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จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

บทบรรณาธิ ก าร

เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่า พระบาทสมเด็จพระปรมิ
มิพ่ผลอดุ
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ของประชาชนอย่
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ยังความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่และความเศร้าโศกเสียใจมาสู
โดยพร้ป่ อระชาชนชาวไทย
มเพรียงกัน ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า
ต่างร่วมกันแสดงความอาลัยและน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จวบจน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และต่างตั้งมั่นร่วมมือ
ร่วมใจทีจ่ ะเดินตามรอยพระยุคลบาทเพือ่ สืบสานพระราชปณิธานในการปฏิบตั งิ านและปฏิบตั ติ น
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติสืบไป
โดยทีส่ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมภี ารกิจในความรับผิดชอบส่วนหนึง่ เกีย่ วข้อง
กับราชการในพระองค์ที่เชื่อมโยงกับราชการของฝ่ายบริหาร และจะต้องปฏิบัติงานสนอง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินด้วย กองบรรณาธิการ สลค.สาร
จึงเห็นสมควรจัดท�ำ  สลค.สาร ฉบับพิเศษขึ้น ประกอบด้วย เนื้อหาที่เกี่ยวกับภารกิจของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับราชการในพระองค์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นการเฉพาะ ได้แก่ เรือ่ ง พระราชลัญจกร
พระครุฑพ่าห์ทองค�ำประจ�ำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทสี่ ถาปนาขึน้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ ได้เรียบเรียงพระราชประวัติ
ซึง่ เป็นข้อมูลอันทรงคุณค่าไว้เป็นบทแรกของ สลค.สาร ด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ เผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ
และร่วมน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ ตลอดจนเป็นข้อมูลส�ำคัญส่วนหนึง่
ทางประวัตศิ าสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ส�ำหรับผู้สนใจที่จะน�ำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหรืออ้างอิงในโอกาสต่อไป
กองบรรณาธิการ สลค.สาร
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๑๓

๑๖

กองบรรณาธิการ
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
เลขานุการกองบรรณาธิการ
ฝ่ายจัดงานศิลป์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป
พิมพ์ที่

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�ำ ประจ�ำรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒๒

การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี

๒๖

ประมวลภาพกิจกรรมน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ธีระพงษ์  วงศ์ศวิ ะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมโภชน์  ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
อ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรุณา  จุฑานนท์, สมศรี  นาคจำ�รัสศรี, สิรพิ ร  เลิศธรรมเทวี
กานต์พชิ ชา  ปิน่ แก้ว, จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ดารารัตน์  อินทโสภา, ปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ, ภูมนิ ทร  ปลัง่ สมบัต,ิ สถาพร  ทรงพร, สมจิตร  รูปเหมาะ
กิติยาภา  จิตรพิทักษ์เลิศ
เขมจิรา  ขันแก้ว, ธัญมน  สินสำ�อาง, อิศเรศ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
พัชราภรณ์  อุทัยพิบูลย์
โชติกา  แสนพินิจ, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, พิชญา  ภาษาประเทศ, รวิกาญจน์  วงศ์แวว, สมภพ  กลิ่นหอม
สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
๑.  ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง (วันและเวลาราชการ)  ๒.  ทางไปรษณีย์ ส่งถึง : ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ หรือ ตู้ ปณ ๒ ท�ำเนียบรัฐบาล กทม.
๓.  ทางโทรศัพท์ เรือ่ งทัว่ ไปเกีย่ วกับการปฎิบตั งิ านหรือการให้บริการ ๐๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๔๑-๒ เรือ่ งการทุจริตและปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ/ข้อร้องเรียนการจัดซือ้ จัดจ้าง  ๐๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๙๔๒
๔.  ทางเว็บไซต์: www.soc.go.th  ๕.  ทางอีเมล: ACOC@soc.go.th
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พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพเมือ่ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐
ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) รัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) สหรัฐอเมริกา มีพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เป็นสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช และสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสมเด็จพระเชษฐภคินี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นอนุบาล ณ โรงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และทรงศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซานน์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ โดยทรงศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ หลังจากนั้นทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ที่ เอกอล นูแวล เดอลา สวิส โรมองต์ ไซยี ณ เมื อ งโลซานน์ จากนั้ น ทรงเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในแขนงวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยโลซานน์ ระหว่างทีป่ ระทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชนิวตั ประเทศไทย
๒ ครัง้ คือ ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๑ และครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๘
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วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เสด็จสวรรคต ณ พระทีน่ งั่ บรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงรับอัญเชิญให้เสด็จขึน้ ครองราชสมบัตสิ บื ราชสันตติวงศ์ในวันเดียวกันนัน้ แต่เนือ่ งจากยังมีพระราชภาระในด้านการศึกษา
จึ ง เสด็ จ พระราชด�ำเนิน กลับ ประเทศสวิต เซอร์แ ลนด์ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๙ เพื่ อ ทรง
ศึ ก ษาต่ อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม แต่ทรงเปลี่ยนสาขาการศึกษาเป็นวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์แทน
ระหว่างที่ประทับศึกษาอยู่ในต่างประเทศทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และได้ทรงประกอบพิธีหมั้น
กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วย
พระคูห่ มัน้ นิวตั ประเทศไทย ทรงประกอบพระราชพิธรี าชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สริ กิ ติ   ิ์ กิตยิ ากร เมือ่ วันที่ ๒๘ เมษายน
พุทธศักราช ๒๔๙๓ และทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี
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วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทรงรับการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ณ พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ ในพระบรม
มหาราชวัง เฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่า “สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยว่า “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ในโอกาสนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระราชินสี ริ กิ ติ ิ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ ๙ มีพระราชโอรสและพระราชธิดา ๔ พระองค์ คือ
๑. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
๒. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ปีที่ ๒๕ ฉบับพิเศษ
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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พุทธศักราช ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชศรัทธาทรงพระผนวช
ตามคติ ข องพุ ท ธศาสนิ ก ชนไทยเป็ น เวลา ๑๕ วั น ในการนี้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินี เป็นผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในต�ำแหน่งผูส้ ำ� เร็จราชการ
ได้เรียบร้อยเป็นทีพ่ อพระราชหฤทัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีเดียวกันนั้นเอง
นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติปกครองราชอาณาจักรไทย ตราบถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
เป็นเวลา ๗๐ ปี ๔ เดือน ๗ วัน กล่าวได้ว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุด
ในประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย ทรงตั้ ง มั่ น อยู ่ ใ นทศพิ ธ ราชธรรม ทรงอุ ทิ ศ ก� ำ ลั ง พระวรกายและก� ำ ลั ง พระสติ ป ั ญ ญา
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์เพื่อประโยชน์สุขของปวงอาณาประชาราษฎร์
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือ ดวงมณี ดวงประทีป และดวงใจ
ของชาวไทย ทรงแผ่พระมหาบารมีอันบริสุทธิ์ไพศาล ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับปวงประชาชาวไทย พระราชทานความรัก
ความห่วงใย เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันประมาณมิได้ ทรงทุ่มเทพระวิริยะ อุตสาหะ พระปรีชาญาณ สร้างความสุขสวัสดิ์
ยั่งยืนแก่ประชาชนของพระองค์อย่างมิทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ชาติไทยจึงก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นล�ำดับ ทรงเป็นหลักชัย
น� ำ ทางแก่ ช าติ ย าวนานถึ ง ๗๐ ปี ๔ เดื อ น ๗ วั น นั บ เป็ น ความวิ ป โยคสุ ด อาลั ย เมื่ อ พระองค์ เ สด็ จ สู ่ ส วรรคาลั ย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ชาวไทยทั้งชาติต่างน้อมศิรเกล้ากราบสักการะพระผู้สถิตในดวงใจ
ตราบนิรันดร์
ที่มา : คัดลอกและเรียบเรียงมาจากหนังสือ
๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดท�ำโดยกระทรวงวัฒนธรรม
๒. ๘๔ พรรษาองค์ราชันของแผ่นดิน จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
จัดพิมพ์โดยสมาคมชาวเพชรบุรี
ปีที่ ๒๕ ฉบับพิเศษ
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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การด�ำเนินการเกีย่ วกับพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลและพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมือ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส�ำนักพระราชวังได้มปี ระกาศเรือ่ ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ยังความสูญเสียและความวิปโยคที่สุดในชีวิตของพสกนิกร
ทั้งประเทศ รัฐบาลจึงได้เตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ให้สมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณีและสมกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย รวมถึงการด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ประกาศลดธงครึง่ เสา ก�ำหนดให้มกี ารไว้ทกุ ข์ และก�ำหนดให้วนั ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ�ำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง ด�ำเนินการเกีย่ วกับการให้ประชาชน
เข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ น. จนถึงเวลา ๐๒.๑๘ น. ของวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ ๑๒,๗๓๙,๕๓๑ คน
ในส่วนของการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ซึง่ มีหมายก�ำหนดการพระราชพิธี จ�ำนวน ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (การพระราชกุศล
ออกพระเมรุมาศ เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เก็บพระบรมอัฐิ พระราชกุศล พระบรมอัฐิ เลีย้ งพระ
เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมาน และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ ขอรับข้อมูลเกีย่ วกับการเดินทางมาประเทศไทยของประมุข ราชวงศ์ และ
ผูน้ ำ� ต่างประเทศ ซึง่ มาเข้าร่วมพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๒ ประเทศ และได้จัดท�ำผลัดเวรรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)
รวมทั้งแจ้งให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปรับและส่งประมุข ราชวงศ์ และผู้น�ำต่างประเทศ ตามวัน เวลา ที่ก�ำหนดด้วยความเรียบร้อย
และเหมาะสม
๒. จัดท�ำรายละเอียดการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ก�ำหนดเวลานัดหมายและการแต่งกายของรัฐมนตรีทจี่ ะเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาท ในการพระราชพิธีดังกล่าว
๓. จัดเจ้าหน้าทีอ่ าลักษณ์เพือ่ ต้อนรับและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่รฐั มนตรีพร้อมคูส่ มรสในการพระราชพิธดี งั กล่าว
๔. อ�ำนวยความสะดวกร่วมกับส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการจัดรถยนต์รับ-ส่งคณะรัฐมนตรีกรณีไปร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลพี ระบาทเป็นหมูค่ ณะในพระราชพิธอี อกพระเมรุ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) และพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)
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ปีที่ ๒๕ ฉบับพิเศษ
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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พระราชลั ญ จกรพระครุ ฑ พ่ า ห์ ท องค� ำ
ประจ� ำ รั ช กาล
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
สมศรี นาคจ�ำรัสศรี

ภารกิจของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ภารกิจหนึ่ง
ที่มีความส�ำคัญยิ่ง ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งเป็นกรมพระอาลักษณ์
คื อ การปฏิบัติงานลิขิต ซึ่งเป็นงานเขียนและจัดท�ำเอกสารส�ำคัญ
ของราชการที่ ต ้ อ งน� ำ ขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายทรงลง
พระปรมาภิไธย และการประทับพระราชลัญจกรในเอกสารส�ำคัญ
ตามกฎหมายและโบราณราชประเพณี รวมถึงการเก็บ ดูแล และ
บ�ำรุงรักษาพระราชลัญจกรที่เชิญออกใช้ประทับเอกสารส�ำคัญ
ของราชการดังกล่าว
ในเอกสารส�ำคัญที่เป็นราชการแผ่นดินประจ�ำรัชสมัย
และที่ออกในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ เช่น รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก�ำหนด ประกาศพระบรมราชโองการต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารส�ำคัญส่วนพระองค์
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชการแผ่นดิน เช่น ประกาศนียบัตรก�ำกับเหรียญรัตนาภรณ์ ล้วนเป็นเอกสารที่ต้องน�ำขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และเอกสารเหล่านี้จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ได้ประทับพระราชลัญจกรก�ำกับพระปรมาภิไธยหรือก�ำกับเอกสารตามแต่ประเภทของเอกสารส�ำคัญนัน้ ๆ แล้ว
พระราชลัญจกรจึงหมายถึง พระตราที่พระมหากษัตริย์ใช้สำ� หรับประทับในเอกสารส�ำคัญ ทัง้ ทีเ่ ป็นเอกสาร
ราชการและเอกสารส่วนพระองค์ ตามโบราณราชประเพณีถือว่าพระราชลัญจกรเป็นเครื่องมงคลในหมวดพระราชสิริ
อย่างหนึ่ง ประกอบด้วย พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล และเป็น
เครื่องหมายที่แสดงถึงพระราชอิสริยยศ พระเกียรติยศ และพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์
แห่งเกียรติภูมิของชาติด้วย หากใช้ประทับก�ำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยใ์ นเอกสารส�ำคัญส่วนพระองค์ทไี่ ม่เกีย่ วด้วย
ราชการแผ่นดิน เรียกว่า พระราชลัญจกรประจ�ำพระองค์ ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินก็จะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชลัญจกรประจ�ำพระองค์ขึ้น ส่วนพระราชลัญจกรที่ใช้ประทับ
ก�ำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยใ์ นเอกสารส�ำคัญทีเ่ ป็นราชการแผ่นดินประจ�ำรัชสมัย เมื่อเปลี่ยนรัชกาลก็จะต้องสร้าง
ขึ้นใหม่ส�ำหรับใช้ในราชการ เรียกว่า พระราชลัญจกรประจ�ำแผ่นดิน หากใช้ประทับก�ำกับเอกสารส�ำคัญที่ออกใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่มิใช่ส�ำหรับก�ำกับพระปรมาภิไธยในรัชสมัยใดรัชสมัยหนึ่งเป็นการเฉพาะและ
ไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่เมื่อเปลี่ยนรัชกาล เรียกว่า พระราชลัญจกรส�ำหรับแผ่นดิน ซึ่งได้แก่ พระราชลัญจกรมหาโองการ
พระราชลัญจกรหงสพิมาน พระราชลัญจกรไอยราพต (องค์ใหญ่) พระราชลัญจกรไอยราพต  (องค์กลาง) และพระราชลัญจกร
พระบรมราชโองการ

