เครื่องทองน้อย
ความหมายของเครื่องทองน้อย
เครื่ อ งทองน้ อ ย คื อ เครื่ อ งสั ก การะขนาดเล็ ก ของไทยตั้ ง แต่ ส มั ย ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง แต่ ก่ อ นมี เ พี ย ง
พระมหากษัต ริย์เ ท่า นั้น ที่จ ะทรงใช้เ ครื่อ งทองน้อ ยเป็น เครื่อ งราชสัก การะพระบรมศพ พระบรมอัฐิ
พระบรมราชานุสาวรีย์ และอื่น ๆ
ส่วนประกอบของเครื่องทองน้อย
เครื่องทองน้อยประกอบด้วยวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้
๑. พานพุ่มดอกไม้ขนาดเล็ก ๓ พานพุ่ม (จะเป็นพุ่มดอกไม้สดหรือพุ่มดอกไม้ที่ทาจากผ้าตาด)
๒. เชิงธูป ๑ เชิง
๓. เชิงเทียน ๑ เชิง
๔. พานรองเครื่องทองน้อยสามารถใช้ได้ทั้งพานทอง พานมุก และพานแก้ว
ลักษณะเครื่องทองน้อยที่ใช้ผ้าตาดทาเป็นพุ่มดอกไม้

ลักษณะเครื่องทองน้อยที่ใช้ดอกบานไม่รู้โรยทาเป็นพุ่มดอกไม้สด

- ๒วิธีทาเครื่องทองน้อย
วางพานพุ่มดอกไม้ทั้ง ๓ พานพุ่มให้อยู่ด้านนอกของพานรอง จากนั้นนาเชิงธูปที่ปักธูปไม้ระกา
มาวางไว้ด้านในถัดจากพานพุ่มดอกไม้ และตั้งให้อยู่ทางด้านซ้ายมือ ส่ว นเชิงเทีย นที่ปัก เทียนเอาไว้แล้ว
ให้นามาวางไว้ด้านในถัดจากพานพุ่มดอกไม้ และตั้งให้อยู่ทางด้านขวามือของผู้จัด
งานที่ตั้งเครื่องทองน้อย
ปัจจุบันเครื่องทองน้อยเป็นเครื่องบูชาใช้สาหรับการสักการบูชาพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์
พระสงฆ์ และสามัญชนทั่วไป อีกทั้งยังถูกนามาใช้ในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล
งานรัฐพิธีและงานด้านศาสนา อย่างเช่น
๑. การทรงธรรมของพระมหากษัตริย์
๒. การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
๓. การสักการะพระบรมศพ พระบรมอัฐิ หรือพระบรมบูรพมหากษัตริย์
๔. การบูชาพระธรรมในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา
๕. การเคารพศพ อัฐิ หรือรูปของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
๖. การตั้งให้ศพบูชาพระธรรม
๗. ใช้จัดขบวนแห่ศพเวียนเมรุ
การบูชาพระธรรมในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา
การบูชาพระธรรมในพิธี แสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งพิธีแสดงพระธรรมเทศนาจะมีทั้งงานมงคล
และงานอวมงคล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งและการจุดเครื่องทองน้อย ดังนี้
๑. พิธีแสดงพระธรรมเทศนางานมงคล มีวิธีการตั้งและการจุดเครื่องทองน้อย ดังนี้
๑.๑ วิธีการตั้งเครื่องทองน้อยให้ตั้งโต๊ะเล็ก ๑ ตัว ด้านหน้าที่ประธานพิธีนั่ง วางเครื่องทองน้อย
บนโต๊ะนั้นตรงกลาง ด้านขวาวางเทียนส่องธรรม ด้านซ้ายวางที่กรวดน้า
๑.๒ วิธีการจุดเครื่องทองน้อย แยกออกไดเป็น ๒ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ ประธานพิธีเป็นพระสงฆ์ ศาสนพิธีกรพึงถวายเทียนชนวนจุดเทียนส่องธรรม
อย่ างเดีย ว รับศีลจบแล้ว เข้าไปถวายเทียนชนวนจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรม
กรณีที่ ๒ ประธานพิธีเป็นฆราวาส จุดเทียนส่องธรรมและเครื่องทองน้อยคราวเดียวกัน
แล้วจึงรับศีล
๒. พิธีแสดงพระธรรมเทศนางานอวมงคล มีวิธีการตั้งและการจุดเครื่ อ งทองน้ อย ดังนี้
๒.๑ วิธีการตั้งเครื่องทองน้อยให้ตั้งโต๊ะเล็ก ๑ ตัว ด้านหน้าที่ประธานพิธีนั่ง วางเครื่องทองน้อย
บนโต๊ะนั้นตรงกลาง แต่จะมีการตั้งเครื่องทองน้อยที่ด้านหน้าศพ อัฐิ ภาพเหมือน ป้ายชื่อ ป้ายอุทิศ ในงานใหญ่ๆ
จะตั้งเครื่องทองน้อย ๒ ชุด คือ
ชุดที่หนึ่ง สาหรับบูชาศพ ตั้งหันดอกไม้เข้าหาศพ วิธีการตั้งโต๊ะใช้โ ต๊ะชุดละตัว สูงต่า
ลดหลั่นกันลงมาโดยให้โต๊ะตัวต่าตั้งด้านนอก
ชุดที่สอง สาหรับศพบูชาธรรม ตั้งหันธูปเทียนเข้าหาศพ วิธีการตั้งโต๊ะใช้โต๊ะชุดละตัวสูงต่า
ลดหลั่นกันลงมาโดยโต๊ะตัวสูงตั้งด้านในใกล้หีบศพ

