
การเตรียมจัดโต๊ะและภาชนะใส่น ้าเพื่อการรดน ้าศพ ฯ ประกอบด้วย 

-โต๊ะเล็ก (ขนาดพอเหมาะ) ๑ ตัว                                                  
- ผ้าสะอาดปูโต๊ะ ๑ ผืน                                                                           
- ภาชนะ (ขันน้้าใบใหญ่ และพานรอง) ๑ ชุด พร้อมน้้าสะอาดที่มีปริมาณ
เพียงพอแก่การใช้ในพิธีรดน้้าศพ                                                       
- น้้าอบไทย ๑ ขวดใหญ ่(รินผสมลงในน้้าในภาชนะนั้นและนิยมลอยกลีบ
ดอกกุหลาบสดหรือดอกมะลิด้วย)                                                  
- ขันน้้าใบเล็ก และพานรอง ๑ ชุด เพื่อเจ้าหน้าที่ใช้ตักน้้าในขันใหญ่ฯส่งให้ผู้
ร่วมพิธ ีฯ รดน้้าศพ                                                                  
- พานรอง ๑ ชุด เพื่อเจ้าหน้าที่ใช้ขันน้้าที่ผู้ร่วมพิธี รดน้้าศพแล้วกลับ        
- ภาชนะรองรับน้้าที่ใช้รดน้้าศพแล้ว ๑ ที ่(ขนาดใหญ่พอที่จะรับน้้าที่ใช้รด
แล้วนั้นได้ทั้งหมด)                                                                  

พิธีรดน ้าศพ                                                                      

ล้าดับพิธี ขั้นตอนของญาติ ๆ                                                       
- พิธีกร (สัปเหร่อ) จะเชิญเจ้าภาพมา ให้มาคอยขอบคุณ  แขกที่มาร่วมท้าการรดน้้า
ศพ ก่อนเวลาเชิญแขก                                                                  
- พิธีกรเรียนเชิญผู้มีอาวุโสสูงสุด ณ ที่นั้น ๆ จุดเครื่องสักการะพระรัตนตรัยและท้า    
การรดน้้าศพเป็นท่านแรก                                                                                   
-  เรียนเชิญ ญาติ ผู้ใกล้ชิด และแขกที่มาร่วมงาน ท้าการรดน้้าศพ ต่อไป 

 

 

 

 

 

ล้าดับพิธีของศพที่ได้รับพระราชทานน ้าหลวงอาบศพ 

 (พระสงฆ์ใช้ “น้้าหลวงสรงศพ”) หลังจากด้าเนินการขอพระราชทานน้้าหลวงอาบศพ 
และได้รับพระราชทาน น้้าหลวงอาบศพ  แล้ว มีขั้นตอนของพิธีการในการประกอบพิธี 
ฯ ตามล้าดับ ดังนี ้                                                                     
- ผู้ร่วมพิธี ฯ เข้ารดน้้าศพ (อาบน้้าศพ) ตามล้าดับ จนถึงเวลาก่อนห้วง
ประกอบพิธีรับพระราช-ทานน้้าหลวงอาบศพ                                    
- ได้เวลาประกอบพิธี ฯ เจ้าหน้าที่ส้านักพระราชวังหรือผู้แทน เชิญน้้าหลวง
พระราชทาน (น้้า,น้้าหอม,น้้าขมิ้น) ไปยังที่ตั้งศพ (กรณีตั้งศพนอกพื้นที่ ที่
ก้าหนดจะได้รับเพียงน้้าหอมและน้้าขมิ้น เท่านั้น) 

- ประธาน ฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย, กราบพระรัตนตรัย และ จุด                                                
เทียน ธูปเคารพศพ (เครื่องทองน้อย)                                                                            
- เจ้าหน้าที่ ฯ ยกร่างศพขึ้นเฉพาะส่วนบน (ครึ่งล้าตัวท่อนบนของศพ) เพื่อรับน้้า
หลวงพระราชทานอาบศพ                                                                                 
- ประธาน ฯ ยืนหันหน้าตรงไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับ ฯ    
ณ วันนั้น ถวายค้านับ แล้วยืนหันหน้าไปทางศพ                          

- เจ้าหน้าที่ ฯ เชิญน้้าหลวง น้้าหอม และน้้าขมิ้น ส่งแก่ประธาน ฯ ตามล้าดับ        
- ประธาน ฯ หลั่งน้้าหลวงพระราชทานที่ร่างศพ โดยหลั่งน้้าหลวง น้้าหอม และน้้า
ขมิ้น รดลงโดยเร่ิมจากบ่าขวาของศพเฉียงลงไปตามร่องอกตามล้าดับ เสร็จแล้วยืนหัน
หน้าตรงไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับ ฯ ณ วันนั้น  แล้ว  
ถวายค้านับอีก ๑ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 



ตราสังหรือการมัดศพ   

          กรณีมัดตราสังศพ เจ้าหน้าที่จะต้องเข้ารับการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ และ
ท้าพิธีครอบครูเสียก่อนจึงจะกระท้าพิธีได้ ฉะนั้นคาถาที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นเพียง
บทต้นของคาถา เท่านั้น                                                                                 
ก่อนน้าศพใส่โลง เจ้าหน้าที่ (สัปเหร่อ) จะน้าดอกไม้ธูปเทียน ไปใส่มือให้ศพพนมมือ
ไว้แล้วกล่าวบอกทางสวรรค์เพื่อให้วิญญาณของผู้ตายน้าไปบูชาพระจุฬามณี โดย
กล่าวตั้ง นะโม3จบแล้วกล่าวบอกทางสวรรค์ดังนี้ “นามะรูปังอนิจจา นามะรูปังทุกขัง 
นามรูปังอนัตตา เจ้าผู้มีนามว่า .. (ชื่อผู้ตาย)....จงน้าดอกไม้ไปไหว้พระจุฬามณี ท้าวศรี
ทันดร เพื่อความสุขสบายในภพภูมิใหม่ที่จะได้ไปจุติ จุติ จุตัง อะระหังจุติ” 

