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 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุข 

แห่งมหาชนชาวสยาม 

พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

”
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พระราชประวัติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร





  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
มหติลาธิเบศรรามาธบิด ี จกัรีนฤบดนิทร  สยามนิทราธริาช  
บรมนาถบพติร เสด็จพระราชสมภพเมือ่วันจันทร์ ขึน้ ๑๒ ค�า่ 
เดือนอ้าย ปีเถาะ จุลศักราช ๑๒๘๙ ตรงกบัวนัที ่๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๗๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. (ตรงกับเวลา ๒๐.๔๕ น.  
ในประเทศไทย)  ณ โรงพยาบาลเคมบรดิจ์ (ภายหลงัเปลีย่น
ช่ือเป็นโรงพยาบาลเมานท์ ออเบอร์น) เมืองเคมบริดจ์  
รฐัแมสซาชเูสตต์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นพระโอรสพระองค์เล็ก 
ในสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  
และสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี พระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๗ พระราชทานพระนามว่า  
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภมูพิลอดุลเดช มคีวามหมายว่า 
“พลงัของแผ่นดิน” มสีมเดจ็พระบรมเชษฐาธริาชและสมเดจ็
พระโสทรเชษฐภคินีคือ
  ๑. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเม่ือวันท่ี ๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
  ๒. พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลท่ี ๘ เสด็จพระราชสมภพ 
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ 
  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จ
พระบรมราชชนน ีสมเดจ็พระบรมเชษฐาธริาช และสมเดจ็

พระราชประวัติ
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พระโสทรเชษฐภคินีนิวัตประเทศไทยเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๑  
ในขณะมีพระชนมายุ ๑ พรรษาเศษ สมเด็จพระบรม 
ราชชนกเสด็จสวรรคตวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒ 

การศึกษา

  ทรงศกึษาระดับอนุบาลกบัครมูสิซสิเดวสี ซึง่เปิดสอน 
ที่บ้าน เมื่อพระชนมายุ ๕ พรรษา  ทรงเข้ารับการศึกษา 
ชั้นต้น ณ โรงเรียนมาแตร์เดอี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ 
เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี 
สมเดจ็พระบรมเชษฐาธริาช และสมเดจ็พระโสทรเชษฐภคนิี 
ไปประทับ ณ เมือง โลซานน์ (Lausanne) ประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ ทรงศึกษาชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียน 
เมียร์มองต์ (Ecole  Miremont) ทรงศกึษาวชิาภาษาฝรัง่เศส 
ภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน จากนั้นทรงย้ายมาศึกษา 
ต่อชั้นประถมศึกษาและช้ันมัธยมศึกษา ณ เอกอล นูแวล  
เดอลา สวิส โรม็องด์ (Ecole Nouvelle de la Suisse  
Romande) เมอืงไชยี ซร์ู โลซานน์  (Chailly-sur-Lausanne) 
หลงัทรงได้รบัประกาศนยีบตัรทางอกัษรศาสตร์ (Diplome 
de Bachelier es Lettres) จากยิมนาส กลาซีค กังโตนาล 
เมอืงโลซานน์ (Gymnase Classique Cantonal Lausanne) 
แล้ว ทรงเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานน์ในแขนง
วิชาวิทยาศาสตร์
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  ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงสละราชสมบัติ  
คณะรฐับาลไทยได้กราบบงัคมทลูเชญิพระโอรสพระองค์ใหญ่
ในสมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
คอืพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานนัทมหิดล พระชนมาย ุ๙ 
พรรษา เสดจ็ขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษัตรย์ิรชักาลที ่๘ 
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 
เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบัติเป็นพระมหากษตัริย์รัชกาลที ่๘ 
ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า 
ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

  ในพ.ศ. ๒๔๘๑ โดยเสดจ็สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรชักาลท่ี ๘ 
(พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอฐัมรามา 
ธบิดนิทร) นวัิตประเทศไทย พร้อมด้วยสมเดจ็พระบรมราชชนนี  
ประทับอยู่ราว ๒ เดือน จึงเสด็จพระราชด�าเนินกลับ 
สวิตเซอร์แลนด์ ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๙๒  
เกิดสงครามแผ่ขยายออกไปท่ัวโลก หลังสงครามในทวีป
เอเชยีสิน้สดุลงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๘ จงึโดยเสดจ็พระบาทสมเดจ็ 
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล นิวัตประเทศไทยเป็น
ครั้งที่สอง
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เสด็จขึ้นครองราชย์

  วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จสวรรคต  
ณ พระทีน่ัง่บรมพิมาน คณะรฐับาลจงึได้กราบบงัคมทลูเชญิ
สมเด็จพระเจ้านอ้งยาเธอ เจ้าฟา้ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึน้ 
ครองราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ 
รชักาลที ่๙ แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ ขณะนัน้มพีระชนมายุ 
๑๘ พรรษาเศษ เฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภมูพิลอดลุยเดช และรฐับาลได้แต่งตัง้คณะผูส้�าเรจ็ราชการ
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรง 
พระเยาว์และยังทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกษา 
  สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ
พระราชด�าเนินกลับไปทรงศึกษาต่อเม่ือวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ มหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์เช่นเดิม แต่คร้ังน้ีทรงเลือกศึกษาวิชา  
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แทนวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ที่ทรงศึกษาอยู่ 
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ทรงหมั้น

  ระหว่างประทับอยู่ที่เมืองโลซานน์ ทรงพบกับ 
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาในหม่อมเจ้า 
นักขัตรมงคล กิติยากร และหม่อมหลวงบัว กิติยากร 
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศข่าวทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์ 
สิริกิต์ิ กิติยากร เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒   
ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทรงอภิเษกสมรส

  พ.ศ. ๒๔๙๓ เสดจ็นวิตัประเทศไทย ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล เมือ่วนัที่ 
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ต่อมาในวันท่ี ๒๘ เมษายน  
พ.ศ. ๒๔๙๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระ
ราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร  
ณ พระต�าหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  
พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า ณ วังสระปทมุ ทรงจดทะเบยีนสมรส 
ตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์  
กิติยากร เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มพีระราชพธิบีรมราชาภเิษกตามโบราณราช
ประเพณี ณ พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ ในพระบรมมหาราชวงั 
เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า 
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพติร” และพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ
ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข 
แห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงหล่ังทักษิโณทก ตั้งพระราช 
สัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครอง 
ราชอาณาจักรโดยทศพิธราชธรรม ขณะประทับเหนือ
พระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ในโอกาสนี้
ทรงสถาปนาสมเดจ็พระราชนิสีริกิติิ ์เป็น “สมเดจ็พระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินี”
  วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�าเนินพร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี กลับไป 
สวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อรักษาพระพลานนามัยตามที ่
คณะแพทย์ถวายค�าแนะน�า และเสด็จนิวัตประเทศไทย 
เป็นการถาวรเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ประทับ  
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน
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พระราชโอรส พระราชธิดา

  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชินีนาถ มีพระราชโอรสและพระราชธิดา ๔ พระองค์คือ
  ๑. ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา สริวัิฒนา 
พรรณวดี ประสูติเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔  
ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  ๒. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เสดจ็พระราชสมภพเมือ่วนัที ่๒๘ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
  ๓. สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘  
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
  ๔. สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
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ทรงพระผนวช

  วันที่ ๒๒ ตุลาคม-๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระผนวช ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม 
ทรงจ�าพรรษา ณ พระต�าหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร
และปฏิบัติพระศาสนกิจเป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างนั้น
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์เป็นที่เรียบร้อยสมกับที ่
ทรงไว้วางพระราชหฤทัย จึงทรงมีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ นับเป็นพระองค์ที่ ๒ ในพระบรม 
ราชจักรีวงศ์
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พระราชกรณียกิจ

  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัท้องถิน่ต่าง ๆ  ทกุภมิูภาค
ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบททุรกันดาร เพื่อทรง
เยี่ยมเยียนและซักถามเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชน  
ด้วยน�า้พระราชหฤทยัมุง่หวังให้ประชาชนของพระองค์พ้น
จากความทุกข์ยากในการด�าเนินชีวิต กล่าวกันว่าไม่มีแห่ง
หนต�าบลใดในประเทศไทยที่พระองค์ไม่เคยย่างพระบาท 
ไปถึง การทรงงานในแต่ละพื้นที่ก่อให้เกิดโครงการอัน
เนือ่งมาจากพระราชด�ารกิวา่ ๔,๐๐๐ โครงการ ครอบคลมุ 
การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกด้าน

ด้านการเกษตร การชลประทาน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

    พ.ศ. ๒๔๙๖ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎร
ในเขตทีร่าบภาคกลางเป็นครัง้แรก และเสด็จพระราชด�าเนนิ
ขึน้ไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืซึง่ถกูทอดทิง้และไม่ได้รบั
การพฒันา พืน้ทีเ่ต็มไปด้วยความแห้งแล้งเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๘
  การเกษตรถอืเป็นรากฐานชวีติของคนไทย น�า้คอืชวีติ 
ของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ซ่ึงประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร จึงทรงให้ความสนพระราชหฤหัย 
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ในโครงการพฒันาทรพัยากรน�า้เป็นพเิศษ ดงัพระราชด�ารัส  
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า
  “หลกัส�าคญัต้องมนี�า้บรโิภค น�า้ใช้เพือ่การเพาะปลกู 
เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน�้า คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้าคนอยู่ 
ไม่ได้ ไม่มไีฟฟ้า คนอยูไ่ด้ แต่ถ้ามไีฟฟ้า ไม่มนี�า้ คนอยูไ่ม่ได้”
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเก่ียวกับ
แหล่งน�้าโครงการแรกเกิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อเสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านเขาเต่า ต�าบล 
หนองแก อ�าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เกดิเหตกุารณ์
รถยนต์พระทีน่ัง่ตดิหล่ม ทรงเหน็ชาวบ้านหาบน�า้ด้วยความ
เหนือ่ยยาก จงึพระราชทานพระราชด�ารใิห้สร้างอ่างเกบ็น�า้
เขาเต่า เพือ่บรรเทาความแห้งแล้งและความเดอืดร้อนของ
ราษฎรจากการขาดแคลนน�า้อปุโภคบรโิภค อ่างเกบ็น�า้แห่งนี ้
สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
  ต่อมามีโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริเก่ียวกับ
น�้าเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย 
และเพือ่บ�าบัดน�า้เสยี โครงการพฒันาแหล่งน�า้มทีัง้โครงการ
ขนาดใหญ่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน�้าท่วม ไป
จนถึงโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ และประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเกี่ยวกับน�้า ยัง
รวมถึงโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน�้าส�าคัญ โครงการแก้มลิง 
และโครงการฝนหลวง
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  สภาพแวดล้อมในพื้นที่หลายส่วนของประเทศไทย 
ถกูท�าลาย เนือ่งมาจากการตดัไม้ หรอืการปลกูพชืชนดิเดยีว 
ซ�า้ ๆ  บนทีด่นิเดมิ  พืน้ทีน่บัล้านไร่ในภมูภิาคต่าง ๆ  มปัีญหา 
เรื่องดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรเพาะปลูกได้
ผลผลิตต�่าจึงมีฐานะยากจน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  
ให้จดัต้ังศูนย์ศึกษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ขึน้ 
ในพื้นที่ที่มีปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม เพื่อเผยแพร่ความรู ้
ด้านการพฒันาการเกษตร และเป็นศูนย์กลางส่งต่อเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรและฝึกอบรมอาชีพเพือ่เกษตรกร ศนูย์ศกึษา 
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการจัดต้ังข้ึนเป็นแห่งแรก 
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๒ จากนัน้จงึมกีารจัดตัง้ศนูย์ศกึษาการพัฒนา 
อืน่ ๆ  ตามมา ได้แก่ ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่ง 
มาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
พิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพติร มพีระราชประสงค์ให้ศนูย์ศกึษาการพัฒนา
ท้ัง ๖ แห่ง ท�าหน้าที่เป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 
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เพื่อให้บทเรียนด้านการพัฒนาที่ประชาชนสามารถมา
ศึกษา  และน�าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและงานของตนเองได ้
พระองค์มีพระราชด�าริให้ทดลองแก้ปัญหาดินเปร้ียว  
ในแนวทางทีท่รงเรยีกว่า “แกล้งดนิ” และโครงการหญ้าแฝก 
เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมและการพังทลายของหน้าดิน 
  เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร 
ชาวไทยภูเขาบนดอยสูงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้ง
แรกเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ทอดพระเนตรเห็นคุณภาพชีวิต
ของราษฎรชาวไทยภเูขาทีล่�าบากยากจน ด�ารงชวีติด้วยการ 
ท�าไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดต้ังโครงการหลวงเพื่อพัฒนาชีวิตชาวไทยภูเขา 
โดยให้หนัมาปลกูพชือ่ืนทดแทนฝ่ิน ละทิง้การท�าไร่เลือ่นลอย
และการถางป่า ซึ่งเป็นการท�าลายสิ่งแวดล้อม ในช่วง 
เริม่แรกจะไม่บงัคบัให้ชาวไทยภเูขาเลกิปลกูฝ่ิน แต่จะน�าพชื
เมืองหนาวไปให้ทดลองปลูก หากเห็นว่าดี ก็ค่อยให้ขยาย
พื้นที่ปลูกต่อ ๆ ไป ส่งผลให้ชาวไทยภูเขามีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น ป่าท่ีเคยถูกบุกรุกกลับมาสมบูรณ์เขียวขจีอีกครั้ง 
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิโครงการ
หลวงเพื่อรวบรวมหน่วยงานต่าง ๆ กลายเป็นศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง 
  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เกิดขึ้นใน
บรเิวณพระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน ซ่ึงทรงใช้เป็นทีท่ดลอง 
วิจัยโครงการตามพระราชด�าริทางการเกษตร เพื่อน�าผล
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การศึกษาพระราชทานแก่ประชาชน บริเวณพระต�าหนัก 
จะมีโครงการต่าง ๆ  เช่น ป่าไม้สาธิต (พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔) 
นาข้าวทดลอง (พ.ศ. ๒๕๐๔) โรงโคนมสวนจิตรลดา  
(พ.ศ. ๒๕๐๕) บ่อเพาะพนัธุป์ลานลิ (พ.ศ.๒๕๐๘) โรงนมผง
สวนดุสิต (พ.ศ.๒๕๑๒) โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา  
(พ.ศ. ๒๕๑๔) โรงบดแกลบ (พ.ศ. ๒๕๑๘) งานผลิตภัณฑ์
บรรจุกระป๋อง (พ.ศ. ๒๕๓๕) โครงการไบโอดีเซล (พ.ศ. 
๒๕๔๖) การสาธิตการใช้ประโยชน์จากพลังงานลม 
เพ่ือผลติพลงังานไฟฟ้า (พ.ศ. ๒๕๕๐) ฯลฯ เป็นแหล่งเรยีนรู ้
ที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพติร ได้พระราชทานแนวทางรปูแบบการจดัการ
ทีด่นิและน�า้เพือ่การเกษตรในทีด่นิขนาดเลก็ให้เกดิประโยชน์
สูงสุด ที่เรียกว่า ทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีกิน
ตามอัตภาพ คืออาจไม่รวยมาก แต่ก็พอกิน ไม่อดอยาก 
ทฤษฎีนี้คือการแบ่งที่ดินออกเป็นอัตราส่วน ๓๐, ๖๐ และ 
๑๐ ที่ดิน ๓๐ เปอร์เซ็นต์แรกขุดสระเก็บกักน�้าไว้ใช้และ 
เลี้ยงปลา ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ต่อมาแบ่งเป็นพื้นที่ท�านาข้าว 
และปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์อย่างละครึ่ง ที่เหลือ 
อีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นที่อยู่อาศัย ลานบ้านและถนน  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา  
ต�าบลห้วยบง อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เป็นแปลงสาธิต
ถ่ายทอดทฤษฎีใหม่นี้อย่างเป็นรูปธรรม 
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พระราชด�ารัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต 
รากฐานความมั่นคงของชีวิต 

รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับ

บ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม 

และลืมเสาเข็มเสียด้วยซำ้าไป ”

“
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  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงช้ีแนะแนวทาง
ในการด�าเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
นานกว่า ๒๕ ปี เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐  
พระราชด�าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้รับความสนใจจาก
ประชาชน ทรงเน้นย�า้ว่าเศรษฐกิจพอเพยีงจะเป็นแนวทาง
แก้ไขเพื่อให้ประเทศไทยรอดพ้นและสามารถด�ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของโลก หลักใหญ่ของทฤษฎีนี้ 
อยูท่ีก่ารให้เดินทางสายกลาง การค�านงึถงึความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันที่ดี ตลอดจนให้ม ี
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน  
การตัดสินใจ และการกระท�า 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงมีความห่วงใยเรื่องสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน เมื่อแรกเสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอยู่ในสภาพย�่าแย่  
การเข้าถึงสาธารณสุขเกือบจะเป็นไปไม่ได้ในแถบ 
ชนบทห่างไกล และยังมีโรคระบาดเกิดขึ้น พระองค ์
ทรงพัฒนาการสาธารณสุข โดยทรงริเริ่มโครงการที่มุ่งเน้น 
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การควบคมุและรกัษาโรคตดิต่อ ได้พระราชทานพระราชทรพัย์ 
ส่วนพระองค์แก่ห้องทดลองผลติและจัดเกบ็วัคซีนเพือ่ยับยัง้ 
การระบาดของวณัโรคในประเทศไทย พระราชทานทุนทรพัย์ 
แก่โครงการขจดัโรคเรือ้น ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จดัตัง้ 
สถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน และ
ทรงเป็นพลังส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อผู้ป่วย 
โรคเรือ้น  พระราชทานความช่วยเหลอืจดัตัง้กองทนุสงเคราะห์
ผู้ป่วยโรคโปลิโอ การผลิตน�้าเกลือเพื่อผู้ป่วยอหิวาตกโรค 
  เมือ่เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยีย่มราษฎรตามท้อง
ที่ต่าง ๆ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีหน่วยแพทย์
ตามเสด็จพระราชด�าเนินเพื่อให้การรักษาพยาบาลราษฎร 
ผูป่้วยไข้ พระราชทานกล่องยาแก่วัดทีเ่สด็จพระราชด�าเนิน 
ไปทรงเยีย่มเพือ่ภกิษอุาพาธ ในเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
พระราชทานเรือเวชพาหน์ เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออก
รักษาพยาบาลประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น�้าโดย
ไม่คิดมูลค่า ทรงริเริ่มโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน 
โครงการแพทย์หลวงเคลือ่นทีพ่ระราชทาน หน่วยทนัตกรรม 
เคลื่อนที่พระราชทาน โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ โครงการน�าร่องเพ่ือป้องกันภาวะขาด
สารไอโอดีน ทรงส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีอาหารที่มี
คณุค่าทางโภชนาการรบัประทานมากขึน้ ผ่านโครงการตาม 
พระราชด�ารเิรือ่งเลีย้งโคนมและผสมพนัธุป์ลา พระราชทาน
ทุนการศึกษาและรางวัลต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ทางการแพทย์ชั้นสูง
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  พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ องค์กร 
ต่างประเทศหลายแห่งทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล เช่น รางวัล
เหรยีญทองสาธารณสุขเพือ่มวลชนจากองค์การอนามัยโลก 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ รางวัล Partnering 
for World Health จากวิทยาลัยแพทย์โรคทรวงอก 
แห่งสหรัฐอเมริกาส�าหรับพระราชกรณียกิจด้านการ 
ต่อต้านวัณโรคเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙  
รางวลัเหรยีญทองจากองค์การสภานานาชาตเิพ่ือการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน (International Council for Control  
of Iodine Deficiency Disorder: ICCIDD) เมื่อวันที่  
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ในฐานะท่ีทรงเป็นผู้น�าทาง 
แก่สภานานาชาติในการเผยแพร่เกลือเสริมไอโอดีนและ 
การก่อต้ังกระบวนการขจัดการขาดสารไอโอดีน รางวัล 
เหรียญทองจากสหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและ
โรคปอดนานาชาติ (International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease: IUATLD) เมื่อวันท่ี 
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์ 
เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพปอดระดับโลก
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ด้านการศึกษา

  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน สมดังที่กระทรวง
ศกึษาธกิารได้ถวายพระราชสมญัญานี ้เพือ่เฉลิมพระเกยีรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทรงมีพระวิสัยทัศน์ด้าน
การศกึษาแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่การแสวงหาความรู้
สามารถเกดิขึน้ได้ในสภาพแวดล้อมทีห่ลากหลาย ทัง้ในระบบ
และนอกระบบโรงเรยีน มไิด้ถกูจ�ากดัด้วยเวลาและสถานที่ 
  ในรัชสมัยของพระองค์ การศึกษาของไทยพัฒนา
ก้าวหน้าครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  
ให้ตั้งโรงเรียนจิตรลดา ส�าหรับพระราชโอรส พระราชธิดา 
บุตรข้าราชบริพารในพระราชวัง ตลอดจนเปิดโอกาสให้
บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาด้วย เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินไป 
ทรงเยีย่มราษฎรบรเิวณชายแดนทรุกนัดาร ทรงได้รบัทราบ
ปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษาของเด็กและเยาวชน  
จึงมีพระราชด�าริให้จัดสร้างโรงเรียนแก่เด็กและเยาวชน
ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่จัด
ตั้งตามพระราชประสงค์ พระราชด�าริ และที่ทรงรับไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ 
ช่วยเหลอื ทรงอปุถมัภ์ หรอืทรงให้ค�าแนะน�า เช่น โรงเรยีน
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จิตรลดา โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย โรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียน
สงเคราะห์เด็กยากจนในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้ง
โรงเรียนท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ แม้แต่ใน 
สมัยที่ยังมีความรุนแรงจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย 
คอมมวินสิต์ กท็รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จดัตัง้โรงเรยีน
ในพื้นที่สู้รบ พระราชทานนามว่า โรงเรียนร่มเกล้า  
  ด้านการศกึษานอกระบบ ทรงพระราชด�ารใิห้จัดตัง้ 
โครงการพระดาบส เพื่อให้ผู้ต้องการแสวงหาความรู้  
แต่ขาดโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ ได้ศึกษาวิชาแขนงต่าง ๆ  
จนสามารถไปประกอบอาชีพได้ 
  ส่วนการศกึษาตามอธัยาศยั ได้พระราชทานความรู้ 
ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ที่ทรงตั้งขึ้นให้เป็นแหล่งรวมสรรพวิชา การค้นคว้า  
การทดลอง และการสาธิตด้านเกษตรกรรม เพื่อเผยแพร่
ความรู้ส�าหรับน�าไปสู่การปฏิบัติจริงของเกษตรกร
   นอกจากนี้ ได้ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมการศึกษา 
เช่น โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน และการ
จัดการศึกษาระดับมัธยมด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม  
เพ่ือเป็นประโยชน์ส�าหรับนกัเรียนในชนบทห่างไกลให้มคีวามรู ้
และประสบการณ์ที่มีคุณภาพ ไม่ด้อยกว่าโรงเรียนที่ได้ 
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มาตรฐานอืน่ ๆ  ทรงสละพระราชทรพัย์จดัตัง้กองทนุต่าง ๆ  
เพือ่ส่งเสรมิการศึกษาของชาต ิเช่น ทนุมลูนธิอิานนัทมหดิล  
ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนพระราชทานแก่นักเรียนชาวเขา  
ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปพระราชทานปริญญาบัตรและมีพระบรมราโชวาท 
แก่บัณฑิต 
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ด้านศาสนา

  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร  ทรงพระราชศรทัธาในพทุธศาสนาโดยทรง 
พระผนวชเป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างวันท่ี ๒๒ ตุลาคม-  
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ นับเป็นคร้ังที่ ๒ ในสมัย 
กรุงรัตนโกสินทร์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระผนวชระหว่าง 
ทรงครองราชย์  นบัแต่ช่วงต้นรชักาลพระองค์ใส่พระราชหฤทัย 
สืบทอดพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา เช่น  
พระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พระราช
พิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา เม่ือพ.ศ. ๒๕๐๑  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธ ี
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชารวมเข้าไว้กับการ 
พระราชกุศลเข้าพรรษา เรียกว่า พระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ 
พระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา  
ในพ.ศ. ๒๕๐๒ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ฟ้ืนฟกูารเสดจ็ 
พระราชด�าเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินโดยขบวน 
พยุหยาตราชลมารค ทรงสร้างพระพุทธรูปขึ้นในโอกาส
ส�าคัญ และพระราชทานให้กับวัดในจังหวัดต่าง ๆ 
  ในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษเมื่อ พ.ศ.  
๒๕๐๐ ได้มพีระมหากรณุาธคิณุในการจดัสร้างพทุธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม จนส�าเร็จลุล่วงและพระราชทาน
นามพระพุทธรูปลีลา ประธานพุทธมณฑลว ่า 
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พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล สุทรรศน์  
ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี เม่ือ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้บรูณปฏสิงัขรณ์ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง 
เป็นงานส�าคัญของแผ่นดิน ต่อมาในพ.ศ. ๒๕๓๘ มี 
พระราชด�าริให้สร้างวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ข้ึนใน 
บริเวณชุมชนบึงพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น 
ศูนย์รวมจิตใจและศรัทธา เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ 
ทางศาสนา ศีลธรรมจรรยาแก่เยาวชนและประชาชน  
ตามแนวคิดเร่ือง “บวร” (บ้าน วดั โรงเรยีน) อนัเป็นความสมัพันธ์ 
ตามวิถีไทยมาแต่อดีต
  ทรงสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการส่งเสริม 
การศึกษาของพระสงฆ์ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ 
แก่สามเณรทีส่อบไล่ได้เปรยีญธรรม ๙ ประโยค เพือ่อปุสมบท
นาคหลวง ทรงสถาปนาพระราชาคณะ พระราชทาน 
สมณศักด์ิและพัดยศแก่พระภิกษุ ทรงโปรดสนทนา 
และศึกษาธรรมกับพระเถระผู ้ใหญ่ พระราชทาน 
พระราชทรัพย์ปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม และปูชนียสถาน 
ต่าง ๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการแปลง 
พระไตรปิฎก เป็นไฟล์ดิจิทัลข้ึนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในฐานะที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก  
ทรงอปุถมัภ์บ�ารงุศาสนาทกุศาสนาทีป่ระชาชนนบัถืออย่าง 



39

ทัว่ถงึ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มผูน้�าศาสนาอสิลาม 
ในจังหวัดภาคใต้ ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่  
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน 
พระองค์จัดตั้งและปรับปรุงมัสยิด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕   
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จุฬาราชมนตรีในขณะนั้น 
แปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรบัเป็นภาษาไทย 
เพื่อให้อิสลามิกชนในประเทศไทยที่ไม่รู ้ภาษาอาหรับ
ศึกษาเล่าเรียนได้สะดวก และจัดพิมพ์พระราชทานไปยัง 
มัสยิดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๗ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ ๒ 
ประมุขแห่งครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิเสดจ็เยอืนประเทศไทย 
อย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ แสดงถึง 
ความช่ืนชมของประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก 
ต่อพระประมขุของประเทศไทยทีท่รงพระกรณุาท�านบุ�ารุง 
คริสต์ศาสนาตลอดมา ทรงส่งเสริมให้ทุกศาสนา 
ด�าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
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ด้านการต่างประเทศ

  ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อม 
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
พระราชด�าเนนิไปเยอืนประเทศต่าง ๆ  ทัง้ในทวปีเอเชยี ยโุรป 
และอเมรกิาเหนอื รวม ๒๗ ประเทศ เพือ่เจรญิทางพระราชไมตรี 
กบับรรดามติรประเทศเหล่านัน้ให้มคีวามสมัพนัธ์แน่นแฟ้น 
และเพ่ือน�าความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปมอบให้ 
กบัประชาชนในประเทศต่าง ๆ  โดยทรงเยอืนสาธารณรฐัเวยีดนาม 
อย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรกและภายหลงัจากการเสดจ็ 
พระราชด�าเนินไปเยอืนประเทศแคนาดาในพ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว 
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ก็มิได้เสด็จพระราชด�าเนินไปเยือนประเทศใดอีก ด้วยทรง 
เห็นว่าพระราชกรณียกิจภายในประเทศนั้นยังมีอีกมาก 
จนกระทั่งระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงได ้
เสด็จพระราชด�าเนินไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว นับเป็นการเสด็จพระราชด�าเนินไปเยือน 
ต่างประเทศครัง้สุดท้าย พระองค์ได้มพีระราชด�ารสัตอนหนึง่ 
เก่ียวกับพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปเยือนต่างประเทศว่า
  “....... การไปต่างประเทศคราวนีก้ไ็ปเป็นทางราชการ
แผ่นดนิ เป็นการท�าตามหน้าทีข่องข้าพเจ้าในฐานะประมขุของ
ประเทศ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ในสมัยนี้ประเทศต่าง ๆ  
ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอ จะว่าชน
ทุกชาติเป็นญาติพี่น้องกันก็ว่าได้ จึงควรพยายามให้รู้นิสัย
ใจคอกนั ทัง้ต้องผกูน�า้ใจกนัไว้ให้ดด้ีวย การผกูน�า้ใจกนัไว้นัน้ 
ธรรมดาญาตพิีน้่องกไ็ปเยีย่มเยยีนถามทกุข์สขุซึง่กนัและกนั           
แต่ส�าหรบัประเทศไทยนัน้ ประชาชนนบัแสนนบัล้านจะไป
เย่ียมเยยีนกนักย็าก เขาจงึยกให้เป็นหน้าท่ีของประมขุของ
ประเทศในการเยีย่มเยียนประเทศต่าง ๆ  ข้าพเจ้ากจ็ะแสดง
ต่อประชาชนของประเทศเหล่านั้นว่า ประชาชนชาวไทย 
มีมิตรจิตมิตรใจต่อเขา และข้าพเจ้าจะพยายามเต็มที่ 
เพือ่ให้ฝ่ายเขารูจ้กัเมอืงไทย และเกดิมนี�า้ใจทีด่ต่ีอชาวไทย”
  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะจาก 
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ประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยหลายครั้ง  
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บรรดาทูตานุทูต 
เข้าเฝ้าฯ ถวายสาส์นตราตั้งในการเข้ามารับต�าแหน่ง 
ในประเทศไทย และกราบถวายบงัคมทลูลาเมือ่ครบวาระ รวมทัง้ 
มีพระราชสาส์นถึงผู้น�าประเทศต่าง ๆ ทั้งแสดงความยินดี 
และแสดงความเสยีพระราชหฤทยั ส�าหรบัการกราบบงัคม 
ทลูเชิญเสด็จพระราชด�าเนนิไปเยือินต่างประเทศ  หลงัจากนัน้  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรสหรอืพระราชธดิา 
เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์
  ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร เสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปทรงรบัการถวายพระพรชยัมงคลจากพระราชอาคนัตกุะ 
ได้แก่ สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และผู้แทน
พระองค์จาก ๒๕ ประเทศ ที่เสด็จพระราชด�าเนินมาร่วม 
พระราชพิธีเฉลิมฉลอง ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม การที่ 
พระราชวงศ์ทัว่โลกเสด็จพระราชพระราชด�าเนนิมารวมกนั 
ล้วนเป็นผลจากพระราชไมตรีที่มีต่อกันมาช้านาน 
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ด้านการทหาร

  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพติร ทรงปฏิบตัพิระราชกรณียกิจด้านการทหาร 
มาอย่างต่อเนื่อง เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมทหาร 
ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นพืน้ทีต่่าง ๆ  แม้ในระหว่างทีม่เีหตกุารณ์สูร้บ  
เพือ่ทรงเป็นมิง่ขวญัและพระราชทานก�าลงัใจ ทรงเยีย่มทหาร 
ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีพร้อมทั้งพระราชทาน
พระบรมราชานเุคราะห์แก่ครอบครัวผูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชีวติ 
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปพระราชทานเพลงิศพทหาร ต�ารวจ 
พลเรอืน และอาสาสมคัรทีเ่สยีชีวติในการสูร้บ พระราชทาน 
พระราชด�ารแิละพระบรมราชวนิจิฉยัเกีย่วกบักิจการทหาร 
เช่น การต่อเรอืตรวจการณ์ใกล้ฝ่ังเพือ่การพึง่พาตนเองของ 
กองทัพเรือ และทอดพระเนตรการฝึกของกองทัพ
  ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๑๒ ประเทศไทย
ประสบปัญหาภัยจากการก่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต์
ในเขตชนบทหลายแห่ง ประกอบกับประเทศไทยได้ส่ง 
ทหารไปช่วยสหรฐัอเมริการบในสงครามเวยีดนาม เป็นเหตใุห้ 
ต้องสูญเสียทหาร ต�ารวจ และพลเรือนจากความขัดแย้ง 
ดังกล่าว ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตัง้ 
ศูนย์ฝึกอาชีพส�าหรับทหารผ่านศึกที่พิการในสงคราม 
ขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อเป็นศูนย์กลาง 
การสงเคราะห์และฟื้นฟูทหารผ่านศึกทุพพลภาพมาตั้งแต่ 
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พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๒ เม่ือสงครามในคาบสมุทรอินโดจีน 
และการก่อความไม่สงบในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้น 
ทรงริเริ่มโครงการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เป็นจุดเริ่มต้น 
ของมูลนิธิสายใจไทย ซึ่งก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ ๒ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อช่วยเหลือและฝึกสอนอาชีพแก่ทหาร 
ต�ารวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ผู้บาดเจ็บ หรือพิการ 
จากการสู้รบ รวมทั้งครอบครัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นจอมทัพไทย ทรงเป็น 
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทหารท้ังปวง ทรงประกอบพิธ ี
ตรงึหมดุธงชยัเฉลมิพลในพระอโุบสถวัดพระศรรีตันศาสดาราม
เพื่อพระราชทานแก่หน่วยทหารทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ 
และกองทพัอากาศ พระราชทานกระบีแ่ก่ผูส้�าเร็จการศกึษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศ ทรงตรวจพลสวนสนามและ 
รับการถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารรักษาพระองค ์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 
ณ ลานพระราชวังดุสิต 
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ด้านสวัสดิการสังคม

  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมูลนิธิ
หลายแห่งเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของราษฎรเมื่อเกิด
มหันตภัยทางธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือเกิดโรคระบาด 
ร้ายแรง เช่น มูลนิธิราชประชาสมาสัย เพื่อช่วยเหลือบุตร
ของผูป่้วยโรคเรือ้นไม่ให้ติดเชือ้จากพ่อแม่ ให้ได้รบัการศึกษา
และสามารถประกอบอาชีพได้โดยไม่เป็นภาระแก่สังคม 
และทรงรับมูลนิธินี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันท่ี ๑๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔  
  ในพ.ศ. ๒๕๐๕ เมื่อเกิดวาตภัยและอุทกภัย 
ในจังหวัดภาคใต้ ทรงชักชวนประชาชนให้ช่วยเหลือพี่น้อง 
ร่วมชาติผู้ประสบเคราะห์ภัย มีผู้โดยเสด็จพระราชกุศล 
จ�านวนมาก เม่ือพระราชทานความช่วยเหลือแล้ว ยังม ี
เงินเหลืออยู่อีก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง
มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ พร้อมพระราชทานทนุประเดมิ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยฉับพลัน นอกจาก 
การช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศแล้ว 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ยังให้ทุนการศึกษาแก่เด็กก�าพร้า อนาถาที่ครอบครัว 
ประสบภัยอีกด้วย
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  ในพ.ศ. ๒๕๐๔ ทรงรับสมาคมสงเคราะห์ 
แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทาน 
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมสร้างตึก 
ที่ท�าการและเป็นค่าเช่าที่ดินของสมาคมฯ พระราชทาน 
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่โรงพยาบาลเพ่ือ 
คนพิการและเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ พระราชทาน 
เพลงพระราชนิพนธ์ “ยิ้มสู้” เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ 
แก่ผู้พิการทางสายตา พระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
ให้คนพิการเข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด ทรงฝึกให้พระราชโอรส 
และพระราชธดิาคุน้เคยกบัคนพกิารประเภทต่าง ๆ  มาตัง้แต่ 
ยงัทรงพระเยาว์ด้วยการพระราชทานเลีย้งอาหารคนพิการ 
อยู่เสมอ 

ด้านการจราจรและคมนาคมขนส่ง

  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงสนับสนุนการสร้างเส้นทางคมนาคม 
สาธารณูปโภคพื้นฐานแก่ราษฎรในชนบทห่างไกลที่เสด็จ 
พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม ในพ.ศ. ๒๔๙๕ ม ี
พระราชด�าริให้สร้างถนนบ้านห้วยมงคล อ�าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการแรกที่ท�าให้ราษฎร
สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก   
  โครงการสร้างถนนในท้องถิน่ชนบท เริม่ตัง้แต่ พ.ศ.  
๒๕๒๑ เป็นต้นมา ลักษณะของถนนในโครงการอันเนื่อง 
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มาจากพระราชด�าริแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คอื ถนนทีป่รบัปรงุ 
จากเส้นทางเดิม ถนนที่สร้างใหม่ เพื่อช่วยให้มีการน�า 
ทรัพยากรในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ ถนนที่ 
สร้างเพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัว 
ทางเศรษฐกจิ การเพิม่ของประชากรและกจิกรรมในชนบท 
และถนนที่สร้างเพื่อเชื่อมต่อชุมชนที่อยู่ในระหว่างพัฒนา 
ไปบ้างแล้วกับชุมชนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาและวางแผนปรับปรุง 
การคมนาคมและขนส่งในชนบท โดยพิจารณาประโยชน ์
ที่จะเกิดแก่ท้องถิ่นเป็นหลัก เสด็จพระราชด�าเนินไป 
ทรงเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาลักษณะ
เช่ือมต่อและแนวของถนน จากนั้นพระราชทานให ้
หน่วยงานที่เหมาะสมรับไปด�าเนินการต่อไป 
  ในพ.ศ. ๒๕๑๔ มีพระราชด�าริให้สร้างถนนใน 
เขตกรุงเทพฯ - ธนบุรี เป็นคร้ังแรก โดยสร้างถนน
รัชดาภิเษกเป็นถนนวงแหวน เพื่อพระราชทานเป็นของ
ขวัญแก่ประชาชนแทนการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ 
เนือ่งในพระราชพธิรีชัดาภิเษก ต่อมาระหว่างพ.ศ. ๒๕๓๔ - 
๒๕๓๘ เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งประทับรักษา 
พระอาการประชวรทีโ่รงพยาบาลศริริาช ได้ทอดพระเนตร 
เห็นปัญหาการจราจรท่ีติดขัดครั้งละนาน ๆ ในบริเวณ 
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ดังกล่าว จึงมีพระราชด�าริให้จัดท�าโครงการจตุรทิศ 
ตะวนัตก-ตะวนัออก เพือ่บรรเทาปัญหาจราจรและเชือ่มโยง 
พ้ืนที่ชานเมืองฝั่งตะวันตกกับชานเมืองฝั่งตะวันออกของ 
กรงุเทพมหานคร นอกจากนี ้ยงัมโีครงการขยายถนนคอขวด 
ตามจุดต่าง ๆ อีกหลายแห่ง
  พระองค์ทรงห่วงใยพสกนกิรทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน
จากปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ในพ.ศ. ๒๕๓๖ 
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมต�ารวจ
น�าไปซือ้รถจกัรยานยนต์เป็นหน่วยเคลือ่นทีเ่รว็ในโครงการ 
“ต�ารวจจราจรในโครงการพระราชด�าริ” เพื่อท�าหน้าที่ 
ช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัด และบริการประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาจราจร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตรสนพระราชหฤทัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตั้งแต่ทรงศึกษาอยู่ในต่างประเทศ และ 
ทรงน�าความรูน้ีม้าประยกุต์ใช้พฒันาประเทศผ่านโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่าง ๆ เช่น โครงการฝนหลวง 
โครงการแก้มลิง สิ่งประดิษฐ์กังหันน�้าชัยพัฒนา โครงการ
พฒันาน�า้มนัปาล์มเพือ่ใช้กบัเครือ่งยนต์ดเีซล ทรงตัง้สถานี
วิทยุ อ.ส. เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร
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สู่ประชาชน ทรงศึกษาและทดลองรับ-ส่งวิทยุทางไกล 
พระราชทานพระราชด�าริเก่ียวกับสายส่งสัญญาณและ 
สายอากาศวทิยแุบบต่าง ๆ  ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องไปพจิารณาศึกษา 
ส่งผลให้มีการปรับปรุงระบบการสื่อสารของทางราชการ 
จนได้สมรรถนะสูง
  ทรงศกึษาคดิค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ทรงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าหรับพิมพ์ตัวอักษรเทวนาครี ทรงประดิษฐ์รูปแบบ 
ตัวอักษรไทยหลายแบบ เช่น ฟอนต์จิตรลดา ฟอนต์ภูพิงค์ 
ทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส. ด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือทรงอวยพร
ปวงชนชาวไทย และทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานส่วน
พระองค์ด้านดนตรี 
  ทรงเชี่ยวชาญการแปลความหมายของภาพถ่าย 
ทางอากาศ และใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาคาดคะเน
แนวเคล่ือนตัวของพายุไต้ฝุ่นและพายุโซนร้อนได้อย่าง 
ถกูต้องใกล้เคยีง ภายในห้องทรงงานจะมเีครือ่งมอือุปกรณ์ 
ต่าง ๆ  ติดต้ังท้ังเครือ่งรบั-ส่งวทิยแุรงสงูทกุเครอืข่าย โทรสาร  
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ  
เพื่อทรงใช้บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของราษฎร
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ประชาคมโลกยกย่อง

  ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษท่ีผ่านมาพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิด้านการพฒันาโดยมปีระชาชน
เป็นศูนย์กลาง จึงทรงได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน 
และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ  
ถวายรางวัลต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก
  รางวลัทีท่รงได้รับการทลูเกล้าฯ ถวายเป็นพระองค์แรก  
รางวัลเหรียญทอง International Rice Award  
เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ จากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ 
(The International Rice Research Institute) ซ่ึงมี 
ส�านักงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์ เพื่อสดุดีการที่ทรงพัฒนาชีวิต 
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรด้วยการส่งเสริมการศึกษา 
และวิจัยการปลูกข้าว รางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการ 
พัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  
(UNDP Human Development Lifetime Achievement  
Award) เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙ จากการที่ได้ทรงพระวิริย 
อุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ 
เพื่อประโยชน์และความเจริญย่ังยืนของประเทศไทย  
เหรียญรางวัล Dr. Norman E. Borlaug Medallion  
จากมูลนิธิ World Food Prize เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย
พระราชกรณียกิจอันโดดเด่นด้านมนุษยชนในการบรรเทา 
ความอดอยากของประชาชน รางวัลพระอัจฉริยภาพทาง 



54

การประดิษฐ์ (Glory to the Greatest Inventor Award) 
ซึ่งสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (The International  
Federation of Inventors’ Associations: IFIA) ทลูเกล้าฯ 
ถวายเมือ่พ.ศ. ๒๕๕๑ ในฐานะทรงมผีลงานประดษิฐ์คดิค้น
กว่า ๑,๐๐๐ ชิน้ ถอืเป็นรางวลัแรกและรางวลัเดยีวของโลก 
  ทรงได้รบัการทลูเกล้าฯ ถวายรางวลันกัวทิยาศาสตร์
ดินเพ่ือมนุษยชาติ (The Human Soil Scientist)  
จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดนินานาชาติ ประเทศฝรัง่เศส  
เมือ่พ.ศ. ๒๕๕๕ เพือ่สดดุทีีท่รงให้ความส�าคญักบัการบรหิาร 
จัดการทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์และ 
ยอมรับทั้งในประเทศและนานาประเทศ และเมื่อวันที่ ๒๐  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สหประชาชาติได้มีมติให้วันที่ ๕  
ธันวาคมของทกุปี  ซึง่ตรงกับวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเก่ียวกับ 
การพฒันาดนิอย่างต่อเน่ือง เช่น ส่งเสรมิการปลกูหญ้าแฝก 
และทรงริเริ่มทฤษฎีแกล้งดิน
  โครงการหลวงได้รับรางวัลแมกไซไซเมื่อพ.ศ. 
๒๕๓๐ และรางวัลจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙ ขณะที่มูลนิธิโครงการหลวงได้รับรางวัล  
Colombo Plan Award เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖
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  พ.ศ. ๒๕๓๖  สมาคมควบคุมการกัดเซาะผิวดิน 
นานาชาต ิ (The International Erosion Control Association) 
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล International Merit Award  
เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าฯ 
ถวายเหรียญ Agricola Medal เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อสดุดี 
พระเกียรติคุณที่ทรงเป็นผู้น�าการพัฒนาการเกษตรและ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเหรียญ Telefood Medal เมื่อ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ จากพระราชกรณยีกจิเพือ่ต่อสูกั้บความอดอยาก 
และความยากจน
   สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองนักประดิษฐ์ของ 
ราชอาณาจกัรเบลเยยีม ทูลเกล้าฯ ถวายรางวลั Brussels Eureka 
ส�าหรบัสิง่ประดษิฐ์กงัหนัน�า้ชยัพฒันา เมือ่พ.ศ. ๒๕๔๓ และ 
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นรวม ๕ รางวัลในงานนิทรรศการ 
Brussels Eureka 2001 ต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ ทรงได้รับ 
การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Habitat Scroll of Honour  
Award เพือ่สดดุพีระราชกรณยีกิจด้านโครงการการพฒันา 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่าง ๆ
  วนัที ่๒๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สมชัชาสหประชาชาติ
ท่ีนครนิวยอร์กได้จัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อสดุดีถวาย 
พระเกียรติ และยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก 
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เสด็จสวรรคต