ปีที่ ๒๕ ฉบับพิเศษ
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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พระราชลัญจกรที่ใช้ประทับก�ำกับพระปรมาภิไธยในเอกสารราชการประจ�ำรัชสมัย
และจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนรัชกาลที่เรียกว่า พระราชลัญจกรประจ�ำแผ่นดิน
หรือตราแผ่นดิน นั้น สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นรูปตราอาร์ม ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลีย่ นลวดลายจากเดิมมาเป็นลวดลาย
พระครุฑพ่าห์ และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มให้ ใช้ พ ระราชลั ญ จกรพระครุ ฑ พ่ า ห์ เ ป็ น พระราชลั ญ จกรประจ� ำ แผ่ น ดิ น
เมื่อเปลี่ยนรัชกาลโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งในรัชกาลต่อ ๆ มา ก็ใช้พระราชลัญจกร
พระครุฑพ่าห์เป็นลายพระราชลัญจกรประจ�ำแผ่นดินเช่นกันทุกรัชกาล เปลีย่ นแต่พระปรมาภิไธย
ทีข่ อบรอบพระราชลัญจกรให้ตรงตามรัชกาลเท่านัน้ ยกเว้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร๑ ที่ไม่ปรากฏว่ามีการสร้างพระราชลัญจกร
พระครุฑพ่าห์ประจ�ำรัชกาล เนือ่ งจากตลอดรัชสมัยมิได้ทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ตามโบราณราชประเพณี แต่ได้มปี ระกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล” เมือ่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๘๙๒ และประกาศพระบรมราชโองการ
เฉลิมพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙๓  ภายหลังเสด็จสวรรคตแล้วตามล�ำดับ
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ประจ�ำแผ่นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สร้างขึ้นเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี ๒๔๙๓ ท�ำด้วยงาช้าง มีลักษณะกลม ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง ๘.๔ เซนติเมตร สูง ๑๓.๔ เซนติเมตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธี
จารึกพระราชลัญจกรประจ�ำแผ่นดินพร้อมกับการจารึกพระสุพรรณบัฏ พระบรมนามาภิไธย และดวงพระบรมราชสมภพ
เมือ่ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๙๓ ก่อนพระราชพิธบี รมราชาภิเษกและพระราชพิธเี ฉลิมพระราชมณเฑียร และเชิญเข้าร่วมพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ซึ่งเป็นวันแรกของการพระราชพิธี หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ได้เชิญไปเก็บรักษาไว้ที่กองประกาศิต๔ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในขณะนั้น ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญในการดูแลรักษาและ
ควบคุมการเชิญพระราชลัญจกรประจ�ำแผ่นดินและพระราชลัญจกรส�ำหรับแผ่นดินออกใช้ประทับเอกสารส�ำคัญต่าง ๆ
ของชาติ อาทิ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติต่าง ๆ ประกาศสถาปนาพระราชวงศ์ ประกาศสถาปนาสมณศั ก ดิ์ สัญญาบัตร
ตราตัง้ กงสุล อนุมตั บิ ตั รรับรองกงสุล สัญญาบัตรยศทหาร และประกาศนียบัตรก�ำกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ประเภทต่าง ๆ โดยได้
เชิญออกใช้ประทับเอกสารส�ำคัญจ�ำนวนมากถึงปีละ ๒๕๐,๐๐๐ ฉบับ มาเป็นเวลายาวนานกว่า ๔๐ ปี เป็นเหตุให้พระราชลัญจกร
พระครุฑพ่าห์องค์งามีสภาพช�ำรุดตามระยะเวลาและปริมาณที่เชิญออกใช้ราชการ
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สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในขณะนั้น
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๓ ตอนที่ ๕๔ ข วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๔๘๙ หน้า ๔๓๙-๔๔๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๑ ข วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ หน้า ๑-๓
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปัจจุบัน

ในปี ๒๕๓๖ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจงึ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบ�ำรุงรักษาพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ประจ�ำรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึน้ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักราชเลขาธิการ ส�ำนักพระราชวัง กรมศิลปากร และกรมธนารักษ์ ร่วมกันพิจารณาหาวิธกี ารบ�ำรุงรักษาพระราชลัญจกร
พระครุฑพ่าห์ซึ่งมีสภาพช�ำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี และต่อมาคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์
องค์ทที่ ำ� ด้วยงามีสภาพช�ำรุด ลายเส้นขาดความคมชัด การเชิญออกใช้ประทับเอกสารราชการส�ำคัญในปีหนึง่ ๆ เป็นจ�ำนวนมาก
อาจท�ำให้พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์เกิดการช�ำรุดเพิม่ ขึน้ จึงสมควรขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาลขึ้นใหม่เพื่อเชิญออกใช้
ประทับเอกสารราชการแทนองค์งาทีใ่ ช้อยูใ่ นขณะนัน้ และเนือ่ งจากเป็นโอกาสพระราชพิธี
กาญจนาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตเิ ป็นปีที่ ๕๐ จึงเหมาะสมทีจ่ ะร่วมเฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในโอกาสดังกล่าว ส่วนวัสดุทใี่ ช้จดั สร้างส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตสร้างด้วยทองค�ำเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ชื่ อ และความหมายของ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก และเป็นไปตามแบบแผนที่เคยมีการสร้างพระราชลัญจกร
ด้วยทองค�ำมาแล้วในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้ง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏแผ่ไพศาลเป็นประวัตศิ าสตร์ครัง้ ส�ำคัญ โดยมีรปู แบบ
และลวดลายพระครุฑพ่าห์เช่นเดียวกับพระราชลัญจกรองค์ ง าทุ ก ประการ มี น�้ ำ หนั ก
๑,๑๐๐ กรั ม ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง ๘.๔ เซนติ เ มตร สูง ๑๓.๔ เซนติเมตร
และแกะตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ประดับไว้ที่ด้านบน
องค์พระราชลัญจกรระหว่างแนวกลางเท้าพระครุฑพ่าห์ดว้ ย โดยมอบหมายให้กองกษาปณ์
กรมธนารักษ์ รับผิดชอบด�ำเนินการ และได้นำ� ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต
การจัดสร้างพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�ำประจ�ำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๘ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก�ำหนดการ
พระราชพิธจี ารึกพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�ำประจ�ำรัชกาล พร้อมกับการจารึกพระสุพรรณบัฏสถาปนาพระอิสริยศักดิ์
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา ขึน้ เป็น สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๘ เวลา ๑๕.๒๙ น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามโบราณราชประเพณี
และได้เชิญพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�ำประจ�ำรัชกาลเข้าสมโภชสิริราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีฉัตรมงคล
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๔ และวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึง่ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพระราชพิธีดังกล่าว หลังจากการสมโภชสิริราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีฉัตรมงคลแล้ว
ได้เชิญพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�ำประจ�ำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ไปยังกองประกาศิต ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และได้เชิญออกประทับก�ำกับพระปรมาภิไธยในประกาศพระบรมราชโองการ
สถาปนาพระอิสริยศักดิส์ มเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมือ่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘
เป็นฉบับแรก
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�ำประจ�ำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่จัดสร้างขึ้นใหม่นั้น นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจดั สร้างขึน้ เป็นองค์ทสี่ องเพือ่ เชิญ
ออกใช้ในราชการแทนพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์องค์งาเดิม และโดยทีร่ ะยะเวลาทีท่ รงครองสิรริ าชสมบัตยิ าวนานกว่า
พระมหากษัตริยพ์ ระองค์ใดในประวัตศิ าสตร์ชาติไทย จึงยังคงเชิญพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�ำประจ�ำรัชกาลออกใช้
ประทับก�ำกับพระปรมาภิไธยในเอกสารส�ำคัญทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบและการดูแลรักษาของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงโอกาสมหามงคลที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และจวบจน
สิ้นรัชกาล เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
แหล่งที่มาของข้อมูล : เอกสารต้นเรื่องและหนังสือเรื่อง พระราชลัญจกร ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่ ๒๕ ฉบับพิเศษ
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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เครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ที่ส ถาปนาขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องประดับส�ำหรับ

