
 
 

 

บทที่ ๓ 
พิธีกรรมและศาสนพิธีทางศาสนาพุทธ 

 
  พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เป็นพิธีกรรมท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องหรือปะปนกันอยู่กับความเช่ือของ
ศาสนาพราหมณ์   บางพิธีกรรมแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันแยกไม่ออกว่าเป็นพราหมณ์หรือพุทธ ท่ีเป็น
เช่นนั้น ก็เพราะว่าท้ัง ๒ ศาสนามีแหล่งก าเนิดท่ีเดียวกัน ศาสนาพราหมณ์เกิดก่อน ศาสนาพุทธเกิดท่ี
หลัง ขณะท่ีคนท่ีนับถือศาสนาท้ัง ๒ เป็นคนกลุ่มเดียวกัน  เริ่มแรกก็นับถือศาสนาพราหมณ์ ต่อมามีพุทธ
เกิดขึ้น ชอบใจในค าสอนก็หันมานับถือพุทธ   การหันมานับถือพุทธก็ไม่ได้หมายความว่าจะสะลัดความ
เคยชินท่ีเคยเช่ือ เคยปฏิบัติมาต้ังแต่เป็นพราหมณ์ออกไปท้ังหมด  เพราะส่ิงเหล่านั้นเมื่อปฏิบัติแล้วยัง
สร้างความสุขใจ ความสบายใจให้กับผู้ปฏิบัติอยู่ แต่ต้องต้ังอยู่ในหลักการของพุทธคือพิธีกรรมนั้นต้องไม่
ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน    
  ถึงอย่างไรก็ตาม ท้ัง ๒ ศาสนาก็มีพิธีกรรมเฉพาะท่ีไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับอีกศาสนาหนึ่ง 
หากจะแยกว่าพิธีกรรมใดเป็นของศาสนาใด ก็ให้หันกลับไปดูหลักการอันเป็นแก่นของแต่ละศาสนาว่า
เป็นอย่างไร   ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม (Atheism) ปฏิเสธพระเจ้า เช่ือในกฎธรรมชาติ 
ต่างจากศาสนาพราหมณ์โดยส้ินเชิง ซึ่งเป็นศาสนาประเภทพหุเทวนิยม (Polytheism) นับถือพระเจ้า
หลายองค์  ดังนั้น การท่ีจะรู้ว่าพิธีกรรมใดเป็นของศาสนาพุทธเพรียวๆ  พิธีกรรมนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องกับ
เทพเจ้าเลย เช่น พิธีกรรมการบรรพชาอุปสมบท  พิธีเข้าพรรษา  ออกพรรษา เป็นต้น 
 
 

๑. พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ 
 

 การปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔)  การ
กระท าบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีมากมายหลายอย่างต่างกันไป ตามแต่ละวิธีการท่ีจะ
เกิดขึ้นนั้น ๆ และแต่ละอย่างล้วนเป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญ แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเพณี
และวัฒนธรรมประจ าชาติ – ศาสนา – องค์พระมหากษัตริย์ และประจ าจิตใจของพุทธศาสนิกชนคน
ไทยของเรามาเป็นเวลานับเป็นพัน ๆ ร้อย ๆ ปีผ่านมา และจะมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตลอดกาล
นาน 
 ๑.๑ มูลเหตุแห่งพิธีกรรมบุญทางศาสนาพุทธ 
        มูลเหตุแห่งการประกอบพิธีกรรมท าบุญในศาสนาพุทธ  มี ๓ ประการด้วยกัน คือ 
        ๑) พิธีกรรมท าบุญวันส าคัญของชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ 



๖๔ 

        ๒) พิธีกรรมท าบุญประจ าประเพณีในเทศกาลต่าง  ๆ เช่น ตรุษสงกรานต์ สารท 
เข้าพรรษา  ออกพรรษา เป็นต้น 
        ๓) พิธีกรรมท าบุญท่ีมีความเก่ียวข้องเฉพาะตัวบุคคล 
 

  บุญตามข้อ ๑ – ๒ นั้น เป็นหน้าท่ีของคนไทยชาวพุทธท้ังหลายจะพึงกระท าบ าเพ็ญเป็น
สามัคคีธรรมร่วมกันตามแต่ละสถานท่ี และท้องถิ่นนั้น ๆ 
 

  ส่วนบุญตามข้อ ๓  นั้น  เป็นหน้าท่ีของผู้เป็นเจ้าภาพ  และญาติมิตรจะพึงกระท ากันเป็น
การเฉพาะ และยังแบ่งบุญนี้ออกเป็น  ๒  ประเภทด้วยกัน  ดังนี้  คือ 
        ๑) บุญในพิธีกรรมมงคลต่างๆ  เช่น  ท าบุญอายุ  บวชนาค  โกนจุก  แต่งงาน  ขึ้น
บ้านใหม่  เป็นต้น  หรือท่ีเรียกว่าบุญที่ปรารภเหตุท่ีเป็นมงคล  นั่นเอง 
        ๒) บุญอวมงคล  ในพิธีทักษิณานุปทาน  อุทิศส่วนกุศลให่ท่านผู้ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว  
นับต้ังแต่ท าบุญอุทิศหน้าศพ  ๗  วัน  ๕๐  วัน  ๑๐๐  วัน  และครบรอบปี  เป็นต้น  หรือท่ีเรียกว่า  
บุญปรารภ -เหตุอวมงคล  นั่นเอง 
 

 งานบุญท้ังหมดนี้  ล้วนมีศาสนพิธี  คือการกระท าตามหลักเกณฑ์ของศาสนาท่ีวางไว้นั้น
เหมือนกันหมด ซึ่งนอกเหนือไปจากผู้เป็นเจ้าภาพ  จะด าเนินการก าหนดวัน – เวลา  ท าบุญนิมนต์พระ  
เชิญญาติมิตร  หรือแขกเหรื่อ  จัดสถานท่ี  และการตระเตรียมส่ิงของ  และเครื่องใช้ต่างๆไว้ก่อนงาน
อย่างพร้อมเพรียงแล้ว  ศาสนพิธี  ได้แก่  การกล่าวค าบูชาพระและอาราธนาศีลเป็นต้น  จนกว่าพิธีการ
จะเสร็จเรียบร้อยนั้น  นับเป็นพิธีการระดับหัวใจของงานทีเดียวท่ีจะต้องท าให้ถูกต้อง  เพื่อให้ส าเร็จ
ประโยชน์ต่างๆ  ดังนี้  คือ 
        ๑) ได้บุญกุศลอย่างถูกต้อง  และครบถ้วนตามพิธีการที่ต้องการเจ้าภาพ 
        ๒) ช่ือว่ายกย่องเชิดชูพิธีการท าบุญนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทางท่ีถูกต้องตาม
ประเพณี วัฒนธรรมต่อไป 
        ๓) เป็นเกียรติคุณแก่ผู้เป็นเจ้าภาพ  และผู้ร่วมกุศลท้ังหลายให้เกิดเพิ่มพูนกุศล  จิต
ศรัทธามากยิ่งๆ  ขึ้นไป 
 
 ๑.๒  เหตุก าเนิดพุทธศาสนพิธี 
     ระเบียบวิธีการปฏิบัติของชาวพุทธเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยเรียกว่า  ศาสนพิธี  ซึ่ง
หมายถึง  แบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆ  เป็นส่ือในการท าความดีในพระพุทธศาสนา กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ  การท ากิจกรรมเพื่อเข้าถึง   พระรัตนตรัยนั่นเอง  ดังนั้น  ศาสนพิธี  จึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าส่วนอื่นๆ  เลย 



 ๖๕ 

 เหตุก าเนิดศาสนพิธี  จัดว่าเป็นส่ือกลางท่ีน าคนเข้าถึงสาระ  หรือแก่นพระศาสนาโดยการ
เข้าถึงสาระแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานั้นสามารถเข้าถึงท้ังด้วยการท าบุญให้ทาน  การรักษาศีล  และ
การเจริญ  ภาวนาตามล าดับ  และท่ีส าคัญคือ  การปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาท่ี
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อันเรียกว่า  “โอวาทปาติโมกข์”  พระโอวาทท่ีเป็นหลักของพระพุทธศาสนา 
 

 ในโอวาทปาติโมกข์นั้นมีหลักการส าคัญท่ีทรงวางไว้เป็นหลักท่ัวๆไป  ๓  ประการ  คือ 
        ๑. สอนไม่ให้ท าความชั่วทั้งปวง  (ละเว้นช่ัว) 
        ๒. สอนให้อบรมกุศลให้ถึงพร้อม  (ประกอบควมดี) 
        ๓. สอนให้ท าจิตใจของตนให้ผ่องใส  (ท าจิตผ่องใส) 
 
  ๑.๓  คุณลักษณะของการประกอบพุทธศาสนพิธี 
            ๑)  มีวัตถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดความสงบสุข  เกิดความเรียบร้อย ในสังคมผู้ปฏิบัติเกิด
ความสุข เกิดกุศล 
   ๒)  มีเป้าหมาย  เพื่อให้เกิดความสามัคคีในสังคม  เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท่ีจะ
ให้พุทธศาสนาคงอยู่และสืบทอดต่อไป 
         ๓)  มีกระบวนการท่ีเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือยยุ่งยากทุกคนยอมรับท่ีจะปฏิบัติได้ 
  

 ๑.๔ ประเภทของพิธีกรรม  
     พิธีกรรมของศาสนาพุทธ จ าแนกตามรูปแบบแห่งการปฏิบัติ เป็น ๒ ประเภท 
   ๑) พิธีกรรมบริสุทธิ์   คือ พิธีกรรมท่ีเป็นพุทธบัญญัติ เป็นพิธีการเกี่ยวกับวินัยสงฆ์ ซึ่ง
พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้อย่างไร จะต้องปฏิบัติพิธีกรรมนั้น ๆ ให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ 
   ๒) พิธีกรรมประยุกต์   คือ พิธีกรรมท่ีพัฒนาขึ้นในท้องถิ่น คือ พิธีกรรมท่ี
พุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ก าหนดขึ้น โดยมีการผสมผสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้เข้า
กับกิจกรรมทางพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณี   โดยค านึงถึงหลักการปฏิบัติ ๔ 
ประการ คือ 
                      - พุทธบัญญัติด่ังเดิม 
                       - ความเหมาะสมของพิธีกรรม  
                       - ภาวะทางเศรษฐกิจ 
                       - ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
 
 



๖๖ 

 ๑.๕  พิธีกรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา 
              พิธีกรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา ตามลักษณะท่ีเข้าไปเกี่ยวข้อง  สามารถจ าแนกได้
เป็น ๓ ประเภท ได้แก่  
  ๑. พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์  

 ๒. พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน และ 
 ๓. พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พิธบีรรพชา 

- พิธอีปุสมบท 

- พิธเีข้าพรรษา  

- พิธปีวารณา 

- พิธทีอดกฐิน 

 

พธีิกรรมส ำคญั 

ทีเ่กีย่วกบัวินยัสงฆ ์

พธีิกรรมทีเ่กีย่วกบัชีวิตประจ ำวนั พธีิกรรมทีเ่กีย่วกบั 

วนัส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำ 

-   งานแต่งงาน 

-  งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ 

-  งานครบรอบวันเกดิ 

-  งานโกนจุก 

- พิธวีันมาฆบูชา 

- พิธวีันวิสาขบูชา 

- พิธอีาสาฬหบูชา 

- พิธอีฏัฐมีบูชา 

 

 

งำนมงคล งำนอวมงคล 

-  งานศพ 

-  งานท าบุญกระดูก 

-  งานท าอืน่ๆ 

พิธีกรรมส ำคญัของพระพุทธศำสนำ 

 



 ๖๗ 

๒. ศาสนพิธีทางศาสนาพุทธ (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๖,  หน้า ๑๓ – ๗๐) 
 

 ๒.๑ ความหมาย 
       ค าว่า “ศาสนพิธี”  หมายถึง  ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างท่ีถือปฎิบัติในศาสนา  เมื่อ
น ามาใช้ในพระพุทธศาสนา  จึงหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างท่ีพึงปฎิบัติในพระพุทธศาสนา 
ศาสนพิธีต่างๆ  ช่วยท าให้ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนิกชนมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เป็นส่ิงตอกย้ าใจ
ให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเยี่ยม  จึงเป็นระเบียบแบบแผนอันดีงามท่ีควรรักษาไว้คู่กับ
พระพุทธศาสนาตลอดไป   
               ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง เป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมา 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นแบบเดียวกัน เหตุให้เกิดศาสนพิธีนี้คือความนิยมท าบุญของ
พุทธศาสนิกชนซึ่งไม่ว่าจะปรารภเหตุอะไรท ากัน ก็มักจะให้ตรงและครบตามหลักวิธีท าบุญในทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะแนวไว้ ๓ หลัก คือ 
       ๑) ทาน  การบริจาควัตถุส่ิงของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น 
       ๒) ศีล   การรักษากายวาจาให้สงบเรียบร้อย 
       ๓) ภาวนา  การยกระดับจิตให้สูงขึ้นด้วยการอบรมให้สงบนิ่งและให้เกิดปัญญา 
 
