
                                                                  จัดท ำโดย 
อาจารย์ จันทนา  พงศ์สิทธิกาญจนา  

                                                                               ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 
การถอดบทเรียน “คู่มือการตกับาตร” โครงการผูใ้ห้ยอ่มเป็นท่ีรัก เล่มน้ีจดัท า

ข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัตกับาตร ซ่ึงเป็นอริยะประเพณีอนัดีงามท่ีปฏิบติั
สืบเน่ืองกนัมายาวนานและยงัเป็นการสืบทอดอายพุระพุทธศาสนา  อีกทั้งการตกับาตร
ยงัช่วยปลูกฝังให้สังคมไทย ซ่ึงเป็นสังคมชาวพุทธ  มีเอกลกัษณ์เป็น “สังคมแห่งการ
ให ้และการแบ่งปัน”    

คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มน้ีจะช่วยสร้างมาตรฐานการจดัตกั
บาตร  ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั เพ่ือยงัความเล่ือมใส ศรัทธา ใหเ้กิดข้ึนแก่สาธุชน 
อนัจะมีส่วนช่วยใหพ้ระพุทธศาสนาเจริญ ย ัง่ยนื สืบไปตราบนานเท่านาน 
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อุปกรณ์ที่ใช้มีดงันี ้ 
 
ฝ่ายสถานที่ 
1. เส่ือหรือผา้ใบส าหรับใหผู้ท่ี้มาใส่บาตรรองนัง่ 

    - ถา้เป็นเส่ือสั้นใช ้        60    ผนื 

   -  ถา้เป็นเส่ือยาวใช ้        20    ผนื 
2. อุปกรณ์ส าหรับใส่อาหารบิณฑบาต 

 - ถา้เป็นเข่งใช ้       10     ใบ 

 - ถา้เป็นถุงกระสอบ,ถุงปุ๋ยใช ้      20   ใบ   

3.สถานท่ีนัง่ประกอบพิธีส าหรับคณะสงฆ ์

-  ถา้ใชเ้วที        1   เวที   
-  ถา้ใชเ้กา้อ้ี (เท่าจ  านวนพระท่ีมา)           5 หรือ 9   ตวั     

4.โตะ๊ญ่ีปุ่นพร้อมผา้ปูโตะ๊ (ส าหรับประธาน)             1   ตวั 

5.ท่ีนัง่แขกผูมี้เกียรติและอาจารย ์
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ฝ่ายพธีิกรรม 
 

1.ตะกร้าบรรจุไทยธรรมส าหรับประธาน    1 ชุด    
2.ท่ีกรวดน ้า                          3 - 5 ชุด 

3.สมุดค ากล่าวรายงาน      1 เล่ม 

4.ค ากล่าวรายงานของตวัแทนและค ากล่าวเปิดของประธานในพิธี      

5.ขาตั้งส าหรับใส่ค ากล่าวถวายสังฆทาน (เหมือนท่ีใส่โนต้เพลง)  1 อนั  

6.รายช่ือผูม้าร่วมงาน  ( ท าเป็นแผน่ป้ายกระดาษส าหรับตั้งโตะ๊) 
-  ประธานในพิธี 

-  รายช่ือตวัแทนกล่าวรายงาน 

    -  รายช่ือตวัแทนกล่าวถวายสังฆทาน 
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ฝ่ายเคร่ืองเสียง - โสตส่ือ 
 

1 เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ไดแ้ก่ 
-  ชุดเคร่ืองเสียง – ล าโพง      1 ชุด 

-  ขาตั้งไมค ์
    - ยนื ( ส าหรับผูแ้ทนกล่าวรายงานและประธานสงฆ ์)  2 ตวั 

    - ตั้งโตะ๊ ( ส าหรับพิธีกร, โพเดียมประธาน,ตวัแทนกล่าวสังฆทาน)  3 ตวั 

    - ไมโครโฟน              3 – 4  ตวั  
2.เคร่ืองเล่นซีดี, แผน่ซีดีเพลงบรรเลงใชส้ร้างบรรยากาศ   1 ชุด 

  3.กลอ้งวดีีโอหรือกลอ้งถ่ายรูป       
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น าอาหารท่ีได้แบ่งให้ 

แต่ละวดัท่ีมา 

ก าหนดรูปแบบการเดนิ

บณิฑบาตและประชมุแบง่งาน 

จดัคนเข้าพืน้ท่ีนัง่ ประกอบพธีิกรรม 

ท าความสะอาดสถานท่ี 

ให้เรียบร้อย 

 

เก็บ / ท าความสะอาด 

อปุกรณ์ 

เสร็จพธีิ/ส่งพระกลบั 

เจ้าของวนัเกิดรับของท่ี

ระลกึจากประธานสงฆ์ 

พระรับบิณฑบาต 

รับพระ ซกัซ้อมพธีิกรรม เตรียมอาหารแห้งเป็น 

ชดุ ๆ ส าหรับใส่บาตร 

ท าความสะอาด /  

จดัและตกแต่งสถานท่ี 

สถานท่ี 

นิมนต์พระ เตรียม / ยืมอปุกรณ์ ก าหนดเปา้หมายและ

ยอดของผู้ ท่ีจะมาร่วมพธีิ

บาตร 
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รูปแบบการจัดสถานที่ตักบาตร 

