
 

ค านิยม 
ของ 

พลต ารวจเอก โกวิท  วัฒนะ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

เน่ืองในโอกาสจัดพิมพ์ “ คู่มือการประกอบพิธีศพ” 
___________________________ 

 หนังสือ “คู่มือการประกอบพิธีศพ” นี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดท า
ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ    รวมทั้งข้าราชการต ารวจและครอบครัวใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติในการจัดพิธีศพ    ต้ังแต่การจัดการเกี่ยวกับศพ    การสวดพระอภิธรรม    และการ
ฌาปนกิจศพ ตลอดจนการขอพระราชทานต่าง ๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูล อาทิ 
ขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ ขอพระราชทานหีบหลวงหรือโกศ ขอพระราชทานเพลิงศพ  
เป็นต้น 

 หวังว่าหนังสือ “คู่มือการประกอบพิธีศพ” จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงาน ตลอดจน
ข้าราชการต ารวจและครอบครัว และขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดท าหนังสือเล่มนี้
ทุกท่าน 
 
 พลต ารวจเอก 
 ( โกวิท  วัฒนะ ) 
  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ค านิยม 
ของ 

พลต ารวจโท อุกฤษฎ์  ปัจฉิมสวัสดิ์ 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

_________________ 

 สัจธรรมของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนไม่อาจหลีกพ้นและไม่อยากประสบ ไม่ว่าจะเกิดกั บตนเอง 
ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดที่เคารพรัก นั่นคือ “ความตาย” และเมื่อมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
ข้าราชการต ารวจหรือครอบครัว ผู้ที่ยังอยู่ก็จะตกอยู่ในสภาวะโศกเศร้าเสียใจ สับสน ไม่อยากจะ
ด าเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น และโดยส่วนใหญ่การประกอบพิธีศพ ตั้งแต่การจัดการศพ ก ารสวด 
พระอภิธรรม ต ลอดจนการฌาปนกิจศพ ก็จะด าเนินการ ไปตามที่ผู้รู้จักคุ้นเคยให้ค าแนะน าขั้นตอน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบพิธีศพทั้งสิ้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติยังไม่เคยจัดท าหนังสือ “คู่มือ 
การประกอบพิธีศพ”  เพื่อใช้เป็นคู่มือประจ าหน่วยงาน และให้ข้าราชการต ารวจและครอบครัวถือเป็น
แนวทางแต่อย่างใด 
 ดังนั้น การที่กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีความคิดริเริ่ม ด้วยความห่วงใย
ต่อเพื่อนข้าราชการต ารวจ โดยการรวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกั บการจัดการศพ จนสามารถจัดท า
หนังสือ “คู่มือการประกอบพิธีศพ” เป็นรูปเล่มขึ้นทั้งฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ เป็นครั้งแรกของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจได้มีความรู้เบื้องต้น และสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการประกอบพิธีศพอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี และสมเกียรติในฐานะผู้พิทักษ์ 
สันติราษฎร์อย่างแท้จริง  
 ท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณกองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่จัดท าหนังสือ “คู่มือ
การประกอบพิธีศพ” น้ีข้ึน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสอืคู่มอืน้ีจะอ านวยประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ตลอดจนข้าราชการต ารวจและครอบครัวตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ต่อไป                                        

         พลต ารวจโท 
 ( อุกฤษฎ์  ปัจฉิมสวัสดิ์ ) 
 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
  



 

 

 

 

 

ค านิยม 
ของ 

พลต ารวจตรี  จิรโรจน์  กี่ศิริ 
ผู้บังคับการกองสวัสดิการ 

_________________ 

 กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดท า หนังสือ “คู่มือการประกอบพิธีศพ” 
เพื่อใช้เป็นคู่มือประจ าหน่วยงานและแจกจ่ายให้กับข้าราชการต ารวจ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ในการประกอบพิธีศพ  ซึ่งได้จัดพิมพ์ข้ึนทั้งฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ โดย รวบรวมขั้นตอนและ 
วิธีปฏิบัติต้ังแต่ การแจ้งตาย การบ าเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ  การขอพระราชทานต่างๆ อาทิ  
ขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ ขอโกศหรือหีบหลวงและขอพระราชทานเพลิงศพหรือหีบเพลิง 
เป็นต้น    

 ส าหรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีศพในแต่ละท้องถิ่นอาจมีความแตกต่างกันอยู่ บ้าง การจัดท า
หนังสือเล่มนี้เพื่อให้เป็นแบบอย่างการปฏิบัติ เกิดความสะดวก เรียบร้อย และถูกต้องตามธรรมเนียม
ประเพณีไทย  แต่ไม่ได้ถือเป็นระเบียบข้อบังคับที่ตายตัว   อาจยืดหยุ่นได้บ้างในบางกรณี   เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพสังคม   ชุมชน  สถานที่  และสภาพของงานเป็นส าคัญ  

 หวังว่า    คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน   เพื่อนข้าราชการต ารวจและครอบครัว
ต่อไป 

 พลต ารวจตรี 
 ( จิรโรจน์   กี่ศิริ ) 
 ผู้บงัคับการกองสวัสดิการ 



สารบญั 
หน้า 

ค านิยม  
วิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการจัดการศพ 1 
 -  การแจ้งตาย 1 
 -  การน าศพไปวัด 2 
 -  การอาบน้ าศพ 2 
 -  การรดน้ าศพ 3 
 -  การจัดศพลงหีบ 4 
การตั้งศพ 5 
 -  สถานท่ีตั้งศพ 5 
 -  สถานท่ีตั้งอาสน์สงฆ์สวดพระอภิธรรม 6 
 -  สถานท่ีตั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6 
 -  สถานท่ีตั้งรูปของผู้ตาย 6 
 -  เครื่องใช้ในพิธีศพ 6 
การจัดงานบ าเพ็ญกุศล 7 
 -  การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลบังสุกุลปากโกศศพหรือปากหีบศพ 7 
 - การจัดพิธสีวดพระอภิธรรมประจ าคืน 8 
การจัดงานท าบุญ 10 
 -  การท าบุญ 7 วัน 10 
 -  การท าบุญ 50 วัน และ 100 วัน 13 
การบรรจุศพ 13 
 - บรรจุทีสุ่สาน 14 
 -  บรรจุที่ศาลา 14 
การฌาปนกิจศพ 15 
 -  การตั้งศพบ าเพ็ญกุศล 15 
 -  การบวชหน้าไฟ 18 
 -  การมีพระธรรมเทศนา 18 
 -  เคลื่อนศพไปสู่เมรุ 18
 -  การอ่านค าสดุดี 19 
 -  การทอดผ้าบังสุกุล 22 
 -  พิธฌีาปนกิจศพ 24 
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สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
การเก็บอัฐิ 28 
 - ท าบุญอัฐิ (ออกทุกข์) 29 
 - บรรจุอัฐิ 29 
 -  การลอยอังคาร 29 
การจัดพิธีศพข้าราชการต ารวจ 31 
 -  การจัดพิธีศพข้าราชการต ารวจท่ีเสียชีวิตกรณีปกติ 31 
 -  การจัดพิธีศพข้าราชการต ารวจท่ีเสียชีวิตเนือ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 32 
 -  การจัดยามเกียรติยศส าหรับศพข้าราชการต ารวจ 34 
 - การใช้ธงชาติคลุมศพผู้เสียชีวิตในหน้าที่ราชการ 35 
สรุป 41 
ระเบียบงานศพ (ว่าด้วย การขอพระราชทานต่าง ๆ ) 44 
 - การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ-การขอพระราชทานเพลิงศพและหีบเพลิง 44 
 - ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพและเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 44 

 -  ข้อแนะน าการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีรดน้ าศพและสวดพระอภิธรรม 47 
 -  การขอพระราชทานเพลิงศพ 49 
 - การขอรับและการปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน 54 
 - การขอรับและการปฏิบัติเกี่ยวกับดินพระราชทาน  59 
ภาคผนวก 
 - การจัดต้ังโต๊ะหมู่บูชา 62 

 - การจัดเครื่องทองน้อย 67 
บรรณานุกรม 70 



วิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการจัดการศพ 
 

 เมื่อมีผู้ถึงแก่กรรมลง โดยทั่วไปด าเนินการดังนี้ 
 คนตายด้วยโรคธรรมดา ผู้เกี่ยวข้องกับศพ นิยมใช้ผ้าคลุมศพต้ังแต่ศีรษะตลอดเท้า  
ถ้าศพอยู่ภายในห้องก็ปิดประตูเสีย ถ้าศพอยู่ในห้องโถงนิยมกางมุ้งครอบไว้  
 คนตายด้วยโรคติดต่ออันตราย  ตายด้วยอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม ไม่ควรแตะต้องหรือ
เคลื่อนย้ายศพ เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์หรือต ารวจได้ท าการชันสูตรศพก่อน  

 

การแจ้งตาย 

 1. ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะออกใบรับรองแ พทย์ให้ เพื่อเป็น
หลักฐานแสดงเหตุการตาย แล้วน าใบรับรองแพทย์พร้อมบัตรประจ าตั วประชาชนของผู้เสียชีวิตไปยัง
ส านักงานทะเบียนท้องถิ่นหรือส านักงานเขตในเขตท่ีโรงพยาบาลนั้นต้ังอยู่ เพื่อขอรับใบมรณบัตร 
แต่โรงพยาบาลบางแห่งจะออกใบมรณบัตรให้เองหรือช่วยด าเนินการให้  เพื่ออ านวยความสะดวก 
โดยญาติของผู้เสียชีวิตจะต้องน าทะเบียนบ้านไปให้โรงพยาบาลด้วย  

 2. ถึงแก่กรรมตามธรรมชาติที่บ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้แทนเจ้าของบ้านต้องไปแจ้งการ
ตายต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อออกใบรับรองการตาย และน าไปแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอมรณบัตร 
นายทะเบียนผู้รับแจ้ง คือ ในเขตกรุงเทพมหานครแจ้งต่อนายทะเบียนส านักงานเขต ในเขตเทศบาล
แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น นอกเขตเทศบาลแจ้งต่อนายทะเบียนต าบล คือ ก านัน และต้องแจ้ง
ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย 

 3. ถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือฆาตกรรม บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ ต้อง
แจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตาย หรือจะแจ้งแก่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ ท้องที่นั้นก็ได้ และ
ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่งโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ เพื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจจะได้มาชันสูตรศพ 
ท าหลักฐานการเสียชีวิต ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือแพทย์ยังไม่ได้ตรวจศพ ห้ามเคลื่อนย้าย
ศพ หรือท าให้ศพเปลี่ยนสภาพ หรือน ายามาฉีดศพ 

 เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือแพทย์ได้ตรวจชันสูตรศพแล้ว ญาติผู้เสียชีวิตจะต้องไปขอรับ
หลักฐานจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจท้องที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งขอใบชันสูตรศพจากแพทย์  เพื่อน าไปแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นในการขอมรณบัตร โดยแจ้งด้วยว่าจะน าศพไปบ าเพ็ญกุศลท่ี 
วัดใด และระบุด้วยว่า จะเผา  ฝัง หรือเก็บศพ 
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การน าศพไปวัด 

 ญาติจะต้องน ามรณบัตรไปแสดงกับทางวัด เพื่อให้วัดจัดเจ้าหน้าท่ีไปรับศพ หรือจะน า
ศพไปเองแล้วแต่จะสะดวก 

 ก่อนที่จะน าศพไปวัดควรจัดเตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้าจากบ้านหรือโรงพยาบาลให้เรียบร้อย
ก่อน พร้อมจัดเตรียมสิ่งของ ดังนี้ 
 1. ผ้าแพรส าหรับคลุมศพ 

 2. รูปภาพที่จะต้องตั้งหน้าศพ 

 3. ใบมรณบัตร 
 ส าหรับเจ้าภาพที่มีความประสงค์จะน าศพตั้งบ าเพ็ญกุศลที่ ฌาปนสถานส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  วัดตรีทศเทพวรวิหาร  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งาน ฌาปนสถานและพิธีการ 
ฝ่ายสวัสดิการ 2 กองสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2281-9906-7 โทรสาร 0-2282-0432   
 แต่ถ้าผู้ถึงแก่กรรมเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ พึงแจ้ง
ไปยังต้นสังกัดของผู้นั้น แล้วเดินเรื่องไปยังกองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง เพื่อขอพระราชทาน  
น้ าหลวงอาบศพและเครื่องประกอบเกียรติศพ ต่อไป 

หมายเหตุ การขอรับพระราชทานน้ าหลวงอาบศพและเครื่องประกอบเกียรติศพ ติดต่อกองพระราชพิธี  
ส านักพระราชวัง โทรศัพท์ 0-2221-7374, 0-2221-2233  โทรสาร 0-2221-0873  

 

การอาบน้ าศพ 
 การอาบน้ าศพนี้ถือว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวระหว่างญาติสนิท ไม่มีการเชิญคน
ภายนอก  เป็นกา รอาบน้ าช าระร่างกายศพจริง ๆ โดยอาบน้ าอุ่นก่อนแล้วล้างด้วยน้ าเย็น ฟอกสบู่  
ขัดถูร่างกายศพให้สะอาด        
 เมื่ออาบน้ าศพแล้ว ก็เอาน้ าขมิ้นทาตามร่างกายตลอดถึงฝ่ามือฝ่าเท้า แล้วประพรมด้วย
น้ าหอม เอาผ้าขาวซับรอยหน้า ฝ่ามือท้ังสอง และฝ่าเท้าทั้งสอง แล้วมอบให้แก่ลูก หลานของผู้ตาย
เก็บไว้สักการะบูชา 
 เมื่ออาบน้ าช าระร่างกายศพเสร็จแล้ว ก็แต่งศพตามฐานะของผู้ตาย เช่น เป็นข้าราชการ 
แต่งเครื่องแบบ เป็นต้น เครื่องแต่งตัวนั้นนิยมใช้เสื้อผ้าที่สะอาดและใหม่ที่สุดเท่าที่มีอยู่  
 เมื่อแต่งตัวศพเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเชิญศพขึ้นนอนบนเตียงส าหรับรอรับการรดน้ าต่อไป 
 

ที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชา 
 ต้ังด้านศีรษะของศพ หันหน้าโต๊ะหมู่บูชาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง  ยกเว้นทิศตะวันตก 
(ดูความเหมาะสมของสถานที่ประกอบด้วย) 
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 ต้ังไว้สูงกว่าเตียงรองศพพอสมควร 
 จัดเครื่องสักการะบูชาให้ประณีตที่สุด เท่าที่สามารถจะจัดหาสิ่งของมาจัดท าได้ 
 

ที่ตั้งเตียงรองศพส าหรับรดน้ า 
 - จัดต้ัง ณ สถานที่กว้าง ๆ ตรงกลางของสถานที่นั้น  
 - ต้ังไว้ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชา 
 - หันด้านขวามือศพ หรือด้านปลายเท้าศพ ให้อยู่ทางผู้ที่มาแสดงความเคารพศพ  
 - ไม่ควรเดินผ่านด้านศีรษะศพ 
 - จัดร่างศพให้นอนหงายเหยียดยาว  จัดมือให้เหยียดออกห่างจากตัวศพเล็กน้อย โดย
ให้วางมือหงายแบเหยียดออกคอยรับการรดน้ า  
 - ใช้ผ้าใหม่ ๆ (โดยมากใช้ผ้าแพรห่มนอน) คลุมตลอดร่างศพ เปิดเฉพาะหน้าและ  
มือขวาของศพเท่านั้น 
 - จัดเตรียมขันโตก หรือขันน้ า  พานรองขนาดใหญ่ ต้ังไว้คอยรองรับน้ าที่รดศพแล้วนั้น  
พร้อมทั้งเตรียมน้ าอบ น้ าหอมและภาชนะเล็ก ๆ ส าหรับตักให้แก่ผู้มารดน้ าศพ  
 - จัดบุคคลผู้ใกล้ชิดกับผู้ตาย หรือลูกหลาน คอยส่งภาชนะส าหรับรดน้ า  
 

การรดน้ าศพ 

 ก่อนจะเริ่มพิธีรดน้ าศพนั้น นิยมให้เจ้าภาพจุดเครื่องสักการ ะบูชาพระรัตนตรัยก่อน แล้ว
จึงเริ่มพิธีรดน้ าศพต่อไป  เวลารดน้ าศพที่นิยมกันโดยทั่วไปคือเวลา 16.00-17.00 น. 
 นิยมให้ลูกหลานวงศาคณาญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดท าการรดน้ าศพเสียก่อนถึงเวลาเชิญแขก 
เพื่อไม่ให้เกิดความคับค่ัง ไม่เสียเวลารอคอยของท่านผู้มาแสดงความเคารพศพ  

 นิยมให้ลูกหลาน หรือญาติฝ่ายเจ้าภาพ คอยรับรองแขกและเชิญ เข้ารดน้ าศพ พร้อมทั้ง
แนะน าทางเข้าไปรดน้ า และทางออก เพื่อความสะดวกไม่คับค่ังกัน 

 เมื่อผู้มีเกียรติมาแสดงความเคารพศพหมดแล้ว นิยมเชิญท่านผู้มีอาวุโสสูงสุดที่อยู่ในที่
นั้น  เป็นผู้แทนรดน้ าศพด้วยน้ าพระราชทาน  หรือเป็นผู้รดน้ าศพเป็นท่านสุดท้าย  

 เมื่อท่านผู้มีอาวุโสสูงสุดที่อยู่นั้นได้รดน้ าพระราชทานศพแล้วหรือได้รดน้ าศพแล้ว ถือกัน
ว่าเป็นเสร็จพิธีรดน้ าศพ ไม่นิยมให้ผู้ใดผู้หนึ่งรดน้ าศพอีกต่อไป 

การเตรียมการ 
 โต๊ะเครื่องทองน้อย (หรือจะใช้เชิงเทียน 1 ที่ พร้อมเทียน 1 เล่ม กระถางธูป 1 ท่ี พร้อม
ธูป  1 ดอก)  ต้ังไว้ด้านศีรษะศพ 
 โต๊ะขันน้ าผสมน้ าอบไทย 1 ชุด พร้อมขันเล็กหรือภาชนะอื่นที่เหมาะสม 1 ท่ี (อาจใช้
หลายที่แล้วแต่ลักษณะงาน)    
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การปฏิบัติ  (เมื่อถึงก าหนดเวลา)  
ประธานในพิธี - จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหรือจุดธูปเทียน (ตามที่จัดไว้) แล้วเคารพศพ 
 - รับขันหรือเต้าน้ าหอมเทลงบนมือศพที่ยื่นออกมา แล้วเคารพศพอีกครั้งหนึ่ง  
 - นั่งพักสักครู่ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่เจ้าภาพ ถ้าไม่มีที่นั่งหรือรีบด่วน 
  ก็ลาเจ้าภาพกลับได้) 
ผู้ร่วมพิธี - ทยอยกันเข้าอาบน้ าศพจนกว่าจะหมด 

 ก. ศพคฤหัสถ์ 
 1. ศพมีอาวุโสสูงกว่าตน  พึงนั่ง คุกเข่าน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมกับนึกขอขมา 
ต่อศพนั้นว่า  “กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง โหตุ” 
 2. ถือภาชนะส าหรับอาบ (รด) น้ าศพด้วยมือทั้งสองเทน้ าลงที่ฝ่ามือขวาของศพ 
พร้อมกับนึกในใจว่า “อิทัง มะตะกะสะรีรัง อาสิญจิโตทะกัง วิยะ  อะโหสิกัมมัง” 
 3. อาบ (รด) น้ าศพเสร็จแล้ว  น้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมกับนึกอธิษฐานว่า “ขอจง
ไปสุคติ ๆ เถิด” 

 ข. ศพพระสงฆ์ 
 1. สุภาพบุรุษนั่งคุกเข่า ต้ังปลายเท้าลงจรดพื้น สุภาพสตรีน่ังคุกเข่าราบไปกับพื้น 
กราบ 3 ครั้ง  พร้อมกับนึกขอขมาโทษดังกล่าวในศพคฤหัสถ์  
 2. ถือภาชนะส าหรับอาบ (รด) น้ าด้วยมือทั้งสอง เทน้ าลงที่ฝ่ามือขวาของศพ 
พร้อมกับนึกในใจดังกล่าวแล้วในศพคฤหัสถ์ 
 3. กราบ  3  ครั้ง  พร้อมกับนึกอธิษฐานดังกล่าวแล้วในศพคฤหัสถ์ 

หมายเหตุ ประธานในพิธีอาบน้ าหลวง ก่อนจะรับน้ าหลวงจากเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังต้อง
ถวายค านับไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ 1 ครั้ง และเมื่อเสร็จ
พิธีอาบแล้วถวายค านับไปทางทิศเดิมอีก 1 ครั้ง น้ าพระราชทานอาบศพ มีเต้าน้ า
ธรรมดา น้ าขมิ้นและน้ าอบไทย เมื่อประธานในพิธีรับจากเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวัง
แล้วให้เทลงตรงทรวงอกศพ 

 
การจัดศพลงหีบ 

 การจัดศพลงหีบน้ัน นิยมมอบให้เจ้าหน้าที่ ของวัดหรือสัปเหร่อ เป็นผู้ท าพิธีกรรมต่าง ๆ 
ตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น ๆ 
 ศพที่ได้รับพระราชทานโกศหรือหีบหลวงเจ้าหน้าที่จากส านักพระราชวังเป็นผู้ด าเนินการ 
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การตั้งศพ 
 เมื่อต้ังศพและจัดดอกไม้ธูปเทียนเคารพศพไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ตามไฟ (ตะเกียงมีโคม
และหรี่ไฟไว้ปลายเท้าศพ 1 ท่ี) 
 ในพิธีทางราชการ เมื่ออาบน้ าศพและน าศพขึ้นตั้งเรียบร้อยแล้ว  จะนิ มนต์พระสงฆ์ 10 
รูป หรือ 20 รูป สดับปกรณ์ (บังสุกุล) จบแล้วถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพฯ กรวดน้ า 
ก็เป็นอันเสร็จพิธี 
 แต่ศพชาวบ้านทั่วไป ปัจจุบัน นิยมนิ มนต์พระสงฆ์ 1 รูป หรือหลายรูปก็แล้วแต่ศรั ทธา
ของเจ้าภาพ เมื่อพระสงฆ์มาถึงแล้ว เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุลบนหีบศพหรือบนท่ีที่เตรียมไว้ นิมนต์
พระสงฆ์ชักผ้าบังกุกุล (จะเป็นผ้าไตร จีวร สบง ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ก็ได้ ) เมื่อพระสงฆ์ 
ชักผ้าบังสุกุลแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีฯ ในตอนนี้ 
 
