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วนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๒๐ 
น. ส�านักพระราชวังประกาศงดลงนามถวาย
พระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรม
มหาราชวงั พร้อมขอให้ประชาชนนับร้อยคน
เคลือ่นย้ายออกจากศาลาฯ บรรยากาศทัว่แผ่น
ดินไทยปกคลุมไปด้วยความตื่นตระหนกและ
กระวนกระวาย โดยเฉพาะบรเิวณหน้าโรงพยาบาล
ศริิราชเตม็ไปด้วยประชาชนทีต่่างเดินทางไปและ
เสยีงสวดมนต์ท่ีดังกระห่ึมกว่าทกุวนัทีผ่่านมา

เวลา ๑๘.๔๗ น. ส�านักพระราชวงัออก
ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธบิด ีจักรี
นฤบดนิทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพติร 
สวรรคต โดยระบุถึงช่วงเวลาสดุท้ายทีใ่นหลวง
รชักาลที ่๙ ได้เสดจ็ฯเข้ารบัการรกัษาพระอาการ
ประชวร ณ อาคารศริริาช ๑๐๐ ปี ชัน้ ๑๖ โรง
พยาบาลศริริาช ในวันศุกร์ท่ี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๙

“แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรกัษาอย่าง
ใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการ
ประชวรหาคลายไม่ ได้ทรดุหนกัลงตามล�าดบั 

ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที เสด็จ
สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระ
อาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรง
ครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี”

หลังประกาศของส�านักพระราชวัง ท่ัว
ทัง้แผ่นดนิกเ็ตม็ไปด้วยเสียงร�า่ไห้สลับกบัเสียง
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมแีละเพลงสดดุมีหา
ราชาดังกระหึ่มพร้อมๆกัน 

เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านโทรทัศน์รวม
การเฉพาะกจิแห่งประเทศไทยตอนหนึง่ว่า การ
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร ถือเป็นความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
ของปวงชนชาวไทยทัง้ประเทศ นบัแต่การเสดจ็
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร นบัเป็นความสูญเสียครัง้ยิง่ใหญ่ส�าหรบั
พสกนิกรชาวไทยและประชาคมโลก พระราช
กรณียกจินานปัการตลอดรัชสมยัของพระองค์
สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจ 
ฉริยภาพ และความมุ่งมั่นพระราชหฤทัยที่จะ
ทรงครองแผ่นดนิเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน 
ทรงอุทศิพระองค์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้พัฒนา
ไปอย่างยัง่ยนื จนเป็นทีป่ระจกัษ์แก่สาธารณชน 
เป็นที่ยอมรับและสดุดีของนานาชาติ

นายบนั ค ีมนู เลขาธกิารสหประชาชาติ 
ได้ให้ทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตร่ิวม
ยนืสงบนิง่เพือ่ถวายความเคารพแด่พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ และกล่าวว่า พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี ๙ คือศนูย์รวมจติใจ
ของปวงชนชาวไทย และทรงอทุศิพระองค์ต่อ
ประเทศชาติมายาวนาน พร้อมทัง้แสดงความหวงั
ว่าประเทศไทยจะยงัคงยดึถือพระราชปณธิานของ
กษัตรย์ิภมูพิลทีย่ดึมัน่ต่อค่านยิมอนัเป็นสากล และ
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เคารพในสทิธมินษุยชนต่อไป

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ตัง้แต่ช่วงเช้าตลอดสองฟากฝ่ังถนนตัง้แต่

โรงพยาบาลศริิราชต่อเนือ่งถึงพระบรมมหาราช
วังเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจากทัว่ทกุสารทศิ
ที่จับจองที่นั่งหวังเฝ้าถวายสักการะพระบรม
ศพในหลวงรชักาลท่ี ๙ เวลา ๑๕.๕๖ น. ขบวน
พิธีเคล่ือนพระบรมศพเคล่ือนออกจากโรง
พยาบาลศิริราช ผ่านถนนอรุณอมรินทร์ ข้าม
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้าแยก
ผ่านพภิพลลีาเข้าสูถ่นนราชด�าเนนิใน ผ่านถนน
หน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมหาราชเข้าสู่
ประตูเทวาภิรมย์ โดยขบวนพิธีได้เคลื่อนถึง
พระบรมมหาราชวังในเวลา ๑๖.๕๕ น.

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประชาชนจากทัว่ทกุสารทศินบัแสนคน

เดินทางมาท่ีท้องสนามหลวงและบริเวณโดย
รอบเพื่อร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

ขบวนพิธีเคลื่อนพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระบรมมหาราชวัง
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โดยมี ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล และทีมงานบันทึก
ภาพประวตัศิาสตร์เพือ่น�าไปจดัท�าเป็นภาพยนตร์
และวดิทีศัน์ส�าหรบัฉายตามโรงภาพยนตร์และ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆ หลายคน
ร้องไห้ขณะร้องเพลง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ส�านักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้า

กราบพระบรมศพเบ้ืองหน้าพระบรมโกศพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็น
วันแรก ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวงั ภายหลงัจากการพระราช
พิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๕ วัน

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็นวันสุดท้ายซึง่ส�านกัพระราชวังปิดให้

ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพเบื้องหน้า
พระบรมโกศเวลา ๒๔.๐๐ น. ท�าให้มปีระชาชน
เดินทางมาอย่างล้นหลาม จนต้องเลือ่นเวลาถงึ 
๐๒.๑๘ น. วันที่ ๖ ตุลาคม ซึ่งมีประชาชนเข้า
กราบพระบรมศพถึง ๑๑๐,๘๘๙ คน สงูสดุจาก
ท้ังหมด ๓๓๗ วัน ซ่ึงมีประชาชนเข้ากราบ
พระบรมศพจ�านวน ๑๒,๗๓๙,๕๓๑ คน

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั่วทั้งแผ่นดิน

ไทยได้เห็น “น�้าตาที่ไหลรินดั่งสายน�้า” ของ
พสกนิกรชาวไทยทีร่่วมกนัส่งเสดจ็สูส่วรรคาลยั 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดช เพราะพระองค์คอื “พระมหากษตัรย์ิของ
ประชาชน” ซึ่งพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพได้มีการถ่ายทอดสดผ่านส�านักข่าว
ต่างๆไปทัว่โลก และถกูจารึกไว้ในประวัตศิาสตร์
ให้ลูกหลานทราบว่า ความรัก ความอาลัยของ
พสกนิกรไทยทั่วทั้งแผ่นดินที่มีต่อพระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร นั้นยิ่งใหญ่เหนือค�าบรรยายใดๆ

พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ
เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพ่ือถวาย
ความอาลยัเป็นครัง้สดุท้ายแด่พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้น ณ 
พระเมรมุาศ มณฑลพธิท้ีองสนามหลวง ระหว่าง
วันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันถวายพระเพลิง คณะ
รัฐมนตรีจึงก�าหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็น
กรณีพิเศษ
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ก�าหนดจ�านวนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
มีดังต่อไปนี้

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชพธิพีระราชกศุล

ออกพระเมรมุาศ ณ พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระราชพธิเีชญิพระบรม

ศพไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง โดยริ้ว
ขบวนที่ ๑ ริ้วขบวนที่ ๒ และริ้วขบวนที่ ๓

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ

เวลา ๒๒.๐๐ น. พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพจริง

พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ
เริ่มเตรียมการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เรื่อยมา มีการสร้างพระเมรุมาศและอาคาร
ประกอบ การบูรณปฏสิงัขรณ์พระมหาพชิยัราช
รถ ราชยาน และเครือ่งประกอบพระราชพธิ ีรวม
ถงึการเตรยีมงานมหรสพในงานออกพระเมรุ 

พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ พสก
นิกรชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมถวายดอกไม้
จนัทน์ทัง้ท่ีพระเมรุมาศ ณ มณฑลพธิท้ีองสนาม
หลวง และพระเมรุมาศจ�าลอง ๘๕ แห่งทั่ว
ประเทศ รวมถึงซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ๑๑๓ แห่ง วัดในเขตต่างๆ 
๕๐ เขต รวมถึงที่ว่าการอ�าเภอทุกแห่งทั่ว
ประเทศ ซ่ึงหมายก�าหนดการพระราชพธิฯีและ
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ริ้วขบวนที่ ๑ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง อัญเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ
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ริ้วขบวนที่ ๒  พระมหาพิชัยราชรถเคลื่อนจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
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ริ้วขบวนที่ ๓ ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่บนราชรถปืนใหญ่ เวียนพระเมรุมาศโดยอุตราวัฏ ๓ รอบ แล้วอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐาน ณ พระจิตกาธาน
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	 พระราชพธิหีนึง่เดยีวในโลก
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม

ศพพระมหากษัตริย์ถือเป็นการสืบทอดตาม
โบราณราชประเพณีมาตั้งแต ่สมัยกรุง
ศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน เป็นการสืบทอด
มรดกทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติที่
แฝงไว้ซึ่งคติความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติ 
และจารีตประเพณีดั้งเดิม โดยเฉพาะพระ
เมรุมาศท่ีปรากฏไปทั่วโลกเป็นสถาปัตยกรรม
ล�้าค่าหนึ่งเดียวในโลกที่ปวงประชารวมใจ
เป็นหน่ึงในการแสดงพลังความจงรักภักดี 
และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ
ประชาชนคนไทย และต่อประชาคมโลก
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งสหประชาชาติ
และยูเนสโกได้ยกย่องให้ทรงเป็น “กษัตริย์
นักพัฒนา” ที่ทรงงานเพื่อประเทศชาติและ
ประชาชนตลอดรัชกาล

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระราชพิธเีกบ็พระบรม

อัฐิ เชิญพระบรมอัฐิสู่พระบรมมหาราชวัง โดย
ริ้วขบวนที่ ๔

วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชพิธีบ�าเพ็ญ

พระราชกศุลพระบรมอฐั ิณ พระทีน่ัง่ดสุติมหา
ปราสาท

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชพิธีบ�าเพ็ญ

พระราชกศุลและเชญิพระบรมอัฐิขึน้ประดิษฐาน
พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดย
ริ้วขบวนที่ ๕

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชพธีิเชญิพระบรม
ราชสรรีางคารไปบรรจุ ณ วดัราชบพธิสถิตมหา
สีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร โดยริ้วขบวน
ที่ ๖

งานพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรม
ศพฯ มปีระมขุ สมาชกิราชวงศ์ ผูน้�า และผูแ้ทน
ตา่งประเทศทั้งหมด ๔๒ ประเทศเขา้ร่วม ดังนี้

พระประมุข ประมุข และพระราชวงศ์ 
รวม ๒๔ ประเทศ ได้แก่ ๑.สมเด็จพระราชาธบิดี
และสมเดจ็พระราชนิแีห่งเลโซโท ๒.สมเดจ็พระ
ราชาธบิดแีละสมเดจ็พระราชนิแีห่งภฏูาน ๓.สมเดจ็
พระราชาธบิดแีละสมเด็จพระราชินแีห่งตองกา 
๔.นายตนิ จ่อ ประธานาธบิดเีมยีนมา และภรยิา 
๕.นายบนุยงั วอละจดิ ประธานประเทศแห่ง 
สปป.ลาว และภรยิา ๖.นางฮาลิมห์ ยาคอ็บ 
ประธานาธบิดสีงิคโปร์ และคูส่มรส ๗.สมเดจ็
พระราชนิซีลิเวียแห่งสวเีดน ๘.สมเดจ็พระราชิน ี
แมก็ซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ ๙.สมเดจ็พระราชนิี 
มาธลิด์แห่งเบลเยยีม ๑๐.สมเดจ็พระราชินีโซเฟีย
แห่งสเปน ๑๑.นายปีเตอร์ คอสโกรฟ ผูส้�าเรจ็
ราชการแทนพระองค์ฯแห่งออสเตรเลยี และ

ภรยิา ๑๒.มาดามจลู ีพาแยต็ ผูส้�าเรจ็ราชการ
แทนพระองค์ฯแห่งแคนาดา  ๑๓.นางเมกาวาตี 
ซูการ์โนบุตรี อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย 
๑๔.นายโจเซฟ ไดสส์ อดตีประธานาธบิดแีห่ง
สมาพนัธรฐัสวิส ๑๕.นายครสิเตียน วูล์ฟฟ์ อดีต
ประธานาธิบดสีหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ี๑๖.เจ้า
ชายคอลฟิะห์ บนิ ซัลมาน อัล คอลฟิะห์ นายก
รฐัมนตรีแห่งราชอาณาจกัรบาห์เรน ๑๗.มกฎุ
ราชกุมารเฟรเดอริกแห่งเดนมาร์ก ๑๘.มกุฎราช
กมุารฮากอน แม็กนสุ แห่งนอร์เวย์ ๑๙.แกรนด์ 
ดยกุ กโียม ฌอง โจเซฟ มาร ีรชัทายาทแห่งลกั
เซมเบิร์ก ๒๐.รองสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง
มาเลเซียและสุลต่านแห่งรัฐเประ และพระชายา 
๒๑.เจ้าชายแอนดรว์ู ดยกุแห่งยอร์ก แห่งสหราช
อาณาจกัร ๒๒.เจ้าชายอะกชิโินะและพระชายา 
แห่งญ่ีปุน่ ๒๓.เจ้าชายธาน ีบนิ ฮาหมัด บนิ คา
ลฟิา อลั-ธาน ีพระอนชุาของเจ้าผู้ครองรฐัแห่ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บพระบรมอัฐิสรงพระสุคนธ์ในขันทองคําแล้วประมวลลงในพระโกศทองคําลงยาประดับเพชร

ริ้วขบวนที่ ๔ อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานไปที่พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
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การจดัริว้ขบวนเครือ่งประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขบวนพระบรมราชอิสริยยศจ�านวน ๖ 
ริ้วขบวน โดยมีการบูรณะตกแต่งราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ เพื่อ
ให้พร้อมส�าหรบัการอญัเชญิพระบรมศพ พระบรมอฐิั และพระบรมราชสรรีางคาร รวมทัง้ซกัซ้อม
การเคลื่อนขบวนให้งดงามประหนึ่งราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่สวรรค์ ดังนี้

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ริ้วขบวนเชิญพระบรมโกศ โดยพระยานมาศสามล�าคาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังพระมหาพิชัยราชรถ บริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ริว้ขบวนเชญิพระบรมโกศ โดยพระมหาพชิยัราชรถ จากหน้าวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 

เข้าสู่พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ริ้วขบวนเชิญพระบรมโกศ โดยราชรถปืนใหญ่ เวียนพระเมรุโดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) ครบ 

๓ รอบ แล้วเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระเมรุมาศ

พระราชพิธีบรรจุพระบรมอัฐิ
ริ้วขบวนเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน และพระบรมราชสรี 

รางคาร โดยพระทีน่ัง่ราเชนทรยานน้อย จากพระเมรมุาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เข้าสู่พระบรม
มหาราชวัง

พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ
ขึ้นประดิษฐานบนพระวิมาน	พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ภายหลังบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
ริ้วขบวนเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาท ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
ร้ิวขบวนเชิญพระบรมราชสรีรางคาร จากพระศรีรัตนเจดย์ี วดัพระศรรีตันศาสดาราม โดย

