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	ผูเ้ขยีนตัง้ใจเขียนหน้าบรรณาธิการในวนัที	่13	ตลุาคม	ซึง่ครบรอบ	1	ปี	 
การสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	
ด้วยเหตุผลหลักคือ	เพ่ือจะได้ทบทวนความรู้สึกของตัวเองอีกครั้ง
ว่า	1	ปีทีผ่่านมาเราเคยเป็นอย่างไร	และวันนีเ้ราได้เปลีย่นไปมากน้อย
แค่ไหน	
		 เศร้า	ซึม	นั่นเป็นเรื่องปกติ	แต่การยอมรับความจริงนั้นน่าจะ
มากขึน้กว่าเดมิ	เพราะอย่างไรเสยี	วันเดอืนปีก็จะเคลือ่นผ่านเราไป	
อะไรเกิดขึ้นแล้ว	จบไปแล้ว	 ก็ยากท่ีจะย้อนคืนมา	ไม่ว่าเราจะ
อยากให้วันเวลาที่ดีย้อนคืนมาแทบขาดใจมากเพียงใดก็ตาม	
		 การหักห้ามความเศร้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลย	 โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงส�าหรบัมนษุย์ทีม่หีวัใจ	มคีวามรูส้กึ	ว่ากันตามความจรงิแล้ว	 
แต่ละนาทีที่ความเศร้าผุดโผล่ขึ้นมา	มันรวดเร็วเกินกว่าจะหักห้าม
ได้ด้วยซ�้า	 รู ้ตัวอีกที	 เราก็เศร้าไปแล้ว	และบางครั้งก็น�้าตาริน 
ไปแล้ว	เพียงแค่นึกถึงภาพบางภาพขึ้นมา	
		 และภาพบางภาพ	เราก็ไม่ได้อยากจะนึกถึง	กระทั่งอยากจะ 
ยืดเวลาให้เกิดข้ึนช้าลงกว่าน้ี	 โดยเฉพาะภาพที่จะเกิดข้ึนใน 
พระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	ในวันที่	26	ตุลาคม	2560	ที่ก�าลังใกล้เข้ามา	 
อันเปรียบเสมือนวันแห่งการส่งเสด็จสู ่สวรรคาลัย	ท่ามกลาง 
พระราชพิธีท่ีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแรงร่วมใจจัดข้ึนอย่างสม
พระเกียรตขิองพระมหากษตัรย์ิทีท่รงเป็นท่ีรกัย่ิงของปวงชนชาวไทย	
		 ระหว่างที่พวกเราทีมงานรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบ
ของพระราชพิธีส�าคัญดังกล่าวน้ี	มีหลายครั้งที่ผู้เขียนได้แต่รู้สึก

อัศจรรย์ใจกับความงดงามของศิลปะไทย	ชื่นชมความสามารถใน
เชิงช่างแทบทุกแขนงที่มีส่วนในการก่อร่างสร้างส่วนประกอบ
ต่างๆ	 ในพระราชพิธี	ภาพความย่ิงใหญ่ท่ีจะปรากฏขึ้นในไม่ 
ก่ีวันข้างหน้าน้ี	 ล้วนเกิดจากรายละเอียดเล็กๆ	น้อยๆ	 รวมท้ัง 
ก�าลังกายก�าลงัใจของคนจ�านวนมหาศาล	ท่ีพูดตรงกันแทบทุกคน
ว่า	พวกเขาตั้งใจท�างานนี้กันอย่างสุดฝีมือ	สุดหัวใจ	 เพ่ือถวาย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย	
		 นายช่างผู้ร่างแบบพระเมรุมาศบอกว่า	แม้จะภูมิใจที่แบบร่าง
พระเมรุมาศทรงบุษบก	9	ยอด	ของตนได้รับเลือกให้น�าไปสร้าง
เป็นพระเมรุมาศ	แต่ลึกๆ	คงไม่มีใครอยากให้ภาพนั้นเกิดขึ้นจริง	
เพราะนั่นหมายถึงความจริงที่ยากจะยอมรับ	ก�าลังจะเกิดขึ้นแล้ว	
		 เรายังเชือ่ว่า	การหกัห้ามความเศร้าไม่ใช่เรือ่งง่ายดายเลย	แต่...
		 อย่างช้าๆ…	คือสิ่งท่ีเราอยากให้ทุกคนได้อ่านเรื่องราวท่ีเรา
ตั้งใจรวบรวมมาให้	
		 อย่างมีสติ…	คือสิ่งที่เราอยากแนะน�าให้ทุกคนพร้อมส�าหรับ
ความจริงตรงหน้า
		 อย่างอดทน…	คอืสิง่ทีเ่ราอยากให้ทุกคนผ่านวันคนือนัหม่นเศร้า
ไปด้วยกัน
		 และเราเชือ่ว่าคนไทยทุกคนจะอยู่กับวันนัน้…	อย่างไม่มวัีนลมื
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เรื่อง กองบรรณาธิการ

ในช่วงเวลาส�ำคัญท่ีผองพสกนิกรชำวไทยน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณตราบนิรันดร์ ทีมงำน THE STANDARD รวบรวมประเด็นส�ำคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่จะเดินทำง 
ไปร่วมถวำยควำมอำลัยตำมจุดต่ำงๆ รวมทั้งผู้ที่จะรับชมกำรถ่ำยทอดทำงสื่อต่ำงๆ ได้เตรียมพร้อมก่อนถึงวันจริง 
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THE MAJESTIC FAREWELL
 พระราชพธิถีวำยพระเพลงิพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูพิลอดุลยเดช เป็นพระราชพธิทีีร่ฐับำลไทยจดัข้ึน  โดยก�ำหนด
ระหว่ำงวันที่ 25–29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อถวำยควำมอำลัยเป็นคร้ังสุดท้ำยแด่พระมหำกษัตริย์ล�ำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงมี 
พระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง โดยวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันถวำยพระเพลิง
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ราชยำน หมำยถงึ พำหนะส�ำหรบัพระเจ้ำแผ่นดนิและพระบรมวงศ์ 
ค�ำว่ำ ‘ยำน’ ในพจนำนุกรมฉบับราชบัณฑติยสถำน หมำยถงึ เคร่ืองน�ำไป
หรอืพำหนะต่ำงๆ เช่น รถ เกวยีน เรอื เป็นต้น เมือ่สมาสกบัค�ำว่ำ ‘ราช’ 
ซึง่หมำยถงึพระเจ้ำแผ่นดนิ จงึหมำยถงึ พำหนะส�ำหรบัพระมหำกษตัรย์ินัน่เอง

ราชรถ คือ พำหนะของพระมหำกษตัรย์ิ นกัวิชำกำรส่วนใหญ่กล่ำวว่ำ 
พฒันำรูปแบบมาจำกเกวยีน 2 ล้อ ขนำดเลก็ นัง่ได้เพียงคนเดยีว 
เทยีมด้วยม้ำหรอืสตัว์อืน่ๆ เช่น วัว ควำย ลำ ล่อ หรอืแม้แต่คน

งานพระศพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พ.ศ. 2472
ภาพ ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภ.003 หวญ 33/7/37

9 

8-25 FEATURE PATT.indd   9 10/17/2560 BE   6:39 PM



1.
พาหนะสําหรับโดยสารไปยังท่ีตางๆ 
ในสมยัโบราณมหีลายรปูแบบ แลวแต
ฐานะของผูใช มีทั้งแบบใชทั่วไปใน
ชวิีตประจาํวนั หรอืพาหนะทีแ่สดงถึง
ตําแหนงทางราชการของผูเปนเจาของ

2.
ราชรถที่เทียมดวยมามักเปนรถศึก 
สวนรถที่พระมหากษัตริยทรงใชเมื่อ
เสด็จฯ นอกพระราชวัง ถาหากเปน
ราชรถท่ีลากดวยคนจะมีขนาดใหญ 
และใชในการพระราชพิธีสาํคญั เชน 
พระราชพิธีพระบรมศพ

3.
ยาน เปนเครือ่งประกอบยศของบคุคล
ชัน้สงูในสงัคมสมยัโบราณ เปนเครือ่ง
แสดงถึงฐานะและอาํนาจท่ีตางจาก
สามัญชนทั่วไป

4.
หลักฐานการใชราชรถในราชสํานัก
ปรากฏชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
เชน การใชราชรถในการอัญเชิญผา
พระกฐิน การอัญเชิญพระราชสาสน
จากพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส 
ในสมยัสมเดจ็พระนารายณมหาราช 
เมื่อ พ.ศ . 2230

5.
ในสมัยกรุงธนบุรีไมปรากฏวามีการ
สรางราชรถเพ่ือใชในการพระเมรุ 
เมือ่พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟา-
จฬุาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรงุเทพฯ 
เปนราชธานี เมื่อ พ.ศ.  2325 จึงทรง
โปรดเกลาฯ ใหสรางราชรถขึน้มา 7 องค 
เพ่ือถวายพระเพลิงพระอัฐิสมเด็จ-
พระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี) เมื่อ 
พ.ศ.  2339 ราชรถ ราชยาน จึงกลาย
เปนหน่ึงในเครือ่งประกอบในร้ิวขบวน
พระบรมราชอสิรยิยศ  พระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพสืบมา

6.
เพ่ือถวายพระเกียรติแกพระบรมศพ
ตามโบราณราชประเพณีซึ่งสืบทอด
มาตัง้แตสมยักรงุศรอียุธยา จะตองใช
พระมหาพิชัยราชรถสําหรับอัญเชิญ
พระบรมศพ

7.
พระมหาพิชัยราชรถ อยูในริ้วขบวน
ที่ 2 เปนราชรถทรงบุษบก ทําดวยไม
แกะสลกัลงรกัปดทอง ประดับกระจก 
สรางขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 1 ใชเพ่ือ
อญัเชญิพระโกศพระอฐัสิมเดจ็พระ-
ปฐมบรมมหาชนกออกพระเมรุ 
เมื่อ พ.ศ. 2339 ตอมาใชอัญเชิญ
พระบรมโกศพระมหากษัตริยและ
พระโกศพระบรมวงศจนถึงปจจุบัน

8.
พระมหาพิชัยราชรถเปนราชรถที่มี
ขนาดใหญท่ีสดุในริว้ขบวนพระบรม-
ราชอสิรยิยศ ดวยความสงู 11.20 เมตร 
กวาง 4.84 เมตร ยาว 18 เมตร และ
หนักถึง 13.7 ตัน ตองใชพลฉุดชัก
ทั้งหมด 216 นาย แบงออกเปนสวน
ดานหนา 172 นาย ดานหลงั 44 นาย 
และพลควบคุม 5 นาย

9.
พระยานมาศสามลําคาน อยู ใน
ริ้วขบวนท่ี 1 มีคานหามขนาดใหญ
ทําดวยไมจําหลักลวดลายลงรัก
ปดทอง มีพนักอยูโดยรอบ 3 ดาน 
มีคานหาม 3 คาน มีความยาวพรอม
คานหาม 7.73 เมตร สูง 1.78 เมตร 
นํา้หนัก 700 กิโลกรมั สรางขึน้ในสมยั
รชักาลที ่2 เพ่ือใชอญัเชญิพระบรมโกศ 
รัชกาลที่ 1 เปนครั้งแรก

10.
พระยานมาศสามลําคานเปนพระ-
ราชยานสาํหรบัอญัเชิญพระบรมโกศ
จากพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทใน
พระบรมมหาราชวัง ไปประดิษฐาน
บนพระมหาพิชัยราชรถท่ีจอดเทียบ
รออยูใกลกับพลับพลายกบริเวณ
ทิศตะวันออกของวัดพระเชตุพน-
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

11.
ราชรถปนใหญ อยูในริ้วขบวนที่ 3 
มีความยาว 7 เมตร สูง 1.85 เมตร 
เปนราชรถทีเ่ชญิพระโกศพระบรมศพ
พระมหากษัตริย และพระบรมวงศ
ท่ีทรงรับราชการทหารเมื่อครั้งดํารง
พระชนมชีพแทนพระยานมาศ-
สามลาํคานตามธรรมเนียมเดิมจาก
พระบรมมหาราชวังสูพระเมรุมาศ
และแหอุตราวัฏ (เวียนซาย) รอบ
พระเมรุมาศ 3 รอบ ใชจํานวนพล 
40 นาย แบงเปนพลฉดุชกั 30 นาย
พลบงัคบัเลีย้ว 2 นาย พลประคอง
กลาง 6 นาย พลประคองทาย 2 นาย

12.
พระทีน่ั่งราเชนทรยาน ทีส่รางขึน้สมยั
รัชกาลที่ 1 มีลักษณะเปนทรงบุษบก
ยอมุมไมสิบสอง หลังคาซอน 5 ชัน้ 
สรางดวยไมแกะสลักลงรักปดทอง
ประดบักระจก มีคานหาม 4 คาน ใช
คนหาม 56 คน พระราชพิธีครั้งน้ี
พระท่ีน่ังราเชนทรยานเปนพระราชยาน
ประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิ 
อยูในริว้ขบวนที ่4 และ 5

13.
พระที่น่ังราเชนทรยานนอย อยูใน
ริว้ขบวนท่ี 4 สรางขึน้ใหมในปนีโ้ดยใช
รปูแบบและลวดลายเดยีวกบัพระทีน่ั่ง
ราเชนทรยาน แตมีขนาดเล็กกวา 
และใชสําหรับอัญเชิญพระบรมราช-
สรีรางคาร
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พิธีบวงสรวงราชรถเมือ่วนัที ่ 21 กนัยายน
ทีผ่า่นมา เปน็การขออนญุาตเคล่ือนราชรถ
ออกจากโรงราชรถ นบัจากนีเ้ปน็ตน้ไปเพ่ือ
ใชใ้นการซ้อมริว้ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
และใช้ต่อเนื่องจนกว่าพระราชพิธีจะเสร็จ
สมบูรณ์  

พระยานมาศสามลาํคานใชสํ้าหรบัอญัเชิญ
พระบรมโกศไปประดษิฐานทีพ่ระมหาพิชัย- 
ราชรถ ส่วนราชรถปืนใหญ่ใช้สําหรับเชิญ
พระบรมโกศของพระมหากษัตรยิท์ีเ่คยทรง
รบัราชการทหารแทนพระยานมาศสามลําคาน 
ตามธรรมเนียมเดิม และแห่อุตราวัฏรรอบ
พระเมรุมาศ 3 รอบ
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พระเมรมุาศ  คอืสถำปัตยกรรมชัว่คราว สร้ำงข้ึนเพือ่ใช้ในกำร
พระราชพธิถีวำยพระเพลงิพระบรมศพพระมหำกษตัรย์ิและเจ้ำนำยช้ันสงู 

ส�ำหรับกำรตำยทีใ่ช้ราชำศพัท์ว่ำ ‘สวรรคต’ 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ภาพ ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภ.003 หวญ. 11/20/1
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1.
ภายในพระเมรุมาศมีพระเมรุทอง 
ลักษณะของพระเมรุมาศท่ีปรากฏ
การสรางม ี2 รปูแบบคือ พระเมรมุาศ
ทรงปราสาท ที่สรางมาแตโบราณ 
มขีนาดใหญโตมโหฬาร พระเมรมุาศ
ทรงบุษบก ท่ีเริ่มใชในพระราชพิธี
พระบรมศพรชักาลท่ี 5 ท่ีมพีระราชดาํริ
วา การพระราชพิธีพระบรมศพอยาง
โบราณสิน้เปลอืงแรง พระราชทรพัย 
จงึใชพระเมรมุาศทรงบษุบกมาตลอด 
และยังถอืเปนแบบพระเมรมุาศเฉพาะ
พระมหากษัตริยเทานั้น 
 พระเมรุมาศรัชกาลท่ี 9 เปน
พระเมรุมาศทรงบุษบก 9 ยอด ตาม
โบราณราชประเพณี โดยนายกอเกียรติ 
ทองผดุ นายชางศลิปกรรมชาํนาญงาน 
สํานักสถาปตยกรรม กรมศิลปากร 
เปนผูออกแบบพระเมรมุาศทรงบษุบก
ยกสูง 50.49 เมตร (ตอมาไดขยาย
เปน 53 เมตร) มีชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น 
ผงัพ้ืนทีใ่ชงานเปนสีเ่หลีย่มจตัรุสั ขนาด
กวางดานละ 60 เมตร  

2. 
นายกอเกียรติ ทองผุด กลาววา ได
สเกตชภาพพระเมรุมาศยอดบุษบก
ไว 3 รูปแบบ คือ หนึ่ง พระเมรุมาศ
ทรงบุษบกยอดเดียว คลายกับของ
รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที ่8  สอง พระ
เมรมุาศทรงบษุบก 5 ยอด คลายกับ
พระเมรุมาศของรัชกาลท่ี 5 สาม 
พระเมรมุาศทรงบษุบก 9 ยอด ซึ่งไม
เคยมีในประวัติศาสตรมากอน และ
ตัวเขาเองชอบทรงบษุบก 9 ยอดมาก
ที่สุด เพราะสื่อถึงรัชกาลที่ 9
 

3.
สีของพระเมรุมาศจะมีทั้งสิ้น 5 สี คือ 
สทีอง คอื สปีระจาํวันพระราชสมภพ 
สีขาว คือ ธรรมแหงการปกครอง 
สีนํ้าเงิน คือ พระมหากษัตริย สีชมพู 
คือ การเสรมิความมงคล และสีเขียว 
คือ ทรงนําความอุดมสมบูรณมาสู
แผนดินไทย

4.
พระเมรุมาศตั้งอยูบนฐานชาลารูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 ชั้น มีบันไดทางขึ้น 

ท้ัง 4 ทิศ ทิศตะวันตกหันหนาเขา
พระท่ีน่ังทรงธรรม ทิศตะวันออก
ติดตั้งลิฟต   และทิศเหนือติดตั้ง
สะพานเกรนิสาํหรบัเชญิพระบรมโกศ
จากราชรถปนใหญขึน้บนพระเมรมุาศ 

5.
โครงสรางพระเมรมุาศ ประกอบดวย
สวนตางๆ ดังนี้
 ลานอุตราวัฏ หรือพ้ืนรอบฐาน
พระเมรุมาศ มีสระอโนดาตทั้ง 4 ทิศ 
และเขามอจาํลอง ภายในสระประดับ
ดวยประติมากรรมสัตวหิมพานต 
ไดแก ชาง โค สิงห  มา และสัตว
หิมพานตตระกูลตางๆ
 ฐานชาลาชั้นที่ 1 เปนชั้นลางสุด 
มีฐานสิงหเปนรั้วราชวัตร ฉัตรแสดง
อาณาเขตพระเมรุมาศ และมีเทวดา
นัง่คกุเขาถือบงัแทรก สวนมมุท้ังสีข่อง
ฐานมปีระติมากรรมทาวจตุโลกบาล
ประทับยืนหันหนาเขาสูบุษบกองค
ประธาน

สาํคญัท่ีอยูบริเวณรอบมณฑลพิธีทอง
สนามหลวง โดยกําหนดทีป่ระดิษฐาน
ของบุษบกองคประธาน ที่ตั้งของ
พระจติกาธานสาํหรบัถวายพระเพลงิ
พระบรมศพ จากจุดตัดของเสนทิศ
เหนือ-ใต ซึง่ลากจากยอดพระศรรีตัน
เจดยี วัดพระศรรีตันศาสดาราม กับเสน
ทิศตะวันออก-ตะวันตก ที่ลากจาก
เขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุยุวราช-
รังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร หากมอง
พระเมรุมาศจากก่ึงกลางทางเขาดาน
ทศิเหนือ (หนัหนาเขาพระบรมราชวัง) 
จะมองเหน็ยอดพระศรรีตันเจดยีของ
วัดพระแกวซอนอยูในบุษบกองค
ประธาน เปนความงามทางภูมสิถาปตย
ทีน่าประทบัใจย่ิง นับเปนความตัง้ใจ
ของกรมศลิปากร หนวยงานรบัผดิชอบ
การจัดสรางเพ่ือใหพระเมรุมาศมี
ความงดงาม ยิ่งใหญ สมพระเกียรติ
ของรัชกาลที่ 9

 ฐานชาลาชั้นที่ 2 มีหอเปลื้อง
ทรงบุษบกรูปแบบเดียวกันต้ังอยูท่ี
มุมท้ังสี่ ใชสําหรับจัดเก็บพระโกศ
ทองใหญและพระโกศไมจันทน 
รวมถึงอปุกรณสาํหรบังานพระราชพิธี 
 ฐานชาลาชั้นท่ี 3 ฐานบุษบก
ประธานประดับประติมากรรมเทพ
ชุมนุมจํานวน 132 องคโดยรอบ 
รองรับด วยฐานสิงห   ซึ่งประดับ
ประติมากรรมครุฑยุดนาคโดยรอบ
อีกชั้นหนึ่ง มุมทั้งสี่ของฐานชั้นที่ 3 นี้ 
เปนที่ตั้งของทรงบุษบกยอดมณฑป
ชั้นเชิงกลอน 5 ชั้น ใชสําหรับพระ
พิธีธรรม 4 สาํรบั นัง่สวดอภิธรรมสลบั
กันไปตลอดนับต้ังแตพระบรมศพ
ประดษิฐานบนพระจติกาธาน กระท่ัง 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จ
 จุดก่ึงกลางชั้นบนสุด มีบุษบก
องคประธานต้ังอยู เปนอาคารทรง
บุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 
7 ชั้น โดยภายในมีพระจิตกาธาน
เปนที่ประดิษฐานพระบรมโกศ ผนัง
โดยรอบเปดโลง ติดตั้งพระวิสูตร 
(มาน) และฉากบังเพลิง เขียนภาพ
พระนารายณอวตารตอนบน และภาพ
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ
ตอนลาง และทีย่อดบนสดุประดิษฐาน
นพปฎลมหาเศวตฉตัร (ฉตัรขาว 9 ชัน้)

6.
พระจติกาธาน คือเชงิตะกอน หรอืฐาน
ท่ีทําข้ึนสําหรับเผาศพ เปนคําท่ีใช
สาํหรบัพระเจาแผนดินและพระบรม-
วงศานุวงศ ประกอบดวย แทนฐาน
สาํหรบัเผาทรงสีเ่หล่ียม ภายในใสดิน
เสมอปากฐานสาํหรบัวางฟน ไมจนัทน 
พระจติกาธานมกัประดบัตกแตงดวย
กระดาษสีและเครื่องสด เชน ดอกไม 
ใบไม ใบตอง หยวกกลวย และผลไม
บางชนิด เปนตน สําหรับเปนเครื่อง
กันไฟ 

7.
ดร. พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก 
สํานักสถาปตยกรรม กรมศิลปากร 
ผู ดูแลการวางผังของพระเมรุมาศ 
รชักาลท่ี 9 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่อง
การวางผังพระเมรุมาศวา มีความ
เชื่อมโยงกับศาสนสถานโบราณ

รอบพระเมรุมาศประดับด้วยประติมากรรม
เชน่ เทพชมุนมุ และพ้ืนรอบฐานพระเมรุมาศ
มีสระอโนดาตทั้ง 4 ทิศ และเขามอจําลอง 
ประดับด้วยประติมากรรมต่างๆ เช่น สัตว์
หิมพานต์ สิงห์ ม้า ช้าง เป็นต้น 

กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดสร้างพระเมรุมาศ เริ่มดําเนินงาน
เตรียมการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2559 ด้วยความตั้งใจให้พระเมรุมาศ
งดงาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติรัชกาลที่ 9   
มากที่สุด 
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1.
ภายในพระเมรุมาศมีพระเมรุทอง 
ลักษณะของพระเมรุมาศท่ีปรากฏ
การสรางม ี2 รปูแบบคอื พระเมรมุาศ
ทรงปราสาท ที่สรางมาแตโบราณ 
มขีนาดใหญโตมโหฬาร พระเมรมุาศ
ทรงบุษบก ท่ีเริ่มใชในพระราชพิธี
พระบรมศพรชักาลท่ี 5 ท่ีมพีระราชดาํริ
วา การพระราชพิธีพระบรมศพอยาง
โบราณสิน้เปลอืงแรง พระราชทรพัย 
จงึใชพระเมรมุาศทรงบษุบกมาตลอด 
และยังถอืเปนแบบพระเมรมุาศเฉพาะ
พระมหากษัตริยเทานั้น 
 พระเมรุมาศรัชกาลท่ี 9 เปน
พระเมรุมาศทรงบุษบก 9 ยอด ตาม
โบราณราชประเพณี โดยนายกอเกียรติ 
ทองผดุ นายชางศลิปกรรมชาํนาญงาน 
สํานักสถาปตยกรรม กรมศิลปากร 
เปนผูออกแบบพระเมรมุาศทรงบษุบก
ยกสูง 50.49 เมตร (ตอมาไดขยาย
เปน 53 เมตร) มีชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น 
ผงัพ้ืนทีใ่ชงานเปนสีเ่หลีย่มจตัรุสั ขนาด
กวางดานละ 60 เมตร  

2. 
นายกอเกียรติ ทองผุด กลาววา ได
สเกตชภาพพระเมรุมาศยอดบุษบก
ไว 3 รูปแบบ คือ หนึ่ง พระเมรุมาศ
ทรงบุษบกยอดเดียว คลายกับของ
รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที ่8  สอง พระ
เมรมุาศทรงบษุบก 5 ยอด คลายกับ
พระเมรุมาศของรัชกาลท่ี 5 สาม 
พระเมรมุาศทรงบษุบก 9 ยอด ซึ่งไม
เคยมีในประวัติศาสตรมากอน และ
ตวัเขาเองชอบทรงบษุบก 9 ยอดมาก
ที่สุด เพราะสื่อถึงรัชกาลที่ 9
 

3.
สีของพระเมรุมาศจะมีทั้งสิ้น 5 สี คือ 
สทีอง คือ สปีระจาํวันพระราชสมภพ 
สีขาว คือ ธรรมแหงการปกครอง 
สีนํ้าเงิน คือ พระมหากษัตริย สีชมพู 
คือ การเสรมิความมงคล และสีเขียว 
คือ ทรงนําความอุดมสมบูรณมาสู
แผนดินไทย

4.
พระเมรุมาศตั้งอยูบนฐานชาลารูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 ชั้น มีบันไดทางขึ้น 

ทั้ง 4 ทิศ ทิศตะวันตกหันหนาเขา
พระท่ีน่ังทรงธรรม ทิศตะวันออก
ติดตั้งลิฟต   และทิศเหนือติดตั้ง
สะพานเกรนิสาํหรบัเชญิพระบรมโกศ
จากราชรถปนใหญขึน้บนพระเมรมุาศ 

5.
โครงสรางพระเมรมุาศ ประกอบดวย
สวนตางๆ ดังนี้
 ลานอุตราวัฏ หรือพ้ืนรอบฐาน
พระเมรุมาศ มีสระอโนดาตทั้ง 4 ทิศ 
และเขามอจาํลอง ภายในสระประดบั
ดวยประติมากรรมสัตวหิมพานต 
ไดแก ชาง โค สิงห  มา และสัตว
หิมพานตตระกูลตางๆ
 ฐานชาลาชั้นที่ 1 เปนชั้นลางสุด 
มีฐานสิงหเปนรั้วราชวัตร ฉัตรแสดง
อาณาเขตพระเมรุมาศ และมีเทวดา
นัง่คกุเขาถือบังแทรก สวนมมุท้ังสีข่อง
ฐานมปีระตมิากรรมทาวจตุโลกบาล
ประทับยืนหันหนาเขาสูบุษบกองค
ประธาน

สาํคญัท่ีอยูบรเิวณรอบมณฑลพิธีทอง
สนามหลวง โดยกําหนดทีป่ระดิษฐาน
ของบุษบกองคประธาน ที่ต้ังของ
พระจติกาธานสาํหรบัถวายพระเพลงิ
พระบรมศพ จากจุดตัดของเสนทิศ
เหนือ-ใต ซึง่ลากจากยอดพระศรรีตัน
เจดยี วัดพระศรรีตันศาสดาราม กับเสน
ทิศตะวันออก-ตะวันตก ที่ลากจาก
เขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุยุวราช-
รังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร หากมอง
พระเมรมุาศจากก่ึงกลางทางเขาดาน
ทศิเหนือ (หนัหนาเขาพระบรมราชวัง) 
จะมองเห็นยอดพระศรรีตันเจดยีของ
วัดพระแกวซอนอยูในบุษบกองค
ประธาน เปนความงามทางภูมสิถาปตย
ทีน่าประทบัใจย่ิง นับเปนความตัง้ใจ
ของกรมศลิปากร หนวยงานรบัผดิชอบ
การจัดสรางเพ่ือใหพระเมรุมาศมี
ความงดงาม ยิ่งใหญ สมพระเกียรติ
ของรัชกาลที่ 9

 ฐานชาลาชั้นที่ 2 มีหอเปลื้อง
ทรงบุษบกรูปแบบเดียวกันตั้งอยูที่
มุมท้ังสี่ ใชสําหรับจัดเก็บพระโกศ
ทองใหญและพระโกศไมจันทน 
รวมถึงอปุกรณสาํหรบังานพระราชพิธี 
 ฐานชาลาชั้นท่ี 3 ฐานบุษบก
ประธานประดับประติมากรรมเทพ
ชุมนุมจํานวน 132 องคโดยรอบ 
รองรับด วยฐานสิงห   ซึ่งประดับ
ประติมากรรมครุฑยุดนาคโดยรอบ
อีกชั้นหนึ่ง มุมทั้งสี่ของฐานชั้นที่ 3 นี้ 
เปนที่ตั้งของทรงบุษบกยอดมณฑป
ชั้นเชิงกลอน 5 ชั้น ใชสําหรับพระ
พิธีธรรม 4 สาํรบั น่ังสวดอภธิรรมสลบั
กันไปตลอดนับตั้งแตพระบรมศพ
ประดษิฐานบนพระจติกาธาน กระท่ัง 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จ
 จุดก่ึงกลางชั้นบนสุด มีบุษบก
องคประธานต้ังอยู เปนอาคารทรง
บุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 
7 ชั้น โดยภายในมีพระจิตกาธาน
เปนที่ประดิษฐานพระบรมโกศ ผนัง
โดยรอบเปดโลง ติดตั้งพระวิสูตร 
(มาน) และฉากบังเพลิง เขียนภาพ
พระนารายณอวตารตอนบน และภาพ
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ
ตอนลาง และท่ียอดบนสดุประดษิฐาน
นพปฎลมหาเศวตฉตัร (ฉตัรขาว 9 ชัน้)

6.
พระจติกาธาน คอืเชงิตะกอน หรอืฐาน
ที่ทําข้ึนสําหรับเผาศพ เปนคําที่ใช
สาํหรบัพระเจาแผนดนิและพระบรม-
วงศานุวงศ ประกอบดวย แทนฐาน
สาํหรบัเผาทรงสีเ่หล่ียม ภายในใสดนิ
เสมอปากฐานสาํหรบัวางฟน ไมจนัทน 
พระจติกาธานมกัประดบัตกแตงดวย
กระดาษสีและเครื่องสด เชน ดอกไม 
ใบไม ใบตอง หยวกกลวย และผลไม
บางชนิด เปนตน สําหรับเปนเครื่อง
กันไฟ 

7.
ดร. พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก 
สํานักสถาปตยกรรม กรมศิลปากร 
ผู ดูแลการวางผังของพระเมรุมาศ 
รชักาลที ่9 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่อง
การวางผังพระเมรุมาศวา มีความ
เ ช่ือมโยงกับศาสนสถานโบราณ

รอบพระเมรุมาศประดับด้วยประติมากรรม
เช่น เทพชุมนมุ และพ้ืนรอบฐานพระเมรุมาศ
มีสระอโนดาตทั้ง 4 ทิศ และเขามอจําลอง 
ประดับด้วยประติมากรรมต่างๆ เช่น สัตว์
หิมพานต์ สิงห์ ม้า ช้าง เป็นต้น 

กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดสร้างพระเมรุมาศ เริ่มดําเนินงาน
เตรียมการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2559 ด้วยความตั้งใจให้พระเมรุมาศ
งดงาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติรัชกาลที่ 9   
มากที่สุด 
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‘ริ้วขบวน’ ตำมโบราณราชประเพณี หมำยถึง ขบวนพระราชอิสริยยศ
ในกำรอัญเชิญพระบรมศพจำกพระมหำปรำสำทไปสู่พระเมรุมาศ 

หรอือญัเชญิพระบรมอฐัจิำกพระเมรุมาศมาสู่พระบรมมหำรำชวงั หรอืพระบรมราชสรีรางคำร
ไปบรรจหุรอืลอยพระองัคำร เป็นกำรถวำยพระเกยีรตยิศสงูสดุตำมคตคิวำมเชือ่ของไทย 

ที่ยกย่องพระมหำกษัตริย์เป็นสมมติเทพ หมำยถึงเป็นเทวดำจุติมายังโลกมนุษย์ 
เมื่อสวรรคตจึงหมำยถึงกำรเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์

พระมหาพิชัยราชรถอัญเชิญพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
29 มีนาคม พ.ศ. 2493 ภาพ ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภ.003 หวญ. 30/6/55 
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‘ริ้วขบวน’ ตำมโบราณราชประเพณี หมำยถึง ขบวนพระราชอิสริยยศ
ในกำรอัญเชิญพระบรมศพจำกพระมหำปรำสำทไปสู่พระเมรุมาศ 

หรอือญัเชญิพระบรมอฐัจิำกพระเมรุมาศมาสู่พระบรมมหำรำชวงั หรอืพระบรมราชสรีรางคำร
ไปบรรจหุรอืลอยพระองัคำร เป็นกำรถวำยพระเกยีรตยิศสงูสดุตำมคตคิวำมเชือ่ของไทย 

ที่ยกย่องพระมหำกษัตริย์เป็นสมมติเทพ หมำยถึงเป็นเทวดำจุติมายังโลกมนุษย์ 
เมื่อสวรรคตจึงหมำยถึงกำรเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์

พระมหาพิชัยราชรถอัญเชิญพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
29 มีนาคม พ.ศ. 2493 ภาพ ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภ.003 หวญ. 30/6/55 
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1. 
ริว้ขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลงิ
พระบรมศพรัชกาลท่ี 9 มีดวยกัน
ทัง้หมด 6 ริว้ขบวน ประกอบดวยการ
อัญเชิญพระบรมศพ, พระบรมอัฐิ, 
พระบรมราชสรีรางคาร

2.
ในริ้วขบวนจะมี เครื่องประกอบ
พระอิสริยยศมากมาย มีฉัตรซึ่งเปน
เครือ่งสงู หน่ึงในองคประกอบสาํคญั 
เชน พระมหาเศวตฉตัร 9 ชัน้ นอกจาก
นั้นแลวก็ยังมี เครื่องสูงประกอบ
พระราชอิสริยยศอื่นๆ อีกดวย เชน 
บังพระสูริย บังแทรก จามร เชิญไป
ในขบวนเพ่ือกันแสงแดด รวมถึง
พุ มดอกไม  เงิน พุ มดอกไม ทอง 
เปนริว้แถวสองขางขบวน สมมติเปน
พุมดอกไมจากสวรรค

3.
ความหมายของฉตัรเปนคตคิวามเชือ่
ท่ีสืบทอดมาแตโบราณ ท้ังจากจีน
และอินเดีย โดยเชื่อวาพัฒนามา
จากรม ซึ่งบุคคลระดับหัวหนาจะมี
คนกางให รมจงึกลายเปนสญัลกัษณ
ของผูมีอํานาจมาแตโบราณ

4.
อินเดียโบราณมีความเชื่อเก่ียวกับ
พระมหากษัตริยผูย่ิงใหญมีชัยท้ัง 8 
หรือ 10 ทิศ ทั้งสวรรคและบาดาล 
ความย่ิงใหญดังกลาวจึงถูกสะทอน
ผานจาํนวนรมศัตรทูียึ่ดไดในสงคราม 
โดยคตคิวามเชือ่น้ีแผขยายมาสูไทย 
จงึนาํรมของเมอืงขึน้ทัง้ 8 ทศิ มาซอน
เปนชัน้ และเพ่ิมทิศของตนเองอีก 1 ทิศ 
รวมเปน 9 ทิศ เปนเศวตฉัตร 9 ชั้น 
สําหรับพระมหากษัตริย จัดวาเปน
เครื่องสูงท่ีมีความสําคัญสูงท่ีสุด
 เรยีกวา ‘พระนพปฎลมหาเศวตฉตัร’

5.
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร มีชื่อยอ
วาพระมหาเศวตฉตัร เปนฉตัรผาขาว 
9 ชั้น ใชแขวนหรือปกในสถานที่
และโอกาสตางๆ เชน ใชปกเหนือ
ราชบัลลังกในทองพระโรง, ใชแขวน
เหนือพระบรมโกศทรงพระบรมศพ, 
ใชปกบนพระยานมาศสามลําคาน
ในการเชิญพระบรมศพ เปนตน

6.
พระเสลี่ยงกลีบบัว เปนพระราชยาน
สําหรับสมเด็จพระสังฆราชหรือ
พระราชาคณะนั่งอานพระอภิธรรม 
นําพระโกศพระบรมศพ 

7.
ริว้ขบวนท่ี 1 วันท่ี 26 ตลุาคม พ.ศ. 
2560 เชิญพระโกศทองใหญโดย
พระยานมาศสามลําคาน มาจาก
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ผานทาง
ประตูเทวาภิรมย แลวใชเสนทาง
ถนนมหาราช เลี้ยวเขาถนนทายวัง 
มุงหนาถนนสนามไชย จากนั้นเชิญ
พระโกศทองใหญขึ้นประดิษฐานใน
บุษบกพระมหาพิชัยราชรถ บริเวณ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช-
วรมหาวิหาร รวมระยะทาง 817 เมตร 
ใชเวลาราว 30 นาที

8.
เกรนิบนัไดนาค คอือปุกรณท่ีใชเชิญ
พระโกศพระบรมศพขึ้นหรือลงจาก
ราชรถและพระเมรุมาศ แทนการใช

นั่งรานไมตอยกสูงแบบสมัยโบราณ 
ท่ีใชกําลงัคนยกขึน้ลง โดยทําเปนราง
เลื่อนขึ้นลงดวยกวานหมุนลักษณะ
เหมือนลิฟตในปจจุบัน ราวสองขาง
ตกแตงเปนรปูพญานาคเปนท่ีมาของ
ชื่อเรียกเกรินบันไดนาค

9.
ริ้วขบวนที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เชิญพระโกศทองใหญขึ้น
ประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัย-
ราชรถโดยเกรินบันไดนาค จากหนา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช-
วรมหาวิหาร ยาตราขบวนจากถนน
สนามไชยเขาสู ถนนราชดําเนินใน 
จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
แหเชิญพระโกศทองใหญเขาสูทอง
สนามหลวง รวมระยะทาง 890 เมตร 
ใชเวลาราว 2 ชั่วโมง

10.
ริ้วขบวนที่ 4 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้น
ประดษิฐานบษุบกพระท่ีน่ังราเชนทร-
ยาน เชิญพระบรมราชสรีรางคารขึ้น
ประดิษฐานในพระท่ีนั่งราเชนทร-
ยานน อย จากน้ันเคลื่อนขบวน 
พระที่นั่งราเชนทรยานนอยมุงหนาสู
วัดพระศรรีตันศาสดาราม เชญิพระผอบ
พระบรมราชสรีรางคารพั ก ไ ว  ที่
พระศรรีตันเจดยี สวนขบวนพระโกศ
พระบรมอฐัโิดยพระท่ีนัง่ราเชนทรยาน 
เคลื่อนเขาสูประตูพิมานไชยศร ี เชญิ
พระโกศพระบรมอัฐิเขาสู บริเวณ
พระท่ีน่ังดสุติมหาปราสาทประดษิฐาน
ที่บุษบกแวนฟาทอง รวมระยะทาง 
1,074 เมตร ใชเวลาราว 30 นาที

11.
ริ้วขบวนที่ 5 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดย
พระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่ง
ดสุติมหาปราสาท ขึน้ประดิษฐาน ณ 
พระวมิาน บนพระทีน่ั่งจกัรีมหาปราสาท 
รวมระยะทาง 63 เมตร ใชเวลาราว 
10 นาที

12.
ริ้วขบวนที่ 6 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 ขบวนกองทหารมาเชญิพระบรม-
ราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย 
วัดพระศรรีตันศาสดาราม โดยรถยนต
พระท่ีน่ังออกจากพระบรมมหาราชวัง 
ทางดานประตูวิเศษไชยศรีไปยังวัด
ราชบพิธสถิตมหาสมีารามราชวรวิหาร 
จากนั้นขบวนกองทหารม าเชิญ
พระบรมราชสรีรางคารจากวัดราช-
บพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปบรรจุ ณ วัด
บวรนิเวศราชวรวิหาร

แต่ละริ้วขบวนของพระบรมราชอิสริยยศ
จะมีคนหามและคนฉุดชักเป็นจํานวนมาก 
ซึ่งการเคลื่อนขบวนได้รับการซักซ้อมให้
งดงามประหนึ่งราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆ
เสด็จสู่สวรรค์ 

การเตรียมความพร้อมสําหรับพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 
เป็นไปโดยละเอียดทุกขั้นตอน การซ้อม
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศกระทํา
เสมือนจริง ณ พ้ืนที่และตามเวลาหมาย
กําหนดการจริง

เจ้าพนักงานในริ้วขบวนมีหลายฝ่ายและ
แต่งกายต่างกันถึง 16 แบบ ล้วนแล้วแต่
เปน็เครือ่งแตง่กายตามโบราณราชประเพณี 
นับเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่น่าสนใจใน
ริว้ขบวน
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1. 
ริว้ขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลงิ
พระบรมศพรัชกาลท่ี 9 มีดวยกัน
ทัง้หมด 6 ริว้ขบวน ประกอบดวยการ
อัญเชิญพระบรมศพ, พระบรมอัฐิ, 
พระบรมราชสรีรางคาร

2.
ในริ้วขบวนจะมี เครื่องประกอบ
พระอิสริยยศมากมาย มีฉัตรซึ่งเปน
เครือ่งสงู หน่ึงในองคประกอบสาํคญั 
เชน พระมหาเศวตฉตัร 9 ชัน้ นอกจาก
นั้นแลวก็ยังมี เครื่องสูงประกอบ
พระราชอิสริยยศอื่นๆ อีกดวย เชน 
บังพระสูริย บังแทรก จามร เชิญไป
ในขบวนเพ่ือกันแสงแดด รวมถึง
พุ มดอกไม  เงิน พุ มดอกไม ทอง 
เปนริว้แถวสองขางขบวน สมมติเปน
พุมดอกไมจากสวรรค

3.
ความหมายของฉตัรเปนคตคิวามเชือ่
ที่สืบทอดมาแตโบราณ ท้ังจากจีน
และอินเดีย โดยเชื่อวาพัฒนามา
จากรม ซึ่งบุคคลระดับหัวหนาจะมี
คนกางให รมจงึกลายเปนสญัลกัษณ
ของผูมีอํานาจมาแตโบราณ

4.
อินเดียโบราณมีความเชื่อเก่ียวกับ
พระมหากษัตริยผูย่ิงใหญมีชัยท้ัง 8 
หรือ 10 ทิศ ทั้งสวรรคและบาดาล 
ความย่ิงใหญดังกลาวจึงถูกสะทอน
ผานจาํนวนรมศัตรท่ีูยึดไดในสงคราม 
โดยคตคิวามเชือ่น้ีแผขยายมาสูไทย 
จงึนํารมของเมอืงขึน้ทัง้ 8 ทิศ มาซอน
เปนชัน้ และเพ่ิมทิศของตนเองอีก 1 ทิศ 
รวมเปน 9 ทิศ เปนเศวตฉัตร 9 ชั้น 
สําหรับพระมหากษัตริย จัดวาเปน
เครื่องสูงท่ีมีความสําคัญสูงท่ีสุด
 เรยีกวา ‘พระนพปฎลมหาเศวตฉตัร’

5.
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร มีชื่อยอ
วาพระมหาเศวตฉตัร เปนฉตัรผาขาว 
9 ชั้น ใชแขวนหรือปกในสถานที่
และโอกาสตางๆ เชน ใชปกเหนือ
ราชบัลลังกในทองพระโรง, ใชแขวน
เหนือพระบรมโกศทรงพระบรมศพ, 
ใชปกบนพระยานมาศสามลําคาน
ในการเชิญพระบรมศพ เปนตน

6.
พระเสลี่ยงกลีบบัว เปนพระราชยาน
สําหรับสมเด็จพระสังฆราชหรือ
พระราชาคณะน่ังอานพระอภิธรรม 
นําพระโกศพระบรมศพ 

7.
ริว้ขบวนท่ี 1 วันท่ี 26 ตลุาคม พ.ศ. 
2560 เชิญพระโกศทองใหญโดย
พระยานมาศสามลําคาน มาจาก
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ผานทาง
ประตูเทวาภิรมย แลวใชเสนทาง
ถนนมหาราช เลี้ยวเขาถนนทายวัง 
มุงหนาถนนสนามไชย จากนั้นเชิญ
พระโกศทองใหญขึ้นประดิษฐานใน
บุษบกพระมหาพิชัยราชรถ บริเวณ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช-
วรมหาวิหาร รวมระยะทาง 817 เมตร 
ใชเวลาราว 30 นาที

8.
เกรนิบนัไดนาค คอือปุกรณท่ีใชเชิญ
พระโกศพระบรมศพขึ้นหรือลงจาก
ราชรถและพระเมรุมาศ แทนการใช

นั่งรานไมตอยกสูงแบบสมัยโบราณ 
ท่ีใชกําลงัคนยกขึน้ลง โดยทําเปนราง
เลื่อนขึ้นลงดวยกวานหมุนลักษณะ
เหมือนลิฟตในปจจุบัน ราวสองขาง
ตกแตงเปนรปูพญานาคเปนท่ีมาของ
ชื่อเรียกเกรินบันไดนาค

9.
ริ้วขบวนที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เชิญพระโกศทองใหญขึ้น
ประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัย-
ราชรถโดยเกรินบันไดนาค จากหนา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช-
วรมหาวิหาร ยาตราขบวนจากถนน
สนามไชยเขาสู ถนนราชดําเนินใน 
จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
แหเชิญพระโกศทองใหญเขาสูทอง
สนามหลวง รวมระยะทาง 890 เมตร 
ใชเวลาราว 2 ชั่วโมง

10.
ริ้วขบวนที่ 4 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้น
ประดษิฐานบษุบกพระทีน่ัง่ราเชนทร-
ยาน เชิญพระบรมราชสรีรางคารขึ้น
ประดิษฐานในพระท่ีนั่งราเชนทร-
ยานน อย จากนั้นเคลื่อนขบวน 
พระที่นั่งราเชนทรยานนอยมุงหนาสู
วัดพระศรรีตันศาสดาราม เชญิพระผอบ
พระบรมราชสรีรางคารพั ก ไ ว  ที่
พระศรรีตันเจดยี สวนขบวนพระโกศ
พระบรมอฐัโิดยพระท่ีนัง่ราเชนทรยาน 
เคลื่อนเขาสูประตูพิมานไชยศร ี เชญิ
พระโกศพระบรมอัฐิเขาสู บริเวณ
พระท่ีน่ังดสุติมหาปราสาทประดษิฐาน
ที่บุษบกแวนฟาทอง รวมระยะทาง 
1,074 เมตร ใชเวลาราว 30 นาที

11.
ริ้วขบวนที่ 5 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดย
พระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่ง
ดสุติมหาปราสาท ข้ึนประดษิฐาน ณ 
พระวมิาน บนพระทีน่ั่งจกัรีมหาปราสาท 
รวมระยะทาง 63 เมตร ใชเวลาราว 
10 นาที