การจัดสถานท่ีตั้งศพ 

 ถ้าผู้ตายเป็นผู้ใหญ่แห่งตระกูล และบริเวณบ้านเรือนกว้างขวางเหมาะสมแก่การต้ังศพ
บ าเพ็ญกุศลได้ ก็นิยมจัดต้ังศพบ าเพ็ญกุศลที่บ้าน เพราะโดยมากก็นิยมต้ังศพบ าเพ็ญกุศลไว้เป็น
เวลานาน อย่างน้อยก็ครบ 100 วัน จึงจะท าพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือจึงจะท าพิธีฌาปนกิจศพ 

 กรณีเสียชีวิตที่บ้านแต่สถานที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ต้ังศพ มักนิยมน าศพไปต้ัง
บ าเพ็ญกุศลที่วัดใดวัดหนึ่งใกล้บ้าน หรือวัดที่เหมาะสมแก่ฐานะของผู้ตาย หรือเมื่อศพอยู่ที่
โรงพยาบาลนิยมน าศพไปจัดต้ังที่วัด เพราะถือกันว่าไม่ควรน าศพเข้าบ้านและได้ถือปฏิบัติเช่นนั้น
โดยทั่วไป   
 เมื่อติดต่อวัดที่จะน าศพไปต้ังบ าเพ็ญกุศลเรียบร้อยแล้ว  การน าศพไปวัดอาจติดต่อ
ขอให้ทางวัดจัดรถไปรับศพ หรือแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขอให้จัดรถส่งศพให้   
และนิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป มาชักศพที่จะเคลื่อนไปสู่วัดที่น าศพไปต้ังบ าเพ็ญกุศล 

 
สถานที่ตั้งศพ 

 สถานที่ต้ังศพนั้น นิยมต้ังหันด้านศีรษะของศพไปทางโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป และนิยม
ต้ังอยู่ระดับต่ ากว่าโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป หรือมีระดับสูงต่ าไล่เลี่ยกัน 

 นิยมต้ังศพไว้ ณ สถานที่ข้างใดข้างหนึ่ง อันเป็นสถานที่เหมาะสมส าหรับเป็นที่
ประดิษฐานสิ่งที่เคารพ และนิยมต้ังไว้ให้ห่างออกจากข้างฝา ประมาณ 1 ศอกเป็นอย่างน้อย เว้น
ระยะว่างไว้ส าหรับเดินได้รอบเพื่อสะดวกแก่การน าพวงหรีดไปติดประดับตามฝาผนังที่ต้ังศพ  เป็นต้น 

 เบื้องหลังที่ตั้งศพนั้น ถ้าฝาไม่สะอาด นิยมมีผ้าม่านขึงปิดไว้เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
และเพื่อเป็นที่แขวนพวงหรีดได้อีกด้วย 
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สถานที่ตั้งอาสน์สงฆ์สวดพระอภิธรรม 
 - ควรยกขึ้นให้สูงจากพื้นประมาณ 1 ศอกเป็นพอดี โดยจัดต้ังไว้ด้านซ้ายโต๊ะหมู่บูชา  

 - จัดต้ังตู้พระอภิธรรมไว้บนอาสน์สงฆ์ ณ เบื้องหน้าพระสงฆ์รูปสวดพระอภิธรรม 

 - จัดเครื่องสักการะบูชาพระธรรมอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะประกอบด้วย กระถางธูป 1 ใบ
(พร้อมธูป 3 ดอก) เชิงเทียนและแจกันอย่างละ 1 คู่ (พร้อมเทียนและดอกไม้) โดยจัดต้ังไว้บนโต๊ะ 
สูงเหนือระดับอาสน์สงฆ์เล็กน้อย โต๊ะรองเครื่องสักการ ะบูชานั้น ไม่นิยมใช้โต๊ะรองที่สูงมากนัก 
เพราะจะบังพระสงฆ์ หรือต่ ามากนัก ซึ่งจะดุไม่เหมาะสม นิยมใช้โต๊ะขนาดกลางไม่เล็กหรือใหญ่นัก 

 
สถานที่ตั้งเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 ถ้าผู้ตายเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นิยมน าเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ติดกับหมอนรอง ใส่พานมาต้ังไว้ที่ข้างหน้าที่ต้ังศพนั้นด้วย 

 ถ้าผู้ตายเป็นข้าราชการ ก็นิยมน าเ ครื่องแบบใส่พานมาตั้งไว้ที่ข้างหน้าที่ต้ังศพนั้นด้วย 
โดยต้ังพานรองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ด้านศีรษะของศพ ต้ังพานรองเครื่องแบบไว้ด้านเท้าของศพ 
และนิยมมีโต๊ะเล็ก ๆ ส าหรับรองรับให้สูงขึ้นพอสมควร 
 
สถานที่ตั้งรูปของผู้ตาย 

 รูปของผู้ตายน้ัน นิยมตั้งไว้ด้านเท้าขอ งศพ ข้างเครื่องตั้งศพ และรูปท่ีน ามาต้ังนั้นนิยมรูปที่มี
ขนาดใหญ่พอสมควร ไม่นิยมน ารูปเล็กเกินไปมาต้ัง เพราะไม่น่าดู ทั้งจะเป็นการประจานเจ้าภาพว่า
เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว ไม่ยกย่องผู้ตายเท่าที่สมควร 
 
เครื่องใช้ในพิธีศพ 
 - ผ้าภูษาโยง 2 ผืน 
 - ด้ายสายสิญจน์ 2 ม้วน 
 -  เครื่องทองน้อย 2 ที่ ที่หน่ึงจัดต้ังไว้ที่โต๊ะเครื่องตั้งหน้าศพ อีกที่หนึ่งส าหรับประธาน  
ในพิธี ฯ 
 - ภาชนะส าหรับกรวดน้ า อย่างน้อย 2 ท่ี 
 - เครื่องสักการะบูชาศพส าหรับประธานในพิธี ฯ 1 ชุด ประกอบด้วย กระถางธูป 1 ใบ 
ปักธูป 1 ดอก เชิงเทียน 1 คู่ พร้อมเทียน 2 เล่ม และแจกัน 1 คู่ พร้อมดอกไม้  
 - กระถางธูปขนาดใหญ่ พร้อมตะเกียงเล็กหรือเทียนชนวน และธูปจ านวนมากส าหรับ  
ผู้มาเคารพศพ 
 - โต๊ะรองกราบ 1 ที่ ส าหรับประธาน ฯ กราบ 



 

 

 

7 

การจัดงานบ าเพ็ญกุศล 

การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลบังสุกุลปากโกศศพหรือปากหีบศพ 
 เมื่อได้น าศพเข้าบรรจุในโกศหรือในหีบศพแล้ว และยกขึ้นประดิษฐานบนเครื่องตั้ง 
ประดับตกแต่งเครื่องประดับเรียบร้อยแล้ว 
 นิยมจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลสดับปกรณ์ หรือ บังสุกุลปากโกศศพ โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรง
สมณศักด์ิ 10 รูป มาพิจารณาสดับปกรณ์ หรือบังสุกุลปากโกศศพ ส าหรับพระศพหรือศพข้าราชการ
ผู้ใหญ่ ซึ่ง ได้รับพระราชทานน้ าอาบศพและได้รับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติศพ หรือนิยม
นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จ านวน . 10 รูป หรือ 5 รูป มาพิจารณาผ้าบังสุกุลปากหีบศพ ส าหรับศพ  
ผู้มีเกียรติทั่วไป 
 เมื่อพระสงฆ์ทรงสมณศักด์ิหรือพระภิกษุสงฆ์ธรรมดา(ซึ่งได้อาราธนาเตรียมไว้ก่อนแล้ว) 
มาพร้อมกันแล้วและเมื่อพิธีการทุกอย่างจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นขึ้นนั่งบน
อาสน์สงฆ์ 
 เจ้าภาพงานศพนั้น เริ่มจุดเครื่องสักการ ะบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องสักการะบูชา 
ที่หน้าเครื่องตั้งศพ ถ้ามีเครื่องทองน้อยต้ังอยู่ที่หน้าเครื่องตั้งศพด้วย ก็นิ ยมจุดเครื่องสักการะบูชา 
ที่เคร่ืองทองน้อยน้ัน แล้วหันด้านหน้าที่ต้ังดอกไม้ออกมาทางพระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุล เพื่อให้
ผู้ตายบูชาพระธรรม 
 พิธีกรเริ่มอาราธนาศีล พระเถระประธานสงฆ์ให้ศีลจบแล้ว  พระสงฆ์ทั้งนั้นต้ังพัดสวด
มาติกาจบแล้ว 
 พิธีกรเริ่มทอดผ้าภูษาโยง (ถ้าม)ี โดยยกผ้าภูษาโยงลงจากพานที่รองรับ วางไว้พื้น
อาสน์สงฆ์ แล้วจับชายผ้าภูษาโยงทอดไปตามพื้นอาสน์สงฆ์ จนตลอดพระสงฆ์ทั้งนั้น หรือทอดด้าย
สายโยงจนตลอดพระสงฆ์ทั้งนั้น เพื่อเป็นการทอดผ้าบังสุกุลต่อไป หรือ  
 เมื่อเจ้าภาพงานศพ จุดเครื่องสักการ ะบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วพิธีกรน าผ้าบังสุกุลเข้าไป
เชิญเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุลต่อไปทันที (โดยไม่ต้องอาราธนาศีล และไม่ต้องสวดมาติกา) 
 เจ้าภาพรับผ้าบังสุกุลมาทอดครั้งละผืน โดยวางขวางผ้าภูษาโยง หรือ วางขวางด้าย  
สายโยง ตรงข้างหน้าพระภิกษุสงฆ์แต่ละรูป จนครบทุกรูป 
 เมื่อเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุลเสร็จแล้ว ก็กลับไปนั่งที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นต้ังพัดพิจารณา  
ผ้าบังสุกุลพร้อมกัน เจ้าภาพประนมมือฟัง 
 เมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลจบแล้ว พิธีกรพึงน าภาชนะส าหรับกรวดน้ าเข้าไปให้
เจ้าภาพ พระสงฆ์ทั้งนั้นต้ังพัดอนุโมทนาเจ้าภาพเริ่มกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ ตายแล้วประนม
มือรับพร ต่อไป 
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 เมื่อพระสงฆ์ก าลังอนุโมทนาน้ัน พิธีกรพึงเก็บผ้าภูษาโยงหรือ ด้ายสายโยง เป็นเสร็จพิธี
บ าเพ็ญกุศลบังสุกุลปากโกศศพหรือปากหีบศพ  
 
การจัดพิธีสวดพระอภิธรรมประจ าคืน  
 การสวดพระอภิธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า สวดหน้าศพ นิยมสวดในเวลากลางคืน  
ให้จัดที่พระสงฆ์ชุดที่สวดไว้ที่หนึ่งต่างหาก จ านวนพระสงฆ์ 4 รูป สถาน ที่ ให้ต้ังตู้พระอภิธรรม 1 ตู้
แจกัน 1 คู่ เชิงเทียน 1 คู่ กระถางธูป 1 ท่ี อาสนะส าหรับพระสงฆ์นั่ง 4 ที่ หมาก พลู น้ าร้อน น้ าชา
ถวายพระสงฆ์พร้อม ความมุ่งหมายก็เพื่อให้เจ้าภาพได้มี โอกาสฟังธรรมและสนทนาธรรมตามควร 
จะสวด 3 คืน 7 คืน หรือทุก 7 วันจนถึงวันเผาก็ได้ เมื่อพระสงฆ์สวด ประจ าคืนเสร็จแล้ว จะนิมนต์  
ฉันภัตตาหารเช้าก็ได้ ทั้งนี้สุดแต่จะสะดวก (ในพิธีทางราชการในปัจจุบันงดการจัดหมากและพลู) 
 การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมประจ าคืนน้ัน นิยมเริ่มจัดท า ต้ังแต่วันต้ังศพเป็น
ต้นไปทุกคืน ประเพณีการสวดพระอภิธรรมศพ นิยมสวด 3 คืน 5 คืน 7 คืน ตามปกติจะเริ่มตั้งแต่
เวลา 19.00 น. 
 ถ้าผู้ตายเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ หรือเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลาย นิยมเปิดโอกาส
ให้มีการจองเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณ หรือมีอุปการคุณแก่ตน ตามประเพณีนิยมของสังคม  ศพที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือกขึ้นไป นอกจากเครื่องประกอบ
เกียรติศพดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้วย 
จะพระราชทานให้มีสวดก่ีคืน สุดแล้วแต่ระดับเกียรติศพของผู้ถึงแก่กรรม  
 พระสงฆ์ที่จะสวดพระอภิธรรมมี 4 รูป การท่ีก าหนด 4 รูปน้ันเป็นจ านวนน้อยที่สุด 
ของพระสงฆ์ พระภิกษุ 4 รูป จึงจะเป็นองค์สงฆ์ โดยที่เป็นธรรมเนีย มนิมนต์พระสวดพระอภิธรรม
จะต้องเป็น 4 รูป งานต่าง ๆ จึงไม่นิยมนิ มนต์พระสงฆ์ 4 รูป ความจริงไม่ใช่ ข้อห้ามหรือกฎเกณฑ์
อะไร งานใด ๆ จะนิมนต์พระเพียง 4 รูปก็ได้ ที่นิยมนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูปขึ้นไป ก็เป็นเพียงการเลี่ยง
ไม่ให้เหมือนพระพิธีสวดพระอภิธรรมศพเท่านั้น 
 การสวดพระอภิธรรมแต่ก่อนนี้ มีถวายภัตตาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นด้วย แต่ปัจจุบันนี้ไม่มี
ถวายภัตตาหาร คงถวายปัจจัยแทน ศพที่ได้รับพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ก็ได้รับ
พระราชทานเงินส าหรับถวายด้วย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จะจัดเครื่องใช้ส าหรับพระสงฆ์ไปด้วย คือ 
กระโถน ขันน้ า พาน เป็นต้น แ ละจะจัดเครื่องสักการะส าหรับเจ้าภาพจุดบูชาพระธรรมในการสวด 
พระอภิธรรมด้วย ทั้งนี้ เป็นการพระราชทานเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
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การเตรียมการ 
 - เครื่องประดับหน้าศพ (ตามสมควรแก่ฐานะ) 
 - เครื่องทองน้อยหน้าศพ  1 ชุด (ถ้ามี) 
 - เชิงเทียน 2 ชุด,กระถางธูป 1 ชุด (ส าหรับจุดบูชา) 
 - โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ 
 - โต๊ะ ตู้พระธรรม พร้อมเครื่องสักการะ1 ชุด (แจกันดอกไม้ 2 เชิงเทียน 2 กระถางธูป 1) 
 - อาสนะส าหรับพระสวดอภิธรรม 4 ท่ี 
 - ด้ายสายสิญจน์ หรือภูษาโยง  ที่โยงจากศพ 1 ชุด 
 - เครื่องดื่มถวายพระ 
 - ไทยธรรม 4 ชุด 
 - สบงหรือไตร 4 ชุด 
 - ที่กรวดน้ า 1 ท่ี 

ล าดับพิธีในการสวดพระอภิธรรม 
 - เจ้าภาพ ฯ จุดเทียนธูปเครื่องสักการะบูชาตามล าดับ ดังนี้ 
 ก. ที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป 
 - จุดเทียนธูปแล้วส่งเทียนชนวนคืนพิธีกร 
 - นั่งคุกเข่าประนมมือ (กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย) แล้วกราบ 3 หน 
 ข. ที่โต๊ะบูชาพระธรรม 
 - จดุเทียนธูปแล้วส่งเทียนชนวนคืนพิธีกร 
 - น้อมตัวลงยกมือไหว้ 
 (กรณีจัดท่ีกราบ (ชั้นลด) ให้นั่งคุกเข่า และกราบที่ชั้นลดนั้น) 
 ค. ที่โต๊ะเครื่องตั้งหน้าศพ 
 - นั่งคุกเข่า 
 - จุดเทียน 1 คู่ 
 - จุดธูป 1 ดอก ประนมมือและยกธูปขึ้นจบบูชาศพ โดยปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว 
พร้อมกับกล่าวขอขมาโทษศพ แล้วปักธูปไว้ ณ กระถางธูป กรณีที่มีพิธีกรหรือเจ้าหน้าที่เตรียม  
เครื่องสักการะบูชา (เทียน 1 คู่ และธูป 1 ดอก ไว้แล้ว ให้ผู้จุด (ประธานหรือเจ้าภาพ) รับเทียนชนวน
จากพิธีกร จุดเครื่องสักการ ะบูชานัน้ ส่งเทียนชนวนคืนพิธีกร แล้วกราบ 3 ครั้ง โดยกราบแบมือ  
(ศพพระสงฆ์) และกราบ 1 ครั้ง ไม่แบมือ (ศพฆราวาส) 
 (ถ้าไม่มีการจุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยต่อ กราบ 1 ครั้ง) 
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 ง. ที่เคร่ืองทองน้อยหน้าเครื่องตั้งศพ (ถ้าม)ี 
 - จุดเทียนธูปแล้ว ส่งเทียนชนวนคืนพิธีกร แล้วให้หั นด้านดอกไม้ออกไปทาง
พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรม 
 - กราบ 1 ครั้ง แล้วกลับไปนั่งที่เดิม (ศพพระสงฆ์ กราบ 3 ครั้ง) 
 - บางท้องถิ่น พิธีกรอาราธนาธรรมก่อนพระสงฆ์เริ่มสวดและเจ้าภาพจุดธูป ฯ 
บูชาพระธรรมก่อนขึ้นต้นสวดใหม่ทุกจบ พิธีทางราชการไม่มีการอาราธนาธรรม  
 - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม โดยมากนิยม 4 จบ พิธีกรเก็บเครื่องสักการ ะบูชา
และตู้พระธรรม แล้วยกเครื่องไทยธรรมตั้งบนอาสน์สงฆ์ที่เบื้องหน้าพระสงฆ์แต่ละรูป  
 - เจ้าภาพ ฯ หรือวงศ์ญาติช่วยกันถวายไทยธรรม แล้วกลับไปนั่งที่เดิม  
 - พิธีกรลาดผ้าภูษาโยงหรือทอดด้ายสายสิญจน์  
 - เจ้าภาพ ฯ ทอดผ้าบังสุกุล 
 - พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล 
 - พิธีกรเก็บผ้าภูษาโยงหรือด้ายสายสิญจน์ 
 - พิธีกรเตรียมน้ ากรวดส าหรับเจ้าภาพ ฯ 
 - พระสงฆ์อนุโมทนา 
 - เจ้าภาพ ฯ กรวดน้ า 
 

การจัดงานท าบุญ 
 ตามประเพณีไทย ก่อนที่จะท าการฌาปนกิจศพ จะมีการบ าเพ็ญกุศลในวันที่ถึงแก่กรรม
ครบ 50 วัน และ 100 วัน ต่อจากนั้น ก็มีงานบ าเพ็ญกุศลออกเมรุและฌาปนกิจศพ แต่ปัจจุบันนี้ 
นิยมท างานเพียง 7 วันเท่านั้น ศพที่อยู่ในขั้นได้รับพระราชทานจัดงานบ าเพ็ญกุศล 7 วัน เมื่อถึง
ก าหนด เจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังก็ไปด าเนินการให้ทุกอย่าง รวมทั้งภัตตาหารและจตุปัจจั ย 
ไทยธรรม เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเลย 
 
การท าบุญ 7 วัน 

 การท าบุญ 7 วัน มีก าหนดดังนี้ ถ้าตายวันไหน ให้ถือเอาวันนั้นเป็นวันส าคัญ คือเป็น  
วันอุทิศผล เช่น ตายวันอาทิตย์ ถ้าจะท างานเป็น 2 วัน สวดมนต์ในวันเสาร์ เลี้ยงพระวันอาทิตย์ 
เพราะการบริจาคทานเสร็จสิ้นในวันอาทิตย์  ถ้าท าเป็นวันเดียว คือ สวดมนต์วันนั้นฉันวันนั้น ต้องท า
ในวันอาทิตย์ ถ้าจะท าในวันเสาร์ไม่ควร เพราะการอุทิศผลนั้น นิยมกันว่า ล่วงไปแล้ว 7 วันจากวันที่
ตาย จึงได้ถือเอาวันที่ 8 เป็นวันอุทิศผล 
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ล าดับพิธีท าบุญ 7 วัน 
(ท าบุญตอนเพล) 

 การท าบุญ 7 วัน ถ้าท าวันเดียว ตายวันศุกร์ ให้ท าวันศุกร์ในสัปดาห์ต่อไป 
 10.00 น. - พระสงฆ์ประจ าอาสนะ 
  - เจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย 3 ครั้ง แล้วไปจุดเทียนธูป

ที่เบื้องหน้าศพ เคารพศพแล้ว และกลับมานั่งที่เดิม 
  - อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร แล้ วฟังพระสงฆ์สวดพร้อมกัน (ถ้ามีพิธี

เทศน์และพิธีสวดมนต์ติดต่อกันไป ให้อาราธนาพระปริตรต่อทันที ส่วนศีลนั้น ให้
อาราธนาและรับศีลตอนมีเทศน)์ 

 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต ์
 12.00 น. - พระสงฆ์ฉันเสร็จน าเครื่องไทยธรรมเทียบแล้วเชิญเจ้าภาพถวายไทยธรรม 
  - เก็บไทยธรรมแล้วชักผ้าภูษาโยงหรือด้ายสายสิญจน์ (กรณีมีการบังสุกุล) 
  - เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล (ถ้ามี) 
  - พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุลแล้ว อนุโมทนา 
  - เจ้าภาพกรวดน้ า 
 13.30 น. - เจ้าภาพจุดเทียนธูปที่โต๊ะบูชาก่อน แล้วจุดเทียนประจ ากัณฑ์ เทศน์ (เทียนส่อง

ธรรม หรือเทียนส่องดูหนังสือเทศน)์ 
 - พระเทศน์ขึ้นสู่ธรรมาสน ์
 - อาราธนาศีล อาราธนาธรรม 
 - เม่ือพระสงฆ์เริ่มเทศน์ด้วยการบอกศักราชก่อน ระหว่างนี้ เจ้าภาพจุดเครื่องห้า 

(เครื่องทองน้อย) ของศพก่อน แล้วจุดเครื่องห้าของเจ้าภาพ หรือจะจุดติดต่อจาก
จุดเทียนประจ ากัณฑ์เทศน ์หรือจุดระหว่างอาราธนาธรรมก็ได ้

 - พระสงฆ์แสดงธรรมจบ เจ้าภาพไปจุดเทียนธูป ณ ที่เบื้องหน้าพระสงฆ์สวดรับ
เทศน์ พระสงฆ์  4 รูป (ถ้ามี) สวดธรรมคาถาต่อจนจบ 

