
3ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐



สลค.สาร4

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

	 ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	ผู้บริหารและบุคลากร

ของ	 สลค.	 ๓๒๑	 คน	 ได้สมัครและเข้าร่วมเป็นจิตอาสา 

ในโครงการ	 “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวาย 

พระเพลิงพระบรมศพ”	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	

โดยพร้อมเพรียงกัน

2๗ปีที่	๒๕		ฉบับพิเศษ	

เดือนกันยายน-ธันวาคม	๒๕๖๐



5ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

	 ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	ผู้บริหารและบุคลากร

ของ	 สลค.	 ๓๒๑	 คน	 ได้สมัครและเข้าร่วมเป็นจิตอาสา 

ในโครงการ	 “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวาย 

พระเพลิงพระบรมศพ”	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	

โดยพร้อมเพรียงกัน

2๗ปีที่	๒๕		ฉบับพิเศษ	

เดือนกันยายน-ธันวาคม	๒๕๖๐

	 เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร	มพีระมหากรณุาธคิณุแก่พสกนกิรชาวไทยเป็นอเนกอนนัต์	หลกัการทรงงาน

และแนวพระราชด�ารทิีไ่ด้ทรงปฏบิติัพระราชกรณยีกจินานปัการน�ามาซึง่	“ศาสตร์พระราชา” 

อันก่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีและความผาสุกของประชาชนอย่างยั่งยืน	 และเมื่อวันที่	 

๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๙	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ได้เสด็จสวรรคต	

ยงัความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่และความเศร้าโศกเสยีใจมาสูป่ระชาชนชาวไทย	ประชาชนทกุหมูเ่หล่า

ต่างร่วมกันแสดงความอาลัยและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้จวบจน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๖๐	และต่างตั้งมั่นร่วมมือ

ร่วมใจท่ีจะเดินตามรอยพระยุคลบาทเพือ่สบืสานพระราชปณธิานในการปฏบิตังิานและปฏบิตัติน

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติสืบไป

	 โดยทีส่�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีมภีารกจิในความรับผดิชอบส่วนหน่ึงเก่ียวข้อง

กับราชการในพระองค์ที่เชื่อมโยงกับราชการของฝ่ายบริหาร	และจะต้องปฏิบัติงานสนอง

พระมหากรณุาธคุิณในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิารราชการแผ่นดนิด้วย	กองบรรณาธกิาร	สลค.สาร	

จึงเห็นสมควรจัดท�า	สลค.สาร	ฉบับพิเศษขึ้น	ประกอบด้วย	เน้ือหาที่เกี่ยวกับภารกิจของ

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับราชการในพระองค์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	เป็นการเฉพาะ	ได้แก่	เรือ่ง	พระราชลัญจกร

พระครฑุพา่หท์องค�าประจ�ารชักาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ทีส่ถาปนาขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของ 

คณะรฐัมนตร ีในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

และการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร	นอกจากนี	้ได้เรยีบเรยีงพระราชประวตัิ

ซึง่เป็นข้อมลูอนัทรงคณุค่าไว้เป็นบทแรกของ	สลค.สาร	ด้วย	ทัง้นี	้เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุ

และร่วมน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้	ตลอดจนเป็นข้อมลูส�าคญัส่วนหนึง่

ทางประวตัศิาสตร์ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	

ส�าหรับผู้สนใจที่จะน�าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหรืออ้างอิงในโอกาสต่อไป

กองบรรณาธิการ สลค.สาร

บทบรรณาธิการ

ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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สลค.สาร

 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

 ๑.		ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง	(วันและเวลาราชการ)		๒.		ทางไปรษณีย์	ส่งถึง	:	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	กทม.	๑๐๓๐๐	หรือ	ตู้	ปณ	๒	ท�าเนียบรัฐบาล	กทม. 

 ๓.		ทางโทรศพัท์	เร่ืองท่ัวไปเก่ียวกับการปฎบิตังิานหรอืการให้บรกิาร	๐๒๒๘๐	๙๐๐๐	ต่อ	๑๑๔๑-๒	เรือ่งการทจุรติและปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ/ข้อร้องเรยีนการจดัซือ้จดัจ้าง		๐๒๒๘๐	๙๐๐๐	ต่อ	๑๙๔๒ 

 ๔.		ทางเว็บไซต์:	www.soc.go.th		๕.		ทางอีเมล:	ACOC@soc.go.th

กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา 	 ธีระพงษ์		วงศ์ศิวะวิลาส	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	สมโภชน์		ราชแพทยาคม	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	ณัฐฏ์จารี		อนันตศิลป์	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		

บรรณาธิการ 	 อ้อนฟ้า		เวชชาชีวะ	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รองบรรณาธิการ กรุณา		จุฑานนท์,	สมศรี		นาคจ�ารัสศรี,	สิริพร		เลิศธรรมเทวี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  กานต์พิชชา		ป่ินแก้ว,	จิตตา		กิตติเสถียรนนท์,	ดารารัตน์		อินทโสภา,	ปริยนงคราญ		จงธรรมคุณ,	ภูมินทร		ปล่ังสมบัติ,	สถาพร		ทรงพร,	สมจิตร		รูปเหมาะ	

เลขานุการกองบรรณาธิการ 	 กิติยาภา		จิตรพิทักษ์เลิศ

ฝ่ายจัดงานศิลป์ เขมจิรา		ขันแก้ว,	ธัญมน		สินส�าอาง,	อิศเรศ		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์		 พัชราภรณ์		อุทัยพิบูลย์

ฝ่ายจัดการทั่วไป 	 โชติกา		แสนพินิจ,	ดวงกมล		แสงสุวรรณ,	พิชญา		ภาษาประเทศ,	รวิกาญจน์		วงศ์แวว,	สมภพ		กลิ่นหอม	

พิมพ์ที่ 	 ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	ถนนสามเสน	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐		โทร.	๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

บทความ/ข้อความ	หรือความเห็นใด	ๆ	ที่ปรากฏใน	“สลค.สาร”	เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐สารบัญ

๕

๑๓

๑๖

๒๒

๒๖

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�า ประจ�ารัชกาล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาขึ้นในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี

ประมวลภาพกิจกรรมน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร



7ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาขึ้นในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประมวลภาพกิจกรรมน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพติร พระมหากษตัรย์ิรัชกาลที ่๙	แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์	พระโอรสในสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดชวิกรม	

พระบรมราชชนก	และสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ีเสดจ็พระราชสมภพเมือ่วนัจนัทร์ที	่๕	ธนัวาคม	พทุธศกัราช	๒๔๗๐	

ณ	โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น	เมอืงเคมบรดิจ์	(Cambridge)	รฐัแมสซาชเูซตส์	(Massachusetts)	สหรฐัอเมรกิา	มพีระบาทสมเดจ็

พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล	พระอฐัมรามาธบิดนิทร	รชักาลที	่๘	เป็นสมเดจ็พระบรมเชษฐาธริาช	และสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ	

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสมเด็จพระเชษฐภคินี

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นอนุบาล	ณ	โรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร	และทรงศึกษาต่อช้ันประถมศึกษาในโรงเรียนเมียร์มองต์	เมืองโลซานน์	ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์	 โดยทรงศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศส	 เยอรมัน	 และอังกฤษ	 หลังจากนั้นทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 

ที่	 เอกอล	นูแวล	 เดอลา	สวิส	 โรมองต์	 ไซยี	ณ	 เมืองโลซานน์	จากน้ันทรงเข้าศึกษาต่อในแขนงวิชาวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลยัโลซานน์	ระหว่างทีป่ระทับ	ณ	ประเทศสวติเซอร์แลนด์	ได้โดยเสดจ็สมเดจ็พระบรมเชษฐาธริาชนวัิตประเทศไทย	

๒	ครัง้	คือ	ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช	๒๔๘๑	และครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช	๒๔๘๘	



	 วันที่	๙	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๔๘๙	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	พระอัฐมรามาธิบดินทร	

เสดจ็สวรรคต	ณ	พระท่ีนัง่บรมพมิาน	ในพระบรมมหาราชวัง	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

ทรงรับอญัเชญิให้เสดจ็ข้ึนครองราชสมบตัสิบืราชสนัตติวงศ์ในวันเดยีวกนันัน้	แต่เน่ืองจากยงัมพีระราชภาระในด้านการศกึษา	

จึงเสด็จพระราชด�าเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกคร้ังหน่ึง	เม่ือเดือนสิงหาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๙	เพื่อทรง

ศึกษาต่อ	ณ	มหาวิทยาลัยแห่งเดิม	แต่ทรงเปลี่ยนสาขาการศึกษาเป็นวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์แทน