12.
ริ้วขบวนที่ 6 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 ขบวนกองทหารมาเชญิพระบรม-
ราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย 
วัดพระศรรีตันศาสดาราม โดยรถยนต
พระทีน่ั่งออกจากพระบรมมหาราชวัง 
ทางดานประตูวิเศษไชยศรีไปยังวัด
ราชบพิธสถิตมหาสมีารามราชวรวิหาร 
จากน้ันขบวนกองทหารม าเชิญ
พระบรมราชสรีรางคารจากวัดราช-
บพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปบรรจุ ณ วัด
บวรนิเวศราชวรวิหาร

แต่ละริ้วขบวนของพระบรมราชอิสริยยศ
จะมีคนหามและคนฉุดชักเป็นจํานวนมาก 
ซึ่งการเคลื่อนขบวนได้รับการซักซ้อมให้
งดงามประหนึ่งราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆ
เสด็จสู่สวรรค์ 

การเตรียมความพร้อมสําหรับพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 
เป็นไปโดยละเอียดทุกขั้นตอน การซ้อม
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศกระทํา
เสมือนจริง ณ พ้ืนที่และตามเวลาหมาย
กําหนดการจริง

เจ้าพนักงานในริ้วขบวนมีหลายฝ่ายและ
แต่งกายต่างกันถึง 16 แบบ ล้วนแล้วแต่
เปน็เครือ่งแตง่กายตามโบราณราชประเพณี 
นับเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่น่าสนใจใน
ริว้ขบวน
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กำรถวำยพระเพลงิพระบรมศพแต่คร้ังโบราณ
จดัเป็นงำนใหญ่ มมีหรสพสมโภชงำนออกพระเมรพุระบรมอฐัิ

เป็นแบบแผนสบืทอดกนัมาตัง้แต่ครัง้กรงุศรอียธุยำเป็นราชธำนี
ถอืว่ำเป็นงำนออกทุกข์ ทัง้ยงัถอืเสมอืนเป็นกำรแสดง

พระกฤดำธกิำรของพระมหำกษตัรย์ิ 

มหรสพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟา้กัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภาพ วารสารโดยส�านักงาน กปร. ฉบับที่ 3/2551 
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ถอืว่ำเป็นงำนออกทุกข์ ทัง้ยงัถอืเสมอืนเป็นกำรแสดง
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กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภาพ วารสารโดยส�านักงาน กปร. ฉบับที่ 3/2551 

8-25 FEATURE PATT.indd   20 10/17/2560 BE   6:39 PM

21 

8-25 FEATURE PATT.indd   21 10/17/2560 BE   6:39 PM



22 THESTANDARD.CO

8-25 FEATURE PATT.indd   22 10/17/2560 BE   6:39 PM

23 

1.
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรมีการจัด
มหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
ตามแบบแผนประเพณีเปนครั้งแรก
ในรัชกาลที่1 ในงานออกพระเมรุ
พระบรมอัฐิ สมเด็จพระปฐมบรม-
มหาชนก พ.ศ. 2339 

2.
งานแสดงมหรสพสมโภชในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพถือ
เปนสัญลักษณของงานออกทุกข 
หรือการออกพระเมรุ โดยในอดีต
ประกอบไปดวยการแสดงนาฏศิลป
ชั้นสูงในราชสํานัก และการแสดง
มหรสพจากตางชาติอยางเชน งิ้ว
และรําญวน เขามาผสมผสาน

3.
ละครหุ นหลวงจะแสดงในเรื่อง
รามเกียรต์ิ ตอน หนมุานเขาหองนาง
วานรนิทร เมือ่ พ.ศ. 2559 กรมศิลปากร
มโีครงการรือ้ฟนจดัทาํหุนหลวง 3 ตัว 
คือ ตัวหนมุาน ตัวมานพ และตัวนาง 
จงึไดเลอืกมาจดัเปนชดุการแสดงใน
พระราชพิธีครั้งนี้ และถือเปนโอกาส
รื้อฟนหุนหลวงอีกครั้ง ความพิเศษ
ของหุนหลวงคอื เครือ่งแตงกาย และ
ความสามารถของผูเชิดที่ใชสายใย
ในการชักจํานวนมาก
 

4.
การแสดงหุนกระบอก จะแสดงเรื่อง
พระอภัยมณี ตอน สดุสาครจบัมานลิ
มังกร โดยจัดอยูในเวทีที่ 2 ทางดาน
ทศิเหนือ ทองสนามหลวง ซึง่หุนหลวง
ใชเวลา 20 นาที หุนกระบอก ใชเวลา 
40 นาที 

5.
การแสดงอื่นๆ ในเวทีที่ 2 อีก คือการ
แสดงละครเรื่อง พระมหาชนก รํากิ่ง
ไมเงินทอง ละครใน เรื่อง อิเหนา 
ตอน บุษบาชมศาล-อิเหนาตัด
ดอกไม-ฉายกรชิ ทาวดาหาบวงสรวง 
และละครเรื่อง มโนหรา

6.
การแสดงหุนหลวง เปนมหรสพหลวง 
ที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยา กอนจะสูญ
ไปเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจาก
ติดขัดเรื่ององคประกอบตางๆ ของ
ตัวหุน จาํเปนตองใชผูมคีวามสามารถ
สูงในการเชิด จึงมีหุนเล็กและหุ น
กระบอกขึ้นมาแทน

7.
สมัยรัตนโกสินทร การแสดงมหรสพ
สมโภชถูกยกเลกิไปในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพ รชักาลท่ี 5 
ดวยพระองคทรงมีพระราชกระแส
รับสั่งใหลดทอนความใหญโตใน
พระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ
ของพระองคออก ซึง่นัน่หมายรวมถงึ
การลดทอนงานมหรสพออกไปดวย

8.
พ.ศ. 2539 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหมกีารรือ้ฟนการประโคม
ดนตรีและการมหรสพอีกครั้งในการ

พระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ 
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 
และถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบมา

9.
สาํหรบังานพระราชพิธีถวายพระเพลงิ
พระบรมศพรชักาลท่ี 9 ไดจดัใหมกีาร
แสดงมหรสพสมโภชท้ังหมด 3 เวที 
ตัง้อยูบรเิวณทศิเหนอืของสนามหลวง

10.
การแสดงมหรสพสมโภชท้ังหมดใช
นักแสดงกวา 3,000 คน เริ่มแสดง
ทกุเวทีพรอมกันตัง้แตเวลา 18.00 น. 
ในวันท่ี 26 ตุลาคม จนถึงเวลา 
06.00 น. ของเชาวันท่ี 27 ตุลาคม 
(การแสดงของทุกเวทีจะหยุดการ
แสดงเมือ่มพีระราชพิธีในพระเมรมุาศ)

11.
นอกจากเวทีดานทิศเหนือแลว ยังมี
การแสดงหนาพระที่ น่ังทรงธรรม 
หรือพระเมรุมาศ หรือท่ีเรียกกันวา 
โขนหนาไฟ เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด
พระรามขามสมทุร-ยกรบ และการแสดง
ชดุราํลกึในพระมหากรณุาธิคณุ ทีจ่ะ
จัดแสดงไปพรอมกัน

12.
ผู แสดงโขนเร่ือง รามเกียรต์ิ ชุด
พระรามขามสมุทร-ยกรบ รําลึกเปน
นาฏศลิปนจากสาํนักการสงัคตี นักเรยีน 
นกัศึกษาวิทยาลยันาฏศลิปทัว่ประเทศ 
12 แหง และสถาบนับณัฑิตพัฒนศลิป 
รวมกวา 89 คน ผูพากย ผูบรรเลง 
ขบัรอง และสวนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกวา 
360 คน พรอมประพันธบทขึ้นใหม 
เพ่ือเทิดพระเกียรติ และรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคณุอยางหาทีส่ดุมไิด

13.
สําหรับการแสดงทั้ง 3 เวที ที่เปดให
ประชาชนเขาชม ประกอบดวย
 เวทีที่ 1 หนังใหญ โขน
 เวทีที่ 2 พระมหาชนก หุนหลวง
หุนกระบอก ราํก่ิงไมเงนิทอง ละครใน 
เรือ่ง อเิหนา ละคร เรือ่ง มโนหรา  
 เวททีี ่3 ดนตรีสากล บลัเลต เร่ือง
มโนหรา 

พุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
• 17.30 น. พระราชพิธีพระราชกุศล
ออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิต-
มหาปราสาท

พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
• 07.00 น. พระราชพิธีเชญิพระบรมศพ

รัชกาลท่ี 9  ออกพระเมรุมาศ ณ 
ทองสนามหลวง โดยริ้วขบวนที่ 1 
ริ้วขบวนที่ 2 และริ้วขบวนที่ 3
• 17.30 น. พระราชพิธีถวายพระเพลงิ
พระบรมศพรัชกาลที่ 9
• 22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลงิ
พระบรมศพรัชกาลที่ 9 จริง

ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
• 08.00 น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอฐัิ 
และเชิญพระบรมอัฐิสู พระบรม-
มหาราชวัง โดยริ้วขบวนที่ 4

เสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560
• 17.30 น. พระราชพิธีบําเพ็ญ

พระราชกศุลพระบรมอฐั ิณ พระทีน่ั่ง-
ดุสิตมหาปราสาท

อาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560
• 10.30 น. พระราชพิธีบําเพ็ญ
พระราชกุศลและเชิญพระบรมอัฐิ
ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานบน

พระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท โดย
ริ้วขบวนที่ 5
• 17.30 น. พระราชพิธีเชญิพระบรม-
ราชสรรีางคารไปบรรจ ุณ วัดราชบพิธฯ 
และวดับวรนเิวศฯ โดยริ้วขบวนที่ 6

• ก�ำหนดกำรพระราชพิธี •

ทีมงานซ้อมการแสดงโขนเมื่อวันที่ 29 
กนัยายน โขนเรือ่ง รามเกยีรติ์ ชดุพระราม
ขา้มสมทุร-ยกรบ มกีาํหนดแสดงในเวททีี ่1

นกัแสดงซอ้มบลัเลตเ์รือ่ง มโนหร์า หนึง่ใน
มหรสพสมโภชบนเวทีที่ 3

การซ้อมละครหุ่น โดยหุ่นหลวงและหุ่น
กระบอก ถอืเปน็การแสดงสําคญัในเวททีี ่2

*หาขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการแสดงทั้ง 3 เวที
ไดทาง www.thestandard.co
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1.
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรมีการจัด
มหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
ตามแบบแผนประเพณีเปนครั้งแรก
ในรัชกาลที่1 ในงานออกพระเมรุ
พระบรมอัฐิ สมเด็จพระปฐมบรม-
มหาชนก พ.ศ. 2339 

2.
งานแสดงมหรสพสมโภชในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพถือ
เปนสัญลักษณของงานออกทุกข 
หรือการออกพระเมรุ โดยในอดีต
ประกอบไปดวยการแสดงนาฏศิลป
ชั้นสูงในราชสํานัก และการแสดง
มหรสพจากตางชาติอยางเชน งิ้ว
และรําญวน เขามาผสมผสาน

3.
ละครหุ นหลวงจะแสดงในเรื่อง
รามเกียรติ ์ตอน หนมุานเขาหองนาง
วานรนิทร เมือ่ พ.ศ. 2559 กรมศิลปากร
มโีครงการรือ้ฟนจดัทาํหุนหลวง 3 ตวั 
คือ ตวัหนมุาน ตวัมานพ และตวันาง 
จงึไดเลอืกมาจดัเปนชดุการแสดงใน
พระราชพิธีครั้งนี้ และถือเปนโอกาส
รื้อฟนหุนหลวงอีกครั้ง ความพิเศษ
ของหุนหลวงคอื เครือ่งแตงกาย และ
ความสามารถของผูเชิดท่ีใชสายใย
ในการชักจํานวนมาก
 

4.
การแสดงหุนกระบอก จะแสดงเรื่อง
พระอภยัมณี ตอน สดุสาครจบัมานลิ
มังกร โดยจัดอยูในเวทีที่ 2 ทางดาน
ทศิเหนือ ทองสนามหลวง ซึง่หุนหลวง
ใชเวลา 20 นาที หุนกระบอก ใชเวลา 
40 นาที 

5.
การแสดงอื่นๆ ในเวทีที่ 2 อีก คือการ
แสดงละครเรื่อง พระมหาชนก รํากิ่ง
ไมเงินทอง ละครใน เรื่อง อิเหนา 
ตอน บุษบาชมศาล-อิ เหนาตัด
ดอกไม-ฉายกรชิ ทาวดาหาบวงสรวง 
และละครเรื่อง มโนหรา

6.
การแสดงหุนหลวง เปนมหรสพหลวง 
ที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยา กอนจะสูญ
ไปเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจาก
ติดขัดเรื่ององคประกอบตางๆ ของ
ตวัหุน จาํเปนตองใชผูมคีวามสามารถ
สูงในการเชิด จึงมีหุนเล็กและหุ น
กระบอกขึ้นมาแทน

7.
สมัยรัตนโกสินทร การแสดงมหรสพ
สมโภชถูกยกเลกิไปในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพ รชักาลท่ี 5 
ดวยพระองคทรงมีพระราชกระแส
รับสั่งใหลดทอนความใหญโตใน
พระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ
ของพระองคออก ซึง่นัน่หมายรวมถงึ
การลดทอนงานมหรสพออกไปดวย

8.
พ.ศ. 2539 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหมกีารรือ้ฟนการประโคม
ดนตรีและการมหรสพอีกครั้งในการ

พระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ 
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 
และถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบมา

9.
สาํหรบังานพระราชพิธีถวายพระเพลงิ
พระบรมศพรชักาลท่ี 9 ไดจดัใหมกีาร
แสดงมหรสพสมโภชท้ังหมด 3 เวที 
ตัง้อยูบรเิวณทศิเหนอืของสนามหลวง

10.
การแสดงมหรสพสมโภชท้ังหมดใช
นักแสดงกวา 3,000 คน เริ่มแสดง
ทกุเวทีพรอมกันตัง้แตเวลา 18.00 น. 
ในวันท่ี 26 ตุลาคม จนถึงเวลา 
06.00 น. ของเชาวันท่ี 27 ตุลาคม 
(การแสดงของทุกเวทีจะหยุดการ
แสดงเมือ่มพีระราชพิธีในพระเมรมุาศ)

11.
นอกจากเวทีดานทิศเหนือแลว ยังมี
การแสดงหนาพระท่ีน่ังทรงธรรม 
หรือพระเมรุมาศ หรือท่ีเรียกกันวา 
โขนหนาไฟ เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด
พระรามขามสมทุร-ยกรบ และการแสดง
ชดุราํลกึในพระมหากรณุาธิคณุ ทีจ่ะ
จัดแสดงไปพรอมกัน

12.
ผู แสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด
พระรามขามสมุทร-ยกรบ รําลึกเปน
นาฏศลิปนจากสาํนักการสงัคีต นักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลยันาฏศลิปทัว่ประเทศ 
12 แหง และสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป 
รวมกวา 89 คน ผูพากย ผูบรรเลง 
ขบัรอง และสวนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกวา 
360 คน พรอมประพันธบทขึ้นใหม 
เพ่ือเทิดพระเกียรติ และรําลึกใน
พระมหากรณุาธิคณุอยางหาท่ีสดุมไิด

13.
สําหรับการแสดงทั้ง 3 เวที ที่เปดให
ประชาชนเขาชม ประกอบดวย
 เวทีที่ 1 หนังใหญ โขน
 เวทีที่ 2 พระมหาชนก หุนหลวง
หุนกระบอก ราํก่ิงไมเงนิทอง ละครใน 
เรือ่ง อเิหนา ละคร เรือ่ง มโนหรา  
 เวทีท่ี 3 ดนตรสีากล บลัเลต เรือ่ง
มโนหรา 

พุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
• 17.30 น. พระราชพิธีพระราชกุศล
ออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิต-
มหาปราสาท

พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
• 07.00 น. พระราชพิธีเชญิพระบรมศพ

รัชกาลท่ี 9  ออกพระเมรุมาศ ณ 
ทองสนามหลวง โดยริ้วขบวนที่ 1 
ริ้วขบวนที่ 2 และริ้วขบวนที่ 3
• 17.30 น. พระราชพิธีถวายพระเพลงิ
พระบรมศพรัชกาลที่ 9
• 22.00 น. พระราชพธีิถวายพระเพลงิ
พระบรมศพรัชกาลที่ 9 จริง

ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
• 08.00 น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอฐัิ 
และเชิญพระบรมอัฐิสู พระบรม-
มหาราชวัง โดยริ้วขบวนที่ 4

เสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560
• 17.30 น. พระราชพิธีบําเพ็ญ

พระราชกศุลพระบรมอฐั ิณ พระท่ีน่ัง-
ดุสิตมหาปราสาท

อาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560
• 10.30 น. พระราชพิธีบําเพ็ญ
พระราชกุศลและเชิญพระบรมอัฐิ
ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานบน

พระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท โดย
ริ้วขบวนที่ 5
• 17.30 น. พระราชพิธีเชญิพระบรม-
ราชสรรีางคารไปบรรจ ุณ วัดราชบพิธฯ 
และวดับวรนเิวศฯ โดยริ้วขบวนที่ 6

• ก�ำหนดกำรพระราชพิธี •

ทีมงานซ้อมการแสดงโขนเมื่อวันที่ 29 
กนัยายน โขนเรือ่ง รามเกยีรติ์ ชดุพระราม
ข้ามสมทุร-ยกรบ มกีาํหนดแสดงในเวททีี ่1

นกัแสดงซอ้มบัลเลตเ์รือ่ง มโนหร์า หนึง่ใน
มหรสพสมโภชบนเวทีที่ 3

การซ้อมละครหุ่น โดยหุ่นหลวงและหุ่น
กระบอก ถอืเปน็การแสดงสําคญัในเวททีี ่2

*หาขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องการแสดงท้ัง 3 เวที
ไดทาง www.thestandard.co
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13 กันยายน พ.ศ. 2560

การออกแบบสร้างพระเมรุมาศยึดหลักไตรภูมิตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
และความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือสมมติเทพตามคติเทวนิยม

การเตรียมงานสร้าง
พระเมรุมาศส่วนต่างๆ 

21 กันยายน พ.ศ. 2560

25 กันยายน พ.ศ. 2560
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ALL 
THE BEST 
FOR THE

GREATEST 
KING 

เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ, นิธินาฏ ปุโรทกานนท์ ภาพ สลัก แก้วเชื้อ

ธงทอง จนัทรางศุ

ALL THE BEST FORทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดรายการพิเศษผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโบราณราชประเพณี  
หรือพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ชื่อของศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ มักจะเป็นตัวเลือก 
อันดับต้นๆ ในฐานะผู้บรรยายที่มีน�้าเสียงชวนฟัง ใช้ภาษาทางการ และราชาศัพท์ได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ติดขัด 

 ในฐานะอาจารย์ด้านนิติศาสตร์ที่เกษียณอายุราชการ แต่มีตารางท�างานที่หนาแน่นไม่แพ้สมัยยังท�าหน้าที่สอน  
ธงทองพูดคุยกับ THE STANDARD อย่างเปิดเผย ถึงเรื่องความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์ ความอาลัยต่อ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการข้ามผ่านปีที่ยากที่สุดในชีวิต
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เวลานึกถึงอาจารย์ เราจะคิดถึงการพูดราชาศัพท์โดยไม่ติดขัด  
เป็นธรรมชาตทิีส่ดุ อยากใหอ้าจารยเ์ลา่ยอ้นวา่สัง่สมความรูใ้นเรือ่ง
โบราณราชประเพณีตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง
ต้ังแต่เด็กผมสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาไทย  
ก็อ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก เบื้องต้นคงเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือ  
เพราะเห็นว่าเป็นต้นทางความรู้ที่ดีที่สุดนะครับ แล้วก็โชคดีว่าเมื่อเติบโต
ข้ึน จังหวะชีวิตเข้าไปเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีเดียวกันน้ัน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงเป็นนิสิต
ใหม่ในคณะอักษรศาสตร์ด้วย เพราะฉะน้ันผมมีโอกาสได้ถวายตัวกับ
พระองค์ตอนผมอยู่สกัปี 4 น่ะครบั ก็อาศยัพระบารมปีกเกล้าปกกระหม่อม
ท�าให้มีโอกาสได้รู ้ได้เห็นอะไรท่ีเป็นประสบการณ์ตรงเพ่ิมขึ้นจากการ 
อ่านหนังสือ เช่น ในการฉลองพระนคร 200 ปี พระองค์ทรงเป็นประธาน
คณะกรรมการอ�านวยการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
และพระบรมมหาราชวงั เสดจ็พระราชด�าเนินตรวจการซ่อมบรูณปฏิสงัขรณ์
ทุกสัปดาห์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผมเป็นหนึ่งในคณะท่ีท�าหน้าที่
เป็นผู้จดรายงานในเวลาท่ีเสด็จฯ ทอดพระเนตร เพราะฉะน้ันท่ีเคยอ่าน
หนังสอืมาก็ได้เหน็กับตาตวัเองนะครบั ได้ความรูเ้พ่ิมพูนขึน้มากจากการน้ัน
 ที่ไปเป็นผู ้บรรยายงานพระเมรุ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี  
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เพราะเหตุว่าเป็นงานพระเมรุที่เกิดขึ้นใน 
ความทรงจ�าผมงานแรก ทัง้ๆ ท่ีก่อนหน้าน้ันชัว่ชวีติผมเคยมมีาแล้วครัง้หน่ึง 
แต่ผมเด็กเกินไป คืองานพระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พ.ศ. 2499 ผมขวบเดียว ไม่รู้เรื่องอะไร แต่งาน
สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ ผมอายุประมาณ 30 ปีแล้ว ณ ตอนน้ัน 
โทรทัศน์ก็เริ่มมีแล้ว มีระบบทีวีพูลเกิดข้ึนแล้ว แต่แรกทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้ผมเป็นผู้ประสานงานกับโทรทัศน์ท้ังหลายในการเตรียม 
ข้อมูล เพราะเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับทุกคน ผมเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลให้เขา  
ต้องค้นเก่ียวกับเรือ่งงานพระบรมศพ งานพระเมรเุก่าทัง้หลาย เพ่ือให้เขาใช้
ในการท�าหน้าที่สื่อ ค้นไปค้นมาเขาก็บอกว่าให้ผมไปบรรยายเองก็แล้วกัน 
แล้วก็ไม่ได้เป็นผมคนเดยีวนะ มผีูท้ีไ่ม่ได้เป็นคนของช่องทวีต่ีางๆ อกีคนหนึง่
คอื รองนายกรฐัมนตร ีวิษณุ เครอืงาม ตอนน้ันยังท�างานอยู่ในคณะนติศิาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผูท้ีพ่บกันอยู่บ่อยๆ การประสานงานก็สะดวกดี  
เป็นโอกาสที่ได้น�าเรื่องราวที่ตัวเองสั่งสมด้วยความสนใจไปใช้งาน
 อกีประเดน็หนึง่ทีผ่มอยากเรยีนเป็นข้อพิจารณาส่วนตวัก็คอื ความเป็นครู  
หรือการท่ีเรามีอาชีพสอนหนังสือ ที่ท�าให้เราคุ้นเคยกับการถ่ายทอดเรื่อง
ยากให้เป็นเรื่องง่ายต่อการท�าความเข้าใจ การเรียงล�าดับเรื่องก่อนหลัง  
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตมาช่วยกัน