 ๒.๒ หมวดของศาสนพิธี 
       ศาสนพิธี สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ หมวดใหญ่ๆ ดังนี้ 
       ๑)  กุศลพิธี  เป็นพิธีเกี่ยวกับการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะบุคคล 
เช่น การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  การเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  และการรักษาศีล
ประเภทต่างๆ เป็นต้น 
       ๒)  บุญพิธี  เป็นพิธีท าบุญเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัวซึ่งเป็นประเพณีท่ีเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตของคนท่ัวไปมี ๒ ประเภท คือ  
             ๑  พิธีท ำบุญในงำนมงคล  ได้แก่การท าบุญในโอกาสต่างๆ 
             ๒  พิธีท ำบุญในงำนอวมงคล  เช่น บุญหน้าศพ เป็นต้น 
       ๓)  ทานพิธี  เป็นพิธีถวายทานต่างๆ เช่น   การถวายทาน   เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษา
โรค เป็นต้น 
       ๔) ปกิณกะพิธี   เป็นพิธีเบ็ดเตล็ด   ได้แก่   การอาราธนาศีล   การประเคนของพระ 
เป็นต้น 
 
 
 



๖๘ 

 ๒.๓ ประเภทของงานศาสนพิธี 
 

     งานพระราชพิธี 
       พระราชพิธี คือ งานท่ีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็น
ประจ าปี เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรืองานท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น พระราชพิธีอภิเษกสมรส พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ 
 

   งานพระราชกุศล 
    พระราชกุศลเป็นงานท่ีพระมหากษัตริย์ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล งานพระราชกุศลบาง
งานต่อเนื่องกับงานพระราชพิธีเช่น พระราชกุศลมาฆบูชา พระราชกุศลทักษิณานุประทานพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระบรมราชบุพการีพระราชกุศลทรงบาตร 
 

   งานรัฐพิธี 
    รัฐพิธี  คือ พิธี ท่ีรัฐบาลหรือทางราชการจัดขึ้นเป็นประจ าปีโดยกราบทูลเชิญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนิน ทรงเป็นประธานประกอบพิธีเช่น รัฐพิธีท่ีระลึกวัน
จักรีรัฐพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ซึ่งปัจจุบันทรงรับเข้าเป็นงานพระราชพิธี 
 

   งานราษฎร์พิธี 
   ราษฎร์พิธี คือ พิธีท าบุญตามประเพณีนิยมท่ีราษฎรจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
ตนเองและชุมชน หรือเป็นการท าบุญเพื่ออุทิศผลให้แก่ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้วในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจัด
ตามความศรัทธาและความเช่ือท่ีถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตามท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ 
 
 ๒.๔ องค์ประกอบของพิธี 
   ๒.๔.๑ พิธีกรรม คือ การกระท าท่ีเป็นวิธีการเพื่อให้ได้รับผลส าเร็จและน าไปสู่ผลท่ี
ต้องการอันเป็นเครื่องน้อมน าศรัทธาท่ีจะพาเข้าสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของผู้ท่ีจัดกิจกรรมนั้น ๆ
และสามารถน้อมน าให้ผู้ศรัทธาเข้าถึงธรรมท่ีสูงขึ้น 
   ๒.๔.๒ พิธีการ คือ ขั้นตอนของพิธีท่ีก าหนดไว้ตามล าดับต้ังแต่เริ่มต้นพิธีจนจบพิธี
เพื่อให้การจัดกิจกรรมในพิธีนั้น ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และสวยงาม อันน ามาซึ่งความ
ศรัทธาและความเช่ือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ท้ังในส่วนผู้ท่ีเข้าร่วมพิธีและผู้ท่ีพบเห็น 
   ๒.๔.๓ พิธีกร คือ ผู้ด าเนินรายการประกอบพิธีกรรมนั้น ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ีได้
ก าหนดไว้โดยท าหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านพิธีการ ประสาน ควบคุม และก ากับพิธีการต่าง ๆ  ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามก าหนดการ ในกรณีท่ีเป็นพิธีกรทางศาสนา จะเรียกว่า “ศาสนพิธีกร” ซึ่ง
หมายถึงผู้ท าหน้าท่ีควบคุมและปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้องตามพิธีกรรมทางศาสนาตลอดจนประสานงาน
เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมในพิธีนั้น ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



 ๖๙ 

 
 ๒.๕ คุณสมบัติของศาสนพิธีกร 
     ๑) ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติศาสนพิธี 
    ๒) มีไหวพริบ ปฏิภาณ ตัดสินใจ และแก้ไขข้อขัดข้องได้รวดเร็วและเรียบร้อย 
    ๓) มีความแม่นย า ละเอียด รอบคอบ 
    ๔) แต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ มีมารยาทเรียบร้อย 
    ๕) สามารถประสานงาน ควบคุม ก ากับพิธีการได้ดี 
 
 ๒.๖ ล าดับของศาสนพิธี 
    การเตรียมการ 
                    เมื่อมีการปรึกษาหารือและมีข้อตกลงกันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในการจัดพิธีเนื่องในโอกาส
ต่าง ๆ นั้น ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีในการเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมจะต้องมีการเตรียมการ  ดังนี้ 
     ๒.๖.๑  การเตรียมสถานที่ 
    ๒.๖.๒  การเตรียมอุปกรณ์ 
     ๒.๖.๓  การเตรียมบุคลากร 
     ๒.๖.๔  การเตรียมก าหนดการ 
 
 ๒.๖.๑ การเตรียมสถานที่ 
    กิจกรรมแรกที่ผู้ด าเนินกิจกรรมควรค านึงถึง คือ การเตรียมสถานท่ี ควรค านึงถึงความ
เหมาะสมของสถานท่ี งานท่ีจะจัดเป็นงานพิธีใด งานมงคล หรืองานอวมงคล สถานท่ีนั้นมีความ
เหมาะสมกับการจัดพิธีหรือไม่เพียงใด ซึ่งจะได้มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานท่ี 
โดยมีหลักการพิจารณา ดังนี้ 
      ๑)  ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดพิธี 
      ๒)  มีความกว้างขวาง เพียงพอกับการรองรับผู้ร่วมพิธี 
     ๓)  สะอาด สะดวก ปลอดภัย 
      ๔)  ไม่มีเสียงรบกวน 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 
 ตัวอย่างการจัดสถานท่ี การตั้งโต๊ะเก้าอี้ แบบท่ี ๑ ดังแสดงในรูปภาพที่ ๑   

 
 

 
 

รูปภาพท่ี ๑   ตัวอย่างการจัดสถานท่ี  การตั้งโต๊ะ เก้าอี้ 
ท่ีมา : คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบ้ืองต้น หน้า ๑๗ 



 ๗๑ 

 ตัวอย่างการจัดสถานท่ี การตั้งโต๊ะเก้าอี้ แบบท่ี ๑ ดังแสดงในรูปภาพที่ ๒   
 

 
 

รูปภาพท่ี ๒    ตัวอย่างการจัดสถานท่ีการตั้งโต๊ะเก้าอี ้
ท่ีมา : คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบ้ืองต้น หน้า ๑๗ 

 



๗๒ 

 
 ๒.๖.๒  การเตรียมอุปกรณ์ 
 การเตรียมอุปกรณ์ เป็นส่ิงจ าเป็นของพิธีต่าง ๆ ซึ่งผู้ท าหน้าท่ีศาสนพิธีกรควรมีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพิธีการหรือพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ของการจัดศาสนพิธีเป็นงานมงคล งาน
อวมงคล หรือการจัดงานมงคลและงานอวมงคลพร้อมกัน ซึ่งแต่ละงานจะต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ
พิธีท่ีแตกต่างกัน เช่น งานมงคลสมรส งานวางศิลาฤกษ์ เป็นต้น 
  อุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานศาสนพิธ ี
  ๑)  โต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป แท่นกราบ 
  ๒)  แจกันดอกไม ้หรือพานพุ่ม 
  ๓)  กระถางธูป เชิงเทียน 
  ๔)  ธูป เทียน บูชาพระ 
  ๕)  เทียนชนวน 
  ๖)  ท่ีกรวดน้ า 
  ๗)  ส าลี กรรไกร เช้ือชนวน (น้ ามันเบนซนิผสมกับเทียนขี้ผ้ึงแท้) 
  ๘)  ใบปวารณา และจตุปัจจัยไทยธรรม 
  ๙)  เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 
   ๑๐) เครื่องรับรองพระสงฆ ์เช่น น้ าร้อน น้ าเย็น อาสน์สงฆ์หรือพรมนัง่ เส่ือ หมอนพิง 
             กระดาษเช็ดมือ กระโถน เป็นต้น 

 
 อุปกรณ์เฉพาะพิธี (เพิ่มจากอุปกรณ์หลัก) 
 พิธีงานมงคล 
  ๑) ภาชนะ น้ าพระพุทธมนต์ เช่น ครอบน้ ามนต์/บาตร/ขัน ท่ีประพรมน้ าพระพุทธ
มนต์   (มัดหญ้าคา ใบมะยม ดอกไม้เงินทอง) 
  ๒) สายสิญจน์ 
  ๓) เทียนน้ ามนต์ (เทียนขี้ผ้ึงแท้ นิยมขนาดน้ าหนัก ๑ บาท) 
  ๔) พานรองสายสิญจน์ จ านวน ๒ พาน 
 
 พิธีมงคลสมรส 
  ๑) มงคลแฝด 
  ๒) โถปริกแป้งกระแจะส าหรับเจิม 
  ๓) สังข์ 
  ๔. หมอนกราบ ๒ ใบ 



 ๗๓ 

 
 พิธีวางศิลาฤกษ์ 
  ๑) แผ่นศิลาฤกษ์ 
  ๒) ไม้มงคล ๙ ชนิด คือ ไม้ชัยพฤกษ์ ไม้ราชพฤกษ์ ไม้สักทอง ไม้ไผ่สีสุก ไม้พะยูง  ไม้
ทองหลาง ไม้กันเกรา ไม้ทรงบาดาล และไม้ขนุน 
  ๓) ค้อนตอกไม้มงคล 
  ๔) แผ่นอิฐ ทอง-นาก-เงิน อย่างละ ๓ แผ่น (รวม ๙ แผ่น) 
  ๕) โถปริกกระแจะเจิม 
  ๖) ทองค าเปลวปิดศิลาฤกษ์ ๓ แผ่น พร้อมขี้ผ้ึงหรือส่ิงท่ีทาแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อปิด 
แผ่นทอง 
  ๗) ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ พร้อมเกรียงปาดปูน 
  ๘) ตลับนพรัตน์ 
  ๙) พวงมาลัย 
  ๑๐) ข้าวตอกดอกไม้ เหรียญเงิน และเหรียญทอง 
  ๑๑) กระดาษ/ผ้าเช็ดมือของประธาน 
 
 พิธีเปิดป้ายอาคาร 
  ๑) โถปริกแป้งกระแจะเจิม 
  ๒) ทองค าเปลว ๓ แผ่น พร้อมขี้ผ้ึงหรือส่ิงท่ีทาส าหรับปิดแผ่นทอง 
  ๓) ผ้าคลุมป้าย พร้อมสายชักผ้าคลุมป้าย 
  ๔) กระดาษ/ผ้าเช็ดมือของประธาน 
 
 พิธีงานอวมงคล 
 พิธีสวดพระอภิธรรม 
  ๑) ภูษาโยง (ถ้าศพมีฐานันดรศักด์ิต้ังแต่ช้ันหม่อมเจ้าขึ้นไป ต้องเตรียมผ้าขาว กว้าง
ประมาณ ๑๐ หรือ ๑๒ นิ้ว ยาวเสมอกับแถวพระสงฆ์ จ านวน ๑ ผืน เรียกว่า “ผ้ารองโยง”) แถบทอง 
หรือสายโยง ส าหรับโยงมาจากหีบหรือโกศศพ 
  ๒) เครื่องทองน้อย ๑-๒ ท่ี (ต้ังหน้าหีบศพ) 
  ๓) ตู้พระอภิธรรม พร้อมโต๊ะตัง้ตู้พระอภธิรรม 
  ๔) ผ้าไตร หรือผ้าส าหรับทอดบังสุกุล 
  ๕) เครื่องกระบะบูชาพระอภิธรรม (ในกรณีไม่มีเครื่องกระบะบูชาให้ใช้เชิงเทียน  
๑ คู่ แจกันดอกไม้ ๑ คู่ และกระถางธูป ๑ กระถาง ต้ังหน้าตู้พระอภิธรรมแทนเพื่อจุดบูชาพระธรรม) 



