จัดทำโดย
อาจารย์ จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คานา
การถอดบทเรี ยน “คู่มือการตักบาตร” โครงการผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที่รัก เล่มนี้ จดั ทา
ขึ้น เพื่อ เป็ นแนวทางในการจัดตักบาตร ซึ่ งเป็ นอริ ยะประเพณี อนั ดี งามที่ ปฏิ บตั ิ
สื บเนื่องกันมายาวนานและยังเป็ นการสื บทอดอายุพระพุทธศาสนา อีกทั้งการตักบาตร
ยังช่วยปลูกฝังให้สังคมไทย ซึ่ งเป็ นสังคมชาวพุทธ มีเอกลักษณ์เป็ น “สังคมแห่ งการ
ให้ และการแบ่งปัน”
คณะผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้ จะช่ วยสร้ างมาตรฐานการจัดตัก
บาตร ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อยังความเลื่อมใส ศรัทธา ให้เกิดขึ้นแก่สาธุชน
อันจะมีส่วนช่วยให้พระพุทธศาสนาเจริ ญ ยัง่ ยืน สื บไปตราบนานเท่านาน
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อุปกรณ์ ที่ใช้ มีดงั นี้
ฝ่ ายสถานที่
1. เสื่ อหรื อผ้าใบสาหรับให้ผทู ้ ี่มาใส่ บาตรรองนัง่
- ถ้าเป็ นเสื่ อสั้นใช้
- ถ้าเป็ นเสื่ อยาวใช้
2. อุปกรณ์สาหรับใส่ อาหารบิณฑบาต
- ถ้าเป็ นเข่งใช้
- ถ้าเป็ นถุงกระสอบ,ถุงปุ๋ ยใช้
3.สถานที่นงั่ ประกอบพิธีสาหรับคณะสงฆ์
- ถ้าใช้เวที
- ถ้าใช้เก้าอี้ (เท่าจานวนพระที่มา)
4.โต๊ะญี่ปุ่นพร้อมผ้าปูโต๊ะ (สาหรับประธาน)
5.ที่นงั่ แขกผูม้ ีเกียรติและอาจารย์

60
20

ผืน
ผืน

10
20

ใบ
ใบ

1
5 หรื อ 9
1
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เวที
ตัว
ตัว

ฝ่ ายพิธีกรรม
1.ตะกร้าบรรจุไทยธรรมสาหรับประธาน
2.ที่กรวดน้ า
3.สมุดคากล่าวรายงาน
4.คากล่าวรายงานของตัวแทนและคากล่าวเปิ ดของประธานในพิธี
5.ขาตั้งสาหรับใส่ คากล่าวถวายสังฆทาน (เหมือนที่ใส่ โน้ตเพลง)
6.รายชื่อผูม้ าร่ วมงาน ( ทาเป็ นแผ่นป้ ายกระดาษสาหรับตั้งโต๊ะ)
- ประธานในพิธี
- รายชื่อตัวแทนกล่าวรายงาน
- รายชื่อตัวแทนกล่าวถวายสังฆทาน

1
3-5
1

ชุด
ชุด
เล่ม

1

อัน
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ฝ่ ายเครื่ องเสี ยง - โสตสื่ อ
1 เครื่ องเสี ยงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่
- ชุดเครื่ องเสี ยง – ลาโพง
1
- ขาตั้งไมค์
- ยืน ( สาหรับผูแ้ ทนกล่าวรายงานและประธานสงฆ์ )
2
- ตั้งโต๊ะ ( สาหรับพิธีกร, โพเดียมประธาน,ตัวแทนกล่าวสังฆทาน) 3
- ไมโครโฟน
3–4
2.เครื่ องเล่นซี ดี, แผ่นซี ดีเพลงบรรเลงใช้สร้างบรรยากาศ
1
3.กล้องวีดีโอหรื อกล้องถ่ายรู ป
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ชุด
ตัว
ตัว
ตัว
ชุด

กาหนดเป้าหมายและ

กาหนดรูปแบบการเดิน

ยอดของผู้ที่จะมาร่วมพิธี

บิณฑบาตและประชุมแบ่งงาน

เตรี ยม / ยืมอุปกรณ์

นิมนต์พระ

เตรี ยมอาหารแห้ งเป็ น

ทาความสะอาด /

ชุด ๆ สาหรับใส่บาตร

จัดและตกแต่งสถานที่

บาตร
รับพระ

ซักซ้ อมพิธีกรรม

สถานที่
จัดคนเข้ าพื ้นที่นงั่

ประกอบพิธีกรรม

พระรับบิณฑบาต

เจ้ าของวันเกิดรับของที่
ระลึกจากประธานสงฆ์

ทาความสะอาดสถานที่

เก็บ / ทาความสะอาด

นาอาหารที่ได้ แบ่งให้

ให้ เรี ยบร้ อย

อุปกรณ์

แต่ละวัดที่มา
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เสร็จพิธี/ส่งพระกลับ

