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บทที่ ๑ 

การจัดโต๊ะหมู่บูชาในงานพิธี 
 
 การจัดโต๊ะหมู่บูชาส าหรับตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องสักการบูชานับว่าเป็นสิ่งส าคัญ          
ซึ่งขาดมิได้ ทั้งในพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคล เพราะการท าบุญ
ของชาวพุทธในครั้งพุทธกาล นิยมนิมนต์พระพุทธเจ้าเป็นประธาน พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ตามจ านวน              
ที่ต้องการ ดังนั้นการท าบุญที่มีพิธีสงฆ์ ในปัจจุบันจึงนิยมอัญเชิญพระพุทธรูป ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายแทน
องค์พระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ในพิธีนั้น เพ่ือให้พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์      
ครบบริบูรณ์ แม้ในการท าพิธี อ่ืนที่ ไม่มีพระสงฆ์ เช่น การประชุมสัมมนา การประดับยศ การมอบ
ประกาศนียบัตร ก็นิยมจัดโต๊ะหมู่บูชาแสดงความเคารพพระรัตนตรัย เพ่ือท าใจให้สงบอันเป็นจุดเริ่มต้น            
ที่จะท าการต่าง ๆ ให้เป็นสิริมงคลต่อไป การจัดโต๊ะหมู่บูชาถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ทั้งยังเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีส าคัญและเป็นมรดกของชาติส่วนหนึ่ง นิยมกระท า ๒ กรณี คือ 
 ๑. จัดในพิธีทั่วไป เช่น การบ าเพ็ญกุศลทางพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ 
เป็นต้น 
 ๒. จัดเพื่อเป็นเครื่องถวายสักการะเคารพพระมหากษัตริย์ 
 

การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีทั่วไป 
 ในพิธีทั่วไปนิยมจัดโต๊ะหมู่ จะเป็น หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ ๙ อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าของงานและ          
ความสะดวก ทั้งนี้ การจัดให้เหมาะสมแก่สถานที่นับว่าเป็นการจัดที่ดีที่สุด 

 

หลักในการจัดโต๊ะหมู่บูชา 
 โต๊ะหมู่บูชาที่จัดในพิธีต่าง ๆ มีหลักอยู่ว่า ให้ตั้งไว้ต้นแถวด้านขวามือของพระสงฆ์ที่เป็นประธาน
และให้พระพุทธรูปอยู่บนโต๊ะกลางสูงสุดหันพระพักตร์ออกทางเดียวกับพระสงฆ์  ถือเสมือนว่าพระพุทธเจ้า 
เป็นประธานสงฆ์ตามความนิยมมักจะให้หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ด้วยถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นโลกอุดรหรือ
หันไปทางทิศตะวันออก เพราะในคราวตรัสรู้นั้นพระพุทธองค์ ทรงผินพระพักตร์ทางตะวันออก แต่ถ้าสถานที่
ไม่อ านวยจะหันพระพักตร์ทางทิศใด ๆ ก็ไม่เกิดโทษและไม่มีข้อห้ามและจะเป็นพระพุทธรูปปางใดก็ได้            
ยกเว้นปางไสยาสน์ซึ่งไม่เป็นที่นิยม 
 การจัดเครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่บูชา ถือว่ามีความส าคัญที่ผู้จัดมักท าด้วยความประณีตบรรจง           
เพ่ือแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย และเป็นการแสดงศิลปะในการจัดด้วยเครื่องบูชาทุกชนิจะต้อง            
ไม่สูงกว่าพระพุทธรูป เครื่องประกอบที่ใช้ในการจัดโต๊ะหมู่บูชาได้แก่ เชิงเทียน  ๑ คู่ เชิงเทียนชนวน ๑ อัน 
กระถางธูป ๑ ชุด พานประดับพุ่มดอกไม้หรือแจกันดอกไม้จ านวนมากหรือน้อยตามลักษณะชุดโต๊ะหมู่บูชา  
การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีหรือกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ องค์การ บริษัท แบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ 



๒ 

 

 ๑. ในพิธีที่ไม่มีการบ าเพ็ญกุศลทางศาสนา เช่น การประชุม อบรม สัมมนา หรือพิธีที่ไม่ใช่พิธี
เกี่ยวกับนานาชาติ นิยมจัดตั้งธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัด            
โต๊ะหมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ ๙ ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้บนโต๊ะกลางสูงสุด ประดับพุ่มดอกไม้หรือแจกันดอกไม้             
เชิงเทียนปักเทียน ๑ คู่ กระถางธูป ส าหรับประธานในพิธีจุดบูชาพระรัตนตรัย ด้านข้างนอกโต๊ะหมู่บูชาซ้ายมือ
ของผู้ร่วมพิธีตั้งธงชาติ ขวามือประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๒. ในพิธีที่มีการบ าเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จัดโต๊ะหมู่บูชาและปฏิบัติ            
ตามข้อ ๑. และเพ่ิมหม้อน้ ามนต์ เทียนน้ ามนต์ เพ่ือให้ประธานสงฆ์ท าน้ ามนต์ประพรมผู้ร่วมงานและอาคาร
สถานที่เพ่ือเป็นสิริมงคลเมื่อเสร็จพิธีก่อนพระสงฆ์กลับ 

 
                                    สัญลักษณ์ในแผนผังมีดังนี้ 
     
        หมายถึงพระพุทธรูป      
   หมายถึง พระบรมฉายาลักษณ ์
   หมายถึง พระบรมรูป 
   หมายถึง เครื่องทองน้อย 
   หมายถึง ธูปเทียนแพ 
   หมายถึง พานพุ่ม/พานดอกไม ้
   หมายถึง แจกัน 
   หมายถึง เชิงเทียน 
   หมายถึง กระถางธูป 
 
   ตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่บูชา 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

       

 
      แบบหมู่ ๕                                แบบหมู่ ๗                                         แบบหมู่ ๙            
 

การจัดโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือเป็นเครื่องถวายสักการะเคารพพระมหากษัตริย์ 



๓ 

 

 งานพิธีที่จัดขึ้นเพ่ือถวายสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวนิยมจัดโต๊ะหมู่บูชาด้วยเช่นกัน แต่ตามหลักการบูชาปูชนียบุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่นั้น จะไม่มี            
การจุดธูปเทียนบูชา ดังนั้นในการจัดโต๊ะหมู่บูชา จึงใช้ธูปเทียนแพแทนกระถางธูปและเชิงเทียน 

 

การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีต่าง ๆ เพื่อถวายสักการะพระมหากษัตริย์ มีดังนี้ 
 ๑. ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินผ่าน เช่น เสด็จพระราชด าเนิน
ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เสด็จพระราชด าเนินกลับจากต่างประเทศ เป็นต้น กรณีเช่นนี้           
นิยมจัดโต๊ะหมู่บูชาไว้หน้าอาคารหรือริมถนนหน้าสถานที่ของตน บนโต๊ะสูงสุด วางธูปเที ยนแพ                 
โดยธูปอยู่ข้างบน มีกระทงดอกไม้สดพร้อมกรวยปิด (ใกล้เวลาเสด็จให้เปิดกรวย) จัดพุ่มดอกไม้สด                
หรือพุ่มประดิษฐ์สีทองและแจกันดอกไม้เป็นคู่ 
 

ตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่บูชารับเสด็จ 
 

   

 

 

 
                                                         แบบหมู่ ๕ 
 
 ๒. ในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จพระราชด าเนินผ่าน เช่น ในงานพิธี            
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งได้พระราชทานให้ส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ             
สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน หรือเอกชนน าไปถวายพระอารามหลวง หรือในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา      
ที่หน่วยราชการจัดในต่างจังหวัด เป็นต้น กรณีเช่นนี้นิยมจัดเป็นโต๊ะหมู่บูชาเช่นเดียวกับข้อ ๑. แต่ต้องจัดตั้ง
พระบรมยาลักษณ์ หรือ พระบรมสาทิสลักษณ์หรืออักษรพระปรมาภิไธย ภปร ประกอบด้วย 
  ๒.๑ วิธีจัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ หรือ พระบรมสาทิสลักษณ์ หรือ อักษรพระปรมาภิไธย 
ภปร. นั้น หากสิ่งดังกล่าวมีฐานส าหรับตั้งและฐานนั้นไม่ใหญ่ไม่กว้างกว่าโต๊ะหมู่ตัวบน ก็ให้ตั้งไว้บนโต๊ะตัวบน     
แล้วตั้งพานธูปเทียนแพพร้อมกระทงดอกไม้สดไว้บนโต๊ะตัวรองแถวกลาง หรือจะตั้งไว้บนโต๊ะตัวต่ าสุด          
แถวกลางก็ ได้  ส่ วนโต๊ ะตั ว อ่ืน ๆ ก็ตั้ งพานพุ่มดอกไม้หรือว่ าแจกันดอกไม้ ให้ ครบทุกตัว  แต่ถ้ า                    
พระบรมฉายาลักษณ์ หรือ พระบรมสาทิสลักษณ์หรืออักษรพระปรมาภิไธย ภปร . นั้น ใหญ่กว่าโต๊ะหมู่บูชา          
ตัวบน จะใช้ขาหยั่งตั้งสิ่งดังกล่าวไว้ด้านหลังโต๊ะหมู่บูชาก็ได้ แต่ขาหยั่งนั้นจะต้องสูงกว่าโต๊ะหมู่บูชา             
ให้สามารถมองเห็นภาพได้เด่นชัด หากจัดในกรณีเช่นนี้โต๊ะหมู่บูชาตัวบนก็ต้องวางพานธูปเทียนแพ             



๔ 

 

และกระทงดอกไม้สดเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในกรณีแรก แต่ธูปเทียนแพดังกล่าวจะต้องไม่บดบัง              
พระบรมฉายาลักษณ์ให้เสียความโดดเด่น หากตั้งแล้วสิ่งที่ตั้งนั้นบดบังพระบรมฉายาลักษณ์ก็ให้ปล่อยว่างไว้ 
 

ตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่บูชารับเสด็จ 
 

   

 

   

 
                                                        แบบหมู่  ๗ 
 
 
 
 
  ๒.๒ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เช่น ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาจัดได้หลายแบบ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ การลงนามถวายพระพรโดยไม่มีการชุมนุมถวายราชสดุดี อาคารสถานที่ตกแต่ง
ประดับธงชาติผ้าตามประทีปโคมไฟ ตามความเหมาะสม หรือตามระเบียบที่ราชการก าหนดไว้เป็นแบบแผน 
เช่น ติดแผงอักษรพระปรมาภิไธย ภายในห้องประชุม หรือบริเวณพิธีปูพรม ตั้งโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๕ หรือ หมู่ ๗ 
หรือ หมู่ ๙ แล้วแต่สะดวก ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์  วางพานธูปเทียนแพ โดยธูปอยู่ข้างบน              
มีกระทงดอกไม้พร้อมกรวยปิด จัดพุ่มดอกไม้สดหรือพุ่มประดิษฐ์สีทองและแจกันดอกไม้ เป็นคู่  ๆ               
บนโต๊ะให้งดงามพอควร โต๊ะหมู่บูชานี้จัดวาง ณ ที่ที่เหมาะสมสะดวกแก่การถวายสักการะ จัดโต๊ะวาง            
สมุดลงนามถวายพระพรพร้อมปากกาและเก้าอ้ีส าหรับนั่งลงนาม 
   ๒.๒.๒ พิธีชุมนุมถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีประธาน          
น าประกอบพิธี จัดอาคารสถานที่และจัดโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะลงนาม ตามแบบในข้อ ๒.๒.๑ ควรตั้งโต๊ะหมู่บูชา          
บนเวที ถ้าจัดในเต็นท์ควรตั้งโต๊ะหมู่บูชาบนยกพ้ืน จัดให้ผู้ชุมนุมนั่งเก้าอ้ีหรือยืนเป็นระเบียบตามต าแหน่งหรือ
ตามความเหมาะสม 
   ๒.๒.๓ พิธีที่มีการบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล ถวายราชสดุดีและลงนาม             
ถวายพระพรชัยมงคล จัดอาคารสถานที่และโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์  ตามข้อ ๒.๑  ตั้งไว้ด้านหน้า 
ตรงกลางแถวผู้ร่วมงาน โต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย หมู่ ๕ หรือ ๗ หรือ ๙ ตามสะดวก โดยตั้งพระพุทธรูป           
ไว้บนโต๊ะกลางสูงสุด ประดับพุ่ม และแจกันดอกไม้เป็นคู่ วางเชิงเทียนปักเทียน ๑ คู่ กลางเชิงเทียน           



๕ 

 