  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล อดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินจากพระต�าหนัก
จติรลดารโหฐานไปประทับ ณ โรงพยาบาลศริิราช เพือ่รกัษา 
พระอาการประชวรอันเนื่องมาจากพระโรคไข้หวัด และ 
พระปัปผาสะ (ปอด) อกัเสบในเดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  
ต่อมาในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ
แปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต�าหนักเปี่ยมสุข  
วงัไกลกังวล อ�าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบครีีขันธ์  เพ่ือเปลีย่น 
พระอิริยาบถ ในระหว่างที่เสด็จประทับที่วังไกลกังวล 
ราว ๑ ปี ระหว่างนัน้ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตร
โครงการต่าง ๆ เป็นครั้งคราว
  วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เสด็จพระราชด�าเนิน
มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราชเนื่องจากมีพระอาการไข้ 
คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาจนพระอาการท่ัวไปดีข้ึน 
ตามล�าดับ ตลอดระยะเวลาทีป่ระทบั ณ โรงพยาบาลศริริาช 
ส�านักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับพระอาการ
ประชวรให้ทราบเป็นระยะมาโดยตลอด
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�านักพระราชวัง 
ออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ความว่า 
  “พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหติลาธเิบศรรามาธบิดี จกัรนีฤบดนิทร  สยามนิทราธริาช 
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บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปประทับรักษา
พระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันศุกร์ 
ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามที่ส�านักพระราชวัง
ได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น
  แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรกัษาอย่างใกล้ชิดจนสดุ 
ความสามารถแต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุด 
หนกัลงตามล�าดบั ถงึวนัพฤหสับดีที ่๑๓ ตลุาคม พทุธศกัราช 
๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที เสด็จสวรรคต ณ  
โรงพยาบาลศริริาชด้วยพระอาการสงบ สริพิระชนมพรรษา 
ปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี”     
  วนัศกุร์ที ่๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนิน
พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปโรงพยาบาลศิริราช  
เพือ่เคล่ือนพระบรมศพไปยงัพระบรมมหาราชวงั มพีระราช 
พิธีสรงน�้าพระบรมศพ ณ พระที่น่ังพิมานรัตยา อัญเชิญ
พระบรมโกศประดิษฐาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
รัฐบาลประกาศให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา ๓๐ วัน และ
ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ ไว้ทุกข์  
๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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  หลังเสร็จส้ินพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
สตมวาร (๑๐๐ วนั) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล 
องคมนตร ีคณะรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม องค์กรอสิระ 
รฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพ็ญ 
กุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ นอกจากนี้ประชาชน 
จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมใจกันเดินทางมา 
กราบสักการะพระบรมศพด้วยความจงรักภักดี และระลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
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การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร
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พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๕๓
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โบราณราชประเพณี
การถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา
นั้น พระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงเป็นผู้น�าในการก่อตั้ง
พระราชอาณาจกัรแล้ว ยงัทรงท�านบุ�ารงุสร้างศลิปวฒันธรรม
และระเบียบประเพณีต่าง ๆ  ในการด�ารงชีวิตให้เป็นมรดก
ของชาติสืบทอดมา หลักฐานที่กล่าวถึงการจัดพระราชพิธี 
พระบรมศพที่เก่าแก่ท่ีสุดปรากฏอยู่ในหนังสือไตรภูมิกถา
หรือไตรภูมิพระร่วง หนังสือวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
เล่มแรกของชาติไทย ซึ่งพระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือ
พญาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อปีระกา 
พุทธศักราช ๑๘๘๘ พรรณนาการจัดการพระศพพระยา
มหาจักรพรรดิราชไว้
  ครัน้ถงึสมยัอยธุยาตอนต้นไม่ปรากฏหลกัฐานเรือ่งการ
พระบรมศพ เช่นเดยีวกบัสมยัรปูแบบของอยธุยาตอนกลาง  
ในพระราชพงศาวดารกล่าวถึงเฉพาะลักษณะพระเมรุ  
มิได้กล่าวถึงรายละเอียดพระราชพิธี ต่อมาในสมัยอยุธยา 
ตอนปลายปรากฎหลกัฐานในจดหมายเหตพุระบรมศพ  สมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่วัท้ายสระ พรรณนาเฉพาะการถวายพระเพลงิ 
และการแห่พระบรมอฐั ิและพระบรมราชสรรีางคารไปประดษิฐาน 
ณ  พระอารามหลวง  และงานพระบรมศพสมเดจ็เจ้าฟ้าสดุาวดี  
กรมหลวงโยธาเทพ พระราชธิดาสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชา 
พรรณนารายละเอียดการพระราชพิธีพระบรมศพไว ้
ค่อนข้างละเอียด
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  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมมีพระมหา 
กรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชน
ชาวไทย ทรงได้รับการเทิดทูนเสมอด้วยสมมติเทพ  
ตามคติพราหมณ์เม่ือเสด็จพระราชสมภพ ถือเป็นเทพ
อวตาร คือ เทวดาจุติลงมาอุบัติบนโลกมนุษย์ ครั้นเมื่อ
เสดจ็สวรรคตจงึถือเป็นการเสดจ็กลบัสูส่วรรค์ พระราชพิธี
อนัเกีย่วเนือ่งกบัพระบรมศพจงึถอืเป็นพระราชพธิทีีจ่ดัข้ึน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุด
  การพระราชพิธีพระบรมศพของพระมหากษัตริย์
ในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นโบราณราชประเพณีที่มีแบบแผน
ธรรมเนียมมาแต่ครั้งสมัยอยุธยาตอนปลาย มีความส�าคัญ
ทดัเทยีมกบัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก แม้ว่าจะมีการปรบั
เปลีย่นในรายละเอยีดปลกีย่อยของพระราชพธิต่ีาง ๆ  อยูบ้่าง 
ตามยุคสมยัและสภาวะของสงัคม แต่ยงัคงยดึถอืคตติามทีก่ล่าว
ในไตรภมูกิถาอยูอ่ย่างมัน่คง มกีารประดษิฐานพระบรมศพ  
บนพระเมรุมาศซึ่งเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุล้อมรอบ
ด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งดวงพระวิญญาณ
กลับสู่สรวงสวรรค์อันเป็นท่ีสถิตของเทพยดาทั้งหลาย  
มกีารประกอบพระราชพธิอีย่างยิง่ใหญ่อลังการ เร่ิมต้ังแต่การ 
สรงน�า้พระบรมศพ การเชญิพระบรมศพประดิษฐานในพระบรมโกศ 
การบ�าเพ็ญพระราชกุศล การเชิญพระบรมศพจาก 
พระบรมมหาราชวงัมาประดษิฐาน ณ พระเมรมุาศ ท้องสนามหลวง 
การถวายพระเพลิงพระบรมศพการเชิญพระบรมอัฐิและ  
พระบรมราชสรรีางคารกลบัสูพ่ระบรมหาราชวัง  ล�าดับพระราชพิธ ี
เหล่านีม้แีบบแผนท�าเนยีมปฏบิตัสิบืทอดมาแต่โบราณ และ
การเตรียมการต้องใช้เวลานานหลายเดือน
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  หลังจากเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบน
พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาทแล้ว จึงจัดให้มีการพระราชพิธี
บ�าเพ็ญพระราชกุศลเป็นประจ�าทุกวัน และพระราชพิธี
บ�าเพ็ญพระราชกุศล ครบ ๗ วัน (สัตตมวาร) ครบ ๑๕ วัน 
(ปัณรสมวาร) ครบ ๕๐ วนั (ปัญญาสมวาร) และครบ ๑๐๐ วนั 
(สตมวาร) การบ�าเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทภายใน พระบรมมหาราชวังในแต่ละวัน จะมี 
พระบรมวงศานวุงศ์เสดจ็มาบ�าเพญ็พระกุศล จนครบ ๑๐๐ วนั  
แต่ละวันมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจาก 
พระอารามหลวง ๑๐ แห่ง ได้แก่ วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฏ์ิ  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม  
วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดสระเกศ วัดระฆังโฆสิตาราม  
วัดประยุรวงศาวาส วัดอนงคาราม วัดราชสิทธาราม  
และวัดบวรนิเวศวิหาร โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป  
พระพธีิธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ท�านองสวดแตกต่างกนั 
ปัจจุบันมี ๔ ท�านอง คือ ท�านองกะ ท�านองเลื่อน ท�านอง
ลากซุง และท�านองสรภัญญะ
  นอกจากนี ้ยงัมกีารประโคมย�า่ยามในงานพระบรมศพ 
หรือพระศพ ซึ่งเป็นราชประเพณีโบราณ เพื่อเป็นสัญญาณ
ให้ข้าราชการรูก้�าหนดเวลาในการปฏบิตัหิน้าที ่การประโคม
ย�่ายามนี้ใช้ในงานมีพระบรมศพ และพระศพพระราชวงศ์ 
ขุนนางผู้ใหญ่ แต่เดิมดนตรีที่ใช้ประโคมย�่ายามมีเฉพาะ
วงแตรสังข์ และวงปี่ไฉน กลองชนะ โดยก�าหนดประโคม 
ย�า่ยามทกุสามชัว่โมง คอื เวลา ๐๖.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น.  
๒๑.๐๐ น. และ ๒๔.๐๐ น. การประโคมนี้จะท�าทุกวันจน
ครบก�าหนดไว้ทกุข์ ๑๐๐ วนั ๒ เดือน ๑ เดือน ๑๕ วนั ๗ วนั  
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ตามพระเกยีรติยศพระบรมศพ หรอืพระศพ การประโคมย�า่
ยามพระบรมศพพระมหากษตัรย์ิ เครือ่งประโคมจะประกอบ
ด้วยมโหระทึก - สังข์ - แตรงอน - เปิง - และกลองชนะ -  
หากเป็นพระศพ ไม่มีมโหระทึก
  เมือ่ถงึกาลอนัควรคือสร้างพระเมรุมาศ หรือพระเมร ุ
ที่ท้องสนามหลวงเสร็จพร้อมที่จะถวายพระเพลิงได้ ก็จะ
เชิญพระบรมศพ พระศพจากพระบรมมหาราชวงัไปยงัท้อง
สนามหลวงเพือ่ถวายพระเพลิง ณ พระเมรุมาศ ซ่ึงสร้างเป็น
พิเศษดังกล่าวแล้ว เรียกว่า “งานออกพระเมรุ” 
  การเชิญพระบรมศพ พระศพ สู ่พระโกศ  
การบ�าเพ็ญพระราชกุศล ตลอดจนการสร้างพระเมรุมาศ 
พระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง การเคลื่อนพระบรมศพ  
พระศพจากพระบรมมหาราชวังสูพ่ระเมร ุท่ีท้องสนามหลวง 
การตกแต่งพระจิตกาธาน การเชิญพระบรมอัฐิ พระอัฐิ  
พระบรมราชสรีรางคาร และพระสรรีางคารกลบัเข้าสู่พระบรม
มหาราชวงัล้วนมแีบบแผนก�าหนดไว้เป็นแนวทางให้ปฏิบตัิ
  ขัน้ตอนพระราชพธีิในแต่ละข้ันตอนดงักล่าวต้องใช้
เวลาเตรียมการเป็นแรมเดอืน นบัตัง้แต่การสร้างพระเมรมุาศ 
หรือพระเมร ุการดแูลและตกแต่งราชรถ ราชยาน คานหาม
ส�าหรบัเชญิพระโกศพระบรมศพ พระศพ พระบรมอฐั ิพระอฐัิ 
ตลอดทัง้เครือ่งประกอบอืน่ ๆ  ในการออกพระเมร ุเช่น พระ
โกศไม้จนัทน์ เคร่ืองฟืนไม้จันทน์ พระโกศบรรจพุระบรมอฐิั 
พระอัฐิ ผอบบรรจุพระสรรีางคาร หรือ พระราชสรีรางคาร  
ทั้งนี้ไม่รวมเคร่ืองสดที่ประดับพระเมรุมาศ และงานแทง
หยวกเป็นลวดลายประดับพระจิตกาธาน ซึง่ต้องท�าให้แล้ว
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เสร็จก่อนการถวายพระเพลิงเพียงไม่กี่ชั่วโมง นอกจากนั้น 
ยังต้องมีการซ้อมริ้วขบวนในแต่ละจุด แต่ละพิธีการด้วย
  ตามโบราณราชประเพณ ีพระราชพธิถีวายพระเพลงิ 
พระบรมศพ หรือเรียกว่า “งานออกพระเมรุ” มีขั้นตอน
การปฏิบัติที่ถูกก�าหนดไว้อย่างมีแบบแผน การเตรียม 
การแต่ละขั้นตอนใช้เวลาหลายเดือนหรือนานนับปี เพื่อให้
สง่างามสมพระเกียรติ โดยเฉพาะศูนย์กลางของพระราช
พิธีถวายพระเพลิงคือการก่อสร้างพระเมรุมาศ และเครื่อง
ประกอบอื่น ๆ ในการออกพระเมรุต้องมีการออกแบบให้
เหมาะสม  หากพระเจ้าอยูหั่วในพระบรมโกศเคยมรีบัสัง่ไว้ 
เช่นไร จะต้องถือปฏิบัติตามน้ัน ดังเช่นพระบาทสมเด็จ   
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานกระแสพระราชด�าริ 
และมีพระบรมราชโองการให้จัดการพระเมรุพระบรมศพ 
ของพระองค์ไว้ว่า  “แต่ก่อนมา ถ้าพระเจ้าแผ่นดินสวรรคต 
ลงก็ต้องปลูกเมรุใหญ่ ซึ่งคนไม่เคยเห็นแล้วจะนึกเดา 
ไม่ถูกว่าใหญ่โตเพียงใด เปลืองทั้งแรงคน และเปลืองทั้ง 
พระราชทรัพย์ ถ้าจะท�าในเวลานี้ก็ดูไม่สมควรกับการ 
ที่เปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ไม่เป็นเกียรติยศยืนยาว 
ไปได้เท่าใด ไม่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวง กลับเป็น
ความเดือดร้อน ถ้าเป็นการศพท่านผู้ที่มีพระคุณ หรือมี
บรรดาศักดิ์ใหญ่อันควรจะได้เป็นเกียรติยศ ฉันก็ไม่อาจ
จะลดทอน ด้วยเกรงว่าคนจะเข้าใจว่าเพราะผู้นั้นประพฤต ิ
ไม่ดอีย่างหนึง่อย่างใด จงึไม่ท�าการศพให้สมเกยีรตยิศซึง่ควร
จะได้ แต่เมื่อถึงตัวฉันเองแล้ว เห็นว่าไม่มีข้อขัดขวางอันใด 
เป็นข้อค�าที่จะพูดได้ถนัด จึงขอให้ยกเลิกงานพระเมรุใหญ่
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นั้นเสีย ปลูกแต่ที่เผาพอสมควรในท้องสนามหลวง แล้วแต่
จะเห็นสมควรกันต่อไป” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่วัทรงอนวุตัตามรบัสัง่ของสมเดจ็พระบรมชนกนาถ 
งานพระเมรุพระบรมศพในครั้งนั้นจึงต่างจากธรรมเนียมที่
เคยมีมา พระองค์ทรงให้ประกาศการพระราชพิธีพระเมรุ
พระบรมศพในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนทราบ
การเปลี่ยนแปลงนี้โดยทั่วกัน โดยอัญเชิญพระราชด�ารัส
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประกอบ
ด้วย ทัง้นีง้านพระเมรพุระบรมศพในคร้ังนัน้นบัเป็นต้นแบบ 
ของการสร้างพระเมรุมาศในสมัยต่อมา 
  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเร่ิมจาก 
งานพระราชกศุลออกพระเมร ุสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระองค์
ใหม่จะเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลใน
เวลาเยน็ วันรุ่งขึน้เจ้าพนักงานเปลือ้งพระบรมโกศออกแล้ว 
ถวายตาด (ผ้าตาดทอง) คลุมพระลองเงินทรงพระบรมศพ 
แล้วเชิญลงจากพระแท่นแว่นฟ้าทอง ออกพระทวาร 
ด้านทิศตะวันตกลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไป
ประดิษฐานเหนือพระยานมาศสามล�าคานที่หน้าประตู
ก�าแพงแก้วด้านตะวนัตก เจ้าพนักงานประกอบพระบรมโกศ 
ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเชิญพระบรมโกศ 
ออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูเทวาภิรมย์ ยาตรา
กระบวนพระบรมราชอิสริยยศไปตามถนนมหาราช ถนน
พระเชตพุน ถนนสนามไชย เมือ่กระบวนถงึหน้าพลบัพลายก 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อัญเชิญพระบรมโกศขึ้น
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ประดษิฐานบนพระมหาพชิยัราชรถ เคลือ่นสูท้่องสนามหลวง 
โดยยาตราไปตามถนนสนามไชย ถนนราชด�าเนินเลี้ยวเข้า
ถนนพระจันทร์เทียบพระมหาพิชัยราชรถตรงถนนด้าน 
ทิศเหนือประตูราชวัตรของพระเมรุมาศ แล้วอัญเชิญ 
พระบรมโกศลงจากพระมหาพชิยัราชรถประดษิฐานบนราชรถ 
ปืนใหญ่เวียนอุตตราวัฏรอบพระเมรุมาศ จากนั้นอัญเชิญ 
พระบรมโกศขึ้นสู่พระเมรุมาศเปลื้องพระโกศทองใหญ่  
แล้วอัญเชิญพระลองทรงพระบรมศพประดิษฐาน  
ณ พระจิตกาธานยอดพระมหาเศวตฉัตร ประกอบพระ
โกศจันทน์
  จากนัน้สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด�าเนนิไป 
ถวายพระเพลิงในช่วงเยน็ วนัรุง่ขึน้อัญเชญิพระโกศพระบรม
อัฐิประดิษฐานบนพระที่น่ังราเชนทรยานและพระบรม
ราชสรีรางคารประดิษฐานบนพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย 
ยาตราด้วยกระบวนพระบรมราชอสิรยิยศจากพระเมรมุาศ
ไปประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง
  คนไทยแต่เดิมยึดถือไตรภูมิตามคติทางพระพุทธ
ศาสนาที่กล่าวถึงจักรวาล ซึ่งมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิทั้งสามที่รายล้อมด้วยสรรพส่ิงนานาตั้งแต่วิมาน
ท้าวจตุโลกบาล เขาสัตตบริภัณฑ์จึงน�าคติดังกล่าวมา
เป็นแนวทางประกอบพิธีถวายพระเพลิง เพ่ือให้ได้ถึง 
ภพแห่งความดีงามอันมีแดนอยู่ที่เขาพระสุเมรุนั้นเอง ด้วย 
เหตุนี้ สิ่งก่อสร้างในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง จึงมี
ส่วนจ�าลองให้คล้ายกบัดนิแดนเขาพระสเุมรุ เช่น การสร้าง 
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พระเมรุมาศในสมัยโบราณนับแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา 
จะมีรูปสัตว์หิมพานต์นานาชนิด บนหลังต้ังสังเค็ด ผ้าไตร 
ถวายพระสงฆ์อยู ่ในขบวนอิสริยยศเชิญพระบรมศพ 
สู่พระเมรุมาศ
  การสร้าง “พระเมรมุาศ” จะมขีนาดและแบบงดงาม
วิจิตรแตกต่างกันตามยุคสมัยและตามความบันดาลใจ 
ของช่างที่มีปรัชญาในการออกแบบว่าเป็นพระเมรุของ
กษัตริย์ นักรบ หรือฝ่ายสตรี ซึ่งจะประกอบขึ้นเป็น 
พระเมรุมาศและปริมณฑลโดยยึดคติโบราณที่สืบทอด 
กันมา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา 
นริศรานุวัดติวงศ์ ทรงสันนิษฐานคติการสร้างพระเมรุมาศ
หรือพระเมรุว่า ได้ชื่อมาจากการปลูกสร้างปราสาทอัน
สูงใหญ่ท่ามกลางปราสาทน้อยที่สร้างขึ้นตามมุมทิศ  
มีโขลนทวาร (โคปุระ) ชักระเบียงเชื่อมถึงกัน ปักราชวัติ 
เป็นช้ัน ๆ  ลกัษณะเหมอืนเขาพระสเุมรตุัง้อยูท่่ามกลางมเีขา 
สตัตบรภิณัฑ์ล้อม จงึเรยีกเลยีนชือ่ว่า “พระเมร”ุ ภายหลงัท�า 
ย่อลง แม้ไม่มีอะไรล้อม เหลือแค่ยอดแหลม ๆ  ก็ยังคงเรียก
เมรุด้วย
  แผนผังพระเมรุมาศเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พระ 
เมรุมาศอยู ่กลาง แวดล้อมด้วยอาคารรายรอบเป็น
ปริมณฑล ประดุจโบสถ์หรือวิหารซึ่งมีระเบียงล้อมรอบ  
คือ ทับเกษตร เป็นที่พัก ซ่างหรือส�าส้าง คือมุมคด 
ของทับเกษตร ทั้ง ๔ มุม เป็นท่ีพระสวดพระอภิธรรม  
ตรงข้ามพระเมรุมาศจะเป็นพระที่นั่งทรงธรรมส�าหรับ  
พระมหากษตัริย์ประทบัในการถวายพระเพลงิ บรเิวณองค์ 
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พระเมรุมาศจะประดับตกแต่งด้วยราชวัติฉัตรธง เสา
ดอกไม้พุ่ม สรรพสัตว์ตกแต่งให้ประดุจเขาพระสุเมรุราช 
ในเรื่องไตรภูมิ กล่าวกันว่าในสมัยโบราณพระเมรุ   
มีขนาดสูงใหญ่โอฬารมาก เช่น พระเมรุมาศของสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราชในสมัยอยุธยา 
  การถวายพระเพลิง หรือ “ออกพระเมรุ” ในสมัย
โบราณจะท�าเป็นงานใหญ่แล้วแต่ก�าหนดตัง้แต่ ๓ วนั ๕ วนั 
๙ วัน ถึง ๑๕ วัน สุดแต่สะดวก ซึ่งในปัจจุบันพระราชพิธี 
จะมีขอบเขต คือ 
  วันแรก   เชิญพระบรมศพออกสู่พระเมรุ
        ด้วยขบวนพระบรมราชอิสริยยศข้ึน 
                          ประดิษฐานบนพระเมรุมาศ
  วันที่สอง  ถวายพระเพลิงพระบรมศพ   
      มีเครื่องประกอบพระราชพิธีและวิธี 
      ปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่
  วันที่สาม  สมโภชพระบรมอัฐิ

  เมื่อถวายพระเพลิงแล้วจะประกอบพระราช 
พิธีสามหาบตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเชิญ 
พระบรมอัฐิ พระอัฐิ ด้วยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ  
พระอสิรยิยศสมโภชภายในพระบรมมหาราชวงั พระบรมอัฐิ  
พระอัฐิจะบรรจุในพระโกศทองค�า แล้วประดิษฐานไว ้
บนพระมหาปราสาท จัดให้มีการบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
ส่วนพระบรมราชสรรีางคาร พระสรีรางคารจะน�าไปประดษิฐาน 
ไว้ยังพุทธสถาน พระอารามหลวงตามราชประเพณี
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หมายกำาหนดการ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร
ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา      ๑๗.๓๐ น.  
      พระราชกุศลออกพระเมรุ
สถานที่    พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
การแต่งกาย   เต็มยศ ไว้ทุกข์ มงกุฎไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา      ๐๗.๐๐ น.  
      เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ
สถานที่    พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
      พลับพลายก วัดพระเชตุพนฯ 
      ถนนสนามไชย ถนนราชด�าเนินใน
      พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง 
      ถนนตัดกลางสนามหลวง
      หน้าพลับพลายก พระเมรุมาศ
การแต่งกาย   เต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจักรี 
      หรือช้างเผือก



74

เวลา     ๑๗.๓๐ น.
      ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สถานที่    พระที่นั่งทรงธรรม  
      พระเมรุมาศ
การแต่งกาย   เต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจักรี
เวลา     ๒๒.๐๐ น.
       ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สถานที่    พระที่นั่งทรงธรรม
      พระเมรุมาศ
การแต่งกาย   ปกติขาว ไว้ทุกข์

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา     ๐๘.๐๐ น.
      พระราชกุศลพระบรมอัฐิ
สถานที่    ตึกถาวรวัตถุ (ตึกแดง)
      พระจิตกาธาน
      พระที่นั่งทรงธรรม
      วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
      (พระศรีรัตนเจดีย์)
      พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท   
การแต่งกาย   เต็มยศ ไว้ทกุข์ สายสะพายจุลจอมเกล้า
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วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา     ๑๗.๓๐ น.
      พระราชกุศลพระบรมอัฐิ
สถานที่    พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
การแต่งกาย   เต็มยศ สายสะพายจักรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา     ๑๐.๓๐ น.
      เลีย้งพระและอญัเชญิพระโกศพระบรมอฐัิ
      ขึ้นประดิษฐานพระวิมาน
สถานที่    พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
      พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
การแต่งกาย   เต็มยศ จุลจอมเกล้า
เวลา     ๑๗.๓๐ น.
      บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
สถานที่    วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
      วัดบวรนิเวศวิหาร
การแต่งกาย   เต็มยศ จุลจอมเกล้า
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การจัดซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
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การจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

  การเชิญพระบรมศพจากพระมหาปราสาทไปสู่
พระเมรุมาศหรือเชิญพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาศมาสู่
พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุหรือ
ลอยพระอังคาร ตามโบราณกาลจะเชิญไปด้วยขบวนพระ
ราชอิสริยยศ ซึ่งเรียกว่า “ริ้วขบวน” ซึ่งในแต่ละริ้วขบวน
มีคนหาม คนฉุดชักจ�านวนมาก พร้อมด้วยเครื่องประกอบ
พระบรมราชอิสริยยศ ได้แก่ เคร่ืองสูง พระกลด บังสูรย์
พัดโบก บังแทรก พุ่มเงิน พุ่มทอง จามร พระอภิรุมชุมสาย 
แวดล้อมตามพระราชฐานันดรศักดิ์แห่งพระบรมศพ หรือ
พระศพนั้น ๆ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องประโคม เช่น สังข์แตร 
ปี่ กลองชนะพร้อมสรรพด้วยโขลนพลโยธาแห่น�าตามแซง
เสด็จ ทั้งคู่แห่ คู่เคียง เป็นจ�านวนมาก ซึ่งจะเข้าขบวนและ
เคลื่อนขบวนไปอย่างมีระเบียบและสง่างาม
  การจัดริว้ขบวนเคร่ืองประกอบพระบรมราชอิสรยิยศ
ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพเป็นสิง่ส�าคญั จงึ
ต้องบรูณะและตกแต่งราชรถ รวมทัง้ราชยาน คานหาม ให้
พร้อมส�าหรับการเชญิพระบรมศพ พระบรมอัฐ ิและพระบรม
ราชสรีรางคาร รวมทั้งซักซ้อมการเคลื่อนขบวนให้งดงาม
ประหนึ่งราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์
  การจดัขบวนพระบรมราชอสิรยิยศงานพระราชพธีิ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ม ี๖ ร้ิวขบวน ก�าลังพล  
จ�านวน ๕,๖๑๓ นาย ดังนี้
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วนัพฤหสับดทีี ่๒๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.
  ริ้วขบวนท่ี ๑  เชิญพระบรมโกศโดยพระยานมาศ
สามล�าคานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระมหา
พิชัยราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เส้นทาง
จากประตูเทวาภิรมย์ - ถนนมหาราช - ถนนท้ายวัง - ถนน
สนามไชย ระยะทาง ๘๑๗ เมตร ใช้เวลา ๓๐ นาที เดินตาม
จังหวะเสียงกลอง โดยการเดินปกติ จัดก�าลังพล จ�านวน 
๙๖๕ นาย
  ริว้ขบวนที ่๒  เชญิพระบรมโกศโดยพระมหาพิชยัราช
รถจากหน้าวดัพระเชตพุนวมิลมังคลารามไปยงัพระเมรมุาศ 
เส้นทางจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม - ถนน
สนามไชย - ถนนราชด�าเนนิใน - ถนนเส้นกลางสนามหลวง 
ระยะทาง ๘๙๐ เมตร ใช้เวลา ๒ ชัว่โมง เดนิแบบเปล่ียนเท้า 
ประกอบเพลงพญาโศก จัดก�าลังพลจ�านวน ๒,๔๐๖ นาย
  ริ้วขบวนที่ ๓ เชิญพระบรมโกศโดยราชรถปืนใหญ่
เวียนรอบพระเมรุมาศ โดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) ๓ รอบ 
แล้วเชญิพระบรมโกศประดษิฐานบนพระเมรุมาศ ระยะทาง 
๒๖๐ เมตร ต่อรอบ ใช้เวลา ๓๐ นาที เดินตามจังหวะเสียง
กลอง โดยการเดินปกติ จัดก�าลังพลจ�านวน ๗๘๑ นาย 

วนัศกุร์ที ่๒๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.
  ร้ิวขบวนที ่๔ เชญิพระบรมอฐัโิดยพระทีน่ัง่ราเชนทรยาน 
และเชญิพระบรมราชสรรีางคารโดยพระทีน่ัง่ราเชนทรยานน้อย 



79

จากพระเมรมุาศเข้าสูพ่ระบรมมหาราชวงั เส้นทางจากถนน
กลางสนามหลวง - ถนนราชด�าเนนิใน - ถนนหน้าพระลาน - เข้า
ประตวูเิศษไชยศรพีระบรมมหาราชวัง ระยะทาง ๑,๐๗๔ เมตร 
ใช้เวลา ๓๐ นาท ีเดนิตามจงัหวะเสยีงกลอง โดยการเดนิปกติ 
จดัก�าลงัพลจ�านวน ๘๓๔ นาย

วนัอาทติย์ที ่๒๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
และเวลา ๑๗.๓๐ น. ตามลำาดับ
  ริว้ขบวนที ่๕ เชญิพระบรมอฐัโิดยพระทีน่ัง่ราเชนทร 
ยานจากพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานที่พระ
วิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เส้นทางจากพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท - พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ระยะทาง 
๖๓ เมตร ใช้เวลา ๑๐ นาที เดินตามจังหวะเสียงกลอง โดย
การเดินปกติ จัดก�าลังพลจ�านวน ๕๕๐ นาย 
  ริว้ขบวนที ่๖ เชญิพระบรมราชสรรีางคารจากพระศรี
รตันเจดย์ี วดัพระศรรีตันศาสดาราม ไปบรรจุ ณ วดัราชบพธิ
สถติมหาสมีาราม และวัดบวรนเิวศวิหาร โดยรถยนต์พระทีน่ัง่ 
เส้นทางจากวดัพระศรรีตันศาสดาราม - ประตวูเิศษไชยศรี  
- ถนนหน้าพระลาน - ถนนสนามไชย - วัดราชบพิธสถิต
มหาสมีาราม และจากวดัราชบพิธสถติมหาสมีาราม - ถนน
อัษฎางค์ - ถนนสนามไชย - ถนนราชด�าเนินกลาง - ถนน
พระสุเมรุ - วัดบวรนิเวศวิหาร จัดขบวนม้าจ�านวน ๗๗ ม้า 
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พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสร้างขึ้นในรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็น 
หมู่พระที่นั่งประธานคู่กับหมู่พระมหามณเฑียรท่ีได้รับ 
การยกย่องว่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยชิ้นเอก 
ของกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นพระท่ีนั่งทรงไทยแท้เพียง 
องค์เดียวในพระบรมมหาราชวัง สร้าง ณ บริเวณเดิมท่ี 
เป็นพระทีน่ัง่อนิทราภเิษกทีถ่กูฟ้าผ่าไฟไหม้เสยีหายทัง้หมด 
ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของพระราชฐานชัน้กลาง  ด้านหน้าสดุ 
ทางตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีพระที่นั่ง 
พิมานรัตยา พระปรัศว์ซ้าย พระปรัศว์ขวา เรือนบริวาร 
หรือเรือนจันทร์ต่อเนื่อง ถัดเข้าไปทางด้านหลังในเขต 
พระราชฐานชั้นในมีมุขเด็จเป็นมุขคดอีกชั้น รวมด้านหน้า
เป็น ๕ ชัน้ แต่ละชัน้มุงด้วยกระเบือ้งเคลอืบสพีืน้เขยีวอมส้ม 
ประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาและนาคเบือนแทนหางหงส์ 
พระบญัชรและพระทวารมซีุม้ยอดมณฑปทกุองค์ ส่วนหน้าบนั 
ทีมุ่ขท้ัง ๔ ทิศ เป็นไม้จ�าหลกัลายลงรักปิดทองรปูพระนารายณ์ 
ทรงสุบรรณบนพื้นกระจกสีน�้าเงินล้อมรอบด้วยลายกนก 
ก้านเทพนม มขุด้านใต้ของพระทีน่ั่งดสิุตมหาปราสาทเชือ่ม 
ต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาด้วยมุขกระสัน ส่วนมุขด้าน 
ทิศตะวันออกมีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์
ปราสาท และมุขด้านทิศตะวันตกมีทางเดินเชื่อมกับศาลา
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เปลื้องเครื่อง มีอัฒจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่งสองข้างมุขเด็จ 
และทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ 
๑ แห่ง ซึง่สร้างเพิม่เตมิในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
  พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นสถานที่ประกอบ
พระราชพิธสี�าคญั ๆ  ต่าง ๆ  มาโดยตลอด เช่น ใช้เป็นทีเ่สดจ็
ออกว่าราชการของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ต่อมาเม่ือพระบรมวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนม์
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้น�าพระศพมาประดษิฐาน
ไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
เช่น สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสดุาวดี  
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ 
เป็นต้น ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชเสดจ็สวรรคตเมือ่พ.ศ. ๒๓๕๓ ได้เชญิพระบรมศพ
มาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้ ภายหลังจึงเป็น
ธรรมเนยีมในการประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษตัรย์ิ
พระองค์ต่อ ๆ มา รวมทั้งพระอัครมเหสี และบางโอกาสก็
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตัง้พระบรมศพ 
พระศพพระบรมวงศ์ชั้นสูงบางพระองค์ด้วย
  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเคยใช้เป็นสถานที่
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว ในรชักาลพระบาทสมเด็จ 
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเคยใช ้
เป็นทีป่ระกอบพระราชพธิพีระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
จลุจอมเกล้าเนือ่งในวนัฉัตรมงคล เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมศพ 
สมเดจ็พระศรสีวรนิทิราบรมราชเทว ี พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า 
สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิใีนรชักาลท่ี ๗  
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี และสมเดจ็พระเจ้า 
พีน่างเธอ  เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา  กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ 
และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 
สริโิสภาพัณณวด ีจงึเป็นธรรมเนยีมประดิษฐานพระบรมศพ 
พระมหากษัตรย์ิ พระมเหสแีละพระศพพระบรมวงศานวุงศ์ 
ชั้นสูงสืบมา 
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วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม เป็นพระอารามหลวงชัน้
เอกชนดิราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้เพือ่เป็นวดัประจ�ารชักาล 
และเป็นที่บรรจุพระอัฐิและพระสรีรางคารของเจ้านายใน 
ราชตระกลู ภายในวัดแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คอืเขตพทุธาวาส 
เขตสังฆาวาส และเขตสุสานหลวง
  พระอุโบสถภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทยแท้ 
ประกอบด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์รูปเทพประนม 
ภายในเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ พระประธานคอืพระพทุธ 
อังคีรส ซ่ึงฐานบัลลังก์บรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
เจ้าอยูห่วั พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระบรม 
ราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิใีนรชักาลท่ี ๗ 
  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามนับเป็นพระอาราม
หลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราช
ประเพณทีีม่กีารสร้างวดัประจ�ารชักาล ทรงพระกรณุาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
หมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาคือ
เสาศิลาจ�าหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร ๘ เสา ตั้งเป็น
สีมาที่ก�าแพง ๘ ทิศ ล้อมรอบอาณาเขตของวัด
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  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามมีสุสานหลวงตั้ง
อยู่นอกเขตก�าแพงมหาสีมาธรรมจักรของวัดด้านติด
กับถนนอัษฎางค์ ริมคลองคูเมืองเดิม พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระอัฐิและพระสรีรางคารของ 
พระบรมราชเทวี พระราชเทว ีเจ้าจอมมารดา พระราชโอรส
และพระราชธิดาในพระองค์ รูปแบบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ  
ทัง้พระเจดย์ี พระปรางค์ วหิารแบบไทย แบบขอม และแบบ
โกธิค โดยตั้งในสวนที่มีพรรณไม้ต่าง ๆ งดงาม

