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ข้ อควรรู้ ในพระราชพิธี
เกล้า, เกล้ากระหม่อม
คําว่า เกล้า กับคําว่า กระหม่อม มี ความหมายต่างกันเล็กน้อย คําว่า เกล้า หมายถึ ง ศีรษะ
ส่ วนคําว่า กระหม่อม หมายถึง ส่ วนกะโหลกศีรษะตรงทีอยูเ่ หนือหน้าผาก
คําว่า เกล้า ไม่ใช้ลาํ พัง มักใช้รวมกับคําอืน เช่น เกล้ากระผม เกล้ากระหม่อม
คํากริ ยาราชาศัพท์หลายคําประกอบด้วย คําว่า เกล้า กับคําว่า กระหม่อม เช่ น โปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม, ทูลเกล้าทูลกระหม่อม,น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม, ทราบเกล้าทราบกระหม่อม, คํา
เหล่านี,ในการเขียนอาจใช้ไปยาลน้อยแทนคํากริ ยา และคําว่ากระหม่อมแต่ในการพูด ไม่ควรพูดย่อๆ
ว่า โปรดเกล้า, ทูลเกล้า, น้อมเกล้า หรื อทราบเกล้า, ต้องพูดให้เต็มคํา

การเข้าเฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาท
ข้อปฏิบตั ิในการเข้าเฝ้ าทูลละอองธุ ลีพระบาท ในโอกาส และงานต่างๆ มีดงั ต่อไปนี,
(๑) การเฝ้ าฯ เมื%อเสด็จพระราชดําเนิน เมือเสด็จพระราชดําเนิ นผ่าน จะเป็ นโดยประทับ
ยานพาหนะหรื อเสด็จพระราชดําเนิ นก็ตาม จะต้องถวายความเคารพ จะทําโดยวิธีใดๆ สุ ดแต่ผเู ้ ฝ้ าฯ
เฝ้ าฯ โดยการนัง หรื อยืน แต่ให้เลือกถวายความเคารพได้ในวิธีเหมาะสมจะเป็ นยืนตรงถวายความ
เคารพตามเพศ วันทยหัตถ์ กราบหรื อไหว้ แต่ไม่นิยมใช้ทาํ ตามความนิ ยมทางตะวันตก เช่น โบกมือ
เป็ นต้น
ก. ถ้าเสด็จพระราชดําเนิ นโดยรถยนต์ ใช้ยืนตรงถวายคํานับหรื อวันทยหัตถ์ หรื อ
กราบ หรื อไหว้ ตามความเหมาะสมของสถานทีและการแต่งกาย
ข. ถ้าเสด็จพระราชดําเนินโดยลาดพระบาท นิยมการนังเฝ้ าฯ หรื อยืนเฝ้ าฯ ก็ได้ให้
ห่างจากลาดพระบาทพอสมควรถ้ายืนเฝ้ าฯ เมือเสด็จพระราชดําเนิ นผ่านก็ถวายความเคารพตามเพศ
ถ้านังเฝ้ าฯ เมือเสด็จมาใกล้ ผูเ้ ฝ้ าฯ หมอบขณะเสด็จฯ ก้มตัวกราบแล้วหมอบอยู่จนเสด็จฯ ผ่านไป
แล้ว จึงลุกขึ,นนัง หรื อจะเพียงแต่กราบเมือเสด็จฯ ผ่านเท่านั,นก็ไม่ผดิ
(๒) การเฝ้ าฯ ในงานที%นั%งเก้ าอีห' รื อยืนเฝ้ าฯ เมือเสด็จพระราชดําเนิ นถึง ผูเ้ ฝ้ าฯ ลุกขึ,นหัน
ไปทางพระองค์ เมือเสด็จพระราชดําเนิ นผ่านถวายคํานับ ในขณะประทับอยู่ปฏิ บตั ิเช่ นเดี ยวกับที

ข้ อควรรู้ในพระราชพิธี สํ านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

