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การประชุมหารือระหวาง

ศูนยอํานวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไมจันทน

ในสวนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัด

ครั้งที่ 2/2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

เวลา 15.30 น. ณ หองประชุม ราชสีห อาคารศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย

1. ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
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 ลดธงครึ่งเสา ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกรที ่27 ตุลาคม 2560 

                รวมเวลา 15 วัน

 ใหวันพฤหัสบดีที ่26 ตุลาคม 2560 เปนวันหยุดราชการเพียงวันเดียว

    ขยายเวลาการไวทุกขของขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ  

                จากเดิม    ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 

                ขยายเปน  ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560

  วันออกทุกขใหขาราชการ และเจาหนาที่ออกทุกขตั้งแตวันเสารที ่28 ตุลาคม 2560 เปนตนไป

  ใหเริ่มเก็บผาระบาย ปายสงเสด็จสูสวรรคาลัย ตามสถานที่ตางๆ ใหแลวเสร็จ

                ตั้งแตคืนวันศุกรที ่27 ตุลาคม 2560

    2.1 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2560 ไดเห็นชอบในเรื่องตางๆ อันเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังน้ี

2. เรื่องเพื่อทราบ

ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

1. การ จัดแสดงมหรสพในวันที่  26 

ตุลาคม 2560 ตองจัดแสดงในเวลาใด

-การแสดงมหรสพสมโภช ใหจัดในหวงเวลา 18.00 น.

ณ บริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไมจันทน โดยรับชม

ผานการถายทอดสดทางโทรทัศน โดยใหจัดแสดง

มหรสพสมโภชเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โขน              

การแสดงละคร หุนหลวง หุนกระบอก การแสดง

เทิดพระเกียรติ เปนตน

2. กระถางดอกไมที่ ใชประดับตกแตง

สถานที่  ส ามารถผูกผ า เ พ่ือความ

สวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยได

หรือไม

-สามารถใชผาสีดําผูกกระถาง เพ่ือความเปนระเบียบ

เรียบรอย และสวยงาม

2.2 ประเด็นถามตอบการประชมุฯ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวนัที่ 21 กันยายน 2560 

เปนท่ียุติ

แลว
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ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

3. ส ถ า น ศึ ก ษา จ ะ จั ด พิ ธี ถ ว า ย

ดอกไมจันทน พรอมกับสวนกลาง

(เพิ่มเติม) ไดหรือไม

-สถานที่จัดพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวน

ภูมิภาค ไดกําหนดไวจํานวน 878 แหง ไดแก

    1. จังหวัดจดัรวมกับอาํเภอเมอืง จํานวน 76   แหง

    2. อําเภอตาง ๆ         จํานวน 802 แหง

4. ซุมถวายดอกไมจันทนแบบขนาด

กลางสามารถปรับเปล่ียนแบบ 

(ยกพ้ืนสูงข้ึน) ไดหรือไม

-ซุมถวายดอกไม จันทนแบบขนาดกลาง ( ซ่ึงออกแบบ

โดยกรมศิลปากร) อําเภอไมสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได 

5. พระสงฆ สามารถปะพรมน้ํ า             

พ ร ะ พุทธ มนต ใ ห ป ระ ชาช น

หลังจากวางดอกไมจันทน ได

หรือไม

-กรณีดังกลาวไมสามารถดาํเนินการได

เปนท่ียุติ

แลว (ตอ)

ที่ ประเดน็คําถาม ประเด็นคําตอบ

6. บริ เ วณพิธีถวายดอกไมจันทน 

สามารถจัดกิจกรรมนวดแผนไทย

ไดหรือไม 

-จังหวัด/อําเภอไมสามารถจัดกิจกรรมนวดแผนไทยได

โดยกิจกรรมที่ จั งห วัดตองจัดเ พ่ืออํานวยความสะดวก

ประชาชนที่มารวมในพิธีฯ ไดแก การบริการอาหาร เครื่องด่ืม 

การบริการดานการแพทย เปนตน 

7. อาหาร-เครื่องด่ืม ที่นํามาแจกจาย

ให กับประชาชนท่ีมารวมในพิธี

ถวายดอกไมจันทนสามารถติดปาย

ชื่อหนวยงาน/ชื่อบุคคลที่ใหการ

สนับสนุนไดหรือไม

-การติดป า ย ช่ือหน วยงาน/บุคคลที่ ใหกา รสนับส นุน

อาหาร - เคร่ืองด่ืม ไมสามารถทําได

เปนท่ียุติ

แลว (ตอ)
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ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