๗๔ 

 
 พิธีพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพ (อุปกรณ์เพิ่มจากการสวดพระอภิธรรม) 
  ๑) ธรรมาสน์เทศน์ คัมภีร์เทศน์ พัดรอง ตะลุ่ม พาน 
  ๒) เครื่องทองน้อย จ านวน ๑ ท่ี (เพิ่มอีก ๑ ท่ีส าหรับประธานจุดบูชาพระธรรม) 
  ๓) เทียนส่องธรรม 
  ๔) ผ้าไตร หรือผ้าส าหรับทอดบังสุกุล 
  ๕) เครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ 
 
 พิธีท าบุญครบรอบวันตาย 
  ๑) อัฐิ/รูปผู้ตาย/ป้ายช่ือของบรรพบุรุษ 
  ๒) โต๊ะหมู่อีก ๑ ชุด ใช้เป็นท่ีบูชาอัฐิ 
  ๓) เครื่องทองน้อย 
  ๔) ภูษาโยง แถบทอง 
  ๕) ผ้าไตรหรือผ้าส าหรับทอดบังสุกุล 
 
 ๓. การเตรียมบุคลากร 
 การเตรียมบุคลากร เป็นการแสดงถึงความพร้อมของผู้จัดงานพิธีต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน อันเป็นการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนของผู้ปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้ว่า
นิมนต์พระสงฆ์หรือยัง นิมนต์จ านวนเท่าใด ใครเป็นประธานใครรับภารกิจส่วนใด ใครเป็นพิธีกร ใครท า
หน้าท่ีศาสนพิธีกร เป็นต้น 
 
 พระสงฆ์ การนิมนต์พระสงฆ์ ควรเขียนเป็นหนังสือ หรือภาษาทางราชการ เรียกว่า “การวาง
ฎีกานิมนต์พระสงฆ์” เพื่อถวายพระสงฆ์ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งประกอบด้วยข้อความส าคัญ เป็นการ
นมัสการให้พระสงฆ์ทราบว่า นิมนต์งานพิธีใด วัน เวลา และสถานท่ีในการประกอบพิธี อยู่ท่ีไหนควร
แจ้งให้ชัดเจน ส าหรับจ านวนพระสงฆ์ในแต่ละพิธี ไม่ได้ก าหนดจ านวนมากไว้เท่าใด แต่มีก าหนดจ านวน
ข้างน้อยไว้ คือ ไม่ต่ ากว่า ๕ รูป ๗ รูป ๙ รูป และ ๑๐ รูป เพื่อจะได้ครบองค์ คณะสงฆ์ ส่วนงานพระ
ราชพิธี หรือพิธีของทางราชการนิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป ท้ังงานมงคล และงานอวมงคล แต่ถ้าหาก
เป็นพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพประจ าคืนนั้น นิมนต์พระสงฆ์ 
สวดพระอภิธรรม จ านวน ๔ รูป 
 
 
 



 ๗๕ 

 

 
 
 
 



๗๖ 

ตัวอย่างหนังสือนิมนต์พระสงฆ์ทั่วไป 
 
 

 
 
 ประธานพิธี คือ บุคคลท่ีเจ้าภาพเชิญมาเป็นเกียรติแก่งานพิธีเพื่อท าหน้าท่ีเป็นประธานในพิธีซึ่ง
มีท้ังแบบเป็นทางการ คือ มีการเชิญโดยแจ้งให้ผู้ท่ีเป็นประธานทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ และ
แบบไม่เป็นทางการ คือ การเชิญผู้ท่ีมาร่วมงานท าหน้าท่ีเป็นประธานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซึ่งถ้าไม่เป็นทางการก็ไม่สู้กระไรนัก แต่หากเป็นทางการควรมีการจัดเตรียมสถานท่ีให้เหมาะสมกับฐานะ
ของผู้ท่ีเชิญมาเป็นประธานในพิธี เช่น การจัดท่ีนั่งการต้อนรับ การจัดเตรียมเครื่องรับรอง เป็นต้น อัน
เป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้ท่ีรับเชิญมาท าหน้าท่ีเป็นประธานในพิธีนั้น ๆ ด้วย และควรแจ้ง
ก าหนดการของพิธีให้ผู้ท าหน้าท่ีเป็นประธานได้ทราบ 
 
 ศาสนพิธีกร คือ ผู้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการพิธีทางศาสนา ซึ่งมีความรอบรู้ในด้านพิธีการต่าง ๆ 
ท าหน้าท่ีควบคุม ปฏิบัติการ จัดการ และประสานงานระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติงานพิธีตลอดจนถึงการให้



 ๗๗ 

ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมพิธีทางพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตาม
โบราณประเพณีท่ีได้มีการสืบทอดกันมา 
 ผู้ร่วมงาน คือ ผู้ท่ีเจ้าภาพเชิญมาร่วมเป็นเกียรติแก่พิธี ด าเนินกิจกรรมในพิธีร่วมกัน เช่น ร่วม
ฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพควรประมาณจ านวน ผู้ท่ีรับเชิญมาร่วม
กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานท่ี ควรก าหนดผู้ท่ีคอยต้อนรับผู้มาร่วมงาน ก าหนด สถานท่ีนั่งส าหรับผู้
เป็นประธาน ของท่ีระลึก เป็นต้น ถ้าบุคคลท่ีเชิญเป็นผู้ใหญ่ เจ้าภาพ ควรก าหนดให้ชัดเจนว่า ใครนั่ง
ตรงไหน อย่างไร เนื่องจากเมื่อผู้รับเชิญนั่งเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการเคล่ือนย้ายท่ีนั่งในภายหลัง ผู้รับเชิญ
จะเสียความรู้สึกท่ีดีในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 ๔. การเตรียมก าหนดการ 
 ก าหนดการ คือ เอกสารท่ีจัดท าขึ้นเพื่อบอกลักษณะของงาน เป็นต้นว่า งานอะไรใครเป็น
ประธาน สถานท่ี วัน เวลาในการจัดงาน ล าดับขั้นตอนของงาน การแต่งกาย เพื่อให้ผู้ท่ีร่วมในพิธี ๆ มี
ความเข้าใจตรงกันและทราบขั้นตอนของพิธี 
 
 ก าหนดการมี ๔ ประเภท คือ 
  ๑. หมายก าหนดการ 
  ๒. หมายรับสั่ง 
  ๓. พระราชกิจ 
  ๔. ก าหนดการ 
 
 หมายก าหนดการ เป็นเอกสารแจ้งก าหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธีโดยเฉพาะ ลักษณะของ
เอกสารจะต้องอ้างพระบรมราชโองการ คือ ขึ้นต้นด้วยข้อความว่า “นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการ
พระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า...” เสมอไป และในทางปฏิบัติเจ้าหน้าท่ีจะต้อง
ส่งต้นหมายก าหนดการดังกล่าวนี้ เสนอนายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการพระราชวังลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

แบบอย่างหมายก าหนดการ 
 
 

 
 
 
 
 



 ๗๙ 

แบบอย่างหมายรับสั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 
 
 

 พระราชกิจ คือ เอกสารก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติพระราชพิธี หรือพิธีการของ องค์ประธานใน
พิธีท่ีข้าราชการผู้ปฏิบัติจะต้องสนองงานตามล าดับข้ันตอน 
 
 

แบบอย่างพระราชกิจ 
พระราชกิจ 

พระราชกุศลทักษิณานุปทาน 
 

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
 ๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ด าเนินโดยรถยนต์พระท่ีนั่ง จากพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวัง 
เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี 
 ๒. เวลา ๑๗.๐๐ น. รถยนต์พระท่ีนั่งเทียบท่ีพระทวารเทเวศรรักษา เสร็จฯ เข้าสู่พระท่ีนั่งอมริ
นทรวินิจฉัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ 
 ๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ผ่านพระบรมวงศ์ไปหลังพระแท่นนพปฎลมหา
เศวตฉัตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปท่ีหน้าพระท่ีนั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ แล้ว
เสด็จฯ ไปท่ีหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร 
 ๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียน 
เครื่องทองน้อยแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ 
 ๕. ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ (พระสงฆ์ ๒๕ รูป สวด
พระพุทธมนต์) 
 ๖. เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จบ (พระเทพปริยัติมุนี วัดทองนพคุณ ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์
เทศน์) 
 ๗. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระ
ราชพิธีเชิญไปปักท่ีจงกลธรรมาสน์เทศน์ 
 ๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยท่ีหน้าพระแท่น
นพปฎลมหาเศวตฉัตร ส าหรับพระบรมอัฐิทรงธรรมประทับพระราชอาสน์ท่ีเดิม ทรงศีล  (พระเทพ
ปริยัติมุนี ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบ ลงมานั่งยังอาสนสงฆ์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



 ๘๑ 

เสด็จฯ ไปทรงประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ประทับพระราชอาสน์ท่ีเดิม (เจ้าพนักงานนิมนต์
พระสงฆ์ ท่ีสวดพระพุทธมนต์ ไปนั่ งยังอาสนสงฆ์  ส าหรับสดับปกรณ์และลาดพระภูษาโยง ) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร ๒๖ ไตร ประทับพระราชอาสน์ท่ีเดิม (พระสงฆ์
ท่ีสวดพระพุทธมนต์และเทศน์ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหล่ัง
ทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลาออกจากพระท่ีนั่ง) พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูปท่ีหน้าพระท่ีนั่งบุษบกมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิท่ีหน้าพระแท่นนพปฎล
มหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จฯ ออกจากพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย 
ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งท่ีพระทวารเทเวศรรักษาเสด็จพระราชด าเนินกลับ 
 
 
        ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
          ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า 

      ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

หลักการเขียนก าหนดการ 
 หลักการเขียนก าหนดการ ก าหนดเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนต้น ส่วนกลาง และส่วนท้าย 
 ส่วนต้น  เป็นส่วนท่ีบอกช่ืองาน สถานท่ี วัน เวลา ท่ีจะจัดงาน 
 
ตัวอย่างส่วนต้น 

ก าหนดการ 
พิธี...........................................................................................(ท าอะไร) 

ณ..........................................................................................(สถานท่ีท่ีไหน) 
วันท่ี............เดือน.......................ปี.............. เวลา.............น. (เมื่อไร) 

ก าหนดการ 
บ าเพ็ญกุศลเพือ่ความเป็นสิริมงคลที่ท าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ 
ณ ห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๑๙ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
 ส่วนกลาง เขียนล าดับข้ันตอนของกิจกรรมในงานพิธีนั้น ๆ ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงล าดับ 
ขั้นตอนสุดท้ายของงานพิธี 
ตัวอย่างส่วนกลาง 
 เวลา ๐๙.๔๕ น. - ข้าราชการและผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สถานท่ีประกอบพิธี 
 เวลา ๑๐.๐๐ น. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานพธิีเข้าสู่สถานท่ี 
     ประกอบพิธี 
   - จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
   - เจ้าหน้าท่ีอาราธนาศีล 
   - ประธานสงฆ์ให้ศีล 
   - เจ้าหน้าท่ีอาราธนาพระปริตร 
   - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
   - ถวายภัตตาหารเพล 
   - ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 
   - พระสงฆ์อนุโมทนา 
   - ประธานกรวดน้ า รับพร 
   - พระสงฆ์พรมน้ าพระพุทธมนต์ 
   - เป็นเสร็จพิธี 
 เวลา ๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหารร่วมกัน 



 ๘๓ 

 ส่วนท้าย ด้านซ้ายของก าหนดการจะเขียนบอกในเรื่องการแต่งกาย  หรือหมายเหตุอื่น ๆ
ด้านขวาเขียนบอก ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อประสานงานได้ ของหน่วยงาน หรือผู้จัดท า
ก าหนดการ เนื่องจากเมื่อมีปัญหาในก าหนดการสามารถประสานงานกันได้ทันเวลา 
ก่อนถึงพิธีการ 
 
ตัวอย่างส่วนท้าย 
 หมายเหตุ แต่งกายชุดสากล หรือชุดสุภาพ    ฝ่ายพิธี กองศาสนูปถัมภ์ 
        กรมการศาสนา 
        โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๐๒-๘ 
        โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๐๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

ตัวอย่างก าหนดการเต็มรูปแบบ 
 

ก าหนดการ 
บ าเพ็ญกุศลเพือ่ความเป็นสิริมงคลที่ท าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ 
ณ ห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๑๙ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

เวลา ๐๙.๔๕ น.  - ข้าราชการและผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สถานท่ีประกอบพิธ ี
เวลา ๑๐.๐๐ น.  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม ประธานพธิเีข้าสู่สถานท่ีประกอบพิธี 
   - จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
   - เจ้าหน้าท่ีอาราธนาศีล 
   - ประธานสงฆ์ให้ศีล 
   - เจ้าหน้าท่ีอาราธนาพระปริตร 
   - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
   - ถวายภัตตาหารเพล 
   - ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 
   - พระสงฆ์อนุโมทนา 
   - ประธานกรวดน้ า รับพร 
   - พระสงฆ์พรมน้ าพระพุทธมนต์ 
   - เป็นเสร็จพิธี 
เวลา ๑๒.๐๐ น.   – รับประทานอาหารร่วมกัน 
 
