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พระพิธีธรรม 
       พระมหาธีรพันธ  วชิรญาโณ*

                                                                                                              
จารีตประเพณีที่ยอมรับนับถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลาชานานในสังคมไทยยอม

หลีกเลี่ยงไปไมพนจากพิธีการที่เกี่ยวกับการเกิดไปจนถึงการตายซึ่งหมายถึงการที่หมูญาติ
หรือบุคคลอันเปนที่รักไดจากเราไปอยางไมมีวันกลับ บางพิธีการแมหมูญาติจะจากโลกนี้ไป
ตามคติแหงธรรมดาไมวาจะนานสักเพียงใด บุตรหลานผูเกิดมาในภายหลังก็ยังประกอบพิธี
ติดตามสงให  พิธีที่จัดขึ้นนี้อาจเปนสวนรวมที่เกี่ยวดวยประเทศชาติ เชน พิธีการที่ทางการจัด
ขึ้นเพื่อรําลึกถึงทหารหาญและผูเสียสละชีวิตเพื่อปกปองประเทศชาติบานเมืองใหปลอดภัย
จากอริราชศัตรู เพราะถือวาเปนผูมีเกียรติสูงยิ่งของชาติไทย รัฐจึงจัดใหมีพิธีการใหเปนไป
อยางสมเกียรติ เปนตน 

ตามจารีตนิยมที่ถือสืบตอกันมาจนกลายเปนประเพณีที่ยอมรับทุกยุคทุกสมัยวาใน
ฐานะที่ประเทศไทยเปนประเทศนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแตโบราณกาล ในพิธีการตางๆ 
จําตองอาราธนาพระสงฆผูอุปสมบท ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัยขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนเสมือนหนึ่งนาบุญของชาวโลกที่รองรับวัตถุทานอันผูมี
ศรัทธาบริจาคเพื่อประโยชน และความสุขแกตนและหมูญาติ ตลอดจนหมูชนทั้งหลายผู
ลวงลับจากโลกนี้ไปแลว 

พิธีการอันเกี่ ยว เนื่องดวยผูตายที่ เ รียกว า  “พิธีธรรม” ซึ่ งพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมายไววา หมายถึงพิธีกรรมที่มีพระสงฆจํานวน ๔ 
รูปที่ไดรับสมมุติใหสวดภาณวาร (อานวา ภา-นะ-วาน คือ ธรรมที่จัดไวเปนหมวดๆ สําหรับ
สาธยาย) หรือ สวดอัฏนา (อานวา อัดตะนา ไดแกการเรียกชื่อการยิงปนในพิธีสวดอาฏานาฏิย
สูตรในวันทําพิธีตรุษวา “ยิงปนอัฏนา”) ในงานพระราชพิธีตรุษสงกรานต (พิธีนี้ไดถูกยกเลิก
ไปแลวแตเมื่อใดยังไมพบหลักฐาน) หรือสวดอภิธรรมในการศพของหลวง เรียกวา “พระพิธี
ธรรม” 

การนิมนตพระสงฆมาในการบําเพ็ญกุศลอุทิศใหแกผูตาย ไมวาจะเปนราษฎรสามัญ
ทั่วไป หรือจะเปนเจานายชั้นสูง ก็ไมมีขอขีดคั่นแตอยางใด  สมมุติวามีญาติพ่ีนองถึงแกความ
ตาย หลังจากไดจัดการศพตามประเพณีนิยมแลวจึงไปนิมนตพระที่วัด จํานวน ๔ รูปไปสวด
ในเวลากลางคืน เริ่มต้ังแต ๑ ทุม ถึง ๔ ทุม หรืออาจเลยกวานั้นบางก็ได ทั้งนี้สุดแทแตความ
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  รักษาการผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
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สะดวกทั้งฝายพระสงฆและเจาภาพ กําหนดจํานวนวันที่จะสวด อาจเปน ๓ คืนหรือ ๗ คืน 
หรือมากนอยตามกําลังศรัทธา สวนในรายที่เปนผูมีเกียรติ มีบริวารมาก จะบําเพ็ญกุศลดวย
การสวดมากกวา ๓-๗ คืน ถึง ๕๐ คืน หรือจนถึง ๑๐๐ คืนก็ได พระสงฆที่นิมนตไปสวดนั้น
เรียกกันเปนสามัญวา “นิมนตพระไปสวดพระอภิธรรม” หรือ “นิมนตไปสวดพระธรรม” ซึ่ง
เปนที่เขาใจโดยทั่วกันทันทีวา นิมนตพระไปสวดศพ 