ตั้งกระถางธูปมีที่กราบพระรัตนตรัย โต๊ะหมู่บูชานี้ตั้งไว้ต้นอาสน์สงฆ์ ส าหรับพระสงฆ์ ๙ หรือ ๑๐ รูป              
จัดไว้ด้านข้าง 
  ๒.๓ ในพิธีอ่ืน ๆ ที่เป็นพิธีเฉลิมพระเกียรติ เช่น พิธีปลูกป่า พิธีจัดงาน จัดนิทรรศการ          
พิธีเปิดอาคารเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น ควรจัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ตามแบบในข้อ ๒.๑                
คือประดิษฐ์ฐานพระบรมฉายาลักษณ์บนโต๊ะกลางสูงสุด จัดพุ่มทองพุ่มเงิน พุ่มดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตั้งพานธูป
เทียนแพและกระทงกรวยดอกไม้สดไว้ตรงกลางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ในต าแหน่งที่ประธานในพิธี             
เอ้ือมเปิดกรวยถึง ตั้งโต๊ะหมู่บูชานี้ไว้บนเวทีหรือบนยกพ้ืน 
 ๓. การจัดโต๊ะหมู่บูชาสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาราชเจ้า เช่น การจัดโต๊ะหมู่บูชาในงานสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี หรืองานพิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งพระองค์ใด   
เป็นต้น นิยมจัดตั้ งเป็นโต๊ะหมู่บูชาเช่ นเดียวกับการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
แต่มีข้อแตกต่างกัน ๒ ประการ  คือ 
  ๓.๑ บนโต๊ะหมู่ตัวบน คือ ตัวสูงสุดต้องตั้งบรมฉายลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์               
หรือพระบรมรูปไว้ให้สง่างาม เพ่ือจะได้รู้ว่าจัดโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือบูชารัฐการใดในอดีต    
  ๓.๒ บนโต๊ะหมู่ตัวล่างสุด จัดตั้งเชิงเทียน ๒ อัน ไม่ต้องใช้กระถางธูป เชิงเทียนต้นหนึ่ง      
ปักธูปไม้ระก า ๑ ดอก อีกต้นหนึ่งปักเทียน ๑ เล่ม หรือหากจะไม่ใช่เชิงเทียนปักธูปและปักเทียนดังกล่าว            
จะใช้ตั้งเครื่องทองน้อยแทนก็ได้ บนพานเครื่องทองน้อยจะมีพานพุ่มดอกไม้เล็ก ๆ ๓ พุ่ม และมีเชิงเทียนเล็ก ๆ 
๒ อัน อันหนึ่งปักธูปไม้ระก า ๑ ก า อีกอันหนึ่งปักเทียน ๑ เล่ม ทั้งนี้ สุดแต่จะมีเครื่องใช้อย่างไร 
 วิธีตั้งเครื่องทองน้อย ให้ตั้งหันด้านพุ่มดอกไม้เข้าด้านใน และหันด้านธูปเทียนออกด้านนอก    
โดยมีหลักในการตั้งอยู่ว่า จะบูชาใครก็ให้ตั้งหันด้านพุ่มดอกไม้เข้าผู้ที่เราจะบูชาส าหรับธูปเทียนที่ตั้งบูชาก็ดี
หรือเครื่องทองน้อยที่ตั้งบูชาก็ดี ไม่ต้องจุดบูชา เว้นแต่จะได้ประกอบพิธี พิเศษโดยเฉพาะ เช่น จะกระท าพิธี 
สดับปกรณ์ (บังสุกุล) หรือจะกระท าพิธีบวงสรวงพระวิญญาณจึงจะจุดเพ่ือการนั้น 
 

ตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่บูชาสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแบบพานพุ่มดอกไม้ 
            
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
                                                      แบบหมู่  ๕ 
 



๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     แบบหมู่  ๗ 
                                          (อาจใช้แจกันแทนพานพุ่มได้) 
 
 

แบบใช้เครื่องทองน้อย 
( ใช้โต๊ะ ๒ ตัว ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากันพอสมควร ส าหรับวางซ้อนกันพร้อมปูผ้าขาว ) 

 
 

 

 

 
 การจั ด โต๊ ะหมู่ บู ช าพระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั ว และการจั ด โต๊ ะหมู่ บู ช าสม เด็ จ                         
พระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ได้กล่าวเฉพาะวิธีการจัดตั้งด้วยโต๊ะหมู่ ๕ หมู่ ๗  และหมู่ ๙ เท่านั้น                   
ซึ่งในปัจจุบันนี้พอจะหาได้ในที่ท่ัวไป แต่ในทางปฏิบัติหากไม่สามารถจะหาโต๊ะหมู่บูชาดังกล่าวได้ จะใช้โต๊ะเล็ก
สองตัว ตัวหนึ่งใหญ่กว่าหน่อย อีกตัวเล็กกว่าหน่อย ตั้งซ้อนกันสองตัว โดยเอาตัวเล็กตั้งไว้บนก็ใช้ได้              
ส าหรับเครื่องประดับ เช่น พานพุ่มดอกไม้หรือแจกันดอกไม้ ก็ลดจ านวนลง ให้พอเหมาะกับโต๊ะที่ จะจัด            
แต่สิ่งที่จะขาดมิได้ คือ ถ้าเป็นการจัดโต๊ะบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องจัดธูปเทียนแพ และกระทง
ดอกไม้สด ถ้าเป็นการจัดโต๊ะบูชาสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ต้องจัดเชิงเทียนปักธูปไม้ระก าและ          
ปักเทียนหรือเครื่องทองน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๙๐ ลง ๘ มิ.ย.๓๑ แจ้งมายัง กห.      
เรื่องการจัดโต๊ะหมู่บูชาในงานพิธีต่าง ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้กรมการศาสนาและส านักงาน

   

 

   



๗ 

 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตรวจสอบและน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเมื่อ ๗ มิ.ย.๓๑ แล้ว และ กห.    
ได้สั่งการเมื่อ ๑๓ มิ.ย.๓๑ ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
 

 ๑. การจัดโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือการบ าเพ็ญกุศลทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ 
  ๑.๑ จะต้องตั้งพระพุทธรูปไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวสูงตรงกลางเป็นหลักส าคัญ ถ้ามีนิมนต์พระสงฆ์  
ต้องตั้งไว้ต้นอาสน์สงฆ์ท่ีพระสงฆ์ท่านนั่งเป็นองค์ประธาน 
  ๑.๒ ถ้าเป็นงานของทางราชการซึ่งมีระเบียบวางไว้ ต้องตั้งธงชาติไทยไว้ที่ข้างโต๊ะหมู่ด้านขวา 
คือด้านที่หันหน้าออกของพระพุทธรูป หรือด้านซ้ายมือของผู้ที่จะเคารพพระพุทธรูปและเชิญพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งประดิษฐาน ไว้ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่คู่กับธงชาติไทย 
  ๑.๓ การบ าเพ็ญกุศลของทางราชการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนิน             
หรือโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์มาในงาน ไม่ต้องตั้งธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ที่โต๊ะหมู่ 
 ๒. การจัดโต๊ะหมู่บูชาเพ่ือเป็นเครื่องถวายสักการะเคารพพระมหากษัตริย์ 
  ๒.๑ ไม่ต้องประดิษฐานพระพุทธรูป แต่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ หรือท าเป็น          
พุ่มดอกไม้มีอักษรพระปรมาภิไธย ภปร. หากไม่สามารถจัดได้ เพียงมีดอกไม้อย่างเดียวก็ได้ โดยประดิษฐาน           
ที่โต๊ะหมู่ตัวสูงตรงกลาง ถัดออกมาเป็นโต๊ะหมู่ตัวต่ าลงมา ตั้งพานธูปเทียนแพและดอกไม้กระทงเจิมมีฝากรวย
ครอบวางไว้บนธูปเทียนแพ โดยธูปอยู่ข้างบนเทียน 
    ๒.๒ การจัดโดยประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์นี้ไม่ต้องมีธงชาติ 
    ๒.๓ ไม่มีการจุดธูป เทียน ธูปและเทียนที่จัดตั้ งไว้เป็นเครื่องประดับของชุดโต๊ะหมู่และ          
มีแจกันปักดอกไม้ หรือพานพุ่มดอกไม้ประดับตามความเหมาะสม 
    ๒.๔ การปฏิบัติเพ่ือถวายสักการะให้ถวายค านับแล้วเปิดกรวยที่ครอบปิดดอกไม้ออกแล้ว
ถวายค านับอีกครั้งหนึ่ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

แนวทางการถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ   
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

พระบรมวงศานุวงศ์ ในวโรกาสที่เสด็จผ่านที่ตั้งหน่วย ( ถนนสุขุมวิทหน้าประตูค่ายกรมหลวงชุมพร ) 
 