	 ระหว่างที่ประทับศึกษาอยู่ในต่างประเทศทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	 กิติยากร	และได้ทรงประกอบพิธีหม้ัน

กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	กิติยากร	เมื่อเดือนกรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๒	หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วย

พระคูห่ม้ันนวิตัประเทศไทย	ทรงประกอบพระราชพธิรีาชาภเิษกสมรสกบัหม่อมราชวงศ์สริกิติิ	์	กติยิากร	เมือ่วนัท่ี	๒๘	เมษายน 

พุทธศักราช	๒๔๙๓	และทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี
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	 วันที	่๕	พฤษภาคม	พทุธศกัราช	๒๔๙๓	ทรงรบัการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	ณ	พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ	ในพระบรม

มหาราชวัง	เฉลมิพระบรมนามาภไิธยว่า	“สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร 

สยามนิทราธริาช บรมนาถบพิตร”	และพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยว่า	“เราจะครองแผ่นดนิ

โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

	 ในโอกาสนี	้ ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเดจ็พระราชนีิสริกิิติ	์ เป็น	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ์	

พระบรมราชนิี	

	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	และ	สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิต์ิ	พระบรมราชนินีาถ 

ในรชักาลที	่๙	มีพระราชโอรสและพระราชธิดา	๔	พระองค์	คือ

	 ๑.	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี

	 ๒.	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร

	 ๓.	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี

	 ๔.	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี

9ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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	 พทุธศกัราช	๒๔๙๙	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	มพีระราชศรทัธาทรงพระผนวช	

ตามคติของพุทธศาสนิกชนไทยเป็นเวลา	 ๑๕	 วัน	 ในการนี้	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ	พระบรมราชิน	ีเป็นผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์	ทรงปฏบัิตพิระราชกรณยีกจิในต�าแหน่งผูส้�าเร็จราชการ

ได้เรยีบร้อยเป็นทีพ่อพระราชหฤทยั	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	จงึมพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็น	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในปีเดียวกันนั้นเอง

	 นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติปกครองราชอาณาจักรไทย	ตราบถึงวันที่	๑๓	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๙	

เป็นเวลา ๗๐ ปี ๔ เดือน ๗ วัน	กล่าวได้ว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุด

ในประวัติศาสตร์ไทย	 ทรงตั้งม่ันอยู ่ในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศก�าลังพระวรกายและก�าลังพระสติปัญญา

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์เพื่อประโยชน์สุขของปวงอาณาประชาราษฎร์



11ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	 คือ	ดวงมณี ดวงประทีป และดวงใจ

ของชาวไทย	 ทรงแผ่พระมหาบารมีอันบริสุทธิ์ไพศาล	 ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับปวงประชาชาวไทย	พระราชทานความรัก	

ความห่วงใย	เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันประมาณมิได้	ทรงทุ่มเทพระวิริยะ	อุตสาหะ	พระปรีชาญาณ	สร้างความสุขสวัสดิ์

ยั่งยืนแก่ประชาชนของพระองค์อย่างมิทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อย	 ชาติไทยจึงก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นล�าดับ	 ทรงเป็นหลักชัย

น�าทางแก่ชาติยาวนานถึง	๗๐	ปี	๔	เดือน	๗	วัน	นับเป็นความวิปโยคสุดอาลัยเมื่อพระองค์เสด็จสู ่สวรรคาลัย	

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ชาวไทยทั้งชาติต่างน้อมศิรเกล้ากราบสักการะพระผู้สถิตในดวงใจ

ตราบนิรันดร์

ที่มา : คัดลอกและเรียบเรียงมาจากหนังสือ

๑.	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	จัดท�าโดยกระทรวงวัฒนธรรม

๒.	 ๘๔	 พรรษาองค์ราชันของแผ่นดิน	 จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๗	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 

	 จัดพิมพ์โดยสมาคมชาวเพชรบุรี
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การด�าเนนิการเกีย่วกบัพระราชพธิทีรงบ�าเพญ็

พระราชกศุลและพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร

 เมือ่วนัที	่๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๙	ส�านกัพระราชวังได้มปีระกาศเรือ่ง	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มหิตลาธิเบศร 

รามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	สวรรคต	ยังความสูญเสียและความวิปโยคที่สุดในชีวิตของพสกนิกร

ทั้งประเทศ	 รัฐบาลจึงได้เตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 

ให้สมพระเกยีรติตามโบราณขตัติยราชประเพณแีละสมกบัความจงรกัภกัดขีองประชาชนชาวไทย	รวมถงึการด�าเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง	

เช่น	ประกาศลดธงครึง่เสา	ก�าหนดให้มีการไว้ทกุข์	และก�าหนดให้วนัที	่๑๔	ตลุาคม	๒๕๕๙	เป็นวันหยุดราชการ	แต่งตั้งคณะกรรมการ

อ�านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 และคณะกรรมการท่ีเกีย่วข้อง	 ด�าเนนิการเกีย่วกับการให้ประชาชน 

เข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 ระหว่างวันท่ี	 ๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 

เวลา	๐๘.๐๐	น.	จนถึงเวลา	๐๒.๑๘	น.	ของวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๖๐	มีประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ	๑๒,๗๓๙,๕๓๑	คน

	 ในส่วนของการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพติร	 ซึง่มหีมายก�าหนดการพระราชพธิ	ี จ�านวน	 ๕	 วัน	 ระหว่างวันที่	 ๒๕-๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 (การพระราชกุศล 

ออกพระเมรุมาศ	เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ	ถวายพระเพลิงพระบรมศพ	เก็บพระบรมอัฐิ	พระราชกุศล	พระบรมอัฐิ	เลีย้งพระ	

เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมาน	 และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร)	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

	 ๑.	 ประสานงานกบักระทรวงการต่างประเทศเพือ่ขอรบัข้อมลูเกีย่วกบัการเดนิทางมาประเทศไทยของประมขุ	ราชวงศ์	และ

ผูน้�าต่างประเทศ	ซึง่มาเข้าร่วมพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 บรมนาถบพิตร	 

จ�านวนทั้งสิ้น	 ๔๒	 ประเทศ	 และได้จัดท�าผลัดเวรรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี	 (๑๗	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐)	 

รวมทั้งแจ้งให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปรับและส่งประมุข	 ราชวงศ์	 และผู้น�าต่างประเทศ	 ตามวัน	 เวลา	 ที่ก�าหนดด้วยความเรียบร้อย 

และเหมาะสม

	 ๒.	 จัดท�ารายละเอียดการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ก�าหนดเวลานัดหมายและการแต่งกายของรัฐมนตรีทีจ่ะเข้าเฝ้า

ทูลละอองธุลีพระบาท	ในการพระราชพิธีดังกล่าว

	 ๓.	 จัดเจ้าหน้าทีอ่าลักษณ์เพือ่ต้อนรบัและอ�านวยความสะดวกให้แก่รฐัมนตรพีร้อมคูส่มรสในการพระราชพธิดีงักล่าว

	 ๔.	 อ�านวยความสะดวกร่วมกับส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการจัดรถยนต์รับ-ส่งคณะรัฐมนตรีกรณีไปร่วมเข้าเฝ้า 

ทลูละอองธลุพีระบาทเป็นหมูค่ณะในพระราชพธิอีอกพระเมร	ุ(๒๕	ตุลาคม	๒๕๖๐)	และพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ	(๒๗	ตุลาคม	๒๕๖๐)



13ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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สมศรี	นาคจ�ารัสศรี

15ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

พระราชลัญจกรพระครุฑพ ่ าห ์ทองค� า
ประจ� ารัชกาล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 ภารกิจของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

กับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ภารกิจหนึ่ง

ที่มีความส�าคัญยิ่ง	ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่คร้ังเป็นกรมพระอาลักษณ	์

คือ	การปฏิบัติงานลิขิต	ซึ่งเป็นงานเขียนและจัดท�าเอกสารส�าคัญ

ของราชการที่ต้องน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทรงลง

พระปรมาภไิธย	และการประทับพระราชลญัจกรในเอกสารส�าคญั

ตามกฎหมายและโบราณราชประเพณ	ีรวมถงึการเก็บ	ดแูล	และ

บ�ารุงรักษาพระราชลัญจกรที่เชิญออกใช้ประทับเอกสารส�าคัญ 

ของราชการดังกล่าว

	 ในเอกสารส�าคัญที่เป็นราชการแผ่นดินประจ�ารัชสมัย

และท่ีออกในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์	 เช่น	 รัฐธรรมนูญ	