 - เจ้าภาพถวายไทยธรรม เจ้าหน้าที่เก็บไทยธรรมแล้วชักผ้าภูษาโยง 
 - เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล 
 - พระสงฆ์อนุโมทนา 
 - เจ้าภาพกรวดน้ า 
 - เจ้าภาพกราบพระรัตนตรัย 
 - พระสงฆ์เดินทางกลับ 
หมายเหต ุ กรณีจัดพิธีในภาคเช้า  โดยมีพิธีเทศน์ และสวดมนต์ก่อนถวายภัตตาหารเพล และมีการสวดมาติกา

บังสุกุล ให้อาราธนาศีล- รับศีลตอนพระสงฆ์เทศน์ เมื่อจบการเทศน์ให้อาราธนาพระปริตร เพื่อ
พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ต่อทันท ี
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การปฏิบัติพิธี ฯ 
พิธีเทศน์ 
 เจ้าภาพ ฯ จุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป น่ังคุกเข่า ประนมมือ (กล่าวค าบูชา 
พระรัตนตรัย) แล้วกราบ 3 หน เสร็จแล้วจุดเทียนบูชาพระธรรม (ต้ังอยู่หน้าธรรมาสน์) จุดเทียน 
ส่องธรรม (เทียนอ่านหนังสือเทศน์) แล้วมอบให้พิธีกรน าไปต้ังบนธรรมาสน์ ต่อจากนั้น จึงไปจุดเทียน
ธูปบูชาศพ และจุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยท่ีต้ังอยู่ข้างหน้าศพ หันด้านดอกไม้ไปทางพระสงฆ์รูปที่
แสดงธรรม แล้วกราบ 1 ครั้ง 
 พิธีกรอาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม 
 เจ้าภาพ ฯ จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อย ซึ่งต้ังอยู่ ด้านหน้าทางขวามือ แล้วหันด้านดอกไม้
ไปทางพระสงฆ์รูปเทศน์ ประนมมือต้ังใจฟังพระธรรมเทศนา 
 พระสงฆ์แสดงธรรมจบแล้ว เจ้าภาพ ฯ จุดเทียนธูปที่โต๊ะบูชาหน้าอาสน์สงฆ์ ซึ่งต้ังอยู่
เบื้องหน้าพระสงฆ์รูปสวดรับเทศน์ แล้วน้อมตัวลงยกมือไหว้ จากนั้น กลับไปนั่งที่เดิม ประ นมมือ
ต้ังใจฟังพระสงฆ์สวดพระคาถาธรรมบรรยาย 
 พระสงฆ์สวดพระคาถาธรรมบรรยายจบ เจ้าภาพ ฯ ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์แด่พระสงฆ์
รูปแสดงธรรม และถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์รูปสวดรับเทศน์ แล้วกลับไปนั่งที่เดิม  
 พิธีกรทอดผ้าภูษาโยงหรือด้ายสายสิญจน์ 
 เจ้าภาพ ฯ ทอดผ้าบังสุกุล แล้วกลับไ ปนั่งที่เดิม ประ นมมือ ต้ังใจฟังพระสงฆ์กล่าวค า
พิจารณาผ้าบังสุกุล 
 พระสงฆ์อนุโมทนา 
 เจ้าภาพกรวดน้ า 
พิธีสวดพระพุทธมนต์ 
 พระสงฆ์นั่งบนอาสน์สงฆ์แล้ว 
 พิธีกรอาราธนาพระปริตร 
 พระสงฆ์สวดจบแล้ว เจ้าภาพ ฯ ทอดผ้าบังสุกุล 
 พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล (ยังไม่ให้พร เพราะวั นรุ่งขึ้น เจ้าภาพ ฯ จะนิมนต์มาฉัน
ภัตตาหารเพล พระสงฆ์จึงให้พรตอนนั้น) 
พิธีสวดถวายพรพระ 
 รุ่งขึ้นเวลาใกล้เพล พระสงฆ์นั่งบนอาสน์สงฆ์แล้ว 
 เจ้าภาพ ฯ จุดเครื่องสักการ ะบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย 3 ครั้ง และบูชาศพ
ดังกล่าวแล้ว 
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 พิธีกรอาราธนาศีล ผู้ร่วมพิธี ฯ รับศีล พระสงฆ์สวดถวายพรพระจบแล้ว 
 ถวายภัตตาหารเพล ถวายเครื่องไทยธรรม 
 พระสงฆ์อนุโมทนา 
 เจ้าภาพ ฯ กรวดน้ า 
พิธีสวดมาติกาบังสุกุล 
 พระสงฆ์นั่งบนอาสน์สงฆ์แล้ว 
 เจ้าภาพ ฯ จุดเทียนธูปเครื่องสักการะบูชา กราบพระรัตนตรัย 3 ครั้ง 
 พระสงฆ์สวดมาติกา จบแล้ว 
 ฝ่ายเจ้าภาพ ฯ ช่วยกันถวายไทยธรรม (ถ้าม)ี 
 พิธีกรลาดผ้าภูษาโยง หรือทอดด้ายสายสิญจน์ 
 ฝ่ายเจ้าภาพ ฯ ช่วยกันทอดผ้าบังสุกุลที่ผ้าภูษาโยงหรือด้ายสายสิญจน์ (ไม่ต้อง 
ยกถวายพระสงฆ์) เสร็จแล้วจะกลับไปนั่งที่เดิม หรือนั่งเบื้องหน้าพระสงฆ์ก็ได้ ประ นมมือฟังพระสงฆ์
กล่าวค าพิจารณาผ้าบังสุกุล 
 พระสงฆ์อนุโมทนา 
 เจ้าภาพ ฯ กรวดน้ า 
 ถ้าอาสน์แคบ จะนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุลเป็นชุด ๆ ไปจนกว่าจะครบตาม
จ านวนที่นิมนต์มาก็ได้ 
 
การท าบุญ 50 วัน และ 100 วัน 

 เมื่อครบ 50 วัน และครบ 100 วันนับจากวันท่ีถึงแก่กรรม   นิยมจัดงานบ าเพ็ญกุศล
ท าบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย โดยจัดงานเช่นเดียวกับการท าบุญ  7  วัน 

 
การบรรจุศพ 

 ในต่างจังหวัด เมื่อเจ้าภาพได้บ าเพ็ญกุศลศพครบ 3 วัน 7 วัน 50  วัน  หรือ 100 วันแล้ว 
ยังไม่ท าการฌาปนกิจ จะต้องเก็บไว้เพื่อรอญาติหรือรอโอกาสอันเหมาะสม  จะเก็บศพไว้ที่บ้านหรือที่
วัดก็สุดแล้วแต่สะดวก  ถ้าเก็บไว้ที่วัด ก็นิยมการบรรจุศพ พิธีบรรจุศพนั้น เมื่อเจ้าภาพบ าเพ็ญกุศล
ครบ 3, 7, 50, 100 วันหรือมากกว่านั้นแล้ว พอได้เวลา  (ส่วนมากเป็นเวลา 15.00 -17.00 น.) ก็น า
ศพไปยังสถานที่บรรจุ น าหีบศพเข้าที่เก็บแต่ยังไม่ปิดที่เก็บ เชิญแขกเข้าเคารพศพโดยเจ้าภาพจัดหา
ดินเหนียวก้อนเล็ก ๆ  ห่อกระดาษ สีขาว-ด าใส่ถาดไว้เพื่อแจกแขกคนละก้อน จะมีดอกไม้ด้วยก็ได้ 
เมื่อแขกน าดินเหนียวและดอกไม้ไปวางเคารพศพแล้ว เจ้าภาพก็ทอด ผ้าบังสุกุลที่ปากหีบศพและ
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นิมนตพ์ระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุลแล้วก็เก็บศพเป็นอันเสร็จพิธีฯ ผู้ จัดการฌาปนสถานก็จัดการปิดที่เก็บ
หีบศพต่อไป  
 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถ้าญาติประสงค์จะเก็บศพไว้ก่อน จะต้องเตรียม  
ผ้าไตร ดอกไม้ ธูป เทียน ลูกดินห่อด้วยกระดาษสีขาว- ด า และนิมนต์พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุล 1 รูป ไว้
ในวันสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรม เพื่อด าเนินการบรรจุศพไว้ในสุสานต่อไป 

บรรจุที่สุสาน 
การเตรียมการ - นิมนต์พระสงฆ์น าศพตามจ านวนที่ต้องการ (นิยม 1 รูป) 
 - ผ้าบังสุกุลตามจ านวนพระสงฆ์ (มักใช้ผ้าสบง) 
 - ห่อดินขาว-ดินด า (ตามจ านวนผู้เข้าร่วมพิธี) 
 - ช่อดอกกุหลาบ - พวงดอกมะลิ (ตามจ านวนผู้เข้าร่วมพิธี  บางแห่งไม่ใช้) 
การปฏิบัติ  (เมื่อสอดโลงศพเข้าซอง เหลือประมาณ  1  ใน 3 ) 
ประธานในพิธี - ทอดผ้าบังสุกุล (วางพาดไว้บนโลงศพที่ยื่นออกมา)     
พระสงฆ ์ - ชักผ้าบังสุกุล 
ประธานฯ - วางห่อดินขาว-ดินด าบนโลง  และช่อดอกไม้ 
ผู้ร่วมพิธี - เคลื่อนศพเข้าเก็บ ปิดซองหีบศพ 
เจ้าภาพ - จุดธูปบูชาศพ 
บรรจุที่ศาลา 
การเตรียมการ - ผ้าบังสุกุล 
 - ห่อดินขาว-ดินด า ช่อดอกกุหลาบ-มะลิ 
การปฏิบัติ 
ประธานในพิธี - จุดธูปเทียนเคร่ืองทองน้อยหน้าศพเคารพศพ 
 - ทอดผ้าบังสุกุลบนพานหน้าศพ  (ประนมมือเมื่อพระมาชักผ้าบังสุกุล) 
 - วางห่อดินขาว-ดินด าและช่อดอกไม้บนพานที่ต้ังไว้บนโต๊ะหน้าศพ 
ผู้ร่วมพิธี - ทยอยกันเข้าวางห่อดินขาว-ดินด าจนเสร็จ  
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การฌาปนกิจศพ 
 การฌาปนกิจศพ ได้แก่ การปลงศพ หรือเผาศพ เจ้าภาพจะต้องก าหนดวันที่จะท าการ
ฌาปนกิจศพที่แน่นอน แล้วไปท าความตกลงกับเจ้าหน้าที่ของวัดที่จะท าการฌาปนกิจศพนั้นก่อน 
ทั้งนี้เพื่อเลือกวัน เวลา ที่ต้องการเป็นการจองไว้ก่อน การฌาปนกิจศพผู้ที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน
เพลิง หากเจ้าภาพผู้จัดการศพมีความประสงค์จะขอพระราชทานเพลิง ต้องท าหนังสือไปยัง  
กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง ก่อนที่จะท าการฌาปนกิจ อย่างน้อย 7 วัน 

 ก่อนที่จะท าการฌาปนกิจ ต้อ งน าศพมาต้ังสวดพระอภิธรรมอีกวาระหนึ่ง รุ่งขึ้นจึงจะ  
ท าการฌาปนกิจ แต่บางรายก็ไม่ได้ต้ังสวดพระอภิธรรมอีก เพียงแต่ยกศพขึ้นต้ังในตอนเช้า เลี้ยง  
พระเพล มีพระธรรมเทศนาในตอนบ่าย แล้วท าการฌาปนกิจศพในตอนเย็น การกระท าเช่นนี้เรียกว่า 
ต้ังเช้า เผาเย็น แต่ถ้าศพนั้นเป็นบุ พการี สามี ภรรยา ก็ควรต้ังศพสวดพระอภิธรรมอีกคืนหนึ่งก่อน 
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์และเป็นการบ าเพ็ญกุศลเพิ่มเติมให้อีก 

 
การเตรียมงานเบื้องต้น 
 ถ้าเป็นงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้ใหญ่แห่งตระกูล นิยมมีเครื่องสังเค็ด เช่น ตู้ยา 
โต๊ะ เตียง ธรรมาสน์เทศน์  ธรร มาสน์ปาติโมกข์ เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างถวายเป็น
ของสงฆ์ 
 นิยมจัดพิมพ์หนังสือมีสารประโยชน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือวิชาการเป็นอนุสรณ์
อย่างน้อย 1 เล่ม 
 จัดท าของถวายพระสงฆ์ เช่น พัดรอง ย่าม หมอน เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างเพื่อเป็นอนุสรณ์ 
 
การตั้งศพบ าเพ็ญกุศล 
 - จัดพิมพ์บัตรแจกแก่วงศ์ญาติสนิทมิตรสหายและท่านที่มีความเคารพนับถือ 
 - หรือประกาศทางสื่อมวลชนด้วยเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 - จะจัดงานสองวันหรือวันเดียวก็ได้ 
ก. จัดงาน  2 วัน 
 ถ้าจัดท าติดต่อกับงานบ าเพ็ญกุศลสัตตมวารก็เริ่มจัดงานเวลาเย็นของวันที่ครบ 100 วัน  
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ตัวอย่างบัตรก าหนดงาน มีดังนี้ 
ก าหนดงานพระราชทานเพลิงศพ (หรือฌาปนกิจศพ) 

............................................................. ( ใส่นามของผู้ตาย) 
 ณ เมรุ ..................................................................... ...............................................  
ต าบล...........................................อ าเภอ......................................จังหวัด...................................  
วันที.่......เดือน....................พ.ศ. ..............ตรงกับวัน..............ค่ า เดือน.........ปี..........เวลา .......น. 

(ด้านในบัตร) 
รายการบ าเพ็ญกุศล 

วันที.่.........เดือน........................... พ.ศ. ............... ตรงกับวัน................ค่ า เดือน.............ปี.......... 
 เวลา  16.00 น. เชิญศพขึ้นประดิษฐานบ าเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญ 
 เวลา  17.00 น. พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนา 

 พระสงฆ์ 4 รูป สวดรับเทศน์ 
 เวลา  18.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักด์ิ 10 รูป  สวดพระพุทธมนต์ 
 เวลา  19.00 น. พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม 
 
รุ่งขึ้นวันที.่.........เดือน........................พ.ศ. ............ตรงกับวัน.............ค่ า เดือน.............ปี............. 
 เวลา  10.00 น. มีพระธรรมเทศนาอานิสงส์หน้าศพ 1 กัณฑ์ 
 เวลา  10.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักด์ิ 10 รูป สวดถวาย 
 เวลา  11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์สามเณร จ านวน  ..... รูป 
 เวลา  13.00 น. พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนา 
 เวลา  14.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักด์ิ 10 รูป สวดคาถา 
  ศราทธพรต (นิยมเฉพาะงานพระราชทานเพลิงศพ) 
 เวลา  15.00 น. พระสงฆ์ จ านวน..................รูป  สวดมาติกาและบังสุกุล 
 เวลา  18.00 น. เก็บอัฐิ 
  
 จึงขอประทานกราบเรียน และเรียนเชิญมาด้วยความเคารพนับถืออย่างสูง 

 
    .................................................. เจ้าภาพ 
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ข. จัดงานวันเดียว 
 จัดแยกเป็นเอกเทศหนึ่ง ไม่เกี่ยวเนื่องกับงานบ าเพ็ญกุศล  100 วัน 

ตัวอย่างบัตรก าหนดงาน มีดังนี้ 
ก าหนดงานฌาปนกิจศพ 

...................................... ..... (ใส่นามผู้ตาย) 
 ณ เมรุ.....................................................................................................................  
ต าบล.......................................อ าเภอ.....................................จังหวัด........................................  
วันที.่............เดือน........................พ.ศ. ................ตรงกับวัน.............ค่ า เดือน ................ปี..........
เวลา.....................น. 

(ด้านในบัตร) 
รายการบ าเพ็ญกุศล 

วันที.่..........เดือน.......................พ.ศ. ...............ตรงกับวัน..............ค่ า เดือน...................ปี........... 
 เวลา  10.00 น. เชิญศพขึ้นประดิษฐานบ าเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญ  
 เวลา  10.30 น. พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ 
 เวลา  11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณรทั้งวัด 
 เวลา  13.00 น. มีพระธรรมเทศนา  1 กัณฑ์ 
 เวลา  14.00 น. พระสงฆ์จ านวน ....รูป  สวดมาติกาและบังสุกุล 
 เวลา  16.00 น. ประชุมเพลิง 
 เวลา  18.00 น. เก็บอัฐิ 
 จึงขอประทานกราบเรียน และเรียนเชิญมาด้วยความเคารพอย่างสูง  

                          ................................................. เจ้าภาพ 
 - บัตรนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นอาจลดหรือเพิ่มได้ตามก าลังศรัทธาและความสามารถ  
 - บางท้องถิ่นก็ปฏิบัติแตกต่างกันออกไป  พึงพิจารณาจัดงานให้ด าเนินไปตามความ
เหมาะสมแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
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การบวชหน้าไฟ 

 บางรายได้ให้บุตรหลานของผู้ตายบวชเป็นสามเณรในวันที่เผาศพ เพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ผู้ตาย เรียกว่า บวชหน้าไฟ 

 การที่จะจัดให้บุตรหลานบวชหน้าไฟ จะต้องตกลงใจล่วงหน้าไว้ก่อน เพราะจะต้องเตรียม
เครื่องบวช และผู้ท่ีจะบวชนั้นควรให้มีอายุพอสมควร มีความอดทนและรู้จักสิ่งท่ีค วรและไม่ควร หากเอา
เด็กที่มีอายุน้อย ๆ ไปบวชอาจกระท าสิ่งท่ีไม่ควรเกิดขึ้น เมื่อได้ผู้ที่จะบวชเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องแจ้งหรือ
นิมนต์เจ้าอาวาสให้จัดการบวชบุตรหลานของผู้ตายตามที่ตนประสงค์ 
 
การมีพระธรรมเทศนา 
 การมีพระธรรมเทศนา ได้แก่ การนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมในวัน ที่จะบรรจุศพหรือ
วันที่จะกระท าการฌาปนกิจ ซึ่งตามปกติจะจัดขึ้นในตอนบ่าย โดยในตอนเช้าเจ้าภาพ จะต้อง
จัดเตรียมอาหารมาเลี้ยงพระมื้อเพล เสร็จจา กการเลี้ยงพระเพลแล้ว ตอนบ่ายก็มีการแสดงพระธรรม
เทศนา 
 
เคลื่อนศพไปสู่เมรุ 
 การเคลื่อนศพต้องนิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป เป็นผู้น าศพ เวียนรอบเมรุ 3 รอบ การเวียนต้อง
เวียนจากขวาไปซ้าย เจ้าภาพและญาติของผู้ตายต้องเดินเข้าขบวนตามศพเวียนรอบเมรุด้วย ถ้าศพ
นั้นมีรูปถ่ายของผู้ตาย ซึ่งน าไปต้ังไว้ในที่บ าเพ็ญกุศล ก็ต้องมีผู้ถือรูปถ่ายน าหน้าศพไปในขบวน โดย
มีพระสงฆ์เป็นผู้น า มีคนถือเครื่องทองน้อยหรือกร ะถางธูปน าหน้าศพ เมื่อได้น าศพเวียนรอบเมรุครบ 
3 รอบแล้ว ก็น าศพขึ้นต้ังบนเมรุ 
 
พิธีแห่ศพเวียนเมรุ 
การเตรียมการ 
 - นิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย 1  รูป 
 - คนถือกระถางธูปหรือเครื่องทองน้อย 
 - คนถือรูปภาพผู้ตาย 
 - รถบรรทุกศพหรือคนหามศพ 
ล าดับการแห่ศพ (ถือหลัก พระ-กระถางธูป-รูปภาพ-ศพ) 
 - พระสงฆ์เดินน าหน้า (ไม่ต้องถือสายสิญจน์หรือจูงศพก็ได้) 
 - ถัดมาคนถือกระถางธูป (จุดธูป 1 ดอก) หรือเครื่องทองน้อย 
 - ถัดมาคนถือรูปภาพผู้ตาย 
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 - ถัดมาเป็นรถบรรทุกศพหรือคนหามศพ 
 - ต่อจากนั้น  เป็นญาติมิตรของผู้ตายเดินเกาะหีบศพ หรือเดินตามศพ  
 - เดินเวียนซ้ายเมรุ (เมรุอยู่ทางซ้ายของผู้เดิน) เริ่มจากบันไดหน้าเมรุ เวียนจนครบ  3 รอบ 
 - ยกหีบศพขึ้นบันไดหน้าเมรุ ต้ังบนเชิงตะกอน 
 - เคารพ  ลงจากเมรุ 
 
การอ่านค าสดุดี 
ล าดับการปฏิบัติ (ผู้อ่าน)) 
 - เดินออกไป  ค านับประธานในพิธี 
 - เดินขึ้นเมรุ  ค านับศพแล้วยืนที่ไมโครโฟน 
 - ค านับประธานฯ แล้วอ่านหมายรับสั่ง (ถ้ามี) 
 - อ่านประวัติย่อและค าสดุดี 
 - อ่านส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 

(ตัวอย่าง) 
ประวัติและค าไว้อาลัย 

แด่ 
-------------------------------------------------------- 

 
เรียน  ท่านประธานในพิธีฯ  ทีเคารพ 

 

 กระผม ..................................................................... ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าภาพ  
ให้เป็นผู้อ่านประวัติและค าไว้อาลัยต่อผู้วายชนม์ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและร าลึกถึงเป็น
วาระสุดท้าย ก่อนที่ร่างศพจะถูกเผาไหม้เป็นจุลต่อไป 

 ท่านประธานฯ และท่าน ผู้มีเกียรติที่เคารพ ร่างที่ปราศจากวิญญาณและนอนสงบนิ่ง  
บนจิตกาธาน ปรากฏ ณ เบื้องหน้าของท่านทั้งหลายนั้นเป็นร่างของ ...............................................
ผู้ซึ่งได้จากโลกนี้ไปอย่างปัจจุบันทันด่วนและไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนมาอีกในภาพเดิม  ท่ามกลาง
บรรยากาศที่มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ และอาลัยอาวรณ์ย่ิงนัก ของบิดา มารดา ภรรยา บุตร ธิดา
ญาติ มิตร และความรู้สึกสลดใจยิ่งนักของผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  
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การเกิด 
 ............................................ เกิดเมื่อวันที่ ............. เดือน.................... พ.ศ. ............ 
 ณ บ้านเลขที่ ........................ หมู่ที่ ...................... ต าบล ........................ อ าเภอ ....................... 
จังหวัด ....................................................... เป็นบุตรคนที่ ........... ในจ านวนบุตรธิดา ............ คน
ของ ..........................................................  

 

การศึกษา 
 - ส าเร็จการศึกษาจาก ................................................ เมื่อ พ.ศ. ...................... 
 - ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน .................................. เมื่อ พ.ศ. ......................  
 - ส าเร็จหลักสูตร ............................... จาก ................ เมื่อ พ.ศ. ......................
              