อาจารยค์ดิวา่ความรูท้ีส่ัง่สมมาตลอด 30 กวา่ปี เกีย่วกบัพระราชพิธี 
ตา่งๆ ทีผ่า่นมา ไดถ้า่ยทอดให้คนทัว่ไปเขา้ใจเรือ่งโบราณราชประเพณ ี
สมความตั้งใจหรือยัง
ผมได้มีโอกาสท�างานมาต่อเนื่องตั้งแต่ยังเด็ก อย่างท่ีเล่าว่า เมื่องาน 
พระเมรมุาศสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ เป็นคราวแรก เมือ่ พ.ศ. 2527 
นั่นก็ 30 ปีมาแล้ว แล้วก็ท�าหน้าที่ในมุมต่างๆ หลายวาระด้วยกัน แต่ที่เป็น
ผู้บรรยายทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ม ี2 คราวเท่าน้ัน 
คืองานสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ และงานสมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี อีกครั้งหนึ่ง ส่วนงานเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับสมเด็จพระเจ้า- 
ภคินเีธอ เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสดุา สริโิสภาพณัณวด ีผมไม่ได้เป็นผูบ้รรยาย
นะครับ เพราะผมเป็นผู้ใหญ่ในราชการมากแล้ว ก็ไปช่วยเป็นกรรมการ

หลายชุด แล้วก็ไปน่ังอยู่ในงาน พอมาถึงงานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ผมเป็นคู่เคียงพระมหาพิชัยราชรถ แล้วก็เป็น
กรรมการอีกหลายชุด หนนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ 
ประชุมร่วมกับผู้เก่ียวข้องท้ังหลายในเรื่องการจัดท�าจดหมายเหตุ หนังสือ
ที่ระลึก ส่วนเรื่องของการบรรยายถ่ายทอดน้ัน ช่วงแรกอาจท�าอยู่บ้าง  
ร่วมกับผู้ประกาศของหลายๆ ช่อง แต่ตอนนี้มั่นใจว่าน้องๆ สามารถท�า
หน้าที่นี้ได้ดีแล้ว ผมก็ไปเป็นวิทยากร มีการฝึกอบรม การเตรียมงาน  
การประชุม ก็ท�างานในลักษณะเป็นพี่หรือครูผู้ผ่านประสบการณ์มาครับ

อาจารย์รู้สึกอย่างไรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าไปบรรยาย 
หรือได้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ ณ เวลานั้น
ตอนน้ันรู้สึกว่าเป็นโอกาสหน่ึงในชีวิต เพราะจริงๆ ถามว่าเมื่อเป็นเด็ก  
ไม่เคยเห็นงานพระเมรุ ความสนใจก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ แต่สนใจเรื่องท่ัวไป 
เรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทย เร่ืองพระเมรุก็ผ่านตามาบ้าง แต่พอถึงเวลา 
ท่ีจะมีงานพระเมรุเกิดขึ้นจริง ต้องไปเตรียมข้อมูลให้กับสถานีโทรทัศน์ 
ท้ังหลาย ท�าให้เราต้องมารื้อข้อมูลจ�านวนมาก มาน่ังทบทวนใหม่ว่า
เป็นอย่างไร เห็นความร้อยเรียงระหว่างเหตุการณ์ ระหว่างประเพณี ท่ีม ี
ความคลี่คลายตามยุคตามสมัยด้วย สิ่งเหล่านี้นอกจากความส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณท่ีได้ทรงพระเมตตาใช้สอย ก็ยังรู้สึกว่าท�าให้ตัวเอง 
ได้เพิ่มพูนความรู้ด้วยที่มีโอกาสได้ค้นคว้า 

งานวันที่  26 ตุลาคมนี้ นอกจากเราจะได้ถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย
แล้ว นักประวัติศาสตร์หรือคนที่สนใจเรื่องความเป็นไทยจะได้ 
เรียนรู้อะไรเพ่ิมเติม
งานพระเมรุคราวนี้พูดได้เต็มปากว่าเป็นงานท่ีย่ิงใหญ่ที่สุดท่ีผมเคยเห็น 
มาในชีวิต แน่นอนว่าโดยพระบรมราชอิสริยยศท่ีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 
เมื่อเทียบกับงานพระเมรุคราวอื่นที่ผ่านมา 3-4 ครั้ง ก็มีความงดงาม 
สมบูรณ์ ย่ิงใหญ่ย่ิงกว่างานอื่นใดท่ีผ่านมา แต่สิ่งท่ีเราได้เห็นร่วมกันคือ 
งานอย่างน้ีต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ความตั้งใจจากคนมากหน้า 
หลายตา แล้วเป็นโอกาสท่ีเราจะได้ถ่ายทอดความรู้ ได้ปรึกษาหารือกัน  
ได้เห็นชิ้นงานซ่ึงปกติแล้วเราไม่มีโอกาสได้เห็น ไม่ใช่ของท่ีจะมาท�าเล่น 
หรอืของทีไ่ม่มโีอกาสใดก็จะสร้างขึน้มาได้ โอกาสท่ีว่าน้ีถึงแม้เราจะไม่อยาก
ให้เกิดขึ้นก็ตามทีเถิด แต่เมื่อเกิดแล้วก็ท�าให้ดีที่สุดก็แล้วกัน เพราะฉะนั้น
จะพบว่าตั้งแต่สถาปัตยกรรมพระเมรุก็ดี งานประดับตกแต่ง ทุกอย่าง 
ท่ีประกอบเข้าเป็นส่วนหน่ึงของงานพระเมรุน้ี ส่วนใหญ่ส่วนน้อย อะไร 
ก็แล้วแต่ เป็นต้นว่าเครื่องสังเค็ด ความตั้งอกต้ังใจของทุกคนท่ีจะท�างาน 
ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ให้ดีท่ีสุด ผมคิดว่าความบริบูรณ์ ความย่ิงใหญ่ของ
งานครั้งนี้เป็นที่สุดของสิ่งที่เราเคยเห็นมา 
 เรื่องแรกท่ีได้คือ เป็นความรู้ จากวาระท่ีเราได้ถ่ายทอดฝีมือ ได้เห็น
งานหลายศาสตร์หลากแขนงท่ีมีคุณค่าต่างๆ มาอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว 
อกีเรือ่งหนึง่คอื ความรูส้กึว่าคนไทยเป็นเจ้าของงานนีร่้วมกัน เพราะรฐับาล 
ได้น�าความขึ้นกราบทูลพระกรุณาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตท่ีจะสนอง 
พระเดชพระคุณในการจัดงานนี้ถวาย เพราะฉะนั้นงานนี้ประชาชนคนไทย
ร่วมกนัเป็นเจ้าภาพ เราเห็นความคืบหน้า ความพร้อมเพรียงในการท�างาน
เหล่านี้ ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของความเป็นครอบครัวใหญ่ของเราว่า เราจัดงาน
ร่วมกันเพ่ือน้อมเกล้าฯ ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ แล้วก็เป็นเรื่องท่ีผม 
คิดว่าจะอยู่ในความทรงจ�าที่เราไม่ลืมอีกนานแสนนาน 
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“งานพระเมรุคราวนี้พูดได้เต็มปากว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผม
เคยเห็นมาในชีวิต แน่นอนว่าโดยพระบรมราชอิสริยยศที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 

เมื่อเทียบกับงานพระเมรุคราวอื่นที่ผ่านมา 3-4 ครั้ง ก็มีความงดงาม 
สมบูรณ์ ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่างานอื่นใดที่ผ่านมา”
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เวลานึกถึงอาจารย์ เราจะคิดถึงการพูดราชาศัพท์โดยไม่ติดขัด  
เป็นธรรมชาตทิีส่ดุ อยากใหอ้าจารยเ์ลา่ยอ้นวา่สัง่สมความรูใ้นเรือ่ง
โบราณราชประเพณีตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง
ต้ังแต่เด็กผมสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาไทย  
ก็อ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก เบื้องต้นคงเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือ  
เพราะเห็นว่าเป็นต้นทางความรู้ที่ดีที่สุดนะครับ แล้วก็โชคดีว่าเมื่อเติบโต
ขึ้น จังหวะชีวิตเข้าไปเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีเดียวกันน้ัน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงเป็นนิสิต
ใหม่ในคณะอักษรศาสตร์ด้วย เพราะฉะน้ันผมมีโอกาสได้ถวายตัวกับ
พระองค์ตอนผมอยู่สกัปี 4 น่ะครบั ก็อาศยัพระบารมปีกเกล้าปกกระหม่อม
ท�าให้มีโอกาสได้รู ้ได้เห็นอะไรท่ีเป็นประสบการณ์ตรงเพ่ิมขึ้นจากการ 
อ่านหนังสือ เช่น ในการฉลองพระนคร 200 ปี พระองค์ทรงเป็นประธาน
คณะกรรมการอ�านวยการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
และพระบรมมหาราชวงั เสดจ็พระราชด�าเนินตรวจการซ่อมบรูณปฏิสงัขรณ์
ทุกสัปดาห์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผมเป็นหนึ่งในคณะท่ีท�าหน้าที่
เป็นผู้จดรายงานในเวลาท่ีเสด็จฯ ทอดพระเนตร เพราะฉะน้ันท่ีเคยอ่าน
หนังสอืมาก็ได้เหน็กับตาตวัเองนะครบั ได้ความรูเ้พ่ิมพูนขึน้มากจากการน้ัน
 ที่ไปเป็นผู ้บรรยายงานพระเมรุ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี  
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เพราะเหตุว่าเป็นงานพระเมรุที่เกิดขึ้นใน 
ความทรงจ�าผมงานแรก ทัง้ๆ ท่ีก่อนหน้าน้ันชัว่ชวีติผมเคยมมีาแล้วครัง้หน่ึง 
แต่ผมเด็กเกินไป คืองานพระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พ.ศ. 2499 ผมขวบเดียว ไม่รู้เรื่องอะไร แต่งาน
สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ ผมอายุประมาณ 30 ปีแล้ว ณ ตอนน้ัน 
โทรทัศน์ก็เริ่มมีแล้ว มีระบบทีวีพูลเกิดข้ึนแล้ว แต่แรกทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้ผมเป็นผู้ประสานงานกับโทรทัศน์ท้ังหลายในการเตรียม 
ข้อมูล เพราะเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับทุกคน ผมเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลให้เขา  
ต้องค้นเกีย่วกับเรือ่งงานพระบรมศพ งานพระเมรเุก่าทัง้หลาย เพ่ือให้เขาใช้
ในการท�าหน้าที่สื่อ ค้นไปค้นมาเขาก็บอกว่าให้ผมไปบรรยายเองก็แล้วกัน 
แล้วก็ไม่ได้เป็นผมคนเดยีวนะ มผีูท้ีไ่ม่ได้เป็นคนของช่องทวีต่ีางๆ อกีคนหนึง่
คือ รองนายกรฐัมนตร ีวิษณุ เครอืงาม ตอนน้ันยังท�างานอยู่ในคณะนติศิาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผูท่ี้พบกันอยู่บ่อยๆ การประสานงานก็สะดวกดี  
เป็นโอกาสที่ได้น�าเรื่องราวที่ตัวเองสั่งสมด้วยความสนใจไปใช้งาน
 อีกประเดน็หนึง่ทีผ่มอยากเรยีนเป็นข้อพิจารณาส่วนตวัก็คอื ความเป็นครู  
หรือการท่ีเรามีอาชีพสอนหนังสือ ที่ท�าให้เราคุ้นเคยกับการถ่ายทอดเรื่อง
ยากให้เป็นเรื่องง่ายต่อการท�าความเข้าใจ การเรียงล�าดับเรื่องก่อนหลัง  
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตมาช่วยกัน

อาจารย์คดิวา่ความรูท้ีส่ัง่สมมาตลอด 30 กวา่ปี เกีย่วกบัพระราชพิธี 
ตา่งๆ ทีผ่า่นมา ได้ถา่ยทอดใหค้นท่ัวไปเข้าใจเรือ่งโบราณราชประเพณ ี
สมความตั้งใจหรือยัง
ผมได้มีโอกาสท�างานมาต่อเนื่องตั้งแต่ยังเด็ก อย่างท่ีเล่าว่า เมื่องาน 
พระเมรมุาศสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ เป็นคราวแรก เมือ่ พ.ศ. 2527 
นั่นก็ 30 ปีมาแล้ว แล้วก็ท�าหน้าที่ในมุมต่างๆ หลายวาระด้วยกัน แต่ที่เป็น
ผูบ้รรยายทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ม ี2 คราวเท่าน้ัน 
คืองานสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ และงานสมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี อีกครั้งหนึ่ง ส่วนงานเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับสมเด็จพระเจ้า- 
ภคนิเีธอ เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสดุา สริโิสภาพณัณวด ีผมไม่ได้เป็นผูบ้รรยาย
นะครับ เพราะผมเป็นผู้ใหญ่ในราชการมากแล้ว ก็ไปช่วยเป็นกรรมการ

หลายชุด แล้วก็ไปน่ังอยู่ในงาน พอมาถึงงานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ผมเป็นคู่เคียงพระมหาพิชัยราชรถ แล้วก็เป็น
กรรมการอีกหลายชุด หนนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ 
ประชุมร่วมกับผู้เก่ียวข้องท้ังหลายในเรื่องการจัดท�าจดหมายเหตุ หนังสือ
ที่ระลึก ส่วนเรื่องของการบรรยายถ่ายทอดน้ัน ช่วงแรกอาจท�าอยู่บ้าง  
ร่วมกับผู้ประกาศของหลายๆ ช่อง แต่ตอนนี้มั่นใจว่าน้องๆ สามารถท�า
หน้าที่นี้ได้ดีแล้ว ผมก็ไปเป็นวิทยากร มีการฝึกอบรม การเตรียมงาน  
การประชุม ก็ท�างานในลักษณะเป็นพี่หรือครูผู้ผ่านประสบการณ์มาครับ

อาจารย์รู้สึกอย่างไรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าไปบรรยาย 
หรือได้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ ณ เวลานั้น
ตอนน้ันรู้สึกว่าเป็นโอกาสหน่ึงในชีวิต เพราะจริงๆ ถามว่าเมื่อเป็นเด็ก  
ไม่เคยเห็นงานพระเมรุ ความสนใจก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ แต่สนใจเรื่องทั่วไป 
เรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทย เร่ืองพระเมรุก็ผ่านตามาบ้าง แต่พอถึงเวลา 
ท่ีจะมีงานพระเมรุเกิดขึ้นจริง ต้องไปเตรียมข้อมูลให้กับสถานีโทรทัศน์ 
ทั้งหลาย ท�าให้เราต้องมารื้อข้อมูลจ�านวนมาก มาน่ังทบทวนใหม่ว่า
เป็นอย่างไร เห็นความร้อยเรียงระหว่างเหตุการณ์ ระหว่างประเพณี ท่ีม ี
ความคลี่คลายตามยุคตามสมัยด้วย สิ่งเหล่านี้นอกจากความส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณท่ีได้ทรงพระเมตตาใช้สอย ก็ยังรู้สึกว่าท�าให้ตัวเอง 
ได้เพิ่มพูนความรู้ด้วยที่มีโอกาสได้ค้นคว้า 

งานวันที่  26 ตุลาคมนี้ นอกจากเราจะได้ถวายความอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย
แล้ว นักประวัติศาสตร์หรือคนที่สนใจเรื่องความเป็นไทยจะได ้
เรียนรู้อะไรเพ่ิมเติม
งานพระเมรุคราวน้ีพูดได้เต็มปากว่าเป็นงานที่ย่ิงใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็น 
มาในชีวิต แน่นอนว่าโดยพระบรมราชอิสริยยศท่ีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 
เมื่อเทียบกับงานพระเมรุคราวอื่นที่ผ่านมา 3-4 ครั้ง ก็มีความงดงาม 
สมบูรณ์ ย่ิงใหญ่ย่ิงกว่างานอื่นใดที่ผ่านมา แต่สิ่งท่ีเราได้เห็นร่วมกันคือ 
งานอย่างน้ีต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ความตั้งใจจากคนมากหน้า 
หลายตา แล้วเป็นโอกาสท่ีเราจะได้ถ่ายทอดความรู้ ได้ปรึกษาหารือกัน  
ได้เห็นชิ้นงานซึ่งปกติแล้วเราไม่มีโอกาสได้เห็น ไม่ใช่ของท่ีจะมาท�าเล่น 
หรอืของทีไ่ม่มโีอกาสใดก็จะสร้างขึน้มาได้ โอกาสทีว่่าน้ีถึงแม้เราจะไม่อยาก
ให้เกิดขึ้นก็ตามทีเถิด แต่เมื่อเกิดแล้วก็ท�าให้ดีที่สุดก็แล้วกัน เพราะฉะนั้น
จะพบว่าตั้งแต่สถาปัตยกรรมพระเมรุก็ดี งานประดับตกแต่ง ทุกอย่าง 
ท่ีประกอบเข้าเป็นส่วนหน่ึงของงานพระเมรุน้ี ส่วนใหญ่ส่วนน้อย อะไร 
ก็แล้วแต่ เป็นต้นว่าเครื่องสังเค็ด ความตั้งอกต้ังใจของทุกคนท่ีจะท�างาน 
ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ให้ดีท่ีสุด ผมคิดว่าความบริบูรณ์ ความย่ิงใหญ่ของ
งานครั้งนี้เป็นที่สุดของสิ่งที่เราเคยเห็นมา 
 เรื่องแรกท่ีได้คือ เป็นความรู้ จากวาระท่ีเราได้ถ่ายทอดฝีมือ ได้เห็น
งานหลายศาสตร์หลากแขนงที่มีคุณค่าต่างๆ มาอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว 
อกีเรือ่งหนึง่คอื ความรูส้กึว่าคนไทยเป็นเจ้าของงานนีร่้วมกัน เพราะรฐับาล 
ได้น�าความขึ้นกราบทูลพระกรุณาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตท่ีจะสนอง 
พระเดชพระคุณในการจัดงานนี้ถวาย เพราะฉะนั้นงานนี้ประชาชนคนไทย
ร่วมกนัเป็นเจ้าภาพ เราเห็นความคืบหน้า ความพร้อมเพรียงในการท�างาน
เหล่านี้ ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของความเป็นครอบครัวใหญ่ของเราว่า เราจัดงาน
ร่วมกันเพ่ือน้อมเกล้าฯ ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ แล้วก็เป็นเรื่องท่ีผม 
คิดว่าจะอยู่ในความทรงจ�าที่เราไม่ลืมอีกนานแสนนาน 
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หลังวนัที ่13 ตลุาคมทีผ่า่นมา ซึง่ครบรอบ 1 ปีทีพ่ระองค์เสดจ็สวรรคต 
1 ปีที่ผ่านมาของอาจารย์ผ่านไปยากมากขนาดไหน
ก็ค่อยยังชัว่ข้ึนครบั เวลาทีย่ากมากคอื 1 เดอืนแรก ผมคดิว่าเป็นความเข้าใจ
ของทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถหนีเหตุการณ์น้ีได้ แต่อีกใจหน่ึง 
ก็คิดว่ายังไม่ควรจะใช่เวลาน้ี อยากจะให้ยังอยู่ไกลที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
ผมคดิว่าอารมณ์ของคนไทยในวันที ่12-14 ตลุาคมเมือ่ปีท่ีแล้ว เป็นอารมณ์
ที่เราไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นมาก่อนเลย ถ้านึกย้อนไปวันที่ 12 ที่มีความ 
กังวลและมข่ีาวลอืเกิดข้ึนตลอดทัง้วัน ความหวาดหว่ัน ความรูส้กึว่าจรงิหรือ
ไม่จริง ไม่อยากให้ใช่ มันอยู่ในใจของเรา จนตอนค�่ามีการออกแถลงการณ์ 
พระอาการประชวรฉบับสุดท้ายก็พบว่า พระอาการไม่เป็นที่วางใจได้เลย  
แต่ท่ามกลางอารมณ์ท้ังปวง ผมก็ยังมคีวามหวงันะ จนวันที ่13 ผมก็พยายาม
บอกตวัเองว่ายังไม่ใช่เวลานัน้ แม้ในตอนบ่าย 3 โมง จะปิดการลงนามถวาย
พระพรในศาลาสหทัยสมาคม ก่อนจะมีแถลงการณ์ของส�านักพระราชวัง 
ในตอนค�่า สิ่งเหล่าน้ีเป็นสัญญาณท่ีเราสามารถรับรู้ได้ การที่เจ้านายทุก 
พระองค์เสด็จฯ โรงพยาบาลศิริราช ขบวนที่เสด็จฯ ผ่านไปตามถนนหนทาง
ทั้งหลาย ประมวลกันแล้วก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ท�าให้เรารู้สึกว่าวันเวลาที่เรา 
ไม่อยากให้ถึงมันใกล้มากเต็มทีแล้ว 
 ตอนเย็นวนัน้ัน ผมไปท่ีจฬุาฯ เรานดักันว่ามงีานสวดมนต์โพชฌังคปรติร
ถวายเป็นพระราชกุศล นัดกันประมาณ 5 โมง แต่กว่าพระจะมา กว่าจะได้
เริม่อะไรก็ประมาณเกือบ 6 โมงเย็นแล้ว ในเวลานัน้เป็นความรูส้กึท่ีย้อนแย้ง
อยู่ในใจเรามากเลย คือมุมหนึ่งในหัวใจก็รู้ว่าพระองค์สวรรคตแล้ว แต่เป็น 
การรูอ้ย่างไม่เป็นทางการ อกีมมุหน่ึงก็ยังอยากให้พระองค์ยังมพีระชนม์ชพี  
ผมไปที่ศาลาพระเก้ียวสัก 4 โมงเย็นเห็นจะได้ ลูกศิษย์เดินร้องไห้เข้ามา 
กอดผม ก็ไม่มีค�าพูดอะไรแก่กัน คือมีแต่คนร้องไห้
 ผมคุยกับท่านอธิการบดีว่า ประเดี๋ยวพอพระมา เราก็สวดมนต์ตาม
ก�าหนดการ พระสวดมนต์เสรจ็ก็เกือบทุ่ม คนก็ก�าลงัจะแยกย้ายกันกลับบ้าน 
บางคนก็ไปกราบถวายบังคมลาพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ที่ศาลา
พระเก้ียว ก็มีแถลงการณ์ของส�านักพระราชวังเรื่องเสด็จสวรรคต สิ่งนี้คือ
การยืนยันอย่างเป็นทางการ ความหวังที่เคยเหลืออยู่ก่ีเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ 
บัดนี้ใส่เครื่องหมายหยุดอย่างเป็นทางการแล้ว
 ตั้งแต่บ่ายมาผมก็ร้องไห้เล็กๆ น้อยๆ นะ แต่กพ็ยายามที่จะสะกดกลั้น
ให้ได้มากทีส่ดุ หมดงานท่ีศาลาพระเก้ียวแล้วกลบับ้าน นัง่รถอยู่ล�าพัง ร้องไห้
มากเลย เราก็ไม่เคยพบ ไม่เคยผ่านเรื่องน้ีมาก่อน กลับมาถึงบ้านก็ไม่รู้จะ
กินข้าวอย่างไร นอนอย่างไร ลูกศษิย์คนหนึง่บอกว่า วันนัน้เขารบีกลบับ้าน 
เพราะรู้สึกว่าโลกที่เขารู้จักมันเปลี่ยนแปลงไป การอยู่นอกบ้านเขาไม่แน่ใจ
ว่าจะเป็นอย่างไร บางทีอยู่บ้านอยู่ในมุมเล็กๆ ที่เขาปลอดภัยดูจะดีกว่า
 เช้าวันท่ี 14 เขายังไม่ประกาศหยุดราชการ แต่ผมหยุดแล้ว ผมวางแผน
ตั้งแต่กลางคืนว่านัดผู้ที่จะพบกันท่ีวัดชนะสงครามก่อนเที่ยง เพราะคิดว่า
ใกล้กับพื้นที่ที่ใกล้เส้นทาง น่าจะสะดวกแล้ว วันนั้นผมออกจากบ้านแต่เช้า 
สิ่งที่รู้สึกมากคือวันท่ี 13 ตุลาคม ทุกคนยังแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีต่างๆ อยู่  
แต่เช้าวนัที ่14 ตลุาคม ไม่เหลือเสือ้ผ้าสีๆ  เลย มแีต่คนแต่งด�า งานพระบรมศพ
ที่ผมออกพระนามมา 3-4 พระองค์ ก็ไม่ถึงขนาดนี้ ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ 

