(สำเนำ)
ระเบียบกองทัพอำกำศ
ว่ำด้ วยกำรปฏิบตั ใิ นงำนพิธี
พ.ศ.๒๕๔๕
--------------------เพื่อให้ กำรปฏิบตั ใิ นโอกำสงำนพิธี เป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อย เหมำะสม และสอดคล้ อง
กับส่วนรำชกำรอื่น ๆ ในกระทรวงกลำโหม จึงวำงระเบียบนี ้ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่ำ “ระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้ วยกำรปฏิบตั ใิ นงำนพิธี พ.ศ.๒๕๔๕”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ งำนพิธี แบ่งออกเป็ น ๓ ลักษณะ คือ
๓.๑ งำนพิธีที่ไม่มีพิธีสงฆ์
๓.๒ งำนพิธีที่มีพิธีสงฆ์ ได้ แก่
๓.๒.๑ งำนมงคล กำรบำเพ็ญกุศลเพื่อควำมเป็ นสิริมงคล
๓.๒.๒ งำนอวมงคล กำรบำเพ็ญกุศลเนื่องด้ วยพิธีศพ
๓.๓ งำนพิธีเฉพำะเรื่ อง และกำรปฏิบตั ทิ วั่ ไป
ข้ อ ๔ งำนพิธีที่ไม่มีพิธีสงฆ์ มีลำดับขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ติ ำมผนวก ก และมีรำยละเอี ยดดังนี ้
๔.๑ งำนพิธีที่ตงโต๊
ั ้ ะหมู่บชู ำ ธงชำติ และพระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ หรื อพระบรมฉำยำ
สำทิสลักษณ์ ฯ ให้
๔.๑.๑ ประธำนในพิธี ปฏิบตั ดิ งั นี ้
๔.๑.๑.๑ เมื่อเดินทำงถึงบริ เวณพิธี หยุดรับกำรเคำรพจำกผู้เข้ ำร่วมพิธี
แล้ วเดินไปที่โต๊ ะหมูบ่ ชู ำ รับเทียนชนวนจำกเจ้ ำหน้ ำที่ จุดธูป เทียน และกรำบพระรัตนตรัย โดยนัง่ คุกเข่ำยันส้ น
เมื่อกรำบพระรัตนตรัยเสร็จแล้ วลุกขึ ้นยืน ให้ ถอยหลัง ๑ ก้ ำว แสดงควำมเคำรพธงชำติ ถวำยควำมเคำรพ
พระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ หรื อพระบรมฉำยำสำทิสลักษณ์ ฯ แล้ วปฏิบตั ใิ นฐำนะประธำนในพิธี ต่อไป
๔.๑.๑.๒ เมื่อเสร็จพิธี เดินไปที่โต๊ ะหมูบ่ ชู ำ กรำบพระรัตนตรัยแล้ ว
ลุกขึ ้นยืน ให้ ถอยหลัง ๑ ก้ ำว แสดงควำมเคำรพธงชำติ ถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ หรื อพระบรม
ฉำยำสำทิสลักษณ์ ฯ
๔.๑.๒ ผู้เข้ ำพิธี …

-๒๔.๑.๒ ผู้เข้ ำพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี ปฏิบตั ิดงั นี ้
๔.๑.๒.๑ ขณะที่ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี ผู้อำนวยกำรพิธีบอก
แสดงควำมเคำรพประธำนในพิธี ขณะที่ประธำนในพิธี จุดธูป เทียน ที่โต๊ ะหมู่บชู ำ และกรำบพระรัตนตรัย
ผู้เข้ ำพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธีทกุ คน ประนมมือขึ ้นเสมออก และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี กรำบเสร็จ
๔.๑.๒.๒ เมื่อเสร็จพิธี ขณะที่ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย ผู้เข้ ำพิธี
และผู้เข้ ำร่วมพิธีทกุ คน ประนมมือขึ ้นเสมออก และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี กรำบเสร็จ
๔.๒ งำนพิธีที่ตงโต๊
ั ้ ะหมู่บชู ำ แต่ไม่ตงธงชำติ
ั้
และพระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ หรื อพระบรม
ฉำยำสำทิสลักษณ์ ฯ ให้
๔.๒.๑ ประธำนในพิธี ปฏิบตั ดิ งั นี ้
๔.๒.๑.๑ เมื่อเดินทำงถึงบริ เวณพิธี หยุดรับกำรเคำรพจำกผู้เข้ ำพิธี
และผู้เข้ ำร่วมพิธี แล้ วเดินไปที่โต๊ ะหมู่บชู ำ รับเทียนชนวนจำกเจ้ ำหน้ ำที่ จุดธูป เทียน และกรำบพระรัตนตรัย
โดยนัง่ คุกเข่ำยันส้ น แล้ วปฏิบตั ใิ นฐำนะประธำนในพิธี ต่อไป
๔.๒.๑.๒ เมื่อเสร็จพิธี เดินไปที่โต๊ ะหมูบ่ ชู ำ กรำบพระรัตนตรัย
ที่แท่นกรำบ และเดินทำงกลับ
๔.๒.๒ ผู้เข้ ำพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับข้ อ ๔.๑.๒
๔.๓ งำนพิธีที่ตงโต๊
ั ้ ะหมู่บชู ำ พระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ หรื อพระบรมฉำยำสำทิสลักษณ์ ฯ
และธงชัยเฉลิมพล ให้ ประธำนในพิธีปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับข้ อ ๔.๑.๑ เว้ นแต่ให้ ถวำยควำมเคำรพ
พระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ หรื อพระบรมฉำยำสำทิสลักษณ์ ฯ ก่อน แล้ วทำควำมเคำรพธงชัยเฉลิมพล
สำหรับผู้เข้ ำพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับข้ อ ๔.๑.๒
ข้ อ ๕ งำนพิธีที่มีพิธีสงฆ์ และเป็ นงำนมงคล มีลำดับขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิตำมผนวก ข
และมี รำยละเอียดดังนี ้
๕.๑ ประธำนในพิธี เมื่อเดินทำงมำถึงบริเวณพิธี หยุดรับกำรเคำรพจำกผู้เข้ ำพิธี
ผู้เข้ ำร่วมพิธี แล้ วเดินไปที่โต๊ ะหมูบ่ ชู ำ รับเทียนชนวนจำกเจ้ ำหน้ ำที่ จุดธูป เทียน กรำบพระรัตนตรัย
แล้ วนัง่ ณ ที่รับรอง และให้ ปฏิบตั เิ มื่อถึงขันตอนที
้
่สำคัญ ดังนี ้
๕.๑.๑ ประนมมือรับศีล ฟั งพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และจุดเทียนที่ บำตร
น ้ำมนต์ เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่เชิญ พร้ อมกับถวำยบำตรน ้ำมนต์แด่ประธำนสงฆ์ แล้ วกลับมำนัง่ ณ ที่รับรอง
ฟั งพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ
๕.๑.๒ ถวำยภัตตำหำร เครื่ องไทยธรรม แด่พระสงฆ์
๕.๑.๓ กรวดน ้ำ …

-๓๕.๑.๓ กรวดน ้ำ เมื่อประธำนสงฆ์อนุโมทนำ และประนมมือรับพร เมื่อพระสงฆ์
ให้ พร
๕.๑.๔ ประนมมือ เมื่อพระสงฆ์ประพรมน ้ำพระพุทธมนต์
๕.๑.๕ กรำบพระรัตนตรัย กรำบพระสงฆ์ เมื่อเสร็จพิธี
๕.๒ ผู้เข้ ำพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี ทำควำมเคำรพประธำนในพิธี เมื่อผู้อำนวยกำรพิธี
บอกแสดงควำมเคำรพ ขณะที่ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี และปฏิบตั ิดงั นี ้
๕.๒.๑ ประนมมือขึ ้นเสมออก ขณะที่ประธำนในพิธี จุดธูป เทียน ที่โต๊ ะหมูบ่ ชู ำ
และกรำบพระรัตนตรัย
๕.๒.๒ ประนมมือรับศีล เมื่อผู้อำนวยกำรพิธีอำรำธนำศีล และฟั งพระสงฆ์เจริญ
พระพุทธมนต์
๕.๒.๓ ประนมมือ เมื่อพระสงฆ์ให้ พร
๕.๒.๔ ประนมมือ เมื่อพระสงฆ์ประพรมน ้ำพระพุทธมนต์
๕.๒.๕ ประนมมือขณะที่ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย เมื่อเสร็จพิธี
และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี กรำบเสร็จ
ข้ อ ๖ งำนที่มีพิธีสงฆ์ และเป็ นงำนอวมงคล มีลำดับขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิตำมผนวก ข และมี
รำยละเอียดดังนี ้
๖.๑ พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ให้ ปฏิบตั ดิ งั นี ้
๖.๑.๑ ประธำนในพิธี เมื่อเดินทำงถึงบริเวณพิธี และเดินไปที่โต๊ ะหมูบ่ ชู ำ
จุดธูป เทียน แล้ วกรำบ ๓ ครัง้ จุดธูป เทียน ที่ต้ พู ระอภิธรรม แล้ วกรำบ ๓ ครัง้ กรณีไม่มีแท่นกรำบ
ให้ น้อมไหว้ ๑ ครัง้ และจุดธูป เทียน เครื่ องทองน้ อยที่หน้ ำหีบศพหรื อโกศศพ แล้ วกรำบหรื อก้ มศีรษะเคำรพศพ
ตำมฐำนะของศพ กรณีศพที่มีอำวุโสน้ อยกว่ำประธำนในพิธี หรื อศพผู้ใต้ บงั คับบัญชำ ไม่ต้องกรำบหรื อก้ ม
ศีรษะเคำรพศพ เพียงแต่ยืนตรงสำรวมจิต แล้ วนัง่ ณ ที่รับรอง และให้ ปฏิบตั เิ มื่อถึงขันตอนที
้
่สำคัญ ดังนี ้
๖.๑.๑.๑ ประนมมือรับศีล ฟั งพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ลดมือลง
เมื่อพระสงฆ์สวดจบแต่ละบท เมื่อพระสงฆ์สวดจบแล้ ว ทอดผ้ ำบังสุกลุ เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่เชิญ แล้ วกลับมำนัง่
ณ ที่รับรอง ประนมมือขณะพระสงฆ์พิจำรณำผ้ ำบังสุกลุ และถวำยเครื่ องไทยธรรม เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่
เทียบเครื่ องไทยธรรมเสร็จ (กรณีพิธีหลวง ถวำยไทยธรรมก่อนทอดผ้ ำบังสุกลุ )
๖.๑.๑.๒ กรวดน ้ำ เมื่อประธำนสงฆ์อนุโมทนำ ประนมมือ
เมื่อพระสงฆ์ให้ พร
๖.๑.๑.๓ กรำบพระรัตนตรัย เคำรพศพ เมื่อพระสงฆ์กลับ
๖.๑.๒ ผู้เข้ ำร่วมพิธี …