วัดบวรนิเวศวิหาร

  วัดบวรนิเวศวิหารท่ีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพติร เป็นพระอารามหลวงชัน้เอกชนดิราชวรวหิาร 
ฝ่ายธรรมยุต สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ  
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรชักาลที ่๓ ทรงสร้างขึน้
เพือ่ปลงศพเจ้าจอมมารดา (น้อย) ของพระองค์เจ้าดาราวดี  
พระราชชายา ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๗ และ พ.ศ. ๒๓๗๕ 
วัดบวรนิเวศวิหาร อยู่ใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาสที่สมเด็จ 
เจ้าฟ้ากรมขนุอศิรานรุกัษ์ทรงสถาปนาขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๖ 
  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
เจ้าอยูห่วัทรงอาราธนาสมเดจ็พระอนชุาธริาช เจ้าฟ้ามงกุฎฯ 
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มาครองวัดนีข้ณะทรงผนวชอยู่ทีว่ดัสมอราย (วดัราชาธวิาส 
ปัจจุบัน) เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ทรงปรับปรุงวางหลักเกณฑ์ความ 
ประพฤตปิฏบิตัพิระสงฆ์ให้เป็นไปโดยถกูต้องตามพระธรรมวนิยั 
โดยมพีระสงฆ์ประพฤตปิฏบิตัติามอย่างพระองค์เป็นอนัมาก 
ในคราวที่พระองค์เสด็จมาครองวัดก็ได้น�าการประพฤต ิ
ปฏบิตันิัน้มาใช้ในการปกครองพระสงฆ์ ณ วดับวรนเิวศวหิาร 
ด้วย ซึง่ในครัง้เดมิเรียกพระสงฆ์คณะนีว่้า “บวรนเิวศาทิคณะ” 
อนัเป็นชือ่ส�านกัวดับวรนิเวศวิหาร  ต่อมาจงึได้ช่ือว่า “คณะธรรม 
ยตุกินกิาย” ซึง่แปลว่าคณะสงฆ์ผูซ้ึง่ปฏบิตัติามพระธรรมวนิยั 
จึงถือว่าวัดบวรนิเวศวิหารเป็นส�านักเอกเทศแห่งคณะสงฆ ์
ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดแรก
  ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  
ทรงพระราชด�ารว่ิาวดัรังษสุีทธาวาสซึง่อยูต่ดิกบัวัดบวรนเิวศ
วหิารนัน้มสีภาพทรดุโทรมมาก จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้ยุบรวมเข้าเป็นวัดเดียวกับวัดบวรนิเวศวิหาร เรียกว่า  
คณะรงัษ ีและหลงัจากถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว พระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อญัเชญิ 
พระบรมราชสรรีางคารมาบรรจไุว้ ณ ใต้บลัลงัก์พระพทุธชนิสห์ี 
ในพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
  วัดบวรนิเวศวิหาร นับเป็นพระอารามท่ีมีความ 
ส�าคัญทั้งในทางคณะสงฆ์และในทางบ้านเมือง กล่าวคือ  
ในทางคณะสงฆ์ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นจุดก�าเนิดของ 
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คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เพราะเป็นที่เสด็จสถิตของ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวชอยู่ 
และขณะทรงด�ารริเิริม่ปรบัปรงุวัตรปฏบิติัของพระสงฆ์ อัน
เป็นเหตุให้เกิดเป็นพระสงฆ์คณะธรรมยุตขึ้นในเวลาต่อมา
  วัดบวรนิเวศวิหารเป ็นที่สถิตของสมเด็จ 
พระสังฆราช องค์ประมุขของคณะสงฆ์ไทยถึง ๔ พระองค์
คอื สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จ 
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
  วัดบวรนิเวศวิหารเป็นแหล่งก�าเนิดการศึกษาของ
คณะสงฆ์คอื เป็นท่ีก�าเนดิมหามกฏุราชวทิยาลยั สถานศกึษา
ส�าหรบัพระภกิษุสามเณร ซึง่ได้พฒันามาเป็นมหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่ง
แรกของไทยในปัจจุบัน เป็นที่ก�าเนิดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมทีเ่รยีกกนัสัน้ ๆ  ว่า “นกัธรรม” อนัเป็นการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์ไทย
  วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ
รูปส�าคัญคือพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา ซึ่งสร้าง
โดยพระมหาธรรมราชาลิไทย สมัยกรุงสุโขทัย สมัย
เดียวกับพระพุทธชินราช พระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์เคย
ประดิษฐานอยู่ด้วยกัน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด
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พิษณุโลก นอกจากน้ียังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาท 
คูบ่นศิลาแผ่นใหญ่สมัยสโุขทยัและพระไสยา (คอืพระนอน) 
ที่งดงามสมัยสุโขทัยด้วย
  ในทางบ้านเมือง วัดบวรนิเวศวิหารได้เคยเป็นที่
ตั้งกองบัญชาการศึกษาหัวเมืองเม่ือครั้งพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้มีการ
จดัการศึกษาหัวเมอืงทัว่พระราชอาณาจกัรเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โดยทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรสขณะทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ให้ทรงอ�านวยการ
ในการจัดการศกึษาในหัวเมอืง อนัเป็นการวางรากฐานการ 
ประถมศึกษาของไทย
  วัดบวรนเิวศวิหาร เป็นทีป่ระทบัของพระมหากษตัริย์
ที่เสด็จออกทรงผนวชทุกพระองค์ ได้แก่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั และพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ตลอดถงึ
พระบรมวงศ์ช้ันสงูทีท่รงพระผนวชเกอืบทุกพระองค์ต้ังแต่
รัชกาลที่ ๔ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
  วดับวรนเิวศวหิารมพีระพุทธรปูส�าคญั ๒ องค์ทีส่ร้างข้ึน
ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ได้แก่ พระพุทธสยามาภิวัฒนบพิตร  



91

ภูมิพลนริศทสสหัส สทิวัสรัชการี ปัณณาสวรรษศรีอุภัย
มหามงคล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อในลีลาปาง
ห้ามแก่นจันทน์ขนาดเท่าพระองค์ (๑๗๒ เซนติเมตร) เมื่อ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้บนฐานชุกชีเบื้อง
พระหัตถ์ขวาพระพทุธชนิสีห์ภายในพระอโุบสถ และพระพทุธ  
วิโลกนญาณบพิตร สิริกิติธรรมโสตถิมงคล ซึ่งสมเด็จพระ 
นางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ในรัชกาลที ่๙  ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพทุธรปูประจ�าพระชนมวาร (ปางร�าพงึ) 
ขนาดเท่าพระองค์ขึน้ เมือ่วนัที ่๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน
ไว้บนฐานชุกชีเบื้องพระหัตถ์ซ้ายพระพุทธชินสีห์ภาย 
ในพระอุโบสถ
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พระเมรุมาศ
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พระเมรุมาศและสิ่งก่อสร้างภายใน
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

มณฑลพิธี

  หมายถึงบริเวณที่ใช้ประกอบพระราชพิธี พิธี ซึ่งมี
สญัลกัษณ์หรือสิง่ก่อสร้างเป็นเครือ่งหมายแสดงอาณาบรเิวณ
หรือขอบเขตที่แน่ชัด เช่น มณฑลพิธีท้องสนามหลวงใช้ใน
การประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ รวมท้ังพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพและพระราชทานเพลิงพระศพมา
ตัง้แต่ครัง้รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก
มหาราช จึงเรียกว่า “ทุ่งพระเมรุ” โดยองค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมและส่ิงปลกูสร้างภายในมณฑลพธีิพระราชพธิี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพ และพระราชทานเพลิงพระศพ
มีดังนี้ องค์พระเมรุมาศหรือพระเมรุสร้างขึ้นตรงกลางของ
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มณฑลพิธีตามคติการเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาล 
รายล้อมด้วยพระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน พลับพลายก 
หอเปล้ือง ซ่าง ทับเกษตร ทิม คด และประดับด้วยสัตว์
หิมพานต์ กินนร กินรี รอบพระเมรุมาศ ชั้นนอกสุดล้อม
รอบด้วยราชวัติซ่ึงเป็นแนวรั้วก�าหนดขอบเขตมณฑลพิธี 
ประดับตกแต่งด้วยฉัตรและธงเป็นระยะ
  คตคิวามเชือ่เรือ่งโลกและจกัรวาลตามทีก่ล่าวถงึใน 
เตภมูกิถา หรอืไตรภมูพิระร่วง ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลาย 
ในสังคมไทยได้บรรยายไว้ว่า โลกและจักรวาลมีลักษณะ
เป็นวงกลม มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ใต้
เขาพระสุเมรุเป็นเมืองอสูร บนเขาพระสุเมรุเป็นที่ตั้งของ
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีไพชยนต์ปราสาทอยู่กลางเมือง เขา
พระสุเมรุล้อมรอบด้วยทะเล ๗ ชั้น เรียกว่า ทะเลสีทันดร 
สลับด้วยภูเขา ๗ ลูก เรียกว่า สัตตบริภัณฑ์ หรือสัตตภัณฑ์ 
คอื ยคุนธร อสินิธร กรวกิ สทุสัสนะ เนมนิธร วนินัตกะ และ
อัสสกัณณะ ถัดออกมาเป็นมหาสมุทรทั้ง ๔ และทวีปทั้ง ๔ 
กลางทะเลนั้นมีเกาะอยู่ ๒,๐๐๐ เกาะ มนุษย์เราน้ีอาศัย 
อยูใ่นชมพูทวปีอนัเป็นทีต่ัง้ของป่าหิมพานต์ ชัน้นอกสุดเป็น
ก�าแพงจักรวาลล้อมรอบเป็นเขตสุดขอบจักรวาล
  คตคิวามเชือ่เรือ่งโลกและจกัรวาลในเตภมูกิถาดงักล่าว 
ข้างต้นเป็นที่มาในการสร้างพระเมรุมาศอันมีปริมณฑล 
รายล้อมด้วยสิง่ก่อสร้างต่าง ๆ  พระเมรมุาศจึงเป็นการจ�าลอง 
โลกและจกัรวาล มีองค์พระเมรมุาศเป็นเสมอืนเขาพระสเุมรุ
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อันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ส่วนอาคารรายล้อมองค์ 
พระเมรมุาศเปรยีบเสมือนสิง่ต่าง ๆ  ทีอ่ยู่รายล้อมจกัรวาล เช่น 
สัตตบริภัณฑ์ ทวีปทั้ง ๔ ป่าหิมพานต์ และก�าแพงจักรวาล 
อย่างไรกต็าม เป็นเรือ่งยากทีจ่ะระบคุวามหมายอย่างแน่ชดัใน
แบบแผนของพระเมรมุาศทัง้หมด เพราะสิง่ก่อสร้างบางอย่าง 
สร้างขึ้นตามประโยชน์ใช้สอย เช่น ศาลาทรงธรรม เป็น
พระทีน่ัง่โถงส�าหรบัพระมหากษตัรย์ิประทบัเมือ่เสดจ็ฯ ไป
งานถวายพระเพลงิ และอกีประการหนึง่ คอื ในสมยัหลงัลง
มาน้ัน พระเมรมุาศสร้างย่อให้เลก็ลงและเป็นไปโดยประหยดั 
ซึง่เป็นแบบแผนของงานพระเมรใุนสมยัต่อมา อย่างไรกต็าม 
ก็ยังคงไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ
ตามพระราชอิสริยยศของพระบรมศพหรือพระศพ 
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พระเมรุมาศ

พระเมรุมาศ
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พระเมรุมาศ

  พระเมรุมาศเป็นสถาปัตยกรรมชั่วคราวส�าหรับ
ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหา
กษัตริย์หรือพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบรมวงศ์ 
เช่น พระบรมราชนิ ีพระบรมราชชนน ีพระบวรราชเจ้า (วงั
หน้า) เป็นต้น ตามรูปศัพท์ “พระเมรุมาศ” แปลว่า พระ
เมรุที่ประดับตกแต่งด้วยทองหรือวัสดุอื่นท่ีให้สีเรืองอร่าม
ดุจดั่งทอง ส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์เรียก “พระเมรุ” 
และของสามัญชนเรียก “เมรุ”
  นอกจากนี ้ยงัเป็นเครือ่งประกอบพระราชอสิรยิยศ
ส�าหรับการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน 
โดยเป็นโบราณราชประเพณีที่ท�าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัย
อยธุยา การสร้างพระเมรมุาศในพระราชพธีิถวายพระเพลงิ
พระบรมศพ คอื การแสดงความเคารพอย่างสงูสดุทีส่มเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
  โครงสร้างพระเมรมุาศของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร มขีนาดสูง ๕๐.๔๙ เมตร 
ประกอบด้วย อาคารทรงบุษบกจ�านวน ๙ องค์ ตั้งอยู่บน
ฐานชาลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๓ ชั้น มีบันไดทางขึ้นทั้ง ๔ ทิศ 
ทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระท่ีน่ังทรงธรรม ทิศตะวันออก
ติดตั้งลิฟต์ ทิศเหนือติดตั้งสะพานเกรินส�าหรับเชิญพระ 
บรมโกศจากราชรถปืนใหญ่ขึ้นบนพระเมรุมาศ
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  บุษบกองค์ประธานตัง้อยูท่ีจ่ดุกึง่กลางฐานชาลาชัน้ 
บนสดุ เป็นอาคารทรงบษุบกยอดมณฑป  ชัน้เชงิกลอน ๗ ชัน้ 
ท่ียอดบนสุด ประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร ผนังโดย
รอบเปิดโล่ง ตดิตัง้พระวสิตูร และฉากบงัเพลงิเขยีนภาพพระ
นารายณ์อวตารตอนบน และภาพโครงการอันเนือ่งมาจากพระ
ราชด�าริตอนล่าง ฐานบษุบกประธานประดับประตมิากรรมเทพ
ชมุนุมโดยรอบ รองรบัด้วยฐานสงิห์ซ่ึงประดบัประตมิากรรม
ครุฑยุดนาคโดยรอบอีกชั้นหนึ่ง มุมทั้งสี่ของฐานชั้นที่ ๓ นี้ 
เป็นทีต่ัง้ของซ่างทรงบษุบกยอดมณฑปชัน้เชงิกลอน ๕ ชัน้              
ใช้เป็นทีส่�าหรบัพระพิธธีรรม ๔ ส�ารบั นัง่สวดพระอภิธรรม
สลับกันไปตลอดนับตั้งแต่พระบรมศพประดิษฐานบน 
พระจิตกาธาน จนกระทั่งถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จ
  ฐานชาลาชั้นที่ ๑ ซึ่งเป็นชั้นล่างสุด ล้อมด้วยรั้ว
ราชวัติ มีเทวดาเชิญฉัตรและบังแทรก มีองค์มหาเทพ ๕ 
พระองค์ คอื พระพฆิเนศวร พระอนิทร์ พระพรหม พระศวิะ 
และพระนารายณ์ ที่มุมทั้งสี่ของฐาน มีประติมากรรมท้าว 
จตโุลกบาลประทับยนืหันหน้าเข้าสูบ่ษุบกประธาน รายรอบ
พระเมรุมาศช้ันลานอุตราวรรตมีสระอโนดาตทั้งสี่ทิศ ม ี
น�า้ไหลจากสตัว์มงคลประจ�าทศิสูส่ระอโนดาต มเีขาจ�าลอง
ประดับด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่าง ๆ
  ฐานชาลาชั้นที่ ๒ มีหอเปลื้องทรงบุษบกรูปแบบ
เดียวกนัตัง้อยูท่ีมุ่มทัง้สี ่ใช้ส�าหรบัจดัเก็บพระโกศทองใหญ่และ 
พระโกศไม้จันทน์รวมถึงอุปกรณ์ส�าหรับงานพระราชพิธี
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  ส่วนประดับตกแต่งราวบันไดทางข้ึนของฐานไพที
แต่ละขัน้ประดบัเป็นรปูพญานาค ซึง่เป็นแบบเดยีวกบัทาง
ขึ้นอาคารซ่างและหอเปลื้องเครื่อง
  การก่อสร้างพระเมรุมาศรวมถึงอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างประกอบในพระราชพธิจีะอาศยักรรมวธิแีละเทคนคิของ
งานสถาปัตยกรรมแบบล�าลอง (ชัว่คราว) กล่าวคอื เป็นการ
สร้างโดยใช้โครงเหลก็รูปพรรณ ทีส่ามารถประกอบได้ง่ายและ
รวดเรว็ ตัง้แต่หลงัคาของบุษบกซึง่ใช้โครงเหลก็ถัก (Truss) 
ถ่ายน�้าหนักลงสู่เสาเหล็กประกอบ ๔ ชุด รองรับด้วยโครง
เหล็กถักขนาดใหญ่ (Super truss) โครงสร้างทั้งหมดนี้จะ
ตัง้อยูบ่นฐานรากแผ่คอนกรีตหล่อในทีซ่ึ่งรับน�า้หนกับษุบก
แยกกันทั้ง ๙ องค์ ส่วนชาลาและบันไดจะวางบนฐานราก
คอนกรีตส�าเร็จรูป โครงเหล็กทั้งหมดจะกรุด้วยแผ่นวัสดุ
ส�าเร็จรูปและไม้อัด ตกแต่งด้วยผ้าทองย่นฉลุลายสอดแวว
ซึง่เป็นวสัดุชัว่คราว รวมทัง้งานประตมิากรรมทีป่ระดบัโดย
รอบพระเมรมุาศกข็ึน้รปูด้วยการถอดพมิพ์ต้นแบบและหล่อ
เรซินแล้วตกแต่งสีให้เหมือนโลหะ



พระจิตกาธาน



พระเบญจา

  เป็นพระแท่นท�าเป็นฐานซ้อนขึ้นไป ๕ ชั้น บางครั้ง
ท�าเป็น ๒ ชั้น ๓ ชั้น หรือ ๔ ชั้น ขึ้นอยู่กับขนาดที่ตั้ง โดย
ทั่วไปมักท�าขึ้น ๔ ช้ัน เมื่อนับรวมท้ังฐานหรือท่ีต้ังด้วยจึง
เป็น ๕ ชั้น ใช้วางพระบรมโกศ หรือวางเคร่ืองประกอบ 
พระราชอสิรยิยศเจ้านายชัน้สงู และพระสงค์ทรงสมณศกัดิ์ 
หรือส�าหรับประดิษฐานบุษบกพระพุทธรูป

พระจิตกาธาน

  หมายถึง เชงิตะกอน หรอืฐานทีท่�าข้ึนส�าหรบัเผาศพ 
เป็นค�าทีใ่ช้ส�าหรบัพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานวุงศ์ 
ประกอบด้วยแท่นฐานส�าหรับเผาทรงสี่เหลี่ยม ภายในใส่
ดินเสมอปากฐานส�าหรับวางฟืน เรียกว่า เรือนไฟ ส่วนที่
อยู่เหนือเรือนไฟเป็นตารางเผา มีเสาเหล็กรองรับตาราง
เผาและชั้นเรือนยอด ประดับตกแต่งด้วยกระดาษสีและ 
เครื่องสดส�าหรับเป็นเครื่องกันไฟ
  ส�านกัช่างสบิหมู ่กรมศลิปากร ออกแบบยอดพรหม
พกัตร์ประดบัเหนอืพระจติกาธาน ซึง่ประดษิฐานอยูบ่นฐาน
ชาลาชั้นบนสุดภายในบุษบกองค์ประธานพระเมรุมาศ

101



ฉากบังเพลิง



ฉากบังเพลิง

  ฉากบงัเพลงิ หมายถงึ เคร่ืองกัน้ในพระราชพธีิถวาย
พระเพลงิพระบรมศพหรอืพระศพบนพระเมรมุาศหรอืพระ
เมรุมาศ มีลักษณะเป็นฉากพับได้ติดไว้ที่เสาพระเมรุทั้ง ๔ 
ด้าน เม่ือจะใช้งานจงึดึงหรอืคลีฉ่ากท่ีพบัไว้เพือ่บงัจิตกาธาน 
ฉากบังเพลิงนี้ใช้ส�าหรับศพชั้นโกศเท่านั้น
  ฉากบังเพลงิพระเมร ุจะต้องน�าฉากท่ีสร้างข้ึนจัดเข้า
คู่และน�ามาต่อกันด้านละ ๒ คู่เป็น ๑ ฉาก จัดท�าไว้ทั้งด้าน
ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เมื่อนาย
ช่างก�าหนดขนาดให้เหมาะสมแก่พระเมรมุาศ หรอืพระเมรุ
ทีจ่ดัสร้างแต่ละครัง้แล้ว ศลิปินหรอืจิตรกรผูส้ร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมก็จะออกแบบลวดลายที่เคยยึดถือเป็นประเพณี
ต่อ ๆ กันมาว่า ถ้าเป็นพระเมรุธรรมดาหรือศพข้าราชการ
ก็จะเขียนเป็นลายไม้เถา ถ้าเป็นพระเมรุมาศหรือพระเมรุ
พระราชวงศ์จะเขียนฉากลายเทวดา สถาปนิกหรือช่างจะ
ออกแบบลวดลายประดับส่วนบนของฉาก แต่ละฉากเป็น
ลวดลายคล้ายวิมาน
  ส�านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรด�าเนินการออกแบบ
ฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศ รวม ๔ ทิศ ดังนี้
  จิตรกรรมฉากบังเพลิง ด้านทิศเหนือ ประกอบด้วย
  • นารายณ์อวตารปางที ่๒ กรูมาวตาร เป็นเต่าทอง
  • นารายณ์อวตารปางที่ ๑ มัสยาวตาร เป็นปลา 
   กรายทอง
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ฉากบังเพลิง



  • โครงการพระราชด�าริหมวดน�้า ๖ โครงการ 
    ได้แก่  ฝนหลวง ฝายต้นน�้า อ่างเก็บน�้าเขาเต่า  
   เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้า 
   ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และ 
   กังหันน�้าชัยพัฒนา และเทวดาชุมนุม 

จิตรกรรมฉากบังเพลิง ด้านทิศใต้ ประกอบด้วย
  • นารายณ์อวตารปางที ่๗ รามาวตาร เป็นพระราม 
   ในรามเกียรติ์
  • นารายณ์อวตารปางที่ ๖ ปรศุรามาวตาร เป็น 
   พราหมณ์ชื่อปรศุราม (รามผู้ถือขวาน)
  • โครงการพระราชด�ารหิมวดไฟ ๖ โครงการ ได้แก่  
   สบูด่�า ซ่ึงปลกูเพือ่สกดัน�า้มนัสามารถใช้แทนน�า้มนั 
   ดีเซล โรงงานผลิตไบโอดีเซล ศูนย์ศึกษาการ 
   พฒันาพกิลุทอง เชือ้เพลงิอดัแท่ง แกลบอดัแท่ง 
   โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ก๊าซชวีภาพ 
   โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พลังงาน 
   เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า 
   ส�าหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม  
   ศนูย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ และกงัหนัน�า้ 
   ผลิตไฟฟ้าที่ประตูน�้าคลองลัดโพธิ์ และเทวดา 
   ชุมนุม 
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จิตรกรรมฉากบังเพลิง ด้านทิศตะวันออก ประกอบด้วย
  • นารายณ์อวตารปางที่ ๔ นรสิงหาวตารเป็น 
   นรสิงห์ครึ่งคน
  • นารายณ์อวตารปางท่ี ๓ วราหาวตาร เป็น 
   หมูป่าเอกเขี้ยวเพชร
  • โครงการพระราชด�าริหมวดดิน ๖ โครงการ  
   ได้แก่ ดินกรวด ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
   ห้วยฮ่องไคร้ ดินเค็ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว 
   คุ้งกระเบน ดินทราย ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
   เขาหินซ้อน และโครงการหุบกะพง-ดอน 
   ห้วยขุน ดินดานลูกรัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
   ห้วยทราย ดินพรุ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
   พิกุลทอง และดินเปรี้ยว ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
   พิกุลทอง และเทวดาชุมนุม 

จิตรกรรมฉากบังเพลิง ด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วย
  • นารายณ์อวตารปางที ่๑๐ กลัยาวตาร เป็นบรุษุ 
   ขี่ม้าขาว
  • นารายณ์อวตารปางที่ ๘ กฤษณาวตาร เป็น 
   พระกฤษณะ
  • โครงการพระราชด�าริหมวดลม ๖ โครงการ  
   ได้แก่ กังหันลม โครงการชั่งหัวมันตาม 
   พระราชด�าริ บ้านหนองคอไก่ จังหวัดเพชรบุรี 
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เพ่ือการผันน�้าจากท่ีต�่าชักน�้าขึ้นที่สูง กังหันลม โครงการ
สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริดอยม่อนล้าน 
จังหวัดเชียงใหม่ กังหันลม โครงการส่วนพระองค์สวน
จติรลดา ศนูย์ช่วยเหลือผูป้ระสบวาตภัยแหลมตะพุก จงัหวดั
นครศรีธรรมราช และมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ ปอดของ
กรงุเทพฯ พระราชด�าริพ้ืนทีบ่างกะเจ้า อ�าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ และเทวดาชุมนุม 
  ส่วนด้านหลังของฉากบังเพลิงเขียนภาพอักษร 
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ทิพย์ 
และดอกดาวเรืองสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจ�าวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร
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พระเมรุมาศ  ซ่าง หรือ สำาส้าง  และหอเปลื้อง
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ซ่าง หรือ ส�าส้าง

  ซ่าง ส้าง สามซ่าง หรือ ส�าส้างเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
รูปทรงบุษบก สร้างขึ้นตามมุมทั้ง ๔ ของพระเมรุมาศ  
พระเมรใุช้เป็นทีส่�าหรบัพระพธิธีรรมสวดพระอภธิรรมตลอด
งานพระเมรุ นับตั้งแต่พระบรมศพ พระศพประดิษฐานบน 
พระจิตกาธาน จนกว่าจะถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระราชทานเพลิงพระศพแล้วเสร็จ โดยมีพระพิธีธรรม  
๔ ส�ารับ นั่งอยู่ประจ�าซ่างและจะผลัดกันสวดทีละซ่าง
เวียนกันไป

หอเปลื้อง

  หอเปลือ้งทรงบษุบก ๔ องค์ ตัง้อยูร่อบนอกสดุขอบ
พระเมรมุาศ ใช้เป็นทีเ่กบ็พระโกศทองใหญ่ พระโกศจันทน์ 
และเคร่ืองอปุกรณ์ส�าหรบัพระราชพิธี เช่น ฟืน ดอกไม้จนัทน์ 
ขันน�้า ซึ่งจะต้องตั้งน�้าส�าหรับเลี้ยงเพลิงเมื่อเวลาถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพ พระราชทานเพลิงพระศพบน 
พระจิตกาธานและเป็นหลังที่เก็บเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดในช่วง
การถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
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ชาลา

  ส่วนของพืน้ดนิทีย่กระดบัและปพ้ืูนผวิเรียบด้วยวสัดุ
ปูพื้น ชาลามักท�าเป็นบริเวณกว้างและเชื่อมต่อกับอาคาร 
หรืออยู่ระหว่างหมู่อาคาร บางครั้งเรียกว่า “ชาน”

พระที่นั่งทรงธรรม

  อาคารอยู่ทางทิศตะวันตกของพระเมรุมาศส�าหรับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ประทับ
ทรงธรรมในพระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ
พระบรมศพ พระศพ และเป็นที่ส�าหรับคณะองคมนตรี 
คณะรัฐมนตรี ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน 
สมาชกิรฐัสภา ตลอดจนคณะทตูานทุตู ผูแ้ทนศาสนาต่างๆ 
ในประเทศไทย และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท
  พระที่นั่งองค์นี้มีขนาดโดยประมาณ กว้าง ๔๔.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร สูง ๒๒ เมตร มีลักษณะเป็นอาคาร
โถง หลังคาจัตุรมุข ยกพื้นสูง หลังคาจั่วมีกันสาดปีกนก
ด้านหน้าและด้านข้างต่อเป็นหลงัปะร�าเพือ่เพิม่พืน้ทีใ่นการ
ใช้สอย มุขด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกหรือมุขหน้า
และหลัง เป็นมุขประเจิด
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  ผนังภายในแต่ละด้านของพระที่น่ังทรงธรรมเป็น
ภาพจติรกรรมโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริกล่าวคอื
  ด้านทิศเหนือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริ ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้แก่ โครงการเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน การอนุรักษ์ดิน 
(การปลูกหญ้าแฝก การแกล้งดิน การปลูกพืชหมุนเวียน 
และพชืตระกูลถ่ัว) มูลนธิโิครงการหลวง (สถานเีกษตรหลวง 
การปลูกป่าอนุรักษ์ป่าต้นน�้าล�าธาร การส่งเสริมการผลิต 
ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง พืชเมืองหนาว) โครงการพัฒนา
ลุ่มน�้าล�าพะยังตอนบน อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ด้านทศิใต้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
ในพ้ืนที่ภาคใต้และพื้นท่ีภาคกลาง ได้แก่ โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และ
สงขลา โครงการฝนหลวง (ปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่า
พรุโต๊ะแดง) โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อ�าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการตามพระราช
ประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
  ผนังกึ่งกลางพระท่ีนั่งทรงธรรมเป็นโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา และพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โรงสีข้าว ผลิตภัณฑ์จากโคนมสวนจิตรลดา การ
บริหารจัดการน�้าท่วม มูลนิธิพระดาบส
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ศาลาลูกขุน

ทับเกษตร
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ศาลาลูกขุน

  เป็นส่ิงปลูกสร้างที่ต้ังอยู่รอบพระเมรุมาศหรือ 
พระเมรุ ลักษณะเป็นอาคารโถงทรงไทยชั้นเดียวตั้งอยู่  
๔ ทิศ ใช้ส�าหรับเป็นที่เฝ้าฯ ของบรรดาข้าราชการ ซึ่งใน
มณฑลพิธีมี ๖ หลัง และนอกมณฑลพิธีอีก ๕ หลัง

คด

  สร้างขึ้นเพื่อแสดงขอบเขตมณฑลพิธี มักสร้างเป็น
ระเบียงล้อมรอบพระเมรุมาศ พระเมรุ ใช้เป็นท่ีนั่งของ 
เจ้าหน้าที่ผู้มาร่วมงาน

ทับเกษตร

  เป็นอาคารโถงทรงไทย จ�านวน ๘ หลงัมเีครือ่งยอด
ทรงมณฑป ๓ ชัน้ ตัง้อยู ่๔ มมุของพืน้ทีแ่สดงแนวอาณาเขต
มณฑลพิธี โดยสร้างติดแนวรั้วราชวัติเสมือนเป็นระเบียง
ล้อมรอบพระเมรมุาศหรอืพระเมร ุประดบัตกแต่งลวดลาย
ไทย ใช้เป็นที่น่ังพักส�าหรับข้าราชการท่ีมาเฝ้ารับเสด็จ 
และร่วมพระราชพิธี ส่วนกลางทับเกษตรเป็นอาคารยอด
มณฑป ชัน้เชงิกลอนประดบัด้วยซุม้บนัแถลงและนาคปักที่
มมุทัง้สี ่บนหลงัคาอาคารส่วนทีเ่ป็นปีกทัง้สองด้านประดบั
ฉัตรผ้าทองแผ่ลวด
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ทิม
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ทิม