เกียรติยศและบ�ำเหน็จความชอบ ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นส�ำหรับพระราชทานแก่ผู้กระท�ำความดี
ความชอบอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศ  รวมทัง้ พระราชทานแก่บคุ คล
ส�ำคัญชาวต่างประเทศเพื่อแสดงออกถึงสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน
การใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ
ตามแบบอย่างประเทศตะวันตกแทนเครือ่ งยศหรือเครือ่ งประดับอย่างอืน่
ทีม่ มี าแต่เดิมนัน้ ได้เกิดขึน้ ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย  
โดยมีการสร้างเป็นครัง้ แรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๐๐ ประกอบด้วย ดาราเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และดาราตรา
ต�ำแหน่งต่าง ๆ เช่น ดาราไอราพต ดารานพรัตน ดาราช้างเผือก ดารา
ตราราชสีห์ และดาราตราคชสีห์ โดยในส่วนของดารานพรัตนและ
ดาราช้างเผือก นับเป็นการสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ยังคงมี
การพระราชทานสืบมาถึงปัจจุบัน ๒ ตระกูล คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้นในโอกาสส�ำคัญ
อีกหลายตระกูล เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จุ ล จอมเกล้ า เครื่ อ งขั ต ติ ย ราชอิ ส ริ ย าภรณ์
อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีศักดิ์รามาธิบดี
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น ๓ ตระกูล ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นมงคลยิง่ ราชมิตราภรณ์ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นสิรยิ งิ่ รามกีรติ
ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ โดยมีล�ำดับการสถาปนา ดังนี้

เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
อั น เป็ น มงคลยิ่ ง ราชมิ ต ราภรณ์
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น มงคลยิ่ ง ราชมิ ต ราภรณ์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
นี้ขึ้นส�ำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศโดยเฉพาะ
โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
มงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๙
ตอนที่ ๕๒   เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๕   มีหลักการและเหตุผล
ตามที่ปรากฏในท้ายพระราชบัญญัติว่า “เนื่องจากได้มีการเพิ่มพูน
สัมพันธไมตรีกับนานามิตรประเทศมากขึ้น ในการนี้ สมควรจะได้มี
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์สำ� หรับไว้พระราชทานแก่ประมุขของมิตรประเทศ
เหล่านั้นในโอกาสอันควร”
ลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย ดวงตรา
ส�ำหรับห้อยสายสร้อย ดารา และดวงตราส�ำหรับห้อยสายสะพาย
- ดวงตราส�ำหรับห้อยสายสร้อย ด้านหน้าเป็นรูปจักรและ
ตรีศูลขัดกัน ประดับเพชร อยู่ในวงกลมบนพื้นลงยาสีขาบ ขอบวงกลม
เป็นเพชรสร่งเงิน มีรัศมีทองแปดแฉก และรัศมีเงินแปดแฉก ด้านหลังมี
อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. อยู่ในวงกลม พื้นลงยาสีขาว เบื้องบนมี
อุณาโลมและพระมหามงกุฎทองมีรัศมีทองห้อยกับสายสร้อยทอง
รูปดอกชัยพฤกษ์สลับกระหนกเกลียว ตรงที่ห้อยดวงตรามีอักษร
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดับเพชรอยูใ่ นรูปปทุมอุณาโลมลงยาสีเหลือง
- ดวงตราส�ำหรับห้อยสายสะพาย ด้านหน้ามีลกั ษณะเดียวกับ
ดวงตราห้อยสายสร้อย แต่ขนาดย่อมกว่า รูปจักรและตรีศูลลงยาสีขาว

