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ด้้ ว ยความปีี ติิ ป ราโมทย์์ เ ป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ที่่� ไ ด้้ ร่่ ว มเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในฐานะ
ประชาชนชาวไทยในการพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกเมื่่�อพุุทธศัักราช ๒๕๖๒
คณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงานจึึงดำำ�ริิที่่�จะจััดทำำ�หนัังสืือเรื่่�อง “พััชรมัันตา
บรมราชาภิิเษก” เล่่มนี้้�ขึ้้�น เพื่่�อประมวลความรู้้�และข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�น่่าสนใจ
เกี่่�ยวกัับพระราชพิิธีีข้้างต้้นมาไว้้ ในแหล่่งเดีียวกััน สำำ�หรัับค้้นคว้้าอ้้างอิิง และ
เป็็นความชื่่�นใจของผู้้�ที่่�ได้้พบเห็็นพลิิกอ่่านในวัันข้้างหน้้า
เหนืือกว่่าสิ่่�งอื่่�นใด คณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงานโดยสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน ได้้รัับพระราชทานพระบรมราชานุุญาต
ให้้เชิิญพระบรมฉายาลัักษณ์์มาพิิมพ์์เผยแพร่่เป็็นเกีียรติิยศและเป็็นมิ่่�งมงคล
แก่่หนัังสืือเล่่มนี้้�ด้้วย พระมหากรุุณาธิิคุุณล้้นเกล้้าล้้นกระหม่่อมหาที่่�สุุดมิิได้้
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ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีส�ำคัญที่กระท�ำเพื่อแสดงฐานะและภาวะ
ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างสมบูรณ์ จัดขึ้นในโอกาสที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ค�ำว่า “ราชาภิเษก” มาจากค�ำว่า ราช (พระเจ้าแผ่นดิน) + อภิเษก
(สร้างรูปศัพท์จาก อภิ + สิจ ธาตุ = แต่งตั้งโดยการท�ำพิธีรดนํ้า) หมายถึง การรดน�้ำ
เพื่อแต่งตั้งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ความส�ำคัญของพระราชพิธีจึงอยู่ที่การรดน�้ำอภิเษกซึ่ง
ตักมาจากแหล่งน�้ำมงคลต่างๆ เป็นเบื้องต้น แล้วเถลิงราชาอาสน์เป็นเบื้องปลาย ต่างจาก
พระราชพิธีราชาภิเษกชาติทางตะวันตกที่ให้ความส�ำคัญกับการสวมมงกุฎในการเสด็จขึ้น
ครองราชสมบัติ เนื่องจากค�ำว่า “Coronation” อันหมายถึงพิธีราชาภิเษก มาจากค�ำว่า
corona ตามความหมายในสมัยกรีกโบราณและโรมัน หมายถึง มงกุฎแห่งชัยชนะ

ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ซงึ่ เป็นการยอมรับและยกย่องบุคคล
ผู้หนงึ่ ขนึ้ เป็นพระมหากษัตริยน์ น้ั ตาม
ธรรมเนียมของหลายประเทศจะมี
ปรั ช ญาและรายละเอี ย ดแตกต่ า ง
กั น ออกไป แต่ จ ะเชื่ อ มโยงกั บ คติ
ความเชื่อและพิธกี รรมทางศาสนาเป็น
ส่วนใหญ่ โดยอ้างถงึ อ�ำนาจสงู สุดและ
ศักดิส์ ทิ ธิ์ เช่น พระผู้เป็นเจ้า เทวดา
ให้ ก ารยอมรั บ บุ ค คลดั ง กล่ า วขึ้ น
เป็นพระมหากษัตริย์ เช่น การท�ำพิธี
สวมพระมหามงกุฎ (coronation)
พระสันตะปาปาสวมมงกุฎให้พระเจ้าชาร์เลอมาญเป็นจักรพรรดิแห่งชาวโรมัน
ซึ่ ง เป็ น จุ ด เน้ น ในพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษกของวัฒนธรรมตะวันตก
หรื อ พิ ธี ขึ้ น ประทั บ บนพระราชบั ลลั ง ก์ (enthronement) ในวั ฒ นธรรมเอเชี ย ตะวั น ออก หรื อ พิ ธี ร ดน�้ำ
เพอื่ เปลี่ยนสถานะจากบุคคลธรรมดาเป็นเทพเจ้าในวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งสืบทอดมาสูส่ งั คมไทยด้วย
ในประเทศที่นับถือคริสต์ศาสนา โดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิก พระมหากษัตริย์องค์ใหม่จะได้รับการเจิม
ด้วยน�้ำมันศักดิ์สิทธิ์จากสมเด็จพระสันตะปาปา (โป๊ป) ตามจุดส�ำคัญทั่วร่างกายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ซึ่งแสดงถึงการที่ทรงรับถ่ายทอด “เทวสิทธิ์” (divine right) มาจากพระเจ้า ท�ำให้ทรงมีพระราชอ�ำนาจในการ
ปกครอง ต่อด้วยการสวมพระมหามงกุฎ โดยสมเด็จพระสันตะปาปา (โป๊ป) จะเป็นผู้วางพระมหามงกุฎลงบน
พระเศียร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของศาสนจักรต่อกษัตริย์พระองค์ใหม่
ส�ำหรับประเทศในเอเชีย ที่นับถือพุทธศาสนาหรือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
มีความเกี่ยวข้องกับคติของอินเดียโบราณที่ใช้ “น�้ำ” เป็นสื่อในการสถาปนาแต่งตั้งบุคคลส�ำคัญ โดยถือว่าการใช้
น�้ำรดหรือสรงช�ำระร่างกาย แสดงถึงการก้าวย่างเข้าสู่ช่วงชีวิตใหม่และมีสถานะใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น
ใจความส�ำคัญของพระราชพิธบี รมราชาภิเษกในคติแบบพราหมณ์-ฮินดูก็คอื พิธกี ารสถาปนากษัตริยด์ ว้ ยการสรงน�้ำ
หรือ “มุรธาภิเษก” นั่นเอง ซึ่งถือเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นสมมติเทพหรืออวตาร
ของพระเจ้า
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีอภิเษกเป็นพระราชานั้น โบราณก�ำหนดลักษณะไว้ ๕ ประการ หรือที่เรียกว่า
“ปัญจราชาภิเษก” (เรื่องราชาภิเษก, ๒๔๗๙) ได้แก่
๑. ม งคลอินทราภิเษก คือ ผู้ที่ปกครองแผ่นดินได้เข้าพิธีราชาภิเษก มีพระอินทร์น�ำเครื่องปัญจกกุธภัณฑ์มาถวาย
โดยมีบุษยพระพิชัยราชรถกับฉัตรทิพย์ได้บังเกิดขึ้น การมีสิ่งมงคล ๓ ประการนี้ เรียกว่า อินทราภิเษก
๒. มงคลโภคาภิเษก คือ ผู้ที่จะเข้าพิธีราชาภิเษก มีเชื้อสายเป็นตระกูลพราหมณ์ที่เป็นมหาเศรษฐี มีสมบัติบริวาร
มาก รู้จักราชธรรม ตราชูธรรม กับทศกุศลผล และรู้จักแบ่งปันตัดรอนทุกข์ของราษฎร เรียกว่า โภคาภิเษก
๓. มงคลปราบดาภิเษก คือ ผู้ที่จะเข้าพิธีราชาภิเษก มีเชื้อสายตระกูลกษัตริย์ มีอ�ำนาจกล้าหาญในการสงคราม
ได้ราชฐานบ้านเมืองและราชสมบัติ มีชัยแก่ศัตรู เรียกว่า ปราบดาภิเษก
๔. มงคลราชาภิเษก คือ ผู้ที่จะเข้าพิธีราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ ด้วยการได้รับมอบราชสมบัติจากพระราชบิดา
ให้สืบพระราชวงศ์ เรียกว่า ราชาภิเษก
๕. มงคลอุภิเษก คือ ผู้ที่เป็นเชื้อสายกษัตริย์ มีพระราชบิดาและพระราชมารดามีชาติตระกูลเสมอกัน ได้อภิเษก
สมรสกับผู้มีเชื้อสายกษัตริย์ แม้ว่าจะเป็นกษัตริย์จากแดนไกล แต่มีลักษณะสุขุมขัตติยชาติจัดเป็นสวัสดิชาติ
เรียกว่า อุภิเษก

ลัับแลลายรดน้ำำ��พระราชพิิธีอิี ินทราภิิเษกในพิิพิิธภััณฑ์์วััดพระศรีีรััตนศาสดาราม
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คำ�ว่า "ปราบดาภิเษก"
สันนิษฐานว่าค�ำว่า “ปราบดาภิเษก” ในเอกสารโบราณน่าจะมีความหมายเดียวกับค�ำว่า “ราชาภิเษก”
เพราะบางครั้งผู้บันทึกกล่าวถึงการปราบดาภิเษกและราชาภิเษกไว้ด้วยกันและใช้ในความหมายเดียวกัน สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงอธิบายไว้ในหนังสือสาส์นสมเด็จ ว่า
...ขอประทานกราบทููลรายงานการค้้นคว้้าต่่อไป ได้้พบคำำ�ที่เ่� ราใช้้ว่า่ “ปราบดาภิิเษก” เข้้าโดยบัังเอิิญ ด้้วยหา
คำำ�ซึ่่�งฝรั่่�งเรีียกว่่า “Accession” อาจารย์์ทางสํํสกฤตเขาจะให้้คำำ�สํํสกฤตว่่ากะไร จึึงพบเขาให้้คำำ�แปล “Accession of
the throne” ว่า “ราชฺยปราปฺต”ิ ให้เกิดสดุง้ ใจ ด้วยค�ำทเี่ ราใช้วา่ “ปราบดาภิเษก” นัน้ มคี วามเข้าใจกันว่ามกี ารปราบปราม
ฆ่าแกงกันอยู่ในนั้น จึงหันไปค้นหาค�ำ “ปราปฺต” อีกทอดหนึ่งได้ค�ำแปลว่าได้ว่าถึง “ปราบดาภิเษก” ก็แปลว่า
ได้รบั อภิเษกเท่านัน้ เอง ไม่มฆี า่ แกงอะไรอยใู่ นนัน้ เลย เหมือนค�ำว่า “พิธปี ระถมกรรม” เราก็เข้าใจกันว่ามีฆา่ อยูใ่ นนัน้
เหมือนกัน แต่ที่จริงเปล่าเลย ประถมกรรมแปลว่าท�ำเบื้องต้นเท่านั้น ค�ำนี้ใช้ในพิธีทุกอย่าง มีพิธีคชกรรมเปนต้น
จัดเปน “ประถมกรรม” “มัธยมกรรม” และ “อุดมกรรม” เห็นจะเปนพิธีอย่างน้อย อย่างกลาง และอย่างใหญ่...
(สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, ๒๕๔๖: ๑๗๙)

นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น สุจรรยา เหลืองธาดา (๒๕๑๓) ศรีนวล ภิญโญ
สุนันท์ (๒๕๒๘) และณัฏฐภัทร จันทวิช (๒๕๓๐) สันนิษฐานว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทยได้รับอิทธิพล
จากอินเดียซึ่งพวกอารยันจัดเป็นประเพณีดั้งเดิมของตน เพราะมีความใกล้เคียงพิธีราชสูยะของอินเดียโบราณ
มาก แต่พธิ บี รมราชาภิเษกของราชส�ำนักสยามมีรายละเอียดและขัน้ ตอนการประกอบพระราชพิธมี ากกว่า เนื่องจาก
ได้ผสมผสานความเชื่อและพิธีการทั้งของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และคติความเชื่อตามประเพณีดั้งเดิม
ของไทย ทั้งนี้ พิธีฝ่ายพุทธศาสนาที่มาท�ำร่วมด้วยนั้นไม่ใช่ส่วนส�ำคัญแห่งการบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๔๘๔: ง) มีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
“...พิธีบรมราชาภิเษกนั้น เป็นพิธีพราหมณ์แท้ พิธีฝ่ายพระพุทธสาสนาที่กระท�ำด้วยนั้น ถ้าจะว่าไปตาม
จริงแล้วไม่ใช่สว่ นส�ำคัญแห่งการบรมราชาภิเษกเลย เพราะว่าการราชาภิเษกถ้าจะท�ำโดยไม่มพี ธิ สี งฆ์เลยก็นบั ว่า
เป็็นอัันสำำ�เร็็จกิิจได้้ แต่่ถ้้างดพิิธีีพราหมณ์์เสีียแล้้วจะเป็็นอัันสำำ�เร็็จกิิจไม่่ได้้เลยเป็็นอัันขาด การสวดมนต์์และ
สวดภาณวารนั้้�น อัันที่่จ� ริิงเป็็นสิ่่ง� สำำ�หรัับกัับการเฉลิิมพระราชมณเฑีียรแท้้ๆ และพิิธีีสวดมนต์์และภาณวารก็็มิไิ ด้้ ใช้้
แต่เฉภาะส�ำหรับราชาภิเษก การอื่นๆ ก็มีสวดภาณวารได้ แต่พิธีราชาภิเษกของพราหมณ์จะเอาไปใช้ท�ำอย่างอื่น
ไม่ได้เลย...”
ด้วยเหตุนี้ พิธีบรมราชาภิเษกจึงเป็นพิธีพราหมณ์โดยแท้ และพราหมณ์ที่จะประกอบพิธีก็ต้องเป็นผู้มี
ตระกูล ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๔๗๙: ๒๔) มีพระบรมราชาธิบายว่า
“...ยังการส�ำคัญอกี อย่างหนงึ่ ซงึ่ เป็นการใหญ่ จะท�ำได้แต่พราหมณ์พวกเดียว ถ้าผู้อนื่ ท�ำเป็นการจัญไรทัง้
ผู้ท�ำและผู้รับ คือการบรมราชาภิเษก พราหมณ์ต้องเป็นผู้อุ้มพระเจ้าแผ่นดิน ขึ้นบนพระภัทรบิฐ พระเจ้าแผ่นดิน
จะเสด็จขึ้นเองไม่ได้ เมื่อนัน้ พราหมณ์ตอ้ งถวายพระสุพรรณบัตร จารกึ พระนามพระเจ้าแผ่นดิน ถวายพระมหามงกุฎ
เครอื่ งราชกกุธภัณฑ์ พระแสงอัษฎาวุธ พระเจ้าแผ่นดินจงึ่ รับมาสอดทรง แล้วพราหมณ์ตอ้ งกราบทูลถวายแผ่นดิน
เชิญขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน และเป็นผู้ประกาศพระเกียรติยศพระเจ้าแผ่นดิน ด้วยรับพระบรมราชโองการเป็นปฐม
ถ้าพราหมณ์ยังไม่ได้รับพระบรมราชโองการก่อน คนอื่นด่วนรับก็ถือว่าเป็นจัญไร...”
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เรอื่ งพิธรี าชาภิเษกของอินเดียตามคติพราหมณ์นน้ั ในมหาภารตะ (ศานติบรรพ) กล่าวไว้วา่ การราชาภิเษก
พระราชาธิบดีนับว่าเป็นปฐมกิจของชาวเมอื ง เพราะว่าพระเวท (ไอตเรยะพราหมณะ) ได้แสดงว่า เทวดาได้กระท�ำ
พิธเี ช่นนัน้ เมื่อได้สมมติพระอินทร์เป็นท้าวเทวราชจอมสวรรค์ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยหู่ วั , ๒๔๘๔:
๔๔-๔๕) จากความคิดนชี้ ใี้ ห้เห็นว่าพิธรี าชาภิเษกเป็นการเลียนแบบพิธที เี่ ทวดาท�ำให้พระอินทร์ และเท่ากับว่าพิธี
นี้ช่วยยกฐานะให้กษัตริย์ในโลกมนุษย์สูงส่งประหนึ่งพระอินทร์ในสวรรค์ ขณะเดียวกันพิธีนี้ก็ช่วยย�้ำซึ่งสิทธิอัน
ชอบธรรมในการขึ้นเป็นกษัตริยห์ รือได้รบั สถาปนาขนึ้ เป็นกษัตริยใ์ ห้หนักแน่นขนึ้ พนื้ ฐานความคิดนคี้ งส่งผลมา
ถึงสังคมไทยที่รับแบบแผนและรูปแบบพิธีราชาภิเษกจากอินเดียมาปฏิบัติด้วย
ส่วนพิธรี าชสยู ะซงึ่ เป็นต้นแบบของพระราชพิธบี รมราชาภิเษกของไทย คอื พิธขี นึ้ ด�ำรงต�ำแหน่งกษัตริยข์ อง
พระราชาธิบดีผู้ได้ทรงมีชัยชนะหรือได้ทรงแผ่อานุภาพเหนือบรรดาพระราชาทั้งปวงตามคติพิธีพราหมณ์ พิธีนี้
คล้ายกับพิธรี าชาภิเษกซึ่งพระราชาทุกพระองค์กระท�ำแต่ยงิ่ ใหญ่กว่า และมักจะมงี านระยะเวลาประมาณ ๑ ปีเต็ม
หรือหลายปีจนกว่าจะเสร็จการ ในระหว่างงานนั้นมักกระท�ำพลีกรรมหรือยัญพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นลัทธิหรือประเพณี
ส�ำหรับชนบทต่างๆ ที่จะได้มารวมอยู่ในราชอาณาจักรแห่งพระราชาธิบดีผู้กระท�ำพิธีราชสูยะนั้น ซึ่งพระราชพิธีนี้
ได้จดั ให้มขี นึ้ เพื่อให้มคี วามสงบและระงับความแตกร้าว (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , ๒๔๘๔: ๔๑)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายเรื่องลักษณะพิธีราชสูยะและขั้นตอน
การประกอบพิธีโดยถอดความจากบทความภาษาอังกฤษที่พิมพ์ในหนังสือ The Illustrated Weekly of India
ฉบับวันที่ ๑๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๓๘ ประทานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ในสาส์นสมเด็จ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดต
ั วิ งศ์, ๒๕๐๔: ๑๘๗-๑๘๙) ว่า สถานที่
๑
ท�ำพิธคี อื พระราชมณเฑียรหรือท้องพระโรง กลางห้องตัง้ ราชสหี าสน์ ลาดด้วยพรมขนสัตว์อย่างดีเนอื้ ละเอยี ด๒
แล้วปูทบั ด้วยหนังราชสหี ซ์ งึ่ ตัง้ อยหู่ น้าบัลลงั ก์ทมี่ บี นั ได ๓ ขัน้ สองข้างของราชสีหน์ นั้ ด้านหนึ่งตัง้ กูณฑ์ (เตาไฟ)๓
มีปุโรหิตกับฐานานุกรมอยู่ประจ�ำ อีกด้านหนึ่งตั้งตั่งอุทุมพร (ตั่งไม้มะเดื่อ) ส�ำหรับพระมหากษัตริย์ประทับ
สรงพระมุรธาภิเษก ถัดออกมาเป็นพวกหัวหน้าวรรณะทั้งสี่ที่มาประชุมพร้อมกัน นั่งเรียงโค้งไปด้านหน้าตาม
แนวพระจันทร์ครึ่งซีก มีขั้นตอนที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑.	การถวายน�้ำอภิเษก เมื่อได้ฤกษ์ตามที่ก�ำหนด พระมหากษัตริย์จะทรงเครื่องถอดหรือเครื่องขาว
ขึ้้น� ประทัับขััดสมาธิิบนตั่่ง� นัักบวชและผู้้ท� รงภููมิิด้า้ นวิิทยาคมเช่่นพราหมณ์์๔หยอดเนย๕เพื่่อ� โหมเพลิิง
กองกููณฑ์์ (กองเพลิิง) โหร๖ร่่ายมนตร์์ ปุุโรหิิตบููชายััญด้้วยโหมะ๗และประกาศขอพรต่่อเทพเจ้้า จากนั้้น�
หััวหน้้าวรรณะทั้้�งสี่่เ� ข้้าไปรดน้ำำ��มุรุ ธาภิิเษกสรงพระมหากษััตริย์ิ ์๘ นัับเป็็นขั้้น� ตอนที่่สำ� ำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดุ เพราะ
ถืือว่่าเป็็นการชำำ�ระความไม่่บริิสุุทธิ์์�ต่่างๆ เพื่่�อเตรีียมรัับสิ่่�งที่่�เป็็นมงคล
๒.	การกระทำำ�สััตย์์ หลัังจากสรงน้ำำ��พระมุุรธาภิิเษกแล้้ว พระมหากษััตริิย์์ทรงเครื่่�องศิิราภรณ์์ ได้้แก่่
กะบัังหน้้า (พระอุุณหิิส)๙ พระภููษาไหม และผ้้ารััตกััมพล๑๐ เสด็็จประทัับบนบััลลัังก์์ ทรงยืืนบน
หนัังราชสีีห์์ปุุโรหิิตประกาศพระนาม พระมหากษััตริิย์์ทรงกระทำำ�สััตย์์สาบานที่่�จะปกครองบ้้านเมืือง
โดยธรรม
๓.	การถวายราชสมบัติ เมื่อเสร็จสิน้ พิธกี ารกระท�ำสัตย์สาบานแล้ว พระมหากษัตริยเ์ สด็จขนึ้ ประทับบน
ราชสีหาสน์ บรรดาพราหมณ์ถวายน�้ำเทพมนตร์และสวดถวายพรแล้วถวายเครอื่ งสิรริ าชสมบัติ จากนัน้
เสด็จขึ้นประทับรถแห่รอบพระราชมณเฑียร๑๑ แล้วเสด็จกลับมาประทับบนราชสีหาสน์อีกครั้ง
มีพราหมณ์ ๔ คนแต่งกายด้วยหนังกวาง๑๒เข้าไปถวายบังคมเพื่อแสดงว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พราหมณ์เช่นกัน จากนั้นบรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าวรรณะทั้งสี่ทยอยเข้าถวายบังคม
จนหมดจึงเสร็จพิธีราชสูยะ

12

พัชรมันตา บรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยสุ โขทัยและอยุธยา
พระราชพิธบี รมราชาภิเษกพระมหากษัตริยข์ องไทย
ก่ อ นสมั ย สุ โ ขทั ย และสมั ย สุ โ ขทั ย ไม่ ป รากฏแบบแผน
รายละเอยี ด หลักฐานทกี่ ล่าวถงึ พระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ที่เก่าแก่ทสี่ ดุ ของไทย คือศิลาจารึกหลักที่ ๒ หรือศิลาจารกึ
วัดศรีชุม จารึกเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็นเรื่องราว
พ่อขุนผาเมืองโอรสพ่อขุนศรีนาวน�ำถุมที่ทรงร่วมมือกับ
พ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ขอมสบาดโขลญล�ำพงซงึ่ มอี �ำนาจ
เหนืออาณาจักรสุโขทัยไปได้ส�ำเร็จ พ่อขุนบางกลางหาว
ทรงยึดเมืองศรีสชั นาลัยได้และทรงเวนเมืองให้พอ่ ขุนผาเมือง
พ่อขุนผาเมอื งจงึ อภิเษกพระสหายคอื พ่อขุนบางกลางหาว
ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัย ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการ
“อภิเษก” ไว้แต่เพียงว่า “....พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษก
พ่ อ ขุ น บางกลางหาวให้ เ มื อ งสุ โ ขไท ให้ ท้ั ง ชื่ อ ตนแก่
พระสหายเรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์...”
(“จารึกวัดศรีชุม” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก
เล่ม ๓, ๒๕๔๒: ๔๕)

ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ศิลาจารึกหลักที่ ๓
หรือศิลาจารึกนครชุม เริ่มปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
ของพิธี “ราชาภิเษก” เพิ่มเติม ความว่า
“...พระญาฦๅไทยราชผู้ เ ป็ น ลูกพระญาเลิ อไทย
เป็นหลานแก่พระญารามราช เมื่อได้เสวยราชย์ในเมือง
ศรี สั ช นาไลยสุ โ ขทั ย ได้ ร าชาภิ เ ษก อั น ฝู ง ท้ า วพระญา
ทัง้ หลายอันเป็นมิตรสหายอันมใี นสที่ ศิ นี้ แต่งกระยาดงวาย
ของฝากหมากปลามาไหว้อันยัดยัญอภิเษกเป็นท้าวเป็น
พระญา จึงขึ้นชื่อศรีสูรยพงศ์มหาธรรมราชาธิราช...”
(“จารึกนครชุม” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก
เล่ม ๓, ๒๕๔๒: ๘๐)

สำ�เนาจารึกวัดศรีชุม
จารึ ก นี้ ส ลั ก ตั ว อั ก ษรไทย ภาษาไทย บนแผ่ น หิ น ดิ น ดาน
รูปใบเสมา เรียวบาง (ชำ�รุดบางแห่ง) มี ๒ ด้าน ๒๑๒ บรรทัด
กว้าง ๒ ศอก สูง ๙ ศอก หนา ๓ ถึง ๔ นิ้วโดยประมาณ

ส่วนศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาไทย (หลักที่ ๑)
กล่าวถึงพญาฦๅไทย (พระมหาธรรมราชาที่ ๑) พระมหากษัตริย์
รั ช กาลที่ ๖ แห่ ง ราชวงศ์ พ ระร่ ว ง กรุ ง สุ โ ขทั ย เป็ น
พระราชโอรสของพญาเลอไทยและเป็ น พระราชนั ดด า
(หลานปู่) ของพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช เสด็จออกจาก
เมืองศรีสัชนาลัยไปปราบจลาจลในเมืองสุโขทัยเมื่อ พ.ศ.
๑๘๙๐ เมื่อได้เมืองแล้วจึงได้กระท�ำพิธีราชาภิเษก เครื่อง
ราชกกุธภัณฑ์ในพิธบี รมราชาภิเษกมมี กุฎ พระขรรค์ชยั ศรี
และเศวตฉัตร ความว่า
พัชรมันตา บรมราชาภิเษก
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“...เมื่่�อลุุนนี้้�พระญาลืือ..ยรู้้�พระปิิฎกไตรได้้ขึ้้�นเสวยในเมืืองศรีีสััชชนาไลย สุุโขทยแทนปู่่�แทนพ่่อฝููงเป็็น..
วเป็็นพระญาเบื้้�องตะวัันออกนนตกหััวนอนตีีนนอนตา..ต่่างคนมีีใจใคร่่ใจรัักเอามกุุฎ..ชััยศรีีเศวตฉััตรมายััดยัญ
ั ..
เษกให้้เป็็นท้้าวเป็็นพระญาทั้้�ง. หลายจิิงสนมติิขึ้้�นชื่่�อศรีีสููรยพงศ์์รามมหาธรรมราชาธิิราชเสวยราชย์์ชอบด้้วย
ทศพิธราชธรรม รู้ปรานีแก่ไพร่ฟ้าข้าไททั้งหลาย...”
(“ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงฯ” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๓, ๒๕๔๘: ๑๔๔-๑๔๕)

สมัยอยุธยา ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพระราชพิธี
ชัดเจนขึ้นกว่าหลักฐานประเภทศิลาจารึก เช่น ค�ำให้การชาวกรุงเก่า ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม และ
พงศาวดารฉบับต่างๆ ดังตัวอย่างการราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าเอกทัศหรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓๓ หรือพระองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา ความว่า
“...ครั้นพระอุทุมพรราชาออกทรงบรรพชิตแล้ว พระเอกะทัศอันเปนพระเชษฐาธิราช จึ่งเสวยราชสมบัติ
สืบสุริยวงษ์ต่อไป ในเมื่อจุลศักราชได้ ๑๑๒๐๑๓ ปีขานส�ำเรจธิศก เดือน ๓ ขึ้น ๑๐ ค�่ำ วัน ๗ จึ่งอัคมหาเสนา
แลมหาปะโรหิตทัง้ ปวง จึ่งตัง้ การราชาภิเศกตามอย่างธรรมเนยี ม ครัน้ ได้วนั เพชฤกษแล้ว จงึ่ ตัง้ การพิธคี รบครัน
อันการมะโหรศพนั้น มีงานการทั้งปวงเปนอันมาก จึ่งตั้งพิธีสรง ๓ วัน จึ่งสวดพระปริตแล้ว ถวายพรพระแล้ว
ถวายไทยทานแล้วฉัน ครั้นแล้วจึ่งตั้งพิธีพราหมณ์ ๓ วัน แล้วเชิญเสด็จขึ้นบนเตียงทอง จึ่งมหาปโรหิตราชครู
อันมีชื่อทั้ง ๘ คนคือ พระครูพิราม พระครูมเหธร พระครูวิเชฐ์ พระครูมโหสถ พระครูรามราชา พระครูสังขาราม
พระครูกฤษนา พระครูกฤษณราชา ทั้ง ๘ คน จึ่งเข้ามาอ่านพระเวทแล้วจึ่งถวายพรทั้งแปดทิศ แล้วจึ่งเสด็จ
ขึ้นเบญจาสนามอาสิภาคสรงสะทัศธาราน�้ำดั้นน�้ำดาษแล้วจึ่งเปลื้องเครื่องที่ทรงนั้น ออกให้แก่พราหมณ์ แล้ว
จึ่งเสด็จขึ้นบนภัทรบิฐอันท�ำด้วยไม้มะเดื่อ ราชครูทั้ง ๘ คน จึ่งร้องถวายพระพรทั้ง ๘ ทิศ แล้วตั้งอาหุระดี
ชักสายสิญจน์ แล้วเสด็จขึ้นบนเตียงทอง จึ่งถวายเครื่องเบญจกุกกุธภัณฑ์ ทั้ง ๕ ทั้งเครื่องมหาพิไชยสงคราม
ทัง้ ๕ แล้วมหาปโรหิตทัง้ ๘ คน จงึ่ ป่าวมหาสังข์ทกั ขิณาวัฏ จงึ่ ตีกลองอินทเภรี แล้วจงึ่ ลอยพระเคราะห์ ครัน้ แล้ว
จึ่งคุมมหาเสนาบดีผู้ใหญ่และทั้งมหาปโรหิตราชครูทั้ง ๘ คน จึ่งร้องถวายอาณาจักรเวรภิภพ ให้เสดจขึ้น
ครอบครองราชาอาศน์แลราชบัลลังก์ตามที่ตามอย่างกระกษัตริยแต่ก่อนมา...”
(ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม : เอกสารจากหอหลวง, ๒๕๓๔: ๖๐)

นอกจากนี้ ยังมหี นังสอื เรอื่ ง “ต�ำราราชาภิเษกครัง้ กรุงศรอี ยุธยา” (ลัทธิธรรมเนยี มต่างๆ ภาคที่ ๑๙ ต�ำรา
แบบธรรมเนียมในราชส�ำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา, ๒๔๗๐) ที่รวบรวมขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ได้ให้รายละเอียดการประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษกในสมัยอยุธยาว่ากระท�ำ ณ พระทนี่ งั่ สรรเพชญปราสาท๑๔
มีทง้ั พิธสี งฆ์และพิธพี ราหมณ์รวม ๓ วัน ก่อนวันพระราชพิธบี รมราชาภิเษก โดยเมอื่ ได้เวลาพระฤกษ์ พระสังฆราช
ทรงจุดเทียนชัย พระมหากษัตริย์ทรงจุดเทียนราวบูชาพระ พระชัย พระชันษา พระมนต์ภิเษก พระเต้าเงิน
พระเต้าทอง พระเต้านาก พระเต้าสัมฤทธิ์ พระนพ พระมหาสังข์ทกั ษิณาวัฏ พระเสมาธิปตั พระฉัตรชัย พระเกาวพ่าห์
พระมหาธงชัย พระกระบี่ธุช พระแสงง้าวเจ้าพระยาแสนพลพ่าย พระแสงขอตีช้างล้ม
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บนพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เจ้าพนักงานตั้งเตียงแว่นฟ้ามีเสาสี่เสาและมีเพดาน บนเตียงแว่นฟ้า
ตัง้ หีบพระธ�ำมรงค์ ลุง้ พระมาลาเบยี่ ง ฉลองพระองค์เกราะ ฉลองพระองค์นวม พระเต้าเบญจคัพย์มพี ระยันต์รอง
พระมหาสังวาลพราหมณ์สร้อยอ่อน เศวตฉัตร ผ้ารัตกัมพล เบญจกกุธภัณฑ์ พระมหามงกุฎ พระขรรค์ชัยศรี
พัชนีฝักมะขาม ธารพระกร ฉลองพระบาท พระแสงปืนคาบชุดข้ามแม่น�้ำสะโตง พระแสงหอกชัย พระแสงของ้าว
พระแสงดาบเชลย พระแสงเขนมีดาบ พระแสงจักร พระแสงตรีศูล และพระแสงเกาทัณฑ์
พราหมณ์ตั้งรูปพระอิศวร พระอุมา พระนารายณ์ และพระลักษมี ท�ำพิธีพราหมณ์ด้วยทั้ง ๓ วัน
ด้านข้างพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เจ้าพนักงานปลูกโรงพระกระยาสนานเป็นพระมณฑป๑๕ มีราชวัติ
ฉัตรธง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ฉัตรนาก ฉัตรเบญจรงค์ ต้นกล้วย ต้นอ้อย ดอกหมาก และดอกมะพร้าว ในมณฑป
ตั้งเตียงลาดเสื่ออ่อนและปูผ้าขาวทับ ตั้งถาดทองแดงปากกว้าง ๓ ศอกบนผ้าขาว
อนึ่่� ง ตลอดระยะเวลา ๓ วัั น นี้้� พระมหากษัั ตริิ ย์์ ท รงพระภููษาลายพื้้� น ขาวฉลองพระองค์์ ก รอง
ทรงพระมาลาเส้้าสููงสีีกุุหร่่า๑๖ และทรงพระมหามงคล๑๗ ไปทรงฟัังพระสวดในเวลาบ่่ายทั้้�ง ๓ วััน
จากนัน้ ในวันที่ ๔ จงึ เป็นวันประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เมอื่ ได้เวลาพระฤกษ์ พระมหากษัตริยเ์ สด็จ
ขนึ้ แต่เช้าเพื่อทรงศีลและทรงประเคนส�ำรับพระสงฆ์ จากนัน้ พระมหาราชครเู ชิญเสด็จทรงเสอื้ ถอดและผ้าถอด๑๘
แล้วกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปโรงพระกระยาสนาน มีพราหมณ์เชิญพระชัยน�ำเสด็จ พระสงฆ์ลงไปคอยพระฤกษ์
ครั้นได้พระมงคลฤกษ์ โหรชักกล่อม ชาวภูษามาลาถวายเครื่องพระมุรธาภิเษก ขุนศรีสยุมพรหลั่งน�้ำ
สหัสธารา จากนัน้ พระสงฆ์ราชาคณะอธิการฝ่ายสมถะรดน�้ำพระเต้าเงิน พระเต้าทอง พระเต้านาก พระเต้าสัมฤทธิ์
พราหมณ์ถวายน�้ำพระกลศ น�้ำพระสังข์ เมื่อสรงพระมุรธาภิเษกเรียบร้อยแล้ว พระมหากษัตริย์ทรงพระภูษา
ลายพื้นแดง ฉลองพระองค์กรอง แล้วเสด็จขนึ้ บนพระทนี่ งั่ ประทับเหนอื ตัง่ ไม้มะเดื่อ๑๙ แปรพระพักตร์สทู่ ศิ อิสาน
เป็นปฐม รอบพระที่นั่งตั่งไม้มะเดื่อมีตั่งขนาดเล็ก กว้าง ๑ ศอก ปูผ้าขาว ตั้งประจ�ำทิศทั้งแปดทิศ ประดิษฐาน
รูปพระอัฐทิศหรือเทวดารักษาทิศทั้งแปด พระกลศ พระสังข์ พระอัฐทิศที่อัญเชิญมาตั้งบนตั่งแต่ละทิศมีดังนี้
- ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ตั้งรูปพระจันทร์ พร้อมพระกลศและสังข์
- ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ตั้งรูปพระอังคาร พร้อมพระกลศและสังข์
- ทิศทักษิณ (ทิศใต้) ตั้งรูปพระพุธ พร้อมพระกลศและสังข์
- ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ตั้งรูปพระเสาร์ พร้อมพระกลศและสังข์
- ทิศปัศจิม (ทิศตะวันตก) ตั้งรูปพระพฤหัส พร้อมพระกลศและสังข์
- ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ตั้งรูปพระราหู พร้อมพระกลศและสังข์
- ทิศอุดร (ทิศเหนือ) ตั้งรูปพระศุกร์ พร้อมพระกลศและสังข์
- ทิศอิสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ตั้งรูปพระอาทิตย์ พร้อมพระกลศและสังข์
ขั้นตอนที่ส�ำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือเมื่อพราหมณ์ถวายน�้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ
พระมหากษัตริย์จะทรงรับน�้ำด้วยพระหัตถ์ ทรงสรงพระพักตร์ แล้วเสวยหน่อยหนึ่ง จากนั้นพราหมณ์จะถวาย
ราชสมบัติ ถวายเวท ถวายมนตร์ และถวายชัย พระมหากษัตริย์จะผันพระองค์ไปรอบทั้งแปดทิศ แล้วเสด็จขึ้น
พระที่นั่งภัทรบิฐ๒๐ ซึ่งปูผ้าขาวแล้วโรยแป้งวางหญ้าคา และปูแผ่นทองเขียนรูปราชสีห์ด้วยชาดหรคุณไว้ซ้อนกัน
อีกชั้นหนึ่ง
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จากนั้ น พราหมณ์ถวายพระสุพรรณบัฏ พระมหาสั งวาลอ่ อ น เครื่ อ งเบญจราชกกุ ธ ภั ณ ฑ์ ๒๑ อาทิ
พระเศวตฉัตร ผ้ารัตกัมพล พระมหามงกุฎ พระขรรค์ชัยศรี และฉลองพระบาท รวมทั้งเครื่องอัษฎาวุธ
พร้อมทั้งถวายชัยและถวายพร
หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์จะมีรับสั่งแก่พระมหาราชครูผู้ใหญ่ว่า
“พรรณพฤกษ์แลสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้น้ัน
ตามแต่สมณะชีพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์จะปรารถนาเถิด”
พระมหาราชครูผู้ใหญ่รับพระราชโองการเป็นปฐมฤกษ์ก่อน ต่อจากนั้นข้าทูลละอองธุลีพระบาทจึงรับ
พระราชโองการเป็นล�ำดับต่อมา พระมหากษัตริย์จะทรงโปรยดอกพิกุลเงิน ดอกพิกุลทอง ส่วนพราหมณ์
เป่าพระมหาสังข์ ตีฆ้องชัย กลองอินทเภรี ประโคมมโหระทึก แตร สังข์ มโหรีขับไม้
จากนั้นพระมหากษัตริย์จะเสด็จไปทรงเครื่อง ชาวภูษามาลาถวายพระสนับเพลาเชิงงอนสองชั้น ภูษา
ริ้ววรวะยี่จีบโจงโยคี๒๒ รัดพระองค์หนามขนุน ทรงฉลองพระกรน้อย ฉลองพระองค์สีย่นนอก รัดพระองค์แครง
เหน็บพระแสงกั้นหยั่นพู่นิล ทรงพระธ�ำมรงค์พลอยต่างๆ ทรงพระชฎาพระเกี้ยวแหวนแดง รวม ๙ สิ่ง มหาดเล็ก
ถวายพระแสงใจเพชร ฉลองพระบาท แล้วเสด็จขึ้นพระราชยานแห่เครื่องสูงเป็นกระบวนลงมาพระต�ำหนัก
สวนกระต่าย เป็นเสร็จการ
สมัยธนบุรี ไม่ปรากฏชัดเจนว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรที รงท�ำพิธปี ราบดาภิเษกขนึ้ ครองราชสมบัตเิ มอื่ ใด๒๓
แต่มหี ลักฐานว่าหลังจากขับไล่พม่าออกไปจากพระนครศรอี ยุธยาและตัง้ ราชธานที เี่ มอื งธนบุรแี ล้ว สมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรไี ด้ทรงท�ำพิธปี ราบดาภิเษกขนึ้ เป็นกษัตริยต์ ามราชประเพณี เพราะปรากฏในโคลงยอพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งนายสวน มหาดเล็กแต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๔ (ปีที่ ๔ แห่งรัชสมัย) ว่า
		 พระเดชานุภาพพ้น
พงศ์กระษัตริย์
ควรแก่เสวตฉัตรรัตน์
เรื่อฟ้า
เปนหลักโลกุดมดัด	
ใจโลก
ด้วยบุรพบารมีกล้า
กว่ากล้ากลับแขง ฯ
		 ใครอาจอาตมตั้ง	ตัวผจญ ได้ฤา
พ่ายพระกุศลพล	
ทั่วท้าว
ปราบดาภิเษกบน	ภัทรบิฐ บัวแฮ
สมบัติสมบูรณ์ด้าว
แด่นฟ้ามาปาน ฯ

(นายสวน มหาดเล็ก, ๒๔๖๕: ๙)

จากโคลงข้างต้นกล่าวถึงการที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีปราบชุมนุมต่างๆ เพื่อรวมอ�ำนาจ และสร้าง
ศูนย์กลางอ�ำนาจแห่งราชอาณาจักรที่กรุงธนบุรีจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ส�ำเร็จ พระองค์จึงมีพระบรมเดชานุภาพ
และความชอบธรรมควรแก่การเป็นพระมหากษัตริย์ในฐานะพระราชาที่เหนือกว่าพระราชาทั้งปวง และเมื่อมี
ผู้ใดผู้หนึ่งคิดปองร้ายต่อราชบัลลังก์ก็จะต้องพบกับความพ่ายแพ้ เพราะพระบุญญาธิการและอ�ำนาจบารมี
จากการที่ได้ท�ำพิธีปราบดาภิเษกบนพระที่นั่งภัทรบิฐอย่างสมบูรณ์แล้วของพระองค์นั่นเอง
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์
การประกอบพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกในสมััยรััตนโกสิินทร์์ ได้้ยึึดถืือตามแบบแผนพระราชพิิธีีที่ป่� ฏิิบัติั กัิ นั
มาตั้้�งแต่่สมััยอยุุธยา โดยในพุุทธศัักราช ๒๓๒๕ หลัังการสถาปนากรุุงเทพฯ ขึ้้�นเป็็นเมืืองหลวงแทนกรุุงธนบุุรีี
แล้้ว พระบาทสมเด็็จพระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลกมหาราชเสด็็จพระราชดำำ�เนิินมาเฉลิิมพระราชมณเฑีียรในพระราชวััง
ที่่�สร้้างขึ้้�นใหม่่บนฝั่่�งตะวัันออกของแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ได้้ทำำ�พิิธีีปราบดาภิิเษกแต่่โดยสัังเขป มีีรายละเอีียดของ
พระราชพิิธีี คืือพระสงฆ์์เจริิญพระพุุทธมนต์์ที่่�พระราชมณเฑีียรใหม่่ ๓ วััน ครั้้�นวัันที่่� ๔ เสด็็จพระราชดำำ�เนิิน
ข้้ามจากพระราชวัังเดิิมบนฝั่่�งตะวัันตกของแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยามายัังพระราชวัังใหม่่ สรงพระมุุรธาภิิเษกแล้้ว
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินประทัับพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ พระมหาราชครููพราหมณ์์กราบบัังคมทููลถวายสิิริิราชสมบััติิและ
เครื่่�องราชููปโภค ตามโบราณราชประเพณีี
เนื่องจากการประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกที่ท�ำอย่างสังเขปนั้นยังไม่ต้องตามต�ำราบรมราชาภิเษก
จงึ โปรดให้ขา้ ราชการผู้รขู้ นบธรรมเนยี มประเพณใี นพระราชส�ำนักครัง้ กรุงเก่า มเี จ้าพระยาเพชรพิชยั เป็นประธาน
พร้อมด้วยเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี พระยาราชสงคราม และพระยาอุทัยมนตรี ประชุมปรึกษาหารือกับสมเด็จ
พระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ร่วมกันสอบสวนตรวจสอบต�ำราว่าด้วยการราชาภิเษกในแผ่นดินสมเด็จ
พระเจ้าอุทุมพร แล้วแต่งเรียบเรียงขึ้นไว้เป็นต�ำราส�ำหรับพระนคร เรียกว่า “ต�ำราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยา”
เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค�่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ เบญจศก จุลศักราช ๑๑๔๕ ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช
๒๓๒๖ ทัง้ ได้โปรดให้สร้างเครอื่ งราชปู โภคและเครอื่ งราชกกุธภัณฑ์ส�ำหรับการบรมราชาภิเษกขนึ้ ๒๔ แล้วจงึ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ การพระราชพิธบี รมราชาภิเษกตามแบบแผนขัตตยิ ราชประเพณีทมี่ มี าแต่โบราณอีก
ครัง้ หนงึ่ ซงึ่ การพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ นัน้ ถอื เป็นแบบแผนการราชาภิเษกทรี่ าชส�ำนักยึดถอื ปฏิบตั สิ บื มา
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๙ มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาแล้ว
๑๑ ครั้ง ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติประดิษฐาน
พระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันเสาร์ แรม ๙ ค�่ำ เดือนห้า ปีขาล จัตวาศก ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน
พุทธศักราช ๒๓๒๕ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสังเขป เมื่อ
วันจันทร์ ขึ้น ๑ ค�่ำ เดือนแปด ปีขาล จัตวาศก จุลศกั ราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๑๐ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๓๒๕
ครัง้ หลัง หลังจากที่สร้างพระนครและพระราชมณเฑยี รสถานส�ำเร็จแล้ว จงึ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มต�ำราตามโบราณราชประเพณีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปีมะเส็ง สัปตศก จุลศักราช
๑๑๔๗ พุทธศักราช ๒๓๒๘

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ประกอบการพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก เมื่่�อวัันอาทิิตย์์ ขึ้้�น ๙ ค่ำำ�� เดืือนสิิบ
ปีีมะเส็็ง เอกศก จุุลศัักราช ๑๑๗๑ ตรงกัับวัันที่่� ๑๗ กัันยายน พุุทธศัักราช ๒๓๕๒
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พระบาทสมเด็็จพระนั่่ง� เกล้้าเจ้้าอยู่่หั� วั พระมหาเจษฎาราชเจ้้า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค�่ำ เดือนเก้า ปีวอก ฉศก
จุลศักราช ๑๑๘๖ ตรงกับวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๓๖๗

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทว
มหามกุฏวิทยมหาราช

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธี
บรมราชาภิ เ ษก เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ขึ้ น ๑๕ ค�่ำ เดือนหก
ปีกุน ตรีศก จุลศักราช ๑๒๑๓ ตรงกับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๓๙๔

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครัง้ แรก เมื่อทรงครองราชสมบัตสิ บื ต่อจากสมเด็จพระบรม
ชนกนาถ ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง ๑๕ พรรษา ในระยะเวลา
๕ ปีแรกของรัชกาล สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) เป็นผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดิน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ประกอบการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เมื่อวันพุธ แรม ๑๒ ค�่ำ
เดือนสิบสอง ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศกั ราช ๑๒๓๐ ตรงกับวันที่
๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๑
ครั้งหลัง เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๒๐ พรรษา
ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ประกอบการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เมอื่ วันอาทิตย์ แรม ๑๒
ค�่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา เบญจศก จุลศักราช ๑๒๓๕ ตรงกับ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๖

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครั้งแรก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการ
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกเฉลิ ม พระราชมณเฑี ย ร และ
โปรดให้้ ง ดการเสด็็ จ พระราชดำำ� เนิิ น เลีียบพระนครและ
การรื่่� น เริิ ง เนื่่� อ งจากยัั ง อยู่่�ในช่่ ว งไว้้ ทุุ ก ข์์ ง านพระบรมศพ
พระบาทสมเด็็ จ พระจุุ ล จอมเกล้้ า เจ้้ า อยู่่�หัั ว เมื่่� อ วัั น ศุุ ก ร์์
ขึ้้�น ๑๐ ค่ำำ�� เดืือนสิิบสอง ปีีจอ โทศก จุุลศัักราช ๑๒๗๒
ตรงกัับวัันที่่� ๑๑ พฤศจิิกายน พุุทธศัักราช ๒๔๕๓
ครั้้�งหลััง ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ประกอบการพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกสมโภช เพื่่�อเป็็นการ
เฉลิิมฉลองสิิริิราชสมบััติิ และให้้พระมหากษััตริิย์์นานาประเทศที่่�มีีสััมพัันธ์์ทางพระราชไมตรีีเสด็็จฯ มาร่่วม
พระราชพิิธีี เมื่่�อวัันเสาร์์ ขึ้้�น ๑๒ ค่ำำ�� เดืือนอ้้าย ปีีกุุน ตรีีศก จุุลศัักราช ๑๒๗๓ ตรงกัับวัันที่่� ๒ ธัันวาคม
พุุทธศัักราช ๒๔๕๔
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค�่ำ เดือนสี่ ปีฉลู
สัปตศก จุลศักราช ๑๒๘๗ ตรงกับวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
พุทธศักราช ๒๔๖๘