  เป็นที่พักส�าหรับพระสงฆ์ แพทย์หลวงและ
เจ ้าพนักงานและเป็นที่ประโคมปี่พาทย์ประกอบพิธี  
สร้างติดแนวรั้วราชวัติ ลกัษณะเป็นอาคารชัน้เดียว หลังคา
ทรงจัว่ภควมั ซึง่เป็นแบบลายมาตรฐานในอาคารประกอบ
พระเมรุ

พลับพลายก

  เป็นโถงใช้ส�าหรบัพระมหากษตัรย์ิและพระบรมวงศ์ 
ทรงรอรับส่งพระบรมศพ พระศพ ขึ้นราชรถ ในอดีตมีการ
สร้างพลบัพลายกหน้าวัดพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม ตัง้อยู่
มุมก�าแพงวัดเยื้องกรมการรักษาดินแดน และพลับพลายก 
สนามหลวง ด้านหน้าทางเข้ามณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  พลับพลายกสนามหลวงเป็นอาคารโถงส�าหรับ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และพระบรมวงศ ์
ประทับขณะประกอบพิธีอัญเชิญพระโกศลงจากราชรถ 
เข้าสู่มณฑลพิธี ผังอาคารตรีมุข มีมุขลดชั้น บัวซ้ายขวา 
เป็นหลังคารูปทรงจั่วแบบเดียวกับทิมและทับเกษตร
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ราชวัติ

สัตว์หิมพานต์
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ราชวัติ

  เป็นแนวร้ัวก�าหนดขอบเขตปริมณฑลของ 
พระเมรุมาศและพระเมรุทั้ง ๔ ด้าน สร้างต่อเนื่อง 
ไปกับทิมและทับเกษตร ตกแต่งด้วยฉัตรและธง  
บางทีเรียกรวมกันว่า “ราชวัติฉัตรธง”

สัตว์หิมพานต์

  เป็นรูปสัตว์ท่ีประดับตกแต่งรายรอบพระเมรุมาศ 
พระเมรุ ตามคติเรื่องโลกและจักรวาลซึ่งมีเขาพระสุเมรุ
เป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยเขาสัตบริภัณฑ์และดาษดื่น
ด้วยสิงสาราสัตว์นานาพันธ์ุ สมัยก่อนจึงจัดท�ารูปสัตว ์
รายรอบพระเมรุมาศและพระเมรุรวมทั้งมีการผูกหุ่นรูป
สัตว์เข้าขวนแห่พระบรมศพและพระศพไปสู่พระเมรุมาศ 
พระเมรุด้วย
  สัตว์ส�าคัญประจ�าทิศที่ส�านักช่างสิบหมู่จัดสร้าง 
ขึ้นเพ่ือติดต้ังบริเวณบันไดทางขึ้นของฐานไพทีแต่ละช้ัน  
ซึ่งจะเรียงตามล�าดับเปรียบดังทางขึ้นเขาพระสุเมรุท่ี 
ล้อมรอบด้วยป่าหิมพานต์จนถึงช้ันระดับสูงที่เป็นที่อยู่
ของครุฑ โดยเริ่มจากสัตว์มงคลสี่ประเภท ได้แก่ ราชสีห์  
ช้าง ม้า และโคอุสุภราช ซึ่งอาศัยอยู่ที่ปากแม่น�้าส�าคัญทั้ง 
สี่สายที่ไหลหล่อเลี้ยงรอบนอกของป่าหิมพานต์ โดยจะ 
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สัตว์หิมพานต์
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ติดต้ังท่ีข้างบันไดทางข้ึนของฐานไพที ช้ันที่หนึ่งทุกทิศ
นอกจากรปูเทวดาอญัเชญิบงัแทรกและพุม่ จ�านวน ๕๖ องค์  
ที่มีประจ�าทุกฐานไพที
  บริเวณพื้นด้านข้างของรูปสัตว์ส�าคัญผ่านมุม 
พระเมรุมาศจะตกแต่งเป็นสระน�้า เขามอ ประดับรูปปั้น
สัตว์ส�าคัญย่อส่วน สะท้อนภาพป่าหิมพานต์
  บันไดซ้าย ทางขึ้นฐานไพทีชั้นที่สองของพระ 
เมรมุาศทุกทศิ ประดบัคชสห์ี และราชสห์ี ซึง่เป็นสตัว์ใหญ่ท่ี
ทรงพลงัอ�านาจอยูเ่หนอืกว่าสตัว์ทัง้ปวงในป่าหมิพานต์เป็น
สญัลกัษณ์ของข้าราชบริพารผูจ้งรักภกัดีต่อพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คชสีห์ 
เป็นตราประจ�าเสนาบดีที่สมุหกลาโหม สัญลักษณ์ผู้พิทักษ์
แผ่นดนิและพระมหากษตัรย์ิ แทนเหล่าทหารและต�ารวจทกุ
เหล่าทัพ ราชสีห์ เป็นตราประจ�าเสนาบดีที่สมุหนายก เป็น
คุณลักษณะที่ข้าราชการพลเรือนพึงมีในการปกครองดูแล
ทุกข์สุขของราษฎรแทนข้าราชการในทุกภาคส่วน
  บริเวณข้างบันไดขวา ซ้าย ทางขึ้นฐานไพทีช้ันท่ี
สามของพระเมรุมาศทุกทิศ ประดับรูปครุฑ ราชพาหนะ
ของพระนารายณ์ ซึ่งมีที่อาศัยบริเวณเชิงเขาพระสุเมรุ 
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เกยลา

  เกย หรือ เกยลา เป็นแท่นฐานยกพืน้สีเ่หลีย่มย่อมมุ 
มีรางเลื่อนส�าหรับเชิญพระโกศพระบรมศพหรือพระโกศ 
ขึน้ประดษิฐานบนพระยานมาศ ตัง้อยูด้่านหน้าประตกู�าแพง
แก้ว ด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใน
พระบรมมหาราชวงั มบีนัไดขึน้ลง ๓ ด้าน คอื ด้านตะวันออก 
เป็นที่เชิญพระบรมโกศ พระโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทขึ้นเกย ด้านเหนือและด้านใต้ส�าหรับเจ้าพนักงาน 
ส่วนด้านตะวันตก เป็นที่เทียบพระยานมาศสามล�าคาน 
เพื่อเชิญพระโกศพระบรมศพ หรือพระโกศขึ้นประดิษฐาน

สิ่งก่อสร้างภายนอก
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
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พลับพลายก

  เป็นโถงใช้ส�าหรบัพระมหากษตัรย์ิและพระบรมวงศา
นุวงศ์ ทรงรอรับส่งพระบรมศพ พระศพ ขึ้นราชรถ ในอดีต
มีการสร้างพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ตัง้อยูม่มุก�าแพงวดั เยือ้งกรมการรกัษาดนิแดน พลบัพลายก 
หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพลับพลายก 
สนามหลวง ด้านหน้าทางเข้ามณฑลพิธีท้องสนามหลวง
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  นอกจากอาคารสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล
ของพระเมรมุาศแล้ว ยงัมเีครือ่งประกอบพระราชอิสรยิยศ
ตามโบราณราชประเพณีเป็นสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ อาทิ 
เคร่ืองประกอบในการตั้งพระบรมศพ เพ่ือการบ�าเพ็ญ 
พระราชกุศล เครื่องประกอบในการถวายพระเพลิง เครื่อง
สูง เครื่องราชูปโภค เครื่องประโคม เครื่องประดับตกแต่ง
พระเมรุมาศ
  การประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระทีน่ัง่ดสุติมหา
ปราสาทในพระบรมมหาราชวงันัน้ ประดษิฐานพระบรมโกศ 
เหนือพระแท่นแว่นฟ้าเบญจดล ภายใต้นพปฎลมหา
เศวตฉัตร ๙ ชั้น พระบรมโกศที่ประกอบพระราชอิสริยยศ 
คือ พระโกศทองใหญ่ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหว และ 
ดอกไม้เอว ที่เอวพระบรมโกศเบื้องหน้าติดพระภูษาโยง
ทอดลงมายังพานพระมหากฐินบนเสาบัวกลุ่ม ซ่ึงตั้งอยู่
เบ้ืองหน้า เมื่อมีการสดับปกรณ์พระบรมศพเจ้าพนักงาน
จะคลี่ภูษาโยงนี้ไปถึงอาสนสงฆ์

เครื่องสูงส�าคัญ
ส�าหรับพระบรมราชอิสริยยศ
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  พระบรมโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า 
เบญจดลสลักลายดุนประดับรัตนชาติสีขาว ตกแต่งด้วย 
พุม่แก้ว พุม่ตาดทอง เทยีนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะ
สีทอง มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกช้ันปักสุวรรณฉัตรและ
สุวรรณฉตัรคนัดาล คอืฉตัรทีม่รีปูเป็นมมุฉาก ๒ ทบ พระแท่น
แว่นฟ้าทองทีป่ระดษิฐานพระบรมโกศตัง้บนพระแท่นทอง
ทรายอีกทีหน่ึง ต้ังพุ่มตาดทองในคูหาพระแท่นทองทราย 
แวดล้อมด้วยเครื่องอภิรุมชุมสายหักทองขวาง ประกอบ
ด้วยฉัตรชุมสาย ๓ ชั้น ฉัตร ๕ ชั้น ฉัตร ๗ ชั้น และบังแทรก
  ด้านมุขตะวนัตกจดัวางเครือ่งราชอสิรยิยศราชปูโภค 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องอิสริยาภรณ์ ด้านมุม
ขวาวางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ และ
เหรียญรางวัลที่ทอดถวาย ด้านใต้ประดิษฐานพระบรม
ฉายาลักษณ์ เบือ้งหน้าพระบรมโกศเป็นเครือ่งราชสกัการะ 
กัน้ราชวตัทิางมมุข้างเหนอืและข้างใต้ ถดัมาวางเสาบวักลุม่
ปิดทองประดบักระจกตัง้พุม่ตาดเงนิและตาดทอง ระหว่าง
กลางราชวัติวางพวงมาลาพร้อมเชิญพระพุทธรูปประจ�า 
พระชนมวาร
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นพปฎลมหาเศวตฉัตร
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  ฉัตร 

  เป็นเครื่องสูง มีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็น
ชั้น ๆ โดยชั้นบนมีขนาดเล็กว่าชั้นล่าง มีทั้งประเภทแขวน 
ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้าขบวนแห่ เพื่อเป็นพระเกียรติยศ ได้แก่ 

  ฉตัรแขวนหรอืปัก  แบ่งออกเป็น ๔ ชนดิ คือ เศวตฉตัร 
(นพปฎลมหาเศวตฉัตร สัปตปฎลเศวตฉัตร เบญจปฎล 
เศวตฉัตร และเศวตฉัตร ๓ ชั้น) ฉัตรผ้าขาวลายทอง  
ฉตัรตาด (ฉตัรผ้าตาดสขีาว ๕ ชัน้ ฉตัรผ้าตาดสเีหลอืง ๕ ชัน้) 
ฉัตรโหมด (ฉัตรผ้าโหมดสีขาว ๕ ชั้น ฉัตรผ้าโหมดสีเหลือง 
๕ ชั้น ฉัตรผ้าโหมด สีทอง ๕ ชั้น ฉัตรผ้าโหมดสีเงิน ๕ ชั้น 
ฉัตรผ้าโหมดสีทอง ๓ ชั้น) 

  ฉัตรทีใ่ช้ประดบับนยอดพระโกศทีบ่รรจพุระบรมอฐัิ 
พระอฐั ิแบ่งเป็น ๔ ชนิด คอื ฉัตรปรุทองค�ากรุผ้าขาว ๙ ชัน้ 
ฉัตรทองค�าลงยา ๗ ชั้น ฉัตรทองค�าลายโปร่ง ๗ ชั้น  
ไม่บุผ้าขาวส�าหรับพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้า  
ฉัตรทองค�าลายโปร่ง ๗ ชั้น ไม่บุผ้าขาวส�าหรับพระอัฐ ิ
พระรัชทายาทหรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอที่ได้รับการ 
สถาปนาพระเกียรติยศข้ึนเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช 
เทียบเท่าสมเด็จพระรัชทายาท
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  ฉตัรปักพระเบญจา หมายถงึฉตัรทองทรงกระบอก
ลายสลักโปร่ง ๕ ช้ัน หนึ่งส�ารับมี ๘ องค์ ตั้งแต่งมุม 
พระเบญจาทั้ง ๔ มุม

  ฉัตรส�าหรับต้ังในพิธี หรือเชิญเข้าขบวนแห่เป็น
เกียรติยศ แบ่งเป็น ๖ ชนิด คือ พระมหาเศวตฉัตรกรร
ภริมย์ (ม ี๓ องค์ คอื พระเสนาธปัิตย์ พระฉตัรชยั พระเกาว
พ่าห์) พระอภิรมุชมุสาย (พระอภิรุมชุมสายปักหกัทองขวาง  
พระอภิรุมชุมสายทองแผ่ลวด) ฉัตรเครื่องสูงวังหน้า ฉัตร
เบญจา ฉัตรราชวัติ 

นพปฎลมหาเศวตฉัตร

  ส�าหรบัพระมหากษตัรย์ิทีท่รงรบัพระบรมราชาภเิษก
ตามโบราณราชประเพณแีล้ว ลกัษณะเป็นฉัตรผ้าขาว ๙ ชัน้ 
แต่ละชั้นมีระบายขลิบทองแผ่ลวดซ้อน ๓ ชั้น ฉัตรชั้นล่าง
สุดห้อยอุบะจ�าปาทอง เศวตฉัตรแบบนี้ใช้แขวนหรือปักใน
สถานที่และโอกาสต่าง ๆ คือ
  • ใช้ป ักเหนือราชบัลลังก์ในท้องพระโรง 
ในพระที่นั่ง พระมหาปราสาทในพระมหามณเฑียร
  • ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใช้ปักเหนือพระที่นั่ง
ภัทรบิฐเมื่อครั้งทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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  • ใช้แขวนเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์ภายใน
พระมหามณเฑียร
  • ใช้แขวนเหนือพระโกศทรงพระบรมศพ ณ  
ที่ประดิษฐานพระบรมศพ 
  • ใช้ปักยอดพระเมรุมาศ
  • ใช้ปักบนพระยานมาศสามล�าคาน หรือพระ
ยานมาศสามล�าคานในการเชิญพระบรมศพโดยขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ
  • ใช้ปักเหนือเกรินขณะเชิญพระโกศพระบรม
ศพขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถ และเชิญข้ึนประดิษฐานบน 
พระเมรุมาศ
  • ใช้แขวนเหนือพระจิตกาธานเม่ือสุมเพลิงและ
เก็บพระบรมอัฐิ
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พระโกศจันทน์
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พระโกศ
พระโกศจันทน์

  พระโกศเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ใช้ส�าหรับทรง
พระบรมศพและพระศพก่อนทีจ่ะถวายพระเพลงิ พระโกศมี 
๒ ชั้น ชั้นนอกเรียกว่า “พระโกศ” ตกแต่งสวยงามท�าด้วย
ไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจก มีรูปทรงเป็นทรง
กรวยยอดแหลม ส่วนชั้นในเรียกว่า “พระลอง”
  พระโกศจนัทน์สร้างจากไม้จนัทน์เพือ่ใช้ในการถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระศพ เพื่อเชิญพระโกศพระบรม
ศพ พระศพ ส่วนนอกเปลื้องออกเหลือแต่พระลองใน  
เจ้าพนักงานจะน�าพระโกศจันทน์เข้าประกอบพระลองซึ่ง
ประดษิฐานบนตระแกรงเหลก็ช่วงรดัเอวของพระจติกาธาน
เพื่อถวายพระเพลิง
  พระโกศจันทน์มีโครงภายในเป็นเหล็กไร้สนิมและ
กรุด้วยลวดตาข่าย ใช้ไม้จันทน์ฉลุตกแต่งลวดลายขนาด
ใหญ่น้อยให้ได้สัดส่วนที่งดงาม ขัดแต่งผิวลับคมและเสี้ยน
ให้เรียบ น�าลายแต่ละชั้นมาจัดดอกตามชุด โดยแยกสีเนื้อ
ไม้อ่อนแก่ประกอบกันเพื่อให้เกิดมิติที่สวยงาม 
  พระโกศจนัทน์มลีกัษณะพเิศษแตกต่างจากพระโกศ
องค์อื่น ๆ ทั้งหมด คือ องค์พระโกศเป็นทรงแปดเหลี่ยม
ฐานเตี้ย ฝาพระโกศเตี้ยแจ้ คล้ายพระโกศลองในซ่ึงเป็น
ทรงกระบอก ฐานพระโกศเป็นบัวคว�่าติดเป็นชิ้นเดียวกับ
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องค์พระโกศและหีบพระบรมศพ ฝาพระโกศมักเป็นทรง
บัวถลา ทรงเกี้ยว หรือทรงมงกุฎ มีลวดลาย เช่น ลาย
บวัถลา ลายดอกจอก ลายดอกไม้ทศิ พระโกศจนัทน์มทีีม่า
จากฟืนไม้จันทน์ เม่ือจะถวายพระเพลิงหรือพระราชทาน
เพลิง พนักงานเจ้าหน้าที่จะเปล้ืองพระโกศทองออกเหลือ
แต่พระโกศลองในซึ่งเป็นโกศกลม ฝาปริกแลดูไม่งดงาม 
จึงได้มีการคิดประดิษฐ์ฟืนไม้จันทน์ขึ้นให้เป็นรูปล้อทรง
ของพระโกศลองใน แต่ประดิษฐ์ลวดลายคล้ายพระโกศ
ทองท่ีเปล้ืองออก ใช้ลวดลายขนาดต่าง ๆ ผูกเชื่อมต่อกัน
เข้าเป็นโครงแล้วน�าแผงลวดตาข่ายผูกกรุตามรูปทรงของ
หุ่นพระโกศ จากนั้นจึงน�าลวดลายท่ีเรียกว่าลายซ้อนไม้
เข้าผูกประดับจนทั่วองค์พระโกศเป็นลายโปร่งทะลุ มอง
เห็นพระโกศลองในเป็นสีทองราง ๆ เกิดความงดงาม เหตุ
ที่มีการสร้างพระโกศไม้จันทน์ให้มีลักษณะดังกล่าวก็เนื่อง
มากจากเหตุผลสองประการ คือ 
  ประการทีห่นึง่ พระโกศจนัทน์มท่ีีมาจากฟืนไม้จนัทน์  
ซึ่งมีหน้าที่เป็นฟืนหรือเช้ือเพลิงส�าหรับพระบรมศพหรือ
พระศพ จงึไม่มกีารแกะสลกัเพยีงแต่โกรกฉลแุผ่นไม้บาง ๆ  
เป็นชิ้นลายขนาดต่าง ๆ แล้วน�ามาซ้อนให้เป็นชั้นเชิงและ
รูปทรงตามต้องการ แลเห็นสีทองของพระโกศลองในทะลุ
ช่องไฟลายฉลุออกมางดงาม 
  ประการท่ีสอง พระโกศจันทน์เป็นพระโกศโครง
ตาข่าย ประดับลายแบบฉลุโปร่งเป็นชั้น ๆ   ท�าให้มนี�้าหนัก
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เบา สะดวกแก่การประกอบครอบองค์พระโกศลองใน เมื่อ
ถวายพระเพลิงจะลุกไหม้ได้สะดวก นับเป็นภูมิปัญญาของ
ช่างไทยในอดีต
  เหตุทีใ่ช้ไม้จนัทน์เป็นฟืน หรือเชือ้เพลงิในการถวาย
พระเพลงิพระบรมศพหรอืพระราชทานเพลิงพระศพพระมหา
กษัตรย์ิและพระบรมราชวงศ์ผู้ใหญ่ เนือ่งจากประเพณขีอง
ชนชาติแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกหลายภูมิภาค
นยิมว่า ไม้จนัทน์เป็นไม้ศักดิส์ทิธิมี์คุณลกัษณะพิเศษ เช่น มี
กลิน่หอม เพราะน�า้มนัในเนือ้ไม้ แก่น และเนือ้ไม้มสีเีหลอืง
สวยงามคล้ายทองค�า เป็นของมค่ีา หายาก จงึใช้เป็นฟืนหรือ
เชื้อเพลิงเผาศพผู้ที่เคารพรักอย่างสูงสุด เป็นการให้เกียรติ 
และเป็นการสักการะอย่างสูง เช่น ในคราวถวายพระเพลิง              
พระบรมศพพระพุทธสรีระ ณ เมืองกุสินารา กล่าวว่าใช้ไม้
จันทน์หอมล้วน ซึ่งถือเป็นประเพณีสืบมาจนปัจจุบัน
  การสร้างหุน่โครงพระโกศจนัทน์ใช้เหลก็เส้นลกัษณะ
ต่าง ๆ  ตัด ต่อ เชื่อม ผูก ให้ได้รูปทรงของโครงหุ่นตามแบบ
ทีก่�าหนด แล้วน�าเส้นลวดตาข่ายขนาดเลก็ ตาค่อนข้างถ่ีกรุ
ให้ทั่วและขึงให้ตึง เพื่อให้ได้รูปทรงของโครงหุ่นท่ีงดงาม 
จากนัน้จงึน�าไม้จนัทน์ฉลลุวดลายต่าง ๆ  เป็นชิน้ ๆ  ประดบั
ประกอบโดยรอบ ลวดลายที่ใช้ประกอบฐานรองพระโกศ
จันทน์และพระโกศจนัทน์มมีากกว่า ๕๐ ลาย ได้แก่ ลายหน้า
กระดาน ลายกุดั่นดอกจอก กระจังฝา กระจังคว�่า กระจัง
จวน ลายดอกไม้ไหว ช่อไม้ไหวบวัถลา ขอบคิว้บวัถลา อบุะ 
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บวัปากฐาน เป็นต้น จ�านวนชิน้ไม้ฉลุมมีากกว่าหมืน่ชิน้ เมือ่
ประกอบกันเข้าเป็นลายเสรจ็สมบรูณ์แล้วจะงดงามตามราช
ประเพณีและสมพระเกียรติยศอย่างยิ่ง

พระโกศทองใหญ่

  พระโกศและพระลอง คอื ภาชนะเครือ่งสูงทรงกรวย 
ยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพ เรียกว่า พระบรมโกศ พระ
โกศ โกศ พระลอง และลอง มีสองชั้น ในสมัยอยุธยาเรียก
ชั้นนอกว่า “ลอง” สมัยรัตนโกสินทร์ ถึงรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกชั้นนอกว่า “โกศ” และ
กลบัมาเรยีกว่า “ลอง”  อีกชัน้หนึง่ ภาชนะทีบ่รรจพุระบรม
ศพ พระศพ ศพ ชั้นนอกน้ีท�าด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทอง 
ประดับกระจกและอัญมณี ส่วนชั้นใน เรียกสลับไปมากับ
ชั้นนอกดังกล่าวข้างต้น ท�าด้วยเหล็ก ทองแดง หรือเงินปิด
ทอง อย่างไรก็ดีในบางครั้งเรียกรวมกันท้ังชั้นนอกและชั้น
ใน ว่า “โกศ” ซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามล�าดับ
ของพระอสิรยิยศ เช่น พระโกศทองใหญ่ พระโกศทองน้อย 
พระโกศไม้สิบสอง โกศแปดเหลี่ยม เป็นต้น ปัจจุบันเรียก
ชั้นนอกว่า พระโกศ ชั้นในเรียกว่า พระลอง พระลองใน
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โปรดให้สร้างพระโกศทองใหญ่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๕๑ 
ส�าหรับทรงพระบรมศพของพระองค์ เมื่อสร้างเสร็จโปรด
เชิญให้เข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาล
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ทกัษณิ เมือ่สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรสีนุทร
เทพสิน้พระชนม์ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก
มหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระ
โกศทองใหญ่ออกพระเมรุ จงึโปรดให้เชญิพระโกศทองใหญ่
ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวง                
ศรสีนุทรเทพ เป็นครัง้แรก เลยเป็นประเพณใีนรชักาลต่อ ๆ  
มา ทีพ่ระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านาย
พระองค์อื่นเป็นพิเศษ นอกจากพระบรมศพของพระมหา
กษตัรย์ิได้ พระโกศทองใหญ่องค์นีเ้รยีกว่า พระโกศทองใหญ่
รชักาลที ่๑ ด้วยในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างพระโกศทองใหญ่ขึ้นอีกองค์หนึ่ง  
ที่ต่อมาเรียกว่า พระโกศทองใหญ่รัชกาลท่ี ๕ และใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพติร โปรดให้สร้างพระโกศทองใหญ่อกีองค์หนึง่ 
เรียกว่า พระโกศทองใหญ่รัชกาลที่ ๙

พระโกศพระบรมอัฐิ

  พระโกศพระบรมอัฐิ คือ พระโกศส�าหรับบรรจุ
พระบรมอฐิัของพระเจ้าแผ่นดนิ สมเดจ็พระราชนิหีรอืพระ
ประยูรวงศ์มาแต่อดีตมักสร้างด้วยโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน 
หรือโลหะอื่นแล้วกะไหล่ด้วยทองประดับอัญมณีหรือรัตน
ชาตเิพือ่ให้สวยงามสมพระเกยีรต ิมลีกัษณะรปูทรงกระบอก 
ประกอบด้วยส่วนฐาน ส่วนตัวพระโกศที่เป็นทรงกระบอก
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ปากผายและฝาส�าหรับปิดส่วนบน รปูทรงโดยรวมอาจเป็น
แปดเหลี่ยมหรือทรงกลมแล้วแต่ความเหมาะสม ถ้าเป็น
ระดับสูงมักมียอดทรงมงกุฎ ประดับด้วยพุ่ม หรือฉัตรตาม
ฐานันดรศักดิ์ ประดับตกแต่งให้งดงามสมพระเกียรติด้วย
ดอกไม้เอวที่ส่วนฐาน ดอกไม้เพชร หรือดอกไม้ไหวที่ส่วน
ฝาและเฟ่ืองพูร่ะย้าทีป่ากฝาพระโกศ ภายในบรรจพุระโกศ
ศิลาซึ่งท�าด้วยศิลาสีขาวเป็นทรงกระบอกมีฝาเช่นเดียวกัน 
เพื่อใช้บรรจุพระบรมอัฐิ โดยพระโกศศิลาจะอยู่ชั้นในรอง
จากพระโกศทองด้านนอก
  ตามประเพณีหลังจากเสร็จสิ้นงานถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระราชทานพระเพลงิพระศพ หรอืเผาศพแล้ว 
จะมกีารเกบ็พระบรมอฐั ิพระอฐั ิหรอือฐั ิและพระบรมราช
สรีรางคาร พระสรีรางคาร หรือเถ้ากระดูก น�าไปบ�าเพ็ญ
กุศลอีกคร้ังหนึ่งก่อนจะน�าไปเก็บรักษาบูชา ณ สถานที่
อันสมควร เพื่อแสดงความเคารพ ความอาลัยและความ
กตัญญู ส�าหรับพระบรมอัฐิ พระอัฐิ หรืออัฐิ และพระบรม
ราชสรีรางคาร พระสรีรางคาร หรือเถ้ากระดูกส่วนที่เหลือ
มักน�าไปลอยในแม่น�้า ตามคติความเชื่อลัทธิฝ่ายพราหมณ์
ซึ่งเชื่อว่าเป็นการล้างบาปแก่ผู้วายชนม์ และเพื่อให้ได้ไปสู่
สรวงสวรรค์
  ในส่วนพระโกศพระบรมอัฐิ พระอัฐิ นั้น  
ขณะท่ีเตรียมงานจะสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ พระอัฐ ิ
ควบคู่ไปตามโบราณราชประเพณี พระโกศพระบรมอัฐ ิ
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พระมหากษตัริย์ และสมเด็จพระอัครมเหสจีะท�าด้วยทองค�า
ลงยาราชาวดี บางส่วนประดับเพชร พลอย เช่น ที่เฟื่อง 
พุ่มยอด และเครื่องประดับอื่น ๆ ส่วนพระโกศพระอัฐิของ
พระบรมวงศ์ชัน้สมเดจ็เจ้าฟ้าลงมาถงึพระองค์เจ้าต่างกรม
ชัน้สมเด็จกรมพระยา ท�าด้วยทองค�าลงยา ทัง้นีใ้นการสร้าง
พระโกศพระบรมอฐั ิพระอฐั ิมกัมีการจ�าลองแบบตามอย่าง
ท่ีเคยสร้างกันสบืมาตามพระราชประเพณโีดยอาจแตกต่าง
กันในส่วนรายละเอียด
  งานสร้างพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
คร้ังน้ี แบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ พระโกศพระบรมอัฐิ
ที่ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระโกศ
พระบรมอัฐิที่จะทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระโกศ
พระบรมอัฐิท่ีจะทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินนีาถ และพระโกศพระบรมอฐัทิีจ่ะทลูเกล้าฯ 
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี
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ช่อไม้จันทน์
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ช่อไม้จันทน์