2

กล่าวแล้วในตอนก่อนเกียวกับการนังในงานทีเสด็จพระราชดําเนิ น และในกรณี มีการบรรเลงเพลง
สรรเสริ ญพระบารมี ต้องยืนจนจบเพลงแล้วถวายคํานับแล้วจึงนัง
(๓) การเฝ้ าฯ ในที%รหฐาน ควรเข้าเฝ้ าตามประเพณี ไทย คือ คลานหมอบกราบเพราะเป็ น
การเฝ้ าฯ ภายใจ ไม่เป็ นพิธีการ และ เมือจะเข้าเฝ้ าฯ ควรถอดรองเท้า โดยปฏิบตั ิตามลําดับ ดังนี,
• เข้าไปในทีเฝ้ าฯ กราบ
• คลานเข้าไปใกล้พระองค์ในระยะพอสมควร เฉลียงข้างไม่เฉพาะพระพักตร์
• กราบ
• หมอบเฝ้ าฯ มือประนม ระหว่างหมอบนี,จะกราบบังคมทูลหรื อฟังพระราชกระแส
หรื อถวายของแล้วแต่กรณี
• เมือจะกราบบังคมลากลับ กราบ
• คลานถอยหลังมาระยะพอสมควร หรื อจนสุ ดท้อง
เมือจะลุกขึ,นในห้องทีเฝ้ าฯ ต้องกราบอีกครั,งหนึง
(๔) การเข้ าเฝ้ าฯ รั บพระราชทานของ การเข้ารับพระราชทานของเป็ นพิธีการใช้เดิ นและ
ย่อตัวรับพระราชทาน แต่แบบไทย หรื อในพระราชสํานัก หรื อการเข้าเฝ้ าฯ รับพระราชทานของ
โดยไม่เป็ นพิธีการควรคลานและหมอบ ดังนี,
ก. เข้าเฝ้ าฯ รับพระราชทานของเป็ นพิธีการ มีลาํ ดับการปฏิบตั ิ ดังนี,
- ถวายคํานับตามเพศ
- เดินเข้าไปใกล้พอสมควร
- ย่อเข่าซ้ายลง ตั,งเข่าขวา
- เอางาน (การเอางาน เป็ นการกระทําทีแสดงถวายความเคารพ วิธีทาํ คือยกมือ
ขวาขึ,นไปข้างหน้า ในเฉี ยงจากตัวประมาณ ๔๕ องศา ปลายมือตรงนิ,วมือชิ ดแล้วกระดกปลายมือ
ขึ, น และกลับ ที เดิ ม เร็ ว ๆ ๑ ครั, ง ระวัง อย่า ให้ ส่ ว นที ยกขึ, นเลยข้อ มื อ ไป เวลาทํา เอางานเมื อรั บ
พระราชทานเอง ไม่ ใ ช่ พ อกระดกมื อ ขึ, นแล้ ว ก็ ช้ อ นมื อ ลงในลั ก ษณะหลายมื อ เพื อรั บ ของ
พระราชทานทีเดียว ต้องลดปลายมือละทีเดิมเสี ยก่อนแล้วจึงช้อนมือ หรื อแบมือรับพระราชทานฯ)
- รับพระราชทานของ ถ้าเป็ นของเล็กน้อย รับด้วยมือขวา ถ้าเป็ นของใหญ่รับ
ด้วยมือทั,งสองข้าง โดยยกขึ,นเกือบจะพร้อมกับมือทีเอางาน
- ลุกขึ,นถองหลังครึ งก้าวหรื อก้าวหนึง ถวายคํานับ
- เดินถอยหลังประมาณ ๓ ก้าว ถวายคํานับ
- เดินตามปกติ
ข. เข้าเฝ้ าฯ รับพระราชทานนของตามประเพณี ไทย มีลาํ ดับการปฏิบตั ิดงั นี,
- กราบ
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- คลานมือไปใกล้พระองค์ท่านระยะพอรับของได้
- กราบ
- เอางาน
- รับพระราชทานของ
- คลานถอยหลัง
(๕) การเข้ าเฝ้ าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายของแบบพิธีการ มีลาํ ดับการปฏิบตั ิดงั นี,
• ถวายคํานับ
• เดินเข้าใกล้
• ถวายคํานับ
• ย่อเข่าซ้าย ตั,งเข่าขวา
• ทูลเกล้าฯ ถวายโดยยกพานทีคอพานด้วยมือทั,งสองข้างและน้อมตัวเล็กน้อย
• ลุกขึ,นถอยหลังครึ งก้าวหรื อเต็มก้าว แล้วถวายคํานับ
• เดินถอยหลังประมาณ ๓ ก้าว แล้วถวายคํานับ
• เดินตามปกติ
(๖) การตั'งเครื%อง เครื อง หมายถึง พระกระยาหาร ผูเ้ ชิ ญทั,งคนไม่ควรยืนให้ตรงกันทีเดียว
และให้ห่างกันพอสมควรระยะพอคนหน้าหันมารับจากคนทีสองได้ถึง การเชิ ญต้อง
เชิญสองมือตามลําดับการปฏิบตั ิดงั นี,
• ถวายคํานับ
• เดินเข้าไปใกล้
• ถวายคํานับ
• นังคุกเข่า
• คนหน้ายกองค์เครื องส่ งไปให้คนหลัง
• คนหลังลุกขึ,นถวายคํานับ เดินหลังประมาณ ๓ ก้าว ถวายคํานับแล้วเดินตามปกติ
• คนหน้ายกโต๊ะ ลุกขึ,นถอยหลังครึ งหรื อ ๑ ก้าวถวายคํานับ เดินถอยหลังประมาณ
๓ ก้าว ถวายคํานับ แล้วเดินปกติ
(๗) การทอดระสุ ธารส หีบหระโอสถ และทรงเขี%ย ถ้าจะทอดพระสุ ธารส (นํ,าดืม) หี บประ
โอสถ (หี บบุหรี ) และทรงเขีย (ทีเขียบุหรี ) ก็มีคนเชิ ญ ๓ คน คนหน้าเชิ ญพระสุ ธารสคนทีสองเชิ ญ
หี บพระโอสถ คนทีสามเชิ ญทรงเขีย แต่ถา้ ทรงเขียทอดอยูบ่ นโต๊ะแล้วก็ไม่ตอ้ งเชิ ญเข้าทอดอีก การ
เชิ ญเข้าไปทอดในกรณี ทีตั,งโต๊ะด้านข้างพระเก้าอี, ผูเ้ ชิ ญพระสุ ธารสวางทีพระสุ ธารสข้างหน้า ถ้า
ทอดถวายแด่พระองค์ก็วางให้อยู่ในระดับขวาง ถ้าทอดกลาง ก็วางตามแนวตรงแล้วหันไปรับหี บ
พระโอสถวางเป็ นอันดับสองให้ดา้ นเปิ ดของฝาหี บหันไปทางพระองค์ ถ้าเป็ นโต๊ะตั,งระหว่างพระ
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เก้าอี, ก็ ให้ฝ าด้า นเปิ ดอยู่ทางหลัง แล้วคนที สองรั บทรงเขี ยจากคนที สามส่ ง ให้ค นแรกทอดตอน
หลังสุ ด
(๘) การเข้ าเฝ้ าฯ ถวายดอกไม้ ธูปเทียน ใช้ในกรณี ทูลลาอุปสมบท ลาไปต่างประทศ ธู ป
เทียนใช้ธูปเทียนแพขนาดกลางขึ,นไปจัดธู ปไว้บน เทียนไว้ล่าง บนแพธู ปเทียน วางกระทงดอกไม้
ซึ งมีกรวยปิ ด ทั,งหมดนี,วางบนพานซึ งมีไม้แผ่นรองวางอยู่ เวลายกพาน
• เมือเข้าไปในห้องเฝ้ า อย่าสวมรองเท้า วางพานข้างๆ ตัว กราบ
• วางพานเดินเข้าไประยะพอสมควร แล้วเปลียนเป็ นคลาน
• เมือเข้าใกล้พอสมควรแล้ววางพานลงข้างๆ กราบ
• ยกพานวางบนโต๊ะ หรื อพื,นเบื,อหน้า ให้ตวั ตรงห่างพอกราบได้ไม่ติดพาน
• เปิ ดกรวยกระทงดอกไม้
• กราบให้ตรงกับพานดอกไม้ธูปเทียนแล้วเปลียนเป็ นหมอบประนมมือ
• ถ้าพระราชทานพระบรมราโชวาท เมือจบกราบครั,งหนึง
• เมือกลับ กราบแล้วคลานถอยหลัง
• ก่อนจะออกจากห้องเฝ้ าฯ กราบอีกครั,งหนึง
(๙) การกราบถวายบังคมลาถึงแก่ กรรม
ข้าราชการสัญญาบัตร หรื อพระสงฆ์ช, นั สัญญาบัตรขึ,นไป เมือถึ งแก่กรรมสมควรทีจะ
มีการนําดอกไม้ธูปเทียนไปกราบบังคมลาพร้อมกับแจ้งการถึงแก่กรรมต่อสํานักพระราชวัง ในการ
ไปถวายบังคมลานี, เจ้าภาพหรื อทายาทของผูถ้ ึงแก่กรรมจะต้องนําสิ งของเหล่านี,ไป คือ
• ดอกไม้กระทง
• ธูปไม้ระกํา ๑ ดอก
• เทียนขี,ผ, งึ ๑ เล่ม
• หนังสื อหรื อบัตรกราบถวายบังคมลา ซึ งมีขอ้ ความว่า “ขอเดชะฝ่ าละอองธุ ลีพระ
บาทปกเกล้าฯ ดอกไม้ธูปเทียนของข้าพระพุทธเจ้า... ข้าราชการสังกัดกระทรวง... อายุ....ปี กราบ
ถวายบังคมลาถึง....(แก่กรรมหรื ออย่างอืนตามฐานันดรศักดิKของผูถ้ ึงแก่กรรม)
ด้วยโรค.....ที....เมือวันที...... เวลา........น.
สิ งเหล่านี,วางบนพาน แล้วนําไปวางทีพระบรมฉายาทิสลักษณ์ ทีสํานักพระราชวัง แล้วผูน้ าํ
ไปก็ถวายความเคารพเป็ นเสด็จการ
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การถวายอดิเรก
ถวายดิเรก คือการทีประธานสงฆ์ในการพระราชพิธีหรื อการพระราชกุศลกล่าวคําถวาย
พระพรเป็ นพิเศษเฉพาะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ประเพณี การอวยชัยให้พระกันในพิธีทาํ บุญกุศลหรื อในวันมงคลต่างๆ นั,น น่ าจะมีมาช้า
นานแล้ว จนกลายเป็ นธรรมเนี ยมประเพณี อย่างหนึ งของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิงในวโรกาสที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ หรื อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ ทรงบําเพ็ญพระราช
กุศล ก็ยงถื
ิ อว่าเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิงทีพระสงฆ์ผมู ้ าประกอบพิธีมงคลจะต้องเลือกสรรหาคําอวยพร
โดยเฉพาะเจาะจงเป็ นพิเศษ ซึ งผูอ้ ืนใดในของขัณฑสี มาอาณาเขตนี,จะเสมอเหมือนมิได้น, นั คือการ
ถวายพระพรเป็ นภาษาบาลีทีเราเรี ยกกันว่าการถวายอดิเรกนี, เองและยังเป็ นธรรมเนี ยมถือปฏิบตั ิอยู่
จนบัดนี,วา่ ในขณะทีพระสงฆ์กาํ ลังกล่าวคําถวายอดิเรกอยูน่ , นั คงมีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เท่านั,น ทีทรงประนมพระหัตถ์รับพระพรเป็ นภาษา
บาลีน, นั อยู่ เพราะถือว่าเป็ นพระพรชัยมงคลทีพระสงฆ์ถวายแด่พระองค์โดยเฉพาะ
ถึงแม้วา่ การถวายอดิเรกจะมีความเป็ นพิเศษเพียงใดก็ตามการจะสื บค้นหาต้นแบบหรื อทีมา
อย่างชัดเจนนั,นเป็ นเรื องยาก ผูเ้ ขียนเคยพบเรื องราวเกี ยวกับการนี, ในหนังสื อทําเนี ยบพระเปรี ยญ
ธรรม ๙ ประโยค สมัย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที ทางมู ล นิ ธิ ธ นาคารกรุ ง เทพ จํา กัด
(มหาชน) จัดพิมพ์เผยแพร่ ผูเ้ ขียนชือ นายวิจิตร สมบัติบริ บูรณ์ ป.ธ.๙ เขียนไว้ในหัวข้อเรื องประวัติ
ย่อการศึ กษาพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกภาษาบาลี สมัยกรุ ง รั ตนโกสิ นทร์ หน้า ๔-๕ ซึ งข้าพเจ้าขอ
อนุญาตเก็บใจความมากล่าวไว้ในทีนี,พอสังเขป เพือเป็ นแนวทางศึกษาค้นคว้าต่อไป
สมัยรัชกาลที ๒ มีพระภิกษุชาวเมืองพัทลุงรู ปหนึ ง ชื อพระสอนพุทฺธสโร ได้เดินทางมาจํา
พรรษาทีวัดหนัง เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร และได้ศึกษาเล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมทีวัดหง
สาราม ปั จจุบนั คือวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร จนสอบไล่ได้เปรี ยญธรรม
๙ ประโยค ต่อมาได้รัยการแต่งตั,งเป็ นเจ้าอาวาส วัดหงสาราม รู ปที ๕ และต่อมาในสมัยรัชกาลที ๓
พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานสมณศักดิKช, นั พระราชาคณะถวายมีราชทินนาม
ว่า พระอุดมปิ ฎก ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดหงสาราม ต่อมาจนสิ, นรัชกาลที ๓ แล้วจึงลากลับไปจํา
พรรษา ณ วัดสุ ทราวาส จังหวัดพัทลุง ซึ งเป็ นภูมิลาํ เนาเดิมของท่าน
ต่อมาในสมัยรัชกาลที ๔ เนืองด้วยพระองค์เคยทรงผนวชอยูเ่ ป็ นเวลานาน ได้ทรงศึกษาเล่า
เรี ยนพระธรรมวินยั และพระไตรปิ ฎก ทั,งภาษาไทยและภาษาบาลี เป็ นอย่างดี มีพระปรี ชาสามารถ
สอบไล่ ได้เปรี ยญธรรม ๕ ประโยค จึงเป็ นเหตุ ให้ได้ทรงรู ้ จกั คุน้ เคยกับพระอุ ดมปิ ฎกเป็ นอย่างดี
เมือถึ งวันเฉลิ มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชกระแส
ข้ อควรรู้ในพระราชพิธี สํ านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
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รั บ สั งให้ ต ามหาและนิ ม นต์ พ ระอุ ด มปิ ฎกมาเจริ ญพระพุ ท ธมนต์ ใ นพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาร่ วมกับพระเถระรู ปอืนๆ ด้วย พระอุดมปิ ฎกซึ งอยูท่ ีวัดสุ นทราวาส จังหวัดพัทลุ ง เมือ
ได้รับทราบพระราชประสงค์แล้วก็ได้เดินทางมาร่ วมพิธี นังอาสนะลําดับสุ ดท้ายของพระสงฆ์ ครั,น
ถึ ง เวลาพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัวทรงประเคนจตุ ปั จ จัย ไทยธรรมโดยลํา ดับ นับ แต่ ส มเด็ จ
พระสังฆราชลงมาจนถึ งพระอุดมปิ ฎกทรงสมนัสยิงนักทีได้ทรงพบเห็ นพระสงฆ์ทีทรงคุ น้ เคยมา
ก่อน ตอนท้ายทรงรับสังว่า ท่ านเดินทางมาแต่ ไกล นานปี จึงจะได้ พบกัน ขอจงให้ พรโยมให้ ชื%นใจที%
เถิด เมื อได้รับพระอนุ ญาตจากสมเด็จพระสังฆราชแล้ว ท่านเจ้าคุ ณก็ต, งั พัดยศถวายพระพรด้วย
ปฏิภาณโวหารเป็ นภาษาบาลีวา่

