
 

มีบุตรห่วงหนึ่ง เกี้ยว พันคอ 
ทรัพย์ผูกบาทา คลอ หน่วงไว้ 

ภริยาเยี่ยงอย่าง ปอ รึงรัด มือนา 
สามห่วงใคร พ้นได้ จึงพ้น สงสาร 

(โคลงโลกนิติ) 

ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น 
  
            ศาสนพิธี ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ การกระท าแต่ละขั้นตอนนั้น โบราณ ท่านได้สอนธรรมะ ไว้ใน 
พิธีกรรม เหล่านั้นไว้ด้วยอุบายอันแยบคาย เช่น ประเพณี พิธีกรรมใน งานศพ การรดน้ า ที่มือของผู้ตาย ซึ่งบาง
ท่านเข้าใจว่าเป็นการขอ อโหสิกรรม ความจริงแล้วมุ่งเตือนสติผู้ที่มาร่วมงานว่าผู้ที่ตายทุกคนไปแต่มือเปล่าไม่ได้
อะไรติดตัวไปเลย แม้แต่น้ าที่เทลงฝ่ามือก็ไหลร่วง เอาเงินเหรียญ ใส่ปาก ก็เพ่ือจะเตือนให้รู้ว่า แม้แต่บาทเดียวก็
เอาไปไม่ได้ เพราะ สัปเหร่อ บางคนเขายังควักออกมา  มัดตราสังข์ สามเปราะ มัดที่คอ หมายถึง บ่วงรักลูก มัดที่
มือ หมายถึง บ่วงรักสามี-ภรรยา มัดตรงข้อเท้า หมายถึง บ่วงรักทรัพย์สมบัติ ติดอยู่สามบ่วงนี้ ไป นิพพาน ไม่ได้ 
ต้องเวียนว่ายอยู่ใน สังสารวัฏฏ์ ไม่มีจบสิ้น 
 

การอาบน ้าศพ - พิธีรดน ้าศพ 

            การอาบน้ าศพเป็นธรรมเนียมอยา่งหนึ่งในพิธีท าศพซึ่งจะท ากันก่อนน าศพใส่โลง เหตทีุต่อ้งมีการ
อาบน้ าศพเพราะต้องการให้ร่างกายของคนตายสะอาดบริสุทธิ์เช่นเดียวกับท่ีพวกพราหมณ์ในอินเดียลงอาบน้ า
ช าระบาปในแม่น้ า  ในสมัยโบราณการอาบน้ าศพจะท าการอาบกันจริงๆ คือต้มน้ าด้วยหม้อดิน ซึ่งในหม้ออาจใส่
ใบไม้ต่างๆต้มลงไปด้วยเช่น ใบหนาด ใบส้มป่อย ใบมะขามใบหนาดนั้นถือกันว่าเป็นใบไม้ทีผีกลัวและใช้ปัดรัง
ควานได้   การอาบน้ าศพจะอาบด้วยน้ าอุ่นก่อนแล้วจึงอาบด้วยน้ าเย็นอีกครั้ง ฟอกด้วยส้มมะกรูด เมื่อล้างจน
สะอาดหมดจดแล้วจึงฟอกด้วยขมิ้นชันสดและผิวมะกรูดต าละเอียดต่อจากนั้นจึงท าการแต่งตัวให้ศพ  
           แตก่ารอาบน้ าศพในปจัจบุนั เรียกว่าพิธีรดน้ าศพคือใช้น้ าพุทธมนตห์รอืทีช่าวบา้นเรยีกว่าน้ ามนต์ ผสม
กับน้ าฝนหรือน้ าสะอาดบางทีใช้น้ าอบไทยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความหอม เมื่อถึงเวลาอาบน้ าศพซึ่งจะท ากัน
หลังจากท่ีคนป่วยตายไม่นานนักเพราะศพยังสดอยู่ญาติมิตรและผู้คนทั่วไปกล้าที่จะเข้าใกล้ เนื่องจากยังไม่มีกลิ่น
หรือขึ้นอืด 
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            การรดน้ าศพเป็นปรศินาธรรม ให้เห็นว่าคนเราเมือ่ตายไปแล้วแม้น าของหอมหรอืน้ าอบน้ ามนต์ใดๆ มา
ราดรด ก็ไม่อาจที่จะฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาได้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ควรประมาทเร่งขวนขวายสร้างบุญกุศลและคุณงาม
ความดีไว้ เพราะท่านยังโชคดีท่ีมีโอกาสได้กระท าส่วนคนที่ตายนั้นหมดโอกาสไปแล้ว  