-๔๖.๑.๒ ผู้เข้ ำร่วมพิธี ประนมมือขึ ้นขณะประธำนในพิธี จุดธูป เทียน บูชำ
พระรัตนตรัย ลดมือลงเมื่อพระสงฆ์สวดจบแต่ละบท และเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนำ
๖.๒ พิธีประชุมเพลิง
๖.๒.๑ ประธำนในพิธี ปฏิบตั ดิ งั นี ้
๖.๒.๑.๑ กำรทอดผ้ ำบังสุกลุ เมื่อประธำนในพิธี ขึ ้นไปบนเมรุ แสดงควำม
เคำรพศพ รับผ้ ำบังสุกลุ จำกผู้เชิญผ้ ำ วำงขวำงภูษำโยงบนพำน แล้ วถอยไปยืนด้ ำนข้ ำงพอประมำณเพื่อให้
พระสงฆ์พิจำรณำผ้ ำบังสุกลุ และประนมมือขณะที่พระสงฆ์พิจำรณำผ้ ำบังสุกลุ
๖.๒.๑.๒ กำรประชุมเพลิง
๖.๒.๑.๒ (๑) กรณีมีกระทงข้ ำวตอกดอกไม้ วำงเป็ นกำร
ขอขมำศพ ให้ รับกระทง ฯ จำกเจ้ ำหน้ ำที่ แล้ ววำงใต้ หีบศพด้ ำนศีรษะ ถ้ ำมีกำรจัดกองทหำรเกียรติยศเป็ นเกียรติ
แก่ศพ ขณะพลแตรเดี่ยวเป่ ำเพลงนอน ให้ ประธำนในพิธี ยืนตรงจนสิ ้นเสียงเพลงนอน
๖.๒.๑.๒ (๒) รับดอกไม้ จนั ทน์ จุดไฟจำกเจ้ ำหน้ ำที่ แล้ ววำง
ใต้ หีบศพ ถ้ ำมีกำรจัดกองทหำรเกียรติยศเป็ นเกียรติแก่ศพ ขณะพลแตรเดี่ยวเป่ ำเพลงคำนับ ให้ ประธำนในพิธี
ยืนตรงจนสิ ้นเสียงเพลงคำนับ แล้ วลงจำกเมรุ
๖.๒.๒ ผู้ร่วมพิธี ปฏิบตั ิดงั นี ้
๖.๒.๒.๑ ลุกขึ ้นยืนตรง ขณะที่ประธำนในพิธี จุดไฟประชุมเพลิงศพ
หรื อขณะที่พลแตรเดี่ยวเป่ ำเพลงคำนับ จนสิ ้นเสียงเพลงคำนับ (ถ้ ำมี)
๖.๒.๒.๒ ทยอยขึ ้นไปประชุมเพลิง หลังจำกที่ประธำนในพิธีลงจำกเมรุ
แล้ ว
๖.๓ พิธีพระรำชทำนเพลิง ในเขตกรุงเทพมหำนคร
๖.๓.๑ ประธำนในพิธี ปฏิบตั ดิ งั นี ้
๖.๓.๑.๑ กำรทอดผ้ ำบังสุกลุ เมื่อประธำนในพิธี ขึ ้นไปบนเมรุ แสดงควำม
เคำรพศพ รับผ้ ำบังสุกลุ จำกผู้เชิญผ้ ำ วำงขวำงภูษำโยงบนพำน แล้ วถอยไปยืนด้ ำนข้ ำงพอประมำณเพื่อให้
พระสงฆ์พิจำรณำผ้ ำบังสุกลุ และประนมมือขณะที่พระสงฆ์พิจำรณำผ้ ำบังสุกลุ
๖.๓.๑.๒ กำรพระรำชทำนเพลิง ผู้ประกอบพิธีในฐำนะแทนพระองค์
๖.๓.๑.๒ (๑) หันหน้ ำไปทำงทิศที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั
ประทับอยู่ ถวำยควำมเคำรพ (คำนับ) ๑ ครัง้
๖.๓.๑.๒ (๒) หยิบกระทงข้ ำวตอกดอกไม้ วำงใต้ หีบศพ
ด้ ำนศีรษะ ถ้ ำมีกำรจัดกองทหำรเกียรติยศเป็ นเกียรติแก่ศพ และพลแตรเดี่ยวเป่ ำเพลงนอน ให้ ประธำนในพิธี
ยืนตรงจนสิ ้นเสียงเพลงนอน
๖.๓.๑.๒ (๓) หยิบดอกไม้ จนั ทน์ …

-๕๖.๓.๑.๒ (๓) หยิบดอกไม้ จนั ทน์จดุ ไฟหลวงพระรำชทำน
เพลิงศพ แล้ ววำงใต้ หีบศพ ถ้ ำมีกำรจัดกองทหำรเกียรติยศเป็ นเกียรติแก่ศพ และพลแตรเดี่ยวเป่ ำเพลงคำนับ
ให้ ประธำนในพิธี ยืนตรงจนสิ ้นเสียงเพลงคำนับ แล้ วหันหน้ ำไปทำงทิศที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั ประทับอยู่
ถวำยควำมเคำรพ (คำนับ) อีก ๑ ครัง้ เป็ นอันเสร็จพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ
๖.๓.๑.๒ (๔) รับดอกไม้ จนั ทน์ในส่วนของตน จำกเจ้ ำหน้ ำที่
วำงใต้ หีบศพ เคำรพศพ และลงจำกเมรุ
๖.๓.๒ ผู้ร่วมพิธี ปฏิบตั ิดงั นี ้
๖.๓.๒.๑ ลุกขึ ้นยืนตรง ขณะที่ประธำนในพิธี จุดไฟหลวงพระรำชทำน
เพลิงศพ หรื อขณะที่พลแตรเดี่ยวเป่ ำเพลงคำนับ จนสิ ้นเสียงเพลงคำนับ
๖.๓.๒.๒ ทยอยขึ ้นไปวำงดอกไม้ จนั ทน์ประชุมเพลิง หลังจำกที่
ประธำนในพิธี ลงจำกเมรุแล้ ว
๖.๔ พิธีพระรำชทำนเพลิงศพ นอกเขตกรุงเทพมหำนคร
๖.๔.๑ ประธำนในพิธี ปฏิบตั ดิ งั นี ้
๖.๔.๑.๑ กำรทอดผ้ ำบังสุกลุ เมื่อประธำนในพิธี ขึ ้นไปบนเมรุ
แสดงควำมเคำรพศพ รับผ้ ำบังสุกลุ จำกผู้เชิญผ้ ำ วำงขวำงภูษำโยงบนพำน แล้ วถอยไปยืนด้ ำนข้ ำงพอประมำณ
เพื่อให้ พระสงฆ์พิจำรณำผ้ ำบังสุกลุ และประนมมือขณะที่พระสงฆ์พิจำรณำผ้ ำบังสุกลุ
๖.๔.๑.๒ กำรพระรำชทำนเพลิง ผู้ประกอบพิธีในฐำนะแทนพระองค์
๖.๔.๑.๒ (๑) หันหน้ ำไปทำงทิศที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั
ประทับอยู่ ถวำยควำมเคำรพ (คำนับ) ๑ ครัง้
๖.๔.๑.๒ (๒) หยิบกระทงข้ ำวตอกดอกไม้ วำงใต้ หีบศพ
ด้ ำนศีรษะ ถ้ ำมีกำรจัดกองทหำรเกียรติยศเป็ นเกียรติแก่ศพ และพลแตรเดี่ยวเป่ ำเพลงนอน ให้ ประธำนในพิธี
ยืนตรงจนสิ ้นเสียงเพลงนอน
๖.๔.๑.๒ (๓) หยิบดอกไม้ จนั ทน์ แล้ วจุดไฟด้ วยไม้ ขีดซึง่ มีอยู่
ในหีบเพลิงพระรำชทำนนัน้ นำมำจุดดอกไม้ จนั ทน์ แล้ ววำงใต้ หีบศพ ถ้ ำมีกำรจัดกองทหำรเกียรติยศเป็ นเกียรติ
แก่ศพ และพลแตรเดี่ยวเป่ ำเพลงคำนับ ให้ ประธำนในพิธี ยืนตรงจนสิ ้นเสียงเพลงคำนับ แล้ วหันหน้ ำไปทำงทิศ
ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั ประทับอยู่ ถวำยควำมเคำรพ (คำนับ) อีก ๑ ครัง้ เป็ นอันเสร็จพิธีพระรำชทำน
เพลิงศพ
๖.๔.๑.๒ (๔) รับดอกไม้ จนั ทน์ในส่วนของตน จำกเจ้ ำหน้ ำที่
วำงใต้ หีบศพ เคำรพศพ แล้ วลงจำกเมรุ
๖.๔.๒ ผู้ร่วมพิธี …