เป็นความตัง้ใจของอาจารยท์ีอ่ยากไปนัง่รอขบวนเคลือ่นพระบรมศพ 
ใช่ไหม
ผมนึกมาตั้งแต่ค�่าวันที่ 13 แล้วว่าควรท�าอย่างไร หนึ่งคือ การนั่งอยู่กับบ้าน 
ผมท�าไม่ได้แน่ รู้สึกว่ามันต้องท�าให้ดีกว่านั้น ก็คิดว่ามีทางเลือก 2 ทาง คือ
แต่งเครื่องแบบเต็มยศเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง ก็คงมีท่ีน่ังตามควร 
แก่กรณี แต่อีกทางหนึ่งก็คือผมเป็นคนนอกราชการแล้ว การไปถวายบังคม
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หลังวนัที ่13 ตลุาคมทีผ่า่นมา ซึง่ครบรอบ 1 ปีทีพ่ระองคเ์สดจ็สวรรคต 
1 ปีที่ผ่านมาของอาจารย์ผ่านไปยากมากขนาดไหน
ก็ค่อยยังชัว่ขึน้ครบั เวลาทีย่ากมากคอื 1 เดอืนแรก ผมคดิว่าเป็นความเข้าใจ
ของทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถหนีเหตุการณ์น้ีได้ แต่อีกใจหน่ึง 
ก็คิดว่ายังไม่ควรจะใช่เวลาน้ี อยากจะให้ยังอยู่ไกลที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
ผมคิดว่าอารมณ์ของคนไทยในวันท่ี 12-14 ตลุาคมเมือ่ปีท่ีแล้ว เป็นอารมณ์
ที่เราไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นมาก่อนเลย ถ้านึกย้อนไปวันที่ 12 ที่มีความ 
กังวลและมข่ีาวลอืเกิดข้ึนตลอดท้ังวัน ความหวาดหว่ัน ความรูส้กึว่าจรงิหรอื
ไม่จริง ไม่อยากให้ใช่ มันอยู่ในใจของเรา จนตอนค�่ามีการออกแถลงการณ์ 
พระอาการประชวรฉบับสุดท้ายก็พบว่า พระอาการไม่เป็นที่วางใจได้เลย  
แต่ท่ามกลางอารมณ์ท้ังปวง ผมก็ยังมคีวามหวงันะ จนวันที ่13 ผมก็พยายาม
บอกตวัเองว่ายังไม่ใช่เวลานัน้ แม้ในตอนบ่าย 3 โมง จะปิดการลงนามถวาย
พระพรในศาลาสหทัยสมาคม ก่อนจะมีแถลงการณ์ของส�านักพระราชวัง 
ในตอนค�่า สิ่งเหล่าน้ีเป็นสัญญาณท่ีเราสามารถรับรู้ได้ การที่เจ้านายทุก 
พระองค์เสด็จฯ โรงพยาบาลศิริราช ขบวนที่เสด็จฯ ผ่านไปตามถนนหนทาง
ทั้งหลาย ประมวลกันแล้วก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ท�าให้เรารู้สึกว่าวันเวลาที่เรา 
ไม่อยากให้ถึงมันใกล้มากเต็มทีแล้ว 
 ตอนเย็นวนัน้ัน ผมไปท่ีจุฬาฯ เรานดักันว่ามงีานสวดมนต์โพชฌังคปรติร
ถวายเป็นพระราชกุศล นัดกันประมาณ 5 โมง แต่กว่าพระจะมา กว่าจะได้
เริม่อะไรก็ประมาณเกือบ 6 โมงเย็นแล้ว ในเวลานัน้เป็นความรูส้กึท่ีย้อนแย้ง
อยู่ในใจเรามากเลย คือมุมหนึ่งในหัวใจก็รู้ว่าพระองค์สวรรคตแล้ว แต่เป็น 
การรูอ้ย่างไม่เป็นทางการ อกีมมุหน่ึงก็ยังอยากให้พระองค์ยังมพีระชนม์ชพี  
ผมไปที่ศาลาพระเก้ียวสัก 4 โมงเย็นเห็นจะได้ ลูกศิษย์เดินร้องไห้เข้ามา 
กอดผม ก็ไม่มีค�าพูดอะไรแก่กัน คือมีแต่คนร้องไห้
 ผมคุยกับท่านอธิการบดีว่า ประเดี๋ยวพอพระมา เราก็สวดมนต์ตาม
ก�าหนดการ พระสวดมนต์เสรจ็ก็เกือบทุ่ม คนก็ก�าลงัจะแยกย้ายกันกลับบ้าน 
บางคนก็ไปกราบถวายบังคมลาพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ที่ศาลา
พระเก้ียว ก็มีแถลงการณ์ของส�านักพระราชวังเรื่องเสด็จสวรรคต สิ่งนี้คือ
การยืนยันอย่างเป็นทางการ ความหวังที่เคยเหลืออยู่ก่ีเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ 
บัดนี้ใส่เครื่องหมายหยุดอย่างเป็นทางการแล้ว
 ตั้งแต่บ่ายมาผมก็ร้องไห้เล็กๆ น้อยๆ นะ แต่กพ็ยายามที่จะสะกดกลั้น
ให้ได้มากท่ีสดุ หมดงานท่ีศาลาพระเก้ียวแล้วกลบับ้าน นัง่รถอยู่ล�าพัง ร้องไห้
มากเลย เราก็ไม่เคยพบ ไม่เคยผ่านเรื่องน้ีมาก่อน กลับมาถึงบ้านก็ไม่รู้จะ
กินข้าวอย่างไร นอนอย่างไร ลกูศษิย์คนหนึง่บอกว่า วันนัน้เขารบีกลบับ้าน 
เพราะรู้สึกว่าโลกที่เขารู้จักมันเปลี่ยนแปลงไป การอยู่นอกบ้านเขาไม่แน่ใจ
ว่าจะเป็นอย่างไร บางทีอยู่บ้านอยู่ในมุมเล็กๆ ที่เขาปลอดภัยดูจะดีกว่า
 เช้าวันที ่14 เขายังไม่ประกาศหยุดราชการ แต่ผมหยุดแล้ว ผมวางแผน
ตั้งแต่กลางคืนว่านัดผู้ที่จะพบกันท่ีวัดชนะสงครามก่อนเที่ยง เพราะคิดว่า
ใกล้กับพื้นที่ที่ใกล้เส้นทาง น่าจะสะดวกแล้ว วันนั้นผมออกจากบ้านแต่เช้า 
สิ่งที่รู้สึกมากคือวันท่ี 13 ตุลาคม ทุกคนยังแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีต่างๆ อยู่  
แต่เช้าวนัที ่14 ตุลาคม ไม่เหลือเสือ้ผ้าสีๆ  เลย มแีต่คนแต่งด�า งานพระบรมศพ
ที่ผมออกพระนามมา 3-4 พระองค์ ก็ไม่ถึงขนาดนี้ ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ 

เป็นความตัง้ใจของอาจารยท์ีอ่ยากไปนัง่รอขบวนเคลือ่นพระบรมศพ 
ใช่ไหม
ผมนึกมาตั้งแต่ค�่าวันที่ 13 แล้วว่าควรท�าอย่างไร หนึ่งคือ การนั่งอยู่กับบ้าน 
ผมท�าไม่ได้แน่ รู้สึกว่ามันต้องท�าให้ดีกว่านั้น ก็คิดว่ามีทางเลือก 2 ทาง คือ
แต่งเครื่องแบบเต็มยศเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง ก็คงมีท่ีน่ังตามควร 
แก่กรณี แต่อีกทางหนึ่งก็คือผมเป็นคนนอกราชการแล้ว การไปถวายบังคม
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พระบรมศพอยู่ริมถนนน่าจะเป็นความทรงจ�าที่ผมอยากจะเก็บไว้ในใจ 
มากกว่าการไปนั่งอยู่ในฐานะข้าราชการ คิดอย่างนี้แล้วก็ไป

ทราบมาว่าอาจารย์มีความทรงจ�าตอนเฝ้ารับเสด็จในวัยเด็กด้วย
เหมือนกัน 
ผมเคยเห็นพระองค์ครั้งแรกในชีวิต คือการรับเสด็จอยู่ริมถนน บ้านผมอยู่
ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน พระองค์เสด็จฯ นิวัตพระนครจากการเสด็จฯ 
เยือนยุโรปและอเมริกาหลายเดือน คนไปรับเสด็จกันเยอะ ผมก็รับเสด็จ
พระองค์อยู่รมิถนน เป็นเดก็ 5 ขวบคนหนึง่ หลงัจากนัน้เคยรบัเสดจ็รมิถนน
เนืองๆ เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนสวนบัว เวลามีพระราชอาคันตุกะมา เขาก็
ให้นักเรียนมาเข้าแถวอยู่หน้าช่อง 5 จนอีกครั้งเมื่องานฉลองสิริราชสมบัติ 
ครบ 60 ปี พ.ศ. 2549 บางช่วงของงาน ผมเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ แล้วไป
ยืนอยู่ในเวลาเสด็จออกมหาสมาคม พระที่นั่งอนันตสมาคม 
 แต่บางงานท่ีผมไม่ได้มหีน้าทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ทรงพาพระราชอาคนัตกุะ
ไปดูกระบวนเรือพระท่ีน่ัง ท่ีหอประชุมกองทัพเรือ วันนั้นก็ชวนพรรคพวก 
เพ่ือนฝงูไปเฝ้ารบัเสด็จอยู่รมิถนนแถวสะพานสมเดจ็พระป่ินเกล้าอกีหนหน่ึง
ระหว่างพระองค์ประทับอยู่ศิริราช เมื่อพระองค์มีพระอาการดีขึ้นก็เสด็จฯ 
กลับที่วังไกลกังวล ได้เกือบเดือนหนึ่งก็เสด็จฯ กลับมาอีก ตอนนั้นผมเป็น
ปลัดส�านักนายกแล้ว ผมก็ไปอยู่ตรงเชิงสะพานอรุณอมรินทร์ ยืนรับเสด็จ
อยู่ตรงนัน้ ด้วยความดใีจมากท่ีพระองค์มพีระวรกายแขง็แรงพอท่ีพระองค์
จะเสด็จฯ หัวหินได้ ผมเป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะในการเฝ้ารับเสด็จ
ริมถนนอยู่พอสมควร ไม่ใช่หน้าที่ในราชการก็ไป ในฐานะคนคนหนึ่งที่เป็น
คนไทยนี่ล่ะ  
 วันสดุท้ายทีจ่ะได้รบัเสดจ็พระองค์คอื วนัรอขบวนอญัเชญิพระบรมศพ 
ก็พูดกับตัวเองเงียบๆ อยู่ในใจว่า ไปอยู่ตรงริมสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
น่าจะดีท่ีสุด ผ่านมาถึงวันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจท่ีถูกต้องส�าหรับผม  
ถ้าผมไปอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ประสบการณ์หรือมุมที่ผมจะได้ก็คงจะ
แตกต่างกันนะครับ 
 ผมก็น่ังอยู่ตั้งแต่บ่ายโมงจนห้าโมง ใกล้ถึงเวลาที่ขบวนจะมา ผมนั่ง
แถวท่ีสอง ให้ลูกศิษย์เขาน่ังหน้าไป คนอยู่ข้างหน้าเขาจะได้กราบลงกับ 
พ้ืนได้ ในเวลาที่ขบวนอัญเชิญพระบรมศพผ่านไป นึกไม่ออกเลยว่าจะ
อธิบายความรู้สึกตัวเองตอนนั้นอย่างไร ก็ร้องไห้เป็นธรรมดา ในเดือนแรก 
ส่ือต่างๆ ก็น�าเรื่องราวท่ีงดงามระหว่างรัชกาลมาให้เราดู ก็ร้องไห้ทุกวัน  
แน่นอนใครๆ ก็บอกว่าเวลาเป็นเครื่องเยียวยาที่ส�าคัญ ก็จะท�าให้เราผ่าน
เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นไปโดยล�าดับ

เหตุการณ์ที่อาจารย์ไปเฝ้ารับเสด็จในวัยเด็ก กับการเฝ้าขบวน
อัญเชิญพระบรมศพ ถ้าจะสรุปก็คือเหมือนกับว่าอาจารย์อยากจะ
ท�าหน้าที่ให้ครบ
ผมรู้สึกว่าชีวิตผมจะครบวงจรอะไรสักอย่างหนึ่ง มันควรจะเร่ิมต้นด้วย 
การเฝ้ารับเสด็จพระองค์ในฐานะประชาชน และในวันสุดท้ายของรัชกาล  
ผมก็เป็นประชาชนคนหน่ึงที่ไปเฝ้ารับเสด็จพระองค์เช่นกัน

เมือ่เวลาผา่นไประยะหนึง่ อาจารยใ์ห้สมัภาษณผ่์านสือ่หลายสงักดัวา่ 
ชว่งเวลาแบบนีค้นสว่นใหญจ่ะเศรา้ซมึ แตน่ีผ่า่นมาแลว้ 1 ปี อาจารย์
จะแนะน�าให้คนไทยก้าวข้ามผ่านไปอย่างไร 
คงมี 2 ประเด็น หนึ่งคือ ยังนึกถึงพระองค์ไหม แล้วก็ยังมีโอกาสจะสนอง
พระเดชพระคณุพระองค์ไหม ก็ยังมนีะ คอืท�าบญุท�ากุศลทีเ่ราจะอทุศิถวาย
เป็นราชสกัการะได้ ส่วนทีส่องคอื น�าเอาบทเรยีนท่ีเราสามารถเรยีนรูไ้ด้จาก

สิง่ทีพ่ระองค์ทรงปฏิบตัมิาโดยตลอด หรอืสิง่ทีพ่ระองค์ตรสักบัเรา มาใช้เป็น
แนวทางการใช้ชวีติของเราจากน้ีไป บางทีการสวรรคตอาจท�าให้เราตระหนกั
ถึงคณุค่าของสิง่ทีเ่ราเคยมมีากกว่าตอนทีพ่ระองค์ยังทรงอยู่กับเรา เราต้อง
เตือนตัวเราเอง ต้องดีได้ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงเคยตรัสหรือทรงท�าให้เราดู

อาจารย์เคยเปรียบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
วา่เป็นขวญัของชาต ิและยงัไดบ้นัทกึเรือ่งราวไวเ้ป็นหนงัสอื 2-3 เลม่ 
อะไรเป็นสาเหตทุีท่�าให้อาจารยเ์ลอืกทีจ่ะบนัทกึแลว้บอกเล่าเรือ่งราว
ของพระองค์
ผมเคยอ่าน รามเกียรติ ์พระราชนิพนธ์ในรชักาลที ่1 มคี�ากลอนสัน้ๆ บทหนึง่ 
อันพระนครทั้งหลาย ก็เหมือนกับกายสังขาร กษัตริย์คือจิตวิญญาณ  
เป็นประธานแก่ร่างอินทรีย์ บ้านอื่นเมืองอื่นเขาอาจจะมีวัฒนธรรมท่ี 
แตกต่าง แต่ส�าหรบัเมอืงไทยแล้ว ผมคดิว่าพระองค์คอืประสบการณ์ตรงท่ี
ทุกคนมีร่วมกัน พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของเรา ผมลองนึกดูว่าเวลาท่ี 
เราทราบข่าวว่าพระองค์ประชวร เราก็ไม่สบายใจ เราได้ข่าวว่าพระองค์มี
พระอาการดีขึ้น เราก็ดีใจ วันนี้เสด็จฯ ทอดพระเนตรแม่น�้า เราก็มีความสุข 
ต้องรบีกลบับ้าน เพราะเดีย๋วสองทุ่มจะรบีดูข่าวให้ได้ สิง่เหล่านีค้อืตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงเป็นขวัญของเรา ถ้าพระองค์ทรงมีความสุข  
เราก็มคีวามสขุไปด้วย ในทางกลบักันผมคดิว่าส�าหรบัรชักาลท่ี 9 กอ็าจพูด
ได้ไม่ผิดแน่นอนว่า ถ้าประชาชนมีความสุข พระองค์ก็ทรงมีความสุขด้วย  
เป็นลกัษณะท่ีเก้ือกูลซึง่กันและกัน ในขณะท่ีเราสขุเพราะผ่านฟ้าสขุสมบรูณ์ 
พระองค์ก็ทรงมีสุขเพราะไพร่ฟ้าสุขสมบูรณ์เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้ผมโชคดี 
มากพอสมควร ถ้าเทียบกับลูกหลานที่เกิดมาในช่วงหลัง 
 ผมเคยรับปากนิตยสาร สู่อนาคต ซึ่งวันน้ีไม่อยู่แล้วว่า จะเขียน 
เรือ่งราวท่ีไปค้นมาได้ หรอืท่ีตวัเองได้ยินได้ฟังมา ในคอลมัน์ ‘ขวัญของชาต’ิ 
ผมเป็นคนก�าหนดชื่อน้ีเอง แล้วก็เขียนให้เขาด้วยลายมือส่งไปทุกสัปดาห์ 
เขาก็พิมพ์มาให้ ผมก็เก็บเป็นเล่มไว้เท่านั้น เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว 
ผมเห็นกองหนังสอือยู่ตรงน้ี ผมมาน่ังอ่าน แน่นอนว่าร้องไห้ไปด้วย เพราะว่า
นกึถึงสิง่ท่ีตัวเองเคยเห็น เคยผ่านมา ก็ไม่อยากให้ส่ิงนีห้ายไป แต่หลายๆ คน
เขาไม่ทันเรื่องท่ีผมเขียนแล้ว จึงไปป่าวร้องในเฟซบุ๊ก ก็มีคนแนะน�าให ้
เอามารวมเป็นเล่ม แต่จะใช้ชื่อว่าขวัญของชาติ ก็อาจไม่เหมาะกับยุค  
เพราะมาพิมพ์เมื่อหลังเสด็จสวรรคต ก็ต้ังชื่อเสียใหม่ว่า บุญเหลือเมื่อได้
เกิดแผ่นดินนั้น ถือเป็นงานที่เขียนเมื่อ 30 ปี มาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2530 
 ผมมีความรู้สึกว่า ผมเป็นคนมีโชคที่อยู่มาตั้ง 60 กว่าปีในรัชกาลของ
พระองค์ จงึอยากเขยีนบนัทกึความทรงจ�าของตวัเอง เพราะเมือ่อายุมากขึน้ 
มันก็จะเลอะเลือนไปเรื่อยๆ ก็เขียนเสร็จในวันพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ 
พระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เรื่อง ความสุข ความทรงจ�า ในรัชกาลที่ 9 
หนังสือ 2 เล่มน้ีก็ตกลงกับส�านักพิมพ์ว่า อย่าให้แพงนะ เพราะอยากให้
ราคาสมเหตุสมผล ค่าลิขสิทธิ์ถ้าจะพึงมีพึงได้ทั้งหมดก็น�าไปท�าบุญถวาย
เป็นพระราชกุศล น่ีคือความตั้งใจว่าอยากให้มีเอกสารหรือหนังสือที่
สามารถจะเป็นหลกัฐานยืนยันถึงเรือ่งราวท่ีได้เกิดข้ึนจรงิในช่ัวชวิีตของผม

เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูข่าวในพระราชส�านัก หรือช่วงเวลา 
ที่พระองค์ทรงงานต่างๆ มีวิธีอะไรที่จะท�าให้เด็กรุ่นใหม่ของเรารู้ว่า 
สิง่ทีเ่รามอียูทุ่กวนันีค้อืคณุปูการหลายอยา่งทีเ่ราไดม้าจากพระองค์
ตรงน้ีก็เป็นโจทย์ว่าเราจะท�าอย่างไรกับความจริงที่เราได้พบเห็นมา  
ท�าอย่างไรจึงจะมีการถ่ายทอดออกไป บอกให้เด็กท้ังหลายได้รับทราบ  
เด็กสมัยนี้อาจจะนึกไม่ออกเลยว่าเมืองไทยเมื่อ 50 ปีก่อนเป็นอย่างไร  
ผมเติบโตมาในเวลาซึ่งมีอหิวาตกโรค โรคโปลิโอ ระบาดมาก พระองค์ทรง
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สูกั้บเรือ่งน้ี พระราชทานพระบรมราชปูถัมภ์ในเรือ่งการรกัษาพยาบาลอะไร
ต่อมิอะไร จนวันนี้เด็กเขาไม่รู้จักโปลิโอแล้ว

แต่ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา คนรุ่นใหม่ก็ต้องได้รับทราบสิ่งที่พระองค์
ทรงท�าผ่านทุกสื่อ
แต่ผมก�าลงัคดิว่าการได้รับรูข้้อมลู กับการสามารถเชือ่มโยงข้อมลูกับตวัเขา  
สิ่งนี้อาจยังเป็นสิ่งท่ีเรายังต้องช่วยกันคิดต่อ ข้อมูลมีมากนะ เราสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ แต่ถามว่าเขาได้อะไร หรือเขาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ มันโยง
มาหาชีวิตเขาได้อย่างไร สิ่งเหล่าน้ีสื่อทั้งหลายยังท�าไม่ได้นะ มันอยู่ท่ีคน 
จะต้องท�าในการเล่าเรื่องเหล่านี้ให้เขารู้

จากประวตัศิาสตร ์สถาบนักษตัรยิอ์ยูคู่ก่บัสงัคมไทยมานาน อาจารย์
คิดว่าความส�าคัญของสถาบันนี้ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักของชาติ
เป็นอย่างไรบ้าง
สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันเก่าแก่ ที่ถามว่าเริ่มขึ้นเมื่อไร บางคนอาจ 
ตอบไม่ได้ด้วยซ�า้ ตัง้แต่ผมมคีวามทรงจ�าเก่ียวกับประวัตศิาสตร์บ้านเรา ก็มี
สถาบนักษตัรย์ิแล้วนะ ซึง่กม็ีการปรบัเปลีย่นมาตามกาลเวลาด้วยบทบาท
หน้าที ่ความคาดหวงัของแต่ละยุค แต่ละสมยั ท่ีไม่เหมอืนกัน แม้จะพูดเฉพาะ 
เจาะจงในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 แต่เหตกุารณ์ บรบิท สิง่แวดล้อมตัง้แต่
ตอนต้นรัชกาล ในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยตลอด จนถึงเวลาเมื่อพระองค ์

เสด็จสวรรคตก็ไม่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องท�าความ
เข้าใจก่อน 
 ส�าหรบัผมเอง ในโลกนีม้ปีระมขุของรฐัอยู่แค่ 2 แบบ คอืประธานาธิบด ี
กับสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ผมมคีวามเชือ่มัน่เตม็ร้อยว่าระบอบประมขุของ
ประเทศท่ีเป็นพระมหากษตัรย์ิเหมาะกับความเป็นไทยของเรามากท่ีสดุแล้ว 
สิง่ท่ีได้เกิดข้ึนตลอด 70 ปี ก็ถือว่าพระองค์ทรงวางมาตรฐาน แนวทาง หน้าที่
ของพระมหากษตัรย์ิในระบอบประชาธิปไตยท่ีควรพึงมพึีงเป็นเป็นอย่างไร 
ดังที่ทรงย�้าในหลายวาระว่า ไม่ได้ทรงท�าหน้าที่บริหารประเทศนี้ นั่นเป็น 
เรือ่งของฝ่ายรัฐบาล แต่สิง่ท่ีพระองค์ทรงท�าได้ก็คือ ท�าในสิ่งซึ่งพระองค์ทรง
เห็นว่าเป็นประโยชน์ เป็นการท�าให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีประโยชน์
กับประชาชนนะ ซึง่ 70 ปี นานพอท่ีจะมกีรณีศกึษา ตวัอย่าง หรอืความทรงจ�า
ท่ีทุกคนรบัรูร่้วมกัน และเป็นแนวทางในการด�ารงอยู่ของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 
ในบ้านเราต่อไปในวันข้างหน้า