พระราชบัญญตั	ิพระราชกฤษฎกีา	พระราชก�าหนด	ประกาศพระบรมราชโองการต่าง	ๆ 	รวมทั้งเอกสารส�าคัญส่วนพระองค์

ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชการแผ่นดิน	 เช่น	 ประกาศนียบัตรก�ากับเหรียญรัตนาภรณ์	 ล้วนเป็นเอกสารท่ีต้องน�าขึ้นทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย	 และเอกสารเหล่านี้จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ 

ได้ประทบัพระราชลญัจกรก�ากับพระปรมาภไิธยหรอืก�ากบัเอกสารตามแต่ประเภทของเอกสารส�าคญันัน้	ๆ	แล้ว

 พระราชลัญจกรจึงหมายถึง	พระตราท่ีพระมหากษัตริย์ใช้ส�าหรบัประทับในเอกสารส�าคญั ท้ังท่ีเป็นเอกสาร

ราชการและเอกสารส่วนพระองค์	 ตามโบราณราชประเพณีถือว่าพระราชลัญจกรเป็นเครื่องมงคลในหมวดพระราชสิริ

อย่างหนึ่ง	 ประกอบด้วย	พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล	 และเป็น

เคร่ืองหมายที่แสดงถึงพระราชอิสริยยศ	พระเกียรติยศ	และพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์	รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์

แห่งเกียรติภูมิของชาติด้วย	หากใช้ประทบัก�ากบัพระปรมาภไิธยพระมหากษตัริย์ในเอกสารส�าคัญส่วนพระองค์ทีไ่ม่เกีย่วด้วย

ราชการแผ่นดิน	 เรียกว่า	พระราชลัญจกรประจ�าพระองค์ ซ่ึงตามธรรมเนียมปฏิบัติเม่ือมีการผลัดเปล่ียนแผ่นดินก็จะ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชลัญจกรประจ�าพระองค์ขึ้น	 ส่วนพระราชลัญจกรท่ีใช้ประทับ

ก�ากับพระปรมาภไิธยพระมหากษตัรย์ิในเอกสารส�าคญัทีเ่ป็นราชการแผ่นดนิประจ�ารชัสมัย	เมื่อเปลี่ยนรัชกาลก็จะต้องสร้าง

ขึ้นใหม่ส�าหรับใช้ในราชการ	 เรียกว่า	พระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดิน หากใช้ประทับก�ากับเอกสารส�าคัญที่ออกใน

พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์	แต่มิใช่ส�าหรับก�ากับพระปรมาภิไธยในรัชสมัยใดรัชสมัยหนึ่งเป็นการเฉพาะและ

ไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่เมื่อเปลี่ยนรัชกาล	เรียกว่า	พระราชลัญจกรส�าหรับแผ่นดิน	ซ่ึงได้แก่	พระราชลัญจกรมหาโองการ	

พระราชลญัจกรหงสพมิาน	พระราชลญัจกรไอยราพต	(องค์ใหญ่)	พระราชลัญจกรไอยราพต		(องค์กลาง)	และพระราชลัญจกร

พระบรมราชโองการ



สลค.สาร16

 พระราชลัญจกรที่ใช้ประทับก�ากับพระปรมาภิไธยในเอกสารราชการประจ�ารัชสมัย 

และจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเม่ือเปลี่ยนรัชกาลที่เรียกว่า พระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดิน  

หรือตราแผ่นดิน	 นั้น	 สร้างข้ึนครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

เป็นรปูตราอาร์ม	ต่อมาทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลีย่นลวดลายจากเดมิมาเป็นลวดลาย

พระครุฑพ่าห์	และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ใช้พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์เป็นพระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดิน

เมื่อเปลี่ยนรัชกาลโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่	ซึ่งในรัชกาลต่อ	ๆ	มา	ก็ใช้พระราชลัญจกร

พระครฑุพ่าห์เป็นลายพระราชลญัจกรประจ�าแผ่นดนิเช่นกนัทกุรชักาล	เปลีย่นแต่พระปรมาภไิธย

ทีข่อบรอบพระราชลญัจกรให้ตรงตามรชักาลเท่าน้ัน	 ยกเว้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาอานันทมหิดล	 พระอัฐมรามาธิบดินทร๑	 ที่ไม่ปรากฏว่ามีการสร้างพระราชลัญจกร 

พระครฑุพ่าห์ประจ�ารชักาล	 เนือ่งจากตลอดรัชสมยัมไิด้ทรงประกอบพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

ตามโบราณราชประเพณ	ีแต่ได้มปีระกาศพระบรมราชโองการเฉลมิพระปรมาภิไธย	“พระบาทสมเดจ็

พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล”	 เมือ่วนัที	่๑๑	สงิหาคม	๒๔๘๙๒	และประกาศพระบรมราชโองการ

เฉลมิพระปรมาภิไธย	“พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล	พระอัฐมรามาธิบดนิทร”	

เมื่อวันที่	๘	มิถุนายน	๒๕๓๙๓		ภายหลังเสด็จสวรรคตแล้วตามล�าดับ

 พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ประจ�าแผ่นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร สร้างขึ้นเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ในปี	 ๒๔๙๓	 ท�าด้วยงาช้าง	 มีลักษณะกลม	 ขนาดเส้น 

ผ่าศูนย์กลาง	๘.๔	เซนติเมตร	สูง	๑๓.๔	เซนติเมตร	และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธี

จารึกพระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดินพร้อมกับการจารึกพระสุพรรณบัฏ	พระบรมนามาภิไธย	และดวงพระบรมราชสมภพ	

เมือ่วันที	่๒๑	เมษายน	๒๔๙๓	ก่อนพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและพระราชพธิเีฉลมิพระราชมณเฑยีร	และเชิญเข้าร่วมพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกเมื่อวันที่	๔	พฤษภาคม	๒๔๙๓	ซึ่งเป็นวันแรกของการพระราชพิธี	หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ได้เชิญไปเก็บรักษาไว้ที่กองประกาศิต๔	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ในขณะนั้น	ซึ่งมีหน้าที่ส�าคัญในการดแูลรักษาและ

ควบคุมการเชิญพระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดินและพระราชลัญจกรส�าหรับแผ่นดินออกใช้ประทับเอกสารส�าคัญต่าง	 ๆ	

ของชาติ	อาทิ	รัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติต่าง	ๆ	ประกาศสถาปนาพระราชวงศ์	ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์	สญัญาบตัร

ตราตัง้กงสลุ	อนมุตับิตัรรบัรองกงสลุ	สญัญาบตัรยศทหาร	และประกาศนยีบตัรก�ากบัเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ์ประเภทต่าง	ๆ 	โดยได้

เชญิออกใช้ประทบัเอกสารส�าคญัจ�านวนมากถงึปีละ	๒๕๐,๐๐๐	ฉบบั	มาเป็นเวลายาวนานกว่า	๔๐	ปี	เป็นเหตใุห้พระราชลญัจกร

พระครุฑพ่าห์องค์งามีสภาพช�ารุดตามระยะเวลาและปริมาณที่เชิญออกใช้ราชการ

๑	 สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	ในขณะนั้น
๒	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๖๓	ตอนที่	๕๔	ข	วันที่	๑๓	สิงหาคม	๒๔๘๙	หน้า	๔๓๙-๔๔๓
๓	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๓	ตอนที่	๑๑	ข	วันที่	๘	มิถุนายน	๒๕๓๙	หน้า	๑-๓
๔	 กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปัจจุบัน



17ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

 ในปี	๒๕๓๖	ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการบ�ารงุรกัษาพระราชลัญจกรพระครฑุพ่าห์ประจ�ารชักาล

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ขึน้	ประกอบด้วย	ผูแ้ทนจากส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี	 

ส�านกัราชเลขาธิการ	ส�านกัพระราชวัง	กรมศิลปากร	และกรมธนารกัษ์	ร่วมกันพจิารณาหาวธิกีารบ�ารุงรกัษาพระราชลัญจกร

พระครุฑพ่าห์ซ่ึงมีสภาพช�ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดี	 และต่อมาคณะกรรมการฯ	 มีความเห็นว่า	พระราชลัญจกรพระครฑุพ่าห์

องค์ทีท่�าด้วยงามีสภาพช�ารดุ	ลายเส้นขาดความคมชัด	การเชญิออกใช้ประทับเอกสารราชการส�าคญัในปีหนึง่	ๆ	เป็นจ�านวนมาก