-๖๖.๔.๒ ผู้ร่วมพิธี ปฏิบตั ิดงั นี ้
๖.๔.๒.๑ ลุกขึ ้นยืนตรง ขณะที่ประธำนในพิธี จุดไฟหลวงพระรำชทำน
เพลิงศพ หรื อขณะที่พลแตรเดี่ยวเป่ ำเพลงคำนับ จนสิ ้นเสียงเพลงคำนับ
๖.๔.๒.๒ ทยอยขึ ้นไปประชุมเพลิง หลังจำกที่ประธำนในพิธี ลงจำกเมรุ
แล้ ว
๖.๕ หลักกำรปฏิบตั ใิ นงำนพระรำชทำนเพลิงศพ
๖.๕.๑ เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่กองพระรำชพิธี เชิญเพลิงพระรำชทำน หรื อเชิญหีบเพลิง
พระรำชทำน มำถึงบริเวณพิธี ไม่ต้องบรรเลงเพลงสรรเสริ ญพระบำรมี
๖.๕.๒ เจ้ ำภำพตังแถวรั
้
บเพลิงพระรำชทำน หรื อหีบเพลิงพระรำชทำน ขณะที่
เจ้ ำหน้ ำที่เชิญมำถึงบริเวณพิธี
๖.๕.๓ ผู้ร่วมพิธี ไม่ต้องลุกขึ ้นยืนรับเพลิงพระรำชทำน ทังขณะที
้
่เจ้ ำหน้ ำที่ ฯ
เชิญมำถึงบริเวณพิธีและเชิญขึ ้นสูเ่ มรุ จะลุกขึ ้นแสดงควำมเคำรพต่อเมื่อประธำนในพิธี จุดไฟหลวงพระรำชทำน
เพลิงศพ หรื อเมื่อได้ ยินเสียงเพลงคำนับ
ข้ อ ๗ งำนพิธีเฉพำะเรื่ อง และกำรปฏิบตั ทิ วั่ ไป
๗.๑ พิธีกำรบำเพ็ญพระรำชกุศล โดยที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั เสด็จพระรำชดำเนิน
ทรงประกอบพิธีหรื อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ ำ ฯ ให้ มีผ้ แู ทนพระองค์ ซึง่ มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ผู้ที่เข้ ำเฝ้ำ ฯ ในมณฑลพิธีพงึ ประนมมือ เมื่อถึงขันตอนที
้
่สำคัญ ฯ ดังนี ้
๗.๑.๑ พระสงฆ์ถวำยศีล เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่กรมกำรศำสนำ (สังฆกำรี ) กล่ำวคำ
อำรำธนำศีล ผู้ที่เข้ ำเฝ้ำ ฯ ไม่ต้องประนมมือ เมื่อกล่ำวคำอำรำธนำศีลจบ พระสงฆ์จะถวำยศีล พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ ำอยูห่ วั หรื อผู้แทนพระองค์ และพระบรมวงศำนุวงศ์ จะทรงประนมพระหัตถ์รับศีล ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ จะต้ อง
ประนมมือด้ วย จนเสร็จกำรถวำยศีล
๗.๑.๒ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ขณะที่เจ้ ำหน้ ำที่กรมกำรศำสนำ (สังฆกำรี )
กล่ำวคำอำรำธนำพระปริตร ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ ไม่ต้องประนมมือ เมื่อกล่ำวคำอำรำธนำพระปริตรจบ พระสงฆ์จะ
เจริญพระพุทธมนต์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั หรื อผู้แทนพระองค์ และพระบรมวงศำนุวงศ์ จะทรงประนม
พระหัตถ์ เมื่อถึงบทสรรเสริ ญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ ทุกท่ำนจึงประนมมือ
เมื่อทรงลดพระหัตถ์ลง ให้ ผ้ เู ข้ ำเฝ้ำ ฯ ลดมือลงและนัง่ สำรวม (นัง่ โดยมือทังสองข้
้
ำงประสำนกันไว้ ที่หน้ ำตัก)
หลังจำกที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จ
อนึง่ กำรปฏิบตั ขิ ้ ำงต้ น หำกผู้ที่เข้ ำเฝ้ำ ฯ มีแนวทำงปฏิบตั ติ ำมลัทธิศำสนำ
ของตนเองก็ไม่ต้องประนมมือ แต่ควรนัง่ โดยอำกำรสำรวมเช่นกัน ส่วนผู้ที่เข้ ำเฝ้ำ ฯ ซึ่งเป็ นพุทธศำสนิกชน
จะประนมมือ …

-๗จะประนมมือในช่วงระยะดังกล่ำวหรื อไม่ ย่อมจะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตำมที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั
จะทรงปฏิบตั ใิ นแต่ละช่วงเวลำข้ ำงต้ นนัน้ ๆ เป็ นลำดับด้ วย
๗.๑.๓ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำ หำกในหมำยกำหนดกำรได้ กำหนดให้ มี
กำรแสดงพระธรรมเทศนำ หลังจำกที่ทรงจุด ธูป เทียน เครื่ องทรงธรรม และทรงรับศีลแล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่กรมกำร
ศำสนำจะอำรำธนำธรรม ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ ไม่ต้องประนมมือ เมื่อพระสงฆ์เริ่มแสดงพระธรรมเทศนำ ให้ สงั เกตว่ำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั หรื อผู้แทนพระองค์ และพระบรมวงศำนุวงศ์ ทรงประนมพระหัตถ์หรื อไม่
หำกทรงประนมพระหัตถ์ และทรงลดพระหัตถ์ลง ให้ ประนมมือ และลดมือลงในท่ำสำรวม
๗.๑.๔ พระสงฆ์รับพระรำชทำนฉัน ในกรณีที่มีกำรพระรำชทำนภัตตำหำรแด่
พระสงฆ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั หรื อผู้แทนพระองค์ และพระบรมวงศำนุวงศ์ ที่เป็ นฝ่ ำยหน้ ำ จะทรง
ปฏิบตั พิ ระสงฆ์ ส่วนกรณีที่จะเชิญบุคคลสำคัญหรื อข้ ำรำชกำรชันผู
้ ้ ใหญ่ ไปร่วมถวำยภัตตำหำร และปฏิบตั ิ
พระสงฆ์ เจ้ ำหน้ ำที่สำนักพระรำชวังจะเป็ นผู้เชิญเฉพำะบุคคลนัน้ ๆ ส่วนผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ อื่น ให้ ลกุ ขึ ้นยืน
ถวำยควำมเคำรพแล้ วรอจนเสด็จ ฯ กลับมำประทับพระรำชอำสน์ ถวำยควำมเคำรพอีกครัง้ แล้ วนัง่ ลง
โดยผู้ที่ได้ รับเชิญให้ ปฏิบตั พิ ระสงฆ์ จะเดินตรงไปยังพระสงฆ์รูปที่เจ้ ำหน้ ำที่จะนำไป เมื่อถึงหน้ ำพระสงฆ์
แล้ วให้ หยุดยืนตรงหันหน้ ำไปทำงพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั หรื อผู้แทนพระองค์ เมื่อประทับพระรำชอำสน์
ถวำยควำมเคำรพแล้ วถวำยภัตตำหำร เสร็จแล้ วถวำยควำมเคำรพแล้ วนัง่ หำกพระสงฆ์สนทนำด้ วย
จึงสนทนำด้ วย เมื่อพระสงฆ์รับพระรำชทำนฉันเสร็จแล้ ว พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั หรื อผู้แทนพระองค์
และพระบรมวงศำนุวงศ์ จะทรงลุกขึ ้นเพื่อเสด็จกลับไปประทับพระรำชอำสน์และพระเก้ ำอี ้ตำมเดิม ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ
จะต้ องยืนขึ ้นถวำยควำมเคำรพ และรอจนกว่ำทุกพระองค์จะประทับพระรำชอำสน์และพระเก้ ำอี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงถวำยควำมเคำรพอีกครัง้ และนัง่ ลงได้ ส่วนผู้ปฏิบตั พิ ระสงฆ์ เมื่อทรงลุกขึ ้น ให้ ลกุ ขึ ้นยืนตรงถวำยควำม
เคำรพ เมื่อเสด็จ ฯ ผ่ำนให้ ถวำยควำมเคำรพ และรอจนกระทัง่ ประทับพระรำชอำสน์และพระเก้ ำอี ้ จำกนัน้
ถวำยควำมเคำรพ แล้ วกลับไปนัง่ ประจำที่นงั่ เฝ้ำ ฯ ก่อนนัง่ ให้ ถวำยควำมเคำรพอีกครัง้ จึงนัง่ ลงได้
๗.๑.๕ พระสงฆ์สดับปกรณ์ (บังสุกลุ ) พิธีสงฆ์ดงั กล่ำว จะจัดให้ มีในพระรำชพิธี
พระบรมศพหรื อทรงบำเพ็ญพระรำชกุศลทักษิณำนุประทำนถวำยพระบรมอัฐิ โดยปกติหมำยกำหนดกำร
จะกำหนดไว้ วำ่ ทรงทอดผ้ ำไตรหรื อทรงทอดผ้ ำคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์ (บังสุกลุ ) หมำยถึง พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ ำอยูห่ วั จะเสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้ ำถวำยแด่พระสงฆ์ จำกนันพระสงฆ์
้
จะสดับปกรณ์ผ้ำที่ทรงทอดถวำย
ดังกล่ำว ในกรณีนี ้ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ ไม่ต้องมีสว่ นร่วมในกำรปฏิบตั แิ ต่อย่ำงใด เพียงแต่เมื่อทรงลุกขึ ้นให้ ผ้ เู ข้ ำเฝ้ำ ฯ
ลุกขึ ้นถวำยควำมเคำรพ และเมื่อเสด็จ ฯ ผ่ำนให้ ถวำยควำมเคำรพทุกครัง้ ระหว่ำงที่ทรงทอดผ้ ำ ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ
จะต้ องยืนด้ วยควำมสำรวมและหันหน้ ำไปยังที่ทรงยืน และรอจนกว่ำจะทรงทอดผ้ ำเสร็ จและเสด็จ ฯ กลับไป
ประทับพระรำชอำสน์ จึงถวำยควำมเคำรพและนัง่ ลงได้ หำกมีพระสงฆ์หลำยชุดผลัดเปลี่ยนกันขึ ้นสดับปกรณ์
ก็จะทรง …