 
                                                                   
                                                                
 
   

 

โต๊ะประธานฝ่ายฆราวาส

ฆราวาส 

โต๊ะพิธีกร 
เข่ง 

เสื่อหรือผ้าใบ ส าหรับสาธุชนที่ร่วมงานตกั

บาตร 

 

ที่น่ังคณะสงฆ์ 
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สคริปต์ขั้นตอนในพธีิกรรมตักบาตร 
(ส าหรับ พธีิกร) 

 
1. พธีิกรกล่าวทักทาย พูดสร้างบรรยากาศ 

  (ตามบทพูดท่ีเตรียมไวใ้ห)้ ก่อนเร่ิมพิธีตกับาตร พดูไปเร่ือยๆ จนกวา่คณะสงฆจ์ะ 
  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
 

2. คณะสงฆ์เดนิทางมาถึงบริเวณพธีิ 
พธีิกรกล่าว -     ขณะน้ีคณะสงฆเ์ดินทางมาถึงบริเวณพิธีแลว้ เรียนเชิญทุกท่านนัง่ 
                             คุกเข่าพนมมือ 
 

(รอจนคณะสงฆ์ทั้งหมดนั่งเข้าที่เรียบร้อยแล้ว) 
 
พธีิกรกล่าว -      ตั้งใจกราบคณะสงฆโ์ดยพร้อมเพรียงกนันะครับ 
 

กราบ...กราบ...กราบ... 
 

3. พธีิกรเรียนเชิญประธานในพธีิจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย  
พธีิกรกล่าว -     เรียนเชิญท่านประธานในพิธีคือ คุณ ..........................................               

(ต าแหน่ง)............................จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยครับ 
 

(ประธานในพธีิเดนิไปที่กล่าวเปิดพธีิ) 
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พธีิกรกล่าว - เรียนเชิญทุกท่านสวดมนตบู์ชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกนันะครับ 
อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ ภะคะวา,   พุทธงั ภะคะวนัตงั อะภิวาเทมิ. 

กราบ 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม,   ธมัมงั นะมสัสามิ. 

กราบ 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,     สงัฆงั นะมามิ. 

กราบ 
พธีิกรกล่าว – เรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานครับ 

เม่ือประธานกล่าวเปิดพธีิแล้วให้ปรบมือด้วย 
 

4..พธีิกรกล่าวอาราธนาศีล  (อ่านเว้นวรรคตรงที่มีเคร่ืองหมาย,) 
พธีิกรกล่าว  -  ล าดบัต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีล 5    
  บณัฑิตทั้งหลายกล่าววา่,        ศีล,        เป็นเบ้ืองตน้,         เป็นท่ีตั้ง,      
เป็นบ่อท่ีเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย,            และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง,     
บุคคลใด,      พึงช าระศีลใหบ้ริสุทธ์ิแลว้,         จะเป็นเหตุใหเ้วน้จากความทุจริต,     
จิตจะร่าเริงแจ่มใส,      และเป็นท่าหยัง่ลงมหาสมุทร,      คือนิพพาน, 
    ดงันั้น,    ขอเรียนเชิญทุกท่าน,    พึงตั้งใจ,    กล่าวค าอาราธนาศีล,      
โดยพร้อมเพรียงกนันะครับ. 

 
พธีิกรกล่าวน าไปพร้อมกบัทุกคน  -   

มะยงั   ภนัเต   วิสุง   วสุิง   รักขะณตัถายะ,   ติสะระเณ   นะสะหะ,  
ปัญจะสีลานิ   ยาจามะฯ 
  ทุติยมัปิ   มะยงั   ภนัเต   วิสุง    วิสุง   รักขะณตัถายะ,   ติสะระเณ    
นะสะหะ, ปัญจะ   สีลานิ   ยาจามะฯ 
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ตะติยมัปิ   มะยงั   ภนัเต   วิสุง   วิสุง   รักขะณัตถายะ,   ติสะระเณ  นะสะหะ, 
ปัญจะ   สีลานิ   ยาจามะฯ 

พระกล่าวน า 
นะโม   ตสัสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สมัมา   สมัพุทธธสัสะ 

(๓ จบ) 
 

พธีิกรรับ 
นะโม   ตสัสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สมัมา   สมัพุทธธสัสะ 

(๓ จบ) 
 

พระกล่าวน า พธีิกรรับเป็นข้อไป 
พุทธงั   สะระนงั   คจัฉามิ 
ธมัมงั   สะระนงั   คจัฉามิ 
สงัฆงั  สะระนงั   คจัฉามิ 

ทุติยมัปิ      พุทธงั   สะระนงั    คจัฉามิ 
ทุติยมัปิ      ธมัมงั   สะระนงั    คจัฉามิ 
ทุติยมัปิ       สงัฆงั  สะระนงั    คจัฉามิ 
ตะติยมัปิ      พุทธงั   สะระนงั   คจัฉามิ 
ตะติยมัปิ      ธมัมงั   สะระนงั   คจัฉามิ 
ตะติยมัปิ       สงัฆงั  สะระนงั   คจัฉามิ 