อติเรกวสฺ สสตํ ชีว
อติเรกวสฺ สสตํ ชีว
อติเรกวสฺ สสตํ ชีว
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ
สุ ขิโต โหตุ ปรมินฺทมหาราชา
สิ ทฺธิกิจฺจ ํ สิ ทฺธิกมฺ ม ํ สิ ทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจ ํ
ปรมินฺทมหาราชวรสฺ ส กวตุ สพฺ พทา ฯ
ขอถวายพระพร

เนื องจากท่านมิได้เตรี ยมไว้ก่อน เพราะไม่รู้ตวั ว่าจะต้องถวายพระพร จึงว่าติดเป็ นระยะๆ
วรรคแรกว่าซํ,าถึ ง ๓ หน จึงว่าวรรคทีสองต่อไปได้ ว่าวรรคทีสองซํ,าถึ งสองหนจึงว่าวรรคทีสาม
ต่อไปได้ และว่าไปได้ตลอดจนจบโดยมิได้ซ, าํ อีกเลย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงสดับแล้วทรงโปรดพระพรบทนี,มาก จึงทรงรับสังให้
ถือเป็ นธรรมเนียมให้พระสงฆ์ใช้พรบทนี,ถวายพระพรพระมหากษัตริ ย ์ ในการพระราชพิธีตราบเท่า
ทุกวันนี, โดยมิได้ทรงแก้ไขแต่ประการมใด นอกจากทรงรับสังให้เพิมคําว่า ตุ ต่อท้ายคําว่า ชี ว เป็ น
ชี วตุ สื บมาจนทุกวันนี,
โดยทีพระอุดมปิ ฎก ผูเ้ ป็ นต้นแบบถวายพระพรบทนี, เป็ นพระราชาคณะ จึงได้ถือว่าเป็ น
ธรรมเนี ย มสื อมาวา พระสงฆ์ทีจะถวายอดิ เรกได้ตอ้ งมี ส มณศัก ดิK เป็ นพระราชาคณะขึ, นไป แต่
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ปั จจุบนั นี, (ตั,งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐) คณะสงฆ์ดได้อนุ ญาตให้พระครู สัญญาบัตรเจ้าคณะจังหวัดและเจ้า
อาวาสพระอารามหลวงชั,นเอก (จจ,จล.ชอ.) ทีถือพัดยศเปลวเพลิง เป็ นผูถ้ วายอดิเรกได้โดยอนุโลม
คําถวายอดิเรก
แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
อติเตกวสฺ สสต ชีวตุ
อติเตกวสฺ สสต ชีวตุ
อติเตกวสฺ สสต ชีวตุ
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ
สุ ขิโต โหตุ ปรมินฺทมหาราชา
สิ ทฺธิกิจฺจ ํ สิ ทฺธิกมฺ ม ํ สิ ทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจ ํ
ปรมินฺทมหาราชวรสฺ ส กวตุ สพฺ พทา ฯ
ขอถวายพระพร
คําถวายพระพร
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนนาถ
อติเตกวสฺ สสต ชีวตุ
อติเตกวสฺ สสต ชีวตุ
อติเตกวสฺ สสต ชีวตุ
ทีฆายุกา โหตุ อโรโค โหตุ
ทีฆายุกา โหตุ อโรโค โหตุ
สุ ขิตา โหตุ ปรมราชินี
สิ ทธิ กิจฺจ ํ สิ ทฺธิกมฺ ม ํ สิ ทฺธิลาโภ ยโส นิ จฺจ ํ
สิ ริกิตฺติปรมราชิ นิยา ภวตุ สพพฺ ทา ฯ
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คําถวายอดิเรก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ
ในเวลาเสด็จประทับพร้อมกัน
อติเรกวสสสต ชีวตุ
อติเรกวสสสต ชีวตุ
อติเรกวสสสต ชีวตุ
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ
สุ ขิโต โหตุ ปรมินฺทมหาราชา สราชินี
สิ ทฺธิกิจฺจ ํ สิ ทฺธิกมฺ ม ํ สสิ ทธิ ลาโภ ชโย นิจฺจ ํ
ปรมินฺทมหาราชาวรสฺ ส ราชิ นิยา สห ภวตุ สพฺ พทา ฯ
ขอถวายพระพร

คําถวายพระพรลา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ขอถวายพระพร เจริ ญพระราชสิ ริสวัสดิK พิพฒั นมงคล พระชนมสุ ขทุ กประการ จงมี แด่
สมเด็ จพระบรมบพิ ตรพระราชสมภารพระองค์ ผ็ท รงพระคุ ณ อัน ประเสริ ฐเวลานี, สมควรแล้ว
พระภิ กษุ สงฆ์ท, งั ปวง(อาตมภาพ) ขอถวายพระพรลาแด่ ส มเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภาร
พระองค์ ผูท้ รงพระคุณอันประเสริ ฐฯ
ขอถวายพระพร

หลักเกณฑ์การใช้พดั ยศและการถวายอดิเรก
การใช้พดั ยศในงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี รวมถึ งการถวายอดิ เรก(ถวายพระพรเป็ น
ภาษาบาลี) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เป็ นธรรม
เนียมประเพณี มาแต่โบราณทีพระสงฆ์จะถวายพระเกียรติแด่ท, งั สองพระองค์ ในฐานะทรงเป็ นองค์
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พระประมุขแห่งชาติและทรงเป็ นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกทางคณะสงฆ์ถือว่าเป็ นเรื องสําคัญยิงที
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิK จะต้องศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้อง เพือเพิมพูนพระราชศรั ทธา จึ งขอนํา
หลักเกณฑ์การใช้พดั ยศ และการถวายอดิเรกมาสรุ ปไว้ เพือเป็ นแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี,
๑. กรณี ทีต้องใช้พดั ยศและถวายดิเรก
(๑) ในงานพิธีทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ
(๒)
ในงานพิธีทีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ
(๓)
ในงานพิธีทีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถเสด็จฯ ทรงปฏิ บตั ิ
พระราชกรณี ยกิจแทนพระองค์ ให้ถวายอดิเรกแด่ท, งั สองพระองค์
(๔)
ในงานพี ที พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หัว ว หรื อสมเด็ จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชิ นีนาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ท่านผุใ้ ดผุห้ นึ งไปปฏิ บตั ิพระ
ราชกรณี ยกิจแทนพระองค์
หมายเหตุ: ถ้าผูแ้ ทนพระองค์ไปแทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวให้พระสงฆ์ ใช้สรรพนาม
แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในคําถวายอดิเรก และถ้าผูแ้ ทนพระองค์ไปแทนองค์สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นี น าถให้ พ ระสงฆ์ ใ ช้ ส รรพนามแทนองค์ ส มเด็ จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในคําถวายอดิเรก
(๕)
ในงานพิ ธี ที พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว หรื อ สมเด็ จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชิ นีนาถ ทรงพระกรุ ณษาโปรดเกล้าสให้จดั ขึ,นหรื อได้รับพระบรมรา
ชานุ ญ าตให้ จ ัด ขึ, น เช่ น งานถวายผ้า พระกฐิ น พระราชทาน งานที สมเด็ จ
พระสังฆราชเป็ นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ งานทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลพรรชทานศพ หรื องานศพที ทรงรั บไว้ในพระบรมราชานุ เคราะห์
รวมทั,งงานที ล้มเกล้าฯ ทั,งสองพระองค์ทรงบําเพ็ญพระราชกุศาลในทีต่างๆ ทุ ก
กรณี
(๖) งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั หรื อของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ รวมทั,งในกรณี ทีทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้า ฯ ให้ ผูแ้ ทนพระองค์ไ ปปฏิ บ ัติ พ ระราชกรณี ย กิ จ แทนพระองค์ เช่ น งาน
พระราชทานปริ ญญาบัตรงานวางศิลาฤกษ์
หรื อพีธีเปิ ดอาคารสถานทีทําการของรัฐ เป็ นต้น
๒. งานพีธีทีต้องใช้พดั ยศ แต่ไมม่ถวายอดิเรก ดังนี,
(๑) งานพิธีทีสมเด็จพรบรมโอรสาธิ ราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ
(๒)
งานพิธีทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ
๓. งานพิธีทีใช้ท, งั พัดยศและพัดรอง
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งานพิธีอีกอย่างหนึ งทีพระสงฆ์จะต้องใช้ท, งั พัดยศ และพัดรอง คื อพระราชพิธีทีมี การถวายพระ
ธรรมเทศนาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั หรื อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ รวมถึ ง
ท่านทีได้รับพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ไปปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจแทนพระองค์ ในกรณี เช่นนี, ให้
พระสงฆ์ทีเป็ นองค์ถวายพระธรรมเทศนานําไปทั,งพัดยศและพัดรอง โดยมีวธิ ี การใช้พดั ดังนี,
(๑) ให้นาํ พัดรอง ขึ,นไปบนธรรมาสน์ เพือใช้ในการถวายศีล เมือถวายศีลจบแล้วให้
วางพัดรองไปบนธรรมาสน์ แล้วถวายพระธรรมเทศนา เมือถวายพระธรรมเทศนา
จบแล้ว ให้นาํ พัดรองลงธรรมาสน์
(๒)
เมือมานังอาสนะข้างล่าง รับเครื องไทยธรรมเสร็ จแล้ว จึ งช้พดั ยศถวาย
อนุ โมทนาและถวายอดิ เรก ทั,งนี, เป็ นธรรมเนี ยมทีถือปฏิ บตั ิมาแต่รัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุ งศรี อยุธยา
(๓)
มีการปฏิบตั ิเป็ นกรณี พิเศษเพิมเติมไปอีก ในพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
เนืองในวันวิสาขบุชา คือ เมือพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้ว จะนังยถา.....
อยูบ่ นธรนรมาสน์ โดยถือคัมภรณ์ไว้ในมือแทนพัดว พอ ยถา........ จบพระสงฆ์ที
นังอยู่ขา้ งล่างรับ สพฺ พีติโย........ แล้วพระสงฆ์รูปทีแสดงพระธรรมเทศนาจบลง
จากธรรมาสน์ มานังทีอาสนะเดิ มแล้ว จึงถือพัดยศร่ วมถวายอนุ โมทนาและถวาย
อดิเรกต่อไป
(๔)
ในพิ ธีท รงบํา เพ็ญพระราชกุ ศ ลใดๆ ถ้า ทรงพระกรณาโปรดเกล้าฯ ให้
สร้ างพัดรองเป็ นทีระลึ ก เช่ น งานพระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพสมเด็จ
พระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชิ นีในรัชกาลที ๗ เมือทรงถวายพัดรองเป็ นที
ระลึ กนั,นแล้ว พระสงฆ์จะใช้พดั รองนั,นถวายศีลและ สวดยถา......สพฺ พี....ไปจน
จบบทถวายอนุ โมทนา เมือถีงตอนทีจะถวายอดิเรก จึงใช้พดั ยศตั,งขึ,นถวายอดิเรก
ต่อไปจนจบบท ภวตุ สพฺ พ...ฯลฯ ภวนฺ ตุ เต ฯ
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ขัตติยตระกูล
ขัตติยตระกูล คือตระกูลของพระมหากษัตริ ย ์ หมายถึง พระมหากษัตริ ย ์ เจ้านายทุกชั,น
หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ตลอดจนบรรดาท่านผูใ้ ช้ราชสกุลโดยกําเนิดทุกท่าน ขัตติยตระกุลของ
ไทยมีคาํ ใช้เป็ นทางการว่า ราชสกุล ราชตระกูล หรื อ ราชนิกลู ตัวอย่างเช่น
พระเจ้าพีนางเธอ หมายถึง พีสาวของพระมหากษัตริ ย ์
พระเจ้าภคินีเธอ หมายถึง พีสาว น้องสาว ทีเป็ นลูกพีลูกน้องของพระมหากษัตริ ย ์
พระเจ้าลูกยาเธอ หมายถึง ลูกชายของพระมหากษัตริ ย ์
พระเจ้าลูกเธอ หมายถึง ลูกสาวของพระมหากษัตริ ย ์
พระเจ้าหลานเธอ หมายถึง หลานชาย หลานสาว ของพระมหากษัตริ ย ์
คําขึ,นต้น สรรพนาม คําลงท้ายทีใช้กบั ขัตติยตระกูล ได้แก่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
คําขึ,นต้น ขอเดชะฝ่ าละอองธุ ลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
สรรพนาม ใต้ฝ่าละอองธุ ลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
คําลงท้าย ข้าพระพุทธเจ้า แทนผูก้ ราบบังคมทูล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ
คําขึ,นต้น ขอเดชะฝ่ าละอองธุ ลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
สรรพนาม ใต้ฝ่าละอองธุ ลีพระบาทแทนสมเด็จพระบรมราชินีนาถข้าพระพุทธเจ้า แทนผู ้
กราบบังคมทูล
คําลงท้าย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมาร
คําขึ,นต้น ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝ่ าละอองพระบาท
สรรพนาม ใต้ฝ่าละอองพระบาท แทน พระบรมวงศ์
ข้าพระพุทธเจ้า
แทน ผูก้ ราบบังคมทูล
คําลงท้าย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม หรื อ ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม
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สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้ าภคนีเธอ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุ ดา สริ รโสภาพัณณวดี
สมเด็จพระเจ้ าพีน% างเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
คําขึ,นต้น ขอพระราชทานกราบทูล ทราบฝ่ าพระบาท
สรรพนาม ใต้ฝ่าพระบาท แทน สมเด็จเจ้าฟ้ า
ข้าพระพุทธเจ้า(๑) แทน ผูก้ ราบทูล
คําลงท้าย ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