อาจท�าให้พระราชลญัจกรพระครฑุพ่าห์เกดิการช�ารดุเพ่ิมขึน้	จงึสมควรขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาลขึ้นใหม่เพื่อเชิญออกใช้

ประทบัเอกสารราชการแทนองค์งาทีใ่ช้อยูใ่นขณะนัน้	และเนือ่งจากเป็นโอกาสพระราชพธิี

กาญจนาภเิษก	เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัเิป็นปีที	่๕๐	จงึเหมาะสมทีจ่ะร่วมเฉลิมพระเกยีรติ

เนือ่งในโอกาสดงักล่าว	ส่วนวสัดท่ีุใช้จดัสร้างส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้ขอพระราชทาน

พระบรมราชานญุาตสร้างด้วยทองค�าเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อและความหมายของ

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก	และเป็นไปตามแบบแผนที่เคยมีการสร้างพระราชลัญจกร

ด้วยทองค�ามาแล้วในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รวมท้ัง

เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏแผ่ไพศาลเป็นประวตัศิาสตร์ครัง้ส�าคญั	 โดยมรีปูแบบ

และลวดลายพระครฑุพ่าห์เช่นเดยีวกบัพระราชลญัจกรองค์งาทุกประการ	มีน�้าหนัก	

๑,๑๐๐	 กรัม	 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	 ๘.๔	 เซนติเมตร	 สูง	๑๓.๔	 เซนติเมตร	

และแกะตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ	 ๕๐	 ปี	 ประดับไว้ที่ด้านบน 

องค์พระราชลัญจกรระหว่างแนวกลางเท้าพระครฑุพ่าห์ด้วย	โดยมอบหมายให้กองกษาปณ์	

กรมธนารกัษ์	รบัผดิชอบด�าเนนิการ	และได้น�าความกราบบงัคมทูลพระกรณุาขอพระราชทาน

พระบรมราชานญุาตแล้ว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต

	 การจัดสร้างพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�าประจ�ารัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

บรมนาถบพิตร	ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็เมือ่วนัที	่๒๔	เมษายน	๒๕๓๘	และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก�าหนดการ

พระราชพธิจีารกึพระราชลญัจกรพระครฑุพ่าห์ทองค�าประจ�ารัชกาล	 พร้อมกบัการจารกึพระสพุรรณบฏัสถาปนาพระอสิรยิศักดิ์

สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ	เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา	ขึน้เป็น	สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ	เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา	กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์	

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๒๗	เมษายน	๒๕๓๘	เวลา	๑๕.๒๙	น.	ณ	พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	ตามโบราณราชประเพณี	

และได้เชิญพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�าประจ�ารัชกาลเข้าสมโภชสิริราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีฉัตรมงคล	

เมือ่วันพฤหสับดีที	่๔	และวนัศกุร์ที	่๕	พฤษภาคม	๒๕๓๘	ณ	พระทีน่ัง่ดสิุตมหาปราสาท	ในพระบรมมหาราชวัง	ซึง่ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ์	พระบรมราชนิีนาถ	ในรัชกาลที	่๙	เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพระราชพิธีดังกล่าว	 หลังจากการสมโภชสิริราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีฉัตรมงคลแล้ว	

ได้เชญิพระราชลญัจกรพระครฑุพ่าห์ทองค�าประจ�ารัชกาลพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	

ไปยังกองประกาศิต	ส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร	ีและได้เชิญออกประทบัก�ากบัพระปรมาภไิธยในประกาศพระบรมราชโองการ

สถาปนาพระอสิรยิศกัดิส์มเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา	กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์	เมือ่วนัที	่๕	พฤษภาคม	๒๕๓๘	

เป็นฉบับแรก

	 พระราชลญัจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�าประจ�ารชักาลพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	

ที่จัดสร้างขึ้นใหม่นั้น	นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีดัสร้างขึน้เป็นองค์ท่ีสองเพ่ือเชิญ

ออกใช้ในราชการแทนพระราชลญัจกรพระครฑุพ่าห์องค์งาเดมิ	และโดยทีร่ะยะเวลาทีท่รงครองสริริาชสมบติัยาวนานกว่า 

พระมหากษตัรย์ิพระองค์ใดในประวตัศิาสตร์ชาตไิทย	 จงึยงัคงเชญิพระราชลญัจกรพระครฑุพ่าห์ทองค�าประจ�ารชักาลออกใช้

ประทับก�ากบัพระปรมาภไิธยในเอกสารส�าคญัท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบและการดแูลรกัษาของส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

อย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงโอกาสมหามงคลที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	 ๗๐	ปี	 ๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	 และจวบจน 

สิ้นรัชกาล	เมื่อวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙

แหล่งที่มาของข้อมูล :	เอกสารต้นเรื่องและหนังสือเรื่อง	พระราชลัญจกร	ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	



สลค.สาร18

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัและรชัสมยั

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้ึนในโอกาสส�าคัญ

อีกหลายตระกูล	เช่น	เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย	

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า	 เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์

อนัมเีกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์	และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันมีศักดิ์รามาธิบดี

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น	๓	ตระกูล	 ได้แก่	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อนัเป็นมงคลยิง่ราชมติราภรณ์	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นสริย่ิิงรามกีรติ	

ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ	 และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง

ดิเรกคุณาภรณ์	โดยมีล�าดับการสถาปนา	ดังนี้

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีสถาปนาข้ึนในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องประดับส�าหรับ

เกยีรตยิศและบ�าเหนจ็ความชอบ	ซึง่พระมหากษัตรย์ิทรงพระกรณุาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นส�าหรับพระราชทานแก่ผู้กระท�าความดี

ความชอบอนัเป็นคณุประโยชน์แก่ประเทศ		รวมทัง้พระราชทานแก่บคุคล

ส�าคัญชาวต่างประเทศเพื่อแสดงออกถึงสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน

การใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเคร่ืองหมายแสดงเกียรติยศ

ตามแบบอย่างประเทศตะวนัตกแทนเครือ่งยศหรอืเครือ่งประดบัอย่างอืน่

ทีม่มีาแต่เดมินัน้	ได้เกดิขึน้ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชยี		

โดยมกีารสร้างเป็นครัง้แรกในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	

เมือ่	พ.ศ.	๒๔๐๐	ประกอบด้วย	ดาราเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์และดาราตรา

ต�าแหน่งต่าง	ๆ	เช่น	ดาราไอราพต	ดารานพรัตน	ดาราช้างเผือก	ดารา

ตราราชสีห์	 และดาราตราคชสีห์	 โดยในส่วนของดารานพรัตนและ	

ดาราช้างเผือก	นับเป็นการสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ยังคงมี

การพระราชทานสืบมาถึงปัจจุบัน	๒	ตระกูล	คือ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก



19ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเครือ่งราชอสิริยาภรณ์

นี้ขึ้นส�าหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศโดยเฉพาะ	 

โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

มงคลยิ่งราชมติราภรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 ในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	๗๙	 

ตอนที	่ ๕๒	 	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 มิถุนายน	 ๒๕๐๕	 	 มีหลักการและเหตุผล 

ตามที่ปรากฏในท้ายพระราชบัญญัติว่า	 “เนื่องจากได้มีการเพิ่มพูน

สัมพันธไมตรีกับนานามิตรประเทศมากขึ้น	 ในการนี้	 สมควรจะได้มี 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ส�าหรบัไว้พระราชทานแก่ประมขุของมติรประเทศ

เหล่านั้นในโอกาสอันควร”

 ลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย	 ดวงตรา

ส�าหรับห้อยสายสร้อย	ดารา	และดวงตราส�าหรับห้อยสายสะพาย

	 -	 ดวงตราส�าหรับห้อยสายสร้อย ด้านหน้าเป็นรูปจักรและ

ตรีศูลขัดกัน	ประดับเพชร	อยู่ในวงกลมบนพื้นลงยาสีขาบ	ขอบวงกลม

เป็นเพชรสร่งเงิน	มีรัศมีทองแปดแฉก	และรัศมีเงินแปดแฉก	ด้านหลังมี

อักษรพระปรมาภิไธย	ภ.ป.ร.	อยู่ในวงกลม	พื้นลงยาสีขาว	เบ้ืองบนมี

อุณาโลมและพระมหามงกุฎทองมีรัศมีทองห้อยกับสายสร้อยทอง	 

รูปดอกชัยพฤกษ์สลับกระหนกเกลียว	 ตรงท่ีห้อยดวงตรามีอักษร 

พระปรมาภิไธย	ภ.ป.ร.	ประดบัเพชรอยูใ่นรปูปทุมอณุาโลมลงยาสีเหลือง

	 -	 ดวงตราส�าหรบัห้อยสายสะพาย ด้านหน้ามีลกัษณะเดยีวกบั

ดวงตราห้อยสายสร้อย	แต่ขนาดย่อมกว่า	รูปจักรและตรีศูลลงยาสีขาว 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นมงคลย่ิงราชมิตราภรณ์