บทพระบาลีที่พระสวดนับวาเปนบทพระธรรมจริงๆ และเปนภาษาอินเดียโบราณซึ่ง
ยากตอการสื่อความหมายสําหรับบุคคลผูไมมีพ้ืนฐานความรูในดานนี้ บทพระธรรมที่ใชสวด
นั้นไดแกพระอภิธรรม ๗ บท หรือ ๗ คัมภีร คือ๑

๑. บทธัมมสังคณี  วาดวยธรรมที่รวมเปนหมวดหมู แลวแยกเปนธรรมเปนกุศล 
ธรรมเปนอกุศล และธรรมเปนอัพพยากฤต(ธรรมที่ไมเปนกุศล ไมเปนอกุศล และ
ธรรมที่ไมเปนทั้งกุศลและอกุศล) 

๒. บทวิภังค วาดวยธรรมที่แยกกันเปนขอๆ เชน ขันธ ๕ แยกออกเปน รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และ วิญญาณ 

๓. บทธาตุกถา  วาดวยธรรมจัดระเบียบความสัมพันธโดยถือธาตุเปนหลัก เชนธรรม
ที่สงเคราะหเปนหมวดกันไดและไมได 

๔. บทปุคคลกถา  วาดวยบัญญัติ ๖ ชนิด แสดงรายละเอียดเฉพาะบัญญัติอันเกี่ยวกับ
บุคคล 

๕. บทกถาวัตถุ  วาดวยคําถาม คําตอบในหลักธรรมประมาณ ๒๑๙ หัวขอ เพ่ือถือ
เปนหลักในการตัดสินพระธรรม 

๖. บทยมกะ  วาดวยธรรมที่รวบรวมแสดงเปนคูๆ เชน ธรรมเหลาใดเปนกุศล  ธรรม
เหลานั้นมีเหตุเปนอันเดี่ยวกันกับกุศลใชไหม?  

๗. บทปฏฐาน  วาดวยปจจัย คือ สิ่งที่เกื้อกูลสนับสนุนกันใหธรรมอื่นเกิดขึ้น 
“พระพิธีธรรม” ตามหัวขอท่ีต้ังไวขางตน แตเดิมเขียนเปน “พระพิธีทํา” ตอมาถึง

รัชกาลที่ ๔ ทรงตําหนิวา เขียนมักงายและดาดเกินไป๒ ความหมายของคําวา พระพิธีทํา หรือ 
พระพิธีธรรมนั้น หมายถึงพระผูมีความรูความสามารถในอันที่จะประกอบพิธีการได
โดยเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากพระสงฆอื่นๆโดยทั่วไป 

