากศาสนพิธีกรได้รับมอบหมายงานดังกล่าว พึงปรึ กษาท่านผูท้ ีมีความรู ้และเชี ยวชาญในงาน
นั'นๆ
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อนึง ในงานพิธีทางราชการยังมีงานอีกประเภทหนึ ง ซึ งในปั จจุบนั จะมีจดั กันบ่อยๆ เพราะมีความจําเป็ นที
จะจัดให้งานมีรูปแบบทีสวยงาม อลังการ เช่นงานเปิ ดอบรม งานวางศิลาฤกษ์ งานยกช่อฟ้ า งานเปิ ดป้ าย เปิ ดอาคาร
งานมอบรางวัล หรื อเปิ ดงานใดงานหนึงในงานเหล่านี' เมือจะจัดให้มีพิธีสงฆ์ดว้ ย นิยมจัดเป็ นรู ปแบบดังนี'
• จัดสถานทีสาํ หรับประกอบพิธี เช่น ห้องประชุม เต็นท์พิธี
• นิมนต์พระสงฆ์ตามความต้องการ คือ ๕,๗,๙, หรื อ ๑๐ รู ป
• จัดตั'งอาสน์สงฆ์ในบริ เวณพิธี จัดโต๊ะหมู่บูชา
• จัดเตรี ยมอุปกรณ์ทีจาํ เป็ นต้องใช้ เช่น เครื องขยายเสี ยงไมโครโฟน แก้วนํ'า ฯลฯ
• ต้องเตรี ยมอุ ปกรณ์ เฉพาะงานนั'นๆ เช่ น อุ ปกรณ์ วางศิ ลาฤกษ์ อุ ป กรณ์ เททอง อุ ปกรณ์ ตดั
ริ บบิ'นเปิ ดงานอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ อุปกรณ์เจิมและพรมนํ'าพระพุทธมนต์ ฯลฯ ไว้ให้พร้อม
• หากเป็ นงานจัดเพือความเป็ นสิ ริมงคล เช่น งานวางศิลาฤกษ์ เปิ ดป้ ายอาคาร เททอง ฯลฯ ต้อง
วงสายสิ ญจน์จากสถานที ประกอบพิธีหรื อจากอาคาร มาที โต๊ะหมู่บูชาพร้ อมกับเหลื อกลุ่ ม
สายสิ ญจน์ไว้ให้พระสงฆ์ถือด้วย
• ต้องจัดทําคํารายงาน คํากล่าวเปิ ด คํากล่าวปิ ด คําสดุดี คําถวายพระพร แล้วแต่กรณี
• ต้องจัดทํากําหนดการของพิธีน' นั ๆ
• ต้องจัดหาจตุปัจจัยไทยธรรมสําหรับถวายพระสงฆ์
• จัดศาสนพิธีกร ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าทีประสานงานให้ชดั เจน
• พึงจัดเตรี ยมอุปกรณ์ศาสนพิธีเช่นเดียวกับการปฏิบตั ิงานพิธีทางราชการ
การจัดทํากําหนดการ คํารายงาน คํากล่าวเปิ ด คํากล่าวปิ ด คําสดุดี คําถวายพระพร ฯลฯ เป็ นส่ วนสําคัญของ
งาน ควรทําให้ชดั เจนเหมาะสม ใช้ถอ้ ยคําสํานวนให้ถูกต้องกับงาน กับบุคคล กับสถานที เช่น งานวางศิลาฤกษ์ คํา
รายงานหรื อคํากล่ าวเปิ ด ควรใช้คาํ ลงท้ายว่าบัดนี' ได้เวลาอันเป็ นอุ ดมมงคลฤกษ์แล้ว ...งานเปิ ดประชุ ม อบรม
สัมมนา ควรใช้คาํ ลงท้ายว่า บัดนี' ได้เวลาอันสมควรแล้ว เป็ นต้นยิงเป็ นเรื องทีเกียวเนื องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ด้วยแล้ว ผูม้ ีหน้าทีจดั ทําเอกสารเหล่านี' พึงระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพราะหากใช้ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแล้ว อาจทําให้
เกิ ดความเสี ยหายแก่งาน ถูกผูร้ ู ้ ตาํ หนิ ติเตียนในความไม่รอบคอบได้หากไม่แน่ ใจ ควรสอบถามไปยังหน่ วยงานที
เกียวข้องก่อนจัดทํา
มี ง านอี ก ประเภทหนึ ง เป็ นงานอวมงคล อาจจะเกี ย วเนื อ งด้ว ยสถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์ คื อ งานขอ
พระราชทานเพลิ ง ศพหรื อไม่เกี ย วเนื องกับ สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ คื องานฌาปนกิ จศพ งานนี' แบ่ง การปฏิ บ ตั ิ
ออกเป็ น ๒ ภาค คือ ภาคการปฏิ บตั ิในงานทัว ไปก่อนที จะทําการพระราชทานเพลิ งศพหรื อทําฌาปณกิ จศพ เช่ น
