แนวปฏิบัติ
พิธีทำบุญประจำปี ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
1. ควำมเป็นมำ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ตระหนักถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยในการทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประกอบพิธีมงคลทางศาสนา เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่หน่วยงาน คณาจารย์และพนักงาน รวมถึง นักศึกษา แม่บ้าน รปภ. ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ ได้จัดให้มีพิธีการ
ทาบุญ เวียนไปตามอาคารต่าง ๆ เป็นประจาทุกปี ตามธรรมเนียมทั่วไปของคนไทย เมื่อจะมีงานการมงคลใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการทาบุญขึ้นบ้านใหม่ ทาบุญวันเกิด บรรพชาอุปสมบท แต่งงาน ฯลฯ จะจัดให้มีการทาบุญสวดมนต์เลี้ยงพระร่วม
ด้วยเสมอ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสนับสนุนกิจการของพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย เพราะพระสงฆ์
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อมาในงานชุมนุมหรืองานประเพณีของชาวบ้าน ย่อมมีโอกาสสาธยายธรรมเผยแผ่
วัตรข้อปฏิบัติอันประเสริฐ แก่สาธุชนทั่วไป บุญพิธีนี้ นิยมมีการนิมนต์พระให้สวดพระพุทธมนต์ เจริญพระพุทธมนต์
เลี้ยงพระและถวายไทยธรรม โดยมีกิจกรรมที่ควรตระเตรียมในงานพิธีดงั ต่อนี้
1. อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
2. ตระเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชา
3. ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี
4. วงด้ายสายสิญจน์
5. อัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา
6. ปูลาดอาสนะสาหรับพระสงฆ์
7. เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานะ
8. ตั้งภาชนะสาหรับทาน้ามนต์
9. ตระเตรียมวัตถุไทยธรรม และอาหารคาวหวานที่สมควรเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ที่เจ้าภาพได้
อาราธนานิมนต์มาถึงสถานที่จัดงาน ตามเวลาที่กาหนดแล้ว

นอกจากการประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว กิจกรรมการทาบุญนี้ยังเพิ่มความสามัคคีในหน่วยงาน
โดยพนักงาน คณาจารย์ นักศึกษา แม่บ้าน รปภ. ได้ร่วมมือร่วมใจตระเตรียมงาน เข้าร่วมพิธี ตลอดจนถึงการสนับสนุน
ด้านต่างๆ ให้พิธีการสาเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี
2. รำยละเอียดกำหนดกำร
7:59 น.

- ไหว้เจ้าที่

10:29 น.

- ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- กล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
- สมาทานศีล เบญจศีล และรับศีลจากพระสงฆ์
- พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

11:30 น.

- ถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแก่พระสงฆ์ จานวน 9 รูป
- พระสงฆ์ อนุโมทนา

12:00 น.

- ผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน

3. กำรจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบพิธี
3.1 การไหว้เจ้าที่ เป็นการประกอบพิธีในช่วงเช้า
3.1.1 การเตรียมรายการอาหารและสถานที่มีดังนี้ (ณ อาคารเครื่องมือที่จัดทาบุญ)
- โต๊ะสาหรับวางอาหาร และเครื่องไหว้ต่างๆ 1 ตัว
- เหล้าขาวขวดเล็ก 1 ขวด
- เทียน 2 เล่ม ดอกไม้ พวงมาลัย
- กระถางธูปใส่ข้าวสารสาหรับปักธูป และธูป 9 ดอก
- ไฟแช็ค
- บุหรี่ 1 ซอง
- มวนใบตอง หมาก พลู (ร้านขายดอกไม้)
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- ข้าวและกับข้าว 3-4 อย่าง ขนมหวาน ผลไม้ (ฝ่ายที่ได้รับมอบหมายเรื่องอาหาร
จัดเตรียม)
3.1.2 การประกอบพิธี ก่อนถึงกาหนดการให้เทเหล้าขาว น้าแดง น้าเปล่า ใส่แก้วเตรียมไว้ อาหาร
จัดเตรียมให้พร้อม หากอาหารอยู่ในถุงให้แกะใส่จานให้เรียบร้อย เมื่อถึงกาหนดการ ผู้ไหว้เจ้าที่ จุดเทียน จุด
ธูป 9 ดอก แล้วอธิษฐาน บอกกล่าวเจ้าที่ตามประเพณี จากนั้นจุดบุหรี่ 1 มวน รอจนกระทั่งธูปหมด จึงทา
การลา อาหารที่ถวาย เป็นอันเสร็จพิธี
(ตัวอย่าง คาบอกกล่าวเจ้าที่ ส่วนนี้จะเป็นการไหว้และบอกกล่าวเจ้าที่ว่าขอให้ดลบันดาล
ความสาเร็จ ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญก้าวหน้า มีการดาเนินชีวิตอย่างเป็นปกติและมีความราบรื่น
ตลอดจนปกปักษ์รักษาผู้อาศัย อย่าให้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ มากล้ากรายได้
(ตัวอย่าง ทาการลา พนมมือขึ้น แล้วสวด เสสัง มังคะลายาจามิ)
3.2 การเตรียมสถานที่ อาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ ในพิธีทาบุญฯ
3.2.1 การเตรียมอาหาร (ฝ่ายที่ได้รับมอบหมายเรื่องอาหาร/ของว่าง/น้าดื่มให้รวมไว้ทั้งหมด)
3.2.1.1 การจัดเตรียมอาหารถวายพระ จัดเตรียมถวายสาหรับแต่ละรูป ประกอบด้วย
อาหารคาว หวาน ผลไม้ น้าแข็ง ที่คีบน้าแข็ง น้าเปล่า น้าอัดลม จาน ช้อน ส้อม กระดาษทิชชู แก้วน้า
3.2.1.2 การจัดเตรียมอาหารถวายพระพุทธ อาหารคาว หวาน ผลไม้ จัดเตรียมใส่ถ้วยเล็ก
รวมไว้ในถาดเดียวกัน
3.2.1.2 อาหารสาหรับผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ อาหารคาว หวาน ผลไม้ น้าดื่ม น้าแข็ง โดย
จัดเตรียมให้เพียงพอกับจานวนผู้เข้าร่วมงาน สาหรับโต๊ะผู้บริหารจัดอาหารให้เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ
3.2.2 การจัดสถานที่ (อาคารเครื่องมือที่จัดทาบุญ เป็นหลักในการจัดเตรียมให้พร้อม) ให้จัดพิธีหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก ติดป้ายไวนิลพิธี (ยืมจาก ฝ่ายบริหารฯ) หลังอาสนะ การยืมอุปกรณ์ต่างๆ จากส่วนอาคารฯ
สามารถยืมได้ผ่านระบบ MIS แล้วนัดวันขนย้ายอุปกรณ์ โดยใช้รถ 6 ล้อส่วนอาคารฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ศูนย์เครื่องมือฯ
ช่วยขนย้ายประมาณ 3-4 คน) วิธีกำรจัดวำง เป็นดังนี้
3.2.2.1 การจัดเตรียมอาสนะสาหรับพระสงฆ์ 9 รูป ประกอบด้วย เวทีพับได้จานวน 4 เวที
สาหรับวางอาสนะ 3 เวที และ 1 เวที และสาหรับวางโต๊ะหมู่บูชา อาสนะรองนั่งสาหรับพระสงฆ์ 9 รูป กระโถน
พร้อมถุงหูหิ้ว 9 ใบ (ยืมจากส่วนอาคารฯ) เสื่อสีเหลืองยาว 4 ม้วน (ยืมจากอาคารสัตว์ทดลอง และฝวส.)