 
พระกล่าวน า :     ติสะระนะ    คะมะนงั    นิธิธงั 

พธีิกรรับ      :     อามะ   ภนัเต 
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พระกล่าวน า พธีิกรรับเป็นข้อไป 
๑.ปานาติปาตา          เวระมะณี ,      สิกขาปะทงั       สะมาทิยามิ 
๒.อะทินนาทานา      เวระมะณี ,     สิกขาปะทงั        สะมาทิยามิ 
๓.กาเมสุมิจฉาจารา   เวระมะณี ,     สิกขาปะทงั        สะมาทิยามิ 
๔.มุสาวาทา               เวระมะณี ,     สิกขาปะทงั        สะมาทิยามิ 

๕.สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี , สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ 
 

พระกล่าวน า :     อิมานิ  ปัญจะ สิกขาปะทานิ สีเลนะสุขขะติงยนัติ  สีเลนะโภคะสมั 
ปะทา สีเลนะนิพพติุงยนัติตสัมา  สีลงั วิโสทะเย. 

พธีิกรรับ :     สาธุ 

พิธีกรน ากราบ ๓ คร้ัง 

กราบ...กราบ...กราบ 
พธีิกรกล่าว – 

เรียนเชิญทุกท่านนัง่พบัเพียบครับ 
 

 
5.พธีิกรกล่าวค าน า และประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวน าถวายสังฆทาน 
พธีิกรกล่าว - 

ค าน าก่อนถวายสังฆทาน 
พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสวา่,     สปับุรุษ,     ยอ่มใหท้าน,    เช่นขา้วและน ้ าท่ี

สะอาดประณีต,        ตามกาลสมควรอยูเ่ป็นนิตย,์    แด่ผูป้ระพฤติพรหมจรรย,์   ซ่ึง
เป็นบุญเขตอนัเยีย่ม,    ส าหรับผูใ้หเ้คร่ืองบริโภคนั้น,    ไดช่ื้อวา่, ใหฐ้านะทั้ง  5  
ประการแก่ปฏิคาหก,    ดงัต่อไปน้ีคือ,   ใหอ้าย,ุ   ใหว้รรณะ,     ใหสุ้ขะ,  ใหพ้ละ,  
และใหป้ฏิภาณ,  ผูใ้ห,้     กย็อ่มไดรั้บฐานะทั้ง  5  ประการนั้นดว้ย, 
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             บุญเท่านั้น,    ท่ีจะเป็นท่ีพ่ึงของพวกเราทั้งหลาย,     ดงันั้น,   ขอเรียนเชิญทุก
ท่าน,    พึงตั้งใจ,    กล่าวค าถวายภตัตาหารเป็นสงัฆทาน,   โดยพร้อมเพรียงกนันะครับ
, 
วนัน้ีตวัแทนน ากล่าวถวายสงัฆทานคือคุณ................................................................... 
(ต าแหน่ง)......................................................................เรียนเชิญครับ 

พธีิกรกล่าว  - 

(หันทะ  มะยงั   พุทธัสสะ   ภะคะวะโต   ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ   เส) 
นะโม   ตสัสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สมัมาสมัพุทธสัสะ 

(๓ จบ) 

 
ค ากล่าวถวายสังฆทาน 

( อ่านเว้นวรรคตรงทีม่ีเคร่ืองหมาย ,) 
 

อิมานิ  มะยงั  ภนัเต,       ภตัตานิ,     สะปะริวารานิ,     ภิกขสุงัฆสัสะ, 
โอโณชะยามะ,      สาธุโนภนัเต,     ภิกขสุงัโฆ, 

อิมานิ,     ภตัตานิ,     สะปะริวารานิ,      ปะฏิคนัหาตุ,      อมัหากงั, 
ฑีฆะรัตตงั,     หิตายะ,     สุขายะ,      นิพพานายะจะ ฯ 

ขา้แต่พระภิกษุสงฆผ์ูเ้จริญ,       ขา้พเจา้ทั้งหลาย,     ขอนอ้มถวาย,  
ภตัตาหาร,      พร้อมดว้ยบริวารทั้งหลายเหล่าน้ี,       แด่พระภิกษุสงฆ,์ 

ขอพระภิกษุสงฆ,์    จงรับ,   ภตัตาหาร,    พร้อมดว้ยบริวารทั้งหลาย
เหล่าน้ี,     ของขา้พเจา้ทั้งหลาย,     เพ่ือประโยชน์,    เพ่ือความสุข,     เพ่ือมรรคผล
นิพพาน,     แก่ขา้พเจา้ทั้งหลาย,      ตลอดกาลนานเทอญฯ 
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6.คณะสงฆ์กล่าวค าสาธุการ, ประธานสงฆ์กล่าวทักทาย, กล่าวบท
สัมโมทนียกถา,  และคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี 