รู ปแบบการจัดสถานที่ตักบาตร


ที่น่ ังคณะสงฆ์

โต๊ ะประธานฝ่ ายฆราวาส
ฆราวาส

โต๊ ะพิธีกร
เข่ ง

เสื่อหรือผ้ าใบ สาหรับสาธุชนที่ร่วมงานตัก
บาตร
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สคริปต์ ข้นั ตอนในพิธีกรรมตักบาตร
(สาหรับ พิธีกร)
1. พิธีกรกล่ าวทักทาย พูดสร้ างบรรยากาศ
(ตามบทพูดที่เตรี ยมไว้ให้) ก่อนเริ่ มพิธีตกั บาตร พูดไปเรื่ อยๆ จนกว่าคณะสงฆ์จะ
เดินทางมาถึงบริ เวณพิธี

2. คณะสงฆ์ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
พิธีกรกล่าว - ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงบริ เวณพิธีแล้ว เรี ยนเชิญทุกท่านนัง่
คุกเข่าพนมมือ
(รอจนคณะสงฆ์ ท้ังหมดนั่งเข้ าที่เรียบร้ อยแล้ว)
พิธีกรกล่าว - ตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรี ยงกันนะครับ
กราบ...กราบ...กราบ...

3. พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย
พิธีกรกล่าว - เรี ยนเชิญท่านประธานในพิธีคือ คุณ ..........................................
(ตาแหน่ง)............................จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยครับ
(ประธานในพิธีเดินไปที่กล่าวเปิ ดพิธี)
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พิธีกรกล่าว - เรี ยนเชิญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรี ยงกันนะครับ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
กราบ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.
กราบ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
กราบ
พิธีกรกล่าว – เรี ยนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิ ดงานครับ
เมื่อประธานกล่าวเปิ ดพิธีแล้วให้ ปรบมือด้ วย
4..พิธีกรกล่ าวอาราธนาศีล (อ่ านเว้ นวรรคตรงที่มีเครื่ องหมาย,)
พิธีกรกล่าว - ลาดับต่อไปเป็ นพิธีอาราธนาศีล 5
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า, ศีล, เป็ นเบื้องต้น, เป็ นที่ต้งั ,
เป็ นบ่อที่เกิดแห่งคุณความดีท้งั หลาย,
และเป็ นประธานแห่งธรรมทั้งปวง,
บุคคลใด, พึงชาระศีลให้บริ สุทธิ์แล้ว, จะเป็ นเหตุให้เว้นจากความทุจริ ต,
จิตจะร่ าเริ งแจ่มใส, และเป็ นท่าหยัง่ ลงมหาสมุทร, คือนิพพาน,
ดังนั้น, ขอเรี ยนเชิญทุกท่าน, พึงตั้งใจ, กล่าวคาอาราธนาศีล,
โดยพร้อมเพรี ยงกันนะครับ.
พิธีกรกล่าวนาไปพร้ อมกับทุกคน มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณ นะสะหะ,
ปัญจะสี ลานิ ยาจามะฯ
ทุติยมั ปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณ
นะสะหะ, ปัญจะ สี ลานิ ยาจามะฯ
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ตะติยมั ปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณ นะสะหะ,
ปัญจะ สี ลานิ ยาจามะฯ
พระกล่าวนา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ
(๓ จบ)
พิธีกรรับ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ
(๓ จบ)
พระกล่าวนา พิธีกรรับเป็ นข้ อไป
พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยมั ปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยมั ปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยมั ปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
พระกล่าวนา : ติสะระนะ คะมะนัง นิธิธงั
พิธีกรรับ : อามะ ภันเต
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พระกล่าวนา พิธีกรรับเป็ นข้ อไป
๑.ปานาติปาตา
เวระมะณี , สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒.อะทินนาทานา เวระมะณี , สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓.กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี , สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔.มุสาวาทา
เวระมะณี , สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕.สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี , สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ
พระกล่าวนา : อิมานิ ปัญจะ สิ กขาปะทานิ สี เลนะสุขขะติงยันติ สี เลนะโภคะสัม
ปะทา สี เลนะนิพพุติงยันติตสั มา สี ลงั วิโสทะเย.
พิธีกรรับ : สาธุ
พิธีกรนากราบ ๓ ครั้ง
กราบ...กราบ...กราบ
พิธีกรกล่าว –
เรี ยนเชิญทุกท่านนัง่ พับเพียบครับ