                                                 
๑
 http://www.watrakang.com/onebook/002.pdf 

๒
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ฉะนั้น คําวา “พระพิธีธรรม” จึงเปนชื่อตําแหนงของพระสงฆที่ทรงพระกรุณาโปรด
ใหพระราชาคณะผูดํารงตําแหนงเจาอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆที่อยูจํา
พรรษาในพระอารามนั้นๆ ทําการฝกหัดสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร โดยใชทํานองที่ตางไป
จากทํานองสวดศพบุคคลชั้นสามัญ ซึ่งเปนทํานองรอยแกว หรือไมก็เปนทํานองสังโยค เรียก
ทํานองที่ฝกใหม๓นี้วา ทํานองกะ เปนทํานองหลวง เชนทํานองของวัดราชสิทธาราม ทํานอง
เล่ือน เปนทํานองหลวง เชน ทํานองของวัดระฆังโฆสิตาราม และทํานองลากซุง เปนทํานอง
หลวง เชน ทํานองของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนตน 
นอกนั้นยังทรงโปรดใหพระสงฆผูมีความชํานาญในภาษาบาลีเขาใจในอักขรรุจณวิธี แตงบท
สวดขึ้นมาอีก เรียกวา “พระธรรมใหม” ซึ่งไดนําบทโคจฉกะตางๆมาจากคัมภีรอภิธรรม สวน
ทํานองก็ยังคงมีการฝกหัดอยูใน ๓ ทํานองดังกลาวแลว บทพระธรรมใหมไดแกบทสวดที่
ขึ้นตนดวยบทวา อาสวา ธมฺมา.... และ สฺโญชนา ธมฺมา.... ใชสวดคูกับบทพระธรรม ๗ 
คัมภีรซึ่งเปนของเดิมอีกดวย 

ในอดีตแตเดิมมานั้น เมื่อพระสงฆที่ไดรับการฝกหัดทํานองสวดพระธรรมทั้งที่เปน
บทพระธรรมเดิมและบทพระธรรมใหมจนเกิดความชํานาญแลว เจาอาวาสจึงจัดทําบัญชี
รายชื่อ อายุ พรรษาของพระสงฆเหลานั้นรวม ๔ รูปพรอมกับระบุไปวา ภิกษุรูปใดเปน
หัวหนาแลวสงไปยังกรมสังฆการี(แผนกเจาพนักงานผูมีหนาที่เกี่ยวกับสงฆในงานพิธีหลวง 
ซึ่งเปนสวนงานของกรมการศาสนา ปจจุบันเจาพนักงานสังฆการีนี้ถูกยกเลิกไปแลว)  สังฆกา
รีจะไดนําขึ้นทูลเกลาเพื่อขอรับพระราชทานพัดอันเปนเครื่องหมายตําแหนงพระพิธีธรรม 
พรอมทั้งเงินนิตยภัต(คาภัตตาหารที่ถวายแกภิกษุสามเณรเปนประจํา/เงินเดือน)ซึ่งโปรดเกลา
ไดต้ังไวในหมวดพระราชกุศลเพ่ือเบิกจายถวายตอไป พัดพระพิธีธรรมมี ๔ ดาม มีลักษณะ
เปนพัดหนานาง มีพ้ืนสีตางๆ กันซึ่งบงบอกถึงตําแหนงลําดับของการนั่ง เชน  

สีเหลือง สําหรับหัวหนาแมคูรูปที่ หนึ่ง (รูปที่เปนตนเสียง) 
สีแดง สําหรับแมคูรูปที่ สอง 
สีน้ําเงิน สําหรับเคียงแมคูรูปที่ หนึ่ง  
สีเขียว สําหรับเคียงแมคูรูปที่ สอง 

ตรงใจกลางของพัดพระพิธีธรรม มีมุกแกะสลักเปนตัวอักษรวา “พิธีธรรม”ฝงไว ดานปลาย
ของพัดจะเปนหัวบัวยอดแหลม เดิมทําดวยงา ตอมาไดเปลี่ยนเปนวัสดุคลายงาแทน สวนดาม
เปนไม 
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 ปจจุบันนี้ การแตงตั้งพระพิธีธรรมเปนหนาที่ของเจาอาวาสที่จะเสนอรายชื่อพระ
ที่ไดรับการฝกหัดทํานองสวดพระธรรมทั้งที่เปนบทพระธรรมเดิมและบทพระธรรมใหมจน
เกิดความชํานาญแลว โดยจัดทําบัญชีรายชื่อ อายุ พรรษาของพระสงฆเหลานั้นรวม ๔ รูป