  ส�านกัช่างสบิหมู ่กรมศลิปากร ได้จดัท�าช่อไม้จนัทน์
ส�าหรับในส่วนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ เพ่ือใช้
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ช่อไม้จันทน์
ทั้งหมดนั้นจัดสร้างโดยสถาบันสิริกิติ์จากไม้จันทน์หอม
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชส่งมอบให้
  ช่อไม้จันทน์จัดท�าทั้งหมด ๗ แบบ ใช้ลายดอกไม้ 
เทศซ้อนไม้ฉลุซ้อนกัน พิเศษตรงที่การแกะสลักท่ีเป็น 
ลวดลายนนูสงูเพือ่เพิม่มติ ิโดยทกุขัน้ตอนด�าเนนิการอย่าง
พิถีพิถัน



ราชรถ ราชยาน



ราชรถ ราชยาน 
ความหมายของราชรถ ราชยาน

 	 ราชรถ	ราชยาน	เป็นหนึง่ในเครือ่งประกอบพระบรมราช
อิสรยิยศ	พระราชอสิรยิยศ	พระอสิรยิยศของพระมหากษตัรย์ิ 
และพระบรมวงศ์	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุศักดิ์ของผู้ใช	้
การใช้ราชรถ	ราชยานในราชส�านักมีมาแต่ครั้งโบราณกาล	
ปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราช
ประเพณีสืบเนื่องต่อมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
	 	 ราชรถ	หมายถึง	พาหนะแห่งองค์พระราชา	ในสมัย
โบราณน่าจะพัฒนามาจากเกวียนขนาดเล็กที่นั่งได้เพียง 
คนเดยีวและเทยีมด้วยม้าหรอืสตัว์อืน่	เช่น	วัว	หรอืลา	หรอื
ล่อ	หรอืแม้แต่คน	ตวัรถท�าด้วยไม้ทีแ่กะสลกัลวดลายอย่าง
สวยงาม	เพ่ือให้มคีวามสง่างามสมกบัทีจ่ะใช้เป็นราชพาหนะ
แห่งองค์พระราชา		อย่างไรก็ตาม	ได้มีการตกแต่งตัวรถ 
เพิ่มความอลังการขึ้น	มีการปิดทองประดับกระจกอัญมณี	
หรอืหุม้ด้วยแผ่นทองดนุลายดอกไม้ประดษิฐ์ในรูปแบบต่าง	ๆ  
แทนการแกะสลักเนื้อไม้โดยตรง
	 	 ราชยาน	เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของ
พาหนะพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์		ส่วนยาน	เป็น
เครื่องประกอบยศของบุคคลชั้นสูงในสังคมสมัยโบราณ	 
แสดงให้เห็นถึงฐานะและอ�านาจอันแตกต่างจากสามัญชน 
ทั่วไป	จุดก�าเนิดของยาน	คานหามต่าง	ๆ	นั้นน่าจะเกิดใน
กลุ่มสังคมที่เจริญก้าวหน้าเป็นวัฒนธรรมเมืองแล้ว	
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	 	 ตามโบราณราชประเพณี	พระมหากษัตริย์ไทย
ทรงทศพิธราชธรรมและมีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวง
ต่อประเทศชาติ	ทรงได้รับการยกย่องเป็นสมมติเทพ	 
หรือเป็นเทวดาจุติลงมาอุบัตบินโลกมนษุย์		ครัน้เมือ่สวรรคต
ก็เท่ากับเป็นการเสด็จกลับสู่สวรรค์	พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ณ	พระเมรมุาศ	ท้องสนามหลวง	 
ใช้ราชรถ	ราชยาน	ประกอบขบวนพระบรมราชอิสริยยศ	 
เชิญพระบรมโกศลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดล	จาก 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางประตูมุขด้านตะวันตก 
ประดิษฐานบนพระเสลี่ยงแว่นฟ้า	แล้วเชิญพระบรมโกศ 
ขึ้นประดิษฐานบนพระยานมาศสามล�าคานท่ีหน้า 
ประตูก�าแพงแก้วด้านตะวันตก	เคลื่อนออกทางประตู 
ศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์เข้าประจ�าขบวนพระ 
บรมราชอิสริยยศบนถนนมหาราช	เคลื่อนไปยังถนน 
สนามไชย	สมเด็จพระราชาคณะนั่งบนราชรถน้อยน�าหน้า 
พระมหาพิชัยราชรถ	ขบวนเคลื่อนสู ่พระเมรุมาศ		 
ณ	ท้องสนามหลวง	จากนั้นเชิญพระบรมโกศลงจาก 
พระมหาพิชัยราชรถด้วยเกรินบันไดนาคประดิษฐานบน 
ราชรถปืนใหญ่เวียนรอบพระเมรุมาศ	๓	รอบ	แล้วจึง 
เชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระเมรุมาศ
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	 	 หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วจึงเชิญ
พระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร	โดยพระที่นั่ง 
ราเชนทรยานจากพระเมรุมาศกลับสู่พระบรมมหาราชวัง
	 	 การจัดริ้วขบวนเครื่องประกอบพระบรมราช 
อิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตรเป็นสิ่งส�าคัญ	จึงต้องบูรณะและตกแต่ง 
ราชรถ	ราชยาน	คานหามให้พร้อมส�าหรับการอัญเชิญ 
พระบรมศพ	พระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร	 
รวมทั้งซักซ้อมการเคลื่อนขบวนให้งดงามประหนึ่งราชรถ
เคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่สวรรค์
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พระมหาพิชัยราชรถ



พระมหาพิชัยราชรถ

  พระมหาพชิยัราชรถมีลกัษณะเป็นราชรถทรงบษุบก	
ท�าด้วยไม้แกะสลัก	ลงรักปิดทองประดับกระจก	สร้างขึ้น
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 
ใช้เพื่อการเชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรม 
มหาชนก	(ทองดี)	ออกพระเมรุ	เมื่อพุทธศักราช	๒๕๓๙ 
ต่อมาใช้เชิญพระบรมโกศพระมหากษัตริย์และพระโกศ
พระบรมวงศ์จนถึงปัจจุบัน
	 	 พระมหาพิชัยราชรถมีขนาดกว้าง	๔.๘๘	เมตร	ยาว	
๑๘	เมตร	สูง	๑๑.๒๐	เมตร	น�้าหนัก	๑๓.๗	ตัน	ใช้จ�านวน 
พลฉุดชัก	๒๑๖	นาย	คือ	ด้านหน้า	๑๗๒	นาย	ด้านหลัง	
๔๔	นาย
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เวชยันตราชรถ

 	 เป็นราชรถอีกองค์หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้
สร้างขึ้นเพื่อเชิญพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากรม 
พระศรีสุดารักษ์	ในงานพระเมรุคู่กับสมเด็จพระพี่นางเธอ	 
เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี	ซึ่งทรงใช้พระมหาพิชัยราชรถ	 
เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๔๒	ภายหลังงานพระเมรุ	พ.ศ.	๒๓๔๒	แล้ว	 
เวชยันตราชรถถูกใช้เป็นราชรถรองในงานพระเมรุพระเจ้า 
อยู่หัวรัชกาลต่อมา	จนถึงงานพระเมรุพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	ต่อมาพระมหาพชิยัราชรถช�ารุด
งานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หัว	และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 
พระอัฐมรามาธิบดินทร	จึงได้ใช้เวชยันตราชรถเป็นรถทรง
พระบรมศพ	โดยออกหมายเรียกพระมหาพิชัยราชรถ	และ
ไม่มรีาชรถรองในริว้ขบวน	แม้ในการพระเมรเุชิญพระบรมศพ 
สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี	พระบรมราชินีในพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ก็ได้ใช้เวชยันตราชรถเป็นรถ
เชญิพระบรมศพเมือ่วนัที	่๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๘	โดยกรม
ศลิปากรได้ซ่อมแซมเสรมิความมัน่คงตกแต่งความสวยงาม
ด้วยการลงรักปิดทองประดับกระจก	และได้ออกหมาย 
เรียกว่า	พระมหาพิชัยราชรถ
	 	 เวชยนัตราชรถมีขนาดกว้าง	๔.๙๐	เมตร	ยาว	๑๗.๕๐	
เมตร	สูง	๑๑.๗๐	เมตร	น�้าหนัก	๑๒.๒๕	ตัน	ใช้จ�านวนพล 
ฉดุชกั	๒๐๖	นาย	คอื	ด้านหน้า	๑๖๐	นาย	ด้านหลัง	๔๖	นาย
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ราชรถน้อย

  ราชรถน้อยทัง้สามองค์มขีนาดเลก็กว่าพระมหาพิชัย
ราชรถและเวชยนัตราชรถ	มลีกัษณะคล้ายราชรถองค์ใหญ่
ทัง้สององค	์คอืมส่ีวนตัวรถทีแ่กะสลักลงรกัปิดทองประดบั
กระจก	คานทีย่ืน่ออกมาเป็นรปูนาคราช	บนราชรถมบีษุบก
ตั้งอยู่เช่นเดียวกัน	เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก	
	 	 ราชรถน้อยองค์หนึ่งใช้เป็นราชรถที่สมเด็จพระ
สังฆราชประทับทรงสวดน�าขบวนพระมหาพิชัยราชรถ	 
ราชรถองค์ท่ีสองเป็นราชรถโยงผ้าจากพระบรมโกศจดัเป็น
ราชรถตาม	จากนั้นเป็นราชรถน้อยอีกองค์หนึ่ง	ใช้เป็นรถ
ส�าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ประทับเพ่ือทรงโปรย
ทานพระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้ากราบพระบรมศพ
ตามทางสู่พระเมรุมาศ
	 	 ต่อจากนั้นตามด้วยราชรถรอง	คือ	เวชยันตราชรถ
และรถประทับอื่น	ๆ	ดังนั้น	จะเห็นได้ว่าราชรถที่ใช่ในการ
พระบรมศพมี	๕	องค์	ซึ่งล้วนสร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี	๑ 
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชแห่งกรงุ
รัตนโกสินทร์	และได้น�าออกใช้งานพระเมรุมาศทุกรัชกาล
จนปัจจุบัน
	 	 ราชรถน้อยทัง้สามองค์มขีนาดและน�า้หนักต่างกนั	คอื	
ขนาดกว้าง	๓.๖๔	เมตร	ยาว	๑๒.๙๕	เมตร	สูง	๖.๓๐	เมตร	
น�้าหนัก	๓.๘๕	ตัน	ใช้จ�านวนพลฉุดชัก	๗๔	นาย	คือ	ด้าน
หน้า	๕๖	นาย	ด้านหลัง	๑๘	นาย		องค์ที่สอง	กว้าง	๓.๖๖	
เมตร	ยาว	๑๒.๙๕	เมตร	สงู	๖.๓๐	เมตร	น�า้หนกั	๓.๖๕	ตนั 
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ใช้จ�านวนพลฉุดชัก	๗๔	นาย	คือด้านหน้า	๕๖	นาย 
ด้านหลัง	๑๘	นาย	องค์ที่สาม	ขนาดกว้าง	๓.๘๖	เมตร	ยาว	
๑๒.๙๕	เมตร	สงู	๖.๘๔	เมตร	น�า้หนัก	๓.๖๕	ตัน	ใช้จ�านวน
พลฉดุชกั	๗๔	นาย	คอื	ด้านหน้า	๕๖	นาย	ด้านหลงั	๑๘	นาย	

ราชรถปืนใหญ่/ราชรถรางปืน

 	 ราชรถปืนใหญ่หรือราชรถรางปืน	เป็นราชรถเชิญ
พระโกศพระบรมศพ	พระศพของพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศ์ทีท่รงรบัราชการทหารเมือ่คร้ังด�ารงพระชนม์
ชีพ	แทนพระยานมาศสามล�าคานตามธรรมเนียมเดิมจาก
พระบรมมหาราชวงั	หรอืวงัของพระบรมวงศ์พระองค์นัน้	ๆ 	 
สู่พระเมรุมาศ	หรือพระเมรุ	และแห่อุตราวัฏ	(เวียนซ้าย)	
รอบพระเมรุมาศ	พระเมรุ	๓	รอบ	ธรรมเนียมใหม่นี้เกิดขึ้น
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั	ในการพระ
ราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพจอมพล	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๙	เป็นครั้งแรก 
และครั้งหลังสุดในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ 
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 
พระอัฐมรามาธิบดินทร	เมื่อพ.ศ.	๒๔๙๓	
	 	 หมายก�าหนดการพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรม
ศพ	เรียกราชรถนี้ว่า	“ราชรถปืนใหญ่รางเกวียน”	ส่วนใน
พระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพเรยีกว่า	“รถปืนใหญ่”	
“เกวียนรางปืน”	รถปืนใหญ่รางเกวียน”	และ	“รางเกวียน
ปืนใหญ่”	
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พระที่นั่งราเชนทรยาน

 	 พระที่นั่งราเชนทรยาน	มีลักษณะเป็นทรงบุษบก	
ย่อมุมไม้สิบสอง	หลังคาซ้อน	๕	ชั้น	สร้างจากไม้แกะสลัก
ลงรักปิดทอง	ประดับกระจก	พนักพิงและกระจังปฏิญาณ
แกะสลกัเป็นภาพเทพนม		ตรงกลางมคีรฑุยดุนาคประดบัที่
ฐาน	๑๔	ตัว	สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 
จุฬาโลกมหาราช		ใช้ส�าหรับพระมหากษัตริย์ทรงในเวลา 
เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนแห่อย่างใหญ่	ที่เรียกว่า 
ขบวนพยุหยาตราสี่สาย	อาทิ	เสด็จพระราชด�าเนินจาก 
พระราชมณเฑียรไปถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตน
ปฏิมากร	ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในงานพระราชพิธี
พระบรมราชาภิเษก	เป็นต้น	เนื่องจากพระราชยานองค์
น้ี	มีขนาดใหญ่และน�้าหนักมาก	จึงไม่นิยมใช้ส�าหรับเสด็จ
พระราชด�าเนินทางไกลไปนอกพระบรมมหาราชวงั	นอกจาก
นีก้ใ็ช้ในการเชิญพระโกศพระบรมอฐัพิระมหากษตัรย์ิ	หรอื
พระโกศพระอัฐิพระบรมวงศ์จากพระเมรุท้องสนามหลวง
เข้าสู่พระบรมหาราชวัง
	 	 พระที่นั่งราเชนทรยานมีขนาดกว้าง	๑.๐๓	เมตร	
ยาว	๕.๔๘	เมตรพร้อมคานหาม	สูง	๔.๒๓	เมตร	ใช้จ�านวน
พลแบกหาม	๕๖	นาย



พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย



พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย

 	 พระท่ีน่ังราเชนทรยานน้อยองค์ใหม่ได้ด�าเนินการ
จดัสร้างขึน้ใหม่	โดยศกึษารปูแบบ	วธิกีารเข้าไม้และรปูทรง
จากพระที่นั่งราเชนทรยานองค์เดิม	ที่ด�าเนินการซ่อมแซม
โดยส�านักช่างสิบหมู่	กรมศิลปากร	เพื่อใช้เชิญพระบรม
ราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย
สร้างด้วยไม้สักแกะสลัก	ลงรัก	ปิดทอง	ประดับกระจก 
ทั้งองค์	มีคานหาม	๔	คาน		ใช้คนหาม	๕๖	คน

พระยานมาศสามล�าคาน

  พระราชยานใช้เพื่อเชิญพระบรมโกศ	สร้างขึ้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	เพ่ือใช้เชิญ
พระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
มหาราชเป็นครั้งแรก	
	 	 พระยานมาศสามล�าคาน	เป็นพระราชยานที่มี
คานหามขนาดใหญ่	ท�าด้วยไม้จ�าหลกัลวดลาย			ลงรกัปิดทอง 
มีพนักโดยรอบ	๓	ด้าน	และมีคานหาม	๓	คาน	ใช้ส�าหรับ
เชิญพระโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมหาราชวังไปประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราช
รถที่จอดเทียบรออยู่ใกล้พลับพลายกบริเวณทิศตะวันออก
ของวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม	เมือ่พระมหาพชิยัราชรถ 
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เชิญพระโกศพระบรมศพไปถึงพระเมรุมาศแล้ว	ก็จะ
ใช้พระยานมาศสามล�าคานเชิญพระโกศพระบรมศพ 
จากพระมหาพิชัยราชรถเวียนอุตราวัฏรอบพระเมรุมาศ	
ณ	ท้องสนามหลวงอีกครั้งหนึ่ง	พระยานมาศสามล�าคาน
นี้ใช้คร้ังล่าสุดในงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	สิริโสภาพัณณวดี	เม่ือ	พ.ศ. 
๒๕๕๕		
	 	 พระยานมาศสามล�าคานนี้มีสององค์	คือ	องค์หนึ่ง 
มีขนาดยาว	๗.๗๓		เมตรพร้อมคานหาม	สูง	๑.๗๘	เมตร	 
น�้าหนัก	๗๐๐	กิโลกรัม	ใช้จ�านวนพลแบกหาม	๒	ผลัด	 
ผลดัละ	๖๐	นาย	ส่วนอกีองค์มขีนาดยาว	๘.๒๔	เมตร	พร้อม	 
คานหาม	สงู	๑.๑๐	เมตร	น�า้หนกั	๕๕๐	กโิลกรมั	ใช้จ�านวน
พลแบกหาม	๒	ผลัด	ผลัดละ	๖๐	นาย	
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พระเสลี่ยงกลีบบัว

  เป็นพระเสลี่ยงส�าหรับสมเด็จพระราชาคณะนั่ง
อ่านพระอภิธรรมน�าขบวนพระราชอิสริยยศเพื่อเชิญ 
พระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	ภายใน 
พระบรมมหาราชวังไปยังพระมหาพิชัยราชรถ	ณ	บริเวณ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครั้งหนึ่ง	และที่ขบวนพระ
ราชอสิรยิยศเชญิพระบรมศพเวียนพระเมรมุาศอกีคร้ังหนึง่

พระเสลี่ยงแว่นฟ้า

 	 เป็นพระราชยานขนาดเล็ก	ใช้ก�าลังพลหาม	๘	คน	
ส�าหรับเชิญพระโกศพระบรมศพจากพระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาทในพระบรมมหาราชวงั	ไปยงัเกยเทยีบพระยานมาศ
สามล�าคานทีน่อกก�าแพงแก้วด้านทศิตะวนัตก	มลีกัษณะเป็น
ฐานแท่นไม้สีเ่หลีย่มสลกัลายปิดทองประดับกระจกทัง้องค์	
ตวัแท่นฐานเป็นฐานสงิห์ปากบวั	หน้ากระดานล่างลงรักปิด
ทองประดับกระจกลายดอกประจ�ายาม	ฐานสิงห์สลักลาย
ปิดทองประดับกระจก	หัวหลังสิงห์ปิดทองประดับกระจก	
เส้นลวดเดนิเส้นทอง	พ้ืนพระเสลีย่งปดู้วยพรมสแีดง	ทัง้สีม่มุ 
ติดห่วงเหล็กทาสีแดง	คานหามทั้งสองคานทาสีแดงเขียว	
ปลายคานเป็นหัวเม็ดทรงมัณฑ์ปิดทองเรียบระหว่างคาน 
ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั	คล้องเชือกมนิลาหุ้มผ้าแดง	ส�าหรบั
เจ้าพนักงาน	ใช้คล้องแขนขณะยกพระเสลี่ยง
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เกรินบันไดนาค

 	 เกรนิบนัไดนาค	คอือุปกรณ์ท่ีใช้เชิญพระโกศพระบรม
ศพขึ้นหรือลงจากพระมหาพิชัยราชรถหรือเวชยันตราชรถ
และพระเมรุมาศ	แทนการใช้นั่งร้านไม้ต่อยกสูงแบบสมัย
โบราณ	ซึ่งใช้ก�าลังคนยกขึ้นลง	ซึ่งมีความยากล�าบากและ
ไม่สะดวก	เกรนิมลีกัษณะเป็นรางเลือ่นขึน้ลงด้วยกว้านหมนุ 
โดยมีแท่นที่วางพระโกศเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายขึ้น
หรือลง	ลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม	ขอบฐานแกะสลักลาย
ปิดทองประดับกระจก	ท้ายเกรินเป็นพื้นลดระดับลงมา
ซึ่งเป็นที่ส�าหรับเจ้าพนักงานภูษามาลาขึ้นนั่งประคองพระ
โกศพระบรมศพ		มีลักษณะคล้ายท้ายส�าเภา	ด้านข้างบุผ้า	
ตาดทอง	มีราวทั้งสองข้างตกแต่งเป็นรูปพญานาค	จึงเรียก
ว่าเกรินบันไดนาค	เป็นอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นโดยสมเด็จพระ
สัมพันธวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี	(จุ้ย)	พระ
โอรสในสมเด็จพระพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
กบัเจ้าขรวัเงนิ	น�ามาใช้งานเป็นครัง้แรกในพระราชพธิถีวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 
จุฬาโลกมหาราช	เมื่อพ.ศ.	๒๓๕๕
	 	 เกรินบันไดนาคมี	๒	ขนาด	คือ	ขนาดกว้าง	๑.๕๒๕	
เมตร	ยาว	๒.๓๖๕		เมตร	สงู	๔.๔๐	เมตรฐานกว้าง	๑.๗๘๖	
เมตร	ยาว	๓.๐๖	เมตร	ใช้จ�านวนพล	๒๐	นาย	และขนาด	
กว้าง	๑.๕๒๕	เมตร	ยาว	๒.๓๖๕		เมตร	สูง	๔.๔๐	เมตร	
ฐานกว้าง	๑.๗๘๖	เมตร	ยาว	๓.๑๖	เมตร	ใช้จ�านวนพล	
๒๐	นาย	
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เครื่องแต่งกาย 
ส�าหรับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

-			หมวกทรงประพาส
	 โหมดเทศยอดเกี้ยว
-			เสื้อโหมดเทศสีบานเย็น
-			ผ้าเกี้ยวลาย
-			รัดประคดโหมดเทศ
-			ถุงเท้ายาวสีขาว
-			รองเท้าหนังสีด�า

-			หมวกหูกระต่ายแดง	
	 ขลิบลูกไม้ใบข้าว
-			เสื้ออัตลัดสีแดง
-			ผ้าเกี้ยวลาย
-			รัดประคดโหมดเทศ
-			ถุงเท้ายาวสีขาว
-			รองเท้าหนังสีด�า

๑. น�าริ้ว      
          จ�านวน   ๓   นาย

๒. ธงสามชาย         
               จ�านวน   ๘   นาย 
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-		 หมวกทรงประพาส
	 โหมดเทศ	ยอดเกี้ยว
-		 เสื้อเข้มขาบไหม
-		 กางเกงมัสรูไหม
-		 เข็มขัดแถบทองหัวครุฑ
-		 ถุงเท้าสีด�า
-		 รองเท้าหนังสีด�า

๓. มโหระทึก จ่าปี่ - จ่ากลอง    

						-		มโหระทึก					 ๔				นาย
						-		จ่าปี่				 ๒				นาย	
						-		จ่ากลอง										 ๒				นาย
      
                  จ�านวน   ๘   นาย
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-			หมวกกลีบล�าดวนแดง		
	 ขลิบเหลือง
-			เสื้อปัสตูแดงขลิบเหลือง
-			กางเกงปัสตูแดง
 ขลิบเหลือง
-			ถุงเท้าสีด�า
-			รองเท้าหนังสีด�า

๔. กลองชนะ ฉุดชัก พนักงานลากเกริน 

			 		-	กลองชนะแดงลายทอง ๑๖๐		นาย	
		 				(ผลัด	๑๖๐	นาย)
		 		-	กลองชนะเงิน      ๒๐		นาย			
	 				(ผลัด	๒๐	นาย)
						-	กลองชนะทอง	    ๒๐		นาย		
	 				(ผลัด	๒๐	นาย)
	 		-	ฉุดชักราชรถพระน�า		 	 		๗๔		นาย	
	 		-	ฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ															๒๑๖		นาย
	 		-	พนักงานลากเกรินหางนาค																๗๐		นาย
                               
       จ�านวน   ๗๖๐  นาย 
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๖. เครื่องสูง ฉัตรทองแผ่ลวด ฉัตรหักทองขวาง

                                   จ�านวน   ๒๒๔   นาย

		-	หมวกปัสตูแดงพู่ขาว
		-	เสื้อปัสตูแดงแขนบาน
		-	กางเกงปัสตูแดงขลิบเหลือง
		-	ถุงเท้าสีด�า
		-	รองเท้าหนังสีด�า

-		 หมวกลอมพอกหาง
	 เหยี่ยวแดง
-		 เสื้อเข้มขาบไหม
-		 กางเกงมัสรูไหม
-		 รัดประคดโหมดเทศ
-		 ถุงเท้าสีด�า
-		 รองเท้าหนังสีด�า

๕. แตร สังข์  
																																-		แตรฝรั่ง					 ๒๐			นาย
																																-		แตรงอน				 ๒๘			นาย
																																-		สังข์						 		๔			นาย

                   จ�านวน   ๕๒  นาย
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-			หมวกทรงประพาสโหมด
	 เทศยอดจุก
-			เสื้อเข้มขาบไหม
-			กางเกงมัสรูไหม
-			รัดประคดโหมดเทศ
-			ถุงเท้าสีด�า
-			รองเท้าหนังสีด�า

๗. พนักงานจูงม้า พนักงานหามเสลี่ยง พนักงาน 
หามพระราชยาน พนักงานหามมโหระทึก
ผู้บังคับราชรถพระน�า ผู้บังคับพระมหาพิชัยราชรถ 
ผู้บังคับราชรถปืนใหญ่

	 -		พนักงานจูงม้าพระที่นั่ง	 	๑๖			นาย						
	 -		พนักงานหามเสลี่ยงกลีบบัวพระน�า				 	๑๖			นาย
	 -		พนักงานหามพระราชยานมาศสามล�าคาน													
								๑๒๐	นาย	(๒	ผลัด)
	 -		พนักงานหามพระที่นั่งราเชนทรยาน	 	๕๖	 นาย	
	 -		พนักงานหามราเชนทรยานน้อย	 	๕๖	 นาย
	 -		พนักงานหามมโหระทึก	 	๑๖	 นาย			
	 -		ผู้บังคับราชรถพระน�า	 			๒	 นาย
	 -		ผู้บังคับพระมหาพิชัยราชรถ				 			๒	 นาย	
	 -		ผู้บังคับราชรถปืนใหญ่			 			๔			นาย

                                 จ�านวน   ๒๘๘  นาย
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-			หมวกลอมพอกขาว
	 มีดอกไม้ไหว
-			เสื้อนอกขาวแบบราชการ
-			เสื้อครุยเทวดาแถบใหญ่	
	 มีดอก
-			ผ้าเกี้ยวลาย
-			ถุงเท้ายาวสีขาว
-			รองเท้าหนังสีด�า

๘. พนักงานถือบังพระสูรย์ พนักงานถือพระกลด
พนักงานถือพัดโบก พนักงานภูษา ประคองพระบรม
โกศพนักงานถือพระกลดถวายพระบรมโกศ
พนักงานถือพระสูรย์ หักทองขวาง
สารถีถือแพนหางนกยูง

	 -		พนักงานถือบังพระสูรย์																						๑			นาย						
	 -		พนักงานถือพระกลด																									๑			นาย
	 -		พนักงานถือพัดโบก																											๒			นาย
	 -		พนักงานภูษาประคองพระบรมโกศ								๕		 นาย	
	 -		พนักงานถือพระกลดถวายพระบรมโกศ			๒		 นาย
	 -		พนักงานถือบังพระสูรย์หักทองขวาง							๒	 นาย			
	 -		สารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้าราชรถพระน�า			๑	 นาย
	 -		สารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้า														๑	 นาย 
	 			พระมหาพิชัยราชรถ																									    
                                              จ�านวน   ๑๕   นาย
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-			หมวกทรงประพาส
	 โหมดเทศ	ยอดเกี้ยว
-			เสื้ออัตลัดสีแดง		(สีแดง)
-			กางเกงสนับเพลา
-			ผ้าเกี้ยวลาย
-			รัดประคดโหมดเทศ
-			ถุงเท้ายาวสีขาว				
-			รองเท้าหนังสีด�า