รับราชการ 
 - รับราชการบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ เมื่อ พ.ศ. ...................... 
 - รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นสิบต ารวจตรี เมื่อ พ.ศ. ......................  
 - รับราชการเลื่อนยศเป็นสิบต ารวจโท เมื่อ พ.ศ. ...................... 
 - รับราชการเลื่อนยศเป็นสิบต ารวจเอก เมื่อ พ.ศ. ...................... 
 - รับราชการเลื่อนยศเป็นจ่าสิบต ารวจ เมื่อ พ.ศ. ...................... 
 - รับราชการเลื่อนยศเป็นดาบต ารวจ เมื่อ พ.ศ. ...................... 

การปฏิบัติราชการ 
 - บรรจุเข้ารับราชการ ...................................... เมื่อ พ.ศ. ....................... 
 - เป็น .............................. ................................ เมื่อ พ.ศ. ....................... 
 - เป็น .............................................................. เมื่อ พ.ศ. ....................... 
 - รับพระราชทาน............................................... เมื่อ พ.ศ. ....................... 

สถานภาพครอบครัว 
 ......................................................... ได้สมรสกับ ................................................... 
ธิดาของ.................................................กับ........................................... ..เมื่อ พ .ศ. .................. 
มีบุตรธิดาจ านวน ....................... คน คือ 
 1. .................................................................................  
 2. .................................................................................  
 3.                                  ฯลฯ 
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ค าสดุดี 
 ........................................... ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ได้ปฏิบัติราชการด้วยความแข็งแรง 
ขยัน อดทน มีความสามารถ และซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา เป็นที่เคารพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา แล ะเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลและเลี้ยงดูบิดา
มารดา  ภรรยาและบุตรธิดาด้วยความรักและความห่วงใย   ตลอดถึงเป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธา 
ในพระบวรพุทธศาสนาอย่างยิ่ง กอปรกับกิริยาอัธยาศัยของผู้วายชนม์เป็นผู้มีความอ่อนโยน  และมี
ความรา่เริงอยู่เสมอ เป็นที่เมตตาของผู้บังคับบัญชา และเป็นท่ีรักใคร่นับถือของญาติมิตรโดยทั่วหน้า 
 ในวาระสุดท้าย....................................ได้ ................................................................ 
และเสียชีวิตด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............เวลา .......นาฬิกา  
รวมสิริอายุขัยได้ ...............ปี 
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บทปลง 
 อันความตายน้ัน  เป็นสภาพที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้  สรรพสัตว์ที่เกิดมาบนผืนปฐพีนี้ 
จ าต้องมีการพลัดพรากจากโลกน้ี เพื่อไปสู่ สัมปรายภพในเบื้องหน้า บัณฑิตท่านอุปมาชีวิตไว้ว่า 
หยาดน้ าค้างท่ีอยู่ยอดหญ้าเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมา ย่อมเหือดแห้งหายไปได้โดยเร็ว ไม่ตั้งอยู่
ได้นานฉันใด  ชีวิตของมนุษย์ก็เปรียบเหมือนหยาดน้ าค้างฉันนั้น 
 ชีวิตของมนุษย์นั้นสั้นนิดเดียว แต่ว่ามีทุกข์มาก  ดังนั้น  บุ คคลที่กระท าคุณงามความดี
ไว้  เมื่ออยู่ในโลกนี้ ย่อมบันเทิงใจ และเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว ก็ย่อมบันเทิงใจ ได้ชื่อว่า ย่อมบันเทิง
ใจในโลกทั้งสอง เพราะได้เห็นการกระท าอันบริสุทธิ์ของตนแล้ว .............................. เมื่อยังมีชีวิตอยู่  
ได้สร้างคุณงามความดีไว้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและศาสนา โดยสมควรแก่อัตภาพ เมื่อมา
ประสบมรณกรรม เช่นนี้ จึงเชื่อว่า  คุณงามความดีที่ได้ประกอบไว้นั้น ย่อมส่งผลให้บันเทิงใจใน 
โลกหน้า 
 ด้วยอ านาจบุญกุศลที่ท่านเจ้าภาพได้บ าเพ็ญมา ด้วยความต้ังใจที่จะอุทิศกัลปนาผล
ทักษิณานุประทาน จงดลบันด าลให้ดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ได้รับทราบเป็นปัตตานุโมทนาด้วย 
เพื่อส าเร็จหิตานุหิตประโยชน์ โดยสมควรแก่คติในสัมปรายภพ นั้นเทอญ  

(อ่านด้วยเสียงแผ่วเบา) 
 “ขอให้ด้วงวิญญาณของผู้วายชนม์ ไม่ว่าจะสถิต ณ พิมานใด จงล่วงรู้ถึงการบ าเพ็ญ
กุศลที่ผู้บังคับบัญชา บิดา มารดา ภรร ยา บุตรธิดา ญาติมิตร เพื่อ นร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ได้
อุทิศส่วนกุศลไปให้ และด้วยอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ผู้วายชนม์ได้ประกอบ
ไว้แล้วเองอย่างดี ตลอดถึงกุศลทักษิณาทานอุทิศทั้งมวล ดังกล่าวมาจงส่งผลดลบันดาล ประทานพร
ให้ดวงวิญญาณของ.............................................จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพนั้นเทอญ. 
 
การทอดผ้าบังสุกล 

 การทอดผ้าบังสุกุลนั้น เจ้าภาพจะต้องพิจารณาว่า แขกผู้มีเกียรติชั้นผู้ใหญ่ที่เชิญไว้  
มีจ านวนเท่าใดก็จัดผ้าไตรเท่ากับจ านวนแขกชั้นผู้ใหญ่ การที่จะใช้ผ้าไตรส าหรับทอดผ้าบังสุกุล มาก
น้อยเพียงใดนั้น ควรให้เป็นไปตามความเหมาะสม 

 การเชิญแขกขึ้นทอดผ้าบังสุกุล เจ้าภาพจะต้องไปเชิญด้วยตนเอง โดยมีผู้ถือพานผ้าไตร
ตามเจ้าภาพไปด้วย แต่ถ้าแขกที่เป็นประธานเป็นผู้ใหญ่ชั้นสูง หรือเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ
เจ้าภาพก็ควรถือพานผ้าไตรไปเชิญด้วยตนเอง เ มื่อแขกผู้รับเชิญลุกจากที่นั่ง เจ้าภาพหรือผู้ถือพาน
ผ้าไตรก็เดินตามแขกผู้นั้นไป เมื่อขึ้นบันไดเมรุแล้วก็ส่งมอบผ้าไตรให้ ผู้ทอดผ้าก็จะรับผ้าไตรน า  
ไปวางลงตรงที่ส าหรับทอดผ้า แต่ถ้าไม่มีการจัดที่ส าหรับทอดผ้าไว้ ก็วางผ้าไตรนั้นลงบนหีบศพ 
ทางด้านหัวนอนศพ แล้วผู้ทอดผ้าก็คอยอยู่จนกว่าพระสงฆ์จะมาชักผ้าบังสุกุล 
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 นอกจากเจ้าภาพจะน าผ้าไตรไปเชิญแขกด้วยตนเองแล้ว ดอกไม้ธูปเทียนที่จัดไว้ส าหรับ
ประธาน เจ้าภาพก็ต้องน าไปเชิญด้วยตนเอง 
 
ล าดับการเชิญ 
 - เจ้าภาพต้องเตรียมอุปกรณ์ประชุมเพลิงศพไว้ให้พร้อมบนเมรุ 
 - เชิญท่านผู้มีอาวุโสน้อยไปหาท่านผู้มีอาวุโสมากขึ้นไปตามล าดับ 
 - เชิญประธานในพิธีฯ ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลเป็นอันดับสุดท้าย เมื่อท่านทอดผ้าบังสุกุลแล้ว 
ก็เชิญท่านประกอบพิธีประชุมเพลิงสืบต่อกันไปทันที 
 
การปฏิบัติส าหรับผู้เชิญและผู้รับเชิญ 
 ก. ส าหรับผู้เชิญ 
  - มีภาชนะส าหรับรองรับผ้าบังสุกุล เช่น พานกะไหล่ทอง หรือตะลุ่มมุก เป็นต้น 
 - ถือภาชนะใส่ผ้าบังสุกุลด้วยมือทั้งสอง  ประคองเข้าไปเชิญครั้งละ 1 ท่าน (เมื่อผู้รับ
เชิญมีจ านวนน้อยท่าน) 
 - เดินเข้าไปหาผู้รับเชิญ  ท าความเคารพแล้วกล่าวค าเชิญและเดินตามหลังผู้รับเชิญ  
นั้นไป  โดยเดินไปทางด้านซ้ายมือของท่าน 
 - ขึ้นเมรุ  ยืนห่างจากผู้รับเชิญประมาณ  1 ก้าว  มือทั้งสองประคองภาชนะใส่ผ้าบังสุกุล
ยื่นมอบให้ท่าน 
 - ลงจากเมรุ เตรียมผ้าบังสุกุลใส่ภาชนะรองรับไปเชิญท่านต่อ ๆ ไป 
 ข. ส าหรับผู้รับเชิญ 
 - เมื่อได้รับเชิญ พึงลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าผู้เชิญโดยยังไม่ต้ องรับผ้าบังสุกุล  ขึ้นเมรุแล้ว 
ยืนเบ้ืองหน้าหีบ โลง หรือโกศศพ ท าความเคารพตามประเพณีนิยม รับผ้าบังสุกุล แล้ววางทอดไว้ ณ 
ภาชนะที่เขาเตรียมรองรับ (ถ้าไม่มีที่รองรับ ก็วางบนหีบ-โลงศพฯ) 
 - ขณะที่พระสงฆ์ขึ้นไปบนเมรุ พึงน้อมตัวลงยกมือไหว้ ขณะที่ท่านพิจารณาผ้าบังสุ กุล 
พึงประนมมือ และขณะที่พระสงฆ์ลงจากเมรุ พึงน้อมตัวลงยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงลงจากเมรุ 
 - ถ้าเป็นประธานในพิธีฯ ครั้นทอดผ้าบังสุกุล และท าความเคารพพระสงฆ์แล้ว พึงเริ่ม
ประกอบพิธีประชุมเพลิงศพต่อไป 
 
 
 
 



 

 

 

24 

พิธีฌาปนกิจศพ 
การเตรียมการ 
 - ผ้าไตรทอดบังสุกุล (ไม่ควรมากกว่า 5 ไตร) 
 - ดอกไม้จันทน์ (ตามจ านวนผู้เข้าร่วมพิธี) 
 - พระสงฆ์  4 รูป (สวดหน้าไฟ) 
 - ไทยธรรมถวายพระสวดหน้าไฟ 
การปฏิบัติ 
ประธานในพิธี - ขึ้นไปทอดผ้าไตรบนเมรุ (เมื่อได้รับเชิญ) 
 - เคารพศพ 
 - รับผ้าไตรจากเจ้าภาพหรือเจ้าหน้าที่วางขวางบนภูษาโยงบนพาน แล้วยืนเลี่ยงอยู่ข้าง ๆ 
 - พนมมือ เมื่อพระสงฆ์มาชักผ้าบังสุกุล 
 - รับกระทงขมาศพวางไว้ใต้หีบศพด้านศีรษะศพ (ถ้าม)ี 
 - รับดอกไม้จันทน์จุดที่ตะเกียงแล้ววางไว้ใต้หีบศพ 
 - เคารพศพแล้วลงจากเมรุ 
ผู้ร่วมพิธี - ทยอยขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์ จนเสร็จสิ้น 
เจ้าภาพ - รอเผาจริง 

หมายเหตุ - ขณะผู้เข้าร่วมพิธีทยอยกันขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์และลงมาที่บันได เจ้าภาพนิยม
ไปยืนขอบคุณแขกที่เชิงบันไดด้วย หรือบางทีก็ไป เดินขอบคุณแขกตามที่นั่งก่อน
ถึงก าหนดเวลาประกอบพิธีฌาปนกิจ 

 - ถ้าเป็นศพมีกองเกียรติยศให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นเดียวกับพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (ส่วนกลาง) 
การเตรียมการ  เหมือนพิธีฌาปนกิจศพทั่ว ๆ ไป  มีเครื่องขมาศพ ไฟและดอกไม้จันทน์พระราชทาน 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังเชิญมาก่อนก าหนดเวลาเล็กน้อย (ถ้าเป็นต่างจังหวัด 
จะเป็นห่อหีบเพลิงพระราชทาน ซึ่งมีกล่องไม้ขีด ธูปเที ยน และดอกไม้จันทน์ ซึ่ง
เจ้าภาพได้รับมาจากส านักพระราชวัง) 

การปฏิบัติ  (หลังจากทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุเรียบร้อยแล้ว) 
ประธานในพิธี - ถวายค านับไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่  
 - รับกระทงขมาศพ วางไว้ใต้หีบศพด้านศีรษะศพ (ถ้าศพมีกองเกียรติยศก็เป่าแตร

นอนที่ตอนนี้ และประธานฯ  ยืนตรงจนกว่าจะจบแตรนอน) 
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 - รับดอกไม้จันทน์จุดที่ตะเกียงแล้ววางไว้ใต้หีบศพ (ถ้าศพมีกองเกียรติยศก็เป่าแตร
เคารพ ตอนนี้ ประธานฯ ยืนตรงจนกว่าจะจบแตรเคารพ) 

 - เคารพศพ 
 - ถวายค านับไปทางทิศเดิมอีกครั้งหนึ่ง  
 - ลงจากเมรุ 
ผู้ร่วมพิธี - ทยอยกันขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์จนเสร็จสิ้น 
เจ้าภาพ - รอเผาจริง 
 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ (ต่างจังหวัด) 
การเตรียมการ 
 - เหมือนพิธีฌาปนกิจศพทั่วไป 
 - หีบเพลิงพระราชทานที่ได้รับจากส านักพระราชวัง ซึ่งเชิญไปไว้บนโต๊ะบนเมรุก่อน

ถึงเวลาพระราชทานเพลิงเล็กน้อย 
การปฏิบัติ  หลังจากทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุเรียบร้อยแล้ว 
ประธานในพิธี - วางกระทงดอกไม้ขมาศพ 
พิธีกร - แก้ห่อหีบเพลิงพระราชทาน มีไม้ขีดไฟ ธูปเทียน และดอกไม้จันทน์แล้วยื่นให้ 
  ประธานฯ 
ประธานฯ - ถวายค านับไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่  รับไม้ขีด ขีดไฟ 
  จุดดอกไม้จันทน์ วางไว้ใต้หีบศพ พร้อมทั้งธูปเทียนไม้ระก าด้วย 
 - เคารพศพ 
 - ถวายค านับไปทิศเดิมอีกครั้งหนึ่ง 
ผู้เข้าร่วมเข้าพิธี - ทยอยขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์จนเสร็จสิ้น 
เจ้าภาพ - รอเผาจริง 
หมายเหตุ - ถ้าเป็นศพที่มีกองเกียรติยศก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

(ส่วนกลาง) ทุกประการ 
 - อ่านตามล าดับขั้นตอนที่ส านักพระราชวังชี้แนะ 
 - จบแล้วค านับศพ  แล้วหันมาค านับประธานฯ 
 - ลงจากเมรุฯ 
 

ล าดับการขึ้นเมรุเผาศพ 
 ก. ถ้าเป็นงานพระราชทานเพลิงศพ  ขึ้นบนเมรุเผาศพตามล าดับอาวุโสทางคุณวุฒิ 
 ข. ถ้าเป็นงานฌาปนกิจศพ  ขึ้นตามล าดับวัยวุฒิ 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเผา 
 1.  ยืนห่างจากศพประมาณ  1  ก้าว 
 2. น้อมตัวลงวางธูป  เทียน  และดอกไม้จันทน์ที่ เชิงตะกอนพร้อมกับพิจารณาตนเอง
ถึงความตายอันจะมาถึงตนเช่นกันว่า “อะยัมปิข เมกาโย เอวังธัมโม เอวังภาวี เอวังอะนะตีดต” 
 3. ท าความเคารพศพอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับนึกอธิฐานในใจ “ขอจงไปสู่สุคติๆ เถิด” 
 - เมื่อแขกที่ได้รับเชิญขึ้นไปท าความเคารพศพ และวางธูปเทียนและดอกไม้จันทน์
หมดแล้ว ให้วงศาคณาญาติผู้สนิทมิตรสหายซึ่งใกล้ชิดกับผู้ตายขึ้นไปท าการเผาศพเป็นวาระสุดท้าย
อีกครั้งหนึ่ง 

ล าดับพิธีฌาปนกิจศพ 
(ตัวอย่างชนิดท าวันเดียว) 

 09.00 น. - เชิญศพขึ้นต้ังบนศาลาบ าเพ็ญกุศล 
 10.15 น. - นิมนต์พระสงฆ์ประจ าที่อาสน์สงฆ์ 
 10.20 น. - เจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย 3 ครั้ง 
 10.25 น. - อาราธนาพระปริตร (กรณีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ตอนภาคเช้า) 
 10.30 น. - พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ 
 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพล  ถวายเครื่องไทยธรรม   
  - พระสงฆ์อนุโมทนา  เจ้าภาพฯ กรวดน้ า 
 12.00 น. - เลี้ยงอาหารกลางวันญาติมิตรและแขกที่มาในงาน 
 14.00 น. - นิมนต์พระเทศน์ขึ้นพักบนอาสน์สงฆ์ 
 14.05 น. - เจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนกัณฑ์เ ทศน์ และเทียนธูปหน้า

ที่ต้ังศพ 
 14.10 น. - อาราธนาศีล อาราธนาธรรม (เทศน์ธรรมดาหรือเทศน์แจงก็ได้) 
  - พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาจบแล้ว ถวายกัณฑ์เทศน์ 
 15.00 น. - นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป (หรือจ านวนตามแต่นิมนต์) ขึ้นอาสน์สงฆ์พร้อมกัน 
  - มาติกาบังสุกุล 
 15.30 น. - เคลื่อนศพเวียนเมรุ 3 รอบ (พระสงฆ์น าศพ 1 รูป) 
 15.45 น. - เชิญศพขึ้นสู่เมรุ 
 16.00 น. - แถวกองเกียรติยศเข้าที่พร้อมหน้าเมรุ(ถ้าเป็นศพที่ต้องจัดกองเกียรติยศ) 
 - อ่านค าไว้อาลัย (ถ้าม)ี ท้ายค าไว้อาลัยมียืนไว้อาลัย (ศพที่มีกองเกียรติยศ 

ไม่ต้องเชิญยืนไว้อาลัย) 
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 - เจ้าภาพเชิญแขกผู้ใหญ่ทอดผ้าบังสุกุลโดยจัดล าดับจากผู้มีอาวุโสน้อยไปหา
ผู้มีอาวุโสมากขึ้นไปตามล าดับ 

 - ประธานในพิธีฯ ทอดผ้าบังสุกุลหน้าหีบศพ 
 - ประธานฯ (กรณีพระราชทานเพลิงศพ ให้ถวายค านับยังทิศท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ในวันนั้น 1 ครั้ง) วางกระทงข้าวตอกและกระทง
ดอกไม้ (เครื่องขมา) ที่ฐานฟืนหน้าหีบศพ แล้วท าความเคารพศพ 1 ครั้ง 

 - เป่าแตรนอน 1 จบ (กรณีจัดกองเกียรติยศ) 
 - เจ้าหน้าที่เพลิงหลวงเชิญธูปเทียนและดอกไม้จันทน์พระราชทาน 

ให้ประธานฯ (ท าในเขตกรุงเทพฯ) 
 - ประธานฯ จุดดอกไม้จันทน์ฯ ที่เพลิงหลวงแล้ววางล งที่กลางฐานที่ต้ังศพ และ

รับดอกไม้จันทน์ของประธานฯ วางลงที่กลางฐานที่ต้ังศพนั้น (ไม่วางทับหรือ
เทียบเทียมดอกไม้จันทน์ฯ พระราชทาน) 

 - เป่าแตรค านับ 1 จบ (กรณีจัดกองเกียรติยศ) 
 - ประธานฯ ถวายค านับยังทิศท่ีพระบาทส มเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ในวัน

นั้นอีก 1 ครั้ง (กรณีพระราชทานเพลิง) ลงจากเมรุ 
 - เจ้าภาพเชิญแขกขึ้นประชุมเพลิง 

หมายเหตุ - กรณีมีการอ่านส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและประวัติผู้วายชนม์อ่านตามล าดับดังนี้ 
 1. อ่านส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 2. อ่านประวัติผู้วายชนม์ 
 - ตามตัวอย่างนี้ เป็นศพทหาร หรือต ารวจซึ่งต้องมีกองเกียรติยศ ถ้าเป็นศพไม่มี  

กองเกียรติยศ ก็ต้องตัดรายการเกี่ยวกับกองเกียรติยศออก  
 - ศพที่มีกองเกียรติยศ  ไม่ต้องเชิญยืนไว้อาลัยหลังจากอ่านค าไว้อาลัย  
 - รายการนี้เป็นแบบสมมุติขึ้นอย่างครบถ้วน ซึ่งยังย่อส่วนได้อีกเพื่อการประหยัดเวลา 

เช่น ตัดพิธีสวดมนต์เลี้ยงพร ะสงฆ์ตอนเช้าออกได้ คงเหลือพิธีเทศน์มาติกา และ
บังสุกุลตอนบ่าย และตัวอย่างนี้ ต้ังศพท าบุญที่วัด ถ้าต้ังศพท าบุญที่บ้านก่อนแล้ว
เคลื่อนศพมาที่วัดในวันนั้น ก็เดินเวียนเมรุ แล้น าศพขึ้นเมรุต่อไป 

 - เวลาประกอบพิธีฯ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 - หากมีผ้าทอดบังสุกุลจ านวนหลายผืน จะเชิญญาติและแขกผู้ใหญ่ทอดบังสุกุลก่อน

อ่านค าไว้อาลัยก็ได้ โดยเตรียมไว้ส าหรับประธานฯ 1 ผืน  หรือ 1 ไตร 
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การเก็บอัฐิ  
การเตรียมการ 
 - เครื่องทองน้อย 1 ท่ี 
 - ผ้าบังสุกุล (นิยมใช้ผ้าสบง 3 ผืน  หรือตามจ านวนพระสงฆ์) 
 - นิมนต์พระสงฆ์ 3 รูป (บางแห่งใช้ 1 รูป) 
 - น้ าอบไทย  1 ขวด 
 - ดอกมะลิ เหรียญเงิน เหรียญทอง (ส าหรับโรยบนอัฐิ) 
 - โกศ 1 อัน  ลุ้ง 1 ใบ  หรือผ้าขาว 1 ผืน (ประมาณ 2 เมตร) 
 - ปิ่นโตอาหาร 3 เถา 
 - ดอกไม้ธูปเทียน ไทยธรรม ตามจ านวนพระสงฆ์ 
 