สวดพระพุทธมนต์ ทําบุญเลี'ยงพระ มีพระธรรมเทศนา สวดมาติกา บังสุ กุลและการเคลือนศพเพือตั'งบนเมรุ ก่อนพิธี
พระราชทานเพลิ ง ศพหรื อพิ ธี ฌาปนกิ จศพ ในวันที จะประกอบพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง ศพหรื อพิ ธี ฌาปนกิ จศพ
โดยทัว ไปนิยมจัดงานดังนี'
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ภาคแรก
•
•
•
•
•
•
•
•

จัดให้มีการสวดพระพุทธมนต์ เลี'ยงพระ มีพระธรรมเทศนา
จัดให้มีสวดมาติกา บังสุ กุล
หากมีการเคลือนศพขึ'นตั'งบนเมรุ จัดขบวนศพ มีพระสงฆ์นาํ ศพ
เวียนเมรุ โดยเวียนซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) ๓ รอบ
ทอดผ้าบังสุ กุล ๑ ที
จัดโต๊ะสําหรับวางไฟหรื อหี บเพลิงพระราชทานไว้ดา้ นศีรษะของศพ ปูผา้ ขาว
เตรี ยมตะเกียงไว้ต่อไฟพระราชทาน
เตรี ยมพิธีอ่านหมายรับสัง (กรณี พระราชทานเพลิงศพ) เช่น สถานทีอ่าน ไมโครโฟน คนทีจะ
อ่าน ไม่ควรให้บุตร ธิ ดา อ่านประวัติของผูต้ าย เพราะอาจเกิ ดความเศร้ าโศกอ่านไม่จบ การ
อ่านนี'จะอ่านหรื อไม่อ่านก็ได้
เตรี ยมประธานทีจะจุดไฟพระราชทานเพลิงศพหรื อจุดไฟประชุมเพลิง
หากมีการทอดผ้าไตรจํานวนมาก ให้จดั ทอดให้เสร็ จก่อนเวลาพระราชทานเพลิงหรื อฌาปนกิจ
เตรี ยมผ้าไตรสําหรับประธานทอดผ้าก่อนพระราชทานเพลิง
ประสานกับผูเ้ ชิญไฟหรื อหี บเพลิงพระราชทาน ในเรื องกําหนดเวลา

•
•
•
•
ภาคสอง
• ผูเ้ ชิ ญไฟหรื อหี บเพลิงพระราชทาน (กรณี พระราชทานเพลิงศพ) แต่งเครื องแบบปกติขาว ไว้
ทุกข์ เชิญไฟหรื อหี บเพลิงพระราชทาน ตามกําหนดเวลา
• ถึงสถานที ลงจากรถ เดินตรงไปทีเมรุ โดยผ่านแถวญาติผตู ้ ายทียนื รอรับอยู่
• ไม่พดู คุย ไม่ทกั ทาย ไม่แสดงความเคารพใครๆ เดินโดยอาการสํารวม
เป็ นธรรมเนี ยมว่า ผูเ้ ชิ ญสิ งของพระราชทานต้องสํารวมไม่พูดคุย ไม่ทกั ทาย ไม่แสดงความเคารพใครๆ ต่อเมือวาง
สิ งของนั'นแล้วจึงทําความเคารพ พูดคุย ทักทายได้
• ขึ'นบนเมรุ วางไฟหรื อหี บเพลิงทีโต๊ะซึ งจัดเตรี ยมไว้ทาํ ความเคารพศพ ลงจากเมรุ รอเวลา
• ผูอ้ ่านหมายรับสัง อ่านประวัติผตู ้ าย อ่านสํานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณ เริ มอ่านในตอนนี'
• จบแล้ว เชิญประธานขึ'นทอดผ้าบังสุ กุล นิมนต์พระสงฆ์ พิจารณาผ้าบังสุ กุล
• ผูเ้ ชิ ญไฟหรื อหี บเพลิ งพระราชทานขึ'นไปบนเมรุ หลังจากพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุ กุลแล้ว
เชิญประธานประกอบพิธีจุดไฟพระราชทาน
• ประธานพิ ธี ท าํ ความเคารพไปทางทิ ศ ที พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว ประทับ อยู่ แล้วจึ ง
ประกอบพิธีจุดไฟพระราชทาน เสร็ จแล้วทําความเคารพศพพร้อมเจ้าหน้าทีผเู ้ ชิ ญเพลิงลงจาก
เมรุ เจ้าหน้าทีต่อไฟพระราชทานใส่ ตะเกียงไว้
• เชิญผูม้ าร่ วมงานขึ'นวางดอกไม้จนั ทน์ มอบของทีระลึกแก่ผมู ้ าร่ วมงาน
• ประกอบพิธีฌาปณกิจศพ (เผาจริ ง)
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สํ า หรั บ ในกรณี ฌ าปนกิ จ ศพ ให้ เ ตรี ย มจุ ด ไฟใส่ ต ะเกี ย งตั'ง ไว้เ ช่ น เดี ย วกับ ไฟพระราชทาน เตรี ย ม