ตลอด 1 ปีท่ีผา่นมา เป็นชว่งท่ีดสี�าหรับคนท่ีสนใจเร่ืองประวัตศิาสตร์
โบราณราชประเพณี รวมถึงศาสตร์ต่างๆ อีกหลายแขนง อยากให้
อาจารย์ช่วยขยายความแต่ละส่วน
ผมคิดว่าถ้าคนขวนขวายท่ีจะหาความรู้นะ ตรงนี้เป็นนาทีทองในการหา 
ความรู้ ไม่ต้องเดินเข้าไปในพระเมรุเอง ให้คนอื่นเขาท�างานไป สิ่งท่ีสื่อ 
เอามาเล่าสู่กันฟังในแต่ละวัน แค่นี้ก็อ่านไม่ทัน เก็บไว้อย่าทิ้งนะ โรงเรียน 
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สูกั้บเรือ่งนี ้พระราชทานพระบรมราชปูถัมภ์ในเรือ่งการรกัษาพยาบาลอะไร
ต่อมิอะไร จนวันนี้เด็กเขาไม่รู้จักโปลิโอแล้ว

แต่ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา คนรุ่นใหม่ก็ต้องได้รับทราบสิ่งที่พระองค์
ทรงท�าผ่านทุกสื่อ
แต่ผมก�าลงัคดิว่าการได้รบัรูข้้อมลู กับการสามารถเชือ่มโยงข้อมลูกับตวัเขา  
สิ่งนี้อาจยังเป็นสิ่งท่ีเรายังต้องช่วยกันคิดต่อ ข้อมูลมีมากนะ เราสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ แต่ถามว่าเขาได้อะไร หรือเขาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ มันโยง
มาหาชีวิตเขาได้อย่างไร สิ่งเหล่าน้ีสื่อทั้งหลายยังท�าไม่ได้นะ มันอยู่ท่ีคน 
จะต้องท�าในการเล่าเรื่องเหล่านี้ให้เขารู้

จากประวตัศิาสตร ์สถาบนักษตัรยิอ์ยูคู่ก่บัสงัคมไทยมานาน อาจารย์
คิดว่าความส�าคัญของสถาบันนี้ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักของชาติ
เป็นอย่างไรบ้าง
สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันเก่าแก่ ที่ถามว่าเริ่มขึ้นเมื่อไร บางคนอาจ 
ตอบไม่ได้ด้วยซ�า้ ตัง้แต่ผมมคีวามทรงจ�าเก่ียวกับประวัตศิาสตร์บ้านเรา ก็มี
สถาบนักษตัรย์ิแล้วนะ ซึง่กม็ีการปรบัเปลีย่นมาตามกาลเวลาด้วยบทบาท
หน้าที ่ความคาดหวงัของแต่ละยุค แต่ละสมยั ท่ีไม่เหมอืนกัน แม้จะพูดเฉพาะ 
เจาะจงในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 9 แต่เหตกุารณ์ บรบิท สิง่แวดล้อมตัง้แต่
ตอนต้นรัชกาล ในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยตลอด จนถึงเวลาเมื่อพระองค ์

เสด็จสวรรคตก็ไม่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะน้ันผมคิดว่าต้องท�าความ
เข้าใจก่อน 
 ส�าหรบัผมเอง ในโลกนีม้ปีระมขุของรฐัอยู่แค่ 2 แบบ คอืประธานาธิบดี 
กับสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ผมมคีวามเชือ่มัน่เตม็ร้อยว่าระบอบประมขุของ
ประเทศท่ีเป็นพระมหากษตัรย์ิเหมาะกับความเป็นไทยของเรามากทีส่ดุแล้ว 
สิง่ท่ีได้เกิดข้ึนตลอด 70 ปี ก็ถือว่าพระองค์ทรงวางมาตรฐาน แนวทาง หน้าที่
ของพระมหากษตัรย์ิในระบอบประชาธิปไตยท่ีควรพึงมพึีงเป็นเป็นอย่างไร 
ดังที่ทรงย�้าในหลายวาระว่า ไม่ได้ทรงท�าหน้าที่บริหารประเทศนี้ นั่นเป็น 
เรือ่งของฝ่ายรัฐบาล แต่สิง่ทีพ่ระองค์ทรงท�าได้ก็คือ ท�าในสิ่งซึ่งพระองค์ทรง
เห็นว่าเป็นประโยชน์ เป็นการท�าให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีประโยชน์
กับประชาชนนะ ซึง่ 70 ปี นานพอท่ีจะมกีรณีศกึษา ตวัอย่าง หรอืความทรงจ�า
ท่ีทุกคนรบัรูร่้วมกัน และเป็นแนวทางในการด�ารงอยู่ของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 
ในบ้านเราต่อไปในวันข้างหน้า

ตลอด 1 ปีทีผ่า่นมา เป็นชว่งทีด่สี�าหรบัคนทีส่นใจเรือ่งประวัตศิาสตร์
โบราณราชประเพณี รวมถึงศาสตร์ต่างๆ อีกหลายแขนง อยากให้
อาจารย์ช่วยขยายความแต่ละส่วน
ผมคิดว่าถ้าคนขวนขวายท่ีจะหาความรู้นะ ตรงน้ีเป็นนาทีทองในการหา 
ความรู้ ไม่ต้องเดินเข้าไปในพระเมรุเอง ให้คนอื่นเขาท�างานไป ส่ิงท่ีสื่อ 
เอามาเล่าสู่กันฟังในแต่ละวัน แค่นี้ก็อ่านไม่ทัน เก็บไว้อย่าทิ้งนะ โรงเรียน 
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“พระองค์ยังทรงอยู่ในใจผม ผมไม่ต้องไปดูรูปของ
พระองค์ ไมต่อ้งไปนกึถงึเหตกุารณอ์ะไรหรอก เพราะว่า

พระองค์ทรงอยู่กับผมมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโต”

ครูบาอาจารย์ท้ังหลายถ้าขวนขวายในการเก็บข้อมูลเสียหน่อย ยังไม่ 
ต้องย่อย เหมือนการหยอดกระปุกไว้ก่อน วันหลังค่อยทุบกระปุกน้ันมา
ค่อยๆ อ่านก็ได้
 มันเป็นคลังความรู้ตั้งเยอะแยะมากมายว่าเขาท�าอะไรกันอย่างไร  
ด้วยเหตุผล ความคิด วิธีการอย่างไร ผมได้ย้อนอ่านพระเมรุสมัยรัชกาล 
ที่ 5 มีคนเขียนบทกวีนิพนธ์ที่พรรณนาเรื่องงานพระเมรุไว้เยอะว่าพระเมรุ 
มคีวามงดงามอย่างไร เช่น นายชติ บุรทัต กวีสมยัรชักาลท่ี 6 ใช้นามปากกา
ว่า เอกชน แต่ง สามัคคีเภทค�าฉันท์ เป็นคนเขียนฉันท์เก่ง เขาเขียนฉันท์ชม
พระเมร ุแหล่ชมพระเมร ุเป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เขาเก็บรวบรวมเป็นหนังสอื
หน่ึงเล่มขึน้มา เป็นค�ากลอนสรรเสรญิพระบารมรีชักาลที ่5 ว่าด้วยเรือ่งงาน
พระเมรุ 
 ตั้งแต่ต้นมาผมเก็บงานท่ีมีคนเขียน เพราะสมัยนี้มีคนเขียนลงสื่อ 
ต่างๆ เยอะ เราก็เก็บ ถ้ามคีนเขยีนเรือ่งชมพระเมร ุหรอืว่าด้วยเรือ่งของงาน
ทั้งหมดเป็นวรรณกรรมขึ้นมาสักชิ้นหน่ึงนะ จะเป็นลิลิต ฉันท์ โคลง อะไร 
ก็แล้วแต่ ผมจะไม่ท้ิงงานดีๆ กวีที่เป็นศิลปินแห่งชาติท้ังหลายจะคิด 
อย่างน้ีบ้างหรือไม่ ก็ขอให้ช่วยพิจารณา ไม่ต้องมีส�านวนเดียวด้วยซ�้าไป 
เพราะของอย่างเดียวกันเห็น ไม่ได้แปลว่าคนจะพูดเหมือนกันในทาง
วรรณกรรม ช่วงเวลา 1 ปี ที่ความรู้ต่างๆ ที่มันตก จม ซุกอยู่ในซอกท่ีเรา 
ไม่เคยเห็น บัดน้ีมันกลับข้ึนมาแล้ว สื่อต่างๆ ก็ควรเป็นเครื่องมือที่จะ 
เผยแพร่ความรู้เหล่านั้น ถ้าอ่านไม่หมด ยังอ่านไม่ละเอียด เก็บไว้ก่อนก็ได้ 
แล้วน�ามาใช้ประโยชน์ในภายหลัง

ถ้าอาจารย์อยากร�าลึกถึงพระองค์ อาจารย์ท�าอย่างไร เข้าใจว่า
อาจารย์น่าจะมีสิ่งของที่ระลึก รูปภาพ เพลง หรืออะไรที่ท�าให้นึกถึง
พระองค์ได้เสมอ
ไม่รู้ เป็นค�าตอบแปลกนะ ผมไม่ได้อาศัยสิ่งไหนช่วยเลย เพราะพระองค์ยัง
ทรงอยู่ในใจผม ผมไม่ต้องไปดูรูปของพระองค์ ไม่ต้องไปนึกถึงเหตุการณ์
อะไรหรอก เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่กับผมมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโต
 เมื่อนึกถึงพระองค์ ก็เห็นพระองค์นั่นล่ะ แต่อาจจะนึกมากหน่อย 
ถ้าไปเห็นสิง่ของหรอืเรือ่งราวทีเ่ก่ียวข้องกับพระองค์ วันก่อนผมคยุกับเพ่ือน
ทีโ่รงเรยีนสาธิตปทมุวนัว่าทีเ่รารบัพระราชทานปรญิญาบตัรกัน เขาหวงปก
ปริญญามาก เพราะเป็นวัตถุที่พระองค์ทรงเคยจับ ทรงหยิบยื่นสิ่งนี้ให้เขา 
เมื่อเขายังเป็นเด็ก เห็นคนไปรับเสด็จที่วัดพระแก้ว เอาผ้าขาวไปปู เพื่อจะ
มีรอยพระบาทอยู่ที่ผ้าขาวนั้น เขาบอกเขามียิ่งกว่ารอยพระบาท เขามีรอย
พระหัตถ์อยู่ในความครอบครอง เขาจะบอกลูกหลานว่านี่คือสิ่งท่ีรัชกาล 
ที่ 9 ทรงเคยจับมาแล้ว 
 ความทรงจ�าของทุกคนท่ีเก่ียวกับรัชกาลท่ี 9 มีความงดงามที ่
หลากหลายก็เหมือนสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก คือสายสะพาย
สูงสุดท่ีข้าราชการจะพึงได้รับ ผมได้รับพระมหากรุณาพระราชทานใน

พระทีน่ั่งอมรนิทร์วินิจฉยัฯ ตอนนัน้เป็นรองปลดัยุตธิรรม หัวหน้ากลุม่ภารกิจ 
เมื่อ พ.ศ. 2549 แล้วก็ใช้มานาน แพรของสายสะพายเวลาแต่งเต็มยศแล้ว 
จะสะพายจากบ่าซ้ายลงไปเอวขวา จงึจะต้องมเีหรยีญตราท้ังหลายทีท่บัอยู่
บนน้ัน ต้องแทงเข็มทะลลุงไป ก็พรนุหมดแล้ว แต่ไม่คดิจะไปเปลีย่น เพราะ
เส้นนี้รับพระราชทานโดยตรงจากพระหัตถ์ จึงไม่เปลี่ยน เพราะมีค่ามาก 

เชือ่ว่าพสกนิกรมีพระองค์ทรงเป็นหลักชยั เป็นธงน�าในหลายๆ เรือ่ง 
ในส่วนของอาจารย์เองได้ใช้อะไรเป็นหลักจากพระองค์ในการใช้ชีวิต
แน่นอนว่าพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานกับเราทั้งหลายในวาระต่างๆ 
แต่ละคนก็อาจมีประเด็นท่ีตัวเองคิดอยากจะจ�าไว้เป็นพิเศษ ส�าหรับผม  
มีพระบรมราโชวาทที่มีความหมายมากคือ ทรงรับสั่งว่าคนเราน้ันมีหน้าที่
ต่างๆ ถ้าทกุคนท�าหน้าท่ีของตวัเองได้ดแีล้ว ทกุอย่างจะประสานสอดคล้อง
กลมกลืนกันไปหมด อย่าไปกะเกณฑ์ว่าคนโน้นเขาต้องท�าอย่างนั้นสิ คนที่
เราเกณฑ์ได้คือตัวเราเองนี่แหละ ไปเกณฑ์คนอื่นเขาไม่ส�าเร็จหรอก ตัวเรา
น่ะดีสุด แต่ผมน�ามาขยายขึ้นว่า มนุษย์คนหนึ่งก็มีหน้าที่หลายหน้าที่ เราก็
ต้องพยายามสร้างดุลยภาพในระหว่างการท�าหน้าที่ทั้งหลายเหล่านั้นด้วย 
 สมัยที่ผมยังท�างานราชการอยู่ ผมก็ต้องดูแลพ่อแม่ ตอนน้ันพ่อแม ่
อายุมากแล้ว ต้องไปหาหมอ ถึงเวลาตอนเย็นกลับมาอย่างไรก็ต้องกินข้าว
กับพ่อแม่ นั่งคุย ถามทุกข์สุขในแต่ละวัน ขณะเดียวกันผมมีหน้าที่เป็นครู 
ผมยังสอนหนังสืออยู่ ก็ต้องไปสอนหนังสือ ตรวจข้อสอบ พอเอาหน้าท่ี
ทั้งหมดนี้มารวมกันแล้ว มันก็คือตัวตนของเรานั่นแหละ คือเราต้องสร้าง
ความสมดุล งานราชการก็ต้องท�าในต�าแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ ทั้งหมดคือการ
ท�าหน้าท่ีของเราให้ดท่ีีสดุ แล้วก็ด้วยความตัง้ใจจรงิ ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ 
ด้วยความรู้สึกว่าสักวันหน่ึงเราย้อนกลับไปมองดูว่าเราท�าหน้าที่เหล่าน้ัน
ครบถ้วนบริบูรณ์ดีหรือไม่ เราก็จะมีความสุขที่ว่าท�าดีได้ดี ก็คือการได้เห็น
สิ่งที่เราท�ามาแล้ว เป็นความดีของเรา คนอื่นไม่ต้องเห็น ไม่ต้องรู้หรอก 
 จนทุกวันนี้พ่อแม่ไม่อยู่กับผมแล้ว แต่พอมองย้อนกลับไป ผมรู้สึกว่า
ผมไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่ในการเป็นลูก การเป็นครูสอนหนังสือ ลูกศิษย์
เขาเจอเรา ก็ดีใจ เข้ามารายงานตัวว่าวันนี้เขามีความเจริญก้าวหน้าอยู่
ที่ไหน นี่เป็นรางวัลแล้ว ผมอาจจะไม่ได้รางวัลครูดีเด่น แต่ว่าถ้าลูกศิษย ์
เขาเจอหน้าเรา แล้วยินดีท่ีจะเข้ามาสวัสดีเรา ผมว่าน่ันคือรางวัลของการ
ท�าดีแล้วได้ดี วันนี้เกษียณแล้ว แต่กลับไปตามกระทรวง ทบวง กรม เมื่อไร 
ก็ไม่มีใครเขาสะบัดหน้าหนี ยังอยากคุยกับเรา ยังนึกถึงว่าเคยท�าเรื่องนั้น
ด้วยกัน สนุกจังเลย ดีจังเลย เดี๋ยวนี้มันคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว มาเล่าให้ฟัง 
ท้ังหมดน้ีผมคดิว่า เราก็ท�าหน้าท่ีของตวัเองน่ันล่ะให้ดท่ีีสดุ ท�าให้ตวัเราเอง
มีคุณค่า ผมว่าเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วส�าหรับผม
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เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ ภาพ วรรษมน ไตรยศักดา

นนทพร อยูม่ัง่มี

ในช่วงเวลาแห่งความโศกาอาลัย สิ่งส�าคัญที่เราได้เห็นตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาคือ เกร็ดความรู้
ทางประวัติศาสตร์และโบราณราชประเพณี หนึ่งในผู้ที่สนใจบันทึกเหตุการณ์ครั้งส�าคัญด้วยมุมมอง

ทางวิชาการคือ นนทพร อยู่มั่งมี ผู้เขียนหนังสือ ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย 
ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2551 และตีพิมพ์อีกครั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
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ช่วงนี้คนกลับมาสนใจเรียนรู้ เรื่องโบราณราช
ประเพณีมากข้ึน ในภาพรวมมีประเด็นอะไรน่าสนใจ
ที่เราควรจะให้ความส�าคัญบ้าง
ประการแรกท่ีผมต้องการน�าเสนอคือ เรื่องของขั้นตอน 
ในแต่ละส่วนของพระราชพิธี เริ่มตั้งแต่เมื่อสวรรคตท�า
อย่างไร สรงน�้าแบบไหน เราเก็บสิ่งท่ีเราเรียกว่าเป็น
พัฒนาการของขัน้ตอนแต่ละแบบว่า คตคิวามเชือ่เดมิเป็น
แบบนี้ พอยุคหนึ่งมันเปลี่ยน เพราะอะไร ด้วยเงื่อนไขใด 
พอเปลี่ยนเสร็จแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะคงอยู ่
ตลอดกาล บางอย่างมกีารกลบัมาใช้แบบเดมิ แต่บางสมยั
กเ็ปลี่ยนไป พระเมรุเดิมสมัยอยุธยาจนถงึรัชกาลที่ 4 เป็น
แบบโบราณเลย คือเป็นยอดปรางค์ มีพระเมรุ 2 ชั้น 
ข้างใน พอมาถึงรชักาลท่ี 5 เปลีย่นเงือ่นไขด้วยว่าบ้านเมอืง
เจริญข้ึน มีคติแบบตะวันตก อาจไม่ต้องการให้คนต้อง
เดือดร้อน ก็ลดขนาดเหลือเป็นพระเมรุชั้นเดียวแล้ว 
ขยายออก ด้วยความศวิิไลซ์ของบ้านเมอืง หรอืคตเิปลีย่นไป 
มีการเปลี่ยนธรรมเนียมไปมาโดยสัมพันธ์กับเง่ือนไขใน
บริบทของสังคม
 พูดง่ายๆ เป็นรายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ ในแต่ละขัน้ตอน 
เช่น ขบวนแห่ยุคน้ีเป็นอย่างไร อยุธยาเป็นอย่างไร รชักาล
ที ่5 เป็นแบบไหน รตันโกสนิทร์เป็นแบบไหน มกีารเปลีย่น
รูปแบบตลอด หรือแม้แต่ขั้นตอนบางอย่างเช่น เกรด็เลก็
เกรด็น้อยว่า ท�าไมเวลาเผาต้องใช้มะพร้าวล้างหน้า ท�าไม
แต่โบราณต้องเอาเบีย้ 33 เบีย้ วางไว้ท่ีพระจติกาธาน ฯลฯ 
มีความเชื่อแทรกอยู่ทุกขั้นตอน หรือแม้แต่บางขั้นตอนที่
ไม่ได้ท�าแล้ว เช่น เวลาถวายพระเพลิงเสรจ็ เช้ามาก็เก็บอฐัิ 
ก็คือแต่โบราณเขาเรียกเดินสามหาบ คือท�าภัตตาหารใส่
ภาชนะแล้วใส่หาบ พนักงานก็แต่งตัวขาวเดินเวียนรอบ 
แล้วตะโกนเรียกคนตายให้รู้ว่าเขาท�าบุญ อะไรแบบน้ี 
ไม่มีแล้ว ยกเลิกไปเมื่อหลังรัชกาลท่ี 5 แม้แต่งานของ
รัชกาลที่ 9 ก็ไม่ได้ท�าแล้ว เหลือแต่ภาพถ่ายที่ประกอบ
หนังสือแค่น้ันเอง ถ้าเราไม่รวบรวมไว้ หรือว่าไม่แยก 
หมวดหมู่ให้ดีก็จะหายไป 

ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว คนไทยคุ้นเคยกับธรรมเนียม 
เช่น การประโคมย�่ายาม แต่มีอีกหลายอย่างที่คน
อาจยังไมเ่ข้าใจ เช่น การแจงพระรูป มเีกรด็เกีย่วกบั 
ธรรมเนียมอะไรอีกที่น่าสนใจบ้าง
แจงพระรูปเป็นขั้นตอนก่อน เป็นส่วนของการเก็บอัฐิ คือ
ถ้าเป็นข้ันตอนชาวบ้านเรยีกการแปรรปู เป็นปรศินาธรรม
ว่ากลับไปเกิดใหม่อีกด้านหน่ึง คือหันหัว แปรท�าอัฐิเป็น
รปูคน เสร็จแล้วก็กลบ แล้วเปลีย่นอกีด้านหน่ึง กลายเป็น
ว่าเรียงกลับใหม่อีกด้าน จากตะวันออกไปตะวันตก  
จากตะวันตกไปตะวันออก ถึงเวลาน้ันก็ค่อยๆ เก็บอัฐิ  
พรมน�้าอบ แล้วก็เก็บอัฐิทีละชิ้น เลือกทีละส่วน หัว แขน 
ขา ที่เหลือก็ค่อยแจกกัน เพื่อสะท้อนปริศนาธรรมว่าเป็น
เรื่องของการกลับไปเกิดใหม่

เป็นความเชือ่ของเราทีว่า่ยงัมกีารเวียนว่ายตายเกิด

ใช่ เป็นเรือ่งของการเวียนว่ายตายเกิด พิธีกรรมพวกนีแ้ฝง
ปรศินาธรรม เดินสามหาบเพ่ืออะไร เพ่ือบอกถึงภพภูมใิน
ชาติหน้า มีการเรียกวิญญาณ หรือว่าส่งบุญกุศลว่า 
เราได้ท�าบุญแล้วนะ เวลาคนหาบถึงต้องตะโกนเรยีกครบั

เราไดเ้ห็นพิธตีา่งวฒันธรรมท่ีเขา้มาในเมืองไทย เช่น 
พิธกีงเตก๊ ซึง่เริม่มบีทบาทในพระราชพิธพีระบรมศพ 
และพระศพเจ้านายช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นใช่ไหม
พิธีกงเต๊ก เริ่มประมาณช่วงปลายรัชกาลที่ 3 คืองาน
พระบรมศพรชักาลท่ี 3 (สมยัท่ีไทยตดิต่อค้าขายกับคนจนี
เยอะ และมีคนจีนเข้ามาในเมืองไทยจ�านวนมาก) อย่าง
เรื่องธรรมเนียมการสวด 15 วัน 100 วัน ก็มาเริ่มตอนงาน
ของสมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากุมารรีตัน์ พระบรมราชเทวี 
(สมเด็จพระนางเรือล่ม) กงเต๊กมีความพิเศษตรงท่ีเป็น
เรื่องของการท�าให้คนท่ียังมีชีวิตอยู่สบายใจมากกว่า 
เพราะเป็นการจ�าลองภพภูมใินโลกหน้าว่าคนตายไปไหน 
ถ้าเป็นอย่างธรรมเนียมแบบเถรวาทก็แค่สวดอย่างเดียว
แต่ถ้าแบบมหายานเขาจะเอาเสื้อผ้าคนตายมา สมมต ิ
ว่าเป็นวิญญาณอยู่ในนั้น มีการชูเสา แล้วเอาเสื้อแขวน 
แล้วอัญเชิญว่าวิญญาณสถิตอยู่ในน้ัน เสร็จแล้วก็เดิน
ข้ามสะพาน เหมือนกับข้ามไปภพภูมิ โดยท่ีมีพ่ีน้องตาม
ไปส่งด้วย เป็นการยืนยันว่าผูท่ี้เสยีชวีติจะไปสบาย เลยต้อง
มบ้ีาน มเีครือ่งใช้ไม้สอยเผาตามไปให้ เป็นความสบายใจ
ของคนเป็น เพราะเราไม่รู้ว่าคนตายจะเจออะไร