ก าหนดเวลาเก็บอัฐิ มี 2 แบบ คือ 
 ก. ท าพิธีเก็บอัฐิตอนเย็นวันเผา 
 ใช้ปฏิบัติในงานพระราชทานเพลิงศพ หรืองานฌาปนกิจศพที่จัดให้มีการบ าเพ็ญ
กุศลอัฐิติดต่อกันไป เพื่อรวบรัดงานบ าเพ็ญกุศลให้เสร็จภายในวันนั้น  
 ข. ท าพิธีเก็บอัฐิตอนเช้าวันรุ่งขึ้น 
 ใช้ปฏิบัติในงานเผาศพที่เจ้าภาพฯ ประสงค์จะท าบุญอัฐิในวันรุ่งขึ้น หรือยังไม่จั ด 
ท าบุญอัฐิก่อน เพราะยังไม่พร้อม วิธีนี้นิยมจัดอาหารคาวและหวานใส่หาบ โดยจัดใส่ส ารับคาวสามที่ 
ส ารับหวานสามที่ จัดคนหาบสามคนเดินรอบเชิงตะกอนสามรอบ แล้วน าอาหารน้ันไปถวายพระสงฆ์
ที่นิมนต์มาพิจารณาบังสุกุลอัฐิ 
 
วิธีปฏิบัติ 
 การเก็บอัฐินั้นสุดแต่เจ้าภาพจะต้องการเก็บในวันที่ปลงศพ หรือจะเก็บในวันรุ่งขึ้นก็ได้ 
แต่ถ้าจะท าบุญสามหาบก็ต้องเก็บอัฐิในตอนเช้า เมื่อเจ้าภาพจะเก็บวันใดก็ต้องแจ้งความประสงค์ให้
เจ้าหน้าที่ของวัดทราบ และเมื่อเวลาเก็บอัฐิ ก็ให้จัดเตรียมโกศส าหรับบรรจุอัฐิ น้ าอบหรือน้ าหอม 
ดอกไม้ และอาหารคาวหวานโดยนิมนต์พระสงฆ์มาบังสุกุลอัฐิ เรียกว่า แปรรูป หรือแปรธาตุ 

 สัปเหร่อท าพิธีแปรอัฐิ โดยหันศีรษะของศพไปทางทิศตะวันตก แล้วนิมนต์พระสงฆ์
พิจารณาบังสุกุลตาย เสร็จแล้วหันศีรษะของศพไปทางทิศตะวันออก แล้วนิมนต์พระสงฆ์พิจารณา
บังสุกุลเป็น 
 เจ้าภาพเก็บอัฐิใส่โกศ โดยเลือกเก็บอัฐิจากร่างกาย 6 แห่ง คือ กะโหลกศีรษะ 1ชิ้น แขน
ทั้งสอง 2 ชิ้น และขาทั้งสอง 2 ข้าง ซี่โครงหน้าอก 1 ชิ้น 
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 อัฐิที่เหลือรวมทั้งอังคารทั้งหมด ประมวลรวมเก็บใส่กล่องโลหะคือลุ้ง โกศกระเบื้องหรือ
หีบไม้ แล้วใช้ผ้าขาวห่อเก็บไว้ส าหรับน้ าไปบรรจุในเจดีย์หรือน าไปลอยในกระแสน้ าไหลต่อไป 
 เก็บอัฐิเสร็จแล้ว น าอาหารคาวหวานไปถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มาพิจารณาบังสุกุล  

หมายเหตุ 
 ท าแบบย่อก็ได้กล่าวคือ หลังจากพระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุลแล้วก็ประเคนไทยธรรมบนเมรุเลย 
 พิธีเก็บอัฐินี้ โบราณเรียกว่า “พิธี 3 หาบ”  คือ หาบของนุ่ง (สบงจีวร) หาบของกิน (คาว
หวาน ถวายพระ ) และหาบของใช้ (เตา หม้อ ถ้วยชาม เป็นต้น ) ญาติพี่น้องช่วยกันหาบเดินเวียนเมรุ 
3 รอบ ก่อนเก็บอัฐิ เรียกกันว่า  “พิธีเดินสามหาบ” 
 
ท าบุญอัฐิ (ออกทุกข์) 
 เมื่อเก็บอัฐิเสร็จตอนเช้า และน าอัฐิไปถึงบ้านแล้ว จะท าบุญในวันน้ันทีเดียว หรือจะพัก 
3 วัน หรื อ  7 วันจึงท าบุญอัฐิก็ได้ รายการในพิธีฯ ก็มีสวดมนต์เลี้ยงพระสงฆ์ บังสุกุล เทศน์ มีต้ัง
บาตรน้ ามนต์ เดินสายสิญจน์เพราะเป็นการท าบุญเรือนให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่ข้างหลัง ในการ
ท าบุญอัฐิ (ออกทุกข์) เจ้าภาพแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีต่างจากสีขาว-ด าได้ 
 
บรรจุอัฐิ 
 อัฐิที่เหลือจากการเก็บใส่โกศซึ่งได้รวบรวมใส่ห่อผ้าไว้นั้น เจ้าภาพบางรายก็ซื้อเจดีย์มา
บรรจุไว้ที่วัด บางรายก็บรรจุไว้ในเจดีย์หรือพระปรางค์ ซึ่งภายในองค์เจดีย์หรือพระปรางค์น้ันได้ท าไว้
เป็นช่อง ๆ บางวัดก็ท าที่ส าหรับบรรจุอัฐิไว้ตามผนัง ระเบียงของวิหารหรือโบสถ์  
 การบรรจุอัฐินั้น เมื่อตกลงจะท าการบรรจุไว้ที่ใด เจ้าภาพก็ต้องเตรียมไปจัดการ ณ ที่นั้น 
เมื่อเวลาบรรจุเจ้าภาพก็จุดธูปเทียนเคารพอัฐิ และบอกว่าจะบรรจุอัฐิไว้ในที่นั้น มีโอกาสเมื่อใดก็จะ
จัดการบ าเพ็ญกุศลให้ และพร้อมกันนั้นก็นิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป มาบังสุกุลให้แก่อัฐิ  โดยมีของถวาย
พระพร้อมด้วยใบปวารณาตามสมควร เมื่อได้บังสุกุลเสร็จแล้ว ก็ใช้น้ าอบหรือน้ าหอมประพรมที่ห่อ
อัฐินั้น แล้วจึงน าเข้าในที่บรรจุ 
 
การลอยอังคาร 
 การลอยอังคาร คือการน าอัฐิไปลอยในแม่น้ าหรือทะเล ญาติจะต้องจัดการด้วยตนเอง 
โดยจะต้องจุดธูปเทียนบูชา แล้วจึงหย่ อนอังคารนั้นลงในแม่น้ าหรือทะเล พร้อมดอกไม้ธูปเทียนตาม
ลงไปในท่ีลอยนั้นด้วยความคารวะ หรือค่อย ๆ โรยอัฐิลงไปในน้ าทีละน้อยก็ได้  เหตุที่ลอยอังคาร
หลังจากฌาปนกิจศพแล้วเพราะเชื่อกันว่า คนเราเกิดจากธาตุ คือ ดิน น้ า ลม ไฟ เมื่อแตกดับแล้วก็
ควรให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิม 
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ของใช้ในพิธีฯ - ห่ออังคารหรือลุ้งที่จะน าไปลอยอังคาร 
 - ธูป 1 ดอก (หรือแจกผู้ร่วมพิธีคนละ 1 ดอกก็ได้) 
การปฏิบัติ - น าห่ออังคารหรือลุ้งไปที่แม่น้ าหรือทะเล น าลงเรือห่างจากฝั่งพอสมควร  
  (ถ้าเป็นพิธีทางราชการเก็บบรรทุกเครื่องบินไปหย่อนลงทะเล) 
 - จุดธูป แก้ห่ออั งคารหรือเปิดลุ้ง อธิษฐานว่า “สังขารร่างกายของคนเราย่อม

แตกดับสลายไปเป็นธรรมดา แต่เกียรติคุณความดีจะคงอยู่กับโลกตลอดไป ขอ
คุณงามความดีของท่าน ได้โปรดส่งเสริมดวงวิญญาณของท่านให้ได้ไปสถิตยัง
สุคติภพ ประสบสุขไพบูลย์เพิ่มพูนในสัมปรายภพยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ ” แล้วโปรยลง
น้ าพร้อมหย่อนธูปลงไปด้วย 
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การจัดพิธีศพข้าราชการต ารวจ 
 

การจัดพิธีศพข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิตกรณีปกติ 
 โดยปกติเป็นหน้าที่ของทายาทของผู้เสียชีวิต และหน่วยต้นสังกัดเป็นผู้ด าเนินการจัด พิธี 
ศพ   ถ้าส านักงานต ารวจแห่งชาติเห็นสมควรก็จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการฌาปนกิจให้ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้ 
 1. แจ้งการถึงแก่กรรมที่อ าเภอ หรือส านักงานเขต  
 2. น าศพจากโรงพยาบาลหรือที่ซึ่งพบศพไปยังวัดหรือสถานที่จัดการศพ  
 3. ขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ และเครื่องประกอบเกียรติศพ 
 4. อาบน้ าศพและน าศพลงหีบ 
 4.1 กรณีได้รับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติศพชั้นหีบศพหรือโกศ และน้ า
หลวงอาบศพ เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง จะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการให้  
 4.2 กรณีไม่ได้รับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติศพ เป็นหน้าที่ของทายาท
ร่วมกับพนักงานของวัดที่ท าหน้าที่จัดการศพ 
 5. การสวดพระอภิธรรมหรือประกอบพิธีทางศาสนา 
 5.1 จัดเตรียมสถานที่ 
 5.2 พิธีกรที่ท าหน้าที่ด้านศาสนพิธี 
 5.3 เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียน ถวายพระสงฆ์ 
 5.4 จัดเลี้ยงอาหารแขก 
 6. การขอพระราชทานเพลิงหลวง  หีบเพลิง  หรือดินพระราชทาน 

 ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหน้าที่ของทายาทขอ งผู้เสียชีวิต โดยย่ืนค าร้องขอที่ 
งานฌาปนสถานและพิธีการ ฝ่ายสวัสดิการ 2 กองสวัสดิการ เว้นแต่ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติขึ้นไป ให้กองสวัสดิการเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 นอกเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหน้าที่ข องทายาทของผู้เสียชีวิตหรือผู้บังคับบัญชา
หน่วยต้นสังกัด โดยย่ืนค าร้องที่ต ารวจภูธรจังหวัด แล้วให้หน่วยที่รับค าร้องท าหนังสือขอพระราชทาน
เพลิงหลวง หีบเพลิง หรือดินพระราชทาน แล้วแต่กรณี  ไปยังส านักพระราชวัง เว้นแต่ผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติขึ้นไป 
ให้กองสวัสดิการหรือต ารวจภูธรจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้ด าเนินการ 
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การเตรียมการ 
 6.1 ก าหนดวัน เวลา ฌาปนกิจศพกับทางวัดหรือสุสานให้แน่นอน  
หลักฐาน  น าเอกสารตัวจริง พร้อมถ่ายส าเนารับรองเอกสาร ดังนี้ 
 1) มรณบัตร 
 2) บัตรประจ าตัว หรือบัตรข้าราชการของผู้ยื่นค าร้อง  
การปฏิบัติ 
 6.2 เขียนค าร้องโดยขอแบบฟอร์มที่ งานฌาปนสถานและพิธีการ ฝ่ายสวัสดิการ 2
กองสวัสดิการ โทร. 0-2281-9906-7  โทรสาร. 0-2282-0432 หรือต ารวจภูธรจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 6.3 น าหลักฐานตามข้อ 1 -  2 ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่งานฌาปนสถานและพิธีการ 
ฝ่ายสวัสดิการ 2 กองสวัสดิการ หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรจังหวัด เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วคืนตัวจริงให้ 
  
การจัดพิธีศพข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 โดยปกติส านักงานต ารวจแห่งชาติจะรับเป็นเจ้าภาพจัดพิธีศพ และขอพระราชทานเพลิง
ศพข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยรวมท าที่ฌาปนสถาน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นคราว ๆ ไป หรือจะแยกท าเป็นราย ๆ ไป แล้วแต่ความสะดวกและ
ความเหมาะสม ถ้าจะมีหน่วยในสังกัดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือญาติมิตรของข้าราช การ
ต ารวจที่เสียชีวิตจัดการเอง โดยขอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมมือช่วยเหลือด้วยก็ได้  
 ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้ 
 1. แจ้งการถึงแก่กรรมที่อ าเภอ  หรือส านักงานเขต  

 2. น าศพจากโรงพยาบาลหรือที่ซึ่งพบศพไปยังวัดหรือสถานที่จัดการศพ  
 3. ขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพและเครื่องประกอบเกียรติศพ 

 4. อาบน้ าศพและน าศพลงหีบ 
 4.1 กรณีได้รับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติศพชั้นหีบศพหรือโกศ และน้ า
หลวงอาบศพ เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง จะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการให้  
 4.2 กรณีไม่ได้รับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติศพ เป็นหน้าที่ของทายาท
ร่วมกับพนักงานของวัดที่ท าหน้าที่จัดการศพ 
 5. การน าธงชาติคลุมศพข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ให้ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรีขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้ด าเนินการได้ทันที  
 6. การจัดวางพวงมาลา (หรีด) ส าหรับวางศพ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ก าหนด
แนวทางด าเนินการไว้ดังนี้ 
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 6.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติจัดหรีดในนาม 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติไปเคารพศพ จ านวน 2 พวง 
 6.2 ในส่วนภูมิภาค ให้ต ารวจภูธรจังหวัดหรือกองก ากับการต้นสังกัด จัดหรีดในนาม 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติไปเคารพศพ จ านวน 2 พวง 
 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรีดตามข้อ 6.1 และ 6.2 ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
 7. การสวดพระอภิธรรมหรือประกอบพิธีทางศาสนา 
 7.1 จัดเตรียมสถานที่ 
 7.2 พิธีกรที่ท าหน้าที่ด้านศาสนพิธี 
 7.3 เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียน ถวายพระสงฆ์ 
 7.4 จัดเลี้ยงอาหาร 
 8. การขอพระราชทานเพลิงหลวง หีบเพลิง หรือดินพระราชทาน 
 ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหน้าที่ของทายาทของผู้ เสียชีวิตหรือผู้บังคับบัญชา
หน่วยต้นสังกัด โดยย่ืนค าร้องขอพระราชทานเพลิง หรือดินพระราชทาน  ไปยังกองพระราชพิธี ส านัก
พระราชวัง    
 นอกเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหน้าที่ของทายาทของผู้เสียชีวิตหรือผู้บังคับบัญชา
หน่วยต้นสังกัด โดยย่ืนค าร้องที่ต ารวจภูธรจังหวัด  แล้วให้หน่วยที่รับค าร้องท าหนังสือขอพระราชทาน
เพลิงหลวง หีบเพลิง หรือดินพระราชทาน แล้วแต่กรณี ไปยังส านักพระราชวัง  
การเตรียมการ 

 8.1 ก าหนดวัน เวลา ฌาปนกิจศพกับทางวัดหรือสุสานให้แน่นอน  
หลักฐาน  น าเอกสารตัวจริง พร้อมถ่ายส าเนารับรองเอกสาร  ดังนี้ 

 1) มรณบัตร 
 2) บัตรประจ าตัว หรือบัตรข้าราชการของผู้ยื่นค าร้อง  
 3) ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนท่ีเสียชีวิตในหน้าที่ หรือเนื่องจาก การปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ให้คัดส าเนาประจ าวันหรือค าสั่งให้ไปราชการ 
 
การปฏิบัติ 
 8.2 หากผู้เสียชีวิตเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วย 
ต้นสังกัดท าหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพ หีบเพลิง หรือดินพระราชทาน  กรณีพิเศษ ไปยัง 
กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง  โดยให้แสดงเหตุที่เสียชีวิตน้ัน เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างไร 
 8.3 น าหลักฐานตามข้อ 1-3 ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง   
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ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอพระราชทานเพลิงศพ หีบเพลิง หรือดินพระราชทาน 
 1. สามี ภรรยา บุตร ธิดา ของผู้ถึงแก่กรรม 
 2. ทายาทโดยชอบธรรมของผู้ถึงแก่กรรม 
 3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทายาท 
 4. ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัด(กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
 9. การขอกองเกียรติยศ 
 หลักเกณฑ์การขอกองเกียรติยศ 
 1. ข้าราชการต ารวจที่ที่เสียชีวิตมียศพลต ารวจตรีขึ้นไป 
 2. ข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิตอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 3. นอกจากน้ีจะจัดให้ผู้ใดหรือสิ่งใด ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  หรือผู้ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้สั่ง นอกเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บังคับการต ารวจภูธรขึ้นไปเป็นผู้สั่ง  
 ผู้มีสิทธิ์ขอกองเกียรติยศ 

 1. สามี ภรรยา บุตร ธิดา ของผู้ถึงแก่กรรม 
 2  ทายาทโดยชอบธรรมของผู้ถึงแก่กรรม 
 3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทายาท 

 4. ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัด(กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
 10. พิธีฌาปนกิจศพ 
 10.1 จัดเตรียมสถานที่ 
 10.2 พิธีกรที่ท าหน้าที่ด้านศาสนพิธี 
 10.3 จัดเครื่องบรรพชาสามเณร (ถ้าม)ี 
 10.4 จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระสงฆ์ 
 10.5 จัดเตรียมของถวายพระเทศน์ (ถ้าม)ี 
 10.6 จัดเตรียมผ้าไตรบังสุกุล เครื่องไทยธรรม 
 10.7 จัดดอกไม้จันทน์ ของช าร่วย 
 10.8 จัดเลี้ยงอาหาร หรือเครื่องดื่ม 

การจัดยามเกียรติยศส าหรับศพข้าราชการต ารวจ 
 ข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ
รับเป็นเจ้าภาพตั้งศพบ าเพ็ญกุศล สมควรจัดยามเกียรติยศส าหรับศพข้าราชการต ารวจ ดังกล่าว เพื่อ
เป็นเกียรติในฐานะที่ได้เสียสละอย่างสูงและเพื่อเชิดชูเกียรติให้ปรากฏแก่ประชาชน จึงใ ห้ปฏิบัติดังนี้
 1. การจัดยามเกียรติยศ ให้จัดส าหรับข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิตในหน้าที่ซึ่งมีการต่อสู้ 
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หรือปฏิบัติราชการในหน้าที่ เฉพาะผู้ซึ่งทางราชการพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีให้แก่
ประเทศชาติ  สมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 2. การจัดยามเกียรติยศส าหรับศพข้าราชการต ารวจตาม 1. ให้ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ชั้น 
ผู้บังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้สั่งจัด 
 3. ยามเกียรติยศ ให้จัดยาม 1 คู่ หรือ 2 คู่ เป็นผลัดประจ าตลอดเวลาที่บ าเพ็ญกุศล 
โดยเริ่มก่อนพิธีประมาณ 30 นาที และเลิกเมื่อบ าเพ็ญกุศลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  การแต่งกาย ให้แต่งเครื่องแบบฝึก สวมรองในหมวกเหล็ก ถืออาวุธประจ ากาย  
ในท่าส ารวมแสดงความอาลัย โดยต้ังพานท้ายปืนขึ้นข้างบน มือทั้งสองประสานวางบนพานท้ายปืน 
ก้มหน้ามองพื้นในทิศทางตรงหน้า หันหน้าไปทางที่ตั้งศพ  
 4. การจัดยามเกียรติยศเป็นพิเศษ นอกจากท่ีกล่าวแล้ว แก่ ศพข้าราชการต ารวจผู้ใด 
อย่างใด ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะได้สั่งเป็นครั้งคราว ตามที่เห็นสมควร  

การใช้ธงชาติคลุมศพผู้เสียชีวิตในหน้าที่ราชการ 
 การใช้ธงชาติคลุมศพ สืบเนื่องมาจากในอดีตมีการส่งทหาร หรืออาสาสมัครของประเทศ
ต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรไปร่วมรบในสมรภูมิเกาหลีห รือเวียดนาม เมื่อทหารหรืออาสาสมัครเสียชีวิตใน
สมรภูมิรบ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารของประเทศสงครามจะท าการคัดเลือกศพที่เสียชีวิตของมิตรประเทศ 
แล้วน าธงชาติคลุมศพส่งกลับภูมิล าเนาของทหารอาสาสมัครของแต่ละประเทศ จึงใช้ธงชาติคลุมศพ
แต่นั้นสืบมา 
 ตามระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ได้ก าหนดในเรื่องการใช้ธงชาติกับผู้เสียชีวิต ไว้ดังนี้ 
 1. การใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิ ให้ใช้ธงชาติกับบุคคลดังต่อไปนี้  
 (1) ประธานองคมนตรี 
 (2) ประธานรัฐสภา 
 (3) นายกรัฐมนตรี 
 (4) ประธานศาลฎีกา 
 (5) ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ 
 (6) ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่สู้รบหรือต่อสู้ หรือช่วยเหลือการสู้รบหรือ
ต่อสู้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชกการหรือช่วยเหลือราชการในการป้องกันอธิปไตย หรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือปราบปรามการกระท าผิดต่อความมั่นคงของรัฐ หรือปราบปราม
การกระท าความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  
 (7) ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากได้แสดงความกล้าหาญช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้เป็น
ประโยชน์อย่างส าคัญแก่ทางราชการ โดยไม่เกรงภัยอันจะเกิดแก่ชีวิตของตน  
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 (8) บุคคลนอกจากที่กล่าวข้างต้น และเป็นผู้ที่ทางราชการเห็นสมควร  
 ส าหรับบุคคลตาม (1) (2) (3) และ (4) ต้องเป็นผู้ที่เสียชีวิตในขณะด ารงต าแหน่ง 
 การใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศหรืออัฐิของบุคคลตาม (6) และ (7) ใน
กรุงเทพมหานคร ให้เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการระดั บกรมที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัด
อ่ืน ๆ ให้เสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอท้องที่ หรือผู้บังคับบัญชา
ทหารระดับกองทัพหรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี  
 การใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศหรืออัฐิของบุคคลตาม (8) ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ตามวรรคสาม เป็นผู้เสนอข อความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 2. การใช้ธงชาติคลุมศพ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ในพิธีรับพระราชทานน้ าอาบศพหรือพิธีรดน้ าศพ 
 (2) ในพิธีปลงศพตามประเพณีของทหารเรือ 
 (3) ในระหว่างการเคลื่อนย้ายศพเพื่อประกอบพิธี 
 3. การใช้ธงชาติคลุมหีบศพหรืออัฐิ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) เมื่อเชิญหรือเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิ เพื่อประกอบพิธีรับพระราชทานน้ าอาบศพ 
รดน้ าศพ หรือบ าเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา 
 (2) ในระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา 
 (3) ในระหว่างการต้ังศพเพื่อรับพระราชทานเพลิงศพ ประกอบการฌาปนกิจ หรือ
เคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีฝัง 
 4. การใช้ธงชาติคลุมศพหรือหีบศพ ปกติให้ใช้คลุมตามความยาวของธง โดยให้ด้าน
ต้นของผืนธงอยู่ทางส่วนศีรษะของศพ และจะต้องปฏิบัติไม่ให้เป็นการเสื่อมเสียเกียรติแก่ธง  
  ห้ามมิให้วางสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงบนธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพ 
  เมื่อจะรับพระราชทานน้ าอาบศพ บรรจุหรือฝังศพ ประชุมเพลิงศพตอนเผาจริง ให้
เชิญธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพพับเก็บให้เรียบร้อย โดยมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงสัมผัสพื้น  
 5. ผู้ได้รับพระราชทานโกศหรือหีบหลวงประกอบเกียรติศพอยู่แล้ว ถ้ามีสิทธิที่จะใ ช้ 
ธงชาติคลุมศพด้วย ให้กระท าได้โดยวิธีเชิญธงชาติใน สภาพที่พับเรียบร้อยใส่พานตั้งไว้เป็นเกียรติยศ
ที่หน้าที่ต้ังศพ เช่นเดียวกับการต้ังเครื่องยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าเครื่องยศและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ห้ามใช้ธงชาติหรือแถบสีธงชาติคลุมทับหรือตกแต่งโกศหรือหีบศพที่พระราชทาน
ประกอบเกียรติศพ 
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ตัวอย่างแบบการร่างหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 
ส าหรับข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ที่ ตช ......... ครุฑ สถานีต ารวจ............................ 
 ถนน..............ต าบล................. 
 อ าเภอ..............จังหวัด............ 
 รหัสไปรษณีย์..............................  
 วันท่ี...........เดือน...................พ.ศ. .............. 
เรื่อง  ขอพระราชทานเพลิงศพ.................(ชื่อผู้เสียชีวิต)...................เป็นกรณีพิเศษ 
เรียน  เลขาธิการพระราชวัง 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนามรณบัตรของผู้เสียชีวิต 
 2. ส าเนาค าส่ังปฏิบัติหน้าที่ราชการ และหรือ ส าเนาบันทึกประจ าวัน 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้เสียชีวิต 

 ด้วย......................(ชื่อผู้เสียชีวิต)......................ต าแหน่ง.......................( ผู้เสียชีวิต)...................... 
สังกัด.....................(ผู้เสียชีวิต)...................อายุ............ปี ถึงแก่กรรมด้วย..............(ตามใบมรณบัตร)................ 
ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันท่ี...............เดือน.....................................พ.ศ. ...................เวลา................น. 
ณ. ..............................................................(สถานท่ีเกิดเหต)ุ................................................................ .......... 