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร

เสด็จสวรรคตก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู พิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เมื่อวันศุกร์ แรม ๔ ค�่ำ เดือนหก ปีขาล
โทศก จุลศกั ราช ๑๓๑๒ ตรงกับวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช
๒๔๙๓

ลำ�ดับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ มีล�ำดับพิธีที่อาจแบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้

หนึ่ง – การเตรียมพิธี

การเตรียมพิธี คือการจัดเตรียมสิ่งส�ำคัญบางประการก่อนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่

๑. การพลีกรรมตักน�้ำจากแหล่งน�้ำส�ำคัญและตัง้ พิธเี สกน�้ำส�ำหรับถวายเป็นน�้ำอภิเษกและน�้ำสรงพระมุรธา
ภิเษก ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ ไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพิธี ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มหี ลักฐานว่า
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลีกรรมตักน�้ำจากแหล่งน�้ำส�ำคัญในมณฑลต่างๆ มาตัง้ พิธเี สกน�้ำ ณ มหาเจดียสถาน
และพระอารามต่างๆ ก่อน แล้วจึงจัดส่งมารักษาไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม สมัยรัชกาลที่ ๗ โปรดให้
พลีกรรมตักน�้ำจากแหล่งน�้ำส�ำคัญเช่นครัง้ รัชกาลที่ ๖ แต่มกี ารเปลี่ยนแปลงและเพิม่ เติมสถานทที่ �ำพิธเี สกน�้ำ สมัย
รัชกาลที่ ๙ โปรดให้พลีกรรมตักน�้ำจากแหล่งน�้ำส�ำคัญเช่นครัง้ รัชกาลที่ ๗ แต่มกี ารเปลี่ยนแปลงแหล่งน�้ำส�ำคัญ
และสถานที่ท�ำพิธเี สกน�้ำ ถึงรัชกาลปัจจุบนั โปรดให้พลีกรรมตักน�้ำจากน�้ำเบญจสุทธคงคา สระศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ ๔ และ
น�้ำจากแหล่งน�้ำส�ำคัญต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร จ�ำนวน ๑๐๗ แห่ง โดยตั้งพิธีเสกน�้ำและเวียนเทียนสมโภชที่
พระอารามส�ำคัญของแต่ละจังหวัด และน�้ำอภิเษกของกรุงเทพมหานครซงึ่ ได้พลีกรรมตักน�้ำศักดิส์ ทิ ธิ์ ณ หอศาสตราคม
ในพระบรมมหาราชวัง อีก ๑ แห่ง รวมเป็น ๑๐๘ แห่ง จากนัน้ เชิญมารักษาไว้ทกี่ ระทรวงมหาดไทย ก่อนเชิญ
เข้าพิธีเสกน�้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม และเชิญมาเก็บรักษาไว้ที่พระอุโบสถ
วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ก่อนจะเชิญเข้าพระราชพิธบี รมราชาภิเษกต่อไป
พัชรมันตา บรมราชาภิเษก
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๒. การจารึ ก พระสุ พ รรณบั ฏ เฉลิ ม
พระปรมาภิไธย ดวงพระบรมราชสมภพ และ
แกะพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล โดยท�ำพิธี
ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๒ วัน
วันแรกเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ และวันทสี่ อง
เป็ น การท�ำพิ ธี จ ารึ ก พระสุ พ รรณบั ฏ เฉลิ ม
พระปรมาภิไธย ดวงพระบรมราชสมภพ แกะ
พระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล และเวียนเทียน
สมโภช
พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร
ในสมัยรัชกาลที่ ๙

สอง – พิธีเบื้องต้น

๑. เชิิญพระสุุพรรณบััฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลััญจกรประจำำ�รััชกาล ออกจากพระอุุโบสถ
วััดพระศรีีรััตนศาสดาราม มีีขบวนเครื่่อ� งสููง กลองชนะและคู่่�แห่่ แห่่ไปยัังหน้้าพระทวารเทเวศรรัักษา เชิิญเข้้าทาง
พระที่่�นั่่�งอมริินทรวิินิิจฉััย เพื่่�อไปประดิิษฐาน ณ พระแท่่นมณฑล ในพระที่่นั่่� �งไพศาลทัักษิิณ
๒. ทรงถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสมเด็จพระบรมราชบุพการีก่อนพระราชพิธี ในสมัยรัชกาลที่ ๒
และรัชกาลที่ ๓ หลังจากบรมราชาภิเษกแล้ว เสด็จไปถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกนาถ
ยัังพระมหาปราสาทเพื่่อ� ขอพระราชทานพร แต่่เมื่่อ� รััชกาลที่่� ๔ พระบรมศพคืือสมเด็็จพระบรมเชษฐาธิิราช จึึงโปรด
ให้้เชิิญพระบรมอััฐิิสมเด็็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชบุุพการีี ประดิิษฐานที่่�พระอุุโบสถวััดพระศรีีรััตน
ศาสดาราม เมื่่�อบรมราชาภิิเษกแล้้วจึึงเสด็็จไปถวายบัังคมพระบรมอััฐิิสมเด็็จพระบรมชนกนาถและพระบรม
ราชบุุพการีีก่่อน แล้้วจึึงเสด็็จไปถวายบัังคมพระบรมศพสมเด็็จพระบรมเชษฐาธิิราชที่่พ� ระมหาปราสาท ถึึงรััชกาล
ที่ ๕ พระบรมศพคือสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงมิได้เสด็จออกพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แต่คงเชิญ
พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี ประดิษฐาน ณ พระมหาปราสาท อนุโลมตามแบบอย่าง
ซึ่งรัชกาลที่ ๔ ทรงตั้งไว้
สมัยรัชกาลที่ ๖ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๔๕๓ เสด็จฯ ไปถวายบังคมพระบรมศพ
สมเด็จพระบรมชนกนาถยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยรัชกาลที่ ๗
เสด็จฯ ไปกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ กับพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ณ
หอพระธาตุมณเฑยี ร จากนัน้ เสด็จฯ ไปกราบถวายบังคมพระบรมอัฐสิ มเด็จพระอัยกาธิราช สมเด็จพระบรมชนกนาถ
และสมเด็จพระราชินีทั้งสองรัชกาล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท แล้วเสด็จฯ ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
รัชกาลที่ ๖ ในการที่จะเสด็จเข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมัยรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ไปกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ หอพระธาตุมณเฑยี ร และในรัชกาลปัจจุบนั ก่อนพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ๑ วัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชด�ำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวังดุสิต และปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กับศาลหลักเมือง และเสด็จฯ
ไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
๓. พราหมณ์ประกอบพิธี “โหมกณ
ู ฑ์” หรอื บชู าเพลิง ก่อนพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ๓ วัน ณ โรงพิธพี ราหมณ์
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พระสงฆ์จุดเทียนชัยและเจริญพระพุทธมนต์ โดยท�ำพิธีในช่วงเย็นของวันที่มีการแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ
ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล
รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๗ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลาเย็น และเลี้ยงพระเวลาเช้า ก่อนพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ๓ วัน ถึงรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลปัจจุบัน ได้ปรับปรุงพิธีให้เหมาะแก่กาลสมัย คงมีแต่พระสงฆ์
เจริิญพระพุุทธมนต์์ ๑ วััน นอกจากนี้้� พิิธีีจุุดเทีียนชััยก็็กระทำำ�ในเวลาเย็็นก่่อนทำำ�พิิธีีประกาศพระราชพิิธีี
บรมราชาภิิเษก ในระหว่่างการเจริิญพระพุุทธมนต์์ พราหมณ์์เข้้าถวายน้ำำ�� พระมหาสัังข์์และใบสมิิต๒๕ ให้้สมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััวทรงปััดพระองค์์ จากนั้้�นพราหมณ์์จะนำำ�ใบสมิิตดัังกล่่าวไปกระทำำ�ศาสตร์์ปุุณยาชุุบโหมเพลิิงที่่�
โรงราชพิธีพราหมณ์
อนงึ่ สมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดให้มกี ารเพิม่ รายละเอยี ดของพิธเี บอื้ งต้นขนึ้ อกี ประการหนงึ่ คอื การ “ประกาศ
เทวดา” เพื่ออัญเชิญเทพยเจ้าทั้งปวงให้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และขอให้ช่วย
คุม้ ครองรักษาพระมหากษัตริย์ อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมอื ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์
(๒๔๕๙: ๓๙-๔๐) ทรงอธิบายว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงพระนิพนธ์ร่างเดิม
และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์แก้ไข โดยพระราชาคณะที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประกาศ
จะยืนบนผ้าขาวที่ลาดไว้ท้ายอาสน์สงฆ์

สาม – พิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การสรงพระมุรธาภิเษก การถวายน�้ำอภิเษก
และการถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์
การสรงพระมุรธาภิเษก
เช้าวันพระราชพิธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะเสด็ จ ฯ ไปยั ง พระที่ น่ั ง ไพศาลทั ก ษิ ณ
เพื่ อ บู ช าพระรั ต นตรั ย สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
ถวายศีล จบแล้ว เสด็จเข้าในหอพระสุราลัย
พิมาน ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพัก
ขาวขลิบทอง ประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ ภายในมณฑป
พระกระยาสนาน ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๔๙๓

พัชรมันตา บรมราชาภิเษก
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์
เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ประทัับเหนืือพระที่่�นั่่�งอััฐทิิศอุุทุุมพรราชอาสน์์ ภายใต้้พระสััปตปฎลเศวตฉััตร
ทรงแปรพระพัักตร์์สู่่�ทิิศบููรพาเป็็นปฐม นายควง อภััยวงศ์์ สมาชิิกสภา
ผู้้�แทนราษฎร ทููลเกล้้าทููลกระหม่่อมถวายน้ำำ��อภิิเษก
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ครั้นได้เวลามหาพิชัยมงคลฤกษ์ พระมหาราชครู
กราบบั งคมทูลเชิ ญเสด็ จไปสู ่ ม ณฑปพระกระยาสนาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมาน
เข้ายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ มีริ้วขบวนน�ำและตามเสด็จ
จากพระที่นั่งไพศาลทักษิณไปยังชาลาพระที่น่ังจักรพรรดิ
พิมาน ทรงจุดธปู เงินเทยี นทองสังเวยเทวดากลางหาว แล้ว
เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานประทับเหนือตั่งอุทุมพร
ราชอาสน์ แปรพระพักตร์สทู่ ศิ บรู พาเพอื่ สรงพระมุรธาภิเษก
โหรหลวงลั่นฆ้องชัย จากนั้นเจ้าพนักงานไขสหัสธารา
โปรยลงมาจากเพดานพระมณฑป เมื่อสรงสหัสธาราแล้ว
สมเด็จพระสังฆราช พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ ถวายน�้ำ
พระพุทธมนต์และน�้ำเทพมนตร์ ตามล�ำดับ เสร็จสรง
พระมุรธาภิเษกแล้ว มหาดเล็กสอดฉลองพระบาทถวาย
และถวายฉลองพระองค์คลุม สมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั เสด็จขนึ้
หอพระสุราลัยพิมาน

การถวายน�้ำอภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั ทรงเครอื่ งบรมขัตตยิ ราชภูษิตาภรณ์ เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้าพระทนี่ ง่ั
ไพศาลทักษิณ ประทับเหนอื พระทนี่ งั่ อัฐทิศอุทมุ พรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สบู่ รู พาทิศ
เป็นปฐม แล้วเสด็จแปรที่ประทับทรงรับน�้ำอภิเษกนั้นไปตามทิศจนครบทั้งแปดทิศ ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำอภิเษก
นี้ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ พราหมณ์เป็นผู้ถวายน�้ำอภิเษก น�้ำพระมหาสังข์ และน�้ำเทพมนตร์ ครั้นถึง
รัชกาลที่ ๔ โปรดให้ราชบัณฑิตเป็นผู้ถวายน�้ำอภิเษก พราหมณ์พธิ เี ป็นผู้ถวายน�้ำพระพุทธมนต์ดว้ ยพระมหาสังข์
พราหมณ์พฤฒิบาศถวายน�้ำเทพมนตร์ และคงธรรมเนียมนี้มาถึงรัชกาลที่ ๗ ส่วนสมัยรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ผู้ถวายน�้ำอภิเษกคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนพราหมณ์เป็นผู้ถวายน�้ำพระมหาสังข์และน�้ำเทพมนตร์เช่นที่เคยปฏิบัติมา และในรัชกาลปัจจุบัน ผู้ถวาย
น�้ำอภิเษกคือพระอนุวงศ์ ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา
ราชบัณฑิต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยริ้วขบวนไปประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระนพปฎลมหา
เศวตฉัตร แปรพระพักตร์สทู่ ศิ บรู พา พระมหาราชครูกล่าวเวทสรรเสริญเปิดศวิ าลัยไกรลาส จบแล้ว เจ้าพนักงาน
เชิญเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศจากพระแท่นมณฑลมีพระสุพรรณบัฏพระปรมาภิไธย เบญจราชกกุธภัณฑ์
ขัตติยราชวราภรณ์ พระแสงราชศัสตราวุธ และพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร มามอบให้พระมหาราชครูทูลเกล้าฯ
ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับแล้วทรงสวมและทรงวางบางองค์ไว้บนโต๊ะ ๒ ข้างพระที่นั่งภัทรบิฐ เมื่อถวาย
พระธ�ำมรงค์วิเชียรจินดาแล้ว พระมหาราชครูสอดฉลองพระบาทเชิงงอนถวาย เจ้าพนักงานเชิญเครื่องขัตติย
ราชูปโภค มาทอดถวาย ขณะทรงรับพระสุพรรณบัฏพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลา
แกว่งบัณเฑาะว์ และเครื่องดุริยางค์ดนตรี และตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา มีทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์
มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค ตามก�ำลังวัน ทหารยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ พระสงฆ์ในพระอาราม
ทั่วราชอาณาจักรย�่ำระฆังพระอารามละ ๗ ลา และเจริญพระพุทธมนต์ถวายชัยมงคล
เมื่ อ สิ้ น สุ ด เสี ย งประโคมแล้ ว พระมหา
ราชครูถวายอนุษฏุภศิวมนตร์ จบแล้ว พราหมณ์
เป่าสังข์ พระมหาราชครูถวายอนุษฏุภวิษณุมนตร์
จบแล้ว พราหมณ์เป่าสังข์ และพระมหาราชครู
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั
มีพระปฐมบรมราชโองการหรือการตรัสครั้งแรก
ในฐานะพระเจ้ า แผ่ น ดิ น โดยสมบู ร ณ์ และทรง
หลั่ ง ทั ก ษิ โ ณทกตั้ ง พระราชสั ต ยาธิ ษ ฐานจะทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทย
โดยทศพิธราชธรรมจริยา เพื่อความไพบูลย์รุ่งเรือง
ของพระราชอาณาจั ก รและความสุ ข สวั ส ดิ์ แ ห่ ง
มหาชน
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อนึ่ ง ตั้ ง แต่ ก ารพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลง
ขัน้ ตอนการถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
จากที่่� ถ วายภายหลัั ง เครื่่� อ งเบญจราช
กกุุธภััณฑ์์และพระแสงราชศััสตราวุุธ ณ
พระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ เป็็นถวายภายหลัังจากที่่�
ทรงรัับน้ำำ�� อภิิเษกแล้้ว ตั้้�งแต่่ยัังประทัับอยู่่�
ณ พระที่่�นั่่�งอััฐทิิศอุุทุุมพรราชอาสน์์ เป็็น
เหตุุ ใ ห้้ ต้้ อ งเปลี่่� ย นมาปัั ก พระนพปฎล
มหาเศวตฉัั ต รที่่� พ ระที่่� นั่่� ง ภัั ท รบิิ ฐ แทน
การปัักพระบวรเศวตฉััตรอย่่างที่่เ� คยปัักมา
ในรััชกาลก่่อนๆ

พระราชครููวามเทพมุุนีีทููลเกล้้าฯ
ถวายเครื่่�องราชกกุุธภััณฑ์์

สี่ – พิธีเบื้องปลาย

พิิธีีเบื้้�องปลายประกอบด้้วยการสถาปนาสมเด็็จพระบรมราชิินีี การเสด็็จออกมหาสมาคมรัับการถวาย
พระพรชััยมงคล การเสด็็จฯ โดยขบวนพระบรมราชอิิสริิยยศไปทรงนมััสการพระพุุทธมหามณีีรััตนปฏิิมากร ประกาศ
พระองค์์เป็็นพุุทธศาสนููปถััมภก ถวายบัังคมพระบรมรููปสมเด็็จพระบููรพมหากษััตริยิ าธิิราช ถวายบัังคมพระบรมอััฐิิ
และพระอััฐิสิ มเด็็จพระบรมราชบุุพการีี การเฉลิิมพระราชมณเฑีียร พระราชพิิธีีเฉลิิมพระปรมาภิิไธย พระนามาภิิไธย
และสถาปนาพระฐานัันดรศัักดิ์์�พระบรมวงศ์์

พระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ทรงสถาปนา
หม่่อมเจ้้ารำำ�ไพพรรณีี พระวรราชชายา ขึ้้�นเป็็นสมเด็็จ
พระนางเจ้้ารำำ�ไพพรรณีี พระบรมราชิินีี
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การสถาปนาสมเด็็จพระบรมราชิินีีเริ่่ม� มีีขึ้้�นครั้้ง� แรกในสมััย
รััชกาลที่่� ๗ เมื่่อ� ทรงสถาปนาหม่่อมเจ้้ารำำ�ไพพรรณีี พระวรราชชายา
ขึ้้�นเป็็นสมเด็็จพระนางเจ้้ารำำ�ไพพรรณีี พระบรมราชิินีี ส่่วนการ
เสด็็จออกมหาสมาคมเริ่่ม� มีีขึ้้�นครั้้ง� แรกในสมััยรััชกาลที่่� ๔ จััดขึ้้น�
ตอนบ่่ายของวัันที่่มีี� พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก โดยพระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััวจะทรงเครื่่อ� งบรมราชาภิิเษกและทรงพระแสงขรรค์์
ชััยศรีี เสด็็จออก ณ พระที่่นั่่� ง� อมริินทรวิินิจิ ฉััย ประทัับเหนืือพระที่่นั่่� ง�
พุุดตานกาญจนสิิงหาสน์์บนพระราชบััลลัังก์์ ภายใต้้พระนพปฎล
มหาเศวตฉััตร มหาดเล็็กเชิิญเครื่่�องราชกกุุธภััณฑ์์ พระแสง
รายตีีนตอง พระแสงอััษฎาวุุธ เบื้้�องหลัังมหาดเล็็กถวายอยู่่�งาน
พััดโบกตามราชประเพณีี เมื่่�อพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
ทรงพระมหาพิิชััยมงกุุฎและเจ้้าพนัักงานสอดฉลองพระบาท
เชิิงงอนถวายแล้้ว มหาดเล็็กรััวกรัับ เจ้้าพนัักงานไขพระวิิสููตร
เบื้้�องหน้้าพระราชบััลลัังก์์ ให้้เปิิดออก เจ้้ากรมพระตำำ�รวจหลวง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเครื่ อ งบรมขั ต ติ ย ราชภู ษิ ต าภรณ์
ทรงพระมหาพิชยั มงกุฎ ประทับพระราชยาน
พุดตานทอง เสด็จฯ ในขบวนพยุหยาตรา
ทางสถลมารคในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ครั้งหลัง พุทธศักราช ๒๔๑๖

ชููพุ่่�มดอกไม้้ ท องเป็็ น สัั ญ ญาณ ชาวประโคมกระทั่่� ง
มโหระทึึก ประโคมแตร สัังข์์ กลองชนะขึ้้�นพร้้อมกััน
ทหารกองแก้้วจิินดายิิงปืืนมหาฤกษ์์ มหาชััย มหาปราบยุุค
เฉลิิ ม พระเกีียรติิ พระบรมวงศานุุ ว งศ์์ แ ละข้้ า ราชการ
ทั้้�งฝ่่ายทหารและพลเรืือน รวมทั้้�งบรรดาแขกเมืืองเข้้าเฝ้้า
ทููลละอองธุุลีีพระบาทถวายพระพรชััยมงคล
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดขั้ น ตอนและรู ป แบบของพิ ธี
เบื้องปลายที่กระท�ำในแต่ละรัชกาลอาจแตกต่างกันหรือมี
ความเปลี่ยนแปลงไปตามพระบรมราชวินิจฉัย เพื่อความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมขณะนั้น
พัชรมันตา บรมราชาภิเษก
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช ม ห า ร า ช
บรมนาถบพิิตร เสด็็จพระราชดำำ�เนิิน
โดยขบวนราบใหญ่่ไปวััดพระศรีีรััตน
ศาสดาราม

ห้า – การเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร

การเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครกระท�ำเมอื่ เสร็จสิน้ พระราชพิธบี รมราชาภิเษกแล้ว เดิมเป็นการแสดง
แสนยานุุภาพของกองทััพและประกาศบุุญญาธิิการกัับพระราชอำำ�นาจเหนืือพระราชอาณาจัักรของพระองค์์ ต่่อมา
รััชกาลที่่� ๔ ได้้ทรงเปลี่่�ยนความหมายของการเสด็็จฯ เลีียบพระนครเป็็นการให้้ราษฎรได้้มีีโอกาสชมพระบารมีี
โดยที่่พ� ระองค์์จะเสด็็จพระราชดำำ�เนิินโดยขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารคไปนมััสการพระรััตนตรััยยัังพระอาราม
ฝั่่�งพระนคร และเสด็็จพระราชดำำ�เนิินโดยขบวนพยุุหยาตราทางชลมารคไปนมััสการพระรััตนตรััยยัังพระอาราม
ฝั่่�งธนบุุรีี
อนึ่่�ง การพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร ไม่่มีีการเสด็็จฯ เลีียบพระนครทางสถลมารคและทางชลมารค มีีเพีียงการเสด็็จฯ โดยขบวน
ราบใหญ่่จากพระที่่�นั่่�งอมริินทรวิินิิจฉััย ในพระบรมมหาราชวััง ไปประกาศพระองค์์เป็็นพุุทธศาสนููปถััมภก
ณ พระอุุโบสถวััดพระศรีีรััตนศาสดาราม และถวายบัังคมพระบรมอััฐิิและพระอััฐิิสมเด็็จพระบรมราชบุุพการีี ณ
พระที่่นั่่� �งดุุสิติ มหาปราสาท เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� ๖ พฤษภาคม พุุทธศัักราช ๒๔๙๓
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ มีก�ำหนดการพระราชพิธีเป็น ๓ ช่วง คือ
๑. พระราชพิธเี บือ้ งต้น ประกอบด้วย การเตรยี มน�้ำอภิเษก การจารกึ พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ
และแกะพระราชลัญจกร ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
๒. พระราชพิธเี บือ้ งกลาง พระราชพิธบี รมราชาภิเษก ก�ำหนดวันที่ ๒ - ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
๓. พระราชพิิธีีเบื้้�องปลาย คืือ การเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครโดยขบวนพยุุหยาตราทางชลมารค
ในวัันที่่� ๑๒ ธัันวาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๒
ทัง้ นพี้ ระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นครัง้ แรกที่มกี ารถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์
โดยทุกสถานีจะเชื่อมสัญญาณการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

พระราชพิธีเบื้องต้น

พิธีท�ำน�้ำอภิเษก
ในการพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก ต้้องเตรีียมทำำ�น้ำำ��อภิิเษก โดยทำำ�พิิธีีพลีีกรรมตัักน้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��
สำำ�คััญทั่่�วราชอาณาจัักร จำำ�นวน ๑๐๗ แห่่งตามโบราณราชประเพณีี และทำำ�พิิธีีพร้้อมกัันในวัันที่่� ๖ เมษายน
พุุทธศัักราช ๒๕๖๒ ตั้้�งพิิธีีทำำ�น้ำำ��อภิิเษก ณ พระอารามสำำ�คััญประจำำ�จัังหวััดของแต่่ละจัังหวััด ๗๖ แห่่ง ใน
วัันที่่� ๘ เมษายน และเวีียนเทีียนสมโภชน้ำำ��อภิิเษกในวัันที่่� ๙ เมษายน จากนั้้�น ผู้้�ว่่าราชการทุุกจัังหวััดเชิิญ
คนโทบรรจุุน้ำำ��ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�จากจัังหวััดมาเก็็บรัักษาไว้้ที่่�กระทรวงมหาดไทย ในส่่วนของกรุุงเทพมหานคร จะมีี
พิิธีีพลีีกรรมตัักนํ้้�าศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ณ หอศาสตราคม พระบรมมหาราชวััง ในวัันที่่� ๑๒ เมษายน จากนั้้�น ในวัันที่่� ๑๘
เมษายน ผู้้�ว่่าราชการทุุกจัังหวััดเชิิญคนโทบรรจุุน้ำำ��ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ไปยัังพระวิิหารหลวงวััดสุุทััศนเทพวราราม เพื่่�อ
เสกน้ำำ��อภิิเษก มีีพิิธีีประกาศชุุมนุุมเทวดา เจริิญพระพุุทธมนต์์ทำำ�น้ำำ��พระพุุทธมนต์์ รวมกัับน้ำำ��อภิิเษกของ
กรุุงเทพมหานคร แล้้วแห่่เชิิญน้ำำ��อภิิเษกของทั้้�ง ๗๗ จัังหวััด รวมทั้้�งน้ำำ��เบญจสุุทธคงคา ที่่�แม่่น้ำำ��บางปะกง
แม่่น้ำำ��ป่่าสััก แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา แม่่น้ำำ��ราชบุุรีี และแม่่น้ำำ��เพชรบุุรีี และน้ำำ��จากสระ ๔ สระ คืือสระแก้้ว สระคา
สระเกษ สระยมนา ในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จากพระวิ ห ารหลวงวั ด สุ ทั ศ นเทพวรารามไปยั ง พระอุ โ บสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล
วัันที่่� ๒๒ เมษายน พระสงฆ์์เจริิญพระพุุทธมนต์์ ณ พระอุุโบสถวััดพระศรีีรััตนศาสดาราม วัันที่่� ๒๓
เมษายน จารึึกพระสุุพรรณบััฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลััญจกรประจำำ�รััชกาล ณ พระอุุโบสถ
วััดพระศรีีรััตนศาสดาราม

พระราชพิิธีีเบื้้�องกลาง

พิิธีีถวายราชสัักการะสมเด็็จพระบรมราชบุุพการีี
วัันที่่� ๒ พฤษภาคม เวลาบ่่าย สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวและสมเด็็จพระราชิินีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปถวาย
ราชสัักการะพระบรมรููปพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ณ พระบรมราชานุุสรณ์์ พระลานพระราชวััง
ดุุสิิต จากนั้้�นเสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปถวายราชสัักการะพระบรมรููปพระบาทสมเด็็จพระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลก
มหาราช ณ ปฐมบรมราชานุุสรณ์์ สะพานพระพุุทธยอดฟ้้า จากนั้้�นเสด็็จฯ ไปทรงสัักการะศาลหลัักเมืือง และ
ศาลเทพารัักษ์์ และเสด็็จฯ ไปทรงบวงสรวงสิ่่ง� ศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ณ พระที่่นั่่� ง� ไพศาลทัักษิิณ และพระที่่นั่่� ง� จัักรพรรดิิพิมิ าน
ในพระบรมมหาราชวััง
พัชรมันตา บรมราชาภิเษก
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วัันที่่� ๓ พฤษภาคม เวลาเช้้า อััญเชิิญพระสุุพรรณบััฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลััญจกร
ประจำำ�รััชกาล ด้้วยริ้้�วขบวนพระบรมราชอิิสริิยยศ จากพระอุุโบสถวััดพระศรีีรััตนศาสดาราม ไปประดิิษฐาน
ณ พระแท่่นมณฑล ในพระที่่�นั่่�งไพศาลทัักษิิณ
เวลาเย็็น สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว และสมเด็็จพระราชิินีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิินพร้้อมด้้วยพระเจ้้าหลานเธอ
พระองค์์เจ้้าพััชรกิิติิยาภา พระเจ้้าหลานเธอ พระองค์์เจ้้าสิิริิวััณณวรีีนารีีรััตน์์ และพระเจ้้าหลานเธอ พระองค์์เจ้้า
ทีีปัังกรรััศมีีโชติิ ไปทรงนมััสการพระพุุทธมหามณีีรััตนปฏิิมากร ณ พระอุุโบสถวััดพระศรีีรััตนศาสดาราม
แล้้วเสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทรงนมััสการพระรััตนตรััย ณ พระที่่�นั่่�งอมริินทรวิินิิจฉััย และถวายบัังคมพระบรมอััฐิิ
และพระอััฐิิสมเด็็จพระบรมราชบุุพการีี ณ หอพระธาตุุมณเฑีียร
ครั้้�นถึึงเวลามหามงคลฤกษ์์ สมเด็็จพระสัังฆราชทรงจุุดเทีียนชััย สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงจุุดเทีียน
ชนวนจากโคมไฟฟ้้า แล้้วพระราชทานเทีียนชนวน เพื่่�อเชิิญไปจุุดบููชาพระมหาเศวตฉััตร ๑๐ แห่่ง พระราชาคณะ
อ่่ า นประกาศการพระราชพิิ ธีี บรมราชาภิิ เ ษก ณ พระที่่� นั่่� ง ไพศาลทัั ก ษิิ ณ พระสงฆ์์ เ จริิ ญ พระพุุ ท ธมนต์์
ในหมู่่�พระมหามณเฑีียร
พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกและพระราชพิิธีีเฉลิิมพระราชมณเฑีียร
วัันที่่� ๔ พฤษภาคม เวลาเช้้า สรงพระมุุรธาภิิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน บริิเวณชาลาพระที่่�นั่่�ง
จัักรพรรดิิพิิมาน โดยน้ำำ��สรงพระมุุรธาภิิเษก คืือ น้ำำ��เบญจสุุทธคงคา น้ำำ��จากสระ ๔ สระที่่�จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
และทรงรัับน้ำำ��พระพุุทธมนต์์ และน้ำำ��เทพมนตร์์
ประทัับเหนืือพระที่่�นั่่�งอััฐทิิศอุุทุุมพรราชอาสน์์ ทรงรัับน้ำำ��อภิิเษก ซึ่่�งได้้พลีีกรรมตัักจากทุุกจัังหวััดและ
ผ่่านพิิธีีเสกน้ำำ��แล้้ว จากนั้้�น ทรงพระดำำ�เนิินไปประทัับเหนืือพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ ทรงรัับพระสุุพรรณบััฏเฉลิิม
พระปรมาภิิไธย เครื่่�องราชกกุุธภััณฑ์์ เครื่่�องบรมขััตติิยราชวราภรณ์์ และพระแสงราชศััสตราวุุธ แล้้วมีีพระปฐม
บรมราชโองการและทรงหลั่่�งทัักษิิโณทก จากนั้้�น มีีพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็็จพระราชิินีีขึ้้�นเป็็น
สมเด็็จพระนางเจ้้าสุุทิิดา พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี สมเด็็จพระวัันรััต เจ้้าอาวาส วััดบวรนิิเวศวิิหาร
ดัับเทีียนชััย
เวลาบ่่าย เสด็็จออกมหาสมาคม ณ ท้้องพระโรงพระที่่�นั่่�งอมริินทรวิินิิจฉััย ผู้้�แทนพระบรมวงศานุุวงศ์์
นายกรััฐมนตรีี ประธานสภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ และประธานศาลฎีีกา เฝ้้าฯ กราบบัังคมทููล
ถวายพระพรชััยมงคล
เวลาเย็็น	เสด็็จพระราชดำำ�เนิินโดยขบวนพระบรมราชอิิสริิยยศจากพระที่่�นั่่�งอมริินทรวิินิิจฉััยไปยััง
วััดพระศรีีรััตนศาสดาราม เพื่่�อทรงประกาศพระองค์์เป็็นพุุทธศาสนููปถััมภก และถวายบัังคม
พระบรมรููปสมเด็็จพระบููรพมหากษััตริิยาธิิราช ณ ปราสาทพระเทพบิิดร จากนั้้�น เสด็็จฯ
โดยขบวนพระบรมราชอิิสริิยยศจากเกยหลัังวััดพระศรีีรััตนศาสดารามไปยัังพระที่่�นั่่�งดุุสิิต
มหาปราสาท เพื่่�อทรงบำำ�เพ็็ญพระราชกุุศลถวายสมเด็็จพระบรมราชบุุพการีี
เวลาค่ำำ��	พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวและสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี เสด็็จฯ ไปในการพระราชพิิธีี
เฉลิิมพระราชมณเฑีียร ณ พระที่่�นั่่�งไพศาลทัักษิิณ และพระที่่�นั่่�งจัักรพรรดิิพิิมาน
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พระราชพิิธีเี ฉลิิมพระปรมาภิิไธย พระนามาภิิไธย สถาปนาพระฐานัันดรศัักดิ์์พ� ระบรมวงศ์์ และเสด็็จพระราชดำำ�เนิิน
เลีียบพระนครโดยขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารค
วัันที่่� ๕ พฤษภาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวและสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี
เสด็็จออกพระที่่�นั่่�งอมริินทรวิินิิจฉััย ทรงจุุดธููปเทีียนเครื่่�องนมััสการบููชาพระพุุทธรููปประจำำ�พระชนมวาร
รััชกาลที่่� ๑ - ๙ ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้อาลัักษณ์์อ่่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิิมพระปรมาภิิไธย
พระนามาภิิไธย และสถาปนาพระฐานัันดรศัักดิ์์�พระบรมวงศ์์
เวลาบ่่าย เสด็็ จ พระราชดำำ� เนิิ น โดยขบวนพยุุ ห ยาตราทางสถลมารคตามโบราณราชประเพณีีไปยัั ง
วััดบวรนิิเวศวิิหาร วััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม และวััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลาราม เพื่่�อทรงนมััสการพระพุุทธ
ปฏิิมาประธาน และพระบรมราชสรีีรางคาร
เสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ ๖ พฤษภาคม เวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ ท้องพระโรงพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย น�ำจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลาม และผู้แทน
คณะพาณิชย์ ๔ คณะ (หอการค้าไทย-จีน, หอการค้าอินเดีย-ไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคม
ธนาคารไทย) เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม น�ำผู้ แ ทนคณะบุ ค คลทางศาสนา ๔ คณะ (คณะโรมั น คาทอลิ ก ,
คณะสภาคริสตจักรในประเทศไทย, คณะพราหมณ์-ฮินดู, คณะไทย-ซิกข์) เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
แล้วเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ กราบบังคมทูลพระกรุณา
ถวายพระพรชัยมงคลในนามราษฎรทุกหมู่เหล่า
จากนั้้�น เสด็็จออก ณ ท้้องพระโรงกลาง พระที่่�นั่่�งจัักรีีมหาปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้้
นางฉั่่�ว ซิ่่�ว ซาน คณบดีีทููต กราบบัังคมทููลพระกรุุณาถวายพระพรชััยมงคลในนามคณะทููตานุุทููตและกงสุุล
ต่่างประเทศประจำำ�ประเทศไทย และผู้้�แทนองค์์การระหว่่างประเทศในประเทศไทย ภายหลัังเสด็็จฯ กลัับ
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานเลี้้�ยงรัับรอง ณ พระที่่�นั่่�งบรมราชสถิิตยมโหฬาร

พระราชพิิธีีเบื้้�องปลาย

เสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครโดยขบวนพยุุหยาตราทางชลมารค
วัันที่่� ๑๒ ธัันวาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวและสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรม
ราชิินีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิินพร้้อมด้้วยสมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวง
ราชสาริิณีีสิิริิพััชร มหาวััชรราชธิิดา สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริิวััณณวรีี นารีีรััตนราชกััญญา และสมเด็็จ
พระเจ้้าลููกยาเธอ เจ้้าฟ้้าทีีปัังกรรััศมีีโชติิ มหาวชิิโรตตมางกููร สิิริิวิิบููลยราชกุุมาร โดยขบวนพยุุหยาตรา
ทางชลมารค จากท่่าวาสุุกรีีไปยัังท่่าราชวรดิิฐ ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้อััญเชิิญพระพุุทธปฏิิมาชััยวััฒน์์
รััชกาลที่่� ๙ ในขบวนพยุุหยาตราทางชลมารคด้้วย
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ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชวินิจฉัยแบบตราสัญลักษณ์พร้อม
ความหมายเพื่อใช้เผยแพร่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย
อักษรพระปรมาภิไธย วปร อยู่ตรงกลาง พื้นอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระบรม
ราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร ตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ อักษร วปร อยู่บนพื้นสีขาบ
(น�้ำเงินเข้ม) อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์ ภายในกรอบพุ่มข้าวบิณฑ์สีทองสอดสีเขียว อันเป็นสีซึ่งเป็นเดชแห่งวัน
พระบรมราชสมภพ กรอบทรงพุม่ ข้าวบิณฑ์อญ
ั เชิญมาจากกรอบทปี่ ระดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็นพระราชลัญจกร
ประจ�ำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยแ์ ห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ แวดล้อมด้วย
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องหมาย
แห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ได้แก่ พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจ�ำ
รัชกาล อยู่เบื้องบน พระแสงขรรค์ชัยศรีกับพระแส้จามรี ทอดไขว้อยู่เบื้องขวา ธารพระกรกับพัดวาลวิชนี ทอดไขว้
อยู่เบื้องซ้าย และฉลองพระบาทเชิงงอน อยู่เบื้องล่าง พระมหาพิชัยมงกุฎหมายถึงทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่ง
ของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พระแสงขรรค์ชัยศรีหมายถึงทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้น
จากภยันตราย ธารพระกรหมายถงึ ทรงด�ำรงราชธรรมเพื่อค�้ำจนุ บ้านเมืองให้ผาสุกมัน่ คง พระแส้จามรีกบั พัดวาลวิชนี
หมายถึงทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ ฉลองพระบาทเชิงงอนหมายถึงทรงท�ำนุ
บ�ำรุงปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักร เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตรอันมีระบาย
ขลิบทอง จงกลยอดฉัตรประกอบรูปพรหมพักตร์อนั วิเศษสุด ระบายชัน้ ล่างสุดห้อยอุบะจ�ำปาทอง แสดงถึงพระบารมี
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และพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ เบื้องล่างกรอบอักษรพระปรมาภิไธยมีแถบแพรพื้นสีเขียวถนิมทอง
ขอบขลิบทอง มีอักษรสีทองความว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” ปลายแถบแพรเบื้องขวา
มีรปู คชสหี ก์ ายม่วงอ่อนประคองฉัตร ๗ ชัน้ หมายถึงข้าราชการฝ่ายทหาร เบื้องซ้ายมีรปู ราชสีหก์ ายขาวประคองฉัตร
๗ ชั้น หมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน ข้างคันฉัตรด้านในทั้งสองข้าง
มีดอกลอยกนกนาค แสดงถึงปีมะโรงนักษัตรอันเป็นปีพระบรมราชสมภพ สีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของ
ประเทศชาติและประชาชน
ความหมายแห่งตราสัญลักษณ์
๑.	อักษรพระปรมาภิไธย วปร อยู่ตรงกลาง พื้นอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันจันทร์ซึ่งเป็น
วันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร ตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ
๒. อักษร วปร อยู่บนพื้นสีขาบ (น�้ำเงินเข้ม) อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์
๓.	ภายในกรอบพุ่มข้าวบิณฑ์สีทองสอดสีเขียว อันเป็นสีซึ่งเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ
๔.	กรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อัญเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็นพระราชลัญจกร
ประจ�ำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยแ์ ห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
๕.	แวดล้ อ มด้ ว ยเครื่ อ งเบญจราชกกุ ธ ภั ณ ฑ์ อั น เป็ น เครื่ อ งประกอบพระบรมราชอิ ส ริ ย ยศของ
พระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช
•	พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจ�ำรัชกาล อยู่เบื้องบน หมายถึง
ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๖. พระแสงขรรค์ชัยศรีกับพระแส้จามรี ทอดไขว้อยู่เบื้องขวา
•	พระแสงขรรค์ชัยศรี หมายถึง ทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภยันตราย
•	พระแส้จามรี หมายถึง ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์
๗. ธารพระกรกับพัดวาลวิชนี ทอดไขว้อยู่เบื้องซ้าย
•	ธารพระกร หมายถึง ทรงด�ำรงราชธรรมเพื่อค�้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง
•	พัดวาลวิชนี หมายถึง ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์
๘. ฉลองพระบาทเชิงงอน อยู่เบื้องล่าง หมายถึง ทรงท�ำนุบ�ำรุงปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักร
๙.	เบื้องหลังพระมหาพิชยั มงกุฎประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตรอันมีระบายขลิบทอง จงกลยอดฉัตรประกอบ
รูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุด ระบายชั้นล่างสุดห้อยอุบะจ�ำปาทอง แสดงถึงพระบารมีและพระบรม
เดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ
๑๐.	เบื้องล่างกรอบอักษรพระปรมาภิไธยมีแถบแพรพื้นสีเขียวถนิมทอง ขอบขลิบทอง มีอักษรสีทอง
ความว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”
๑๑.	ปลายแถบแพรเบื้องขวามีรูปคชสีห์กายม่วงอ่อนประคองฉัตร ๗ ชั้น หมายถึง ข้าราชการฝ่ายทหาร
เบื้องซ้ายมีรูปราชสีห์กายขาวประคองฉัตร ๗ ชั้น หมายถึง ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติราชการ
สนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน
๑๒.	ขา้ งคันฉัตรด้านในทัง้ สองข้างมีดอกลอยกนกนาค แสดงถงึ ปีมะโรงนักษัตรอันเป็นปีพระบรมราชสมภพ
สีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชน

พัชรมันตา บรมราชาภิเษก

31

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ริ้้ว� ขบวนพระบรมราชอิิสริิยยศในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก พุุทธศัักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้้วย ๔ ริ้้ว� ขบวน ดัังนี้้�
ริ้้�วขบวนที่่� ๑ อััญเชิิญพระสุุพรรณบััฏ พระราชลััญจกรประจำำ�รััชกาล และดวงพระบรมราชสมภพ จากวััด
พระศรีีรััตนศาสดาราม ไปยัังพระที่่นั่่� ง� ไพศาลทัักษิิณ ในพระบรมมหาราชวััง วัันที่่� ๓ พฤษภาคม ใช้้กำ�ำ ลัังพลทั้้�งหมด ๑๓๔ นาย
ริ้้ว� ขบวนที่่� ๒ ริ้้ว� ขบวนเสด็็จพระราชดำำ�เนิินจากพระที่่นั่่� ง� อมริินทรวิินิจิ ฉััยมไหยสููรยพิิมาน มายัังวััดพระศรีีรััตน
ศาสดาราม เพื่่อ� ทรงประกาศพระองค์์เป็็นพุุทธศาสนููปถััมภกและถวายบัังคมพระบรมรููปสมเด็็จพระบููรพมหากษััตริยิ าธิิราช
และเสด็็จฯ ไปถวายบัังคมพระบรมอััฐิแิ ละพระอััฐิที่ิ พ่� ระที่่นั่่� ง� ดุุสิติ มหาปราสาท วัันที่่� ๔ พฤษภาคม ใช้้กำ�ำ ลัังพลทั้้�งหมด
๓๔๓ นาย
ริ้้ว� ขบวนที่่� ๓ เป็็นริ้้ว� ขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารค ในการเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนคร วัันที่่� ๕ พฤษภาคม
ใช้้กำ�ำ ลัังพลทั้้�งหมด ๑,๓๖๘ นาย
ริ้้ว� ขบวนที่่� ๔ พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว เสด็็จพระราชดำำ�เนิินโดยริ้้ว� ขบวนราบจากพระที่่นั่่� ง� ราชกิิจวิินิจิ ฉััย
ท่่าราชวรดิิฐ ไปยัังพระบรมมหาราชวััง วัันที่่� ๑๒ ธัันวาคม ใช้้กำ�ำ ลัังพลทั้้�งหมด ๗๖๔ นาย
การฝึึกซ้้อมริ้้ว� ขบวนเริ่่ม� ตั้้ง� แต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๒ โดยกรมสรรพาวุุธทหารบกจััดฝึกึ พื้้�นฐานลัักษณะทหาร
ในท่าต่างๆ ที่ต้องใช้ในริว้ ขบวนทัง้ ๓ ให้กบั ชุดครูฝกึ ของหน่วยที่จดั ก�ำลังปฏิบตั ใิ นริว้ ขบวน และบวงสรวงกลองมโหระทึก
ทจี่ ะใช้ในงานพระราชพิธี ในเดือนมนี าคม เป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริงรวมทุกเหล่า ในพื้นที่กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ที่ ๑๑ โดยพลเอก อภิรชั ต์ คงสมพงษ์ ผู้บญ
ั ชาการทหารบก ร่วมลงฝึกซ้อมรวมครัง้ แรกในวันที่ ๒๘ มีนาคม
และในเดือนเมษายนเป็นการฝึกซ้อมในพนื้ ทจี่ ริง โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมการฝึกซ้อมเป็นครัง้ แรกในวันที่
๒๒ เมษายน และซ้อมใหญ่ครัง้ สุดท้ายในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

การเตรียมสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์
วันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม ถนนอัษฎางค์
และถนนบ�ำรุงเมือง มีหน่วยพระราชทานจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้
กรมราชทัณฑ์ สมาคมรุกขกรรมไทย และเครอื ข่ายต้นไม้ในเมอื งกว่า ๔๐๐ คน ระดมอุปกรณ์และเครอื่ งมอื ไปตัดแต่ง
กิง่ ก้านและฟืน้ ฟูต้นไม้ใหญ่ตามหลักรุกขกรรม บริเวณริมคลองคเู มอื งเดิมทัง้ ๒ ฝัง่ ตัง้ แต่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์
ไปถึงสะพานช้างโรงสีให้มีทรงพุ่มสวยงาม
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มหรสพสมโภช
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
มหรสพสมโภชในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก เป็็นกิิจกรรมที่่จั� ดขึ้้
ั น� เพื่่อ� เทิิดพระเกีียรติิแห่่งพระมหากษััตริย์ิ ์ ใน
ศุุภวาระเถลิิงถวััลยราชสมบััติโิ ดยสมบููรณ์์ ในสมััยรััตนโกสิินทร์์ ส่่วนใหญ่่กำ�ำ หนดจััดหลัังวัันพระราชพิิธีี มีีบางรััชกาล
ที่จดั ในช่วงพระราชพิธี หรอื งดการมหรสพสมโภช ทัง้ นี้ ขนึ้ อยกู่ บั กาลสมัยและสถานการณ์ของบ้านเมอื งหรอื ตาม
พระราชด�ำริในแต่ละรัชกาล
มหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทัง้ ๗๗ จังหวัดทัว่ ประเทศ ส่วนกลางจัดที่มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง รัฐบาลโดยคณะกรรมการ
ฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกยี รติเนอื่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ได้มอบหมายให้กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน ด�ำเนินการจัดมหรสพ
สมโภชด้วยศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ
เวทแี บ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วยเวทกี ลาง ณ ท้องสนามหลวงฝัง่ ทิศใต้ ติดกับพระบรมมหาราชวัง แสดงตลอด
๗ วัน มกี ารแสดงทนี่ า่ สนใจ เช่น การแสดงโขน ชุด พระบารมีมงิ่ ฟ้ารามาวตาร, การละเล่นของหลวง, มหาดุรยิ างค์สากล
รวมใจภักดิ์ ชุดทศมราชันขวัญหล้า (ดนตรีสากล), มหาดุรยิ างค์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์ (ดนตรไี ทย), มหกรรมลูกทุง่ ไทย
เทิดไท้องค์ราชา, การแสดงละครเพลงในสวนฝัน ผสานใจภักดิ์ ถวายองค์ราชัน น�ำแสดงโดย สินจัย เปล่งพานิช,
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ราณี แคมเปน และธงไชย แมคอินไตย์ ก�ำกับการแสดงโดย สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ,
การแสดงนาฏศิลป์รว่ มสมัยรวมใจภักดิ์ มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกยี รติ โดยมี ๑๐ ประเทศเข้าร่วม
การแสดง ได้แก่ ประเทศอินโดนเี ซยี ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟิลปิ ปินส์ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศอินเดีย และประเทศจีน และขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก ๔ ภูมิภาค
มหกรรมกลองมิง่ มงคลและการแสดงพนื้ บ้าน ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติ
เวทยี อ่ ยจัดไว้ ๒ ฝัง่ คอื เวทยี อ่ ยฝัง่ ศาลฎีกา และเวทียอ่ ยฝัง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มจี ดั แสดงการแสดงของ
ไทย มกี ารแสดง เช่น นาฏยศาลา หุน่ ละครเล็ก, โขนสด, กระตัว้ แทงเสือ, มหกรรมเพลงพื้นบ้าน ได้แก่ ล�ำตัด เพลงฉ่อย
อแี ซว เพลงทรงเครอื่ ง, ละครชาตร,ี การแสดงโขนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, สถาบันคกึ ฤทธิ,์ โรงเรยี นอ�ำนวยวิทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยงั มีการแสดงหนังใหญ่จากวัดขนอน, หนังตะลุง
(ภาคใต้) และหุน่ สายเสมา เป็นต้น
นอกจากนี้ ตลอด ๗ วัน มีการจัดแสดงแสง สี เสียง ม่านน�้ำ ไฟประดับ ชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ปกหล้า” น�ำเสนอเรอื่ งราวความงดงามของแม่น�้ำเจ้าพระยา สายน�้ำแห่งชีวติ และพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยหู่ วั ทแี่ ผ่ไพศาลไปยังพสกนิกรชาวไทยทัว่ ประเทศให้มคี วามสงบสุข ร่มเย็น เป็นฉัตรแก้วของปวงประชา
ผ่านเทคนิคม่านน�้ำและน�้ำพคุ วามยาวกว่า ๔๐ เมตร อกี ทัง้ มกี จิ กรรมตลาดวัฒนธรรม สาธิตการท�ำอาหารและขนมไทย
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แหล่งน�้ำส�ำคัญตามโบราณราชประเพณี
การสรงพระมุรธาภิเษกเป็นส่วนพระราชพิธที สี่ �ำคัญยิง่ ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ค�ำว่า “มุรธาภิเษก” หมายถงึ การรดน�้ำอนั ศักดิส์ ทิ ธิเ์ หนอื ศีรษะ และหมายถงึ น�้ำพระพุทธมนต์
และเทพมนตร์ ส�ำหรั บ ถวายพระมหากษั ต ริ ย ์ เ พื่ อ สรงในพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
หรือพระราชพิธอี นื่ ๆ เมอื่ กล่าวเฉพาะพระราชพิธบี รมราชาภิเษกจงึ มนี ยั ส�ำคัญคอื การยกให้
หรือการแต่งตั้งโดยการท�ำพิธีรดน�้ำ ตามคติความเชื่อของพราหมณ์ที่ว่าการยกให้ผู้ใด
เป็นใหญ่ทรงสิทธิ์อ�ำนาจนั้นจะต้องท�ำด้วยพิธีรดน�้ำศักดิ์สิทธิ์
พิธรี าชาภิเษกตามแบบพราหมณ์ในอินเดีย ถงึ แม้วา่ จะมรี ปู แบบพิธีต่างกันหลายแบบ
เช่น พิธีอภิเษจนียะ พิธีปุนรภิเษก พิธีไอนทรมหาภิเษก ก็ล้วนมีส่วนส�ำคัญของพิธี
เหมือนกัน คือการถวายการรดน�้ำแด่พระราชา (ศรีนวล ภิญโญสุนนั ท์, ๒๕๒๘: ๑๓๗-๑๔๑)
ดังนัน้ เมอื่ ไทยได้รบั อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียซงึ่ เป็นประเทศทรี่ งุ่ เรอื งมาแต่โบราณกาล
พิธีราชาภิเษกในราชส�ำนักไทยจึงมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี และถวายน�้ำอภิเษกแด่
พระราชาเป็นส่วนส�ำคัญของพิธีเช่นเดียวกัน
การสรงน�้ำมุรธาภิเษกของอินเดียเป็นการแสดงขอบเขตแห่งพระราชอ�ำนาจด้วย
เพราะหัวเมืองในปกครองของพระเจ้าแผ่นดินจะต้องส่งน�้ำจากแหล่งน�้ำส�ำคัญของตนเข้าร่วมพิธี
ดังมีพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยหู่ วั (๒๔๕๖: ๒-๓) ว่า
“...มีธรรมเนียมของชาวอริยกะแต่เดิมมา ที่ท�ำพิธีถวายอภิเษกแก่พระเจ้าแผ่นดินของตนแต่แรกได้ผ่าน
พิภพ พิธีอภิเษจนียะอย่างหนึ่งนั้น เรียกว่ามุรธาภิเษก คือพระเจ้าแผ่นดินสรงน�้ำอภิเษก พิธีมุรธาภิเษกนี้ ไม่ได้
ท�ำแต่เวลาเสด็จผ่านพิภพเท่านั้น ถึงในการพระราชพิธีส�ำคัญอย่างอื่นๆ ที่ถือเอาความบริสุทธิ์เปนส�ำคัญ ก็ย่อม
มีการสรงมุรธาภิเษก พิธีอันนี้พวกพราหมณาจารย์ได้น�ำเข้ามาสู่ประเทศสยามและประเทศขอม และยังคงใช้อยู่
เปนพระราชประเพณีจนตราบเท่าทุกวันนี้ ตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ (มีพระไอตะเรยะพราหมณะ อันเปนอัตตะกะถา
แห่งพระคัมภีร์ยัชุรเวท เปนอาทิ) น�้ำที่ควรใช้เปนน�้ำมุรธาภิเษกนั้น ต้องน�ำมาจากห้วงน�้ำล้วนแต่ที่ส�ำคัญและ
ศักดิ์สิทธิ์ น�้ำที่มีสวัสดิมงคลแห่งใดๆ ในแว่นแคว้นพระราชอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น ก็ต้องน�ำ
มาถวายเปนน�้ำสรงมุรธาภิเษกด้วย เพราะฉนัน้ จึ่งมีพระราชก�ำหนดบังคับไว้ให้หวั เมืองซึ่งเปนข้าขัณฑสีมา ส่งน�้ำ
อันมีสวัสดิมงคลมาถวาย ส�ำหรับสรงมุรธาภิเษกเปนส�ำคัญในความยินยอมเปนข้าขอบขัณฑสีมาด้วยอีกประการ
๑ ถ้าเมืองใดไม่ส่ง ก็เปนอันแสดงกิริยาที่ไม่ยอมเปนข้าขัณฑสีมา ขัดแขงต่อพระราชอ�ำนาจ เปนเหตุที่ต้อง
ปราบปรามและเอาโทษฐานขบถ เปนประเพณีมีแต่โบราณดังนี้...”
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น�้ำสรงพระมุรธาภิเษกสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราช
ตามราชประเพณีมาแต่โบราณกาล ต�ำราพราหมณ์กล่าว
ว่าเป็นน�้ำจากแม่น�้ำ ๕ สายในชมพูทวีป คือ แม่น�้ำคงคา
แม่น�้ำมหิ แม่น�้ำยมนา แม่น�้ำอจิรวดี และแม่น�้ำสรภู ซึ่ง
รวมเรียกว่าปัญจมหานที เพราะเชอื่ ว่าแม่น�้ำทงั้ ห้าสายไหล
มาจากเขาไกรลาสที่ พ ราหมณ์ ถื อ ว่ า เป็ น ที่ ส ถิ ต ของ
พระอิศวร ส่วนแหล่งน�้ำส�ำคัญและเป็นสิรมิ งคลตามโบราณ
ราชประเพณีไทยนั้น จากหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับจดหมายเหตุพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช
พุทธศักราช ๒๔๙๓ (กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๔๙๓:
๒๖๒-๓๗๔) และจากหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (ม.ร.ว.แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ๒๕๒๖:
๓-๖) ได้กล่าวถึงแหล่งน�้ำส�ำคัญและสถานที่เสกท�ำน�้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นน�้ำสรงพระมุรธาภิเษกในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกแต่งตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาล
ปัจจุบัน กล่าวโดยสังเขปดังนี้

แม่น�้ำบางปะกง

น้ำำ�� สรงพระมุุรธาภิิเษกสมััยอยุุธยา ใช้้น้ำ�ำ� จากสระเกษ
สระแก้้ว สระคา สระยมนา ในแขวงเมืืองสุุพรรณบุุรีี
ไม่่ปรากฏหลัักฐานการใช้้น้ำำ��ในปััญจมหานทีีจากชมพููทวีีป
ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ น�้ำสรงพระมุรธาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
นอกจากจะใช้น�้ำในสระแก้ว สระคา สระเกษ สระยมนา
ดังเช่นสมัยอยุธยาแล้ว ยังใช้น�้ำในแม่น�้ำส�ำคัญของประเทศ
เพิ่มเติมอีก ๕ สาย มีชื่อสมมติเรียกว่า เบญจสุทธคงคา
โดยอนุโลมตามปัญจมหานทีในชมพูทวีป คือ

แม่น�้ำเจ้าพระยา
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แม่น�้ำป่าสัก

แม่น�้ำราชบุรี

๑. แม่น�้ำบางปะกง	ตักที่บึงพระอาจารย์
		
(เส้นรุ้ง ๑๓.๙๘๓๗๓๓๓
๒. แม่น�้ำป่าสัก	ตักที่ต�ำบลท่าราบ
		
(เส้นรุ้ง ๑๔.๕๔๙๙๘๖๘
๓. แม่น�้ำเจ้าพระยา	ตักที่ต�ำบลบางแก้ว
		
(เส้้นรุ้้�ง ๑๔.๕๙๒๒๗๒๒
๔. แม่น�้ำราชบุรี	ตักที่ต�ำบลดาวดึงษ์
		
(เส้นรุ้ง ๑๓.๔๔๔๒๓๔๕
๕. แม่น�้ำเพชรบุรี	ตักที่ต�ำบลท่าไชย
		
(เส้นรุ้ง ๑๓.๐๖๗๙๔๙

แม่น�้ำเพชรบุรี

แขวงเมืองนครนายก
เส้นแวง ๑๐๑.๐๖๗๔๑๑๘,๘๖๘)
แขวงเมืองสระบุรี
เส้นแวง ๑๐๐.๘๗๕๓๒๖๙,๑๘)
แขวงเมืองอ่างทอง
เส้้นแวง ๑๐๐.๔๕๗๒๙๕,๑๕)
แขวงเมืองสมุทรสงคราม
เส้นแวง ๙๙.๙๖๑๙๑๕๔,๑๖)
แขวงเมืองเพชรบุรี
เส้นแวง ๙๙.๙๔๑๐๓๓๘,๘๗๒)

ความเปลี่ยนแปลงประการส�ำคัญเรื่องน�้ำอภิเษกคือเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระสยาม
เทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงตั้งพระสงฆ์เป็นพระครูปริตรไทย ๔ รูป พระครูปริตรมอญ ๔ รูป ส�ำหรับสวด
ท�ำน�้ำพระพุทธมนต์ในพิธีซึ่งมีสรงมุรธาภิเษกเป็นต้น จึงมีน�้ำพระพุทธมนต์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อีกอย่างหนึ่ง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก ในวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๑ พบว่าได้ใช้น�้ำเบญจสุทธคงคาและน�้ำจากสระ ๔ สระ แขวงเมืองสุพรรณบุรี
เป็นน�้ำสรงพระมุรธาภิเษกและอภิเษกเช่นเดียวกับรัชกาลก่อนๆ จนพุทธศักราช ๒๔๑๕ ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปประเทศอินเดีย ทรงได้น�้ำปญ
ั จมหานทีตามต�ำราพราหมณ์ คือ แม่น�้ำคงคา แม่น�้ำยมนา แม่น�้ำมหิ แม่น�้ำอจิรวดี
และแม่น�้ำสรภูกลับมาด้วย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจือน�้ำปัญจมหานทีลงในน�้ำเบญจสุทธคงคาและน�้ำ
จากสระในแขวงเมืองสุพรรณบุรี เป็นน�้ำสรงพระมุรธาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งหลัง เมื่อวันที่
๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๖ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, ๒๕๕๕: ๑๔๑)
การพระราชพิธบี รมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๔๕๓ ใช้น�้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน�้ำอภิเษกตามแบบแผนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงประกอบ
พระราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ หลัง ต่อมาเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ การพระราชพิธบี รมราชาภิเษกสมโภช
เมอื่ วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ โปรดให้พลีกรรมตักน�้ำจากแม่น�้ำและแหล่งน�้ำต่างๆ ที่ถอื ว่าส�ำคัญและเป็น
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สิรมิ งคลมาตัง้ พิธเี สกท�ำน�้ำพระพุทธมนต์ ณ พระมหาเจดียสถานที่เป็นหลักของพระมหานครโบราณ ๗ แห่ง คือ
๑.	แม่น�้ำป่าสัก ณ ต�ำบลท่าราบ ท�ำพิธีเสกน�้ำที่พระพุทธบาท อันเป็นมหาเจดียสถานสถิตในมณฑล
ประเทศที่ตั้งมหานครละโว้และกรุงศรีอยุธยา
๒.	ทะเลแก้วและสระแก้ว แขวงเมืองพิษณุโลก ท�ำพิธีเสกน�้ำที่พระวิหารพุทธชินราช วัดพระศรีรัตน
มหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นมหาเจดียสถานสถิตในโบราณราชธานีฝ่ายเหนือ
๓.	น�้ำโซกชมภู่ น�้ำบ่ อ แก้ ว น�้ำบ่ อ ทอง แขวงเมื อ งสวรรคโลก ท�ำพิ ธี เ สกน�้ำที่ วั ด พระบรมธาตุ
เมืองสวรรคโลก อันเป็นมหาเจดียสถานโบราณราชธานีครั้งสมเด็จพระร่วงเจ้า
๔.	แม่น�้ำนครชัยศรี ที่ต�ำบลบางแก้ว ท�ำพิธเี สกน�้ำทพี่ ระปฐมเจดีย์ เมืองนครชัยศรี อันเป็นโบราณสถาน
มหาเจดีย์ประเทศที่ตั้งนครชัยศรีวิชัยราชธานี
๕.	บ่อวัดหน้าพระลาน บ่อวัดเสมาไชย บ่อวัดเสมาเมือง บ่อวัดประตูขาว ห้วยเขามหาชัย และบ่อปาก
นาคราช ในเมืองนครศรีธรรมราช ท�ำพิธีเสกน�้ำที่วัดพระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช อันเป็น
มหาเจดียสถานอยู่ในโบราณราชธานีนครศรีธรรมราช
๖.	บ่อทิพย์ เมืองนครล�ำพูน ท�ำพิธีเสกน�้ำที่วัดพระธาตุหริภุญชัย อันเป็นมหาเจดียสถานในแว่นแคว้น
โบราณราชธานีทั้งหลายในฝ่ายเหนือ คือ นครหริภุญชัย นครเขลางค์ นครเชียงแสน นครเชียงราย
นครพะเยา และนครเชียงใหม่
๗.	บ่อวัดพระธาตุพนม ท�ำพิธเี สกน�้ำทพี่ ระธาตุพนม เมอื งนครพนม มณฑลอุดร อันเป็นมหาเจดียสถาน
อยู่ในประเทศที่ตั้งโบราณราชธานีโคตรบูรหลวง
นอกจากนั้น โปรดให้พลีกรรมตักน�้ำจากแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ตามมณฑลต่างๆ อีก ๑๐ มณฑล และท�ำพิธี
เสกน�้ำ ณ วัดส�ำคัญของมณฑลนั้น ได้แก่
๑. มณฑลนครสวรรค์
๒. มณฑลเพชรบูรณ์
๓. มณฑลนครราชสีมา
๔. มณฑลอิสาน
๕. มณฑลปราจีน
๖. มณฑลจันทบุรี	
๗. มณฑลปัตตานี	
๘. มณฑลภูเก็ต	
๙. มณฑลชุมพร
๑๐. มณฑลราชบุรี	

ท�ำพิธีเสกน�้ำ	
ท�ำพิธีเสกน�้ำ	
ท�ำพิธีเสกน�้ำ	
ท�ำพิธีเสกน�้ำ	
ท�ำพิธีเสกน�้ำ	
ท�ำพิธีเสกน�้ำ	
ท�ำพิธีเสกน�้ำ	
ท�ำพิธีเสกน�้ำ	
ท�ำพิธีเสกน�้ำ	
ท�ำพิธีเสกน�้ำ	

ณ วัดพระบรมธาตุเมืองชัยนาท
ณ วัดมหาธาตุเมืองเพชรบูรณ์
ณ วัดกลางเมืองนครราชสีมา
ณ วัดศรีทองเมืองอุบลราชธานี
ณ วัดโสธรเมืองฉะเชิงเทรา
ณ วัดพลับเมืองจันทบุรี
ณ วัดตานีนรสโมสรเมืองปัตตานี
ณ วัดพระทองเมืองภูเก็ต
ณ วัดพระบรมธาตุเมืองไชยา
ณ วัดพระมหาธาตุเมืองเพชรบุรี

รวมสถานที่เสกน�้ำศักดิส์ ทิ ธิเ์ พิม่ เติมจากครัง้ รัชกาลที่ ๕ ทัง้ สิน้ ๑๗ แห่ง สอดคล้องกับการเตรยี มน�้ำสรง
ในพิธีราชสูยะตามคัมภีร์ศตปถพราหมณะที่กล่าวว่าน�้ำสรงประกอบด้วยน�้ำจากแม่น�้ำ บ่อน�้ำ สระ ทะเล รวมทั้ง
น�้ำผึ้ง เนยใสบริสุทธิ์ รวมเป็นน�้ำ ๑๗ ชนิด (ควอริช เวลส์, ๒๕๖๒, ๗๓)
การพระราชพิธบี รมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยหู่ วั เมอื่ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช
๒๔๖๘ โปรดให้พลีกรรมตักน�้ำและท�ำพิธีเสกน�้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน�้ำอภิเษก ณ สถานที่ต่างๆ เหมือนครั้ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพียงแต่เปลี่ยนจากวัดมหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ์ มาตั้งที่วัดพระธาตุ
ช่อแฮ จังหวัดแพร่ และเพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
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พระธาตุุช่่อแฮ จัังหวััดแพร่่
หนึ่่ง� ในสถานที่่ศั� กั ดิ์์�สิิทธิ์์�
ในการตั้้ง� พิิธีีเสกน้ำำ�� ในรััชกาลที่่� ๗

พระธาตุุแช่่แห้้ง จัังหวััดน่่าน
หนึ่่ง� ในสถานที่่ศั� กั ดิ์์�สิิทธิ์์�
ในการตั้้ง� พิิธีีเสกน้ำำ�� ในรััชกาลที่่� ๙
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การพระราชพิิ ธีี บรมราชาภิิ เ ษกพระบาทสมเด็็ จ
พระบรมชนกาธิิ เ บศร มหาภููมิิ พ ลอดุุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร เมื่่อ� วัันที่่� ๕ พฤษภาคม พุุทธศัักราช ๒๔๙๓
ทำำ�พิธีีิ เสกน้ำำ�� ณ มหาเจดีียสถานและพระอารามต่่างๆ ใน
ราชอาณาจัักร จำำ�นวน ๑๘ แห่่ง เท่่าสมััยพระบาทสมเด็็จ
พระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว แต่่เปลี่่ย� นสถานที่่จ� ากเดิิม ๑ แห่่ง คืือ
จากวััดพระธาตุุช่่อแฮ จัังหวััดแพร่่ เป็็นวััดพระธาตุุแช่่แห้้ง
จัังหวััดน่่านแทน ส่่วนน้ำำ��จากสระสองห้้อง เมืืองพิิษณุุโลก
ซึ่่�งเคยนำำ�มาเป็็นน้ำำ��สรงพระมุุรธาภิิเษกในรััชสมััยพระบาท
สมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวไม่่ได้้ ใช้้ ในครั้้�งนี้้� เนื่่�องจาก
แหล่่งน้ำำ��ดัังกล่่าวตื้้�นเขิินจนไม่่มีีน้ำำ�� ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
๑.	จัังหวััดสระบุุรีี ใช้้น้ำ�ำ� จากแม่่น้ำ�ป่
ำ� า่ สััก ตัักที่่บ้� า้ น
ท่่าราบ และน้ำำ�� สรงรอยพระพุุทธบาท ทำำ�พิธีีิ เสก
น้ำำ�� ณ พระมณฑปพระพุุทธบาท จัังหวััดสระบุุรีี
๒.	จัั ง หวัั ดพิิ ษณุุ โ ลก ใช้้ น้ำำ��จากทะเลแก้้ ว และ
สระแก้้ ว ทำำ�พิิ ธีี เสกน้ำำ�� ณ วัั ด พระศรีีรัั ต น
มหาธาตุุ จัังหวััดพิิษณุุโลก
๓.	จัังหวััดสุโุ ขทััย ใช้้น้ำำ��จากกระพัังทอง กระพัังเงิิน
กระพัั ง ช้้ า งเผืือก กระพัั ง โพยสีี โซกชมภู่่�
บ่่อแก้้ว และบ่่อทอง ทำำ�พิิธีีเสกน้ำำ�� ณ วััด
พระมหาธาตุุ จัังหวััดสุุโขทััย
๔.	จัังหวััดนครปฐม ใช้้น้ำำ��จากน้ำำ��กลางหาวบน
องค์์พระปฐมเจดีีย์์ สระพระปฐมเจดีีย์์ สระน้ำำ��
จัันทร์์ และน้ำำ��กลางแม่่น้ำำ��นครชััยศรีี ทำำ�พิิธีี
เสกน้ำำ�� ณ พระปฐมเจดีีย์์ จัังหวััดนครปฐม
๕.	จัั ง หวัั ด นครศรีีธรรมราช ใช้้ น้ำำ�� จากบ่่ อ วัั ด
หน้้าพระลาน บ่่อวััดเสมาไชย บ่่อวััดเสมาเมืือง
บ่่อวััดประตููขาว ห้้วยเขามหาชััย และห้้วยปากนาคราช ทำำ�พิธีีิ เสกน้ำำ�� ณ วััดพระมหาธาตุุ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
๖. จังหวัดล�ำพูน ใช้น�้ำจากบ่อทิพย์ ท�ำพิธีเสกน�้ำ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล�ำพูน
๗. จังหวัดนครพนม ใช้น�้ำจากบ่อวัดพระธาตุพนม ท�ำพิธีเสกน�้ำ ณ วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๘. จังหวัดน่าน ใช้น�้ำจากบ่อแก้ว ท�ำพิธีเสกน�้ำ ณ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
๙.	จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้น�้ำจากสระแก้ว สระทอง และบึงพระลานชัย ท�ำพิธีเสกน�้ำ ณ วัดบึงพระลานชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด
๑๐.	จังหวัดเพชรบุรี ใช้น�้ำจากแม่น�้ำเพชรบุรี ตักที่วัดท่าไชยศิริ ท�ำพิธีเสกน�้ำ ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี
๑๑.	จัังหวััดชัยั นาท ใช้้น้ำ�ำ� จากแม่่น้ำ�ำ� เจ้้าพระยา ตัักที่่ห� น้้าวััดพระบรมธาตุุ และแม่่น้ำ�ำ� เจ้้าพระยา ตัักที่่ห� น้้าวััดธรรมามููล
ทำำ�พิิธีีเสกน้ำำ�� ณ วััดพระบรมธาตุุ จัังหวััดชััยนาท
๑๒.	จัังหวััดฉะเชิิงเทรา ใช้้น้ำำ��จากน้ำำ��สระมหาชััย (สระลำำ�มะชััย) และน้ำำ��สระหิินดาด ทำำ�พิิธีีเสกน้ำำ�� ณ วััดโสธร
จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
๑๓.	จัังหวััดนครราชสีีมา ใช้้น้ำำ��จากสระแก้้ว สระขวััญ ธารประสาท และสระปัักธงชััย ทำำ�พิธีีิ เสกน้ำำ�� ณ วััดพระนารายณ์์
มหาราช จัังหวััดนครราชสีีมา
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แม่น�้ำราชบุรี ตักที่บริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงษ์ ต�ำบลบางช้าง อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๔.	จังหวัดอุบลราชธานี ใช้น�้ำจากท่าหอชัย กุดศรีมังคละ และกุดพระฤาชัย ท�ำพิธีเสกน�้ำ ณ วัดศรีทอง
จังหวัดอุบลราชธานี
๑๕. จังหวัดจันทบุรี ใช้น�้ำจากสระแก้วและธารนารายณ์ ท�ำพิธีเสกน�้ำ ณ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี
๑๖.	จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้น�้ำจากคลองท่าเพชร บ่อวัดพระธาตุ บ่อวัดแก้ว บ่อเดชราชา (เขานางเอ)
คลองไชยา คลองคงคาไชย คลองท่าชนะ ห้วยเขาแก้ว คลองราม คลองไชยคราม ห้วยรัตนโกศัย
แม่น�้ำตาปี คลองเทพา คลองบางสวัสดิ์ ธารเสด็จ ธารน�้ำเมืองไชย คลองไกรษร คลองพระแสง
คลองเบญจา คลองยันต์ คลองศรีสุข และคลองนารายณ์ ท�ำพิธีเสกน�้ำ ณ วัดพระธาตุ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
๑๗.	จังหวัดปัตตานี ใช้น�้ำจากน�้ำสระวังพลายบัว บ่อทอง บ่อไชย บ่อฤๅษี และสระแก้วในถ�้ำพระ ท�ำพิธี
เสกน�้ำ ณ วัดตานีนรสโมสร จังหวัดปัตตานี
๑๘. จังหวัดภูเก็ต ใช้น�้ำจากเขาโต๊ะแซะและเขาโตนไทร ท�ำพิธีเสกน�้ำ ณ วัดพระทอง จังหวัดภูเก็ต๑
พัชรมันตา บรมราชาภิเษก
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พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกพระบาทสมเด็ จ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยหู่ วั พุทธศักราช ๒๕๖๒ น�้ำอภิเษกที่ทูลเกล้าฯ
ถวายในการประกอบพระราชพิธี ประกอบด้วย
๑. น�้ำสรงพระมุรธาภิเษก คือน�้ำเบญจสุทธคงคา
ในแม่น�้ำส�ำคัญทั้ง ๕ ของราชอาณาจักรไทย ได้แก่ แม่น�้ำ
เพชรบุรี ตักที่บริเวณท่าน�้ำวัดท่าไชยศิริ ต�ำบลสมอพลือ
อ�ำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แม่น�้ำราชบุรี ตักที่บริเวณ
สามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงษ์ ต�ำบลบางช้าง อ�ำเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แม่น�้ำเจ้าพระยา ตักที่ต�ำบล
บางแก้ว บริเวณปากคลองบางแก้ว ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แม่น�้ำป่าสัก ตักที่บริเวณ
บ้านท่าราบ ต�ำบลต้นตาล อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
แม่น�้ำบางปะกง ตักที่บึงพระอาจารย์ ต�ำบลพระอาจารย์
อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รวมทั้งน�้ำ ๔ สระ คือ
สระเกษ สระแก้ว สระคงคา และสระยมนา ต�ำบลสระแก้ว
อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเคยเป็น
น�้ำสรงพระมุ ร ธาภิ เ ษกสมเด็ จ พระมหากษั ต ริ ย าธิ ร าช
ตามราชประเพณีมาแต่โบราณกาล
๒. น�้ำอภิเษก ซงึ่ ได้ประกอบพิธพี ลีกรรมตักน�้ำจาก
แหล่งน�้ำส�ำคัญต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร จ�ำนวน ๑๐๘ แห่ง
คอื น�้ำพระพุทธมนต์หรอื น�้ำพระปริตร จากหอศาสตราคม ใน
พระบรมมหาราชวัง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รบั พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ท�ำพิธีพลีกรรมตักส�ำหรับเป็นน�้ำ
อภิเษกของกรุงเทพมหานคร และน�้ำจากแหล่งน�้ำศักดิส์ ทิ ธิ์
ตามโบราณราชประเพณี จ�ำนวน ๑๐๗ แห่ง ที่จังหวัด
ทั้ง ๗๖ จังหวัด ประกอบพิธีพลีกรรมตักน�้ำแล้วเชิญไป
ประกอบพิธีเสกน�้ำ ณ พระอารามส�ำคัญของแต่ละจังหวัด
รวมเป็น ๑๐๘ แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็น
๘ ส่วนตามทิศและมีกรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลาง อัน
เป็นการแสดงนัยส�ำคัญว่าให้ทรงแผ่พระราชอาณาปกครอง
ประชาชนไปในทิศทั้ง ๘ ดังนี้

คนโทบรรจุน�้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
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คนโทบรรจุน�้ำอภิเษก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จุดศูนย์กลาง คือ กรุงเทพมหานคร
ทิศบูรพา	จ�ำนวน ๗ จังหวัด ได้ แก่ อุ บ ลราชธานี
ศรสี ะเกษ สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ สระแก้ว ปราจีนบุรี
และฉะเชิงเทรา
ทิศอาคเนย์	จ�ำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี
ระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ
ทิศทักษิณ	จ�ำนวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา
ปัตตานี สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง กระบี่
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี
ทิศหรดี	จ�ำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ พังงา ระนอง ชุมพร
ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร
ทิศประจิม	จ�ำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี และนครปฐม
ทิศพายัพ 	จ�ำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก
อุทยั ธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนนทบุรี
ทิศอุดร	จ�ำนวน ๒๐ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ เชี ย งราย
เชียงใหม่ พะเยา น่าน ล�ำพูน ล�ำปาง แพร่
อุตรดิตถ์ สุโขทัย ก�ำแพงเพชร พิษณุโลก เลย
เพชรบรู ณ์ พิจติ ร นครสวรรค์ ลพบุรี สิงห์บรุ ี
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง
ทิศอิสาน	จ�ำนวน ๑๘ จังหวัด ได้แก่ บงึ กาฬ หนองคาย
สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองบัวล�ำภู
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อ�ำนาจเจริญ ยโสธร
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ
นครราชสีมา สระบุรี นครนายก และปทุมธานี
พัชรมันตา บรมราชาภิเษก
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แบบธรรมเนียมพิธีสรงพระมุรธาภิเษก และถวายน�้ำอภิเษก
ในราชส�ำนักสยาม
ในการพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก เจ้้าพนัักงานจะได้้ปลููกมณฑปพระกระยาสนานสำำ�หรัับพระมหากษััตริิย์์
สรงสนาน โดยจะประดิิษฐานบริิเวณชาลารอยต่่อพระที่่�นั่่�งไพศาลทัักษิิณกัับพระที่่�นั่่�งจัักรพรรดิิพิิมาน ด้้านทิิศ
ตะวัันออก ในหมู่่�พระมหามณเฑีียร พระบรมมหาราชวััง
มณฑปพระกระยาสนานมีลักษณะเป็นบุษบกทาสีขาวแต่งด้วยเครื่องทองค�ำ เพดานดาดผ้าขาว มีที่ขังน�้ำ
มุรธาภิเษกอยู่เบื้องบน มีสหัสธาราหรือเครื่องโปรยนํ้าให้เป็นฝอยส�ำหรับไขน�้ำพระมุรธาภิเษกจากบนเพดานให้
โปรยลงยังที่สรง ผูกพระวิสูตรขาวทัง้ สี่ด้าน ภายในมณฑปตัง้ ตัง่ อุทมุ พรราชอาสน์ส�ำหรับพระมหากษัตริยป์ ระทับ
บนถาดทองรองน�้ำสรง รอบมณฑปพระกระยาสนานที่มุมทั้ง ๔ ตั้งราชวัติ ประดับฉัตรทอง ฉัตรนาก ฉัตรเงิน
ผูกต้นมะพร้าว กล้วย อ้อย และตั้งศาลจตุโลกบาลทั้ง ๔ ทิศ
เมื่อใกล้พระฤกษ์สรงพระมุรธาภิเษก พระมหากษัตริยท์ รงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง แล้วเสด็จฯ
โดยริว้ ขบวนพราหมณ์ไปยังมณฑปพระกระยาสนาน ทรงจุดธปู เทยี นทโี่ ต๊ะเครอื่ งสังเวยเทวดากลางหาว แล้วเสด็จ
ขนึ้ มณฑปพระกระยาสนานประทับเหนอื ตัง่ อุทมุ พรราชอาสน์ แปรพระพักตร์สทู่ ศิ ทเี่ ป็นมงคลของวันประกอบพิธี
เพื่อสรงพระมุรธาภิเษก โหรหลวงลัน่ ฆ้องชัย ทรงวักน�้ำจากพระครอบพระมุรธาภิเษกสรงพระเจ้าหรอื เส้นผมเป็น
ปฐม เมื่อถึงมหาอุดมมงคลฤกษ์ เจ้าพนักงานภูษามาลาไขสหัสธาราโปรยน�้ำพระมุรธาภิเษกจากเพดานมณฑป
ขณะสรงพระมุรธาภิเษก โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระมหามณเฑียรสถาน
เจริญชัยมงคลคาถา พระสงฆ์จะเจริญชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงาน
ประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์ ทหารยิงปืนตามก�ำลังวันที่ของวันประกอบพระราชพิธี
เมื่อสรงสหัสธาราแล้ว สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายหน้าและ
ฝ่ายใน เสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ และพราหมณ์ ถวายน�้ำพระพุทธมนต์ และน�้ำเทพมนตร์ ตามล�ำดับ
ครั้นเสร็จสรงพระมุรธาภิเษกแล้ว พระมหากษัตริย์จะเปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วเสด็จเข้าพระที่นั่งไพศาล
ทักษิณ ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร ทรงรับน�้ำอภิเษกจากพราหมณ์
ราชบัณฑิต๒ จนครบทั้ง ๘ ทิศ ซึ่งการทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำอภิเษกให้ครบทั้ง ๘ ทิศ เปรียบเสมือนการที่ราษฎร
จากทั่วทุกสารทิศร่วมกันถวายพระราชอ�ำนาจและความจงรักภักดีให้กับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่นั่นเอง
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ทิศมงคล
ทิ ศ มงคลที่ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ จ ะทรงแปรพระพั ก ตร์ ใ นเวลาสรงพระมุ ร ธาภิ เ ษก ตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ ๑
ถึงรัชกาลปัจจุบัน คือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทิศบูรพา
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ไม่ปรากฏหลักฐาน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
ทิศอิสาน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครั้งแรก
ทิศพายัพ
ครั้งหลัง
ทิศบูรพา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ทิศอาคเนย์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช
ทิศอุดร
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทิศอิสาน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทิศบูรพา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทิศบูรพา
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การสรงพระมุรธาภิเษกและถวายน�ำ้ อภิเษก พระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
การสรงพระมุรธาภิเษกและถวายน�้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีล�ำดับพิธี ดังนี้

พิธีสรงพระมุรธาภิเษก

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี เทยี บรถยนต์พระทนี่ งั่ ทพี่ ระทวาร
เทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จขึ้น
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
รวม ๕ รูป ขึ้นนั่งบนอาสนะในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระรัตนตรัย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ถวายศีล
จบแล้ว เสด็จเข้าในหอพระสุราลัยพิมาน ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง
พระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิสุิ ทุ ธิิคุณ
ุ ประธานพระครููพราหมณ์์ กราบบัังคมทููลเชิิญเสด็็จไปสู่่�มณฑปพระกระยา
สนาน มีีริ้้�วขบวนนำำ�เสด็็จและตามเสด็็จจากพระที่่�นั่่�งไพศาลทัักษิิณไปยัังชาลาพระที่่นั่่� �งจัักรพรรดิิพิิมาน ดัังนี้้�
นาวาเอก ธรรมรงค์์ สุุวรรณกููฏ เชิิญพระพุุทธปฏิิมาชััยวััฒน์์ รััชกาลที่่� ๑ นำำ�เสด็็จเบื้้�องขวา
พราหมณ์์ภีีษม รัังสิิพราหมณกุุล เชิิญพระพิิฆเนศ นำำ�เสด็็จเบื้้�องซ้้าย คู่่�ที่่� ๑
นายสัจจพจน์ ชื่นอารมณ์ เบื้องขวา นายรังสรรค์ โชติพว่ ง เบอื้ งซ้าย ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ คทู่ ี่ ๒
นายไตรวุฒิ ชานาญศิลป์ เบื้องขวา ว่าทรี่ อ้ ยตรี เอกธนัช บุญเพ็ง เบอื้ งซ้าย ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ คูท่ ี่ ๓
พราหมณ์ตรัณ บุรณศิริ เบื้องขวา พราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์ เบื้องซ้าย เป่าสังข์อุตราวัฏ คู่ที่ ๔
พราหมณ์ธนพล ภวังคนันท์ เบื้องขวา พราหมณ์ศรวัส นาคะเวทิน เบอื้ งซ้าย เป่าสังข์อตุ ราวัฏ คทู่ ี่ ๕
พราหมณ์ปฏิหาริย์ สยมภพ เบื้องขวา พราหมณ์สมบัติ รัตนพราหมณ์ เบอื้ งซ้ายเป่าสังข์ทกั ษิณาวัฏ คูท่ ี่ ๖
พลโท พิชิต อ่อนอินทร์ เบื้องขวา พลตรี สมพงษ์ จงกล้า เบื้องซ้าย โปรยข้าวตอกดอกไม้ คู่ที่ ๗
พระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิิสุุทธิิคุุณ ประธานพระครููพราหมณ์์ นำำ�เสด็็จ
นายมนัส เสือเปลี่ยว เชิญฉลองพระองค์คลุม พันต�ำรวจโท ปัญญา สุดาทิพย์ เชิญฉลองพระบาท
เมื่อเสด็จพระราชด�ำเนินถึงมณฑปพระกระยาสนาน ทรงจุดเทียนทอง เงิน ธูป สังเวยเทวดากลางหาว
แล้วเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานประทับเหนือตั่งอุทุมพรราชอาสน์ แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพาเพื่อสรง
พระมุรธาภิเษก ทรงเหยียบใบอ้อ โหรหลวงลั่นฆ้องชัย

ภาพหน้าซ้าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสะพักขาวขลิบทอง เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน ประทับเหนือตั่งอุทุมพรราชอาสน์
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เวลาพระฤกษ์ ๑๐.๐๙-๑๒.๐๐ น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เปิดพระครอบ
พระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ ๑ ถวายแล้ว ทรงวักน�้ำพระพุทธมนต์อันเจือด้วยน�้ำเบญจสุทธคงคาและน�้ำศักดิ์สิทธิ์
จากสระ ๔ สระ จากพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ ๑ สรงพระนลาฏ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
เลขาธิการพระราชวัง ไขสหัสธาราอันเจือด้วยน�้ำเบญจสุทธคงคาและน�้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ ๔ สระ ขณะนั้น
โหรหลวงลัน่ ฆ้องชัย พระสงฆ์ในพระที่นงั่ อมรินทรวินจิ ฉัย พระมหามณเฑยี รสถาน เจริญชัยมงคลคาถา พราหมณ์
เป่าสังข์ เจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์ ทหาร
กองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์
มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค กระบอกละ ๑๐ นัด (ตามก�ำลังวันเสาร์) ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๑๐๑ นัด
เมื่อสรงสหัสธาราแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ ถวายน�้ำพระพุทธมนต์ และน�้ำเทพมนตร์ ตามล�ำดับ
(ก) 	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จขึ้นมณฑป
พระกระยาสนานทางทิศตะวันตก ถวายน�้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบพระกริ่ง รัชกาลที่ ๔ ที่
พระปฤษฎางค์ แล้วเสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน
(ข)	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จขึ้นมณฑป
พระกระยาสนานทางทิศตะวันออก ถวายน�้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบยันต์เดิม รัชกาลที่ ๔
ที่พระหัตถ์ แล้วเสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน
(ค)	พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานและทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำ
อภิเษกที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๕ แล้วพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม
(ง)	พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน และทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำเทพมนตร์
ด้วยพระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ ๔ ทรงวักน�้ำจากพระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ ๔ และทรงแตะที่
พระนลาฏ แล้วพลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม
(จ)	พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายบังคม ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน
และทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำเทพมนตร์ที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๑
(ฉ)	พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรใหญ่
ทรงรับและทรงสรงน�้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า
(ช)	พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรน้อย
ทรงรับและทรงสรงน�้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า
(ซ)	พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำเทพมนตร์ด้วย
พระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ที่พระหัตถ์ ทรงรับใบมะตูมทรงทัด แล้วทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำเทพมนตร์ด้วย
พระมหาสังข์ทอง พระมหาสังข์นาก พระมหาสังข์เงิน พระมหาสังข์งา พระมหาสังข์สัมฤทธิ์
พระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) แล้วทูลเกล้าฯ ถวายแหวนใบกระถินทรงสวม ที่พระอนามิกาขวา (นิ้วนาง)
แล้วลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม
(ฌ)	หม่อมเจ้าฑิฆมั พร ยุคล ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าน�้ำอภิเษกต่างๆ รวม ๒๒ พระเต้า ได้แก่ พระเต้าทอง
เกลี้ยง๓ พระเต้ามงคลแปด๔ พระเต้าเบญจคัพย์รอง รัชกาลที่ ๑๕ พระเต้าปทุมนิมติ ทอง รัชกาลที่ ๑๖
พระเต้าปทุมนิมิตนาก รัชกาลที่ ๑๗ พระเต้าปทุมนิมิตเงิน รัชกาลที่ ๑๘ พระเต้าปทุมนิมิตสัมฤทธิ์
รัชกาลที่ ๑๙ พระเต้าบัวหยกเขยี ว รัชกาลที่ ๔๑๐ พระเต้ากลีบบัวแดง๑๑ พระเต้ากลีบบัวขาวยอดเกี้ยว
รัชกาลที่ ๕๑๒ พระเต้ากลีบบัวใหญ่ รัชกาลที่ ๔๑๓ พระเต้าห้ากษัตริย์ทองค�ำ รัชกาลที่ ๔๑๔ พระเต้า
ห้ากษัตริยน์ าก รัชกาลที่ ๔๑๕ พระเต้าห้ากษัตริยเ์ งิน รัชกาลที่ ๔๑๖ พระเต้าห้ากษัตริยส์ มั ฤทธิ์ รัชกาลที่ ๔๑๗
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พระเต้าห้ากษัตริยห์ นิ อ่อน รัชกาลที่ ๔๑๘ พระเต้าโมราด�ำ๑๙ พระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ ๔๒๐ พระเต้า
ไกรลาส รัชกาลที่ ๔๒๑ พระเต้าศิลาจารกึ อักษร รัชกาลที่ ๔๒๒ พระเต้าศิลา ๕ ห้อง รัชกาลที่ ๔๒๓ และ
พระเต้าเทวบิฐ รัชกาลที่ ๔๒๔
	ทรงรับพระเต้ารดพระองค์ทพี่ ระอังสา ซ้าย-ขวา เว้นแต่พระเต้าเทวบิฐ รัชกาลที่ ๔ ทรงรดทพี่ ระชงฆ์
และพระบาท แล้วหม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม
(ญ)	พลอากาศเอก สถิิตย์์พงษ์์ สุุขวิิมล เลขาธิิการพระราชวััง ถวายบัังคม ขึ้้�นมณฑปพระกระยาสนาน
และทููลเกล้้าฯ ถวายพระมหาสัังข์์ทัักษิิณาวััฏ ทรงรัับและทรงสรงน้ำำ��เทพมนตร์์เหนืือเส้้นพระเจ้้า
แล้วพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และ
ถวายบังคม
ครั้้น� เสร็็จสรงพระมุุรธาภิิเษกแล้้ว สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงยืืน พัันตำำ�รวจโท ปััญญา สุุดาทิิพย์์ มหาดเล็็ก
สอดฉลองพระบาทถวาย และนายมนััส เสืือเปลี่่�ยว มหาดเล็็กถวายฉลองพระองค์์คลุุม สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
เสด็็จขึ้้น� หอพระสุุราลััยพิิมาน