ในหนังสือเล่มนี้ คุณชี้ว่าธรรมเนียม ‘สุก�าศพ’  
มีความซับซ้อนมากกว่าแค่การแต่งตัวให้ศพใช่ไหม
ใช่ครับ การท�าศพปัจจุบัน สุก�าศพยังไม่ค่อยมีการพูดถึง 
การแต่งตัวศพก็แค่เอาชดุเสือ้ผ้าท่ีดท่ีีคนตายใส่แล้วบรรจุ
ในโลงศพ แต่สมัยก่อนเน่ืองจากว่า หน่ึง ส่วนมากไม่ได้
ฉดียา สอง คอืเป็นศพของคนชัน้สงู เครือ่งแต่งกาย เสือ้ผ้า
ต้องอลังการ อาจจะใส่ผ้าชั้นดีหลายชั้น ใส่ของหอม  
ใส่เครื่องหอมลงไป ด้วยความท่ีไม่ได้ฉีดน�้ายาจึงต้อง 
พันผ้าหลายชั้น เพื่อซับของเสียต่างๆ พวกนี้

ธรรมเนียมที่ข้าราชบริพารที่ดูแลเรื่องต่างๆ เช่น 
ดูแลภูษา ต้องเตรียมขั้นตอนกันอย่างไร
จะมีวิธีนอกจากการพันจากไหนไปไหน เป็นเร่ืองที่ต้อง
เป็นคนฝ่ายสนมพลเรือน มีเป็นแผนกเฉพาะที่ท�า แม้แต่
ปัจจุบันเวลามีงานศพของเจ้านายที่ว่า บางท่านบางองค์
ยังทรงต้องการท�าแบบโบราณ กจ็ะต้องเป็นธรรมเนยีมเก่า

ชว่งทีเ่ราก�าลังถวายความอาลัย เราได้เหน็พระเมรมุาศ
ซึง่เป็นผลงานชิน้เอกทางสถาปัตยกรรมตกแตง่นัน้ 
ซ่อนคติหรือต�านานอะไร
เป็นเรื่องของคติว่าด้วยเรื่องของจักรวาล เรื่องของไตรภูมิ 
หรือภพภูมิทั้งสาม แต่คติน้ีจะเน้นไปท่ีเรื่องของเขา
พระสเุมรเุป็นแกนกลางของจกัรวาล ชือ่ก็บอกแล้วว่าเป็น
เรื่องของพระเมรุ ว่าในเขาพระสุเมรุมีองค์ประกอบหลัก
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ช่วงนี้คนกลับมาสนใจเรียนรู้ เรื่องโบราณราช
ประเพณีมากขึ้น ในภาพรวมมีประเด็นอะไรน่าสนใจ
ที่เราควรจะให้ความส�าคัญบ้าง
ประการแรกที่ผมต้องการน�าเสนอคือ เรื่องของข้ันตอน 
ในแต่ละส่วนของพระราชพิธี เริ่มตั้งแต่เมื่อสวรรคตท�า
อย่างไร สรงน�้าแบบไหน เราเก็บสิ่งท่ีเราเรียกว่าเป็น
พัฒนาการของข้ันตอนแต่ละแบบว่า คตคิวามเชือ่เดมิเป็น
แบบนี้ พอยุคหนึ่งมันเปลี่ยน เพราะอะไร ด้วยเงื่อนไขใด 
พอเปลี่ยนเสร็จแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะคงอยู ่
ตลอดกาล บางอย่างมกีารกลบัมาใช้แบบเดมิ แต่บางสมยั
กเ็ปลี่ยนไป พระเมรุเดิมสมัยอยุธยาจนถงึรัชกาลที่ 4 เป็น
แบบโบราณเลย คือเป็นยอดปรางค์ มีพระเมรุ 2 ชั้น 
ข้างใน พอมาถึงรชักาลที ่5 เปลีย่นเงือ่นไขด้วยว่าบ้านเมอืง
เจริญขึ้น มีคติแบบตะวันตก อาจไม่ต้องการให้คนต้อง
เดือดร้อน ก็ลดขนาดเหลือเป็นพระเมรุชั้นเดียวแล้ว 
ขยายออก ด้วยความศวิิไลซ์ของบ้านเมอืง หรอืคตเิปลีย่นไป 
มีการเปลี่ยนธรรมเนียมไปมาโดยสัมพันธ์กับเง่ือนไขใน
บริบทของสังคม
 พูดง่ายๆ เป็นรายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ ในแต่ละขัน้ตอน 
เช่น ขบวนแห่ยุคนีเ้ป็นอย่างไร อยุธยาเป็นอย่างไร รชักาล
ที ่5 เป็นแบบไหน รตันโกสนิทร์เป็นแบบไหน มกีารเปลีย่น
รูปแบบตลอด หรือแม้แต่ขั้นตอนบางอย่างเช่น เกรด็เลก็
เกรด็น้อยว่า ท�าไมเวลาเผาต้องใช้มะพร้าวล้างหน้า ท�าไม
แต่โบราณต้องเอาเบีย้ 33 เบีย้ วางไว้ท่ีพระจติกาธาน ฯลฯ 
มีความเชื่อแทรกอยู่ทุกขั้นตอน หรือแม้แต่บางขั้นตอนที่
ไม่ได้ท�าแล้ว เช่น เวลาถวายพระเพลิงเสรจ็ เช้ามาก็เก็บอฐัิ 
ก็คือแต่โบราณเขาเรียกเดินสามหาบ คือท�าภัตตาหารใส่
ภาชนะแล้วใส่หาบ พนักงานก็แต่งตัวขาวเดินเวียนรอบ 
แล้วตะโกนเรียกคนตายให้รู้ว่าเขาท�าบุญ อะไรแบบน้ี 
ไม่มีแล้ว ยกเลิกไปเมื่อหลังรัชกาลท่ี 5 แม้แต่งานของ
รัชกาลที่ 9 ก็ไม่ได้ท�าแล้ว เหลือแต่ภาพถ่ายที่ประกอบ
หนังสือแค่น้ันเอง ถ้าเราไม่รวบรวมไว้ หรือว่าไม่แยก 
หมวดหมู่ให้ดีก็จะหายไป 

ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว คนไทยคุ้นเคยกับธรรมเนียม 
เช่น การประโคมย�่ายาม แต่มีอีกหลายอย่างท่ีคน
อาจยังไมเ่ขา้ใจ เชน่ การแจงพระรปู มีเกรด็เกีย่วกบั 
ธรรมเนียมอะไรอีกที่น่าสนใจบ้าง
แจงพระรูปเป็นขั้นตอนก่อน เป็นส่วนของการเก็บอัฐิ คือ
ถ้าเป็นข้ันตอนชาวบ้านเรยีกการแปรรปู เป็นปรศินาธรรม
ว่ากลับไปเกิดใหม่อีกด้านหนึ่ง คือหันหัว แปรท�าอัฐิเป็น
รปูคน เสรจ็แล้วก็กลบ แล้วเปลีย่นอกีด้านหน่ึง กลายเป็น
ว่าเรียงกลับใหม่อีกด้าน จากตะวันออกไปตะวันตก  
จากตะวันตกไปตะวันออก ถึงเวลาน้ันก็ค่อยๆ เก็บอัฐิ  
พรมน�้าอบ แล้วก็เก็บอัฐิทีละชิ้น เลือกทีละส่วน หัว แขน 
ขา ที่เหลือก็ค่อยแจกกัน เพื่อสะท้อนปริศนาธรรมว่าเป็น
เรื่องของการกลับไปเกิดใหม่

เป็นความเชือ่ของเราทีว่า่ยงัมกีารเวยีนวา่ยตายเกดิ

ใช่ เป็นเรือ่งของการเวียนว่ายตายเกิด พิธีกรรมพวกนีแ้ฝง
ปรศินาธรรม เดินสามหาบเพ่ืออะไร เพ่ือบอกถึงภพภูมใิน
ชาติหน้า มีการเรียกวิญญาณ หรือว่าส่งบุญกุศลว่า 
เราได้ท�าบญุแล้วนะ เวลาคนหาบถึงต้องตะโกนเรยีกครบั

เราได้เหน็พิธตีา่งวฒันธรรมท่ีเขา้มาในเมอืงไทย เช่น 
พิธกีงเตก๊ ซึง่เริม่มบีทบาทในพระราชพิธพีระบรมศพ 
และพระศพเจ้านายช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นใช่ไหม
พิธีกงเต๊ก เริ่มประมาณช่วงปลายรัชกาลที่ 3 คืองาน
พระบรมศพรชักาลท่ี 3 (สมยัท่ีไทยตดิต่อค้าขายกับคนจนี
เยอะ และมีคนจีนเข้ามาในเมืองไทยจ�านวนมาก) อย่าง
เรื่องธรรมเนียมการสวด 15 วัน 100 วัน ก็มาเริ่มตอนงาน
ของสมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากุมารรีตัน์ พระบรมราชเทวี 
(สมเด็จพระนางเรือล่ม) กงเต๊กมีความพิเศษตรงท่ีเป็น
เรื่องของการท�าให้คนท่ียังมีชีวิตอยู่สบายใจมากกว่า 
เพราะเป็นการจ�าลองภพภูมใินโลกหน้าว่าคนตายไปไหน 
ถ้าเป็นอย่างธรรมเนียมแบบเถรวาทก็แค่สวดอย่างเดียว
แต่ถ้าแบบมหายานเขาจะเอาเสื้อผ้าคนตายมา สมมต ิ
ว่าเป็นวิญญาณอยู่ในนั้น มีการชูเสา แล้วเอาเสื้อแขวน 
แล้วอัญเชิญว่าวิญญาณสถิตอยู่ในนั้น เสร็จแล้วก็เดิน
ข้ามสะพาน เหมือนกับข้ามไปภพภูมิ โดยท่ีมีพ่ีน้องตาม
ไปส่งด้วย เป็นการยืนยันว่าผูท่ี้เสยีชวีติจะไปสบาย เลยต้อง
มบ้ีาน มเีครือ่งใช้ไม้สอยเผาตามไปให้ เป็นความสบายใจ
ของคนเป็น เพราะเราไม่รู้ว่าคนตายจะเจออะไร

ในหนังสือเล่มนี้ คุณชี้ว่าธรรมเนียม ‘สุก�าศพ’  
มีความซับซ้อนมากกว่าแค่การแต่งตัวให้ศพใช่ไหม
ใช่ครับ การท�าศพปัจจุบัน สุก�าศพยังไม่ค่อยมีการพูดถึง 
การแต่งตัวศพก็แค่เอาชดุเสือ้ผ้าท่ีดท่ีีคนตายใส่แล้วบรรจุ
ในโลงศพ แต่สมัยก่อนเน่ืองจากว่า หน่ึง ส่วนมากไม่ได้
ฉดียา สอง คอืเป็นศพของคนชัน้สงู เครือ่งแต่งกาย เสือ้ผ้า
ต้องอลังการ อาจจะใส่ผ้าชั้นดีหลายชั้น ใส่ของหอม  
ใส่เครื่องหอมลงไป ด้วยความท่ีไม่ได้ฉีดน�้ายาจึงต้อง 
พันผ้าหลายชั้น เพื่อซับของเสียต่างๆ พวกนี้

ธรรมเนียมที่ข้าราชบริพารท่ีดูแลเร่ืองต่างๆ เช่น 
ดูแลภูษา ต้องเตรียมขั้นตอนกันอย่างไร
จะมีวิธีนอกจากการพันจากไหนไปไหน เป็นเร่ืองที่ต้อง
เป็นคนฝ่ายสนมพลเรือน มีเป็นแผนกเฉพาะที่ท�า แม้แต่
ปัจจุบันเวลามีงานศพของเจ้านายที่ว่า บางท่านบางองค์
ยังทรงต้องการท�าแบบโบราณ กจ็ะต้องเป็นธรรมเนยีมเก่า

ชว่งทีเ่ราก�าลังถวายความอาลัย เราไดเ้หน็พระเมรมุาศ
ซึง่เป็นผลงานชิน้เอกทางสถาปัตยกรรมตกแตง่นัน้ 
ซ่อนคติหรือต�านานอะไร
เป็นเรื่องของคติว่าด้วยเรื่องของจักรวาล เรื่องของไตรภูมิ 
หรือภพภูมิทั้งสาม แต่คติน้ีจะเน้นไปที่เรื่องของเขา
พระสเุมรเุป็นแกนกลางของจกัรวาล ชือ่ก็บอกแล้วว่าเป็น
เรื่องของพระเมรุ ว่าในเขาพระสุเมรุมีองค์ประกอบหลัก
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คือ เป็นองค์ประธาน เป็นมณฑปประธาน และบรเิวณ
เขาพระสเุมรก็ุเป็นปรมิณฑลรายรอบ ถ้าตามคตเิดมิเป็น
เรื่องของจักรวาล เช่น มีมหาสมุทร มีสระอโนดาต หรือ
มีป่าหิมพานต์ที่อยู่เชิงเขาพระสุเมรุ

โยงมาจากเรื่องที่เราเชื่อว่า พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นสมมตเิทพมาเกิดใชไ่หม พอทา่นเสดจ็สวรรคต 
พระองค์จะเสด็จกลับไปยังที่เดิม
ใช่ ค�าว่าสวรรคต แปลว่า กลับสู่สวรรค์ ดังนั้นพระเมรุ
จึงเป็นเหมือนต้นทางที่จะส่งพระองค์กลับสู ่สวรรค์  

จงึต้องมกีารท�าประหน่ึงจ�าลองสวรรค์ลงมาบนโลกมนุษย์ 
มกีารขดุสระอยู่ 4 ด้าน มปีรมิณฑลรายรอบ เสมอืนเป็น
มหาสมุทร มีป่าหิมพานต์ สัตว์หิมพานต์ พญานาค  
ทุกอย่าง ถ้ายิ่งชั้นล่างๆ จะสะท้อนว่าเป็นป่าหิมพานต์
รายรอบ หรือแม้แต่ปริมณฑล เช่น ศาลา ประหน่ึง
เหมอืนพวกสตัตบรภัิณฑ์ หรอืเป็นพวกก�าแพงจกัรวรรดิ 
หรือเป็นทวีปทั้ง 4 ซึ่งเป็นไปตามต�าราว่า จริงๆ แล้วคติ
เรื่องเขาพระสุเมรุมันแทรกอยู่ในสถาปัตยกรรมไทย  
โดยเฉพาะในวัด

ราชรถ ราชยาน มีคติความเชื่ออะไรแฝงอยู่ 
จริงๆ เรื่องราชรถ โดยเฉพาะมหาพิชัยราชรถก็
ประหนึ่งจ�าลองเขาพระสุเมรุลูกหน่ึง ถ้าสังเกตจะ
เห็นว่าตั้งแต่ฐานไปก็จะเป็นรูปฐานครุฑซึ่งเป็นวิมาน 
ชั้นหนึ่งอยู่ในเทือกหนึ่งของเขาพระสุเมรุ สลักเป็น 
รูปสัตว์ รูปเทวดา ไปจนถึงชั้นบนก็จะเป็นฐานพระโกศ 
แล้วก็เป็นยอด เหมอืนกับการเคลือ่นเขาพระสเุมรท้ัุงลกู

แต่ต้องมีองค์ประกอบสมเป็นเครื่องประกอบ
พระบรมราชอิสริยยศใช่ไหม

INTERVIEW 15 PROOFREAD.indd   41 10/17/2560 BE   6:11 PM



42 THESTANDARD.CO

ใช่ ในขบวนแห่จริงจึงไม่ได้มีราชรถ 
หลักอย่างเดียว แต่จะต้องมีราชรถท�า
หน้าที่ต่างๆ เช่น ราชรถท่ีพระสงฆ์สวด
พระอภิธรรมน�า ถ้าโบราณก็จะมีราชรถ
โยงพระภูษาออกจากพระโกศ หรือโปรย
ข้าวตอกดอกไม้ ราชรถโยงโปรย ราชรถ
บรรจุท่อนจันทน์เอาไปเผา หรือต้องมี 
รูปสัตว์หิมพานต์บรรทุกเครื่องสังเค็ด 
พวกผ้าไตร จีวร เป็นขบวนตัวสัตว์แล้ว
ลากไปตามถนน แต่โบราณมีขบวนวอ  
มีสนมนางในตามจ�านวนมากมาย

ครั้งล่าสุดมีการทอนหรือเพ่ิมเติม 
ธรรมเนยีมราชประเพณีอะไรบ้าง
ธรรมเนียมที่ใช ้ทุกวันนี้ เริ่มประมาณ
รัชกาลท่ี 5 ว่ารถต่างๆ อาจลดย่นย่อลง  
ก็เหลือแค่ว ่ารถน�าและรถหลัก ส่วน 
โยงโปรยไม่มี ท่อนจันทน์ก็ไม่มีนะครับ  
แล้วก็จะเหลือแค่ว่าอาจจะมีราชรถหรือ 
พระวอท่ีใช้ เช่น พระท่ีน่ังราเชนทรยาน 
แห่พระอัฐิ  พระวอสีวิกากาญจน์แห่
พระองัคาร พวกนียั้งอยู่ แต่เป็นขบวนเล็ก 
คือเป็นการย่นย่อครับ

ก่อนหน้านี้มีประเพณีเรื่องนางร้องไห้ 
ซึ่งในหนังสือเขียนไว้ แต่ว่ายกเลิกไป
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 
จริงๆ แล้วนางร้องไห้เป็นธรรมเนียมที่ปรากฏหลักฐาน
ในสมัยอยุธยาว่าเป็นบทร้องท่ีเป็นท�านอง เป็นกลอน 
เน้ือร้องท่ีถูกแต่งมาแล้ว เป็นโคลงท่ีแต่งมาแล้ว  
โดยหลักคือการแสดงความภักดี ขอตามไปรับใช้ ก็เกิด
ธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลง รัชกาลที่ 6 ไม่ทรงโปรด  
ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีน่าร�าคาญด้วยซ�้าไป ผมคิดว่า 
มพีระราชประสงค์ให้งานศพเป็นงานเศร้าแบบตะวนัตก  
จึงทรงสั่งเปลี่ยนหมดเลย ตั้งแต่เรื่องพระเมรุ มหรสพ
ต่างๆ ท่ีอยู่รายรอบพระเมรุแต่โบราณถูกยกเลิกหมด 
ดอกไม้ไฟท่ีมีการจุดรอบพระเมรุแต่โบราณถูกยกเลิก 
ไม่มกีารจดุ ตัง้แต่งานพระเมรขุองรชักาลที ่5 เป็นต้นมา 
ยกเลิกมหรสพ การโปรยทาน การตั้งร้านเลี้ยงแขกมา
ร่วมงาน ดอกไม้ไฟยกเลิกหมด

สมยัโบราณลดทอนความเศรา้ดว้ยมหรสพใชไ่หม
มหรสพส่วนหนึ่งคือ หนึ่ง การออกทุกข์ พอเผาเสร็จ
ถือว่าต้องออกทุกข์แล้ว คุณจะมาเศร้าตลอดกาลไม่ได้ 
สอง เป็นการบรรเทาทุกข์ ให้ราษฎรมาดู ยิ่งรื่นเริงมาก
เท่าไร ย่ิงดี มีมหรสพเป็นสิบชนิด มีดอกไม้ไฟ มีการ
โปรยทาน โปรยเงิน โปรยสลาก แล้วเอาไปขึ้นของ 

นอกจากจะให้ราษฎรมาร่วมถวายความอาลยั ยังเป็น 
การปลอบขวัญพสกนิกรไปในตัวด้วยใช่ไหม
ใช่ ปลอบขวัญและมีนัยสื่อถึงการแสดงพระบรม-
เดชานุภาพว่า กษตัริย์องค์ใหม่ต้องการทีจ่ะบรรเทาทกุข์
ราษฎร

ครัง้นีม้มีหรสพเยอะพอสมควร เหมอืนน�าธรรมเนยีม
เก่ากลับมาอีก

ใช่ เป็นการน�ากลับ แต่ว่ารูปแบบการจัด
แสดงอาจไม่เล่นเต็มเหมือนสมัยก่อน 
ธรรมเนียมน้ีเริ่มกลับมาตอนพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระศรี-
นครนิทราบรมราชชนน ี(สมเด็จย่า) เริม่มา
เล่นบริเวณที่หน้าพระท่ีน่ังทรงธรรม ก็มี
เวทแีสดงอยู่สนามหลวงประมาณ 2-3 จดุ 
เพราะงานสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ 
พอกลางคืนมณฑลพิธีเงียบสงัด ดูแล้ว 
ไม่สมพระเกียรต ิแล้วดเูศร้า วังเวง เลยมี
การน�ามหรสพกลบัมาตอนงานสมเด็จย่า  
รชักาลที ่9 มพีระบรมราชานญุาตให้กลบั
มาจัดใหม่ 

ชว่งเวลาส�าคัญแบบนี ้คนทัว่ประเทศ
อยู่ในอารมณ์เศร้า แต่ส�าหรับคนที่
สนใจประวตัศิาสตร์ เหมอืนเราไดเ้หน็ 
ของจริงจากสิ่งที่เราเคยได้ศึกษา 
เคยเรียนรู้มา
ครับ เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้โบราณ
ราชประเพณี แล้วย่ิงงานพระบรมศพ
ระดบัพระมหากษตัรย์ิ มนัห่างมาต้ัง 70 ปี
แล้ว ตั้งแต่รัชกาลที่ 8 ผมเชื่อเลยว่าอาจ
เป็นครั้งเดียวในชีวิตของเราหลายคน 
ที่จะได้เห็น ได้บันทึกว่าอะไรยังอยู่ อะไร
เปลี่ยนแปลง อะไรเพ่ิมเติมเข้ามา เป็น
โอกาสให้เราได้เก็บข้อมูลไว้เป็นฐาน 

ในการศึกษา ได้เรียนรู้ธรรมเนียมโบราณ อย่างน้อย
คนก็เริ่มพูดถึงเรื่องประโคมย�่ายามเป็นอย่างไร สวด
สดับปกรณ์เป็นอย่างไร ท�ากงเต๊กหลวงเป็นอย่างไร  
หรอืเรือ่งราชรถ ราชยาน การท�าพระโกศจนัทน์ การถวาย
พระเพลิง น่ีคือจุดที่แสดงความเป็นพระจักรพรรดิ  
เป็นพระมหากษัตริย์ เป็นเจ้าชีวิตได้อย่างชัดเจนมาก 
องค์ประกอบ เครื่องสูง ราชรถ ราชยาน มันไม่มีที่ไหน
อีกแล้ว นอกจากเมืองไทย

เป็นโอกาสทีเ่ราเกบ็ขอ้มลูเพ่ือบนัทกึประวตัศิาสตร ์
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจ…
เป็นโอกาสท่ีเราได้เรียนรู้โบราณราชประเพณี เรียนรู้
เกรด็เลก็เกรด็น้อย ความสวยงาม ความรูข้องมนั น่ีเป็น
สิ่งท่ีน่าสนใจ เปล่ียนจากความเศร้าให้เป็นความรู ้  
เราจะได้อะไรอีกเยอะเลย

“ได้เรียนรู้ธรรมเนียมโบราณ อย่างน้อยคนก็เริ่มพูดถึงเรื่องประโคมย�า่ยามเป็นอย่างไร 
สวดสดับปกรณ์เป็นอย่างไร ท�ากงเต๊กหลวงเป็นอย่างไร หรือเร่ืองราชรถ ราชยาน 
การท�าพระโกศจนัทน์ การถวายพระเพลิง นีค่อืจุดทีแ่สดงความเปน็พระจักรพรรดิ 