ด้านหลังเป็นพื้นเกลี้ยง ห้อยกับสายสะพายสีเหลืองมีริ้วสีขาวใกล้ขอบ
ทั้งสองข้าง ริมริ้วสีขาวทั้งสองข้างมีเส้นสีน�้ำเงิน สะพายบ่าขวาเฉียงลง
ทางซ้าย
- ดารา เป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑทอง อยู่ในวงกลมบนพื้น
ลงยาสีขาบ ขอบวงกลมเป็นเพชรสร่งเงิน มีรัศมีทองแปดแฉก
การพระราชทาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ตั้งแต่ปี ๒๕๐๕–๒๕๕๒ ในโอกาส
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ หรือในโอกาส
ที่ประมุขของรัฐต่างประเทศเสด็จพระราชด�ำเนินหรือเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ประมุขของรัฐต่างประเทศที่ได้รับ
พระราชทาน เช่น สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง (ราชอาณาจักรเบลเยียม)
สมเด็จพระเจ้าโอลาฟที่ ๕ (ราชอาณาจักรนอร์เวย์) สมเด็จพระราชาธิบดี
ดอน ฆวน คาร์ลอสที่ ๑ (ราชอาณาจักรสเปน) สมเด็จพระราชาธิบดีอชั รี
ฮัสซานัล โบลเกียห์ (เนการาบรูไนดารุสซาลาม) สมเด็จพระราชาธิบดี
อัชลัน ชาห์ (สหพันธรัฐมาเลเซีย) สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโต และ
สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮโิ ตะ (ญีป่ น่ ุ ) สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ
(ราชอาณาจักรสวีเดน) สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ (ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์) ประธานาธิบดี พลเอก ซูฮาร์โต (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)  
และประธานประเทศ นายไกสอน พมวิหาน (สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว)
ปีที่ ๒๕ ฉบับพิเศษ
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
อั น เป็ น สิ ริ ยิ่ ง รามกี ร ติ ลู ก เสื อ สดุ ดี ชั้ น พิ เ ศษ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นสิรยิ งิ่ รามกีรติ ลูกเสือสดุดชี นั้ พิเศษ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์นขี้ นึ้
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ ในโอกาสครบรอบ
๗๕ ปี ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานก�ำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
อีกทั้งเพื่อส่งเสริมก�ำลังใจแก่ผู้อุทิศตนให้กิจการลูกเสืออย่างแท้จริง
ลักษณะของเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เป็นดวงตราห้อยกับแพรแถบ  
ลักษณะของดวงตรา ด้านหน้า เป็นรูปกลมรี พืน้ ลงยาสีนำ�้ เงิน กลางดวงตรา
มีตราหน้าเสือประกอบวชิระเงินล้อมรอบด้วยเม็ดไข่ปลาสีทอง และมี
รัศมีเงินโดยรอบแปดแฉก คัน่ ด้วยกระจังสีทอง ส่วนด้านหลังของดวงตรา
กลางดวงเป็นดุม พื้นลงยาสีม่วง มีรูปตราของคณะลูกเสือโลก เบื้องล่าง
มีอกั ษรสีเงินว่า “เราจะท�ำนุบำ� รุงกิจการลูกเสือตลอดไป” แพรแถบเป็น
สีเหลืองมีริ้วสีขาวใกล้ขอบริมและริ้วสีด�ำที่ริมทั้งสองข้าง

20 สลค.สาร

การพระราชทาน เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นสิรยิ งิ่ รามกีรติ
ลูกเสือสดุดีช้ันพิเศษ พระราชทานให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ
ลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ มาแล้ว และได้มีอุปการคุณช่วยเหลือกิจการ
ลูกเสืออย่างต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยคณะกรรมการบริหาร
ลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู ้ พิ จ ารณาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
ตามหลักเกณฑ์แล้วส่งเรือ่ งให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำ� เนินการ
เสนอขอพระราชทานต่อไป

เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
อั น เป็ น ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง ดิ เ รกคุ ณ าภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ในปี ๒๕๓๐ รัฐบาลซึ่งมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่ปรากฏว่าได้มีพ่อค้า ประชาชน ร่วมช่วยเหลือ
ราชการแผ่นดินหรือท�ำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
มากขึน้ เป็นล�ำดับ เท่าทีป่ ฏิบตั มิ าแล้วรัฐบาลได้ตอบสนองคุณงามความดี
โดยขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้สองตระกูล คือ เครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิง่ มงกุฎไทยให้เป็นบ�ำเหน็จ แต่เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมยิง่ ขึน้
สมควรจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกตระกูลหนึ่งส�ำหรับเสนอขอ
พระราชทานเป็นบ�ำเหน็จความชอบเฉพาะผู้ท�ำคุณประโยชน์เหล่านั้น
ในการนี้ ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการประการใด รัฐบาลได้นำ� ความกราบบังคมทูล
พระกรุณาขอพระราชทานพระราชด�ำริ ซึง่ มีพระราชกระแสว่า ไม่ขดั ข้อง
เมือ่ รัฐบาลด�ำเนินการออกแบบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใหม่
แล้วเสร็จในปี ๒๕๓๑ ได้นำ� ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
พระบรมราชานุ ญ าตและขอพระราชทานพระบรมราชวิ นิ จ ฉั ย
ซึง่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้สร้างได้ และพระราชทานชื่อว่า “เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์” ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ

เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๒๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔
ลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้
มี ๗ ชัน้ จ�ำแนกเป็นส�ำหรับพระราชทานบุรษุ และส�ำหรับพระราชทานสตรี
ดังนี้
ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
ส�ำหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบด้วย ดวงตรา ดารา
และสายสะพาย ดวงตรา ด้านหน้ามีรูปครุฑพ่าห์สีทองอยู่ในวงกลม
พื้นลงยาสีแดง ขอบเป็นสร่งเงิน รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ และ
มีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่างเบื้องบนมีพระมหามงกุฎทอง มีรัศมี
ด้านหลังเป็นดุมสีทอง มีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ลงยาสีขาว
ประดับห้อยกับสายสะพายสีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วสีขาวและสีเหลือง
ขนาดเล็กควบคั่นทั้งสองข้าง ส�ำหรับสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย
ดารา ด้ า นหน้ า มีรูป ครุฑ พ่ า ห์ สีท องอยู่ ใ นวงกลม พื้น ลงยาสีแ ดง
เหมือนอย่างดวงตรา แต่ขอบเป็นสร่งทอง เบือ้ งบนขอบมีพระมหามงกุฎ
และอุณาโลมสีทอง รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ มีรศั มีทองแทรกตามระหว่าง
ด้านหลังเป็นดุมสีทองอย่างดวงตรา
ปีที่ ๒๕ ฉบับพิเศษ
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
ส�ำหรับพระราชทานบุรษุ ดวงตรามีลกั ษณะอย่างตติยดิเรกคุณาภรณ์
แต่ขนาดย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบขนาด ๓ เซนติเมตร มีดอกไม้จีบ
ติดบนแพรแถบ ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย
ส�ำหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับ
เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)
ส�ำหรับพระราชทานบุรษุ มีลกั ษณะอย่างจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
แต่แพรแถบไม่มีดอกไม้จีบ ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย
ส�ำหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับ
เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
ส�ำหรับพระราชทานบุรษุ เหรียญรูปกลมสีทอง ด้านหน้ามีรปู
ครุฑพ่าห์อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกระจังกลีบบัวแปดกลีบ ด้านหลังมี
อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เบื้องบนมีพระมหามงกุฎ มีรัศมีและ
อุณาโลม ห้อยกับแพรแถบขนาด ๓ เซนติเมตร ประดับทีอ่ กเสือ้ ด้านซ้าย
ส�ำหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับ
เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉลองพระองค์
เครื่องแบบเต็มยศทรงสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์ เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสติ เมือ่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๙