 ขณะนี้ผู้บังคับบัญชาและทายาทตั้งศพบ าเพ็ญกุศล ณ .................................................................  
และก าหนดจะท าการฌาปนกิจศพ  ในวันที.่..........เดือน............................. พ.ศ. .................. เวลา ............... น. 
ณ ฌาปนสถาน............................................ต าบล...................... อ าเภอ......................... จังหวัด....................... 
ขอเรียนว่า..........(ผู้เสียชีวิต).......... เป็นข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจริง ในระหว่างที่มี
ชีวิตอยู่ข้าราชการต ารวจผู้นี้ ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงตลอดมา 

 เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลและครอบครัวของผู้เสียชีวิต จึงขอได้โปรดน าความขึ้นกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานเพลิงศพให้เป็นกรณีพิเศษ ตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น 

 จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาด าเนินการ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 พ.ต.อ. 
 (..................................................)  
หน่วยงาน/แผนกเจ้าของเรื่อง ต าแหน่ง.................................................. 
โทร. ................................  
หมายเหต ุ: ส่ิงที่ส่งมาด้วยให้น าตัวจริงไปแสดงด้วยทุกครั้ง การลงข้อมูลในหนังสือราชการให้ใช้ข้อความตาม

มรณบัตรของผู้เสียชีวิตเป็นหลัก ข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ขอพระราชทานเพลิงศพนอกเขต กทม. ผู้บงัคับบัญชาต าแหน่ง ผบก.ขึ้นไปส่ังจัดกองเกียรติยศได้ 
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ค าส่ังกรมต ารวจ 
ที่ 1011/2535 

การประกอบพิธีฌาปนกิจศพข้าราชการต ารวจชั้นผู้ใหญ ่
-------------------------------- 

 ด้วยปรากฏว่า การประกอบพิธีฌาปนกิจศพข้าราชการต ารวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งในแล ะนอกประจ าการ 
เจ้าภาพบางรายขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบพิธี ไม่มีผู้ช่วยเหลือให้ค าแนะน า เป็นเหตุให้การจัดการ
ฌาปนกิจไม่มีความสง่างาม และไม่สมเกียรติตามฐานะเมื่อครั้งด ารงต าแหน่งอยู่ในราชการกรมต ารวจ ซึ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะท าให้เสียภาพลักษณ์โดยส่วนรวมของกรมต ารวจได ้
 ฉะนั้น เพื่อให้การประกอบพิธีฌาปนกิจศพข้าราชการต ารวจชั้นผู้ใหญ่ เป็นไปอย่างสง่างาม 
สมเกียรติ และเป็นไปแนวทางเดียวกัน จึงให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้
 1. การแจ้งการถึงแก่กรรม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ (ประมวลระเบียบการต ารวจ 
ไม่เกี่ยวกับคดี ลั กษณะที่ 19 การถึงแก่กรรมและการฌาปนกิจ) และให้ส าเนาแจ้งกองสวัสดิการ ส านักงานก าลัง
พล ทราบอีกส่วนหน่ึง 
 2. เมื่อกองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ได้รับทราบหรือรับแจ้งการถึงแก่กรรมตามข้อ 1 ให้
มอบหมายให้งานพิธีการและบริการ กองก ากับการ 3 กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ด าเนินการดังนี้ 
 2.1 เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานกับทายาทหรือเจ้าภาพ เพื่อให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวก ตลอดจนประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับพิธีฌาปนกิจศพให้สง่างามและ
สมเกียรติตามฐานะเมื่อครั้งด ารงต าแหน่งในกรมต ารวจ โดยพิจารณา ใช้ฌาปนสถานกรมต ารวจเป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีเป็นล าดับต้น 
 2.2 ให้ประมวลเรื่องเสนอกรมต ารวจเพื่อพิจารณาส่ังการกรณีสมควรเป็นเจ้าภาพจัดการศพ
หรือเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
 2.3 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่ทายาทควรจะ
ได้รับจากทางราชการ 
 3. การด าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ส าหรับศพข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศพลต ารวจตรี
ขึ้นไป การประกอบพิธีฌาปนกิจศพ นอกจากนี้ให้เจ้าภาพร้องขอต่อกองสวัสดิการโดยตรง 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง  ณ  วันที่  22  กันยายน  พ.ศ.2535 

 พลต ารวจเอก   สวัสดิ์  อมรวิวัฒน ์
 (สวัสดิ์  อมรวิวัฒน)์ 
   อธิบดีกรมต ารวจ 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ตร. โทร.2511914 
ที่  0522.5/5605 วันท่ี  4  พฤศจิกายน  2536 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติกรณีข้าราชการต ารวจเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เรียน  ผบก.หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 

 ด้วย ตร .ได้พิจารณาเห็นว่า ข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องและสดุดีในวีรกรรมที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิต การประกอบพิธีศพ
จึงต้องด าเนินการตามแบบอย่างธรรมเนียมของต ารวจ ให้สง่างามและสมเกียรติ อันจะท าให้
ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความภูมิใจและทราบซึ่งใจที่กรมต ารวจ
มีต่อข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิตและครอบครัว ฉะนั้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเมื่อมี
ข้าราชการต ารวจเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ด าเนินการจัดพิธีศพตามแบบอย่างธรรมเนียมของต ารวจ
ให้สง่างามและสมเกียรติ 
 2. จัดหรีดเคารพศพในโอกาสแรกที่รับทราบเรื่อง 
 2.1 ในเขต กทม.ให้ สลก. จัดหรีดในนาม  ตร.และ อ.ตร.ไปเคารพศพ จ านวน 2 พวง 
 2.2 ในส่วนภูมิภาค ให้ ภ .จว. หรือ กก .ต้นสังกัด จัดหรีดในนาม ตร .และ อ .ตร. 
ไปเคารพศพ จ านวน 2 พวง 
 ทั้งนี้ในการเบิกจ่ายเงินค่าหรีดในนาม ตร .ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กค . ที่ กค 
0514/36272 ลง 11 ส.ค.30 ส่วนหรีดของ อ.ตร.ให้เบิกจ่ายจากเงินกองกลาง ตร. 
 3. ผู้ร่วมในพิธีศพ 
 3.1 บช.ต้นสังกัด ผบช .ควรไปร่วมพิธีด้วยตนเอง หากติดราชการส าคัญให้จัดผู้แทน 
ยศ พล.ต.ต.ไปร่วมพิธีอย่างน้อย 1 นาย 
 3.2 บก.ต้นสังกัด ให้ ผบก .ไปร่วมพิธีด้วยตนเอง หากติดราชการส าคัญจึงให้จัดผู้แทน 
ยศ พ.ต.อ.ไปร่วมพิธีอย่างน้อย 1 นาย 
 3.3 ภ.จว. หรือ กก .ต้นสังกัด ใ ห้หัวหน้าหน่วยไปร่วมพิธีด้วยตนเองและพิจารณา 
จัดข้าราชการต ารวจไปร่วมพิธีให้สมเกียรติอย่างเหมาะสม 
 โดยให้แต่ละหน่วยงานหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในพิธีศพจนเสร็จพิธี  
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 4. ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของข้าราชการ
ต ารวจผู้เสียชีวิตดังต่อไปนี้ 
 4.1 ช่วยเหลือด้านเงินสวัสดิการต่าง ๆ โดยทันที ให้กับครอบครัวของข้าราชการ
ผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และยังจะสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในภาพรวมด้วย 
 4.2 ติดตาม ดูแล ตลอดจนหาทางช่วยเหลือครอบครัวของข้าราชการต ารวจผู้เ สียชีวิต
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาชีพของภรรยาและบุตร ด้านการศึกษาของบุตร ฯลฯ โดยด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง อย่าให้ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของข้าราชการ
ต ารวจผู้นั้น 

 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

                                        พล.ต.อ.  ประทิน  สันติประภพ 
                                                      (ประทิน  สันติประภพ) 
                                                    รอง อ.ตร.(กศ.) รรท.อ.ตร. 
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สรุป  

 เมื่อมีญาติมิตรสหายบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่เคารพรักถึงแก่ความตาย สิ่งแรกที่
จะต้องกระท าคือ พยายามสะกดจิตใจ ระงับความทุกข์โศก ถือเสียว่า ความตายเป็นสัจธรรมที่ไม่มี
ใครหลกีพ้น ต้ังสติให้มั่น และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศพ ดังนี้ 
 
1. การปฏิบัติเกี่ยวกับศพ 

 
 

 

 

 

 

เมื่อมีผู้ถึงแก่ความตาย 

ตายตามธรรมชาติ ตายผิดธรรมชาติ 

ที่ รพ. ที่บ้าน 
แจ้งต ารวจและแพทย์

ชันสูตร 

รับใบรองรองหรือ 
ใบชันสูตรศพ 

แจ้งขอรับใบมรณบัตร
จากอ าเภอ/เขต 

เคลื่อนย้ายศพไปที่วัด 
 
 
 
 
 
 

แจ้งต ารวจ 
อ าเภอ/เขต 
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2. การเตรียมตัวเมื่อน าศพไปไว้ที่วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีศพ 

 
 

 

 

 

                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมการ 

เอกสาร 
- ใบมรณบัตร 
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- เครื่องหมาย/เครื่องแบบ 

 

กรณีขอน้ าพระราชทาน 

หรือหีบหลวง 
ติดต่อส านักพระราชวัง 

- รูปถ่าย 
   เพื่อต้ังหน้าศพ 

- เสื้อผ้า 
  ส าหรับผู้ถึงแก่กรรม 

ขั้นตอนต่าง ๆ พิธีศพ 

รดน้ าศพ 

 

จัดศพลงหีบ 

- ประมาณ 16.00-17.00 น. 
- เมื่อประธานรดน้ าศพหรือน้ าพระราชทานศพ 
แล้ว ไม่มีการรดน้ าศพอีกต่อไป 

ถ้าได้รับพระราชทานโกศหรือ 
หีบหลวงเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวัง 
เป็นผูด้ าเนินการ 
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4. สถานที่ต้ังศพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ศีรษะศพไปทางโต๊ะหมู่บูชาและอยู่ระดับต่ ากว่า
โต๊ะหมู่ 

  ถ้ามีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้น ามาต้ังหน้าที่ต้ังศพ 

  รูปถ่ายต้ังไว้ด้านเท้าของศพและขนาดรูปควรมี 
  ขนาดใหญ่พอสมควร 
5. การประกอบพิธีศพ 

  3, 5 หรือ 7 วัน 

 

 

 

 ประชุมเพลิงหรือ 
 พระราชทานเพลิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ต้ังศพ 

บ้าน วัด 

สวดพระอภิธรรม 

บรรจุศพ ฌาปนกิจศพ 

เก็บอัฐิ 

บรรจุอัฐิ ลอยอังคาร 

ท าบุญ 
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ระเบียบงานศพ (ว่าด้วย การขอพระราชทานต่าง ๆ) 
 
 ต้ังแต่โบราณกาลมา พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชาคณะ ข้าราชการเมื่อสิ้นพระชนม์ ...
มรณภาพ หรือถึงแก่กรรม จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ าหลวงอาบศพ และเครื่อง
ประกอบเกียรติศพ เช่น โกศ หีบ เป็นต้น เมื่อถึ งเวลาที่จะท าการฌาปนกิจศพ ก็พระราชทานดอกไม้ 
เทียน ธูป และไฟหลวงไปพระราชทานเกียรติยศ ในปัจจุบันนี้ได้วางระเบียบไว้ว่า ผู้ที่จะได้รับ
พระราชทานน้ าหลวงอาบศพ เครื่องประกอบเกียรติศพ และพระราชทานเพลิงศพมีดังนี้ :- 
 

การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพและหีบเพลิง 
 ผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานน้ าหลวง เพลิงหลวง และหีบเพลิง ต้องมีต าแหน่งชั้นและยศ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. พระสมณศักด์ิ ต้ังแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป 
 2. พระราชวงศ์ ต้ังแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป 

 3. ผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิ 
 4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5. ข้าราชการฝ่ายทหาร ต ารวจ ยศชั้นร้อยตรี ขึ้นไป  
 6. พนักงานเทศบาลตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 7. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” (บ.ภ.) 
และ “เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป 
 8. ผู้มีเกียรติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า” (จ.จ.) หรือ 
“ตราสืบตระกูล” (ต.จ.) ขึ้นไป 
 9. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน 
 10. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก
สภาเทศบาลที่ถึงแก่กรรม 
 11. รัฐมนตรีที่ถึงแก่อนิจกรรม 
 12. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ 
 
ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพและเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ 
 เจ้าภาพหรือทายาท จะต้องจัดดอกไม้กระทง 1 กระทง ธูปไม้ระก า 1 ดอก เทียน 1 เล่ม 
มีพานรองพร้อม ไปกราบถวายบังคมลา พร้อมด้วยหนังสือกราบบังคมทูลลา โดย ไปติดต่อที่ 
กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง  ในพระบรมมหาราชวัง ต้ังแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ทุกวัน 
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ไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมทั้งน าใบมรณบัตรและหลักฐานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี  เพื่อการจัดชั้นของเครื่องเกียรติยศ
ประกอบศพได้ถูกต้อง 
 ส่วนพระสงฆ์สมณศักด์ิ ไม่ต้องมีดอกไม้  ธูป เทียน เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา 
หรือผู้ได้รับมอบหมายแจ้งการมรณภาพ และขอพระราชทาน 
หมายเหตุ กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง โทรศัพท์ 02-2217374, 02-2212233 

 โทรสาร 02-2210873  
 

ตัวอย่างหนังสือกราบบังคมทูลลา 

      วันที่………เดือน………………พ.ศ. ……… 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
 
 ดอกไม้ธูปเทียนของข้าพระพุทธเจ้า ………….……(ชื่อผู้ถึงแก่กรรม)………………….. 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์………………………………………….………………….. อายุ …………. ปี  
ข้าราชการ ………………………………….…………………..………………..ชั้น ………………….  
สังกัด ………………………………………………………………………….………………………... 

 ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลา ……………………………………………………... 
ด้วยโรค …………………………………………………ท่ี …………………………………………….  
อ าเภอ …………………………………….…………จังหวัด ……………………….………. ……….. 
เมื่อวันที่ …………………… เดือน …………………………..………….พ.ศ. ……………………....  
เวลา …………. น. 

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ 
 
หมายเหตุ  หนังสือกราบบังคมทูลลานี้  ไม่ต้องลงนามท้ายหนังสือ 

 ให้ผู้น าหนังสือกราบถวายบังคมลานี้ ขึ้นวางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  
พร้อมกับดอกไม้ธูปเทียนแล้วถวายความเคารพ เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะสอบถามรายการต่าง ๆ และ
กรอกลงในแบบพิมพ์ ในการถึงแก่กรรมนี้ จะไม่ขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพและเครื่องประกอบ
เกียรติยศศพ แต่จะขอพระราชทานในตอนฌาปนกิจศพก็ได้  
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(ส าเนา) 

 
ประกาศส านักพระราชวัง 

เรื่อง  เครื่องเกียรติยศประกอบศพท่ีได้รับพระราชทาน 
************************ 

 การพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ เครื่องเกียรติยศประกอบศพ และเครื่องพระราชทานเพลิงศพ น้ัน หมายถึง
การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องประกอบ การจัดพิธีกรรมในวาระสุดท้าย
พระราชทานแก่ผู้วายชนม์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพระราชทานตามต าแหน่ง ชั้นยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวมของผู้วายชนม์ หรือของผู้เป็นบุตรและเกียรติยศท่ีได้รับพระราชทานน้ีเป็นเครื่องหมาย
แห่งผลของการปฏิบัติราชการ และผลของการท าประโยชน์ให้กับบ้านเมือง ซึ่งเป็นพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานเป็น
เกียรติยศแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูล 
 ในการน้ี ส านักพระราชวังได้ด าเนินการจัดพระราชทานเครื่องเกียรติยศต่าง ๆ แก่ผู้วายชนม์ตามหลักเกณฑ์ท่ี
พระราชทานไว้ ซึ่งจะมีหมายรับสั่งปร ะกอบการพระราชทานเพื่อเป็นหลักฐาน มอบหน้าท่ีพนักงานพระราชพิธีน าเรียน
เจ้าภาพ โดยระบุข้อความมีใจความว่า 
 “...เครื่องประกอบเกียรติยศท่ีพระราชทานมาน้ี และเจ้าพนักงานผู้มาปฏิบัติ เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
อย่างใดทั้งสิ้น 
 ...เครื่องพระราชทานเพลิง และเจ้าพนักงานผู้เชิญมาน้ี เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น  
 ...ติดต่อขอรับหีบเพลิงพระราชทานท่ีกองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง ไปปฏิบัติ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
อย่างใดทั้งสิ้น 
 ...ติดต่อขอรับดินพระราชทานท่ีกองพระราชพิธี ส านัก พระราชวัง โดยเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใ ช้จ่ายอย่างใด
ท้ังสิ้น.” 
 ท้ังนี้ เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีในการเชิญน้ าหลวงอาบศพ เชิญเครื่องเกียรติยศประกอบศพ 
พระราชทานเพลิงศพ หรือพระราชทานดินในการฝังศพน้ัน เป็นผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติราชการตามที่ก าหนดไว้ในหมายรับสั่ง ซึ่ง
ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจากทางราชการอยู่แล้ว  
 ส านักพระราชวังจึงขอประกาศให้ทราบท่ัวกันว่า ในการพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ เครื่องเกียรติยศ
ประกอบศพ เพลิงพระราชทานศพหรือดินพระราชทานในการฝังศพน้ัน เจ้าภาพงานศพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น  
ยกเว้นจะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีทางราชการก าหนดไว้ โดยจะมีใบเสร็จรับเงินท่ีทางราชการออกให้เป็นหลักฐาน หากผู้ใดได้รับการ
เรียกร้องเงินรางวัลจากเจ้าหน้าท่ีส านักพระราชวัง ขอได้โปรดติดต่อแจ้งส านักพระราชวัง โทรศัพท์ 0-2224-3311 หรือ 
0-2225-6825 เพื่อทราบด้วย 
 จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เมษายน  2545 

นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย 
(นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย) 
เลขาธิการพระราชวัง 
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ข้อแนะน าการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีรดน้ าศพและสวดพระอภิธรรม 
(ส าหรับศพที่พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์) 

 1. เจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังจะน าเครื่องพระราชทานไปด าเนินการเองทั้งสิ้น ซึ่งมี 
 1. น้ าหลวงอาบศพ 
 2. ตู้พระธรรมพร้อมพัดยศ (พัดยศสมณศักด์ิพระราชาคณะชั้นสามัญ) และพัดพิธีธรรม 
 3. เครื่องทองน้อย 
 4. ผ้าทอดบังสุกุล 
 5. หีบหรือโกศศพตามชั้น ๆ 
 6. ฉัตร 
 7. เครื่องสุก า 
 2. ฝ่ายเจ้าภาพจัดเตรียมสถานที่ ซึ่งมี 
 1. โต๊ะวางศพส าหรับอาบ (รด) น้ าศพ 
 2. พานหรือขันรองรับน้ า (ใต้มือขวาของศพ) 
 3. น้ าอบไทยผสมน้ าแล้วลอยดอกมะลิหรือกลีบกุหลาบใส่ขันไว้พร้อมจอกลอยส าหรับส่งน้ า  
 4. ธูป 1 ดอก และเทียน 1 เล่ม ต้ังบนโต๊ะเหนือศีรษะของศพ 
 5. โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องตั้ง 
 6. อาสน์สงฆ์ (พระสงฆ์ 4 รูป) 
 7. โต๊ะส าหรับต้ังตู้พระธรรมพร้อมเครื่องบูชา (หน้าอาสน์สงฆ์) 
 8. จัดหาโต๊ะปูผ้าขาวระบายริมไว้ให้ส านักพระราชวังต้ังน้ าอาบศพพระราชทาน  1 ท่ี 
 3. ล าดับพิธีเมื่อได้เวลาตามก าหนดฝ่ายเจ้าภาพด าเนินการตามพิธี (ของราษฎร์) ไปได้
ก่อน (ของหลวงไว้สุดท้าย เพราะเมื่ออาบน้ าพระราชทานศพแล้ว ใครจะรดน้ าศพอีกไม่ได้) 
 