          ที่จริงในงานศพ ต้องใช้ค าว่า " อาบน้ าศพ "ตามประเพณีของไทย ถ้าท่านผู้ควรเคารพนับถือ สิ้นชีพลง
ท่านผู้ควรเคารพนับถือก็มี... 
1. ตามทางสายญาติทั้งฝ่ายบิดาและมารดา 
2. ตามทางคุณวุฒิที่เป็นครูบาอาจารย์ 
3. ตามทางผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
4. ตามทางมิตรสหายที่สนิทสนมกันมา 

         ตามประเพณี เมื่อคนเหล่านี้สิ้นชีวิตลง ในความรู้จักคุ้นเคยนั้น เราอาจมีการล่วงล้ ากล้ าเกินกันไป ก็จะ ต้องไปอาบน้ า   
ศพเป็นการ ขมาลาโทษ ที่เคยล่วงเกินต่อกัน ขออโหสิกรรม ให้เลิกแล้วต่อกัน อย่าได้ตามติดไปในภพหน้า 

 

การตั งเตียงรองศพส้าหรับรดน ้าศพ 

- จัดตั้ง ณ สถานที่กว้าง ๆ ตรงกลางของสถานที่นั้น ๆ 

- ตั้งโต๊ะหมู่บูชาไว้ด้านเหนือของเตียงรอง 

- ปูผ้าพลาสติกเพ่ือรองรับศพและใช้ห่อศพในพิธีมัดตราสัง 

- จัดร่างศพให้นอนหงายเหยียดยาว   หันด้านศีรษะของศพ ไปทางโต๊ะหมู่บูชา   

- จัดมือของศพให้เหยียดออกห่างจากตัวศพเล็กน้อย  โดยให้วางมือแบเหยียดออกคอยรับการรดน้ า 

- ใช้ผ้าขาวคลุมตลอดร่างศพเปิดเฉพาะหน้าและมือของศพเท่านั้น และใช้ธงชาติอีกชั้นหนึ่งกรณีเสียชีวิตใน     
หน้าที่ราชการ    (แต่ศพที่ร่างกายประสพอุบัติเหตุ ซึ่งอวัยวะฉีกขาด ฯ ไม่อยู่ในสภาพที่จะให้ดูได้   หรือไม่  
น่าดู ให้โยง   สายสิญจน์จากร่างหรือหีบศพไปยังภาชนะรองรับการรดน้ า ฯ แล้วประกอบพิธีรดน้ า ฯ ที่
สายสิญจน์นั้น  โดยไม่ต้องเปิดผ้าคลุมศพเมื่อจะประกอบพิธีรดน้ าศพ ฯ) 

- จัดเตรียมขันน้ าพานรองขนาดใหญ่  ตั้งไว้คอยรองรับน้ าที่รดศพแล้วนั้น  พร้อมทั้งเตรียมน้ าอบน้ าหอม 

   และภาชนะเล็ก ๆ ส าหรับตักให้แก่ผู้มารดน้ าศพ 

- จัดบุคคลผู้ใกล้ชิดกับผู้ตาย  หรือลูกหลาน คอยส่งภาชนะส าหรับแขกท่ีมารดน้ าศพ 
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การเตรียมจัดโต๊ะและภาชนะใส่น ้าเพื่อการรดน ้าศพ  ประกอบด้วย 