ดอกไม้จนั ทน์สาํ หรับประธานจุดไฟประชุมเพลิงไว้ นอกนั'นปฏิบตั ิเช่นเดียวกับพิธีพระราชทานเพลิงศพ
รุ่ ง ขึ' นเป็ นพิ ธี ถ วายภัต ตาหารสามหาบในการเก็ บ อัฐิ หลัง จากเจ้า หน้า ที ป ระจํา ฌาปนสถานได้ท าํ การ
ฌาปนกิจเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วพิธีเก็บอัฐิมีการปฏิบตั ิดงั นี'
• จัดเตรี ยมโกศสําหรับใส่ อฐั ิ
• เตรี ยมดอกไม้ฉีกออกเป็ นกลีบๆ เช่น ดอกกุหลาบ ดาวเรื อง ฯลฯ นํ'าอบสําหรับพรมอัฐิ ผ้าขาว
เครื องทองน้อย
• เตรี ยมผ้าไตรสําหรับทอดเพือบังสุ กุล ๓ ไตร
• เตรี ยมภัตตาหารคาว หวาน สําหรับถวายพระสงฆ์ ๓ ชุด
• เตรี ยมลุง้ สําหรับใส่ เถ้าและเศษอัฐิ
• เตรี ยมสถานทีสาํ หรับประกอบพิธี มีทีนงั พระสงฆ์
• นิมนต์พระสงฆ์ จํานวน ๓ รู ป เพือประกอบพิธี
เมือถึงเวลาทีกาํ หนด
• เจ้าภาพทอดผ้าบังสุ กุล นิมนต์พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุ กุล
• โปรยดอกไม้ พรมนํ'าอบ เก็บอัฐิ
• โปรยทาน คือ นําเงินชนิดเหรี ยญมาโปรยให้ทานแก่คนยากจน เป็ นการทํากุศลอย่างหนึง
• เชิญอัฐิไปตั'ง ณ สถานทีทีจดั ไว้
• ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
• กรวดนํ'า รับพร
• เชิญอัฐิไปบรรจุหรื อประดิษฐานในทีทีจดั ไว้ เป็ นเสร็ จการบางรายจัดพิธีบาํ เพ็ญกุศลฉลองอัฐิ
หลังจากพิธีเก็บอัฐิอีกวิธีหนึ งโดยจัดให้มีพระสงฆ์มาเจริ ญพระพุทธมนต์ เช่ นเดี ยวกับงาน
มงคลทุกประการ มีต' งั ขันนํ'ามนต์ ยกเว้นไม่มีการวงสายสิ ญจน์เท่านั'นและงานฉลองอัฐิ ถื อ
เป็ นงานมงคลงานหนึ ง นํ'าพระพุทธมนต์ทีทาํ ในงานนี'ใช้พรมให้แก่ญาติผตู ้ าย นัยว่าเป็ นการ
ปลดจากทุกข์โศก ทีตอ้ งพลัดพรากจากผูเ้ ป็ นทีรักนัน เอง
การจัดพิธีอีกรู ปแบบหนึ ง คือ การจัดงานวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ งานดังกล่าวทีนิยมจัดกัน
ทัว ๆ ไปได้แก่งานวันเฉลิ มพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานวันเฉลิ มพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิตS ิ พระบรมราชิ นีนาถและงานวันเฉลิ มพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ
สยามกุฎราชกุมารงานวันปิ ยมหาราช งานวันมหาเจษฎาบดิ นทร์ ฯลฯ ในวันสําคัญเหล่ านี' ส่ วนราชการ องค์กร
เอกชน หรื อแม้กระทัง พ่อค้าประชาชนทัว ๆ ไป นิ ยมจัดงานเพือถวายเป็ นพระราชกุศลบ้าง เพืออุทิศถวายเป็ นพระ
ราชกุศลบ้าง เพือถวายพระพรชัยมงคลบ้าง ซึ งสรุ ปได้เป็ น ๒ ลักษณะงาน คืองานมงคลและงานอวมงคล งานใดจัด
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เพือถวายพระพรชัยมงคลก็ดี หรื อจัดถวายเป็ นพระราชกุศลก็ดีงานนั'นจัดเป็ นงานมงคล ส่ วนงานใดจัดเพืออุทิศกุศล
ทีกระทําถวายเป็ นพระราชกุศล งานนั'นจัดเป็ นงานอวมงคล งานทั'ง ๒ ประเภท มีแนวการจัดพอเป็ นแนวทางดังนี'
งานประเภทมงคล
•
•
•
•
•

จัดเตรี ยมสถานทีเหมือนการจัดงานมงคลทัว ๆไป
จัดตั'งพระบรมฉายาลักษณ์ วางเครื องราชสักการะ (ธูปเทียนแพ กรวยดอกไม้ )
นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี (นิยม ๑๐ รู ป)