ส�ำหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดารา และสายสะพาย
มีลักษณะเหมือนอย่างที่พระราชทานบุรุษ แต่ขนาดย่อมกว่า
ชั้นที่ ๒ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)
ส�ำหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตราและดารามีลักษณะอย่าง
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ แต่ดวงตราห้อยกับแพรแถบขนาด ๔ เซนติเมตร
ใช้สวมคอ และดารามีขอบของพื้นลงยาสีแดงเป็นสร่งเงิน
ส�ำหรับพระราชทานสตรี มีขนาดย่อมกว่า และดวงตราห้อย
กับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
ชั้นที่ ๓ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)
ส�ำหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรามีลักษณะอย่างดวงตรา
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบขนาด ๔ เซนติเมตร ใช้สวมคอ  
(ไม่มีดารา)
ส�ำหรับพระราชทานสตรี มีขนาดย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบ
ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
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ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
ส�ำหรับพระราชทานบุรุษ เหรียญรูปกลมสีเงิน มีลักษณะ
และห้อยกับแพรแถบอย่างเดียวกับเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ประดับ
ที่อกเสื้อด้านซ้าย
ส�ำหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับ
เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
การพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์พระราชทานให้แก่บุคคลที่กระท�ำคุณประโยชน์
แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน โดยส่วนราชการที่ได้รับประโยชน์
หรือเกีย่ วข้องเป็นผูพ้ จิ ารณาคุณสมบัตใิ นเบือ้ งต้นแล้วรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ส่งให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วจะน�ำเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ประจ�ำปีพจิ ารณาและกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบ
อี ก ชั้ น หนึ่ ง ก่ อ นที่ จ ะด� ำ เนิ น การเสนอขอพระราชทานในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของแต่ละปีต่อไป

หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์น้ี
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปได้
เป็น ๓ กรณี ดังนี้
๑. กรณีมีผลงาน ต้องเป็นผลงานดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างอันควรแก่
การสรรเสริญ หรือฝ่าอันตรายเสีย่ งภัยเพือ่ ปกป้องชีวติ หรือทรัพย์สนิ อันเป็นประโยชน์
ต่อสังคมหรือประเทศ โดยปกติเริม่ ต้นขอพระราชทานชัน้ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
และเว้นระยะเวลาขอพระราชทานเลือ่ นชัน้ ตราไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี กรณีมผี ลงานดีเด่น
อย่างยิ่งอาจขอพระราชทานชั้นเริ่มต้นสูงกว่าชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
หรือลดระยะเวลาขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
๒. กรณีบริจาคทรัพย์สนิ เพือ่ สาธารณประโยชน์ เช่น เพือ่ การศาสนา
การศึกษา การสาธารณสุข การแพทย์ การพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห์
โดยพิจารณาชัน้ ของเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทเี่ สนอขอพระราชทานตามมูลค่าทรัพย์สนิ
ที่บริจาค ดังนี้
มูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

๓. กรณีเป็นบุคคลตามบัญชีทา้ ยพระราชกฤษฎีกา ได้แก่ ชาวต่างประเทศ
ทีท่ ำ� คุณประโยชน์แก่ประเทศไทย นักกีฬาทีช่ นะการแข่งขันระหว่างประเทศ บุคลากร
โรงเรี ย นเอกชน บุ ค ลากรสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน นั ก วิ จั ย ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติ และผู้ได้รับรางวัลหรือการยกย่อง
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ขอพระราชทานตามชัน้ ตราทีก่ ำ� หนดไว้ในบัญชีทา้ ย
พระราชกฤษฎีกา

เครื่ิองหมายส�ำหรับประดับแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ

วิวัฒนาการของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยที่สืบเนื่องกันมา
ในแต่ละรัชสมัย นอกจากจะแสดงออกถึ ง ความมี วั ฒ นธรรมและ
เอกลั ก ษณ์ ป ระจ� ำ ชาติ แ ล้ ว การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แก่ผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานในวาระและโอกาสต่าง ๆ ยังแสดง
ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์
กับประชาชน ตลอดทัง้ พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ่ พสกนิกรทุกหมูเ่ หล่า
และโดยทีเ่ ครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทุ ก ชั้ น ตราล้ ว นเป็ น เครื่ อ งหมาย
แห่งเกียรติยศที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เพือ่ เป็นบ�ำเหน็จส�ำหรับการกระท�ำความดีความชอบ ดังนัน้ การได้รบั
พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์จงึ เป็นเสมือนการได้รบั พระราชทานขวัญ
และก�ำลังใจให้มงุ่ มัน่ ประกอบคุณงามความดี ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคม และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตลอดไป
ปีที่ ๒๕ ฉบับพิเศษ
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
สมศรี นาคจ�ำรัสศรี
และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

“การที่คณะรัฐมนตรีได้กล่าวค�ำปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นั้น ก็เพื่อที่จะให้เป็นก�ำลังใจแก่ตัวเองว่า
ตั้งจิตตั้งใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความตั้งอกตั้งใจที่สูง
เพื่อให้ปฏิบัติการของตนได้มีความส�ำเร็จอย่างแท้จริง...”
จากความตอนหนึ่ ง ของพระราชด� ำ รั ส พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ในโอกาสที่ นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี น�ำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕

การน�ำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นภารกิจของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในด้านที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรีและการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
จัดท�ำประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรีและน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ภายหลังการแต่งตั้ง
รัฐมนตรีจะต้องมีขั้นตอนการด�ำเนินการน�ำรัฐมนตรีที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ด้วย

การถวายสัตย์ปฏิญาณ หมายถึง ถวายค�ำมั่นสัญญาอันเป็นความจริงแด่พระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นการแสดงความจงรักภักดี

ต่อพระมหากษัตริย์ เป็นการปฏิบตั ทิ มี่ มี าแต่โบราณสืบทอดมาจากพระราชพิธถี อื น�ำ้ พระพิพฒ
ั น์สตั ยา เป็นพิธใี หญ่สำ� หรับแผ่นดินมาแต่โบราณกาล
อันเป็นมงคลแห่งความซื่อสัตย์ที่ใช้น�้ำเป็นเครื่องก�ำหนด จัดขึ้นเพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการดื่มน�้ำสาบานและให้สัตย์สาบานว่า
จะจงรักภักดีและซื่อตรงต่อพระมหากษัตริย์ มุ่งหมายให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระท�ำความผิด เกรงกลัวต่อโทษทัณฑ์และค�ำสาปแช่ง
ที่จะได้รับเมื่อกระท�ำความผิดค�ำสัตย์สาบาน ท�ำให้สามารถควบคุมจิตใจและความประพฤติของข้าราชการทั้งปวงให้ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์
สุจริตและจงรักภักดีต่อประเทศชาติและพระมหากษัตริย์
ในปัจจุบนั การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าทีข่ องคณะรัฐมนตรีเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยนับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้มีบทบัญญัติเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าทีข่ องรัฐมนตรีไว้ รวม ๙ ฉบับ ตัง้ แต่ฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๑๔๑ จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั
ฉบับที่ ๒๐ พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๑ ให้รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่*
ในระหว่างทีส่ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำ� เนินการในเรือ่ งการแต่งตัง้ รัฐมนตรี จะมีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสน�ำรัฐมนตรีที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่ และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม วัน เวลา และสถานที่ ให้รัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้ว
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะกราบเรียนนายกรัฐมนตรีและแจ้งให้รัฐมนตรีทุกท่านหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมรายละเอียด
การแต่งกาย ขั้นตอนปฏิบัติ และแผนผังการจัดล�ำดับต�ำแหน่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี และบัตรค�ำถวายสัตย์
ปฏิญาณซึ่งมีเนื้อหาตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่า