พิธีรับน�้ำอภิเษก

สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงเครื่่�องบรมขััตติิยราชภููษิิตาภรณ์์ ทรงฉลองพระองค์์ครุุย สายสะพายนพรััตน
ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้าพระทนี่ งั่ ไพศาลทักษิณ ประทับเหนอื
พระที่น่ังอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่บูรพาทิศเป็นปฐม พันโท สมชาย
กาญจนมณีี ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ส� มุุหพระราชพิิธีี ทููลเกล้้าฯ ถวายพระเต้้าเบญจคััพย์์ รััชกาลที่่� ๑ ทรงถืือด้้วยพระหััตถ์ซ้์ า้ ย
เพื่่�อรัับน้ำำ��อภิิเษกประจำำ�ทิิศโดยทัักษิิณาวรรต ดัังนี้้�
ทิศบูรพา พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ
ถวายน�้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกพุทธคาถาเป็นทิศแรกแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธาน
พระครู พ ราหมณ์ ทูลเกล้ า ฯ ถวายน�้ำเทพมนตร์ ด ้ ว ยพระครอบเฟื อ ง (สั ม ฤทธิ์ ) ทรงจุ ่ ม พระหั ต ถ์ ข วา
ลงในพระครอบเฟื อ ง (สั ม ฤทธิ์ ) แล้ ว ทรงลูบที่ พ ระนลาฏ และทูลเกล้ า ฯ ถวายน�้ำเทพมนตร์ ด ้ ว ย
พระมหาสัังข์์พิิธีีพราหมณ์์ที่่�พระหััตถ์์ขวา ทรงลููบพระเศีียร แล้้วทรงรัับใบมะตููมทรงทััด (ทิิศปฐมทิิศเดีียว)
พราหมณ์์ เ ป่่ า สัั ง ข์์ ภููษามาลาแกว่่ ง บัั ณ เฑาะว์์ จากนั้้� น ทรงแปรที่่� ป ระทัั บ เพื่่� อ ทรงรัั บ น้ำำ�� อภิิ เ ษกและ
น�้ำเทพมนตร์ทิศอาคเนย์
ทิศอาคเนย์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แล้วทูลเกล้าฯ
ถวายน�้ำอภิ เ ษกด้ ว ยถ้ ว ยศิ ล าจารึ ก อั ก ษรพุ ท ธคาถา ทรงรั บ ด้ ว ยพระเต้ า เบญจคั พ ย์ รั ช กาลที่ ๑ ด้ ว ย
พระหัตถ์ซ้าย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำเทพมนตร์
ด้ ว ยพระครอบเฟื อ ง (สั ม ฤทธิ์ ) ทรงจุ ่ ม พระหั ต ถ์ ข วาลงในพระครอบเฟื อ ง (สั ม ฤทธิ์ ) แล้ ว ทรงลูบที่
พระนลาฏ และทููลเกล้้ า ฯ ถวายพระมหาสัั ง ข์์ เ พชรใหญ่่ ทรงรัั บ และทรงสรงน้ำำ�� เทพมนตร์์ เ หนืือ
เส้้นพระเจ้้า พราหมณ์์เป่่าสัังข์์ ภููษามาลาแกว่่งบััณเฑาะว์์ จากนั้้�น ทรงแปรที่่�ประทัับเพื่่�อทรงรัับน้ำำ��อภิิเษก
และน�้ำเทพมนตร์ทิศทักษิณ
ทิ ศ ทั ก ษิ ณ พลโท หม่ อ มเจ้ า เฉลิ ม ศึก ยุ ค ล เข้ า เฝ้ า ฯ กราบบั ง คมทูลถวายพระพรชั ย มงคล
แล้ ว ทูลเกล้ า ฯ ถวายน�้ำอภิ เ ษกด้ ว ยถ้ ว ยศิ ล าจารึ ก อั ก ษรพุ ท ธคาถา ทรงรั บ ด้ ว ยพระเต้ า เบญจคั พ ย์
รั ช กาลที่ ๑ ด้ ว ยพระหั ต ถ์ ซ ้ า ย พระมหาราชครู พิ ธีศรี วิ สุ ท ธิ คุ ณ ประธานพระครู พ ราหมณ์ ทูลเกล้ า ฯ
ถวายน�้ำเทพมนตร์ด้วยพระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) ทรงจุ่มพระหัตถ์ขวาลงในพระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์)
แล้้ ว ทรงลููบที่่� พ ระนลาฏ และทููลเกล้้ า ฯ ถวายพระมหาสัั ง ข์์ เ พชรน้้ อ ย ทรงรัั บ พระมหาสัั ง ข์์ เ พชรน้้ อ ย
และทรงสรงน้ำำ��เทพมนตร์์เหนืือเส้้นพระเจ้้า พราหมณ์์เป่่าสัังข์์ ภููษามาลาแกว่่งบััณเฑาะว์์ จากนั้้�น ทรงแปร
ที่่�ประทัับเพื่่�อทรงรัับน้ำำ�� อภิิเษกและน้ำำ��เทพมนตร์์ทิิศหรดีี
พัชรมันตา บรมราชาภิเษก
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ทิศหรดี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แล้วทูลเกล้าฯ
ถวายน�้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา ทรงรับด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๑ ด้วยพระหัตถ์ซ้าย พระมหา
ราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำเทพมนตร์ด้วยพระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) ทรงจุ่ม
พระหััตถ์ข์ วาลงในพระครอบเฟืือง (สััมฤทธิ์์�) แล้้วทรงลููบที่่พ� ระนลาฏ และทููลเกล้้าฯ ถวายน้ำำ��เทพมนตร์์ด้ว้ ยพระมหาสัังข์์ทอง
ที่่�พระหััตถ์์ขวา ทรงลููบพระเศีียร (พราหมณ์์เป่่าสัังข์์ ภููษามาลาแกว่่งบััณเฑาะว์์) จากนั้้�น ทรงแปรที่่�ประทัับเพื่่�อทรงรัับ
น�้ำอภิเษกและน�้ำเทพมนตร์ทิศประจิม
ทิศประจิม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แล้วทูลเกล้าฯ
ถวายน�้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา ทรงรับด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๑ ด้วยพระหัตถ์ซ้าย พระมหา
ราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำเทพมนตร์ด้วยพระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) ทรงจุ่ม
พระหััตถ์ข์ วาลงในพระครอบเฟืือง (สััมฤทธิ์์�) แล้้วทรงลููบที่่พ� ระนลาฏ และทููลเกล้้าฯ ถวายน้ำำ��เทพมนตร์์ด้ว้ ยพระมหาสัังข์์เงิิน
ที่่�พระหััตถ์์ขวา ทรงลููบพระเศีียร พราหมณ์์เป่่าสัังข์์ ภููษามาลาแกว่่งบััณเฑาะว์์ จากนั้้�น ทรงแปรที่่�ประทัับเพื่่�อทรงรัับ
น�้ำอภิเษกและน�้ำเทพมนตร์ทิศพายัพ
ทิิศพายััพ นายพรเพชร วิิชิิตชลชััย ประธานสภานิิติบัิ ัญญััติิแห่่งชาติิ เข้้าเฝ้้าฯ กราบบัังคมทููลถวายพระพรชััยมงคล
แล้้วทููลเกล้้าฯ ถวายน้ำำ��อภิิเษกด้้วยถ้้วยศิิลาจารึึกอัักษรพุุทธคาถา ทรงรัับด้้วยพระเต้้าเบญจคััพย์์ รััชกาลที่่� ๑ ด้้วยพระหััตถ์์
ซ้้าย พระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิิสุุทธิิคุุณ ประธานพระครููพราหมณ์์ ทููลเกล้้าฯ ถวายน้ำำ��เทพมนตร์์ด้้วยพระครอบเฟืือง (สััมฤทธิ์์�)
ทรงจุ่่�มพระหััตถ์ข์ วาลงในพระครอบเฟืือง (สััมฤทธิ์์�) แล้้วทรงลููบที่่พ� ระนลาฏ และทููลเกล้้าฯ ถวายน้ำำ��เทพมนตร์์ด้ว้ ยพระมหา
สัังข์์นากที่่�พระหััตถ์์ขวา ทรงลููบพระเศีียร พราหมณ์์เป่่าสัังข์์ ภููษามาลาแกว่่งบััณเฑาะว์์ จากนั้้�น ทรงแปรที่่�ประทัับเพื่่�อทรง
รัับน้ำำ��อภิิเษกและน้ำำ��เทพมนตร์์ทิิศอุุดร
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ทิิศอุุดร นายชีีพ จุุลมนต์์ ประธานศาลฎีีกา เข้้าเฝ้้าฯ กราบบัังคมทููลถวายพระพรชััยมงคล แล้้วทููลเกล้้าฯ ถวายน้ำำ��
อภิิเษกด้้วยถ้้วยศิิลาจารึึกอัักษรพุุทธคาถา ทรงรัับด้้วยพระเต้้าเบญจคััพย์์ รััชกาลที่่� ๑ ด้้วยพระหััตถ์์ซ้้าย พระมหาราชครูู
พิิธีีศรีีวิสุิ ทุ ธิิคุณ
ุ ประธานพระครููพราหมณ์์ ทููลเกล้้าฯ ถวายน้ำำ�� เทพมนตร์์ด้ว้ ยพระครอบเฟืือง (สััมฤทธิ์์�) ทรงจุ่่�มพระหััตถ์ข์ วา
ลงในพระครอบเฟืือง (สััมฤทธิ์์�) แล้้วทรงลููบที่่�พระนลาฏ และทููลเกล้้าฯ ถวายน้ำำ�� เทพมนตร์์ด้้วยพระมหาสัังข์์งาที่่�พระหััตถ์์
ขวา ทรงลููบพระเศีียร พราหมณ์์เป่่าสัังข์์ ภููษามาลาแกว่่งบััณเฑาะว์์ จากนั้้�น ทรงแปรที่่�ประทัับเพื่่�อทรงรัับน้ำำ��อภิิเษกและ
น�้ำเทพมนตร์ทิศอิสาน
ทิศอิสาน นายจรัส สุวรรณเวลา ราชบัณฑิต เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แล้วทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำ
อภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา ทรงรับด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๑ ด้วยพระหัตถ์ซ้าย พระมหาราชครู
พิิธีีศรีีวิิสุุทธิิคุุณ ประธานพระครููพราหมณ์์ ทููลเกล้้าฯ ถวายน้ำำ��เทพมนตร์์ด้้วยพระครอบเฟืือง (สััมฤทธิ์์�) ทรงจุ่่�มพระหััตถ์์
ขวาลงในพระครอบเฟืือง (สััมฤทธิ์์�) แล้้วทรงลููบที่่�พระนลาฏ และทููลเกล้้าฯ ถวายน้ำำ��เทพมนตร์์ด้้วยพระมหาสัังข์์สััมฤทธิ์์�
ที่่�พระหััตถ์์ขวา ทรงลููบพระเศีียร พราหมณ์์เป่่าสัังข์์ ภููษามาลาแกว่่งบััณเฑาะว์์ จากนั้้�น ทรงแปรที่่�ประทัับทิิศบููรพาอีีกครั้้�ง
เพื่่�อทรงรัับน้ำำ��อภิิเษกและน้ำำ�� เทพมนตร์์แทนทิิศกลาง
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แล้ว
ทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารกึ อักษรพุทธคาถา ทรงรับด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๑ ด้วยพระหัตถ์ซา้ ย
จากนั้น พระราชทานพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๑ คืน พันโท สมชาย กาญจนมณี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำเทพมนตร์ด้วยพระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) ทรงจุ่มพระหัตถ์ขวาลงใน
พระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) แล้วทรงลูบที่พระนลาฏ และทูลเกล้าฯ ถวายน�้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ที่
พระหัตถ์ขวา ทรงลูบพระเศียร พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธาน
พระครูพราหมณ์ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จบ เป็นเสร็จพิธี
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๒
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สุพรรณบัฏราชลัญจกร
พระภูมินทร์
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พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระปรมาภิไธยคอื ชอื่ ของพระมหากษัตริย์ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตงั้ แต่รชั กาลที่ ๑ ถึง
รัชกาลที่ ๓ ใช้พระปรมาภิไธยเดียวกัน คอื ขนึ้ ต้นว่า “สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี”
และมีสร้อยพระนามเหมอื นกันทัง้ ๓ รัชกาล (สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, ๒๕๑๔:
๑๓๘-๑๓๙) เอกสารทางประวัติศาสตร์แรกสุดที่กล่าวถึงพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่ ๑
คือกฎหมายตราสามดวงซึ่งตราขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๔๗ กล่าวถึงพระปรมาภิไธยของ
รัชกาลที่ ๑ ไว้ในบานแพนกว่า

“...ศุภมัศดุ ๑๑๖๖ มุสิกะสังวัจ
ฉะระมาฆะมาศ ศุุกะปัักษยปาฏิิบทดฤทธีี
คุุ รุุ ว าระบริิ เ ฉทกาลกำำ� หนด พระบาท
สมเดจ์์ พ ระบรมราชาธิิ ร าชรามาธิิ บ ดีี
ศรีีสิินทรบรมมหาจัักรพรรดิิราชาธิิบดิินทร
ธรนินทราธิราชรัตนากาศภาศกรวงษองค
บรมาธิเบศ ตรีภูวะเนศวรนารถนายกดีลก
รัตนราชชาติอาชาวะไศรยสมุทยดะโรมนต์
สกลจักรวาฬาธิเบนทรสุรเิ ยนทราธิบดินทร
หริหรินทราธาดาธิบดี ศรสี วุ บิ ลุ คุณอักขนิต
ฤทธิ ร าเมศวรธรรมมิ ก ราชาธิ ร าชเดโช
ชยพรหมเทพาดิ เ ทพ ตรีภูวะนาธิ เ บศ
โลกะเชษฐวิสุทธิมกุฎประเทศคะตามะหา
พุทธางกูรบรมบพิตร พระพุทธิเจ้าอยู่หัว
อันเสดจ์ปราบดาภิเศกผ่านพิภพกรุงเทพ
ทวาราวะดีศรอี ยุทธยามหาดิลกภพนพรัตน
ราชธานีบุรีรมยเสดจ์ออกพระธิน่ังบุษบก
มาลามะหาจักรพรรดิพิมาน...”
(กฎหมายรัชกาลที่ ๑ ฉบับตรา ๓ ดวงฯ,
๒๔๗๔: ๑)
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พระราชพงศาวดารกรุุงรััตนโกสิินทร์์ รััชกาลที่่� ๑ ซึ่่�ง
เจ้้าพระยาทิิพากรวงศมหาโกษาธิิบดีี เรีียบเรีียงเมื่่�อพุุทธศัักราช
๒๔๑๒ และสมเด็็ จ พระเจ้้ า บรมวงศ์์ เ ธอ กรมพระยาดำำ� รง
ราชานุุภาพ ทรงตรวจชำำ�ระเมื่่�อ พุุทธศัักราช ๒๔๔๔ กล่่าวถึึง
พระปรมาภิิไธยของรััชกาลที่่� ๑ ต่่างออกไปจากที่่�กล่่าวไว้้ ใน
กฎหมายตราสามดวง ว่่า
“...ในกาลครั้้ง� นั้้น� สมเด็็จพระสัังฆราชและพระราชาคณะ
ผู้้� ใหญ่่ประชุุมพร้้อมกััน ได้้คิิดขนานพระนามถวายจารึึกลงใน
พระสุุพรรณบััฏว่่า พระบาทสมเด็็จพระบรมราชาธิิราชรามาธิิบดีี
ศรีีสิินทรบรมมหาจัักรพรรดิิราชาธิิบดิินทร์์ ธรณิินทราธิิราช
รััตนากาศภาสกรวงศ์์ องค์์ปรมาธิิเบศร ตรีีภููวเนตรวรนารถนายก
ดิิลกรััตนราชชาติิอาชาวศรััย สมุุทัยั ดโรมนต์์ สกลจัักรวาฬาธิิเบนทร์์
สุุริิเยนทราธิิบดิินทร์์ หริิหริินทรธาดาธิิบดีี ศรีีสุุวิิบุุลยคุุณอขนิิษฐ์์
ฤทธิราเมศวรมหันต์ บรมธรรมิกราชาธิราชเดโชไชย พรหม
เทพาดิเทพนฤบดินทร์ ภูมินทรปรมาธิเบศร์ โลกเชฏฐวิสทุ ธิ์ รัตน
มกุฎประเทศคตามหาพุทธางกูร บรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว
ณ กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดี ศรีอยุทธยา มหาดิลกภพ
นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมพระราชนิเวศน์มหาสถาน ตาม
โบราณจารีตสืบมา...”
(พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๑, ๒๔๗๘: ๙)

นอกจากนี้ “บทเทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์” พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ซงึ่ ทรงแสดงถวายพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศ
ถวายฉลองพระเดชพระคุ ณ สมเด็ จ พระบรมปั ย กาธิ ร าช
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในกาลบรรจบครบรอบ
๑๐๐ ปีตงั้ แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันพุธ แรม ๑๓ ค�่ำ เดือนเจ็ด ปีมะเมีย จัตวาศก
จุลศักราช ๑๒๔๔ ตรงกับวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช
๒๔๒๕ กล่่าวถึึงพระปรมาภิิไธยของรััชกาลที่่� ๑ ต่่างไปอีีกว่่า
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระปฐมบรมราชวงศ์พระองค์นั้น ทรงพระนามตามจารึกใน
พระสุพรรณบัตรว่า พระบาทสมเด็จบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิ ราชาธิบดินทร
ธรณิ น ทราธิ ร าช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ป รมาธิ เ บศร ตรีภูวเนตรวรนารถนายก ดิ ล กรั ต นราชชาติ
อาชาวศรัยสมุทัยดโรมนต์ สกลจักรวาฬาธิเบนทร สุริเยนทราธิบดินทร หริหรินทราธาดาธิบดีศรีวิบุลยคุณอัคนิฐ
ฤทธิราเมศวรมหันต์ บรมธรรมิกราชาธิราชเดโชชัย พรหมเทพาดิเทพนฤบดินทร ภูมินทรปรมาธิเบศร
โลกเชษฐวิสุทธิ รัตนมงกุฎประเทศคตามหาพุทธางกูร บรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว ณ กรุงเทพมหานคร
บวรทวาราวดีีศรีีอยุุธยา มหาดิิลกภพนพรััตนราชธานีีบุุรีีรมย์์ อุุดมราชนิิเวศน์์มหาสถาน...”
(เทศนาพระราชประวััติิและพงศาวดารกรุุงเทพฯ, ๒๔๖๒: ๔-๕)
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อนึ่ง พระปรมาภิไธยของรัชกาลที่ ๒ อันปรากฏใน
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ เหมือนกัน
กั บ พระปรมาภิ ไ ธยของรั ช กาลที่ ๑ แต่ พ ระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ มิได้เชิญพระปรมาภิไธยของ
รัชกาลที่ ๓ มาลงไว้ เมื่อสอบทานกับเทศนาพระราชประวัติและ
พงศาวดารกรุงเทพฯ พบว่าพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่ ๑ ถึง
รัชกาลที่ ๓ ทเี่ ชิญมาลงไว้มคี วามคลาดเคลื่อนกันทุกรัชกาล คือ
รัชกาลที่ ๑ ว่า “...พระบาทสมเด็จบรมราชาธิราชรามาธิบดี...”
รัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ ว่า “...พระบาทสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชรามาธิบดี...” รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ว่า “...ตรี
ภูวเนตรวรนารถนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัย...” รัชกาล
ที่ ๓ ว่า “...ตรีภูวเนตรวรนารถนายก ดิลกภพนพรัตนราชชาติ
อาชาวศรัย...” หรือรัชกาลที่ ๑ ว่า “...ฤทธิราเมศวรมหันต์
บรมธรรมิกราชาธิราชเดโชชัย...” รัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓
ว่า “...ฤทธิราเมศวรธรรมิกราชาธิราชเดโชชัย...” กับรัชกาล
ที่ ๑ ว่า “...โลกเชษฐวิสุทธิ รัตนมงกุฎประเทศ...” แต่รัชกาล
ที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ ว่า “...โลกเชษฐวิสุทธิมงกุฎประเทศ...”
เรื่องพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ จึง
กล่ า วโดยสรุ ป ว่ า เป็ น พระปรมาภิ ไ ธยที่ มี ข ้ อ ความส่ ว นใหญ่
เหมอื นกันดังพระอธิบายของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ส่วนทมี่ บี างค�ำต่างออกไปเป็นเรอื่ งความคลาดเคลื่อนทเี่ กิดจาก
การคั ดล อกและการตรวจช�ำระเมื่ อ มี ก ารพิ ม พ์ ใ นสมั ย หลั ง
นอกจากนี้อักขรวิธีของแต่ละยุคสมัยก็เป็นสิ่งที่ท�ำให้การเขียน
พระปรมาภิไธยต่างกัน
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างบรม
กษัตริย์ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๒
องค์ องค์หนึ่งถวายพระนามว่า “พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก”
ทรงพระราชอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑ อีกองค์หนึ่งถวายพระนาม
ว่า “พระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย”๑ ทรงพระราชอุทิศถวายรัชกาล
ที่ ๒ และโปรดให้เรียกนามอดีตรัชกาลตามนามพระพุทธรูปซึ่ง
ทรงพระราชอุุทิิศ คืือ รััชกาลที่่� ๑ ให้้เรีียกว่่า “แผ่่นดิินพระพุุทธ
ยอดฟ้้าจุุฬาโลก” รััชกาลที่่� ๒ ให้้เรีียกว่่า “แผ่่นดิินพระพุุทธเลิิศหล้้า
สุุลาลััย ดัังพระราชพงศาวดารกรุุงรััตนโกสิินทร์์ รััชกาลที่่� ๓
พรรณนาว่่า
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“...ครั้น ณ วันเดือน ๔ ขึ้น ๑๐ ค�่ำ๒ ให้เชิญพระบรมสารีริกธาตุออกไป เวลาบ่าย ๓ โมงเสด็จทรงฟัง
สวดพระพุทธมนต์ รุ่งขึ้น ณ วันเดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค�่ำ ๓ เวลาเช้าเสด็จพระราชด�ำเนินทรงประเคน พระสงฆ์
ฉันเสร็จแล้วได้อดุ มฤกษ์กบ็ รรจุพระบรมธาตุ จารึกพระนามองค์ขา้ งเหนอื ว่า พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระราช
อุทศิ ถวายสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชจักรพรรดินารถบพิตร องค์ขา้ งใต้จารกึ พระนามว่า พระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย
ทรงพระราชอุุทิิศถวายสมเด็็จพระบรมชนกนารถธรรมิิกราชบพิิตร เมื่่�อเดิิมเรีียกว่่าแผ่่นดิินต้้น แผ่่นดิินกลาง
แล้้วมีีพระราชโองการดำำ�รััสสั่่�งให้้ ใช้้บััตรหมายในราชการทั้้�งปวง อ้้างนามแผ่่นดิินตามนามพระพุุทธปฏิิมากร
ทั้้�ง ๒ พระองค์์ อย่่าให้้ ใช้้อ้้างว่่าแผ่่นดิินต้้น แผ่่นดิินกลาง จึ่่�งได้้ ใช้้นามแผ่่นดิินพระบาทสมเด็็จพระพุุทธยอดฟ้้า
จุุฬาโลก และแผ่่นดิินสมเด็็จพระพุุทธเลิิศหล้้าสุุลาลััยตั้้�งแต่่นั้้�นมา...”
(พระราชพงศาวดารกรุุงรััตนโกสิินทร์์ รััชกาลที่่� ๓, ๒๕๓๘: ๓๐๙)

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔ มีพระราชด�ำริว่าควรจะมีพระนามพระเจ้าแผ่นดิน
ไว้ส�ำหรับเรียกกันเป็นสามัญ จึงโปรดให้แก้ไขพระปรมาภิไธยที่
จารกึ ในพระสุพรรณบัฏเสยี ใหม่ คอื ขนึ้ ต้นด้วย “พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหามงกุฎ” และลงท้ายด้วย “พระจอมเกล้าเจ้าอยหู่ วั ”
ดังปรากฏพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า
“...พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรมหามงกุุฎ สุุทธิิสมมุุติิ
เทพยพงศ วงศาดิิศรกษััตริิย์์ วรขััติิยราชนิิกโรดม จาตุุรัันตบรม
มหาจัักรพรรดิิราชสัังกาศ อุุภโตสุุชาติิสัังสุุทธเคราะหณีี จัักรกรีี
บรมนารถ อดิิศรราชรามวรัังกููร สุุจริิตมููลสุุสาธิิตอุุกฤษฐวิิบููลย
บุุรพาดููลยกฤษฎาภิินิหิ าร สุุภาธิิการรัังสฤษดิิ ธััญญลัักษณวิิจิติ ร
โสภาคสรรพางค์์ มหาชโนตมางคประนต บาทบงกชยุุคล ประสิิทธิิ
สรรพสุุภผลอุุดม บรมสุุขุุมาลยมหาบุุรุุษยรััตน ศึึกษาพิิพััฒน
สรรพโกศล สุุวิิสุุทธิิวิิมลศุุภศีีลสมาจารย์์ เพ็็ชรญาณประภา
ไพโรจน์์ อเนกโกฏิิสาธุุคุณ
ุ วิิบุลุ ยสัันดาน ทิิพยเทพาวตาร ไพศาล
เกีียรติิคุุณอดุุลยพิิเศษ สรรพเทเวศรานุุรัักษ์์ เอกอััครมหาบุุรุุษ
สุุตพุุทธมหากระวีี ตรีีปิิฏกาทิิโกศลวิิมลปรีีชา มหาอุุดมบััณฑิิต
สุุนทรวิิจิิตรปฏิิภาณ บริิบููรณ์์คุุณสารสยามาทิิโลกยดิิลก มหา
ปริิวารนายกอนัันต์์ มหัันตวรฤทธิิเดช สรรพวิิเศษสิิริินธร มหาชนนิิกรสโมสรสมมติิ ประสิิทธิิวรยศมโหดมบรม
ราชสมบััติิ นพปดลเศวตฉััตราดิิฉััตร ศิิริิรััตโนปลัักษณมหาบรมราชาภิิเศกาภิิษิิต สรรพทศทิิศวิิชิิตไชย สกล
มไหสวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหาราชาธิราชวโรดม บรมนารถชาติอาชาวศรัย พุทธาทิไตรรัตนสรณา
รักษ์ อุกฤษฐศักดิอัคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฎาธิเบนทร
ปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบรมบพิตร พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...”
(พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๔, ๒๔๗๗: ๑๘-๑๙)
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จากนั้นทรงบัญญัติให้เรียกพระนามรัชกาลที่ ๓ ว่า “แผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”
โดยทรงอนุโลมตามพระนามเดิมว่า “ทับ” แล้วทรงบัญญัติให้เรียกพระนามพระเจ้าแผ่นดินในกรุงรัตนโกสินทร์
ตามนามแผ่นดินว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงอนุโลมตามพระนามเดิมว่า
“มงกุฎ” และต่อมา “ทรงถวายเพิม่ พระนาม” สมเด็จพระบรมอัยกาธิราช สมเด็จพระบรมชนกนารถ และสมเด็จ
พระบรมเชษฐาธิราช ด้วยพระราชหฤทัยกตัญญูกตเวทีคิดฉลองพระเดชพระคุณ ตามความที่ปรากฏในพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ดังนี้
“...จึงได้ตั้งการพระราชพิธีสงฆ์ จารึกพระนามพระบาทสมเด็จฯ พระบรมไอยกาธิราชเจ้าในแผ่น
พระสุพรรณบัฏเนื้อเก้า โดยวิเศษออกไปว่า พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ นเรศรราช
วิวัฒนวงศ์ ปฐมพงศาธิราชรามาธิบดินทร พิชิตินทรวโรดม บรมนารถบพิตร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แล้ว
ประดิษฐานไว้ในกล่องศิลาหยก
...แล้วจารึกพระนามพระบาทสมเด็จฯ พระบรมชนกนารถ ธรรมิกราชบพิตร เปนพระนามอันวิเศษเหมอื นกัน
ในแผ่นพระสุพรรณบัฏเนื้อเก้า ถวายพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระบรมราชพงศเชษฐมเหศวรสุนทร
ไตรเศวตคชาดิศรมหาสวามินทร์ สยามรัษฎินทรวโรดม บรมจักรพรรดิราช พิลาศธาดาราชาธิราช บรมนารถบพิตร
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย แล้วประดิษฐานไว้ในกล่องศิลาหยก
...แล้วทรงตั้งพระนามพระบาทสมเด็จฯ พระบรมเชษฐาธิราชเจ้าว่า พระบาทสมเด็จพระปรมาทิวรเสฏฐ
มหาเจษฎาบดินทร สยามินทรวโรดม บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...”
(พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๔, ๒๔๗๗: ๒๖-๒๗)

การที่ทรงถวายพระนามรัชกาลที่ ๓ ว่า “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยให้มีค�ำว่า “เกล้า”
และตามด้วย “เจ้าอยู่หัว” มิได้ใช้ค�ำว่า “พุทธ” ในพระนามเหมือนดังรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ก็ด้วยทรงมี
พระราชดำำ�ริิว่่ารััชกาลที่่� ๓ มิิได้้มีีพระพุุทธปฏิิมาเหมืือนทั้้�ง ๒ พระองค์์ และมิิได้้เป็็นปฐมในพระบรมราชวงศ์์
ดัังปรากฏในประกาศรััชกาลที่่� ๔ เรื่่�องประกาศขนานนามพระพุุทธปฏิิมากรประจำำ�รััชกาล (ณ วัันพุุธ เดืือน ๖
แรม ๙ ค่ำำ�� ปีีชวด จุุลศัักราช ๑๒๑๔ พ.ศ. ๒๓๙๕) ว่่า
“...ซึ่่�งจะออกพระนามพระเจ้้าแผ่่นดิินอื่่�นๆ นอกจากพระบาทสมเด็็จพระบรมอััยกาธิิราช แลพระบาท
สมเด็็จพระบรมชนกนารถทั้้�ง ๒ พระองค์์นั้้�น ด้้วยใช้้อัักษรพุุทธนำำ�หน้้านั้้�นไม่่สู้้�สมควร เพราะมิิได้้มีีพระปฏิิมา
วิิเศษเหมืือนพระเจ้้าอยู่่�หััวทั้้�ง ๒ พระองค์์ แลมิิได้้เป็็นปฐมในพระบรมราชวงศ์์อัันนี้้� เพราะฉะนั้้�นตั้้�งแต่่แผ่่นดิิน
พระบาทสมเด็็จพระบรมเชษฐาธิิราช ซึ่่ง� เสด็็จสวรรคตได้้ถวายพระเพลิิงใหม่่ล่ว่ งแล้้วไปนั้้�น ถ้้าจะออกชื่่อ� แผ่่นดิิน
ก็็ให้้บััตรหมายใช้้อัักษรอื่่�นๆ นำำ�หน้้าอัักษรเกล้้าต่่อเข้้าว่่าเจ้้าอยู่่�หััว เหมืือนอย่่างพระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้า
เจ้้าอยู่่�หััว พระบาทสมเด็็จพระปิ่่�นเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวแลยัักย้้ายใช้้อัักษรอื่่�นๆ นำำ�หน้้าอัักษรเกล้้าต่่อไป บััดนี้้�มีี
พระบรมราชโองการมานพระบััณฑููรสุุรสิิงหนาทดำำ�รัสั สั่่ง� ให้้สถาปนาพระนามพระบรมอััฐิิ ในพระบรมเชษฐาธิิราชเจ้้า
ซึ่่�งเสด็็จสวรรคต ซึ่่�งได้้ถวายพระเพลิิงใหม่่นั้้�นว่่า พระบาทสมเด็็จพระนั่่�งเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว...”
(พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว, ๒๕๐๓: ๑๓ - ๑๔)
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อนึ่ ง ค�ำว่ า “พระบาท” ที่ น�ำหน้ า พระปรมาภิ ไ ธย
พระมหากษัตริย์นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีีพระบรมราชวิินิจิ ฉััยไว้้ ในเรื่่อ� ง พระบรมราชาธิิบายว่่าด้้วย
พระยศเจ้้าต่่างกรมแลยศขุุนนาง ตอนหนึ่่ง� ว่่า
“...คำำ�ที่ใ่� ช้้ว่า่ ‘พระบาท’ นำำ�หน้้าสมเด็็จพระเจ้้าแผ่่นดิินนั้้�น
น่่าจะมาจากศุุภอักั ษร ซึ่่ง� มีีข้้อความว่่า ‘ท่่านเสนาธิิบดิินทรามาตย์์
ผู้้�ภักั ดีีบำำ�เรอพระบาทสมเด็็จพระเอกาทศรถ’ เปนต้้น ถ้้าจะชัักเอา
พระบาทให้้ขาดวรรค ‘ผู้้�ภักั ดีีบำำ�เรอ พระบาทสมเด็็จพระเอกาทศ’
ก็็เปนอัันเข้้าใจใช้้ได้้ว่า่ สมเด็็จในพระนามของพระเจ้้าแผ่่นดิิน ควร
จะมีีพระบาทนำำ�แต่่ก็็เปนบััญญััติิใหม่่ เพื่่�อจะให้้ผิิดจากสมเด็็จ
พระราชาคณะนั้้น� เอง ของเก่่าๆ หาได้้ ใช้้เปนหลัักฐานมั่่น� คงไม่่...”
(พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว, ๒๔๖๕: ๗-๘)

ถึึงรััชกาลที่่� ๕ เมื่่�อจะทำำ�พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก
พระบรมวงศานุุวงศ์์และเสนาบดีี๔ปรึึกษากัันคิิดพระปรมาภิิไธย
ที่่� จ ะจารึึกในพระสุุ พ รรณบัั ฏ ทููลเกล้้ า ฯ ถวายให้้ ส มเด็็ จ
พระเจ้้าอยู่่�หััวทรงเลืือก ๔ พระนาม (สมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ
กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ, ๒๕๕๕: ๑๑๐-๑๑๒) ดัังนี้้�

พระนามที่ ๑

สมเด็จพระปรมินทรมหาบุรุษย์ สุทธสมมติเทพยพงศ์ วงศาดิศรกษัตริย์วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันต
บรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาติสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุจริตมูล
สุสาธิต อัครอุกฤษฏ์ไพบูลย์ บุรพาดูลย์กฤษฎาภินหิ าร สุภาธิการรังสฤษฏ์ ธัญญลักษณวิจติ รโสภาคยสรรพางค์
มหาชโนตมางค ประณตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดมบรมสุขุมาลย์มหาบุรุษยรัตน ศึกษาพิพัฒน
ศิลปโกศล สุวิสุทธิวิมลศีลสมาจาร คัมภีรญาณประภาไพโรจน อเนกโกฏิสาธุคุณวิบูลสันดาน ทิพยเทพาวตาร
ไพศาลเกียรติคณ
ุ อดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรกั ษ วรรุตมศักดิสมญา พินติ ประชานาถ เปรมกมลขัตยิ ราชประยรู
มุลสุขมาตยาภิรมย์ ปรมกฤษฎาภินิหาร บริบูรณ์คุณสารสยามาทินครวรุตเมกราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต
มหันตวรฤทธิเดช สรรพวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิวรยศโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎล
เศวตฉัตราดิฉัตรสิริรัตโนปลักษณ มหาบรมราชาภิเษกาภิลิต สรรพทศทิศวิชิตชัย สกลมไหสวริยมหา
สวามินทร์ มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวศัย พุทธทิไตรรัตนสรณารักษ์ อุกฤษฏ์ศกั ดิอคั ร
นเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญยการ สกลไพศาลมหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิก
มหาราชาธิราชบพิตรอดิศร มหาจุฬาลงกรณ์เกศเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

พระนามที่ ๒

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลักษณ์ อลังกรณศักดิสุทธิ สมมติเทพยพงศ์ ฯลฯ (เหมือนสร้อย
พระนามที่ ๑)

พระนามย่อที่ ๓

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลักษณ์ อังกรณศักดิสทุ ธิสมมติเทพยพงศ์ วงศาดิศวรกษัตริย์ วรขัตยิ ราชนิก
โรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราชบพิตร พระผ่านเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
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พระนามที่ ๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ วรุตมพงศ
บริพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาติสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ
อดิศวรราชรามวรังกูรสุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญญลักษณวิจติ รโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนตบาทบงกช
ยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดมบรมสุขมุ าลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคณ
ุ อดุลยวิเศษ สรรพเทเวศรานุรกั ษ์
วิสิษฐศักดิสมญาพินิตประชานาถ เปรมกมลขัติยราชประยูรมูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันตมหันต
วรฤทธิเดช สรรพวิเศษสิรนิ ทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตรา
ดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกาภิลิต สรรพทศทิศวิชิตชัย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวร
มหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนารถชาติอาชาวศัย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิอัครนเรศราธิบดี
เมตตากรุุณาสีีตลหฤทััย อโนปมััยบุุญการ สกลไพศาล มหารััษฎาธิิบดิินทร ปรมิินทรธรรมิิกมหาราชาธิิราช
บรมนารถบพิิตร พระจุุฬาลงกรณ์์เกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
สมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ (๒๕๕๕: ๑๑๒-๑๑๓) ทรงอธิิบายว่่าพระบาท
สมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวโปรดพระนามที่่� ๔ ทรงสัันนิิษฐานว่่าเหตุุที่่�ไม่่ทรงโปรดพระนามที่่� ๑ ที่่� ๒ และ
ที่่� ๓ นั้้�น ประการที่่�หนึ่่�งเป็็นเพราะไม่่ใช้้พระนามเดิิมขึ้้�นต้้นว่่า “สมเด็็จพระปรมิินทรมหาจุุฬาลงกรณ์์” เหมืือน
อย่่างพระบาทสมเด็็จฯ พระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ซึ่่�งใช้้พระนามเดิิมขึ้้�นต้้นว่่า “สมเด็็จพระปรเมนทรมหามงกุุฎ”
อีีกประการหนึ่่�งคืือยกพระเกีียรติิคุุณของพระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวซึ่่�งผิิดจากพระเกีียรติิคุุณของ
พระองค์์มาใช้้ ในสร้้อยพระนามหลายแห่่ง
นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระนามไปถวายสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วัด
ราชประดิิษฐสถิิตมหาสีีมาราม ครั้้ง� ดำำ�รงสมณศัักดิ์์�ที่่พ� ระสาสนโสภณ ให้้ตรวจแก้้ไข ด้้วยเป็็นผู้้�มีีความรู้้�ภาษาบาลีี
อย่่างแตกฉาน และเป็็นศิิษย์์ ใกล้้ชิดิ ทราบพระราชนิิยมพระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ซึ่่ง� ทรงแก้้ถวายมา
ดัังปรากฏในพระสุุพรรณบััฏ ต่่อมาเมื่่�อทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ตั้้�งการพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกครั้้�งที่่� ๒
เมื่่�อปีีระกา พุุทธศัักราช ๒๔๑๖ โปรดให้้แก้้สร้้อยพระนามบางแห่่ง และลงท้้ายพระนามว่่า “พระจุุลจอมเกล้้า
เจ้้าอยู่่�หััว” แต่่นั้้�นมา
เมื่่อ� พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เสด็็จสวรรคต
เมื่่�อวัันอาทิิตย์์ที่่� ๒๓ ตุุลาคม พุุทธศัักราช ๒๔๕๓ พระบาท
สมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เสด็็จเถลิิงถวััลยราชสมบััติิ
สืืบแทนสมเด็็จพระบรมชนกนาถ ทรงรัับพระบรมราชาภิิเษก
เฉลิิมพระปรมาภิิไธยเมื่่อ� วัันศุุกร์์ที่่� ๑๑ พฤศจิิกายน พุุทธศัักราช
๒๔๕๓ มีีพระปรมาภิิไธยตามที่่�จารึึกในพระสุุพรรณบััฏว่่า
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“...พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานารถมหา
สมมติวงษ อติศัยพงษวิมลรัตน วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาต
สังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนารถ จุฬาลงกรณราชวรางกรู บรมมกุฎนเรนทร์สรู สันตติวงษวิสฐิ สุสาธิตบุรพาธิการ
อดุุลยกฤษฎาภิินิิหาร อติิเรกบุุญฤทธิิ ธััญลัักษณวิิจิิตรโสภาคยสรรพางค์์ มหาชโนตตะมางคประณตบาทบงกช
ยุุคล ประสิิทธิิสรรพศุุภผลอุดุ มบรมสุุขุมุ าลย ทิิพยเทพาวตารไพศาลเกีียรติิคุณ
ุ อดุุลยพิิเศษ สรรพเทเวศรานุุรักั ษ์์
บุุริิมศัักดิิสมญาเทพทวาราวดีี ศรีีมหาบุุรุุษสุุตสมบััติิ เสนางคนิิกรรััตนอััศวโกศล ประพนธปรีีชามััทวสมาจาร
บริิบููรณคุุณสารสยามาทิินคร วรุุตเมกราชดิิลก มหาปริิวารนายกอนัันต มหัันตวรฤทธิิเดช สรรพวิิเศษศิิริินธร
บรมชนกาดิิศรสมมติิ ประสิิทธิิวรยศมโหตมบรมราชสมบััติิ นพปฎลเสวตฉััตราดิิฉััตร ศิิริิรััตโนปลัักษณมหา
บรมราชาภิิเศกภิิสิิต สรรพทศทิิศวิิชิิตไชย สกลมไหศวริิยมหาสวามิินทร์์ มเหศวรมหิินทรมหารามาธิิราชวโรดม
บรมนารถชาติิอาชาวไศรย พุุทธาทิิไตรรััตนสรณารัักษ์์ อดุุลยศัักดิ์์�อรรคนเรศรารามาธิิบดีี เมตตากรุุณาสีีตล
หฤไทย อโนปไมยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฎาธิเบนทร์ ปรเมนทรธรรมิกมหาราชราชาธิราช บรมนารถบพิตร
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...”
(ราชกิจจานุเบกษา, ๒๔๕๓: ๒๐๒๓)

หลัังจากนั้้�นอีีก ๖ ปีีมีีการเฉลิิมพระปรมาภิิไธยใหม่่เป็็น “พระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีศรีีสิินทร
มหาวชิิราวุุธ พระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว” พร้้อมกัับได้้เฉลิิมพระปรมาภิิไธยพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� ๑
ถึึงรััชกาลที่่� ๕ ทรงพระนามสมเด็็จพระรามาธิิบดีีทุุกรััชกาลด้้วย ดัังความในประกาศเฉลิิมพระปรมาภิิไธย ดัังนี้้�
“...จึึงมีีพระบรมราชโองการมานพระสุุรสิิงหนาทดำำ�รััสสั่่�งให้้เฉลิิมพระปรมาภิิไธยสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
กรุุงรััตนโกสิินทร์์ ดัังนี้้�
รััชกาลที่่� ๑ พระปรมาภิิไธยอย่่างสัังเขปว่่า พระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาจัักรีีบรมนาถ
พระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลก ฤๅพระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีที่่� ๑
รััชกาลที่่� ๒ พระปรมาภิิไธยอย่่างสัังเขปว่่า พระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาอิิศรสุุนทร พระพุุทธ
เลิิศหล้้านภาไลย ฤๅพระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีที่่� ๒
รััชกาลที่่� ๓ พระปรมาภิิไธยอย่่างสัังเขปว่่า พระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาเจษฎาธิิบดิินทร์์
พระนั่่�งเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ฤๅพระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีที่่� ๓๕
รััชกาลที่่� ๔ พระปรมาภิิไธยอย่่างสัังเขปว่่า พระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหามงกุุฎ พระจอมเกล้้า
เจ้้าอยู่่�หััว ฤๅพระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีที่่� ๔๖
รััชกาลที่่� ๕ พระปรมาภิิไธยอย่่างสัังเขปว่่า พระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาจุุฬาลงกรณ์์
พระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ฤๅพระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีที่่� ๕
รััชกาลปััตยุุบััน พระปรมาภิิไธยอย่่างสัังเขปว่่า พระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราวุุธ
พระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ฤๅพระบาทสมเด็็จพระรามาธิิบดีีรััชกาลปััตยุุบััน
ส่่วนพระปรมาภิิไธยอย่่างเต็็มที่่� แลมััธยมนั้้�น ให้้ต่อ่ สร้้อยพระนามลงตามแบบที่่เ� คยใช้้มาทุุกๆ รััชกาล...”
(ราชกิิจจานุุเบกษา, ๒๔๕๙: ๒๑๒-๒๑๗)
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พระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวเสด็็จสวรรคต
ในพระบรมมหาราชวัังเมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๖ พฤศจิิกายน
พุุทธศัักราช ๒๔๖๘ สมเด็็จพระเจ้้าน้้องยาเธอ เจ้้าฟ้้าประชาธิิปก
ศัักดิิเดชน์์ กรมหลวงสุุโขทััยธรรมราชา เสด็็จผ่่านพิิภพสืืบสัันตติิวงศ์์
ตามราชประเพณีี และรัับพระบรมราชาภิิเษกเมื่่�อวัันพฤหััสบดีี
ที่่� ๒๕ กุุมภาพัันธ์์ พุุทธศัักราช ๒๔๖๘ มีีพระปรมาภิิไธยตามที่่�
จารึึกในพระสุุพรรณบััฏว่่า
“...พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก มหันต
เดชนดิลกรามาธิบดี เทพยปรยี มหาราชรวิวงศ อสัมภินพงศพีระ
กษัตร บุรุษรัตนราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราช
สังกาศ อุภโตสุชาตส�ำศุทธเคราหณีจักรีบรมนาถ จุฬาลงกรณ
ราชวรางกูร มหามกุฏวงศวีรสูรชิษฐ ราชธรรมทศพิธอุต์กฤษฏ
นิบญ
ุ อดุลยกฤษฏาภินรี ห์ าร บรู พาธิการสุสาธิตธันยลักษณวิจติ ร
เสาภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคมานท สนธิมตสมันตสมาคม
บรมราชสมภาร ทิพยเทพาวตาร ไพศาลเกยี รติคณ
ุ อดุลยศักดิเดช
สรรพเทเวศปริิยานุุรักั ษ มงคลลััคนเนมาหวััย สุุโขทััยธรรมราชา
อภิิเนาวศิิลปศึึกษาเดชนาวุุธ วิิชัยั ยุุทธศาสตรโกศล วิิมลนรรยพิินิติ
สุุจริิตสมาจาร ภััทรภิิชญานประดิิภานสุุนทร ประวรศาสโน
ปสดมภก มููลมุุขมาตยวรนายกมหาเสนานีี สราชนาวีีพยููห
โยธโพยมจร บรมเชษฐโสทรสมมต เอกราชยยศสธิคมบรมราช
สมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร ศรีรัตโนปลักษณ มหาบรม
ราชาภิเษกาภิษิกต์ สรรพทศทิควิชิตเดโชไชย สกลมไหศวรย
มหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถ
ชาติอาชันยาศรัย พุทธาทิไตรรัตนศรณารักษ วิศิษฏศักตอัคร
นเรศวราธิบดี เมตตากรุณาศีตลหฤทัย อโนปไมยบุนยการ สกล
ไพศาลมหารัษฎราธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช
บรมนาถบพิตร พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...”
(ราชกิจจานุเบกษา, ๒๔๖๘: ๑๕๔-๑๕๕)