รถยนต์พระที่นั่ง ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร 

กาตาร์ ๒๔.เจ้าหญงิมาร์กาเรตาแห่งลกิเตนสไตน์
รองประมุข หัวหน้ารัฐบาล และผู้แทน

พิเศษ รวม ๑๘ ประเทศ คือ ๑.นางดัง ธิ ง็อก 
ธนิห์ รองประธานาธบิดเีวยีดนาม ๒.สมเดจ็ฮนุ 
เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ๓.นายบาร์นาบาส 
ซิบูซิโว ดลามินี นายกรัฐมนตรีสวาซิแลนด์ 
๔.นายเจมส์ โบลเจอร์ อดีตนายกรฐัมนตรแีห่ง
นิวซีแลนด์ ๕.นายฌอง-มาร์ก อายโรลต์ อดีต
นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส และภริยา ๖.นายจาง 
เกาลี ่รองนายกรฐัมนตรจีีน ๗.นายฟีคร ีอดึชึค 
รองนายกรัฐมนตรีแห่งตุรกี ๘.นายพัก จูซุน 
รองประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
๙.นางโอลกา อีพิฟาโนวา รองประธานสภาดู
มาแห่งรัสเซีย ๑๐.นายลิม จ็อค เส็ง รัฐมนตรี
ประจ�าส�านกันายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการต่างประเทศและการค้า คนที่ ๒ 
แห่งบรูไน ๑๑.นายเจมส์ แม็ตติส รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา 
๑๒.นายอลนั ปีเตอร์ แคเยตาโน รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการต่างประเทศฟิลปิปินส์ และภรยิา 
๑๓.นายทิลัก มาราพานา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงนโยบาย
และแผนศรลัีงกา และภรยิา ๑๔.นายภมิเสน ดาส 
ปราธาน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมแห่ง
เนปาล และภริยา ๑๕.นายอวาอิส อาห์เหม็ด 
คาน เลการี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ปากีสถาน ๑๖.นายโมฮัมเหม็ด ชาห์ริอะร์ อะ
ลาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศแห่งบังกลาเทศ ๑๗.นาย เอ็ม.เจ.อัค
บาร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศอนิเดยี ๑๘.อาร์กบิชอป กอิมับตัตสิตา 

ดคีวตัโตร เอกอคัรสมณทตูนครรฐัวาตกินัประจ�า
สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล

ขณะที่สื่อประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เวบ็ไซต์ หนงัสอืพมิพ์ หรอืโทรทศัน์ ต่างรายงาน
ถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯว่า
ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ซ่ึงนับตั้งแต่วันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้จดัให้มกีารถวาย
ความอาลยั ๑ ปีเตม็ และประชาชนทัง้ประเทศ
ร่วมสวมเสื้อผ้าสีด�าเพ่ือเป็นการไว้อาลัยจน
กระทัง่ถงึวนัพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรม
ศพท่ีจดัขึน้ระหว่างวนัที ่๒๕-๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
โดยตั้งแต่คืนวันที่ ๒๕ ตุลาคม ประชาชนนับ
แสนคนทยอยเดนิทางมาทีท้่องสนามหลวงเพือ่
จบัจองทีต่ลอดแนวกัน้หน้าพระบรมมหาราชวงั 
เพือ่ร่วมถวายความอาลัยและถวายดอกไม้จนัทน์
แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ นอกจากนี้ยังมีพระ
เมรุมาศจ�าลองอีก ๘๕ แห่งทั่วประเทศให้
ประชาชนได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ด้วย 

ริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ
การอัญเชิญพระบรมศพจากพระมหา

ปราสาทไปสู่พระเมรุมาศ หรอือญัเชญิพระบรม
อัฐิจากพระเมรุมาศมาสู่พระบรมมหาราชวัง 
พระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุหรือลอย
พระอังคาร ตามโบราณกาลจะอัญเชิญด้วย
ขบวนพระราชอสิริยยศ ซึง่เรยีกว่า “ริว้ขบวน” 
โดยแต่ละริ้วขบวนมีคนหาม คนฉุดชักจ�านวน 
มาก พร้อมด้วยเครื่องประกอบพระบรมราช
อิสริยยศ
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พระเมรุมาศและสิ่งก่อสร้าง
ภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

มณฑลพิธี	
หมายถึงบริเวณท่ีใช้ประกอบพระราช

พิธี พิธี ซึ่งมีสัญลักษณ์หรือสิ่งก่อสร้างเป็น
เครือ่งหมายแสดงอาณาบรเิวณหรอืขอบเขตที่
แน่ชดั เช่น มณฑลพธิท้ีองสนามหลวงใช้ในการ
ประกอบพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระราชทาน
เพลงิพระศพมาตัง้แต่ครัง้รชัสมัยพระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงเรียกว่า 
“ทุง่พระเมร”ุ โดยองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม
และสิ่งปลูกสร้างภายในมณฑลพิธีพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระราชทาน
เพลิงพระศพมีดังนี้ องค์พระเมรุมาศหรือพระ
เมรสุร้างขึน้ตรงกลางของมณฑลพิธตีามคตกิาร
เป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาล รายล้อม

ด้วยพระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน พลับพลา
ยก หอเปล้ือง ซ่าง ทับเกษตร ทิม คด และ
ประดับด้วยสัตว์หิมพานต์ กินนร กินรี รอบ
พระเมรุมาศ ชั้นนอกสุดล้อมรอบด้วยราชวัติ 
ซึง่เป็นแนวรัว้ก�าหนดขอบเขตมณฑลพธิ ีประดบั
ตกแต่งด้วยฉัตรและธงเป็นระยะ

คติความเชื่อเร่ืองโลกและจักรวาลตาม
ที่กล่าวถึงในเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง ซึ่ง
เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสังคมไทยได้
บรรยายไว้ว่า โลกและจักรวาลมีลักษณะเป็น
วงกลม มเีขาพระสเุมรเุป็นศนูย์กลางของจักรวาล 
ใต้เขาพระสุเมรเุป็นเมอืงอสรู บนเขาพระสเุมรุ
เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีไพชยนต์
ปราสาทอยู่กลางเมือง เขาพระสุเมรุล้อมรอบ
ด้วยทะเล ๗ ชั้น เรียกว่าทะเลสีทันดร สลับ

เสมือนสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อมจักรวาล เช่น สัต
บริภัณฑ์ ทวีปทั้ง ๔ ป่าหิมพานต์ และก�าแพง
จักรวาล อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะระบุ
ความหมายอย่างแน่ชัดในแบบแผนของพระ
เมรุมาศทั้งหมด เพราะสิ่งก่อสร้างบางอย่าง
สร้างขึน้ตามประโยชน์ใช้สอย เช่น ศาลาทรงธรรม 
เป็นพระทีน่ัง่โถงส�าหรบัพระมหากษตัริย์ประทบั
เมือ่เสด็จฯไปงานถวายพระเพลงิ และอกีประการ
หนึง่คอื ในสมยัหลงัลงมานัน้พระเมรมุาศสร้าง
ย่อให้เล็กลงและเป็นไปโดยประหยัด ซึ่งเป็น
แบบแผนของงานพระเมรใุนสมยัต่อมา อย่างไร
ก็ตาม ก็ยังคงไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีอันยิ่ง
ใหญ่สมพระเกียรติตามพระราชอิสริยยศของ
พระบรมศพหรือพระศพ

ด้วยภูเขา ๗ ลูก เรียกว่าสัตบริภัณฑ์ หรือสัต
ภณัฑ์ คอื ยคุนธร อสินิธร กรวกิ สทุสัสนะ เนมนิธร 
วินันตกะ และอัสสกัณณะ ถัดออกมาเป็น
มหาสมุทรทั้ง ๔ และทวีปทั้ง ๔ กลางทะเลนั้น
มีเกาะอยู่ ๒,๐๐๐ เกาะ มนุษย์เรานี้อาศัยอยู่
ในชมพูทวีปอันเป็นท่ีตั้งของป่าหิมพานต์ ชั้น
นอกสุดเป็นก�าแพงจักรวาลล้อมรอบเป็นเขต
สุดขอบจักรวาล

คตคิวามเชือ่เรือ่งโลกและจกัรวาลในเต
ภูมิกถาดังกล่าวข้างต้นเป็นที่มาในการสร้าง
พระเมรุมาศอันมีปริมณฑลรายล้อมด้วยส่ิง
ก่อสร้างต่างๆ พระเมรุมาศจึงเป็นการจ�าลอง
โลกและจกัรวาล มอีงค์พระเมรมุาศเป็นเสมอืน
เขาพระสุเมรุ อันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล 
ส่วนอาคารรายล้อมองค์พระเมรุมาศเปรียบ
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พระเมรุมาศ
พระเมรุมาศเป็นสถาปัตยกรรมชัว่คราว

ส�าหรับประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระมหากษัตรย์ิหรือพระราชทาน
เพลิงพระศพพระบรมวงศ์ เช่น พระบรมราชินี 
พระบรมราชชนนี พระบวรราชเจ้า (วังหน้า) 
เป็นต้น ตามรูปศัพท์ “พระเมรุมาศ” แปลว่า 
พระเมรุที่ประดับตกแต่งด้วยทองหรือวัสดุอื่น
ที่ให้สีเรืองอร่ามดุจดั่งทอง ส่วนของพระบรม
วงศานุวงศ์เรียก “พระเมรุ” และของสามัญ
ชนเรียก “เมรุ”

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องประกอบพระ
ราชอสิรยิยศส�าหรบัการถวายพระเพลงิพระบรม
ศพพระเจ้าแผ่นดนิ โดยเป็นโบราณราชประเพณี
ที่ท�าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา การสร้าง
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พระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิง   
พระบรมศพคือการแสดงความเคารพอย่าง
สูงสุดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรง
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวใน
พระบรมโกศ

โครงสร้างพระเมรุมาศของพระบาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรม
นาถบพิตร มีขนาดสูง ๕๐.๔๙ เมตร ประกอบ
ด้วย อาคารทรงบุษบกจ�านวน ๙ องค์ ตั้งอยู่
บนฐานชาลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๓ ชั้น มีบันได
ทางขึ้นทั้ง ๔ ทิศ ทิศตะวันตกหันหน้าเข้า
พระที่นั่งทรงธรรม ทิศตะวันออกติดต้ังลิฟต ์
ทิศเหนอืตดิตัง้สะพานเกรนิส�าหรบัเชิญพระบรม
โกศจากราชรถปืนใหญ่ขึ้นบนพระเมรุมาศ

บุษบกองค์ประธานตั้งอยู่ที่จุดกึ่งกลาง
ฐานชาลาชัน้บนสดุ เป็นอาคารทรงบุษบกยอด
มณฑป ชั้นเชิงกลอน ๗ ช้ัน ที่ยอดบนสุด
ประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร ผนังโดย
รอบเปิดโล่ง ติดตั้งพระวิสูตร และฉากบัง
เพลิงเขียนภาพพระนารายณ์อวตารตอนบน 
และภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ตอนล่าง ฐานบษุบกประธานประดบัประตมิากรรม 
เทพชุมนุมโดยรอบ รองรับด้วยฐานสิงห์ซึ่ง
ประดับประติมากรรมครุฑยุดนาคโดยรอบ
อีกชั้นหนึ่ง มุมท้ังส่ีของฐานช้ันที่ ๓ นี้เป็นที่
ตั้งของซ่างทรงบุษบกยอดมณฑป ช้ันเชิง
กลอน ๕ ช้ัน ใช้เป็นท่ีส�าหรับพระพิธีธรรม 
๔ ส�ารับ นั่งสวดพระอภิธรรมสลับกันไปตลอด
นับตั้งแต่พระบรมศพประดิษฐานบนพระ  
จิตกาธานจนกระท่ังถวายพระเพลิงพระบรม
ศพเสร็จ

ฐานชาลาช้ันที ่๑ ซ่ึงเป็นชัน้ล่างสดุ ล้อม
ด้วยร้ัวราชวัติ มเีทวดาเชิญฉตัรและบงัแทรก มี
องค์มหาเทพ ๕ พระองค์คือ พระพิฆเนศวร 
พระอนิทร์ พระพรหม พระศวิะ และพระนารายณ์ 
ทีม่มุท้ังสีข่องฐานมีประตมิากรรมท้าวจตโุลกบาล
ประทบัยนืหนัหน้าเข้าสูบุ่ษบกประธาน รายรอบ
พระเมรมุาศชัน้ลานอตุราวรรตมสีระอโนดาตทัง้ 
๔ ทิศ มนี�า้ไหลจากสตัว์มงคลประจ�าทศิสูส่ระ
อโนดาต มเีขาจ�าลองประดบัด้วยประติมากรรม
สัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆ 

ฐานชาลาชัน้ที ่๒ มีหอเปลือ้งทรงบษุบก
รูปแบบเดียวกันตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ ใช้ส�าหรับจัด
เก็บพระโกศทองใหญ่และพระโกศไม้จันทน์ 
รวมถึงอุปกรณ์ส�าหรับงานพระราชพิธี

ส่วนประดับตกแต่งราวบนัไดทางข้ึนของ
ฐานไพทีแต่ละขั้นประดับเป็นรูปพญานาค ซึ่ง
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• โครงการพระราชด�าริหมวดไฟ ๖ 
โครงการ ได้แก่ สบู่ด�า ซึ่งปลูกเพื่อสกัดน�้ามัน 
สามารถใช้แทนน�้ามันดีเซล โรงงานผลิตไบโอ
ดเีซล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทอง เช้ือเพลงิ
อัดแท่ง แกลบอัดแท่ง โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา ก๊าซชวีภาพ โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ผลิต
กระแสไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าส�าหรับอุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณดาวเทียม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ และกังหันน�้าผลิตไฟฟ้าที่ประตูน�้า
คลองลัดโพธิ์ และเทวดาชุมนุม

จิตรกรรมฉากบงัเพลงิ	ด้าน
ทิศตะวันออก	ประกอบด้วย

• นารายณ์อวตารปางท่ี ๔ นรสิงหาว
ตาร เป็นนรสิงห์ครึ่งคน

• นารายณ์อวตารปางที่ ๓ วราหาวตาร 
เป็นหมูป่าเอกเขี้ยวเพชร

• โครงการพระราชด�าริหมวดดิน ๖ 
โครงการได้แก่ ดนิกรวด ศนูย์ศกึษาการพฒันา
ห้วยฮ่องไคร้ ดนิเค็ม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุง้กระเบน ดนิทราย ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขา
หินซ้อน และโครงการหุบกะพง-ดอนห้วยขุน 
ดินดานลูกรัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
ดินพรุ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และดิน
เปรี้ยว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และ
เทวดาชุมนุม

จิตรกรรมฉากบงัเพลงิ	ด้าน
ทิศตะวันตก	ประกอบด้วย

• นารายณ์อวตารปางที ่๑๐ กลัยาวตาร 
เป็นบุรุษขี่ม้าขาว

• นารายณ์อวตารปางที ่๘ กฤษณาวตาร 
เป็นพระกฤษณะ

• โครงการพระราชด�าริหมวดลม ๖ 
โครงการ ได้แก่ กังหันลม โครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชด�าริ บ้านหนองคอไก่ จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อการผันน�้าจากที่ต�่าชักน�้าขึ้นที่สูง 
กังหันลม โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง
ตามพระราชด�ารดิอยม่อนล้าน จงัหวดัเชียงใหม่ 
กังหันลม โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
ศนูย์ช่วยเหลอืผูป้ระสบวาตภยัแหลมตะลมุพกุ 
จังหวัดนครศรธีรรมราช และมลูนธิิราชประชา
นุเคราะห์ ปอดของกรงุเทพฯ พระราชด�ารพิืน้ที่
บางกะเจ้า อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทร 
ปราการ และเทวดาชุมนุม

ส่วนด้านหลงัของฉากบงัเพลงิเขยีนภาพ
อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดับตกแต่ง
ด้วยดอกไม้ทิพย์และดอกดาวเรืองสีเหลือง ซึ่ง
เป็นสีประจ�าวันพระบรมราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร

ซ่าง	หรือส�าส้าง
ซ่าง ส้าง สามซ่าง หรือส�าส้าง เป็นสิ่ง

ปลูกสร้างรูปทรงบุษบก สร้างขึ้นตามมุมทั้ง ๔ 
ของพระเมรมุาศ พระเมร ุใช้เป็นทีส่�าหรบัพระ
พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตลอดงานพระเมรุ 
นับตั้งแต่พระบรมศพ พระศพประดิษฐานบน
พระจิตกาธาน จนกว่าจะถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระราชทานเพลิงพระศพแล้วเสร็จ โดยมี
พระพิธีธรรม ๔ ส�ารับนั่งอยู่ประจ�าซ่าง และ
จะผลัดกันสวดทีละซ่างเวียนกันไป

