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คำนำ
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การจัดโต๊ะหมู่บูชา


 โต๊ะหมู่บูชา คือ กลุ่มหรือชุดของโต๊ะที่ ใช้ตั้งพระพุทธรูป หรือ
สิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์
หรือพระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย์พระฉายาลักษณ์หรือพระสาทิสลักษณ์
ของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือรูปของบรรพบุรุษ ประกอบด้วยเครื่องบูชา
อันเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพอย่างสูงของผู้ที่สักการะ และเป็น
การแสดงถึงความกตัญญูที่พึงมีต่อผู้มีอุปการคุณซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม
ที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมไทย

ประวัติความเป็นมา
 ความเป็นมาเกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชานั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์ ไว้ในเรื่อง “อธิบายเครื่องบูชา”
ได้ทรงกล่าวถึงม้าหมู่ ไว้ดังนี้
 “เครื่องบูชาชนิดนี้เป็นอย่างไทยแกมจีนนั้น เพราะความคิดที่จัด
เครื่องบูชาเป็นความคิดไทย แต่กระบวนการที่จัดเอาอย่างมาจากที่จีน
เขาจัดตั้งเครื่องแต่งเรือน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ลายฮ่อ” ซึ่งจีนชอบ
เขียนฉาก และเขียนเป็นลายแจกันและเครื่องถ้วยชามอย่างอื่น จีนเรียกว่า
“ลายปักโก๊” เป็นของที่ ได้เห็นกันมาในประเทศนี้เห็นจะช้านานแล้ว แต่ตามเรื่อง
ตำนานปรากฏว่า เมื่อในรัชกาลที่ ๒พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงสร้างสวนชวาที่ในพระบรมมหาราชวัง (ตรงบริเวณสวนศิวาลัยบัดนี้)
ครั้งนั้น ประจวบเวลาราชทูตไทยออกไปเมืองปักกิ่ง ไปได้เครื่องตั้งแต่งเรือน
อย่างจีนเข้ามาจัดแต่งพระตำหนักที่ในสวนชวา เป็นเหตุให้เกิดนิยมกันขึ้น
เป็นที่แรกว่า เป็นของงามน่าดูถึงไปผูกเป็นลายเขียนผนังโบสถ์ แต่คิด
ดัดแปลงไปให้เป็นเครื่องพุทธบูชา ยังมีปรากฏอยู่ทุกวันนี้ที่พระอุโบสถ
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วัดราชโอรส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างตั้งแต่
ยังดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ อยู่ในรัชกาลที่ ๒ แล้ว เจ้าพระยา
นิกรบดินทร์ (โต ต้นสกุล กัลยาณมิตร) เอาอย่างมาเขียนฝาผนังพระอุโบสถ
วัดกัลยาณมิตร ซึ่งสร้างเมื่อในรัชกาลที่ ๓ นั้น เป็นต้น สันนิษฐานว่า แม้ใน
ชั้นนั้นก็ยังไม่เกิดเครื่องบูชาอย่างม้าหมู่ มาเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริโดยอนุโลมตามลายฮ่อ ซึ่งเขียนผนังโบสถ์ดังกล่าว
มาแล้ว ให้สร้างม้าหมู่ขึ้นสำหรับตั้งเครื่องบูชาหน้าพระประธานในพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพน เป็นม้าหมู่ใหญ่ ๑๑ ตัว และทรงพระราชดำริให้สร้างม้าหมู่
ขนาดน้อย มีม้าสำหรับตั้งเครื่องบูชาหมู่ละ ๔ ตัว ตั้งประจำพระวิหารทิศ
สันนิษฐานว่า เครื่องบูชาอย่างม้าหมู่เกิดขึ้นด้วยพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งฉลองวัดพระเชตุพนเป็นเดิมแล้ว
ผู้อื่นนิยมก็เอาแบบอย่างทำกันต่อมาจนทุกวันนี้
 เครื่องบูชาอย่างม้าหมู่ที่ใช้เวลามีการงาน ใช้เป็นที่ตั้งพระพุทธรูป
ประกอบเครื่องบูชา เช่น ในงานทำบุญเรือนเป็นต้น ก็มีใช้แต่เป็นอย่าง
เครื่องประดับ เช่น ตั้งที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่องานระดูหนาวเป็นต้นก็มี
ถ้าใช้ตั้งพระพุทธรูปต้องถือว่า ที่ตั้งพระเป็นสำคัญ คือ จะตั้งอย่างไรให้เป็น
สง่างาม เหลือที่ตั้งพระเท่าใด จึงจัดเครื่องบูชาเข้าประกอบ คือ เชิงเทียน
และเครื่องปักดอกไม้เป็นต้น ถ้าตั้งม้าหมู่เครื่องบูชาเป็นอย่างเครื่องประดับ
โดยเฉพาะมีการประกวดกัน มีเครื่องกำหนดสำหรับการตัดสินว่า ดีหรือเลว
ด้วยหลักดังอธิบายต่อไปนี้คือ
 ๑. ความสะอาดเป็นข้อสำคัญอย่างยิ่ง ถึงตัวม้าหมู่และเครื่องตั้ง
เครื่องประดับจะดีปานใด ถ้าปล่อยให้เปื้อนเปรอะสกกะปรก ก็อาจถูกตัดสิน
เป็นตกไม่ได้รางวัลเพราะเป็นความผิดของเจ้าของ
 ๒.ตัวม้าหมู่นั้นควรใช้ของทำประเทศนี้ ถ้ายิ่งฝีมือทำประณีต และ
ความคิดประกอบม้าสูงต่ำให้ ได้ทรวดทรงงามเพียงใด ก็นับว่าดีขึ้นเพียงนั้น
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ม้าหมู่ที่ทำมาขายแต่เมืองจีนไม่นับเข้าองค์สำหรับตัดสินให้รางวัล เพราะ
เป็นของมีขายในท้องตลาดดาษดื่นนับด้วยร้อยหาวิเศษไม่
 ๓. เครื่องบูชาที่ตั้ งบนม้าหมู่จะใช้ เครื่องแก้วหรือเครื่องถ้วย
เครื่องโลหะหรือทำด้วยสิ่งอันใดก็ได้กำหนดเลือกว่าดีนั้นคือเป็นของหายาก
สามารถหาของประเภทเดียวกันได้หมด ยกตัวอย่าง ดังเช่นว่า ถ้าใช้
เครื่องแก้วเจียระไน หนามขนุน ก็ให้เป็นเครื่องแก้วเจียระไน หนามขนุน
ทั้งสิ้นหรือใช้เครื่องแก้วแดงก็ให้เป็นเครื่องแก้วแดงทั้งสิ้นดังนี้เป็นตัวอย่าง
สิ่งของที่ตั้งไม่ขัดกับเครื่องบูชา ยกตัวอย่างข้อห้ามดังเอาชามอ่างสำหรับ
ล้างหน้ามาตั้ง หรือเอาคณฑีที่เขาทำสำหรับใส่สุรามาใช้ปักดอกไม้ ดังนี้
เป็นต้นนับว่าขัดกับเครื่องบูชาอย่างยิ่งแต่กำหนดเหล่านี้มีการผันผ่อนให้บ้าง
เช่น บางทีคุมของที่หายาก ยกตัวอย่าง ดังคุมเครื่องแก้วเจียระไน
อย่างกะหลาป๋า หาเชิงเทียนแก้วอย่างนั้นไม่มี จะใช้อย่างอื่นแทนก็ไม่ติเตียน
เพราะพ้นวิสัยซึ่งจะหาได้ ถ้าว่าโดยย่อเครื่องตั้งม้าหมู่นั้น ถ้าเป็นของหายาก
และได้ครบทั้งชุดหรือโดยมากนับว่าดี
 ๔. กระบวนจัดตั้งของบนม้าหมู่เครื่องบูชานั้น ต้องจัดให้เห็นสง่างาม
แก่ตา คือ ได้ช่องไฟและแลเห็นของเล็กของใหญ่ได้ถนัด แม้ในเวลากลางคืน
ก็ให้แสงไฟเทียนที่จัดตั้ง อาจส่องกระจ่างทั่วทั้งหมู่ม้า จึงนับว่า ดี ยังของ
ซึ่งจัดในเครื่องบูชามีดอกไม้เป็นต้นยิ่งจัดให้ประณีตงดงามก็ยิ่งดี
 ๕. สิ่งของสำหรับจัดตั้งเครื่องบูชาม้าหมู่นั้นของที่เป็นหลักจะขาด
ไม่ ได้ก็คือ เทียน ธูป ดอกไม้ ๓ อย่างนี้ นอกนั้นเห็นอันใดเป็นของสมควร
ดังเช่นผลไม้เป็นต้นจะใช้ด้วยก็ได้ แต่มีข้อห้ามตามตำราหลวงมิให้ใช้ดอก
หรือผลไม้ ซึ่งสาธุชนมักรังเกียจกลิ่น ยกตัวอย่างดังเช่น ผลฝรั่ง ผลมะม่วง
ผลจันทน์ที่สุกงอมนั้นเป็นต้น”*

*กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ. อธิบายเครื่องบูชา, อนุสรณ์พระราชทาน
 เพลิงศพพระราชภัทราจาร (เปล่ง กุวโม), พิมพ์ที่ บริษัท จี.เอ. กราฟิค จำกัด, ๒๕๓๕.
 (๒๓-๒๕)
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 จากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเครื่องบูชาดังกล่าว ทำให้สันนิษฐานได้ว่า การจัด
โต๊ะหมู่บูชา เริ่มมีมาแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้น สืบเนื่องมาแต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงมีพระราชดำริให้
จัดสร้างม้าหมู่ขึ้นสำหรับตั้งเครื่องบูชาหน้าพระประธานในพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพน ซึ่งเป็นม้าหมู่ขนาดใหญ่ และม้าหมู่ขนาดน้อย ที่ตั้งประจำ
วิหารทิศ แต่ยังไม่มีโต๊ะตัวล่างที่เป็นฐานรองรับม้าหมู่ ซึ่งเป็นการจัดแปลง
โต๊ะเครื่องบูชาอย่างจีนมาเป็นอย่างไทย และต่อมามีผู้นิยมจัดโต๊ะเครื่องบูชา
ม้าหมู่เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และมีโต๊ะประกอบเป็นที่ตั้งเครื่องบูชา
ในการทำบุญโอกาสต่าง ๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์ และของเจ้านายผู้ใหญ่
ในสมัยนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ถือว่าได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชา
มากที่สุดยุคหนึ่ง ก็คือ ในการจัดพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ที่ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้าภาษี นายอากร พ่อค้า จัดโต๊ะเครื่องบูชา
เข้าไปตั้งเป็นเครื่องประดับจำนวน๑๐๐โต๊ะซึ่งเป็นปฐมเหตุที่ให้มีความนิยม
ในการประกวดโต๊ะเครื่องบูชา ดังนั้น ในการบำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ
ของพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายผู้ ใหญ่ หรืองานทำบุญวันคล้ายวันเกิด
ของผู้มีบรรดาศักดิ์ มักจะมีการประกวดโต๊ะหมู่บูชาและการจัดเครื่องบูชา
เมื่อของผู้ ใดดีก็จะมีรางวัลพระราชทานหรือมอบให้ เมื่อมีผู้นิยมในการ
ประกวดม้าหมู่ ก็ย่อมมีการดูแลรักษาเครื่องบูชาให้คงอยู่ครบชุด มีการ
จัดแปลงในการสร้างม้าหมู่บูชาให้มีความวิจิตรสวยงาม อันเป็นการแสดงถึง
ภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างของนายช่างไทย อันเป็นการพัฒนาการจัดสร้าง
โต๊ะหมู่บูชาของนายช่างไทย ดังที่ ได้พระนิพนธ์ไว้ตอนหนึ่งเกี่ยวกับข้อกำหนด
การพิจารณาม้าหมู่หรือโต๊ะหมู่ของคณะผู้จัดการประกวดในสมัยนั้นข้อหนึ่ง
คือ “ตัวม้าหมู่นั้นควรใช้ของทำประเทศนี้ ถ้ายิ่งฝีมือการทำประณีต และ
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ความคิดประกอบม้าสูงต่ำให้ได้ทรวดทรงงดงามก็ยิ่งถือเป็นการทำด้วยการมี
ความคิดริเริ่มจัดแปลงให้สวยงามเหมาะสมได้สัดส่วน ผู้เป็นเจ้าของโต๊ะหมู่
ชุดนั้นก็เป็นผู้สมแก่รางวัล” ที่เป็นดังนี้ก็เพราะต้องการส่งเสริมให้ช่างไม้ไทย
ได้มีความคิดในการจัดแปลงและสร้างม้าหมู่อันเป็นการแสดงออกถึงศิลปะ
และฝีมือเชิงช่างของนายช่างไทยที่มีลักษณะอันอ่อนช้อยและสวยงาม
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นวัฒนธรรมทางด้านศิลปะของสังคมไทย ซึ่งเป็น
ประเทศที่มี เอกลักษณ์ ในการคิดลวดลายเป็นแบบเฉพาะของตนเอง
ซึ่งต่อมามีการจัดสร้างโต๊ะตัวล่างเพื่อเป็นฐานสำหรับรองรับม้าหมู่เพื่อให้มี
ความสะดวกในการจัดตั้ง เนื่องจากเมื่อนำม้าหมู่ ไปจัดตั้งในสถานที่ทำบุญ
บางแห่งซึ่งมีพื้นที่ ไม่เสมอกัน ก็จะต้องจัดหาวัสดุมารองรับที่ฐานของม้าหมู่
แต่ละตัวเพื่อให้มีความเสมอกันและสวยงามซึ่งทำได้ยาก เมื่อมีโต๊ะตัวล่าง
สำหรับตั้งเป็นฐานไว้รองรับกลุ่มโต๊ะหมู่หรือม้าหมู่แล้ว สามารถทำให้ตั้ง
โต๊ะหมู่ ได้ง่าย เกิดความเด่นและมีความสวยงามเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนา
ด้านความคิดในการจัดสร้างโต๊ะหมู่ของนายช่างไม้ของไทย
 การจัดโต๊ะหมู่บูชา ถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันสำคัญ
ประการหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งได้มีการปฏิบัติสืบทอดและสืบสานกันมาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันดังนั้นพระราชประเพณี
หรือพระราชพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือประเพณีต่างๆ
ของสังคมไทยจึงได้มีการจัดโต๊ะหมู่บูชาในการประกอบพิธีต่างๆอันเป็นการ
แสดงออกถึงการบูชาต่อสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะอันสูงยิ่งตามที่บรรพบุรุษ
ได้กระทำเป็นแบบอย่างไว้ด้วยความกตัญญูกตเวทีในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
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ภาพเขียนลายฮ่อผนังพระอุโบสถวัดราชโอรส