ข้้อควรสัังเกตคืือพระปรมาภิิไธยของพระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว มิิได้้ขึ้้�นต้้นด้้วย “พระบาท
สมเด็็จพระรามาธิิบดีี” ตามประกาศพระบรมราชโองการในรััชกาลที่่� ๖ หากขึ้้�นต้้นด้้วย “พระบาทสมเด็็จ
พระปรมิินทร” ตามแบบแผนที่่�พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวทรงบััญญััติิ และเชิิญคำำ�ว่่า “รามาธิิบดีี”
ไปไว้้วรรคที่่� ๒ ให้้เป็็น “พระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาประชาธิิปก มหัันตเดชนดิิลกรามาธิิบดีี ฯลฯ” แทน
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หลัังจากที่่�พระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวทรง
ประกาศสละราชสมบััติิ เมื่่อ� วัันที่่� ๒ มีีนาคม พุุทธศัักราช ๒๔๗๗
(นัับตามแบบเก่่า) อีีกทั้้�งสละสิิทธิ์์�ในการแต่่งตั้้�งผู้้�สืืบราชสมบััติิ
ตามกฎมณเฑีียรบาล พ.ศ. ๒๔๖๗ สภาผู้้แ� ทนราษฎรในขณะนั้้�น
ได้้ลงมติิเมื่่อ� วัันที่่� ๗ มีีนาคม พุุทธศัักราช ๒๔๗๗ ให้้กราบบัังคม
ทููลอััญเชิิญพระวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอานัันทมหิิดล ขึ้้�นครอง
ราชสมบััติิ และคณะรััฐมนตรีีมีีโทรเลขไปอััญเชิิญเสด็็จให้้ขึ้้น� ทรง
ราชย์์ตั้้�งแต่่วัันและเวลาที่่�พระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
ทรงสละราชสมบััติิ พร้้อมกัันนั้้�นนายกรััฐมนตรีีก็็ออกประกาศให้้
ทราบทั่่�วกัันว่่า “...สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว พระวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้า
อานั น ทมหิ ดล ได้ ขึ้ น ทรงราชย์ สื บ สั น ตติ ว งศ์ ตั้ งแต่ วั น เวลา
ที่่�ว่่านี้้�เป็็นต้้นไป...” (ราชกิิจจานุุเบกษา, ๒๔๗๗: ๑๓๓๑)
ต่่อมาปรากฏพระปรมาภิิไธยในทางราชการตลอดรััชกาลว่่า
“สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวอานัันทมหิิดล”
เนื่่�องจากพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๘ เสด็็จ
สวรรคตก่่อนการพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกเป็็นพระมหากษััตริย์ิ ์
โดยสมบููรณ์์ตามขััตติิยราชประเพณีี ภายหลัังเสด็็จสวรรคต
แล้้ ว ๒ เดืือนรัั ฐ บาลจึึงได้้ มีี ประกาศพระบรมราชโองการ
เฉลิิมพระปรมาภิิไธยสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวอานัันทมหิิดลว่่า “...
พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล อดุุลยเดชวิิมล
รามาธิิบดีี จัักรีีนฤบดิินทร สยามมิินทราธิิราช พระมหากษััตริิย์์
แห่่งประเทศไทย...” (ราชกิิจจานุุเบกษา, ๒๔๘๙: ๔๔๒) ต่่อมา
ในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี วันที่ ๘
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ เ ฉลิ ม พระปรมาภิ ไ ธยพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล เป็นพระปรมาภิไธยอันวิเศษตามแบบแผนโบราณ
ราชประเพณีว่า
“...พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล อดุุลยเดชวิิมลรามาธิิบดีี จุุฬาลงกรณราชปรีียวรนััดดา
มหิิตลานเรศวรางกููร ไอศููรยสัันตติิวงศวิิสุุทธ์์ วรุุตมขััตติิยศัักตอรรคอุุดม จัักรีีบรมราชวงศนิิวิิฐ ทศพิิธราชธรรม
อุุกฤษฎนิิบุุณ อดุุลยกฤษฎาภิินิิหารรัังสฤษฎ์์ สุุสาธิิตบููรพาธิิการ ไพศาลเกีียรติิคุุณอดุุลยพิิเศษ สรรพเทเวศรา
นุุรัักษ์์ ธััญอรรคลัักษณวิิจิิตรโสภาคยสรรพางค์์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุุคล อเนกนิิกรชนสโมสร
สมมต ประสิิทธิิวรยศมโหดมบรมราชสมบััติิ นพปฎลเศวตฉััตราดิิฉััตร สรรพรััฐทศทิิศวิิชิิตไชย สกลมไหศวริิย
มหาสวามิินทร มเหศวรมหิินทรมหารามาธิิราชวโรดม บรมนาถชาติิอาชาวไศรย พุุทธาทิิไตรรััตนสรณารัักษ์์
วิิศิิษฏศัักตอััครนเรศรามาธิิบดีี เมตตากรุุณาสีีตลหฤทััย อโนปมััยบุุญการ สกลไพศาลมหารััษฎาธิิบดีี พระอััฐม
รามาธิิบดิินทร สยามิินทราธิิราช บรมนาถบพิิตร...”๗
(ราชกิิจจานุุเบกษา, ๒๕๓๙: ๒)
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วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตอย่าง
กะทันหัน ณ พระที่น่ังบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกัน รัฐบาลโดยความเห็นชอบของรัฐสภาลงมติเป็น
เอกฉันท์ให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพล
อดุลยเดช ขึ้นครองราชสมบัตติ อ่ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๔๘๙: ๔-๕)
ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตาม
แบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
เฉลิมพระปรมาภิไธยตามทจี่ ารกึ ในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ตล าธิ เ บศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”๘
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับจดหมายเหตุฯ, ๒๔๙๓: ๒๘)
เมื่่�อพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร เสด็็จสวรรคตในวัันพฤหััสบดีี
ที่่� ๑๓ ตุุลาคม พุุทธศัักราช ๒๕๕๙ สมเด็็จพระบรมโอรสาธิิราช
เจ้้าฟ้้ามหาวชิิราลงกรณ สยามมกุุฎราชกุุมาร เสด็็จขึ้้น� ทรงราชย์์
สืืบราชสัันตติิวงศ์์เป็็นพระมหากษััตริิย์์ ตามกฎมณเฑีียรบาล
ว่่าด้้วยการสืืบราชสัันตติิวงศ์์ พระพุุทธศัักราช ๒๔๖๗ ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เฉลิิมพระปรมาภิิไธยว่่า “สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
มหาวชิิราลงกรณ บดิินทรเทพยวรางกููร” (ราชกิิจจานุุเบกษา,
๒๕๕๙: ๒) ต่่อมาทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมให้้
ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกใน
พระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรสี นิ ทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตสิ ริ สิ มบูรณ
อดุ ล ยเดช สยามิ น ทราธิ เ บศรราชวโรดม บรมนาถบพิ ต ร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๖๒ ข: ๓)
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พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ
และแกะพระราชลัญจกรประจำ�รัชกาล
พระสุพรรณบัฏ คือ แผ่นทองค�ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่จารึกพระนามพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ตั้งแต่
ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป เจ้าประเทศราช และสมเด็จพระสังฆราช
ดวงพระบรมราชสมภพ คืือดวงพระชะตาพระบรมราชสมภพของพระมหากษััตริิย์์
พระราชลััญจกรประจำำ�รััชกาล คืือตราประจำำ�พระองค์์ที่่�พระมหากษััตริิย์์ ใช้้ประทัับกำำ�กัับพระปรมาภิิไธย
ในเอกสารสำำ�คััญต่่างๆ ของชาติิที่่�เกี่่�ยวกัับราชการแผ่่นดิิน เช่่น รััฐธรรมนููญ พระราชบััญญััติิ พระราชกำำ�หนด
พระราชกฤษฎีีกา หากเป็็นเอกสารสำำ�คัญ
ั ส่่วนพระองค์์ที่ไ่� ม่่เกี่่ย� วกัับราชการแผ่่นดิิน ประทัับพระราชลััญจกรประจำำ�
พระองค์์ ซึ่่ง� ตามโบราณราชประเพณีีถืือว่่าพระราชลััญจกรเป็็นเครื่่อ� งมงคลอย่่างหนึ่่ง� ในหมวดพระราชสิิริิ และเป็็น
เครื่่�องหมายแสดงถึึงพระบรมราชอิิสริิยยศ พระเกีียรติิยศ และพระบรมเดชานุุภาพของพระมหากษััตริิย์์ และยััง
เป็็นสััญลัักษณ์์แห่่งเกีียรติิภููมิิของชาติิด้้วย
พระราชพิธจี ารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล เป็นพิธที ี่
กระท�ำก่อนการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เพราะจะต้องถวายพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธยก่อนการถวาย
เครอื่ งสิรริ าชกกุธภัณฑ์ และจะต้องเชิญดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาลขนึ้ ประดิษฐาน
บนพระแท่นมณฑลในการพระราชพิธีด้วย
หลั กฐานที่ให้รายละเอียดพระราชพิธีจารึ กพระสุพ รรณบั ฏที่ เก่าแก่ที่สุด ในสมัย รัต นโกสิ น ทร์ คื อ
หมายรับสั่งเรื่องพระราชพิธีมหาอุปราชาภิเษกฯ รัชกาลที่ ๒ จ.ศ. ๑๑๗๑ (ประชุมหมายรับสั่ง ภาคที่ ๓ สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ฯ, ๒๕๒๘) ซึ่งเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช๙ แต่งไว้ก่อนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลักฐาน
อีกฉบับหนึ่งคือวรรณคดีเรอื่ งโคลงแลร่ายยอพระเกียรติห์ รือโคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งด�ำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ในรัชกาลที่ ๒ ภายหลังงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื้อหาพรรณนารายละเอียด
การพระราชพิธบี รมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอย่างถถี่ ว้ น โดยได้ระบุขน้ั ตอนการจารกึ
พระนามลงในพระสุุพรรณบััฏพระบาทสมเด็็จพระพุุทธเลิิศหล้้านภาลััย ดัังโคลงพรรณนาว่่า

หายามไชยโชคได้	ดิถี
ชุมหมู่มุขมนตรี	
ทั่วหน้า
ยังพระอุโบสถศรี	
สรรเพ็ชร๑๐ แลแฮ
อาลักษณ์นุ่งห่มผ้า
เสวตรไหว้พุทธคุณฯ
พระโหรลั่นฆ้องฤกษ์	ศรีสวัสดิ์
จาฤกพระนามขัต	ติยเชื้อ
ในแผ่นสุพรรณบัตร
สิ้นเสร็จ แล้วแฮ
ใส่หีบค�ำเก้าเนื้อ
แห่เข้าวังสถาน
(พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๕๘: ๑๑-๑๒)
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ดวงพระบรมราชสมภพ

พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

พระราชลัญจกร

โคลงพระราชนิิพนธ์์ ให้้รายละเอีียดว่่าสถานที่่ป� ระกอบพระราชพิิธีีจารึึกพระสุุพรรณบััฏ
พระบาทสมเด็็จพระพุุทธเลิิศหล้้านภาลััย คืือพระอุุโบสถวััดพระศรีีรััตนศาสดาราม มีีโหรหลวง
เป็็นผู้้�กำ�ำ หนดพระฤกษ์์พิิธีี อาลัักษณ์์ผู้�จ้ ารึึกพระสุุพรรณบััฏพระปรมาภิิไธยแต่่งกายนุ่่�งขาว
ห่่มขาว เมื่่อ� เสร็็จการจารึึก เจ้้าพนัักงานจะเชิิญพระสุุพรรณบััฏใส่่หีีบทองคำำ�เนื้้�อเก้้าแห่่เชิิญ
เข้้าไปในพระบรมมหาราชวััง
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ปรากฏนามผู้จารึกพระสุพรรณบัฏ
เป็นครัง้ แรก คือ “ขุนสารประเสริฐ” เป็นผู้จารกึ พระนามลงในพระสุพรรณบัฏทองเก้าน�้ำ๑๑
กว้าง ๗ นิ้ว ยาว ๔ นิ้ว ซึ่งเมื่อพระมหาราชครูจุณเจิมแล้วจะพันด้วยไหมเบญจพรรณ
ใส่ในพระกล่องทองค�ำจ�ำหลักลายกุดนั่ แล้วประดิษฐานไว้ในหบี ถมทองค�ำ สวมถุงเข้มขาบ
ประทับตราประจ�ำครั่ง เชิญขึ้นประดิษฐานไว้ในพานทองค�ำสองชั้นส�ำรับใหญ่ ปิดคลุม
หักทองขวาง ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อย พร้อมกันสมโภชเวียนเทียน พราหมณ์
เป่่าสัังข์์ทัักขิิณาวััฏ สัังข์์อุตุ ราวััฏ ประโคมดุุริิยางคดนตรีี แตร สัังข์์ พิิณพาทย์์ ฆ้้องกลอง
เป็็นเสร็็จพิิธีี
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ขั้้�นตอนการจารึึกพระสุุพรรณบััฏและดวงพระบรมราชสมภพในสมััยรััชกาลที่่� ๕ พบว่่ามีีระเบีียบขั้้�นตอน
คล้้ายกัับสมััยรััชกาลที่่� ๔ กล่่าวคืือเมื่่�อโหรคำำ�นวณพระฤกษ์์ทููลเกล้้าฯ ถวายแล้้วจึึงเริ่่�มพระราชพิิธีีจารึึกพระนาม
และดวงพระชะตาหรืือดวงพระบรมราชสมภพลงในพระสุุพรรณบััฏ เสร็็จแล้้ว เจ้้าพนัักงานจะเชิิญแผ่่น
พระสุุพรรณบััฏลงกล่่องทองคำำ� ซึ่่ง� บรรจุุในถุุงผ้้าอีีกชั้้น� หนึ่่ง� พร้้อมทั้้�งตีีตราผนึึก ประดิิษฐานไว้้ ในพานทองสองชั้้น�
แล้้วเวีียนเทีียนสมโภช มีีการตั้้ง� บายศรีีและเครื่่อ� งพลีีกรรม ระหว่่างประกอบพิิธีีเวีียนเทีียนมีีการประโคมแตร สัังข์์
และเครื่่�องดุุริิยางค์์ พราหมณ์์เป่่าพระมหาสัังข์์ เสร็็จพิิธีีแล้้ว เชิิญพระสุุพรรณบััฏไปประดิิษฐาน ณ พระอุุโบสถ
วััดพระศรีีรััตนศาสดาราม ดัังหมายรัับสั่่�งพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกรััชกาลที่่� ๕ เมื่่�อปีีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑
(สมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ, ๒๕๕๕: ๘๓-๘๔) ความว่่า
“พระยาบำำ�เรอภัักดิ์์� รัับสั่่�งสมเด็็จพระเจ้้าลููกยาเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาลงกรณ์์กรมขุุนพิินิิตประชานาถ (ซึ่่�งทรง
สำำ�เร็็จราชการแผ่่นดิิน) โปรดเกล้้าฯ สั่่�งว่่า พระโหราธิิบดีี๑๒ หลวงโลกทีีป๑๓ ขุุนโชติิพรหมมา ขุุนเทพพยากรณ์์
โหรคำำ�นวณพระฤกษ์์พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกทููลเกล้้าฯ ถวาย”
“ข้าพระพุทธเจ้า พระโหราธิบดี เจ้ากรม ๑ ขุนโชติพรหมมา ปลัดกรม ๑ โหรหน้า หลวงโลกทีป
เจ้ากรม ๑ ขุนเทพพยากรณ์ ปลัดกรม ๑ โหรหลัง โหรมชี อื่ ค�ำนวณพระฤกษ์มงคลมหาราชาภิเษกทูลเกล้าฯ ถวาย”
“ศิริศยุภามัศดุ พระพุทธศักราชอดีตกาล ชมัยสหัสสสังวัจฉร จตุสตาธฤก เอกาทศสังวัจฉร ปัตยุปันกาล
มังกรสังวัจฉร กติกมาส ศุกรปักษเตรัศมยี ดิถพี ทุ ธวาร บริเฉทกาลอุกฤษฏ์ เวลาบ่ายแล้ว ๓๐ นาฑี พระลักขณา
สถิตยราศีมังกร เสวยพระฤกษ์บุรพสาฬห ๒๐ เกาะนะวาง ๕ เกาะตรียางค์ ๗ พระจันทรสถิตยราศีมิน เสวย
พระฤกษ์์บุพุ พภััทร ๒๕ พระอาทิิตยสถิิตราศีีดุุลย พระอัังคารสถิิตยราศีีกรกฎ พระพุุทธสถิิตยราศีีดุุลย พระพฤหััสบดีี
สถิิตยราศีีมิิน พระศุุกรสถิิตยราศีีสิิงห์์ พระเสาร์์สถิิตยราศีีพิิจิิก พระราหููสถิิตยราศีีกรกฎ เป็็นพระมหาพิิชััย
มงคลอุุดมฤกษ์์ ขุุนโชติิพรหมมาได้้จารึึกดวงพระชัันษา นายราชสารได้้จารึึกพระนามลงในแผ่่นพระสุุพรรณบััฏ
ทองคำำ�เนื้้�อแปดเศษสอง ดวงพระชัันษากว้้าง ๑๐ นิ้้�ว ยาว ๑๐ นิ้้�ว หนััก ๒ ตำำ�ลึึง ดวงพระนามกว้้าง ๗ นิ้้�ว ยาว
๑๔ นิ้้�ว หนััก ๒ ตำำ�ลึึง พระมหาราชครููจุุณเจิิมแล้้ว พัันด้้วยไหมเบญจพรรณบรรจุุไว้้ ในพระกล่่องทองคำำ� จำำ�หลััก
ลายกุุดั่่�น แล้้วเชิิญลงไว้้ ในหีีบถมยาดำำ�ตะทอง มีีถุุงเข้้มขาบนอกตีีตราประจำำ�เล็็บ เชิิญขึ้้�นไว้้บนพานทองสองชั้้�น
สำำ�รัับใหญ่่ ปิิดคลุุมปัักเลื่่�อม ข้้าทููลละอองธุุลีีพระบาทผู้้� ใหญ่่ผู้�น้้ ้อยพร้้อมกัันสมโภชเวีียนเทีียน มีีบายศรีีแก้้ว ๑
บายศรีทอง ๑ บายศรีเงิน ๑ บายศรีตอง ๒ ส�ำรับ ศีร์ษะสุกร ๒ ศีร์ษะ เครื่องกระยาบวชพร้อมสรรพด้วย
แตรสังข์มโหรีปี่พาทย์ กลองแขก ฆ้องชัย พระมหาราชครูเป่าพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ พระมหาสังข์อุตราวัฏ
สมโภชเสร็จแล้ว เชิญประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม”
พระราชพิธจี ารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาลในรัชกาลต่อมา
ยัังคงปฏิิบัติั ติ ามแบบอย่่างที่่เ� คยปฏิิบัติั มิ าในอดีีต แต่่อาจมีีรายละเอีียดปลีีกย่่อยต่่างออกไปบ้้างตามความเหมาะสม
แห่่งกาลสมััย เช่่น พระราชพิิธีีจารึึกพระสุุพรรณบััฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลััญจกรประจำำ�
รััชกาล ในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก เฉลิิมพระราชมณเฑีียรพระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว พุุทธศัักราช
๒๔๕๓ เป็็นครั้้�งสุุดท้้ายที่่�มีีการถวายภััตตาหารแด่่พระสงฆ์์และพระสงฆ์์รัับพระราชทานฉัันก่่อนการจารึึก และ
การพระราชทานบรมราชานุุญาตให้้ผู้�ทำ้ �ำ หน้้าที่่จ� ารึึกพระสุุพรรณบััฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลััญจกร
นั่่�งบนเก้้าอี้้แ� ทนการนั่่ง� พื้้�นแล้้วจารึึกบนตั่่ง� ขนาดเล็็ก ในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร พุุทธศัักราช ๒๔๙๓ เป็็นคราวแรก
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พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และ
แกะพระราชลัญจกรประจำ�รัชกาล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก�ำหนดการ
พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังรายการต่อไปนี้
วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
เจ้าพนักงานเตรียมการไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรอื เอก
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้แทนพระองค์ทรงเป็นประธานในการพระราชพิธีนี้
เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรอื เอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวตั น์ เสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้ว พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
จบแล้ว ทรงประเคนผ้าไตร พระสงฆ์ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ ผู้แทนพระองค์เสด็จกลับ
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วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เวลาพระฤกษ์ ๐๘.๑๙-๑๑.๓๕ น.)
เวลา ๐๙.๓๙ น. พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปยังพระอุโบสถวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระราชาคณะถวาย
ศีลแล้ว ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงินที่โต๊ะทองส�ำหรับเจ้าหน้าที่ท�ำการจารึก โหรหลวงลั่นฆ้องชัย อาลักษณ์
โหรหลวง ช่างศิลป์ประจ�ำพระองค์ ผู้จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจ�ำ
รัชกาล น�ำสายสิญจน์คล้องคอแล้วเริ่มจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร
ประจ�ำรัชกาล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมสังข์ บัณเฑาะว์ แตร และดุริยางค์ เสร็จแล้ว
เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาลขึ้นประดิษฐานเหนือพานทอง
สองชัน้ เชิญไปตัง้ บนธรรมาสน์ศลิ าหน้าพระพุทธมหามณรี ตั นปฏิมากร พระสงฆ์ถวายพรพระ พลเรอื เอก หม่อมเจ้า
ปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉัน เสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกแล้วกลับ เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์เบิกแว่น
เวียนเทียน ข้าราชการรับแว่นเวียนเทียนสมโภชพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร
ประจ�ำรัชกาล ครบ ๓ รอบแล้ว พระมหาราชครพู ธิ ีศรวี สิ ทุ ธิคณ
ุ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) ประธานพระครพู ราหมณ์
เจิมพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล แล้วประดิษฐานพักในพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผู้แทนพระองค์เสด็จกลับ

อาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ และช่างศิลป์ประจำ�พระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำ�รัชกาล
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พระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิิสุุทธิิคุุณ (ชวิิน รัังสิิพราหมณกุุล) ประธานพระครููพราหมณ์์ หลั่่�งน้ำำ�� เทพมนตร์์ที่่�แผ่่นทองจารึึกดวงพระบรมราชสมภพด้้วยสัังข์์พิิธีีพราหมณ์์

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวตั น์ ทรงประเคนสำ�รับภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในพระราชพิธจี ารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร
ประจำ�รัชกาล
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ข้าราชการเวียนเทียนสมโภชพระสุพรรณบัฏและพระราชลัญจกร โดยมีพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวตั น์ ทรงเป็นประธานในพระราชพิธจี ารึกพระสุพรรณบัฏ
ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำ�รัชกาล

โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ บัณเฑาะว์ แตร และดุริยางค์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน
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หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏแล้ว เจ้าพนักงานเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำ�รัชกาล
จากธรรมาสน์ศิลา ออกจากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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๓
บทที่

จอมบดินทร์
บรมราชภูษิตาภรณ์
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เครื่องต้นในวรรณคดี
เครอื่ งต้น คอื เครอื่ งทรงส�ำหรับพระมหากษัตริยใ์ นพระราชพิธี เช่น พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระราชพิธี
ลงสรง พระราชพิธบี �ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เสด็จออกศึกตามต�ำราพิชยั สงคราม หรือเสด็จประพาส
ในโอกาสส�ำคัญๆ เรียกเต็มว่า ฉลองพระองค์เครื่องต้น ทั้งนี้ ค�ำว่า “เครื่องต้น” อาจปรากฏร่วมกับค�ำว่า
“เครื่องทรง” เป็น “เครื่องต้นเครื่องทรง” ดังตัวอย่างจากวรรณคดีไทยทัง้ สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์หลายเรื่อง
ที่มีการกล่าวถึงการทรงเครื่องต้นของกษัตริย์
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนสมเด็จพระพันวษาเสด็จจากกรุงศรีอยุธยา
ครานั้นพระองค์ผู้ทรงเดช
ทุกประเทศลือลบสยบสยอน
ครั้นจวนแจ้งแสงศรีรวีวร
พระภูธรเสด็จสู่ที่สรงชล
๑
ไขสุหร่าย หยัดย้อยเป็นฝอยฟอง
อาบละอองต้องพระองค์ดังสายฝน
น�้ำกุหลาบหอมฟุ้งจรุงปน
ทรงสุคนธาประทิ่นกลิ่นโอฬาร
สาวสนมกรมในเป็นขนัด	
ร�ำเพยพัดเสด็จทรงสรงสนาน
จับพระแสงข้างที่มิทันนาน
พระภูบาลออกท้องพระโรงชัย
ชาวภูษามาลาก็เชิญเครื่อง
คลานเนื่องกันเข้ามาหาช้าไม่
ทรงเครื่องต้นส�ำหรับประพาสไพร	ตามพิชัยฤกษ์ก�ำลังวัน
สนับเพลาเชิงงอน๒ซ้อนกาบ
พระภูษาเข้มขาบ๓ริ้วทองคั่น
ฉลององค์ทรงประพาสในวันนั้น
ก�ำมะหยี่สีอัญชันพรรณราย
สายรัดพระองค์ทรงข้างนอก
ริ้วทองกรองดอกเฉิดฉาย
พระแสงน้อยเหน็บพระองค์ตรงข้างซ้าย
พระธ�ำมรงค์เพชรรายอร่ามเรือง
ทรงพระมาลาพื้นด�ำ	
ประดับบุษราคัมน�้ำเหลือง
พระแสงดาบคาบค่ายท�ำลายเมือง
ย่างเยื้องเสด็จขึ้นเกยพลัน
กลองชนะตีจ้าท้าเชิญเสด็จ
กระบวนหน้าเตรียมเสร็จเป็นเหล่าหลั่น
ต่างถวายบังคมลงพร้อมกัน
เสด็จจากเกยสุวรรณทันที
ทรงช้างพระที่นั่งพุดตานทอง
กระทั่งแตรแซ่ฆ้องซ้องเสียงปี่
กึกก้องทั่วท้องธรณี	
ให้เคลื่อนโยธีเป็นทิวไป ฯ
(เสภาเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, ๒๕๑๓: ๒๑-๒๒)
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บทละครเรื่องสังข์ทอง ตอนพระสังข์ตีคลี
มาถึง
ทับน้อยลูกยาอาศัย
หยุดช้างพลางเรียกเข้าไป
ช่างนิ่งเสียได้เจ้ารจนา
ทีนี้บิดาออกมาด้วย
จงช่วยอ้อนวอนเจ้าเงาะป่า
เครื่องต้นเครื่องทรงอลงการ์
พ่อเอามาแล้วอย่าปรารมภ์
เร่งเอาไปให้เจ้าเงาะดู	
เครื่องพระเจ้าปู่ท่านสร้างสม
รจนาลูกรักทรามชม
เมืองพ่อล่มแล้วช่วยกู้ไว้ ฯ
เมื่อนั้น
นางรจนาทรามวัย
ได้ฟังถ้อยค�ำของท้าวไท
เอาเครื่องทรงใหม่ประทานมา
ยอกรบังคมพระบิตุราช
แล้วจึงกราบบาทเจ้าเงาะป่า
พ่อเจ้าประคุณของเมียอา
พระบิดาออกมาถึงบ้านเรา
เครื่องต้นเครื่องทรงอลงการ์
สารพัดจัดมาให้แก่เจ้า
ถอดเงาะเสียเถิดให้เพริศเพรา
พ่อเจ้าจงได้เมตตา ฯ
ทรงส�ำอางองค์ประจงแต่ง
เฉิดโฉมกล้องแกล้งเสนหา
กลิ่นฟุ้งตลบอบกายา
ทรงภูษาสรรพ์พรรณราย
๔
ชายแครง เป็นแสงอยู่ยับๆ
ชายไหว๕งามรับเฉิดฉาย
ทับทรวง๖ดวงเด่นเพชรพราย
สอดสายสังวาลตระการตา
ทองต้นพระกรบวรรัตน์
ธ�ำมรงค์ทรงหัตถ์ทั้งซ้ายขวา
ทรงมหามงกุฎแก้วแววฟ้า	ดังนารายณ์รามาธิบดี ฯ
(บทละครครั้งกรุงเก่า เรื่องนางมโนห์รา และ สังข์ทองฯ, ๒๕๐๘: ๘๐-๘๓

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ ตอนสุครีพเป็นพระยาไววงศาครองขีดขิน
อันพญาสุครีพฤทธิรอน
แล้วอาสาองค์พระนารายณ์
ทั้งตัดกรทัพนาสูรยักษ์
ออกจากวงมือกุมภัณฑ์
ให้ชื่อพญาไวยวงศา
ผ่านพิชัยขีดขินธานี	
ให้มหาสังวาลเครื่องต้น
ธ�ำมรงค์ค่าเมืองอลงการ

ได้คุมพลวานรมาถวาย
ไปท�ำลายฉัตรทศกัณฐ์
แก้พระหริรักษ์รังสรรค์
ความชอบนั้นพ้นพันทวี
มหาสุรเดชเรืองศรี
กับดาราวดีนงคราญ
มงกุฎแก้วกุณฑลมุกดาหาร
พาหุรัด๗ชัชวาลทองกร
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, ๒๕๐๗: ๖๖๔)
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บทละครเรื่องอุณรุท ตอนก�ำเนิดพระอุณรุท และท้าวบรมจักรกฤษณ์เสด็จออกทรงบ�ำเพ็ญพรต
พนักงานไขท่อปทุมทอง
วารีเป็นละอองฝอยฝน
ทรงสุคนธ์ธารทิพเสาวคนธ์
เครื่องต้นบรมจักรพรรดิ
สอดทรงสนับเพลาขาวขจิต	
เชิงงอนชวลิตปลายสะบัด
ภูษาเครือก้านกาญจนรัตน์
พื้นขาวแจ่มจัดฉลุลาย
ชายแครงชายไหวสุวรรณวาม
กระหนกเปลวงอนงามวิเชียรฉาย
ฉลององค์ทรงเศวตสุพรรณพราย
ทับทรวงสร้อยสายสังวาลวรรณ
๘
ตาบทิศ เฟื่องห้อยมุกดาหาร
สะอิ้งเพชรแก้วประพาฬสลับคั่น
พาหุรัดนพรัตน์ภุชงค์พัน
มังกรแก้วเกี้ยวกันเป็นทองกร
ทรงมหาธ�ำมรงค์ประดับเพชร
เรือนเก็จกาบแก้วเกสร
มงกุฎทิพธารทัดกรรเจียกจอน
ขัดพระขรรค์ฤทธิรอนไพริน
งามองค์งามทรงวิภูษิต	
งามวิลาสชวลิตดั่งโกสินทร์
เสด็จจากอาสน์แก้วมณีนิล	ลินลามาเกยอลงการ
ฯ ๑๒ ค�ำ ฯ
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, ๒๕๐๘: ๗๘-๗๙)

พระอภัยมณี ตอนอภิเษกสินสมุทร
ฝ่ายองค์พระอภัยเจ้าไตรจักร
ประโคมฆ้องกลองดังกังสดาล	
ค่อยรินรดกรศสังข์หลั่งพระเต้า
ครั้นเสร็จสรงทรงเครื่องต้นขึ้นบนเตียง
สนับเพลาเพราพรายปลายกระหนก
ห้อยชายแครงแฝงใส่ชายไหวทรง
คาดปั้นเหน่งเปล่งเม็ดเพชรอร่าม
ทั้งทองกรซ้อนทรงธ�ำมรงค์ครุฑ
อุบะห้อยพรอยแพรววาวแวววับ
พระบิดาพาไปเข้าโรงพิธี	

จูงลูกรักเข้าในมณฑลสถาน
พราหมณ์ก็อ่านมนต์สนองประคองเคียง
บัณเฑาะว์เป่าสังข์แตรเซงแซ่เสียง
พี่เลี้ยงเคียงคอยหยิบจีบประจง
ทรงผ้ายกแย่งอย่างไว้หางหงส์
ฉลององค์อินทรธนูชมพูนุท
สังวาลวามแวมวับประดับบุษย์
ใส่มงกุฎกรรเจียกซ้อนจอนมณี
กระจ่างจับพักตร์ผ่องละอองศรี
ให้นั่งที่บัลลังก์ตั้งมณฑลฯ
(สุนทรภู่, ๒๕๑๔: ๙๓๘-๙๓๙)
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เครื่องต้นอกี ลักษณะหนงึ่ คอื เครอื่ งต้นทพี่ รรณนาไว้ในบทสระสรงทรงเครื่องของตัวละครเอกในวรรณคดี
เช่น ตอนอิเหนาแต่งพระองค์เตรียมเข้าเฝ้าท้าวหมันหยา บทละครเรอื่ งอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ ตอน
ตั้งวงษ์เทวา จนถึงอิเหนาไปอยู่เมืองหมันหยาครั้งแรก ว่า
ไขสหัสธาราอ่าองค์
อ่าเอี่ยมทรงสุคนธ์ใสศรี
สอดใส่สนับเพลาจินดาดี	
จินดาดวงมณีเชิงงอน
เชิงงามผ้าทิพภูษิต	ภูษาวิจิตรประภัศร
สพักสีโขมพัตรอลงกรณ์
อลงกฎบวรสนององค์
อินท์ธนูตาดแล่งเปนรักร้อย	ลอยเด่นเพ็ชรพลอยงามระหง
กัญจุการา๙เลิศเพริศทรง
ทรงพิศบรรจงอร่ามเรือง
ชายไหวเปนรูปนาคากลาย
กลายกลับพรรณรายเฟื้อยเฟื่อง
ชายแครงเพ็ชรรัตน์จ�ำรัสเรือง
จ�ำรูญรุ่งแสงประเทืองเปนกินริน
รัดพระองค์ประร�ำยามงามพราย
พรายเพริศเปนนารายน์ทรงสินธุ์
สร้อยสอิ้งพริ้งเพริศเลิศอินท์
เลิศเอกเอี่ยมสิ้นทับทรวง
สังวาลวรรณตาบทิศเพ็ชรแพร้ว
แววแววรุ่งโรจน์โชติช่วง
สุวรรณกัณฐอพก์ดอกไม้พวง
พวงภู่จับช่วงทองกร
ทองกาบกาบเก็จเพ็ชรระยับ
เพ็ชรเรืองเฟื่องจับแสงส่อง
เกยูรรัตพัตรกระจายจร
กระจ่างจับบวรธ�ำมรงค์
๑๐
ส้าโบะ ตาดปักระยับย้อย
ระย้าพลอยทับทองงามระหง
ครุยทองกรองชายยรรยง
ยงยิ่งบรรจงอลงการ
ทรงลดาเพ็ชรแพร้วแววไว
แวววับวิไลย์ใสสานต์
กรรเจียกจรกระจายโอฬาร
โอภาษชัชวาลย์ล้วนพลอยเพ็ชร
ห้อยอุบะเพ็ชรพวงเพริศแพร้ว
เพริศพิศด้วยแก้วกนกเก็จ
ถือเช็ดหน้าตาดทองกรองเพ็ชร
เพ็ชรเลิศเพริศเสร็จพรายฟ้า
สอดทรงรองพระบาทเชิงงอน
งอนงามบวรเลขา
เหน็บกฤชฤทธิไกรไคลคลา
ซึ่งเทวาประสิทธิประสาทไว้
งามทรงดังองค์หริรักษ์
วายุกูลทรงจักรเปนใหญ่
จะไปล้างอาธรรม์ให้บรรไลย
มาทรงอาชาไนยไชยชาญ
ฯ ๒๔ ค�ำ ฯ เสมอ
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, ๒๔๐๖: ๕๑-๕๒)

รวมความได้ว่าฉลองพระองค์เครื่องต้นที่ปรากฏในวรรณคดีก็คือชุดเครื่องแต่งกายในโอกาสพิเศษ เช่น
ฉลองพระองค์ครุย (ครุยส�ำหรับทรงในงานพระราชพิธี) พระสนับเพลา (กางเกง) พระภูษา (ผ้านุ่ง) พระภูษา
สนับเพลา (ผ้านุ่งทับกางเกง) ผ้าทรงสะพัก (ผ้าห่ม, ผ้าสไบ) ฉลองพระบาท (รองเท้า) ฯลฯ รวมทั้งเครื่องประดับ
ตั้งแต่ศีรษะ ล�ำตัว ข้อแขน ข้อมือ นิ้วมือ ข้อเท้า ได้แก่ พระจุฑามณี (ปิ่นปักผม) พระมหามงกุฎ (เครื่องสวมหัว)
ฉลองพระศอ (สร้อยนวม) พระกุณฑล (ต่างหู) พระกรรเจียก (เครื่องประดับจอนหู) เกยูร (สร้อยอ่อน, ทอง
ต้นแขน) ทองกร, ทองพระกร, พระวลัย (ก�ำไลข้อมอื ) พระมหาสังวาล (สร้อยตัว, สร้อยยาวสวมเฉวียงบ่า) พาหุรดั
(ก�ำไลต้นแขน) ทองพระบาท (ก�ำไลข้อเท้า) พระธ�ำมรงค์ (แหวน) รัดพระองค์ (เข็มขัด) ปั้นเหน่ง (หัวเข็มขัด) ฯลฯ
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เครื่องต้นสมัยอยุธยา
หลักฐานที่เก่าที่สดุ ที่พรรณนารายละเอียดของ “เครื่องต้น” คือกฎมณเฑียรบาล๑๑ เรียกว่า “ราชาประโภก”
“ราโชประโภก” หรือ “ราโชประโภค”๑๒ ดังตัวอย่าง
“...เดืือน ๑๑ การอาสยุุชพิิทธีี มีีหม่่งครุ่่�มซ้้ายขวาระบำำ�หรทึึกอิินทเภรีีดนตรีี เช้้าธรงพระมหามงกุุฎราชา
ประโภก กลางวัันทรงพระมหามาลา เอย็็นทรงพระมาลาสุุกหร่ำำ��สภัักชมภูู สมเดจ์์พระอรรคมเหษีีพระภรรยา
ธรงพระสุุวรรณมาลา นุ่่�งแพรลายทองธรงเสื้้�อ พระอรรคชายาธรงพระมาลาราบนุ่่�งแพรดารากรธรงเสื้้�อ ลููกเธอ
หลานเธอธรงศิิรเพศมวยธรงเสื้้�อ พระสนมใส่่สนองเกล้้าสภัักสองบ่่า...”
(“กฎมณเทียรบาล” ใน กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒, ๒๕๕๐: ๑๙๙-๒๐๐)

“...ครั้นเสดจ์จึงเข้าพระผทม ด้วยพระแม่หยัวพระพี่ผทมตื่น สรงเสวยธรงพระสุคนธส�ำอางราโชประโภก
เสดจ์หอพระแล้วลงพระราเชนทรเสดจ์ไปเวียร ๙ รอบ...”
(“กฎมณเทียรบาล” ใน กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒, ๒๕๕๐: ๒๐๒)

“...พระภรรยาเจ้าทัง ๔ พระราชกุมารพระราชนัดดา ถวายบังคมถือน�้ำในหอพระ กว่านั้นนั่งใน
มังคลาภิเศก ฝ่ายเครื่องราโชประโภคทังปวง คอื พระมหามงกุฎมหากุณฑลพาหุรศั ถนิมมาไลยสร้อยมหาสังวาล
สเอ้ง อุตรีอุตราควงใด ๗ แถวพระธ�ำมรงค์ ๓ องคทุกนิ้วพระหัตถ์ ขนองกั้งเกญสนับเพลารัตนก�ำพลกองเชีง
รองพระบาทเสรจ์ราโชประโภค
พระอรรคมเหสี พระราชเทวีธรงราโชประโภค มีมงกุฎเกีอกทองอภิรม ๓ ชั้น พระราชยานมีจ�ำลอง
พระราชเทวีพระอรรคชายา ธรงราโชประโภคลดมงกุฎธรงพระมาลามวยหางหงษ เกอี กก�ำมหญสี่ กั หลาดมีอภิรม
๒ ชั้น เทวียานมีมกรชู ลูกเธอเอกโทธรงพระมาลามวยกลมเสื้อโภคลายทอง หลานเธอเอกโทใส่เศียรเพศมวย
กลมเสื้อโภคแพรดารากรเลว แม่เจ้าสนองพระโอษฐ์ใส่สนองเกล้าเสื้อแพรพรรณ ชแม่หนูนยิกใส่เกี้ยวดอกไม้
ไหวแซม...”
(“กฎมณเทียรบาล” ใน กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒, ๒๕๕๐: ๑๙๗)

หลักฐานจากกฎมณเฑียรบาลกล่าวถึงเครื่องราโชปโภคว่ามี ๑๕ สิ่ง ได้แก่
๑. มหามงกุฎ๑๓
๒. มหากุณฑล๑๔
๓. พาหุรัศ๑๕
๔. ถนิมมาไลย๑๖
๕. สร้อยมหาสังวาล๑๗
๖. สเอ้ง๑๘
๗. อุตรา
๘. อุตรี
๙. ควงใด ๗ แถว

}

๑๐. ธ�ำมรงค์๒๐
๑๑. ขนองกั้งเกญ๒๑
๑๒. สนับเพลา
๑๓. รัตนก�ำพล๒๒
๑๔. กองเชีง๒๓
๑๕. รองพระบาท
รวม ๓ สิ่ง ๑๙
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แบบธรรมเนียมเรื่องเครื่องต้นภายหลังกฎมณเฑียรบาล คือ พระต�ำราทรงเครื่องต้น (ลัทธิธรรมเนียม
ต่างๆ ภาคที่ ๑๙ ต�ำราแบบธรรมเนียมในราชส�ำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา, ๒๔๗๐: ๖๑-๖๓) ตามประวัตวิ ่า คุณแวว
ภรรยาเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (เวก บุณยรัตพันธ์) ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต้นฉบับเป็นหนังสือจารใบลาน ๑ ผูก สันนิษฐานว่าเดิมเป็นของเจ้าพระยา
ศรธี รรมาธิราช (บุญรอด) ต้นสกุล บุณยรัตพันธ์ ซึ่งเป็นผู้แต่งต�ำราราชการต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แล้วตกทอด
มาถึงเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (เวก) ผู้เป็นเหลน
เนื้อหากล่าวถึงแบบธรรมเนียมการทรงเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ครั้งกรุงศรีอยุธยาในวาระต่างๆ
๑๐ วาระ ได้แก่ เสด็จออกแขกเมอื ง เสด็จกระบวนยาตรา ทรงเรอื กิง่ เสด็จไปพระบาท (ตอนแห่เสด็จออกจากกรุง
จนถึงท่าเจ้าสนุก) เสด็จไปพระบาท (ตอนเสด็จจากท่าเจ้าสนุกขึ้นไปเขาพระพุทธบาท) เสด็จจากธารเกษม
ไปบูชาพระพุทธบาท เสด็จประพาสป่า เสด็จไปฉลองงานวัด เสด็จกระบวนพยุหยาตราทรงราชรถหรือเรือกิ่ง
เสด็จชนช้าง และเสด็จโพนช้าง ความว่า
“...ถ้าเสด็จออกแขกเมอื งทรงพระเครอื่ งต้น ๖ สิง่ คอื ทรงฉลองพระองค์อย่างเทศ๒๔แพรอัศวรรี วิ้ ๑ ทรง
ฉลองพระองค์นอกอย่างเทศตาดสีนาก สีทอง สีเขียว ๑ ทรงเครื่องต้น พระชฎา พระเกี้ยวเพ็ชร ทับทิม มรกต
มีสีตามฉลองพระองค์ ๑ ทรงพระสนับเพลาเชิงเลื้อย๒๕ ๑ รัดพระองค์เจียรบาศ๒๖ ๑ เหน็บพระแสงกั้นหยั่น๒๗
๑ สิริเปน ๖ สิ่งเท่านั้น
ถ้าเสด็จไปพระราชทานเพลิงศพ วัดไชยวัฒนาราม เปนบาตราทรงเรือกิง่ แล้ว ทรงเครื่อง ๖ สิง่ เท่านัน้ คือ
ทรงฉลองพระองค์อย่างเทศ ๑ ทรงฉลองพระองค์นอกอย่างเทศตาดพนื้ เงิน ๑ ทรงเครอื่ งต้นพระชฎาสอดตามสี
ฉลองพระองค์ ๑ ทรงพระสนับเพลาเชิงเลื้อย ๑ รัดพระองค์เจียรบาศ ๑ เหน็บพระแสงกั้นหยั่น ๑ สิริเปน ๖ สิ่ง
ถ้าเสด็จพระพุทธบาท แต่กรุงเก่าขึ้นไปจนถึงท่าเจ้าสนุก ทรงเรือพระที่นงั่ กิง่ ทรงเครื่อง ๗ อย่างเท่านัน้ คือ
ทรงสนับเพลาเชิงงอนสองชัน้ ๑ ทรงพระภูษาจบี โจง๒๘ ๑ ทรงฉลองพระองค์สงั เวียนยก๒๙ ๑ ทรงฉลองพระองค์
เจียรบาศ ๑ ทรงพระมาลาพระกลีบ ๕ ยอดสดุง้ ๓๐ ๑ เหน็บพระแสงกัน้ หยัน่ ๑ ถวายพระฉายด้วย ๑ เปนสิริ ๗ สิง่
ถ้าตั้งพยุหบาตราแต่ท่าเจ้าสนุกขึ้นไปจนถึงพระพุทธบาท ทรงเครื่อง ๔ อย่าง คือทรงประพาส๓๑ ๑ ทรง
พระสนับเพลาเชิงงอน ๑ ทรงรัดพระองค์เจียรบาศ ๑ ทรงพระมาลาฝรั่งพระเส้าสเทินขนนกนอน๓๒ ๑
ถ้าเสด็จไปถึงปากท่าทุ่งบ้านใหม่ เปลื้องเครื่อง๓๓ทรงประพาสออก จึงถวายเครื่องซึ่งทรงเรือพระที่นั่งกิ่ง
ไปแต่กรุงนั้น ไปจนถึงธารเกษมจึงเปลื้องเครื่อง ครั้นเพลาบ่ายจะเสด็จพระราชด�ำเนินมานมัสการพระพุทธบาท
จึงถวายเครื่องทรงเหล่านี้ คือถ้าทรงช้างพระที่นั่งพุดตาลทองทรงเครื่อง ๘ สิ่งเท่านั้น คือ ทรงสนับเพลา
เชิงงอนสองชัน้ ๑ ทรงพระภูษาจีบโจง ๑ ทรงรัดพระองค์หนามขนุน๓๔ ๑ ทรงฉลองพระองค์พระกรน้อย๓๕ พื้นทอง
ผุดดอก ๑ ทรงฉลองพระองค์ย่นขาวนอก ๑ ทรงรัดพระองค์แครง๓๖ ๑ ทรงพระชฎาขาว๓๗ ริมทองสอดตามสี
๑ พระแสงกั้นหยั่น ๑ สิริเปน ๘ สิ่ง
ถึงพระพุทธบาทแล้วเสด็จไปประพาสป่า ทรงช้างทรงประพาส ทรงม้าทรงอย่างเทศ ม้าทรงประพาสก็ได้
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ถ้าเสด็จไปวัดพระศรีสรรเพชญ์ แลฉลองวัด ทรงพระมาลาพระเส้าสูงกุหร่าขนนกตั้ง ๑ ทรงพระภูษาลาย
พื้นขาว๓๘ ๑ ทรงฉลองพระองค์ยี่ปุ่น ฉลองพระองค์กรอง๓๙ก็ได้ ๑ ทรงพระเสลี่ยงหลังคา พระเสลี่ยงเปล่าก็ได้
สนับเพลาเชิงสองชั้นปักประดับพลอยต่างๆ สอดร้อยฟองมุกด์กระหนาบมังกรประดับพลอย ๑ พระภูษาจีบโจง
ริ้ว เขียว แดง ม่วง ทอง เชิงปักประดับพลอยต่างๆ ชายพกห้อยสีรักครุยทองปัตหล่า๔๐ ๑ รัดพระองค์หนาม
ขนุน ๑ จั่นประดับพลอยใบโพทองห้อยร้อยสัมฤทธิ ๑ ฉลองพระองค์ปราสังเวียนยกสีทับทิมสัมฤทธิร้อย
ปวะหร�่ำประค�ำทองฟองมุกด์๔๑กรองเปนตาข่ายมีประจ�ำยาม๔๒ดอก ๑ พระสุวรรณกรอบ๔๓แพรพื้นเขียว ปักเปน
ผ่านแย่งตาข่ายนั้นร้อยปวะหร�่ำประค�ำทองใบโพทองห้อย ๑
ทรงพระมหาพิไชยราชรถแลเรือพระทนี่ งั่ กิง่ ไปพระราชทานพระกฐินทรงเครอื่ ง ๑๓ อย่างเท่านี้ คอื ทรงรัด
พระอุระทองค�ำกุดนั่ พลอยแดงดอกจันทน์ทบึ ๖ แผ่น ๑ ทรงพระมหาสังวาลแก้วกุดนั่ ประดับพลอยทับทิม มรกต
๑ ทรงชายไหวประดับพลอยต่างๆ ๑ ทรงชายแครงประดับพลอยต่างๆ ห้อยหน้า ๑ ทรงเครื่องพระมหาพิไชย
มงกุฎ ๑ ทรงดอกไม้ฟองมกี ณ
ุ ฑลห้อยพลอยมรกต ๑ ทรงพระธ�ำมรงค์ ๑ ทรงทองพระกรลงยาราชาวดี๔๔ประดับ
พลอย ๑ ทรงทองพระบาทลงยาราชาวดีประดับพลอย ๑ ครบ ๑๓ อย่างเท่านี้
เครื่องพิไชยสงครามส�ำหรับชนช้าง ทรงพระสนับเพลาลงราช๔๕ซับใน ๑ ทรงฉลองพระองค์ย้อมว่าน
ลงราช๔๖ซับใน ๑ ทรงพระสนับเพลาแพรด�ำเกราะชั้นนอก ๑ ทรงฉลองพระองค์แพรด�ำนวมชั้นนอก ๑ ทรง
พระมาลาลงราช๔๗ซับใน ๑ ทรงพระมาลาเบี่ยงนอก ๑ ทรงรัดพระองค์เจียรบาศพื้นด�ำ ๑ สิริเปนเครื่องทรง
พิไชยสงครามชนช้าง ๗ สิ่งเท่านี้
ถ้ามีที่เสด็จไปลพบุรีแลสระแก้วแลน�้ำโจนแลล้อมเสือแลขึ้นห้างจับเสือ แลไปโพนช้างแลจับเพนียด
แลจับช้างกลางแปลง ทรงเครื่องทรงประพาสพระ (มาลา) เส้าสเทิน...”
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ (ประมวลบทความเนอื่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก, ๒๕๖๑: ๖๐)
ทรงสันนิษฐานว่า เครื่องต้นครั้งกรุงศรีอยุธยาทั้ง ๒ ต�ำราที่พรรณนามานี้สูญหายสิ้นไปเมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๕ เมื่อ
เจ้าฟ้าอภัย เจ้าฟ้าปรเมศ รบแพ้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แล้วรวบรวมเครื่องราชูปโภคหนีไปเรือล่มจมน�้ำ
หายหมด ด้วยเหตุนี้ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจะประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งพิมาน
รัตยา ในวังหน้าหรอื พระราชวังจันทรเกษม จึงประทับแต่พระที่นงั่ อัฐทิศรับน�้ำอภิเษกที่พราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวาย
มิได้ตั้งพระที่นั่งภัทรบิฐที่เสด็จประทับรับเครื่องราชูปโภค เพราะในเวลานั้นเครื่องราชูปโภคไม่มี ต่อมาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงได้ทรงสร้างเครื่องราชูปโภคใหม่ทั้งส�ำรับ
เครื่องราชูปโภคที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดให้สร้างขึ้นใหม่น้ัน ปรากฏใช้เป็นครั้งแรกในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๑ มีพรรณนาไว้ใน ต�ำราราชาภิเษกครั้งกรุง
ศรีอยุธยา (ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๑๙ ต�ำราแบบธรรมเนียมในราชส�ำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา, ๒๔๗๐:
๕๖-๕๘) ซึ่งเจ้าพระยาเพ็ชรพิไชย เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี พระยาราชสงคราม พระยาอุทัยมนตรี ร่วมกัน
เรียบเรียงขึ้นจากแบบแผนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๖)
แห่งกรุงศรีอยุธยา ไว้ส�ำหรับหอหลวง เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค�่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ เบญจศก จ.ศ. ๑๑๔๕
กล่าวถึงฉลองพระองค์เครื่องต้นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ว่า
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“...ครั้นวันรุ่งขึ้นถึงฤกษ์จะราชาภิเษกนั้น ในหลวงเสด็จขึ้นไปแต่เพลาเช้าทรงศีลทรงประเคนส�ำรับ
พระสงฆ์แล้ว เมื่อจะเสด็จลงไปโรงพระกระยาสนานนั้น พระมหาราชครูเชิญเสด็จทรงเสื้อถอดทรงผ้าถอด
พราหมณ์เชิญพระไชยน�ำเสด็จและพระสงฆ์ก็ลงไปคอยฤกษ์อยู่ ครั้นได้ฤกษ์แล้วให้โหรชักกล่อม ชาวพระภูษา
มาลาถวายเครื่องพระมุรธาภิเษก แล้วชาวพระมาลาขุนศรีสยุมพรหลั่งน�้ำสหัสธารา ครั้นสรงแล้วและพระสงฆ์
ราชาคณะอธิการฝ่ายสมถะรดน�้ำพระเต้าเงิน พระเต้าทอง พระเต้านาก พระเต้าสัมฤทธิ์แล้ว พราหมณ์
ถวายน�้ำพระกรดน�้ำพระสังข์สเดาะพระเคราะห์แล้ว ทรงพระภูษาลายพื้นแดงฉลองพระองค์กรองขึ้นมาบน
พระทนี่ งั่ ...ในหลวงเสด็จไปทรงเครื่อง ชาวพระภูษามาลาถวายพระสนับเพลาเชิงงอนสองชัน้ ภูษาริว้ วรวะยีจบี โจง
โยคีรัดพระองค์หนามขนุน ทรงฉลองพระกรน้อย ทรงฉลองพระองค์สีย่นนอก รัดพระองค์แครง เหน็บพระแสง
กัน้ หยัน่ ภู่นลิ ทรงพระธ�ำมรงค์พลอยต่างกัน ทรงพระชฎาพระเกี้ยวแหวนแดงรวม ๙ สิง่ มหาดเล็กถวายพระแสง
ใจเพ็ชร ฉลองพระบาท เสด็จขนึ้ พระราชยานแห่เครอื่ งสงู เปนกระบวนลงมาพระต�ำหนักสวนกระต่าย เสร็จการ...”
นอกจากนี้ ต�ำราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยา (ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๑๙ ต�ำราแบบธรรมเนียม
ในราชส�ำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา, ๒๔๗๐: ๕๙-๖๐) ยังกล่าวถึงพระราชพิธีอุปราชาภิเษกกรมขุนพรพินิต (เจ้าฟ้า
อุทมุ พร ต่อมาคอื สมเด็จพระเจ้าอุทมุ พร) เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมัยสมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั บรมโกศ
มีเนื้อความกล่าวถึงฉลองพระองค์เครื่องต้นในล�ำดับขั้นตอนพระราชพิธี ดังนี้
“...เมื่อปีฉลูนพศก ในหลวงในพระบรมโกษฐ์ทรงพระกรุณาสั่งกรมเทพพิพิธ ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตนั้นให้ยกขึ้นเปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ครั้งนั้นตั้งพิธีสวดพระพุทธมนต์พระที่นั่ง
สรรเพชญ์ปราสาท ๓ วัน ตัง้ เครอื่ งทัง้ ปวงอย่างเฉลิมพระต�ำหนัก ปลูกโรงริมพระทนี่ งั่ สรรเพ็ชญ์ปราสาท ตัง้ เตียง
ที่สรงมีราชวัตรฉัตรธง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ฉัตรนาก ฉัตรเบญจรงค์ ตามธรรมเนียม ครั้นเข้าที่สรงแล้วพระสงฆ์
รดน�้ำพระพุทธมนต์แล้วพราหมณ์ถวายน�้ำกรดน�้ำสงั ข์ แล้วทรงพระภูษาเขยี นลายเขยี นทองจบี โจงหางหงส์๔๘ ทรง
ฉลองพระองค์กรองทอง ทรงพระมาลาเส้าสูงสีแสด ทรงพระเสลี่ยงแห่เครอื่ งสงู สามชัน้ ลงมาทพี่ ระทนี่ งั่ บรรยงก์
รัตนาสน์ เกณฑ์แห่หยุดอยู่ เสด็จลงจากเสลี่ยงเปลื้องเครื่องแต่เครื่องต้นออกเสีย เสด็จขึ้นไปเฝ้าในหลวงบน
พระที่นั่ง เมื่อเสด็จกลับลงมานั้นเห็นทรงพระแสงดาบยี่ปุ่นฝักมะขามส�ำหรับพระราชวังบวรฯ ทรงอยู่แต่ก่อนนั้น
ลงมา แล้วขึ้นพระเสลี่ยงแห่ไปต�ำหนักสวนกระต่าย...”
เครื่องราชูปโภคที่พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศโปรดให้สร้างขนึ้ ก็ได้สญ
ู สิน้ ไปเมอื่ ครัง้ สงครามเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ เพราะปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ว่าหลังจาก
ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท�ำพระราชพิธีปราบดาภิเษกแต่โดยสังเขปแล้ว ถึง พ.ศ.
๒๓๒๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมต�ำราโบราณและประชุมข้าราชการซึ่งเคยรู้เห็นแบบธรรมเนียมใน
ราชส�ำนักครั้งกรุงศรีอยุธยาช่วยกันเรียบเรียงต�ำราแบบแผนต่างๆ ขึ้นเป็นฉบับส�ำหรับพระนคร และได้โปรดให้
สร้างเครื่องราชูปโภคต่างๆ ส�ำหรับการพระราชพิธบี รมราชาภิเษกขึ้น ดังนัน้ จึงสันนิษฐานได้วา่ เมื่อสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรปี ระกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก หรือเมอื่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประกอบ
พิธปี ราบดาภิเษก ก็คงด�ำเนินตามแบบแผนอย่างครัง้ พระราชพิธบี รมราชาภิเษกพระเจ้าอยหู่ วั บรมโกศ เพราะยัง
ไม่สร้างเครื่องราชูปโภคส�ำหรับแผ่นดินขึ้นใหม่ในครั้งนั้น