(๑) ในการกราบบังคมทูล ต่อจากคําว่า ข้าพระพุทธเจ้า ให้ออกนามและตําแหน่งด้วย เช่น
ข้าพระพุทธเจ้า นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าจุรัตน์ ศิริมาน
พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าจันทรกานต์ มณี
พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าภาณุพนั ธ์ ยุคล
พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าอนุสรณมงคลการ
พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ าพัชรกิติยาภา
พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ าสิ ริภาจุฑาภรณ์
พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ าอทิตยาทรกิติคุณ
คําขึ,นต้น กราบทูล ทราบฝ่ าพระบาท
สรรพนาม ฝ่ าพระบาท
แทน พระองค์เจ้า
เกล้ากระหม่อม แทน ผูก้ ราบทูล (ชาย)
เกล้ากระหม่อมฉัน แทน ผูก้ ราบทูล (หญิง)
คําลงท้าย ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
พระวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าสุ ทธสิ ริโสภา
พระวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าสุ ขุมาภินันท์
พระวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าวิมลฉัตร
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คําขึ,นต้น ทูล ทราบฝ่ าพระบาท
สรรพนาม ฝ่ าพระบาท แทน พระองค์เจ้า
กระหม่อม แทน ผูท้ ูล (ชาย)
หม่อมฉัน แทน ผูท้ ูล (หญิง)
คําลงท้าย ควรมิควรแล้วจะโปรด
พระอนุวงศ์ ชั' นหม่ อมเจ้ า
คําขึ,นต้น ทูล ฝ่ าพระบาท
สรรพนาม ฝ่ าพระบาท แทน หม่อมเจ้า
กระหม่อม แทน ผูท้ ลู (ชาย)
หม่อมฉัน แทน ผูท้ ูล (หญิง)
คําลงท้าย แล้วแต่จะโปรด
สมเด็จพระสั งฆราช
ในรัชกาลปั จจะบัน คือ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก
คําขึ,นต้น กราบทูล ทราบฝ่ าพระบาท
สรรพนาม ฝ่ าพระบาท
แทน สมเด็จพระสังฆราช
เกล้ากระหม่อม แทน ผูก้ ราบทูล (ชาย)
เกล้ากระหม่อมฉัน แทน ผูก้ ราบทูล (หญิง)
คําลงท้าย ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้ าคณะรอง
คําขึ,นต้น นมัสการ พระคุณเจ้า
สรรพนาม พระคุณเจ้า แทน สมเด็จพระราชาคณะ
กระผม
แทน ผูพ้ ดู (ชาย)
ดิฉนั
แทน ผูพ้ ดู (หญิง)
คําลงท้าย ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิง
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พระราชาคณะ
คําขึ,นต้น นมัสการ พระคุณเจ้า
สรรพนาม พระคุณเจ้า แทน พระราชาคณะ
กระผม
แทน ผูพ้ ดู (ชาย)
ดิฉนั
แทน ผูพ้ ดู (หญิง)
คําลงท้าย ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสู ง
พระภิกษุทวั% ไป
คําขึ,นต้น นมัสการ พระคุณท่าน
สรรพนาม ท่าน
แทน พระภิกษุ
ผม
แทน ผูพ้ ดู (ชาย)
ดิฉนั
แทน ผูพ้ ดู (หญิง)
คําลงท้าย ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา รัฐบุรุษ (รวมทั,งผูท้ ีเคยดํารงตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วใน
อดีต)
คําขึ,นต้น กราบเรี ยน
(ระบุตาํ แหน่ง เช่น กราบเรี ยน ประธานองคมนตรี )
สรรพนาม ท่าน
แทน ผูฟ้ ัง
ข้าพเจ้า
แทน ผูพ้ ดู
คําลงท้าย (ไม่มี)
บุคคลทัว% ไป
คําขึ,นต้น เรี ยน
(ระบุตาํ แหน่ง เช่น เรี ยน อธิ บดีกรมศิลปากร เรี ยน ประธานคณะกรรมการจัด
งาน
เรี ยน ประธานในพิธี)
สรรพนาม ท่าน
แทน ผูฟ้ ัง
ข้าพเจ้า กระผม ผม ดิฉนั
แทน ผูพ้ ดู
คําลงท้าย (ไม่มี)
(คัดจาก ราชาศัพท์ สํานักงานเสริ มสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ หน้า ๑๙๘๒๐๔)
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ทักษิณานุประทาน
ทักษิณานุประทาน หมายความว่า การทําบุญอุทิศส่ วนกุศลเพิมให้แก่ผตู ้ าย หรื อทําบุญ
อุทิศส่ วนให้ผทู ้ ีล่วงลับไปแล้ว
การทําบุญอุทิศส่ วนกุศลเพิมให้แก่ผูต้ ายนี, อาจจะทําเมือครบ วันตาย ๗ วัน ๕๐ วัน หรื อ
๑๐๐ วัน เป็ นต้น หรื ออาจจะทําบุญอุทิศให้เมือใดก็ได้ ล้วนแต่เรี ยกว่า ทักษิณานุ ประทานได้สิ,น เช่น
พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เสด็จพระราชดําเนิ นไป
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิ ณานุ ประทาน ๗ วัน ถวายสมเด็จพระเจ้าพี นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนคริ นทร์ ณ พระทีนังดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ทักษิณานุปทาน การบําบุญอุทิศส่ วนกุศลให้แก่ผทู ้ ีล่วงลับไปแล้ว
ครบ ๗ วัน
เรี ยกว่า สัตตวารทักษิณานุปทาน
ครบ ๑๕ วัน เรี ยกว่า ปั ณรสมวารทักษิณานุปทาน
ครบ ๕๐ วัน เรี ยกว่า ปั ญญาสมวารทักษิณานุปทาน
ครบ ๑๐๐ วัน เรี ยกว่า สตมวารทักษิณานุปทาน