 ๑. หน่วยที่เก่ียวข้อง 
   ๑.๑ แผนกยุทธการและการข่าว กรม รปภ.นย. 
  ๑.๒ แผนกก าลังพลและธุรการ กรม รปภ.นย. 
  ๑.๓ ร้อย บก.และบริการ  กรม รปภ.นย. 
  ๑.๔ ร้อย รปภ.ที่ ๑ กรมรปภ.นย. 
  ๑.๕ ร้อย รปภ.ที่ ๒ กรมรปภ.นย. 
  ๑.๖ กองรักษาการณ์ นย. 
 ๒. การเตรียมการและการปฏิบัติ 
  ๒.๑ แผนกยุทธการและการข่าว กรม รปภ.นย.  
                   ๒.๑.๑ แจ้งกองรักษาการณ์ นย.ทราบ เมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ ประทับในพ้ืนที่ จังหวัด
ชลบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง และมีก าหนดการเสด็จ ฯ ผ่านที่ตั้งหน่วย (หน้าประตูค่ายกรมหลวงชุมพร) 
   ๒.๑.๒ ก ากับดูแล กองรักษาการณ์ นย. ในการเรียกแถวยามผลัดหนุนหรือยามใหญ่แสดง
ความเคารพ แด่พระบรมวงศานุวงศ์ หน้าประตูค่ายกรมหลวงชุมพร 
 ๒.๒ แผนกก าลังพล และธุรการ กรม รปภ.นย. ประสาน กพ.นย. เรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
กอร.ถปภ.         
   ๒.๓ ร้อย .บก.และบริการ กรม รปภ.นย.  ให้การสนับสนุนพลแตรเดี่ ยว  ให้กับ                      
กองรักษาการณ์ นย. และจัดยานพาหนะพร้อมพลขับ รับ – ส่ง ยามผลัดหนุนหรือยามใหญ่ไปยังต าแหน่ง         
ตั้งแถวแสดงความเคารพหน้าค่ายกรมหลวงชุมพร และรับกลับเมื่อเสร็จภารกิจ 
  ๒.๔ ร้อย.รปภ.ที่ ๑ และ ๒ กรม รปภ.นย. กองร้อยใดรับผิดชอบจัดก าลังปฏิบัติหน้าที่             
กองรักษาการณ์ นย. จัดก าลังพล ๔ นาย ให้การสนับสนุนตามที่  ผบ.กองรักษาการณ์ นย. ประสาน          
เมื่อต้องปฏิบัติภารกิจจัดยามผลัดหนุนหรือยามใหญ่ในการเรียกแถวแสดงความเคารพเป็นระยะเวลานาน 
  ๒.๕ กองรักษาการณ์ นย. ( ผบ.กองรักษาการณ์ นย.) น าก าลังยามผลัดหนุนหรือยามใหญ่          
ไปยังต าแหน่งตั้งแถวแสดงความเคารพ หน้าประตูค่ายกรมหลวงชุมพรก่อนขบวนเสด็จ ฯ ผ่าน  ๓๐ นาที    
 หมายเหตุ  ผบ.หมู่จุดรักษาการณ์ หน้าประตูค่ายกรมหลวงชุมพร (ผู้ช่วย ผบ.กองรักษาการณ์ 
นย.) ปฏิบัติหน้าที่แทน ผบ.กองรักษาการณ์นย. และให้จ่ากองรักษาการณ์ นย. ๑ นาย ปฏิบัติหน้าที่แทน             
ผบ.หมู่จุดรักษาการณ์หน้าประตูค่ายกรมหลวงชุมพร 
     ๒.๕.๑ การจัดก าลัง  จ านวน ๑๑ นาย  
                    ๒.๕.๑.๑ ผบ.กองรักษาการณ์ 
                    ๒.๕.๑.๒ พลแตรเดี่ยว 



๙ 

 

                    ๒.๕.๑.๓ พลลูกแถว ๙ นาย 
     ๒.๕.๒ การแต่งกาย : แต่งกายเครื่องแบบเฉพาะกาล นย. ๖ พับแขน ไม่ติด                
ปลอกแขนแดง สวมถุงมือสีขาว สวมรองเท้าสูงครึ่งน่อง หนังสีด า 
       ๒.๕.๒.๑ ผบ.กองรักษาการณ์ใช้เข็มขัดสนาม (งดประกอบสายโยงบ่า) ขัดกระบี่ที่            
เข็มขัดสนาม 
                      ๒.๕.๒.๒  พลแตรเดี่ยว ใช้แตรเดี่ยว 
                     ๒.๕.๒.๓ พลลูกแถว อาวุธ ปลย.เอ็ม ๑๖ ติดดาบปลายปืน 
      ๒.๕.๓ สถานที่ปฏิบัติหน้าที่ 
                    ๒.๕.๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่บริเวณประตูหน้าค่ายกรมหลวงชุมพร เมื่อขบวนเสด็จ ฯ ผ่าน
หน้าประตูค่ายกรมหลวงชุมพร 
       ๒.๕.๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่บริเวณที่ตั้งกองรักษาการณ์ นย. เมื่อขบวนเสด็จ ฯ เข้ามาใน
ค่ายกรมหลวงชุมพร 
         ๒.๕.๔  การรายงานการปฏิบัติ 
       ๒.๕.๔.๑. กอร.ถปภ.ฐท.สส. จะแจ้งเตือนก าหนดการเสด็จ ฯ ก่อนเวลาประมาณ            
๓๐ นาที ทางวิทยุข่าย รส.๑๑ ( ช่อง ๓ ความถี่รับ ๑๗๓.๒๕๐ MHz ความถี่ส่ง ๑๖๗.๒๒๗๕ MHZ)  
       ๒.๕.๔.๒ ผบ.กองรักษาการณ์ นย. น าก าลังยามผลัดหนุนหรือยามใหญ่  ไปบริเวณ
หน้าประตูค่ายกรมหลวงชุมพร หรือเตรียมพร้อมบริเวณที่ตั้งแล้วแต่กรณี และรายงานความพร้อม              
กับ กอร.ถปภ.ฐท.สส. 
       ๒.๕.๔.๓ ผบ.กองรักษาการณ์ นย. เรียกแถวยามผลัดหนุนหรือยามใหญ่ บริเวณหน้า
ประตูค่ายกรมหลวงชุมพร และสั่งท าความเคารพถวายพระเกียรติ เมื่อขบวนเสด็จ ฯ ผ่าน แตรเดี่ยวเป่าเพลง
ค านับ 
       ๒.๕.๔.๔ รายงานการปฏิบัติกับ กอร.ถปภ.ฐท.สส. “ ยามใหญ่ปฏิบัติแล้ว ” 
       ๒.๕.๔.๕ น าก าลังพลกลับ กองรักษาการณ์ นย.  ผบ.กองรักษาการณ์ นย.             
น าก าลังยามผลัดหนุน หรือยามใหญ่ไปยังพื้นท่ี เรียกแถวถวายความเคารพ หน้าประตูค่าย กรมหลวงชุมพร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
    ผบ กองรักษาการณ์ นย.เรียกแถวก าลังยามผลัดหนุน หรือยามใหญ่แสดงความเคารพ หน้าประตู ค่าย    
กรมหลวงชุมพร    
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 

แนวทางการถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ   
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร  สมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวโรกาสที่เสด็จเข้าที่ตั้งหน่วย และทรงประทับที่เรือนรับรอง น ๑  
หรือทรงเสวยพระกระยาหาร ที่สโมสรศักดิ์ประดู่ 

 
 ๑. หน่วย / ผู้ที่เก่ียวข้อง 
   ๑.๑  แผนกยุทธการและการข่าว กรม รปภ.นย. 
  ๑.๒ แผนกก าลังพลและธุรการ กรม รปภ.นย. 
  ๑.๓ แผนกส่งก าลังบ ารุง กรม รปภ.นย. 