-๓การตั้งเครื่องทองน้อย
หลักในการตั้งเครื่องทองน้อย เพื่อให้ง่ายต่อการจาเกี่ยวกับการหันเครื่องทองน้อยไปทางใดว่า “จะบูชา
ใครให้หั นดอกไม้ไปทางนั้น ถ้าหัน พุ่มดอกไม้ออกมาด้านนอก เป็นการให้ศพบูชาธรรม แต่ถ้าหั นพุ่มดอกไม้
เข้าหาศพ เป็นการให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีสักการะศพ” สาหรับการปักธูปไม้ระกากับเทียนที่เครื่องทองน้อยให้จาว่า
“ให้ปักธูปซ้าย เทียนขวาของผู้ที่จะจุดบูชา” และให้จุดธูปก่อนจุดเทียน
๒.๒ วิธีการจุดเครื่องทองน้อย ขึ้นอยู่กับประธานพิธีและศพผู้ล่ว งลับว่าเป็นพระสงฆ์ห รือ
เป็นฆราวาสและจุดเพื่อการอะไร ซึ่งแยกออกได้เป็น ๔ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ ประธานพิธีเป็นพระสงฆ์ ผู้ล่วงลับเป็นพระสงฆ์ ศาสนพิธีกรเชิญเทียนชนวนถวาย
จุดเทียนส่องธรรม และจุดเครื่องทองน้อยบูชาศพ รับศีลจบแล้ว จึงจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรมทั้งที่ด้านหน้า
ประธานพิธีและด้านหน้าหีบศพแล้วจึงเริ่มอาราธนาธรรมต่อไป
กรณีที่ ๒ ประธานพิธีเป็นพระสงฆ์ ผู้ล่วงลับเป็นฆราวาส ให้จุดเทียนส่องธรรม จุดเครื่องทองน้อย
ที่หน้าศพทั้ง ๒ ชุด รับศีลจบแล้วจึงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าประธานพิธี
กรณีที่ ๓ ประธานพิธีเป็นฆราวาส ผู้ล่วงลับเป็นพระสงฆ์ ให้จุดเทียนส่องธรรม จุดเครื่องทองน้อย
ที่หน้าประธานพิธี จุดเครื่องทองน้อยบูชาศพ รับศีลจบแล้ว จึงจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรมที่หน้าหีบศพ
กรณีที่ ๔ ประธานพิธีเป็นฆราวาส ผู้ล่วงลับเป็นฆราวาส ให้จุดเทียนส่องธรรม จุดเครื่องทองน้อย
ทุกชุดในคราวเดียวกัน แล้วจึงรับศีล
นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติสาหรับประธานพิธีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจุดเครื่องทองน้อยสาหรับศพ
บูชาธรรมและบูชาศพ ดังนี้
๑. การจุดเครื่องทองน้อยสาหรับศพบูชาธรรม ต้องมีผู้จุดแทนกรณีประธานพิธีมียศหรือฐานันดร
ต่ากว่าศพให้เชิญประธานพิธีจุด กรณีมียศหรือฐานันดรสูงกว่า ควรเชิญผู้อื่นจุดแทน แต่หากประธานจะจุดเอง
ก็ไม่มีข้อห้าม
๒. การจุดเครื่องทองน้อยบูชาศพ ควรเชิญผู้ที่มีศักดิ์ต่ากว่าผู้ที่ล่วงลับหรือผู้ที่เป็นญาติหรือผู้ที่
เคารพนับ ถือ เป็น ผู ้จ ุด บุช าจะเหมาะสม กรณีโ ยมบิด า มารดาหรือ บุค คลอื ่น ที ่เ ป็น ฆราวาสล่ว งลับ ไป
พระสงฆ์จ ะจุดเครื่องทองน้อยที่ตั้งบูชาศพก็ได้ แต่เมื่อจุด แล้วไม่ต้องทาความเคารพเพียงแต่ยืนสงบนิ่งสารวม
ถือเป็นการจุดเพื่อแสดงให้ผู้ล่วงลับได้ทราบว่าจะบาเพ็ญกุศลอุทิศไปให้
การใช้เครื่องทองน้อยในการจัดขบวนแห่ศพเวียนเมรุ
การนาศพเวียนเมรุ ถ้ากรณีศพในพระราชานุเคราะห์ พระนาศพ หีบหรือโกศศพ การเชิญเครื่องทองน้อย
(หั น พุ่ ม ไปทางหี บ ศพหรื อ โกศศพ หั น เชิ ง ธู ป เที ย นมาทางผู้ เ ชิ ญ เครื่ อ งทองน้ อ ย) ถั ด จากเครื่ อ งทองน้ อ ย
จะเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องยศ ของผู้วายชนม์ ญาติ หรือผู้มาร่วมพิธี
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