ด้านหลังเป็นพ้ืนเกลี้ยง	 ห้อยกับสายสะพายสีเหลืองมีริ้วสีขาวใกล้ขอบ

ทั้งสองข้าง	 ริมริ้วสีขาวทั้งสองข้างมีเส้นสีน�้าเงิน	 สะพายบ่าขวาเฉียงลง

ทางซ้าย

	 -	 ดารา เป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑทอง	 อยู่ในวงกลมบนพื้น

ลงยาสีขาบ	ขอบวงกลมเป็นเพชรสร่งเงิน	มีรัศมีทองแปดแฉก

 การพระราชทาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ตั้งแต่ปี	๒๕๐๕–๒๕๕๒	ในโอกาส

เสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ	หรือในโอกาส

ที่ประมุขของรัฐต่างประเทศเสด็จพระราชด�าเนินหรือเดินทางมาเยือน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	 ประมุขของรัฐต่างประเทศที่ได้รับ

พระราชทาน	เช่น	สมเด็จพระราชาธิบดโีบดวง	(ราชอาณาจกัรเบลเยยีม)	

สมเดจ็พระเจ้าโอลาฟที	่๕	(ราชอาณาจกัรนอร์เวย์)	สมเดจ็พระราชาธบิด	ี

ดอน	ฆวน	คาร์ลอสที	่๑	(ราชอาณาจกัรสเปน)	สมเด็จพระราชาธบิดอีชัรี	

ฮัสซานัล	 โบลเกียห์	 (เนการาบรูไนดารุสซาลาม)	 สมเด็จพระราชาธิบดี

อัชลัน	 ชาห์	 (สหพันธรัฐมาเลเซีย)	 สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต	 และ

สมเด็จพระจกัรพรรดอิะกฮิโิตะ	(ญีปุ่่น)	สมเด็จพระราชาธบิดคีาร์ลที	่๑๖	กสุตาฟ	

(ราชอาณาจักรสวีเดน)	สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์	(ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์)	ประธานาธิบดี	พลเอก	ซูฮาร์โต	(สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)		

และประธานประเทศ	นายไกสอน	พมวิหาน	(สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว)
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 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นสริิยิง่รามกีรติ ลกูเสอืสดดุชีัน้พเิศษ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์นีข้ึ้น

ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๐	ในโอกาสครบรอบ	

๗๕	ปี	ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมพระราชทานก�าเนิดลูกเสือไทย	 และเพื่อเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		

บรมนาถบพิตร	ในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลมิพระชนมพรรษาครบ	๕	รอบ	

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมก�าลังใจแก่ผู้อุทิศตนให้กิจการลูกเสืออย่างแท้จริง

 ลกัษณะของเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ เป็นดวงตราห้อยกบัแพรแถบ		

ลกัษณะของดวงตรา	ด้านหน้า	เป็นรปูกลมร	ีพืน้ลงยาสนี�า้เงนิ	กลางดวงตรา

มีตราหน้าเสือประกอบวชิระเงินล้อมรอบด้วยเม็ดไข่ปลาสีทอง	 และมี

รศัมเีงนิโดยรอบแปดแฉก	คัน่ด้วยกระจงัสทีอง	ส่วนด้านหลงัของดวงตรา	

กลางดวงเป็นดุม	พื้นลงยาสีม่วง	มีรูปตราของคณะลูกเสือโลก	เบื้องล่าง

มอีกัษรสเีงนิว่า	“เราจะท�านบุ�ารงุกจิการลกูเสอืตลอดไป”	แพรแถบเป็น

สีเหลืองมีริ้วสีขาวใกล้ขอบริมและริ้วสีด�าที่ริมทั้งสองข้าง

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นสิริ ย่ิงรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

 การพระราชทาน เครือ่งราชอิสรยิาภรณ์อันเป็นสิรยิิง่รามกรีติ	

ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ	พระราชทานให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ

ลูกเสือสดุดี	 ชั้นที่	 ๑	มาแล้ว	 และได้มีอุปการคุณช่วยเหลือกิจการ

ลูกเสืออย่างต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า	๕	ปี	โดยคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติเป ็นผู ้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามหลกัเกณฑ์แล้วส่งเรือ่งให้ส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรดี�าเนนิการ

เสนอขอพระราชทานต่อไป



21ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ในปี	๒๕๓๐	รัฐบาลซึ่งมี	พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	เป็นนายกรัฐมนตรี	

ได้พิจารณาเห็นว่า	โดยที่ปรากฏว่าได้มีพ่อค้า	ประชาชน	ร่วมช่วยเหลือ

ราชการแผ่นดนิหรอืท�าคณุประโยชนแ์ก่ประเทศ	ศาสนา	และประชาชน	

มากข้ึนเป็นล�าดบั	 เท่าท่ีปฏบิตัมิาแล้วรฐับาลได้ตอบสนองคณุงามความดี

โดยขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้สองตระกูล	คือ	เครื่องราช

อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี

เกยีรตยิศยิง่มงกฎุไทยให้เป็นบ�าเหนจ็	แต่เพ่ือให้เกดิความเหมาะสมยิง่ข้ึน	

สมควรจะมีเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อีกตระกูลหนึ่งส�าหรับเสนอขอ

พระราชทานเป็นบ�าเหน็จความชอบเฉพาะผู้ท�าคุณประโยชน์เหล่านั้น	

ในการนี	้ก่อนทีจ่ะด�าเนนิการประการใด	รฐับาลได้น�าความกราบบงัคมทลู

พระกรุณาขอพระราชทานพระราชด�าร	ิซึง่มพีระราชกระแสว่า	ไม่ขดัข้อง

 เมือ่รฐับาลด�าเนนิการออกแบบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตระกูลใหม่

แล้วเสรจ็ในปี	๒๕๓๑	ได้น�าความกราบบงัคมทลูพระกรณุาขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตและขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย	

ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานญุาต 

ให้สร้างได้	 และพระราชทานชื่อว่า “เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่

สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์” ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัต ิ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ์	พ.ศ.	๒๕๓๔	

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เล่ม	๑๐๘	ตอนที	่๑๒๗	วนัที	่๒๒	กรกฎาคม	๒๕๓๔	

 ลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ 

ม	ี๗	ชัน้	จ�าแนกเป็นส�าหรบัพระราชทานบุรุษและส�าหรบัพระราชทานสตรี	

ดังนี้

 ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

 ส�าหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบด้วย	 ดวงตรา	 ดารา	

และสายสะพาย ดวงตรา ด้านหน้ามีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม	

พื้นลงยาสีแดง	 ขอบเป็นสร่งเงิน	 รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ	 และ 

มีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่างเบื้องบนมีพระมหามงกุฎทอง	 มีรัศมี	

ด้านหลังเป็นดุมสีทอง	 มีอักษรพระปรมาภิไธย	 ภ.ป.ร.	 ลงยาสีขาว	

ประดับห้อยกับสายสะพายสีเขียว	ริมสีแดงชาด	มีริ้วสีขาวและสีเหลือง

ขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง	 ส�าหรับสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย	

ดารา	 ด้านหน้ามีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู ่ในวงกลม	 พื้นลงยาสีแดง	

เหมอืนอย่างดวงตรา	แต่ขอบเป็นสร่งทอง	เบือ้งบนขอบมพีระมหามงกุฎ

และอณุาโลมสทีอง	รอบนอกมีกระจังเงนิแปดทิศ	มรีศัมทีองแทรกตามระหว่าง

ด้านหลังเป็นดุมสีทองอย่างดวงตรา



สลค.สาร22

 ส�าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา	 ดารา	 และสายสะพาย	 

มีลักษณะเหมือนอย่างที่พระราชทานบุรุษ	แต่ขนาดย่อมกว่า

 ชั้นที่ ๒ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)

 ส�าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตราและดารามีลักษณะอย่าง

ปฐมดิเรกคุณาภรณ์	แต่ดวงตราห้อยกับแพรแถบขนาด	๔	เซนติเมตร	

ใช้สวมคอ	และดารามีขอบของพื้นลงยาสีแดงเป็นสร่งเงิน

 ส�าหรับพระราชทานสตรี มีขนาดย่อมกว่า	และดวงตราห้อย

กับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ	ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 ชั้นที่ ๓ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