เป็นพระมหากษัตริย์ เป็นเจ้าชีวิตได้อย่างชัดเจนมาก”
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ใช่ ในขบวนแห่จริงจึงไม่ได้มีราชรถ 
หลักอย่างเดียว แต่จะต้องมีราชรถท�า
หน้าที่ต่างๆ เช่น ราชรถที่พระสงฆ์สวด
พระอภิธรรมน�า ถ้าโบราณก็จะมีราชรถ
โยงพระภูษาออกจากพระโกศ หรือโปรย
ข้าวตอกดอกไม้ ราชรถโยงโปรย ราชรถ
บรรจุท่อนจันทน์เอาไปเผา หรือต้องมี 
รูปสัตว์หิมพานต์บรรทุกเครื่องสังเค็ด 
พวกผ้าไตร จีวร เป็นขบวนตัวสัตว์แล้ว
ลากไปตามถนน แต่โบราณมีขบวนวอ  
มีสนมนางในตามจ�านวนมากมาย

ครั้งล่าสุดมีการทอนหรือเพ่ิมเติม 
ธรรมเนยีมราชประเพณอีะไรบา้ง
ธรรมเนียมที่ใช ้ทุกวันน้ีเริ่มประมาณ
รัชกาลท่ี 5 ว่ารถต่างๆ อาจลดย่นย่อลง  
ก็เหลือแค่ว ่ารถน�าและรถหลัก ส่วน 
โยงโปรยไม่มี ท่อนจันทน์ก็ไม่มีนะครับ  
แล้วก็จะเหลือแค่ว่าอาจจะมีราชรถหรือ 
พระวอท่ีใช้ เช่น พระท่ีน่ังราเชนทรยาน 
แห่พระอัฐิ  พระวอสีวิกากาญจน์แห่
พระองัคาร พวกนียั้งอยู่ แต่เป็นขบวนเล็ก 
คือเป็นการย่นย่อครับ

ก่อนหน้านี้มีประเพณีเรื่องนางร้องไห้ 
ซึ่งในหนังสือเขียนไว้ แต่ว่ายกเลิกไป
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 
จริงๆ แล้วนางร้องไห้เป็นธรรมเนียมที่ปรากฏหลักฐาน
ในสมัยอยุธยาว่าเป็นบทร้องที่เป็นท�านอง เป็นกลอน 
เน้ือร้องท่ีถูกแต่งมาแล้ว เป็นโคลงท่ีแต่งมาแล้ว  
โดยหลักคือการแสดงความภักดี ขอตามไปรับใช้ ก็เกิด
ธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลง รัชกาลที่ 6 ไม่ทรงโปรด  
ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าร�าคาญด้วยซ�้าไป ผมคิดว่า 
มพีระราชประสงค์ให้งานศพเป็นงานเศร้าแบบตะวนัตก  
จึงทรงสั่งเปลี่ยนหมดเลย ตั้งแต่เรื่องพระเมรุ มหรสพ
ต่างๆ ท่ีอยู่รายรอบพระเมรุแต่โบราณถูกยกเลิกหมด 
ดอกไม้ไฟท่ีมีการจุดรอบพระเมรุแต่โบราณถูกยกเลิก 
ไม่มีการจดุ ต้ังแต่งานพระเมรขุองรชักาลที ่5 เป็นต้นมา 
ยกเลิกมหรสพ การโปรยทาน การตั้งร้านเลี้ยงแขกมา
ร่วมงาน ดอกไม้ไฟยกเลิกหมด

สมยัโบราณลดทอนความเศรา้ดว้ยมหรสพใชไ่หม
มหรสพส่วนหนึ่งคือ หนึ่ง การออกทุกข์ พอเผาเสร็จ
ถือว่าต้องออกทุกข์แล้ว คุณจะมาเศร้าตลอดกาลไม่ได้ 
สอง เป็นการบรรเทาทุกข์ ให้ราษฎรมาดู ยิ่งรื่นเริงมาก
เท่าไร ย่ิงดี มีมหรสพเป็นสิบชนิด มีดอกไม้ไฟ มีการ
โปรยทาน โปรยเงิน โปรยสลาก แล้วเอาไปขึ้นของ 

นอกจากจะใหร้าษฎรมาร่วมถวายความอาลยั ยงัเป็น 
การปลอบขวัญพสกนิกรไปในตัวด้วยใช่ไหม
ใช่ ปลอบขวัญและมีนัยสื่อถึงการแสดงพระบรม-
เดชานุภาพว่า กษตัริย์องค์ใหม่ต้องการทีจ่ะบรรเทาทกุข์
ราษฎร

คร้ังนีม้มีหรสพเยอะพอสมควร เหมอืนน�าธรรมเนยีม
เก่ากลับมาอีก

ใช่ เป็นการน�ากลับ แต่ว่ารูปแบบการจัด
แสดงอาจไม่เล่นเต็มเหมือนสมัยก่อน 
ธรรมเนียมน้ีเริ่มกลับมาตอนพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระศรี-
นครนิทราบรมราชชนน ี(สมเด็จย่า) เริม่มา
เล่นบริเวณที่หน้าพระท่ีน่ังทรงธรรม ก็มี
เวทแีสดงอยู่สนามหลวงประมาณ 2-3 จดุ 
เพราะงานสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ 
พอกลางคืนมณฑลพิธีเงียบสงัด ดูแล้ว 
ไม่สมพระเกียรต ิแล้วดเูศร้า วังเวง เลยมี
การน�ามหรสพกลบัมาตอนงานสมเดจ็ย่า  
รชักาลที ่9 มพีระบรมราชานญุาตให้กลบั
มาจัดใหม่ 

ชว่งเวลาส�าคญัแบบนี ้คนทัว่ประเทศ
อยู่ในอารมณ์เศร้า แต่ส�าหรับคนที่
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2  เขตดุสิต
   พระลานพระราชวังดุสิต
  วัดสุคันธาราม
  วัดจันทรสโมสร 
  วัดแกวฟาจุฬามณี 
  วัดนอยนพคุณ
  วัดเทวราชกุญชร ราชวรวิหาร
  วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
     ราชวรวิหาร
  วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร

3  เขตหนองจอก
  วัดหนองจอก 

4  เขตบางรัก
  วัดหัวลําโพงพระอารามหลวง

5  เขตบางเขน
  วัดพระศรีมหาธาตุ

6  เขตบางกะปิ
  วัดเทพลีลา
  ลานหนาอินดอรสเตเดียม
     หัวหมาก

7  เขตปทุมวัน
  วัดดวงแข
  วัดปทุมวนาราม
  สถานีรถไฟหัวลําโพง
  ลานเซ็นทรัลเวิลด 
  ลานหนาสนามศุภชลาศัย
  ลานพระบรมราชานุสาวรีย 
     รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี

8  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  วัดสุนทรธรรมทาน
  วัดโสมนัสราชวรวิหาร
  บานมนังคศิลา
  วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
     สํานักงานหลานหลวง
  มูลนิธิราชประชานุเคราะห
     ในพระบรมราชูปถัมภ
     กระทรวงการพัฒนาสังคม
      และความมั่นคงของมนุษย

9  เขตพระโขนง
  วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

10  เขตมีนบุรี
  วัดบําเพ็ญเหนือ 

11  เขตลาดกระบัง
  สถาบันเทคโนโลยี
     พระจอมเกลาเจา-
     คุณทหารลาดกระบัง
  วัดลานนาบุญ

12  เขตยานนาวา
  วัดปริวาสราชสงคราม

13  เขตสัมพันธวงศ์
  วัดชัยชนะสงคราม
     (วัดตึก)
  วัดจักรวรรดิราชาวาส
     วรมหาวิหาร 

1  เขตพระนคร
  กองสลากเดิม
  สวนนาคราภิรมย
  ลานปฐมบรมราชานุสรณ
     รัชกาลท่ี 1 สะพานพุทธ
  ลานคนเมือง
  วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 
  วัดตรีทศเทพ
  วัดใหมอมตรส
  วัดสังเวชวิศยาราม                                                         
  สวนสันติชัยปราการ 
  กองบัญชาการกองทัพบก
  วัดบวรนิเวศวิหาร
  วัดบุรณะศิริมาตยาราม
  หนาหอสมุดเมือง
  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  วัดอินทรวิหาร 
  วัดมหรรณพาราม
  วงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย
  หนาบริษัทเทเวศนประกันภัย
  หนาทางเขาซอยวัดปรินายก
  บริเวณสํานักงานการปฏิรูป
     ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
  แยก จ.ป.ร.
  บริเวณแยกมัฆวาน

ในวนัพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 
รชักาลที ่9 ท่ัวกรงุเทพฯและปริมณฑล

จดุถวายดอกไม้จนัทน์ 
114

ในวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลยเดช  ประชาชนทัว่ไป
ทีไ่ม่สามารถไปร่วมพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ รชักาลท่ี 9 
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สามารถร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ 
พระเมรุมาศจําลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ประจําแต่ละจังหวัด
ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สาํหรบัประชาชนในกรงุเทพฯ สามารถ
เดนิทางไปร่วมถวายดอกไม้จนัทน์ได้ 114 จดุทัว่กรงุเทพฯ และปรมิณฑล
ต่อไปนี้
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14  เขตพญาไท
  วัดไผตัน

15  เขตธนบุรี
  วัดเวฬุราชิน
  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

16  เขตบางกอกใหญ่
  วัดสังขกระจายวรวิหาร

17  เขตห้วยขวาง
  วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

18  เขตคลองสาน
  วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

19  เขตตลิ่งชัน
  วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร

24  เขตราษฎร์บูรณะ
  วัดราษฎรบูรณะ
  ลานหนาธนาคารกสิกรไทย
     สํานักงานใหญ 

25  เขตบางพลัด
  วัดอาวุธวิกสิตาราม
  วัดภาณุรังษี
  เชิงสะพานพระราม 8 ฝงธนบุรี

26  เขตดินแดง
  วัดพรหมวงศาราม
  ลานหนาศูนยเยาวชน 
     กรุงเทพมหานคร ไทย-ญ่ีปุน

27  เขตบึงกุ่ม
  วัดนวลจันทร

28  เขตสาทร
  วัดยานนาวา

29  เขตบางซื่อ
  วัดมัชฌันติการาม

30  เขตจตุจักร
  วัดเสมียนนารีพระอารามหลวง
  สวนจตุจักร 

31  เขตบางคอแหลม
  วัดราชสิงขร

32  เขตประเวศ
  วัดทุงเศรษฐี
  สวนหลวง ร.9 

33  เขตคลองเตย
  วัดคลองเตยใน

34  เขตสวนหลวง
  วัดยางพระอารามหลวง

35  เขตจอมทอง
  วัดราชโอรส

36  เขตดอนเมือง
  วัดดอนเมือง
 
37  เขตราชเทวี
  วัดดิสหงษาราม

38  เขตลาดพร้าว
  วัดสาครสุนประชาสวรรค 

39  เขตวัฒนา
  วัดธาตุทองพระอารามหลวง

40  เขตบางแค
  วัดบุณยประดิษฐ

41  เขตหลักสี่
  วัดหลักสี่พระอารามหลวง
  กองบัญชาการกองทัพไทย
  ศูนยราชการแจงวัฒนะ

42  เขตสายไหม
  วัดอยูดีบํารุงธรรม (ออเงิน)

43  เขตคันนายาว
  วัดราษฎรศรัทธาธรรม
    (บางชัน)
  ลานหนาศูนยการคา
    แฟชั่นไอซแลนด 

44  เขตสะพานสูง
  วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา)

45  เขตวังทองหลาง
  วัดบึงทองหลาง

46  เขตคลองสามวา
  วัดพระยาสุเรนทร

47  เขตบางนา
  ไบเทค บางนา
  วัดบางนาใน พระอารามหลวง

48  เขตทวีวัฒนา
  วัดปุรณาวาส

49  เขตทุ่งครุ
  วัดทุงครุ 
  ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 
     บางมด

50  เขตบางบอน
  วัดบางบอน 

ปทุมธานี
 สนามกีฬาธูปเตมีย 

นครปฐม
 พุทธมณฑล

นนทบุรี
 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน

พระเมรุมาศ
พระเมรุมาศจําลอง
วัดต่างๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

20  เขตบางกอกน้อย
  วัดเจาอาม
  ฐานทัพเรือกรุงเทพ
  โรงพยาบาลศิริราช
  ชองทางคูขนานขาออก
     บริเวณหนาโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
  วัดอรุณราชวราราม

21  เขตบางขุนเทียน
  วัดสะแกงาม
  เซ็นทรัลพารค เซ็นทรัลพระราม 2

22  เขตภาษีเจริญ
  วัดปากนํ้าภาษีเจริญ

23  เขตหนองแขม
  วัดอุดมรังสี 

ตรวจสอบสถานที่
ถวายดอกไม้จันทน์
เพ่ิมเติมได้ที่
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46 THESTANDARD.CO

ขสมก. บริการรถ 46 เส้นทาง
มรีถโดยสำรเส้นทำงปกติ ทีผ่่ำนบรเิวณสนำมหลวง
และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 25 สำย ได้แก่ สำย 1, 2, 3, 
12, 15, 25, 32, 42, 47, 53, 59, 60, 68, 
70, 79, 80, 82, 91, 203, 503, 508, 509, 
511, 516 และสำย 556 ให้บริกำรตั้งแต่ 
04.30-24.00 น. บริกำรฟรีทั้งหมดหำกเป็น
รถธรรมดำ ส่วนรถปรับอำกำศเก็บค่ำโดยสำร
ตำมปกติ 

การเด�ิทางสูม่ณฑลพธิท้ีองสนามหลวง 

ปวงประชา ��า่ไห้ ถวายอาลยั

ธ เสดจ็สูส่วรรค์ ณ ชัน้ฟา

ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 2560 จะมีการปดการจราจรใ�หลายเส้นทาง �ู้ประสงค์เดิ�ทางเข้าร่วม
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9 ควรหลีกเ�ี่ยงน�ารถยนต์ส่วนตั�เข้าพื้นที่

บริการรถ Shuttle Bus 21 เส้นทาง
ได้แก่ อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนำมหลวง, สโมสรต�ำรวจ-สนำมหลวง, หัวล�ำโพง-สนำมหลวง, สนำมกีฬำธูปเตมีย์-
สนำมหลวง, วงเวียนใหญ่-สนำมหลวง, ศนูย์รำชกำรแจ้งวฒันะ-สนำมหลวง, สำยใต้ใหม่สนำมหลวง, ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ-สนำมหลวง, เซ็นทรัลเวสต์เกต-สนำมหลวง, เมกำบำงนำ-สนำมหลวง, หมอชิต 2-สนำมหลวง, ไบเทค 
บำงนำ-สนำมหลวง, สนำมม้ำนำงเลิง้-สนำมหลวง, แอร์พอร์ต เรล ลงิก์ มกักะสนั-สนำมหลวง, เอกมยั-สนำมหลวง,
เซน็ทรลัพระรำม 2-สนำมหลวง, ฟิวเจอร์ปำร์ค รงัสติ-สนำมหลวง, ศำลำยำ-สนำมหลวง, ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง-
สนำมหลวง, พุทธมณฑล สำย 4-สนำมหลวง, เมืองทองธำนี-สนำมหลวง ให้บริกำรตั้งแต่ 05.00-24.00 น. และ
ในวันที่ 26 ต.ค. ให้บริกำรรถโดยสำร 24 ชม. ทั้ง 46 เส้นทำง 
*25-26 ต.ค. ปดการจราจรในพื้นที่โดยรอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ขั้นตอนที ่ 1  
พระเมรุมำศจ�ำลอง ซุ้มถวำยดอกไม้จันทน์
ในแต่ละจดุ จะมเีจ้ำหน้ำท่ีบรกิำรประจ�ำจดุ
ทำงเข้ำซุ ้มถวำยดอกไม้จันทน์ คอยส่ง
ดอกไม้จันทน์ให้กับประชำชนท่ีเข้ำถวำย
ดอกไม้จันทน์

ขั้นตอนที ่ 2  
เ จ ้ ำ ห น ้ ำ ท่ี จั ด ร ะ เ บี ย บ
ป ร ะ ช ำ ช น ท่ี เ ข ้ ำ ถ ว ำ ย
ดอกไม้จันทน์

ขั้นตอนที ่ 3

เมื่อประชำชนยืนประจ�ำ
จุ ด ว ำ ง ด อ ก ไ ม ้ จั น ท น ์ 
เจ ้ำหน้ำที่จะประกำศให้
วำงดอกไม้จันทน์

ขัน้ตอนและ
วธิกีารเข้าร่วม

พธิถีวาย
ดอกไม้จนัทน์
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46 THESTANDARD.CO

ขสมก. บริการรถ 46 เส้นทาง
มรีถโดยสำรเส้นทำงปกติ ท่ีผ่ำนบรเิวณสนำมหลวง
และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 25 สำย ได้แก่ สำย 1, 2, 3, 
12, 15, 25, 32, 42, 47, 53, 59, 60, 68, 
70, 79, 80, 82, 91, 203, 503, 508, 509, 
511, 516 และสำย 556 ให้บริกำรตั้งแต่ 
04.30-24.00 น. บริกำรฟรีทั้งหมดหำกเป็น
รถธรรมดำ ส่วนรถปรับอำกำศเก็บค่ำโดยสำร
ตำมปกติ 

การเด�ิทางสูม่ณฑลพธิท้ีองสนามหลวง 

ปวงประชา ��า่ไห้ ถวายอาลยั

ธ เสดจ็สูส่วรรค์ ณ ชัน้ฟา

ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 2560 จะมีการปดการจราจรใ�หลายเส้นทาง �ู้ประสงค์เดิ�ทางเข้าร่วม
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9 ควรหลีกเ�ี่ยงน�ารถยนต์ส่วนตั�เข้าพื้นที่

บริการรถ Shuttle Bus 21 เส้นทาง
ได้แก่ อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนำมหลวง, สโมสรต�ำรวจ-สนำมหลวง, หัวล�ำโพง-สนำมหลวง, สนำมกีฬำธูปเตมีย์-
สนำมหลวง, วงเวียนใหญ่-สนำมหลวง, ศนูย์รำชกำรแจ้งวฒันะ-สนำมหลวง, สำยใต้ใหม่สนำมหลวง, ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ-สนำมหลวง, เซ็นทรัลเวสต์เกต-สนำมหลวง, เมกำบำงนำ-สนำมหลวง, หมอชิต 2-สนำมหลวง, ไบเทค 
บำงนำ-สนำมหลวง, สนำมม้ำนำงเลิง้-สนำมหลวง, แอร์พอร์ต เรล ลงิก์ มกักะสนั-สนำมหลวง, เอกมยั-สนำมหลวง,
เซน็ทรลัพระรำม 2-สนำมหลวง, ฟิวเจอร์ปำร์ค รงัสติ-สนำมหลวง, ศำลำยำ-สนำมหลวง, ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง-
สนำมหลวง, พุทธมณฑล สำย 4-สนำมหลวง, เมืองทองธำนี-สนำมหลวง ให้บริกำรตั้งแต่ 05.00-24.00 น. และ
ในวันที่ 26 ต.ค. ให้บริกำรรถโดยสำร 24 ชม. ทั้ง 46 เส้นทำง 
*25-26 ต.ค. ปดการจราจรในพื้นที่โดยรอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ขั้นตอนที ่ 1  
พระเมรุมำศจ�ำลอง ซุ้มถวำยดอกไม้จันทน์
ในแต่ละจดุ จะมเีจ้ำหน้ำท่ีบรกิำรประจ�ำจดุ
ทำงเข้ำซุ ้มถวำยดอกไม้จันทน์ คอยส่ง
ดอกไม้จันทน์ให้กับประชำชนท่ีเข้ำถวำย
ดอกไม้จันทน์

ขั้นตอนที ่ 2  
เ จ ้ ำ ห น ้ ำ ที่ จั ด ร ะ เ บี ย บ
ป ร ะ ช ำ ช น ท่ี เ ข ้ ำ ถ ว ำ ย
ดอกไม้จันทน์

ขั้นตอนที ่ 3

เมื่อประชำชนยืนประจ�ำ
จุ ด ว ำ ง ด อ ก ไ ม ้ จั น ท น ์ 
เจ ้ำหน้ำที่จะประกำศให้
วำงดอกไม้จันทน์

ขัน้ตอนและ
วธิกีารเข้าร่วม

พธิถีวาย
ดอกไม้จนัทน์
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การแต่งกายเข้าร่วมพธิี
ถวายดอกไม้จนัทน์ 

งานพระราชพธีิถวายพระเพลงิ
พระบรมศพรชักาลที ่9

ผู้หญิง
 เสื้อสีด�ำไม่รัดรูป
 งดเสื้อแขนกุดหรือ  

   สำยเดี่ยว
 กระโปรงสีด�ำ

   ควำมยำวคลุมเข่ำ
 รองเท้ำสุภำพหุ้มส้น       

   สีด�ำ

แยกอรุณอัมรินทร์
รถโดยสำรปกติสำย 42, 68, 
80, 91, 203, 516 และ  
556 หรือรถ Shuttle Bus  
จำกสำยใต้ใหม่ เซ็นทรัล 
เวสต์เกต เซ็นทรัลศำลำยำ 
และพุทธมณฑลสำย 4

แยกเมอรคีงิส์
(วงับรูพา)

รถโดยสำรปกติสำย 1, 25, 
47, 53, 82 และ 508 หรือ 
รถ Shuttle Bus จำกเอกมัย 
หัวล�ำโพง วงเวียนใหญ่ และ
เซ็นทรัลพระรำม 2

แยกวิสุทธิกษัตริย์
รถโดยสำรปกติสำย 3, 12, 
32, 79 และ 509 รถ Shuttle 
Bus จำกหมอชติ และสนำมม้ำ
นำงเลิง้

สนามม้านางเลิ้ง
รถโดยสำรปกติสำย 2, 59, 
60, 70 และ 503 รถ Shuttle 
Bus จำกฟิวเจอร์พำร์ค รงัสติ 
ดอนเมือง เมืองทองธำนี 
สโมสรต�ำรวจ ศูนย์รำชกำร
แจ้งวัฒนะ และอนสุำวรย์ีชยัฯ

บ้านมนังคศิลา
รถโดยสำรปกติสำย 15 และ 
511 รถ Shuttle Bus จำก
สุวรรณภูมิ เมกำบำงนำ- 
อเิกีย ศนูย์กำรประชมุไบเทค 
บำงนำ และแอร์พอร์ต เรล 
ลิงก์ มักกะสัน

1 32 4 5

สิ่งที่ต้องเตรียม
บัตรประจ�ำตัวประชำชน

ก�าหนดการเข้าร่วมพิธี
ถวายดอกไม้จนัทน์ 

ณ พระเมรมุาศจ�าลอง 
หรือซุ้มถวาย

ดอกไม้จนัทน์ต่างๆ

09.00-16.30 น.
เริ่มพิธีถวำยดอกไม้จันทน์ช่วงแรก (ยกเว้น

ที่สวนนำครำภิรมย์ เริ่มเวลำ 13.00 น.)

16.30-18.30 น.
ประชำชนหยุดถวำยดอกไม้จนัทน์ เพ่ือ

เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทรับเสด็จ และร่วม
พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ

รัชกำลที่ 9 

18.30-22.00 น.
ประชำชนถวำยดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ 2 การเดินทาง

ไม่แนะน�ำให้ใช้รถส่วนตัว

ก�าหนด 5 จดุรบั-ส่งประชาชน ใกล้มณฑลพธิท้ีองสนามหลวงมากทีสุ่ด 

ขั้นตอนที ่ 4  
ประชำชนถวำยค�ำนับแล้ว
วำงดอกไม ้จันทน ์ ท่ีพำน  
จำกนั้นถวำยค�ำนับอีกครั้ง 
ก่อนเดนิไปยังบรเิวณทำงออก 
(ส่วนบริเวณวัด เมื่อถวำย
ค�ำนับครั้งท่ี 2 แล้วจะแยก 
เป็น 2 แถว เดนิออกบรเิวณ 
ทำงออกซ้ำย-ขวำ) และจะ 
ได้รบัแผ่นพับพระรำชประวตั/ิ
หนังสือที่ระลึก

ผู้ชาย
 เสื้อสีด�ำ หรือเชิ้ตสีด�ำ
 กำงเกงขำยำวสีด�ำ

   (งดยีนส์)
 รองเท้ำสุภำพหุ้มส้น

   สีด�ำ
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