จัดเตรี ยมอาหารคาว หวาน จตุปัจจัยไทยธรรม สําหรับถวายพระสงฆ์
จัดเตรี ยมอุปกรณ์อืนๆ ทีจาํ เป็ นต้องใช้ให้พร้อมในการปฏิบตั ิพิธีจะมีขอ้ แตกต่างจากงานมงคล
ทัว ไปดังนี'
• เชิญประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• ทําความเคารพ เปิ ดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ
• ขั'นตอนต่อไปพึงปฏิบตั ิเช่นเดียวกับงานมงคลทัว ๆไป

งานประเภทถวายพระพรชั ยมงคล
• แบบลงนามถวายพระพรชัยมงคล คือ จัดโต๊ะไว้สาํ หรับผูล้ งนาม
• จัดบริ เวณสถานทีให้สวยงาม เหมาะสม ประดิษฐานพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
• จัดบุคลากรดูแล แนะนํา การลงนามถวายพระพร
• แบบจัดพิธีถวายพระพรไม่มีพระสงฆ์ คือ จัดตั'งเฉพาะพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์
• ประดับตกแต่งบริ เวณสถานทีให้สวยงาม เหมาะสม
• จัดผูม้ าร่ วมพิธีให้เป็ นระเบียบว่าใครควรอยูต่ รงไหนอย่างไร
• เชิ ญประธานพิธีประกอบพิธีตามกําหนดการทีวางไว้ เช่น วางพานพุ่ม เปิ ดกรวยดอกไม้ถวาย
ราชสักการะอ่านคําถวายพระพร ทําความเคารพพร้อมกัน
• แบบจัดพิธีมีพระสงฆ์ร่วมด้วย คือ จัดโต๊ะหมู่บูชาตามรู ปแบบของสํานักพระราชวัง
• จัดอาสน์สงฆ์ นิมนพระสงฆ์ทรงสมณศักดิS จํานวน ๑๐ รู ปใช้พดั ยศด้วย
• พร้อมแล้วเชิญประธานประกอบพิธีโดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• ถวายคํานับพระบรมฉายาลักษณ์
• สมาทานศี ล เสร็ จแล้ว ทุ ก คนยืนขึ'น พระสงฆ์ต' งั พัดยศประธานไปเปิ ดกรวยดอกไม้ ถอย
ออกมาทํา ความเคารพอ่า นคํา สดุ ดีถ วายพระ พรชัยมงคล จบแล้วทําความเคารพพร้ อมกัน
พระสงฆ์เจริ ญชัยมงคลคาถา ดนตรี บรรเลง เพลงสรรเสริ ญพระบารมี จบแล้วถวายความ
เคารพพร้อมกัน
• พระสงฆ์วางพัดยศ สวดถวายพรพระไปจนจบ
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• ประธานและผูร้ ่ วมพิธีถวายภัตตาหาร พระสงฆ์กระทําภัตกิ จ (ปั จจุ บนั นิ ยมถวายอาหารใส่
ปิ นโตให้พระสงฆ์กลับไปฉันทีวดั เนืองจากเวลามีจาํ กัด)ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
• พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดนํ'า รับพร จบแล้ว
• ทุกคนยืนหันไปทางพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพร้อมกัน เป็ นเสร็ จพิธี
งานประเภทอวมงคล
• จัดอาสน์สงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์ จํานวน ๑๐ รู ป เพือประกอบพิธี
• จัดโต๊ะหมู่ต' งั พระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริ ยท์ ีสวรรคต วางเครื องทองน้อย
• จัดเตรี ยมอุปกรณ์เช่นเดียวกับงานอวมงคลทัว ไป
ในการปฏิบตั ิพิธีจะมีขอ้ แตกต่างจากงานอวมงคลทัว ไปดังนี'
• เชิญประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
• จุดธูปเทียนทีเครื องทองน้อยหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ถวายความเคารพ พิธีทีเหลือพึงปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับงานอวมงคลทุกประการ
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