๑๑ 

 

  ๑.๔ ร้อย บก.และบริการ  กรม รปภ.นย. 
  ๑.๕ ร้อย รปภ.ที่ ๑ กรมรปภ.นย. 
  ๑.๖ ร้อย รปภ.ที่ ๒ กรมรปภ.นย. 
  ๑.๗ กองรักษาการณ์ นย. 
  ๑.๘ หมู่รักษาการณ์หน้าประตูค่าย กรมหลวงชุมพร 
  ๑.๙ นายทหารเวรสั่งการ กรมรปภ.นย. 
  ๑.๑๐ นายทหารเวรประจ าวัน กรมรปภ.นย. 
  ๑.๑๑ เสมียนเวรประจ าวัน  กรมรปภ.นย. 
  ๑.๑๒ เจ้าหน้าที่รถเคลียร์เส้นทางคันที่ ๑ 
  ๑.๑๓ เจ้าหน้าที่รถเคลียร์เส้นทางคันที่ ๒ 
  ๑.๑๔ เจ้าหน้าที่รถน าขวน 
  ๑.๑๕ เจ้าหน้าที่สื่อสารประจ า กองร้อย ถปภ. 
  ๑.๑๖ เจ้าหน้าที่ สห. พล.นย. 
  ๑.๑๗ เจ้าหน้าที่ เรือยาง แผนกรบพิเศษ ศฝ.นย. 
  ๑.๑๘ เจ้าหน้าที่เรือถวายความปลอดภัยทางน้ า พัน ลว. พล.นย. 
 ๒. การเตรียมการ 
  ๒.๑ แผนกยุทธการและการข่าว กรม รปภ.นย. 
   ๒.๑.๑จัดท าบันทึกสั่งการให้หน่วยที่เก่ียวข้องรับทราบการปฏิบัติ   
                         ๒.๑.๒จัดการประชุมหน่าย/ผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงการปฏิบัติ   
                         ๒.๑.๓ สนธิก าลัง ถปภ.ก่อนเสด็จ ฯ ๓ ชม.ให้หน่วยก าลัง ถปภ.วางก าลังก่อนเสด็จ ฯ          
๑ ชม. 
                         ๒.๑.๔ ประสานแจ้งยอดรับประทานอาหารของก าลังพล ถปภ.กับ จนท.พธ. นย. 
                         ๒.๑.๕  ประสานค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ส าหรับ การ ถปภ. กับ ขว.นย.เมื่อได้รับการประสาน 
                         ๒.๑.๖  เบิกยืมเครื่องมือสื่อสารเพิ่มเติมส าหรับ การ ถปภ. ( กรณี ร้อย บก และบริการ มี 
เครื่องสื่อสารไม่เพียงพอ  )        
                         ๒.๑.๗ ประสานหน่วยที่เก่ียวข้อง และก ากับคูแลการปฏิบัติการ ถปภ. 
  ๒.๒ แผนกก าลังพล และธุรการ กรม รปภ.นย.จัดนายทหารเ วรสั่งการร่วมประชุม             
กอร ถปภ . ที่ บก.นย. 
  ๒.๓ แผนกส่งก าลังบ ารุง กรม รปภ.นย. 
                        ๒.๓.๑ ประสาน รถน าขบวนพาโทรน กับ กองสนับสนุน( เพ่ือพราง นย.)  
                       ๒.๓.๒ สนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะท่ีเกี่ยวข้องกับการรับเสด็จฯ 
                       ๒.๓.๓ ประสาน ร้อย.บก และ บริการ กรม รปภ.นย. (ตอนสูทกรรม ) จัดอาหารกล่อง 
พร้อมน้ าดื่ม ส าหรับรับก าลังพล ถปภ. และจัดอาหารพิเศษช่วงเวลากลางคืน ( ตามท่ีผู้ บังคับบัญชาสั่งการ )          



๑๒ 

 

  ๒.๔ ร้อย.บก และ บริการ กรม รปภ.นย. 
   ๒.๔.๑ จัดรถยนต์บรรทุกขนาด ๒ ตัน จ านวน ๒ คันพร้อมพลขับ ให้กับ ร้อย รปภ.ที่ ๑ 
และ ๒ กรม รปภ.นย. รับ  - ส่ง ก าลังพลวางก าลัง ถปภ.ตามรายทาง  และรอบบริเวณท่ีประทับชั้นกลาง 
   ๒.๔.๒ จัดข้าราชการ ๑ นาย เป็น จนท.รถเคลียร์เส้นทางคันที่ ๑  
   ๒.๔.๓ จัด จนท.สี่อสาร ( ป. ๑ พลฯ ๒ ) พร้อมเครื่องมือสื่อสารประจ ากองร้อย ถปภ. 
   ๒.๔.๔ จัดรถบรรทุกเล็ก ๑ คัน ประจ ากองร้อย ถปภ. 
   ๒.๔.๕ จัดวิทยุมือถือหรือวิทยุ PRC 77 ประจ ากองร้อย ถปภ. และ ส าหรับ               
หน.ชุด ถปภ. ตามท่ีได้รับการประสาน 
   ๒.๔.๖ จัดเตรียมอาหารกล่อง และน้ าดื่ม ส าหรับก าลังพล ถปภ. ตามที่ได้รับการประสาน  
  ๒.๕ ร้อย.รปภ.ที่ ๑ กรม รปภ.นย. 
   ๒.๕.๑ จัดข้าราชการ ๑ นาย เป็นรถเคลียรค์ันที่ ๒ (ผลัดเปลี่ยนกับ ร้อย.รปภ.ที่ ๒ ฯ)  
                  ๒.๕.๒ จัดก าลังพลวางก าลัง ถปภ. ตามรายทางทางแยกทางร่วมตั้งแต่หมู่รักษาการณ์
หน้าประตูค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ – แยกสนามกอล์ฟ นย. และพ้ืนที่รอบที่ประทับชั้นกลาง          
จ านวน ๓ จุด ผู้ควบคุม น/ป ๑ นาย ก าลัง ถปภ. ป ๓ , พลฯ ๒๕ ตามแผนผังที่แนบ การวางก าลัง          
ผนวก ข                        
         ๒.๖ ร้อย รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ.นย. 
                   ๒.๖.๑ จัดข้าราชการ ๑ นาย เป็นรถเคลียร์คันที่ ๒ (ผลัดเปลี่ยนกับ ร้อย.รปภ.ที่ ๑ ฯ )  
                  ๒.๖.๒ จัดก าลังพลวางก าลัง ถปภ.ตามรายทางทางแยกทางร่วมตั้ งแต่  พัน พ.               
กรม สน.พล.นย.  -  แยก บ้านพัก B0Q. และพ้ืนที่รอบที่ประทับชั้นกลาง ๓ จุด  ผู้ควบคุม น/ป ๑  ก าลัง 
ถปภ. ๓ นาย พลฯ ๒๕ นาย 
  ๒.๗ กองรักษาการณ์ นย. 
               ๒.๗.๑ จัดก าลังพลท าความสะอาดพ้ืนที่ กองรักษาการณ นย.   
              ๒.๗.๒ เปิดเส้นทางการจราจร ( น ากรวยจราจรและเหล็กก้ันการจราจรออก ) 
                ๒.๗.๓ เรียกแถวยามผลัดหนุน หรือยามใหญ่แสดงความเคารพ เมื่อเสด็จ ฯ  ผ่าน               
กองรักษาการณ์ นย. 
               ๒.๗.๔ แจ้งเตือน จนท.รักษาการณ์ ตามจุดต่าง ๆ ทราบเมื่อมีการเสด็จฯ ผ่าน 
              ๒.๗.๕ จัด จนท. ควบคุมสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกตลาดลานมะรีน       
  ๒.๘  หมู่รักษาการณ์หน้าค่าย กรมหลวงชุมพร 
        ๒.๘.๑ ก าลังพลท าความสะอาดพ้ืนที่ จุดรักษาการณ์หน้าประตูค่ายกรมหลวงชุมพร            
และบริเวณใกล้เคียง และจัดระเบียบการจอดรถยนต์หรือรถจักยานยนต์ให้เรียบร้อย 
   ๒.๘.๒ เปิดเส้นทางการจราจร ( น ากรวยจราจรและเหล็กก้ันการจราจรออก ) 
  ๒.๙  นายทหารเวรสั่งการ กรม รปภ.นย. 
    ๒.๙.๑ ร่วมประชุม กอร ถปภ.ที่ นย. 