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3.2.2.2 การจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย ชุดโต๊ะ หมู่บูชา 1 ชุด พระพุทธรูป 1 องค์ แจกัน
1 คู่ ที่รองไหว้ 1 ชุด ที่วางเทียน 1 คู่ กระถางธูป 1 ชุด บาตรพระพร้อมที่รอง 1 ชุด ที่พรมน้ามนต์ ตาลปัตร 9 ชุด
เชิงเทียน 2 อันไม้จุดเทียน ชนวน 1 อัน (ยืมจากส่วนอาคารฯ) เทียน 3 บาท 2 เล่ม เทียนน้ามนต์สีขาว 2 เล่ม
สายสิญจน์ความยาวม้วนละ 500 เมตร 4 ม้วน สาหรับล้อมรอบอาคารและสาหรับพิธีสงฆ์
3.2.2.3 การจัดโต๊ะสาหรับผู้บริหาร และแขกผู้ใหญ่ ประกอบด้วย โซฟา 1 ตัว โต๊ะกลาง 1
ตัว เก้าอี้นวม 12 ตัว ที่กรวดน้า 6 ชุด (ยืมจากส่วนอาคารฯ)
3.2.2.4 การจัดโต๊ะสาหรับวางอาหารสาหรับพระสงฆ์ ใช้โต๊ะ 2 ตัว
3.2.2.5 การจัดโต๊ะสาหรับวางอาหารบุฟเฟต์ ใช้โต๊ะขาวพับ 6 ตัว (ยืมจากส่วนอาคารฯ)
และ ผ้าปูโต๊ะสีฟ้า (ยืมจาก ฝวส.)
3.2.2.6 การจัดโต๊ะและเก้าอี้สาหรับผู้เข้าร่วมงาน โต๊ะพักคอยนักศึกษา หรือยืมจากส่วน
อาคารฯ ให้เพียงพอต่อจานวนผู้เข้าร่วมงาน เก้าอี้พลาสติก จานวน 50 ตัว
3.2.2.7 เครื่องเสียง ลาโพง จานวน 1 ชุด ไมค์ 3 ตัว สาหรับพระสงฆ์ มัคนายก และพิธีกร
(ยืมจากศูนย์บรรณสารฯ)
3.3 พิธีกร ประกาศกาหนดการ เตรียมธูป เทียน สาหรับประธาน และมัคนายกนากล่าวไหว้พระ คาถวาย
อาหาร สังฑทาน และคากล่าวต่างๆ ในพิธี
3.4 ฝ่ายบริหารฯ เรียนเชิญผู้บริหาร แขก แจ้งประชาสัมพันธ์กาหนดการให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี จัดเตรียม
งบประมาณสาหรับผู้เกี่ยวข้องและ เบิก-จ่าย งบประมาณ
3.5 คุณวัชระ นิมนต์พระ ฝ่ายที่ได้รับมอบหมายประสานขอรถบัสเล็กหน่วยยานพาหนะเพื่อรับ-ส่งพระสงฆ์
และจัดเจ้าหน้าที่ รับ-ส่งพระสงฆ์ อย่างน้อย 2 คน (อาจจะต้องมีรถ 2 คัน แบ่งไปรับ 2 วัด)
3.6 ฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมชุดสังฆทานและจัดลาดับการถวายชุดสังฆทาน
3.5 ถ่ายภาพกิจกรรมสาหรับลงข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เครื่องมือฯ (ทีมต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์) และลงข่าว
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครื่องมือฯ
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4. งบประมำณ ตั้งไว้เพื่อดำเนินกำร 60,000 บำท มีรำยละเอียดดังนี้
ลำดับที่
รำยกำร
1.
ค่าอาหารบุฟเฟต์/อาหารว่างทีมงาน รวมถึง
อาหารถวายพระพุทธ/พระสงฆ์/ไหว้เจ้าที่)
2.
ค่าสังฆทาน 1,000 บาท X 9ชุด
3.
ใส่ซองถวายพระ 1,000 บาท (พระประธาน),
800 บาท (พระอันดับ)
4.
ค่าน้ามันรถรับ-ส่งพระสงฆ์
5.
ค่าดอกไม้ธูปเทียน สายสิญจน์ ป้ายไวนิล
และอื่นๆ
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

งบประมำณ (บำท)
39,000

ภำพประกอบกำรจัดเตรียมพิธีทำบุญ

รูปที่ 1 แสดงโต๊ะหมู่บูชา
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9,000
7,400
1,000
3,600
60,000

หมำยเหตุ

รูปที่ 2 การจัดเตรียมอาสนะและของใช้สาหรับพระสงฆ์

รูปที่ 3 การจัดเตรียมอาหารสาหรับถวายเจ้าที่
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รูปที่ 4 ป้ายพิธีทาบุญประจาปี ศูนย์เครื่องมือฯ

รูปที่ 5 เก้าอี้สาหรับแขกผู้เข้าร่วมพิธี
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รูปที่ 6 อาหารคาว-หวาน
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