    - โต๊ะเล็ก (ขนาดพอเหมาะ) ๑ ตัว 

     - ผ้าสะอาดปูโต๊ะ ๑ ผืน 

     - ภาชนะ (ขันน้ าใบใหญ่ และพานรอง) ๑ ชุด พร้อมน้ าสะอาดที่มีปริมาณเพียงพอแก่การใช้ในพิธีรดน้ าศพ  

    - น้ าอบไทย ๑ ขวดใหญ่ (รินผสมลงในน้ าในภาชนะนั้นและนิยมลอยกลีบดอกกุหลาบสดหรือดอกมะลิด้วย) 

     - ขันน้ าใบเล็ก และพานรอง ๑ ชุด เพื่อเจ้าหน้าที่ใช้ตักน้ าในขันใหญ่ฯส่งให้ผู้ร่วมพิธี ฯ รดน้ าศพ 

     - พานรอง ๑ ชุด เพื่อเจ้าหน้าที่ใช้ขันน้ าที่ผู้ร่วมพิธี รดน้ าศพแล้วกลับ 

     - ภาชนะรองรับน้ าที่ใช้รดน้ าศพแล้ว ๑ ที่ (ขนาดใหญ่พอที่จะรับน้ าที่ใช้รดแล้วนั้นได้ทั้งหมด) 

หมายเหตุ  กรณีเป็นการรับพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ จะต้องไม่มีสิ่งใดตั้งหรือวางร่วมด้วยบนโต๊ะ  

               ที่ประดิษฐานโถน้ าหลวง ฯ นั้น 

 

 

พิธีรดน ้าศพ 

ล าดับพิธี ขั้นตอนของญาติ ๆ 

- พิธีกร (สัปเหร่อ) จะเชิญเจ้าภาพมา ให้มาคอยขอบคุณ  แขกท่ีมาร่วมท าการรดน้ าศพ ก่อนเวลาเชิญแขก  

- พิธีกรเรียนเชิญผู้มีอาวุโสสูงสุด ณ ที่นั้น ๆ จุดเครื่องสักการะพระรัตนตรัย  และท าการรดน้ าศพเป็นท่านแรก   

- จากนั้นเรียนเชิญ ญาติ ผู้ใกล้ชิด และแขกท่ีมาร่วมงาน ท าการรดน้ าศพ ต่อไป 
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ล้าดับพิธีของศพที่ได้รับพระราชทานน ้าหลวงอาบศพ 

 (พระสงฆ์ใช้ “น้ าหลวงสรงศพ”) หลังจากด าเนินการขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ ฯ และได้รับพระราชทาน 
น้ าหลวงอาบศพ ฯ แล้ว มีข้ันตอนของพิธีการในการประกอบพิธี ฯ ตามล าดับดังนี้ :- 

           - ผู้ร่วมพิธี ฯ เข้ารดน้ าศพ (อาบน้ าศพ) ตามล าดับ จนถึงเวลาก่อนห้วงประกอบพิธีรับพระราชทาน    
น้ าหลวงอาบศพ ฯ 

           - ได้เวลาประกอบพิธี ฯ เจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังหรือผู้แทน เชิญน้ าหลวงพระราชทาน (น้ า,น้ าหอม
,น้ าขมิ้น)  ไปยังที่ตั้งศพ (กรณีตั้งศพนอกพ้ืนที่ที่ก าหนดจะได้รับเพียงน้ าหอมและน้ าขม้ิน เท่านั้น) 

            -  ประธาน ฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย, กราบพระรัตนตรัย และ จุดเทียนธูปเคารพศพ (เครื่องทองน้อย) 

            - เจ้าหน้าที่ ฯ ยกร่างศพขึ้นเฉพาะส่วนบน (ครึ่งล าตัวท่อนบนของศพ) เพ่ือรับน้ าหลวงพระราชทานอาบศพ 

          - ประธาน ฯ ยืนหันหน้าตรงไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับ ฯ ณ วันนั้น ถวายค านับ  