เป็นแบบเดียวกับทางข้ึนอาคารซ่างและหอ
เปลื้อง

การก่อสร้างพระเมรุมาศรวมถึงอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างประกอบในพระราชพิธีจะ
อาศยักรรมวธิแีละเทคนคิของงานสถาปัตยกรรม
แบบล�าลอง (ชั่วคราว) กล่าวคือ เป็นการสร้าง
โดยใช้โครงเหล็กรูปพรรณท่ีสามารถประกอบ
ได้ง่ายและรวดเร็ว ตั้งแต่หลังคาของบุษบกซึ่ง
ใช้โครงเหล็กถัก (Truss) ถ่ายน�้าหนักลงสู่เสา
เหลก็ประกอบ ๔ ชดุ รองรบัด้วยโครงเหลก็ถัก
ขนาดใหญ่ (Super truss) โครงสร้างทั้งหมด
นี้จะตั้งอยู่บนฐานรากแผ่คอนกรีตหล่อในที่ซึ่ง
รับน�้าหนักบุษบกแยกกันทั้ง ๙ องค์ ส่วนชาลา
และบนัไดจะวางบนฐานรากคอนกรตีส�าเร็จรปู 
โครงเหลก็ทัง้หมดจะกรดุ้วยแผ่นวัสดุส�าเรจ็รปู
และไม้อัด ตกแต่งด้วยผ้าทองย่นฉลุลายสอด
แววซึง่เป็นวสัดชุัว่คราว รวมทัง้งานประตมิากรรม
ทีป่ระดบัโดยรอบพระเมรมุาศกข็ึน้รูปด้วยการ
ถอดพิมพ์ต้นแบบและหล่อเรซินแล้วตกแต่งสี
ให้เหมือนโลหะ

พระเบญจา
เป็นพระแท่นท�าเป็นฐานซ้อนขึ้นไป ๕ 

ชั้น บางครั้งท�าเป็น ๒ ชั้น ๓ ชั้น หรือ ๔ ชั้น 
ขึ้นอยู่กับขนาดที่ตั้ง โดยทั่วไปมักท�าขึ้น ๔ ชั้น 
เมื่อนับรวมทั้งฐานหรือที่ตั้งด้วยจึงเป็น ๕ ชั้น 
ใช้วางพระบรมโกศ หรือวางเครื่องประกอบ
พระราชอิสริยยศเจ้านายชั้นสูง และพระสงฆ์
ทรงสมณศักดิ์ หรือส�าหรับประดิษฐานบุษบก
พระพุทธรูป

พระจิตกาธาน
หมายถึง เชิงตะกอน หรือฐานที่ท�าขึ้น

ส�าหรบัเผาศพ เป็นค�าทีใ่ช้ส�าหรับพระเจ้าแผ่น
ดนิและพระบรมวงศานวุงศ์ ประกอบด้วยแท่น
ฐานส�าหรบัเผาทรงส่ีเหล่ียม ภายในใส่ดนิเสมอ
ปากฐานส�าหรับวางฟืน เรียกว่า เรือนไฟ ส่วน
ที่อยู่เหนือเรือนไฟเป็นตารางเผา มีเสาเหล็ก
รองรับตารางเผาและชั้นเรือนยอด ประดับ
ตกแต่งด้วยกระดาษสแีละเครือ่งสดส�าหรบัเป็น
เครื่องกันไฟ 

ส�านักช่างสิบหมู่ กรมศลิปากร ออกแบบ
ยอดพรหมพักตร์ประดับเหนือพระจิตกาธาน 
ซึง่ประดิษฐานอยูบ่นฐานชาลาช้ันบนสุดภายใน
บุษบกองค์ประธานพระเมรุมาศ

ฉากบังเพลิง
หมายถึง เครื่องกั้นในพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพบนพระ
เมรุมาศหรือพระเมรุ มีลักษณะเป็นฉากพับได้
ติดไว้ที่เสาพระเมรุทั้ง ๔ ด้าน เมื่อจะใช้งานจึง
ดงึหรอืคลีฉ่ากทีพั่บไว้เพือ่บงัจติกาธาน ฉากบัง
เพลิงนี้ใช้ส�าหรับศพชั้นโกศเท่านั้น

ฉากบังเพลิงพระเมรุจะต้องน�าฉากที่
สร้างขึ้นจัดเข้าคู่ และน�ามาต่อกันด้านละ ๒ คู่
เป็น ๑ ฉาก จัดท�าไว้ทั้งด้านทิศเหนือ ทิศใต้ 
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เมื่อนายช่าง
ก�าหนดขนาดให้เหมาะสมแก่พระเมรมุาศหรอื
พระเมรุที่จัดสร้างแต่ละครั้งแล้ว ศิลปินหรือ
จติรกรผูส้ร้างสรรค์งานจติรกรรมกจ็ะออกแบบ
ลวดลายทีเ่คยยดึถอืเป็นประเพณีต่อๆกนัมาว่า 
ถ้าเป็นเมรธุรรมดาหรอืศพข้าราชการกจ็ะเขยีน
เป็นลายไม้เถา ถ้าเป็นพระเมรุมาศหรอืพระเมรุ

พระราชวงศ์จะเขียนฉากลายเทวดา สถาปนิกหรือช่างจะออกแบบลวดลายประดับส่วนบนของ
ฉากแต่ละฉากเป็นลวดลายคล้ายวิมาน

ส�านกัช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ด�าเนินการออกแบบฉากบงัเพลิงประกอบพระเมรุมาศรวม 
๔ ทิศ ดังนี้

จิตรกรรมฉากบังเพลิง	ด้านทิศเหนือ	ประกอบด้วย
• นารายณ์อวตารปางที่ ๒ กูรมาวตาร เป็นเต่าทอง
• นารายณ์อวตารปางที่ ๑ มัสยาวตาร เป็นปลากรายทอง
• โครงการพระราชด�าริหมวดน�้า ๖ โครงการ ได้แก่ ฝนหลวง ฝายต้นน�้า อ่างเก็บน�้าเขา

เต่า เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และ
กังหันน�้าชัยพัฒนา และเทวดาชุมนุม

จิตรกรรมฉากบังเพลิง	ด้านทิศใต้	ประกอบด้วย
• นารายณ์อวตารปางที่ ๗ รามาวตาร เป็นพระรามในรามเกียรติ์
• นารายณ์อวตารปางที่ ๖ ปรศุรามาวตาร เป็นพราหมณ์ชื่อปรศุราม (รามผู้ถือขวาน)
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หอเปลื้อง
หอเปลื้องทรงบุษบก ๔ องค์ ตั้งอยู่รอบ

นอกสดุขอบพระเมรุมาศ ใช้เป็นทีเ่ก็บพระโกศ
ทองใหญ่ พระโกศจันทน์ และเครื่องอุปกรณ์
ส�าหรับพระราชพธิ ีเช่น ฟืน ดอกไม้จนัทน์ ขนัน�า้ 
ซึง่จะต้องตัง้น�า้ส�าหรบัเลีย้งเพลิงเมือ่เวลาถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระราชทานเพลงิพระ
ศพบนพระจติกาธาน และเป็นทีเ่กบ็เครือ่งใช้
เบด็เตลด็ในช่วงการถวายพระเพลงิพระบรมศพ

ชาลา
ส่วนของพื้นดินที่ยกระดับและปูพื้นผิว

เรยีบด้วยวสัดปุพูืน้ ชาลามกัท�าเป็นบริเวณกว้าง
และเชือ่มต่อกบัอาคารหรอือยูร่ะหว่างหมูอ่าคาร 
บางครั้งเรียกว่า “ชาน” 

พระที่นั่งทรงธรรม	
อาคารอยู่ทางทิศตะวันตกของพระ

เมรมุาศส�าหรบัสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและพระบรม
วงศานุวงศ์ประทับทรงธรรมในพระราชพิธี
บ�าเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระบรมศพ 
พระศพ และเป็นทีส่�าหรบัคณะองคมนตร ีคณะ
รัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท้ังฝ่ายทหาร 
พลเรอืน สมาชกิรฐัสภา ตลอดจนคณะทตูานทุตู 
ผูแ้ทนศาสนาต่างๆในประเทศไทย และข้าราช
บริพารผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระทีน่ัง่องค์นีม้ขีนาดโดยประมาณกว้าง 
๔๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร สูง ๒๒ เมตร 
มลีกัษณะเป็นอาคารโถง หลงัคาจตัรุมขุ ยกพืน้
สงู หลงัคาจัว่มกีนัสาดปีกนกด้านหน้าและด้าน
ข้างต่อเป็นหลงัปะร�าเพือ่เพิม่พืน้ทีใ่นการใช้สอย 
มุขด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกหรือมุข
หน้าและหลังเป็นมุขประเจิด

ผนังภายในแต่ละด้านของพระที่นั่ง
ทรงธรรมเป็นภาพจิตรกรรมโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ กล่าวคือ 

ด้านทิศเหนือเป็นโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริในพื้นที่ภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ได้แก่ โครงการเข่ือนแคว
น้อยบ�ารุงแดน การอนุรักษ์ดิน (การปลูกหญ้า
แฝก การแกล้งดิน การปลูกพืชหมุนเวียนและ
พืชตระกูลถั่ว) มูลนิธิโครงการหลวง (สถานี

รูปด้านศาลาลูกขุนแบบที่ ๑ แบบโดยสํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

รูปด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรม แบบโดยสํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

 รูปด้านทับเกษตร  แบบโดยสํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

รูปด้านข้าง และรูปด้านหน้า ทิมและรั้วราชวัติ  แบบโดยสํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

รูปด้านรวมพระเมรุมาศและอาคารประกอบในมณฑลพิธี แบบโดยสํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

เกษตรหลวง การปลกูป่าอนรัุกษ์ป่าต้นน�า้ล�าธาร 
การส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์โครงการหลวง 
พชืเมอืงหนาว) โครงการพัฒนาลุม่น�้าล�าพะยงั
ตอนบน อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านทิศใต้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ารใินพ้ืนทีภ่าคใต้และภาคกลาง ได้แก่ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา โครงการ
ฝนหลวง (ปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าพรุโต๊ะ
แดง) โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน 
อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชงิเทรา โครงการ
ตามพระราชประสงค์หบุกะพง จงัหวดัเพชรบรุี 

ผนังก่ึงกลางพระที่นั่งทรงธรรมเป็น
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โรงสีข้าว 
ผลิตภัณฑ์จากโคนมสวนจิตรลดา การบริหาร
จัดการน�้าท่วม มูลนิธิพระดาบส

ศาลาลูกขุน
เป็นสิง่ปลกูสร้างท่ีตัง้อยูร่อบพระเมรมุาศ

หรือพระเมรุ ลักษณะเป็นอาคารโถงทรงไทย
ชั้นเดียวตั้งอยู่ ๔ ทิศ ใช้ส�าหรับเป็นที่เฝ้าฯของ
บรรดาข้าราชการ ซึ่งในมณฑลพิธีมี ๖ หลัง 
และนอกมณฑลพิธีอีก ๕ หลัง 

ของพ้ืนที่แสดงแนวอาณาเขตมณฑลพิธี โดย
สร้างตดิแนวรั้วราชวัติเสมือนเปน็ระเบียงล้อม
รอบพระเมรุมาศหรือพระเมรุ ประดับตกแต่ง
ลวดลายไทย ใช้เป็นทีน่ัง่พกัส�าหรบัข้าราชการ
ที่มาเฝ้าฯรับเสด็จและร่วมพระราชพิธี ส่วน
กลางทับเกษตรเป็นอาคารยอดมณฑป ชั้นเชิง
กลอนประดบัด้วยซุม้บนัแถลงและนาคปักทีม่มุ
ทัง้ส่ี บนหลังคาอาคารส่วนทีเ่ป็นปีกทัง้สองด้าน
ประดับฉัตรผ้าทองแผ่ลวด

ทิม
เป็นทีพ่กัส�าหรบัพระสงฆ์ แพทย์หลวง 

และเจ้าพนักงาน และเป็นที่ประโคมปี่พาทย์
ประกอบพธิ ีสร้างตดิแนวรัว้ราชวตั ิลกัษณะเป็น
อาคารชัน้เดยีว หลงัคาทรงจ่ัวภควมั ซึง่เป็นแบบ
ลายมาตรฐานในอาคารประกอบพระเมรุ

คด
สร้างขึ้นเพื่อแสดงขอบเขตมณฑลพิธี 

มกัสร้างเป็นระเบยีงล้อมรอบพระเมรมุาศ พระ
เมรุ ใช้เป็นที่นั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มาร่วมงาน

ทับเกษตร
เป็นอาคารโถงทรงไทย จ�านวน ๘ หลัง 

มีเครื่องยอดทรงมณฑป ๓ ชั้น ตั้งอยู่ ๔ มุม
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พลับพลายก
เป็นโถงใช้ส�าหรับพระมหากษัตริย์และ

พระบรมวงศ์ทรงรอรบัส่งพระบรมศพ พระศพ 
ขึ้นราชรถ ในอดีตมีการสร้างพลับพลายกหน้า
วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม ตัง้อยู่มุมก�าแพง
วัด เยื้องกรมการรักษาดินแดน พลับพลายก
หน้าพระทีน่ัง่สทุไธสวรรยปราสาท และพลบัพลา
ยกสนามหลวง ด้านหน้าทางเข้ามณฑลพธีิท้อง
สนามหลวง 

พลับพลายกสนามหลวงเป็นอาคารโถง
ส�าหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมวงศ์ประทบัขณะประกอบพธิอีญัเชิญ
พระโกศลงจากราชรถเข้าสูม่ณฑลพธิ ีผงัอาคาร
ตรีมุข มีมุขลดชั้น บัวซ้ายขวา เป็นหลังคารูป
ทรงจั่วแบบเดียวกับทิมและทับเกษตร

ราชวัติ
เป็นแนวรัว้ก�าหนดขอบเขตปรมิณฑลของ

พระเมรุมาศและพระเมรุทัง้ ๔ ด้าน สร้างต่อ
เนือ่งไปกบัทมิและทบัเกษตร ตกแต่งด้วยฉัตร
และธง บางทเีรยีกรวมกันว่า “ราชวตัฉิตัรธง” 

สัตว์หิมพานต์
เป็นรูปสัตว์ที่ประดับตกแต่งรายรอบ

พระเมรุมาศ พระเมรุ ตามคติเรื่องโลกและ
จักรวาล ซึ่งมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง ล้อม
รอบด้วยเขาสัตบริภัณฑ์ และดาษดื่นด้วย
สิงสาราสัตว์นานาพันธุ์ สมัยก่อนจึงจัดท�ารูป
สัตว์รายรอบพระเมรุมาศและพระเมรุ รวมทั้ง
มีการผูกหุ่นรูปสัตว์เข้าขบวนแห่พระบรมศพ
และพระศพไปสู่พระเมรุมาศและพระเมรุด้วย

สตัว์ส�าคญัประจ�าทศิทีส่�านกัช่างสบิหมูจ่ดั
สร้างขึน้เพือ่ตดิตัง้บรเิวณบนัไดทางขึน้ของฐาน
ไพทแีต่ละชัน้ ซ่ึงจะเรยีงตามล�าดับเปรียบดงัทาง
ขึน้เขาพระสเุมรทุีล้่อมรอบด้วยป่าหมิพานต์จนถึง
ช้ันระดบัสงูทีเ่ป็นทีอ่ยูข่องครฑุ โดยเร่ิมจากสตัว์
มงคล ๔ ประเภท ได้แก่ ราชสห์ี ช้าง ม้า และโค
อุสุภราช ซ่ึงอาศยัอยูท่ีป่ากแม่น�า้ส�าคัญทัง้ ๔ สาย
ทีไ่หลหล่อเลีย้งรอบนอกของป่าหมิพานต์ โดยจะ
ตดิต้ังทีข้่างบนัไดทางขึน้ของฐานไพทชีัน้ทีห่นึง่
ทกุทิศ นอกจากรปูเทวดาอญัเชญิบงัแทรกและ
พุม่จ�านวน ๕๖ องค์ ทีม่ปีระจ�าทกุฐานไพที

บริเวณพื้นด้านข้างของรูปสัตว์ส�าคัญ
ผ่านมมุพระเมรมุาศจะตกแต่งเป็นสระน�า้ เขามอ 
ประดับรูปปั้นสัตว์ส�าคัญย่อส่วน สะท้อนภาพ
ป่าหิมพานต์

บนัไดซ้าย ทางข้ึนฐานไพทีชัน้ท่ีสองของ
พระเมรุมาศทุกทิศ ประดับคชสีห์และราชสีห์ 
ซ่ึงเป็นสตัว์ใหญ่ทีท่รงพลงัอ�านาจอยูเ่หนอืกว่า
สัตว์ทั้งปวงในป่าหิมพานต์ เป็นสัญลักษณ์ของ
ข้าราชบริพารผู้จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร คชสีห์เป็นตราประจ�าเสนาบดีที่สมุห
กลาโหม สัญลักษณ์ผู้พิทักษ์แผ่นดินและพระ
มหากษัตริย์ แทนเหล่าทหารและต�ารวจทุก
เหล่าทัพ ราชสีห์เป็นตราประจ�าเสนาบดีที่
สมหุนายก เป็นคณุลกัษณะทีข้่าราชการพลเรอืน
พึงมีในการปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฎร
แทนข้าราชการในทุกภาคส่วน