 
ประธานสงฆ์กล่าวทักทายและกล่าวสัมโมทนียกถา 

เจริญพรท่านสาธุชนผูมี้จิตศรัทธา ในวนัน้ีพวกเราไดม้าตกับาตร........ ฯลฯ 
จนถงึ ตั้งใจรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปนะ... ยะถา   วาริวะหา...ฯลฯ 

(เม่ือคณะสงฆ์ให้พรจบแล้ว) 
พธีิกรรับ    -       สาธุ 

7.พธีิกรน ากราบ  น าอธิษฐานจิต และนิมนต์คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร 
พธีิกรกล่าว - เรียนเชิญทุกท่านนัง่คุกเข่าพนมมือ   ตั้งใจกราบคณะสงฆโ์ดยพร้อม 

เพรียงกนันะครับค่ะ 
กราบ...กราบ...กราบ 

 
พธีิกรกล่าว - เรียนเชิญทุกท่านจบทาน ของท่านแลว้กล่าวตามขา้พเจา้ดงัน้ี 

“สุทินนัง,   วะตะเมทานัง,   อาสะวกัขะยาวะหัง,    โหตุ” 
“ทานท่ีขา้พเจา้ใหดี้แลว้หนอ,  จงเป็นเคร่ืองก าจดัอาสวะกิเลส, 

ออกไปจากใจของขา้พเจา้ดว้ยเถิด” 
พธีิกรกล่าว - นิมนตค์ณะสงฆแ์ปรแถวรับบาตรครับ 

 
8.เจ้าหน้าฝ่ายโสต-ส่ือ เปิดเพลง “อรุณอุ่นไอธรรม” พธีิกรพูดสร้างบรรยากาศ 

(ตามสคริปต์ที่ให้ไว้) ในขณะที่คณะสงฆ์เดินรับบิณฑบาต 
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พธีิกรกล่าว - 
วนัเกิดเป็นวนัท่ีมีความหมายของชีวิต  เป็นวนัเร่ิมตน้ของการมีชีวิตอยูใ่นโลกน้ี 

เป็นวนัแห่งความผกูพนัระหวา่ง  พอ่  แม่  ลูก    เป็นวนัท่ีความรักมารวมเป็นหน่ึง   
เป็นวนัแห่งชยัชนะท่ีไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์

วนัคลา้ยวนัเกิดจึงเป็นวนัดีท่ีสุดของชีวิต        ควรใชร่้างกาย    และจิตใจอนัประเสริฐ
น้ี แสวงหาส่ิงท่ีทรงคุณค่า  อยา่งชาญฉลาด  ดว้ยการประกอบการบุญการกศุลเพ่ิมข้ึน  
เพราะบุญทั้งหลายท่ีเราท าได ้ จะติดตามส่งผล    หล่อเล้ียงร่างกายและจิตใจ     ใหมี้
อายยุนืยาว   บนัเทิงอยูใ่นความสุข   สงบ  ร่มเยน็   ประดุจเงาท่ีติดตามตวัเราไปทุกภพ

ทุกชาติ... 
 

พธีิกรกล่าว -  ล  าดบัต่อไปเรียนเชิญผูมี้บุญท่ีเป็นเจา้ของวนัเกิดในเดือนน้ีรับของท่ี
ระลึกจากพระอาจารยแ์ละของขวญัจากคุณ......................................เรียนเชิญครับ 

(เปิดเพลง “สุขสันต์วนัเกดิคลอไปด้วย”) 
1. คุณ............................................................ 

2. คุณ........................................................... 
3.คุณ............................................................ 

 
และผู้มีบุญท่านใดทีม่ีวนัเกดิในเดือนนี ้ที่ไม่ได้เอ่ยนาม 

เรียนเชิญรับของที่ระลกึด้วยครับ 
พธีิกรกล่าว – 

ล าดบัต่อไปเรียนเชิญคุณ..............................................กล่าว 
อวยพรแก่ผูมี้บุญ      ท่ีมีวนัเกิดในเดือน..................น้ีครับ  เรียนเชิญครับ. 

(เม่ือกล่าวอวยพรจบแล้ว) 
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พธีิกรกล่าว – 
กราบนิมนตพ์ระอาจารยใ์หพ้รแด่ผูมี้บุญท่ีมีวนัเกิดในเดือนน้ีและ 

ผูมี้บุญทุกท่านในท่ีน้ีดว้ยครับ 
(เม่ือพระอาจารย์ให้พรจบแล้ว) 

พธีิกรกล่าว – 
กราบนิมนตพ์ระอาจารยน์ าบูชาพระครับ 

 

พระกล่าวน าพธีิกรกล่าวตาม 
 

อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ ภะคะวา,   พุทธงั ภะคะวนัตงั อะภิวาเทมิ. 
กราบ 

(พุทโธ เมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่ของเรา) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม,   ธมัมงั นะมสัสามิ. 