 

 

        จากนั้นจึงท้าการห่อศพโดยคลุมด้วยผ้าขาว แล้วห่อด้วยผ้าพลาสติกที่ปูรอง
ไว้จากนั้นจึงท้าพิธีมัดศพเรียกว่าตราสัง ด้วยสายสิญจน์ ท้าเป็นห่วงคล้องคอก่อน 
เดินคาถาว่า ปฺตโต คีวํ (คีเว ก็มี) หมายความว่า ลูกคือห่วงผูกคอ เป็นห่วงที่หนึ่ง แล้ว
โยงเชือกมากลางล้าตัว ท้าห่วงตะกรุดเบ็ดที่หน้าอกเดินคาถาว่า ภริยา ปาเท 
หมายความว่า ห่วงภรรยาผูกตัว นับว่าเป็นห่วงที่สอง (ถ้าเป็นศพผู้หญิงส้าหรับห่วงที่
สาม คงใช้คาถาว่า ภริยา ปาเท เหมือนกันแล้วโยงเชือกมาที่เท้าท้าเป็นบ่วงผูกข้อเท้า
ทั้งสาม แล้วรวบรัดผูกข้อเท้าทั้งสองให้ติดกัน เดินคาถาว่า ธนํ หัตเถ ความหมายว่า 
ทรัพย์คือห่วงผูกเท้า 

 

 

      

   

ในระหว่างที่ท้าการมัดตราสัง ห้ามมิให้ผู้ใดอยู่ทางปลายเท้าศพ 

 

จากนั้นน้าศพบรรจุในโลงเย็น รอการท้าพิธีสวดพระอภิธรรมศพในเวลาที่ก้าหนด 

- เสร็จพิธี –    

 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม   

แผนกฌาปนสถานสัตหีบ กกพศ.ฐท.สส.   โทร ทร. ๗๓๑๗๕        

* พ.จ.อ.ญาณเชษฐ์ นุตรักษา เจ้าหน้าที่พิธีการ ฯ โทร ๐๘ ๙๕๔๔ ๙๘๐๙ 

* นายอภิชา เกตุวารินทร์      เจ้าหน้าที่พิธีการ ฯ โทร ๐๘ ๖๐๗๙ ๕๔๑๙ 

 

 

 

 

การรดน ้าศพและการมัดตราสังศพ 

          การรดน้้าศพเป็นปริศนาธรรม ให้เห็นว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วแม้น้า
ของหอมหรือน้้าอบน้้ามนต์ใดๆมาราดรด ก็ไม่อาจที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ผู้ที่
ยังมีชีวิตอยู่ไม่ควรประมาทเร่งขวนขวายสร้างบุญกุศลและคุณงามความดีไว้ 
เพราะท่านยังโชคดีที่มีโอกาสได้กระท้าส่วนคนที่ตายนั้นหมดโอกาสไปแล้ว   

การตั งเตียงรองศพส้าหรับรดน ้าศพ 

- จัดตั้ง ณ สถานที่กว้าง ๆ ตรงกลางของสถานที่นั้น ๆ                            
- ตั้งโต๊ะหมู่บูชาไว้ด้านเหนือของเตียงรอง                                         
- ปูผ้าพลาสติกเพื่อรองรับศพและใช้ห่อศพในพิธีมัดตราสัง                     
- จัดร่างศพให้นอนหงายเหยียดยาว หันด้านศีรษะของศพ ไปทางโต๊ะหมู่บูชา                                                                                 
- จัดมือของศพให้เหยียดออกห่างจากตัวศพเล็กน้อยโดยให้วางมือแบเหยียด                
ออกคอยรับการรดน้้า                                                                
- ใช้ผ้าขาวคลุมตลอดร่างศพเปิดเฉพาะหน้าและมือของศพเท่านั้น และใช้ธง   
ชาติอีกชั้นหนึ่งกรณีเสียชีวิตใน หน้าที่ราชการ  (แต่ศพที่ร่างกายประสพ
อุบัติเหตุซึ่งอวัยวะฉีกขาดฯ ไม่อยู่ในสภาพที่จะให้ดูได ้หรือไม่น่าดูให้โยง
สายสิญจน์จากร่างหรือหีบศพไปยังภาชนะรองรับการรดน้้า ฯ แล้วประกอบ
พิธีรดน้้า ฯ ที่สายสิญจน์นั้น  โดยไม่ต้องเปิดผ้าคลุมศพเมื่อจะประกอบพิธี
รดน้้าศพ ฯ)                                                                           
- จัดเตรียมขันน้้าพานรองขนาดใหญ่  ตั้งไว้คอยรองรับน้้าที่รดศพแล้วนั้น  พร้อมทั้ง
เตรียมน้้าอบน้้าหอมและภาชนะเล็ก ๆ ส้าหรับตักให้แก่ผู้มารดน้้าศพ                                                                           
- จัดบุคคลผู้ใกล้ชิดกับผู้ตาย หรือลูกหลาน คอยส่งภาชนะส้าหรับแขกที่มารดน้้าศพ 

 

 

 



 

 

 

 