5.พิธีกรกล่ าวคานา และประธานฝ่ ายฆราวาสกล่ าวนาถวายสั งฆทาน
พิธีกรกล่าว คานาก่ อนถวายสั งฆทาน
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสว่า, สัปบุรุษ, ย่อมให้ทาน, เช่นข้าวและน้ าที่
สะอาดประณี ต, ตามกาลสมควรอยูเ่ ป็ นนิตย์, แด่ผปู ้ ระพฤติพรหมจรรย์, ซึ่ง
เป็ นบุญเขตอันเยีย่ ม, สาหรับผูใ้ ห้เครื่ องบริ โภคนั้น, ได้ชื่อว่า, ให้ฐานะทั้ง 5
ประการแก่ปฏิคาหก, ดังต่อไปนี้คือ, ให้อายุ, ให้วรรณะ, ให้สุขะ, ให้พละ,
และให้ปฏิภาณ, ผูใ้ ห้, ก็ยอ่ มได้รับฐานะทั้ง 5 ประการนั้นด้วย,
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บุญเท่านั้น, ที่จะเป็ นที่พ่ งึ ของพวกเราทั้งหลาย, ดังนั้น, ขอเรี ยนเชิญทุก
ท่าน, พึงตั้งใจ, กล่าวคาถวายภัตตาหารเป็ นสังฆทาน, โดยพร้อมเพรี ยงกันนะครับ
,
วันนี้ตวั แทนนากล่าวถวายสังฆทานคือคุณ...................................................................
(ตาแหน่ง)......................................................................เรี ยนเชิญครับ
พิธีกรกล่าว (หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(๓ จบ)

คากล่ าวถวายสั งฆทาน
( อ่านเว้นวรรคตรงทีม่ ีเครื่ องหมาย ,)
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริ วารานิ, ภิกขุสงั ฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุโนภันเต, ภิกขุสงั โฆ,
อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริ วารานิ, ปะฏิคนั หาตุ, อัมหากัง,
ฑีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, นิพพานายะจะ ฯ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผเู ้ จริ ญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริ วารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริ วารทั้งหลาย
เหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผล
นิพพาน, แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ
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6.คณะสงฆ์ กล่ าวคาสาธุการ, ประธานสงฆ์ กล่ าวทักทาย, กล่ าวบท
สั มโมทนียกถา, และคณะสงฆ์ ให้ พรเป็ นภาษาบาลี
ประธานสงฆ์ กล่าวทักทายและกล่าวสัมโมทนียกถา
เจริ ญพรท่านสาธุชนผูม้ ีจิตศรัทธา ในวันนี้พวกเราได้มาตักบาตร........ ฯลฯ
จนถึง ตั้งใจรับพรพระเป็ นภาษาบาลีสืบต่อไปนะ... ยะถา วาริ วะหา...ฯลฯ
(เมื่อคณะสงฆ์ ให้ พรจบแล้ว)
พิธีกรรับ - สาธุ

7.พิธีกรนากราบ นาอธิษฐานจิต และนิมนต์ คณะสงฆ์ แปรแถวรับบาตร
พิธีกรกล่าว - เรี ยนเชิญทุกท่านนัง่ คุกเข่าพนมมือ ตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อม
เพรี ยงกันนะครับค่ะ
กราบ...กราบ...กราบ
พิธีกรกล่าว - เรี ยนเชิญทุกท่านจบทาน ของท่านแล้วกล่าวตามข้าพเจ้าดังนี้
“สุ ทินนัง, วะตะเมทานัง, อาสะวักขะยาวะหัง, โหตุ”
“ทานที่ขา้ พเจ้าให้ดีแล้วหนอ, จงเป็ นเครื่ องกาจัดอาสวะกิเลส,
ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด”
พิธีกรกล่าว - นิมนต์คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตรครับ

8.เจ้ าหน้ าฝ่ ายโสต-สื่ อ เปิ ดเพลง “อรุณอุ่นไอธรรม” พิธีกรพูดสร้ างบรรยากาศ
(ตามสคริปต์ ที่ให้ ไว้ ) ในขณะที่คณะสงฆ์ เดินรับบิณฑบาต
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พิธีกรกล่าว วันเกิดเป็ นวันที่มีความหมายของชีวติ เป็ นวันเริ่ มต้นของการมีชีวิตอยูใ่ นโลกนี้
เป็ นวันแห่งความผูกพันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก เป็ นวันที่ความรักมารวมเป็ นหนึ่ง
เป็ นวันแห่งชัยชนะที่ได้เกิดมาเป็ นมนุษย์
วันคล้ายวันเกิดจึงเป็ นวันดีที่สุดของชีวิต ควรใช้ร่างกาย และจิตใจอันประเสริ ฐ
นี้ แสวงหาสิ่ งที่ทรงคุณค่า อย่างชาญฉลาด ด้วยการประกอบการบุญการกุศลเพิ่มขึ้น
เพราะบุญทั้งหลายที่เราทาได้ จะติดตามส่งผล หล่อเลี้ยงร่ างกายและจิตใจ ให้มี
อายุยนื ยาว บันเทิงอยูใ่ นความสุข สงบ ร่ มเย็น ประดุจเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกภพ
ทุกชาติ...
พิธีกรกล่าว - ลาดับต่อไปเรี ยนเชิญผูม้ ีบุญที่เป็ นเจ้าของวันเกิดในเดือนนี้รับของที่
ระลึกจากพระอาจารย์และของขวัญจากคุณ......................................เรี ยนเชิญครับ
(เปิ ดเพลง “สุ ขสันต์ วนั เกิดคลอไปด้ วย”)
1. คุณ............................................................
2. คุณ...........................................................
3.คุณ............................................................
และผู้มีบุญท่ านใดทีม่ ีวนั เกิดในเดือนนี้ ที่ไม่ ได้เอ่ยนาม
เรียนเชิญรับของที่ระลึกด้ วยครับ
พิธีกรกล่าว –
ลาดับต่อไปเรี ยนเชิญคุณ..............................................กล่าว
อวยพรแก่ผมู ้ ีบุญ ที่มีวนั เกิดในเดือน..................นี้ครับ เรี ยนเชิญครับ.
(เมื่อกล่าวอวยพรจบแล้ว)
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พิธีกรกล่าว –
กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรแด่ผมู ้ ีบุญที่มีวนั เกิดในเดือนนี้และ
ผูม้ ีบุญทุกท่านในที่น้ ีดว้ ยครับ
(เมื่อพระอาจารย์ ให้ พรจบแล้ว)
พิธีกรกล่าว –
กราบนิมนต์พระอาจารย์นาบูชาพระครับ
พระกล่าวนาพิธีกรกล่าวตาม
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
กราบ
(พุทโธ เมนาโถ พระพุทธเจ้ าเป็ นที่พงึ่ ของเรา)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.
กราบ
(ธัมโม เมนาโถ พระธรรมเป็ นที่พงึ่ ของเรา)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
กราบ
(สังโฆ เมนาโถ พระสงฆ์ เป็ นที่พงึ่ ของเรา)
พิธีกรกล่าว –
เรี ยนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรี ยงกันนะครับ
กราบ........กราบ........กราบ