 
หมายเหตุ แต่งกายชุดสากล หรือชุดสุภาพ    ฝ่ายพิธี กองศาสนูปถัมภ์ 
        กรมการศาสนา 
        โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๐๒-๘ 
        โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๐๖ 
 
 
 
 
 



 ๘๕ 

 
 แจ้งก าหนดการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนถึงวันงานพิธี เช่น การนิมนต์พระสงฆ์ ประธานพิธี ผู้ท่ี
รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์งาน ศาสนพิธีกร และผู้ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ทราบ ลักษณะขั้นตอน
และแนวการปฏิบัติงาน 
 
 การปฏิบัติตามก าหนดการ เมื่อมีก าหนดการแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมในพิธีนั้น ๆ ต้องยึด
ก าหนดการเป็นหลัก เมื่อมีการตัดทอนเพิ่มเติม หรือสลับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หรือหากมีกรณี
ฉุกเฉินและปรับเปล่ียนก าหนดการ จะต้องมีการติดต่อประสานงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนได้รับ
ทราบร่วมกัน หากเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานศาสนพิธีกรจะต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นและแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

การเตรียมการและการปฏิบัติงานศาสนพิธ ี
 
 เมื่อถึงก าหนดวันพิธีผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเป็นผู้ด าเนินการ ควรมีการจัดเตรียมและแบ่ง
งานให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในพิธีต่าง ๆ ให้ชัดเจน ใครท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร ควรมีการตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์เครื่องใช้ให้พร้อมตลอดเวลา เช่น เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธรูป เทียน
ชนวน ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ท าหน้าท่ีเป็นศาสนพิธีกร และพิธีกรผู้ช่วยจะต้องช่วยกันดูแลการจัดเตรียม
และการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงานศาสนพิธ ี
 การปูลาดสถานที่ 
 การจัดปูลาดพื้นท่ีด้วยเครื่องปูลาด เช่น พรมหรือเส่ือ ส าหรับจัดเป็นอาสนสงฆ์และท่ีส าหรับ
แขกท่ีมาร่วมงาน การปูลาดสถานท่ีควรค านึงถึงความเหมาะสมและความสวยงามด้วยถ้าเครื่องปูลาดมี
มาก สามารถปูให้เต็มพื้นท่ีท่ีประกอบพิธีได้ ควรเลือกคัดดูสี สัณฐาน ลวดลายและขนาดให้เหมาะสมการ
ปูให้ปูล าดับลดหล่ันกันไป คือ การปูลาดตรงบริเวณรอยต่อระหว่างพรหมหรือเส่ือ ต้องให้ด้านสูงทับด้าน
ต่ า อย่าให้ด้านต่ าทับด้านสูง ให้ก าหนดทางด้านพระพุทธรูปและพระสงฆ์ประดิษฐานอยู่เป็นด้านสูง 
เพราะตามคตินิยมโดยท่ัวไป เป็นการแสดงถึงความเคารพกันของสังคมไทย ผู้ใหญ่นั่งสูงกว่าผู้น้อย 
ผู้น้อยไม่นั่งสูงกว่าผู้ใหญ่ พระภิกษุนั่งตามล าดับอาวุโส คือพรรษาหรือสมณศักด์ิแล้วแต่กรณีของงานพิธี
นั้น ๆ 
 
 การต้ังโต๊ะหมู่บูชาในงานศาสนพิธ ี
 การต้ังโต๊ะหมู่บูชา ต้ังเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป พร้อมท้ังเครื่องบูชาตามคตินิยมของ
ชาวพุทธ ซึ่งปรากฏในพุทธประวัติว่า เมื่อพุทธบริษัทมีความประสงค์จะบ าเพ็ญกุศล  อย่างหนึ่งอย่างใด 
มักจะนิมนต์พระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ในการบ าเพ็ญกุศลนั้น ๆ ดังนั้น เพื่อให้
มีความสมบูรณ์ในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ในการจัดงานท่ีเกี่ยวกับศาสนพิธี
ทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเป็นนิมิตรแทนพระองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพิธีนั้น ๆ ซึ่งต่อมาถือว่าโต๊ะหมู่บูชาเป็นท่ีประดิษฐานของส่ิงท่ีเคารพบูชา
ของสังคมไทย และเป็นองค์ประกอบของเครื่องมนัสการบูชา ปัจจุบันจึงได้มีการจัดต้ังโต๊ะหมู่บูชาเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น แต่ท้ังนี้ก็เป็นไปด้วยความเคารพสักการบูชาในส่ิงท่ีน ามาประดิษฐานบนโ ต๊ะหมู่บูชา
ท้ังส้ิน ผู้ท่ีท าหน้าท่ีศาสนพิธีกรจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในการจัดโต๊ะหมู่บูชา เช่น พิธีใดควรจัด
อย่างไร ใช้โต๊ะหมู่ชุดใด เช่น หมู่ ๕ หมู่ ๗ 
หรือ หมู่ ๙ เครื่องประกอบบนโต๊ะหมู่มีอะไรบ้าง ซึ่งส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องดูความเหมาะสมของสถานท่ี
และพิธีที่จะจัดกิจกรรม 



 ๘๗ 

 โต๊ะหมู่บูชา นิยมต้ังไว้ด้านขวามือของพระสงฆ์ แต่ถ้าสถานท่ีไม่อ านวยก็อนุโลมให้ต้ังไว้ทางด้าน
ซ้ายมือของพระสงฆ์ได้ ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานท่ี ไม่ควรวางไว้ในต าแหน่งท่ีต้องใช้เป็น
ทางเดินผ่านไปมา ซึ่งการบ าเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนามีการจัดต้ังโต๊ะหมู่บูชา เช่น  งานกุศลพิธี และ
งานบุญพิธี 
 งานกุศลพิธี  คือ พิธีกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวด้วยการอบรมเพื่อให้ เกิดความดีงามทาง
พระพุทธศาสนาเฉพาะตัวบุคคล รวมท้ังการปฏิบัติศาสนพิธีของพระสงฆ์ 
 งานบุญพิธี คือ พิธีกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนปรารภท าความดีเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัว 
หรือประเพณีท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท่ัวไป ท้ังท่ีเป็นงานมงคล หรืองานอวมงคลซึ่งมีการต้ังโต๊ะหมู่บูชา
แบบประยุกต์ไม่เต็มรูปแบบ 
 
 การจัดโต๊ะหมู่บูชา ให้ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ท่ีโต๊ะหมู่ตัวสูงสุด และไม่ควรต้ังเครื่องบูชาใด 
ๆ ไว้บนโต๊ะหมู่ตัวเดียวกับท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) ได้กล่าว
ไว้ว่า “เนื่องจากพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นส่ิงท่ีควรกระท าความย าเกรงให้เกิดแก่ผู้ท่ีเป็น
พุทธศาสนิกชนให้หนัก เพราะมีค่ามาก เพราะเห็นได้ยาก เป็นส่ิงท่ีสะสมได้เฉพาะคนดี ถ้า
พุทธศาสนิกชนท ามักง่ายกับพระรัตนตรัยก็จะไม่เป็นพระรัตนตรัย” ส าหรับในงานพิธีท่ัวไปนิยมใช้ 
พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระบูชาไม่นิยมปางประทับยืนหรือปางไสยาสน์ แต่ถ้าเป็นงานพิธีท าบุญวัน
เกิดหรือท าบุญอายุ นิยมใช้พระพุทธรูปปางประจ าวันเกิดของเจ้าของงานการจัดเครื่องบูชาตามท่ีนิยมใช้
กันมีหลากหลายแตกต่างกันตามความเหมาะสม เช่น โต๊ะหมู่ซัด โต๊ะเด่ียว เป็นต้น การจัดเครื่อง
สักการบูชามากน้อยให้จัดตามความเหมาะสมกับสถานท่ีและฐานะของเจ้าภาพ พิธีใหญ่หรือพิธีเล็ก แต่
ส่ิงท่ีถือเป็นเครื่องสักการบูชาหลัก มีอยู ่๓ ประการ คือ 
 ๑. ธูป ใช้ ๓ ดอก ปักเรียงกันเป็นหน้ากระดานในลักษณะต้ังตรงไว้ในกระถางธูปเนื่องจากเป็น
ความเช่ือของบรรพบุรุษมาแต่โบราณว่า ควันเป็นส่ิงท่ีเบาลอยสู่อากาศเบื้องบนแล้วจางหายไป ควันท่ี
จางหายไปนี้ อาจจะไเป็นส่ือน าไปสู่ส่ิงท่ีตนเคารพนับถือบูชาได้ไม่ว่าจะอยู่ณ ท่ีใด 
 ๒. เทียน ใช้ ๒ เล่ม ต้ังไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาตัวเดียวกับกระถางธูป ด้านซ้ายและด้านขวาของกระถาง
ธูป อย่างละ ๑ เล่ม ซึ่งหมายถึงการให้ความสว่างในทางธรรมแก่มนุษย์ หรือเป็นสัญลักษณ์ของส่ิงท่ี
เคารพนับถือ 
 ๓. ดอกไม้ นิยมจัดเป็นแจกันหรือพานพุ่ม ไม่น้อยกว่า ๒ แจกัน หรือ ๒ พาน ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดความหอม และมีสีสันสวยงาม อันหมายถึง ทุกคนไม่มีใครรังเกียจคนท่ีมีคุณธรรมความดีย่อมมี
แต่คนสรรเสริญยกย่องนับถือ 
 

 



๘๘ 

 การต้ังโต๊ะหมู่ในพิธีถวายพระพร เป็นการตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเมื่อมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันประสูติพระบรมวงศานุวงศ์  ตัวอย่าง
การต้ังโต๊ะหมู่ในพิธีถวายพระพร ดังแสดงในรูปภาพที่ ๑ และ ๒  
 
 
 
 
 
 

            
 

    รูปภาพที่ ๑ รปูการต้ังโต๊ะหมู่ในพิธีถวายพระพร      รูปภาพที่ ๒  รูปการต้ังโต๊ะหมู่ในพิธีถวายพระพร 
         การต้ังพระบรมฉายาลักษณ์                                         การต้ังพระบรมรูปหล่อ 

ที่มา :  คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น หน้า ๕๐ ทั้งภาพที่ ๑ และ ๒ 
 

 การต้ังโต๊ะหมู่ในพิธีรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ หรือการรับสิ่งของ 
 พระราชทาน การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการในสังกัดท่ีได้รับพระราชทาน  เป็น
การมอบส่ิงอันมีเกียรติ ซึ่งเป็นเครื่องตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการท่ีมีความชอบในหน้าท่ี 
ราชการแผ่นดิน ดังนั้น ควรจัดการมอบเป็นพิธีการให้สมแก่เกียรติยศ มีการจัดต้ังโต๊ะหมู่ในพิธีมอบ
เครื่องอิสริยาภรณ์ ดังแสดงในรูปภาพที่ ๓ – ๖ 
 
 
 

                   
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ ๓  การจัดโต๊ะหมู่ในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์            รูปภาพที่ ๔   การจัดโต๊ะหมู่ในพิธีรับ  
       เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์             เครื่องราชอิสริยาภรณ์           
             รับมอบจากประธานพิธี 

ที่มา :  คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น หน้า ๕๑ ทั้งภาพที่ ๓ และ ๔ 
 



 ๘๙ 

       
 
  รูปภาพที่ ๕  การรับพระราชทานส่ิงของหลายส่ิง       รูปภาพที ่๖  การรับพระราชทานส่ิงของส่ิงเดียว 

ที่มา :  คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น หน้า ๕๑ ทั้งภาพที่ ๕ และ ๖ 

 
 การต้ังโต๊ะหมู่ในการรับเสด็จฯ หรือตามเส้นทางเสด็จฯ    ถือเป็นการจัดโต๊ะหมู่รับเสด็จฯ 
อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกร ผู้ซึ่งอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้ แสดงออก
ในโอกาสท่ีสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เสด็จพระราชด าเนินมายังท้องถิ่นของตน ซึ่งนับเป็นสิริมงคลแก่
ตนเองและชุมชนท่ีตนอยู่อาศัย การจัดโต๊ะหมู่รับเสด็จฯ มีวิธีการจัดต้ัง ดังแสดงในรูปภาพที่ ๗ และ ๘ 
 

      
 

  รูปภาพที่ ๗ และ ๘  การจัดโต๊ะหมู่บูชาในการรับเสด็จฯ หรือตามเส้นทางเสด็จฯ 
ที่มา :  คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น หน้า ๕๒ ทั้งภาพที่ ๗ และ ๘ 