บริเวณข้างบันไดขวา ซ้าย ทางขึ้นฐาน
ไพทีชั้นที่สามของพระเมรุมาศทุกทิศ ประดับ
รูปครุฑ ราชพาหนะของพระนารายณ์ ซึ่งมีที่
อาศัยบริเวณเชิงเขาพระสุเมรุ
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พระโกศ
พระโกศจันทน์
พระโกศเป็นเครื่องประกอบพระราช

อสิรยิยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา
นุวงศ์ ใช้ส�าหรับทรงพระบรมศพและพระศพ
ก่อนที่จะถวายพระเพลิง พระโกศมี ๒ ชั้น ชั้น
นอกเรียกว่า “พระโกศ” ตกแต่งสวยงาม ท�า
ด้วยไม้แกะสลักลงรกัปิดทองประดับกระจก มี
รปูทรงเป็นทรงกรวยยอดแหลม ส่วนชัน้ในเรียก
ว่า “พระลอง” 

พระโกศจันทน์สร้างจากไม้จนัทน์เพือ่ใช้
ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ เพ่ือ
เชิญพระโกศพระบรมศพ พระศพ ส่วนนอก
เปลื้องออกเหลือแต่พระลองใน เจ้าพนักงาน
จะน�าพระโกศจันทน์เข้าประกอบพระลองซึ่ง
ประดิษฐานบนตะแกรงเหล็กช่วงรัดเอวของ
พระจิตกาธานเพื่อถวายพระเพลิง 

พระโกศจันทน์มีโครงภายในเป็นเหล็ก
ไร้สนิมและกรุด้วยลวดตาข่าย ใช้ไม้จันทน์ฉลุ
ตกแต่งลวดลายขนาดใหญ่น้อยให้ได้สัดส่วนที่
งดงาม ขัดแต่งผิวลับคมและเสี้ยนให้เรียบ น�า
ลายแต่ละชั้นมาจัดดอกตามชุด โดยแยกสีเนื้อ
ไม้อ่อนแก่ประกอบกนัเพือ่ให้เกดิมติทิีส่วยงาม

พระโกศจนัทน์มลีกัษณะพเิศษแตกต่าง
จากพระโกศองค์อื่นๆทั้งหมดคือ องค์พระโกศ
เป็นทรงแปดเหลีย่มฐานเตีย้ ฝาพระโกศเตีย้แจ้ 
คล้ายพระโกศลองในซึ่งเป็นทรงกระบอก ฐาน
พระโกศเป็นบวัคว�า่ตดิเป็นชิน้เดยีวกบัองค์พระ
โกศและหีบพระบรมศพ ฝาพระโกศมกัเป็นทรง
บัวถลา ทรงเกี้ยว หรือทรงมงกุฎ มีลวดลาย 
เช่น ลายบัวถลา ลายดอกจอก ลายดอกไม้ทิศ 
พระโกศจันทน์มีที่มาจากฟืนไม้จันทน์ เมื่อจะ
ถวายพระเพลงิหรอืพระราชทานเพลงิ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะเปลื้องพระโกศทองออกเหลือแต่
พระโกศลองในซึ่งเป็นโกศกลม ฝาปริกแลดูไม่
งดงาม จึงได้มีการคิดประดิษฐ์ฟืนไม้จันทน์ขึ้น
ให้เป็นรปูล้อทรงของพระโกศลองใน แต่ประดษิฐ์
ลวดลายคล้ายพระโกศทองที่เปล้ืองออก ใช้
ลวดลายขนาดต่างๆผกูเชือ่มต่อกนัเข้าเป็นโครง
แล้วน�าแผงลวดตาข่ายผูกกรุตามรูปทรงของ
หุ่นพระโกศ จากนั้นจึงน�าลวดลายที่เรียกว่า
ลายซ้อนไม้เข้าผูกประดับจนทั่วองค์พระโกศ
เป็นลายโปร่งทะลุ มองเหน็พระโกศลองในเป็น
สีทองรางๆเกิดความงดงาม เหตุที่มีการสร้าง
พระโกศไม้จันทน์ให้มีลักษณะดังกล่าวก็เนื่อง
มาจากเหตุผล ๒ ประการคือ 

ประการทีห่นึง่ พระโกศจันทน์มทีีม่าจาก
ฟืนไม้จันทน์ ซึ่งมีหน้าที่เป็นฟืนหรือเชื้อเพลิง
ส�าหรับพระบรมศพหรือพระศพ จึงไม่มีการ
แกะสลกั เพยีงแต่โกรกฉลแุผ่นไม้บางๆเป็นชิน้
ลายขนาดต่างๆแล้วน�ามาซ้อนให้เป็นชั้นเชิง
และรปูทรงตามต้องการ แลเห็นสีทองของพระ
โกศลองในทะลุช่องไฟลายฉลุออกมางดงาม

ประการที่สอง พระโกศจันทน์เป็นพระ
โกศโครงตาข่าย ประดับลายแบบฉลุโปร่งเป็น
ชัน้ๆ ท�าให้มนี�า้หนกัเบา สะดวกแก่การประกอบ
ครอบองค์พระโกศลองใน เมื่อถวายพระเพลิง
จะลกุไหม้ได้สะดวก นบัเป็นภูมิปัญญาของช่าง
ไทยในอดีต

พระโกศจันทน์ระหว่างการประกอบลวดลาย
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เหตุที่ใช้ไม้จันทน์เป็นฟืนหรือเชื้อเพลิง
ในการถวายพระเพลงิพระบรมศพหรือพระราชทาน
เพลิงพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรม
ราชวงศ์ผู้ใหญ่ เนื่องจากประเพณีของชนชาติ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกหลาย
ภูมิภาคนิยมว่า ไม้จันทน์เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ มี
คณุลกัษณะพเิศษ เช่น มกีลิน่หอม เพราะน�า้มนั
ในเนื้อไม้ แก่น และเน้ือไม้มีสีเหลืองสวยงาม
คล้ายทองค�า เป็นของมีค่า หายาก จึงใช้เป็น
ฟืนหรือเชือ้เพลงิเผาศพผูท้ีเ่คารพรักอย่างสงูสดุ 
เป็นการให้เกียรติและเป็นการสักการะอย่างสงู 
เช่น ในคราวถวายพระเพลงิพระบรมศพพระพุทธ
สรีระ ณ เมืองกุสินารา กล่าวว่าใช้ไม้จันทน์
หอมลว้น ซึง่ถอืเป็นประเพณีสบืมาจนปัจจุบัน

การสร้างหุน่โครงพระโกศจนัทน์ใช้เหลก็
เส้นลักษณะต่างๆ ตัด ต่อ เชื่อม ผูก ให้ได้รูป
ทรงของโครงหุ่นตามแบบทีก่�าหนด แล้วน�าเส้น
ลวดตาข่ายขนาดเลก็ตาค่อนข้างถีก่รุให้ท่ัวและ
ขึงให้ตึง เพื่อให้ได้รูปทรงของโครงหุ่นที่งดงาม 
จากน้ันจึงน�าไม้จันทน์ฉลุลวดลายต่างๆเป็น
ชิ้นๆประดับประกอบโดยรอบ ลวดลายที่ใช้
ประกอบฐานรองพระโกศจันทน์และพระโกศ
มีมากกว่า ๕๐ ลาย ได้แก่ ลายหน้ากระดาน 
ลายกุดัน่ดอกจอก กระจงัฝา กระจงัคว�า่ กระจงั
จวน ลายดอกไม้ไหว ช่อไม้ไหวบวัถลา ขอบค้ิว
บัวถลา อุบะบัวปากฐาน เป็นต้น จ�านวนชิ้นไม้
ฉลุมีมากกว่าหมื่นชิ้น เมื่อประกอบกันเข้าเป็น
ลายเสรจ็สมบูรณ์แล้วจะงดงามตามราชประเพณี
และสมพระเกียรติยศอย่างยิ่ง

พระโกศทองใหญ่
พระโกศและพระลอง คอืภาชนะเครือ่ง

สูงทรงกรวยยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพ 
เรียกว่า พระบรมโกศ พระโกศ โกศ พระลอง 
และลอง มี ๒ ชั้น ในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอก
ว่า “ลอง” สมยัรตันโกสินทร์ถงึรชักาลพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่า 
“โกศ” และกลบัมาเรยีกว่า “ลอง” อกีชัน้หนึง่ 
ภาชนะที่บรรจุพระบรมศพ พระศพ ศพ ชั้น
นอกนี้ท�าด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับ
กระจกและอัญมณี ส่วนชั้นในเรียกสลับไปมา
กบัชัน้นอกดงักล่าวข้างต้น ท�าด้วยเหล็ก ทองแดง 
หรือเงินปิดทอง อย่างไรก็ดี ในบางครั้งเรียก
รวมกันท้ังชั้นนอกและชั้นในว่า “โกศ” ซึ่งมี
ขนาดและรปูทรงต่างกนัไปตามล�าดบัของพระ
อิสริยยศ เช่น พระโกศทองใหญ่ พระโกศทอง

น้อย พระโกศไม้สบิสอง โกศแปดเหลีย่ม เป็นต้น 
ปัจจบุนัเรยีกชัน้นอกว่าพระโกศ ชัน้ในเรยีกว่า
พระลอง พระลองใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชโปรดให้สร้างพระโกศทองใหญ่ขึน้
เมื่อพุทธศักราช ๒๓๕๑ ส�าหรับทรงพระบรม
ศพของพระองค์ เม่ือสร้างเสร็จโปรดเชิญให้
เข้าไปต้ังถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณ เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้ากรมหลวงศรสีนุทรเทพ สิน้พระชนม์ พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง
พระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระ
โกศทองใหญ่ออกพระเมรุ จึงโปรดให้เชิญพระ
โกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ เป็นครั้ง
แรก เลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่
พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพ
เจ้านายพระองค์อืน่เป็นพเิศษนอกจากพระบรม
ศพของพระมหากษัตริย์ได้ พระโกศทองใหญ่
องค์นี้เรียกว่า พระโกศทองใหญ่รัชกาลที่ ๑ 
ด้วยในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัโปรดให้สร้างพระโกศทองใหญ่ขึน้อกี
องค์หนึ่งที่ต่อมาเรียกว่า พระโกศทองใหญ่
รชักาลที ่๕ และในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
โปรดให้สร้างพระโกศทองใหญ่อกีองค์หนึง่เรียก
ว่า พระโกศทองใหญ่รัชกาลที่ ๙

พระโกศพระบรมอัฐิ
พระโกศพระบรมอัฐิ คือพระโกศส�าหรับ

บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จ
พระราชินี หรือพระประยูรวงศ์มาแต่อดีต มัก
สร้างด้วยโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน หรือโลหะ
อื่น แล้วกะไหล่ด้วยทองประดับอัญมณีหรือ
รัตนชาติเพื่อให้สวยงามสมพระเกียรติ มี
ลักษณะรูปทรงกระบอก ประกอบด้วยส่วน
ฐาน ส่วนตัวพระโกศเป็นทรงกระบอกปาก
ผาย และฝาส�าหรับปิดส่วนบน รูปทรงโดย
รวมอาจเป็นแปดเหลี่ยมหรือทรงกลมแล้วแต่
ความเหมาะสม ถ้าเป็นระดับสูงมักมียอดทรง
มงกุฎ ประดับด้วยพุ่มหรือฉัตรตามฐานันดร
ศักดิ์ ประดับตกแต่งให้งดงามสมพระเกียรติ
ด้วยดอกไม้เอวที่ส่วนฐาน ดอกไม้เพชรหรือ
ดอกไม้ไหวที่ส่วนฝา และเฟื่องพู่ระย้าที่ปาก
ฝาพระโกศ ภายในบรรจุพระโกศศิลา ซึ่งท�า
ด้วยศิลาสีขาว เป็นทรงกระบอกมีฝาเช่น

เดียวกัน เพ่ือใช้บรรจุพระบรมอัฐิ โดยพระ
โกศศิลาจะอยู่ชั้นในรองจากพระโกศทองด้าน
นอก

ตามประเพณหีลงัจากเสรจ็สิน้งานถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระราชทานเพลิงพระ
ศพ หรือเผาศพแล้ว จะมีการเก็บพระบรมอัฐิ 
พระอัฐิ หรืออัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร 
พระสรีรางคาร หรือเถ้ากระดูก น�าไปบ�าเพ็ญ
กศุลอกีครัง้หนึง่ก่อนจะน�าไปเกบ็รกัษาบชูา ณ 
สถานทีอ่นัสมควร เพ่ือแสดงความเคารพ ความ
อาลัย และความกตัญญู ส�าหรับพระบรมอัฐิ 
พระอัฐิ หรืออัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร 
พระสรีรางคาร หรือเถ้ากระดูกส่วนทีเ่หลอื มัก
น�าไปลอยในแม่น�้าตามคติความเชื่อลัทธิฝ่าย
พราหมณ์ ซึ่งเช่ือว่าเป็นการล้างบาปแก่ผู้วาย
ชนม์ และเพื่อให้ได้ไปสู่สรวงสวรรค์

ในส่วนพระโกศพระบรมอัฐิ พระอัฐินั้น 
ขณะทีเ่ตรียมงานจะสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ 
พระอฐัคิวบคูไ่ปตามโบราณราชประเพณ ีพระ
โกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์และสมเด็จ
พระอัครมเหสีจะท�าด้วยทองค�าลงยาราชาวดี 
บางส่วนประดับเพชร พลอย เช่น ที่เฟื่องพุ่ม
ยอด และเคร่ืองประดับอื่นๆ ส่วนพระโกศ
พระอฐัขิองพระบรมวงศ์ช้ันสมเดจ็เจ้าฟ้าลงมา
ถึงพระองค์เจ้าต่างกรมช้ันสมเด็จกรมพระยา 
ท�าด้วยทองค�าลงยา ทัง้นี ้ในการสรา้งพระโกศ
พระบรมอัฐิ พระอัฐิ มักมีการจ�าลองแบบตาม
อย่างทีเ่คยสร้างกนัสบืมาตามพระราชประเพณี 
โดยอาจแตกต่างกันในส่วนรายละเอียด

งานสร้างพระโกศพระบรมอฐัขิองพระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบคือ 
พระโกศพระบรมอฐัทิีป่ระดษิฐาน ณ พระท่ีนัง่
จักรีมหาปราสาท พระโกศพระบรมอัฐิที่จะ
ทลูเกล้าฯถวายสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริา
ลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร พระโกศพระบรม
อฐัทิีจ่ะทลูเกล้าฯถวายสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ์ 
พระบรมราชนีินาถ และพระโกศพระบรมอัฐทิี่
จะทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ช่อไม้จันทน์
ส�านกัช่างสบิหมู ่กรมศลิปากร ได้จดัท�า

ช่อไม้จันทน์ส�าหรับในส่วนของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
พระบรมวงศานวุงศ์ เพือ่ใช้ในพระราชพธิถีวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ช่อไม้จันทน์ทั้งหมด 
จดัสร้างโดยสถาบันสริกิต์ิิ จากไม้จนัทน์หอมใน
พืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตกิยุบรุ ีจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
ทีก่รมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ส่ง
มอบให้

ช่อไม้จันทน์จัดท�าทั้งหมด ๗ แบบ ใช้
ลายดอกไม้เทศซ้อนไม้ฉลุซ้อนกัน พิเศษตรงที่
การแกะสลักที่เป็นลวดลายนูนสูงเพ่ือเพ่ิมมิติ 
โดยทุกขั้นตอนด�าเนินการอย่างพิถีพิถัน

ท่อนฟืนไม้จันทน์
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พระมหาพิชัยราชรถ
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ราชรถ
ราชยาน