9.เสร็จพิธี พิธีกรกล่ าวอนุโมทนาบุญ และเชิญชวนทุกคนรับบุญเก็บงาน
(เปิ ดเพลง “อนุโมทนาบุญ”)
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สคริปต์ บทพูดสร้ างบรรยากาศของพิธีกร
บทพูดสร้ างบรรยากาศก่อนเริ่มพิธีตกั บาตร ระหว่างที่สาธุชนมานั่งรอบริเวณพิธี
(พร้ อมกับเปิ ดเพลงบรรเลง เพลงบรรเลงอื่น ๆ )
พิธีกร (๑) สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ ในเช้าวันนี้เราจะได้ตกั บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์
ผูเ้ ป็ นเนื้อนาบุญอันเลิศ เนื่องในโอกาสงานตักบาตรประจาเดือน...................ด้วยวัตถุ
ทานที่เราจัดเตรี ยมมาอย่างดีแล้ว
พิธีกร (๒) ดังนั้นขอเรี ยนเชิญทุกท่านนัง่ หลับตา กลัน่ กาย วาจา ใจ ของเราให้
สะอาด บริ สุทธิ์ ผ่องใส เพื่อรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เป็ นลาดับต่อไป
พิธีกร (๑) เมื่อดวงตะวันทอแสงเรื องรองจับขอบฟ้า ย่อมเป็ นนิมิตหมายอันดี
ว่าวันใหม่ วันแห่งการสร้างความดี วันแห่งโอกาสของการทาหน้าที่ “ผูใ้ ห้” ได้เริ่ มอีก
ครั้ง ดวงตะวัน..ให้ความสว่างแก่ทอ้ งฟ้า กัลยาณมิตร..ให้ความสว่างแก่ดวงใจ
พิธีกร (๒) ดวงใจซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า จิตมนุษย์น้ นั เป็ นประภัสสร
คือ มีความสว่างในตัวเองแต่เนื่องจากถูกกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง เข้าครอบงาดวงใจ
ดวงนี้ จึงต้องหม่นหมองไป และวิถีทางที่จะกาจัดความโลภให้หมดสิ้นไปจากใจได้
นัน่ ก็คือ “การให้” หรื อ “การทาทาน” นัน่ เอง
พิธีกร (๑) การให้..มิใช่เป็ นการเสี ยประโยชน์แต่แท้จริ งแล้วการที่เราให้ทรัพย์
สิ่ งของ ของแก่เราแก่ผอู ้ ื่น ย่อมเป็ นการให้แก่ตวั เราเอง เหมือนการที่เราประพรม
น้ าหอมแก่ผอู ้ ื่นเราก็ยอ่ มได้กลิ่นหอมนั้นด้วย และผูใ้ ห้..ย่อมได้รับสิ่ งตอบแทนที่ควร
ค่าแก่ดวงใจอันประเสริ ฐของเขาเสมอ สิ่ งนั้นคือ..”บุญ”
พิธีกร (๒) บุญ…คาเดียวสั้น ๆ แต่ทรงคุณค่าและความหมาย
บุญ…ซึ่งกลัน่ กาย วาจา ใจ ของผูใ้ ห้ ให้บริ สุทธิ์ผ่องใส
บุญ…ซึ่งจะอานวยความสุขและความปรารถนาของผูใ้ ห้
ให้สาเร็จทุกประการ
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พิธีกร (๑) บุญ…ซึ่งจะมอบทั้งมนุษย์สมบัติ ทรัพย์สมบัติ และนิพพาน
สมบัติแก่ผใู ้ ห้ทุกคน
บุญ…คือผลแห่งการทาความดี เป็ นสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงมนุษย์
ธรรมดา ให้เป็ นพระอริ ยบุคคลดังเช่น พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าและพระอรหันต์ท้งั หลาย
พิธีกร (๒) บุญ…เป็ นสิ่ งเดียวที่หนุนเนื่องอยูเ่ บื้องหลังทุกสิ่ งทุกอย่าง
ทาให้ประสบ กับความสาเร็จ ความสมหวัง ความก้าวหน้า และความสุขทุกประการ
( ให้ เพลงบรรเลงประมาณ ๒ - ๓ นาที แล้วค่อยอ่านต่ อ )
พิธีกร (๑) น้ าสะอาด…สามารถชาระล้างสรรพสิ่ งนานัปประการให้สะอาดได้
ฉันใดบุญ…..ก็สามารถชาระล้างกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดได้ ฉันนั้น
พิธีกร (๒) เงา…..สามารถติดตามเราไปได้ทุกย่างก้าว ไม่เคยคลาดครา
บุญ…..ก็สามารถติดตามเราไปได้ทุกย่างก้าว แม้ขา้ มชาติได้ฉนั นั้น
พิธีกร (๑) มหาสมุทรเป็ นแหล่งรวมของทุกสายน้ า ฉันใด
บุญ…..ก็เป็ นแหล่งรวมแห่งโภคทรัพย์สมบัติท้งั หลายฉันนั้น
บุญ…..เป็ นแหล่งป้องกันภัยในวัฏฏสงสาร
บุญ…..เป็ นปัจจัยสนับสนุนให้เข้าถึงบรมสุขคือ พระนิพพาน
พิธีกร (๒) บุญ…...จึงเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับทุกชีวิต และต้องหมัน่ สะสมอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะหากใช้บุญเก่าทุกวัน บุญก็สามารถหมดได้เหมือนกัน เร่ งสร้างบุญใหม่
วันนี้ เพื่อชีวิตที่สดใส และเป็ นบุญเก่าต่อไปในวันหน้า สัง่ สมบุญเป็ นนิจคือ สัง่ สม
ความสุขให้กบั ชีวิต
พิธีกร (๑) สุ โข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสัง่ สมบุญนาสุขมาให้