พรอมกับระบุไปวา ภิกษุรูปใดเปนหัวหนาแลวสงไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
เพื่อทราบและจัดนิตยภัตถวายเปนรายเดือน เพียงเทานี้ พระพิธีธรรมก็นับไดวาเปนผู
ไดรับการแตงตั้งแลว๔ อยางไรก็ตาม พระพิธีธรรมที่จะถือพัดในพิธีหลวงสามารถ
เปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแตงตั้งใหม หมายความวา วัดที่มีพระพิธีธรรมสามารถมี
มากกวา ๔ รูปก็ได เมื่อเวลาที่จะไปในพิธีหลวงมาถึง พระพิธีธรรมจากวัดนั้นๆจะไปใน
การพิธีหลวงเพียงวัดละ ๑ สํารับ คือ ๔ รูปเทานั้น๕

โดยทั่วไปการนั่งสวด พระพิธีธรรมจะนั่งตามลําดับเปนแถวเรียงหนากระดาน 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานที่ซึ่งอาจจะตองนั่งหันหนาเขาหากันตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะ
และที่ทราบกันโดยทั่วไปมี ๒ แบบ คือ  

๑. นั่งตามลําดับสีพัด คือ 
     สีเหลือง สําหรับหัวหนาแมคูรูปที่ หนึ่ง 
     สีแดง สําหรับแมคูรูปที่ สอง 
     สีน้ําเงิน สําหรับเคียงแมคูรูปที่ หนึ่ง  
     สีเขียว สําหรับเคียงแมคูรูปที่ สอง 
๒. การนั่งสวดบนซาง(เตียงสวด) เชน เตียงสวดบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใน 

พระบรมมหาราชวัง ดังนี้  
     สีน้ําเงิน สําหรับเคียงแมคูรูปที่ หนึ่ง 

      สีเหลือง สําหรับหัวหนาแมคูรูปที่ หนึ่ง 
      สีแดง สําหรับแมคูรูปที่ สอง 
      สีเขียว สําหรับเคียงแมคูรูปที่ สอง 
สีเหลืองและสีแดงนั่งตรงกลาง สีน้ําเงินและสีเขียวนั่งขนาบขวาซาย  
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สวนการนั่งสดับปกรณ และ การรับพระราชทานฉันภัตตาหาร นั่งเรียงตามลําดับ 
ดังนี้๖

                 สีเหลือง สําหรับหัวหนาแมคูรูปที่ หนึ่ง 
                 สีแดง สําหรับแมคูรูปที่ สอง 
                 สีน้ําเงิน สําหรับเคียงแมคูรูปที่ หนึ่ง 
                 สีเขียว สําหรับเคียงแมคูรูปที่ สอง 
การสวดพระธรรมในพิธีหลวง ไมมีการอาราธนา เมื่อจุดธูปเทียน เครื่องบูชาที่กะบะเครื่อง 
๕ หนาตูพระธรรมแลว ก็เริ่มสวดไดเลย 
 ในรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๖ แหงกรุงรัตนโกสินทร โปรดใหต้ังพระพิธีธรรมประจํา
วัดที่เปนพระอารามหลวง ๑๒ วัดๆ ละ ๔ รูป เรียกวา ๑ สํารับ ในฝงธนบุรี ใหวัดราชสิทธา
รามเปนวัดตน สําหรับจังหวัดธนบุรี๗(ปจจุบันไดรวมเปนเขตปกครองกรุงเทพมหานครแลว)
ฝงพระนครใหวัดราชบูรณะเปนวัดตน ซึ่งวัดตนทั้งสองวัดนี้เรียกขานในหมูนักสวดและนัก
ฟงทั่วไปวา “สํารับราชคร”ู อันมีความหมายวา ทวงทํานองในการสวดทุกวรรคทุกตอนที่เปน
ของเดิมมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา ไดรักษาไวอยางครบถวนทุกประการ มาในรัชสมัยแหง
รัชกาลที่ ๔ ทรงใหยุบพระพิธีธรรมวัดราชบูรณะ ทรงใหต้ังพระพิธีธรรมวัดบวรนิเวศวิหาร
ขึ้นแทน ถึงกระนั้นก็มิไดทรงโปรดใหอาราธนาพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารไปสวด
ในงานพระศพหรืองานศพที่อยูในพระบรมราชานุเคราะหมาจนกระทั่งปจจุบันนี้แตอยางใด๘

ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการบําเพ็ญพระราชกุศลกําหนด ๑๐๐วัน พระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งใหนิมนตพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารมาสวดในการนี้ดวย  
 หนาที่พระพิธีธรรมที่ทรงโปรดแตงต้ังขึ้นไวนั้น สําหรับสวดพระบรมศพ พระศพ
ของบรรดาเจานายที่เสด็จสวรรคต ทิวงคต สิ้นพระชนม และสิ้นชีพตักษัย แมขาราชการชั้น
ผูใหญที่ไดรับราชการสนองพระเดชพระคุณ เมื่อถึงแกอสัญกรรมและอนิจกรรม ก็ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาพระราชทานบําเพ็ญกุศลอุทิศใหมีผาไตรสดับปกรณปากโกศ(พิธีสวดมาติกา
บังสุกุลเนื่องดวยศพ เมื่อแรกนําศพลงบรรจุไวในโกศแลว ปจจุบัน คําวา “สดับปกรณ”นี้ใช
เฉพาะเจานาย) และโปรดใหมีพระพิธีธรรมประจําชางสวด มีกําหนดวันตามลําดับยศและ
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ตําแหนง สําหรับพระสงฆที่จะเขาไปสวดพระบรมศพ และพระศพ เปนตนนั้น จะตองนิมนต
เฉพาะพระพิธีธรรมตามพระอารามหลวงตางๆ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสวด 
 แตเดิมมา วิธีดําเนินการ คือ เมื่อสํานักพระราชวังไดรับแจงจากเจาภาพแลวจะนําเรื่อง
เขากราบบังคมทูลใหทรงทราบ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดฯ แลว ทางสํานักพระราชวังจะออก
หมายกําหนดการตามที่ไดทรงรับสั่งสงไปยังกองสังฆการี ตอจากนั้นเจาหนาที่สังฆการีจะได
วางฎีกานิมนตพระพิธีธรรมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเขาสวดตามหมายรับสั่ง หากเปนพระ
บรมศพหรือพระศพเจานายชั้นสูง มักทรงโปรดฯ ใหนิมนตพระพิธีธรรมสวด ๒ สํารับ คือ
กลางวันสํารับหนึ่ง กลางคืนสํารับหนึ่ง มีกําหนดโปรด ๓ วันบาง ๗ วันบาง หรือมากกวานั้น
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพระอิสริยยศ และตําแหนงหนาที ่
 ปจจุบันวิธีดําเนินการนิมนตพระพิธีธรรมไปสวดพระธรรมยังคงถือปฏิบัติเหมือนใน
อดีต ตางแตไมมีกองสังฆการีเปนผูปฏิบัติหนาที่เทานั้น โดยสํานักพระราชวังจะแจงไปยัง
กรมการศาสนา กรมการศาสนา โดยฝายพิธี กองศาสนูปถัมภจะเปนผูวางฎีกานิมนตพระพิธี
ธรรม กําหนดวัน เวลา สถานที่ไวใหชัดเจน ฝายพระพิธีธรรมเมื่อไดรับฎีกานิมนตแลวก็ได
ปฏิบัติหนาที่ผลัดเปลี่ยนหนุนเวียนกันไป 
 สําหรับศพของพระสงฆที่ดํารงสมณศักดิ์ชั้นสูง นับตั้งแตพระราชาคณะชั้นเจาคณะ
รองขึ้นไป ก็ทรงโปรดใหนิมนตพระพิธีธรรมเขาสวดมีกําหนดเกณฑ ๓ วัน หากพระสงฆชั้น
สมเด็จพระราชาคณะ โปรดใหพระพิธีธรรมเขามีเกณฑกําหนด ๗ วัน และหากเปนพระศพ
ของสมเด็จพระสังฆราช โปรดใหสวดมีกําหนด ๑๕ วัน ทั้งนี้รวมไปถึงงานออกพระเมรุใน
เวลาพระราชทานเพลิงก็ทรงโปรดใหอยูในพระบรมราชานุเคราะหดวย 
 ในปจจุบัน วัดที่มีพระพิธีธรรม เหลืออยูเพียง ๑๐ วัดเทานั้น คือ  