ความหมายของ
ราชรถ	ราชยาน
ราชรถ ราชยาน เป็นหน่ึงในเครื่อง

ประกอบพระบรมราชอสิรยิยศ พระราชอสิรยิยศ 
พระอสิรยิยศของพระมหากษัตรย์ิและพระบรม
วงศ์ ซึง่แสดงให้เห็นถึงฐานานศุกัด์ิของผูใ้ช้ การ
ใช้ราชรถ ราชยาน ในราชส�านักมีมาแต่ครั้ง
โบราณกาล ปรากฏหลกัฐานชดัเจนในสมยักรงุ
ศรอียธุยา และเป็นราชประเพณีสืบเน่ืองต่อมา
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ราชรถ หมายถึง พาหนะแห่งองค์พระ
ราชา ในสมยัโบราณน่าจะพฒันามาจากเกวยีน
ขนาดเล็กที่น่ังได้เพียงคนเดียวและเทียมด้วย
ม้าหรือสัตว์อื่น เช่น วัว หรือลา หรือล่อ หรือ
แม้แต่คน ตัวรถท�าด้วยไม้ที่แกะสลักลวดลาย
อย่างสวยงาม เพื่อให้มีความสง่างามสมกับท่ี
จะใช้เป็นราชพาหนะแห่งองค์พระราชา อย่างไร
ก็ตาม ได้มีการตกแต่งตัวรถเพิ่มความอลังการ
ขึน้ มีการปิดทองประดบักระจกอญัมณหีรอืหุม้
ด้วยแผ่นทองดนุลายดอกไม้ประดษิฐ์ในรปูแบบ
ต่างๆแทนการแกะสลักเนื้อไม้โดยตรง

ราชยาน เป็นเครื่องประกอบพระราช
อสิรยิยศของพระมหากษตัรย์ิและพระราชวงศ์ 
ส่วนยาน เป็นเครื่องประกอบยศของบุคคลชั้น
สูงในสังคมสมัยโบราณ แสดงให้เห็นถึงฐานะ
และอ�านาจอนัแตกต่างจากสามญัชนท่ัวไป จุด
ก�าเนิดของยาน คานหามต่างๆนั้น น่าจะเกิด
ในกลุ่มสังคมท่ีเจริญก้าวหน้าเป็นวัฒนธรรม
เมืองแล้ว

ตามโบราณราชประเพณ ีพระมหากษตัริย์
ไทยทรงทศพธิราชธรรมและมีพระมหากรุณาธิคณุ
ใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ ทรงได้รับการยกย่อง
เป็นสมมตเิทพหรอืเป็นเทวดาจตุลิงมาอบุตับิน
โลกมนุษย์ ครั้นเมื่อสวรรคตก็เท่ากับเป็นการ
เสด็จกลับสู่สวรรค์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ณ พระเมรมุาศ
ท้องสนามหลวง ใช้ราชรถ ราชยาน ประกอบ
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระบรมโกศ
ลงจากพระแท่นสวุรรณเบญจดลจากพระทีน่ัง่
ดุสิตมหาปราสาททางประตูมุขด้านตะวันตก 
ประดิษฐานบนพระเสลี่ยงแว่นฟ้า แล้วเชิญ
พระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระยานมาศ
สามล�าคานที่หน้าประตูก�าแพงแก้วด้านตะวัน
ตก เคลื่อนออกทางประตูศรีสุนทรและประตู
เทวาภริมย์เข้าประจ�าขบวนพระบรมราชอสิริยยศ
บนถนนมหาราช เคลื่อนไปยังถนนสนามไชย 
สมเดจ็พระราชาคณะน่ังบนราชรถน้อยน�าหน้า
พระมหาพิชัยราชรถ ขบวนเคลือ่นสูพ่ระเมรมุาศ 
ณ ท้องสนามหลวง จากนั้นเชิญพระบรมโกศ
ลงจากพระมหาพชิยัราชรถด้วยเกรนิบนัไดนาค
ประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่เวียนรอบพระ
เมรุมาศ ๓ รอบ แล้วจึงเชิญพระบรมโกศ
ประดิษฐานบนพระเมรุมาศ

หลงัจากถวายพระเพลงิพระบรมศพแล้ว
จงึเชิญพระบรมอฐัแิละพระบรมราชสรรีางคาร
โดยพระท่ีนั่งราเชนทรยานจากพระเมรุมาศ

กลับสู่พระบรมมหาราชวัง
การจดัริว้ขบวนเครือ่งประกอบพระบรม

ราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เป็นสิง่ส�าคญั 
จึงต้องบูรณะและตกแต่งราชรถ ราชยาน 
คานหาม ให้พร้อมส�าหรบัการอญัเชญิพระบรม
ศพ พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร 
รวมท้ังซักซ้อมการเคลื่อนขบวนให้งดงาม
ประหนึ่งราชรถเคล่ือนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่
สวรรค์

พระมหาพิชัยราชรถ
พระมหาพิชัยราชรถมีลักษณะเป็นราช

รถทรงบษุบก ท�าด้วยไม้แกะสลกั ลงรกัปิดทอง
ประดบักระจก สร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้เพื่อการ
เชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรม
มหาชนก (ทองด)ี ออกพระเมร ุเมือ่พทุธศกัราช 
๒๓๓๙ ต่อมาใช้เชิญพระบรมโกศพระมหา
กษตัรย์ิและพระโกศพระบรมวงศ์จนถงึปัจจุบนั

พระมหาพชิยัราชรถมีขนาดกว้าง ๔.๘๘ 
เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๑๑.๒๐ เมตร น�้าหนัก 
๑๓.๗ ตัน ใช้จ�านวนพลฉุดชัก ๒๑๖ นาย คือ 
ด้านหน้า ๑๗๒ นาย ด้านหลัง ๔๔ นาย

เวชยันตราชรถ
เป็นราชรถอกีองค์หนึง่ทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯให้สร้างขึน้เพ่ือเชญิพระศพสมเดจ็
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ 
ในงานพระเมรุคู่กับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี ซึ่งทรงใช้พระ
มหาพิชัยราชรถ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๒ ภายหลัง
งานพระเมรุ พ.ศ. ๒๓๔๒ แล้ว เวชยันตราชรถ
ถูกใช้เป็นราชรถรองในงานพระเมรุพระเจ้าอยูหั่ว
รชักาลต่อมา จนถงึงานพระเมรพุระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ต่อมาพระมหาพชิยั
ราชรถช�ารุด งานพระเมรุพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั และพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรา
มาธิบดนิทร จึงได้ใช้เวชยันตราชรถเป็นรถทรง
พระบรมศพ โดยออกหมายเรียกพระมหาพชัิย
ราชรถ และไม่มีราชรถรองในริ้วขบวน แม้ใน
การพระเมรุเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนาง
เจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาท
สมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั กไ็ด้ใช้เวชยนัตราช 
รถเป็นรถเชญิพระบรมศพเมือ่วนัที ่๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมเสริม
ความมัน่คง ตกแต่งความสวยงามด้วยการลงรกั
ปิดทองประดับกระจก และได้ออกหมายเรียก
ว่าพระมหาพิชัยราชรถ

เวชยนัตราชรถมขีนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร 
ยาว ๑๗.๕๐ เมตร สูง ๑๑.๗๐ เมตร น�้าหนัก 
๑๒.๒๕ ตัน ใช้จ�านวนพลฉุดชัก ๒๐๖ นาย คือ 
ด้านหน้า ๑๖๐ นาย ด้านหลัง ๔๖ นาย

ราชรถน้อย
ราชรถน้อยทั้ง ๓ องค์ มีขนาดเล็กกว่า

พระมหาพิชัยราชรถและเวชยันตราชรถ มี
ลักษณะคล้ายราชรถองค์ใหญ่ทั้ง ๒ องค์ คือมี
ส่วนตวัรถทีแ่กะสลกัลงรกัปิดทองประดบักระจก 
คานท่ีย่ืนออกมาเป็นรูปนาคราช บนราชรถมี
บุษบกต้ังอยู่เช่นเดียวกัน เพียงแต่มีขนาดเล็ก
กว่ามาก

ราชรถน้อยองค์หนึง่ใช้เป็นราชรถทีส่มเดจ็
พระสังฆราชประทบัทรงสวดน�าขบวนพระมหา
พชัิยราชรถ ราชรถองค์ทีส่องเป็นราชรถโยงผ้า
จากพระบรมโกศจัดเป็นราชรถตาม จากนั้น
เป็นราชรถน้อยอีกองค์หน่ึง ใช้เป็นรถส�าหรับ
พระบรมวงศานวุงศ์ผูใ้หญ่ประทบัเพือ่ทรงโปรย
ทานพระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้ากราบ
พระบรมศพตามทางสู่พระเมรุมาศ

ต่อจากนั้นตามด้วยราชรถรองคือ เวช
ยนัตราชรถ และรถประทบัอืน่ๆ ดงันัน้ จะเหน็
ได้ว่าราชรถท่ีใช้ในการพระบรมศพมี ๕ องค์ 
ซึ่งล้วนสร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๑ พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์ และได้น�าออกใช้งานพระ
เมรุมาศทุกรัชกาลจนปัจจุบัน

ราชรถน้อยทั้ง ๓ องค์ มีขนาดและน�้า
หนักต่างกันคือ ขนาดกว้าง ๓.๖๔ เมตร ยาว 
๑๒.๙๕ เมตร สูง ๖.๓๐ เมตร น�้าหนัก ๓.๘๕ 
ตัน ใช้จ�านวนพลฉุดชัก ๗๔ นาย คือ ด้านหน้า 
๕๖ นาย ด้านหลัง ๑๘ นาย องค์ที่สอง ขนาด
กว้าง ๓.๖๖ เมตร ยาว ๑๒.๙๕ เมตร สงู ๖.๓๐ 
เมตร น�้าหนัก ๓.๖๕ ตัน ใช้จ�านวนพลฉุดชัก 
๗๔ นาย คือ ด้านหน้า ๕๖ นาย ด้านหลัง ๑๘ 
นาย องค์ที่สาม ขนาดกว้าง ๓.๘๖ เมตร ยาว 
๑๒.๙๕ เมตร สูง ๖.๘๔ เมตร น�้าหนัก ๓.๖๕ 
ตัน ใช้จ�านวนพลฉุดชัก ๗๔ นาย คือ ด้านหน้า 
๕๖ นาย ด้านหลัง ๑๘ นาย

ราชรถปืนใหญ่
ราชรถรางปืน
ราชรถปืนใหญ่หรือราชรถรางปืน เป็น

ราชรถเชิญพระโกศพระบรมศพ พระศพ ของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงรับ
ราชการทหารเมื่อครั้งด�ารงพระชนม์ชีพ แทน
พระยานมาศสามล�าคานตามธรรมเนียมเดิม
จากพระบรมมหาราชวัง หรือวังของพระบรม
วงศ์พระองค์นั้นๆ สู่พระเมรุมาศหรือพระเมรุ 
และแห่อุตราวัฏ (เวียนซ้าย) รอบพระเมรุมาศ 
พระเมรุ ๓ รอบ ธรรมเนียมใหม่นี้เกิดขึ้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรี
สรุเดช เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็นครัง้แรก และครัง้
หลงัสดุในการพระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรม
ศพพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัท
มหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๓ 

หมายก�าหนดการพระราชพธิถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพเรียกราชรถนี้ว่า “ราชรถปืน
ใหญ่รางเกวยีน” ส่วนในพระราชพิธพีระราชทาน
เพลิงพระศพเรียกว่า “รถปืนใหญ่” “เกวียน
รางปืน” “รถปืนใหญ่รางเกวียน” และ “ราง
เกวียนปืนใหญ่”

ราชรถปืนใหญ่
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พระที่นั่งราเชนทรยาน
พระที่นั่งราเชนทรยาน มีลักษณะเป็น

ทรงบุษบกย่อมุมไม้สิบสอง หลังคาซ้อน ๕ ชั้น 
สร้างจากไม้แกะสลกัลงรกัปิดทองประดบักระจก 
พนักพิงและกระจังปฏิญาณแกะสลักเป็นภาพ
เทพนม ตรงกลางมีครุฑยุดนาคประดับที่ฐาน 
๑๔ ตัว สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้ส�าหรับพระมหา
กษัตริย์ทรงในเวลาเสด็จพระราชด�าเนินโดย
ขบวนแห่อย่างใหญ่ทีเ่รยีกว่าขบวนพยหุยาตรา 
๔ สาย อาทิ เสด็จพระราชด�าเนินจากพระราช
มณเฑยีรไปถวายสกัการะพระพทุธมหามณรัีตน
ปฏมิากรทีว่ดัพระศรรีตันศาสดารามในงานพระ
ราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เป็นต้น เนื่องจาก
พระราชยานองค์นีม้ขีนาดใหญ่และน�า้หนกัมาก 
จึงไม่นิยมใช้ส�าหรับเสด็จพระราชด�าเนินทาง
ไกลไปนอกพระบรมมหาราชวงั นอกจากนีก้ใ็ช้
ในการเชญิพระโกศพระบรมอฐิัพระมหากษัตริย์ 
หรอืพระโกศพระอฐัพิระบรมวงศ์ จากพระเมรุ
ท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมหาราชวัง 

พระที่นั่งราเชนทรยานมีขนาดกว้าง 
๑.๐๓ เมตร ยาว ๕.๔๘ เมตรพร้อมคานหาม 
สูง ๔.๒๓ เมตร ใช้จ�านวนพลแบกหาม ๕๖ 
นาย

พระทีน่ัง่ราเชนทรยานน้อย
พระที่นั่งราเชนทรยานน้อยองค์ใหม่ได้

ด�าเนินการจัดสร้างขึ้นใหม่ โดยศึกษารูปแบบ 
วธิกีารเข้าไม้ และรปูทรงจากพระท่ีนัง่ราเชนทร 
ยานองค์เดิม ที่ด�าเนินการซ่อมแซมโดยส�านัก
ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อใช้เชิญพระบรม
ราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระทีน่ัง่
ราเชนทรยานน้อยสร้างด้วยไม้สักแกะสลัก 
ลงรกัปิดทองประดบักระจกท้ังองค์ มีคานหาม 
๔ คาน ใช้จ�านวนพลแบกหาม ๕๖ นาย

พระยานมาศสามล�าคาน
พระราชยานใช้เพื่อเชิญพระบรมโกศ 

สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย เพื่อใช้เชิญพระบรมโกศพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็น
ครั้งแรก 

พระยานมาศสามล�าคาน เป็นพระราชยาน
ท่ีมคีานหามขนาดใหญ่ ท�าด้วยไม้จ�าหลักลวดลาย 
ลงรักปิดทอง มีพนักโดยรอบ ๓ ด้าน และมี
คานหาม ๓ คาน ใช้ส�าหรบัเชญิพระโกศพระบรม
ศพจากพระทีน่ั่งดสุิตมหาปราสาทในพระบรม
หาราชวังไปประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราช
รถที่จอดเทียบรออยู่ใกล้พลับพลายกบริเวณ
ทศิตะวนัออกของวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 
เมือ่พระมหาพชิยัราชรถเชญิพระโกศพระบรม
ศพไปถงึพระเมรมุาศแล้ว กจ็ะใช้พระยานมาศ
สามล�าคานเชิญพระโกศพระบรมศพจากพระ
มหาพชัิยราชรถเวยีนอตุราวฏัรอบพระเมรมุาศ 
ณ ท้องสนามหลวงอีกครั้งหน่ึง พระยานมาศ
สามล�าคานนีใ้ช้คร้ังล่าสดุในงานพระเมรสุมเดจ็
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ
โสภาพัณณวดี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พระยานมาศสามล�าคานนี้มี ๒ องค์คือ 
องค์หนึง่มขีนาดยาว ๗.๗๓ เมตรพร้อมคานหาม 
สูง ๑.๗๘ เมตร น�้าหนัก ๗๐๐ กิโลกรัม ใช้

จ�านวนพลแบกหาม ๒ ผลัด ผลัดละ ๖๐ นาย 
ส่วนอีกองค์มีขนาดยาว ๘.๒๔ เมตรพร้อม
คานหาม สงู ๑.๑๐ เมตร น�า้หนัก ๕๕๐ กิโลกรมั 
ใช้จ�านวนพลแบกหาม ๒ ผลัด ผลัดละ ๖๐ 
นาย