๑ ครั้ง แล้วยืนหันหน้าไปทางศพ 
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     - เจ้าหน้าที่ ฯ เชิญน้ าหลวง น้ าหอม และน้ าขม้ิน ส่งแก่ประธาน ฯ ตามล าดับ 

     - ประธาน  ฯ หลั่งน้ าหลวงพระราชทานที่ร่างศพโดยหลั่งน้ าหลวง น้ าหอมและน้ าขมิ้น   โดยเริ่มรดลงจาก       
บ่าขวาของศพเฉียงลงไปตามร่องอกตามล าดับเสร็จแล้วยืนหันหน้าตรงไปทางทิศท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เสด็จประทับ ฯ ณ วันนั้น  แล้วถวายค านับอีก ๑ ครั้ง 

 

 

      

 

 

 

- เสร็จพิธี – 

          - เจ้าหน้าที่ท าสุกร าศพ(มัดตราสัง) แล้วห่อร่างกายศพยกลงหีบ (โลง) หรือใส่ โกศ ตามฐานะของศพ) 
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ตราสังหรือการมัดศพ 

          กรณีมัดตราสังศพเจ้าหน้าที่จะต้องเข้ารับการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ และท าพิธีครอบครูเสียก่อนจึงจะ
กระท าพิธีได้ ฉะนั้นคาถาที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นเพียงบทต้นของคาถา เท่านั้น  
          ก่อนน าศพใส่โลง เจ้าหนา้ท่ี (สัปเหร่อ) จะน าดอกไม้ธูปเทียน ไปใส่มือให้ศพพนมมือไว้แล้วกล่าวบอก
ทางสวรรค์เพื่อให้วิญญาณของผู้ตายน าไปบูชาพระจุฬามณี โดยกล่าวตั้ง นะโม3จบแล้วกล่าวบอกทางสวรรค์ดังนี้ 
“นามะรูปังอนิจจา นามะรูปังทุกขัง นามรูปังอนัตตา เจ้าผู้มีนามว่า .. (ชื่อผู้ตาย)....จงน าดอกไม้ไปไหว้พระจุฬามณี ท้าวศรีทันดร 
เพ่ือความสุขสบายในภพภูมิใหม่ท่ีจะได้ไปจุติ จุติ จุตัง อะระหังจุติ” (๓ ครั้ง) 

จากนั้นจึงท าการห่อศพโดยคลุมด้วยผ้าขาว แล้วห่อด้วยผ้าพลาสติกท่ีปูรองไว้จากนั้นจึงท าพิธีมัดศพ
เรียกว่าตราสัง ด้วยสายสิญจน์ ท าเป็นห่วงคล้องคอก่อน เดินคาถาว่า ปฺตโต คีวํ (คีเว ก็มี) หมายความว่า ลูกคือ
ห่วงผูกคอ เป็นห่วงที่หนึ่ง แล้วโยงเชือกมากลางล าตัว ท าห่วงตะกรุดเบ็ดที่หน้าอกเดินคาถาว่า ภริยา ปาเท 
หมายความว่า ห่วงภรรยาผูกตัว นับว่าเป็นห่วงที่สอง (ถ้าเป็นศพผู้หญิงส าหรับห่วงที่สาม คงใช้คาถาว่า ภริยา ปา
เท เหมือนกันแล้วโยงเชือกมาที่เท้าท าเป็นบ่วงผูกข้อเท้าท้ังสาม แล้วรวบรัดผูกข้อเท้าท้ังสองให้ติดกัน เดินคาถา
ว่า ธนํ หัตเถ ความหมายว่า ทรัพย์คือห่วงผูกเท้า  
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ในระหว่างที่ท าการมัดตราสัง ห้ามมิให้ผู้ใดอยู่ทางปลายเท้าศพ 

 

จากนั้นน าศพบรรจุในโลงเย็น รอท าการสวดพระอภิธรรมศพ ในเวลาที่ก าหนด 



- เสร็จพิธี -         

 

 

------ 

ภาพประกอบ 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