-15-

พิธีกร (๒) การตักบาตรมีอิทธิพล ต่อความเป็ นอยูข่ องคนไทยมาแต่บรรพกาล
นิสยั รักการให้รอยยิม้ ที่ออกมาจากใจ ประเพณีวฒั นธรรมอันดีงามของไทย ล้วนได้รับ
การหล่อหลอมเกี่ยวเนื่องมาจากดวงใจที่รักการให้ ชาติไทย ชาวไทยจึงคงความเป็ น
ไทยตราบจนกระทัง่ ทุกวันนี้
พิธีกร (๑) การให้การต้อนรับ ด้วยข้าวปลาอาหารทั้งคาวและหวานพร้อมพรั่ง
อย่างเต็มอกเต็มใจกลายเป็ นประเพณี ต่อเนื่องทาให้ประเทศไทย คนไทยอยูใ่ นสังคมที่
อบอุ่นที่สมบูรณ์ดว้ ยความสุขทั้งภายนอกและภายใน ด้วยเหตุน้ ีจึงไม่มีใครปฏิเสธที่จะ
กล่าวว่าชนชาติไทยมีประเพณี การให้ดว้ ยความโอบเอื้ออารี ก็เพราะล้วนเกิดมาจากการ
ใส่บาตรต่อพระภิกษุสงฆ์ จนสามารถกล่าวได้วา่ การใส่บาตรเป็ นต้นแบบประเพณี ของ
ความเป็ นไทย
พิธีกร (๒) ในสังคมไทย พ่อแม่จะสอนลูกตั้งแต่ยงั เด็กให้รู้จกั การตักบาตร
เพราะการตักบาตรเป็ นหน้าที่ของเราชาวพุทธทุกคน นอกจากจะเป็ นการฝึ กฝนอบรม
นิสยั ให้เป็ นคนเอื้ออารี มีน้ าใจ รู ้จกั การเสี ยสละแล้ว ยังเป็ นบุญกุศลเป็ นการอุปถัมภ์ค้ า
จุนพระพุทธศาสนา ทาให้พระภิกษุสงฆ์มีเรี่ ยวแรง มีกาลังในการประพฤติปฏิบตั ิธรรม
แล้วนาธรรมเหล่านั้นมาแนะนาสัง่ สอนพวกเราให้ได้รู้ได้เห็นและประพฤติดีงามตาม
ท่านไปด้วย
พิธีกร(๑) การตักบาตร ถือว่าเป็ นกิจกรรมสาคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน
เมื่อกระทาแล้วจะก่อให้เกิดผลบุญ คือ
ประการที่ ๑ สามารถช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรให้มีโอกาสศึกษาปฏิบตั ิธรรม
ได้เต็มที่ โดยไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องอาหาร
พิธีกร (๒) ประการที่ ๒ สามารถกาจัดความโลภในใจ ทาให้ผตู ้ กั บาตรเกิด
ความรู ้สึกว่าพอแล้ว กาจัดความตระหนี่ เห็นแก่ตวั ลงได้ จึงเป็ นวิธีสร้างเสริ มบุญ
สาหรับอุปถัมภ์ค้ าชูตนต่อไปในอนาคตและเป็ นผลดีที่ได้บารุ งพระพุทธศาสนาโดย
อ้อมด้วย
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พิธีกร (๑) และประการที่ ๓ ทาให้เกิดสานึกในธรรม เกิดความเมตตากรุ ณา
เห็นอกเห็นใจ ในระหว่างเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน
พิธีกร (๒) เมื่อเวลาตักบาตร หากพระภิกษุสงฆ์เดินผ่านมาในระยะใกล้ ควร
น้อมตัวลงยกมือไหว้ แล้วกล่าวนิมนต์ให้ท่านได้ยนิ ว่า “นิมนต์ครับ” หรื อ “นิมนต์ค่ะ”
เพื่อแสดงความเต็มใจที่จะถวายอาหารและเป็ นการบอกให้ท่านทราบด้วย