กราบ 
(ธัมโม เมนาโถ พระธรรมเป็นที่พึง่ของเรา) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,     สงัฆงั นะมามิ. 
กราบ 

(สังโฆ เมนาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึง่ของเรา) 
 

พธีิกรกล่าว – 
เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆโ์ดยพร้อมเพรียงกนันะครับ 

กราบ........กราบ........กราบ 
 

9.เสร็จพธีิ พธีิกรกล่าวอนุโมทนาบุญ และเชิญชวนทุกคนรับบุญเกบ็งาน 
(เปิดเพลง “อนุโมทนาบุญ”) 

                   



-14- 
 

สคริปต์บทพูดสร้างบรรยากาศของพธีิกร 
 

บทพูดสร้างบรรยากาศก่อนเร่ิมพธีิตกับาตร ระหว่างที่สาธุชนมาน่ังรอบริเวณพธีิ 
(พร้อมกบัเปิดเพลงบรรเลง เพลงบรรเลงอ่ืน ๆ ) 
 

พธีิกร (๑) สวสัดีครับ / สวสัดีค่ะ ในเชา้วนัน้ีเราจะไดต้กับาตรแด่พระภิกษุสงฆ์
ผูเ้ป็นเน้ือนาบุญอนัเลิศ เน่ืองในโอกาสงานตกับาตรประจ าเดือน...................ดว้ยวตัถุ
ทานท่ีเราจดัเตรียมมาอยา่งดีแลว้ 

 

พธีิกร (๒) ดงันั้นขอเรียนเชิญทุกท่านนัง่หลบัตา กลัน่กาย วาจา ใจ ของเราให้
สะอาด บริสุทธ์ิ ผอ่งใส เพ่ือรองรับบุญท่ีจะเกิดข้ึนในวนัน้ีเป็นล าดบัต่อไป 

 

พธีิกร (๑) เม่ือดวงตะวนัทอแสงเรืองรองจบัขอบฟ้า     ยอ่มเป็นนิมิตหมายอนัดี
วา่วนัใหม่ วนัแห่งการสร้างความดี วนัแห่งโอกาสของการท าหนา้ท่ี  “ผูใ้ห”้  ไดเ้ร่ิมอีก
คร้ัง   ดวงตะวนั..ใหค้วามสวา่งแก่ทอ้งฟ้า กลัยาณมิตร..ใหค้วามสวา่งแก่ดวงใจ 

พธีิกร (๒) ดวงใจซ่ึงพระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรัสวา่ จิตมนุษยน์ั้นเป็นประภสัสร 
คือ มีความสวา่งในตวัเองแต่เน่ืองจากถูกกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง เขา้ครอบง าดวงใจ
ดวงน้ี จึงตอ้งหม่นหมองไป และวิถีทางท่ีจะก าจดัความโลภใหห้มดส้ินไปจากใจได้
นัน่กคื็อ “การให”้ หรือ “การท าทาน” นัน่เอง 
 

พธีิกร (๑) การให.้.มิใช่เป็นการเสียประโยชน์แต่แทจ้ริงแลว้การท่ีเราใหท้รัพย์
ส่ิงของ ของแก่เราแก่ผูอ่ื้น ยอ่มเป็นการใหแ้ก่ตวัเราเอง เหมือนการท่ีเราประพรม
น ้ าหอมแก่ผูอ่ื้นเรากย็อ่มไดก้ล่ินหอมนั้นดว้ย และผูใ้ห.้.ยอ่มไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีควร
ค่าแก่ดวงใจอนัประเสริฐของเขาเสมอ ส่ิงนั้นคือ..”บุญ” 

 

พธีิกร (๒)  บุญ…ค าเดียวสั้น ๆ แต่ทรงคุณค่าและความหมาย 
บุญ…ซ่ึงกลัน่กาย วาจา ใจ ของผูใ้ห ้ใหบ้ริสุทธ์ิผอ่งใส 

บุญ…ซ่ึงจะอ านวยความสุขและความปรารถนาของผูใ้ห ้
ใหส้ าเร็จทุกประการ 
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พธีิกร (๑)      บุญ…ซ่ึงจะมอบทั้งมนุษยส์มบติั ทรัพยส์มบติั และนิพพาน 
สมบติัแก่ผูใ้หทุ้กคน 

บุญ…คือผลแห่งการท าความดี เป็นส่ิงเดียวท่ีเปล่ียนแปลงมนุษย ์
ธรรมดา ใหเ้ป็นพระอริยบุคคลดงัเช่น พระสมัมาสมัพุทธ 
เจา้และพระอรหนัตท์ั้งหลาย 

 

 พธีิกร (๒)    บุญ…เป็นส่ิงเดียวท่ีหนุนเน่ืองอยูเ่บ้ืองหลงัทุกส่ิงทุกอยา่ง 
ท าใหป้ระสบ กบัความส าเร็จ ความสมหวงั ความกา้วหนา้ และความสุขทุกประการ 

( ให้เพลงบรรเลงประมาณ ๒ - ๓ นาที แล้วค่อยอ่านต่อ ) 
 

 พธีิกร (๑) น ้าสะอาด…สามารถช าระลา้งสรรพส่ิงนานปัประการใหส้ะอาดได ้
ฉนัใดบุญ…..กส็ามารถช าระลา้งกาย วาจา ใจ ใหใ้สสะอาดได ้ฉนันั้น 
 

 พธีิกร (๒) เงา…..สามารถติดตามเราไปไดทุ้กยา่งกา้ว ไม่เคยคลาดครา 
บุญ…..กส็ามารถติดตามเราไปไดทุ้กยา่งกา้ว แมข้า้มชาติไดฉ้นันั้น 
 