ล าดับพิธีมีดังน้ี 
 - ฝ่ายเจ้าภาพเชิญประธานฯ วางหรีด (ถ้ามี) เคารพศพ (กรณีมีหรีดพวงมาลาพระราชทาน
หน้าหีบ โกศศพ ประธานฯ (พิธีราษฎร์) วางหรีดเคารพศพต่อจากพิธีหลวง) แล้วจุดเทียนธูปเหนือศีรษะ
ของศพ (ที่โต๊ะหมู่บูชานั้น ผู้แทนพระองค์ฯ จะเป็นผู้จุดเมื่อพระสงฆ์จะสวดพระอภิธรรม) 
 - ส่งน้ าให้ประธานฯ 
 - ประธานฯ รดน้ าศพแล้วออกไป (ขณะประธาน ฯ เข้าไปจุดเทียนธูป เจ้าหน้าที่เปิด  
ผ้าคลุมเฉพาะที่หน้าศพ เปิดมาไว้แค่คอ ถ้าเป็นศพข้าราชการ ให้แต่งเครื่องแบบชุดขาวเต็มยศ ไม่
ต้องมีผ้าคลุมใด ๆ ทั้งสิ้น) 
 - เชิญแขกที่มาในงานเข้ารดน้ าศพตามล าดับเรื่อยไปจนหมดแขก  
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 4. พิธีอาบน้ าศพพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของส านักพระราชวัง
ด าเนินการเองทั้งสิ้น ดังนี้ 
 - เชิญผู้แทนพระองค์ฯ อาบน้ าศพ 
 - เจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังจัดการศพเข้าหีบหรือโกศ (ตามชั้นที่พระราชทาน) 
 - เชิญเครื่องทองน้อยไปต้ังหน้าหีบศพ 
 - ต้ังตู้พระธรรมหน้าอาสน์สงฆ์ (พระสงฆ์ 4 รูปเข้าน่ังพร้อม) 
 - ผู้แทนพระองค์ฯ จุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา ตู้พระธรรมและเครื่องทองน้อย  
 - พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (ถ้าในชนบทอาจสวดมาติกา) 1 จบ 
 - ทอดผ้าบังสุกุล 
 - พระสงฆ์อนุโมทนา 
 - ผู้แทนพระองค์ฯ กรวดน้ า เสร็จพิธี ฯ (ในข้อ 4 นี้ เจ้าหน้าท่ีของส านักพระราชวังเป็น
พิธีกรเองทั้งสิ้น ฝ่ายเจ้าภาพเพียงอ านวยความสะดวก) 
 5. การสวดพระอภิธรรมคืนต่อ ๆ ไป เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังปฏิบัติพิธีฯ 
ทั้งสิ้น ถ้าเป็นศพอยู่ต่างจังหวัด ก็เป็นหน้าที่ของพิธีกร ซึ่งต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 5.1 เมื่อได้เวลาตามก าหนด (พระสงฆ์ ประธานฯ และแขกผู้ร่วมพิธีฯ พร้อมแล้ว) เริ่มพิธีโดย 
 -  เจ้าหน้าที่หรือพิธีกร เข้าไปหมุน (หัน) เครื่องทองน้อยหน้าหีบศพ หันดอกไม้
ออกไปทางพระสงฆ์ โค้งค านับแล้วถอยออกมา จากนั้นหันหลังกลับ 
 -  ไม่ต้องจุดเทียนธูป ณ ที่ใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องอาราธนาใด ๆ ไม่มีรับศีล  
ไม่มีอาราธนาธรรม 
 -  ขณะเจ้าหน้าที่เข้าไปหมุนเครื่องทองน้อย พระสงฆ์เริ่มต้ังพัด เมื่อเจ้าหน้าที่กลับ
มาถึงที่นั่งแล้ว พระสงฆ์เริ่มสวด (จะสวด 3 จบ หรือ 4 จบ (ตามธรรมเนียมท้องถิ่น) ก็แล้วแต่ พิธีกร
ต้องเรียนถวายพระสงฆ์ให้ทราบก่อนเสมอ 
 5.2 สวดจบแล้ว เจ้าหน้าที่เก็บตู้พระธรรม และลาดผ้าภูษาโยง 
 - ประธาน ฯ ทอดผ้าบังสุกุล 
 - พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล และอนุโมทนา 
 - ประธานฯ กรวดน้ า เป็นเสร็จพิธี ฯ 
 (พิธีดังกล่าวนี้มักจะไม่มีเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ แต่ถ้ามีก็ถวายโดยเชิญประธานฯ 
เป็นผู้ถวาย) 

หมายเหตุ ปฏิบัติตามข้อ 5 นี้ทุกคืน จนกว่าจะสิ้นวันในพระบรมราชานุเคราะห์ 3 วัน หรือ 7 วันก็
แล้วแต่ ต่อจากนั้น จึงเป็นพิธีราษฎร์ (จุดเทียนธูปได้ตามพิธี ฯ) 
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การขอพระราชทานเพลิงศพ 
 เจ้าภาพ หรือทายาท ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพ  จะต้องท าหนังสือแจ้งไปยัง
กระทรวงเจ้าสังกัดของผู้ถึงแก่กรรม เพื่อให้เจ้าสังกัดท าเรื่องเสนอเลขาธิการพระราชวัง โดยระบุ  
 ก. ชื่อ  ต าแหน่ง  ชั้น  ยศ  ของผู้ถึงแก่กรรม 
 ข. ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร  ที่ไหน  เมื่อใด 
 ค. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อะไรบ้าง 
 ง. มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอย่างใดบ้าง  
 จ. ประกอบการฌาปนกิจศพที่วัดไหน  จังหวัดไหน  วันเวลาใด  

 
แบบขอรับพระราชทานเพลิง 

เขียนที.่..............................................  

วันที.่.................เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

เรื่อง  ขอพระราชทานเพลิงศพ.........................................................................................  

เรียน  ............................................................. .. 

 ด้วย...............................................ต าแหน่ง.........................................................  
สังกัด....................................................... ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรค...............................................  
ท่ี................................................ เมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ............... 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับคือ............................................................................................ ... 

 บัดนี้ เจ้าภาพได้ก าหนดงานศพ..............................................................................  
ณ เมรุวัด....................................................................... จังหวัด...............................................  
ในวันที.่........................เดือน.........................................พ.ศ. ....................เวลา........................ 
ในงานนี้เจ้าภาพ มี /ไม่มี ความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบคือ
........................................................ .......................................  

 ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อกรุณาด าเนินการขอพระราชทานเพลิงศพเพื่อเป็นเกียรติแด่
.......................................................................................................... ผู้วายชนม์ต่อไป 

 (ลงชื่อ) ..................................................................  
(...............................................................)  

(ต าแหน่ง)................................................................  
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 เมื่อได้ก าหนดวันฌาปนกิจศพ โดยติดต่อกับทางวัดเรียบร้อย ศพที่ ได้เกียรติยศ 
ขอพระราชทานเพลิงศพได้ เจ้าภาพจะต้องขอรับพระราชทานเพลิงวันฌาปนกิจศพนั้น ประเพณีไทย  
ไม่นิยมท าในวันศุกร์ และยังมีก าหนดพิเศษอีกที่กล่าวกันทั่วไปว่า ข้างขึ้นเผาคู่ ข้างแรมเผาค่ี 
หมายถึง ให้พิจารณาวันทางจันทรคติ ซึ่งนอกจากไม่เป็นวันศุกร์แล้ว ถ้าจะ เผาศพในวันข้างขึ้น ก็เผา
วันขึ้นค่ าที่เป็นเลขคู่ เช่น ขึ้น 2 ค่ า 4 ค่ า 6 ค่ า ฯลฯ ถ้าเป็นวันข้างแรม ก็เผาวันที่เป็นเลขค่ี เช่น  
1 ค่ า 3 ค่ า 5 ค่ า แต่เรื่องวันคู่-ค่ีนี้ ไม่ถือเคร่งครัดกันแล้ว 
 การขอรับพระราชทานเพลิงศพข้าราชการกระทรวงใด เจ้าภาพจะต้องแสดงความจ า นง
ไปยังกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่ข้าราชการส านักพระราชวังซึ่งจะแสดงความจ านงโดยตรง ในหนังสือ
แสดงความจ านง จะต้องระบุว่าถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร เมื่อใด จะประกอบฌาปนกิจที่ใด วัน 
และเวลาใด 
 ส าหรับสถานที่รับพระราชทานเพลิงศพ เจ้าภาพจะต้องติดต่อทางวัดเอง  
 การขอรับพระราชทานเพลิงศพ ถ้าเป็นศพที่อยู่ต่างจังหวัด และการก าหนดกระชั้น
เจ้าภาพมีหนังสือแสดงความจ านงขอรับพระราชทานเพลิงศพไปทางต้นสังกัดของผู้ถึงแก่กรรม เช่น 
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก หรือ ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด และทางจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด 
 เมื่อกระทรวงต้นสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาส่วนจังหวัด ได้รับแจ้งความจ านงแล้ว ก็จะมี
หนังสือแจ้งความจ านงไปยังส านักพระราชวัง ซึ่งส านักพระราชวังจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม
ความประสงค์ เมื่อได้ท าหนังสือแจ้งส านักพระราชวังแล้ว ก็ถือว่ าได้รับพระราชทานเพลิงศพตามที่
ก าหนดขึ้น เจ้าภาพด าเนินการด้านอ่ืนต่อไปได้ ค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานเพลิงศพมีดังนี้  
 1. ค่าใช้จ่ายทางสุสาน เจ้าภาพจ่ายเองตามที่ตกลงกับทางวัด  
 2. ค่าใช้จ่ายค่าสิ่งของที่ส านักพระราชวังจะต้องใช้ เจ้าภาพจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้
ส านักพระราชวัง 
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดเจ้าหน้าท่ี และสิ่งของเครื่องใช้อันเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศ
ศพ เป็นของพระราชทาน เจ้าภาพไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 สิ่งของเครื่องใช้ที่ส านักพระราชวังจัด จะเป็นสิ่งใดบ้าง และมากน้อยเพียงใด สุดแต่
ระดับเกียรติยศศพของผู้ถึงแก่กรรม 
 เพลิงหลวงที่พระราชทานไปเผาศพมี 2 แบบ คือ ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
ใกล้เคียงที่เจ้าหน้าที่ไป -  กลับได้ในวันเดียว (รัศมี 50 กิโลเมตร) เจ้าพนักงานจะได้เชิญเครื่องขมา
และไฟหลวงไปเมื่อใกล้ก าหนด โดยเชิญเพลิงหลวงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุด
พระราชทานไว้ เพลิงหลวงประกอบด้วย ข้าวตอก ดอกไม้สดอย่างละ 1 กระทง ดอกไม้จันทน์ 1 ช่อ 
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และถ้าเป็นงานพระราชทานเพลิงศพในต่างจังหวัด จะมอบเป็นหีบเพลิงให้รับไปมอบให้ผู้เป็น
ประธาน ฯ จุด หีบเพลิงประกอบด้วย ธูปไม้ระก า 2 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกไม้จันทน์ 1 ช่อ และ  
ไม้ขีดไฟ 1 กลักบรรจุหีบ มีถุงแพรต่วนสีด าหุ้มห่อ 
 ศพที่อยู่ในเกณฑ์เสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานเพลิงหรือศพไม่อยู่ในเกณฑ์ แต่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชด าเนินเป็นกรณีพิเศษ การพระราชทานเพลิงมี 2 แบบ  
ตามเกณฑ์เกียรติยศศพ คือเสด็จพระราชด าเนินขึ้นไปพระราชทานเพลิ งบนเมรุ และพระราชทาน
เพลิงโดยจุดฝักแค 
 ถ้าเสด็จพระราชด าเนินขึ้นเมรุ การสวดมาติกาและบังสุกุลก่อนพระราชทานเพลิง ก็ท า
บนพลับพลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วถวายอนุโมทนา 
ถวายอดิเรก เมื่อพระสงฆ์ลงจากพลับพลาแล้วก็เสด็จ ฯ ขึ้นเมรุ 
 ถ้าพระราชทานเพลิงโดยทรงจุดฝักแค ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน  
ผ้าไตรให้ผู้สืบสกุลหรือทายาทไปทอดบนเมรุ วิธีปฏิบัติตอนนี้คือ จะมีเจ้าพนักงานและพนักงาน  
เชิญผ้าไตรไปพร้อมกับทายาท ไปยืนหน้าพลับพลาเฉพาะพระพักตร์ ฯ ถวายค านับพร้อมกันแล้ว  
เจ้าพนักงานกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า 
 
 ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
 ในการพระราชทานเพลิงศพ ..(ชื่อผู้ถึงแก่กรรม).. ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
พระราชทานผ้าไตร 5 ไตร และของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ อีก 5 ไตร มา
บ าเพ็ญพระราชกุศลบังสุกุลพระราชทานนั้น ...(ชื่อผู้สืบสกุลหรือทายาท)... จะได้รับ
พระราชทานเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลตามพระบรมราชูทิศ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
 
 จบค ากราบบังคมทูล ถวายค านับพร้อมกัน แล้วพนักงานจะเชิญผ้าไตรน าทายาทขึ้นสู่
เมรุ เมื่อจะทอดผ้าไตรที่เบื้องหน้าหีบศพ ฯ ทายาทถวายค านับ ฯ ก่อน เมื่อท อดผ้าไตรและพระสงฆ์
บังสุกุลเสร็จแล้ว ทายาทลงจากเมรุไปถวายค านับหน้าที่ประทับ และพนักงานพระราชพิธีจะเชิญ
พานเครื่องขมาศพไปวางเครื่องขมาที่หน้าศพ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดฝักแคพระราชทานเพลิงศพตามล าดับ ถ้า เจ้าภาพ 
จะทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือ ก็ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายหลังจากพระราชทานเพลิงแล้ว  
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การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 
 ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาในการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ควรอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. ผู้ที่อยู่ในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง 
 2. พระสงฆ์ที่ราชาคณะพิจารณาขอพระราชทานให้ 
 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง 
 4. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ 
 5. ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ นักกีฬาระดับชาติ อดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ ดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภา
เทศบาล 
 6. ผู้ที่ท าประโยชน์ เช่น บริจาคเงินเพื่อการกุศล คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 300,000 
บาท บริจาคร่างกาย หรืออวัยวะ 
 7. บิดามารดาของข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 8. บิดามารดาของผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ขึ้นไป 
 9. บิดามารดาของพระสมณศักด์ิ ต้ังแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป 
 10. บิดามารดาของข้าราชการทหาร ต ารวจ ต้ังแต่ระดับ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
และพันต ารวจโทขึ้นไป 
 เจ้าภาพหรือทายาท ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ต้องท าหนังสือถึง  
เลขาธกิารพระราชวัง โดยระบุ  
 ก. ชื่อ-สกุล  และประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม 
 ข. ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน  เมื่อใด 
 ค. ระบุคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 
 ง. ระบุ  วัน  เวลา  สถานที่ที่จะประกอบการฌาปนกิจ  
หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง  ในการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ มีดังน้ี 
 - ใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม 
 - ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม 
 - บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม 
 - หนังสือรับรองจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุโมทนาบัตร ใบประกอบเหรียญ  
กล้าหาญหรือเหรียญชัยสมรภูมิ 
 ทั้งนี้ ต้องน าเอกสารต้นฉบับและส าเนาแนบมาพร้อมกับหนังสือด้วย  
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ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพ 
เป็นกรณีพิเศษ 

       ที่อยู่ ……………………………….. 
              ……………………………….. 
              วันที่ ……. เดือน …………... พ.ศ………… 

เรื่อง  ขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ 

เรียน  เลขาธิการพระราชวัง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาใบมรณบัตร 
  2.ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอหรือทายาท) 
  3. ส าเนาบัตรประจ าตัว (ผู้ขอ) 

 ด้วยข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง ……………………………………สังกัด …………………………………………………… 
จะท าการฌาปนกิจศพ ………………….………………..…………………………………………… 
ผู้เป็นบิดา/มารดา ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรค …………………………………………………………… 
ณ ………………………………………………..เมื่อวันที่ …………. เดือน …………. พ.ศ….…. 
ณ  เมรุวัด ………………………….ในวัน ……… เดือน …………… พ.ศ. …….. เวลา ………น. 

 ขณะที่ …………………………….. ผู้เป็นบิดา/มารดา ยังมีชีวิตอยู่ได้ประกอบคุณงาม
ความดีอย่างมาก ได้อบรมสั่งสอนบุตร -ธิดา ให้รู้จักรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์
เสมอมา ทั้งยังได้ให้การ ศึกษาแก่บุตร-ธิดา เป็นอย่างดี จนได้รับราชการเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ  และราชการเป็นอย่างมาก 

 บุตร-ธิดา  มีความอาลัยรัก กตัญญู และส านึกในหน้าที่  ที่มีต่อผู้บังเกิดเกล้า  จึง 
กราบเรียนมาเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นเกียรติแก่  ……………………… 
ผู้เป็นบิดา/มารดา และวงศ์ตระกูลสืบไป 

 ขอได้โปรดน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท การจะควร
ประการใดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 (…………………….………………) 
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ติดต่อวัดเพื่อเตรียมการพระราชทานเพลิงศพ 
         การพระราชทานเพลิงศพนั้น  จะต้ องไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ  พระราชพิธีฉัตรมงคล (และ 
ตามประเพณีนิยม ไม่มีการเผาศพในวันศุกร์) 
 การพระราชทานเพลิงศพที่เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส  
หากมีพระราชประสงค์ที่จะทรงก าหนดการเสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานเพลิงศพ ตรงกับวัน 
ที่มีผู้ขอรายใดก าหนดไว้แล้ว เจ้าภาพผู้ขอนั้นจะต้องเลื่อนไปโดยไม่มีข้อแม้ทั้งสิ้น  
 ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเพลิง ถ้าจะพระราชทานเพลิงศพในต่างจังหวัด ทางส านัก
พระราชวังจะได้จัดหีบเพลิงให้เจ้าสังกัดหรือเจ้าภาพรับไปปฏิบัติ 
 กรณีพระราชทานเพลิงในกรุงเทพมหานคร  และเขตปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ ใน
ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร ส านักพระราชวังจะจัดเจ้าพนักงานเชิญเพลิงหลวงไปพระราชทาน 
โดยรถยนต์หลวง ทั้งนี้ เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการพระราชทานเพลิงศพ  

 ในกรณีที่เจ้าภาพศพมีความประสงค์จะถวายเงินเนื่องจากได้รับพระบรมราชานุเคราะห์
สามารถสมทบทุนในองค์กรการกุศล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาทิ มูลนิธิอานันทมหิดล หรือกองทุน
โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ฯลฯ โดยให้น าเงินหรือเช็คส่งมอบเลขาธิการพระราชวังพร้อมทั้ง
แจ้งความประสงค์ในการมอบ เพื่อส านักพระราชวังจะได้ด าเนินการต่อไป 
 ส าหรับเครื่องประกอบเกียรติยศ ได้แก่ หีบ โกศ ฉัตรต้ังนั้น ทางส านักพระราชวังจะได้
เชิญไปประกอบ และแต่งตั้งไว้มีก าหนดเพียง 7 วัน เมื่อพ้นไปแล้วเจ้าภาพหรือทายาทยังไม่ก าหนด
พระราชทานเพลิง ถ้าทางราชการมีความจ าเป็นก็จะถอนส่ว นประกอบลองนอกของหีบ โกศไปใช้  
ในราชการต่อไป 

 
การขอรับและการปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน 

การขอรับหีบเพลิงพระราชทาน 
 เนื่องจากปัจจุบันนั้น มีผู้ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นจ านวนมาก เลขาธิการพระราชวัง
ได้มีบัญชาว่า เพลิงที่พระราชทาน ไปเผาศพ ณ วัดที่อยู่ต่างจังหวั ดหรือปริมณฑล ซึ่งห่างจาก
พระบรมมหาราชวังนอกรัศมี 50 กิโลเมตร ให้จัดเป็นหีบเพลิงพระราชทานมอบเจ้าภาพเชิญไป
ด าเนินการเอง โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังไปปฏิบัติ ดังนี้ กองพระราชพิธีจึงได้ก าหนด
ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน ดังนี้ 
 1. ให้เจ้าภาพศพหรือผู้แทนเจ้าภาพ ไปติดต่อขอรับหีบเพลิงพระราชทาน ที่กอง  
พระราชพิธี ส านักพระราชวัง 
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 2. กรณีที่เจ้าภาพไม่สามารถไปรับหีบเพลิงพระราชทานด้วยตนเอง จะมอบให้ผู้อ่ืน  
ไปรับแทนก็ได้โดยน าต้นเรื่องหนังสือมอบฉันทะ และส าเนาบัตรประจ าตัวผู้แทนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่  
 3. เจ้าภาพหรือผู้แทน ควรไปรับหีบเพลิงก่อนก าหนดวันพระราชทานเพลิงอย่างน้อย 3 วัน 
 4. ผู้ที่มารับหีบเพลิงควรแต่งกายสุภาพ 
 5. ให้รับหีบเพลิงพระราชทานที่โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

หมายเหตุ 1. เลขาธิการพระราชวัง มีค าสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังเชิญหีบเพลิง
พระราชทานไปปฏิบัติโดยเด็ดขาด ดังนั้น เจ้าภาพจะต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดการ
หีบเพลิงพระราชทานเอง 

 2. ห้ามเปิดหรือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการพระราชทานเพลิงศพ เมื่อ
เจ้าภาพเชิญหีบเพลิงพระราชทานไปถึงมณฑลพิธี 