 ส�าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรามีลักษณะอย่างดวงตรา

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์	 ห้อยกับแพรแถบขนาด	๔	 เซนติเมตร	 ใช้สวมคอ		

(ไม่มีดารา) 

 ส�าหรับพระราชทานสตรี มีขนาดย่อมกว่า	ห้อยกับแพรแถบ

ผูกเป็นรูปแมลงปอ	ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

 ส�าหรบัพระราชทานบรุษุ ดวงตรามลีกัษณะอย่างตตยิดเิรกคณุาภรณ์	

แต่ขนาดย่อมกว่า	 ห้อยกับแพรแถบขนาด	๓	 เซนติเมตร	 มีดอกไม้จีบ 

ติดบนแพรแถบ	ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย

 ส�าหรบัพระราชทานสตร ีแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ	ประดับ

เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

 ส�าหรับพระราชทานบรุษุ มลีกัษณะอย่างจตตุถดเิรกคณุาภรณ์	

แต่แพรแถบไม่มีดอกไม้จีบ	ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย

 ส�าหรบัพระราชทานสตร ีแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ	ประดับ

เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)

 ส�าหรบัพระราชทานบรุษุ เหรยีญรปูกลมสทีอง	ด้านหน้ามีรปู

ครุฑพ่าห์อยู่ตรงกลาง	ล้อมรอบด้วยกระจังกลีบบัวแปดกลีบ	ด้านหลังมี

อักษรพระปรมาภิไธย	 ภ.ป.ร.	 เบื้องบนมีพระมหามงกุฎ	 มีรัศมีและ 

อุณาโลม	ห้อยกบัแพรแถบขนาด	๓	เซนตเิมตร	ประดบัทีอ่กเส้ือด้านซ้าย

 ส�าหรบัพระราชทานสตร ีแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ	ประดับ

เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

 ส�าหรับพระราชทานบุรุษ เหรียญรูปกลมสีเงิน	 มีลักษณะ 

และห้อยกับแพรแถบอย่างเดียวกับเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์	 ประดับ

ที่อกเสื้อด้านซ้าย

 ส�าหรบัพระราชทานสตร ีแพรแถบผกูเป็นรปูแมลงปอ	ประดับ

เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 การพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ

ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์พระราชทานให้แก่บุคคลที่กระท�าคุณประโยชน์ 

แก่ประเทศ	 ศาสนา	 และประชาชน	 โดยส่วนราชการท่ีได้รับประโยชน์

หรอืเกีย่วข้องเป็นผูพ้จิารณาคณุสมบตัใินเบือ้งต้นแล้วรวบรวมเอกสารหลกัฐาน

ส่งให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 เม่ือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วจะน�าเสนอ

คณะกรรมการพจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

ประจ�าปีพจิารณาและกราบเรยีนนายกรฐัมนตรพีจิารณาให้ความเหน็ชอบ

อีกชั้นหนึ่ง	 ก่อนท่ีจะด�าเนินการเสนอขอพระราชทานในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของแต่ละปีต่อไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ฉลองพระองค์ 

เครื่องแบบเต็มยศทรงสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์	เสด็จพระราชด�าเนิน 

ไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	 

หน้าตึกรฐัสภา	พระราชวงัดสุติ	เมือ่วนัที	่๑๐	ธนัวาคม	๒๕๓๙



เครื่ิองหมายส�าหรับประดับแพรแถบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง

ดิเรกคุณาภรณ์และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ

23ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

 หลกัเกณฑ์การพจิารณาเสนอขอพระราชทาน เครือ่งราชอสิริยาภรณ์นี้

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	 สรุปได้ 

เป็น	๓	กรณี	ดังนี้

	 ๑.	 กรณีมีผลงาน ต้องเป็นผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่

การสรรเสรญิ	หรือฝ่าอนัตรายเสีย่งภยัเพือ่ปกป้องชีวติหรอืทรัพย์สนิอันเป็นประโยชน์

ต่อสงัคมหรอืประเทศ	โดยปกตเิริม่ต้นขอพระราชทานชัน้เหรยีญเงนิดิเรกคณุาภรณ์	

และเว้นระยะเวลาขอพระราชทานเลือ่นช้ันตราไม่น้อยกว่า	๕	ปี	กรณมีีผลงานดเีด่น

อย่างยิ่งอาจขอพระราชทานชั้นเริ่มต้นสูงกว่าชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์	 

หรือลดระยะเวลาขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา

	 ๒.	 กรณบีรจิาคทรพัย์สนิเพือ่สาธารณประโยชน์ เช่น	เพือ่การศาสนา	

การศึกษา	การสาธารณสุข	การแพทย์	การพัฒนาชุมชน	และการสังคมสงเคราะห์	

โดยพจิารณาชัน้ของเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ทีเ่สนอขอพระราชทานตามมลูค่าทรพัย์สนิ

ที่บริจาค	ดังนี้

มูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)

๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

	 ๓.	 กรณเีป็นบคุคลตามบญัชท้ีายพระราชกฤษฎีกา ได้แก่	ชาวต่างประเทศ

ทีท่�าคณุประโยชน์แก่ประเทศไทย	นกักฬีาทีช่นะการแข่งขนัระหว่างประเทศ	บคุลากร

โรงเรียนเอกชน	บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ	ศิลปินแห่งชาติ	 และผู้ได้รับรางวัลหรือการยกย่อง

ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต	ิขอพระราชทานตามชัน้ตราทีก่�าหนดไว้ในบญัชท้ีาย

พระราชกฤษฎีกา

 วิวัฒนาการของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยที่สืบเนื่องกันมา 

ในแต่ละรชัสมยั	 นอกจากจะแสดงออกถึงความมีวัฒนธรรมและ

เอกลักษณ์ประจ�าชาติแล้ว	 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก่ผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานในวาระและโอกาสต่าง	 ๆ	 ยังแสดง 

ให้เป็นท่ีประจักษ์ถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์

กบัประชาชน ตลอดทัง้พระมหากรณุาธคิณุทีม่ต่ีอพสกนกิรทกุหมูเ่หล่า	

และโดยทีเ่ครือ่งราชอสิริยาภรณ์ทุกชั้นตราล้วนเป็นเครื่องหมาย 

แห่งเกียรติยศท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

เพือ่เป็นบ�าเหนจ็ส�าหรับการกระท�าความดคีวามชอบ	ดังน้ัน การได้รบั

พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์จงึเป็นเสมอืนการได้รบัพระราชทานขวัญ

และก�าลงัใจให้มุง่มัน่ประกอบคณุงามความด ีปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง

ที่ดีของสังคม และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตลอดไป
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“การที่คณะรัฐมนตรีได้กล่าวค�าปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นั้น ก็เพื่อที่จะให้เป็นก�าลังใจแก่ตัวเองว่า

ตั้งจิตตั้งใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความตั้งอกตั้งใจที่สูง 

เพื่อให้ปฏิบัติการของตนได้มีความส�าเร็จอย่างแท้จริง...” 

 จากความตอนหนึ่งของพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 

ในโอกาสที่	 นายอานันท์	 ปันยารชุน	 นายกรัฐมนตรี	 น�าคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ 

ก่อนเข้ารับหน้าที่	ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	วันจันทร์ที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๓๕

	 การน�าคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นภารกิจของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ในด้านที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรีและการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค	์ นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการ 

จัดท�าประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรีและน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว	 ภายหลังการแต่งตั้ง

รัฐมนตรีจะต้องมีข้ันตอนการด�าเนินการน�ารัฐมนตรีที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ด้วย	

 การถวายสัตย์ปฏิญาณ	 หมายถึง	 ถวายค�ามั่นสัญญาอันเป็นความจริงแด่พระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นการแสดงความจงรักภักดี 

ต่อพระมหากษัตรย์ิ	เป็นการปฏบัิติทีม่มีาแต่โบราณสบืทอดมาจากพระราชพธิถีอืน�า้พระพพิฒัน์สตัยา	เป็นพธิใีหญ่ส�าหรบัแผ่นดนิมาแต่โบราณกาล

อันเป็นมงคลแห่งความซื่อสัตย์ที่ใช้น�้าเป็นเคร่ืองก�าหนด	 จัดข้ึนเพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการด่ืมน�้าสาบานและให้สัตย์สาบานว่า 

จะจงรักภักดีและซื่อตรงต่อพระมหากษัตริย์	 มุ่งหมายให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระท�าความผิด	 เกรงกลัวต่อโทษทัณฑ์และค�าสาปแช่ง 