-			หมวกทรงประพาส
				โหมดเทศ	ยอดเกี้ยว
-			เสื้ออัตลัดสีเขียว	(อินทร์)	
-			กางเกงสนับเพลา
-			ผ้าเกี้ยวลาย
-			รัดประคดโหมดเทศ
-			ถุงเท้ายาวสีขาว				
-			รองเท้าหนังสีด�า

๙.  อินทร์  เชิญจามร
           จ�านวน   ๓๒  นาย

๑๐.  พรหม  เชิญจามร
           จ�านวน   ๓๒  นาย
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-			หมวกทรงประพาสเยียรบับ		
	 ยอดเกี้ยว
-			เสื้อเยียรบับ
-			ผ้าเกี้ยวลาย
-			รัดประคดโหมดเทศ
-			ถุงเท้ายาวสีขาว
-			รองเท้าหนังสีด�า

๑๑.  ผู้บอกกระบวน    

              จ�านวน   ๑   นาย
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๑๒. มหาดเล็กหลวง 

				-		มหาดเล็กหลวงเชิญคู่แห่	 	๔๖		นาย
	 -	มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่าง
	 		เครื่อง	(หน้าพระน�า)		 			๔		นาย
	 -	มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่าง
	 		เครื่อง	(หลังพระน�า)	 			๓		นาย
	 -	มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่าง
		 		เครื่อง	(หน้าพระบรมศพ)							 			๖		นาย
	 -	มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่าง
	 		เครื่อง	(หลังพระบรมศพ)				 			๔		นาย
	 -	มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงรายตีตอง	 			๘		นาย
	 -	มหาดเล็กหลวงเชิญเครื่อง																		๒๔		นาย
	 -	มหาดเล็กหลวงเชิญเครื่องทองน้อย										๑		นาย
				-	ผู้ก�ากับเชิญพระแสง	 			๔		นาย 
                            รวม  ๑๐๐   นาย

-			หมวกทรงประพาสก�ามะหยี่
	 สีน�้าเงิน		ยอดเกี้ยว
-			เสื้อนอกขาวแบบราชการ		
	 ติดแขนทุกข์
-			ผ้าม่วงเชิง
-			รัดประคดน�้าเงินดอกขาว
-			ถุงเท้ายาวสีขาว
-			รองเท้าโบว์
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-			หมวกทรงประพาส
	 ก�ามะหยี่สีแดง		
	 ทรงเทริด	(พรหม)
-			เสื้อก�ามะหยี่สีแดง
	 คอบัวติดขลิบ	(พรหม)
-			กางเกงสนับเพลา
-			ผ้าเกี้ยวลาย
-			รัดประคดโหมดเทศ
-			ถุงเท้ายาวสีขาว
-			รองเท้าหนังสีด�า

-			หมวกทรงประพาส
	 ก�ามะหยี่สีเขียว	
	 ทรงเทริด	(อินทร์)
-			เสื้อก�ามะหยี่สีเขียว
	 คอบัวติดขลิบ	(อินทร์)
-			กางเกงสนับเพลา
-			ผ้าเกี้ยวลาย
-			รัดประคดโหมดเทศ
-			ถุงเท้ายาวสีขาว
-			รองเท้าหนังสีด�า

๑๓. อินทร์ เชิญพุ่มเงิน
             จ�านวน  ๔๐  นาย
  

๑๔. พรหม เชิญพุ่มทอง
                        จ�านวน  ๔๐  นาย
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-			หมวกทรงประพาส
	 ก�ามะหยี่สีด�า		ยอดเกี้ยว
-			เสื้อสักหลาดสีเทา
-			ผ้าม่วงเชิง
-			เข็มขัดพู่ไหมแดง
-			สายกระบี่แถบทองใหญ่
-			ถุงเท้ายาวสีขาว
-			รองเท้าโบว์

๑๕.  ต�ารวจหลวงคู่แห่ 

              จ�านวน   ๔๖   นาย
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๑๖. สารวตัรกลอง สารวตัรแตร พนักงานก�ากับเครือ่งสงู 
ผู ้ควบคุมคนหามเสลี่ยง พนักงานก�ากับเสลี่ยง 
พนกังานคมุฉตัรเครือ่งสงู พนักงานก�ากบัพระยานมาศ 
พนกังานก�ากบัคนฉดุชกัราชรถ ผูค้วบคมุราชรถพระน�า 
ผู้ควบคุมพระมหาพิชัยราชรถ พนักงานฉุดชักพระ 
มหาพชิยัราชรถ พนักงานก�ากบัพระทีน่ั่งราเชนทรยาน 
พนกังานคมุพระทีน่ัง่ราเชนทรยาน พนกังานคมุคนหาม
พระราเชนทรยาน พนกังานก�ากบัพระราเชนทรยานน้อย 
พนกังานคมุคนหามพระราเชนทรยานน้อยสนมพลเรือน
เชิญพัดโบก ประตูหน้า-ประตูหลัง

	 -		สารวัตรกลอง	 	 	 	 	 	 	 			 ๕		นาย
	 -		สารวัตรมโหระทึก	 	 	 	 	 	 	 ๑		นาย						
	 -		สาวัตรแตร	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒		นาย
	 -		พนักงานก�ากับฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด
	 	 (หน้าพระน�า)	 	 	 	 	 	 	 	 ๒		นาย
	 -		ผู้ควบคุมคนหามเสลี่ยงกลีบบัว	พระน�า	 ๑		นาย	
	 -		พนักงานก�ากับเสลี่ยงกลีบบัวพระน�า	 	 ๑		นาย
	 -		พนักงานคุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด
	 	 (หลังพระน�า)	 						 				 	 	 	 	 ๒		นาย			
	 -		พนักงานคุมฉัตรเครื่องสูงหักทองขวาง			 ๒		นาย
	 	 (หน้า)	 										 	 	 	 	 	 	   
	 -		พนักงานก�ากับพระยานมาศสามล�าคาน				๑		นาย	
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	 -		คนควบคุมพระยานมาศสามล�าคาน	 			๔		นาย
	 -		พนักงานควบคุมคนหามพระยานมาศ
	 			สามล�าคาน		 	 	 		 	 	 	 			๑		นาย
	 -		พนักงานคุมฉัตรเครื่องสูงหักทองขวาง	
	 			(หลัง)	 	 	 	 	 	 	 	 	 			๒		นาย
	 -		ผู้ก�ากับคนฉุดชักราชรถพระน�า	 			 			๒		นาย
	 -		พนักงานควบคุมราชรถพระน�า	 	 			๒		นาย
	 -		พนักงานควบคุมพระมหาพิชัยราชรถ	 			๔		นาย
	 -		พนักงานก�ากับฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ		๒	นาย
	 -		พนักงานก�ากับพระที่นั่งราเชนทรยาน	 			๑		นาย	
					-		พนักงานคุมพระที่นั่งราเชนทรยาน	 			๔		นาย
	 -		พนักงานคุมคนหามพระที่นั่งราเชนทรยาน	๑	นาย
	 -		พนักงานก�ากับพระราเชนทรยานน้อย	 			๑		นาย
	 -		พนักงานคุมคนหามพระราเชนทรยานน้อย	๑	นาย
	 -		สนมพลเรือนเชิญพระยศ	 	 	 	 			๑		นาย
	 -		ประตูหน้า	 	 	 	 	 	 	 	 			๒		นาย
	 -		ประตูหลัง	 	 	 	 	 	 	 	 			๒		นาย
                  จ�านวน   ๔๘  นาย
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-			หมวกทรงประพาสก�ามะหยี่
	 สีด�า	ยอดเกี้ยว
-			เสื้อนอกขาวแบบราชการ
	 ติดแขนทุกข์
-			ผ้าเกี้ยวลาย
-			รัดประคดแดงดอกขาว
-			ถุงเท้ายาวสีขาว
-			รองเท้าหนังสีด�า
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ดอกไม้จันทน์
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	 	 สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ	บดนิทรเทพย 
วรางกรู	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้จดักจิกรรม	“โครงการ
จติอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์พระราชทาน”	เพือ่ทลูเกล้าฯ	
ถวายในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	ด้วยทรง
พระราชอนสุรณ์ถงึสมเดจ็พระราชบิดา	ทรงเข้าพระทัยถงึความ 
รูส้กึของประชาชนชาวไทยว่ายงัคงร�าลกึถงึพระองค์ไม่เสือ่ม
คลาย	และมีความประสงค์จะท�าสิ่งที่แสดงถึงความจงรัก
ภักดี	โดยได้เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม
ดงักล่าว	ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ทีอ่าคาร	๖๐๖ 
สนามเสือป่า	ส�านักพระราชวัง	และพระลานพระราชวัง
ดสุติ	โดยมเีจ้าหน้าทีจ่ากโรงเรยีนช่างฝีมอืในวงั	(หญงิ)	และ 
เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง	(ชาย)	เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พระราชฐานชัน้ในและพลอาสาสมคัรหญงิทหารมหาดเลก็
รักษาพระองค์ฯ	เป็นผู้อ�านวยการสอน
 	 ดอกไม้จนัทน์ทัง้	๗	แบบ	ได้แก่	ดอกดารารตัน์	ดอก
กหุลาบ	ดอกพดุตาน	ดอกลลิลี	่	ดอกกล้วยไม้	ดอกชบาทพิย์	
และดอกชบาหนู 
  ความหมายของดอกไม้ต่าง	ๆ	มีดังนี้
  ดอกดารารตัน์ หรอืดอกแดฟโฟดลิ เป็นดอกไม้ทรง
โปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	และพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้า 
สิรกิติิ	์พระบรมราชนีินาถอยู่เสมอเม่ือครัง้ยังทรงศกึษาและ

ดอกไม้จันทน์ และจุดถวายดอกไม้จันทน์
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ประทบัอยูท่ีป่ระเทศสวติเซอร์แลนด์	ดอกดารารตัน์นยิมใช้
มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก	เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใด
ตอบแทน	และยงัหมายถงึเกยีรตยิศ	ความกล้าหาญ	สญัลักษณ์
ของความหวัง	ชื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง	 
โดยค�าว่า	ดารา	หมายถึง	ดวงดาว	คือสิ่งที่อยู่สูงสุด	ค�าว่า	
รัตน์	หมายถึง	แก้ว	คือ	สิ่งที่มีค่า
  ดอกกหุลาบ	เป็นสญัลักษณ์แห่งความรักอนับริสทุธิ์
ด้วยอานภุาพแห่งความจงรกัภกัดขีองทวยราษฎร์ทีร่ะลกึถงึ
พระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของชาติเพ่ือถวาย
ความอาลยัเป็นครัง้สดุท้ายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของ
ปวงชนชาวไทย
  ดอกพุดตาน	เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและ
ความอุดมสมบูรณ์	ชาวจีนเช่ือว่าเป็นไม้มงคลเพราะดอก
พุดตานเปลี่ยนสีได้ถึงสามสีภายในวันเดียวกัน	ซึ่งเปรียบ
เสมือนวัฏจักรของชีวิตมนุษย์ที่เร่ิมต้นเปรียบเหมือนเด็ก
ที่เป็นผ้าขาวเติบโตขึ้นพร้อมกับสีสันที่แต่งแต้มขึ้นมา	จน
กระทัง่สงูอายมุากข้ึนพร้อมกบัสทีีเ่ข้มขึน้จนกระทัง่ร่วงโรย
จากไป	เพือ่เป็นการระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุและพระราช
กศุลอทุศิถวายครัง้สดุท้ายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร
  ดอกลิลลี่	แสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์เช่นเดียว
กับดอกกุหลาบสีขาว	อีกทั้งดอกลิลลี่สีขาวยังแสดงออกถึง
ความซือ่สัตย์และเทดิทูนด้วยอานภุาพแห่งความจงรักภักดี
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ของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	และความส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
  ดอกกล้วยไม้	เป็นสญัลกัษณ์ของความมัน่คง	ความรกั 
และความสง่างามสมดงัพระมหากรณุาธคุิณในการบ�าเพญ็
พระราชกรณยีกจินานปัการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
ภมิูพลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	ให้ขจรขจายไปทัง้แผ่นดนิ
ไทยตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก
  ดอกชบาทพิย์	เป็นดอกไม้ท่ีสร้างสรรค์ประดิษฐ์ข้ึน	
เพ่ือสือ่ถงึการดบัสญูและความเป็นทพิย์และเพือ่เป็นการถวาย
ความอาลยัเป็นครัง้สดุท้ายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดช		บรมนาถบพิตร	พระผู้ทรงสถิตในดวงใจ
ของประชาราษฎร์ชั่วนิรันดร์
  ดอกชบาหน	ูเปรียบเสมือนความอาลยัในการสญูเสยี
ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า	เป็นสัญลักษณ์ที่แทนดวงใจไทย
ทุกดวงในการน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ในการพระราชพิธีถวาย 
พระเพลงิพระบรมศพ
	 	 ในส่วนภาคเอกชนและประชาชนเองก็ได้ร่วมมือ
ร่วมใจกันท�าดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ	กรุงเทพมหานคร
ได้ออกแบบดอกไม้จันทน์	จ�านวน	๓๖	แบบ	ดอกบานชื่น	
ดอกจ�าปา	ดอกกล้วยไม้	ดอกดารารตัน์	ดอกบวัสาย	กหุลาบ	
พุดซ้อน	ฯลฯ	เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนน�าไปประดิษฐ์
ได้เองด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น	เช่น	ใบตองแห้ง	กาบ
กล้วย	ผักตบชวา	และเปลือกข้าวโพด	เป็นต้น
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จุดถวายดอกไม้จันทน์

	 	 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีถวาย 
พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ให้ด�าเนนิการจดัพธิถีวายดอกไม้
จนัทน์ภาคประชาชนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	โดยจัดท�าซุม้
ถวายดอกไม้จนัทน์	จ�านวน	๑๐๑	ซุม้	ประกอบด้วยซุม้ขนาด
ใหญ่	๑๖	ซุม้		ซุ้มขนาดกลาง	๒๖	ซุม้	และซุม้ส�าหรับวดัต่าง	ๆ  
ในพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร	รวม	๕๙	จุดเพื่อ
ความสะดวกของประชาชนในการร่วมพิธี	ทั้งนี้	 ได้จัด 
เตรียมดอกไม้จันทน์ส�าหรับประชาชน	จ�านวนทั้งสิ้น 
๓	ล้านดอก	โดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 
โรงเรยีนฝึกอาชพีในสงักดักรงุเทพมหานคร	รวมทัง้ประชาชน	
บริษัท	ห้างร้านต่าง	ๆ	อาสาร่วมกันจัดท�าดอกไม้จันทน์
	 	 การจัดพธีิถวายดอกไม้จนัทน์ของประชาชนมทีัง้ใน 
ส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และต่างประเทศ	โดยในส่วนกลาง
มีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลัก	ในส่วนภูมิภาค
มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักโดยแจ้งทุก 
จังหวัดและอ�าเภอด�าเนินงาน	และในต่างประเทศมี
กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก	โดยแจ้ง 
สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศด�าเนินงาน
	 	 ซุม้ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนทีก่รมศลิปากร
ด�าเนนิการออกแบบม	ี๓	ขนาด	ได้แก่	ขนาดใหญ่	ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก	
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	 	 การจัดพิธถีวายดอกไม้จนัทน์ในส่วนภมิูภาคมอบให้
กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดและอ�าเภอด�าเนินการ 
จัดพิธี	จ�านวน	๘๗๘	แห่ง
	 	 นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 
บดินทรเทพยวรางกูร	ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให ้
สร้างพระเมรุมาศจ�าลอง	รัฐบาลจึงได้ด�าเนินการจัด
สร้างพระเมรุมาศจ�าลอง	ทั่วประเทศรวม	๘๕	แห่ง 
โดยจดัสร้างในส่วนภมูภิาค	๗๖	แห่ง	ส่วนกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑลตั้งอยู่ที่ต่างๆ	รวม	๙	แห่ง	ได้แก่	ส�านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม	ลานคนเมือง	ศาลาว่าการ 
กรุงเทพมหานคร	ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท 
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	และในพื้นที่ 
สี่มุมเมือง	 ได้แก่	ทิศเหนือที่สนามกีฬาธูปะเตมีย	์ 
กองทัพอากาศ	ทิศใต้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทคบางนา	ทิศตะวันออกที่สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	และทิศ
ตะวันตกที่พุทธมณฑล	ทั้งนี้เพ่ือให้พสกนิกรชาวไทย 
มีส่วนร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตรโดย 
พร้อมเพรียงกัน
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 	 เป็นพิธีที่กระท�าขึ้นหลังจากการถวายพระเพลิง
พระบรมศพเสรจ็สิน้แล้ว	โดยประกอบพิธ	ีณ	พระจิตกาธาน	
เมื่อเสด็จขึ้นพระเมรุมาศเจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้า
คลุมพระบรมราชสรีรางคาร	ทรงสรงพระบรมอัฐิด้วยน�้า 
พระสคุนธ์	เจ้าพนกังานแจงพระบรมอฐั	ิโดยเชญิพระบรมอฐั	ิ 
พระบรมราชสรีรางคาร	เรียงเป็นล�าดับให้มีลักษณะ
เหมือนรูปคน	หันพระเศียรไปทางทิศตะวันตก	จากน้ัน 
หันพระบรมอัฐิ	พระบรมราชสรีรางคารที่แจงไว้มาทาง
ทิศตะวันออกเรียกว่า	แปรพระบรมอัฐิ	แล้วจึงถวาย
คลุมด้วยผ้า	เช่น	พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ถวายคลุมด้วย
ผ้า	๓	ชั้น	คือ	แพรขาว		ผ้าตาด	และผ้ากรองทอง	ทรง
จุดเทียนเครื่องนมัสการทองน้อย	ทรงกราบถวายบังคม 
พระบรมอฐั	ิแล้วเสดจ็ลงมาประทบัพระทีน่ั่งทรงธรรม	ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เหล่าราชนิกุล	ข้าราชการ	เดิน
สามหาบ	ต่อมาเปล่ียนเป็นการท�าส�ารบัภตัตาหารสามหาบ
ตั้งถวาย	พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ	ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการทองน้อย	ทรงทอดผ้าไตร	สมเด็จพระราชา
คณะและพระราชาคณะสดับปกรณ์	ทรงโปรยเหรียญทอง
เหรยีญเงนิพระราชทาน	เจ้าพนกังานภษูามาลาเปิดผ้าคลมุ
พระบรมอัฐิ	ทรงเก็บพระบรมอัฐิลงสรงในขัน	ทรงพระ

การเก็บพระบรมอัฐิ
และพระบรมราชสรีรางคาร
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สุคนธ์	การเก็บพระบรมอัฐิจะเลือกเก็บแต่ละส่วนของพระ
สรีระอย่างละเล็กน้อย	พร้อมกันนั้นทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ	ให้พระบรมวงศานวุงศ์ฝ่ายในทีไ่ด้รบัพระบรมราชา
นุญาตข้ึนรับพระราชทานพระบรมอัฐิไปสักการบูชา	แล้ว
ทรงประมวลพระบรมอัฐิบรรจุพระโกศ	หลังจากนั้นเชิญ 
พระโกศพระบรมอฐิั		ไปยงัพระท่ีนัง่ทรงธรรม	ทรงประกอบ
พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย	ส่วนพระบรมราชสรีรางคาร 
เชิญลงบรรจุในพระผอบโลหะปิดทองประดิษฐานบน 
พานทองสองชั้นคลุมผ้าตาดพักรอไว้บนพระเมรุมาศ	
	 	 ส�าหรับพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	นั้น	จะเชิญโดย 
พระที่นั่งราเชนทรยานไปประดิษฐานยังพระท่ีน่ังจักรี 
มหาปราสาท

พระบรมราชสรีรางคาร

 	 คือเถ้าถ่านที่ปะปนกับพระบรมอัฐิชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ของพระบรมศพพระมหากษัตริย์	สมเด็จพระราชินี	และ
สมเด็จพระบรมราชบุพการีที่เผาแล้ว	ซึ่งอาจเรียกว่า	พระ
สรีรางคาร	ตามล�าดับพระอิสริยยศของพระบรมวงศ์	และ
เรียกว่า	อังคารส�าหรับสามัญชน	
	 	 การบรรจุพระบรมราชสรีรางคารเป็นข้ันตอน 
สุดท้ายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของ 
พระมหากษัตริย์	สมเด็จพระบรมราชบุพการี	และสมเด็จ
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พระบรมราชินี	เกิดขึ้นครั้งแรกในคราวพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๔	โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ 
เกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	ให้ยกเลิกธรรมเนียมการลอย 
พระบรมราชสรีรางคาร	และโปรดให้เชิญพระบรม 
ราชสรรีางคารมาประดษิฐาน	ณ	รตันบัลลงัก์พระพทุธชนิราช 
ภายในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม	จึงกลาย
เป็นธรรมเนียมในการเชิญพระบรมราชสรีรางคาร	พระ 
สรีรางคารไปประดิษฐานในสุสานหลวงหรือสถานท่ีอัน
ควรแทน	โดยเจ้าพนักงานจะเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
จากสถานที่ที่พักไว้แล้วตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศไป
ยังสถานที่บรรจุอันเหมาะสม
	 	 พระบรมราชสรรีางคารพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	นั้นจะเชิญไปบรรจุ	 
ณ	วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	และวัดบวรนิเวศวิหาร
	 	 ส�านักช่างสิบหมู่	กรมศิลปากร	ได้รับมอบหมาย
ให้ออกแบบผอบอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารองค์ใหม	่
เพื่อใช้ทรงพระบรมราชสรีรางคารไปประดิษฐานในพระ 
ถ�า้ศลิาทีฐ่านชกุชพีระประธานพระอโุบสถวดัราชบพธิสถติ 
มหาสมีาราม	และทีฐ่านองค์พระพทุธชินสห์ีท่ีวดับวรนิเวศวหิาร	 
โดยได้ศึกษารปูแบบจากผอบองค์เดมิทีม่อียูแ่ล้ว	และน�ามา 
ประยุกต์ออกแบบใหม่ให้มีรูปทรงและลวดลายชั้นเชิง 
ต่าง	ๆ	งดงามสมพระเกียรติยิ่งขึ้น	ผอบองค์นี้แบ่งส่วน
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ประกอบเป็น	๓	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่เป็นฐาน	ส่วนตัวผอบ	
และส่วนที่เป็นฝา	ซึ่งส่วนฐานจะมีชั้นหน้ากระดานบัวคว�่า	
รองรับชั้นลูกแก้ว	มีลวดและท้องไม้สลับคั่นระหว่างช้ัน
ลูกแก้ว	โดยลวดลายลูกแก้วหรือชั้นเก้ียวตามโบราณราช
ประเพณีจะใช้ออกแบบเครื่องสูงส�าหรับพระมหากษัตริย์	
และเป็นหนึ่งในลวดลายประดับพระมหาพิชัยมงกุฎ
	 	 ตัวผอบเป็นทรงดอกบัวบาน	มีลักษณะทรงกลม	
ลักษณะพิเศษของผอบองค์ใหม่มีกลีบบัวขนาดเล็กรองรับ
สลับกันไป	ส่วนกลีบบัวของผอบมีจะขนาดเล็กกว่าองค์
เดิมและมีเส้นเดินรอบกลีบ	ด้านในกลีบเพื่อให้เกิดน�้าหนัก 
และมิติของงานสลักดุน	ตรงกลางกลีบบัวจะท�าเป็นสันขึ้น
มาเมื่อเวลาแสงตกกระทบจะท�าให้เกิดแสงเงาที่สวยงาม	
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	๑๐	นิ้ว	ส่วนฝาเป็นลักษณะยอด
ทรงมัณฑ์	มีชั้นหน้ากระดานถัดขึ้นไป	ถัดข้ึนมาใช้เป็น 
ชั้นบัวคว�่า	๓	ชั้น	ลักษณะบัวคว�่าชั้นแรกจะมีขนาดใหญ	่
ชั้นถัดไปจะลดหลั่นไปตามสัดส่วนและรูปทรง	โดยจะมี
การสลักดุนเหมือนกับกลีบบัวที่ตัวผอบเพื่อให้เกิดมิติของ
แสงเงาเพื่อให้เกิดความสวยงาม	ถัดจากชั้นกลีบบัวจะเป็น
ปลียอด	และชั้นบนสุดจะเป็นลูกแก้ว	หรือเม็ดน�้าค้าง	โดย
มีรูปแบบทรงกลมและส่วนปลายจะเรียวแหลมเล็กน้อย
ลักษณะเป็นดอกบัวตูม
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	 	 การจัดสร้างผอบเชิญพระบรมราชสรีรางคารได้ใช้
วัสดุโลหะเนื้อเงินมาท�าการขึ้นรูป	เทคนิควิธีการเกี่ยวกับ 
การจัดสร้างพระโกศทองค�าเป็นวิธีการแบบช่างโบราณ	
โดยการกลึงหุ่นแบ่งเป็นส่วนฐาน	ส่วนตัวผอบ	และส่วน
ฝาผอบ	หลังจากกลึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะน�ามาถอด
พิมพ์ด้วยยางซิลิโคน	เมื่อได้พิมพ์ยางซิลิโคนแล้ว	จะน�า 
เรซิ่นมาเทในพิมพ์ยางซิลิโคน	เม่ือเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็ 
จะได้หุ่นเพื่อการเคาะข้ึนรูป	โดยน�าโลหะเงินมาหลอมรีด 
ใหเ้ป็นรูปทรงส่วนฐานตวัผอบและฝา	จากนัน้ช่างจะน�ามา 
สลักดุนตามแบบและลวดลายที่ออกแบบไว้จนส�าเร็จออก
มา	แล้วจึงน�าแต่ละส่วนประกอบเข้าด้วยกันจนส�าเร็จเป็น
ผอบเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
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เครื่องสังเค็ด
  สงัเคด็	มากจากค�าว่า	สงัคตี	แปลว่า	การสวด	ดงันัน้
ที่ซึ่งพระสงฆ์ขึ้นไปนั่งสวดได้	๔	รูป	จึงเรียกว่า	เตียงสังคีต
อันเดียวกับเตียงสวด	หรือร้านสวดในการศพ	เว้นแต่ท�าให้
ประณีตขึ้น	มียอดดุจปราสาทก็มี	ไม่มียอดก็มี	ทั้งนี้เครื่อง
สังเค็ดอันหมายถึงสิ่งของท่ีใช้ในการท�าบุญศพ	มีท่ีมาจาก
แต่เดิมนิยมน�าสังเค็ดอันเป็นเตียงสวดของพระสงฆ์น้ันมา
ใส่ของหามเข้าขบวนแห่ศพ	ต่อมาภายหลังของเหล่านี้ไม่
ได้จดัใส่ในสงัเคด็แล้ว	แต่ผูค้นยงัเรยีกของท�าบญุในการศพ 
ว่าเครื่องสังเค็ดอยู่
	 	 เครื่องสังเค็ดมีหลายชนิดตามแต่จะเห็นว่าสิ่งใด
จ�าเป็นแก่พระสงฆ์	เช่น	ตูพ้ระธรรม	โต๊ะหมู่	เป็นต้น	ครัน้ถงึ 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรง
เปลีย่นธรรมเนียมการถวายเครือ่งสงัเคด็โดยมุง่ประโยชน์แก่
สาธารณะมากขึน้	จ�าแนกเป็น	๓	ประเภท	คอื	ถวายพระภิกษุ	 
มพีดัรอง	หรอืพดัสงัเคด็	ย่าม		ผ้ากราบ	ถวายวัดมธีรรมาสน์	
ตู้พระธรรม	และส�าหรับโรงเรียน	ได้แก่	เครื่องใช้ต่าง	ๆ	ใน
ปัจจบุนัยงัคงยดึ	ธรรมเนยีมการถวายเครือ่งสงัเคด็ดงักล่าว 
อยู่	แต่ได้มีการถวายหนังสืออันเป็นแหล่งเกิดปัญญา 
เพิ่มเข้ามา	ดังในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ
พระนางเจ้าร�าไพพรรณี	พระบรมราชินีในรัชกาลที่	๗	
ได้สร้างตู้สังเค็ดบรรจุพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งเป็น 
พระไตรปิฎกท่ีจัดพิมพ์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	
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เครื่องสังเค็ด
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 	 ในงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
ส�านักช่างสิบหมู่	กรมศิลปากร	ได้รับภารกิจในการออก
แบบเคร่ืองสังเค็ด	ส่วนการจัดสร้างส�านักพระราชวังเป็น
ผู้ด�าเนินการ	โดยให้ทางกรมศิลปากรช่วยควบคุมดูแลให้
เป็นไปตามรูปแบบ	รายการเครื่องสังเค็ดที่จัดท�าขึ้น	ได้แก่
	 •		พดัรองส�าหรบัพระราชพธิบี�าเพญ็พระราชกศุล
การออกพระเมรุ
	 •		พัดรองส�าหรับพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญกุศล
พระบรมอัฐิ	
 •		พัดรองส�าหรับถวายพระจีนนิกาย	
และอนัมนิกาย
	 • ตู้สังเค็ดหรือตู้ใส่หนังสือประดับด้วยภาพ
พระราชนิพนธ์	พระมหาชนก
	 •		ธรรมาสน์ปาติโมกข์
	 •		หีบพระปาติโมกข์พร้อมต่าง
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การแสดงมหรสพสมโภช
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การแสดงมหรสพสมโภช
 	 การถวายพระเพลิงพระบรมศพแต่ครั้งโบราณจัด
เป็นงานใหญ่	มมีหรสพสมโภชงานออกพระเมรพุระบรมอฐัิ
เป็นแบบแผนประเพณีสืบทอดกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ชมและ
ถือว่าเป็นงานออกทุกข์ในเวลาเดียวกัน	ทั้งยังถือเสมือน
เป็นการแสดงพระกฤดาธิการของพระมหากษัตริย์	ใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการจัดมหรสพสมโภชงานออก 
พระเมรุตามแบบแผนประเพณีเป็นครั้งแรกในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	ในงาน
ออกพระเมรุพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก	 
พ.ศ.	๒๓๓๙	ครัน้ถงึรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖	ได้มีประกาศงดการแสดงมหรสพ
สมโภชในงานออกพระเมรุ	ต่อมาในสมัยรัชกาลที	่๙	ในการ								
พระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเดจ็พระศรนีครนิ 
ทราบรมราชชนน	ีพ.ศ.	๒๕๓๙	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้มีการ
รือ้ฟ้ืนการประโคมดนตร	ีหรอืการประโคมย�า่ยาม	และการ
มหรสพ	เนือ่งจากทรงเหน็ว่าเพือ่ไม่ให้บรรยากาศเงยีบเหงา
เหมือนคร้ังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ
พระนางเจ้าร�าไพพรรณ	ีพระบรมราชิน	ีในรชักาลที	่๗	เมือ่ปี	
พ.ศ.	๒๕๒๘		ทัง้ยงัเป็นการรกัษาโบราณราชประเพณไีว้ด้วย
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 	 การแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตรประกอบด้วย
	 	 ๑.	การแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม	(หน้า
พระเมรุมาศ)	ที่เรียกกันว่า	โขนหน้าไฟ	จัดการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์	ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-ร�าลึกใน 
พระมหากรณุาธิคณุ	ผูแ้สดงคอืนาฏศลิปิน	ส�านกัการสงัคีต	
นักเรียน	นักศึกษา	วิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ	๑๒	แห่ง	
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ผู้แสดง	ผู้พากย์-เจรจา	 
ผู้บรรเลง	ขับร้องและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	ประมาณ	
๓๐๐	คน
	 	 ๒.	การแสดงมหรสพ	ณ	เวทีกลางแจ้งบริเวณสนาม
หลวงด้านทิศเหนือ	มี	๓	เวที	ประกอบด้วย	