 
การปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน 
 ส าหรับกรณีที่มีการขอพระราชทานเพลิงศพ แต่ศพอยู่ต่างจังหวัด (ห่างจากส านัก
พระราชวังเกิน 50 กิโลเมตร) นั้น เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าภาพแล้วแต่กรณี 
ได้มีหนังสือแจ้งมายังส านักพระราชวังแล้ว หากศพนั้นอยู่ในเกณฑ์ ทางส านักพระราชวังจะมี  
หมายรับสั่งแจ้งให้เจ้าภาพศพทราบ เ พื่อให้เจ้าภาพหรือผู้แทนไปขอรับหีบเพลิงพระราชทานที่ 
กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง เมื่อได้รับแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  
 1. เชิญหีบเพลิงพระราชทาน ไปวางที่ศาลากลางจังหวัด อ าเภอ หรือหน่วยราชการ  
ที่สังกัดในท้องที่ หรือท่ีบ้านแล้วแต่กรณี ควรมีพานรองรับหีบเพลิงพระราชทานนั้นด้วย 
 2. เมื่อถึงก าหนดวันพระราชทานเพลิงศพให้ทางเจ้าภาพจัดหาเจ้าหน้าที่ หรือญาติ  
ที่เป็นข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ เพื่อเชิญหีบเพลิงพระราชทานพร้อมด้วยพานรอง 
(หนึ่งหีบต่อหนึ่งคน) ไปยังเมรุที่จะประกอบพิธี และก่อนที่จะเชิญขึ้นบนเมรุ นั้น ควรให้ศพขึ้นต้ังบน
เมรุให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปตั้งไว้ด้านศีรษะศพ (บนโต๊ะที่ตั้ง 
หีบเพลิงจะต้องมีผ้าปูให้เรียบร้อย และห้ามมิให้น าสิ่งหนึ่งสิ่งใดวางร่วมอยู่ด้วยเป็นอันขาด ) เมื่อเชิญ
เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชิญค านับเคารพศพหนึ่งครั้ง แล้วจึงลงจากเมรุ 
 3. ขณะที่เชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปนั้น ต้องระมัดระวังกิริยามารยาทโดย
ส ารวม ไม่ต้องท าความเคารพผู้ใด และไม่ต้องเชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินตามหลังผู้หนึ่งผู้ใด  
เป็นอันขาด 
 4. ผู้ที่ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ทั้งประชาชน ข้าราชการ และพนักงานลู กจ้าง
รัฐวิสาหกิจ ควรแต่งกายเครื่องแบบไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม ในกรณีลูกหลานหรือญาติรวมทั้งผู้ที่
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เคารพนับถือผู้วายชนม์ที่รับราชการจะแต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ก็จะเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ และ
ยังนับว่าเป็นการถวายพระเกียรติ 
 5. ผู้ที่ตั้งแถวรอรับหีบเพลิงพระราชทานเดินไปสู่เมรุ ควรเป็นเจ้าภาพงาน การแต่งกาย
ควรแต่งเครื่องแบบไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม ในกรณีที่เป็นข้าราชการแต่งกายปกติขาวไว้ทุกข์  
 6. ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินไปสู่เมรุนั้น ประชาชนที่มาร่วมงาน
ควรนั่งอยู่ในความสงบโดยมิต้องยืนขึ้น ไม่ต้อง ท าความเคารพและไม่มีการบรรเลงเพลงอย่างใด
ทั้งสิ้น เพราะยังไม่ถึงขั้นตอนของพิธีการ เจ้าหน้าที่ผู้เชิญก็มิใช่ผู้แทนพระองค์ เป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 7. เมื่อถึงก าหนดเวลาพระราชทานเพลิง ให้เจ้าภาพเชิญแขกที่มาในงานที่มีอาวุโส
สูงสุด ขึ้นเป็นประธานจุดเพลิง 
 ประธานในพิธีจุดเพลิงที่อาวุโสสูงสุดนั้น หมายถึง อาวุโสทั้งในด้านคุณวุฒิและ
วัยวุฒิ ทั้งนี้ หากมีพระราชวงศ์ต้ังแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป หรือราชสกุลที่มีเกียรติในราชการ ซึ่งศพหรือ
ทายาทอยู่ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นผู้ที่เคารพนับถือแล้ว สมควรเชิญบุคคลนั้นเป็นประธาน 
 8. ในกรณีที่มีการอ่านหมายรับสั่ง ประวัติผู้วายชนม์ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ควรอ่านตามล าดับดังนี้ 
 - หมายรับสั่ง แสดงถึงการได้รับพระราชทานเพลิงศพ  
 - ประวัติผู้วายชนม์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ 
 - ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

หมายเหตุ การอ่านหมายรับสั่ง ประวั ติผู้วายชนม์ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้น เป็นขั้นตอน  
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ส่วนการลงท้ายสามารถอ่านชื่อ
บุคคลผู้เป็นทายาททั้งหมด หรือจะออกชื่อแต่เจ้าภาพก็ย่อมจะกระท าได้  

 
ขั้นตอนการพระราชทานเพลิง (หีบเพลิง) 
 1. ผู้เป็นประธานเปิดหีบเพลิง 
 2. หยิบเทียนชนวนมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เชิญถือไว้ 
 3. หยิบกล่องไม้ขีดไฟจุดเทียนชนวน รอจนเทียนลุกไหม้ดีแล้ว 
 4. ผู้เป็นประธานถวายบังคม (ไหว้) ไปที่หน้าหีบเพลิงที่วางอยู่ หยิบธูป ดอกไม้จันทน์ 
เทียน จุดไฟหลวงจากเทียนชนวน แล้วจึงวางไว้ใต้กลางฐานตั้งหีบศพ เป็นอันเสร็จพิธี 
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ก าหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ (โดยสังเขป)  
เวลา...........น. - รถยนต์รับพนักงานพระราชพิธี ฯ เชิญเพลิงหลวงพระราชทานจาก  พระบรมมหาราชวังไปยังสถานท่ี

พระราชทานเพลิงศพ 
เวลา...........น. - คณะเจ้าภาพ ฯ ตั้งแถวเตรียมรอรับเพลิงหลวงพระราชทานตามความเหมาะสม 
เวลา...........น. - พนักงานพระราชพิธีเชิญเพลิงหลวงพระราชทานและเครื่องขมาศพ ยังด้านหน้าฌาปนสถานในงาน

น้ัน เชิญเพลิงหลวงพระราชทานลงจากรถยนต์ และยืนอยู่กับท่ี พร้อมแล้วเชิญเพลิงพระราชทานขึ้น
สู่เมร ุ

 - คณะเจ้าภาพ ฯ เดินตามพนักงานพระราชพิธีและหยุดยืนท่ีเชิงบันไดเมรุ 
 - พนักงานพระราชพิธีเชิญเพลิงพระราชทานและเครื่องขมาศพวางที่โต๊ะรองรับการประดิษฐาน ณ 

ด้านเหนือศีรษะของศพ ฯ และค านับศพ ฯ แล้วลงจากเมรุ 
 - พิธีกร  อ่านประกาศเกียรติคุณ (ประวัติโดยย่อ) ของผู้ท่ีได้รับพระราชทานเพลิงหลวง (ถ้ามี) จบแล้ว 

 (1) หากประสานการปฏิบัติได้เรียบร้อย เมื่อพนักงานพระราชพิธีลงจากรถยนต์และยืนอยู่กับท่ี พิธีกรสามารถอ่านหมาย
รับสั่ง (ถ้ามี) ได้  จบแล้ว พนักงานพระราชพิธีจึงเชิญเพลิงพระราชทานและเครื่องขมาศพขึ้นประดิษฐานบนเมรุ  

(2) ทายาทอ่านส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ถ้ามี) ก่อนพิธีกรอ่านประกาศเกียรติคุณ (ประวัติโดยย่อของผู้ได้รับ
พระราชทานเพลิงหลวง) 

(3) พิธีกร อ่านตามล าดับ (ถ้ามี) คือ อ่านหมายรับสั่ง  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประวัติเกียรติคุณ (ประวัติโดยย่อ) 
ของผู้ท่ีได้รับพระราชทานเพลิงหลวง 

 - พิธีกร เชิญผู้มีเกียรติท่ีมาในงานพระราชทานเพลิง ศพยืนสงบน่ิงไว้อาลัย 1 นาที (กรณีไม่มี 
กองเกียรติยศ) 

 - เจ้าภาพฯ (โดยพิธีกร) เชิญประธานฯ ขึ้นเมรุเพื่อทอดผ้าบังสุกุล 
 - ประธานในพิธีฯ ทอดผ้าบังสุกุล 
 - พระสงฆ์ขึ้นพิจารณาและชักผ้าบังสุกุลฯ (ผ้าไตรของหลวงพระราชทาน พระสงฆ์ใช้พัดยศตามสมณศักดิ์) 
 - ประธานในพิธีฯ หันหน้าไปทางทิศท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ณ วันน้ัน ถวายค านับ

ครั้งหน่ึง แล้วหยิบกระทงข้าวตอก กระทงดอกไม้ จากพนักงานพระราชพิธี วางที่ฐานฟืนหน้าหีบศพ 
หยิบดอกไม้จันทน์จากพนักงานพระราชพิธี จุดเพลิงพระราชทานจากโคมไฟที่เจ้าพนักงาน
พระราชทานถือเชิญไปวางลงใต้ฐานกลางที่ตั้งศพ ค านับศพ 1 ครั้ง แล้วหันหน้าไปทางทิศท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ณ วันน้ัน ถวายค านับอีกครั้งหน่ึง แล้วลงจากเมรุ  

 - พระสงฆ์ขึ้นเมรุเผาศพก่อน แล้วแขกผู้มีเกียรติกับบรรดาญาติมิตรขึ้นเมรุตามล าดับ 
 - พนักงานพระราชพิธี ส านักพระราชวังเดินทางกลับ 
หมายเหตุ 1. ให้จัดโต๊ะตัวสูง (เหมาะสม) 1 ตัว ปูด้วยผ้าขาว ตั้งไว้ด้านศีรษะของศพ ส าหรับวางโคมไฟหลวง และ

เครื่องขมาศพ 
 2. จัดโคมไฟส าหรับต่อเพลิงพระราชทานจากพนักงานพระราชพิธี น าไปรักษาไว้เพื่อใช้ในวาระสุดท้ายของ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ 
 3. ในกรณีของผู้ท่ีได้กองเกียรติยศ ให้เป่าแตรนอน  1 จบ  เมื่อประธานฯ วางกระทงดอกไม้และให้ท าเพลง

เคารพศพ เมื่อประธานฯ จุดเพลิงและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
 4. ปัจจุบัน ไม่มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในขณะที่พนักงานพระราชพิธีเชิญเพลิงหลวงและเครื่อง

ขมาศพเดินขึ้นสู่เมรุ มีหลักฐานปรากฏในท้ายหมายเหตุ ดังต่อไปน้ี  
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(ส าเนา) 

 
ที่  พว 0001/5671 ส านักพระราชวัง 
 พระบรมมหาราชวัง 
 กท. 10200 

 9  ตุลาคม  2541 

เรื่อง  การบรรเลง เพลงสรรเสริญพระบารมี ในงานพระราชทานเพลิงศพ 

เรียน  อธิบดีกรมการศาสนา 

 ด้วยในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพบางราย ได้มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญ  
พระบารมี เมื่อเจ้าหน้าที่เชิญเพลิงพระราชทานไปถึงวัด หรือบรรเลงในขั้นตอนการปฏิบัติอ่ืน ๆ ของงาน 
ซึ่งในการนี้เป็นการไม่ถูกต้องและเหมาะสม 

 ส านักพระราชวังจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือได้โปรดช่วยเผยแพ ร่ 
ให้วัดที่มีเมรุได้ทราบโดยทั่วกันต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงความนับถือ 
 (ลงชื่อ) แก้วขวัญ   วัชโรทัย 
 (นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย) 
 เลขาธิการพระราชวัง 
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การขอรับและการปฏิบัติเกี่ยวกับดินพระราชทาน 
การขอรับและการปฏิบัติเกี่ยวกับดินพระราชทาน เช่นเดียวกับการขอเพลิงหลวงพระราชทาน
และหีบเพลิงพระราชทาน 
 
ขั้นตอนการวางดินพระราชทาน 
 1. เจ้าภาพเชิญหีบศพจากที่ต้ังไปที่หลุมฝังศพ เพื่อท าพิธีคารวะศพเป็นครั้งสุดท้าย 
 2. เจ้าภาพเชิญหีบศพลงหลุม 
 3. เจ้าภาพเชิญผู้เป็นประธานในการพระราชทานดินในการฝังศพ มาที่ปากหลุม
ประธานในพิธีฯ หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ ถวายค านับ 1 ครั้ง   
 4. ประธานฯ หยิบกระทงข้าวตอก ดอกไม้ (เครื่องขมา) จากพนักงานพระราชพิธี 
วางบนหีบศพ  ต่อจากนั้นประธานฯ หยิบห่อดินพระราชทาน สีขาว- ด า ครั้งละ 1 คู่ วางเรียงต่อจาก
เครื่องขมาศพจนครบ 10 คู่ 
        5. ประธานในพิธีฯ หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ ถวาย
ค านับ 1 ครั้ง เป็นเสร็จพิธี  

หมายเหตุ  จัดโต๊ะ 1 ตัว ปูผ้าขาว ต้ังด้านศีรษะของศพส าหรับวางดินพระราชทาน  
 
 การแต่งกายในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ และพระราชทานดินฝังศพ 

ประธานพิธีเป็นข้าราชการต ารวจ -ศพข้าราชการมียศ เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ กระบี่ ถุงมือ 
 - ศพข้าราชการไม่มียศ เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ 

ข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ 

ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร -ศพข้าราชการมียศ เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ กระบี่ ถุงมือ 
 -ศพข้าราชการไม่มียศ เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ 

ข้าราชการชั้นประทวน เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ๊ตกากีคอพับแขนยาว  

พลเรือน ทายาท และผู้เข้าร่วมพิธี ชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

60 

ก าหนดการ 
พระราชทานดิน 

- รถยนต์รับพนักงานพระราชพิธีเชิญดินพระราชทาน ออกจากพระบรมมหาราชวัง  
- เจ้าภาพตั้งแถวรอรับดินพระราชทานที่หน้าศาลาพิธี 

รถยนต์รบพนักงานพระราชพิธีเชิญดินพระราชทานถึง ณ ศาลาพิธี 
- พนักงานพระราชพิธีเชิญดินพระราชทานลงจากรถยนต์ เชิญไปยังที่ตั้งหีบศพแล้ว

วางที่หน้าหีบศพ (ด้านศีรษะ) พนักงานพระราชพิธี ค านับศพ 
- เจ้าภาพท าพิธีคารวะศพ เสร็จแล้ว 
- ถ้ามี พิธี กรอ่านประกาศเกียรติคุณของผู้ที่ได้รับพระราชทานดินในการฝังศพ จบแล้ว 

(ประวัติโดยย่อ) 
- พิธีกรเชิญผู้มีเกียรติที่มาในงานพระราชทานดิน ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 1 นาที 
- เจ้าภาพเชิญหีบศพจากที่ต้ังไปที่หลุมฝังศพ เพื่อท าพิธีคารวะศพเป็นครั้งสุดท้าย  
- เจ้าภาพเชิญหีบศพลงหลุม 
- เจ้าภาพเชิญผู้เป็นประธานในการพระราชทานดินในการฝังศพ มาที่ปากหลุม  

ประธานในพิธีฯ หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ ถวาย
ค านับ 1 ครั้ง 

- หยิบกระทงข้าวตอก ดอกไม้ (เครื่องขมา) จากพนักงานพระราชพิธีวางบนหีบศพ 
ต่อจากนั้นประธานหยิบห่อดินพระราชทาน สีขาว- ด า ครั้งละ 1 คู่ วางเรียงต่อจาก
เครื่องขมาศพ จนครบ 10 คู่ 

- ประธานในพิธีฯ หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ ถวาย
ค านับ 1 ครั้ง เป็นเสร็จพิธี 

- แล้วแขกผู้มีเกียรติกับบรรดาญาติมิตรท าการฝังศพตามล าดับ 
- พนักงานพระราชพิธี ส านักพระราชวัง เดินทางกลับ 

หมายเหตุ จัดโต๊ะ 1 ตัว ปูผ้าขาว ต้ังด้านศีรษะของศพส าหรับวางดินพระราชทาน  
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ภาคผนวก 
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การจัดตั้งโต๊ะห มู่บูชา 
 

 การจัดโต๊ะหมู่บูชา เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติไทยมานาม แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด
ว่ามีมาแต่สมัยใด ปัจจุบันในพิธีที่เกี่ยวข้อ งกับพระสงฆ์ในพระราชพิธี รัฐพิธี หรือราษฎร์พิธี เป็นงาน
มงคลหรืองานอวยพรก็ตาม นิยมต้ังโต๊ะหมู่บูชาทั้งสิ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปพร้อมเครื่องบูชาตามคตินิยมของชาวพุทธ  เท่าที่ปรากฏในสมัยพระพุทธกาลพุทธบริษัท
มีความประสงค์จะบ าเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง นิยมนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขใน
งานกุศลนั้น ๆ เพื่อต้องการให้พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์  พร้อมบริบูรณ์   
 ดังนั้น  ศาสนพิธีต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาจึงก าหนดต้ังพระพุทธรูปเป็นนิมิตแทนองค์
พระพุทธเจ้า โดยประดิษฐานไว้ในพิธีฯ ด้วย  เพื่อให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ดังกล่าวแล้ว แต่การต้ัง
พระพุทธรูปนั้นให้ท าสถานที่ประดิษฐานให้เหมาะสม ในขั้นแรก สันนิษฐานว่าอาจใช้โต๊ะธรรมดาเป็น
ที่ประดิษฐาน  ต่อมาได้วิวัฒนาการเป็นโต๊ะหมู่บูชาขึ้น ดังปรากฏในปัจจุบันนี้ และมีหลายรูปแบบ 
ในปัจจุบันถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย พร้อมทั้งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ส าคัญ และได้กลายเป็น
มรดกของชาติส่วนหนึ่ง 
 ปัจจุบัน การต้ังโต๊ะหมู่บูชานิยม ตั้งใน 2 กรณี คือ 
 1. ในพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น การท าบุญ ฟังเทศน์ เป็นต้น 

 2. ในพิธีถวายพระพร หรือต้ังรับเสด็จฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหรือ 

พระบรมราชินีนาถ 
 ส่วนเครื่องบูชาที่ใช้ในการต้ังโต๊ะหมู่บูชา ก็คือ พานพุ่ม หรือพานดอกไม้แจกันดอกไม้ 
กระถางธูป เชิงเทียน โดยมีปริมาณที่มากน้อยแตกต่างกันไปตามจ านวนของโต๊ะหมู่ที่ใช้ ส าหรับ  
โต๊ะหมู่ ก็มีจ านวนที่แตกต่างกัน คือ หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 9 โดยปัจจุบัน นิยมใช้เฉพาะ  
หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 9 โดยหมู่ 5 นิยมใช้ในพิธีที่มีพื้นที่จ ากัด ส่วนหมู่ 7 และหมู่ 9 มักจะใช้ในพิธี 
ที่ส าคัญและมีพื้นที่กว้างพอสมควร 
 การจัดเครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่  ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ ผู้จัดจึงมักท าด้ว ยความ
ประณีตบรรจง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระรัตนตรัย และเพื่อแสดงถึงศิลปะในการ
จัดเครื่องบูชา นอกจากน้ีหลักเกณฑ์และวิธีจัด ก็ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก ผู้จัดโต๊ะหมู่บูชา
ควรทราบหลักเกณฑ์และวิธีจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบต่าง ๆ ไว้ เพื่อจะจัดได้อย่างถูกต้ อง โดยมีหลักเกณฑ์
การจัด คือ การต้ังเครื่องบูชาทุกชนิดจะต้องไม่สูงกว่าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชา ส่วน
ปริมาณ อาจแตกต่างกันตามประเภทของโต๊ะหมู่ ดังนี้ 
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การจัดโต๊ะหมู่ 5 

โต๊ะหมู่ 5  ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังน้ี 

 -   กระถางธูป    1   กระถาง   -   เชิงเทียน     4 คู่ 

 -   พานดอกไม้ 5 พาน   -   แจกัน  2 คู่ 

 (การจัดไม่เต็ม อาจลดแจกันและเชิงเทียนที่โต๊ะหมู่ตัวที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ก็ได้ ) 
 

ตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่ 5 
 

แบบที่ 1 

 
 

การตั้งโต๊ะหมู่ 5 นี้ นิยมใช้ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2 
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การจัดโต๊ะหมู่ 7 

โต๊ะหมู่ 7  ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังน้ี 

 -   กระถางธูป    1   กระถาง   -   เชิงเทียน     5 คู่ 

 -   พานดอกไม้ 5 พาน   -   แจกัน  2 คู่ 

 (การจัดไม่เต็ม อาจลดแจกันและเชิงเทียนที่โต๊ะหมู่ตัวที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ก็ได้ ) 
 

ตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่ 7 
 

แบบที ่1 

 
 

โต๊ะหมู่บูชาชุดหมู่ 7  นี้ นิยมใช้อย่างแพร่หลายทั้งในวัดและในบ้าน 
 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2 
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การจัดโต๊ะหมู่ 9 

โต๊ะหมู่ 9  ประกอบด้วยเครื่องบูชา  ดังนี้ 

 -   กระถางธูป    1   กระถาง   -   เชิงเทียน     6 คู่ 

 -   พานดอกไม้ 7 พาน   -   แจกัน  3 คู่ 

 (การจัดไม่เต็ม อาจลดแจกันและเชิงเทียนที่โต๊ะหมู่ตัวที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ก็ได้) 
 

ตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่ 9 
 

แบบที่  1 

 
 

โต๊ะหมู่บูชา ชุดหมู่ 9 นี้ นิยมตั้งในพื้นที่โอ่โถง เช่น ในอุโบสถ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2 
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การจัดโต๊ะหมูงานอบรมสัมมนา 
โต๊ะหมู่ ส าหรับจัดงานอบรมสัมมนา  ประกอบด้วย 

 -   กระถางธูป    1   กระถาง   -   เชิงเทียน     4 คู่ 

 -   พานดอกไม้ 5 พาน   -   แจกัน  2 คู่ 

 -  ธงชาติพร้อมเสา    -  พระบรมฉายาลักษณ์ 
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การจัดเครื่องทองน้อย 

  

 เครื่องทองน้อย เป็นเครื่องบูชาชนิดหนึ่ง นิยมใช้บูชาศพ ประกอบด้วยเชิงเทียน 1 คู่ 
(ส าหรบัปักธูปไม้ระก า 1 ที่ ปักเทียน 1 ท่ี) กรวยดอกไม้ 3 กรวย ต้ังรวมบนพานรอง โดยมีวิธีตั้งคือ 
หากบูชาศพให้หันธูปเทียนมาทางผู้บูชา หากต้องการให้ศพบูชาพระ เช่น พระธรรมเทศนาให้หัน  
ธูปเทียนไปทางศพ ดังนี้ 
 

 
 

เครื่องทองน้อยจัดบูชาศพ 
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เครื่องทองน้อย 

 1. ส่วนประกอบ  
 -  กรวยพุ่มดอกไม้ 3 พุ่ม 

 -   ธูปไม้ระก าบนเชิง 1 ดอก 
 -  เทียนบนเชิง 1 เล่ม 

 2. วาระที่ใช้ 5 กรณี คือ 
 - การทรงธรรมของในหลวง 
 - การบูชาพระธาตุ 

 - การบูชาพระอัฐิ - พระบรมรูป - พระบรมฉายาลักษณ์ในรัชการก่อน 

 - การบูชาศพ  หรือให้ศพบูชาธรรม 

 - การน าขบวนแห่ศพเวียนเมรุ 
หมายเหตุ - การจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย ให้จุดเทียนก่อนจุดธูป 
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แผนที่ 
ส านักพระราชวัง 

ฌาปนสถานส านักงานต ารวจแห่งชาติ (วัดตรทีศเทพวรวิหาร) 
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