 พธีิกร (๑) มหาสมุทรเป็นแหล่งรวมของทุกสายน ้ า ฉนัใด 
บุญ…..กเ็ป็นแหล่งรวมแห่งโภคทรัพยส์มบติัทั้งหลายฉนันั้น 
บุญ…..เป็นแหล่งป้องกนัภยัในวฏัฏสงสาร 
บุญ…..เป็นปัจจยัสนบัสนุนใหเ้ขา้ถึงบรมสุขคือ พระนิพพาน 
 

 พธีิกร (๒) บุญ…...จึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับทุกชีวิต และตอ้งหมัน่สะสมอยา่ง
ต่อเน่ือง เพราะหากใชบุ้ญเก่าทุกวนั บุญกส็ามารถหมดไดเ้หมือนกนั เร่งสร้างบุญใหม่
วนัน้ี เพ่ือชีวิตท่ีสดใส และเป็นบุญเก่าต่อไปในวนัหนา้ สัง่สมบุญเป็นนิจคือ สัง่สม
ความสุขใหก้บัชีวิต 

พธีิกร (๑) สุโข ปุญญสัสะ อุจจะโย   การสัง่สมบุญน าสุขมาให ้
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พธีิกร (๒) การตกับาตรมีอิทธิพล ต่อความเป็นอยูข่องคนไทยมาแต่บรรพกาล
นิสยัรักการใหร้อยยิม้ท่ีออกมาจากใจ ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของไทย ลว้นไดรั้บ
การหล่อหลอมเก่ียวเน่ืองมาจากดวงใจท่ีรักการให ้ชาติไทย ชาวไทยจึงคงความเป็น
ไทยตราบจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 
 

พธีิกร (๑) การใหก้ารตอ้นรับ ดว้ยขา้วปลาอาหารทั้งคาวและหวานพร้อมพร่ัง
อยา่งเตม็อกเตม็ใจกลายเป็นประเพณีต่อเน่ืองท าใหป้ระเทศไทย คนไทยอยูใ่นสงัคมท่ี
อบอุ่นท่ีสมบูรณ์ดว้ยความสุขทั้งภายนอกและภายใน ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่มีใครปฏิเสธท่ีจะ
กล่าววา่ชนชาติไทยมีประเพณีการใหด้ว้ยความโอบเอ้ืออารี กเ็พราะลว้นเกิดมาจากการ
ใส่บาตรต่อพระภิกษุสงฆ ์จนสามารถกล่าวไดว้า่การใส่บาตรเป็นตน้แบบประเพณีของ
ความเป็นไทย 
 

พธีิกร (๒) ในสงัคมไทย พ่อแม่จะสอนลูกตั้งแต่ยงัเดก็ใหรู้้จกัการตกับาตร 
เพราะการตกับาตรเป็นหนา้ท่ีของเราชาวพุทธทุกคน นอกจากจะเป็นการฝึกฝนอบรม
นิสยัใหเ้ป็นคนเอ้ืออารี มีน ้ าใจ รู้จกัการเสียสละแลว้ ยงัเป็นบุญกศุลเป็นการอุปถมัภค์  ้า
จุนพระพุทธศาสนา ท าใหพ้ระภิกษุสงฆมี์เร่ียวแรง มีก าลงัในการประพฤติปฏิบติัธรรม 
แลว้น าธรรมเหล่านั้นมาแนะน าสัง่สอนพวกเราใหไ้ดรู้้ไดเ้ห็นและประพฤติดีงามตาม
ท่านไปดว้ย 
 

พธีิกร(๑) การตกับาตร ถือวา่เป็นกิจกรรมส าคญัอยา่งหน่ึงของพุทธศาสนิกชน 
เม่ือกระท าแลว้จะก่อใหเ้กิดผลบุญ คือ 

ประการท่ี ๑ สามารถช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรใหมี้โอกาสศึกษาปฏิบติัธรรม 
ไดเ้ตม็ท่ี โดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองอาหาร 

 

พธีิกร (๒) ประการท่ี ๒ สามารถก าจดัความโลภในใจ ท าใหผู้ต้กับาตรเกิด
ความรู้สึกวา่พอแลว้ ก าจดัความตระหน่ี เห็นแก่ตวัลงได ้จึงเป็นวิธีสร้างเสริมบุญ
ส าหรับอุปถมัภค์  ้าชูตนต่อไปในอนาคตและเป็นผลดีท่ีไดบ้ ารุงพระพทุธศาสนาโดย
ออ้มดว้ย 
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พธีิกร (๑) และประการท่ี ๓ ท าใหเ้กิดส านึกในธรรม เกิดความเมตตากรุณา 
เห็นอกเห็นใจ ในระหวา่งเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั 
 

พธีิกร (๒) เม่ือเวลาตกับาตร หากพระภิกษุสงฆเ์ดินผา่นมาในระยะใกล ้ควร
นอ้มตวัลงยกมือไหว ้แลว้กล่าวนิมนตใ์หท่้านไดย้นิวา่ “นิมนตค์รับ” หรือ “นิมนตค่์ะ” 
เพ่ือแสดงความเตม็ใจท่ีจะถวายอาหารและเป็นการบอกใหท่้านทราบดว้ย 
 