พิธีกร (๑) ก่อนตักบาตรควรถอดรองเท้าก่อน เพื่อเป็ นการแสดงความเคารพต่อ
พระภิกษุสงฆ์
พิธีกร (๒) และในขณะใส่บาตรไม่ควรชวนพระภิกษุสนทนาและไม่ควรถามว่า
ชอบอาหารชนิดใด เพื่อจะทาถวายเพราะถ้าพระภิกษุตอบรับแล้วฉันอาหารนั้นในวัน
ต่อมา ก็จะเป็ นการผิดวินยั เกิดคาพังเพยว่า “ตักบาตรอย่าถามพระ”
พิธีกร(๑) เมื่อตักบาตรแล้ว หากมีดอกไม้ธูปเทียนจะถวายถ้าเป็ นชายก็หยิบส่ง
ถวายได้เลย ถ้าเป็ นหญิงก็ตอ้ งวางไว้บนฝาบาตรหรื อใส่ลงในย่ามของท่าน
พิธีกร (๒) เมื่อตักบาตรถวายของเสร็จแต่ละรู ปแล้ว ควรน้อมตัวลงไหว้หรื อนัง่
ลงไหว้ ๑ ครั้ง โดยไม่ตอ้ งไหว้ทุกครั้งที่ถวายของแต่ละอย่าง
พิธีกร (๑) ทุกท่านครับ/ค่ะ..อานิสงส์ที่เกิดจากการถวายทาน ที่ถูกทักขิเนย
บุคคลนั้น มีคุณอเนกอนันต์ไม่อาจจะนับประมาณได้ อานาจของบุญกุศลทั้งหลายที่
บาเพ็ญไว้ดีแล้ว หากทาด้วยความศรัทธา ทาด้วยความเพียร ทาด้วยวัตถุประณี ตทาด้วย
น้ าพักน้ าแรง ทาด้วยวัตถุบริ สุทธิ์ ทาด้วยความเคารพในทาน เคารพในพระรัตนตรัย
ให้ดว้ ยมือตนเอง
ให้ดว้ ยสิ่ งของอันสมควร และให้ดว้ ยจิตเลื่อมใส ประกอบด้วยปัญญารู ้อานิสงส์
ของบุญเมื่อบาเพ็ญทาน แล้วจะมีจิตปิ ติยนิ ดี บุญจะคอยตามส่งผลให้ประสบแต่
ความสุข ความเจริ ญ มีความสบายกาย สบายใจ และฝึ กสมาธิกเ็ ป็ นสมาธิได้อย่าง
รวดเร็วและมัน่ คง
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พิธีกร(๒) ทุกท่านครับ/ค่ะ ในวันนี้ทุกท่านได้มาตักบาตรแด่พระภิกษุผเู ้ ป็ นเนื้อ
นาบุญอันเยีย่ มพระภิกษุผปู ้ ระพฤติดี ปฏิบตั ิชอบ ตั้งใจถือธุดงควัตร รักษาศีล ปฏิบตั ิ
ธรรมมาโดยตลอด ประกอบกับการบริ จาคทานในครั้งนี้ ก็ถึงพร้อมด้วยวัตถุบริ สุทธิ์
เจตนาบริ สุทธิ์ และบุคคลบริ สุทธิ์ ขอให้ทุกท่านตั้งศรัทธาให้มนั่ คง เพราะศรัทธาจะ
เปิ ดใจของท่านกว้าง เพื่อจะรองรับบุญได้อย่างเต็มที่
พิธีกร (๑)เมื่อใดดวงใจดวงนี้เปิ ดกว้างมีจิตคิดแต่จะให้ เมื่อนั้นกระแสแห่งความ
บริ สุทธิ์จะมาหล่อเลี้ยงใจ ให้แช่มชื่นเบิกบาน กว้างขวาง ดุจดังใจได้เป็ นอิสระพ้นจาก
ที่คุมขังอันคับแคบทะยานสู่โลกกว้างอันโอฬาร ไม่มีประมาณฉะนั้น
พิธีกร (๒) นับเป็ นโอกาสอันดียงิ่ ของพวกเราทุกคนแล้ว ที่ได้ถวายทานอันเลิศ
เช่นนี้ จึงขอให้ทุกท่านโปรดรักษาใจให้หยุดนิ่ง สบาย ๆ เพื่อใจของเราจะได้สะอาด
บริ สุทธิ์ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็ นภาชนะรองรับบุญต่อไป..