๙๐ 

 

       
 

  รูปภาพที่ ๙ และ ๑๐  การจัดโต๊ะหมู่บูชาในการรับเสด็จฯ หรือตามเส้นทางเสด็จฯ 
ที่มา :  คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น หน้า ๕๒ ทั้งภาพที่ ๙ และ ๑๐ 

 

 การต้ังโต๊ะหมู่ในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ในโอกาสต่าง ๆ เป็นการจัดกิจกรรมท่ีข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน มีความร าลึกถึงพระ
ราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิ คุณท่ีพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ได้ทรงปฏิบั ติอันเป็น
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  ซึ่งประชาชนชาวไทยได้จัดขึ้นในส่วนภูมิภาค   อันเป็นการ 
ร าลึกถึงพระองค์อีกโสดหนึ่ง เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช ซึ่งมีการจัดโต๊ะหมู่เพื่อถวายสักการะ ดังแสดง
ในรูปภาพที่ ๑๑ และ ๑๒ 

          
 

         รูปภาพที่ ๑๑  การจัดโต๊ะหมู่วันจักร ี               รูปภาพที่ ๑๒  การจัดโต๊ะหมู่วันปิยมหาราช 
ที่มา :  คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น หน้า ๕๓ ทั้งภาพที่ ๑๑ และ ๑๒ 



 ๙๑ 

 การต้ังโต๊ะหมู่บูชาในพิธีประชุมหรือสัมมนา ในพิธีประชุม สัมมนา อบรม หรือ การประสาท
ปริญญาบัตรที่ไม่มีศาสนพิธีในพิธีการ ดังนั้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีท่ีมีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ อันถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยและเพื่อความเป็นสิริ
มงคลในการประกอบพิธีท่ีไม่ใช่เกี่ยวกับนานาชาติและการประชุมปกติของคณะกรรมการ นิยมต้ังธงชาติ 
โต๊ะหมู่ และพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้
ครบ ๓ สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันท้ัง ๓ ของ
สังคมไทย อันเป็นส่ิงท่ีดีงามและมีการปฏิบัติสืบสานต่อเนื่องกันมาจนเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคมไทย ท่ีได้ร่วมกันอนุรักษ์ด้วยความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาแนวคิดท่ีมีต่อสถาบันของบรรพบุรุษ 
ซึ่งมีหลักการในการตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีประชุมหรือสัมมนา ดังแสดงในรูปภาพที่ ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
         รูปภาพที่ ๑๓  การจัดโต๊ะหมู่ในห้องประชุม 

ที่มา :  คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น หน้า ๕๔ 

 
 
 
 
 



๙๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 ๙๓ 

 
ประธานจุดธูป เทียน                                   ประธานกราบพระพุทธรูป 

 

 
 

ประธานท าความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ 



๙๔ 

 การต้ังโต๊ะหมู่บูชาหน้าศพ การจัดโต๊ะหมู่ลักษณะนี้ไม่มีรูปแบบการจัดท่ีแน่นอนเพียงแต่จัด
เพื่อประดับดอกไม้ให้ดูสวยงาม ส่วนการบูชาจะใช้เครื่องทองน้อยหรือกระถางธูปเชิงเทียนก็ได้ตามแต่จะ
จัดหาได้โดยสะดวกไม่เดือดร้อน หากเป็นศพท่ีอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์หรือการจัดงานท่ีเป็น
ทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของพระสงฆ์นิยมต้ังเครื่องทองน้อย ๒ ชุด  ส าหรับบูชาศพชุดหนึ่ง และ
ส าหรับจุดแทนศพเพื่อบูชาธรรมอีกชุดหนึ่ง ใช้โต๊ะหมู่ ๒ ตัว สูงต่ า  ลดหล่ันกันลงมา ตัวสูงวางด้านในใช้
วางเครื่องทองน้อยส าหรับศพบูชาธรรม ตัวต่ าอยู่ด้านนอก  ส าหรับเจ้าภาพจุดเพื่อสักการะศพ การต้ัง
เครื่องทองน้อยนั้นมีข้อสังเกต คือ จะบูชาส่ิงใด ให้หัน ดอกไม้ไปทางนั้น ส่วนการจัดโต๊ะหมู่บูชาอัฐิ 
รูปภาพ ป้ายช่ือ รูปหล่อ ในการท าบุญอุทิศ ให้จัดลักษณะเดียวกัน 
 
 อนึ่ง ในงานศพทั่วไป ที่บูชามักมี ๒ ประเภท คือ 
  ๑. ที่บูชาสาธารณะ 
  ๒. ที่บูชาในพธิีการ 
 
 ประเภทที่ ๑ ส าหรับบุคคลท่ัวไปจุดบูชาศพ นิยมใช้กระถางธูปขนาดใหญ่ จุดบูชาได้ตลอดเวลา 
ปัจจุบันในส่วนกลางศาลาสวดอภิธรรมศพจะเป็นห้องปรับอากาศ ดังนั้น จึงไม่อนุญาตให้จุดธูปเทียน
บูชาสาธารณะในศาลา เพียงแต่เข้าไปสักการะหรือกราบศพโดยไม่ต้องจุดธูปเทียน  แต่ถ้าเจ้าภาพ
ต้องการให้มีจะจัดต้ังไว้ภายนอกศาลา  
 ประเภทที่ ๒ ประธานพิธีหรือเจ้าภาพจุดบูชาหรือสักการะศพ หลังจากประธานจุด เทียนบูชา
พระธรรม เบ้ืองหน้าพระสงฆ์ พระอภิธรรม 
 

 
 

การจัดโต๊ะหมู่บูชาหน้าศพพระสงฆ ์
 



 ๙๕ 

 การต้ังพัดยศสมณศักด์ิและพัดรอง 
 การจัดท่ีต้ังพัดยศสมณศักดิ์และพัดรอง ให้ต้ังไว้ถัดลงมาจากโต๊ะหมู่บูชา ก่อนพระสงฆ์เนื่องจาก
พัดยศสมณศักดิ์เป็นการแสดงถึงฐานันดรของพระสงฆ์รูปนั้น ๆ ซึ่งการต้ังพัดรองหรือตาลปัตรก็พึงต้ังใน
ลักษณะเดียวกับการตั้งพัดยศสมณศักดิ์ เพื่อความเข้าใจง่ายข้ึนให้พึงจ าว่าพัดยศสมณศักด์ิหรือพัดรองให้
ต้ังถัดจากโต๊ะหมู่บูชา 

 
 

การจัดเตรียมอาสน์สงฆ์ 
 

 การวงสายสิญจน์ 
 การวงสายสิญจน์ให้เวียนขวาตามเข็มนาฬิกา ลงด้านหลังพระพุทธรูปแล้ว ให้วงท่ีฐาน
พระพุทธรูปหรือขอบโต๊ะหมู่ตัวที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยเวียนขวา ๓ รอบ ให้เหลือกลุ่ม สายสิญจน์
ส าหรับพระสงฆ์ถือใส่พานวางไว้ด้านข้างประธานสงฆ์ ควรวางพานรองสายสิญจน์ไว้ท้าย อาสน์สงฆ์ด้วย 
ส าหรับในงานพระราชพิธี พระราชกุศล หรืองานเสด็จพระราชด าเนิน ให้วงท่ี ขอบโต๊ะหมู่ตัวท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วผูกยึดท่ีหลักพัดยศสมณศักด์ิหรือพัดรอง  เหลือกลุ่ม สายสิญจน์ส าหรับ
พระสงฆ์ถือใส่พานวางไว้ด้านขวาหรือด้านซ้ายมือประธานสงฆ์ 
 
 การเดินสายโยงหรือแถบทอง 
 การเดินสายโยงหรือแถบทองหรือสายโยง เป็นส่ิงท่ีโยงมาจากศพ อัฐิ ภาพถ่าย ป้ายอุทิศให้เดิน
ชิดฝาผนัง ถ้าเดินผ่านโต๊ะหมู่บูชา ให้ผ่านด้านหลังโต๊ะหมู่บูชา และให้เดินต่ ากว่า พระพุทธรูป ควรระวัง
ไม่ให้สายโยงหรือแถบทองนั้นเกาะหรือเกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชา  ควรเดินให้ชิด ไปทางประธานสงฆ์แล้ว
เช่ือมต่อท่ีพานภูษาโยง ซึ่งต้ังอยู่ด้านข้างประธานสงฆ์ ภูษาโยงนั้น ศาสนพิธีกรควรวัดความยาว เมื่อลาด
ต้ังแต่ต้นอาสนสงฆ์ถึงพระสงฆ์รูปสุดท้ายให้พอดี ท าเครื่องหมายไว้ว่าจะยกภูษาโยงลงมาจากพานเพื่อต้ัง
ไว้ ณ เบ้ืองหน้าประธานสงฆ์ให้พอดีกับ การทอดผ้าบังสุกุล 
 



๙๖ 

 การต้ังครอบหรือภาชนะท าน้ าพระพุทธมนต์ 
 ภาชนะใส่น้ าส าหรับท าน้ าพระพุทธมนต์ ปัจจุบันนิยมใช้ครอบส าริดทองแดงหรือทองเหลือง 
หากไม่มีสามารถใช้บาตรหรือขันแทนได้ ภายในใส่น้ าสะอาด และติดเทียนบริเวณฝาครอบ ส าหรับ
ประธานจุดเพื่อถวายประธานสงฆ์ท าน้ าพระพุทธมนต์ไว้ให้เรียบร้อย  เมื่อประธานสงฆ์เข้านั่ง ประจ า
อาสนสงฆ์เรียบร้อยแล้ว จึงน าครอบน้ ามนต์หรือภาชนะใส่น้ าวางไว้เบ้ืองหน้าประธานสงฆ์ ส าหรับเทียน
ท าน้ าพระพุทธมนต์ ควรใช้เทียนขี้ผ้ึงแท้ นิยมใช้เทียนขนาดน้ าหนัก ๑ บาท หรือจะหย่อนหรือเกินบ้าง
ตามความเหมาะสม 
 
 การจัดเคร่ืองรับรองพระสงฆ์ 
 ตามประเพณีนิยมจะต้องมีการจัดเครื่องรับรองพระสงฆ์  และแขกผู้มาร่วมงาน แต่ในท่ีนี้ 
จะขอกล่าวเฉพาะในส่วนท่ีต้องเตรียมเครื่องรับรองส าหรับพระสงฆ์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องรับรองหลัก
ดังนี้ น้ าร้อน น้ าเย็น ภาชนะใส่น้ าด่ืมไว้ถวายพระสงฆ์ ส่ิงท่ีขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่ง คือ กระโถน ซึ่งถือ
เป็นส่ิงจ าเป็น เนื่องจากพระสงฆ์เมื่อนั่งในพิธีกรรม ไม่สามารถลุกเพื่อจะน าส่ิงท่ีไม่ใช้แล้วไปท้ิงท่ีอื่นได้ 
ส าหรับการจัดต้ังเครื่องรับรองพระสงฆ์นั้น ให้ต้ังกระโถน น้ าร้อน น้ าเย็นโดยต้ังกระโถนเป็นหลักไว้ด้าน
ใน ระวังอย่าให้ล้ าไปด้านหลังหรือออกมาด้านนอกมากนัก ให้พระสงฆ์หยิบใช้ได้สะดวก และควรต้ังให้
เป็นแนวตรงกันท้ังด้านขวาง ด้านยาว เมื่อพระสงฆ์เข้านั่งท่ีประจ ายังอาสนสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ให้ประเคน
น้ าร้อน น้ าเย็นให้เรียบร้อย 
 
 เคร่ืองไทยธรรมส าหรับถวายพระสงฆ์ 
 เมื่อพระสงฆ์ได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพมักจะมีการถวาย เครื่องไทย
ธรรมแด่พระสงฆ์ ดังนั้น ควรจัดเตรียมเครื่องไทยธรรมไว้ด้านท้ายอาสน์สงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าเครื่องไทยธรรมมาวางไว้เบื้องหน้า
พระสงฆ์ในพิธีทุกรูป แล้วเชิญประธานหรือเจ้าภาพประเคนพระสงฆ์ 
 
 ภาชนะส าหรับกรวดน้ า 
 การกรวดน้ าเป็นการอุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลท่ีตนได้บ าเพ็ญ ส่งไปให้แก่บุรพชนตลอดจน สรรพ
สัตว์ทั้งปวง เป็นการอธิษฐานใจในส่ิงท่ีประสงค์ให้ส าเร็จตามความปรารถนา  ผู้เป็นศาสนพิธีกร จะต้อง
ตรวจสอบภาชนะใส่น้ ากรวดให้เรียบร้อย แล้วจดัต้ังไว้ท้ายอาสน์สงฆ์เช่นเดียวกับ เครื่องไทยธรรม 
 