82

พัชรมันตา บรมราชาภิเษก

เครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์สมัยรัตนโกสินทร์
เครื่องบรมขัตตยิ ราชภูษิตาภรณ์ เป็นฉลองพระองค์ส�ำหรับพระมหากษัตริยท์ รงในพระราชพิธสี �ำคัญ เช่น
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นต้น
เดิมฉลองพระองค์ส�ำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแต่ครั้งสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ออกนามแต่เพียงว่า “เครื่องต้น” ถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงปรากฏใน
หมายก�ำหนดการออกนามฉลองพระองค์ส�ำรับนี้เป็นครั้งแรกว่า “เครื่องพระภูษาและฉลองพระองค์เครื่อง
บรมราชาภิเษก” “เครอื่ งอย่างวันบรมราชาภิเษก” “เครื่องพระบรมราชาภิเษก” และ “เครื่องพระราชภูษิตาภรณ์
อย่างวันบรมราชาภิเษก” สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยหู่ วั ออกนามเช่นเดียวกับสมัยรัชกาลที่ ๖
ถงึ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเมื่อทรงฉลองพระองค์
ส�ำรับนี้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกออกนามว่า “เครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์” และในรัชกาลปัจจุบัน
ออกนามว่า “ฉลองพระองค์ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์”
แบบธรรมเนียมการทรงฉลองพระองค์เครื่องต้นอย่างบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ คือ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

การทรงฉลองพระองค์เครื่องต้นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช คือ ทรงพระภูษาทรงผลัดลายพื้นเหลืองเขียนทอง และทรงฉลองพระองค์ครุยทอง ดังพระราชพงศาวดาร
รัชกาลที่ ๑ พรรณนาว่า
“...ครัน้ สรงเสร็จแล้ว พระยาราชโกศา ถวายพระภูษาทรงผลัดลายเขียนทอง ทรงฉลองพระองค์ครุยทอง
เสด็จกลับมาสถิตเหนอื พระทนี่ งั่ อัฐทิศ ผันพระพักตร์ไปสูอ่ ดุ รทิศเป็นปฐม พราหมณ์ถวายน�้ำพระมหาสังข์ทกั ษิณาวัฏ
น�้ำกลศ ทรงรับมาสรงพระพักตร์และเสวยหน่อยหนึ่ง แล้วผันพระองค์ไปตามทิศอาคเนย์โดยทักษิณาวัฏ
ทรงรับน�้ำพระพุทธมนต์ น�้ำสังข์ทั้ง ๘ ทิศแล้วเสด็จพระราชด�ำเนินมายังพระที่นั่งภัทรบิฐ...”
(พระราชพงษาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๑, ๒๔๗๘: ๘๕)

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

การทรงฉลองพระองค์เครื่องต้นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
มีลักษณะเช่นเดียวกับเครอื่ งต้นทสี่ มเด็จพระเจ้าอยหู่ วั อุทมุ พรทรงในพระราชพิธบี รมราชาภิเษกทกี่ ล่าวไว้ในต�ำรา
ราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยา คือ ทรงพระสนับเพลาเชิงงอนสองชั้น พระภูษาริ้ววรวะยี่จีบโจงโยคี รัดพระองค์
หนามขนุน ฉลองพระองค์พระกรน้อย รัดพระองค์แครง พระแสงกั้นหยั่นพู่นิล ทรงพระธ�ำมรงค์พลอยต่างๆ กัน
พระชฎาพระเกี้ยวแหวนแดง รวม ๙ สิ่ง (“หมายรับสั่ง ๑. เรื่อง พระราชพิธีมหาปราบดาภิเษก และพระราชพิธี
เฉลิมพระราชมณเฑยี ร รัชกาลที่ ๒ จ.ศ. ๑๑๗๑” ใน ประชุมหมายรับสัง่ ภาคที่ ๓ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๒๘: ๓)
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเครื่องต้นตามโบราณราชประเพณี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
ทรงเครื่องต้นตามโบราณราชประเพณี

พระบาทสมเด็็จพระนั่่�งเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว พระมหาเจษฎาราชเจ้้า

การทรงฉลองพระองค์์เครื่่�องต้้นในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกพระบาทสมเด็็จพระนั่่�งเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว พระมหา
เจษฎาราชเจ้้า มิิได้้มีีรายละเอีียด เช่่นครั้้ง� รััชกาลที่่� ๑ และรััชกาลที่่� ๒ กล่่าวแต่่เพีียงว่่าทรงฉลองพระองค์์ผลััดเครื่่อ� งสีีแดง
ดัังพระราชพงศาวดารกรุุงรััตนโกสิินทร์์ รััชกาลที่่� ๓ (เจ้้าพระยาทิิพากรวงศมหาโกษาธิิบดีี, ๒๔๘๑: ๒-๓) พรรณนาว่่า
“...ครั้้น� ณ วัันอาทิิตย์เ์ ดืือน ๙ ขึ้้น� ๗ ค่ำำ�� ได้้พระฤกษ์์สรงน้ำำ�ปั
� ญ
ั จมหานทีีมุุรธาภิิเศกพระเต้้าประทุุมนิิมิติ ร แล้้วผลััดเครื่่อ� ง
สีแดง เสด็จขึ้นยังที่ตัง้ อัฏฐทิศ รับน�้ำกรศน�้ำสงั ข์ทงั้ ๘ ทิศ แล้วเสด็จมาพระที่นงั่ ภัทรบิฐรับพระสุพรรณบัตร และเครอื่ ง
ราชกกุธภัณฑ์เจษฎาวุธเสร็จแล้ว...”

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

การทรงฉลองพระองค์เครื่องต้นในพระราชพิธบี รมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระสยามเทวมหา
มกุฏวิทยมหาราช คือ ทรงพระภูษาทรงผลัดลายพื้นเหลืองเขียนทอง และทรงฉลองพระองค์คาดริว้ ทอง ดังพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ พรรณนาว่า
“...ครั้นสรงมุรธาภิเศกแล้ว พระสงฆ์เข้าไปในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทั้ง ๕๐ รูป ชาวพระภูษามาลาถวาย
พระภูษาทรงผลัดพื้นเหลืองเขียนทอง ทรงฉลองพระองค์คาดริ้วทอง เสดจกลับมาสถิตเหนืออัฏฐังโสทุมพรราชาอาสน์
มีตั่งอัฐทิศล้อม มีราชบัณฑิตประจ�ำทิศละคน ผันพระพักตร์ไปสู่บูรพทิศเปนปฐม...”
(พระราชพงศาวดารกรุุงรััตนโกสิินทร์์ รััชชกาลที่่� ๔, ๒๔๗๗: ๑๔)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การทรงฉลองพระองค์เครื่องต้นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ
ทรงพระภูษาเขียนทองพนื้ สเี ขยี ว ทรงฉลองพระองค์เยยี รบับ แล้วทรงสวมฉลองพระองค์ครุยกรองทอง ดังพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ พรรณนาว่า
“...ครั้นสรงเสร็จแล้ว พระราชโกษาถวายพระภูษาทรงผลัด เสด็จขึ้นทรงเครื่อง ณ มุขกระสันหอพระสุราลัยพิมาน
ทรงพระภูษาเขียนทองพื้นสีเขียว ทรงฉลองพระองค์เยยี รบับ แล้วทรงสวมฉลองพระองค์ครุยกรองทอง เสด็จมาสถิตเหนือ
อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้พระเศวตฉัตร ๗ ชั้น ผันพระพักตร์ไปทิศพายัพเป็นปฐม...”
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, ๒๕๕๕: ๑๓๑)
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเครือ่ งบรมขัตติยราชภูษติ าภรณ์ ประทับเหนือพระทีน่ งั่ พุดตานกาญจนสิงหาสน์ แวดล้อมด้วยมหาดเล็ก
เชิญเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พุทธศักราช ๒๔๕๔

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท�ำเป็น ๒ งาน คือ งานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร ท�ำเมอื่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๓ งานหนงึ่ งานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมโภช ท�ำเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๔ งานหนึ่ง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การทรงเครื่องพระภูษาและฉลองพระองค์เครื่องบรมราชาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีรูปแบบดังนี้
พิธีรับน�้ำอภิเษก
“...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่หอพระสุราลัยพิมาน ทรงเครื่องตามสีพิไชยสงคราม ทรงสนับเพลา
เชิงงอน พระภูษาเขียนทองพื้นเหลือง ฉลองพระองค์ตาดพื้นเหลือง ประดับพระดาราเครื่องราชอิศริยาภรณ์ทงั้ ๕ ๔๙
ทรงสวมสายสพายราชอิศริยาภรณ์มหาจักรพี ร้อมทัง้ พระสังวาล ทรงสวมฉลองพระองค์ครุยกรองทองริว้ ปัตหล่า
ชั้นนอกเสร็จ เจ้าพนักงารเผยพระทวารทางออกพระที่นั่งไพศาลทักษิณ...”
(จดหมายเหตุุพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกฯ, ๒๔๖๖: ๒๙)
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พิธีเสด็จออกมหาสมาคมฝ่ายหน้าฝ่ายใน
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเครื่องพระภูษาแลฉลองพระองค์เครอื่ งพระบรมราชาภิเษก ประดับ
พระดาราเครื่องราชอิศริยาภรณ์ท้งั ๕ ทรงสายสพายเครื่องราชอิศริยยศมหาจักรีพร้อมทั้งพระสังวาล แลทรง
พระสังวาลนพรัตน์ราชวราภรณ์ พระสังวาลพระนพ แลพระสังวาลพราหมณ์สร้อยธุร�ำ ในฉลองพระองค์ครุยริว้ ปัตหล่า
ทรงพระสังวาลจุลจอมเกล้า ภายนอกฉลองพระองค์ครุย เสด็จออกพระทวารเทวราชมเหศวร์ ทรงรับพระแสง
ขรรค์ไชยศรีมาทรงถือ เสด็จขึ้นสถิตยพระบรมราชอาสน์ เหนือพระที่นั่งพุดตานบนพระที่นั่งมหาเศวตฉัตร แล้ว
ทรงพระมหาพิไชยมงกุฎ พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภจางวางมหาดเล็กสอดฉลองพระบาทถวาย...”
(จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ, ๒๔๖๖: ๓๙)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช
การทรงเครื่องพระภูษาและฉลองพระองค์เครื่องบรมราชาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีรูปแบบดังนี้
พิิธีีรัับทรงรัับเครื่่�องราชกกุุธภััณฑ์์ เครื่่�องขััตติิยราชวราภรณ์์ และพระแสง
“...พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงเครื่่อ� งตามสีีพิิไชยสงคราม ทรงสนัับเพลาเชิิงงอน พระภููษาสัังเวีียน
พื้้�นดำำ� ฉลองพระองค์์ตาดไทยพื้้�นดำำ� ทรงประดัับเครื่่�องราชอิิศริิยาภรณ์์พระดารากัับสายสพายมหาจัักรีีบรม
ราชวงศ์์ พระดารานพรััตนราชวราภรณ์์ พระดาราจุุลจอมเกล้้า พระดารามหาปรมาภรณ์์ พระดารามหาสุุราภรณ์์
ทั้้�ง ๕ ดวง ทรงสอดพระสัังวาลพราหมณ์์ธุรำุ ำ� พระสัังวาลแฝดนพรััตนราชวราภรณ์์ พระสัังวาลพระนพ พระสัังวาล
มหาจัักรีีบรมราชวงศ์์ กัับทั้้�งรััดพระองค์์ประจำำ�ยามเพ็็ชร์์ ทรงสวมฉลองพระองค์์ครุุยกรองทอง ทรงพระสัังวาล
เครื่่�องราชอิิศริิยาภรณ์์จุุลจอมเกล้้า ทัับฉลองพระองค์์ครุุย แลทรงฉลองพระบาทปัักทองเสร็็จแล้้ว...”
(จดหมายเหตุุพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกฯ, ๒๔๖๖: ๑๒๑)

พิิธีีประกาศพระองค์์เป็็นพุุทธศาสนููปถััมภก
“...พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงเครื่่�องพระบรมราชาภิิเษกทรงพระมหามาลาเส้้าสููงสีีดำำ� เสด็็จออก
ทางพระทวารมุุขกระสัันพระที่่นั่่� �งดุุสิิตมหาปราสาท สู่่�พระที่่�นั่่�งอาภรณ์์พิิโมกข์์ปราสาท ทรงเปลื้้�องพระมหามาลา
ทรงพระมหาพิิไชยมงกุุฎแล้้ว เสด็็จลงสู่่�เกยประทัับพระราเชนทรยาน...”
(จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ, ๒๔๖๖: ๑๓๔)

พิิธีีเสด็็จเลีียบพระนครทางสถลมารค
“...พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงเครื่่�องอย่่างวัันบรมราชาภิิเษก เปลี่่�ยนแต่่เปนสีีแดงตามกำำ�ลัังวััน
ทรงประดัับเครื่่�องราชอิิศริิยาภรณ์์พระดารานพรััตนราชวราภรณ์์ แลพระดารามหาจัักรีีพร้้อมทั้้�งสายสพายกัับ
พระสัังวาล แลประดัับพระดารามหาประมาภรณ์์ภายใน สวมฉลองพระองค์์ครุุยกรองทองแลพระสัังวาลเครื่่�อง
ราชอิิศริยิ าภรณ์์ช้า้ งเผืือกสยามชั้้น� นอก เสด็็จออกพระที่่นั่่� ง� อาภรณ์์ภิโิ มกข์์ปราสาท ทรงพระชฎามหากระฐิินน้้อย
เสด็็จลงสู่่�เกยสพรั่่�งพร้้อมด้้วยขบวรเสนาอำำ�มาตย์์ราชเสวกคู่่�เคีียงพระราชยาน...”
(จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ, ๒๔๖๖: ๑๔๑)

พิิธีีเสด็็จเลีียบพระนครทางชลมารค
“...พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงเครื่่อ� งพระราชภููษิิตาภรณ์์อย่่างวัันบรมราชาภิิเษก ทรงฉลองพระองค์์
แลพระภููษาสีีขาวตามกำำ�ลัังวััน ทรงสวมฉลองพระองค์์ครุุยกรองทองแลพระมหาสัังวาลมหาสุุราภรณ์์ภายนอก
ทรงพระมาลาเส้้าสููง๕๐ เสด็็จออกพระที่่�นั่่�งจัักรีีมหาปราสาท ประทัับเหนืือพระราชยานทองคำำ�ลงยาราชาวดีี...”
(จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ, ๒๔๖๖: ๑๕๙)
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเครือ่ งบรมขัตติยราชภูษติ าภรณ์ ประทับเหนือพระทีน่ งั่ พุดตานกาญจนสิงหาสน์ แวดล้อมด้วยมหาดเล็กเชิญเครือ่ งประกอบ
พระบรมราชอิสริยยศ เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๔๖๘

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การทรงเครื่องพระภูษาและฉลองพระองค์เครื่องบรมราชาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว๕๑ มีรูปแบบดังนี้
พิธีรับน�้ำอภิเษก
“...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่หอพระสุราลัยพิมาน ทรงเครื่องตามสีพิชัยสงคราม ทรงพระสนับเพลา
เชิงงอน พระภูษาเขียนทองพื้นสีน�้ำเงิน ฉลองพระองค์ตาดพื้นสีน�้ำเงิน ประดับดาราเครื่องราชอิศริยาภรณ์ทั้ง ๖
ทรงสวมสายสพายมหาจักรีพร้อมทั้งพระสังวาล ทรงสวมฉลองพระองค์ครุยกรองทองริ้วปัตหล่าชั้นนอก...”
(รายการละเอียด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียรฯ, ๒๔๖๘: ๓๒)

พิธีเสด็จออกท้องพระโรง
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั ทรงเครอื่ งพระภูษาและฉลองพระองค์เครอื่ งพระบรมราชาภิเษก ประดับ
เครื่องราชอิศริยาภรณ์ ทรงสายสพายและพระสายสร้อยมหาจักรี และทรงสวมพระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์
พระสังวาลพระนพ และพระสังวาลพราหมณ์สร้อยธุร�ำ แล้วทรงฉลองพระองค์ครุยริว้ ปัตหล่า และทรงพระสายสร้อย
จุลจอมเกล้าภายนอกฉลองพระองค์ครุย เสด็จออกพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงรับพระแสงขรรค์ชัยศรี
มาทรงถือ เสด็จขึ้นสถิตพระบรมราชอาสน์ เหนือพระแท่นพุดตานทองบนพระที่นั่งมหาเศวตฉัตร แล้วทรง
พระมหาพิชัยมงกุฎ จางวางมหาดเล็กสอดฉลองพระบาทถวาย...”
(รายการละเอีียด พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกเฉลิิมพระราชมณเฑีียรฯ, ๒๔๖๘: ๔๓-๔๔)
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พิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องพระบรมราชาภิเษก ทรงพระมหามาลาเส้าสูงสีน�้ำเงิน เสด็จ
แต่พระที่นั่งบรมพิมานขึ้นพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ ทรงเปลื้องพระมหามาลาทรงพระมหาพิชัยมงกุฎแล้ว เสด็จลงสู่
เกยประทับพระราเชนทรยาน...”
(รายการละเอีียด พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกเฉลิิมพระราชมณเฑีียรฯ, ๒๔๖๘: ๕๑)

พิธีเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องอย่างวันบรมราชาภิเษก เปลี่ยนสีขาวตามสีวันจันทร์ ทรง
ประดับตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อม ทรงสายสะพายและพระสังวาลเครอื่ งราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้าชัน้ นอก
เสด็จออกพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ ทรงพระชฎามหากฐินน้อย๕๒ เสด็จลงสู่เกยพรั่งพร้อมด้วยขบวนเสนามาตย์
ราชเสวกคู่เคียงพระราชยาน...”
(รายการละเอีียด พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกเฉลิิมพระราชมณเฑีียรฯ, ๒๔๖๘: ๖๕-๖๖)

พิธีเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเครื่องพระราชภูษิตาภรณ์อย่างวันบรมราชาภิเษก ทรงฉลองพระองค์
และพระภูษาสีเขียวตามสีวันพุธ ทรงสวมสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ ทรงสวมฉลองพระองค์ครุยกรองทอง
และพระสังวาลมหาปรมาภรณ์ทับนอก ทรงพระมหามาลาเส้าสูงสีเขียว๕๓ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
แล้วขึ้นเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษาประทับเหนือพระราชยานทองลงยา...”
(รายการละเอีียด พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกเฉลิิมพระราชมณเฑีียรฯ, ๒๔๖๘: ๗๑-๗๒)

พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร

การทรงเครื่องบรมขัตตยิ ราชภูษิตาภรณ์ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มี ๓ วาระ คือ
๑. พิธีรับน�้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์และพระแสง ทรงสถาปนา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
๒. เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
๓. เสด็็จพระราชดำำ�เนิินโดยขบวนราบใหญ่่ไปทรงนมััสการพระพุุทธมหามณีีรััตนปฏิิมากรและทรงประกาศ
พระองค์์เป็็นพุุทธศาสนููปถััมภก ณ พระอุุโบสถวััดพระศรีีรััตนศาสดาราม
เครื่่�องบรมขััตติิยราชภููษิิตาภรณ์์ประกอบด้้วยฉลองพระองค์์ไหมทองสลัับไหมสีีฟ้้า กลััดพระดุุมนพรััตน์์
๗ พระดุุม และจีีบหลััง ๒ พระดุุม ประกอบด้้วยฉลองพระองค์์ครุุยริ้้�วทองพื้้�นสีีเหลืืองอ่่อน ทรงสวมสายสะพาย
นพรััตนราชวราภรณ์์ ประดัับพระดาราจัักรีี ทรงพระภููษาเขีียนทองพื้้�นสีีน้ำำ��เงิิน พระสนัับเพลาสีีเขีียว รััดพระองค์์
สายทองและหััวฝัังเพชร ถุุงพระบาทแพรสีีฟ้้า ฉลองพระบาท (เข็็ม)๕๔ ไหมทองสลัับสีีฟ้้า
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเครื่อง
บรมขัตติยราชภูษติ าภรณ์ ประทับเหนือพระทีน่ งั่ พุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระราชบัลลังก์ ภายใต้
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยมหาดเล็กเชิญเครือ่ งประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ในการ
เสด็จออกมหาสมาคม วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การทรงเครื่องบรมขัตตยิ ราชภูษิตาภรณ์
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มี ๓ วาระ คือ
๑. วัันเสาร์์ที่่� ๔ พฤษภาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๒
•	พิิธีีรัับน้ำำ�� อภิิเษก ณ พระที่่�นั่่�งอััฐทิิศ
อุุทุุมพรราชอาสน์์ พระที่่�นั่่�งไพศาล
ทัักษิิณ พิิธีีรัับเครื่่�องราชกกุุธภััณฑ์์
เครื่่อ� งขััตติิยราชวราภรณ์์และพระแสง
และทรงสถาปนาสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ
พระบรมราชิินีี ณ พระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ
พระที่่นั่่� ง� ไพศาลทัักษิิณ พิิธีีเลี้้ย� งพระ
และพระสงฆ์์ดับั เทีียนชััย ณ พระที่่นั่่� ง�
อมริินทรวิินิจิ ฉััย
•	เสด็็จออกมหาสมาคมรัับการถวาย
พระพรชัยมงคล ณ พระทนี่ งั่ อมรินทร
วินิจฉัย
•	เสด็็จฯ โดยขบวนพระบรมราชอิิสริิยยศ
ไปทรงนมััสการพระพุุทธมหามณีีรััตน
ปฏิิมากร และทรงประกาศพระองค์์
เป็็ น พุุ ท ธศาสนููปถัั ม ภก พระสงฆ์์
๘๐ รููป ถวายอดิิเรก ณ พระอุุโบสถ
วััดพระศรีีรััตนศาสดาราม พิิธีีถวาย
บัังคมพระบรมรููปสมเด็็จพระบููรพ
มหากษัั ตริิ ย าธิิ ร าช ณ ปราสาท
พระเทพบิิดร พิิธีีถวายบัังคมพระบรมอััฐิิ
และพระอััฐิิ และสดัับปกรณ์์ ณ พระที่่นั่่� ง�
ดุุสิิตมหาปราสาท
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำ�เนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เครื่องบรมขัตตยิ ราชภูษิตาภรณ์ทง้ั หลายเหล่านี้ ได้รบั การออกแบบและสร้างสรรค์อย่างประณีต ด้วยคติ
ความเชื่ อ ประกอบด้ ว ยพุ ท ธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ เปรี ย บพระมหากษั ต ริ ย ์ ดั่ ง พระอิ น ทร์ แ ละทรง
พระมหากรุณาธิคุณด้วยพุทธปรัชญา ซ่อนแฝงอยู่ในเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วย
ฉลองพระองค์อย่างเทศผ้าเยียรบับไหมยกทองสนี �้ำเงินเข้มหรอื สคี ราม ผูกลายทรงพุม่ ข้าวบิณฑ์เป็นรปู พระอินทร์
ทรงถือวัชระ พระหัตถ์ขวาแสดงมุทราเสมอพระอุระ ด้านนอกล้อมทรงข้าวบิณฑ์ทั้งสี่ด้านผูกลายเป็นรูปท้าว
จตุโลกบาลผู้คุ้มครองรักษาโลกทั้ง ๔ ทิศ ได้แก่ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์หรือวิรุฬปักษ์ และท้าวกุเวร
กลัดพระดุมนพรัตน์ด้านหน้า ๗ พระดุม ด้านหลัง ๒ พระดุม
พระสนับเพลาสร้างด้วยผ้าฝ้ายเนอื้ ละเอียด ขาสนับเพลาทัง้ สองข้างกรุผา้ เข้มขาบ๕๕ ริว้ ทอง เชิงพระสนับเพลา
เป็นเชิงงอนใช้ผ้าตาดตาตั๊กแตน๕๖ ปักหักดิ้นข้อถมดิ้นโปร่งเงินทองและตกแต่งด้วยเลื่อมทองประดับอัญมณี
พระภูษาจีบโจงไหมยกทอง ท้องผ้าพื้นสีน�้ำเงินเข้มหรือสีคราม ยกลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่งรูป
เทพพนม มีสังเวียนกรวยเชิงสามชั้น สวมรัดพระองค์สายทองและหัวฝังเพชร ถุงพระบาทไหมสีด�ำและ
ฉลองพระบาท (เข็ม) สีด�ำ
ทรงฉลองพระองค์์ครุุยมหาจัักรีี พื้้�นฉลองพระองค์์เป็็นผ้้ากรองทอง๕๗ ปัักทองแล่่งเป็็นลายรููปจัักรกัับตรีี
อยู่่�ในกรอบพุ่่�มข้้าวบิิณฑ์์ทั้้ง� องค์์ มีีสำำ�รดที่่ป� ลายแขน ต้้นแขน อกและชายเสื้้�อ ทรงพระมาลาเส้้าสููง สายสะพายนพรััตน
ราชวราภรณ์์ สวมสายสร้้อยจุุลจอมเกล้้า
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๒. วัันอาทิิตย์์ที่่� ๕ พฤษภาคม พุุทธศัักราช
๒๕๖๒
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนคร
โดยขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารคไปยััง
วัั ดบวรนิิเวศวิิหาร วััดราชบพิิธสถิิตมหา
สีีมาราม และวััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลาราม
เครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์
ประกอบด้ ว ยฉลองพระองค์ อ ย่ า งเทศ
ผ้าเยียรบับไหมยกทองสีแดง ผูกลายทรง
พุม่ ข้าวบิณฑ์เป็นรปู พระอินทร์ทรงถือวัชระ
พระหั ต ถ์ ข วาแสดงมุ ท ราเสมอพระอุ ร ะ
ด้ า นนอกล้ อ มทรงข้ า วบิ ณ ฑ์ ท้ั ง สี่ด้ า น
ผูกลายเป็นรูปท้าวจตุโลกบาลผู้คุ้มครอง
รักษาโลกทั้ง ๔ ทิศ ได้แก่ ท้าวธตรฐ
ท้าววิรฬุ หก ท้าววิรปู กั ษ์หรอื วิรฬุ ปักษ์ และ
ท้าวกุเวร กลัดพระดุมนพรัตน์ด้านหน้า
๗ พระดุม ด้านหลัง ๒ พระดุม
พระสนับเพลาสร้างด้วยผ้าฝ้ายเนื้อ
ละเอยี ด ขาสนับเพลาทัง้ สองข้างกรุผา้ ไหม
ยกทองลายริว้ สแี ดง เชิงพระสนับเพลาเป็น
เชิงงอนใช้ผ้าตาดตาตั๊กแตน ปักหักดิ้นข้อ
ถมดิ้นโปร่งเงินทองและตกแต่งด้วยเลื่อม
ทองประดับอัญมณี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระภูษาจบี โจงไหมยกทอง ท้องผ้า
พื้ น สี แ ดง (ครั่ ง ) ยกลายพุ ่ ม ข้ า วบิ ณ ฑ์
ก้านแย่งรูปเทพพนม มีสังเวียนกรวยเชิง
สามชั้น สวมรัดพระองค์สายทองและหัว
ฝังเพชร ถุงพระบาทไหมสีแดงและฉลอง
พระบาท (เข็ม) สีด�ำ
ทรงฉลองพระองค์์ครุุย พื้้�นฉลอง
พระองค์์เป็็นผ้้ากรองทอง ปัักดิ้้�นเป็็นลาย
ก้้านขดออกช่่อเป็็นรููปนาค มกร สิิงห์์ และ
เทวดา มีีสำำ�รดที่่ป� ลายแขน ต้้นแขน อกและ
ชายเสื้้�อ ทรงพระมาลาเส้้าสููง สายสะพาย
จัักรีี สวมสายสร้้อยจุุลจอมเกล้้า
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำ�เนินโดยริ้วขบวนราบ
จากท่าราชวรดิฐไปยังพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

๓. วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๒ ธัันวาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๒
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครโดยขบวนพยุุหยาตราทางชลมารคจากท่่าวาสุุกรีีไปยัังท่่าราชวรดิิฐ
และประทัับพระราชยานพุุดตานทองเสด็็จพระราชดำำ�เนิินโดยริ้้�วขบวนราบไปยัังพระบรมมหาราชวััง
เครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ประกอบด้วยฉลองพระองค์อย่างเทศผ้าเยียรบับไหมยกทองสีแสด
ผูกลายทรงพุม่ ข้าวบิณฑ์เป็นรปู พระอินทร์ทรงถอื วัชระ พระหัตถ์ขวาแสดงมุทราเสมอพระอุระ ด้านนอกล้อมทรง
ข้าวบิณฑ์ทั้งสี่ด้านผูกลายเป็นรูปท้าวจตุโลกบาลผู้คุ้มครองรักษาโลกทั้ง ๔ ทิศ ได้แก่ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก
ท้าววิรูปักษ์หรือวิรุฬปักษ์ และท้าวกุเวร กลัดพระดุมนพรัตน์ด้านหน้า ๗ พระดุม ด้านหลัง ๒ พระดุม
พระสนับเพลาสร้างด้วยผ้าฝ้ายเนื้อละเอยี ด ขาสนับเพลาทัง้ สองข้างกรุผา้ ไหมยกทองลายริว้ สแี สด เชิงพระ
สนับเพลาเป็นเชิงงอนใช้ผา้ ตาดตาตัก๊ แตน ปักหักดิน้ ข้อถมดิน้ โปร่งเงินทองและตกแต่งด้วยเลื่อมทองประดับอัญมณี
พระภูษาจีบโจงไหมยกทอง ท้องผ้าพื้นสีแสด ยกลายพุม่ ข้าวบิณฑ์กา้ นแย่งรูปเทพพนม มีสงั เวียนกรวยเชิง
สามชั้น สวมรัดพระองค์สายทองและหัวฝังเพชร ถุงพระบาทไหมสีแสดและฉลองพระบาท (เข็ม) สีด�ำ
ทรงฉลองพระองค์ครุย พื้นฉลองพระองค์เป็นผ้ากรองทอง ปักดิ้นเป็นลายก้านขดออกช่อเป็นรูปนาค
มกร สิงห์ และเทวดา มีส�ำรดที่ปลายแขน ต้นแขน อกและชายเสื้อ ทรงพระมาลาเส้าสูง สายสะพายนพรัตน
ราชวราภรณ์ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า
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เครื่่�องราชููปโภค พระแสงตรีีศูลู พระแสงจัักร พระแสงดาบ พระแสงธนูู วาลวิิชนีี และฉลองพระบาท

เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ คอื สิง่ ของเครอื่ งใช้ทเี่ ป็นเครอื่ งหมายแสดงความเป็นพระมหากษัตริย์
ได้แก่ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภคที่ทรงใช้ในการพระราชพิธีต่างๆ และทรงใช้เป็นการส่วนพระองค์
พระแสงราชศัสตราวุธ และสิ่งทรงสักการะ
สมัยโบราณเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งส่วนพระองค์และ
ในการพระราชพิิธีีต่า่ งๆ เจ้้าพนัักงานจะต้้องเชิิญเครื่่อ� งประกอบพระบรมราชอิิสริิยยศตามเสด็็จและเชิิญไปตั้้ง� เคีียง
พระราชอาสน์์ด้ว้ ยทุุกคราว จำำ�นวนเครื่่อ� งประกอบพระบรมราชอิิสริิยยศที่่เ� จ้้าพนัักงานจะต้้องเชิิญในแต่่ละโอกาส
ขึ้้น� อยู่่�กัับลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของพระราชกรณีียกิิจ พระราชพิิธีีที่เ่� ชิิญเครื่่อ� งประกอบพระบรมราชอิิสริิยยศครบสมบููรณ์์
ตามโบราณราชประเพณีี คืือ พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก ซึ่่ง� เป็็นพระราชพิิธีีที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ยิ่่ง� ต่่อพระมหากษััตริิย์์ เพราะ
เป็็นพระราชพิิธีีเชิิดชููเฉลิิมพระยศว่่าทรงเป็็นพระราชาธิิบดีีแห่่งแผ่่นดิินโดยสมบููรณ์์แล้้ว
ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เจ้าพนักงานจะเชิญเครอื่ งประกอบพระบรมราชอิสริยยศมาตัง้ แต่งพระแท่น
มณฑล ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมผนังด้านตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประกอบด้วยพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรม
ราชสมภพ และพระราชลัญจกร นอกจากนี้ ยังมีพระบรมธาตุ พระพุทธปฏิมากรส�ำคัญของพระมหากษัตริย์
ทุุกรััชกาล เครื่่อ� งสิิริริ าชกกุุธภััณฑ์์ เครื่่อ� งพระมุุรธาภิิเษก เครื่่อ� งพิิชัยั สงคราม พระแสงสำำ�คัญ
ั ต่่างๆ ที่่มุ� มุ พระแท่่น
มณฑลทั้้�งสี่่�ผููกพระแสงง้้าว พระแสงทวน และเครื่่�องสููงต่่างๆ ดัังจะได้้กล่่าวในลำำ�ดัับถััดไป
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เครื่องราชกกุธภัณฑ์
เครื่องราชกกุธภัณฑ์หรือเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ คือเครื่องราชูปโภคอันเป็นเครื่องหมายของพระราชาธิบดี
ที่่�นัับถืือว่่าสำำ�คััญในปััจจุุบัันมีี ๕ สิ่่�ง เรีียกรวมว่่า เบญจราชกกุุธภััณฑ์์ คืือ ๑. พระมหาพิิชััยมงกุุฎ ๒. พระแสงขรรค์์
ชััยศรีี ๓. ธารพระกรชััยพฤกษ์์ ๔. วาลวิิชนีีกัับพระแส้้จามรีี ๕. ฉลองพระบาทเชิิงงอน, บางแห่่งว่่า ๑. พระมหา
เศวตฉััตร ๒. พระมหาพิิชััยมงกุุฎ ๓. พระแสงขรรค์์ชััยศรีี ๔. วาลวิิชนีีกัับพระแส้้จามรีี ๕. ฉลองพระบาท
เชิงงอน; ต�ำราปัญจราชาภิเษก ว่ามี ๑. พระมหามงกุฎ ๒. พระภูษารัตกัมพล ๓. พระขรรค์ ๔. พระเศวตฉัตร
๕. รองพระบาททองประดัับแก้้ว; พระคััมภีีร์์อภิิธานััปปทีีปิิกาฯ คาถาที่่� ๓๕๘ กล่่าวว่่า ราชกกุุธภััณฑ์์ ๕ คืือ
พระขรรค์์ (ขคฺฺโค) ฉััตร (ฉตฺฺต) อุุณหิิส (มุุณฺฺหีีสํํ) ฉลองพระบาท (ปาทุุกา) วาลวิิชนีี (วาลพีีชนีี)
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี
และเอกสารทางประวัติศาสตร์ระบุว่า มีการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และ
พระแสงราชศัสตราวุธโดยพระราชครูพราหมณ์ อันสะท้อนให้เห็นว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นธรรมเนียม
ที่สืบเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์

สมัยสุโขทัย

หลักฐานทางโบราณคดีสมัยสุโขทัยประเภทจารึก คือศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาไทย (หลักที่ ๑)
กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพญาฦๅไทย (พระมหาธรรมราชาที่ ๑) เมื่อพุทธศักราช ๑๘๙๐ ระบุ
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ๓ สิ่ง คือ มกุฎ พระขรรค์ชัยศรี และเศวตฉัตร ดังนี้
“...เมื่อลุนนี้พระญาลือ..ยรูพ้ ระปิฎกไตรได้ขนึ้ เสวยในเมอื งศรสี ชั ชนาไลย สุโขทยแทนปแู่ ทนพ่อฝงู เป็น..
วเป็็นพระญาเบื้้�องตะวัันออกนนตกหััวนอนตีีนนอนตา..ต่่างคนมีีใจใคร่่ใจรัักเอามกุุฎ..ชััยศรีีเศวตฉััตรมายััดยัญ
ั ..
เษกให้้เป็็นท้้าวเป็็นพระญาทั้้�ง. หลายจิิงสมมติิขึ้้�นชื่่�อศรีีสููรยพงศ์์รามมหาธรรมราชาธิิราชเสวยราชย์์ชอบด้้วย
ทศพิธราชธรรมรู้ปรานีแก่ไพร่ฟ้าข้าไททั้งหลาย...”
(“ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงฯ” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม ๓, ๒๕๔๘: ๑๔๔-๑๔๕)

สมัยอยุธยาและธนบุรี

สมัยอยุธยา หลักฐานทางโบราณคดีในกรุวดั ราชบรู ณะ พระนครศรอี ยุธยา คอื เครอื่ งราชกกุธภัณฑ์จ�ำลอง
ท�ำด้วยทองค�ำสลักดุนประดับอัญมณี ประกอบด้วยพัดโบก จามร พระแส้จามรี พระแส้หางช้างเผือก และ
ฉลองพระบาทเชิงงอน มีอายุราวสมัยอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องใช้อันแสดง
พระราชสถานะแห่งพระมหากษัตริย์

เครื่องทองโบราณจากกรุวัดราชบูรณะ
พระนครศรีอยุธยา
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นอกจากนี้ เอกสารทางประวัติศาสตร์
เช่นพระราชพงศาวดารก็ได้กล่าวถึงพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกและการถวายเครื่องประกอบ
พระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์อยุธยาไว้
ดังตัวอย่าง
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พัชรมันตา บรมราชาภิเษก

รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (ครั้งที่ ๑) (พุทธศักราช ๒๐๙๑)

“...แล้วเชิญเสด็จลงเรือพระที่นงั่ ชัยสุพรรณหงส์อลงการ ประดับด้วยเครอื่ งสงู มยุรฉัตรพัดโบกจามรมาศ
ดาษดาด้วยเรือดั้งกัน แห่เป็นขนัดแน่นโดยชลมารควิถี เสด็จถึงประทับฉนวนน�้ำแล้ว เชิญเสด็จเข้าสู่พระราชวัง
ครั้นได้มหามหุติวารศุภฤกษพิชัยดิถี จึงประชุมสมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะ คามวาสีอรัญวาสี มุขมนตรี
กวีมาตยา โหราราชครูหมู่พราหมณ์ปโรหิตาจารย์ ก็โอมอ่านอิศวรเวท วิศณุมนต์ พร้อมทั้งพุทธจักรอาณาจักร
มอบเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ถวายภิเศโกทกมุรธารา ปราบดาภิเศกถวัลราชประเพณีสืบศรีสุริวงศ์กษัตริย์
ด�ำรงแผ่นพิภพมณฑลเสมาอาณาจักร์ กรุงเทพทราวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดม
พระราชนิเวศมหาสถานสืบไป ทรงพระนามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้า...”
[ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๔ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), ๒๔๗๙: ๒๘]

รัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ (พุทธศักราช ๒๑๔๘)

“...จงึ พระราชครทู งั้ สี่ และท้าวพระยาสามนตราช มหาเสนาบดี มนตรพี ริ ยิ โยธามาตย์ทง้ั หลาย ตัง้ พลับพลา
ชัยสุวรรณมหาวิมานในทัพชัยกลางพลพยุหนัน้ เสร็จ ก็น�ำพระราเชนทรยานกาญจนอลงกฎรจนามหาวรัตนชัชวาล
ประดับด้วยอภิรุมชุมสายเศวตฉัตรพัชนีพรรณ กลิงกลดจามรมาศทั้งปวง และเครื่องมหาเบญจราชกกุธภัณฑ์
อนันตเรืองรัตนราโชปโภค อันเป็นเครื่องราชาภิเศกส�ำหรับพระมหากษัตราธิราชเจ้า มาถวายแด่พระบาทสมเด็จ
เอกาทศวรอิศวร บรมนารถบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว อัญเชิญเสด็จขึ้นผ่านพิภพมหไหศวรรยาธิปัตย์ถวัลราช
ประเวณี สืบสันตติศรีสุริยวงศ์ ด�ำรงพิภพมณฑล สกลกรุงพระมหานครศรีอยุธยา มหาดิลกรัตนราชธานีบุรีรมย์
อันอ�ำพนด้วยสามนตราชประเทศนานามหาไพบูลย์พศิ าลราช เจ้าสมี าอาณาเขตต์มณฑลทัง้ ปวง โดยบุรพประเพณี
พระมหากษัตราธิราชเจ้าสืบๆ มา...”
[ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๔ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), ๒๔๗๙: ๒๗๔]

รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พุทธศักราช ๒๑๙๙)

“...ครัน้ ถงึ วันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๒ ค�่ำ เพลาชายแล้ว ๒ นาฬิกา จงึ พระมหาราชครู พระราชครู แลท้าว
พระยาสามนตราชเสนาบดีมนตรีมขุ ทัง้ ปวง ก็อญ
ั เชิญสมเด็จบรมบพิตรพระเป็นเจ้า เสด็จปราบดาภิเษกเสวยราชสมบัติ
ถวัลราชประเวณโี ดยบุรประเวณพี ระมหากษัราธิราชเจ้าแต่กอ่ น อันผ่านพิภพณกรุงพระมหานคร บวรทวาราวดีศรีอยุธยา
นัน้ ...แล้วถวายเครื่องเบญจกกุธภัณฑ์ และเครื่องราโชปโภคบริโภคทัง้ ปวง และบูชาบรมเทพอัษฎามุรดิอนั ประเสริฐ
สถิตสถาวรในพระองค์โดยยถาสาตร และถวายอาศริพาทอภิเษกจ�ำเริญพระบวรราชศรีสวัสดิ์ พิพฒ
ั น์มงคลนฤมล
พระองค์คอื พระนารายน์เป็นเจ้าทรงสังข์จกั รคทาธร อันกอปด้วยพระเดชฤทธานุภาพอันประเสริฐ เพื่อจะรักษาสมณ
พราหมณาจารย์ และท้าวพระยาเสนาบดีมนตรีมขุ ประชาราษฎรทัง้ ปวง ให้สขุ เกษมเปรมประชาราษฎรสืบไปเมื่อหน้า...”
[ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๔ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), ๒๔๗๙: ๓๒๕-๓๒๗]

รัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ (พุทธศักราช ๒๓๐๑)