บทพูดสร้ างบรรยากาศระหว่ างคณะสงฆ์ รับบิณฑบาตร
พร้ อมกับเปิ ดเพลง
พิธีกร (๑) ครั้งหนึ่งที่เรานาอาหารใส่บาตร บุญก็เกิดขึ้นในใจเราครั้งหนึ่ง ยิง่ เรา
ใส่บาตรมากครั้งเข้า บุญก็ยงิ่ ทับทวีมากขึ้น จนสามารถรับรู ้ได้ถึงความรู ้สึกปิ ติที่ค่อย ๆ
เอ่อล้นขึ้นมาในใจ จนเต็มเปี่ ยมและความสุขฉาย ให้เห็นบนใบหน้า แววตา เป็ น
ความรู ้สึกที่ผใู ้ ห้เท่านั้นรับรู ้ได้ดว้ ยตัวเองว่านี้คือ ความสุขที่บริ สุทธิ์ นี่คือความสุขซึ่ง
เงินไม่อาจซื้อได้และขอให้ทุกท่านได้ตรึ กระลึกนึกถึงบุญที่ท่านได้ตกั บาตรแก่
พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้ไว้เสมอ เพราะทุกครั้งที่นึกถึงบุญ.....บุญก็จะยิง่ เกิดในดวงใจ
ของเราทุกครั้ง
พิธีกร (๒) นึกถึงด้วยความปิ ติวา่ ท่านซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ภตั ตาหาร แด่พระภิกษุในครั้งนี้ ซึ่ง
ได้ชื่อว่าเป็ นผูใ้ ห้อายุแก่พระพุทธศาสนา เพราะพระภิกษุสงฆ์เมื่อฉันอาหารที่ท่าน
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ได้นามาใส่บาตรครั้งนี้แล้ว จะมีกาลังกายกาลังใจที่สมบูรณ์ แข็งแรงและนา
กาลังกาย กาลังใจนั้น มากลัน่ เป็ นกาลังความดี ด้วยการประพฤติปฏิบตั ิธรรม เพื่อสื บ
ทอดอายุพระพุทธศาสนาให้วฒั นาถาวรสื บไป
พิธีกร (๑) พิธีตกั บาตร อันเป็ นการบาเพ็ญบุญสร้างทานกุศลในครั้งนี้ จึง
ทรงคุณค่ายิง่ ต่อชีวิตของเราคือ นอกจากสร้างความสุขใจ ในฐานะเป็ นผูใ้ ห้แล้ว บุญนี้
ยังติดตัวไปจนกว่าเราจะเข้าสู่พระนิพพาน
พิธีกร (๒) การให้ทานเป็ นเรื่ องของความชุ่มเย็น ผูใ้ ห้ทานอยูเ่ สมอย่อมมีจิตใจ
ผ่องใส เยือกเย็น เป็ นที่รักของทุกคน ทานที่ทาจะส่งผลให้เป็ นผูม้ งั่ คัง่ มีทรัพย์มาก ได้
อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณในทุกภพทุกชาติที่เกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นผูม้ ีเสน่ห์เป็ น
ที่รักของคนทัว่ ไป
พิธีกร (๑) เป็ นที่น่าคบหาของคนดี มีชื่อเสี ยงเกียรติคุณดีงาม มีคนเคารพยกย่อง
แกล้วกล้า อาจหาญในทุกชุมชน มีรูปงาม ผิวพรรณงาม น่ารัก น่านิยม มีบุตรภรรยา มี
บริ วารอยูใ่ นโอวาท เป็ นผูม้ ีรสนิยมสูง สามารถใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ ย่อม
ได้ทรัพย์สมบัติตามปรารถนา ภัยหรื ออันตรายใด ๆ ไม่สามารถทาลายทรัพย์สมบัติได้
และผลของทาน จะหนุนนาให้สาเร็จมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายดาย
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บทพูดสาหรับตัวแทนนากล่ าวถวายสั งฆทาน
( อ่ านเว้ นวรรคตรงทีม่ ีเครื่ องหมาย , )
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุโน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคณ
ั หาตุ,
อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุ ขายะ, นิพพานายะจะฯ
ข้ าแต่ พระภิกษุสงฆ์ ผ้ เู จริญ, ข้ าพเจ้ าทั้งหลาย,
ขอน้ อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้ อมด้ วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่ พระภิกษุสงฆ์ , ขอพระภิกษุสงฆ์ , จงรับ, ภัตตาหาร,
พร้ อมด้ วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์ , เพื่อความสุ ข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้ าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.
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กาหนดการ
07.30
07.29
07.39
07.49
08.00

น.
น.
น.
น.
น.

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงบริ เวณพิธี
อาราธนาศีล 5
พิธีถวายสังฆทาน
คณะสงฆ์ให้พร / เดินรับบิณฑบาต
เสร็ จพิธี
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ภาคผนวก