-๘ก็จะทรงทอดผ้ ำจนครบ ซึง่ ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ จะต้ องถวำยควำมเคำรพทุกครัง้ ที่ทรงลุกขึ ้นจำกที่ประทับ และเสด็จผ่ำน
ทังนี
้ ้ กรณีทรงถวำยจตุปัจจัยไทยธรรมบูชำกัณฑ์เทศน์ ทรงถวำยสัญญำบัตร พัดยศ และผ้ ำไตร ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ
จะปฏิบตั ิตนเช่นเดียวกัน คือขณะทรงถวำยทุกท่ำนต้ องยืนตรงรอจนกว่ำจะเสร็จ ในกรณีที่มีกำรบำเพ็ญ
พระรำชกุศลทอดผ้ ำ สดับปกรณ์หลำย ๆ เที่ยว พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ ำ ฯ
ให้ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้ ำไตร ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ ไม่ต้องลุกขึ ้นยืน
แต่นงั่ ในท่ำสำรวม
๗.๑.๖ พระสงฆ์ถวำยอนุโมทนำ ถวำยอดิเรก และถวำยพระพรลำ หลังจำก
ทรงถวำยจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงถวำยเครื่ องไทยธรรมบูชำกัณฑ์เทศน์ หรื อทรงทอดผ้ ำและพระสงฆ์สดับปกรณ์
แล้ ว (แล้ วแต่กรณี) พระสงฆ์จะถวำยอนุโมทนำ หรื อที่เรี ยกว่ำ พิธีกรวดน ้ำ (เริ่มตังแต่
้ ยะถำ วำริวะหำ ปูรำ …)
พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั หรื อผู้แทนพระองค์ ทรงหลัง่ ทักษิโณทก (กรวดน ้ำ) ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ ประนมมือไหว้
เมื่อทรงหลัง่ ทักษิโณทกเสร็จ หำกทรงประนมพระหัตถ์ ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ จะต้ องคงประนมมือไว้ เมื่อทรงลดพระหัตถ์ลง
ให้ ผ้ เู ข้ ำเฝ้ำ ฯ ลดมือลง แต่หำกว่ำหลังจำกทรงหลัง่ ทักษิโณทกแล้ ว ไม่ทรงประนมพระหัตถ์ ให้ ผ้ เู ข้ ำเฝ้ำ ฯ
ลดมือลงได้
เมื่อพระสงฆ์ถวำยอนุโมทนำจบ ประธำนสงฆ์จะถวำยอดิเรกและถวำย
พระพรลำ (เริ่มตังแต่
้ อะติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ…) พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั จะทรงประนมพระหัตถ์
ในขณะประธำนสงฆ์ถวำยอดิเรก ผู้เข้ ำเฝ้ำ ฯ ไม่ต้องประนมมือ ทังนี
้ ้ เนื่องจำกเป็ นกำรถวำยพระพรแด่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั เป็ นกำรเฉพำะ ซึง่ รวมถึงขณะที่มีกำรถวำยพระพรลำด้ วย ( แต่อย่ำงไรก็ตำม ใน
บำงพระรำชพิธีอำจไม่มีกำรถวำยพระพรลำ เช่น พระรำชพิธีทรงบำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยผ้ ำพระกฐิ นตำม
พระอำรำมหลวงต่ำง ๆ หรื อที่เป็ นอุโบสถหรื อวิหำรในพระอำรำมหลวง หรื อวัด เป็ นต้ น ซึง่ พิธีสงฆ์จะสิ ้นสุดลง
เมื่อถวำยอดิเรก แล้ วเสด็จพระรำชดำเนินกลับ )
ทังนี
้ ้ มีข้อสังเกตว่ำพิธีสงฆ์ที่กำหนดไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของพระรำชพิธีตำ่ ง ๆ นัน้
ในแต่ละพระรำชพิธีอำจแตกต่ำงกันไป เช่น บำงพระรำชพิธีอำจมีกำรเจริญพระพุทธมนต์แต่ไม่มีกำร
แสดงพระธรรมเทศนำ รับพระรำชทำนฉัน หรื อสดับปกรณ์ แต่บำงพระรำชพิธีอำจมีพิธีสงฆ์บำงอย่ำง
หรื อทังหมด
้
ที่กล่ำวมำ ทังนี
้ ้ จะต้ องดูหมำยกำหนดกำรเป็ นหลัก
๗.๒ กำรปฏิบตั ทิ วั่ ไป
๗.๒.๑ กำรปฏิบตั ขิ องประธำนในพิธี ณ โต๊ ะหมูบ่ ชู ำ
๗.๒.๑.๑ กำรจุด ธูป เทียน โดยจุดเทียนเล่มซ้ ำยมือของผู้จดุ และเล่ม
ขวำมือตำมลำดับ กับจุดธูปดอกซ้ ำยมือสุดของผู้จดุ และดอกขวำมือตำมลำดับ
๗.๒.๑.๒ กำรทำควำมเคำรพธงชำติ และพระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ
หรื อพระบรมฉำยำสำทิสลักษณ์ ฯ เมื่อกรำบพระรัตนตรัยแล้ วลุกขึ ้นยืน ให้ ถอยหลัง ๑ ก้ ำว ทำกึ่งซ้ ำยหัน
แสดงควำมเคำรพ …

-๙แสดงควำมเคำรพธงชำติ แล้ วทำขวำหัน ถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ หรื อพระบรมฉำยำ
สำทิสลักษณ์ ฯ ตำมลำดับ
๗.๒.๑.๓ กำรถวำยเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ หรื อพระบรมฉำยำ
สำทิสลักษณ์ ฯ และธงชัยเฉลิมพล เมื่อกรำบพระรัตนตรัยแล้ วลุกขึ ้นยืน ให้ ถอยหลัง ๑ ก้ ำว ทำกึ่งซ้ ำยหัน
ถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ หรื อพระบรมฉำยำสำทิสลักษณ์ ฯ แล้ วทำขวำหันทำควำมเคำรพ
ธงชัยเฉลิมพล ตำมลำดับ
๗.๒.๒ งำนพิธีที่แต่งเครื่ องแบบทหำร กำหนดให้ คำดกระบี่ และมีถงุ มือ ให้ ปฏิบตั ิ
ดังนี ้
๗.๒.๒.๑ ประธำนในพิธี ให้ ถือกระบี่ด้วยมือซ้ ำย โดยจับที่ด้ำมกระบี่
ให้ นิ ้วหัวแม่มืออยูบ่ นหัวช้ ำง ส่วนนิ ้วอื่นเรี ยงชิดติดกัน จับด้ ำมกระบี่ไว้ ถุงมือวำงทำบอยูใ่ ต้ หวั แม่มือ
ปลำยถุงมือห้ อยลงมำทำบกับโกร่งกระบี่ ในขณะที่กรำบพระรัตนตรัย ให้ วำงกระบี่ไว้ ด้ำนซ้ ำยมือ โดยให้
โกร่งกระบี่อยู่ด้ำนนอก ด้ ำมกระบี่อยูแ่ นวเดียวกับหัวเข่ำ ปลำยกระบี่ชี ้ไปทำงด้ ำนหลัง วำงถุงมือบนด้ ำมกระบี่
และให้ นิ ้วถุงมืออยูท่ ำงหัวช้ ำง
๗.๒.๒.๒ ผู้เข้ ำพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี ถือกระบี่เช่นเดียวกับข้ อ ๗.๒.๒.๑
ในขณะที่ประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน และกรำบพระรัตนตรัย ให้ ปล่อยกระบี่ลงข้ ำงตัว ยกมือขึ ้นประนม
ถือถุงมืออยูใ่ นมือ โดยให้ ปลำยนิ ้วถุงมืออยู่ระหว่ำงนิ ้วหัวแม่มือกับนิ ้วชี ้มือซ้ ำย ปลำยนิ ้วถุงมือพับไปทำงซ้ ำย
และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี กรำบเสร็จ แล้ วถือกระบี่ในท่ำเดิม ยกเว้ นผู้ที่ถือสิ่งของ ให้ ยืนสำรวม
๗.๒.๓ งำนพิธีที่แต่งเครื่ องแบบทหำร ไม่คำดกระบี่ หรื องำนพิธีที่ไม่แต่ง
เครื่ องแบบทหำร ให้ ปฏิบตั ติ ำมข้ อ ๔.๑, ๔.๒ และข้ อ ๔.๓ โดยอนุโลม
๗.๒.๔ กำรแสดงควำมเคำรพธงชัยเฉลิมพล
๗.๒.๔.๑ ในกำรเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ในโอกำสที่มีกองทหำร
เกียรติยศ ซึง่ จะมีกำรเชิญธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วยทหำรทุกครัง้ ในกำรนี ้จะต้ องแสดงควำมเคำรพ
ธงชัยเฉลิมพลทุกครัง้ ที่ขบวนเชิญธงชัยเฉลิมพลผ่ำน หรื อเมื่อต้ องเดินผ่ำนแถวกองทหำรเกียรติยศ
๗.๒.๔.๒ ในพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณตนและสวนสนำมของทหำร
รักษำพระองค์ กำหนดให้ ผ้ รู ับเชิญซึง่ อยูใ่ นพิธีแสดงควำมเคำรพทุกครัง้ ที่หมูธ่ งชัยเฉลิมพลผ่ำน ยกเว้ น
ผู้รับเชิญ ซึง่ อยู่บนพลับพลำหลังพระที่นงั่ ชุมสำยในขณะที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั ประทับอยู่ด้วย
๗.๒.๕ กำรปฏิบตั ใิ นพิธีที่จดั กองทหำรเกียรติยศ
๗.๒.๕.๑ ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ทกุ ฝ่ ำยที่เป็ นผู้ปฏิบตั ใิ นพิธี ฝ่ ำยอำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรพิธี ผู้ประสำนงำนที่อยูใ่ นบริเวณพิธี ตลอดจนแถวข้ ำรำชกำรในพิธีที่อยูใ่ นบริเวณพิธี
แสดงควำมเคำรพ …

- ๑๐ แสดงควำมเคำรพทุกครัง้ เมื่อผู้บงั คับกองทหำรเกียรติยศบอกแสดงควำมเคำรพ โดยปฏิบตั ติ ำมข้ อบังคับทหำร
ว่ำด้ วยกำรเคำรพ และเลิกปฏิบตั เิ มื่อผู้บงั คับกองทหำรเกียรติยศบอก เรี ยบ-อำวุธ
๗.๒.๕.๒ ให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมพิธี หรื อแขกที่เชิญมำร่วมพิธี หรื อผู้ที่อยูใ่ นเต็นท์พิธี
แสดงควำมเคำรพเมื่อกองทหำรเกียรติยศบรรเลงเพลงเคำรพ และเลิกกำรเคำรพเมื่อสิ ้นเสียงเพลงเคำรพ
๗.๒.๕.๓ ในกรณีที่มีกำรจัดกองทหำรเกียรติยศ ซึง่ มีกำรเชิญธงชัย
เฉลิมพลประจำหน่วยทหำรด้ วย ในกำรนี ้ เจ้ ำหน้ ำที่ทกุ ฝ่ ำยและผู้เข้ ำร่วมพิธี ตำมข้ อ ๗.๒.๕.๑ และ ๗.๒.๕.๒
จะต้ องแสดงควำมเคำรพธงชัยเฉลิมพลทุกครัง้ ที่ขบวนธงชัยเฉลิมพลผ่ำน หรื อเมื่อต้ องเดินผ่ำนกองทหำร
เกียรติยศ
๗.๒.๖ กำรกรำบ ณ ที่บชู ำ หรื อกรำบพระสงฆ์ ให้ กรำบ ๓ ครัง้ กรำบด้ วยควำม
ตังใจ
้ และศรัทธำ โดยแบมือ
๗.๒.๗ กำรประนมมือ ผู้เข้ ำพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี พึงประนมมือ เมื่อ
๗.๒.๗.๑ ประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน บูชำพระรัตนตรัย กรำบพระรัตนตรัย
และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี กรำบเสร็จ และพึงประนมมือเมื่อประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย เมื่อเสร็จพิธี
และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี กรำบเสร็จ
๗.๒.๗.๒ กำรรับศีล ประนมมือเมื่อผู้อำนวยกำรพิธีอำรำธนำศีล
“มะยัง ภันเต…” ตลอดไปจนพระสงฆ์ให้ ศีลจบ จึงลดมือลง
๗.๒.๗.๓ กำรฟั งพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประนมมือเมื่อผู้อำนวยกำร
พิธีอำรำธนำพระปริ ตร “วิปัตติปะฏิพำหำยะ…” ตลอดไปจนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ จึงลดมือลง
๗.๒.๗.๔ กำรฟั งพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำ ประนมมือเมื่อ
ผู้อำนวยกำรพิธีอำรำธนำธรรม “พรหมำ จะ โลกำ…” ตลอดไปจนกว่ำพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำจบ จึงลด
มือลง
แต่มีข้อยกเว้ นที่ควรปฏิบตั ไิ ด้ คือ ประนมมือเมื่อผู้อำนวยกำรพิธีอำรำธนำธรรม และเมื่อพระสงฆ์แสดงพระธรรม
เทศนำได้ กล่ำวบทนะโม ฯ ๓ ครัง้ ยกคำบำลีพทุ ธศำสนสุภำษิต ขึ ้นเป็ นอุเทศ หรื อนิเขปบท และเริ่มแสดงธรรม
เป็ นภำษำไทย จึงลดมือลง นัง่ ฟั งด้ วยอำกำรสงบ สำรวม เมื่อพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำจบ จึงยกมือขึ ้น
จบ ๑ ครัง้ เป็ นกำรแสดงสำธุกำร และรับฟั งพระสงฆ์ให้ พร
๗.๒.๗.๕ กรณีพดู และสนทนำกับพระเถระผู้ใหญ่ ตำมประเพณี
ของชำวพุทธ ผู้เป็ นคฤหัสถ์ต้องประนมมือทุกครัง้
๗.๒.๗.๖ กรณีเข้ ำเฝ้ำสมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริ ณำยก
ขณะกรำบทูล รับประทำนพร หรื อรับประทำนประพรมน ้ำพระพุทธมนต์ ให้ ประนมมือทุกครัง้
๗.๒.๗.๗ กำรปฏิบตั เิ มื่อพระสงฆ์อนุโมทนำ
๗.๒.๗.๗ (๑) ประธำนในพิธี …