ที่จะได้รับเมื่อกระท�าความผิดค�าสัตย์สาบาน	 ท�าให้สามารถควบคุมจิตใจและความประพฤติของข้าราชการทั้งปวงให้ตั้งม่ันอยู่ในความซ่ือสัตย์

สุจริตและจงรักภักดีต่อประเทศชาติและพระมหากษัตริย์

	 ในปัจจบัุนการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพีระบาทถวายสตัย์ปฏญิาณก่อนเข้ารบัหน้าทีข่องคณะรฐัมนตรเีป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	 โดยนับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อพุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 ได้มีบทบัญญัติเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณ 

ก่อนเข้ารับหน้าทีข่องรฐัมนตรีไว้	รวม	๙	ฉบบั	ตัง้แต่ฉบบัท่ี	๕	พุทธศักราช	๒๔๙๒	มาตรา	๑๔๑	จนถงึรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน	

ฉบับที่	๒๐	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๖๑	ให้รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่*

	 ในระหว่างทีส่�านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด�าเนนิการในเรือ่งการแต่งตัง้รฐัมนตร	ีจะมหีนงัสอืกราบบงัคมทูลพระกรณุาขอพระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสน�ารัฐมนตรีที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง	 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ 

ก่อนเข้ารับหน้าที่	 และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 วัน	 เวลา	 และสถานที่	 ให้รัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้ว	 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะกราบเรียนนายกรัฐมนตรีและแจ้งให้รัฐมนตรีทุกท่านหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมรายละเอียด 

การแต่งกาย	ขั้นตอนปฏิบัติ	และแผนผังการจัดล�าดับต�าแหน่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี	และบัตรค�าถวายสัตย์

ปฏิญาณซึ่งมีเนื้อหาตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ว่า

*	ยกเว้นฉบับที่	๑-๔,	๖-๗,	๙,	๑๑-๑๒,	๑๔,	๑๗,	(รวม	๑๑	ฉบับ)

การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี

สมศรี	นาคจ�ารัสศรี	

และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์



25ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) 

ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 

และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน 

ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

ค�าถวายสัตย์ปฏิญาณ

นอกจากนี้	 จะต้องประสานงานกับส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเร่ืองการจัดดอกไม้ธูปเทียนแพส�าหรับนายกรัฐมนตรีเปิดกรวยครอบดอกไม้

ก่อนกล่าวน�าถวายสัตย์ปฏิญาณ	 การถ่ายภาพหมู่ของคณะรัฐมนตรีก่อนเดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 การนัดหมายการเดินทาง	 

รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อ�านวยความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่	

	 ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีได้ด�าเนนิการขอพระราชทาน 

พระบรมราชวโรกาสน�ารัฐมนตรีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง	 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ 

ก่อนเข้ารับหน้าที่	 โดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 จ�านวน	 ๒๕	 คณะ	 และภายหลังจากการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอพระราชทานภาพถ่ายส�าหรับ

คณะรฐัมนตรทีีเ่ข้าเฝ้าทลูละอองธุลีพระบาท	และขอพระราชทานพระราชด�ารสัทีพ่ระราชทานในโอกาสดงักล่าว	เพือ่เชิญมอบให้แก่คณะรฐัมนตรี

รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมถือปฏิบัติต่อไป
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 “...ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยได้พัฒนามาเรื่อย ๆ. เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ก็ดูจะพัฒนาไปในทางที่จะ 

เข้ารูปเข้ารอยได้ เพราะว่ามีการเลือกตั้งมาหลายครั้งในลักษณะต่าง ๆ. ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ต่อไป และพยายามที่จะท�า

ด้วยความสามารถ ก็จะท�าให้ระบอบนี้บรรลุเป้าหมาย. ความสามารถนั้น ก็คือความสามารถของท่านทั้งหลาย.  

ความรู้ในวิชาการ ความรู้ในประสบการณ์ที่มี เอามาใช้หมด ข้อหนึ่ง. อีกข้อหนึ่ง คือความมีจิตใจที่สุจริต มีจิตใจที่ 

ตั้งอกตั้งใจที่จะท�าในสิ่งที่ดี เว้นเสียจากสิ่งที่ไม่ดี. ดังนี้ ก็จะบรรลุผลตามปรารถนา เชื่อว่าทุก ๆ ท่านก็ตั้งใจเช่นนี้...”

 “...ฉะนัน้การทีท่่านจะปฏบิตัหิน้าที ่ท่านจะต้องมคีวามคดิ ท่านจะต้องมคีวามสามารถทีจ่ะเลอืกสิง่ทีด่ทีีช่อบ.  

ถ้าท่านเลอืกสิง่ทีด่ทีีช่อบ สมยันีช้อบใช้ค�าว่าชอบธรรมจะแปลว่าอะไรกไ็ม่ทราบ แต่ว่าชอบพดูว่า ชอบธรรม. แปลเป็น 

ภาษาองักฤษ กแ็ปลเองว่า ควรจะเป็นว่า ค�าว่า legitimate. legit นีม่าจากค�าว่า lex แปลว่า กฎหมาย ถกูกฎ ชอบธรรม. 

หมายความว่า ท่านนะเป็นรัฐมนตรีโดยชอบธรรม ขอให้ท่านปฏิบัติงานโดยชอบธรรมอย่าง Legitimate อย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย ทั้งชอบธรรม ถูกต้องตามศีลธรรม...” 

 จากความบางตอนของพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ในโอกาสที	่ 

นายบรรหาร	 ศิลปอาชา	 นายกรัฐมนตรี	 น�าคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่	 

ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	วันพฤหัสบดีที่	๒o	กรกฎาคม	๒๕๓๘

 “...ในระยะนี้ยิ่งมีความส�าคัญมาก เพราะว่าท่านจะมีหน้าท่ีหลายอย่าง โดยเฉพาะในการท่ีจะท�าให ้

ความมัน่คงสมบรูณ์ของเศรษฐกจิไทยดขีึน้ เพราะว่าตกต�า่ไปมาก และอกีข้อหนึง่เป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก เพราะว่าได้มบีญัญตัิ

รฐัธรรมนญูใหม่ซึง่ยงัไม่ครบถ้วนจะต้องท�าให้ครบถ้วน เพือ่ทีจ่ะให้รฐัธรรมนญูปกป้องประเทศชาตแิละประชาชน ฉะนัน้

ท่านก็เท่ากับเป็นผู้ท่ีต้องผลักดันให้รัฐธรรมนูญน้ีครบถ้วนโดยเร็วที่สุด. ในบทบัญญัติให้เวลาไว้ แต่ก็น่าจะท�าให้เร็ว

กว่านั้น เพื่อที่จะเป็นรากฐานที่มั่นคง เพื่อการปกครองในประเทศและความสุขของประชาชน. แต่ละท่านก็มีหน้าที่ 

แตกต่างกัน มีท่านผู้ที่ได้ท�าหน้าที่มาแล้ว และมีท่านผู้ที่เข้ามารับหน้าท่ีใหม่ แต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ 

เพื่อที่จะอุ้มชูประเทศชาติ และเพื่อที่จะให้มีหลักการปกครองที่แน่นแฟ้น. ท่านก็มีหน้าที่สองอย่างนี้ คือความมั่นคง 

ของเศรษฐกิจไทย และความมั่นคงของการปกครองของประเทศ ซึ่งเป็นงานที่หนัก และเป็นงานที่เร่งด่วน. ถ้าท่านจะ

เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อความสุขของส่วนรวมได้ และท�าตามค�าปฏญิาณของท่านโดยเครง่ครัด ก็ถือว่าท่านได้ท�า

หน้าที่ที่มีเกียรติ และเป็นสิ่งที่จะน่าภูมิใจ จนเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป...” 

 ความตอนหนึ่งของพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ในโอกาสที่	 

พลเอก	 ชวลิต	 ยงใจยุทธ	 นายกรัฐมนตรี	 น�าคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที	่ 

ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	วันเสาร์ที่	๒๕	ตุลาคม	๒๕๔๐

	 พระราชด�ารัสที่พระราชทานในโอกาสดังกล่าวล้วนแต่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ยิ่งแก่คณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน

และการปฏิบัติตน	 โดยทรงเน้นย�้าเร่ืองการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ	 และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 

เพื่อให้น�าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศและความสุขของประชาชน	 ดังตัวอย่างความบางตอนของพระราชด�ารัสที่พระราชทานในโอกาส

คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่	ดังนี้



27ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

 “...ที่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีนั้น เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะว่าประเทศต้องมีผู้ใหญ่. แล้วถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ ประเทศ

ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขได้. ถ้าประเทศอยู่เย็นเป็นสุขแล้ว ก็หมายความว่าประชาชนมีที่พึ่ง. ถ้าประชาชนมีที่พึ่งแล้ว  

ก็สามารถที่จะมีชีวิตที่มีประกันว่าจะสามารถอยู่ได้. ซึ่งหลายประเทศในละแวกนี้ก็มีความเดือดร้อน ไม่ใช่ในละแวกนี้ 

ทั่วโลกมีความเดือดร้อน เพราะว่าไม่มีคนที่มีหลัก. ท่านต้องถอืว่าท่านเป็นคนทีม่หีลกั มหีลกัทีจ่ะปฏบิตังิาน มหีลกัทีจ่ะ

ท�างานเพื่อส่วนรวม. อาจจะแปลก ท่านอาจจะนึกว่าแปลก ท�าไมคน ๓๕ คน จะต้องเสียสละเพื่อคน ๖๓ ล้าน.  