พธีิกร (๑) ก่อนตกับาตรควรถอดรองเทา้ก่อน เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพต่อ
พระภิกษุสงฆ ์

 

พธีิกร (๒) และในขณะใส่บาตรไม่ควรชวนพระภิกษุสนทนาและไม่ควรถามวา่
ชอบอาหารชนิดใด เพ่ือจะท าถวายเพราะถา้พระภิกษุตอบรับแลว้ฉนัอาหารนั้นในวนั
ต่อมา กจ็ะเป็นการผดิวินยัเกิดค าพงัเพยวา่ “ตกับาตรอยา่ถามพระ” 
 

พธีิกร(๑) เม่ือตกับาตรแลว้ หากมีดอกไมธู้ปเทียนจะถวายถา้เป็นชายกห็ยบิส่ง
ถวายไดเ้ลย ถา้เป็นหญิงกต็อ้งวางไวบ้นฝาบาตรหรือใส่ลงในยา่มของท่าน 

 

พธีิกร (๒) เม่ือตกับาตรถวายของเสร็จแต่ละรูปแลว้ ควรนอ้มตวัลงไหวห้รือนัง่
ลงไหว ้๑ คร้ัง โดยไม่ตอ้งไหวทุ้กคร้ังท่ีถวายของแต่ละอยา่ง 
 

พธีิกร (๑) ทุกท่านครับ/ค่ะ..อานิสงส์ท่ีเกิดจากการถวายทาน ท่ีถูกทกัขิเนย
บุคคลนั้น  มีคุณอเนกอนนัตไ์ม่อาจจะนบัประมาณได ้อ านาจของบุญกศุลทั้งหลายท่ี
บ าเพญ็ไวดี้แลว้ หากท าดว้ยความศรัทธา ท าดว้ยความเพียร ท าดว้ยวตัถุประณีตท าดว้ย
น ้ าพกัน ้ าแรง ท าดว้ยวตัถุบริสุทธ์ิ ท าดว้ยความเคารพในทาน เคารพในพระรัตนตรัย 
ใหด้ว้ยมือตนเอง 

ใหด้ว้ยส่ิงของอนัสมควร และใหด้ว้ยจิตเล่ือมใส ประกอบดว้ยปัญญารู้อานิสงส์
ของบุญเม่ือบ าเพญ็ทาน แลว้จะมีจิตปิติยนิดี บุญจะคอยตามส่งผลใหป้ระสบแต่
ความสุข ความเจริญ มีความสบายกาย สบายใจ และฝึกสมาธิกเ็ป็นสมาธิไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและมัน่คง 
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พธีิกร(๒) ทุกท่านครับ/ค่ะ ในวนัน้ีทุกท่านไดม้าตกับาตรแด่พระภิกษุผูเ้ป็นเน้ือ
นาบุญอนัเยีย่มพระภิกษุผูป้ระพฤติดี ปฏิบติัชอบ ตั้งใจถือธุดงควตัร รักษาศีล ปฏิบติั
ธรรมมาโดยตลอด ประกอบกบัการบริจาคทานในคร้ังน้ี กถึ็งพร้อมดว้ยวตัถุบริสุทธ์ิ 
เจตนาบริสุทธ์ิ และบุคคลบริสุทธ์ิ ขอใหทุ้กท่านตั้งศรัทธาใหม้ัน่คง เพราะศรัทธาจะ
เปิดใจของท่านกวา้ง เพ่ือจะรองรับบุญไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 

พธีิกร (๑)เม่ือใดดวงใจดวงน้ีเปิดกวา้งมีจิตคิดแต่จะให ้เม่ือนั้นกระแสแห่งความ
บริสุทธ์ิจะมาหล่อเล้ียงใจ ใหแ้ช่มช่ืนเบิกบาน  กวา้งขวาง ดุจดงัใจไดเ้ป็นอิสระพน้จาก
ท่ีคุมขงัอนัคบัแคบทะยานสู่โลกกวา้งอนัโอฬาร ไม่มีประมาณฉะนั้น 
 

พธีิกร (๒) นบัเป็นโอกาสอนัดียิง่ของพวกเราทุกคนแลว้ ท่ีไดถ้วายทานอนัเลิศ
เช่นน้ี จึงขอใหทุ้กท่านโปรดรักษาใจใหห้ยดุน่ิง สบาย ๆ เพ่ือใจของเราจะไดส้ะอาด 
บริสุทธ์ิผอ่งใส เหมาะสมท่ีจะเป็นภาชนะรองรับบุญต่อไป.. 