๑. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 
๒. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร 
๓. วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร 
๔. วัดราชสิทธาราม ราชวรมหาวิหาร 
๕. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 
๖. วัดสระเกศราช วรมหาวิหาร 
๗. วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร  
๘. วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร 
๙. วัดประยูรวงศาวาส วรวิหาร 
๑๐. วัดอนงคาราม วรวิหาร 



 ๗

หนาที่ของพระพิธีธรรม นอกจากการสวดศพอันเปนหนาที่หลัก ซึ่งจะมีเปนครั้งคราว
แลว ยังมีกิจที่พระพิธีธรรมจะตองสวดตลอดทั้งป คือ การสวดจตุรเวท ทําน้ําพุทธมนต ที่หอ
ศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังประจําวันพระทั้งขางขึ้นและขางแรม พระพิธีธรรมจากวัด
ทั้ง ๑๐ นี้จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสวดในเวลา ๑ ทุมตรง การสวดทําน้ําพุทธมนตนี้เปน
ของมีมาตามโบราณราชประเพณีครั้งกรุงศรีอยุธยา สําหรับใชแชเครื่องราชศาตราวุธให
ขาราชการทุกหมูเหลาไดดื่มในคราวมีพระราชพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยา เฉพาะปจจุบันเจา
พนักงานจะตักน้ําพุทธมนตนี้เขาทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อสรงพระ
พักตรเปนประจํา แมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเศกก็ใชน้ําพุทธมนตนี้สําหรับโสรจสรง
ดวย๙  

คุณสมบัติของพระพิธีธรรม นอกจากจะเปนผูไดรับการฝกหัดทํานองการสวดพระ
ธรรมจนมีความถูกตอง มีเสียงที่ไพเราะแลว บุคลิกลักษณะภายนอกก็มีความสําคัญยิ่ง เชน 
สุขภาพรางกายไมบกพรอง การรักษาสมณสัญญาตามพระธรรมวินัยเปนที่นาเลื่อมใส เพราะ
เกี่ยวกับการนําตัวเขาไปอยูในพระราชฐานพระราชวัง ซึ่งเต็มไปดวยขาราชบริพารนอยใหญ ผู
สูงดวยเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ที่เฝาปฏิบัติหนาที่ทุกฝายโดยทั่วหนา ที่สุดแมตอเบื้องพระพักตร
ของพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ๑๐  

ดวยเหตุนี้ จึงเปนที่หนักใจและยากแกทานเจาอาวาสผูทําหนาที่คัดเลือกพระสงฆ 
ตลอดจนพระสงฆผูถูกคัดเลือกแลว แตดวยความรูความสามารถ ฉลาดดวยธรรมวิธีของทาน
เจาอาวาสที่ไดพิจารณาอยางถองแท และพระภิกษุสงฆ ที่ไดรับพระกรุณาโปรดพระราชทาน
สมณศักดิ์ และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาอาวาส จะสามารถรับภาระธุระในสวนที่
เปนกิจของคณะสงฆอันเกี่ยวเนื่องดวยพระราชศรัทธาและราชการ จักไดปฏิบัติกิจดังกลาวให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี พระพิธีธรรมจึงยังคงมีปรากฏอยูคูกับวัฒนธรรมประเพณีไทยจนตราบ
เทาจนถึงทุกวันนี้. 

                                                 
๙
 ร. อัตถวิบูลย, รวมพิธีธรรมเนียมสงฆ หนา ๑๐๒ 

๑๐
 เรื่องเดียวกัน หนา ๑๐๔ 