๑๓ 

 

    ๒.๙.๒ ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ควบคุมก ากับดูแล การ ถปภ. พร้อม
รายงานการปฏิบัติ ให้ ผบ.กรม รปภ. ทราบ 
  ๒.๑๐ นายทหารเวรประจ าวัน กรม รปภ.นย. 
   ๒.๑๐.๑ ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น ผู้ช่วย นายทหารเวรสั่งการ           
กรม รปภ.นย. ควบคุมก ากับดูแล การ ถปภ.   
   ๒.๑๐.๒ ประสานแจ้งยอดรับประทานอาหารกับ จนท.พธ. นย. และ ให้ ร้อย บก และ 
บริการ กรม รปภ.นย. จัดท าอาหารกล่องพร้อมน้ าดื่มส าหรับก าลัง ถปภ 
  ๒.๑๑ เสมียนเวรประจ าวัน กรม รปภ.นย. 
   ๒.๑๑.๑ ประสาน จนท .พธ.นย. ขอรับอาหารและน้ าดื่ม แจกจ่าย ให้ก าลังพล ถปภ.        
ตามจุดต่าง ๆ   
  ๒.๑๒ เจ้าหน้าที่รถเคลียร์เส้นทางคันที่ ๑ 
               ๒.๑๒.๑ ติดต่อรับเครื่องมือสื่อสาร และทดลองการติดต่อ 
   ๒.๑๒.๒ ติดต่อรับรถจักยานยนต์ และเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 
  ๒.๑๓ เจ้าหน้าที่รถเคลียร์เส้นทางคันที่ ๒ 
   ๒.๑๓.๑ รับเครื่องรับมือสื่อสาร และทดลองการติดต่อ 
   ๒.๑๓.๒ ติดต่อรับรถจักยานยนต์ และเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 
  ๒.๑๔  เจ้าหน้าที่รถน าขวน 
   ๒.๑๔.๑ ติดต่อรับรถน าขบวนพาโทรน และเติมน้ ามันเชื้อเพลิง และจัดนายทหาร            
และพลทหารประจ ารถน า ขบวน ๒ นาย                           
   ๒.๑๔.๒ รับเครื่องมือสื่อสารจ านวน ๒ เครื่อง ( ตั้งความถี่ช่อง นย. และช่อง สห.ทร 
ทดลองการติดต่อ) 
  ๒.๑๕ เจ้าหน้าที่สื่อสารประจ า กองร้อย ถวายความปลอดภัย 
   ๒.๑๕.๑ เตรียมเครื่องมือสื่อสารและจนท.สื่อสาร ประจ า กองร้อย ถวายความปลอดภัย  
  ๒.๑๖  เจ้าหน้าที่ สห. พล.นย. 
   ๒.๑๖.๑ แผนกยุทธการและการข่าว กรม รปภ.นย. ประสานในการปฏิบัติ 
  ๒.๑๗  เจ้าหน้าที่เรือยาง แผนกรบพิเศษ ศฝ.นย. 
   ๒.๑๗.๑ แผนกยุทธการและการข่าว กรม รปภ.นย. ประสานในการปฏิบัติ 
  ๒.๑๘  เจ้าหน้าที่เรือถวายความปลอดภัยทางน้ า พัน ลว.พล นย. 
   ๒.๑๘.๑ แผนกยุทธการและการข่าว กรม รปภ.นย. ประสานในการปฏิบัติ 
 ๓. การวางก าลัง 
  ๓.๑ หน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับการชี้แจง จาก แผนกยุทธการและการข่าว กรม รปภ.นย.             
หรือ จากบันทึกสั่งการแล้ว ด าเนินการจัดก าลัง ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องให้ก าลังพลเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ 
  ๓.๒ การวางก าลังก่อนการเสด็จฯ ๑ ชม. 



๑๔ 

 