- ๑๑ ๗.๒.๗.๗ (๑) ประธำนในพิธี หรื อเจ้ ำภำพกรวดน ้ำ เมื่อ
ประธำนสงฆ์อนุโมทนำ ว่ำ “ยะถำ วำริวะหำ…” เมื่อประธำนสงฆ์อนุโมทนำถึง “มะณิ โชติระโส ยะถำ”
ให้ เทน ้ำให้ หมด แล้ วประนมมือรับพรจำกพระสงฆ์ตอ่ ไปจนจบ แล้ วกรำบพระรัตนตรัย ๓ ครัง้
๗.๒.๗.๗ (๒) ผู้เข้ ำร่วมพิธีประนมมือตังแต่
้ ประธำนสงฆ์
อนุโมทนำ จนประธำนในพิธี หรื อเจ้ ำภำพกรำบเสร็จ จึงลดมือลง
ข้ อ ๘ กำรปฏิบตั ขิ องประธำนในพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี ในโอกำสต่ำง ๆ
๘.๑ ประธำนในพิธี
๘.๑.๑ เมื่อเดินทำงถึงบริเวณพิธี หรื อสถำนที่จดั งำน หยุดรับกำรเคำรพ
ณ จุดที่กำหนด หรื อขึ ้นยืนบนแท่นรับกำรเคำรพ และมีกำรบรรเลงเพลงเคำรพ ให้ ประธำนในพิธี
รับกำรเคำรพจนกว่ำจะสิ ้นเสียงเพลงเคำรพ ประธำนในพิธีปฏิบตั กิ ิจตำมกำหนดกำร และเดินทำงกลับ
๘.๑.๒ ในกรณีเป็ นประธำนในพิธีเปิ ด-ปิ ดงำน เปิ ด-ปิ ดกำรศึกษำ เปิ ด-ปิ ดกำร
อบรม ฯลฯ
๘.๑.๒.๑ เมื่อเดินทำงถึงบริ เวณพิธี หยุดยืน ณ จุดที่กำหนด หรื อขึ ้นยืน
บนแท่นรับกำรเคำรพ และรับกำรเคำรพ เมื่อผู้อำนวยกำรพิธีบอกแสดงควำมเคำรพ ไม่บรรเลงเพลงเคำรพใด ๆ
๘.๑.๒.๒ ประธำนในพิธีปฏิบตั กิ ิจตำมกำหนดกำร ในกรณีประธำนในพิธี
กล่ำวเปิ ด-ปิ ดงำน เปิ ด-ปิ ดกำรศึกษำ เปิ ด-ปิ ดกำรอบรม และมีกำรบรรเลงเพลงเคำรพ ให้ แสดงควำมเคำรพ
จนกว่ำจะสิ ้นเสียงเพลงเคำรพ
๘.๑.๒.๓ ประธำนในพิธี เดินทำงกลับ ดุริยำงค์ไม่บรรเลงเพลงเคำรพใด ๆ
เพียงแต่ผ้ อู ำนวยกำรพิธีบอกแสดงควำมเคำรพ
๘.๒ ผู้เข้ ำร่วมพิธี
๘.๒.๑ เมื่อประธำนในพิธีเดินทำงมำถึงบริเวณพิธี หรื อสถำนที่จดั งำน และมีกำร
บรรเลงเพลงเคำรพ ให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมพิธีแสดงควำมเคำรพจนกว่ำจะสิ ้นเสียงเพลงเคำรพ และแสดงควำมเคำรพ
ประธำนในพิธี เมื่อเดินทำงกลับ
๘.๒.๒ ในกรณีที่เป็ นประธำนในพิธีเปิ ด-ปิ ดงำน เปิ ด-ปิ ดกำรศึกษำ เปิ ด-ปิ ดกำร
อบรม ฯลฯ
๘.๒.๒.๑ ให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมพิธีแสดงควำมเคำรพ เมื่อผู้อำนวยกำรพิธี
บอกแสดงควำมเคำรพ
๘.๒.๒.๒ ให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมพิธีแสดงควำมเคำรพ หลังจำกประธำนในพิธี
กล่ำวให้ โอวำท กล่ำวเปิ ด-ปิ ดงำน เปิ ด-ปิ ดกำรศึกษำ เปิ ด-ปิ ดกำรอบรม ฯลฯ และมีกำรบรรเลงเพลงเคำรพ
จนกว่ำจะสิ ้นเสียงเพลงเคำรพ
๘.๒.๒.๓ ให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมพิธี …

- ๑๒ ๘.๒.๒.๓ ให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมพิธีแสดงควำมเคำรพประธำนในพิธี
เมื่อผู้อำนวยกำรพิธีบอกแสดงควำมเคำรพ ขณะประธำนในพิธีเดินทำงกลับ
ข้ อ ๙ กำรตังโต๊
้ ะหมู่บชู ำ พึงปฏิบตั ิดงั นี ้
๙.๑ ให้ ตงโต๊
ั ้ ะหมู่บชู ำ มีพระพุทธรูป ธงชำติ และพระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ หรื อพระบรม
ฉำยำสำทิสลักษณ์ ฯ ในพิธีกำรที่เกี่ยวข้ องกับสถำบันหลักของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ หรื อพิธีกำรที่
เกี่ยวข้ องกับขวัญ กำลังใจของบุคคลภำยในหน่วย เช่น งำนพิธีตำ่ ง ๆ ของโรงเรี ยนหรื อสถำบัน งำนเปิ ด
ประชุมสัมมนำ งำนมอบปริ ญญำบัตร ประกำศนียบัตร หรื อวุฒิบตั รต่ำง ๆ ดังนี ้
๙.๑.๑ พิธีประดับเครื่ องหมำยยศ
๙.๑.๒ พิธีมอบเครื่ องรำชอิสริยำภรณ์
๙.๑.๓ พิธีเกษี ยณอำยุรำชกำร
๙.๑.๔ พิธีเปิ ดกำรศึกษำอบรม
๙.๑.๕ พิธีปิดกำรศึกษำอบรม
๙.๑.๖ พิธีประดับเครื่ องหมำยควำมสำมำรถ
๙.๑.๗ พิธีมอบทุนกำรศึกษำ
๙.๑.๘ พิธีรับ-ส่งหน้ ำที่ผ้ บู งั คับบัญชำ เฉพำะที่จดั ขึ ้นในอำคำร
๙.๒ ให้ ตงโต๊
ั ้ ะหมูบ่ ชู ำ มีพระพุทธรูป พระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ หรื อพระบรมฉำยำ
สำทิสลักษณ์ ฯ และธงชัยเฉลิมพล ในพิธีทำงกำรทหำร ตำมแบบธรรมเนียมทหำรที่กำหนดไว้
๙.๓ ให้ ตงโต๊
ั ้ ะหมูบ่ ชู ำมีพระพุทธรูป ในพิธีที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั
เสด็จพระรำชดำเนินเป็ นองค์ประธำน หรื อโปรดเกล้ ำ ฯ ให้ ผ้ แู ทนพระองค์มำในงำน เช่น พิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร พิธีเปิ ดพระบรมรำชำนุสำวรี ย์ เป็ นต้ น พิธีที่เนื่องด้ วยวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ เช่น
พิธีมำฆมูชำ พิธีวิสำขบูชำ พิธีอำสำฬหบูชำ และพิธีที่มีจดุ มุง่ หมำยเพื่อเป็ นสิริมงคล เช่น พิธีวำงศิลำฤกษ์
พิธีเปิ ดอำคำรสถำนที่ งำนมงคลสมรส งำนทำบุญอำยุ งำนขึ ้นบ้ ำนใหม่ ดังนี ้
๙.๓.๑ พิธีทำบุญวันที่ระลึกกองทัพอำกำศ
๙.๓.๒ พิธีพทุ ธบูชำในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
๙.๓.๓ พิธีถวำยผ้ ำพระกฐิ นพระรำชทำน
๙.๓.๔ พิธีถวำยผ้ ำกฐิ นสำมัคคี
๙.๓.๕ พิธีถวำยผ้ ำป่ ำสำมัคคี
๙.๓.๖ พิธีทำบุญวันสถำปนำหน่วย
๙.๓.๗ พิธีทำบุญ …