พระเสลี่ยงกลีบบัว
เป็นพระเสลีย่งส�าหรับสมเด็จพระราชา

คณะนั่งอ่านพระอภิธรรมน�าขบวนพระราช
อิสริยยศ เพ่ือเชิญพระบรมศพจากพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวัง
ไปยงัพระมหาพชิยัราชรถ ณ บริเวณวดัพระเชตุพน
วิมลมังคลารามครั้งหนึ่ง และที่ขบวนพระราช
อสิรยิยศเชญิพระบรมศพเวียนพระเมรุมาศอกี
ครั้งหนึ่ง

พระเสลี่ยงแว่นฟ้า
เป็นพระราชยานขนาดเล็ก ใช้ก�าลังพล

หาม ๘ นาย ส�าหรับเชิญพระโกศพระบรมศพ
จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรม
มหาราชวังไปยงัเกยเทียบพระยานมาศสามล�า

คานที่นอกก�าแพงแก้วด้านทิศตะวันตก มี
ลักษณะเป็นฐานแท่นไม้สี่เหลี่ยมสลักลายปิด
ทองประดบักระจกทัง้องค์ ตวัแท่นฐานเป็นฐาน
สิงห์ปากบัว หน้ากระดานล่างลงรักปิดทอง
ประดับกระจกลายดอกประจ�ายาม ฐานสิงห์
สลกัลายปิดทองประดบักระจก หัวหลงัสงิห์ปิด
ทองประดับกระจกเส้นลวดเดินเส้นทอง พ้ืน
พระเสล่ียงปูด้วยพรมสีแดง ทั้งส่ีมุมติดห่วง
เหล็กทาสีแดง คานหามทั้ง ๒ คาน ทาสีแดง
เขียว ปลายคานเป็นหัวเม็ดทรงมัณฑ์ปิดทอง
เรียบ ระหว่างคานท้ังด้านหน้าและด้านหลัง
คล้องเชอืกมนิลาหุ้มผ้าแดง ส�าหรบัเจ้าพนักงาน
ใช้คล้องแขนขณะยกพระเสลี่ยง

เกรินบันไดนาค
เกรนิบนัไดนาค คอือปุกรณ์ทีใ่ช้เชญิพระ

โกศพระบรมศพข้ึนหรือลงจากพระมหาพิชัย
ราชรถหรือเวชยันตราชรถและพระเมรุมาศ
แทนการใช้นัง่ร้านไม้ต่อยกสงูแบบสมัยโบราณ
ที่ใช้ก�าลังคนยกขึ้นลง ซึ่งมีความยากล�าบาก
และไม่สะดวก เกรนิมลีกัษณะเป็นรางเลือ่นขึน้

ลงด้วยกว้านหมุน โดยมีแท่นทีว่างพระโกศเพือ่
สะดวกในการเคลื่อนย้ายข้ึนหรือลง ลักษณะ
เป็นแท่นสี่เหลี่ยม ขอบฐานแกะสลักลายปิด
ทองประดบักระจก ท้ายเกรนิเป็นพืน้ลดระดบั
ลงมา ซึ่งเป็นท่ีส�าหรับเจ้าพนักงานภูษามาลา
ขึ้นนั่งประคองพระโกศพระบรมศพ มีลักษณะ
คล้ายท้ายส�าเภา ด้านข้างบุผ้าตาดทอง มีราว
ทั้งสองข้างตกแต่งเป็นรูปพญานาค จึงเรียกว่า
เกรินบันไดนาค เป็นอุปกรณ์ท่ีคิดค้นขึ้นโดย
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวง
พิทักษ์มนตรี (จุ้ย) พระโอรสในสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ กับเจ้า
ขรัวเงิน น�ามาใช้งานเป็นครั้งแรกในพระราช
พิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เม่ือ พ.ศ. 
๒๓๕๕

เกรินบันไดนาคมี ๒ ขนาดคือ ขนาด
กว้าง ๑.๕๒๕ เมตร ยาว ๒.๓๖๕ เมตร สูง 
๔.๔๐ เมตร ฐานกว้าง ๑.๗๘๖ เมตร ยาว ๓.๐๖ 
เมตร ใช้จ�านวนพล ๒๐ นาย และขนาดกว้าง 
๑.๕๒๕ เมตร ยาว ๒.๓๖๕ เมตร สูง ๔.๔๐ 

พระที่นั่งราเชนทรยาน

พระยานมาศสามลําคาน

พระเสลี่ยงกลีบบัว

เกรินบันไดนาค
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เมตร ฐานกว้าง ๑.๗๘๖ เมตร ยาว ๓.๑๖ เมตร 
ใช้จ�านวนพล ๒๐ นาย

การเก็บพระบรมอัฐิ
และพระบรมราชสรีรางคาร
เป็นพิธีที่กระท�าขึ้นหลังจากการถวาย

พระเพลงิพระบรมศพเสรจ็สิน้แล้ว โดยประกอบ
พธีิ ณ พระจติกาธาน เมือ่เสดจ็ขึน้พระเมรมุาศ 
เจ้าพนกังานภษูามาลาเปิดผ้าคลมุพระบรมราช
สรีรางคาร ทรงสรงพระบรมอัฐิด้วยน�้าพระ
สุคนธ์ เจ้าพนักงานแจงพระบรมอัฐิ โดยเชิญ
พระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคาร เรียงเป็น
ล�าดับให้มีลักษณะเหมือนรูปคน หันพระเศียร
ไปทางทิศตะวันตก จากนั้นหันพระบรมอัฐิ 
พระบรมราชสรีรางคารที่แจงไว้มาทางทิศ
ตะวันออก เรียกว่า แปรพระบรมอัฐิ แล้วจึง
ถวายคลุมด้วยผ้า เช่น พระราชพิธีถวายพระ
เพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ถวายคลุมด้วยผ้า ๓ ชั้นคือ แพร
ขาว ผ้าตาด และผ้ากรองทอง ทรงจุดเทียน
เคร่ืองนมัสการทองน้อย ทรงกราบถวายบังคม

พระบรมอัฐิ แล้วเสด็จลงมาประทับพระที่นั่ง
ทรงธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เหล่า
ราชนิกุล ข้าราชการ เดินสามหาบ ต่อมา
เปล่ียนเป็นการท�าส�ารับภัตตาหารสามหาบ
ตั้งถวาย พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ ทรง
จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองน้อย ทรงทอด
ผ้าไตร สมเด็จพระราชาคณะและพระราชา
คณะสดับปกรณ์ ทรงโปรยเหรียญทอง เหรียญ
เงิน พระราชทาน เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิด
ผ้าคลุมพระบรมอัฐิ ทรงเก็บพระบรมอัฐิลงสรง
ในขัน ทรงพระสุคนธ์ การเก็บพระบรมอัฐิจะ
เลือกเก็บแต่ละส่วนของพระสรีระอย่างละเล็ก
น้อย พร้อมกันนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่ได้รับพระบรม
ราชานุญาตขึ้นรับพระราชทานพระบรมอัฐิไป
สักการบูชา แล้วทรงประมวลพระบรมอัฐิบรรจุ
พระโกศ หลังจากนั้นเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ
ไปยังพระท่ีนั่งทรงธรรม ทรงประกอบพิธี
บ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย ส่วนพระบรมราช
สรีรางคารเชิญลงบรรจุในพระผอบโลหะปิด
ทอง ประดิษฐานบนพานทองสองชั้นคลุมผ้า

ตาดพักรอไว้บนพระเมรุมาศ
ส�าหรับพระบรมอฐัพิระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
นั้น จะเชิญโดยพระที่นั่งราเชนทรยานไป
ประดิษฐานยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระบรมราชสรีรางคาร
คือเถ้าถ่านที่ปะปนกับพระบรมอัฐิช้ิน

เล็กชิ้นน้อยของพระบรมศพพระมหากษัตริย์ 
สมเด็จพระราชินี และสมเด็จพระบรมราช
บพุการทีีเ่ผาแล้ว ซึง่อาจเรยีกว่าพระสรรีางคาร
ตามล�าดับพระอิสริยยศของพระบรมวงศ์ และ
เรียกว่าอังคารส�าหรับสามัญชน

การบรรจุพระบรมราชสรีรางคารเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพของพระมหากษัตรย์ิ สมเดจ็พระบรม
ราชบุพการี และสมเด็จพระบรมราชินี เกิดขึ้น
ครั้งแรกในคราวพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยพระบาทสมเดจ็
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯให้ยกเลกิ

ธรรมเนียมการลอยพระบรมราชสรีรางคาร 
และโปรดให้เชิญพระบรมราชสรีรางคารมา
ประดิษฐาน ณ รัตนบัลลังก์พระพุทธชินราช
ภายในพระอโุบสถวดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม 
จงึกลายเป็นธรรมเนยีมในการเชญิพระบรมราช
สรีรางคาร พระสรีรางคาร ไปประดิษฐานใน
สุสานหลวงหรือสถานที่อันควรแทน โดยเจ้า
พนักงานจะเชิญพระบรมราชสรีรางคารจาก
สถานทีท่ี่พักไว้แล้วตัง้ขบวนพระบรมราชอสิรยิยศ
ไปยังสถานที่บรรจุอันเหมาะสม

พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร นั้นจะเชิญไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร
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บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนิน
ธุรกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ ควบคูก่ารพฒันา
ท่ียัง่ยนื ตามแนวคดิ “ศภุาลัย  ใส่ใจ...สร้างสรรค์
สังคมไทย” เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม 
โดยเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์
ค�านงึการประหยดัพลงังานและเป็นมติรกบัสิง่
แวดล้อม เป็นต้นแบบของชุมชนที่ดีและสังคม
ท่ีน่าอยู ่โดยบรษิทัฯ เช่ือมัน่ว่าสงัคมทีม่เีสถยีรภาพ
และยั่งยืนจุดเร่ิมต้นมาจากครอบครัว จึงได้
สร้างสรรค์แนวคดิสวนสวยกนิได้ “สวนอิม่ใจ- 
บ้านอิ่มสุข” สู่สังคมไทย เพื่อเสริมสร้างความ
สมัพนัธ์ของครอบครวั และเพือ่เป็นการด�าเนิน
ตามแนวทางพระราชด�าริหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

โดยได้มอบพื้นที่สวนบ้านเดี่ยวและ
ระเบียงห้องชุดคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างสวน
ครัวต้นแบบตามแนวคิดให้เกิดขึ้นจริง พร้อม
สร้างแรงบนัดาลใจให้ทกุครอบครวัในการสร้าง
แหล่งอาหารที่ ประโยชน์-ประหยัด-สะอาด-
สุขใจ เริ่มจากประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
ได้บริโภคอาหารพืชผักสวนครัวที่สด สะอาด 
และปลอดภยั สุขใจกบักจิกรรมร่วมกนัภายใน
ครอบครัว และประโยชน์ที่ได้รับจากพืชสวน
ครวัทีป่ลกูเอง จากแนวคดิดงักล่าวยังถ่ายทอด
ออกมาเป็นหนงัสอืคูม่อื “สวนอิม่ใจ -  บ้านอิม่
สุข” อภินันทนาการเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 
ส�าหรับลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณของศุภาลัย 
และในรปูแบบ E-Book ส�าหรบัประชาชนทัว่ไป 
สามารถ Download ได้ที ่www.supalai.com 

ศุภาลยั 
ใส่ใจ...สรา้งสรรคส์งัคมไทย

“สวนอิ่มใจ บ้านอิ่มสุข”
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ศุภาลยั 
ใสใ่จ...สรา้งสรรคสั์งคมไทย

รวมถึงเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตกลุ่มคนงานก่อสร้าง จัดท�าโครงการ “Happiness Camp” 
พัฒนาพื้นที่ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างให้กลายเป็นสวนครัวเกษตรอินทรีย์กินได้อย่างสะอาด
และปลอดภัย เพื่อส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่เพื่อนร่วมงานในวงจรการผลิต กับการสร้างสรรค์
สขุภาวะ ยกระดบัคณุภาพชวีติของคนงานก่อสรา้ง ใหม้คีวามสขุมากขึน้ และยงัสร้างเสรมิให้เกดิ
ทักษะในการท�างานร่วมกันเป็นทีม พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดสวนผักของแต่ละแคมป์คนงาน 
ในงานวันสร้างสุขของคนสร้างบ้าน  “Happiness Day”

อีกทั้งยังมีการจัดท�ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัยในโครงการของ
ศุภาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อาทิ กิจกรรมการเจริญสติ-สมาธิ เน้นฝึกการใช้สติ-สมาธิ 
เพือ่พฒันาตนเองและน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั รวมทัง้เพือ่เพ่ิมสายสัมพันธ์ในครอบครวั 
ตลอดจนกจิกรรมอบรมสมัมนามอบความรู ้โดยร่วมมอืกบัหน่วยงานองค์กรชัน้น�า เป็นอภนินัทนาการ
แก่ประชาชน ฟรี ในหลากหลายประเภทความรู้ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตในประเด็นต่างๆ ที่ให้
คุณประโยชน์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
การศึกษา ส่ิงแวดล้อม ศิลปะวัฒนธรรม 
ครอบครวั สุขภาพ ชมุชน และศาสนา ที่เปน็
ประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จรงิ โดยกจิกรรม
ต่างๆ ของ บรษิทัฯ ตามท่ีกล่าวมาน้ีได้ปฏบิตัิ
มาอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมคณุภาพ
ที่มีความสุขอย่างพอเพียงและยั่งยืน

โครงการ “Happiness Camp”

กิจกรรม
การเจริญสติ-สมาธิ

กิจกรรมอบรมสัมมนามอบความรู้
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เอสซจี ีน้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ จน
สามารถฝ่าฟันวกิฤต ิน�าพาธุรกจิให้อยูร่อดและ
เติบโตอย่างย่ังยืน โดยค�านึงถึงศักยภาพของ
ตนเอง และสร้างสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์
สุขร่วมกันของทุกฝ่าย

เติบโตด้วยนวัตกรรม 
ภายใต้หลัก 
“เศรษฐกิจพอเพียง”

ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยส�าหรับองค์กรเก่าแก่
ทีม่อีายกุว่า 100 ปี จะตัง้เป้าการเตบิโตบนเส้น
ทางขององค์กรนวัตกรรม โดยเฉพาะองค์กรที่
มีสินค้า Commodity เป็นหลัก แต่กลับเกิด
ขึ้นได้จริงภายใต้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้

นวัตกรรม เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
สร้างภูมิคุม้กนัให้กบัองค์กร เพ่ือรบัมอืกบัความ
ท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต และยัง่ยนืกว่ากลยทุธ์
การลดต้นทุน

ในปี 2549 ทันทีที่คุณกานต์ ตระกูลฮุน 
ขึ้นมารับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ใน
ขณะนั้น ก็ได้ประกาศวิสัยทัศน์ว่า เอสซีจีต้อง
เป็นองค์กรนวัตกรรม เป็นความเห็นร่วมกัน
ของคนทัง้องค์กรทีต้่องการทะยานไปข้างหนา้ 
ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการให้เหนือกว่า
คูแ่ข่ง ก้าวเป็นผูน้�าธุรกจิระดบัภมิูภาคอาเซยีน 
และตอบโจทย์ตลาดโลก

อีกนัยหน่ึงท่ีส�าคัญคือ เพื่อเตือนให้
พนักงานไม่ประมาท ไม่หลงระเริงกับความ
ส�าเรจ็ทีเ่กดิข้ึน และกระตุน้ให้พนกังานออกมา
จาก Comfort Zone เปล่ียนแปลงตวัเอง เพือ่
เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันข้างหน้า

ไม่ใช่แค่ Product 
แต่คือ Process ด้วย

ค�าว่า “นวัตกรรม” ของเอสซจี ีหมายถึง 
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งครอบคลุมสินค้า
และบรกิาร (Product & Service) กระบวนการ
ท�างาน (Process) รูปแบบธุรกิจ (Business 
Model) ตลอดจนพฒันาเทคโนโลยขีององค์กร

พร้อมๆ กับการก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม 
บริษัทก็ได้ต้ังงบประมาณด้านการวิจัยและ
พัฒนา (Research & Development หรือ 
R&D) เพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง จนปัจจุบันประมาณ 
1% ของยอดขาย หรอืปีละ 5 พนัล้านบาท เป็น
ที่ยอมรับกันว่าเป็นบริษัทที่ใช้งบด้านนี้สูงมาก
บริษัทหนึ่งในอาเซียน