   ๓.๒.๑ จนท.สื่อสารพร้อมเครื่องมือสื่อสารประจ ากองร้อย ถปภ.ทดลองการติดต่อสื่อสาร
กับหน่วยที่เก่ียวข้อง  
   ๓.๒.๒ รถยนต์บรรทุกเล็กพร้อมพลขับประจ า กองร้อย ถปภ. 
   ๓.๒.๓ รถน าฃบวน รถเคลียร์ทางคันที่  ๑,๒ รถน าประจ า ณ หน้าประตูค่าย                
กรมหลวงชุมพรและเฝ้าฟังการสั่งการทางวิทยุสื่อสารตลอดเวลา   
   ๓.๒.๔ ร้อย รปภ.ที่  ๑ และ ๒ กรม รปภ.นย. น าก าลังวางตามพ้ืนที่ที่รับมอบ                
( ตามแผนผังการวางก าลัง ) 
 ๔.ล าดับการปฏิบัติ 
  ๔.๑ การเสด็จ ฯ เข้าพ้ืนที่ค่ายกรมหลวงชุมพรแบ่งได้ ๒ กรณี คือ ๑. กรณีเสด็จฯ                 
ตามเส้นทางถนนสุขุมวิท จาก กทม. เข้าค่ายกรมหลวงชุมพร ๒.กรณี เสด็จ ฯ ตามเส้นทางสุขุมวิท จาก    
จังหวัดระยอง หรือต าหนักพิมานมาศ เข้าค่ายกรมหลวงชุมพร นายทหารยุทธการและการข่าว หรือ       
นายทหารเวรสั่งการ วิทยุสั่งการ ปล่อยรถจักยานยนต์ เคลียร์เส้นทางคันที่  ๑ เมื่อขบวนเสด็จ ฯ ถึง             
แยกทางเข้า ศฝท.ยศ.ทร. ( กรณี ที่ ๑ ) และปล่อยรถจักยานยนต์เคลียทางคันที่ ๑ เมื่อขบวนเสด็จ ฯ ถึง  
แยก กม ๑๐ ( กรณีท่ี ๒ )   
   ๔.๑.๑ ผบ.หมู่จุดรักษาการณ์ประตูหน้าค่ายกรมหลวงชุมพร ให้การจราจรรถที่มาจาก 
กม. ๑๐ หรือตลาดสัตหีบ เข้าโรงเรียนสิงห์สมุทร (เม่ือรถเคลียร์คันที่ ๑ ผ่าน) 
   ๔.๑.๒ หน.ชุดควบคุมจราจรตามรายทางของ ร้อย รปภ.ที่ ๑ และที่ ๒ กรม รปภ.นย. 
ก ากับดูแลให้ก าลังพลตามทางแยกทางร่วม ให้สัญญาณจราจร รถเข้าถนนแยกจากถนนจรดลศึกษา            
และห้ามรถออกจากชอกซอย (เม่ือรถเคลียร์คันที่ ๑ ผ่าน) 
 หมายเหตุ  จุดที่ต้องกวดขันเป็นพิเศษคือ แยก น. ๑๔  , แยก สวนเส  , แยก กรม สน.พล.นย.              
, แยกสนามกอล์ฟ นย  , แยก ร้อย ตถ.พล.นย. , แยกสระน้ า นย  , แยกศาลาเข้าลานวาสิฐี  , แยกลานมะรีน 
, ซจรดลศึกษาท่ี ๑๓  
 ๔. ๒ ขบวนเสด็จ ฯ ถึงแยกเจ ( กรณี ที่ ๑ ) หรือขบวนเสด็จ ฯ ถึง สนามกีฬาราชนาวี             
( กรณีท่ี ๒ )  นายทหารยุทธการ หรือ นายทหารเวรสั่งการ วิทยุสั่งการ ปล่อยรถจักยานยนต์เคลียทางคันที่  ๒ 
ถึงจุดดังกล่าว 
   ๔. ๒.๑ หน.ชุดควบคุมจราจรตามรายทางของ ร้อย รปภ.ที่  ๑ และที่  ๒ กรม ฯ              
ก ากับดูแลให้ก าลังพลตามทางแยกทางร่วม ให้สัญญาณจราจร โบกรถเข้าถนนแยกจากถนนจรดลศึกษา         
ให้หมดสิ้นและห้ามรถออกจากซอกซอย 
 หมายเหตุ จุดที่ต้องกวดขันเป็นพิเศษคือ แยก น. ๑๔  , แยก สวนเส  , แยก กรม สน.พล.นย. ,            
แยกสนามกอล์ฟ นย  , แยก ร้อย ตถ.พล.นย. , แยกสระน้ า นย.  , แยกศาลาเข้าลานวาสิฐี  , แยกลานมะรีน , 
ซ.จรดลศึกษาท่ี ๑๓ 
  ๔.๓ เมื่อขบวนเสด็จเข้าพ้ืนที่ ค่ายกรมหลวงชุมพร จนท.รถน าขบวน น าขบวนเสด็จ ฯ 
รายงานทางวิทยุสื่อสาร และรายงานเป็นระยะ ๆ เมื่อผ่าทางแยกทางร่วมที่ส าคัญจนถึงที่หมาย 



๑๕ 

 

  - หน.ชุดควบคุมจราจรตามรายทางของ ร้อย รปภ.ที่ ๑ และที่ ๒ กรม ฯ ก ากับดูแล             
ให้ก าลังพลตามทางแยกทางร่วม ให้สัญญาณจราจร ห้ามรถออกจากซอกซอยเป็นเด็ดขาด 
 หมายเหตุ  
   - หน.ชุดควบคุมจราจรตามรายทางของ ร้อย รปภ.ที่ ๑ และที่ ๒ กรม ฯ ก ากับดูแล           
ให้ก าลังพลตามทางแยกทางร่วม และไล่สุนัขไม่ให้อยู่บริเวณใกล้เส้นทางเสด็จฯ ผ่านเด็ดขาด 
  - หน.ชุดควบคุมจราจรตามรายทางของ ร้อย รปภ.ที่ ๒ กรม ฯ ก ากับดูแลรถผู้มาเล่นกอล์ฟ 
จอดล้ าถนนเส้นทางเสด็จ ฯ 
 ๕. เมื่อขบวนเสด็จ ฯ ถึงที่หมาย การเปิดการจราจร นายทหารยุทธการ หรือ  นายทหาร             
เวรสั่งการเป็นผู้สั่งการถอนก าลังกลับ หรือวางตัวอยู่บริเวณดังกล่าว แล้วแต่สถานการณ์ 
 พระบรมวงศ์ษานุวงศท์รงประทับ บ้าน น. ๑ 
      ๑. ร้อย รปภ.ที่ ๑ กรม ฯ จัดวางก าลังวงรอบชี้นกลางจ านวน  ๓ จุด ตามแผนผัง 
   ๑.๑ จุดตรวจสี่แยกการท่องเที่ยว( ป.๑ พลฯ ๔)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - การจัดก าลัง ป.๑ พลฯ ๔ หน้าที่ ห้ามบุคคลและยานพาหนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ 
ถวายความปลอดภัยผ่านเข้าไปบริเวณชั้นใน ส่วนบุคคล/ยานพาหนะที่มีภารกิจกับการรับเสด็จ ฯ ต้องตรวจ
โดยละเอียด หน.ชุดจึงอนุญาตผ่ านเข้าไปได้   และห้ามยานพาหนะใช้ เส้นทางขนานสนามหญ้า                 
การท่องเที่ยว นย. ( เปิดช่องทางให้ยานพาหนะที่มาตามเส้นทางจากแยกจ่าด าสามารถเลี้ยวฃ้ายบริเวณ            
แยกการที่องเที่ยว นย.ผ่านการท่องเที่ยวไปยังสโมสรประดู่คู่ได้ ) 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

   ๑.๒ จุดตรวจบริเวณด้านข้างร้านค้า  นย. ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      - การจัดก าลัง ป.๑ พลฯ ๔ หน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลและยานพาหนะผ่านเส้นทาง         
ข้างสนามหญ้าการท่องเที่ยว นย. และห้ามไม่ให้ผู้คนผ่านสนามหญ้าการท่องเที่ยวล้ าข้าไปในเขตห้ามเข้า             
( มีกรวยจราจร ป้ายข้อความเขตพระราชฐาน พร้อมเชือกก้ันเป็นแนวไว้ ) 
 
   ๑.๓  จุดตรวจบริเวณก่ึงกลางเส้นทางชายทะเล ระหว่างสโมสรประดู่คู่ – โบ๊ทคลับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
     - การจัดก าลัง ป.๑ พลฯ ๔ หน้าที่ ห้ามไม่ให้ บุคคลและยานพาหนะผ่านเข้าพ้ืนที่ชั้นใน 
ส่วนบุคคล/ยานพาหนะท่ีมีภารกิจกับการรับเสด็จต้องตรวจโดยละเอียด หน.ชุดจึงอนุญาตผ่านเข้าไปได้  และ