 

บทพูดสร้างบรรยากาศระหว่างคณะสงฆ์รับบิณฑบาตร 
พร้อมกบัเปิดเพลง  
 

พธีิกร (๑) คร้ังหน่ึงท่ีเราน าอาหารใส่บาตร บุญกเ็กิดข้ึนในใจเราคร้ังหน่ึง ยิง่เรา
ใส่บาตรมากคร้ังเขา้ บุญกย็ิง่ทบัทวีมากข้ึน จนสามารถรับรู้ไดถึ้งความรู้สึกปิติท่ีค่อย ๆ 
เอ่อลน้ข้ึนมาในใจ จนเตม็เป่ียมและความสุขฉาย ใหเ้ห็นบนใบหนา้ แววตา เป็น
ความรู้สึกท่ีผูใ้หเ้ท่านั้นรับรู้ไดด้ว้ยตวัเองวา่น้ีคือ ความสุขท่ีบริสุทธ์ิ น่ีคือความสุขซ่ึง
เงินไม่อาจซ้ือไดแ้ละขอใหทุ้กท่านไดต้รึกระลึกนึกถึงบุญท่ีท่านไดต้กับาตรแก่
พระภิกษุสงฆใ์นวนัน้ีไวเ้สมอ เพราะทุกคร้ังท่ีนึกถึงบุญ.....บุญกจ็ะยิง่เกิดในดวงใจ
ของเราทุกคร้ัง 
 

พธีิกร (๒) นึกถึงดว้ยความปิติวา่ ท่านซ่ึงเป็นผูใ้หภ้ตัตาหาร แด่พระภิกษุในคร้ังน้ี ซ่ึง

ไดช่ื้อวา่เป็นผูใ้หอ้ายแุก่พระพุทธศาสนา เพราะพระภิกษุสงฆเ์ม่ือฉนัอาหารท่ีท่าน
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ไดน้ ามาใส่บาตรคร้ังน้ีแลว้ จะมีก าลงักายก าลงัใจท่ีสมบูรณ์ แขง็แรงและน า
ก าลงักาย ก าลงัใจนั้น มากลัน่เป็นก าลงัความดี ดว้ยการประพฤติปฏิบติัธรรม เพ่ือสืบ
ทอดอายพุระพุทธศาสนาใหว้ฒันาถาวรสืบไป 

 
พธีิกร (๑) พิธีตกับาตร อนัเป็นการบ าเพญ็บุญสร้างทานกศุลในคร้ังน้ี จึง

ทรงคุณค่ายิง่ต่อชีวิตของเราคือ นอกจากสร้างความสุขใจ ในฐานะเป็นผูใ้หแ้ลว้ บุญน้ี
ยงัติดตวัไปจนกวา่เราจะเขา้สู่พระนิพพาน 
 

พธีิกร (๒) การใหท้านเป็นเร่ืองของความชุ่มเยน็ ผูใ้หท้านอยูเ่สมอยอ่มมีจิตใจ
ผอ่งใส เยอืกเยน็ เป็นท่ีรักของทุกคน ทานท่ีท าจะส่งผลใหเ้ป็นผูม้ ัง่คัง่ มีทรัพยม์าก ได้
อาย ุวรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณในทุกภพทุกชาติท่ีเกิดเป็นมนุษย ์เป็นผูมี้เสน่ห์เป็น
ท่ีรักของคนทัว่ไป 
 

พธีิกร (๑) เป็นท่ีน่าคบหาของคนดี มีช่ือเสียงเกียรติคุณดีงาม มีคนเคารพยกยอ่ง 
แกลว้กลา้ อาจหาญในทุกชุมชน มีรูปงาม ผวิพรรณงาม น่ารัก น่านิยม มีบุตรภรรยา มี
บริวารอยูใ่นโอวาท เป็นผูมี้รสนิยมสูง สามารถใชท้รัพยใ์หเ้กิดประโยชน์ไดเ้ตม็ท่ี ยอ่ม
ไดท้รัพยส์มบติัตามปรารถนา ภยัหรืออนัตรายใด ๆ ไม่สามารถท าลายทรัพยส์มบติัได้
และผลของทาน จะหนุนน าใหส้ าเร็จมรรคผลนิพพานไดโ้ดยง่ายดาย 
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บทพูดส าหรับตวัแทนน ากล่าวถวายสังฆทาน 
( อ่านเว้นวรรคตรงทีม่ีเคร่ืองหมาย , ) 

 
อมิานิ มะยงั ภันเต,    ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ, 

ภิกขุสังฆสัสะ, โอโณชะยามะ, สาธุโน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, 
อมิานิ,  ภัตตานิ,    สะปะริวารานิ,  ปะฏิคณัหาตุ, 

อมัหากงั, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะจะฯ 
 

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,      ข้าพเจ้าทั้งหลาย, 
ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  
แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับ,   ภัตตาหาร, 
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,     ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, 
เพ่ือประโยชน์,    เพ่ือความสุข,       เพ่ือมรรคผลนิพพาน, 

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ตลอดกาลนานเทอญ. 
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ก าหนดการ 
 

07.30  น.  คณะสงฆเ์ดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
07.29  น.  อาราธนาศีล 5 
07.39  น.  พิธีถวายสังฆทาน 
07.49  น.  คณะสงฆใ์หพ้ร / เดินรับบิณฑบาต 
08.00  น.  เสร็จพิธี 

 
 

 
                   

 



 
 

ภาคผนวก 

 



 
 

 

 

 

 

 


