
 
 พิธีท ำบุญขึ้นบ้ำนใหม่ 

สวัสดีทุกท่านครับ  มี ขรก.ทอ.หลายท่านท่ีเข้าโครงการบ้านหลังแรกกับรัฐบาล เมื่อได้รับการโอนบ้าน
แล้ว อยากจะท าบุญขึ้นบ้านใหม่  แต่ไม่รู้ว่าจะเตรียมการอะไรบ้าง  ขึ้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างไร  ต้องกล่าว
ค าอาราธนาอะไรบ้าง  กล่าวตอนไหน  ครับ รายการธรรมานุศาสน์ ขอน าพิธีการท าบุญขึ้นบ้านใหม่ท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้ครับ  

 
๑. กำรเตรียมกำร 

-พระพุทธรูป ๑ องค์ 
-นิมนต์พระ ๙ รูปหรือตามจ านวนท่ีต้องการ ซึ่งทั่วไปนิยมนิมนต์เป็นเลขคี่ เช่น ๓,๕,๗,๙ รูป  ต้องนิมนต์
ล่วงหน้า บอกวันเวลาและสถานท่ีท่ีจะท าบุญ แจ้งการน ารถไปรับพระในวันงาน 
-โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ(กระถางธูป ๑, เชิงเทียน ๑ คู่, แจกันดอกไม้อย่างน้อย ๑ คู่) 
-อาสนะพระสงฆ์เท่าจ านวนพระที่นิมนต์ 
-บาตรน้ ามนต์ ๑ ท่ี พร้อมเทียนน้ ามนต์ ๑ เล่ม 
-ก าหญ้าคาประพรมน้ าพระพุทธมนต์ ๑ ท่ี 
-พานด้ายสายสิญจน์ ๒ พาน (ตั้งท่ีพระสงฆ์รูปแรกและรูปสุดท้าย) 
-พร้อมด้วยด้ายสายสิญจน์ ๑ ม้วน โยงจากพระพุทธรูปมาท่ีพานพระสงฆ์รูปแรก (หรือจะวนสายสิญจน์รอบ
บ้านด้วยก็ได้) 
-กระโถน ๕ ใบ (๑ ใบต่อ ๒ รูป) 
-ส ารับพระพุทธ ๑ ส ารับ  เครื่องดื่ม ภัตตาหาร ถวายพระ 
-ท่ีกรวดน้ า ๑ ท่ี 
-ไทยธรรม และซองปัจจัย  ๙ ชุด(เท่าจ านวนพระที่นิมนต์มาหรือจะเพิ่มส าหรับพระพุทธด้วยก็จะเป็นการดี) 
-แป้งเจิมพร้อมแผ่นทองค าเปลว(จุดละประมาณ ๓-๕ แผ่น) ส าหรับเจิมบ้าน 
 

๒. กำรปฏิบัติ 
(เมื่อถึงก าหนดเวลา) 

-เจ้าภาพ -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ ๓ ครั้ง 
-ศาสนพิธีกร(เจ้าพิธี) น ากล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย 

อิมินา   สักกาเรนะ   พุทธัง  ปูเชมิ 
อิมินา  สักกาเรนะ   ธัมมัง  ปูเชมิ 
อิมินา  สักกาเรนะ   สังฆัง  ปูเชมิ 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา   พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ 
                สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   ธัมมัง นะมัสสามิ 
                สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ   สังฆัง นะมามิ 
 



-ศาสนพิธีกรกล่าวค าอาราธนาศีล และรับศีล 
ค ำอำรำธนำศีล ๕ 

มะยัง ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ 
ทุติยัมปิ    มะยัง ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ 
ตะติยัมปิ  มะยัง ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ 

-เมื่อรับศีลเสร็จแล้ว 
-ศาสนพิธีกรกล่าวค าอาราธนาพระปริตร 

ค ำอำรำธนำพระปริตร   
วิปัตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 
สัพพะทุกขะวินาสายะ  ปะริตตัง  พรูถะ  มังคะลัง 
วิปัตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 
สัพพะภะยะวินาสายะ  ปะริตตัง  พรูถะ  มังคะลัง 
วิปัตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 
สัพพะโรคะวินาสายะ  ปะริตตัง  พรูถะ  มังคะลัง 

 
-พนมมือฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ 
-เจ้าภาพจุดเทียนน้ ามนต์ (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบท “อะเสวะนา…..”ฯ แล้วฟังพระสงฆ์

เจริญพระพุทธมนต์จนจบ 
-เทียบส ารับพระพุทธและภัตตาหารท่ีจะถวายพระสงฆ์ 
-ศาสนพิธีกรน ากล่าวค าบูชาข้าวพระพุทธและค าถวายภัตตาหาร ดังนี้ 
 
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสมัพุทธสัสะ (กล่ำว ๓ จบ) 
 

ค ำบูชำข้ำวพระพุทธ 
อิมัง  สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง  สาลีนัง  โภชะนัง  สะอุทะกัง  วะรัง  พุทธัสสะ ปูเชมิ 

 
ค ำถวำยภัตตำหำร 

อิมานิ  มะยัง  ภันเต  ภัตตานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต  ภิกขุ
สังโฆ  อิมานิ ภัตตานิ  สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าท้ังหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมกับของบริวารท้ังหลายเหล่านี้ 
แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์  โปรดรับภัตตาหาร พร้อมกับบริวารท้ังหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าท้ังหลาย 
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย ตลอดกาลนานเทอญ 

 
-เจ้าภาพจบส ารับพระพุทธแล้วประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ ์
-เมื่อพระฉันเสร็จแล้วเทียบเครื่องไทยธรรมพร้อมซองปัจจัยแล้วประเคนพระสงฆ์  
-พระสงฆ์ -อนุโมทนา  
-เจ้าภาพ -กรวดน้ า รับพร 



-กราบพระรัตนตรัยกล่าวพร้อมกัน 
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา   พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ 

                สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   ธัมมัง นะมัสสามิ 
                สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ   สังฆัง นะมามิ 
 
-รับประพรมน้ าพระพุทธมนต์จากพระสงฆ ์

  -นิมนต์ประธานพระสงฆ์เจิมบ้าน 
 -ส่งพระสงฆ์กลับวัด 
 -เชิญแขกรับประทานอาหารร่วมกัน 

เสร็จพิธี 
หมายเหตุ พิธีการนี้เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งเท่านั้น  ท่านต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่น

นั้น ๆ ด้วย 
 
อ้างอิง  
-  ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ. พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙). โรงพิมพ์การศาสนา. ๒๕๔๖. 
- คู่มือปฏิบัติพิธีธรรม. กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ. ส านักพิมพ์สหธรรมิก. ๒๕๕๕. 
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