โต๊ะเครื่องบูชาแบบจีน
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โต๊ะเครื่องบูชาอย่างใหญ่แบบหลวงในรัชกาลที่๕

ภาพโต๊ะกิมตึ๋ง

ภาพโต๊ะโขกลายครามของวัดราชบพิธ
ตั้งรับเสด็จฯเลียบพระนคร
ณวัดบวรนิเวศวิหาร
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เครื่องนมัสการทองทิศของหลวง กระบะถมของหลวงกระบะเครื่องห้า

การตั้งเครื่องบูชา เครื่องทองน้อย
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ภาพม้าหมู่ขนาดน้อยในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน

ภาพม้าหมู่ใหญ่ในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน
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วัตถุประสงค์ของการจัดโต๊ะหมู่บูชา
 การจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พร้อมทั้ง
ตั้งเครื่องบูชาตามคตินิยมของชาวพุทธตามที่ปรากฏในพุทธประวัติว่า
เมื่อพุทธบริษัทมีความประสงค์จะบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งอย่างใด มักจะนิมนต์
พระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ในงานกุศลนั้น ๆ ดังนั้น
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์
ตามคตินิยมดังกล่าว ในการจัดงานที่เกี่ยวกับศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนจึงนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเป็นนิมิตแทน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพิธีนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้มีพระรัตนตรัย
ครบบริบูรณ์พุทธศาสนิกชนจึงได้มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาและอัญเชิญพระพุทธรูป
ประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะสูงสุดแถวกลาง พร้อมทั้งตั้งเครื่องบูชา
ที่โต๊ะในลำดับที่รองลงมาตามความเหมาะสม ซึ่งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ภาพม้าหมู่บูชาในพระวิหารพระพุทธไสยาสน์วัดพระเชตุพน
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(วิน ธมฺมสารเถร) วัดราชผาติการาม ได้ให้ความหมายของ “รัตนะ” ว่า
“เพราะพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสิ่งที่ควรกระทำความยำเกรง
ให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชน เพราะมีค่ามาก เพราะชั่งไม่ได้ เพราะเห็นได้ยาก
เพราะสั่งสมได้เฉพาะคนดี ถ้าไม่เคารพนับถือยำเกรงก็ไม่เป็นรัตนะ ถ้าทำ
มักง่ายกับพระรัตนตรัยก็ ไม่เป็นรัตนตรัย ถ้าคนพาลคนชั่วนับถือก็ ไม่เป็น
รัตนะ”** ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยำเกรงในพระรัตนตรัยดังกล่าว บรรพบุรุษ
ของเราที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยแต่โบราณ จึงได้ปฏิบัติสืบกันมาเมื่อมี
พิธีการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นศาสนพิธีหรือการประกอบพิธีที่ต้องการความเป็น
สิริมงคล ได้มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีการนั้น ๆ เป็นประเพณีสืบต่อกันมา
ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือราษฎร์พิธี ทั้งงานพิธีทำบุญ
ที่เป็นงานมงคลและงานอวมงคล ล้วนนิยมตั้งโต๊ะหมู่บูชาทั้งสิ้น ดังนั้น
เมื่อมีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ควรจัดสถานที่ที่ประดิษฐาน
ให้เหมาะสมและมีความสง่างาม บรรพบุรุษไทยจึงได้มีการพัฒนาและจัดแปลง
จากม้าหมู่มาเป็นโต๊ะหมู่บูชาเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและให้มี
ความสวยงาม ซึ่งต่อมาการจัดโต๊ะหมู่บูชาถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาติไทย และเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและแนวคิดในการแสดงออกถึง
ความเคารพสักการะต่อสิ่งอันเป็นที่เคารพนับถือแห่งตนของบรรพบุรุษไทย
ซึ่งลักษณะการตั้งโต๊ะหมู่นั้นได้พัฒนาจากการจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์
เพียงเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ในงานพิธีทางพระพุทธศาสนา
ต่อมามีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น แต่ทั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเคารพ
สักการะในสิ่งที่นำมาประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ทั้งสิ้น


**สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร). หัวใจพระรัตนตรัย, สามัญสำนึก รำลึกพระคุณ,
 พิมพ์ที่ห.จ.ก.รุ่งเรืองสาสน์,กรุงเทพมหานคร,๒๕๒๘.(๒๘-๒๙)
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ความสำคัญของโต๊ะหมู่บูชา***
 ปัจจุบันในพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ในพระราชพิธี รัฐพิธี หรือราษฎร์พิธี
ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลก็ตาม นิยมตั้งโต๊ะหมู่บูชาทั้งสิ้น
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พร้อมเครื่องบูชาตาม
คตินิยมของชาวพุทธ ดังนั้น โต๊ะหมู่บูชาจึงมีความสำคัญในแง่ของการเสริม
แรงศรัทธาและสร้างความเชื่อมั่นของบุคคล ในหนังสือ “โต๊ะหมู่บูชา” ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศนีย์ บุญโญภาส จำแนกความสำคัญของโต๊ะหมู่บูชา
ไว้หลายประการคือ
 ๑. เป็นสัญลักษณ์เตือนพุทธศาสนิกชน (ทั้งในกลุ่มของพระสงฆ์และ
ฆราวาส) ให้มีจิตสำนึกและเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เนื่องจาก
การจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ ใช้ ในพิธีกรรมทางศาสนาต้องอัญเชิญพระพุทธรูป
ประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ตรงกลางที่สูงที่สุด เสมือนหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับ
อยู่ตลอดเวลาและเป็นประธานในพิธีด้วย เป็นการย้ำเตือนให้พุทธศาสนิกชน
ซาบซึ้งถึงพระปัญญาของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสรู้ ได้ด้วยพระองค์เอง
 ๒. เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการถวายความจงรักภักดี ความเคารพ
บูชาในพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โต๊ะหมู่บูชาที่จัดตั้ง
เครื่องสักการบูชา ดังเช่น การจัดโต๊ะหมู่บูชาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือแห่งตน
 ๓. เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่มีมายาวนาน
ไม่ว่าจะเป็นลวดลาย การแกะสลัก ลงรักปิดทอง และการฝังมุกของ
ชุดโต๊ะหมู่บูชาเป็นลวดลายวิจิตรสวยงาม หรือการจัดตกแต่งพานพุ่มบูชา

***ประภาส แก้วสวรรค์. การจัดโต๊ะหมู่บูชา, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์,
 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด,กรุงเทพมหานคร,๒๕๕๑.
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พระรัตนตรัย พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และการจัดแจกันดอกไม้แบบไทย
ที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทย ศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทย ซึ่งมี
ความประณีตงดงาม

การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา
 ในปัจจุบันนิยมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาในกิจกรรมต่างๆดังนี้
 ๑. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีทางพระพุทธศาสนา
 ๒.การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายพระพร
 ๓.การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือของพระราชทาน
 ๔.การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในการรับเสด็จฯหรือตามเส้นทางเสด็จฯ
 ๕.การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันสำคัญเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
 ๖.การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในการประชุมหรือสัมมนา
 ๗.การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อการประกวด
 อนึ่ง สำหรับการจัดสถานที่บูชาที่บ้าน จะเป็นการจัดสถานที่บูชา
ไม่เป็นพิธีการมากนัก แต่ควรจะมีสถานที่บูชาพระไว้ในบ้านในฐานะที่เป็น
พุทธศาสนิกชน ซึ่งบางบ้านจะใช้สถานที่บูชาพระที่มีลักษณะเป็นหิ้งพระ
(คือการใช้เหล็กหรือไม้ที่มีลักษณะมุมฉากติดกับฝาผนังและมีพื้นด้านบน
แล้วนำพระพุทธรูปประดิษฐานไว้บนหิ้ง พร้อมด้วยเครื่องบูชาหลัก ได้แก่
ดอกไม้ ธูป และเทียน) แต่บ้านที่มีสถานที่กว้างพอก็ควรใช้ โต๊ะหมู่บูชา
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พร้อมด้วยเครื่องบูชา ชุดโต๊ะหมู่บูชาที่นิยมใช้
เป็นโต๊ะหมู่สำหรับบูชาพระในบ้านคือโต๊ะหมู่๕และหมู่๗
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การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีทางพระพุทธศาสนา
 
 การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีทางพระพุทธศาสนา การบำเพ็ญกุศล
ทางพระพุทธศาสนาต้องมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาทั้งงานกุศลพิธีและบุญพิธี
งานกุศลพิธีคือพิธีกรรมต่างๆอันเกี่ยวด้วยการอบรมเพื่อให้เกิดความดีงาม
ทางพระพุทธศาสนาเฉพาะตัวบุคคล รวมทั้งการปฏิบัติศาสนพิธีของพระสงฆ์
และงานบุญพิธี คือ พิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนปรารภทำความดีเนื่องด้วย
ประเพณีในครอบครัว หรือประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนทั่วไป ไม่ว่าจะ
เป็นงานมงคล หรืองานอวมงคล ก็จะมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาในลักษณะประยุกต์
โดยไม่จำเป็นจะต้องจัดเต็มรูปแบบเหมือนกับการจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อใช้
ในการประกวด ซึ่งการจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีทางพระพุทธศาสนาจะมีการจัดตั้ง
โต๊ะหมู่บูชาตามแบบอย่างดังต่อไปนี้