	 	 เวททีี	่๑	เวทกีารแสดงหนงัใหญ่เบกิหน้าพระ	และโขน	 
เรือ่งรามเกียรติ	์โดยนาฏศลิปิน	ส�านกัการสงัคตี	กรมศลิปากร	
ร่วมด้วยครู	อาจารย์	นักเรียน	นักศึกษา	วิทยาลัยนาฏศิลป์	
๑๒	แห่ง	และสถาบันบณัฑิตพฒันศลิป์จ�านวน	๑,๐๒๐	คน	
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องประมาณ	๑๐๐	คน	รวมทั้งสิ้น	
๑,๑๒๐	คน	นอกจากนี้	ยังมีการแสดงโขนพระราชทาน 
ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	ประมาณ	๒๐๐-๓๐๐	คน	 
การแสดงมี		๓	ส่วน	ได้แก่		
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												-	การแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระ	และการแสดง
เบิกโรงหนังใหญ่	ชุดจับลิงหัวค�่า	ผู้แสดงเป็นครูอาวุโส	
ส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร	ร่วมกับครูอาวุโสสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
										-	การแสดงโขนหน้าจอและโขนชักรอก	เร่ือง
รามเกียรติ์	ชุดพระรามข้ามสมุทร	ชุดศึกทศกัณฐ์ครั้งแรก	
ทัพสิบขุนสิบรถ	ชุดท้าวมาลีวราชว่าความ	ชุดนางมณโฑ 
หุงน�้าทิพย์	ชุดศึกทศกัณฐ์	ขาดเศียรขาดกร	และชุดสีดา 
ลุยไฟ	พระรามคืนนคร	เป็นการแสดงของกรมศิลปากร
	 		 	 -	การแสดงโขนหน้าจอและโขนชักรอก	เรื่อง
รามเกียรต์ิ	ชุดรามาวตารทศกัณฐ์รบสดายุ	หนุมานถวาย
พล	พิเภกสวามิภักดิ์	เป็นการแสดงของโขนพระราชทาน	
(มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ)

	 	 เวทีท่ี	๒	เวทีการแสดงละคร	หุ่นหลวง	และหุ่น
กระบอก	ประกอบด้วย	ละครเรือ่งพระมหาชนก	การแสดงหุน่
หลวงตอนหนมุานเข้าห้องนางวานรนิ	การแสดงหุน่กระบอก	
เรื่องพระอภัยมณี	ตอนก�าเนิดสุดสาคร	จนถึงพระฤาษีช่วย
สุดสาคร	ร�ากิ่งไม้เงินทอง	ละครในเรื่องอิเหนาตอนบุษบา
ชมศาล-อิเหนาตัดดอกไม้-ฉายกริช-ท้าวดาหาบวงสรวง	
และละครเรื่องมโนห์รา	ผู้แสดง	บรรเลง	ขับร้อง	จากส�านัก
การสังคีต	กรมศิลปากร	และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
๓๒๒	คน	และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	ประมาณ	๑๐๐	คน
รวมทั้งสิ้น	๔๒๒	คน
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	 	 เวทีที่	๓	เวทีการบรรเลงดนตรีสากล	“ธ	คือ	ดวงใจ
ไทยทัว่หล้า”	เป็นการบรรเลงและขบัร้องเพลงพระราชนพินธ์ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพติร	เพลงเทดิพระเกยีรติ	บทเพลงทีป่ระพันธ์ขึน้ 
เพือ่ถวายอาลยัและบทเพลงทีส่ือ่ความหมายสอดคล้องกบั 
การแสดงแต่ละองก์	๗	องก์	ได้แก่
														องก์ที่	๑	ดุจหยาดทิพย์ชโลมหล้า
														องก์ที่	๒	ใต้ฟ้าร่มเย็น	เพราะพระบารมี
	 	 	 	องก์ที่	๓	ทวยราษฎร์น้อมสดุดี
	 	 	 	องก์ที่	๔	ถวายภักดีองค์ราชัน
	 	 	 	องก์ที่	๕	สถิตนิรันดร์ในใจราษฎร์
	 	 	 	องก์ที่	๖	ปวงข้าบาทบังคมถวาย
	 	 	 	องก์ที่	๗	สู่สวรรคาลัยในทิพย์วิมาน

เวทีการบรรเลงดนตรีสากล “ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า”
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	 	 และการแสดงบลัเล่ต์เรือ่งมโนห์รา	ผูบ้รรเลง	ขบัร้อง
และผู้แสดง	มาจากส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร	สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	วงดนตรี	
อ.ส.วันศุกร์	วงสหายพัฒนา	โรงเรียนราชินี		กรมดุริยางค์
ทหารบก	กองดุริยางค์ทหารเรือ	กองดุริยางค์ทหารอากาศ	
กองสวสัดกิารส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิกรมประชาสมัพนัธ์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Royal	Bangkok	Symphony	
Orchestra	ซึ่งใช้ผู้บรรเลง	ขับร้องและผู้แสดง	๗๕๓	คน	
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	๑๘๙	คน	รวมทั้งสิ้น	๙๔๒	คน
										การแสดงทุกเวทีก�าหนดเวลาเริ่มแสดง	๑๘.๐๐	น.	 
ในวนัพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	จนถึง
เวลา	๐๖.๐๐	น.ของวันรุ่งขึ้น	โดยการแสดงของทุกเวทีจะ
หยุดการแสดงเมื่อมีพระราชพิธีในพระเมรุมาศ
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หนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ
 	 คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือที่ระลึกและ
จดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	ได้จัดท�าหนังสือที่ระลึกจ�านวน	๔	รายการ	
ได้แก่
	 	 •		หนังสือ	“พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์”
	 	 •		หนังสือ	“พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร”	
	 	 •	หนังสือ	“เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงาน
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร”
	 	 •		หนังสือ	“นวมินทราศิรวาทราชสดุดี	ร้อยกรอง
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร”
  หนังสือจดหมายเหตุ	มีจ�านวน	๖	รายการ	ได้แก่
	 	 •	 หนังสือจดหมายเหตุ	 งานพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	
บรมนาถบพิตร	(จดหมายเหตุฉบับหลัก)	
	 	 •	หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
ฉบับประชาชน
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	 	 •	หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
ฉบับสื่อมวลชน
	 	 •	หนังสือ	“พระเสด็จสู่ฟ้า	ราษฎร์ล้วนอาลัย”	
ในโครงการกานท์กวีคีตการปวงประชาน้อมร�าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร
	 	 •	หนังสือและซีดีบทเพลงแสดงความอาลัยแด ่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร
	 	 •	หนังสือจดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์	“ทรงสถิตใน
ดวงใจ	ไทยนิรันดร์”	
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ศูนย์สื่อมวลชน 
ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียง 
และศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์
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พื้นที่ปฏิบัติงานสื่อมวลชน  
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	 	 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ได้จดัต้ังศนูย์ส่ือมวลชน
ขึน้เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่สือ่มวลชนไทยและสือ่มวลชน
ต่างประเทศ	ณ	หอประชุมใหญ่	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ท่าพระจันทร์
	 	 พืน้ทีด่งักล่าวสามารถรองรบัส่ือมวลชนได้ประมาณ	
๑,๑๘๐	คน	ประกอบด้วย	๑)	ศนูย์สือ่มวลชน	(Press	Center) 
๒)	ศูนย์ถ่ายทอดโทรทัศน์	(IBC)	๓)	ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุ
กระจายเสียง	ภายในติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกใน
การปฏบิตังิาน	ได้แก่	เครือ่งคอมพวิเตอร์	พริน้เตอร์	จดุเชือ่ม
ต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	พื้นที่แถลงข่าว	และให้บริการ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	อาหารกลางวันและค�่า	ส�าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดสดและสื่อมวลชน		
  
เวลาในการปฏิบัติงาน

	 	 ศนูย์สือ่มวลชนเปิดให้บรกิารตัง้แต่วนัที	่๑๖	ตลุาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๐	เวลา	๐๘.๓๐	-	๑๗.๐๐	น.	ส�าหรบัระหว่างวันท่ี	
๒๕	–	๒๙	ตุลาคม		พ.ศ.	๒๕๖๐	จะเปิดให้บรกิารแก่สือ่มวลชน
ที่ปฏิบัติงานตามหมายก�าหนดการงานพระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

ศูนย์สื่อมวลชน และศูนย์ถ่ายทอดวิทยุ
กระจายเสียง ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ 
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ศูนย์สื่อมวลชน แบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วนดังนี้

			 	 ๑.	ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์	และศูนย์ถ่ายทอด
วิทยุกระจายเสียง 
			 	 ๒.	ส่วนปฏิบัติงานสื่อมวลชน	ซึ่งแบ่งเป็น	
สื่อมวลชนในประเทศ	สื่อมวลชนต่างประเทศ 
			 	 ๓.	ส่วนการแถลงข่าว	และติดต่อสอบถาม 
			 	 ๔.	ส่วนสถานที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
			 	 ๕.	ส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านภาษา
ไทย	และภาษาอังกฤษ

การบริการภายในศูนย์สื่อมวลชน

	 	 ๑.	ศูนย์สื่อมวลชนสามารถรองรับสื่อมวลชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้	จ�านวน	๑,๑๘๐	คน
	 	 ๒.	บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จ�านวน	๔๖	เคร่ือง	
พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
	 	 ๓.	จดุปลัก๊อนิส�าหรบับรกิารสือ่มวลชนทีใ่ช้คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ค
	 	 ๔.	บริการอาหาร	และเครื่องดื่มระหว่างปฏิบัติงาน
	 	 ๕.	การถ่ายทอดงานพระราชพิธ	ีผ่านระบบทวีภีายใน
ศูนย์สื่อมวลชน
	 	 ๖.	การถ่ายทอดงานพระราชพธีิผ่าน	www.kingrama9.th	 
และ	Facebook	Page	ศนูย์ข้อมลูข่าวสารงานพระบรมศพ 
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หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร	ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ
	 	 ๗.	บริการดาวน์โหลดภาพถ่ายริ้วขบวนพระบรม 
ราชอิสริยยศ	ทางเว็บไซต์	www.kingrama9.th

การให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์สื่อมวลชน

	 	 เนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศใช้	“พระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร	์
พ.ศ.	๒๕๕๐”	แก้ไขเพ่ิมเติมโดย	“พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	๒)	 
พ.ศ.	๒๕๖๐”	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	๒๔	พฤษภาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๐	เป็นต้นไป	เหตุผลที่ต้องมี	พ.ร.บ.	ว่าด้วยการ 
กระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	เนือ่งจากคอมพวิเตอร์
ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของเรามากย่ิงข้ึน	
การใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมิชอบโดยบุคคลใด	ๆ	ก็ตาม 
ที่ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น	รวมไปถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์
ในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นเท็จหรือมีลักษณะลามก
อนาจาร	จงึต้องมมีาตรการขึน้มาเพือ่เป็นการควบคมุนัน่เอง	 
ศูนย์สื่อมวลชนในฐานะผู้ให้บริการการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
จ�าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลตามพระราชบัญญัติ	ดังนี้
	 	 ๑.	“ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์”	ซึ่งเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร	ที่บอกถึงแหล่งก�าเนิด	
ต้นทาง	ปลายทาง	เส้นทาง	วันที่	เวลา	ปริมาณ	ระยะเวลา	 
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ชนดิของบรกิารหรอือืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องจะต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า	 
๙๐	วัน	นับแต่วันที่ข้อมูลนั้น	ๆ	เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	
และในกรณีจ�าเป็น	พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ
เก็บข้อมูลไว้เกิน	๙๐	วัน	แต่ไม่เกิน	๒	ปีเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้
	 	 ๒.	ข้อมูลของผู้ใช้บริการ	ได้แก่	ชื่อ	นามสกุล	 
เลขประจ�าตัวประชาชน	USERNAME	หรือ	PIN	CODE	
จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า	๙๐	วัน	นับตั้งแต่การใช้
บริการสิ้นสุดลง	
	 	 จงึขอความร่วมมอืจากสือ่มวลชนทกุท่านทีใ่ช้บรกิาร
เข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือติดต่อถึงกันโดยประการอื่นผ่าน 
ระบบคอมพิวเตอร์	ณ	ศูนย์ส่ือมวลชนหอประชุมใหญ่	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ในระหว่างงานพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	กรุณาปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ศูนย์สื่อมวลชนแจ้งให้ทราบด้วย

ข้อปฏิบัติภายในศูนย์

	 	 ๑.	ผูเ้ข้าใช้บรกิารในศูนย์สือ่มวลชนต้องเป็นส่ือมวลชน
ทีม่บีตัรส่ือมวลชนพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ	
หรือบัตรสื่อมวลชนที่ออกโดยกรมประชาสัมพันธ์
	 	 ๒.	ห้ามถ่ายภาพพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอดวิทยุ
โทรทัศน์
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	 	 ๓.	แต่งกายสุภาพ	ตามข้อก�าหนดการแต่งกายของ
สื่อมวลชน
	 	 ๔.	ต้องตดิบตัรสือ่มวลชนตลอดเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณ
ศูนย์สื่อมวลชน

บัตรเข้า-ออก ศูนย์สื่อมวลชน
บัตรประเภท DAY PASS  

	 	 สือ่มวลชนทีไ่ม่มบีตัรประจ�าตวัพเิศษสือ่มวลชน	และ
ไม่ได้ปฏิบัติงานบนอัฒจันทร์	สามารถเข้ามาใช้บริการใน
ศูนย์สื่อมวลชน	หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
โดยใช้บตัรประจ�าตวัสือ่มวลชนทีก่รมประชาสมัพนัธ์ออกให้	
แลกรับบัตรประเภทรายวัน	ณ	จุดประชาสัมพันธ์	

ภาพบัตร Day Pass
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ข้อปฏิบัติการเข้าบันทึกภาพงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร
ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

	 	 ๑.	ช่างภาพของหนังสือพิมพ์	/	นิตยสาร	/	สถานี
โทรทศัน์	/สถานโีทรทัศน์ดาวเทียม	/	สถานีโทรทัศน์ดจิติอล	
ที่มีบัตรประจ�าตัวสื่อมวลชนที่ออกโดยกรมประชาสัมพันธ์	
เฉพาะงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ	เท่าน้ัน				
	 	 ๒.	ช่างภาพที่ได้รับอนุญาตให้เข้าบันทึกภาพได้นั้น	
ต้องไปลงทะเบยีนตามจดุอฒัจนัทร์ทีก่�าหนด	เพ่ือรบัปลอก
แขนและรบัการตรวจอุปกรณ์กล้องจากกองก�ากับการต�ารวจ
สันติบาล	ทั้งนี้	จะต้องติดปลอกแขนสื่อมวลชนของกรม
ประชาสัมพันธ์ที่แขนขวาควบคู่กับการติดบัตรประจ�าตัว
พิเศษตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
	 								๓.	สื่อมวลชนจะต้องบันทึกภาพตามจุดอัฒจันทร์
ที่ก�าหนด	และยืนประจ�าที่จนกว่าริ้วขบวนจะสิ้นสุดหรือ
เสร็จสิ้นพระราชพิธีในแต่ละจุดอัฒจันทร์เท่านั้น
									๔.	ขณะที่ริ้วขบวนซึ่งประกอบด้วยพระบรมวงศา
นุวงศ์	เสด็จพระราชด�าเนินในริ้วขบวนผ่านจุดอัฒจันทร์
ที่ปฏิบัติอยู่	สื่อมวลชนทุกท่านต้องถวายความเคารพและ
ห้ามเคลื่อนย้าย
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									๕.	การแต่งกาย
									ชาย	-			สูทสากลสีด�าไม่มีลวดลาย	(ตัดเย็บด้วยเนื้อ
ผ้าเดียวกัน)	สวมเสือ้เช้ิตด้านในแขนยาวสีขาว	ไม่มลีวดลาย	
ผูกเน็คไทสีด�า	สวมกางเกงสแล็ค	(ไม่ใส่กางเกงขาลีบ)	ติด
ปลอกแขนทุกข์สีด�าด้านซ้าย	(น�ามาเอง)	รองเท้าหนังสีด�า	
ถุงเท้าสีด�า	เข็มขัดสีด�า
									-		ผมตัดสั้น
	 	 หญงิ		-			สทูสากลสดี�าไม่มลีวดลาย	(ตดัเยบ็ด้วยเน้ือ
ผ้าเดียวกัน)	สวมเสือ้เช้ิตด้านในแขนยาวสีขาว	ไม่มลีวดลาย	
ผกูเนค็ไทสดี�า	สวมกระโปรงยาวคลมุเข่า	ตดิปลอกแขนทกุข์
สีด�าด้านซ้าย	(น�ามาเอง)	รองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด�า	กรณีใส่
ถุงน่องให้ใช้สีเนื้อ
									-		ผมยาวต้องเกล้าผมให้เรียบร้อย

ตัวอย่าง การแต่งกายของสื่อมวลชน
หมายเหตุ	ห้ามใส่แว่นตาด�า	/	หมวก	/	กางเกงยีนส์	/	รองเท้าผ้าใบ	/	ห้าม
ไว้หนวดเครา/	ผู้ชายห้ามใส่ตุ้มหู
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พื้นที่ที่สื่อมวลชนสามารถเข้าปฏิบัติงานได้

	 	 •		MPC	(Main	Press	Center)	คือ	ศูนย์สื่อมวลชน
	 	 •	STAND	คือ	จุดอัฒจันทร์บันทึกภาพส�าหรับ
สื่อมวลชน
	 	 •		IBC	(International	Broadcasting	Center)	คอื	
ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์

การจัดท�าบัตรประจ�าตัวพิเศษสื่อมวลชน

	 	 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ	ได้จัดท�าบัตร
ประจ�าตัวพิเศษสื่อมวลชน	โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า
ทางออนไลน์ทางเวบ็ไซต์	www.kingrama9.th	หรอืยืน่ด้วย
ตนเอง	ณ	กรมประชาสมัพนัธ์	ระหว่างวันที	่๑๕	กรกฎาคม	-	 
๓๑	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยสือ่มวลชนสามารถมารบับัตร
ประจ�าตัวพิเศษได้ภายในวันที่	๓๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 แนวทางปฏิบัติงานของช่างภาพ	สื่อมวลชนที่มี 
บัตรประจ�าตัวพิเศษ	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ท�าข่าวและบันทึก
ภาพร้ิวขบวนพระราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพติร	ในวนัที	่๒๖	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ต้องเลือก
พืน้ทีป่ฏิบตังิานบนอฒัจนัทร์ทีก่�าหนดไว้	๑๒	จดุ	และปฏบิตัิ
ตามข้อปฏิบัติการเข้าบันทึกภาพที่ได้แจ้งในคู่มือนี้
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ภาพบัตรประจำาตัวพิเศษสื่อมวลชน

ปลอกแขน   

	 	 เพื่อความเป็นระเบียบในการรักษาความปลอดภัย
ส�าหรบัส่ือมวลชนทีป่ฏบิตังิาน	ณ	จดุอฒัจนัทร์	คณะกรรมการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ	ได้จัดท�าปลอกแขน	เพื่อใช้ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	โดยแบ่งเป็น	 
๒	ประเภท	ดังนี้	 	



211

	 	 สือ่มวลชนประจ�าอัฒจันทร์	:	ปลอกแขนสีขาว	แถบสีด�า 
ด้านบนและล่าง	ปักโลโก้	กรมประชาสมัพนัธ์พร้อมหมายเลข
ประจ�าอฒัจนัทร์	จดุท่ี	๑	-	๑๓	โดยเลขตวัแรกคอืหมายเลข
อัฒจันทร์	เลขตัวที่	๒	คือ	ล�าดับของสื่อมวลชนที่ปฏิบัติ
งานบนอัฒจันทร์	

	 	 ทมีงานโทรทศัน์รวมการเฉพาะกจิแห่งประเทศไทย	: 
ปลอกแขนสีขาว	แถบสีด�าด้านบนและล่าง	ปักโลโก้	ทรท	
สีธงชาติ	
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ข้อปฏบิตัสิือ่มวลชนของกองก�ากบัการ ๑ กองบงัคับการ
ต�ารวจสนัตบิาล ๓ กองบัญชาการต�ารวจสันติบาล ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 
มารยาทในการถ่ายภาพ

	 	 ๑.	ต้องอยู่ในอาการสุภาพเรียบร้อย	และต้องถวาย
ความเคารพทั้งก่อนและหลังการถ่ายภาพ
	 	 ๒.	การแต่งกายชุดสุภาพ	บุรุษชุดสูทสากล	สุภาพ
สตรีชุดกระโปรง	รองเท้าหุ้มส้น
	 	 ๓.	กล้องที่จะน�ามาบันทึกภาพ	ต้องผ่านการตรวจ
และติด	Tag	ที่ได้รับอนุญาตจากต�ารวจสันติบาล
	 	 ๔.	จะอนุญาตให้เฉพาะช่างภาพที่ลงทะเบียน	และ
ติดปลอกแขนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
	 	 ๕.	ไม่แสดงกิริยา	วาจา	หรือมารยาทอันไม่สมควร
	 	 ๖.	ในการถ่ายภาพ	ควรอยู่ห่างจากพระองค์	๕	เมตร	
เป็นอย่างน้อย
	 	 ๗.	ไม่ควรเบียดเสียดกันถ่ายภาพ	หรือถ่ายภาพ
ลกัษณะยนืค�า้ศรีษะผูอ้ืน่	หรือย่ืนกล้องถ่ายภาพในลกัษณะ
ถ่ายภาพข้ามพระองค์
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ข้อควรปฏิบัติในการบันทึกภาพ

	 	 ๑.	ต้องไม่ถ่ายภาพตรงพระพักตร์	ขณะท่ีพระองค์
ทรงอยู่ในที่ประทับ
	 	 ๒.	ห้ามถ่ายภาพขณะเสด็จฯ	ขึ้น	หรือ	ลงจากที่สูง	
เช่น	บันได	ฯลฯ
	 	 ๓.	ห้ามถ่ายภาพขณะเสวยเด็ดขาด
	 	 ๔.	ห้ามออกนอกสถานทีท่ีเ่จ้าหน้าทีจ่ดัไว้	ว่ิงตดัหน้า	
วิ่งลุกลน	หรือห้อมล้อม	กีดขวางทางเสด็จฯ
	 	 ๕.	ให้บันทึกได้ในจุด	หรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ได้จัด
ไว้	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
	 	 ๖.	การใช้ไฟฉายใช้ได้ในทุกโอกาส	แต่การฉายไฟ
ไม่ควรเกิน	๑,๕๐๐	วัตต์	และควรอยู่ห่างจากที่ประทับ
ประมาณ	๑๐	เมตร	ขึ้นไป
	 	 ๗.	หากฝ่าฝืนมารยาท	ข้อควรปฏิบัติหรือไม่เชื่อ
ฟังค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่	จะถูกริบปลอกแขน	และห้าม
บันทึกภาพ
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ค�าอธิบายอัฒจันทร์และจุดปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน
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ค�าอธิบายอัฒจันทร์และจุดปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน
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ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ (IBC) และศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียง
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ศนูย์ถ่ายทอดวทิยโุทรทศัน์ (IBC) และศนูย์ถ่ายทอดวทิยุ
กระจายเสียง  

	 	 ศนูย์ถ่ายทอดวทิยโุทรทศัน์	เป็นการปฏบิตังิานร่วม
กนัระหว่างสถานวีทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย	(NBT)	สถานี
โทรทศัน์ไทยพบีเีอส	(Thai	PBS)	และโทรทศัน์รวมการเฉพาะ
กจิแห่งประเทศไทย	เพือ่ถ่ายทอดภาพและเสยีงงานพระราช
พธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	และส่งผ่านสัญญาณ 
ดาวเทยีมไปทัว่โลกทางเครอืข่าย	Thai	TV	Global	Network 
ของสถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก	และสถานโีทรทัศน์ภาค
ภาษาองักฤษ		NBT	World	ของกรมประชาสมัพนัธ์	โดยได้รบั 
ความร่วมมอืจากสถานวีทิยโุทรทศัน์ทกุสถาน	ีร่วมเผยแพร่
ภาพและเสียงให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทีอ่ยู่
ในประเทศและต่างประเทศ	ได้รบัชมพระราชพธิสี�าคญัโดย 
พร้อมเพรยีงกนั	ตลอดจนการให้บรกิารส�าเนาเทปพระราชพธิ ี
ในครั้งนี้กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศด้วย
	 	 ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียง	เป็นการปฏิบัติ
งานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 
กรมประชาสัมพันธ์	เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียง
ทุกสถานทีัง้ภาคภาษาไทย	และภาคภาษาต่างประเทศร่วม
ถ่ายทอดเสียงงานพระราชพิธีส�าคัญนี้เช่นเดียวกัน	
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พระราชนิพนธ์ เรื่อง 
“เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์” 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้
คือการได้อยู่

ท่ามกลางประชาชน
ของข้าพเจ้า

นั่นคือคนไทยทั้งปวง

“

  ”