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

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ)
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

นอกจากนี้ จะต้องประสานงานกับส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดดอกไม้ธูปเทียนแพส�ำหรับนายกรัฐมนตรีเปิดกรวยครอบดอกไม้
ก่อนกล่าวน�ำถวายสัตย์ปฏิญาณ การถ่ายภาพหมู่ของคณะรัฐมนตรีก่อนเดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท การนัดหมายการเดินทาง
รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำ� เนินการขอพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสน�ำรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จ�ำนวน ๒๕ คณะ และภายหลังจากการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอพระราชทานภาพถ่ายส�ำหรับ
คณะรัฐมนตรีทเี่ ข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท และขอพระราชทานพระราชด�ำรัสทีพ่ ระราชทานในโอกาสดังกล่าว เพือ่ เชิญมอบให้แก่คณะรัฐมนตรี
รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมถือปฏิบัติต่อไป
ปีที่ ๒๕ ฉบับพิเศษ
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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พระราชด�ำรัสที่พระราชทานในโอกาสดังกล่าวล้วนแต่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ยิ่งแก่คณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการปฏิบัติตน โดยทรงเน้นย�้ำเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อให้น�ำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศและความสุขของประชาชน ดังตัวอย่างความบางตอนของพระราชด�ำรัสที่พระราชทานในโอกาส
คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้
“...ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยได้พัฒนามาเรื่อย ๆ. เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ก็ดูจะพัฒนาไปในทางที่จะ
เข้ารูปเข้ารอยได้ เพราะว่ามีการเลือกตั้งมาหลายครั้งในลักษณะต่าง ๆ. ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ต่อไป และพยายามที่จะท�ำ
ด้วยความสามารถ ก็จะท�ำให้ระบอบนี้บรรลุเป้าหมาย. ความสามารถนั้น ก็คือความสามารถของท่านทั้งหลาย.
ความรู้ในวิชาการ ความรู้ในประสบการณ์ที่มี เอามาใช้หมด ข้อหนึ่ง. อีกข้อหนึ่ง คือความมีจิตใจที่สุจริต มีจิตใจที่
ตั้งอกตั้งใจที่จะท�ำในสิ่งที่ดี เว้นเสียจากสิ่งที่ไม่ดี. ดังนี้ ก็จะบรรลุผลตามปรารถนา เชื่อว่าทุก ๆ ท่านก็ตั้งใจเช่นนี้...”
“...ฉะนัน้ การทีท่ า่ นจะปฏิบตั หิ น้าที่ ท่านจะต้องมีความคิด ท่านจะต้องมีความสามารถทีจ่ ะเลือกสิง่ ทีด่ ที ชี่ อบ.
ถ้าท่านเลือกสิง่ ทีด่ ที ชี่ อบ สมัยนีช้ อบใช้คำ� ว่าชอบธรรมจะแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบ แต่วา่ ชอบพูดว่า ชอบธรรม. แปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ก็แปลเองว่า ควรจะเป็นว่า ค�ำว่า legitimate. legit นีม่ าจากค�ำว่า lex แปลว่า กฎหมาย ถูกกฎ ชอบธรรม.
หมายความว่า ท่านนะเป็นรัฐมนตรีโดยชอบธรรม ขอให้ท่านปฏิบัติงานโดยชอบธรรมอย่าง Legitimate อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทั้งชอบธรรม ถูกต้องตามศีลธรรม...”
จากความบางตอนของพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่
นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี น�ำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ ๒o กรกฎาคม ๒๕๓๘