“...พระองค์เสดจขึ้นสู่บนราชาอาศน์ราชบัลลังก์อันปูลาดพระยี่ภู่ บนพระยี่ภู่นั้น ปูหนังราชสีห์แล้วจึ่ง
มหาปโรหิตราชครูทงั้ ๘ คนนัน้ ถวายพรทนี่ า่ ราชบัลลงั ก์มเี ตียงตัง้ เครอื่ งราชอุปะโภคแลเครอื่ งเบญจกุกกุธภัณฑ์
แลพานทองประดับสองชัน้ ใส่รองพระสุพรรณบัตรสมญาแล้ว มีพานพระขันหมากทองประดับเชิงครุธถมราชาวดี
เครื่องในประมพี ระเต้ากรอบทองพระคนทที องแลพานพระสุพรรณะศรแี ละพระสุพรรณราชอุปโภคต่างๆ เป็นอันมาก
ตั้งซ้ายสี่แถว ขวาสี่แถว แล้วมีพระเสวตรฉัตรซ้ายขวาข้างละสองคัน จึ่งมีก�ำภูฉัตรข้างละสี่คัน อันยอดแล
ระบายและคันนั้นหุ้มทองประดับตั้งซ้ายสี่แถวขวาสี่แถว แล้วจึ่งตั้งอภิรุมแลธงทองแลพัดโบกจามรทานตวัน แล
บังสูริยบังแทรก แลพัดชะนีคันนั้นหุ้มทองทั้งสิ้น ตั้งซ้ายสี่แถว ขวาสี่แถว ตรงที่นั่งบัลลังก์มานั้น มีเตียงซ้ายขวา
ประดับแล้ว จึ่งปูสุจนีแล้วจึ่งตั้งพานทองสองชั้น ประดับส�ำหรับรองพระราชสาส์น ตามอย่างธรรมเนียมมา...”
(ค�ำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม : เอกสารจากหอหลวง, ๒๕๓๔: ๖๐-๖๑)
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สมัยธนบุรี ไม่ปรากฏรายละเอยี ดการประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษกและเครอื่ งประกอบพระบรมราช
อิสริยยศ แต่ในนิราศกวางตุง้ หรือนิราศพระยามหานุภาพไปเมอื งจนี แต่งเมอื่ พุทธศักราช ๒๓๒๔ เนอื้ หากล่าวถงึ
การเดินทางของคณะทูตไทยในสมัยกรุงธนบุรี เพื่อไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงจีน ณ กรุงปักกิ่ง
ในบทประณามพจน์สรรเสริญพระเจ้ากรุงธนบุรี กล่าวถึงเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภค
เทียบเคียงกับคุณสมบัติทางโลกุตระที่ยกว่าเป็นคุณสมบัติของพระเจ้ากรุงธนบุรี ดังความว่า

จึงดลใจให้พระองค์ทรงนั่ง
บัลลังก์รักรศพระกรรมฐาน
ให้ทรงเครื่องนพรัตน์ชัชวาลย์
พระชมฌานแทนเบญจกุกกุภณ
ั ฑ์
เอาพระไตรลักษณ์ทรงเปนมงกุฎ
ก็งามสุดยอดฟ้าสุธาสวรรค์
เอาพระศีลสุจริตในกิจธรรม์
เปนสุวรรณเนาวรัตน์สังวาล
เอาพระวิมุติธรรม์เปนคันฉัตร
เอาพระสัจเปนระไบไพศาล
ล้วนเครื่องศีลวัตรอันชัชวาลย์
พระอุเบกขาญาณเปนธารกร
เอาพระไวยปัญญาเปนอาวุธ	ตัดวิมุติสงไสยแล้วสั่งสอน
สว่างแจ้งกว่าแสงทินกร
สถาวรทั่วโลกแลงาม
(พระยามหานุภาพ, ๒๔๗๕: ๒๖)

สมััยรััตนโกสิินทร์์

เมื่่อ� พระบาทสมเด็็จพระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลกมหาราช ทรงรัับอััญเชิิญเสด็็จเถลิิงถวััลยราชสมบััติแิ ล้้ว โปรด
ให้้ย้า้ ยพระนครมาทางฝั่่�งตะวัันออก ตั้้ง� พิิธีียกเสาหลัักเมืือง และสร้้างพระราชวัังและเครื่่อ� งราชููปโภคพอให้้ตั้้ง� การ
พระราชพิิธีีปราบดาภิิเษกโดยสัังเขปได้้ เอกสารทางประวััติิศาสตร์์ที่่�กล่่าวถึึงเครื่่�องประกอบพระราชอิิสริิยยศคืือ
จดหมายอย่่างธรรมเนีียมการพระราชพิิธีีในรััชกาลที่่� ๑ ระบุุเครื่่อ� งราชููปโภคที่่ส� ร้้างใหม่่เมื่่อ� จะทำำ�พิธีีิ ปราบดาภิิเษก
ในปีีขาล พุุทธศัักราช ๒๓๒๕ ว่่าประกอบด้้วย
“...พระไชยใหญ่่ ๑ เล็็ก ๑ แผ่่นทองพระสุุพรรณบััตร ๑ พระมหาสัังวาล ๑ พระมหาสัังข์์ทอง ๑ พระมหา
สัังข์์เงิิน ๑ พระมหามงกุุฎ ๑ ฉลองพระบาท ๑ พััชนีีฝัักมขาม ๑ ธารพระกรง่่าม ๑ ธารพระกรยอดทอง ๑ ดอก
จำำ�ปาทอง (อย่่าง) ๑ ดอกพิิกุุลทอง (อย่่าง) ๑ ดอกพิิกุุลเงิิน ๑ แผ่่นทองรองเขีียนรููปราชสีีห์์ ๑ พระกลด (ด้้าม)
เงิิน ๑ พระเต้้าทอง ๑ พระเต้้าเงิิน ๑ ตั่่�งไม้้มะเดื่่�อ ๘ ท่่อน้ำำ�� (สหััสธารา) ดีีบุุก ๑ พระแสงตรีีศููล ๑ พระแสงจัักร
๑ พระเสมาธิิปััต ๑ พระฉััตรไชย ๑ พระเกาวพ่่าย ๑ พระมหาธงไชย (ครุุธพ่่าห์์) ๑ ธงไชยกระบี่่ธุ� ุช ๑ พระเต้้า
เบญจครรภ ๑ พระที่่�นั่่�งสุุวรรณปฤษฎางค์์ทอง ๑ กลองอิินทเภรีี ๑ มโหรทึึก ๑ พระมณฑปที่่�สรง ๑ (สี่่�สิ่่�ง
ข้้างหลัังนี้้�) จะเตืือนเขา พระนามลงแผ่่นทอง ๑ รวม ๕๑ (นัับได้้ ๔๐) สิ่่�ง...”
(ลััทธิิธรรมเนีียมต่่างๆ ภาคที่่� ๑๐ฯ, ๒๔๖๓: ๓๗)

ต่่อมาทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เจ้้าพระยาเพชรพิิชััย เจ้้าพระยาสุุธรรมมนตรีี พระยาราชสงคราม
พระยาอุุทััยมนตรีี ร่่วมกัันแต่่งตำำ�ราราชาภิิเษกครั้้�งกรุุงศรีีอยุุธยา กล่่าวถึึงเครื่่�องประกอบพระบรมราชอิิสริิยยศ
ในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกสมััยอยุุธยาซึ่่�งเป็็นแบบอย่่างของพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกสมััยรััตนโกสิินทร์์
ความว่่า
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“...ตั้งเตียงแว่นฟ้ามีเสาสี่ เสามีเพดาน ตั้งบนพระที่นั่งสรรเพ็ชญปราสาท มีพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์ เทียน
ไชยพระสังฆราชจุด เทียนราวในหลวงทรงจุดบูชาพระ พระไชย พระชันษา พระมนต์ภิเษก พระเต้าเงิน ๑
พระเต้าทอง ๑ พระเต้านาก ๑ พระเต้าส�ำฤทธิ์ ๒ พระนพ พระมหาสังข์ทกั ษิณาวัฏ พระเสมาธิบตั ิ ๑ พระฉัตรไชย ๑
พระเกาวพ่าย ๑ พระมหาธงไชย ๑ พระกระบี่ธุช ๑ พระแสงง้าวเจ้าพระยาแสนพลพ่าย ๑ พระแสงขอตีช้างล้ม ๑
เครื่องตั้งบนเตียงแว่นฟ้า หีบพระธ�ำมรงค์ ลุ้งพระมาลาเบี่ยง ฉลองพระองค์เกราะ ๑ ฉลองพระองค์นวม
๑ พระเต้าเบญจคัพย์มีพระยันต์รอง ๕ พระมหาสังวาลพราหมณ์สร้อยอ่อน เสวตฉัตร ๑ ผ้ารัตกัมพล ๒ เบญจ
กกุธภัณฑ์ พระมหามงกุฎ ๑ พระขรรค์ไชยศรี ๑ พัชนีฝักมะขาม ๑ ธารพระกร ๑ ฉลองพระบาท ๑ รวม ๕ สิ่ง
พระแสงปืนคาบชุดข้ามแม่น�้ำสะโตง พระแสงหอกไชย พระแสงของ้าว พระแสงดาบชเลย พระแสงเขนมีดาบด้วย
พระแสงจักร พระแสงตรีศูล พระแสงเกาทัณฑ์...”
(ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๑๙ ต�ำราแบบธรรมเนียมในราชส�ำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา, ๒๔๗๐: ๕๕)

เอกสารทางประวััติศิ าสตร์์สมััยรััตนโกสิินทร์์ส่ว่ นใหญ่่กล่่าวถึึงเครื่่อ� งประกอบพระบรมราชอิิสริิยยศที่่ตั้้� ง� แต่่ง
บนพระแท่่นมณฑลในการเตรีียมพิิธีี และในพิิธีีถวายสิิริิราชสมบััติิในวัันบรมราชาภิิเษกไว้้อย่่างละเอีียด เว้้นแต่่
รััชกาลพระบาทสมเด็็จพระนั่่�งเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวซึ่่�งพงศาวดารกรุุงรััตนโกสิินทร์์ รััชกาลที่่� ๓ ของเจ้้าพระยาทิิพากร
วงศมหาโกษาธิิบดีี (เจ้้าพระยาทิิพากรวงศมหาโกษาธิิบดีี, ๒๔๘๑: ๒-๓) กล่่าวไว้้แต่่เพีียงว่่า “...แล้้วจึ่่�งมีีรัับสั่่�ง
ให้้เสนามุุขมนตรีีเจ้้าพนัักงานจััดการพิิธีีบรมราชาภิิเศกเถลิิงถวััลยราชสมบััติิ โดยเยี่่�ยงอย่่างบรรพราชประเพณีี
สืืบๆ มา...” ข้้อความดัังกล่่าวสัันนิิษฐานได้้ว่า่ เครื่่อ� งประกอบพระบรมราชอิิสริิยยศในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก
รััชกาลที่่� ๓ มีีรายละเอีียดเช่่นเดีียวกัับพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกครั้้�งรััชกาลที่่� ๑ และรััชกาลที่่� ๒
จากการประมวลเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ทกี่ ล่าวถึงพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เช่น พระราชพงศาวดาร
จดหมายเหตุ ต�ำราพระราชพิธี ราชกิจจานุเบกษา และหนังสือวิชาการ พบว่าเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศที่เชิญ
เข้าร่วมพระราชพิธบี รมราชาภิเษกในแต่ละรัชกาลมีจ�ำนวนไม่เท่ากัน คืออาจเพิม่ หรือลดบางรายการ หรือเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบปลีกย่อยตามพระบรมราชวินจิ ฉัย เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดให้เชิญเครอื่ งราช
กกุธภัณฑ์ เครื่องพระมุรธาภิเษก และพระพุทธรูปส�ำคัญมาประดิษฐานบนพระแท่นมณฑลเพิม่ เติมจากครัง้ รัชกาลที่ ๑
พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว โปรดให้้ตั้้ง� เทีียนพระมหามงคล ๑ คู่่�เพิ่่�มเติิมที่่ห� น้้าพระแท่่นมณฑล
โปรดให้เชิญพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาลมาประดิษฐานแทนพระอุณาโลมท�ำแท่ง โปรดให้สร้างธารพระกร
เทวรู ป แทนธารพระกรชั ย พฤกษ์ อ งค์ เ ดิ ม แล้ ว เชิ ญ มาประดิ ษ ฐานบนพระแท่ น มณฑลในพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก และโปรดให้เพิม่ พระแส้ทที่ �ำด้วยขนหางช้างเผือกในรายการเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
ด้วยทรงพระราชด�ำริว่าจามรีนั้นมิใช่สัตว์พื้นเมืองสยาม ควรใช้ขนหางช้างเผือกจึงจะมีความเหมาะสมมากกว่า
ท�ำให้เป็นธรรมเนียมสืบต่อมาที่จะได้เชิญทั้งพระแส้จามรีและพระแส้หางช้างเผือกตั้งแต่งบนพระแท่นมณฑล
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในคราวต่อๆ มา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เชิญพระแก้วเชียงแสน พระนิรันตราย และพระแสง
ศรสามเล่ม มาประดิษฐานบนพระแท่นมณฑลเพิ่มเติม นอกจากนี้ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ ๕ พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เป็นเอกสารแรกที่กล่าวถึงประวัติ
การสร้างและประวัติการเชิญเข้าประดิษฐานบนพระแท่นมณฑลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแบ่งเครื่อง
ประกอบพระบรมราชอิสริยยศเป็น ๘ หมวดเพอื่ ความสะดวกในการอ่านและท�ำความเข้าใจ ได้แก่ หมวดพระเจ้า
หมวดพระราชสิริ หมวดเครื่องพระมุรธาภิเษก หมวดเครื่องต้น หมวดเครื่องพิชัยสงคราม หมวดพระแสง
หมวดเครื่องสูง และหมวดเครื่องราชูปโภค
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เชิญพระปางห้ามสมุทรทรงเครื่องทอง พระห้ามสมุทร
ทรงเครื่องเงิน พระแก่นศรีมหาโพธิ์ พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๕ ออกตั้งด้วย แต่มิได้ตั้งพระชัยพิธี
และพระชัยหลังช้าง และเพิ่มธงบรมราชธวัช ธงไอยราพรต ในหมวดเครื่องสูง
พระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว โปรดให้้เชิิญพระแก้้วปางอุ้้�มบาตรเพิ่่�ม ในหมวดพระเจ้้า เนื่่�องจาก
เป็็นพระพุุทธรููปประจำำ�พระชนมวาร และเพิ่่�มธงมหาไพชยนตธวััช ในหมวดเครื่่�องสููง
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร โปรดให้้เชิิญ
พระนากสวาดิิเรืือนแก้้วเพิ่่�มในหมวดพระเจ้้า และเพิ่่�มพระเต้้าทองเกลี้้ย� ง พระเต้้ามงคลแปด พระเต้้ากลีีบบััวใหญ่่
และพระเต้้าโมราดำำ� ในหมวดเครื่่�องพระมุุรธาภิิเษก

เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๖ หมวด
ได้แก่ ๑. หมวดสิ่งสักการะ ๒. หมวดพระสิริ ๓. หมวดเครื่องพระมุรธาภิเษก ๔. หมวดเครื่องต้น ๕. หมวด
พระแสง ๖. หมวดเครื่องสูง โดยเชิญมาประดิษฐานในขั้นตอนพระราชพิธี ดังนี้

๑. หมวดสิ่งสักการะ จ�ำนวน ๑๒ องค์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
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พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๑
พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๒
พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๓
พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๔
พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๕
พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๖
พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๗
พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙
พระเจดีย์ลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
พระขันหยกพร้อมเชิงเทียน
เครื่องพระมหาพิชัยสงคราม
พระพิฆเนศ
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พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๑

พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙
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๒. หมวดพระราชสิริ จ�ำนวน ๓ รายการ
๑. พระสุพรรณบัฏ
๒. แผ่นทองคำ�จารึกดวงพระบรมราชสมภพ
๓. พระราชลัญจกรประจำ�รัชกาล

แผ่นทองคำ�จารึกดวงพระบรมราชสมภพ

พระราชลัญจกรประจำ�รัชกาล
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๓. หมวดเครื่องพระมุรธาภิเษก จ�ำนวน ๓๗ รายการ
๑. พระครอบพระกริ่ง รัชกาลที่ ๔
๒. พระครอบยันต์เดิม รัชกาลที่ ๔
๓. พระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ
๔. พระเต้าทองเกลี้ยง
๕. พระเต้ามงคลแปด
๖. พระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๑
๗. พระเต้าเบญจคัพย์รอง รัชกาลที่ ๑
๘. พระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๕
๙. พระเต้าปทุมนิมิตทอง รัชกาลที่ ๑
๑๐. พระเต้าปทุมนิมิตนาก รัชกาลที่ ๑
๑๑. พระเต้าปทุมนิมิตเงิน รัชกาลที่ ๑
๑๒. พระเต้าปทุมนิมิตสัมฤทธิ์ รัชกาลที่ ๑
๑๓. พระเต้าบัวหยกเขียว รัชกาลที่ ๔
๑๔. พระเต้ากลีบบัวแดง
๑๕. พระเต้ากลีบบัวขาวยอดเกี้ยว รัชกาลที่ ๕
๑๖. พระเต้ากลีบบัวใหญ่ รัชกาลที่ ๔
๑๗. พระเต้าห้ากษัตริย์ทองคำ� รัชกาลที่ ๔
๑๘. พระเต้าห้ากษัตริย์เงิน รัชกาลที่ ๔
๑๙. พระเต้าห้ากษัตริย์นาก รัชกาลที่ ๔
๒๐. พระเต้าห้ากษัตริย์สัมฤทธิ์ รัชกาลที่ ๔
๒๑. พระเต้าห้ากษัตริย์หินอ่อน รัชกาลที่ ๔
๒๒. พระเต้าโมราดำ�
๒๓. พระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ ๔
๒๔. พระเต้าไกรลาส รัชกาลที่ ๔
๒๕. พระเต้าศิลาจารึกอักษร รัชกาลที่ ๔
๒๖. พระเต้าเทวบิฐ รัชกาลที่ ๔
๒๗. พระเต้าศิลา ๕ ห้อง รัชกาลที่ ๔
๒๘. พระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ ๑
๒๙. พระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์)
๓๐. พระมหาสังข์เพชรใหญ่
๓๑. พระมหาสังข์เพชรน้อย
๓๒. พระมหาสังข์พิธี
๓๓. พระมหาสังข์ทอง
๓๔. พระมหาสังข์นาก
๓๕. พระมหาสังข์เงิน
๓๖. พระมหาสังข์งา
๓๗. พระมหาสังข์สัมฤทธิ์

พระครอบพระกริ่ง รัชกาลที่ ๔

พระครอบยันต์เดิม รัชกาลที่ ๔
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พระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๑

พระเต้าเบญจคัพย์รอง รัชกาลที่ ๑

พระเต้าเบญจคัพย์ห้าห้อง รัชกาลที่ ๔

พระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๕
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๔. หมวดเครื่องต้น จ�ำนวน ๑๑ รายการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

พระมหาพิชัยมงกุฎ
พระแสงขรรค์ชัยศรี
พระแส้จามรี
พระแส้ขนหางช้างเผือก
ธารพระกรชัยพฤกษ์
วาลวิชนี
ฉลองพระบาทเชิงงอน
พระชฎาห้ายอด รัชกาลที่ ๑
พระสังวาลพราหมณ์ธุรำ�
ธารพระกรเทวรูป
ธารพระกรศักดิ์สิทธิ์

พระมหาพิชัยมงกุฎ

พระแสงขรรค์ชัยศรี

พระแส้ขนหางช้างเผือก

ธารพระกรชัยพฤกษ์
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วาลวิชนี

ฉลองพระบาทเชิงงอน

ธารพระกรเทวรูป
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๕. หมวดพระแสง จ�ำนวน ๓๓ องค์
๑. พระแสงดาบใจเพชร
๒. พระแสงจักร
๓. พระแสงตรีศูล
๔. พระแสงหอกพระมหากฐินใหญ่
๕. พระแสงหอกพระมหากฐินน้อย
๖. พระแสงดาบเขน
๗. พระแสงปืนข้ามแม่น�้ำสะโตง
๘. พระแสงง้าวด้ามถมฝักทองคู่
๙. พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย
๑๐. พระแสงทวนด้ามทอง
๑๑. พระแสงศูล
๑๒. พระแสงดาบเวียด
๑๓. พระแสงดาบฟันปลา
๑๔. พระแสงดาบญี่ปุ่น รัชกาลที่ ๖
๑๕. พระแสงปืนคาบศิลา
๑๖. พระแสงดาบแฝด
๑๗. พระแสงดาบฝักเหล็กคร�่ำทองคู่
๑๘. พระแสงขรรค์นวโลหะ
๑๙. พระแสงดาบฝักมุกทรงเดิม
๒๐. พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง
๒๑. พระแสงดาบมรกต รัชกาลที่ ๗
๒๒. พระแสงตรีศูลด้ามหยก
๒๓. พระแสงตรีศูลด้ามกรามช้าง
๒๔. พระแสงขอชัยพฤกษ์
๒๕. พระแสงศร ๓ เล่ม
๒๖. พระแสงตรีศูลด้ามยาว
๒๗. พระแสงหอกร่อนน้อย
๒๘. พระแสงหอกร่อนใหญ่
๒๙. พระแสงทวนถมคู่
๓๐. พระแสงง้าวถมคู่
๓๑. พระแสงดาบเชลย
๓๒. พระแสงธนู
๓๓. พระแสงหอกเพชรรัตน

พระแสงจักร

พระแสงตรีศูล

พัชรมันตา บรมราชาภิเษก

109

พระแสงดาบเขน

พระแสงปืนข้ามแม่น�้ำสะโตง
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พระแสงดาบเชลย

พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย
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พระแสงดาบใจเพชร
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๖. หมวดเครื่องสูง จ�ำนวน ๑๐ องค์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พระนพปฎลมหาเศวตฉััตร
พระเสมาธิิปััตย์์
พระฉัตรชัย
พระเกาวพ่าห์
ธงชัยราชกระบี่ยุทธใหญ่
ธงชัยราชกระบี่ยุทธน้อย
ธงชัยพระครุฑพ่าห์ใหญ่
ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อย
ธงมหาราช
ธงมหาไพชยนต์ธวัช

พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
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พระเสมาธิปัตย์
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พระฉัตรชัย

พระเกาวพ่าห์
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ธงชัยราชกระบี่ยุทธใหญ่และธงชัยพระครุฑพ่าห์ ใหญ่
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การถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เปิดศิวาลัยไกรลาส จบ กราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์
เครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสง ตามลำ�ดับ

การถวายเครื่องสิริราช
กกุ ธ ภั ณ ฑ์ คื อ ขั้ น ตอนพิ ธี ที่
พราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวายเครอื่ ง
ราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราช
วราภรณ์ เครื่องขัตตยิ ราชูปโภค
และพระแสงส�ำคัญ ถือเป็นพิธี
ที่ ส�ำคั ญ ยิ่ ง ในพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษก เพราะเป็นการแสดง
ถึ ง พระราชฐานะประมุ ข แห่ ง
ราชอาณาจัักรโดยสมบููรณ์์ การ
ถวายสิิริริ าชสมบััติใิ นพระราชพิิธีี
บรมราชาภิิ เ ษก พุุ ท ธศัั ก ราช
๒๕๖๒ มีีลำำ�ดัับพิิธีี ดัังนี้้�

พระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์
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พระสังวาลพระนพ

พานพระขันหมากทองคำ�ลงยาองค์ ใหญ่

พระธำ�มรงค์รัตนวราวุธ

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๑.๕๐ น. เมื่่�อสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงรัับน้ำำ�� อภิิเษกครบทั้้�งแปดทิิศ ณ พระที่่�นั่่�งอััฐทิิศอุุทุุมพร
ราชอาสน์์แล้้ว พลตรีี ชััยยุุทธ อิินทจาร เชิิญพระนพปฎลมหาเศวตฉััตรจากพระแท่่นมณฑลมามอบให้้พระมหาราชครูู
พิิธีีศรีีวิสุิ ทุ ธิิคุณ
ุ (ชวิิน รัังสิิพราหมณกุุล) ประธานพระครููพราหมณ์์ น้้อมเกล้้าฯ ถวายสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงรัับ
แล้้วพระราชทานแก่่พลตรีี ชััยยุุทธ อิินทจาร เชิิญไว้้ ขณะนั้้�นพราหมณ์์เป่่าสัังข์์ ภููษามาลาแกว่่งบััณเฑาะว์์
ชาวพนัักงานประโคมฆ้้องชััย สัังข์์ แตร และดุุริิยางค์์
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานใบมะตูมคืนแก่พันโท สมชาย กาญจนมณี แล้วทรงพระด�ำเนิน
โดยริ้วขบวนไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร มีคณะพราหมณ์โปรยข้าวตอก ดอกไม้
น�ำเสด็จ และพลตรี ชัยยุทธ อินทจาร เชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรตามเสด็จ
เวลา ๑๑.๕๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงแปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา พลตรี
ชัยยุทธ อินทจาร เชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรอยู่ด้านซ้ายพระที่นั่งภัทรบิฐแถวหน้า
พระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิิสุุทธิิคุุณ ประธานพระครููพราหมณ์์ เข้้าเฝ้้าฯ ถวายน้ำำ��เทพมนตร์์ที่่�พระหััตถ์์ด้้วย
พระมหาสัังข์์พิิธีีพราหมณ์์ ทููลเกล้้าฯ ถวายใบมะตููมทรงทััด พราหมณ์์เป่่าสัังข์์ ภููษามาลาแกว่่งบััณเฑาะว์์
พระมหาราชครพู ธิ ีศรวี สิ ทุ ธิคณ
ุ ประธานพระครพู ราหมณ์ กล่าวเวทสรรเสริญเปิดศวิ าลัยไกรลาส พราหมณ์เป่าสังข์
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เวลา ๑๒.๐๗ น. พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เปิดศิวาลัยไกรลาส จบ กราบ
บังคมทูลถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และเครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสง ตาม
ล�ำดับ ดังนี้
๑.	พระสุพรรณบัฏ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ เชิญพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธยจากพระแท่น
มณฑล มอบพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงรับแล้ว
พระราชทานแก่นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ ผู้เชิญ รับไปยืนเชิญข้างพระที่นั่งเบื้องขวา ต้นแถวใน
๒.	พระสังวาลพราหมณ์ธรุ �ำ พระมหาราชครูพธิ ีศรีวสิ ทุ ธิคณ
ุ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายพระสังวาล
พราหมณ์ธุร�ำ ทรงรับแล้ว ทรงสวมพระองค์เฉียงซ้าย พันโท คึกพล ชมชูเวชช์ ผู้เชิญ รับพานไปยืน
ที่ชั้นลด เบื้องขวาพระที่นั่งภัทรบิฐ
๓.	พระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ ทรงรับแล้ว ทรงสวมพระองค์เฉียงขวา พันโท จอมไตร กิจประสาน
ผู้เชิญ รับพานไปยืนที่ชั้นลด เบื้องขวาพระที่นั่งภัทรบิฐ
๔.	พระสังวาลพระนพ ทรงรับแล้ว ทรงสวมพระองค์เฉียงขวา พันต�ำรวจเอก อนุวัต พิชาดุลย์ ผู้เชิญ
รับพานไปที่ยืนที่ชั้นลด เบื้องขวาพระที่นั่งภัทรบิฐ
๕.	พระมหาพิชัยมงกุฎ ทรงรับแล้ว ทรงสวมพระเจ้า พันตรี วันนิวัติ ค�ำวิลัย ผู้เชิญ รับพานแล้วไปยืน
เบื้องขวาพระที่นั่งภัทรบิฐ ต้นแถวนอก นายเจริญศักดิ์ คารีขันธ์ ถวายผูกที่พระหนุด้านหน้า
นายมนัส เสือเปลี่ยว ถวายประคองด้านหลัง
๖.	พระแสงขรรค์ชัยศรี ทรงรับแล้ว ทรงวางไว้บนโต๊ะข้างพระที่นั่งภัทรบิฐเบื้องซ้าย พันเอก ณฤทธิ์
เจริญครองสกุล ผู้เชิญ รับพานไปยืนที่ชั้นลด เบื้องขวาพระที่นั่งภัทรบิฐ
๗.	พระแส้จามรี ทรงรับแล้ว ทรงวางไว้บนโต๊ะข้างพระที่นงั่ ภัทรบิฐเบื้องซ้าย พันตรี สมโภชน์ ทรงเจริญ
ผู้เชิญ รับพานไปยืนที่ชั้นลด เบื้องขวาพระที่นั่งภัทรบิฐ
๘.	พระแส้้ขนหางช้้างเผืือก ทรงรัับแล้้ว ทรงวางไว้้บนโต๊๊ะข้้างพระที่่นั่่� ง� ภััทรบิิฐเบื้้�องซ้้าย พัันตรีี ธีีรเจษฎ์์
มลายอริิศููนย์์ ผู้้�เชิิญ รัับพานไปยืืนที่่�ชั้้�นลด เบื้้�องขวาพระที่่นั่่� �งภััทรบิิฐ
๙.	ธารพระกรชัยพฤกษ์ ทรงรับแล้ว ทรงวางไว้บนโต๊ะข้างพระที่นั่งภัทรบิฐเบื้องขวา พันเอก กิ่งเพชร
แก้วส�ำอางค์ ผู้เชิญ รับพานไปยืนที่ชั้นลด เบื้องขวาพระที่นั่งภัทรบิฐ
๑๐.	พัดวาลวิชนี ทรงรับแล้ว ทรงวางไว้บนโต๊ะข้างพระที่นั่งภัทรบิฐเบื้องขวา พันเอก สุทธินันท์ จูบาง
ผู้เชิญ รับพานไปยืนที่ชั้นลด เบื้องขวาพระที่นั่งภัทรบิฐ
๑๑.	พระธ�ำมรงค์รัตนวราวุธ ทรงรับแล้ว ทรงสวมพระดัชนีพระหัตถ์ขวา พันเอก บวงสรวง บุนนาค
ผู้เชิญ รับพานไปยืนเชิญเบื้องขวาพระที่นั่ง คนที่ ๒ แถวใน
๑๒.	พระธ�ำมรงค์วิเชียรจินดา ทรงรับแล้ว ทรงสวมพระดัชนีพระหัตถ์ซ้าย นาวาอากาศตรี กิติพงศ์
ชลังสุทธิ์ ผู้เชิญ รับพานไปยืนเชิญเบื้องซ้ายพระที่นั่ง คนที่ ๒ แถวใน
๑๓.	ฉลองพระบาทเชิิงงอน พระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิิสุุทธิิคุุณ ประธานพระครููพราหมณ์์สอดถวาย พัันตรีี
กวิิน ปราสาทหิินพิิมาย ผู้้�เชิิญ รัับพานไปยืืนเชิิญเบื้้�องซ้้ายพระที่่�นั่่�ง ต้้นแถวใน
๑๔.	พานพระขันหมากทองค�ำลงยาองค์ใหญ่เครื่องพร้อม พันเอก เพทาย ซังเอียด เชิญไปทอดถวาย
บนโต๊ะเบื้องขวาพระที่นั่งภัทรบิฐ จากนั้นไปยืนที่ชั้นลด เบื้องขวาพระที่นั่งภัทรบิฐ
๑๕.	พระสุพรรณศรบี วั แฉก พันเอก สกล สิทธิประภา เชิญไปทอดถวายบนโต๊ะเบอื้ งขวาพระทนี่ งั่ ภัทรบิฐ
จากนั้นไปยืนที่ชั้นลด เบื้องขวาพระที่นั่งภัทรบิฐ
๑๖.	พระมณฑปทองค�ำลงยาพร้อมพานรองมีพระจอก พลตรี มานพ ลอยเมฆ เชิญไปทอดถวายบนโต๊ะ
เบื้องซ้ายพระที่นั่งภัทรบิฐ จากนั้นไปยืนที่ชั้นลด เบื้องขวาพระที่นั่งภัทรบิฐ
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๑๗.	พระเต้้าทัักษิิโณทกทองคำำ�ลงยาองค์์เล็็ก พัันเอก สััญญา สาริิบุุตร เชิิญไปทอดถวายบนโต๊๊ะ
เบื้้�องซ้้ายพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ จากนั้้�น ไปยืืนที่่�ชั้้�นลด เบื้้�องขวาพระที่่นั่่� �งภััทรบิิฐ
๑๘	พระแสงดาบฝัักทองเกลี้้�ยง ทรงรัับแล้้ว พระราชทานแก่่พลอากาศตรีี สุุพิิชััย สุุนทรบุุระ ผู้้�เชิิญ
รัับไปยืืนเชิิญอยู่่�เบื้้�องขวาพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ คนที่่� ๒ แถวนอก
๑๙.	ธารพระกรเทวรููป ทรงรัับแล้้ว พระราชทานแก่่นาวาอากาศเอก สุุพััฒน์์ แก้้วภา ผู้้�เชิิญ รัับไปยืืนเชิิญ
อยู่่�เบื้้�องซ้้ายพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ คนที่่� ๒ แถวนอก
๒๐.	พระแสงจัักร ทรงรัับแล้้ว พระราชทานแก่่นายพิิธาน เหี้้�ยมโท้้ ผู้้�เชิิญ รัับไปยืืนเชิิญอยู่่�เบื้้�องขวา
พระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ คนที่่� ๓ แถวใน
๒๑.	พระแสงตรีีศููล ทรงรัับแล้้ว พระราชทานแก่่พัันโท ไพบููลย์์ ผจญแกล้้ว ผู้้�เชิิญ รัับไปยืืนเชิิญอยู่่�
เบื้้�องซ้้ายพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ คนที่่� ๓ แถวใน
๒๒.	พระแสงหอกเพชรรััตน ทรงรัับแล้้ว พระราชทานแก่่พัันตรีี เกรีียงไกร ดำำ�ดีี ผู้้�เชิิญ รัับไปยืืนเชิิญอยู่่�
เบื้้�องขวาพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ คนที่่� ๓ แถวนอก
๒๓.	พระแสงดาบเชลย ทรงรัับแล้้ว พระราชทานแก่่พัันโท เอกชััย คู่่�กระสััง ผู้้�เชิิญ รัับไปยืืนเชิิญอยู่่�
เบื้้�องซ้้ายพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ คนที่่� ๓ แถวนอก
๒๔.	พระแสงธนูู ทรงรัับแล้้ว พระราชทานแก่่พัันโท มนตรา ประถมภััฎ ผู้้�เชิิญ รัับไปยืืนเชิิญอยู่่�เบื้้�องขวา
พระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ คนที่่� ๔ แถวใน
๒๕.	พระแสงดาบเขน ทรงรัับแล้้ว พระราชทานแก่่พลตรีี กััลย์์สรรค์์ จัันทรเสน ผู้้�เชิิญ รัับไปยืืนเชิิญอยู่่�
เบื้้�องซ้้ายพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ คนที่่� ๔ แถวใน
๒๖.	พระแสงปืืนข้้ามแม่่น้ำำ��สะโตง ทรงรัับแล้้ว พระราชทานแก่่พัันเอก อััศวิิน เจริิญชััยวััฒน์์ ผู้้�เชิิญ
รัับไปยืืนเชิิญอยู่่�เบื้้�องขวาพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ คนที่่� ๔ แถวนอก
๒๗.	พระแสงของ้้าวแสนพลพ่่าย ทรงรัับแล้้ว พระราชทานแก่่พลอากาศตรีี สุุรศัักดิ์์� กนิิษฐานนท์์ ผู้้�เชิิญ
รัับไปยืืนเชิิญอยู่่�เบื้้�องซ้้ายพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ คนที่่� ๔ แถวนอก
ขณะทรงรัับพระสุุพรรณบััฏพระสงฆ์์เจริิญชััยมงคลคาถา พราหมณ์์เป่่าสัังข์์ ภููษามาลาแกว่่งบััณเฑาะว์์
ชาวพนัักงานประโคมฆ้้องชััย แตร มโหระทึึกและดุุริิยางค์์ ทหารกองเกีียรติิยศถวายความเคารพ วงดุุริิยางค์์
บรรเลงเพลงสรรเสริิญพระบารมีี ทหารปืืนใหญ่่ยิิงปืืนมหาฤกษ์์ มหาชััย มหาจัักร มหาปราบยุุค กระบอกละ
๑๐ นััด (ตามกำำ�ลัังวัันเสาร์์) ที่่�สนามหญ้้าหน้้าศาลาสหทััยสมาคม ทหารบก ทหารเรืือ ทหารอากาศ ยิิงปืืนใหญ่่
เฉลิิมพระเกีียรติิฝ่่ายละ ๑๐๑ นััด พระสงฆ์์ ในพระอารามทั่่�วราชอาณาจัักรย่ำำ��ระฆัังถวายชััยมงคล ๗ ลา
เวลา ๑๒.๑๓ น. เมื่่�อสุุดเสีียงประโคมแล้้ว พระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิิสุุทธิิคุุณ ประธานพระครููพราหมณ์์
ถวายอนุุษฏุุภศิิวมนตร์์ จบ พราหมณ์์เป่่าสัังข์์ แล้้วพระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิิสุุทธิิคุุณ ประธานพระครููพราหมณ์์
ถวายอนุุษฏุุภวิิษณุุมนตร์์ จบ พราหมณ์์เป่่าสัังข์์ แล้้วพระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิิสุุทธิิคุุณ ประธานพระครููพราหมณ์์
ถวายบัังคมและถวายพระพรชััยมงคล
เวลา ๑๒.๑๘ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว มีีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารัักขาแก่่
ประชาชนชาวไทย ความว่่า “เราจะสืืบสาน รัักษา และต่่อยอด และครองแผ่น่ ดิินโดยธรรม เพื่่�อประโยชน์์สุุขแห่่ง
อาณาราษฎรตลอดไป” แล้้วทรงหลั่่ง� ทัักษิิโณทกตั้้ง� พระราชสััตยาธิิษฐานจะทรงปฏิิบัติั พิ ระราชกรณีียกิิจปกครอง
ราชอาณาจัักรไทยโดยทศพิิธราชธรรมจริิยาเพื่่อ� ความไพบููลย์์รุ่่�งเรืืองของพระราชอาณาจัักรและความสุุขสวััสดิ์์�ของ
อาณาประชาราษฎร์์ พระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิิสุุทธิิคุุณ ประธานพระครููพราหมณ์์ รัับพระปฐมบรมราชโองการว่่า
“ข้้าพระพุุทธเจ้้าขอรัับพระบรมราชโองการสุุรสิิงหนาท ประถมธรรมิิกราชวาจา ด้้วยเกล้้าด้้วยกระหม่่อม ขอเดชะ”
แล้้วพระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิิสุุทธิิคุุณ ประธานพระครููพราหมณ์์ ถวายบัังคม
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พระราชพิธเี ฉลิมพระราชมณเฑียรตามโบราณราชประเพณี
พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรหรือการเสด็จขึ้นประทับพระราชมณเฑียรสถาน
เป็นพระราชพิธีที่เปรียบเสมือนการขึ้นบ้านใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็น
เป็นสุข โดยจะกระท�ำหลังจากที่ทรงรับบรมราชาภิเษกแล้ว โดยที่พระราชพิธีเฉลิม
พระราชมณเฑียรไม่จ�ำเป็นว่าต้องท�ำคราวเดียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ (๒๕๕๕: ๑๐๗-๑๐๘) ทรงอธิบายไว้ใน
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ ว่า
“...อันการที่ท�ำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่าที่แท้เป็น ๒ พิธี คือพิธีราชาภิเษก (เฉลิมพระยศ) พิธีหนึ่ง
เฉลิมพระราชมนเทียร (เสด็จขึ้นประทับพระราชมนเทียรสถาน) พิธีหนึ่ง ทั้ง ๒ พิธีนี้ไม่จ�ำต้องท�ำด้วยกัน และ
ปรากฏมาในเรื่องพงศาวดารว่าเคยท�ำห่างกันเป็น ๒ คราวก็มี ดังเช่นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จ
ผ่านพิภพก็ดี เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จผ่านพิภพก็ดี หรือเมื่อพระเจ้าบรมโกศเสด็จผ่านพิภพก็ดี
ก็ท�ำแต่พิธีราชาภิเษกอย่างเดียว เพราะคงเสด็จประทับอยู่ที่วังจันทรเกษมต่อมาอีกหลายปีทั้ง ๓ พระองค์
จนเมื่อเสด็จไปประทับพระราชวังหลวง จึงได้ท�ำพิธีเฉลิมพระราชมนเทียร แต่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์อื่น
โดยมาก เสด็จขึ้นประทับพระราชมนเทียรในคราวเดียวกับราชาภิเษก การพิธีทั้ง ๒ จึงท�ำเหมือนเช่นเป็น
พระราชพิธีอันเดียวกัน...”

ขึ้นบ้านใหม่
“ขึ้นบ้านใหม่” หรือ “ขึ้นเรือนใหม่” เป็นงานฉลองการเข้าไปอยู่บ้านหรือเรือนหลังใหม่ โดยเจ้าของเรือน
จะขึน้ อยูอ่ าศัย ณ เรือนแห่งนัน้ แต่วนั แรก ตามธรรมเนียมนิยมจัดพิธมี งคลเพือ่ น�ำสิรแิ ละความเจริญมาสูเ่ จ้าของเรือน
และป้องกันไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายมากล�้ำกราย
พิิธีีอย่่างลำำ�ลองคืือเจ้้าของบ้้านอััญเชิิญพระพุุทธรููปประจำำ�บ้้านไปประดิิษฐานในที่่�อัันสมควร จุุดธููปเทีียน
บููชาพระแล้้วอธิิษฐานขอสวััสดิิมงคล พิิธีีอย่่างเป็็นทางการคืือมีีพระสงฆ์์สวดพระธรรมหรืือสาธยายพระพุุทธมนต์์
ตัักบาตร ถวายภััตตาหารและเครื่่�องจตุุปััจจััยไทยธรรม พระสงฆ์์อนุุโมทนา จากนั้้�น ประธานสงฆ์์ทำำ�พิิธีีประพรม
น้ำำ��พระพุุทธมนต์์ตามห้้องต่่างๆ โปรยทรายรอบบริิเวณบ้้าน และเจิิมแป้้งที่่�ประตููบ้้าน พระสงฆ์์รููปอื่่�นๆ สวดเจริิญ
ชััยมงคลคาถา เป็็นเสร็็จพิิธีี
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การเฉลิิ ม พระราชมณเฑีี ย รมีี ลำำ�ดัั บ พิิ ธีี ดัั ง นี้้� คืื อ
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวเสด็็จขึ้้�นสู่่�พระมหามณเฑีียร
ทางลาดพระบาท ระหว่่ า งทางที่่�เสด็็ จ พระราชดำำ�เนิิ น
ทรงโปรยดอกพิิกุุลเงิิน พิิกุุลทองตลอดทาง พระราชวงศ์์
ฝ่่ า ยในหรืื อ สตรีี ผู้้�มีี เ ชื้้�อตระกูู ล สูู ง เชิิ ญ เครื่่�องเฉลิิ ม
พระราชมณเฑีี ย รและเครื่่�องราชูู ป โภคตามเสด็็ จ ซึ่่� ง
เครื่่�องเฉลิิมพระราชมณเฑีียรตามโบราณราชประเพณีี
ประกอบด้้วยวิิฬาร์์ ๑ พานข้้าวเปลืือก ๑ พานถั่่�ว ๑ พานงา ๑
ผลฟักเขียว ๑ หินบดยา ๑
เมื่่�อเสด็็จพระราชดำำ�เนิินถึึงอััฒจัันทร์์ นางพนัักงาน
ถวายน้ำำ��ชำำ�ระพระบาท จากนั้้�น พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
เสด็็จขึ้้�นสู่่�พระที่่�นั่่�งจัักรพรรดิิพิิมานองค์์ตะวัันออก เสด็็จ
เข้้าสู่่�ห้้องบรรทม ทรงนมััสการพระรััตนตรััย แล้้วเสด็็จขึ้้�น
ประทัับบนพระแท่่นบรรทม พระราชวงศ์์ผู้้� ใหญ่่ฝ่่ายใน
ถวายดอกหมากทองคำำ� ท้้าวทรงกัันดารถวายลููกกุุญแจ
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงรัับวางไว้้ข้้างพระที่่� แล้้ว
เอนพระองค์์ ล งบรรทมเหนืื อ พระแท่่ น เป็็ น พระฤกษ์์
พระราชวงศ์์ฝ่่ายในซึ่่�งมีีอาวุุโสสููงถวายพระพรชััยมงคล
เป็็นเสร็็จพิิธีี
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สุภาพสตรีเชิญเครือ่ งราชูปโภคและเครือ่ งเฉลิมพระราชมณเฑียร ในพระราชพิธี
เฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งกระบวน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชดำ�เนินประทักษิณรอบพระมหามณเฑียร ผ่านเก๋งนารายณ์
ท้ายหอพระธาตุมณเฑียร วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

อนึง่ ในวันเดียวกันนี้ เจ้าพนักงานได้ตงั้ บายศรีแก้วทองเงินทีห่ น้าพระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย พราหมณ์เบิก
แว่นเวียนเทียนสมโภชพระราชมณเฑียรสถานตามขัตติยราชประเพณีด้วย
สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ ที่ ๒ พร้อมกับสมโภชพระนคร
ซึ่งทรงสร้างส�ำเร็จในปีมะเส็ง พุทธศักราช ๒๓๒๘ ณ พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท รัชกาลที่ ๒ ทรง
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และท�ำพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่ง
จักรพรรดิพิมาน ถึงรัชกาลที่ ๓ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระราชมณเฑียรไม่ปรากฏว่ามีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากรัชกาลก่อนแต่อย่างใด
สมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิม่ พระแส้หางช้างเผือกผูใ้ นเครือ่ งเฉลิมพระราชมณเฑียร
โดยถวายก่อนจัน่ หมากหรือดอกหมากทองค�ำ ดังทีพ่ ระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ พรรณนาว่า
“...พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินกลับขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จ
เหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ผู้น้อย ข้าราชการฝ่ายในก็ตั้งดอกไม้ธูปเทียนถวายตัว ท้าว
วรจันทร์กราบทูลถวาย ๑๒ พระก�ำนัล ครัน้ ได้พระฤกษ์เสด็จพระราชด�ำเนินเข้าสูพ่ ระมหามนเทียร มีนางราชนิกลู
ช�ำระพระบาทนาง ๑ นางเชิญเครื่องราชบริโภคส�ำหรับพระบรมกษัตริย์ ๘ นาง แล้วมีนางเชื้อพระวงศ์ ๖ นาง
เชิญสิ่งของอันเป็นสิริวิลาศและธัญญาหารถั่วและงาฟักและศิลาบดดอกหมากทองค�ำ ตามเสด็จเข้าไปใน
พระมหามนเทียร ครั้นเสด็จถึงในที่ทรงจุดเทียนนมัสการแล้วเสด็จขึ้นพระแท่นบรรทม พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่คือ
พระองค์เจ้าพลับ ถวายดอกหมากท�ำด้วยทองค�ำแปด น�้ำหนัก ๕ ต�ำลึง พระแส้หางช้างเผือกผู้ ทรงรับแล้ว
วางไว้ข้างที่ แล้วท้าวทรงกันดารถวายลูกกุญแจทองค�ำ แล้วเอนพระองค์ทรงพระบรรทมลงเหนือพระแท่นที่โดย
ทักษิณปรัศว์เบื้องขวาเป็นพระฤกษ์ก่อน แล้วพระบรมวงศ์ฝ่ายในที่ทรงพระชนมายุถวายไชยมงคลก่อน แล้ว
พระบรมวงศานุวงศ์ท้าวนางข้างในอวยไชยถวายพระพรต่างๆ พร้อมกัน ชาวประโคมก็ประโคมดุริยางคดนตรี
มะโหระทึ ก ครั้ น สุ ด เสี ย งประโคมแล้ ว เสด็ จ จากที่ พ ระบรรทม นางพนั ก งานก็ เ ชิ ญ เครื่ อ งสุ พ รรณภาชน์
พระกระยาเสวยเข้ามาถวาย ทรงเสวยกระยาหารเสร็จแล้ว เสด็จพระราชด�ำเนินมาขึ้นพระราชยานกงถมตะทอง
กงกระจังท�ำด้วยทองค�ำจ�ำหลักลายกุดนั่ ประดับพลอยเนาวรัตน์ พร้อมด้วยข้าทูลละอองธุลพี ระบาทแห่หอ้ มล้อม
ไปทางพระฉนวน ทรงโปรยเงินไปยังวัดพระศรีรตั นศาสดาราม พระยาวิเศษสงครามพาพวกพ่อค้าอังกฤษ อเมริกนั
วิลนั ดา โปรตุเกศ ไปคอยเฝ้ารับเสด็จอยูท่ พี่ ระระเบียง ทรงโปรยเงินพระราชทานให้ชงิ กัน...เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงโปรยเงินไปทางข้างในสู่พระมหามนเทียร ครั้นเวลาบ่าย ๓ โมง เจ้าพนักงานตั้งบายศรีทอง บายศรีเงิน
บายศรีตอง พระบรมวงศานุวงศ์ผใู้ หญ่ผนู้ อ้ ยข้างหน้าข้างในและข้าราชการ พร้อมกันกระท�ำพิธตี ดิ แว่นเวียนเทียน
๗ รอบ เฉลิมพระมหามนเทียรตามพระราชประเพณีแต่ก่อนเสร็จแล้ว”
(พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๔, ๒๔๗๗: ๒๓-๒๔)
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พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร และสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์�ิ พระบรมราชิินีนี าถ พระบรมราชชนนีี
พัันปีีหลวง ในการพระราชพิิธีเี ฉลิิมพระราชมณเฑีียร วัันที่่� ๖ พฤษภาคม พุุทธศัักราช ๒๔๙๓