ทีฆายุโก
คํากล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ คําหนึ ง
คื อ คํา กล่ า วถวายพระพรให้ มี พ ระชนมายุยื นนาน เมื อจะถวายพระพรแด่ พ ระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยูห่ วั กล่าวว่า ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา เมือจะถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ กล่าว
ว่า ทีฆายุกา โหตุ มหาราชิ นี
คําว่า ทีฆายุ มาจากคําว่า ทีฆ (อ่านว่า ที-คะ) กับ อายุ คําว่า ทีฆ เขียน ท ทหาร สระอี ฆ
ระฆัง ไม่ใช่ ฑ มณโฑ ทีฆ แปลว่า ยาว ทีฆายุ จึงแปลว่า อายุยาว,อายุยนื ในภาษาบาลี คําว่า ทีฆายุโก
เป็ นคําเพศชาย ทีฆายุกา เป็ นคําเพศหญิง แปลว่า ผูม้ ีอายุยืนยาว เมื%อจะเขียนคําถวายพระพร ต้ อง
เขียนให้ ถูกเป็ น ท ทหาร ไม่ ใช่ ฑ มณโฑ
ทีม% า : บทรายการวิทยุ “รุ ้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย
เมือ วันที ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
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บําเพ็ญพระราชกุศล
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล คือ ทําบุญ ใช้สาํ หรับพระราชวังศ์ได้แก่ พระเจ้าแผ่นดิ สมเด็จ
พระบรมราชิ นีนาถ สมเด็จพระราชชนี พระยุพราช หรื อเทียบเสมอพระยุพราช ส่ วน ทรงบําเพ็ญ
พระกุศล คือ การทําบุญใช้สาํ หรับหม่อมเจ้า และยังมีคาํ ทีเกียวข้องกับการทําบุญทีควรทราบ คือ
การพระราชกุศล คือการทําบุญ
เจริ ญพระพุทธมนต์ คือการสวดมนต์ของพระสงฆ์ในมงคลพิธี
สวดพระพุทธมนต์
คือการสวดมนต์ของพระสงฆ์ในงานอวมงคล
ถวายพรพระ คือการทีพระสงฆ์เจริ ญพระพุทธชัยมงคลคาถา สรรเสริ ญพระพุทธเจ้า
ก่อนทีจะรับประเคนและฉันภัตตาหารในพิธีต่างๆ
ถวายพระพรลา คือการทีรองประธานสงฆ์กล่าวลาเมือเสร็ จพระราชพิธี ก่อนทีจะลุกออก
จากอาสน์สงฆ์ ออกจากมณฑลพิธีไป
ถวายศีล คือการทีประธานสงฆ์ถวายศีลแด่ พระมหากษัตริ ย ์ และพระราชวงศ์ ตั,งแต่ช, นั
หม่อมเจ้าขึ,นไป สมมัญชนว่า ให้ศีล
ถวายอดิเรก
คือการทีประธานสงฆ์ในการพระราชพิธี หรื อการพระราชกุศล กล่าวคํา
ถวาย พระพรเป็ นพิเศษเฉพาะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระบรมราชิ นี
ถวายอนุโมทนา คือการทีพระสงฆ์สวดอนุ โมทนา ในพระราชพิธีทีทรงบําเพ็ญ หรื อเรี ยก
เป็ นสามัญ
ว่า “ยถา สัพพี”
(สํานักงานเสริ มสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๓๗ : ๙๒)