การจัดโต๊ะหมู่บูชาในการสมเด็จพระพุฒาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานมอบสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรในพิธีเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์แก่พระสังฆาธิการ

ณวัดแจ้งแสงอรุณอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร
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ภาพการจัดโต๊ะหมู่๒

ภาพการจัดโต๊ะหมู่๔
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ภาพการจัดโต๊ะหมู่๕ ภาพการจัดโต๊ะหมู่๖

ภาพการจัดโต๊ะหมู่๗ ภาพการจัดโต๊ะหมู่๙
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ภาพการจัดโต๊ะหมู่บูชา
ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระพรหมคุณาภรณ์(ด.เจียมกุลละวณิชย์)อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม

ภาพการตั้งที่บูชาอัฐิพระพรหมคุณาภรณ์(ด.เจียมกุลละวณิชย์)อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม
ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
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การตั้งโต๊ะหมู่ ในพิธีถวายพระพร

 การตั้งโต๊ะหมู่ในพิธีถวายพระพร เป็นการตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเมื่อมีการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในการจัดงานในโอกาส
ต่างๆ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันประสูติพระบรมวงศานุวงศ์
เป็นต้นซึ่งจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ตามแบบอย่างต่อไปนี้

ภาพการจัดโต๊ะหมู่ในพิธีถวายสักการะ
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ภาพการจัดโต๊ะหมู่ในพิธีถวายสักการะ
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การตั้งโต๊ะหมู่ ในพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือการรับของพระราชทาน

 
 การตั้ ง โต๊ะหมู่ ในพิธี รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือกและตระกูลมงกุฎไทย ตั้งแต่ชั้น
ทวีติยาภรณ์ลงมา มีผู้ ได้รับพระราชทานเป็นจำนวนมาก เหลือวิสัยที่จะจัดให้
เข้ารับพระราชทานต่อพระหัตถ์ได้ กองประกาศิต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จึงได้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทาน มอบให้กระทรวง ทบวง กรม
เจ้าสังกัด เพื่อเจ้ากระทรวง ทบวง กรมจะได้มอบให้แก่ผู้ ได้รับพระราชทาน
ในโอกาสอันสมควรเช่นในวันสถาปนากระทรวงทบวงกรมนั้นๆเป็นต้น
 การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการในสังกัดที่ ได้รับ
พระราชทาน เป็นการมอบสิ่งอันมีเกียรติเป็นเครื่องตอบแทนคุณงามความดี
ของข้าราชการที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน ดังนั้น ควรจัดการมอบ
เป็นพิธีการให้สมแก่เกียรติยศ ซึ่งมีการจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีมอบเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ดังนี้

การจัดโต๊ะหมู่ในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
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การจัดโต๊ะหมู่ในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์รับมอบจากประธานในพิธี

การแต่งกายในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์****
 ผู้ทำหน้าที่มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ถือได้ว่าเป็นผู้ทำหน้าที่
แทนพระองค์ในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนั้น ในพิธีนี้
จึงต้องแต่งเครื่องแบบปรกติขาวทั้งผู้ เป็นประธานและผู้ที่ จะเข้ารับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

****แสงสูรย์ ลดาวัลย์ , หม่อมราชวงศ์ . แนวทางการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
 “การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์”, สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
 แห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ,กรุงเทพมหานคร,๒๕๓๘.๓๑-๕๑
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วิธีปฏิบัติ
 เมื่อผู้เป็นประธานในพิธีมาถึงและเข้าสู่ห้องประกอบพิธี ให้ทุกคน
ในห้องยืนตรงขึ้น (อันเป็นการต้อนรับผู้เป็นประธาน แต่ยังไม่ต้องแสดง
ความเคารพ) ประธานในพิธีเดินทางตรงไปยังที่บูชา จุดธูปเทียนบูชาแล้ว
กราบนมัสการพระรัตนตรัยถอยออกมาจากแท่นที่กราบนมัสการพระรัตนตรัย
ประมาณ ๑ ก้าว คำนับธงชาติและถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วเดินไปยืนอยู่ตรงหน้าที่นั่งซึ่งฝ่ายผู้จัดพิธีการ
ได้เตรียมไว้ ทุกคนที่อยู่ในห้องพิธีทำความเคารพด้วยวิธีค้อมศีรษะลงคำนับ
ประธานเคารพตอบแล้วนั่งลงยังที่นั่งที่ ได้จัดเตรียมไว้
 การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ผู้เป็นประธานยืนมอบ เว้นไว้แต่
ในสถานที่ที่จัดให้ผู้เป็นประธานมอบอยู่บนเวที ผู้รับมอบอยู่เบื้องล่าง ผู้เป็น
ประธานจึงนั่งมอบจากนั้นให้ดำเนินกิจกรรมต่อไปดังนี้
 ๑. ผู้รับพระราชทานลุกขึ้นจากที่นั่งก้าวออกไปยืนตรงจุดแล้ว ให้เดิน
ไปหยุดอยู่เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชา (จุดที่ ๑) แล้วทำความเคารพโดยวิธีค้อม
ศีรษะไปยังที่บูชา ๑ ครั้ง (อันเป็นการทำความเคารพสิ่งสักการะทั้ง ๓ คือ
พระพุทธรูป ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์รวมกัน แล้วหันและเดินไปยัง
ผู้เป็นประธานพิธียืนอยู่ในระยะห่างพอสมควร (จุดที่ ๒) ทำความเคารพ
ประธานในพิธีด้วยวิธีค้อมศีรษะ ๑ ครั้ง สืบเท้าเข้าไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(การรับให้ยื่นมือรับโดยไม่ต้องเอางาน)
 ๒. เมื่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประธานแล้ว ให้ถือไว้
ในระดับเอว โดยให้ข้อศอกและมือที่ถือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งฉาก
กับลำตัวค้อมศีรษะลงคำนับทำความเคารพประธาน๑ครั้งแล้วถอยออกมา
ประมาณ ๓ ก้าว (จุดที่ ๓) หยุดยืนหันหน้าไปทางที่บูชา ค้อมศีรษะลงคำนับ
สิ่งสักการะทั้ง ๓ อีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงเดินกลับไปนั่ง ณ ที่นั่งเดิม โดยให้ถือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สูงในระดับเอวตลอดเวลาจนกว่าจะเสร็จพิธี
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ผังการจัดและวิธีเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(กรณีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประธาน)

ผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้ร่วมในพิธี

ผู้ร่วมในพิธี

ประธานพิธี

ธงชาติ โต๊ะหมู่บูชา
พระบรม
ฉายาลักษณ์

๑
๒

๓
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 การจัดโต๊ะหมู่ ในการรับสิ่งของพระราชทาน เป็นการตั้งโต๊ะหมู่
เพื่อรับมอบสิ่งของพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ขอ
พระราชทาน ซึ่งในกรณีนี้จะต้องประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ หรือ
พระฉายาลักษณ์ไว้บนโต๊ะหมู่โต๊ะสูงสุดแถวกลาง โต๊ะหมู่โต๊ะกลางแถวกลาง
ประดิษฐานสิ่งของที่ ได้รับพระราชทาน โต๊ะหมู่โต๊ะหน้าแถวกลาง (ต่ำสุด)
ตั้งเครื่องสักการะ (พานดอกไม้ ธูปเทียนแพ) ซึ่งก่อนจะรับสิ่งของ
พระราชทาน ให้เปิดกรวยเพื่อถวายเครื่องสักการะก่อน เพื่อเป็นการถวายตัว
ในการเข้ารับพระราชทานสิ่งของพระราชทานไปดำเนินการต่อไป ส่วนโต๊ะหมู่
โต๊ะอื่น ๆ จะเป็นการตั้งพานพุ่ม หรือแจกันดอกไม้ ก็สามารถจัดตั้งได้
ตามความเหมาะสมและสวยงามเช่นการรับผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นต้น
ซึ่งเป็นการรับสิ่งของพระราชทานไปปฏิบัติด้วยความเคารพและสมพระเกียรติ
โดยมีวิธีการจัดโต๊ะหมู่เพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานดังนี้
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การจัดโต๊ะหมู่ในการรับผ้าพระกฐินพระราชทาน

การจัดโต๊ะหมู่ในการรับพระราชทานสิ่งของ(กรณีสิ่งของพระราชทานมีจำนวนมาก)
ประธานเปิดกรวยถวายสักการะแล้วอัญเชิญสิ่งของพระราชทานวางไว้บนพานตามลำดับ
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การตั้งโต๊ะหมู่ ในการรับเสด็จฯ
หรือตามเส้นทางเสด็จฯ

 
 การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในการรับเสด็จฯ หรือตามเส้นทางเสด็จฯ
ถือเป็นการจัดโต๊ะหมู่บูชารับเสด็จฯ อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี
ของพสกนิกรผู้ซึ่งอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกในโอกาส
ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังท้องถิ่นของตน
ซึ่งนับว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชุมชนที่ตนอยู่อาศัย การจัดโต๊ะหมู่บูชา
เพื่อการรับเสด็จพระราชดำเนินนั้น บนโต๊ะหมู่บูชาไม่ต้องมีพระพุทธรูป หรือ
พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์ เพียงแต่จัดพานพุ่ม หรือดอกไม้
ตั้งบนโต๊ะหมู่และกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ แต่หากท้องถิ่นใดไม่มีธูปเทียนแพ
ก็ให้จัดหาธูปเทียนมาตั้งไว้ยังโต๊ะหมู่ตัวกลางด้านหน้า แต่ไม่ต้องจุด เพียงแต่
ตั้งไว้เป็นเครื่องบูชาซึ่งมีวิธีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาดังนี้
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การตั้งโต๊ะหมู่ ในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันสำคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์


 การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายสักการะสถาบันพระมหากษัตริย์
ในโอกาสต่าง ๆ เป็นการจัดกิจกรรมที่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
มีความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์
แต่ละพระองค์ ได้ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและ
ประเทศชาติซึ่งประชาชนชาวไทยได้จัดขึ้นในส่วนภูมิภาคอันเป็นการรำลึกถึง
พระองค์อีกโสดหนึ่งเนื่องในโอกาสวันสำคัญๆเช่นวันจักรีวันปิยมหาราช
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ผังการจัดกิจกรรมในวันจักรี(มีพิธีสงฆ์)







เครื่องถวายสักการะ
กรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ

โต๊ะหมู่บูชาประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

โต๊ะหมู่บูชาประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณ์
บุรพกษัตริย์ราชวงศ์จักรี

เครื่องถวายสักการะ
เครื่องทองน้อย

ผู้ร่วมพิธี
(ผู้ใหญ่)

ประธาน

โต๊ะตั้ง
เครื่องไทยธรรม

โต๊ะหมู่บูชา
ประดิษฐานพระพุทธรูป

อาสน์สงฆ์

ผู้ร่วมพิธี

ผู้ร่วมพิธี

ผู้ร่วมพิธี

ผู้ร่วมพิธี
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วิธีการปฏิบัติ
 เมื่อถึงเวลาตามกำหนดการประธานในพิธีปฏิบัติดังนี้
 ๑. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วไปนั่งยังเก้าอี้ของผู้เป็นประธาน
 ๒. เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลจบ
 ๓. ประธานพิธีไปยังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมรูป ๘ รัชกาล
จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้ว ประธานพิธีอ่านอาศิรวาทปฐมราชสดุดี จบ
ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี(พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)จบ
 ๔. ประธานไปยั ง โต๊ ะหมู่ ประดิษฐานพระบรมฉายาลั กษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เปิดกรวยธูปเทียนแพถวายสักการะ ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ถวายคำนับแล้ว กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จบ ดนตรีบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเสร็จพิธี
 ๕. ประธานประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุ โมทนา
ถวายอดิเรก
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การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีประชุมหรือสัมมนา
 
 การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีประชุมหรือสัมมนา ในพิธีการประชุม อบรม
สัมมนา หรือการประสาทปริญญาบัตรที่ ไม่มีศาสนพิธี ในพิธี ดังนั้น
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ อันถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธีที่ ไม่ใช่พิธีเกี่ยวกับนานาชาติ
และการประชุมปกติของคณะกรรมการ นิยมตั้งธงชาติ โต๊ะหมู่บูชา และ
พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อให้ครบทั้ง๓สถาบันคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการ
แสดงความเคารพต่อสถาบันทั้ง๓ของสังคมไทยอันเป็นสิ่งที่ดีงามซึ่งได้มีการ
ปฏิบัติและสืบสานต่อเนื่องกันมาจนเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สังคมไทย
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ด้วยความภูมิใจในภูมิปัญญาแนวคิดที่มีต่อสถาบันของบรรพบุรุษ
ซึ่งมีหลักการตั้งธงชาติโต๊ะหมู่และพระบรมฉายาลักษณ์ดังนี้
 ๑. ตั้งโต๊ะหมู่บูชาไว้ตรงกลาง
 ๒.ตั้งธงชาติไว้ด้านขวาของโต๊ะหมู่
 ๓. ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ทางด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชา
 อนึ่ง การจัดโต๊ะหมู่บูชานั้น ต้องจัดให้มีความสง่างาม มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ประณีตและสะอาด เนื่องจากการจัดโต๊ะหมู่บูชา
เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาและการถวายความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน
ฉะนั้น ผู้จัดหรือเจ้าของสถานที่ ไม่ควรจัดตั้งโต๊ะหมู่และเครื่องบูชาในลักษณะที่
กระทำไปเพราะเสียไม่ได้ ไม่มีความสง่างาม ซึ่งการกระทำจะเป็นผลกระทบกลับ
และการวางเครื่องบูชาควรวางให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมซึ่งมีลักษณะ
การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาในการประชุมอบรมและสัมมนาดังนี้



การจัดโต๊ะหมู่บูชา ��



การจัดโต๊ะหมู่บูชา��

การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อการประกวด
 
 การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อการประกวด เป็นการร่วมกันสืบสานและ
อนุรักษ์การจัดโต๊ะหมู่บูชาอันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามที่มีมายาวนานของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นลวดลาย การแกะสลัก
ลงรักปิดทอง และการฝังมุกของชุดโต๊ะหมู่บูชาที่มีความวิจิตรสวยงาม
อันเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ฝีมือช่างไม้ไทยประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง
เป็นการอนุรักษ์ฝีมือการจัดพานพุ่มบูชาพระรัตนตรัย พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ
และการจัดแจกันดอกไม้แบบไทยที่ให้เห็นถึงภูมิปัญญา ศิลปะการประดิษฐ์
ดอกไม้แบบไทย ซึ่งมีความประณีตงดงามของช่างดอกไม้ประดิษฐ์ของไทย
การจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อการประกวดนี้ ต้องมีการจัดในลักษณะเต็มรูปแบบ
การตั้งหรือวางเครื่องสักการบูชาต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
และมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน จึงขอนำเกณฑ์การตัดสินการประกวดโต๊ะหมู่บูชา
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาของ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาลงไว้เป็นแนวทางเพื่อการศึกษา
ดังต่อไปนี้
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เกณฑ์การตัดสินการประกวดโต๊ะหมู่บูชา
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

๑.โต๊ะหมู่บูชา(๑๐คะแนน)
 ประกวดเฉพาะโต๊ะหมู่ ๗ และหมู่ ๙ เท่านั้น โต๊ะหมู่ที่จัดต้องเป็น
ชุดเดียวกันมีความประณีตในการจัดตั้ง

๒.แจกัน(๑๕คะแนน)
 ๒.๑ ความถูกต้องจำนวนครบตั้งถูกจุดที่กำหนด
 ๒.๒ ความประณีต จัดด้วยดอกไม้สด มีความสวยงาม เหมาะสม
กลมกลืน

๓.พานพุ่ม(๓๐คะแนน)
 ๓.๑ ความถูกต้อง ต้องเป็นพานพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ ประดับด้วย
ดอกไม้สดหรือชิ้นส่วนของต้นไม้สดตั้งถูกต้องตามกำหนด
 ๓.๒ ความประณีต มีความประณีตสวยงามเหมาะสมความยากง่าย
และความละเอียดในการจัด

๔.เชิงเทียน/เทียนที่ใช้ประดับ(๑๐คะแนน)
 มีจำนวนครบตามกำหนด ตั้งถูกต้อง มีความประณีตในการจัดตั้ง
อนุญาตให้ ใช้เทียนขี้ผึ้ง และเทียนไขสีขาวหรือสีเหลืองเท่านั้น เทียนที่มี
ลวดลายหรือเทียนเกลียวจะไม่ตัดสิน
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๕.กระถางธูป/เชิงเทียนที่จุดบูชา(๑๐คะแนน)
 ๕.๑ห้ามใช้กระถางธูปที่มีรูปหน้าสิงห์หรือสัตว์ใดๆ
 ๕.๒เชิงเทียนและกระถางธูปตั้งอยู่ ในแนวเดียวกัน (ในหนังสือ
โต๊ะหมู่และระเบียบก่อนๆตั้งคนละแนวแต่ในที่นี้ให้ตั้งในแนวเดียวกัน)

๖.ความเหมาะสมกลมกลืน(๒๕คะแนน)
 พิจารณาในภาพรวมทั้งหมดของโต๊ะหมู่ ความสมดุลของพระพุทธรูป
เครื่องบูชา และโต๊ะหมู่ โดยเฉพาะเครื่องบูชาทุกชนิดจะต้องไม่สูงกว่พระพุทธรูป
รวมทั้งพระพุทธรูปต้องเป็นปางที่เหมาะสม