 เชิงเทียนและเทียนชนวน 
 เป็นอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เป็นประธานในพิธี   หรือเจ้าภาพ    ในการจุดธูป 
เทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้เป็นศาสนพิธีกรจะต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อย   ดูการติดเทียนกับเชิงเทียน 



 ๙๗ 

ให้แน่น    เพราะอาจหลุดจากเชิงเทียนได้ จัดเตรียมไว้ท้ายอาสน์สงฆ์ เมื่อถึงเวลางานศาสนพิธีกร 
จะได้จุดแล้วน าไปมอบให้ประธานหรือเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 
 การทาเชื้อชนวนธูป เทียน 
 การทาเช้ือชนวนธูป เทียน  เพื่อต้องการให้ส่ิงท่ีจุดบูชานั้นติดไฟง่าย ดังนั้น เมื่อประธาน 
จะจุดบูชาส่ิงใด ศาสนพิธีกรควรเตรียมทาเช้ือชนวนธูป เทียน หรือส่ิงท่ีจะจุดให้เรียบร้อยก่อนถึง 
เวลาพิธีตามก าหนดการประมาณไม่เกิน ๑ ช่ัวโมง   หากเตรียมไว้นานเกินไปจะท าให้จุดติดช้า 
 
 วิธีท าเชื้อชนวน 
 ๑) เตรียมขวดแก้ว ฝาโลหะขนาดพอสมควร ล้างเช็ดให้แห้ง และสะอาด 
 ๒) น าเศษเทียนขี้ผ้ึงแท้ท่ีเหลือจากใช้ในพิธีต่าง ๆ แล้ว ตัดเป็นช้ินเล็ก ๆ ใส่ไว้ในขวด 
 ๓) น าน้ ามันเบนซินใส่ลงไปในขวดให้ท่วมเทียน ปิดฝาท้ิงไว้ประมาณ ๑ คืน 
 ๔) คนให้เทียนกับน้ ามันผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ควรให้เหลวหรือข้นเกินไป 
 ๕) ปิดฝาเก็บไว้ เมือ่ต้องการน ามาใช้ ให้น าปลายธูปชุบลงไปในขวดเช้ือชนวน หลังจากนั้น 
พันด้วยส าลี และชุบลงไปในขวดเช้ืออีก ๑ ครั้ง  น ามาแต่งให้สวยงาม และทาตรงบริเวณไส้เทียน 
ท่ีประธานจะจุดให้เรียบร้อย    ถ้าหากเช้ือแห้ง หรือเช้ือมีลักษณะแข็ง ให้เติมน้ ามันเบนซินลงไป 
หรือน าขวดเช้ือชนวนไปวางไว้ที่ท่ีมีอากาศร้อน 
 
 การจัดเตรียมเวลาในพิธีการ 
 งานท่ีเป็นทางการ   ควรมีการก าหนดรูปแบบท่ีชัดเจน    เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
มีการก าหนดเวลาในแต่ละขั้นตอนของงานท่ีแน่นอน   ดังนั้น    เรื่องเวลาถือเป็นส่ิงส าคัญ  ศาสนพิธีกร 
จะต้องจัดล าดับเวลาของพิธีการนั้น ๆ ให้เหมาะสม ไม่เกิดการสะดุดหรือรอคอยเวลาอันเป็นการแสดง
ให้เห็นความบกพร่องของผู้ด าเนินการ เพราะบางพิธีเป็นเวลาบังคับ เช่น เวลาฤกษ์เวลาพระสงฆ์ฉัน
ภัตตาหาร เป็นต้น ซึ่งผู้ด าเนินการหรือศาสนพิธีกรควรค านึงถึงเวลาแต่ละขั้นตอนว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่  
 ดังนั้น  จึงควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลา
ส้ินสุดของพิธี ดังนี้ 
  ๑) เวลาเริ่มต้นพิธี ต้ังแต่เวลาผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน 
  ๒) เวลาท่ีประธานเดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเริ่มเข้าสู่พิธีการ 
  ๓) เวลาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดพระพุทธมนต์ หรือแสดงพระธรรมเทศนา 
  ๔) เวลาของพิธี ท่ีมีฤกษ์เริ่มต้น และส้ินสุดแห่งฤกษ์ เช่น พิธีวางศิลาฤกษ์ เปิดอาคาร 
  ๕) เวลาท่ีพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร 
  ๖) เวลาส้ินสุดของงาน 



๙๘ 

 การเตรียมเวลานี้ เมื่อค านวณและก าหนดเวลาแล้ว ให้ระบุไว้ในก าหนดการ และ ผู้ด าเนินการ
ควรมีความรู้ในเรื่องพิธีแต่ละขั้นตอนด้วย เพื่อน ามาปรับให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อให้
การปฏิบัติพิธีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อย และสวยงาม 
 
 การปฏิบัติงานศาสนพิธ ี
 เมื่อถึงเวลาจะเริ่มปฏิบัติพิธี ศาสนพิธีกรควรแบ่งหน้าท่ีปฏิบัติงานของแต่ละคนให้เรียบร้อย ใคร
มีหน้าท่ีท าอะไร ผู้ท่ีได้รับมอบหน้าท่ีจะต้องรับผิดชอบหน้าท่ีให้เรียบร้อยจนกว่าจะเสร็จพิธี  ถ้าหากมี
ปัญหาหรือมีเหตุท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบได้ จะต้องแจ้งให้ผู้ร่วมปฏิบัติทราบ หรือมอบให้
ผู้อื่นปฏิบัติแทน เช่น การเชิญเทียนชนวนการเชิญพัดรองถวายพระสงฆ์ การจุดธูปเทียนบูชา การ
อาราธนาศีล การอาราธนาพระปริตร และการอาราธนาธรรม เป็นต้น การเชิญเทียนชนวน เทียนชนวน 
คือ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับประธานพิธีใช้ในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  หรือจุดใน
กรณีอื่น ๆ  
 
 ศาสนพิธีกรผู้ปฏิบัติหน้าทีเ่ชิญเทียนชนวนควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑) ถือเชิงเทียนชนวนด้วยมือขวา ใช้ฝ่ามือรองรับใต้ฐานเชิงเทียนชนวน ใช้นิ้วหัวแม่มือจับ
ด้านบนฐานเชิงเทียนชนวน มือซ้ายถือไฟแช็กพร้อมจุด ยืนรออยู่ท้ายอาสน์สงฆ์ 
 ๒) เริ่มพิธี ศาสนพิธีกรจุดเทียนชนวนท่ีบริเวณท้ายสงฆ์ แล้วเดินเข้าไปพอประมาณเพื่อให้ผู้เป็น
ประธานเห็น 
 ๓) แสดงความเคารพประธานพิธี (โค้งค านับ) เมื่อประธานพิธีลุกเดินไปท่ีหน้าโต๊ะหมู่บูชาหรือท่ี
ซึ่งต้องจุดธูปเทียน ศาสนพิธีกรพึงเดินไปถึงท่ีประธานจะจุด ส่งเทียนชนวนทางด้านขวามือของประธาน
พิธี (ถ้าสถานท่ีบังคับก็สามารถส่งทางด้านซ้ายมือของประธานพิธีได้ ไม่จ าเป็นต้องแทรกตัวเข้าไปเพื่อส่ง
ทางด้านขวามือของประธานพิธี) โดยนั่งคุกเข่าส่งเทียนชนวนให้ประธานพิธีแล้ววางมือให้เรียบร้อย ไม่
ต้องประนมมือ แต่ให้เตรียมพร้อมท่ีจะรับเทียนชนวนคืนหลังจากประธานพิธีจุดเรียบร้อยแล้ว 
 ในกรณีท่ีประธานพิธีเข้ามายังบริเวณพิธีและเดินเข้าไปยังโต๊ะหมู่บูชาหรือสถานท่ีจุดบูชา
สักการะทีเดียว ศาสนพิธีกรพึงจุดเทียนชนวนแล้วเชิญตามประธานเยื้องไปทางขวามือประธาน  เมื่อถึง
สถานท่ีจุด ให้ศาสนพิธีกรนั่งคุกเข่าแล้วส่งเทียนชนวนให้ประธานพิธีทางด้านขวามือของประธาน 
 ๔) เมื่อประธานพิธีจุดธูปเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งเทียนชนวนคืน ศาสนพิธีกรพึงรับเทียน
ชนวนคืนด้วยมือขวา โดยการหงายฝ่ามือขวารองรับใต้ฐานเทียนชนวน แล้วใช้หัวแม่มือจับด้านบน ถอย
ออกมาได้ระยะพอสมควร แสดงความเคารพประธาน แล้วเดินถอยออกไปทางท้ายอาสน์สงฆ์ทันที 
 ๕) เมื่อถึงบริเวณท้ายอาสน์สงฆ์จึงดับเทียนชนวน ไม่ควรใช้วิธีเป่าหรือใช้มือโบกหรือสะบัดเพื่อ
ดับเทียน แต่ให้ใช้วิธีหาวัสดุ เช่น ใบไม้ หรือวัสดุอื่น โดยวิธีจับหรือรูดไส้เทียนให้ดับ  อนึ่ง ส าหรับการส่ง
เทียนชนวนให้ประธานจุดเทียนน้ ามนต์ก็พึงกระท าในลักษณะเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงว่า เมื่อประธาน



 ๙๙ 

พิธีจุดเทียนท าน้ าพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วศาสนพิธีกรพึงเรียนให้ประธานพิธีประเคนภาชนะท า
น้ าพระพุทธมนต์ด้วย และเมื่อถอยออกมาแล้วต้องรอดูจนกว่าพระสงฆ์จะท าน้ าพระพุทธมนต์เสร็จ แต่
ถ้าหากเทียนท าน้ าพระพุทธมนต์ดับก่อนท่ีพระสงฆ์จะท าน้ าพระพุทธมนต์เสร็จ ศาสนพิธีกรพึงจุดเทียน
ชนวนเข้าไปจุดเทียนน้ าพระพุทธมนต์เอง โดยไม่ต้องเชิญประธานพิธีเข้าไปจุดอีก 
 

                 
 

การเชิญเทียนชนวน                                                        การส่งเทียนชนวน   
 

 การเชิญพัดรองถวายพระสงฆ์ ในงานพิธีบางพธิมีีการจัดท าพัดรองหรือตาลปัตรที่ระลึกถวาย
แด่พระสงฆ ์นิยมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อน แล้วเชิญประธานพิธีถวายพัดรองด้วยเหตุผลว่า การ
ท่ีจะกระท าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาควรบูชาพระรัตนตรัยก่อนการถวายส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
  ดังนั้น ศาสนพิธีกรควรจัดเตรียมพัดรองเพื่อถวายพระสงฆ ์โดยการจัดเรียงพัดรองวางบนตะลุ่ม
หรือพานหรือโตก โดยให้ใบพัดแยกกัน ด้ามพัดทับสลับกันไป เวลาจะถวายให้ใช้ 
 
 ศาสนพิธีกร ๒ คน คนหนึ่งเชิญพัดรองเล่มหนึ่งเข้าไปท าความเคารพประธานพิธี  (โดยการโค้ง
ค านับ)  เพื่อเข้าไปถวายพัดรองแด่พระสงฆ์ และอีกคนหนึ่งเชิญตะลุ่มหรือพานพัดรอง เดินตามผู้เชิญ 
พัดรองเพื่อให้ผู้เชิญพัดรองหยิบพัดรองส่งให้ประธานพิธีถวายพระสงฆ์ทีละด้ามตามล าดับต้ังแต่ประธาน
สงฆ์จนถึงพระสงฆ์รูปสุดท้าย เมื่อส่งพัดรองให้ประธานถวายพระสงฆ์ครบแล้ว ให้ท าความเคารพ
ประธานพิธีพร้อมกันแล้วถอยออกไป 
 
 การอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรม การอาราธนา คือการนิมนต์ให้
พระสงฆ์ประกอบพิธีต่าง ๆ ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ให้ศีลเจริญพระพุทธมนต์ หรือสวด