พระพิธีธรรม
พระพิธีธรรม คือพระสงฆ์ ๔ รู ป ทีสวดพระอภิธรรมงานศพขของหลวง พระพิธีธรรม
เป็ นสมณศักดิKพระสงฆ์ประเภทหนึง(ไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์
แต่พระราชทานให้แก่วดั )
พระมหากษัตริ ยท์ รงพระกรุ ณาโปรดจากวัดทีเป็ นพระอารามหลวงเป็ นส่ วนมาก เช่น วัดมหาธาตุ,
วัดสุ ทศั นเทพวราราม (ไม่ระบุพระสงฆ์ วัดใดทีมิได้ทรงพระกรุ ณาโปรดจะไม่สามารถตั,งพระสงฆ์
ในวัดเป็ นพระพิธีธรรมได้แม้วดั นั,นจะมีพระสงฆ์ซึงเคยเป็ นพระพิธีธรรมจากวัดทีได้ทรงพระกรุ ณา
โปรดมาแล้วก็ตาม) ทางวัดจะคัดเลือกวัดละ ๑ สํารับ สํารับละ ๔ รู ป เป็ นพระพีธีธรรม (มีสาํ รอง
ได้) เพือสวดในงานทรงบําเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ โดยไม่จาํ กัดสมณศักดิK
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พระราชกระแส
รับสัง ตรัส ดํารัส พระราชดํารัส พระราชกระแส ราชาศัพท์ ทั,ง ๕ คํานี, แปลว่า คําพูด หรื อ
พูด แต่ พระราชดํา รั ส พระราชกระแส ใช้สํา หรั บ พระมหากษัตริ ย ์ ส่ วน รั บ สั ง ตรั ส ดํา รั ส ใช้
สําหรับเจ้านายในพระบรมราชวงศ์
ในหนังสื อเก่า เช่ น “ จดหมายหลวงอุดมสมบัติ” และ ฉบับอืนๆ หลายเล่ม มีคาํ ว่า รับสัง
ตรัส ดํารัสท่านใช้กบั พระเจ้าอยู่หัวด้วยเหมือนกัน แต่ตอนไหนจะใช้คาํ ไหนสังกตดูอยู่ทีนํ,าหนัก
ของเรื องทีทรงพูด เช่ น ถ้าเป็ นเรื องธรรมดาสามัญไม่ใช่ ราชการ ท่านใช้ รั บสัง หรื อ ตรัส ถ้าเป็ น
ราชการเรื องสําคัญก็ใช้เป็ นทางการว่า พระราชดํารัส พระราชกระแส ถ้าเป็ นคําสังอนถึงตราเป็ นตัว
บทกฎหมายก็ใช้วา่ พระบรมราชโองการ
หมายรับสัง หมายกําหนดการ กําหนดการ
ในบัตรหมายที สังราชการในพระราชสํานักท่านแบ่งไว้เป็ น ๒ อย่าง อย่างหนึ ง เรี ยกว่า
หมายรับสัง อีกอย่างหนึงเรี ยกว่า หมายกําหนดการ
“หมายรับสัง” นั,น เป็ นหมายสังเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการพระราชพิธีเป็ นการภายใน ตอนล่างสุ ด
ของหมายเขียนไว้วา่ “ทั,งนี,ให้จดั การตามวันตามรับสังอย่าให้ขาดเหลือ ถ้าสงสัยให้ถามผูร้ ับสังโดย
หน้าทีราชการ” แล้วลงชือผูร้ ับสัง ผูส้ ังก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
“หมายกําหนดการ” เป็ นเอกสารแจ้งกําหนดขั,นตอนของงานพระราชพิธีโดยเฉพาะลักษณะ
ของเอกสารจะต้อ งอ้า งพระบรมราชโองการคื อ ขึ, น ต้น ด้ว ยข้อ ความว่ า “นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ
เลขาธิ ก ารพระราชวัง รั บ พระบรมราชโองการเหนื อเกล้า ฯ สังว่า ” เสมอไป และในทางปฏิ บ ัติ
เจ้าหน้าทีจะต้องส่ งต้นหมายกําหนดการดังกล่าวนี, เสนอนายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ เพือให้เป็ นพระบรมราชโองการทีถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
ส่ วน “กําหนดการ” เป็ นเอกสารแจ้งกําหนดขั,นตอนของงานโดยทัวไปทีทางราชการหรื อ
ส่ วนเอกสารจัดทําขึ,นเอง แม้วา่ งานนั,นๆ จะเป็ นงานทีเกียวข้องถึงเยื,องพระยุคลบาท เช่น เป็ นงานที
เสด็จ พระราชดําเนิ น แต่ถา้ งานนั,นมิได้เป็ นงานพระราชพีซึงกําหนดขึ,นโดยพระบรมราชโองการ
แล้ว เรี ยกว่า กําหนดการ ทั,งสิ, น เช่น ขั,นตอนของงานสวนสนามทางราชการทหารจัดขึ,นเพือสําแดง
ความสวามิภกั ดิK ของทหารรักษาพระองค์ก็ใช้วา่ กําหนดการ เพราะงานนี, มิใช่ พระราชพิธีทีมีพระ
บรมราชโองการให้จดั ขึ,น หากแต่เป็ นทางราชการทหารจัดขึ,นเพือสําแดงความสวามิภกั ดิKต่อเบื,อง
พระยุคบาท
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คําว่า “กําหนดการ” ใช้สาํ หรับพระราชวงศ์และบุคคลสามัญทัวไป แปลเอาความว่ารายการ
ต่างๆ ทีกําหนดไว้ในการทํางาน หรื อพีธีรีตองทีเจ้าของงานหรื อเจ้าภาพพิธีกาํ หนดขึ,นโดยเขียนไว้
ในบัต รหรื อ บอกด้ว ยวาจา ให้ ผูท้ ี ไปร่ ว มงานหรื อ ร่ วมพิ ธี ไ ด้ท ราบว่า มี ร ายการใด วันเวลาใด
สถานทีใด เช่ น กําหนดการพิธีประชุ มเพลิ งศพ เขียนลงในบัตร แจ้งชื อผูต้ าย สถานที วัน เดื อน ปี
เวลาไว้หน้าบัตร ส่ วนหลังบัตรบอกรายการก่อนเวลาประชุ มเพลิง เช่น ถวายภัตตาหารสงฆ์ มาติกา
บังสกุล แสดงพระธรรมเทศนา เคลือนศพ เวลาประชุมเพลิง ฯลฯ แม้งานพิธีของบุคคลสําคัญจัดขึ,น
เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ก็เรี ยกว่า กําหนดการ แจ้งไว้ในบัตรตัวอย่าง เช่น บัตรเชิญต่างๆ
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา” มิได้หมายความเป็ น “วันพระบรมราชสมภพ” แต่เป็ นวันทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัยคล้าย “วันพระบรมราชสมภพ” ทีเวียนมาบรรจบ
อีกปี หนึง “วันพระบรมราชสมภพ” มีวนั เดียว คําสามัญเรี ยกว่า วันเกิด วันถือกําหนด
“วัน พระบรมราชสมภพ” ในรั ช กาลปั จ จุ บ นั คื อ วัน จัน ทร์ ที ๕ ธัน วาคม พุ ท ธศัก ราช
๒๔๗๐ ส่ วนวันที ๕ ธันวาคม ของทุ กปี ที ผ่านมาแล้ว มิ ใช่ วันพระบรมราชสมภพ แต่เป็ น “วัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ”
พระชนมพรรษา พระชนมายุ พระชันษา ทั,ง ๓ คํานี, เป็ นราชาศัพท์ แปลว่า อายุ แต่ใช้กบั
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมวงศานุวงศ์ ต่างกันตามลําดับพระราชอิสริ ยยศ
สํ า หรั บ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ ใช้ ค ํา ว่ า “ พระ
ชนมพรรษา” แต่ก่อนในหนังสื อเก่าท่านใช้ พระชนมายุก็มี และใช้คาํ ว่า พรรษา แทนปี
สมเด็จพระบรมรชิ นี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระมหาอุ ปราช (สมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) สมเด็จพระอนุ ชาธิ ราช สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริ ณายก ผูไ้ ด้รับมหาสมณุ ตมาภิเษก เป็ น สมเด็จพระมหาสมณเจ้าแล้ว ต้องใช้คาํ ว่า “พระชนมายุ”
แทน “อายุ” และใช้คาํ ”พรรษา” แทน “ปี ”
ส่ วนพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากทีกล่าวแล้ว ใช้คาํ ว่า “พระชันษา” แทนคําว่า “อายุ” และ
จํานวน “ปี อายุ” ใช้วา่ ปี
อนึ งคําว่า “ชันษา” ไม่เคยมใช้เป็ นลักษณะนามแทน “ปี ” เช่น พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
....พระชันษา ๕๐ ปี
พระบรมราชวโรกาส และ พระราชวโรกาส
พระบรมราชวโรกาส เป็ นคําสําหรับ พระมหากษัตริ ย ์
พระราชวโรกาส เป็ นคําสําหรับ สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ สมเด็จพระบรมราชิ นี สมเด็จ
พระบรมราชชนก-ชนนี สมเด็จพระยุพราช รวมถึ งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในปั จจุบนั แต่มีขอ้ จํากัดให้ได้ใช้เพียงในสองกรณี คือ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
หรื อ ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กับ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส หรื อ พระราชทาน
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พระราชวโรกาสหรื อจําง่ายๆว่า ขอโอกาส กับ ให้โอกาส เท่านี, ในกรณี อืนๆ หรื อ เนื, อความอืนๆ
ให้ใช้ โอกาส เพราะฉะนั,นจึงไม่พูดว่า “ในพระราชวโรกาสทีเสด็จฯ มาถึงทีนี, .....” หรื อ “ในพระ
บรมราชวโรกาสนี, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ ผูเ้ ข้าเฝ้ าฯ
ด้วย” เพราะไม่ถูกต้อง
พระมหากรุ ณาธิ คุณ พระมหากรุ ณา
คําว่า “พระมหากรุ ณาธิ คุณ” กับ “พระมหากรุ ณา” มีความหมายอย่างไร มีขอ้ สังเกตในการ
ใช้อย่างไร
พระมหากรุ ณาธิ คุณ แปลว่า พระ คุณอันยิงทีมีความกรุ ณาใหญ่หลวง ความหมายสําคัญอยุ่
ทีคําว่า พระคุณ
พระมหากรุ ณา แปลว่า พระกรุ ณาใหญ่หลวง ความหมายสําคัญอยูท่ ีคํา พระกรุ ณา
ดังนั,น เมือใดต้องการจะพูดถึ ง พระคุณ ก็ใช้ พระมหากรุ ณาธิ คุณ เมือใดต้องการจะพูดถึ ง
พระกรุ ณา ก็ใช้ พระมหากรุ ณา ข้องสังเกตนี, ขอให้นึกเที ยบไปถึ งคําอืนด้วย เช่ น พระเกี ยรติ กับ
พระเกียรติคุณ เป็ นต้น หากตั,งสตินึกถึงความหมายของคําให้ได้ก่อนก็จะไม่ใช้ผิด อนึ ง คําว่า พระ
มหากรุ ณาธิ คุณ กับ พระมหากรุ ณา นั,น ถ้ามิได้จงใจจะพูด ให้เห็ นว่า พระคุณ หรื อ พระกรุ ณา นั,น
ยิงใหญ่อะไรนัก ก็ลดคําตกแต่งแสดงความยิงใหญ่ลงบ้างให้พอเหมาะพอดี กบั เจตนา เช่ น พูดว่า
พระกรุ ณาธิ คุณ พระกรุ ณาคุณ พระกรุ ณา ตามแต่จะสมควร
อีกอย่างหนึ งต้องจําว่า พระคุณ เป็ น คุณสมบัตืในตัวบุคคลเราจะเอาไปให้หรื อไปขอจาก
ท่านไม่ได้ พระกรุ ณา หรื อ ความกรุ ณานันสิ จึงควรไปขอท่าน
พระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชานุเคราะห์
คําว่า “พระบรมราชูปถัมภ์” มีความหมายว่า พระราชทานช่วยเหลือเกื,อกูล ดังนั,น ถ้าใช้กบั
สมาคม สโมสร หรื อกิจกรรมบางอย่างทีทรงช่ วยเหลื อเกื,อกูล หรื อช่ วยคํ,าจุน เช่น “ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้รับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์” อย่างนี, ใช้ได้
ถูกต้อง
คําว่า “พระบรมราชานุเคราะห์” หมายถึง พระราชทานเอื,อเฟื, อช่วยเหลือ จึงทรงพระเมตตา
ทรงพระกรุ ณา เช่ น ทรงช่วยในการรักษาพยาบาลราษฎรในชนบทคนหนึ ง ก็ใช้ว่า “พระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาลแก่นาย”
สําหรับสมเด็จพระบรามราชินีนาถ มิได้ใช้คาํ ว่า “พระบรมราชูปถัมภ์ และ พระบรมราชานุ
เคราะห์ เพราะ “บรมราช” ในศัพท์น, ี หมายถึง “บรมราชาธิ ราช” คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
โดยเฉพาะจึงเปลี ยนไปใช้คาํ อืน เช่ น “พระราชู ปถัมภ์ พระราชานุ เคราะห์” แต่ในรัชกาลนี, ได้มีผู ้
บัญญัติศพั ท์ข, ึนมาคําหนึ ง คือ “พระบรมราชิ นูปถัมภ์” ก็ไพเราะ สมพระเกียรติยศมาก ในรัชกาลที
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๕ มีเจ้านายบางพระองค์ทรงใช้ราชาศัพท์สําหรับสมเด็จพระบรมราชิ นีนาถว่า “พระบรมราชิ นียานุ
เคราะห์” แต่สมัยนี,มิได้ใช้
คําว่า “เป็ น” กับ “มี”
คําว่า “เป็ น” กับ “มี” ถ้าใช้นาํ หน้าคําทีเป็ นราชาศัพท์ ไม่ใช่วา่ “ทรงเป็ น” “ทรงมี” เช่น เป็ น
พระราชโอรส เป็ นพระราชนัดดา มีพระบรมราชโองการ มีพระราชเสาวนี ย ์ ต่อเมือใช้นาํ คําธรรมดา
จึงจะใช้ “ทรงเป็ น”
“ทรงมี” เช่น ทรงเป็ นทหาร ทรงเป็ นครู ทรงเป็ นนักปราชญ์ ทรงมีกรรม ทรงมีทุกข์ ทรงมีเงิน
ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงขอบใจ ก็ใช้วา่ “ทรงขอบใจ” หรื อ “พระราชทานพระ
ราชกระแสขอบใจ” ถ้าผูท้ ีทรงขอบใจนั,นเป็ นพระราชวงศ์ จึงใช้วา่ “ขอบพระทัย”
ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนิ นไปทรงเป็ นแขกของผูใ้ ด ถ้าผูน้ , นั เป็ น
พระมหากษัตริ ย ์ ก็ใช้ว่า เป็ น “พระราชอาคันตุกะ” ของพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์น, นั ถ้าทรงเป็ น
แขกของประธานธิ บดี ต้องใช้วา่ ทรงเป็ น “อาคันตุกะ” ของประธานนิบดี
เสด็จพระราชดําเนิน เสด็จ
คําว่า เสด็จนั,น กริ ยาแท้อยูท่ ีคําตามหลังมา เช่น เสด็จขึ,น เสด็จลง เสด็จออก เสด็จเข้า เสด็จ
ผ่านพิภพ เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ เสด็จประพาส เสด็จตรวจพบ ฯลฯ กริ ยาหลักทีเป็ นเนื,อความอยู่
ทีคําหลังทั,งสิ, น จึงสรุ ปได้วา่ การใช้ เสด็จ ในรู ปแบบนี, พอเทียบได้กบั ใช้คาํ ว่า ทรงเติมลงหน้ากริ ยา
ต่างๆ นันเอง เขมรก็ใช้เช่นนี, เหมือนกัน เช่น เสฎจ่เทา (เสด็จไป) เสฎจ่ยาง (เสด็จย่าง) เสฎจ่ยา่ งมก่
(เสด็จย่างมา) อีกอย่างหนึ ง คําว่า เสด็จ ของเขมรหมายถึ งกษัตริ ย ์ หรื อผูม้ ิใช่ ราษฎรสามัญได้ดว้ ย
เช่น ชาติเสฎจ่ (ชาติกษัตริ ย)์ ไทยใช้หมายถึงกษัตริ ยแ์ ละเจ้านายได้เหมือนกัน ดังคําทีพูดว่า รับเสด็จ
ส่ งเสด็จ ทีแต่ก่อนราชการใช้มาก ไม่วา่ จะส่ ง จะรับ พระมหากษัตริ ยห์ รื อเจ้านาย
คําว่า เสด็จพระราชดําเนิ น มีทีใช้จาํ กัดเฉพาะกับพระมหากษัตริ ยก์ บั พระมหากษัตริ ยพ์ ระ
บรมราชิ นี พระยุพราช และเจ้านายชั,นสู งทีเฉลิมพระเศวตฉัตร ๗ ชั,น จะใช้แก่เจ้านายชั,นรองลงมา
ไม่ได้ โดยความหมายน่าจะหมายถึง เดิน หรื อ เดินทาง (ทีใช้พาหนะด้วย) จะไป จะมา จะกลับ จะ
แปรพระราชฐาน ต้องเติ ม คํา อันเป็ นใจความสํา คัญไว้ข ้า งหลัง เช่ น เสด็ จ พระราชดํา เนิ นโดย
กระบวนรถพระทีนังไปยังพดระบรมมหาราชวัง เสด็จพระราชดําเนิ นไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้ า
เสด็จพระราชดําเนินตรวจพลสวนสนาม เสด็จพระราชดําเนินกลับกรุ งเทพฯ
อนึง คําว่า เสด็จพระดําเนิน ไม่มีใช้ในราคาศัพท์ มีแต่ทรงพระดําเนิน แปลว่า เดิน
(คัดจาก ราชาศัพ ท์, สํา นัก งานเสริ ม สร้ า งเอกลักษณ์ ของชาติ ,พ.ศ.๒๕๓๗ หน้า ๑๗๓๑๘๒)
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พระราชทาน
พระราชทาน เป็ นคําราชาศัพท์ แปลว่า การให้ของพระราชาใช้ หมายถึ ง ให้ เมือพระเจ้า
แผ่นดิ นหรื อพระราชวงศ์ช, นั สู งให้สิงใดสิ งหนึ งแก่ผูอ้ ืน สิ งนั,นอาจเป็ นสิ งของ เช่ น พระราชทาน
บ้าน,อาจเป็ นเงิน เช่น พระราชทานทุนการศึกษา พระราชทานทรัพท์ช่วยผูป้ ระสบภัย, สิ งทีใช้เป็ น
ยศถาบรรดาศักดิK เช่ น พระราชทานยศนายพล พระราชทานเครื องราชอิ สริ ยาภรณ์ , สิ งที ให้เป็ น
นามธรรม เช่น พระราชทานพระเมตตา, เป็ นสิ งประดิษฐ์ เช่น พระราชทานกังหันชัยพัฒนา
คํา ว่ า พระราชทาน เป็ นคํา ราชาศัพ ท์ แ ล้ ว จึ ง ไม่ ต้อ งเติ ม คํา ว่ า ทรง ข้า งหน้ า , ใช้ ว่ า
พระราชทาน เท่านั,น ไม่ใช่ทรงพระราชทาน
ทีม% า : บทวิทยุรายการ “รู ้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย
เมือวันที ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.