กเ็พราะว่าคน ๖๓ ล้านนัน้ เขาหวงัว่าคณะรฐัมนตรจีะท�างานเพือ่เขา. ถ้าไม่ท�างานเพือ่ประชาชนกจ็ะท�างานเพือ่อะไร. 

 ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านพยายามที่จะท�า. อาจจะท�ายากแต่ว่าเชื่อว่าท่านจะต้องท�าได้ เพื่อให้ประเทศชาติ 

ไม่ผดิหวงัในงานทีท่่านก�าลงัท�าอยู.่ ถ้าเขาไม่ผิดหวังท่านก็เป็นผูท่ี้เรียกว่ามีความดี. และถ้าท�าด้วยความดีน้ัน ท่ีจรงิก็ 

โก้ไม่หยอก. รู้สึกโก้ดีท่ีท�าเพื่อให้ประชาชนได้หวัง แล้วก็มองเห็นว่า นี่คณะนี้เป็นรัฐมนตรีจะท�าเพื่อประโยชน์ของ 

ส่วนรวม. แล้วส่วนรวมนีก่บ็อกได้แล้วว่า ในประเทศทีอ่ยูใ่กล้เคยีงประเทศไทย แล้วกป็ระเทศ อืน่ ๆ เขาไม่ค่อยได้เหน็

คนทีพ่ยายามท�าเพือ่ส่วนรวม. ท่านจะต้องท�าเพื่อส่วนรวม. ถ้าท�าเพื่อส่วนรวม ไม่ได้ท�าเพื่อส่วนตัว ท่านก็โก้ไม่หยอก. 

ท่านก็มีความดีอยู่กับตัวอยู่แล้ว เม่ือท่านได้ปฏญิาณว่าท่านจะท�าเพือ่ส่วนรวม ท่านก็มเีกียรตไิม่น้อย. ฉะนัน้ก็ขอให้ 

ท่านพยายามท�าตามทีท่่านได้ปฏญิาณตน เพื่อให้เป็นผลส�าเร็จที่ดี. ถ้าท�าได้แม้จะนิดเดียวก็ยังดี. ถ้าท�าได้มากก็ยิ่งดี. 

ฉะนั้น ขอให้ท่านรักษาความซื่อตรง. และตามท่ีเม่ือตะก้ีท่านนายกก็ได้มาพูดว่า ท่านนายกเองและรัฐมนตรีต่าง ๆ  

ได้มีความตั้งใจที่จะท�า ก็เป็นเกียรติไม่ใช่น้อย. และถ้าท�าให้เป็นเกียรติอย่างท่ีท่านได้พูดเม่ือตะก้ี ก็เป็นสิ่งท่ีดีมาก  

และประเทศก็จะอยู่ได้. ถ้าประเทศอยู่เย็นเป็นสุขได้ ท่านนี่ก็เรียกว่าได้บุญ. ท่านได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีมาก. ในโลกนี ้

หายาก ถ้าท่านท�าด.ี ในโลกนีห้ายากคนทีต่ัง้อกต้ังใจอย่างทีท่่านได้ต้ังใจที่จะท�า. ...” 

	 จากความบางตอนของพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ในโอกาสที่ 

นายสมัคร	 	 สุนทรเวช	 นายกรัฐมนตรี	 น�าคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่	 

ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	วันพุธที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๑

 “...การท�างานรัฐมนตรี จะต้องท�าตามที่ท่านได้ปฏิญาณตน ว่าจะท�าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หมายความว่า 

จะต้องท�าตาม เรียกว่าเสียสละ เพื่อให้งานไปโดยดีตามตั้งใจจริง ๆ จะต้องพยายามที่จะให้งานของชาติไปโดยดี.  

คอืหมายความว่า แต่ละคนจะต้องท�างานด้วยความตัง้ใจ ซือ่สตัย์สจุรติและด้วยความเสยีสละ หมายถงึว่าจะต้องท�างาน

โดยตั้งใจเพื่อส่วนรวม ท�า ตั้งใจ ด้วยความตั้งใจจริง ๆ. คือไม่ใช่แก่งแย่งกัน แต่ช่วยกันท�า เพื่อให้บ้านเมืองก้าวหน้า

ไปจริง ๆ  โดยท�างานด้วยความตั้งใจที่จะท�าเพื่อส่วนรวม. อาจจะยากหน่อย แต่ว่าจะต้องท�าให้ได้. ถ้าท�าได้ นับว่าท่าน

ได้ช่วยบ้านเมืองก้าวหน้า ไม่แก่งแย่งกัน. ถ้าท�าได้อย่างนี้ ชาวบ้าน ก็หมายถึงประชาชน จะอยู่ได้มีความสุข ท่านเอง

ก็จะมีความสุข. ถ้าท�าด้วยความตั้งใจดี ท่านได้ช่วยส่วนรวมอย่างแท้จริง...” 

 จากความตอนหนึ่งของพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 ในโอกาสที ่

นายอภิสิทธิ์	 	 เวชชาชีวะ	 นายกรัฐมนตรี	 น�าคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที	่ 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	๑๔	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลศิริราช	วันจันทร์ที่	๗	มิถุนายน	๒๕๕๓

	 การด�าเนินการเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ีเป็นภารกิจที่ส�าคัญของ 

ส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร	ีซึง่นอกจากเป็นการด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนญูแล้ว	ยังเป็นการส่งเสริมให้คณะรฐัมนตรี

ได้แสดงออกถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน
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ประมวลภาพกิจกรรมน้อมรำาลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย

แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช  บรมนาถบพติร

 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม	“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

พระราชทาน” โดยมีข้าราชบริพารจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง	(หญิง)	โรงเรียนช่างฝีมือ

ในวัง	(ชาย)	และหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์	ตลอดจนประชาชน

จิตอาสามาเป็นผู้ถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	รวม	๗	แบบ	ได้แก่	ดอกดารารัตน์	

ดอกกุหลาบ	ดอกพุดตาน	ดอกลิลลี่	ดอกกล้วยไม้	ดอกชบาทิพย์	และดอกชบาหนู	

ให้แก่ประชาชนได้ประดษิฐ์เพือ่ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายในพระราชพธิถีวายพระเพลงิ

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

	 ในส่วนของส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี	(สลค.)	ผูบ้รหิารและบคุลากรของ	สลค.	

ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	จ�านวน	๒,๐๙๐	ดอก	เพื่อร่วมแสดงความอาลัย

และน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธิคุณอย่างหาทีส่ดุมไิด้ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ดังกล่าวให้แก่

กรงุเทพมหานครเพือ่ใช้ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ	โดยมนีายบนัลือ		สุกใส	

ผู้อ�านวยการเขตดุสิต	เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๖๐

ดอกไม้จันทน์จากหัวใจถวายพ่อหลวง

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

	 ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	ผู้บริหารและบุคลากร

ของ	 สลค.	 ๓๒๑	 คน	 ได้สมัครและเข้าร่วมเป็นจิตอาสา 

ในโครงการ	 “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวาย 

พระเพลิงพระบรมศพ”	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	

โดยพร้อมเพรียงกัน

2๗ปีที่	๒๕		ฉบับพิเศษ	

เดือนกันยายน-ธันวาคม	๒๕๖๐



29ปีที่ ๒๕  ฉบับพิเศษ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

	 ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	ผู้บริหารและบุคลากร

ของ	 สลค.	 ๓๒๑	 คน	 ได้สมัครและเข้าร่วมเป็นจิตอาสา 

ในโครงการ	 “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวาย 

พระเพลิงพระบรมศพ”	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	

โดยพร้อมเพรียงกัน

2๗ปีที่	๒๕		ฉบับพิเศษ	

เดือนกันยายน-ธันวาคม	๒๕๖๐