- ๑๓ ๙.๓.๗ พิธีทำบุญวันสงกรำนต์
๙.๓.๘ พิธีทำบุญฉลองพระรำชภัฏ
๙.๓.๙ พิธีฟังพระธรรมเทศนำ
๙.๓.๑๐ พิธีฟังธรรมบรรยำย
๙.๓.๑๑ พิธีถวำยสังฆทำน
๙.๓.๑๒ พิธียกป้ำยอำคำร
๙.๓.๑๓ พิธีเปิ ดป้ำยอำคำรสถำนที่
๙.๓.๑๔ พิธีขอขมำลำอุปสมบท
๙.๓.๑๕ พิธีเทศน์สอนนำค
๙.๓.๑๖ พิธีบรรจุเครื่ องบิน / รถรบเข้ ำประจำกำร
๙.๓.๑๗ พิธีบำเพ็ญกุศลศพ
๙.๔ ไม่ต้องตังโต๊
้ ะหมูบ่ ชู ำ ได้ แก่ งำนประชุมนำนำชำติ งำนที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำ
งำนประชุมคณะกรรมกำรหรื อคณะอนุกรรมกำรตำมปกติ
ข้ อ ๑๐ งำนพิธีที่ทำงรำชกำรกำหนดขึ ้นตำมประเพณีนิยม ซึง่ มีรำยละเอียดปลีกย่อย
นอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ ในระเบียบนี ้ ให้ สว่ นรำชกำรนัน้ ๆ กำหนดรำยละเอียดได้ ตำมควำมเหมำะสม
ข้ อ ๑๑ กรณีที่ข้ำรำชกำรในสังกัดกองทัพอำกำศ ไปร่วมงำนพิธีกบั ส่วนรำชกำรอื่น ๆ
ของกระทรวงกลำโหม ให้ ถือปฏิบตั ิตำมที่สว่ นรำชกำรนัน้ ๆ กำหนด
ข้ อ ๑๒ ให้ เจ้ ำกรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ กองบัญชำกำรฝึ กศึกษำทหำรอำกำศ รักษำกำร
ให้ เป็ นไปตำมระเบียบนี ้
ประกำศ ณ วันที่ ๑๓ มีนำคม พ.ศ.๒๕๔๕
(ลงชื่อ) พลอำกำศเอก ปอง มณีศลิ ป์
(ปอง มณีศลิ ป์)
ผู้บญ
ั ชำกำรทหำรอำกำศ

ผนวก ก
ประกอบระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้ วยกำรปฏิบตั ใิ นงำนพิธี พ.ศ.๒๕๔๕
----------------------ลำดับขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิอื่น ๆ ในงำนพิธีที่ไม่มีพิธีสงฆ์
๑. ประดับเครื่ องหมำยยศ รำยละเอียดตำมผนวก ก - ๑
๒. พิธีเปิ ดกำรศึกษำอบรม รำยละเอียดตำมผนวก ก - ๒
----------------------

เวลำ……….

-

ผนวก ก - ๑
กำหนดกำร
พิธีประดับเครื่ องหมำยยศ
ณ………………………..
วันที่………เดือน…………..พ.ศ…………
--------------------------ผู้เข้ ำรับกำรประดับเครื่ องหมำยยศ และผู้เข้ ำร่วมพิธี พร้ อมที่สถำนที่ประกอบพิธี
ประธำนในพิธีมำถึงสถำนที่ประกอบพิธี
ผู้อำนวยกำรพิธี บอกแสดงควำมเคำรพ
ประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน บูชำและกรำบพระรัตนตรัย แสดงควำมเคำรพธงชำติ
ถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ แล้ วยืน ณ จุดที่กำหนด
ผู้เข้ ำพิธีและผู้เข้ ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน และลดมือลงเมื่อ
ประธำนในพิธีกรำบเสร็จ
ผู้อำนวยกำรพิธี อ่ำนคำสัง่ แต่งตังยศ
้ และเรี ยนเชิญประธำนในพิธี ประดับ
เครื่ องหมำยยศ
ผู้เข้ ำพิธี เข้ ำรับกำรประดับเครื่ องหมำยยศตำมลำดับ
ประธำนในพิธี ประดับเครื่ องหมำยยศและให้ โอวำท จบแล้ ว
เจ้ ำหน้ ำที่เปิ ดเพลงมหำฤกษ์
ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย แสดงควำมเคำรพธงชำติ และถวำยควำมเคำรพ
พระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ
ผู้เข้ ำพิธีและผู้เข้ ำร่วมพิธีประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลง
เมื่อประธำนในพิธีกรำบเสร็จ
ผู้อำนวยกำรพิธี บอกแสดงควำมเคำรพ
ประธำนในพิธี เชิญผู้เข้ ำร่วมพิธีแสดงควำมยินดีตอ่ ผู้ที่ได้ รับกำรประดับเครื่ องหมำยยศ
เสร็จพิธี

(พิธีมอบเครื่ องรำชอิสริยำภรณ์ พิธีเกษียณอำยุรำชกำร พิธีประดับเครื่ องหมำยควำมสำมำรถ และพิธีมอบ
ทุนกำรศึกษำ มีขนตอนเช่
ั้
นเดียวกับพิธีประดับเครื่ องหมำยยศ)

ผนวก ก – ๒
กำหนดกำร
พิธีเปิ ดกำรศึกษำอบรม
ณ………………………..
วันที่………..เดือน…………พ.ศ…………
-----------------------เวลำ……….. - ผู้เข้ ำรับกำรศึกษำอบรม และผู้เข้ ำร่วมพิธี พร้ อมที่สถำนที่ประกอบพิธี
- ประธำนในพิธีมำถึงสถำนที่ประกอบพิธี
- ผู้อำนวยกำรพิธี บอกแสดงควำมเคำรพ
- ประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน บูชำและกรำบพระรัตนตรัย ทำควำมเคำรพธงชำติ
ถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์ ฯ แล้ วมำยืน ณ ที่ที่กำหนด
- ผู้เข้ ำพิธีและผู้เข้ ำร่วมพิธีประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน และลดมือลงเมื่อ
ประธำนในพิธีกรำบเสร็จ
- ผู้เข้ ำรับกำรศึกษำอบรม และผู้เข้ ำร่วมพิธีนงั่ ลง
- ผู้รับผิดชอบกำรศึกษำอบรม กล่ำวรำยงำน
- ประธำนในพิธี กล่ำวเปิ ดกำรศึกษำอบรม จบแล้ ว
- เจ้ ำหน้ ำที่เปิ ดเพลงมหำฤกษ์
- ผู้เข้ ำรับกำรศึกษำอบรมและผู้เข้ ำร่วมพิธี ยืนตรง
- ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย แสดงควำมเคำรพธงชำติ และถวำยควำมเคำรพพระบรม
ฉำยำลักษณ์ ฯ
- ผู้เข้ ำพิธีและผู้เข้ ำร่วมพิธีประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลง
เมื่อประธำนในพิธีกรำบเสร็จ
- ผู้เข้ ำรับกำรศึกษำอบรมและผู้เข้ ำร่วมพิธียืนตรงด้ วยอำกำรสำรวม จนกว่ำประธำนในพิธี
จะออกจำกสถำนที่ประกอบพิธี
- เสร็จพิธี
(พิธีปิดกำรศึกษำอบรม พิธีเปิ ด-ปิ ดกำรประชุม มีขนตอนเหมื
ั้
อนพิธีเปิ ดกำรศึกษำอบรมทุกประกำร แต่พิธีปิด
กำรศึกษำอบรมมีแจกวุฒิบตั ร แล้ วให้ โอวำท แล้ วกล่ำวปิ ดกำรศึกษำอบรม นอกนันเช่
้ นเดียวกัน)

ผนวก ข
ประกอบระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้ วยกำรปฏิบตั ใิ นพิธี พ.ศ.๒๕๔๕
----------------------ลำดับขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิอื่น ๆ ในงำนพิธีที่มีพิธีสงฆ์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พิธีทำบุญวันที่ระลึกกองทัพอำกำศ
พิธีทำบุญวันสงกรำนต์
พิธีเปิ ดป้ำยอำคำรสถำนที่
พิธีถวำยสังฆทำน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

รำยละเอียดตำมผนวก ข – ๑
รำยละเอียดตำมผนวก ข – ๒
รำยละเอียดตำมผนวก ข – ๓
รำยละเอียดตำมผนวก ข – ๔
รำยละเอียดตำมผนวก ข – ๕

----------------------

เวลำ……..

-

ผนวก ข – ๑
กำหนดกำร
พิธีทำบุญวันที่ระลึกกองทัพอำกำศ
ณ ………………………..
วัน…….ที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕…….
----------------------ผู้เข้ ำร่วมพิธี พร้ อม ณ ห้ องรับรองกองทัพอำกำศ
ประธำนในพิธี (ผู้บญ
ั ชำกำรทหำรอำกำศหรื อผู้แทน) มำถึงบริเวณพิธี จุดธูป เทียน บูชำ
และกรำบพระรัตนตรัย
ผู้เข้ ำร่วมพิธีประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี
กรำบเสร็จ
ประธำนในพิธีกลับมำนัง่ ณ ที่รับรอง
อนุศำสนำจำรย์ อำรำธนำศีล (ผู้เข้ ำร่วมพิธีประนมมือ)
ประธำนสงฆ์ให้ ศีล
อนุศำสนำจำรย์ อำรำธนำพระปริตร
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ ว
อนุศำสนำจำรย์ลำดภูษำโยง
ประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน ที่เครื่ องทองน้ อยโต๊ ะหมูบ่ ชู ำพระบิดำกองทัพอำกำศ และกรำบ
สักกำระ (กรำบไม่แบมือ)
ประธำนในพิธี นำยทหำรผู้ใหญ่ และแขกรับเชิญ ทอดผ้ ำบังสุกลุ
พระสงฆ์พิจำรณำผ้ ำบังสุกลุ (ผู้เข้ ำร่วมพิธีประนมมือ)
อนุศำสนำจำรย์เก็บภูษำโยง
เจ้ ำหน้ ำที่เทียบเครื่ องไทยธรรม
ประธำนในพิธี ถวำยเครื่ องไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนำ
ประธำนในพิธี กรวดน ้ำ รับพร
เจ้ ำหน้ ำที่เก็บเครื่ องไทยธรรม
ประธำนสงฆ์ ประพรมน ้ำพระพุทธมนต์แก่ประธำนในพิธีและผู้เข้ ำร่วมพิธี
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคำถำ
ประธำนสงฆ์กลับมำนัง่ บนอำสน์สงฆ์
ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย และกรำบพระสงฆ์
ผู้เข้ ำร่วมพิธีประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธีกรำบเสร็จ
เสร็จพิธี

-๒(พิธีทำบุญวันสถำปนำหน่วยต่ำง ๆ ในกองทัพอำกำศ มีกำหนดกำรเช่นเดียวกันกับ พิธีวนั ที่ระลึก
กองทัพอำกำศ)

เวลำ……..