พระอภิธรรม
พระอภิ ธรรม คื อธรรมชั,นสู งมี ๗ คัม ภี ร์ ในพระอภิ ธรรมปิ ฎก กล่ าวถึ ง พระพุ ทธพจน์
หมวดพระอภิ ธ รรม คื อหลัก ธรรมและคํา อธิ บ ายที เป็ นหลัก วิช าล้ว นๆ ไม่ เกี ยวด้วยบุ ค คลหรื อ
เหตุการณ์ แบ่งเป็ น ๗ คัมภีร์ (เรี ยกย่อ หรื อหัวใจว่า สํ วิ ธา ปุ ก ย ป) คือ
๑. สังคณี หรื อ ธัมมสังคณี รวมข้อธรรมเข้าเป็ นหมวดหมู่แล้วอธิ บายทีละประเภทๆ
๒. วิภงั ค์ ยกหมวดธรรมสําคัญๆ ขึ,นตั,งเป็ นหัวเรื งอแล้วแยกแยะออกอธิ บายชี,แจงวินิจฉัย
โดยละเอียด
๓. ธาตุกถา สงเคราะห์ขอ้ ธรรมต่างๆ เช้าในขันธ์ อายตนะ ธาตุ
๔. ปุ ค คลบัญญัติ บัญญัติค วามหมายของบุ ค คลประเภทต่ า งๆ ตามคุ ณ ธรรมที มี อยู่ใ น
บุคคลนั,นๆ
๕. กถาวัตถุ แถลงและวินิจฉัยทัศนะของนิกายต่างๆ สมัยสังคายนาครั,งที ๓
๖. ยมก ยกหัวข้อธรรมขึ,นวินิจฉัยด้วยวิธีถามตอบ โดยตั,งคําถามย้อนกันเป็ นคู่
๗. ปั ฎฐาน หรื อ มหาปกรณ์ อธิ บายปั จจัย ๒๔ แสดงความสัมพันธ์เนื องอาศัยแห่ งธรรม
ทั,งหลายโดยพิสดาร
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พิธีสวดพระพุทธมนต์
การสวดมนต์พ ระพุ ท ธมนต์ เป็ นการสวดมนต์ใ นงานอวมงคลชาวพุ ท ธนิ ย มอาราธนา
พระสงฆ์ จํานวน ๘ รู ป บ้าง ๑๐ รู ปบ้าง หรื อมากกว่านี,ข, ึนไปแล้วแต่กรณี แต่ตอ้ งเป็ นจํานวนคู่ ส่ วน
การอาราธนาพระสงฆ์สาํ หรับทําบุญงานอวมงคลไม่ใช้คาํ อาราธนาว่า “ขออาราธนาเจริ ญพระพุทธ
มนต์” แต่ใช้คาํ อาราธนา “ขออาราธนาสวดพระพุทธมนต์”
พิธีสวดพระพุทธมนต์ ทีเป็ นการทําบุญหน้าศพไม่ตอ้ งตั,งภาชนะสําหรับทํานํ,ามนต์และไม่
มีการวงด้ายสายสิ ญจน์ แต่มีสายโยงหรื อภูษาโยงต่อจากศพไว้เพือใช้บงั สุ กุล การเดิ นสายโยงต้อง
ไม่โยงสู งกว่าพระพุทธรู ปทีตั,งในพิธี อีกทั,งไม่ควรปล่อยสายโยงให้ลาดมากับพื,นทีเดิ นหรื อทีนัง
เพราะสายโยงเป็ นสายที ล่ ามโยงออกมาจากศพหรื อเป็ นสิ ง เนื องด้วยศพจึ งต้องล่ ามหรื อโยงให้
สมควร
งานทําบุญหน้าศพ หมายความว่า ทําให้ขณะศพยังอยู่ ยังมิได้ปลงด้วยวิธีฌาปนกิจทีนิ ยมทํา
กันทัวไปมี ๕ ลักษณะ ได้แก่
สัตตมวาร คือการทําบุญ ๗ วันแรกนับแต่วนั มรณะ
ทักษิณานุ ประทาน คือการทําบุญอุทิศส่ วนกุศลเพิมให้แก่ผูล้ ่วงลับไปแล้ว เป็ นการทําบุญ
ทุก ๗ วันอืน ก่อนครบ ๕๐ วัน หรื อ ครบ ๑๐๐ วัน
ปั ณรสมวาร คือการทําบุญ ๑๕ วัน
ปั ญญาสมวาร คือการทําบุญ ๕๐ วัน
สตมวาร คือการทําบุญ ๑๐๐ วัน
ในการทํา บุ ญ หน้า ศพ ถ้า มี ก ารแสดงพระธรรมเทศนาต่ อ จากพิ ธี ส วดพระพุ ท ธมนต์
หมายความว่าพอสวดมนต์จบก็มี การเทศน์ เช่ นนี, ในพิ ธีสวดพระพุทธมนต์ ฝ่ ายเจ้าภาพไม่ตอ้ ง
อาราธนาศี ลนําก่ อน พอจุ ดเที ย นหน้า พระและหน้าศพเสร็ จก็ อาราธนาพระปริ ตรแล้วพระสงฆ์
ดําเนิ นพิธีสวดพระพุทธมนต์ ส่ วนการรับศีลไปประกอบในพิธีเทศน์หลังสวดมนต์จบ แต่ถา้ จะรับ
ศีลทั,ง ๒ วาระ อาราธนาศีลทั,งก่อนพระสวดมนต์และก่อนพระเทศน์ดว้ ยท่านก็ไม่ห้าม หากแต่เห็น
ว่าเป็ นกานฟุ่ มเฟื อยเกินไปเท่านั,น
การกราบศพกราบด้วยวิธีกระพุ่มมือ กราบเพียงครั,งเดียวไม่แบมือ ใช้วิธีหมอบราบ ส่ วน
พระบรมศพจะหมอบกราบ หรื อถวายบังคมก็ได้
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สดับปกรณ์
สดับปกรณ์ (สะ-ดัย-ปะ-กอน) หมายถึ ง บังสกุล ใช้สําหรั บพระบรมศพและพระบรมอัฐิ
ของพระเจ้าแผ่นดิน และพระศพ พระอัฐิของพระราชวงศ์ต, งั แต่ช, นั หม่อมเจ้าขึ,นไป ส่ วนการบังสกุล
คือ การที พระภิกษุ ชกั ผ้าจากศพหรื อที วางทอดหน้าศพ หรื อทีวางทอดบนด้ายสายสิ ญจน์ หรื อผ้า
ภูษาโยงทีต่อจากศพระหว่างทีพระภิกษุชกั ผ้าบังสกุล จะกล่าวพิจารณาสังขาร การบังสกุลในพิธีศพ
เจ้านาย เรี ยกว่า สดับปกรณ์