8. การมอบส่ิงของท่ีระลึกฯ ใหแก

ประชาชนที่มารวมในพิธีถวาย

ดอกไมจันทนสามารถมอบเปน

อยางอ่ืนไดหรือไม

สิ่ งของที่ ระ ลึกฯ ที่ จังหวัดตองแจกจายให กับประชาชน

ที่มารวมในพิธีฯ มี 2 อยางเทานั้น คือ

        1. แผนพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพฯ ซ่ึงเปนแผนพบพระราชทาน จัดทําโดยสํานักหอ-

จดหมายเหตุ กรมศิลปากร

        2. หนังสือ “พระมหากษัตริยยอดกตัญู” ซึ่งจัดทําโดย

มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพ่ือเยาวชนใน พระบรมราชูปถัมภ 

เพ่ือมอบใหกับประชาชนที่มารวมในพิธีฯ ทั้งนี้ ไดนําเรียน

คณะกรรมการฝายพิธีการฯ ทราบดวยแลว

เปนท่ียุติแลว 

(ตอ)

ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

1. การประดับตกแตงบริเวณรอบฐาน

พระเมรุมาศจําลองสามารถทําได

หรือไม อยางไร

-การประดับตกแตงบริเวณพระเมรุมาศจําลองสามารถประดับ

ดอกดาวเรอืงและดอกไมสีเหลืองได โดยไมตองประดับผาดาํขาว 

2. เมรุวัดหรือฌาปนสถานท่ีใช เปน

สถานที่เผาดอกไมจันทน สามารถ

ประดับตกแตงไดหรือไม อยางไร

-จังหวัด/อําเภอ สามารถประดับตกแตงได โดยใหประดับ

ผาดํา - ขาว และตกแตงสถานที่ดวยดอกดาวเรืองหรือดอกไม          

สีเหลืองใหสวยงาม

3. การจั ด ทํ าป า ยประชาสั ม พันธ

เกี่ยวกับพิธีถวายดอกไมจันทนฯ มี

รปูแบบอยางไร

-กรมประชาสัมพันธจะแจงรูปแบบปายประชาสัมพันธให มท. 

และ มท. จะไดแจงจังหวัด/อําเภอ ทราบตอไป ทั้งน้ี จังหวัด/

อําเภอ สามารถดาวนโหลดรูปแบบปายประชาสัมพันธไดที่

เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ www.kingrama9.th 

ไมเปนที่ยุติ



08/10/60

5

ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

4. รายละเอียดเ ก่ียวกับการ รับ

พระราชทานเพลิงพระราชทาน

-สํานักพระราชวัง จะแจงในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

พระราชทานเพลิงพระราชทานใหทราบตอไป 

5. การทําทางลาด และการจัดลําดับ

ขึ้ น วางดอก ไม จันทน สํ าห รับ                

ผูพิการ ณ พระเมรุมาศจําลองทํา

ไดหรือไม อยางไร

-ใหจังหวัด/อําเภอ อํานวยความสะดวกแกผู พิการ โดย

จัดเตรียมพานรับดอกไมจันทนไวบริเวณรอบฐานพระเมรุมาศ

จําลอง เพ่ือใหผูพิการไดถวายดอกไมจันทน แลวใหเจาหนาที่

นําดอกไมจันทนขึ้นไปถวายบนพระเมรุมาศจําลองตอไป 

6. การจดัลําดับขึ้นวางดอกไมจันทน

ของ ผูพิ การ ณ พระเม รุมาศ

จําลอง

-การจัดลําดับไปวางดอกไมจันทนของผูพิการ ขอใหจังหวัด/

อําเภอ พิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยยึดหลัก

ความเสมอภาค 

7. การจัดพิธีทอดกฐินในหวงเดือน

ตุลาคม 2560 หนวยงานตางๆ 

จะจัดแสดงมหรสพ ไดหรือไม 

-ใหจังหวัด/อําเภอ งดการจัดแสดงมหรสพ/ดนตรี/คอนเสิรต 

ในหวงเดือนตุลาคม 2560 ยกเวน การละเลนพ้ืนบาน                 

ใหจัดแสดงไดโดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ไมเปนที่ยุติ

(ตอ)

ที่ ประเด็นคําถาม ประเด็นคําตอบ

8. บทสวดในพิธีสงฆ  ของวันท่ี 26 

ตุลาคม 2560 ใชบทสวดอะไร

-ใหใชบทสวด “บทธัมมะนิยาม” 