หมายเหตุ สิ่งที่จะไม่นำมาเป็นข้อมูลในการตัดสิน คือ การตั้งธงชาติ และ  
  พระบรมฉายาลักษณ์ การประดับบริเวณโดยรอบโต๊ะหมู่บูชา   
  ม่านหรือผ้าประดับ รวมทั้งมูลค่าของโต๊ะหมู่และเครื่องบูชา 
 



การจัดโต๊ะหมู่บูชา ��

ลักษณะหรือรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชา

ภาพการจัดโต๊ะหมู่๕ภาพการจัดโต๊ะหมู่๔

ภาพการจัดโต๊ะหมู่๒ ภาพการจัดโต๊ะหมู่๔
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ภาพการจัดโต๊ะหมู่๖ ภาพการจัดโต๊ะหมู่๗

ภาพการจัดโต๊ะหมู่๙
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ภาพการจัดโต๊ะหมู่๑๕
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ผังการจัดโต๊ะหมู่บูชา

สัญลักษณ์ที่ ใช้ ในแผนผัง 

หมายถึง พระพุทธรูป

หมายถึง พานดอกไม้/พานพุ่ม

หมายถึง แจกันดอกไม้

หมายถึง เชิงเทียน

หมายถึง กระถางธูป
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ผังการจัดโต๊ะหมู่๕
 เครื่องบูชาประกอบด้วย
	 l	กระถางธูป ๑ กระถาง
	 l	เชิงเทียน ๓ คู่
	 l	พานดอกไม้/พานพุ่ม ๕ พาน
	 l	แจกัน ๑ คู่
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ผังการจัดโต๊ะหมู่๗
 เครื่องบูชาประกอบด้วย
	 l	กระถางธูป ๑ กระถาง
	 l	เชิงเทียน ๔ คู่
	 l	พานดอกไม้/พานพุ่ม ๕พาน
	 l	แจกัน ๑คู่
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ผังการจัดโต๊ะหมู่๙
 เครื่องบูชาประกอบด้วย
	 l	กระถางธูป ๑ กระถาง
	 l	เชิงเทียน ๕ คู่
	 l	พานดอกไม้/พานพุ่ม ๗ พาน
	 l	แจกัน ๒ คู่
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การแสดงความเคารพและการบรรเลงเพลง
ในพิธีการต่างๆ

 
 ในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการ ส่วนมาก
นิยมให้มีการบรรเลงเพลง เพื่อถวายความเคารพแด่องค์ประธาน หรือ
เพื่อเป็นการต้อนรับผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีการนั้น ๆ ซึ่งได้มีระเบียบ
หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรเลงเพลงต่างๆที่ควรทราบดังนี้
 ๑. เพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลงเพื่อถวายความเคารพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือผู้ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ และที่ถือปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษเมื่อผู้ขอรับ
ผ้าพระกฐินพระราชทาน เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายสักการะ
พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์แล้ว ขณะผู้ขอรับพระราชทาน
ผ้าพระกฐินอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน (ผ้าไตร) ประคองผ้าไตรพาดไว้
ที่มือทั้งสอง ให้ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) และให้ผู้ขอรับผ้าพระกฐิน
พระราชทานยืนตรงเพื่อเป็นการถวายความเคารพ เมื่อดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีจบ ให้คำนับ โดยค้อมศีรษะ (ทั้งชายและหญิง สำหรับ
ผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเป็นข้าราชการและอยู่ในเครื่องแบบ) สำหรับ
ประธานที่ เป็นหญิงที่ ไม่ ได้แต่งเครื่องแบบให้ถวายความเคารพโดยวิธี
ถอนสายบัว
 การยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในกรณีที่มิได้อยู่ ณ ที่เฝ้าฯ
เช่น เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลงเป็นการเปิดงานหรือปิดงาน
หรือเมื่อมหรสพเริ่มหรือเลิกการแสดง ให้ทำความเคารพด้วยการยืนตรง
เมื่อเพลงจบให้คำนับโดยค้อมศีรษะ
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 ๒. เพลงมหาชัยบรรเลงเพื่อเป็นการถวายความเคารพพระบรมวงศ์*
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายทหารที่มียศจอมพล จอมพลเรือ
จอมพลอากาศ หรือเป็นการบรรเลงเพื่อเป็นการต้อนรับประธานของงาน
ผู้ที่มีเกียรติสูง เช่น พระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี หรือเมื่อผู้เป็น
ประธานของงานกล่าวคำปราศรัยจบก็จะบรรเลงเพลงมหาชัยเป็นกรณีพิเศษ
 ๓. เพลงมหาฤกษ์ เป็นการบรรเลงเพื่อต้อนรับผู้เป็นประธานซึ่งมิได้
กล่าวไว้ในข้อ ๒ และใช้บรรเลงในการเปิดงานที่เป็นพิธีใหญ่ เช่น พิธีเปิด
สถานที่ทำการของรัฐบาล พิธีเปิดทางคมนาคมที่สำคัญ ๆ และงานที่ถือเป็น
งานมงคลทั่วไป
 ดังนั้น เมื่อได้ยินเพลงมหาฤกษ์หรือเพลงมหาชัย วิธีปฏิบัติให้ยืนตรง
จนกว่าจะจบเพลง ในกรณีที่เป็นพิธีของทางราชการ ผู้ที่เป็นทหารหรือ
ข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในเครื่องแบบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการทหาร
หรือข้าราชการพลเรือนแล้วแต่กรณี 

*พระบรมวงศ์ ได้แก่ 
	 l	สมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งพระมหากษัตริย์ 
	 l	สมเด็จพระเจ้าพี่นาง–น้องนางเธอในพระมหากษัตริย์ 
	 l	สมเด็จพระเจ้าพี่–น้องยาเธอในพระมหากษัตริย์ 
	 l	พระราชโอรส พระราชธิดาในพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล 
	 l	พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
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