สายสิ ญจน์
สายสิ ญจน์ หมายถึ ง ด้ายดิ บทีนํามาจับเข้าด้วยกันเป็ นเส้ นยาวใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา
เช่น โยงสายสิ ญจน์รอบบ้านในงานทําบุญเลี,ยงพระ, ใช้สายสิ ญจน์ทาํ เป็ นมงคลคล้องศีรษะบ่าวสาว
ในพิธีมงคลสมรส
ส่ วนด้ายดิบทีโยงจากศพในพิธีสวดพระอภิธรรม หรื อ การบังสกุล ไม่เรี ยกว่า สายสิ ญจน์
เรี ยกว่า สายโยง

สิ, นพระชนม์
สิ, นพระชนม์ คือตาย ใช้กบั บุคคลระดับเจ้านายตั,งแต่ช, นั พระองค์เจ้าขึ,นไป รวมทั,งสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช ถ้าเป็ นหม่อมเจ้าใช้วา่ ถึงสิ, นชี พิตกั ษัย และสิ, นชี พิตกั ษัย
พูดสั,นๆ เป็ นภาษาพูดวื “สิ, นชีพ” ส่ วนภิกษุ สามเณร ถ้าตายใช้วา่ “มรภาพ”
บุคคลทัวไป ถ้าตาย ใช้ว่า ถึ งแก่กรรม แต่ถา้ เป็ นสัตว์ใหญ่ เช่ น ช้าง ใช้คาํ ว่า “ส้ ม” สัตว์
ทัวไปใช้คาํ ว่า “ตาย”
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หลังทักษิโณทก
หลังทักษิโณทก คือการกรวดนํ,า หมายถึง การตั,งใจแผ่ส่วนบุญหรื อส่ วนกุศลทีได้ทาํ ให้แก่
ผูท้ ีล่วงลับไปหรื อผูใ้ ดผูห้ นึง โดยการริ นนํ,า ใส่ ภาชนะเพือเป็ นเครื องบ่งถึงเจตนาอุทิศนั,น
กิริยาหลังนํ,าใส่ ภาชนะนิยมทําในหลายกรณี คือ
๑.ให้วตั ถุ สิงของทีเป็ นอสังหารริ มทรัพย์ทีเคลื อนทีไม่ได้ เช่ น พระเจ้าพิมพิสารถวายุทยา
นเวฬวันแด่พระพุทธเจ้า โดยใช้น, าํ เทหลังแทนนํ,าพระทัยทีบริ สุทธิKของพระองค์แด่พระพุทธเจ้า
๒. ให้สิงของทีใหญ่โตซึ งไม่สามารถหยิบยกให้ได้ เช่น พระเวสสันดรทรงหลังนํ,ามอบช้าง
มงคลแก่พราหมณ์ท, งั ๘ แทนนํ,าพระทัยพระองค์
๓. ใช้ประกาศการตัดสิ นใจอย่างเด็ดเดียว เช่น พระนเรศวรทรงหลังนํ,าประกาศความตั,งใจ
ในการประกาศอิสรภาพ
๔. ใช้อุทิศส่ วนบุญกุศลให้แก่ผใู ้ ดผูห้ นึง ซึ งส่ วนใหญ่จะเป็ นผูล้ ่วงลับไปแล้ว
จะเห็นว่า การหลังว่าจะเป็ นสัญลักษณ์บ่งถึงความตั,งใจกทีบริ สุทธิK นํ,าใจทีใสสะอาด ดังนั,น
นํ,าทีใช้ในการหลังหรื อกรวดจึงควรเป็ นนํ,าทีบริ สุทธิK เปรี ยบเสมือนนํ,าใจของผูก้ รวดโดยสายนํ,าที
ไหลหลังลงมานั,นเปรี ยบเสมือนนํ,าใจทีไหลหลังออกมาให้ปรากฎแก่คนทัวไป
การกรวดนํ,าทีนิยมโดยทัวไปมี ๒ วิธี คือ
๑.กรวดนํ,าโดยใช้น, าํ หลังลงในภาชนะทีรองรับ หากทีหลังมีปากเล็ก เวลากรวดนํ,าให้ค่อยๆ
ริ นใส่ ทีรองโดยมิให้ขาดสสย ไม่ควรใช้มือหรื อสิ งใดกั,นสายนํ,าขณะกรวดนํ,า หากทีหลังมีปากใหญ่
เช่ น แก้วหรื อถ้วยนิ ยมใช้นิ,วชี, รองทีปากภาชนะเพือให้น, าํ ไหลเป็ นสายไม่ไหลเปรอะนอกพื,น เมือ
กรวดเสร็ จให้นาํ ไปเทไว้ทีโคนไม้ หรื อทีกลางแจ้ง ห้ามเทใส่ ถังขยะหรื อสถานทีสกปรก เพราะถือ
ว่าเป็ นนํ,าใจของผูก้ รวดนํ,าไม่ควรให้สกปรก
๒. กรวดนํ,าโดยไม่ตอ้ งใช้น, าํ วิธีน, ี นิยมในกรณี ทีไม่ได้จดั เตรี ยมนํ,าสําหรับกรวดหรื อหานํ,า
กรวดไม่ได้ ผูก้ รวดพึงตั,งใจอุทิศส่ วนกุศลทีตนได้ทาํ ให้แก่ผทู ้ ีต้องการอุทิศไปให้ก็ใช้ได้แม้จะไม่มี
นํ,ากรวดก็ยงั คง เรี ยกว่า กรวดนํ,า เช่นกัน
การกรวดนํ,า สามารถทําได้ทุกเมือหลังการบําเพ็ญบุญกุศล อย่างใดอย่างหนึ ง ทั,งในงาน
มงคลและงานอวสาน ผลทีเกิดเฉพาะหน้าทีจะพึงเห็นคือ
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๑.ความมีน, าํ ใจกว้าง เผือแผ่ของผูก้ รวดนํ,า เพราะนอกเหนื อจาการทําความดีอนั เป็ นการได้
ความเบิ กบานในขั,นแรกเฉพาะตนแล้วยังมี ใจกว้างแบ่งส่ วนบุ ญนั,นแก่ผูอ้ ืนด้วย หากเป็ นการให้
ทานก็ถือว่าเป็ นการให้ ๒ ต่อ
๒. ความผูกพันระหว่างผูก้ รวดนํ,าและผูท้ ีถูกอุทิศส่ วนกุศลไปให้ ซึ งเป็ นความผูกพันทีเกียว
โยงกันตลอดเวลา
ส่ วนผลทีเกิดขึ,นทีมองไม่เห็นคือ หากผูถ้ ูกอุทิศให้อนุ โมทนาหรื อรั,บส่ วนบุญทีอุทิศไปให้
ก็จะได้รับผลบุญนั,น เช่น เปรตญาตพระเจ้าพิมพิสาร เป็ นต้น ผูน้ , นั ก็จะพึงยินดี ผูกพันต่อผูก้ รวดนํ,า
ไปให้และหากเขาไม่ได้อนุ โมทนาหรื อไม่รับส่ วนบุ ญ ส่ วนบุ ญก็จะตกเป็ นของผูก้ รวดนํ,านันเอง
เปรี ยบดังเช่นอาหารหรื อเครื องดืมทีนํามาต้อนรับแขก หากแขกไม่รับอาหารหรื อเครื องดื มนันก็ยงั
ตําเป็ นของเจ้าของอยูด่ ี ฉะนั,น
ส่ วนขั,นตอนการกรวดนํ,าเริ มจากทีพระสงฆ์กล่าวอนุ โมทนาว่า ยถา วาริ วหา... ให้เริ มเทนํ,า
กรวดกพร้ อมกับตั,งใจอุทิศส่ วนบุญกุศลไปให้แก่ผูท้ ีต้องการให้รับ โดยอาจระบุชือนามสกุลด้วยก็
ได้ หรื ออาจจะอุทิศโดยไม่เจาะจงผูใ้ ดผูห้ นึงก็ได้ ส่ วนคํากรวดนํ,าจะกล่าวเป็ นภาษาไทย หรื อ ภาษา
บาลี แบบสั,นหรื อแบบยาวก็ได้
เมือพระสงฆ์สวดบทว่า สพพีติโย...... ให้เทนํ,าทีเหลือลงในภนะรองรับให้หมดแล้วตั,งใจ
รับพรทีพระสงฆ์สวดให้จนกว่าจะจบแล้วนํานํ,าไปเทในทีดังกล่าวแล้ว
ในขณะกรวดนํ,าและรับพรตไม่ควรลุ กขึ,นไปทํากิ จอย่างอืนหรื อทํากิ จอืนใดควรตั,งใตฟั ง
สวดจนจบ

โอกาส – วโรกาส
โอกาส แปลว่า ช่อง, ทาง, เวลาทีเหมาะ ส่ วนคํา วโรกาส เป็ นการนําคําว่า “วร” (อ่านว่า วะระ) มารวมกับคํา โอกาส เป็ น วโรกาส แปลว่า โอกาสอันประเสริ ฐ
การใช้คาํ โอกาส และวโรกาส ทีเกียวกับพระมหากษัตริ ยห์ รื อพระราชวงศ์ มีธรรมเนี ยมว่า
วโรกาส จะใช้เฉพาะในความหมายว่า “ขอโอกาส” และ “ให้โอกาส” จากพระกาษัตริ ยห์ รื อพระ
ราชวงศ์ เช่ น ขอพระราทานพระบรมราชวโรกาสให้ น ายกรั ฐ มนตรี นํา คณะรั ฐ มนตรี เข้ า
เฝ้ าทูลละอองธุ ลีพระบาท, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายสมาคมแม่บา้ น สามเหล่าทัพเข้าเฝ้ าทูลละอองธุ ลีพระบาท
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ในกรณี อืน ๆ ให้ใช้แต่คาํ ว่า โอกาส เช่ น สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยาม บรมราช
กุมารี พระราชทานพระราชาโชวาทแก่นกั เรี ยนทีสําเร็ จการศึกษาในโอกาสทีเสด็จพระราชดําเนิ นส
ไปเยียมโรงเรี ยน
ทีมา : บทวิทยุรายการ “รุ ้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย
เมือวันที ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐ – ๗.๓๐ น.
รวบรวมจากคู่มือชาวพุทธ ฉบับพูดจาภาษาวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
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