๑๗ 

 

ท าการตรวจห้ามบุคคลที่เล่นน้ าผ่านเลยพ้ืนที่เข้าไปด้านโบ๊ทคลับ  ( มีกรวยจราจร ป้ายข้อความเขต
พระราชฐาน พร้อมเชือกก้ันเป็นแนวไว้ ) 
 
 
  
  
  ๒. ร้อย รปภ.ที่ ๒ กรม ฯ จัดวางก าลังวงรอบชี้นกลางจ านวน  ๓ จุด ตามแผนผัง 
   ๒.๑ จุดตรวจบริเวณ สามแยกทางเข้า กรม สน.พล นย.( จุดรักษาการณ์ น. ๖๔ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - การจัดก าลัง ป.๑ พลฯ ๔ หน้าที่ ท าการตรวจบุคคลและยานพาหนะห้ามใช้เส้นทาง
สามแยก ทางเข้า กรม สน.พล.นย. ( จุดรักษาการณ์ น. ๖๔ ) – แยกการท่องเที่ยว นย. (ยกเว้นข้าราชการ/ 
บุคคล ที่ปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการที่ กรม สน.พล นย. , พัน ส.พล นย. , ร้อย ปจว.นย. และ พัน ซบร.กรม 
สน.พล นย.  ) 
 
   ๒.๒ จุดตรวจบริเวณ บ้าน น. ๕             
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
     - การจัดก าลัง ป.๑ พลฯ ๔ หน้าที่ท าการตรวจบุคคลและยานพาหนะและห้ามบุคคล
และ ยานพาหนะท่ีไม่เก่ียวกับการเสด็จผ่านเด็ดขาด  
 
 
  ๒.๓ จุดตรวจบริเวณ แยกเข้า พัน ส พล นย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - การจัดก าลัง ป.๑ พลฯ ๔ หน้าที่ท าการตรวจบุคคลและยานพาหนะห้ามใช้เส้นทาง 
ผ่านจุดตรวจไปยังการท่องเที่ยว นย.  
 

การถวายความปลอดภัยกรณีอื่นๆ 
 

 ๑. กรณีที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเล่นน้ าเป็นหน้าที่ของ แผนกรบพิเศษ ศฝ.นย. และ               
พัน ลว.พล นย.เป็นผู้รับภารกิจในถวายความปลอดภัยทางน้ า 



๑๙ 

 

 ๒. กรณีที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระราชด าเนินชมชายหาด ไปทางมารีนรีสอร์ท  ให้           
ร้อย รปภ.ที่ ๒กรม รปภ.นย.จัดก าลังถวายความปลอดภัยตามรายทางและให้ หน.จุดตรวจ บ้าน น.๕ จัด
รถจักรยานยนต์เคลียร์เส้นทาง ตั่งแต่ บ้าน น.๕ ถึงมารีนรีสอร์ท และเคลียร์เส้นทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 
 ๓. กรณีที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระราชด าเนิน ชมชายหาดไปทางอนุสาวรีย์ทหาร          
นาวิกโยธิน ให้ ร้อย รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ.นย. จัดก าลังถวายความปลอดภัยตามรายทางและให้รถน าขบวน
เสด็จ และรถจักรยานยนต์เคลียร์ทางของ ร้อย รปภ.ที่ ๑  กรม รปภ.นย.  น าขบวนเสด็จและเคลียร์ทาง        
จนเสร็จสิ้นภารกิจ 
 ๔. กรณีที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเสวยพระกระยาหาร ณ อาคารอเนกประสงค์ นย. หรือ 
สโมสรเรือนสักประดู่ 
    ๔.๑. กองร้อยใดรับผิดชอบ การถวายความปลอดภัย ต้องจัดก าลังพลเคลียร์พ้ืนที่จอดรถ
ยกเว้นทรงเสวยพระกระยาหาร ส่วนพระองค์ ได้รับแจ้งว่าผู้มาท่องเที่ยวพ้ืนที่ นย.สามารถรับประทานอาหาร
อาคารเอนกประสงค์ นย. หรือ สโมสรสักประดู่ได้ ให้พิจารณาเคลียร์พ้ืนที่จอดรถตามความเหมาะสม 
    ๔.๒. จัดก าลังพล ป ๑ พล ฯ ๓ นาย ตั้งจุดตรวจบุคคลและยานพาหนะบริเวณที่ลงจาก
บ้านพัก BOQ พร้อมให้ค าแนะน าผู้ขับขี่ยานพาหนะว่ามีพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเสวยพระกระยาหาร ณ 
สโมสรสักประดู่ ให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง 
    ๔.๓. จัดก าลังพล ป ๑ พล ฯ ๓ นาย ตั้งจุดตรวจบุคคลและยานพาหนะ บริเวณ 
พิพิธภัณฑ์ นย. ให้ค าแนะน าให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง หรือห้ามผ่านแล้วแต่กรณี 
 
 

กรณีพระบรมวงศานุวงศ์ทรงเสด็จ ฯ กลับ 
 

    ๑. เมื่อทราบก าหนดการเสด็จกลับ บก.ร้อย ถปภ. (การท่องเที่ยว นย.) แจ้งทาง         
วิทยุสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    ๒. หน่วยที่เกี่ยวข้องวางก าลัง การ ถปภ.ก่อนเสด็จออก ๑ ชม. รายงานให้ บก.ร้อย ถปภ. 
(การท่องเที่ยว นย.) ทราบเมื่อวางก าลังเรียบร้อยแล้ว 
    ๓. รถน าขบวนเสด็จ วางก าลังบริเวณ บ้าน น.๕ รถเคลียร์คันที่ ๑ วางก าลังบริเวณ          
จุดรักษาการณ์ น.๖๔ รถเคลียร์คันที่ ๒ วางก าลังบริเวณ แยก น.๑๔ 
    ๔. ร้อย รปภ.ที่ ๑ และ ๒ กรม รปภ.นย. วางก าลังตามเขตรับผิดชอบ 
    ๕. หน่วยต่าง ๆ รายงานให้ บก.ร้อย ถปภ. (การท่องเที่ยว นย.) ทราบเมื่อวางก าลัง
เรียบร้อยแล้ว 

การปฏิบัติ 
 



๒๐ 

 

    ๑.  นายทหารยุทธการ หรือ นายทหารเวรสั่งการกรม รปภ.นย. ก ากับดูแลการปล่อยรถ
เคลียร์เส้นทาง รถน าขบวนเสด็จ เมื่อได้รับแจ้งว่าพระบรมวงศานุวงศ์เตรียมตัวเสด็จ ฯ กลับ หรือตาม             
ความเหมาะสม 
    ๒. ร้อย รปภ.ที่ ๑ และ ๒ กรม รปภ.นย. และกองรักษาการณ์ นย. หมู่รักษาการณ์หน้า
ประตูค่ายกรมหลวงชุมพร ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเสด็จ ฯ เข้า 
    ๓. เมื่อขบวนเสด็จ ฯ เสด็จ ฯ ผ่านประตูหน้าค่ายกรมหลวงชุมพร เจ้าหน้าที่ประจ ารถน า
ขบวนเสด็จ ฯ รายงานให้ บก.ร้อย ถปภ. (การท่องเที่ยว นย.) ทราบ 
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