“...ในระยะนี้ยิ่งมีความส�ำคัญมาก เพราะว่าท่านจะมีหน้าที่หลายอย่าง โดยเฉพาะในการที่จะท�ำให้
ความมัน่ คงสมบูรณ์ของเศรษฐกิจไทยดีขนึ้ เพราะว่าตกต�ำ่ ไปมาก และอีกข้อหนึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมาก เพราะว่าได้มบี ญ
ั ญัติ
รัฐธรรมนูญใหม่ซงึ่ ยังไม่ครบถ้วนจะต้องท�ำให้ครบถ้วน เพือ่ ทีจ่ ะให้รฐั ธรรมนูญปกป้องประเทศชาติและประชาชน ฉะนัน้
ท่านก็เท่ากับเป็นผู้ที่ต้องผลักดันให้รัฐธรรมนูญนี้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด. ในบทบัญญัติให้เวลาไว้ แต่ก็น่าจะท�ำให้เร็ว
กว่านั้น เพื่อที่จะเป็นรากฐานที่มั่นคง เพื่อการปกครองในประเทศและความสุขของประชาชน. แต่ละท่านก็มีหน้าที่
แตกต่างกัน มีท่านผู้ที่ได้ท�ำหน้าที่มาแล้ว และมีท่านผู้ที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่ แต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็ต้องมีหน้าที่
เพื่อที่จะอุ้มชูประเทศชาติ และเพื่อที่จะให้มีหลักการปกครองที่แน่นแฟ้น. ท่านก็มีหน้าที่สองอย่างนี้ คือความมั่นคง
ของเศรษฐกิจไทย และความมั่นคงของการปกครองของประเทศ ซึ่งเป็นงานที่หนัก และเป็นงานที่เร่งด่วน. ถ้าท่านจะ
เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อความสุขของส่วนรวมได้ และท�ำตามค�ำปฏิญาณของท่านโดยเคร่งครัด ก็ถือว่าท่านได้ท�ำ
หน้าที่ที่มีเกียรติ และเป็นสิ่งที่จะน่าภูมิใจ จนเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป...”
ความตอนหนึ่งของพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี น�ำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๐
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“...ที่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีนั้น เป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะว่าประเทศต้องมีผู้ใหญ่. แล้วถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ ประเทศ
ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขได้. ถ้าประเทศอยู่เย็นเป็นสุขแล้ว ก็หมายความว่าประชาชนมีที่พึ่ง. ถ้าประชาชนมีที่พึ่งแล้ว
ก็สามารถที่จะมีชีวิตที่มีประกันว่าจะสามารถอยู่ได้. ซึ่งหลายประเทศในละแวกนี้ก็มีความเดือดร้อน ไม่ใช่ในละแวกนี้
ทั่วโลกมีความเดือดร้อน เพราะว่าไม่มีคนที่มีหลัก. ท่านต้องถือว่าท่านเป็นคนทีม่ หี ลัก มีหลักทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน มีหลักทีจ่ ะ
ท�ำงานเพื่อส่วนรวม. อาจจะแปลก ท่านอาจจะนึกว่าแปลก ท�ำไมคน ๓๕ คน จะต้องเสียสละเพื่อคน ๖๓ ล้าน.
ก็เพราะว่าคน ๖๓ ล้านนัน้ เขาหวังว่าคณะรัฐมนตรีจะท�ำงานเพือ่ เขา. ถ้าไม่ทำ� งานเพือ่ ประชาชนก็จะท�ำงานเพือ่ อะไร.
ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านพยายามที่จะท�ำ. อาจจะท�ำยากแต่ว่าเชื่อว่าท่านจะต้องท�ำได้ เพื่อให้ประเทศชาติ
ไม่ผดิ หวังในงานทีท่ า่ นก�ำลังท�ำอยู.่ ถ้าเขาไม่ผดิ หวังท่านก็เป็นผูท้ เี่ รียกว่ามีความดี. และถ้าท�ำด้วยความดีนนั้ ทีจ่ ริงก็
โก้ไม่หยอก. รู้สึกโก้ดีที่ท�ำเพื่อให้ประชาชนได้หวัง แล้วก็มองเห็นว่า นี่คณะนี้เป็นรัฐมนตรีจะท�ำเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม. แล้วส่วนรวมนีก่ บ็ อกได้แล้วว่า ในประเทศทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงประเทศไทย แล้วก็ประเทศ อืน่ ๆ เขาไม่คอ่ ยได้เห็น
คนทีพ่ ยายามท�ำเพือ่ ส่วนรวม. ท่านจะต้องท�ำเพื่อส่วนรวม. ถ้าท�ำเพื่อส่วนรวม ไม่ได้ท�ำเพื่อส่วนตัว ท่านก็โก้ไม่หยอก.
ท่านก็มีความดีอยู่กับตัวอยู่แล้ว เมือ่ ท่านได้ปฏิญาณว่าท่านจะท�ำเพือ่ ส่วนรวม ท่านก็มเี กียรติไม่นอ้ ย. ฉะนัน้ ก็ขอให้
ท่านพยายามท�ำตามทีท่ า่ นได้ปฏิญาณตน เพื่อให้เป็นผลส�ำเร็จที่ดี. ถ้าท�ำได้แม้จะนิดเดียวก็ยังดี. ถ้าท�ำได้มากก็ยิ่งดี.
ฉะนั้น ขอให้ท่านรักษาความซื่อตรง. และตามที่เมื่อตะกี้ท่านนายกก็ได้มาพูดว่า ท่านนายกเองและรัฐมนตรีต่าง ๆ
ได้มีความตั้งใจที่จะท�ำ ก็เป็นเกียรติไม่ใช่น้อย. และถ้าท�ำให้เป็นเกียรติอย่างที่ท่านได้พูดเมื่อตะกี้ ก็เป็นสิ่งที่ดีมาก
และประเทศก็จะอยู่ได้. ถ้าประเทศอยู่เย็นเป็นสุขได้ ท่านนี่ก็เรียกว่าได้บุญ. ท่านได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีมาก. ในโลกนี้
หายาก ถ้าท่านท�ำดี. ในโลกนีห้ ายากคนทีต่ งั้ อกตัง้ ใจอย่างทีท่ า่ นได้ตั้งใจที่จะท�ำ. ...”
จากความบางตอนของพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่
นายสมัคร   สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี น�ำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

“...การท�ำงานรัฐมนตรี จะต้องท�ำตามที่ท่านได้ปฏิญาณตน ว่าจะท�ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หมายความว่า
จะต้องท�ำตาม เรียกว่าเสียสละ เพื่อให้งานไปโดยดีตามตั้งใจจริง ๆ จะต้องพยายามที่จะให้งานของชาติไปโดยดี.
คือหมายความว่า แต่ละคนจะต้องท�ำงานด้วยความตัง้ ใจ ซือ่ สัตย์สจุ ริตและด้วยความเสียสละ หมายถึงว่าจะต้องท�ำงาน
โดยตั้งใจเพื่อส่วนรวม ท�ำ ตั้งใจ ด้วยความตั้งใจจริง ๆ. คือไม่ใช่แก่งแย่งกัน แต่ช่วยกันท�ำ เพื่อให้บ้านเมืองก้าวหน้า
ไปจริง ๆ โดยท�ำงานด้วยความตั้งใจที่จะท�ำเพื่อส่วนรวม. อาจจะยากหน่อย แต่ว่าจะต้องท�ำให้ได้. ถ้าท�ำได้ นับว่าท่าน
ได้ช่วยบ้านเมืองก้าวหน้า ไม่แก่งแย่งกัน. ถ้าท�ำได้อย่างนี้ ชาวบ้าน ก็หมายถึงประชาชน จะอยู่ได้มีความสุข ท่านเอง
ก็จะมีความสุข. ถ้าท�ำด้วยความตั้งใจดี ท่านได้ช่วยส่วนรวมอย่างแท้จริง...”
จากความตอนหนึ่งของพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่
นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี น�ำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

การด�ำเนินการเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ีเป็นภารกิจที่ส�ำคัญของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึง่ นอกจากเป็นการด�ำเนินการเพือ่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้คณะรัฐมนตรี
ได้แสดงออกถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน
ปีที่ ๒๕ ฉบับพิเศษ
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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ประมวลภาพกิจกรรมน้อมร�ำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ดอกไม้จันทน์จากหัวใจถวายพ่อหลวง

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน” โดยมีข้าราชบริพารจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) โรงเรียนช่างฝีมือ
ในวัง (ชาย) และหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ตลอดจนประชาชน
จิตอาสามาเป็นผู้ถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รวม ๗ แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์
ดอกกุหลาบ ดอกพุดตาน ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้ ดอกชบาทิพย์ และดอกชบาหนู
ให้แก่ประชาชนได้ประดิษฐ์เพือ่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในส่วนของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ผูบ้ ริหารและบุคลากรของ สลค.
ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จ�ำนวน ๒,๐๙๐ ดอก เพื่อร่วมแสดงความอาลัย
และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ดังกล่าวให้แก่
กรุงเทพมหานครเพือ่ ใช้ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมีนายบันลือ  สกุ ใส
ผู้อ�ำนวยการเขตดุสิต เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
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จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้บริหารและบุคลากร
ของ สลค. ๓๒๑ คน ได้สมัครและเข้าร่วมเป็นจิตอาสา
ในโครงการ “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยพร้อมเพรียงกัน

ปีที่ปี๒๕
ที่ ๒๕ฉบับฉบัพิเบศษ
พิเศษ2๗
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