1. บท นะโมฯ                      6. บท ธัมมะนยิามะสูตร 

2. บท พุทธังสะระณัง คัจฉามิฯ 7. บท ติลักขะณาทคิาถา

3. บท ปพพะโตปะมะคาถา      8. บท พุธธะอุทานะคาถา 

4. บท อะริยะธะนะคาถา         9. บท ภทัเทกะรัตตคาถา

5. บทขัด ธัมมะนิยามะสูตร   10. บท ภะวะ ตุ สัพพะมังคะลัง

9. แนวทางปฏิบั ติในการเขารวมพิ ธี

ถวายดอกไมจันทนของผูนําศาสนา 

และผูที่นับถือศาสนาอิสลาม คริสต 

ฮินดู และซิกข 

-ให มท. มีหนังสือหารือไปยังกรมการศาสนา เพื่อขอทราบ
แนวทาง ข้ันตอนการปฏิบัติที่ถูกตองในการรวมพิธีถวาย
ดอกไมจันทนของผูนําศาสนา และผูนับถือศาสนาอิสลาม 
คริสต ฮินดู และซิกข 
ทั้งนี้ มท. ไดมีหนังสือหารือกรมการศาสนาในกรณีดังกลาว
เรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2560 และเมื่อกรมการ
ศาสนาไดแจงแนวทางปฏิบัติให มท. แลวจะไดแจงใหจังหวัด   
ถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป

ไมเปนที่ยุติ

(ตอ)
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2.3 รางกําหนดการพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค

ราง
กําหนดการพิธีถวายดอกไมจันทน

เน่ืองในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช (ในสวนภูมิภาค)
ณ ....................................................

อําเภอ ................................. จงัหวัด .................................

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
        เวลา 07.00 น. - เจาหนาที่ประจาํซุมถวายดอกไมจันทนพรอมที่ซุมถวายดอกไมจนัทน
         เวลา  09.00 น. - เร่ิมพิธีถวายดอกไมจนัทน (ชวงแรก) โดยประธานในพิธีเริ่มถวายดอกไมจันทนเปนลาํดับแรก

      - ประชาชนเริ่มถวายดอกไมจันทน เปนตนไป (จนถึงเวลา 15.00 น.)
        เวลา 14.30 น.   - ผูรวมพิธีพรอมกัน ณ บริเวณพิธี

        เวลา 15.00 น. - ประธานพิธเีดินทางมาถึงบริเวณพิธี

 - นิมนตพระสงฆ 10 รูป ข้ึนสูอาสนสงฆ

- ประธานพิธจีุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-  ประธานพิธีจุดเคร่ืองทองนอย (เครื่องนอก) ถวายราชสักการะเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ
   (กราบ 1 ครั้ง ไมแบมอื)
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เวลา 15.00 น. (ตอ) - ประธานนั่งประจาํที่

 - เจาหนาที่อาราธนาพระปริตร

- พระสงฆสวดพระพทุธมนต (บทธัมมะนิยาม จํานวน 10 บท) จบ

- ประธานจุดเทียนสองธรรม เจาหนาท่ีนิมนตพระสงฆแสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสูธรรมาสน

- ประธานจดุเคร่ืองทองนอยบชูาธรรมในสวนของพระธรรม ขณะเจาหนาที่นมินต 

                               พระสงฆข้ึนสูธรรมาสน
        - ประธานจุดเครื่องทองนอยเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณฯ (เคร่ืองใน) 

                                 เพ่ือเปนการถวายทรงบูชาธรรม

 - เจาหนาที่อาราธนาศีล

 - พระสงฆผูแสดงธรรมเทศนาใหศีล (ขณะอยูในธรรมาสนใชพัดรองใหศีล)

 - ประธานพรอมผูรวมพธิีรับศีล

 - เจาหนาที่อาราธนาธรรม

       - พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนา เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

                          พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีตอจังหวัด/อําเภอ จบ

เวลา 15.00 น. (ตอ)     - ผูรวมพิธีบําเพ็ญสมาธิจิต เพ่ือนอมราํลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณใน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนอมจิตเพื่อพิจารณา 
อันไมตั้งอยูในความไมประมาทของตนเอง เปนเวลา 59 วินาที

                      - เจาหนาที่นมินตพระสงฆผูแสดงธรรมเทศนาลงมายังอาสนสงฆ

                 - ประธานประเคนเคร่ืองไทยธรรมแดพระสงฆผูแสดงธรรมเทศนาและ

                                 พระสงฆสวดพระพุทธมนต

                           - เจาหนาที่ลาดผารองโยงและพระภูษาโยง

   - ประธานทอดผาไตรสดับปกรณ

   - เจาหนาที่เชื่อมแถบทองกับพระภษูาโยง

   - พระสงฆสดับปกรณ

   - ประธานสงฆอนุโมทนา

   - ประธานกรวดนํ้า – รับพร

       - เสร็จพิธีบาํเพ็ญกศุล รอเวลาเสด็จพระราชดาํเนนิ โดยดกูารถายทอดสดจาก

                           โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เพ่ือดําเนินพิธีกรรมพรอมกับ

