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พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
ความหมาย 

 ค ำว่ำ  พุทธมำมกะ  แปลว่ำ  ผู้รับเอำพระพุทธเจ้ำเป็นของตน  กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ  

หมำยถึง  กำรประกำศตนของผู้แสดงว่ำเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้ำเป็นของตน กำรปฏิญำณตนเป็นผู้นับถือ

พระพุทธศำสนำไม่จ ำเป็นต้องท ำเฉพำะครำวเดียว  ท ำซ  ำ ๆ ตำมก ำลังแห่งศรัทธำและควำมเลื่อมใสก็ได้                    

เช่น  พระสำวกบำงรูป  ภำยหลังแต่ ได้รับกำรอุปสมบทแล้วก็ลั่นวำจำว่ำ  “พระผู้มีพระภำคเจ้ำ 

เป็นพระศำสดำของข้ำพระองค์  ข้ำพระองค์เป็นสำวก”  ดังนี เป็นต้น 

ความเป็นมา 

 เมื่อควำมนิยมในกำรบวชสำมเณรลดลง พร้อมกับกำรส่งเด็กไปเรียนในต่ำงประเทศมำกขึ น  

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลท่ี ๕) ทรงพระรำชปริวิตกว่ำ เด็ก ๆ จักไม่มีควำมรู้สึกท่ีดี

ต่อพระพุทธศำสนำ จึงโปรดให้พระโอรสของพระองค์ทรงปฏิญำณพระองค์เป็นผู้นับถือพระพุทธศำสนำก่อน  

และพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลท่ี ๖) ได้เป็นพระองค์แรกท่ีปฏิญำณพระองค์ตำมธรรมเนียม

ท่ีทรงตั งขึ นใหม่นั น และใช้เป็นรำชประเพณีต่อมำอีกหลำยพระองค์ เช่น พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ 

จุมพฎพงศ์บริพัตร พระโอรสสมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตกับหม่อมเจ้ำ  

องค์อื่น ๆ ก่อนจะไปศึกษำในยุโรป ก็ได้แสดงพระองค์เป็นพุทธมำมกะก่อน เป็นต้น 

 โดยเหตุนี  จึงเกิดเป็นประเพณีนิยมแสดงตนเป็นพุทธมำมกะขึ นสืบต่อกันมำ ในปัจจุบันควำมนิยม

แสดงตนเป็นพุทธมำมกะของชำวพุทธไทย สำมำรถสรุปได้ ดังนี  

 ๑.  เมื่อบุตรหลำนของตนรู้เดียงสำเจริญวัยอยู่ในระหว่ำง ๑๒ – ๑๕ ปี ก็ประกอบพิธีให้บุตรหลำน 

ได้แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ เพื่อให้เด็กสืบควำมเป็นชำวพุทธตำมตระกูลต่อไป 

 ๒.  เมื่อจะส่งบุตรหลำนไปเรียนยังต่ำงประเทศที่มิใช่ดินแดนของพระพุทธศำสนำ 
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 ๓.  เมื่อจะปลูกฝังนิสัยของเยำวชนให้มั่นคงในพระพุทธศำสนำส่วนมำกทำงโรงเรียนจะเป็นผู้จัดท ำ

พิธีกรรม อำจจะเป็นปีละครั ง 

 ๔.  เมื่อมีบุคคลต่ำงศำสนำเกิดควำมเล่ือมใสในพระพุทธศำสนำต้องกำรจะประกำศตนเป็นชำวพุทธ 

ระเบียบพิธี 

 นิมนต์พระสงฆ์อย่ำงน้อย ๕ รูป เข้ำพระอุโบสถหรือศำลำหรือสถำนท่ีท่ีเหมำะสมแล้ว คณะผู้ปฏิญำณตน

นั่งพร้อมกันหน้ำพระสงฆ์ ผู้แทนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย (ถ้ำนั่งกับพื นพึงนั่งคุกเข่ำ  ถ้ำนั่งบนเก้ำอี  

ให้ยืนประนมมือ) แล้วกล่ำวค ำบูชำตำมผู้น ำ ดังนี  

อิมินำ  สักกำเรนะ  พุทธัง  ปูเชมะ 

อิมินำ  สกักำเรนะ  ธัมมัง  ปูเชมะ 

อิมินำ  สักกำเรนะ  สังฆัง  ปูเชมะ 

จำกนั น ผู้ปฏิญำณตนหันหน้ำไปทำงพระสงฆ์ แล้วว่ำ นะโม ตำมผู้กล่ำวน ำ ดังนี  

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ (ว่ำ  ๓  จบ)   

ต่อด้วยว่ำค ำปฏิญำณตนเป็นพุทธมำมกะ  ดังนี  

 เอเต  มะยัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามะ,  ธัมมัญจะ  

สังฆัญจะ,  พุทธะมามะกาติ  โน,สังโฆ  ธาเรตุ. 