๑๐๐ 

พระพุทธมนต์ หรือแสดงพระธรรมเทศนา ในการอาราธนาแต่ละพิธีกรรม ศาสนพิธีกรผู้ท าหน้าท่ี
อาราธนาจะต้องศึกษาและมีความรู้ในแต่ละพิธีว่า ล าดับหรือขั้นตอนไหน อาราธนาให้พระสงฆ์ท าอะไร 
ตามวัตถุประสงค์ของการบ าเพ็ญกุศลของพิธีนั้น ๆ 
  ๑) งานพิธีท่ีไม่มีการเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดพระพุทธมนต์ มีแต่เพียงการเจริญชัย
มงคลคาถา หรือการถวายทานต่าง ๆ เมื่อประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลับไปนั่งท่ีนั่ง
เรียบร้อยแล้ว พึงเดินเข้าไปประมาณพระสงฆ์รูปท่ี ๕ หรือ ๖ จากท้ายสงฆ์ ยืนตรงหันหน้าไปทาง
ประธาน ท าความเคารพ (ถ้าประธานเป็นพระสงฆ์ พึงประนมมือไหว้ ประธานเป็นฆราวาส พึงโค้ง
ค านับ) แล้วหันหน้าไปทางประธานสงฆ์ในพิธีโดยยืนอยู่ท่ีเดิม น้อมไหว้แล้วยืนตัวตรง ประนมมือระหว่าง
อก กล่าวค าอาราธนาศีล ไม่ควรเสียงดังหรือเบาเกินไป เมื่อกล่าวค าอาราธนาจบแล้ว ให้ยืนรอรับศีล 
เมื่อประธานสงฆ์ในพิธีให้ศีล พึงรับศีลโดยว่าตามไปทีละข้อ ๆ ตามล าดับจนถึงข้อสุดท้าย จากนั้น
ประนมมือฟังประธานสงฆ์สรุปท้ายศีลเรียบร้อยแล้ว พึงน้อมไหว้  จากนั้นหันไปท าความเคารพประธาน
พิธีแล้วถอยออกไปทางท้ายอาสน์สงฆ์ ส าหรับงานพิธีหลวง หรืองานพิธีท่ีเสด็จพระราชด าเนินในสถานท่ี
ต่าง ๆ เมื่ออาราธนาแล้วไม่ต้องเปล่งเสียงรับศีลตามประธานสงฆ์ พึงยืนสงบโดยรับศีลในใจ จนประธาน
สงฆ์ถวายศีลจบ จึงหันไปท าความเคารพองค์ประธานพิธี แล้วถอยออกไปทางท้ายอาสน์สงฆ์ เพื่อ
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒) งานพิธีท่ีมีการเจริญหรือสวดพระพุทธมนต์อย่างเดียว   ศาสนพิธีกรจะต้องอาราธนาศีล 
และอาราธนาพระปริตร การอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตพึงปฏิบัติเหมือนข้อ ๑ คือ เมื่อท าความ
เคารพประธานพิธีแล้ว หันไปประนมมือน้อมไหว้ประธานสงฆ์ในพิธี กล่าวค าอาราธนาศีลประธานสงฆ์
กล่าวสรุปศีลจบ ศาสนพิธีกรน้อมไหว้ แล้วกล่าวค าอาราธนาพระปริตร เมื่อกล่าวค าอาราธนาพระปริตร
จบ น้อมไหว้ไปทางประธานสงฆ์ในพิธี หันไปท าความเคารพประธานพิธีแล้ว ถอยออกไปทางท้าย
อาสน์สงฆ์ และคอยปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไป 
 ๓) งานพิธีท่ีมีการเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดพระพุทธมนต์ ท่ีมีการแสดงพระธรรมเทศนา
รวมอยู่ในพิธีนั้นและต่อเนื่องกัน ศาสนพิธีกรพึงปฏิบัติโดยอาราธนาพระปริตรให้พระสงฆ์สวดพระพุทธ
มนต์หรือเจริญพระพุทธมนต์ก่อน เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์หรือเจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ก่อน
เริ่มพิธีแสดงพระธรรมเทศนา ประธานจุดเทียนส่องธรรม และเครื่องทองน้อยบูชาธรรม ศาสนพิธีกรพึง
นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์เทศน์แล้ว ศาสนพิธีกรจึงอาราธนาศีลและอาราธนาธรรม ตามล าดับ 
เมื่อพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาจบ ศาสนพิธีกรพึงเข้าไปรับพัดรองและคัมภีร์เทศน์ออกมาทางท้าย
อาสน์สงฆ์ และควรจัดผู้ช่วยศาสนพิธีกรเข้าไปดูแลพระสงฆ์ลงจากธรรมมาสน์ด้วยอนึ่ง ถ้าพิธีแสดงพระ
ธรรมเทศนาจัดก่อนพิธีเจริญหรือสวดพระพุทธมนต์ ศาสนพิธีกรพึงอาราธนาศีล รับศีล จบแล้ว จึง
อาราธนาธรรม ตามล าดับ และต้องเผดียงพระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาให้ทราบว่า ในกรณีนี้ ให้
อนุโมทนา (ยถา วาริ วาหา....) บนธรรมาสน์ 



 ๑๐๑ 

 ดังนั้น ศาสนพิธีกรจึงต้องเชิญท่ีกรวดน้ าไปให้ประธานในช่วงนี้ และเมื่อถึงเวลาพระสงฆ์เจริญ
พระพุทธมนต์หรือสวดพระพุทธมนต์ จึงอาราธนาพระปริตรต่อไป โดยไม่ต้องอาราธนาศีลอีก 
 ๔) งานพิธีท่ีมีการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างเดียว หรืองานมีหลายพิธี แต่จัดคนละเวลา พึงถือ
ว่าเป็นคนละงาน คนละตอน การอาราธนาหรือการจุดธูปเทียนบูชา พึงกระท าโดยแยกปฏิบัติเป็นคนละ
ตอนการอาราธนาในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา มีข้อปลีกย่อยอีก คือ งานใดท่ีประธานพิธีก็ดีศพก็ดี อัฐิก็
ดี หรือผู้ล่วงลับ ท่ีเป็นพระสงฆ์ เมื่อศาสนพิธีกรอาราธนาศีล และรับศีลจบแล้ว รอให้ประธานและ/หรือ
เจ้าภาพจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรม และประธานหรือเจ้าภาพจุดเครื่องทองน้อยหน้าศพ หรืออัฐิ เพื่อ
บูชาธรรมแทนอัฐิหรือผู้ท่ีล่วงลับไปแล้วก่อน จึงอาราธนาธรรมต่อไป 

 
 

การอาราธนาศีลในงานพิธีที่กราบบังคมทูลอัญเชิญพระมหากษัตริย์  
หรือผู้แทนพระองค์เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพธิี 

 
 การจัดเตรียมอาหารและจตุปัจจัยเคร่ืองไทยธรรม ในงานพิธีท่ีนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญหรือ
สวดพระพุทธมนต์ และมีการถวายอาหาร ศาสนพิธีกรควรประสานเตรียมการเรื่องอาหารถวายพระสงฆ์
ให้เรียบร้อยก่อนพระสงฆ์จะเจริญหรือสวดพระพุทธมนต์จบ เมื่อพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระ (พาหุงฯ) 
ศาสนพิธีกรพึงจัดผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าท่ียกอาหารมาต้ังไว้เบื้องหน้าพระสงฆ์พร้อมท้ังน้ าด่ืม  และจัดโต๊ะ
ส าหรับต้ังอาหารบูชาพระพุทธให้เรียบร้อย เมื่อพระสงฆ์เจริญหรือสวดพระพุทธมนต์จบแล้ว ศาสน
พิธีกรพึงท าความเคารพและเชิญประธานพิธีและผู้มีเกียรติประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ หากประธาน
พิธีเป็นพระสงฆ์ ศาสนพิธีกรต้องยกอาหารประเคนประธานพิธีเพื่อถวายพระสงฆ์ด้วยการจัดเตรียมและ
ยกอาหารนี้ หากพระสงฆ์ฉันภัตตาหารรวมกันเป็นวงหรือเป็นโต๊ะต้องรอให้พระสงฆ์เจริญหรือสวดพระ
พุทธมนต์จบแล้ว และนั่งเป็นวงหรือนั่งประจ าท่ีโต๊ะก่อนแล้วจึงยกอาหารมาให้ประธานหรือเจ้าภาพ
ประเคนพระสงฆ์เมื่อศาสนพิธีกรสังเกตเห็นว่า พระสงฆ์ฉันภัตตาหารคาวเรียบร้อยครบทุกรูปแล้ว พึงยก
ภัตตาหารคาวออกพร้อม ๆ กัน      และยกภัตตาหารหวานเข้าไปต้ังครบทุกรูปแล้ว เชิญประธานและผู้
มีเกียรติมาประเคนภัตตาหารหวานพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง    แต่ในบางกรณีประธานและผู้มีเกียรติต้องท า
กิจอย่างอื่น ไม่สามารถมาถวายภัตตาหารหวานได้   ศาสนพิธีกรพึงถวายเอง เพื่อพระสงฆ์จะได้ไม่ต้อง



๑๐๒ 

รอ ในระหว่างท่ีพระสงฆ์ฉันภัตตาหารศาสนพิธีกรพึงท าหน้าท่ีปฏิบัติพระสงฆ์ส ารวจดูว่า พระสงฆ์
ต้องการส่ิงหนึ่งส่ิงใดเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น อาหาร น้ าด่ืม กระดาษเช็ดมือเป็นต้น จะได้จัดหามาถวาย
เพิ่มเติม มารยาทอย่างหนึ่งท่ีศาสนพิธีกรต้องพึงระวัง คือ ก่อนจะยกภัตตาหารคาวหรือหวานเข้า-ออก 
ต้องรอให้พระสงฆ์ฉันเสร็จครบทุกรูปก่อน (ซึ่งตามธรรมเนียมหรือประเพณีปฏิบัติของศาสนพิธีกรท่ี
ปฏิบัติสืบต่อกันมาให้ใช้วิธีสังเกตประธานสงฆ์ในพิธีเป็นหลักเนื่องจากธรรมเนียมของพระสงฆ์ให้
พระสงฆ์ผู้อาวุโสน้อยสังเกตพระสงฆ์ผู้มีอาวุโสมากกว่า และให้พระสงฆ์ผู้มีอาวุโสมากกว่าเอื้อเฟื้อแก่
พระสงฆ์ผู้มีอาวุโสน้อยกว่า ด้วยการฉันภัตตาหารคอยพระสงฆ์รูปอื่น ๆ เมื่อประธานสงฆ์เห็นว่าพระสงฆ์
ส่วนใหญ่ฉันภัตตาหารเสร็จแล้วจะแสดงอาการให้ศาสนพิธีกรหรือผู้ท าหน้าท่ีปฏิบัติพระสงฆ์ได้ทราบ  
ด้วยอาการรวบช้อนหรือปิดฝาส ารับภัตตาหารให้ผู้ปฏิบัติเห็น ) เนื่องจากหากยกภัตตาหารเข้า-ออกใน
ขณะท่ีพระสงฆ์บางรูปยังฉันไม่เสร็จจะเป็นเสมือนการเร่งพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นการเสียมารยาทของศาสน
พิธีกรในการปฏิบัติพระสงฆ์ 
 จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม จะต้องจัดเตรียมวางไว้ท่ีโต๊ะด้านท้ายอาสน์สงฆ์ก่อนเริ่มพิธีเสมอเมื่อ
ยกส ารับภัตตาหารออกหมดแล้ว ศาสนพิธีกรพึงท าความสะอาดอาสน์สงฆ์ ซึ่งอาจเปื้อนหรือเปียกน้ า 
เสร็จแล้วยกเครื่องไทยธรรมมาวางเรียงไว้ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเบื้องหน้าพระสงฆ์  หากมี
แจกันดอกไม้ ก าดอกไม้ พวงมาลัย ให้วางเป็นอันดับแรกแล้วจึงวางส่ิงอื่น ๆ ต่อไป  (การวางให้วางหัน
ดอกไม้เข้าหาพระสงฆ์เนื่องจากเป็นการถวายเครื่องไทยธรรมด้วยความเคารพถ้าประธานพิธีเป็น
พระสงฆ์ผู้ใหญ่ให้หันดอกไม้มาทางประธานพิธี) เมื่อวางจตุปัจจัยไทยธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เชิญ
ประธานพิธีและผู้มีเกียรติมาประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม โดยการประเคนดอกไม้ก่อนแล้วประเคนส่ิงอื่น
เป็นล าดับไป อนึ่ง  เป็นธรรมเนียมท่ีเจ้าภาพจะถวายปัจจัยในการบ าเพ็ญกุศลด้วย   ศาสนพิธีกรพึง
เตรียมใบปวารณาเขียนจ านวนเงินและช่ือเจ้าภาพ    จัดใส่ซองให้เรียบร้อย และรวมถวายในเวลาท่ี
ถวายเครื่องไทยธรรมนี้ด้วย ส่วนปัจจัยหรือเงินท่ีจะถวาย พึงมอบให้ไวยาวัจกรรับไป 
 

 
 

การจัดเตรียมเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 



 ๑๐๓ 

 การประเคน การประเคนพระสงฆ ์จะเป็นชายหรือหญิงไม่มีห้าม แต่ต้องท าให้ถูกลักษณะของ
การประเคน คือ 
 ๑) ส่ิงของท่ีจะประเคนนั้น ต้องไม่ใหญ่หรือหนักเกนิไป เป็นส่ิงของท่ีคนปกติคนเดียวยกไหวโดย
ต้องยกส่ิงของนั้นให้ข้ึนพน้จากพื้นท่ีส่ิงของนั้นต้ังอยู่ 
 ๒) ผู้ประเคนต้องเข้ามาในหัตถบาส คือ อยู่ห่างจากพระภิกษุผู้รับประเคนไม่เกนิ ๑ ศอก หรือ
พึงน าของประเคนเข้าไปให้ใกล้พระผู้รับประเคนประมาณ ๑ ศอก จะนั่งหรือยืนแล้วแต่สถานท่ีท่ี
พระภิกษุนัน้อ านวย 
 ๓) ผู้ประเคนน้อมส่ิงของนั้นเข้ามาถวายด้วยกิริยาอาการแสดงความเคารพ 
 ๔) กิริยาอาการท่ีน้อมส่ิงของเข้ามาถวายนั้น จะส่งถวายด้วยมือก็ได้ หรือจะตักส่งถวายด้วยของ
เนื่องด้วยกาย เช่น ใช้ทัพพีตักถวายก็ได้ 
 ๕) พระภิกษุผู้รับประเคน จะรับด้วยมือก็ได้ จะเอาผ้าทอดรับก็ได้ หรือจะเอาภาชนะรับ 
เช่น เอาบาตรหรือจานรับส่ิงของท่ีเขาตักถวายก็ได้  ผู้ประเคน ต้องเข้าไปอยู่ในท่ีใกล้ระยะดังกล่าว แล้ว
ยกส่ิงของให้พ้นขึ้นจากพื้น แล้วน้อมถวายส่ิงของท่ีต้องประเคน คือ ส่ิงท่ีจะพึงบริโภค เช่น อาหาร น้ า
ร้อน น้ าเย็น เป็นต้น เมื่อประเคนแล้วอย่าไปจับต้องหรือเล่ือนหากจะมีการเล่ือนส่ิงหนึ่งส่ิงใดพระสงฆ์จะ
เป็นผู้เล่ือนเอง เนื่องจากเมื่อจับต้องแล้วจะต้องประเคนใหม่ ถ้าส่ิงของนั้นไม่ใช่ส่ิงของท่ีใช้บริโภคก็ไม่
ต้องประเคน 
 
 การเชิญที่กรวดน้ า เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของผู้ท าบุญหรือบ าเพ็ญกุศล เมื่อพิธีการต่าง ๆ 
ด าเนินการไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย จะมีการกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายและสรรพ
สัตว์ ศาสนพิธีกรต้องเตรียมท่ีกรวดน้ า โดยท าความสะอาดและใส่น้ าพร้อม ต้ังไว้ท่ีโต๊ะเครื่องไทยธรรม
ด้านท้ายอาสน์สงฆ์ เมื่อประธานพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเสร็จและกลับไปนั่งเรียบร้อยแล้ว  ศาสน
พิธีกรพึงเชิญท่ีกรวดน้ าด้วยมือซ้าย ประคองด้วยมือขวาให้มั่นคง เดินเข้าไปใกล้จะถึงประธานพิธี ท า
ความเคารพ นั่งคุกเข่าเดินเข่าเข้าไปทางด้านหน้าโดยให้เยื้องไปทางเข่าซ้ายของประธานพิธีเล็กน้อย ไม่
ชิดหรือห่างเกินไป พอให้ประธานพิธีจับท่ีกรวดน้ าได้สะดวกถือท่ีรองรับน้ าไว้ด้วยมือท้ังสอง  ยื่นให้
ประธาน ไม่สูงหรือต่ าเกินไป พอให้ประธานพิธีเทน้ ากรวดได้โดยไม่ต้องก้มลงหรือยกแขนสูงกว่าปกติ 
เมื่อพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนา “ยะถา วารี วหา...........”ประธานพิธีเริ่มเทน้ าลงยังท่ีรองรับน้ าท่ีศาสนพิธีกร
ถืออยู่ เมื่อสังเกตเห็นว่า ประธานพิธีเทน้ ากรวดจวนหมดแล้ว ศาสนพิธีกรพึงปล่อยมือขวาออกจากท่ี
รองรับน้ าให้ใช้มือซ้ายถือไว้มือเดียวยกมือขวาขึ้นรับเต้าน้ ากรวดท่ีประธานพิธีเทหมดแล้ว  น าเต้าน้ า
กรวดมาชิดกับท่ีรองรับน้ า เดินเข่าถอยหลังออกมาจากประธานพิธีพอสมควร ลุกขึ้นยืนท าความเคารพ
ประธานพิธีแล้วถอยออกไปทางท้ายอาสน์สงฆ์ น าน้ ากรวดไปเทใต้ต้นไม้ท่ีเหมาะสมตามประเพณีโบราณ 
และต้องเทด้วยอาการส ารวมและสุภาพ ไม่เทในท่ีท่ีไม่สะอาด ไม่สาดหรือคว่ าภาชนะท่ีใส่น้ า หากมีพิธี
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อื่น ๆ ต่อจากพิธีนั้นอีก ศาสนพิธีกรต้องใส่น้ าในเต้าน้ ากรวดไว้ทันที เพื่อพร้อมท่ีจะใช้ในพิธีต่อไป การ
กรวดน้ าในพิธีต่าง ๆ หากเป็นพิธีใหญ่ ๆ หรืองานพิธีท่ีเป็นทางการ นิยมใช้ท่ีกรวดน้ าส าหรับประธานพิธี 
ท่ีเดียวเท่านั้น ส่วนในงานพิธีของชาวบ้านหรืองานท าบุญตามวัดวาอารามจะใช้ท่ีกรวดน้ าหลายท่ีก็ได้ 
มิได้มีข้อห้ามอันใด 
 
 อนึ่ง ในพิธีท่ีเป็นทางการไม่นิยมน าท่ีกรวดน้ าไปต้ังไว้ให้ประธานพิธีก่อนท่ีจะถึงขั้นตอนกรวดน้ า 
เช่น ท่ีโต๊ะเคียงหรือท่ีประธานพิธีนั่ง เพราะอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดแก่ประธานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานอวมงคล ซึ่งเคยมีเรื่องเล่าว่า ในงานอวมงคลงานหนึ่ง ศาสนพิธีกรได้น าท่ีกรวดน้ าไปต้ังไว้ท่ีโต๊ะเคียง
ของประธานพิธี เมื่อประธานพิธีทอดผ้าบังสุกุลและกลับมานั่งท่ีเรียบร้อยแล้ว เมื่อพระสงฆ์ต้ังพัด
พิจารณาผ้าบังสุกุล ประธานพิธีก็หยิบท่ีกรวดน้ ามากรวดน้ าทันทีก่อนท่ีพระสงฆ์จะอนุโมทนา ซึ่งบาง
ท้องถิ่นมีการกรวดน้ าเมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลเช่นกัน 
 

        
 
                       การเชิญท่ีกรวดน้ า                                     การเข้าท่ีกรวดน้ า 
 
 การประน้ าพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาจบแล้ว ถ้าเป็นงานมงคลจะนิมนต์พระสงฆ์
ประน้ าพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนมากนิยมนิมนต์พระสงฆ์รูปท่ีเป็นประธานสงฆ์ประน้ า
พระพุทธมนต์ให้ ควรเชิญประธานพิธีหรือเจ้าภาพเข้ารับการประน้ าพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ก่อน ถ้า
เป็นงานพิธีมงคลสมรสให้เชิญคู่บ่าวสาวเข้ารับการประน้ าพระพุทธมนต์ก่อนบุคคลอื่น  เสร็จแล้วจะ
นิมนต์พระสงฆ์ประน้ าพระพุทธมนต์ในท่ีอื่น ๆ หรือการประน้ าพระพุทธมนต์รวมกันเป็นหมู่ ๆ ศาสน
พิธีกรต้องเชิญภาชนะน้ าพระพุทธมนต์เดินตามโดยเยื้องไปทางด้านซ้ายของพระสงฆ์รูปท่ีประน้ าพระ
พุทธมนต์ 
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 สิ้นสุดพิธี เมื่อส้ินสุดกิจกรรมในศาสนพิธีแล้ว ส่ิงท่ีศาสนพิธีกรจะต้องด าเนินการต่อไปเพื่อให้
การปฏิบัติหน้าท่ีศาสนพิธีกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ในช่วงสุดท้ายของศาสนพิธี คือ 
 ๑) รับพระสงฆ์ลงจากอาสนสงฆ์ 
 ๒) ประสานงานการส่งพระสงฆ์กลับวัด 
 ๓) ดับธูปเทียนท่ีจุดบูชา ณ โต๊ะหมู่บูชาให้เรียบร้อย 
 ๔) ส่งคืนอุปกรณ์ท่ียืมมาใช้ในงานพิธี 
 
ประโยชน์ของศาสนพิธี 
      ๑. เป็นวิธีการดึงคนเข้าสู่หลักธรรมทางพระศาสนา 
      ๒. เป็นรูปแบบวิธีการที่มีแบบแผน  งดงาม  สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย 
      ๓. เป็นกระบวนการท่ีท าให้คนในสังคมมีความรักสามัคคีปราถนาดีต่อกัน 
     ๔. ผู้ท่ีศึกษาศาสนพิธีดีแล้ว  ย่อมเป็นผู้ฉลาดในพีธีกรรมท่ีต้องปฏิบัติในการบ าเพ็ญกุศล 
      ๕. สามารถจรรโลงให้พระพุทธศาสนามีความเจริญยั่งยืนสืบไป 
 
สรุป 
 พิธีกรรมและศาสนพิธีก่อให้เกิดความสงบสุข  เกิดความเรียบร้อย ในสังคม  ผู้ปฏิบัติเกิด
ความสุข เกิดกุศล  และเพื่อให้เกิดความสามัคคีในสังคม  เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท่ีจะให้พุทธ
ศาสนาคงอยู่และสืบทอดต่อไป พิธีกรรมต้องมีกระบวนการท่ีเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือยยุ่งยากทุกคนยอมรับ
ท่ีจะปฏิบัติได้  พร้อมกันนั้นก็เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีให้มีสืบไป  เป็นการปลูกฝังให้คน
รุ่นใหม่ได้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะท่ีร่วมท าพิธี
กัน  เป็นส่ิงชักน าให้พุทธศาสนิกชน  เว้นจากการท าช่ัว  ท าความดีมีจิตใจผ่องใส  แสดงถึงความร่วมมือ  
ความเจริญทางจิตใจของคนในสังคม  เกิดความสุขใจ  อิ่มเอมใจและเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต
ของผู้ประพฤติปฏิบัติ  เฉกเช่นกับท่านพระพรหมคุณาภรณ์ ท่ีท่านได้กล่าวไว้ว่า พิธีกรรมเป็นส่วน
เบื้องต้นของวินัย  โดยเป็นส่วนท่ีส่ือกับหมู่ชนส่วนใหญ่เขาเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครื่องน าเขาเข้าสู่
วินัยท่ีจะน าต่อให้เข้าถึงเนื้อหาสาระท่ีเป็นธรรมะสูงขึ้นต่อไป  และอีกด้านหนึ่งในทางกลับกันวินัยก็เป็น
ท่ีปรากฏตัวของธรรมะในโลกแห่งสมมติของมนุษย์ด้วย  ดังนั้นถ้าจะให้พระพุทธศาสนาด ารงอยู่ด้วยดี
จะต้องท าให้พิธีกรรมเป็นเครื่องน าเข้าสู่วินัยท่ีสูงขึ้นไป  เพื่อเข้าถึงธรรมในท่ีสุด  และถ้าเมื่อใดพิธีกรรม
เป็นท่ีปรากฏแสดงตัวของบุคคลผู้เข้าถึงธรรมแล้ว  ท่ีจะมาส่ือสารกับมหาชนได้สะดวก  เมื่อนั้นก็เป็น
ความสมบูรณ์แห่งความหมาย  และเป็นความส าเร็จแห่งความมุ่งหมายของพิธีกรรม 
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 การท าเรื่องใดๆ ก็ตาม  หากเรื่องนั้นๆ  มีระเบียบ  แบบแผน ขั้นตอนในการปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน    ท้ังตัวผู้ท าและผู้เข้าร่วมก็ทราบระเบียบ แบบแผน หรือขึ้นตอนการปฏิบัตินั้นอย่างดี   สะท้อน
ให้เห็นถึงเจริญของพิธีในศาสนานั้นๆ   เพราะขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติมีความส าคัญยิ่งต่อพิธีกรรมนั้นๆ  
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มขลัง ความน่าเช่ือถือ อันจะน าไปสู่การสร้างศรัทธาร่วมของผู้พบเห็น  
บางพิธีกรรมความน่าท่ึงและน่าต่ืนเต้นไม่ได้อยู่ท่ีจุดหมายว่าเสร็จพิธีแล้ว หากแต่อยู่ท่ีระหว่างประกอบ
พิธี สร้างความรู้สึกท่ีหยั่งลงสู่จิตใจของผู้เข้าร่วมพิธีให้เกิดความประทับใจ  รู้สึกได้ท าในส่ิงท่ีศักด์ิสิทธิ์ 
และสูงส่ง 
 