                           สวนกลางตอไป
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เวลา 17.30 น.   - หลังจากท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิง

                         พระบรมศพแลว

                                     - ประธานในพิธี นาํคณะขาราชการและประชาชน เร่ิมถวายดอกไมจนัทน (ชวงที่สอง) โดยใหดู  

                                จากการถายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ  

                                แหงประเทศไทย

      เวลา 18.00 น.   - การแสดงมหรสพสมโภช ณ บริเวณวัดที่จัดพิธีถวายดอกไมจันทน (เวลาในการแสดงตาม 

                               ความเหมาะสม แตตองใหแลวเสร็จกอนเวลา 21.00 น.)

     หมายเหตุ พระสงฆสมณศักด์ิใชพัดยศในพิธี 

การแตงกาย                                                                                      
- ขาราชการ : เครื่องแบบเต็มยศไวทุกข สายสะพายชางเผือก 
                  (ขาราชการที่ไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณต่ํากวาช้ันสายสะพายใหประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณ
                  ท่ีไดรับช้ันสูงสุด ไวทุกข
- ลูกจาง/พนักงานราชการ : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว คอพับ 
                                  (กรณีจัดพธิีในอาคาร ไมตองสวมหมวก/นอกอาคาร สวมหมวก)                   
- นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิกหนวยงาน/องคกรเอกชน : ชุดเคร่ืองแบบตามสังกัด    
- ประชาชน : ชุดสุภาพ ไวทุกข

เวลา 21.00 น.   - ประธานในพิธี พรอมดวยขาราชการและประชาชน พรอมกนั ณ สถานท่ีเผาดอกไมจันทน     
โดยดูการถายทอดสดจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เพ่ือดาํเนินพิธีกรรม

                         พรอมกับสวนกลาง
เวลา 22.00 น.   - หลังจากท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิง                   

พระบรมศพ (จรงิ) แลว
                                        - ประธานในพธิี นําคณะขาราชการและประชาชน เร่ิมนําดอกไมจันทนเขาเผา (ชวงที่สาม)

การแตงกาย                                                                                    

- ขาราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข 

- ลูกจาง/พนักงานราชการ : เครื่องแบบสีกากีแขนยาว คอพับ 

   (กรณีจัดพิธีในอาคาร ไมตองสวมหมวก/นอกอาคาร สวมหมวก)                         

- นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิกหนวยงาน/องคกรเอกชน : ชุดเคร่ืองแบบตามสังกัด                    

- ประชาชน : ชุดสุภาพ ไวทุกข



08/10/60

9

บทสวดพระพุทธมนต

1. บท นะโมฯ

2. บท พุทธังสะระณัง คัจฉามิฯ

3. บท ปพพะโตปะมะคาถา (ยะถาป เสลาฯ)

4. บท อะริยะธะนะคาถา (ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเตฯ)

5. บทขัด ธัมมะนิยามะสูตร (ยัง เว นิพพานะญานัสสะฯ)

6. บท ธัมมะนิยามะสูตร (เอวัมเม สุตังฯ)

7. บท ติลักขะณาทิคาถา (สัพเพ สังขารา อะนิจจาติฯ)

8. บท พุธธะอุทานะคาถา (ยะทา หะเวปาตุภะวันติ ธัมมาฯ)

9. บท ภัทเทกะรัตตคาถา (อะตีนัง นานวาคะเมยยะฯ)

10. บท ภะวะ ตุ สัพพะมังคะลัง

2.4 หมายเลขโทรศัพทของศูนยอํานวยการและประสานงาน

      การจัดพิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย

         หมายเลขโทรศัพท : 02 2260 161-3

        หมายเลขโทรสาร : 02 2260 164-5

50834 , 50835

        Hotline             : 50831 , 50832 , 50833

      โดยสามารถสอบถามไดในวัน เวลา ราชการ โดยเริ่มต้ังแต

      วันท่ี 2 ตุลาคม 2560 ถงึวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 
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2.5 วีดิทัศนสาธติขั้นตอนพธิีถวายดอกไมจันทน

3. การถามตอบเก่ียวกับประเด็นขอสงสยัของจังหวดัเก่ียวกับ 

พิธีถวายดอกไมจันทนในสวนภูมภิาค