-

ผนวก ข – ๒
กำหนดกำร
พิธีทำบุญวันสงกรำนต์
ณ………………….
วัน………..ที่…….เดือน………..พ.ศ……….
--------------------ข้ ำรำชกำร ลูกจ้ ำง ครอบครัว พร้ อม ณ มณฑลพิธี
พระสงฆ์พร้ อมบนอำสน์สงฆ์
ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี จุดธูป เทียนบูชำและกรำบพระรัตนตรัย แล้ วนัง่
ณ ที่ที่รับรอง
ผู้เข้ ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี
กรำบเสร็จ
อนุศำสนำจำรย์ อำรำธนำศีล
ประธำนสงฆ์ ให้ ศีล
อนุศำสนำจำรย์ อำรำธนำพระปริตร
พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ ว
อนุศำสนำจำรย์ ลำดภูษำโยง
ประธำนในพิธี ทอดผ้ ำบังสุกลุ
พระสงฆ์ พิจำรณำผ้ ำบังสุกลุ
ประธำนในพิธี ถวำยเครื่ องไทยธรรม
พระสงฆ์ อนุโมทนำ
ประธำนในพิธี กรวดน ้ำ รับพร
พระสงฆ์ ประพรมน ้ำพระพุทธมนต์
ประธำนในพิธีกรำบพระรัตนตรัย และกรำบพระสงฆ์
พระสงฆ์เดินทำงกลับ
ประธำนในพิธี สรงน ้ำพระพุทธรูป และปล่อยนก ปล่อยปลำ
ผู้เข้ ำร่วมพิธี สรงน ้ำพระพุทธรูป รดน ้ำดำหัวผู้ใหญ่และเล่นน ้ำสงกรำนต์ตำมประเพณี
เสร็จพิธี

เวลำ……..

ผนวก ข – ๓
กำหนดกำร
พิธีเปิ ดป้ำยอำคำรสถำนที่
ณ………………….
วัน………..ที่…….เดือน………..พ.ศ……….
--------------------- ผู้เข้ ำร่วมพิธีพร้ อม ณ สถำนที่ประกอบพิธี
- พระสงฆ์พร้ อมบนอำสน์สงฆ์
- ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี จุดธูป เทียนบูชำและกรำบพระรัตนตรัย
- ผู้เข้ ำร่วมพิธี ประนมมือขึ ้นขณะประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี
กรำบเสร็จ
- อนุศำสนำจำรย์ อำรำธนำศีล
- ประธำนสงฆ์ ให้ ศีล
- ผู้อำนวยกำรพิธี กล่ำวรำยงำนและเชิญประธำนในพิธีเปิ ดป้ำย
- ประธำนในพิธีเปิ ดแพรคลุมป้ำย
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคำถำ
- ดุริยำงค์ บรรเลงเพลงมหำฤกษ์
- พระสงฆ์ ประพรมน ้ำพระพุทธมนต์ และเจิมป้ำย
- ประธำนในพิธี ถวำยเครื่ องไทยธรรม
- พระสงฆ์ อนุโมทนำ
- ประธำนในพิธี กรวดน ้ำ รับพร
- พระสงฆ์ ประพรมน ้ำพระพุทธมนต์
- ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย และกรำบพระสงฆ์
- ผู้เข้ ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี
กรำบเสร็ จ
- เสร็จพิธี

เวลำ……..

ผนวก ข – ๔
กำหนดกำร
พิธีถวำยสังฆทำน
ณ………………….
วัน………..ที่…….เดือน………..พ.ศ……….
--------------------- ผู้เข้ ำร่วมพิธีพร้ อม ณ สถำนที่ประกอบพิธี
- พระสงฆ์พร้ อมบนอำสน์สงฆ์
- ประธำนในพิธี จุดธูป เทียนบูชำและกรำบพระรัตนตรัย
- ผู้เข้ ำร่วมพิธี ประนมมือขึ ้นขณะประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี
กรำบเสร็จ
- อนุศำสนำจำรย์ อำรำธนำศีล
- ประธำนสงฆ์ ให้ ศีล
- อนุศำสนำจำรย์ กล่ำวนำถวำยสังฆทำน
- ประธำนในพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธีถวำยเครื่ องสังฆทำนแด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์ อนุโมทนำ
- ประธำนในพิธี กรวดน ้ำ รับพร
- ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย และกรำบพระสงฆ์
- ผู้เข้ ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี
กรำบเสร็ จ
- เสร็จพิธี

เวลำ……..

ผนวก ข – ๕
กำหนดกำร
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
ณ………………….
วัน………..ที่…….เดือน………..พ.ศ……….
--------------------- ผู้เข้ ำร่วมพิธีพร้ อมที่ศำลำสวดพระอภิธรรม
- พระสงฆ์พร้ อมบนอำสน์สงฆ์
- ประธำนในพิธี มำถึง จุดธูป เทียนบูชำและกรำบพระรัตนตรัย จุดธูป เทียนที่โต๊ ะ
ตังตู
้ ้ พระอภิธรรม ถ้ ำมีแท่นกรำบ กรำบ ๓ ครัง้ ถ้ ำไม่มีแท่นกรำบ น้ อมไหว้ ๑ ครัง้
จุดธูป เทียน เครื่ องทองน้ อยหน้ ำหีบศพหรื อโกศศพ คำนับหรื อกรำบไม่แบมือ
หรื อยืนตรงสำรวมจิต แล้ วไปนัง่ ณ ที่รับรอง
- ผู้เข้ ำร่วมพิธี ประนมมือขึ ้นขณะประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี
กรำบเสร็จ
- อนุศำสนำจำรย์ อำรำธนำศีล
- ประธำนสงฆ์ ให้ ศีล
- พระสงฆ์ สวดพระอภิธรรม จนจบ
- ประธำนในพิธี ทอดผ้ ำบังสุกลุ
- พระสงฆ์ พิจำรณำผ้ ำบังสุกลุ
- ประธำนในพิธี และเจ้ ำภำพ ถวำยเครื่ องไทยธรรม
- พระสงฆ์ อนุโมทนำ
- ประธำนในพิธี กรวดน ้ำ รับพร
- ประธำนในพิธี กรำบพระรัตนตรัย กรำบพระสงฆ์ เคำรพศพ ลำเจ้ ำภำพ
- ผู้เข้ ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี
กรำบเสร็ จ
- เสร็จพิธี

ผนวก ค
ประกอบระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้ วยกำรปฏิบตั ใิ นงำนพิธี พ.ศ.๒๕๔๕
----------------------ลำดับขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ใิ นงำนพิธีอื่น ๆ นอกเหนือจำกพิธีในผนวก ก และผนวก ข
๑. พิธีฟังพระธรรมเทศนำ
รำยละเอียดตำมผนวก ค – ๑
๒. พิธีถวำยผ้ ำพระกฐิ นพระรำชทำน
รำยละเอียดตำมผนวก ค - ๒
๓. พิธีในวันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ และวันอำสำฬหบูชำ รำยละเอียดตำมผนวก ค – ๓
๔. พิธีขอขมำก่อนอุปสมบท
รำยละเอียดตำมผนวก ค – ๔
๕. พิธีถวำยผ้ ำป่ ำสำมัคคี
รำยละเอียดตำมผนวก ค – ๕
๖. พิธีสงฆ์ในพิธีเกษียณอำยุข้ำรำชกำรชันสั
้ ญญำบัตร รำยละเอียดตำมผนวก ค – ๖
๗. พิธีเกษี ยณอำยุข้ำรำชกำรชันสั
้ ญญำบัตร
รำยละเอียดตำมผนวก ค – ๗
------------------------

เวลำ……….. -

ผนวก ค – ๑
กำหนดกำร
พิธีฟังพระธรรมเทศนำ
ณ………………………..
วัน………ที่………..เดือน………….พ.ศ………….
----------------------พระสงฆ์ ประธำนในพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธีพร้ อม ณ บริเวณสถำนที่ฟังธรรม
อนุศำสนำจำรย์ อำรำธนำพระสงฆ์ขึ ้นธรรมำสน์
ประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียนบูชำ และกรำบพระรัตนตรัย
ผู้เข้ ำร่วมพิธีลกุ ขึ ้นยืนประนมมือเมื่อประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน
อนุศำสนำจำรย์ นำกล่ำวคำบูชำ แผ่เมตตำ เชิญผู้เข้ ำร่วมพิธีนงั่ แล้ วอำรำธนำศีล
พระสงฆ์ให้ ศีล
อนุศำสนำจำรย์ อำรำธนำธรรม
พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำ จบแล้ ว
ประธำนในพิธีถวำยเครื่ องกัณฑ์
ประธำนในพิธีกรำบพระรัตนตรัย ผู้เข้ ำร่วมพิธีลกุ ขึ ้นยืนประนมมือ น้ อมไหว้ และลดมือลง
พร้ อมกัน
เสร็จพิธี