ยิ่งลงทุน R&D มาก เอสซีจีก็ยิ่งมีองค์
ความรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้มากขึ้นทุกที ที่ส�าคัญสินค้าหลายตัวที่จะ
ออกมาในอนาคตเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าเป็น 
New to the World ไม่ใช่แค่ New to SCG 
เท่านั้น

เอสซีจ ีธุรกิจยัง่ยืน ตามแนวทาง
“เศรษฐกจิพอเพียง”

“บางคนอาจมองว่า R&D ท�าให้มสีนิค้า 
ใหม่ๆ อย่างเดียว จริงๆ แล้วไม่ใช่ ที่ผ่านมา
เราใช้เงนิส�าหรบั New Product ไม่เกนิ 50% 
เงนิส่วนทีเ่หลอืจะไปใช้ในเรือ่งของ Process 
Innovation ที่มีผลเรื่องการลดค่าใช้จ่ายใน
ขั้นตอนต่างๆ ช่วยลดพลังงาน การท�าสินค้า
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่ มากกว่า
นั้นคือสามารถน�าของเสียมารีไซเคิลได้เพิ่ม
ข้ึนทุกปี ตรงน้ีคือกุญแจของความส�าเร็จที่
แข็งแรงของเรา” คุณกานต์กล่าว

ต้องเร็วและตอบโจทย์
คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้

จัดการใหญ่ เอสซจีี กล่าวว่า ปัจจบุนัสนิค้าของ
เอสซจียีงัต้องแข่งกบับรษิทัอืน่ๆ ดงันัน้ R&D จึง
จ�าเป็นต้องให้ความส�าคญัใน 2 กระบวนการคอื

1. ต้องเข้าใจว่าลกูค้าต้องการสนิค้าแบบ
เรียลไทม์ ต้องการใช้ตอนนี้หรือเร็วๆ นี้ เพราะ
หลังจากนีเ้ทรนด์ อาจจะเปล่ียนไป ซ่ึงกส็ามารถ
ท�าได้จากการบริหารจดัการจากข้อมลูทีเ่อสซีจี 
มอียูม่หาศาล ดงึมาปรบัเปลีย่นเป็นสนิค้าหรอื
บริการให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าจรงิๆ 
และกลุม่คนท่ีต้องเข้ามาให้ความส�าคัญในเรือ่ง
นวัตกรรมเพ่ิมข้ึนอย่างมากคอืฝ่ายการตลาดและ
ฝ่ายขายทีม่อียูป่ระมาณ 5 พนัคน โดยต้องเข้า
มาท�างานประสานกับพนกังานด้าน R&D ด้วย

 2. องค์กรต้อง Speed เมือ่โลกเปลีย่นแปลง
เร็ว ทุกอย่างอยู่บนสถานการณ์ท่ีมีความไม่
แน่นอน ดงัน้ันบรษิทัต้องมกีระบวนการในการ
ตัดสินใจให้เร็วขึ้น ไม่จ�าเป็นต้องขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจแบบรวมศูนย์อย่างเดียว

“องค์กรยิง่ใหญ่ยิง่จ�าเป็นต้องใช้วธีิการ
ท�างานแบบองค์กรเลก็ทีม่คีวามกะทดัรดั ต้อง
ม ีSpeed with Quality and Safety เพราะ
องค์กรจะขบัเคลือ่นไปข้างหน้าได้ต้องมคีวาม
รวดเรว็ในการท�างาน สนิค้าใหม่ทีจ่ะออกต้อง
มีคุณสมบัติ จ�านวน ปริมาณที่ต้องทันกับ
ความคาดหวังของตลาด”
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เอสซีจี
บนวิถีแห่งความสมดุล

จุดเปลี่ยนขององค์กรเก่าแก่สู่การเป็น
องค์กรทีท่นัสมยั ด้วยนวตักรรรมทีม่มีลูค่าเพ่ิม
สูง (HVA) ทุกย่างก้าวยืนอยู่บนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เอสซีจี ทุ่ม
พัฒนาหัวใจด้าน Innovation โดยเฉพาะ 2 
องค์ประกอบหลกั นัน่คอื ทรพัยากรบคุคลและ
งบประมาณ มีการปรับโครงสร้าง และเปลี่ยน
วัฒนธรรมการท�างาน เปิดมุมมองที่กว้างใหญ่
ออกไป รับความท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา

แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรับบริษัทที่มีอายุ
เกิน 100 ปี แต่ปัจจัยทั้งหมดนี้กลับเกิดขึ้นได้
จริง ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของผู้
บริหารในการวางยุทธศาสตร์ Technology 
Road Map คือ เข็มทิศขององค์กร มุ่งสู่ความ
ยัง่ยนื ทัง้ในเชิงของธรุกจิและเพือ่คณุภาพชวีติ

ทีด่กีว่า โดยมีเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นหลกั
ในการขบัเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ด้วยเสมอ ต้อง
มีทั้งความรู้คู่คุณธรรม ไม่ว่าจะเผชิญกับความ
ท้าทายเพียงใด

สร้างความพร้อม
รองรับเทคโนโลยีใหม่

วสิยัทศัน์ของผู้บริหาร เอสซจี ีเหน็ความ
ส�าคญัของการพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ตอบโจทย์
ตลาดโลก มกีารตัง้ส�านกังานเทคโนโลยขีึน้ เพือ่
ให้มบีทบาทส�าคัญในการวิจยัและพฒันาสินค้า 
ภายใต้แนวคิดใหม่ๆ ร่วมกับหน่วยธุรกิจ 
(Business Unit หรือ BU) จากเดิมที่ทุกฝ่าย
ต่างมทีมีงานวจิยัและพฒันาของตัวเอง แต่เม่ือ
มีความตั้งใจเหมือนกันสุดท้ายก็สามารถเชื่อม
โยงกันได้อย่างมีพลัง

ศึกษาความเป็นไปได้ 
ไม่มองโลกแง่ดีเกินไป

“เงิน” พร้อม “คน” พร้อม แต่ไม่ได้
หมายความว่านวัตกรรมของเอสซีจีจะขายได้ 
ดงันัน้ปรชัญาส�าคญัไม่ใช่เพยีงใช้องค์ความรูข้บั
เคลื่อนเทคโนโลยี แต่ยังต้องท�างานเป็นทีม 

เอสซีจีได้น�าระบบ Cross Technology 
Development มาเชื่อมโยงทุกมุมมอง ความ
คิดเห็นของฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหน่วย
ธรุกจิทีใ่กล้ชดิกับความต้องการของลกูค้า ระดม
สมองต่อยอดทาง ‘ความคิด’ เกิดผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ

รวมทัง้มกีารศกึษาความเป็นไปได้ (Basic 
Feasibility Study) ทางธุรกิจอย่างรอบคอบ 
เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบับรษิทั เพราะ
แม้จะเป็นนวัตกรรมท่ีดี หากไม่มีศักยภาพ
ทางการตลาด โอกาสเกิดคงยาก

ประเด็นส�าคัญที่เอสซีจีใส่ใจล�าดับแรก 
คอื ผลิตภัณฑ์ใหม่นัน้สามารถตอบโจทย์ปัญหา
ระดับโลกหรือไม่ เทรนด์ผู้บริโภคเป็นอย่างไร 
เพราะล�าพังตลาดในประเทศไทย 60 ล้านคน 
ค่อนข้างจ�ากดั หากขยายไปยังภูมภิาคอาเซียน 
ที่มีถึง 600 ล้านคน ก็นับเป็นตลาดที่ใหญ่กว่า 
แต่ถ้าขยับออกไปขายถงึตลาดโลกได้ด้วย กย็ิง่
คุ้มค่าต่อการลงทุน

การประเมินตัวเอง เพื่อท�าให้เกิดความ
เสีย่งน้อยทีส่ดุ ทัง้ Market Risk, Technology 
Risk, IP (Intellectual Property) Risk และ 
Financial Risk และไม่พยายามมองปัจจยัเสีย่ง
ต่างๆ ในแง่ดจีนเกินไป สิง่เหล่าน้ีจะเป็นภมูคิุม้กนั
ให้ผลติภัณฑ์ที่ออกมาประสบความส�าเร็จตาม
ที่คาดคิดเอาไว้

กุญแจดอกส�าคัญของเอสซีจีเมื่อลงทุน
ไปแล้วต้องมีการประเมินผล เพื่อทบทวนบท
เรียนที่เอสซีจีได้พัฒนาขึ้นมา แน่นอนว่า บาง
โครงการมีเสยีงตอบรบัทีด่มีาก แต่บางโครงการ
ก็ไปไม่ถึงจุดหมาย น�ามาสู่การปรับปรุง
กระบวนการท�างานที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ยังมีการเปิด Open 
Innovation Center ศนูย์กลางแสดงนวตักรรม
ของเอสซจี ีทีมี่ความส�าคญัมาก แสดงศกัยภาพ
ให้เห็นว่าเอสซีจีซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย แต่
เป็นผู้น�านวัตกรรมได้ ไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่
ได้รบัความสนใจไปถงึระดับอาเซยีน และระดับ
โลก ช่วยเพิม่เครือข่ายคูค้่าทางธุรกจิ ความร่วม
มอืกบันกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัต่างๆ และสร้าง
แรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่

การลดช่องว่างระหว่าง “นาย” กบั “ลกู
น้อง” ด้วยการให้เรียกผู้บริหารทุกคนว่า “พี่” 
เพื่อสร้างความเป็นกันเอง และท�าทุกอย่างให้
ง่ายเข้า เช่น ลดการแต่งตัวแบบใส่สูทผูกไทด์ 
เสื้อซาฟารีแบบนายช่างถูกถอดออก เป็นเสื้อ
ยืดโปโล โลโก้เอสซีจ ีหรอืเสือ้เชิต้แขนยาวแบบ
ง่ายๆ

ในขณะเดียวกันบรรยากาศที่ท�างานใน
เอสซจีเีปลีย่นไป มกีารปรบัปรงุสภาพแวดล้อม
ทัง้ทีท่�างานและภมูทิศัน์โดยรอบ มกีารกนัพืน้ที่
เป็น Relax Area หรอื Inno-Zone ให้พนกังาน
ได้นั่งพูดคุยสบายๆ ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่
มีสีสันสดใส

รวมทัง้กระตุน้ให้น้องๆ ได้คิด โดยจดัให้
มีรางวัลนวัตกรรมทั้งด้านสินค้าและบริการ 
กระบวนการผลิต และกระบวนการอื่นๆ ภาย
ใต้โครงการ “SCG Power of Innovation 
Award” รางวัลละ 1 ล้านบาท และโครงการ
นี้จัดต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

แต่อาจจะไม่เพียงพอกับ
การก้าวสู่ยุค Innovation

R&D เป็นเพยีงส่วนเดยีวของเรือ่งนวัตกรรม 
เพราะ R&D ต้องร่วมงานกับหน่วยงานอื่นๆ 
เช่น การตลาด การผลิต และวิศวกรรม อย่าง
ใกล้ชิด จึงต้องปรับในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร 
ดงันัน้ 4 Core Values ไม่พอ ต้องมเีรือ่ง Open 
และ Challenge เพื่อให้กระบวนการเชื่อมต่อ
กัน คุยกันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ใครเจาะความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดก็เอามาสร้างต่อ 
และท�าแบบน้ีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรไป
ด้วย

สองแนวคิดใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ในการท�างานที่ส�าคัญอย่างมากในยุคนี้จึงเกิด
ขึ้น

Open คือการเปิดใจรับฟังกันอย่างทั่ว
ถึง เอสซีจีเร่ิมมี Training Course หลาย
หลักสูตรมาก เพื่อสอนให้รุ่นพี่ฟังรุ่นน้อง และ
ท�าให้น้องๆ กล้าเข้าหามากขึ้น

ส่วน Challenge คือการกระตุ้นให้ทุก
คนอย่าพอใจกับความส�าเร็จเดิมๆ ต้องพยายาม
หาสิ่งใหม่ๆ ที่ดีขึ้น และพร้อมเปลี่ยนแปลงตัว
เองตลอดเวลา

“ในเรื่อง Open และ Challenge คือ
กุญแจส�าคัญที่จะขจัดช่องว่างที่เรามีอยู่ สมัย
โน้นเราเคารพพ่ีๆ กันมาก ก็จะคอยฟังอย่าง
เดียวว่าพี่พูดอะไร บอกอย่างไร แล้วท�าตาม 
ตอนนี้เราเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้พูด ได้เสนอ
ความคิดเห็นมากขึ้น พี่ๆ ก็ต้องรับฟังมากขึ้น 
น้องเองก็ต้องมีความคิดริเริ่มไม่ต้องกลัวผิด
พลาด พี่ก็ต้องไม่ว่าถ้าน้องท�าผิดท�าพลาด แต่
เม่ือพลาดแล้วต้องลุกข้ึนให้เร็ว ไม่อย่างนัน้แล้ว
เราจะไม่มอีะไรใหม่ๆ เกดิขึน้เลย” คุณรุง่โรจน์ 
กล่าวปิดท้าย

 ทัง้หมดนีค้อื แนวทางการสรา้ง
ธรุกิจยัง่ยนืเพ่ือใหท้นักับการแข่งขัน
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ตามวิถีของ
เอสซีจีนั่นเอง

ลงทุนพอประมาณอย่าง
มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกัน
องค์กร

ส�าหรบัแนวโน้มของโลกยคุใหม่ เมือ่มอง
ไปข้างหน้าม ี 3 เรือ่งหลกัทีถ่อืเป็นทศิทางการ
บรโิภคในอนาคต นัน่กค็อื สขุภาพและคณุภาพ
ชวีติ (Health and Wellbeing) เทคโนโลยเีพือ่
สิง่แวดล้อม (Green Technology) และธรุกิจ
ออนไลน์ (Mobile Online) ทีท่มีวจิยัและพฒันา
ของเอสซีจต้ีองตอบโจทย์ให้ได้ เพือ่สร้างโอกาส
ไปพร้อมๆ กบัการเป็นภูมคิุม้กนัทางธรุกิจ

โดยมเีศรษฐกจิพอเพยีงเป็นหลกัในการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ด้วยเสมอ ต้องมีทั้ง
ความรูคู้ค่ณุธรรม ไม่ว่าจะเผชญิกบัความท้าทาย
เพียงใด เอสซีจีจะไม่ด�าเนินธุรกิจที่ผิดต่อ
จริยธรรม จรรยาบรรณ และต้องมีความเป็น
ธรรมให้กับลูกค้าเสมอ

ปิดความเสี่ยงด้วย
การจดสิทธิบัตร

การจดสทิธบิตัร (Patent) เพือ่คุม้ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญ
มากส�าหรับงานนวัตกรรม โดยทีมวิจัยและ
พฒันาผลติภณัฑ์จะท�าการศกึษาอย่างรอบคอบ
เพื่อปิดความเสี่ยงทั้งหมด

ภายใต้ระบบบริหารจดัการทรัพย์สนิทาง
ปัญญา (Intellectual Property: IP) ที่ผสม
ผสานกับกระบวนการสร้างนวตักรรมตัง้แต่ต้น 
เพื่อวิเคราะห์เทคโนโลยี คู่แข่ง หาพันธมิตรไป
พร้อมกับโอกาสทางธุรกิจ

วนันี ้กระบวนการศกึษาวจิยัเพือ่พัฒนา
นวัตกรรมจึงไม่ได้อยู่แค่แผ่นกระดาษและทิ้ง
ไว้บนหิ้งเท่านั้น

พลิก “คน” พลิก “องค์กร”
วฒันธรรมองค์กรมีอทิธพิลอย่างมากใน

การระเบิดความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ในกระบวนการ
ท�างาน เทคนคิง่ายๆ ท่ีท�าลายความกลวัระหว่าง
พนกังานกบัผู้บรหิาร กลายเป็นความรูส้กึใหม่ๆ 
ท่ีท�าให้เกิดความกล้าในการแสดงความคดิเห็น 
และกล้าพดูในส่ิงทีต่วัเองคดิเพือ่น�าไปสู่สิง่ใหม่ๆ 
ที่ดีกว่า
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by  
เคล็ด (ไม�) ลับ มัดใจลูกค�า

มารวมเปดประสบการณ คนหาเคล็ด (ไม) ลับ มัดใจลูกคา

ดวยรสอรอยกลมกลอมจากผลิตภัณฑของอายิโนะโมะโตะ

อายิโนะโมะโตะ คุกกิ้ง คลับ

ขอเช�ญผูขายอาหารทุกประเภท

¼ÅÔµÀÑ³±�·´ÅÍ§ãªŒ 
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• ลดตนทุน • ประหยัดเวลา • เพิ่มยอดขาย 