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอถึงผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  แม้เสด็จปรินิพพานแล้ว  

ทั้งพระธรรม  และพระสงฆ์เป็นสรณะที่ระลึกนับถือ  ขอพระสงฆ์จงจ าข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า เป็นพุทธ

มามกะ เป็นผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน คือผู้นับถือพระพุทธเจ้า 

 หมำยเหตุ : ถ้ำปฏิญำณคนเดียว ให้เปลี่ยนค ำปฏิญำณดังนี  เอเต มะยัง เป็น เอสำหัง , คัจฉำมะ  

เป็น คัจฉำมิ, พุทธะมำมะกำติ ชำยเปลี่ยนเป็น พุทธะมำมะโกติ หญิงเปลี่ยนเป็น พุทธะมำมิกำติ, โน เป็น  มัง,  

แปลว่ำ ข้ำพเจ้ำทั งหลำยเป็นพุทธมำมกะ 

 พระสงฆ์ทั งนั นประนมมือรับ “สำธุ” พร้อมกัน จำกนั นผู้ปฏิญำณตนนั่งประนมมือฟังโอวำท 

จำกพระสงฆ์ หลังจำกจบโอวำทแล้วผู้แทนน ำกล่ำวค ำอำรำธนำศีล ดังนี  

 มะยัง  ภันเต,  วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถำยะ,  ติสะระเณนะ  สะหะ,ปัญจะ  สีลำนิ  ยำจำมะ . 

 ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต,  วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถำยะ,  ติสะระเณนะ สะหะ,  ปัญจะ  สีลำนิ  ยำจำมะ. 

 ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต,  วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถำยะ, ติสะระเณนะ สะหะ,  ปัญจะ  สีลำนิ  ยำจำมะ. 

จำกนั นประธำนสงฆ์จะเป็นผู้ให้ศีล  ผู้ปฏิญำณว่ำตำม  ดังนี  
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นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ. 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ. 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ. 

ประธำนสงฆ์ว่ำ “ยะมะหัง  วะทำมิ,  ตัง  วะเทหิ”  ผู้ปฏิญำณรับว่ำ  “อำมะ  ภันเต” 

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ. 

ธังมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ. 

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ. 

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ. 

ทุติยัมปิ  ธังมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ. 

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ. 

ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ. 

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ. 

ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ. 

 ประธำนสงฆ์ว่ำ “ติสะระณะคะมะนัง  นิฏฐตัง” ผูป้ฏิญำณรับว่ำ “อำมะ ภันเต” 

    ปำณำติปำตำ  เวระมะณีสิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 

    อะทินนำทำนำ  เวระมะณีสิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 

    กำเมสุ  มิจฉำจำรำ  เวระมะณีสิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 

    มุสำวำทำ  เวระมะณีสิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 

    สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ  เวระมะณีสิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ 

 ประธำนสงฆ์ว่ำ อิมำนิ ปัญจะ สิกขำปะทำนิ  สะมำทิยำมิ  (๓ หน)  

ประธำนสงฆ์จะบอกอำนิสงส์ของศีล 

สีเลนะ  สุคะติง  ยันติ  สีเลนะ  โภคะสัมปะทำ 

สีเลนะ  นิพพุติง  ยันติ  ตัสมำ  สีลัง  วิโสธะเยฯ 

(บทนี  ผู้ปฏิญำณไม่ต้องว่ำตำม,  พอท่ำนว่ำจบแล้วให้กรำบ ๓ ครั ง) 

 ล ำดับจำกนี  ถ้ำมีเครื่องไทยธรรม พึงน ำเครื่องไทยธรรมมำถวำยพระสงฆ์ เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนำ  

ผู้ปฏิญำณกรวดน  ำรับพรเสร็จแล้วกรำบพระสงฆ์ ๓ ครั ง เป็นอันเสร็จพิธ.ี 
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จัดท าโดย : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
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