ผนวก ค – ๒
กำหนดกำร
พิธีถวำยผ้ ำพระกฐิ นพระรำชทำน
ณ………………………..
วัน………ที่………..เดือน………….พ.ศ………….
----------------------เวลำ……….. - ผู้เข้ ำร่วมพิธี พร้ อมทังภำยในและภำยนอกพระอุ
้
โบสถ
- ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณหน้ ำพระอุโบสถ
- เดินตรงไปที่โต๊ ะหมู่ ซึง่ ประดิษฐำนพระบรมฉำยำลักษณ์ ถวำยคำนับ เปิ ดกรวย
ครอบกระทงดอกไม้ บนเทียนแพออกแล้ ว ถวำยคำนับ (วงโยธวำทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบำรมี) ถวำยคำนับอีกครัง้ หนึง่
- ผู้เข้ ำร่วมพิธียืนขึ ้นขณะที่วงโยธวำทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี
- ประธำนในพิธี รับผ้ ำไตรพระกฐิ นพระรำชทำนจำกเจ้ ำหน้ ำที่ที่หน้ ำประตูพระอุโบสถ
แล้ วนำเข้ ำไปในพระอุโบสถ (ผู้เข้ ำร่วมพิธียืนขึ ้น) วำงผ้ ำไตรพระกฐิ นพระรำชทำน
บนพำนแว่นฟ้ำตรงหน้ ำพระสงฆ์รูปที่ ๒
- จุดธูป เทียนบูชำพระรัตนตรัยที่โต๊ ะหมู่บชู ำหน้ ำพระประธำนแล้ วกรำบ (ผู้เข้ ำร่วมพิธี
ประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธีกรำบเสร็ จ)
- กลับไปที่พำนแว่นฟ้ำ หยิบผ้ ำห่มพระประธำนมอบให้ ไวยำวัจกรของวัด
- ยกผ้ ำไตรพระกฐิ นพระรำชทำน อุ้มประคอง ประนมมือ หันหน้ ำไปทำงพระประธำนแล้ ว
กล่ำว นโม ๓ จบ
- หันหน้ ำไปทำงพระสงฆ์ กล่ำวคำถวำยผ้ ำพระกฐิ นพระรำชทำน
- วำงผ้ ำไตรพระกฐิ นพระรำชทำนบนพำนแว่นฟ้ำ ยกถวำยพระสงฆ์รูปที่ ๒ ถวำย
พำนเทียนปำติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปเดิม แล้ วนัง่ ณ ที่รับรอง (ผู้เข้ ำร่วมพิธีนงั่ ลง)
- พระสงฆ์ประกอบพิธีอปุ โลกนกรรม
- ประธำนในพิธีถวำยบริวำรผ้ ำพระกฐิ น
- ประธำนสงฆ์ ออกไปครองผ้ ำพระกฐิ นพระรำชทำนแล้ วกลับเข้ ำนัง่ ที่เดิม
- ผู้เข้ ำร่วมพิธี ร่วมกันถวำยเครื่ องไทยธรรม
- ประธำนในพิธี ถวำยใบปวำรณำปั จจัยบำรุงวัดแด่เจ้ ำอำวำส
- พระสงฆ์ อนุโมทนำ
- ประธำนในพิธี กรวดน ้ำ รับพร กรำบพระประธำน (ผู้เข้ ำร่วมพิธีลกุ ยืนประนมมือ)
กรำบลำเจ้ ำอำวำส
- เสร็จพิธี

เวลำ ๐๖๒๐
เวลำ ๐๖๓๐

-

ผนวก ค - ๓
กำหนดกำร
ประกอบพิธีในวันมำฆบูชำ, วันวิสำขบูชำ และวันอำสำฬหบูชำ
ณ………………………..
วัน………ที่………..เดือน………….พ.ศ………….
----------------------ผู้เข้ ำร่วมพิธี พร้ อมที่บริเวณหน้ ำพระอุโบสถ
ประธำนในพิธี (ผู้บญ
ั ชำกำรทหำรอำกำศหรื อผู้แทน) มำถึงบริเวณพิธี
ผู้ควบคุมแถว บอกแสดงควำมเคำรพ
ประธำนในพิธี จุดธูป เทียนบูชำและกรำบพระรัตนตรัย ถวำยเครื่ องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
แล้ วมำยืน ณ ที่ที่กำหนด
ผู้เข้ ำร่วมพิธี ประนมมือโดยมีเครื่ องสักกำระในมือ ตังแต่
้ ประธำนในพิธีจดุ ธูป เที ยน
อนุศำสนำจำรย์ เผดียงพระสงฆ์ให้ โอวำท
พระสงฆ์ ให้ โอวำทโดยสังเขป เมื่อจบแล้ ว ผู้เข้ ำร่วมพิธีทงหมดเปล่
ั้
งเสียง “สำธุ” พร้ อมกัน
อนุศำสนำจำรย์ นำไหว้ พระสวดมนต์ กล่ำวคำแผ่เมตตำ กล่ำวถวำยพระรำชกุศล จบแล้ ว
เรี ยนเชิญประธำนในพิธีเดินนำประทักษิณรอบพระอุโบสถ
ประธำนในพิธี ออกเดินนำขบวนประทักษิณรอบพระอุโบสถ ครบ ๓ รอบแล้ ว วำงเครื่ อง
สักกำระบนพำน แล้ วตักบำตรพระสงฆ์
เสร็จพิธี

เวลำ……….

ผนวก ค – ๔
กำหนดกำร
พิธีขอขมำก่อนอุปสมบท
ณ………………………..
วัน………ที่…...เดือน……….พ.ศ………
----------------------- ผู้เข้ ำพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี พร้ อม ณ สถำนที่ประกอบพิธี
- ประธำนในพิธี มำถึงสถำนที่ประกอบพิธี
- เจ้ ำหน้ ำที่ บอกแสดงควำมเคำรพ
- ประธำนในพิธี จุดธูป เทียนบูชำและกรำบพระรัตนตรัย
- ผู้เข้ ำพิธีและผู้เข้ ำร่วมพิธีประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียน และลดมือลงเมื่อ
ประธำนในพิธีกรำบเสร็จ
- ประธำนในพิธี นัง่ ที่เก้ ำอี ้รับรอง
- ผู้เข้ ำพิธีและผู้เข้ ำร่วมพิธีนงั่ ลง
- ผู้เข้ ำพิธี นัง่ คุกเข่ำกรำบไม่แบมือ
- หัวหน้ ำผู้เข้ ำพิธี เปิ ดกรวยครอบกระทงดอกไม้ ออกแล้ ว ยกพำนเทียนแพ สองมือเสมออก
กล่ำวนำขอขมำในนำมผู้เข้ ำพิธีทงหมด
ั้
- หัวหน้ ำผู้เข้ ำพิธี เดินเข่ำถือพำนเทียนแพ เข้ ำไปตรงหน้ ำประธำนในพิธี
มอบพำนเทียนแพให้ ประธำนในพิธี แล้ วถอยกลับมำนัง่ ที่เดิม
- ประธำนในพิธี รับพำนเทียนแพวำงไว้ บนโต๊ ะ แล้ วให้ โอวำท มอบของที่ระลึก (ถ้ ำมี)
- หัวหน้ ำผู้เข้ ำพิธี นำกรำบไม่แบมือ
- ประธำนในพิธี กรำบพระ
- ผู้เข้ ำพิธีและผู้เข้ ำร่วมพิธี ยืนขึ ้นประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลงเมื่อ
ประธำนในพิธีกรำบเสร็ จ
- เจ้ ำหน้ ำที่ บอกแสดงควำมเคำรพประธำนในพิธี
- เสร็จพิธี

ผนวก ค – ๕
กำหนดกำร
พิธีถวำยผ้ ำป่ ำสำมัคคี
ณ………………………..
วัน………ที่……เดือน……….พ.ศ………
----------------------เวลำ ………. - ผู้เข้ ำร่วมพิธี พร้ อม ณ สถำนที่ประกอบพิธี
- พระสงฆ์ พร้ อมบนอำสน์สงฆ์
- ประธำนในพิธี จุดธูป เทียนบูชำและกรำบพระรัตนตรัย
- ผู้เข้ ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีจดุ ธูป เทียนบูชำพระรัตนตรัย
- อนุศำสนำจำรย์ นำไหว้ พระ อำรำธนำศีล
- ประธำนสงฆ์ ให้ ศีล
- อนุศำสนำจำรย์ นำกล่ำวถวำยผ้ ำป่ ำสำมัคคี
- พระสงฆ์ พิจำรณำผ้ ำป่ ำ
- ประธำนในพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี ถวำยเครื่ องไทยธรรม
- พระสงฆ์ อนุโมทนำ
- ประธำนในพิธี กรวดน ้ำ รับพร กรำบพระรัตนตรัย กรำบพระสงฆ์
- ผู้เข้ ำร่วมพิธี ประนมมือขณะประธำนในพิธีกรำบ และลดมือลงเมื่อประธำนในพิธี
กรำบเสร็ จ
- เสร็จพิธี

เวลำ ๐๘๐๐
เวลำ ๐๘๑๐

-

ผนวก ค – ๖
กำหนดกำร
พิธีสงฆ์ในพิธีเกษียณอำยุข้ำรำชกำรชันสั
้ ญญำบัตร
ณ …………………………………..
-------------------พระสงฆ์, ผู้เข้ ำพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี พร้ อม ณ บริเวณพิธี
ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี แล้ วจุดธูป เทียนบูชำและกรำบพระรัตนตรัย
อนุศำสนำจำรย์ อำรำธนำศีล
ประธำนสงฆ์ให้ ศีล
อนุศำสนำจำรย์อำรำธนำพระปริตร
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ประธำนในพิธี นำยทหำรชันผู
้ ้ ใหญ่ ผู้แทนผู้ครบเกษี ยณอำยุรำชกำร ถวำยภัตตำหำร
และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์อนุโมทนำ
พระสงฆ์กลับ เป็ นเสร็จพิธีสงฆ์
ประธำนในพิธี นำยทหำรชันผู
้ ้ ใหญ่ ผู้เข้ ำพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี พักผ่อนตำมอัธยำศัย เพื่อรอ
เข้ ำร่วมประกอบพิธีเกษียณอำยุข้ำรำชกำรชันสั
้ ญญำบัตร ตำมกำหนดพิธี ในผนวก ค – ๗
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เวลำ ๐๙๓๐
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ผนวก ค – ๗
กำหนดกำร
พิธีเกษียณอำยุข้ำรำชกำรชันสั
้ ญญำบัตร
ณ ……………………………….
-------------------ผู้เข้ ำพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี พร้ อม ณ บริเวณพิธี
ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี ผู้อำนวยกำรพิธี บอกแถวแสดงควำมเคำรพ
ประธำนในพิธี จุดธูป เทียนบูชำและกรำบพระรัตนตรัย แสดงควำมเคำรพธงชำติ และถวำย
ควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั แล้ วยืนหน้ ำแถว
ผู้ครบเกษียณอำยุรำชกำร
ผู้อำนวยกำรพิธี กล่ำวรำยงำน แล้ วเรี ยนเชิญประธำนในพิธีมอบของที่ระลึก (โล่)
และหนังสือประกำศเกียรติคณ
ุ แก่ผ้ คู รบเกษี ยณอำยุรำชกำร
ประธำนในพิธีมอบของที่ระลึก (โล่) และหนังสือประกำศเกียรติคณ
ุ
ประธำนในพิธีกล่ำวคำสดุดี และสำรำณียพจน์แก่ผ้ คู รบเกษียณอำยุรำชกำร จบแล้ ว
เจ้ ำหน้ ำที่เปิ ดเพลงมหำฤกษ์
ผู้ครบเกษียณอำยุรำชกำรอำวุโสกล่ำวตอบ
ประธำนในพิธีกรำบพระพุทธรูป แสดงควำมเคำรพธงชำติ และถวำยควำมเคำรพ
พระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบำทพระเจ้ ำอยูห่ วั
ผู้อำนวยกำรพิธี เชิญผู้เข้ ำพิธี และผู้เข้ ำร่วมพิธี รับประทำนอำหำร
เสร็จพิธี