กำหนดการ 

09.00 น. ลงทะเบียน

09.30 น. ว�ธ� “ลดตนทุน เพื่อเพิ่มกำไร และยอดขาย”

10.00 น. เร�ยนรูสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะคุณจากผูเช�่ยวชาญ

10.40 น.   ลงมือทำและทดลองใชผลิตภัณฑดวยตัวเอง (แบงเปน 5 กลุม)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน /จบกิจกรรม   

   

สนใจเขารวมกิจกรรม
สำรองท่ีน่ังโทร 02-642-6749 หร�อ 02-247-7000 ตอ 1510, 1548, 1552 
กิจกรรมจัดข�น้ ณ อายิโนะโมะโตะ คุกก้ิง คลับ ช้ัน 15 อาคารศร�อยุธยา 
(ลง BTS สถานีพญาไท ทางออกประตูที่ 4)
*รับจำนวนจำกัดเพียง 20 รานคา/กิจกรรม เทานั้น
*กรุณานำบัตรนี้มาเพื่อใชเขารวมกิจกรรม

วันพุธที่ 22 พฤศจ�กายน 2560 

เย็นตาโฟโปะแตก (ซอสเย็นตาโฟทำเอง), บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง  
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เมือ่เรว็ๆ นี ้มร.ซึโตมุ วาตะนาเบ้ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จ�ากัด 
น�าทีมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมสานต่อ
กิจกรรม CSR ท�าความดีคืนสู่สังคม กิจกรรม
ในครัง้นีพ้นกังานได้มโีอกาสเรยีนรูก้ารอนรุกัษ์
และฟ้ืนฟแูนวปะการังเทยีม พร้อมทัง้ลงมอืช่วย
กันปลกูปะการงัร่วมกบัมลูนธิวิทิยาศาสตร์ทาง
ทะเลที่เกาะแสมสาร กิจกรรมในครั้งนี้ท�าให้
เกดิความสามคัคใีนองค์กร ให้แน่นแฟ้นมากยิง่
ขึ้น พร้อมปลูกจิตส�านึกที่ดีในการรักษาสิ่ง
แวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืนอีกด้วย

และนอกจากนี้ทางฟูจิฟิล์มยังได้จัด
กจิกรรมสนัทนาการสอนการถ่ายภาพเบ้ืองต้น
ให้กับน้องๆ โรงเรียนพลูตาหลวง ได้เรียนรู้
ทักษะการใช้กล้อง และได้ลองถ่ายภาพในมุม
มองแบบที่น้องๆ ต้องการตามจินตนาการ จะ
ได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเล่า
เรือ่งในสิง่ทีต่วัเองต้องการออกมาเป็นภาพถ่าย 
รวมถึงน้อง ๆ ยังสนุกกับการถ่ายภาพ Instax 
เพื่อเก็บเป็นที่ระลึก ณ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี

ฟูจฟิล์ิมสานตอ่กิจกรรมท�าความดคีนืสู่สังคม
รว่มใจอนรุกัษ์และฟื้ นฟูแนวปะการงัเทยีม

นอกจากนั้นในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 
2560 ทีผ่่านมาทางบรษิทัฯ น�าโดยคณุภฤตยา 
สจัจศลิา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายบรหิาร
งานลูกค้าและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยผู้
บริหาร และพนักงานกว่า 100 คน ร่วมใจ
น้อมถวายสงัฆทาน เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระรามเก้า 
กาญจนาภิเษก

ที่ กรุงไทย-แอกซ่า เรามอบโอกาส 
เพ่ือให้ทุกคนมีความสุข และมีชีวิตท่ีดีข้ึน
พร้อมสานต่อ และเจรญิรอยตามค�าสอนของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร สืบไป

ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารพร้อมด้วย
พนักงานจิตอาสา และชาวบ้านในชุมชนกว่า 
100 คน ร่วมปลกูต้นราชพฤกษ์ ณ พ้ืนทีโ่ครงการ
อนรัุกษ์พันธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จ.จันทบุรี เพื่อสร้างผืนป่าด้วยต้น
ราชพฤกษ์ และกลายเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเทีย่ว
ในอนาคต 

รวมถึงการจัดท�ากิจกรรม “ท�าจากใจ
ถวายพ่อหลวง ร.๙” เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้
จันทน์ เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี จากผู้
บริหาร และพนกังานพร้อมส่งมอบให้ทางส�านกั
พระราชวัง เพื่อใช้ในพระราชพิธีฯ

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
เดินหน้าท�าความดีหลายโครงการ เพื่อ
เจริญรอยตามค�าสอนของพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถ
บพติร ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “พลกิฟ้ืนผนื
ป่าด้วยต้นไม้ของพ่อ” น�าโดยคณุเดวดิ โครูนิช 
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ธนชาตดึง “เก่ง - ธชย” ศิลปินหัวใจ
ไทยตัวพ่อ พร้อม “LeePung – ลุงพี” นัก
แคสเกมออนไลน์ขวัญใจวัยทีน จัดกิจกรรม 
“เด็กรุ่นใหม่ หัวใจไทย ยังไงก็เท่” กลาง
สยามสแควร์ มุ่งปลูกจิตส�านึกเยาวชนให้เท่
ด้วยมารยาท รู้กาลเทศะ และใช้ภาษาไทย
ถูกต้อง 

ธนาคารธนชาตจัดกิจกรรม “เด็กรุ่น
ใหม่ หัวใจไทย ยงัไงกเ็ท่”  ขึน้กลางสยามสแควร์
เพื่อเปิดตัวแคมเปญ “เท่อย่างไทย ใครๆ ก็
ท�าได้” มุง่รณรงค์ให้เดก็รุน่ใหม่สนใจเรือ่งของ
มารยาทสังคมและกาลเทศะ รวมถึงใช้ภาษา
ไทยให้เหมาะสมในชีวิตประจ�าวัน โดยได้รับ
ความสนใจจากเยาวชน ตลอดจนบรรดาแฟนคลบั
ของ เก่ง-ธชย นักร้องคนดงั และ LeePung – 
ลงุพ ีนักแคสเกมขวญัใจวยัรุน่-วัยเรยีนท่ีตดิตาม
มาร่วมงานอย่างคึกคัก  

กจิกรรมดงักล่าวต่อยอดมาจากโครงการ 
ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ซึ่งจัด
ประกวดมารยาทไทย และแข่งขนัอ่านฟังเสยีง
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 46 
โดยมีเว็บไซต์ เท่อย่างไทย ใครๆ ก็ท�าได้ เป็น
แหล่งให้ความรู้ พร้อมเนื้อหาทันสมัย ดูสนุก 
เข้าใจง่าย และตัวอย่างสถานการณ์ที่น่าสนใจ
มากมาย

ภายในงานเริ่มด้วย LeePung – ลุงพ ี
แคสหรือรีวิวการเล่มเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง 
RoV พร้อมแนะน�ามารยาทการเล่นเกมให้สนกุ 
แต่น่ารักและรู้กาลเทศะ จากที่ปัจจุบันผู้เล่น
เกมจ�านวนมากมกัอารมณ์ร้อนและใช้ภาษากบั
แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม จนบางครั้งน�าไป
สู่การทะเลาะเบาะแว้ง จากนั้นมีกิจกรรมให้
แฟนคลับของ เก่ง – ธชย ร่วมประกวดร้อง
เพลง หวัใจทศกณัฐ์ ซึง่โดดเด่นด้วยท่วงท�านอง
และเนือ้เพลงทีเ่ป็นค�ากลอน มสีมัผสัสละสลวย 
ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ต 

เก่ง - ธชย ประทมุวรรณ  กล่าวว่า การ
ที่ธนาคารธนชาตซึ่งเป็นสถาบันการเงินภาค
เอกชนจัดกิจกรรม เด็กรุ่นใหม่ หัวใจไทย ยัง
ไงกเ็ท่  เป็นเรือ่งทีด่มีากและน่าชืน่ชม  ในฐานะ
ที่เป็นคนไทยคนหน่ึง คิดว่าเราควรให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องการใช้ภาษาไทย และมารยาท
ไทยอย่างจริงจริงเพราะเป็นส่ิงทีค่นทัว่โลกกล่าว
ขานถึงและให้การยอมรับ ส�าหรับตัวเอง การ
ได้แสดงความสามารถในเรื่องดนตรีไทยและมี
โอกาสน�าไปเผยแพร่ไกลถงึสหรฐัอเมริกาจนได้

ธนชาตดงึ “เก่ง - ธชย” 
สร้างสีสนั เปิดแคมเปญ

“เทอ่ยา่งไทย ใครๆ กท็�าได้”
รบัรางวลัมากมาย ท�าให้ภมูใิจท่ีได้เป็นส่วนหนึง่
ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย อีก
ทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิบคุลกิภาพทีดี่ ท�าให้มัน่ใจใน
ตวัเองและกล้าแสดงออก จงึรูส้กึมคีวามสขุทกุ
ครั้งท่ีได้เห็นเยาวชนใส่ใจ และภูมิใจในเสน่ห์
ของความเป็นไทย

ด้าน LeePung – ลงุพี กล่าวว่า มารยาท
เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรใส่ใจเพราะเรา
ต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ส่วนตัวดีใจและเป็น
เกยีรติท่ีได้ร่วมในกจิกรรมของธนชาต ในฐานะ
ทีค่ลุกคลอียูใ่นวงการเกมออนไลน์ ทกุวันนีบ้าง
เกมอาจไม่ใช่เกมที่เล่นเพื่อผ่อนคลาย แต่เป็น
เกมที่มีการแข่งขันที่ท้าทายสูงและยาก ท�าให้
ผู ้เล่นจริงจังในการเล่นมากขึ้นจนมีผลต่อ
อารมณ์ ถงึขัน้ด่าทอกันอย่างรนุแรงหรอืสรรหา
วิธีโกงเพื่อจะเอาชนะกัน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
ทั้งผิดกฎการเล่น เสียมารยาท ท�าให้เกมหมด
สนกุ และผูเ้ล่นมกัคดิว่าการอยูใ่นสงัคมออนไลน์
จะปฏิบัติตัวอย่างไรก็ได้ ซ่ึงจริงๆ แล้ว การ
ปฏบิตัติวัระหว่างผูเ้ล่นกไ็ม่ต่างกนักบัโลกความ
จริง คือทุกคนต้องรักษากฎกติกา ให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่ออรรถรส
ในการเล่นเกมร่วมกันที่ดีและเล่นด้วยกันไป
นานๆ

นายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อ�านวยการ
อาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ 
ธนาคารธนชาต จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า ธน
ชาต และ เก่ง – ธชย รวมถึง LeePung – ลุง
พี มีมุมมองเกี่ยวกับการรณรงค์ให้คนไทยรัก
และหวงแหนในวัฒนธรรมและเอกลกัษณ์ความ
เป็นไทยในแนวทางเดียวกัน ทั้งเรื่องการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกอักขระ และการมีมารยาท
ทางสังคมที่เหมาะสมดีงาม จึงได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ซึ่ง เก่ง – ธชย เป็นศิลปินที่
มภีาพลกัษณ์โดดเด่นเร่ืองการรกัความเป็นไทย
ทีช่ดัมาก และมผีลงานทีไ่ด้รบัการ การนัตจีาก
องค์กรทีน่่าเช่ือถอืมากมาย อาท ิเหรียญรางวลั
และโล่ 27 รางวัลจากเวทีการแข่งขัน World 
Championships of Performing Arts ครัง้ที่ 
20 จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับมากที่สุดจากผู้
เข้าแข่งขนัทัว่โลก จนได้รบัการยอมรบัจากกลุม่
คนส่วนใหญ่ที่ให้ความส�าคัญในเร่ืองดังกล่าว 
ขณะที่ LeePung – ลุงพี เองก็โด่งดังในวงการ
เกมออนไลน์ และมีกลุ่มวัยรุ่นติดตามจ�านวน
มาก ธนชาตเชือ่ว่ากจิกรรมนีจ้ะช่วยกระตุน้ ส่ง
เสริมและปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนของชาติรัก
เอกลกัษณ์ไทยและรกัษาไว้ให้คงอยูคู่่สงัคมต่อ
ไปอย่างย่ังยนื หากทกุภาคส่วนให้ความร่วมมอื
กนัในการอนรุกัษ์ความเป็นไทยในทกุด้าน การ
ปฏบัิตติวัต่อกนัก็จะเป็นไปในครรลองทีถู่กต้อง
เหมาะสม และอยูร่่วมกนัได้อย่างมคีวามสขุถงึ
แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม 

คุณวิชา กุลกอบเกียรติ (กลาง) เปิดแคมเปญเท่อย่างไทย ใครๆ ก็ทําได้

ผู้บริหารธนชาต

ชวนวัยรุ่นสยามร่วมกิจกรรมธนชาต

เว็บไซต์เท่อย่างไทย ใครๆ ก็ทําได้

คอเกมออนไลน์ตบเท้าร่วมกิจกรรมคึกคัก





46 ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๑๘ ปี หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื CPN โชว์ความแขง็แกร่งทัง้ด้านการ
ด�าเนินงาน และการบริหารจัดการ จนได้
รบัคดัเลือกให้เป็นสมาชิกดชันคีวามยัง่ยนื
ของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Index:DJSI) ในกลุม่Emerging Markets 
ประจ�าปี 2560 ต่อเนือ่งเป็นปีที ่4 โดยเป็น
บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์รายแรกและรายเดยีว
ของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี
ความยัง่ยนืซึง่เป็นทีย่อมรบัระดบัโลกอกีทัง้
บริหารจัดการแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ 
จนคว้ารางวัล “Thailand’s Top 
Corporate Brands 2017” สุดยอด
องค์กรทีม่มีลูค่าแบรนด์สงูทีส่ดุในกลุม่ธรุกจิ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ต่อเนื่อง
เป็นปีที ่4 สะท้อนให้เหน็ถงึการด�าเนนิธรุกจิ
อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพโดดเด่นจน
สร้างความส�าเร็จและความเชื่อมั่นทั้งจาก
ลูกค้า และนักลงทุน

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของซีพีเอ็น กล่าวว่า “มีความยินดี
และรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ซีพีเอ็นเป็น
บริษัทอสังหาริมทรัพย์เพียงหน่ึงเดียว ท่ี
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความ
ยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่ม Emerging Markets 
หรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 
แล้วและเมื่อไม่นานมานี้ ซีพีเอ็น ยังได้รับ
รางวัล “Thailand’s Top Corporate 
Brands 2017 ” สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่า
แบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 อีกเช่นกัน ด้วย
มูลค่าแบรนด์องค์กร 139,199 ล้านบาท 
รางวัลนี้จัดโดยหลักสูตรปริญญาโท สาขา
การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งนับ
เป็นความส�าเร็จและความภาคภูมิใจของ
องค์กร รวมทั้งยังสร้างก�าลังใจให้องค์กร
เดินหน้าพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป”

 CPN โชวค์วามยัง่ยนื
ตดิอนัดบัดัชนีดาวโจนส์ 4 ปซีอ้น

ควา้รางวลัการนัตีมูลค่าแบรนดส์งูทีส่ดุ
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4

ไม่เพียงเท่าน้ี ซีพีเอ็น ยังได้รับการ
เพิ่มอันดับเครดิตเรทติ้ง โดย TRIS Rating 
จากระดบั AA- ขึน้เป็นระดบั AA ซ่ึงสะท้อน
ให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของบริษัทท่ี
ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาก
การบริหารจัดการด้านการเงิน และการ
บริหารศูนย์การค้าที่มีประสิทธิภาพ สร้าง
รายได้เตบิโตอย่างต่อเนือ่งซึง่ทัง้การได้ปรบั
ระดับเครดิต ของ TRIS Rating และการได้
รับรางวัลทั้งสองรางวัลดังกล่าว แสดงถึง
มาตรฐานการด�าเนนิธรุกจิทีแ่ขง็แกร่งเตบิโต
อย่างต่อเนื่อง ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทกุฝ่าย อกีทัง้ยงัสามารถการันตผีลตอบแทน
ที่มั่นคงให้กับนักลงทุนได้ในระดับสากล
ตอกย�้าความเป ็นผู ้น�าด ้านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้
เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน






