การพระราชพิิธีเี ฉลิิมพระราชมณเฑีียรสมััยรััชกาลที่่� ๕ ถึึงสมััยรััชกาลที่่� ๙ ส่่วนใหญ่่มีรูี ปู แบบพิิธีเี หมืือนสมััย
รััชกาลที่่� ๔ แต่่มีข้ี อ้ ปลีีกย่่อยที่่�แตกต่่างไปคืือ พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวตั้้�งแต่่รัชั กาลที่่� ๕ ถึึงรััชกาลที่่� ๙ มิิได้้
เสวยพระกระยาหารหลัังจากที่่�ทรงทำำ�พิิธีเี อนพระองค์์ลงบรรทมเหนืือพระแท่่นแล้้ว กัับเอกสารทางประวััติศิ าสตร์์
สมััยรััชกาลที่่� ๗ ให้้รายละเอีียดเรื่่�องฉลองพระองค์์ ในวัันเฉลิิมพระราชมณเฑีียรว่่า พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
ทรงเครื่่�องตามสีีพิชัิ ยั สงคราม คืือทรงพระภููษาและฉลองพระองค์์แพรสีีน้ำำ��เงิินล้้วน ถุุงพระบาทและฉลองพระบาท
สีีน้ำำ��เงิิน ทรงสวมพระสัังวาลนพรััตนราชวราภรณ์์ พระสัังวาลพระนพ และพระสัังวาลพราหมณ์์สร้้อยธุุรำำ�
ทรงพระมหามาลาเพชรน้อย (รัชกาลที่ ๔) และทรงกุมพระขรรค์องค์น้อย (รัชกาลที่ ๕) และระบุว่าโปรดให้มี
การอุ้มไก่ขาวเข้าร่วมพระราชพิธีเพิ่มขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๖ พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรกระท�ำในเวลาบ่าย หลัง
พิธีถวายสิบสองพระก�ำนัล หรือหลังจากการเสด็จออกให้พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในถวายพระพรชัยมงคลแล้ว
ต่อมาในรัชกาลที่ ๗ ได้ท�ำพิธีเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียรในเวลาค�่ำ วันเดียวกับที่ได้ทรงรับบรมราชาภิเษก
สมัยรัชกาลที่ ๙ โปรดให้เลื่อนวันเฉลิมพระราชมณเฑียรเป็นวันรุ่งขึ้น มิได้เสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียรในวันที่
ทรงรับบรมราชาภิเษกเช่นรัชกาลก่อนๆ ส่วนการเวียนเทียนสมโภชพระราชมณเฑียรคงท�ำในวันที่เสด็จขึ้น
บรมราชาภิเษก
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พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พุทธศักราช ๒๕๖๒
พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ มีรายละเอียดและ
ขั้นตอน ดังนี้
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลาพระฤกษ์ ๑๓.๑๙-๒๐.๓๐ น. เถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์
ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธเี ฉลิมพระราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวังไว้พร้อม เวลาค�ำ่ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเข้าริ้วขบวนเชิญเครื่องพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ซึ่งตั้งในพระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณ เวียนประทักษิณโดยรอบพระราชมณเฑียร
เวลา ๒๐.๑๘ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงฉลองพระองค์์เฉลิิมราชมณเฑีียร คืือทรง
ฉลองพระองค์์อย่่างเทศสีีคราม ด้้านหน้้าฉลองพระองค์์กลััดพระดุุมเพชร จำำ�นวน ๕ พระดุุม ด้้านหลััง จำำ�นวน
๒ พระดุม พระภูษาสุวรรณพัสตร์ทองเหลือบคราม รัดประคดกรองทอง และทรงสวมพระสังวาลพระนพและ
พระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน
สีน�้ำเงิน พระภูษาสีน�้ำเงินปักดิ้นเงิน รัดพระองค์ทองค�ำประดับพระปั้นเหน่งเพชร และทรงพระสังวาลทอง
ประดับเพชร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา เสด็จออกจากพระทีน่ งั่ จักรพรรดิพมิ านไปยัง
พระที่่�นั่่�งไพศาลทัักษิิณ เข้้าริ้้�วขบวนตามผู้้�นำำ�เทีียน พัันโท สมชาย กาญจนมณีี ทููลเกล้้าฯ ถวายขัันทองคำำ�พร้้อม
พานรอง ขัันทองคำำ�ใส่่เหรีียญทรงโปรย สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ ทรงถืือถวายพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว และสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี พร้้อมด้้วยพระเจ้้าหลานเธอ พระองค์์เจ้้า
พััชรกิิติิยาภา และขบวนเสด็็จ ตามผู้้�นำำ�เทีียนออกจากพระที่่�นั่่�งไพศาลทัักษิิณทางประตููที่่�เสด็็จลงพระมณฑป
พระกระยาสนาน เลี้ยวซ้ายออกทางพระทวารพระมหามณเฑียรก�ำแพงแก้วด้านตะวันออก เลี้ยวขวาไปตามถนน
ทรงบาตร เลี้้�ยวขวาผ่่านถนนหลัังพระมหามณเฑีียร เลี้้�ยวขวาผ่่านพระมหามณเฑีียรหมู่่�กลาง เข้้าทางพระทวาร
พระมหามณเฑีียรด้้านตะวัันตก ผู้้�นำำ�เทีียนนำำ�เสด็็จไปตามถนนระหว่่างพระที่่�นั่่�งจัักรพรรดิิพิิมานและกำำ�แพงแก้้ว
พระมหามณเฑียรด้านใน เลีย้ วขวาผ่านเก๋งนารายณ์เข้าพระทวารท้องพระโรงหน้าด้านตะวันตก พระทีน่ งั่ จักรพรรดิ
พิมาน ผู้น�ำเทียนหยุดที่ท้องพระโรงหน้า
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงโปรยเหรีียญกษาปณ์์หมุุนเวีียน รััชกาลที่่� ๑๐ ชนิิดราคา ๒ บาท
พระราชทานแก่่ข้้าราชบริิพารสตรีีที่่�นั่่�งหมอบเฝ้้าฯ ตลอดเส้้นทางเสด็็จพระราชดำำ�เนิิน จากนั้้�นเสด็็จเข้้า
ท้้องพระโรงหน้้า พระที่่�นั่่�งจัักรพรรดิิพิมิ าน เสด็็จขึ้้�นพระที่่�นั่่�งจัักรพรรดิิพิมิ านทางอััฒจัันทร์์ตะวัันตก ข้้าราชบริิพาร
ฝ่่ายหน้้าเชิิญเครื่่�องเฉลิิมพระราชมณเฑีียร เครื่่�องราชููปโภค และพระแสงดาบคาบค่่าย ตามเสด็็จ
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เวลา ๒๐.๒๗ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวและสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี ประทัับพระราชอาสน์์
ณ ท้้องพระโรงกลาง พัันโท สมชาย กาญจนมณีี เชิิญขัันทองคำำ�พร้้อมพานรองวางที่่�โต๊๊ะบนพระแท่่นลด
พัันตำำ�รวจเอก ธรรมนิิธิิ วณิิชย์์ถนอม เชิิญพระแสงดาบคาบค่่าย เฝ้้าฯ อยู่่�ข้้างที่่�ประทัับ ร้้อยโท ธนิิสร
งามพริ้้�ง เชิิญพระสุุพรรณศรีีบััวแฉก ไปทอดที่่�บนโต๊๊ะทองข้้างที่่�ประทัับด้้านขวา ร้้อยโท ฉััตรณรงค์์ เรืืองพุุก
เชิิญพานพระขัันหมากทองคำำ�ลงยาองค์์ ใหญ่่เครื่่�องพร้้อม ไปทอดที่่�บนโต๊๊ะทองข้้างที่่�ประทัับด้้านขวา ร้้อยเอก
อภิิชิติ มุุกข์์โตเกีียว เชิิญพานพระโอสถ ไปทอดที่่�บนโต๊๊ะทองข้้างที่่�ประทัับด้้านซ้้าย เครื่่�องเฉลิิมพระราชมณเฑีียร
นอกนั้้�น ผู้้�เชิิญนำำ�ไปมอบให้้ พัันโท สมชาย กาญจนมณีี ที่่�พระที่่�นั่่�งองค์์ตะวัันออก เสร็็จแล้้ว กลัับมาเฝ้้าฯ
ที่ท้องพระโรงกลาง
พันโท สมชาย กาญจนมณี เชิญพระแสงไปทอดที่บันไดแก้ว รับเครื่องทั้งหมดแล้ว ไปทอดไว้ที่โต๊ะบน
ชั้นลด รับแมวและไก่ขาว (จ�ำลอง) ให้เจ้าพนักงานอุ้มเชิญไว้ ผู้เชิญเทียนส่งเทียนให้เจ้าพนักงาน แล้วไปรวม
เฝ้าฯ ที่ท้องพระโรงกลาง
พลอากาศเอก สถิิตย์์พงษ์์ สุุขวิิมล
เลขาธิิการพระราชวััง นายเจริิญศัักดิ์์�
คารีี ขัั น ธ์์ นายมนัั ส เสืื อ เปลี่่�ยว
ลาดพระที่่� ณ พระแท่่นราชบรรจถรณ์์
เสร็็จแล้้ว พัันโท สมชาย กาญจนมณีี
เข้้าเฝ้้าฯ กราบบัังคมทููลเชิิญเสด็็จฯ
ทั้้�งนี้้� จะได้้ทอดเครื่่�องเฉลิิมพระราช
มณเฑีียรไว้้ที่่�โต๊๊ะบนพระแท่่นลด และ
ทอดขัันทองคำำ�พร้้อมพานรอง มีีดอก
พิิกุุลทอง พิิกุุลเงิิน บนพระแท่่นลด
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
และสมเด็็ จ พระนางเจ้้ า ฯ พระบรม
ราชิิ นีี เสด็็ จ เข้้ า ห้้ อ งพระบรรทม
พระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระทีน่ งั่ จักรพรรดิพมิ าน
ประทัับบนพระแท่่นลด พัันโท สมชาย
กาญจนมณีี ทููลเกล้้าฯ ถวายพระแส้้
ขนหางช้างเผือก นายเจริญศักดิ์ คารีขันธ์ ทูลเกล้าฯ ถวายจั่นหมากทองค�ำ นายมนัส เสือเปลี่ยว ทูลเกล้าฯ
ถวายกุญแจทอง ทรงรับและทรงวางไว้ปลายพระที่ จากนั้น เสด็จขึ้นพระแท่นราชบรรจถรณ์ ทรงเอนพระองค์
ลงบรรทมโดยเบื้องขวาลงสู่พระที่ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์ ครั้นสุดเสียงประโคม
แล้วเสด็จลงประทับพระแท่นลด เสร็จการพระราชพิธี
ในคืนวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับแรมในพระที่นั่ง
จักรพรรดิพิมาน

ภาพหน้าซ้าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

พัชรมันตา บรมราชาภิเษก

129

๖

บทที่

เฉลิมกรุง
เสด็จเลียบพระนคร

130

พัชรมันตา บรมราชาภิเษก

ธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร
การเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครเป็นธรรมเนียมเก่าแก่มาก สารานุกรมศาสนา
และชาติพนั ธุ์ เล่ม ๑ (James Hastings, ๑๙๐๘: ๒๒) กล่าวถึงการเลียบพระนครว่าเป็นการ
ประทักษิณของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูโบราณ ซึ่งตามคัมภีร์อัคนีปุราณะ (Agni Purana)
และคัมภีร์มานสาร (Manasara) กล่าวว่าพระราชพิธีราชาภิเษกจะส�ำเร็จบริบูรณ์หลังจากที่
พระมหากษัตริย์ทรงประทักษิณรอบพระนคร นอกจากนี้ ในพิธีราชสูยะของอินเดียโบราณ
ก็มีการแห่แหนผู้ที่เป็นกษัตริย์หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีในขั้นตอนการรับมอบราชสมบัติ
และการท�ำสัตย์สาบานว่าจะปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นธรรม
การเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บ
พระนครโดยขบวนพระราชอิสริยยศเป็น
ขบวนพยุ ห ยาตราในพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษกของราชส�ำนักสยาม กระท�ำ
ขึ้ น เพื่ อ ให้ อ าณาประชาราษฎร์ เ ฝ้ า ทู ล
ละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
อีกนัยหนึ่งคือเป็นการประกาศพระบรม
เดชานุุภาพของพระมหากษััตริิย์์พระองค์์
ใหม่่ ให้้ เ ป็็ น ที่่�ประจัั ก ษ์์ แ ก่่ หัั ว เมืื อ งต่่ า งๆ
ดัั ง ที่่�สมเด็็ จ พระเจ้้ า บรมวงศ์์ เ ธอ กรม
พระยาดำำ�รงราชานุุภาพ (๒๕๕๕: ๑๔๙)
ทรงสัันนิิษฐานไว้้ ใน พระราชพงศาวดาร
กรุุงรััตนโกสิินทร์์ รััชกาลที่่� ๕ ความว่่า
ภาพขบวนพยุุหยาตราทางชลมารคในสมััยกรุุงศรีีอยุุธยา โดยอองรีี อาบราฮััม ชาเตอแลง นัักเขีียน
แผนที่่�ชาวฮอลัันดา พิิมพ์์ขึ้น�้ ใหม่่เมื่่�อพุุทธศัักราช ๒๒๖๒ ตามต้้นแบบซึ่ง่� พิิมพ์์อยู่่�ในหนัังสืือจดหมายเหตุุ
ของบาทหลวงชาวฝรั่่�งเศสในรััชกาลสมเด็็จพระนารายณ์์มหาราช เมื่่�อพุุทธศัักราช ๒๒๒๙

“...ประเพณีเดิม เห็นจะเสด็จเลียบถึงเมืองทีร่ ายรอบมณฑลราชธานี ต้องเสด็จโดยทางบกบ้าง ทางเรือบ้าง
และประทับรอนแรมเป็นระยะไปหลายวันจนกว่าจะรอบมณฑลราชธานี เพือ่ บ�ำรุงความสามิภกั ดิ์ และให้ประจักษ์
พระเดชานุภาพแก่ประชาชนทั้งหลาย ครั้นนานมา เห็นเป็นการล�ำบากโดยมิจ�ำเป็น จึงย่นระยะทางลงเป็นเพียง
เลียบพระนครราชธานี แล้วย่อลงมาอีกชัน้ หนึง่ คงแห่เสด็จเลียบรอบก�ำแพงพระนครแต่ทางเรือ ส่วนทางบก เป็นแต่
แห่เสด็จเลียบรอบบริเวณพระราชวัง เห็นจะเป็นอย่างนี้มาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ถึงกระนั้นกระบวนแห่เสด็จ
เลียบพระนครยังก�ำหนดจ�ำนวนพลถึง ๑๐,๐๐๐ เป็นอย่างตาํ่ และพึงสังเกตเห็นเค้าเงือ่ นกองทัพได้ในริว้ กระบวนแห่
ทีก่ รมทหารทุกหมูเ่ หล่า ตลอดจนข้าราชการทีเ่ ป็นต�ำแหน่งแม่ทพั นายกอง เข้าเป็นตราริว้ ในกระบวนทัง้ สิน้ ไม่ใช่
แต่ข้าราชการในราชส�ำนักเท่านั้น...”
ค�ำว่า “พยุหยาตรา” ตามรูปศัพท์แปลว่า ขบวนทัพหรือการเดินทัพ เป็นค�ำทีใ่ ช้เฉพาะองค์พระมหากษัตริย์
หมายถึงการเสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมไพร่พลอย่างมีระเบียบแบบแผน เพือ่ ทรงปฏิบตั พิ ระราชภารกิจต่างๆ เช่น
การศึกสงคราม การพระศาสนา หรือเลียบพระนคร ขบวนทัพทีจ่ ดั เป็นแบบแผนหรือขบวนพยุหยาตรามีทงั้ ขบวน
ทางบก เรียกว่า “สถลมารค” และขบวนทางน�้ำ เรียกว่า “ชลมารค”
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ขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารคและขบวนพยุุหยาตราทางชลมารคในสมััยอยุุธยามีีขึ้้�นอยู่่�สม่ำำ��เสมอ ครั้้�งที่่�
สำำ�คััญและมีีหลัักฐานบัันทึึกรายละเอีียดไว้้ชัดั เจน คืือ ขบวนพยุุหยาตราเพชรพวง สมััยสมเด็็จพระนารายณ์์มหาราช
(ครองราชย์์ระหว่่าง พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑) ขบวนพยุุหยาตราดัังกล่่าวเป็็นขบวนพยุุหยาตราใหญ่่ จััดเป็็นขบวนต่่างๆ
ทั้้�งทางสถลมารคและทางชลมารค ได้้แก่่ ขบวนพยุุหยาตราช้้าง ขบวนพยุุหยาตราม้้า และขบวนพยุุหยาตราทางชลมารค
เดิิมการเตรีียมขบวนแห่่เลีียบพระนครโดยขบวนพยุุหยาตราอย่่างใหญ่่มีีความยิ่่�งใหญ่่อลัังการคล้้ายการ
ยกกองทััพเพื่่�อทำำ�สงคราม มีีการระบุุรายละเอีียดของขุุนนางและแม่่ทัพั นายกองผู้้�ปฏิิบััติหิ น้้าที่่�ทุุกกรมกองอย่่าง
แน่่ชัดั และใช้้คนเข้้าขบวนแห่่อย่่างมหาศาล เนื่่�องจากเป็็นพระราชพิิธีที่่�ต้
ี อ้ งการแสดงพระบารมีีให้้เป็็นที่่�ประจัักษ์์
แก่่ผู้้�คนจำำ�นวนมาก ซึ่่�งปรากฏหลัักฐานตั้้�งแต่่ครั้้�งกรุุงศรีีอยุุธยาว่่ามีีการเสด็็จเลีียบพระนครหลัังเสร็็จสิ้้�นการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกระท�ำเป็นธรรมเนียมสืบมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

การเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนครสมัยรัตนโกสินทร์
การเสด็็จพระราชดำำ�เนิินโดยขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารค

ขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารค หมายถึึง ริ้้�วกระบวนทางบกที่่�จััดขึ้้�นสำำ�หรัับพระมหากษััตริิย์เ์ มื่่�อจะเสด็็จ
พระราชดำำ�เนิินไปทางบกทั้้�งในการพระราชสงครามและการพระราชกุุศล มีีทั้้�งจััดแยกเป็็นกระบวนใดกระบวนหนึ่่�ง
เฉพาะกระบวนช้าง กระบวนม้า หรือกระบวนเดินเท้า หรือจัดรวมเป็น ๑ กระบวน มีทั้งกระบวนช้าง กระบวนม้า
และกระบวนเดินเท้า มีธรรมเนียมการจัดขบวน ๔ รูปแบบ ได้แก่ พยุหยาตราใหญ่ พยุหยาตรา (สามัญ)
พยุหยาตราน้อย และกระบวนราบ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ใน
ต�ำราแบบธรรมเนียมในราชส�ำนักครั้งกรุงศรีอยุธยาฯ ความว่า
“...กระบวนราบตามที่่�เคยเห็็นแห่่เสด็็จในสมััยกรุุงรััตนโกสิินทรนี้้� กำำ�หนดต่่างกัันเป็็น ๔ อย่่าง อย่่างที่่�
๑ เรีียกว่่า ‘พยุุหยาตราใหญ่่’ กระบวนเดิิน ๘ สาย ใช้้แต่่แห่่เสด็็จเลีียบพระนครในงานราชาภิิเษก อย่่างที่่� ๒
เรีียกว่่า ‘พยุุหยาตรา’ (สามััญ) กระบวนเดิิน ๔ สาย มีีเครื่่�องกลองชะนะแตรสัังข์์แห่่เสด็็จในงานใหญ่่ เช่่นบางปีี
แห่่เสด็็จไปทอดพระกฐิินด้้วยกระบวนพยุุหยาตราเช่่นว่่านี้้� อย่่างที่่� ๓ เรีียกว่่า ‘พยุุหยาตราน้้อย’ กระบวนเดิิน
๒ สายเหมือนกระบวนราบสามัญ ผิดกันที่มีเครื่องสูงกลองชะนะแตรสังข์เพิ่มขึ้น แห่เสด็จในงานวิสามัญ
แต่ไม่เป็นงานใหญ่ถึงแห่อย่างที่ ๒ อย่างที่ ๔ เรียกแต่ว่า ‘กระบวนราบ’ กระบวนเดิน ๒ สาย แห่เสด็จโดยปกติ
หรือถ้าว่าอีกอย่างหนึ่งกระบวน ๓ อย่างข้างต้นแห่เสด็จงานเต็มยศ กระบวนที่ ๔ แห่เสด็จไปไหนๆ เป็นสามัญ
หรือเต็มยศอย่างน้อย...”
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, ๒๔๙๓: ๗๗)

หลักฐานจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ (พระราชพงษาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ ๒, ๒๔๕๙: ๓๕) ระบุว่าตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ เสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารคเท่านั้น ต่อมาสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงเพิ่มการเสด็จพระราชด�ำเนินทางชลมารคขึ้น
ขบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคครั้งรัชกาลที่ ๒ เริ่มจากพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ เสด็จประทับ
พระราชยานยาตราออกประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาหรือประทักษิณพระบรมมหาราชวัง เลี้ยวผ่านป้อมเผด็จ
ดัสกร แล้วตรงไปถึงสะพานข้ามคลองตลาด แล้วเลี้ยวกลับขึ้นทางริมก�ำแพงพระนคร มาทางท้ายสนมเข้าถนน
หน้าวังทีท่ า่ พระ แล้วกลับคืนเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวเิ ศษไชยศรี ระหว่างเสด็จพระราชด�ำเนินทรงโปรย
เงินพระราชทานราษฎรตลอดทาง
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ถึึงสมััยรััชกาลที่่� ๔ เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงนััยสำำ�คััญของการเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนคร จากการ
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินประทัักษิิณรอบพระนครเพื่่�อประกาศพระบรมเดชานุุภาพและพระบารมีีของพระมหากษััตริิย์์
เป็็นการเสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทรงนมััสการพระรััตนตรััย ณ พระอารามหลวงสำำ�คััญโดยทางสถลมารคและทาง
ชลมารค เพื่่�อให้้ราษฎรได้้เฝ้้าทููลละอองธุุลีพี ระบาทถวายพระพรชััยมงคลและชื่่�นชมพระบารมีี ทั้้�งยัังพระราชทาน
พระบรมราชานุุญาตให้้ราษฎรสามารถเฝ้้าชมขบวนเสด็็จโดยมิิต้้องปิิดประตููบ้้านเรืือนอย่่างแต่่ก่่อน จึึงเกิิด
ธรรมเนีียมที่่�ราษฎรตั้้�งเครื่่�องสัักการบููชาเมื่่�อขบวนเสด็็จผ่่านนัับแต่่นั้้�นมา
ขบวนเสด็็จพยุุหยาตราทางสถลมารคครั้้�งรััชกาลที่่� ๔ เริ่่�มจากพระบรมมหาราชวััง ออกทางประตูู
วิิเศษไชยศรีี เข้้าสู่่�ถนนสนามไชย ประทัับ ณ วััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลาราม ทรงนมััสการพระพุุทธเทวปฏิิมากร
และทรงบำำ�เพ็็ญพระราชกุุศล แล้้วเสด็็จพระราชดำำ�เนิินโดยทางระหว่่างพระอุุโบสถวััดพระเชตุุพนฯ และเขตกุุฎีสี งฆ์์
จากนั้้�น เลี้้�ยวทางท้้ายสนมขึ้้�นมาโดยประตููพิิทัักษ์์บวร ประตููสุุนทรทิิศา เข้้าพระบรมมหาราชวัังทางประตูู
วิิเศษไชยศรีีเช่่นเดิิม รวมระยะทางยาวกว่่าที่่�เคยเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครมาในรััชกาลก่่อนๆ
อนึง่ ในพระราชพิธบี วรราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปิน่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั นับเป็นครัง้ แรกทีท่ รงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จเลียบพระนคร โดยหลังจากที่ทรงรับพระราชทานน�้ำอภิเษก
พระสุพรรณบัฏ เครื่องราชูปโภค กับประกอบพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรที่พระบวรราชวังแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้แห่เสด็จพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเลียบพระนครโดยคชพยุหและ
อัศวพยุหอีกวันหนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขบวนแห่พยุหยาตราที่จะเลียบพระนครเป็นขบวนแห่
หััวแถว ขบวนช้้าง ขบวนม้้า ขบวนเดิินเท้้า แต่่งตััวถืือเครื่่�องศาสตราวุุธต่่างๆ และให้้เจ้้าพนัักงานแต่่งวิิถีีทาง
ซึ่่�งพระองค์์จะเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครนั้้�นให้้เรีียบร้้อย
พระบาทสมเด็็จพระปิ่่�นเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ทรงเครื่่�องรณยุุทธ ทรงพระมหามาลาประดัับเพชร เสด็็จขึ้้�นเกยสถิิต
เหนืือคอช้้างพระที่่�นั่่�งต้้น ทรงพระแสงของ้้าว ฝรั่่�งแม่่นปืืนเป็็นกระบวนหน้้า มีีช้า้ งดั้้�งช้้างเขนเป็็นอัันมาก พลทหาร
แห่่หน้้าหลัังพรั่่�งพร้้อมเดิินขบวนแห่่ประทัักษิิณเวีียนไปตามกำำ�แพงพระบวรราชวัังมาถึึงสนามไชยหน้้าพระที่่�นั่่�ง
สุุทไธสวรรย์์ พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวทอดพระเนตรอยู่่�บนพระที่่�นั่่�งสุุทไธสวรรย์์ ครั้้�นเสด็็จมา
ตรงหน้้าพระที่่�นั่่�งก็็ผันั หน้้าช้้างทรงเข้้าไปส่่งพระแสงของ้้าวให้้นายควาญช้้างรัับไว้้แล้้วถวายบัังคม ๓ ครั้้�ง จากนั้้�น
ทรงรัับพระแสงของ้้าว บ่่ายหน้้าช้้างพระที่่�นั่่�งเสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปถึึงวััดพระเชตุุพนฯ ประทัับช้้างพระที่่�นั่่�งที่่�เกยแล้้ว
เสด็็จลงจากคอช้้างพระที่่�นั่่�งขึ้้�นพลัับพลาพััก แล้้วเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเข้้าพระอุุโบสถ ทรงนมััสการพระพุุทธรููป
ถวายไทยธรรมแก่่พระสงฆ์์แล้้ว เสด็็จพระราชดำำ�เนิินกลัับมาพลัับพลาที่่�ประทัับพััก ทรงฉลองพระองค์์พระกรน้้อย
ทรงพระมหามงกุุฎ เหน็็บพระแสงเสน่่า เสด็็จขึ้้�นทรงม้้าพระที่่�นั่่�งเสด็็จพระราชดำำ�เนิินอ้้อมประทัักษิิณวััดพระเชตุุพน
และพระบรมมหาราชวััง มาสู่่�พระบวรราชวััง ทรงโปรยเงิินพระราชทานให้้ราษฎรที่่�มากราบถวายบัังคมชื่่�นชมพระบารมีี
ตลอดเส้้นทาง เป็็นเสร็็จพระราชพิิธีเี สด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนคร
ลักษณะของขบวนแห่เลียบพระนครทางสถลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๕ มีรูปแบบ
เดียวกับครั้งรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๔ คือจัดขบวนเป็นตอน ในตอนที่ ๑ ประกอบด้วยเสนากรมต่างๆ เดิน
๘ สายน�ำหน้า ตอนที่ ๒ ขบวนหลวง ตอนที่ ๓ เสนากรมต่างๆ เดิน ๘ สายเป็นขบวนหลัง ตอนที่ ๔ ขบวน
เจ้านายทรงม้า และเสนาบดีนั่งเสลี่ยงหรือแคร่ตามบรรดาศักดิ์ตามเสด็จจนสุดขบวน
ก่อนถึงวันพระราชพิธี เจ้าพนักงานจะแต่งถนนด้วยการโรยทรายให้ราบเรียบเนือ่ งจากผิวถนนในพระนคร
เป็นเพียงถนนดินไม่ได้ราบเรียบ สองข้างทางปักฉัตรเบญจรงค์ ๗ ชั้น กั้นราชวัติ ผูกต้นกล้วย อ้อย และ
ธงกระดาษเรียงรายเป็นระยะ มีปพ่ี าทย์ กลองแขก เครือ่ งประโคม และตัง้ ร้านน�ำ้ ส�ำหรับบริโภคเป็นระยะ บริเวณ
หัวถนนมีกรมอาสาหกเหล่าตั้งกระโจมหอกจุกช่องทุกแห่ง
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พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวเสด็็จพระราชดำำ�เนิิน
เลีียบพระนครทางสถลมารค ในพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก
ครั้้�งที่่� ๒ พุุทธศัักราช ๒๔๑๖

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ พรรณนาพิธีเสด็จเลียบพระนครไว้อย่างละเอียดว่า
“...ถึงวันพุธ เดือนอ้าย ขึ้น ๔ ค�่ำ เวลาเช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์
ทรงเครื่องพระภูษาเขียนทอง ฉลองพระองค์เยียรบับ สายรัดพระองค์ประดับเพชร ทรงพระมหาสังวาลนพรัตน์
และพระธ�ำมรงค์เพชร เหน็บพระแสงตรี ฉลองพระองค์ครุยกรองทองชั้นนอก ทรงพระมหาชฎาพระกลีบ เสด็จ
ขึ้นประทับพระที่นั่งพุดตานเวลาเช้า ๑๐ นาฬิกา ยิงปืนใหญ่ให้สัญญา แล้วเคลื่อนกระบวนพยุหยาตรา ออกจาก
พระบรมมหาราชวังทางประตูวเิ ศษไชยศรี ทรงโปรยเงินพระราชทานชาวพระนคร ประทักษิณพระบรมมหาราชวัง
ไปทางถนนหน้าพระลาน ถนนสนามชัย หยุดกระบวนประทับที่วัดพระเชตุพน๑ ที่หน้าวัดปลูกโรงไว้เป็นที่รับ
ฝรั่งชาวต่างประเทศ นายพลเรือเกบเปล แม่ทัพเรืออังกฤษที่เมืองจีน กับนายทหารเรือ และกงสุล และพ่อค้า
ฝรั่งต่างประเทศ ไปคอยเฝ้าอยู่ด้วยกัน ณ ที่นั้น โปรดให้แม่ทัพนายเรืออังกฤษกับกงสุลต่างประเทศ เฝ้าที่
พลับพลาวัดพระเชตุพน และพระราชทานดอกพิกุลทองและเงิน ของส�ำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้เป็น
ที่ระลึกด้วยทั่วกัน
เมื่อเสด็จนมัสการพระที่ในพระอุโบสถเสร็จแล้ว เคลื่อนกระบวนแห่ไปทางถนนท้ายวัง เลี้ยวเข้าประตู
สุนทรพิศาลทิศา สกัดใต้มาทางท้ายสนม เจ้านายฝ่ายในเสด็จออกทอดพระเนตรแห่ที่โรงทาน๒ ออกประตู
พิทกั ษบวร สกัดเหนือ เลีย้ วถนนหน้าพระลาน มากลับเข้าประตูวเิ ศษไชยศรี เสด็จกลับขึน้ เกยพระทีน่ งั่ ดุสดิ าภิรมย์
เป็็นเสร็็จการเลีียบพระนคร๓...”
(สมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ, ๒๕๕๕: ๑๕๔-๑๕๕)
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ขบวนพยุุ ห ยาตราทางสถลมารคในพระราชพิิ ธีี
บรมราชาภิิเษกสมโภช รััชกาลที่่� ๖ พุุทธศัักราช ๒๔๕๔ ตั้้�ง
ริว้ ขบวนทีห่ น้าพระทีน่ งั่ อาภรณ์พโิ มกข์ปราสาท พระบาทสมเด็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััวทรงเครื่่�องอย่่างวัันบรมราชาภิิเษกสีีแดงตาม
กำำ�ลัังวัันประทัับพระราชยานพุุดตานทองคำำ� ยาตราออกทาง
ประตููพิมิ านไชยศรีีไปตามถนนหน้้าพระธาตุุ ถนนราชิินีี หยุุด
ขบวนที่่�ท้้องสนามหลวง เสด็็จขึ้้�นประทัับพลัับพลา เสนาบดีี
กระทรวงนครบาลกราบบัังคมทููลถวายพระพรชััยมงคลใน
นามไพร่่ฟ้า้ ประชาชน จากนั้้�น เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปยัังวััด
บวรนิิเวศวิิหาร ทรงบููชาพระพุุทธชิินสีีห์์ และพุุทธรููปสำำ�คััญ
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินออกจากวััดบวรนิิเวศวิิหารไปหยุุด
ขบวนที่่�ถนนราชดำำ�เนิินกลาง เสด็็จขึ้้�นพลัับพลา หััวหน้้า
กรรมการสภาชาวยุุโรปประเทศกราบบัังคมทููลถวายพระพร
ชััยมงคล จากนั้้�น เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปยัังวััดพระเชตุุพน
วิิมลมัังคลาราม ทรงบููชาพระพุุทธเทวปฏิิมากร แล้้วเสด็็จ
โดยขบวนพยุุหยาตราประทัักษิิณพระบรมมหาราชวััง แล้้ว
คืืนเข้้าสู่่�พระบรมมหาราชวััง ต่่อมาอีีกวัันหนึ่่�งจึึงเสด็็จ
พระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครทางชลมารค

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำ�เนินโดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารคเลียบพระนคร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมโภช วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินโดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารคเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมโภช วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔
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พระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวประทัับพระราชยานพุุดตานทอง เสด็็จพระราชดำำ�เนิินโดยขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารคเลีียบพระนคร
มาทางถนนพระสุุเมรุุ วัันที่่� ๑ มีีนาคม พุุทธศัักราช ๒๔๖๘

สมัยรัชกาลที่ ๗ มีริ้วขบวนการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอารามส�ำคัญเช่นเดียวกับ
สมัยรัชกาลที่ ๖ แต่มไิ ด้ตงั้ พลับพลาส�ำหรับประทับรับค�ำถวายพระพรชัยมงคล ถึงสมัยรัชกาลที่ ๙ มิได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
เลียบพระนครช่วงท้ายของงานพระราชพิธบี รมราชาภิเษกเช่นรัชกาลก่อน ทัง้ นี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มกี ารเสด็จ
พระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคตามโบราณราชประเพณีไปทรงบูชาพระรัตนตรัย
ณ พระอุุโบสถวััดบวรนิิเวศวิิหาร เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� ๗ ธัันวาคม พุุทธศัักราช ๒๕๐๖ เนื่่�องในพระราชพิิธีีเฉลิิมพระชนมพรรษา
ครบ ๓ รอบ
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การเสด็จพระราชด�ำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ขบวนพยุห ยาตราทางชลมารค หมายถึ งริ้ ว กระบวนเรื อ ที่ จัดส� ำ หรั บ พระมหากษั ตริ ย ์ เ มื่ อ จะเสด็ จ
พระราชด�ำเนินโดยทางเรือทั้งการพระราชสงครามและการพระราชกุศล มีธรรมเนียมการจัดขบวน ๒ รูปแบบ
คือ ขบวนพยุหยาตราใหญ่ จัดขึ้นในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน หรือเสด็จพระราชด�ำเนิน
เลียบพระนคร มีการจัดริ้วขบวนเป็น ๔ สาย รวมกับสายกลาง คือ เรือกลอง เรือต�ำรวจ และเรือพระที่นั่ง
เป็น ๕ สาย และขบวนพยุหยาตราน้อย จัดขึ้นในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน มีการจัด
ริ้วขบวนเป็น ๒ สาย รวมกับสายกลาง คือ เรือกลอง เรือต�ำรวจ และเรือพระที่นั่ง เป็น ๓ สาย
เอกสารทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์กล่าวถึงการเสด็จพระราชด�ำเนินโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๔๔ ด้วยทรงพระราชด�ำริว่า
“...พระมหากษัตริยแ์ ต่กอ่ นเลียบพระนครก็แต่ทางสถลมารควันเดียวเท่านัน้ ครัง้ นีเ้ ห็นว่าราษฎรนิยมชมชืน่ ทัว่ กัน
เรืือพระที่่�นั่่�งและเรืือต่่างๆ มีีอยู่่�เปนอัันมาก ไม่่มีีการสิ่่�งไร เก็็บไว้้ก็็ไม่่มีีผู้้� ใดเห็็น ครั้้�งนี้้�จะแห่่พยุุหยาตรา
เรืือให้้ราษฎรเชยชมพระบรมโพธิิสมภารทั่่�วกัันอีีกคราวหนึ่่�ง จะได้้เปนเกีียรติิยศปรากฏไปภายหน้้า...”
(พระราชพงศาวดาร กรุุงรััตนโกสิินทร์์ รััชชกาลที่่� ๔, ๒๔๗๗: ๒๙) ซึ่่�งการจััดขบวนพยุุหยาตราทางชลมารค
เลีียบพระนครของรััชกาลที่่� ๔ ถืือเป็็นการจััดขบวนพยุุหยาตราทางชลมารถเลีียบพระนครเป็็นครั้้�งแรก
ในสมัยรัตนโกสินทร์ และเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ
กรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยปรากฏว่ามีจ�ำนวนเรือในขบวนมากถึง ๒๖๙ ล�ำ มีเรือนอกขบวนที่เข้าร่วมด้วยประมาณ
๕๐ ล�ำเศษ และมีจ�ำนวนฝีพายทั้งหมดประมาณ ๑๐,๐๐๐ คนเศษ
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งรัชกาลที่ ๔ เริ่มต้นจากท่าราชวรดิฐ เลี้ยวเข้าคลองบางล�ำพู ประทับ
ฉนวนหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จขึ้นทรงนมัสการพระพุทธชินสีห์และทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล แล้วเสด็จ
พระราชด�ำเนินโดยทางคลองบางล�ำพูมาออกปากคลองข้างใต้ เสด็จขึ้นประทับท่าราชวรดิฐ เป็นเสร็จการเลียบ
พระนครทางชลมารค
หลังจากมีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก
ในรัชกาลที่ ๔ แล้ว รัชกาลต่อๆ มาก็ได้ โปรดให้มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนครด้วย
โดยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปรากฏหลักฐานว่า เมือ่ พุทธศักราช ๒๔๑๖ ในการจัดพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ ที่ ๒
ได้้ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้จัดั ขบวนพยุุหยาตราทางชลมารคเลีียบพระนคร แต่่ไม่่ปรากฏรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
การจััดขบวนเรืือ ทราบแต่่เส้้นทางในการเสด็็จฯ เท่่านั้้�น ดัังความในเรื่่�อง จดหมายเหตุุบรมราชาภิิเษกรััชกาลที่่� ๕
ครั้้�งหลััง พุุทธศัักราช ๒๔๑๖ ดัังนี้้�
“...ครั้น ณ วันจันทร ขึ้น ๕ ค�่ำ เดือนอ้าย เวลาเช้า ๓ โมง ๕๔ นาที เสดจพยุหยาตราทางชลมารค
ทหารปืนใหญ่ยิงสลุด ๒๑ นัด ประทักษิณรอบพระนคร เข้าคลองป้อมพระสุเมร ไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศ
แล้วออกจากวัดบวรนิเวศไปตามคลองคูรอบพระนคร ไปประทับ ณ วัดอรุณราชวราราม ออกจากวัดอรุณราชวราราม
มาประทับท่าราชวรดิตถ์ ยิงปืนสลุดอีก ๒๑ นัด เสรจการพระบรมราชาภิเศก...”
(ราชกิจจานุเบกษา, ๒๔๑๗: ๔๓-๔๔)
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในขบวน
เสด็ จ พระราชด�ำเนิ น เลี ย บพระนครทาง
ชลมารค วันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๔๕๔

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เสด็จขนึ้ ท่าฉนวน วัดอรุณราชวราราม

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
โอนขบวนเรือพายมาเข้าสังกัดกระทรวงทหารเรือ เพื่อเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบ
พระนครในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พุทธศักราช ๒๔๕๔ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์
วรพินติ เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ตรวจสอบเรือพบว่ามีสภาพช�ำรุดเสียหายจ�ำนวนมาก จึงมีรบั สัง่ ให้จดั สร้างและอนุรกั ษ์
ซ่อมแซมเรือขึ้นใหม่หลายล�ำ เช่น เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และได้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเสด็จพระราชด�ำเนิน
เลียบพระนครตามแบบแผนโบราณราชประเพณีของไทยผสมผสานกับธรรมเนียมของชาติทางตะวันตกเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ (พระยาศราภัยพิพัฒ, ๒๔๙๑: ๒๒)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเสด็จ
พระราชด�ำเนินเลียบพระนครจากท่าราชวรดิฐไปยังวัดอรุณราชวรารามตามโบราณราชประเพณี เมื่อเสร็จการเสด็จ
พระราชด�ำเนินเลียบพระนครทางชลมารคแล้ว โปรดให้มกี าร “พระราชทานเลีย้ งลูกขุน” ณ พระทีน่ งั่ ในหมูพ่ ระมหามณเฑียร
อนุโลมตามโบราณราชประเพณีที่จะพระราชทานเลี้ยงเสนามาตย์ราชบริพารทั้งปวงเมื่อเสร็จการพระราชพิธีส�ำคัญ
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประทั บ เรื อ พระที่ นั่ ง สุ พ รรณหงส์
ในขบวนเสด็ จ พระราชด�ำเนิ น เลี ย บ
พระนครทางชลมารค วันที่ ๓ มีนาคม
พุทธศักราช ๒๔๖๘

พระบาทสมเด็็ จ พระปกเกล้้ าเจ้้ า อยู่่�หัั ว เสด็็ จ พระราชดำำ� เนิิ น ประทัั บพระที่่�นั่่�งบุุ ษ บกในเรืื อ พระที่่�นั่่�งอนัั น ตนาคราช
ณ ท่าวัดอรุณราชวราราม

ขบวนพยุุ ห ยาตราทางชลมารคเสด็็ จ พระราชดำำ�เนิิ น เลีี ย บพระนครเนื่่�องในพระราชพิิ ธีี บ รมราชาภิิ เ ษก
รัั ช กาลที่่� ๗ พุุ ทธศัั กราช ๒๔๖๘ ใช้้ แบบแผนที่่�สมเด็็ จพระเจ้้ าบรมวงศ์์ เ ธอ เจ้้ าฟ้้ ากรมพระนครสวรรค์์ วรพิิ นิิ ต
ทรงจั ด ถวายในพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกสมโภช รั ช กาลที่ ๖ ทุ ก ประการ ซึ่ ง ขบวนพยุ ห ยาตราทางชลมารค
ครั้ ง นี้ เ ป็ น ครั้ ง ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด เพราะเป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ยที่ มี ก ารเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บพระนครทางชลมารคเนื่ อ งใน
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกตามโบราณราชประเพณี เนื่ อ งจากเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงการปกครองในพุ ท ธศั ก ราช
๒๔๗๕ ประกอบกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ อู่เรือพระราชพิธีที่บางกอกน้อยถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร
ท�ำลายเสียหาย ท�ำให้งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มิได้มีพิธีในส่วนนี้
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ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

ต่่อมาพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ
ให้้รื้้�อฟื้้�นการเสด็็จพระราชดำำ�เนิินถวายผ้้าพระกฐิินโดยขบวนพยุุหยาตราทางชลมารคขึ้้�นอีีกครั้้�งเมื่่�อพุุทธศัักราช ๒๕๐๓
แต่่ยังั ไม่่มีเี รืือครบถ้้วนพอที่่�จะจััดเป็็นขบวนพยุุหยาตราใหญ่่หรืือน้้อยตามโบราณราชประเพณีีได้้ คงจััดตามจำำ�นวนเรืือแต่่ละ
ประเภทที่่�อยู่่�ไปพลางก่่อน ภายหลัังรััฐบาลได้้เริ่่�มบููรณะซ่่อมสร้้างเรืือพระราชพิิธีีเพิ่่�มขึ้้�นจนครบจำำ�นวน จึึงทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้จัดั ขบวนพยุุหยาตราทางชลมารคในการเสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปบวงสรวงสมเด็็จพระบููรพมหากษััตริิยาธิิราชเจ้้า
เมื่่�อวัันที่่� ๕ เมษายน พุุทธศัักราช ๒๕๒๕ เนื่่�องในพระราชพิิธีีสมโภชกรุุงรััตนโกสิินทร์์ ๒๐๐ ปีี
รููปแบบการจััดขบวนพยุุหยาตราทางชลมารคเนื่่�องในพระราชพิิธีสี มโภชกรุุงรััตนโกสิินทร์์ ๒๐๐ ปีี เป็็นขบวนพยุุหยาตรา
ใหญ่่ชลมารค แต่่ไม่่มีีเรืือพระบรมวงศานุุวงศ์์ตามเสด็็จในขบวนด้้วย เป็็นเหตุุให้้เรืือพระที่่�นั่่�งเคลื่่�อนตำำ�แหน่่งไปตอนท้้าย
ขบวน พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร จึึงทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ
ให้้สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอเจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์อัคั รราชกุุมารีี (พระอิิสริิยยศในขณะนั้้�น) ทรงปรัับปรุุงแก้้ไขรููปขบวนเรืือ
ใหม่่ ซึ่่�งรููปแบบขบวนเรืือที่่�ทรงมีีพระดำำ�ริิให้้จััดขึ้้�นใหม่่นี้้� ประกอบด้้วยขบวนเรืือหน้้า ขบวนเรืือพระที่่�นั่่�ง ขบวนเรืือแซง
และขบวนเรืือตาม ลัักษณะริ้้�วขบวนตามกระแสพระดำำ�ริินี้้�จััดว่่าเป็็นขบวนพยุุหยาตราใหญ่่ชลมารคอีีกแบบหนึ่่�ง มีีลัักษณะ
งามสง่่าดุุจดาวล้้อมเดืือน ต่่างจากริ้้�วขบวนเรืือที่่�เคยมีีมาแต่่โบราณกาล
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การเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนครในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ในมหาศุุภมงคลการพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก และพระราชพิิธีเี ฉลิิมพระราชมณเฑีียร พุุทธศัักราช ๒๕๖๒
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้จััดขบวนเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครโดยขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารค
และทางชลมารค ดัังนี้้�

ถ.ตะนาว

ถ.ส
ิบสา
มหา
ง

การเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครโดยขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารค

แยก
ผานพิภพ

แยก
วันชาติ

วัดบวรนิเวศ

ถ.พ
ระส
ุเมร
ุ

ถ.ราชดําเน
ินกลาง

ถ.ราชดํา
เนินใน

แยก
คอกวัว

แยก
ปอมมหากาฬ


ถ.อัษฎางค

แยก
ทาชาง

แยก
ปอมเผด็จ

สี่กั๊ก
เสาชิงชา

ถ.บํารุงเมือง

ถ.มหาราช

ถ.เฟองนคร

แยก
สะพานชางโรงสี

พระบรมมหาราชวัง

ัง
ถ.ทายว

วัดราชบพิธ
ถ.เจริญกรุง
แยก
สะพานมอญ

แยก
ทาเตียน

สี่กั๊ก
พระยาศรี

วัดพระเชตุพน

เส้้นทางเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครโดยขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารค
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วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย
สายสะพายจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง และทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี เสด็จพระราชด�ำเนิน
จากพระที่ นั่ ง จั ก รพรรดิ พิ ม าน ไปยั ง พระที่ นั่ ง ไพศาลทั ก ษิ ณ เสด็ จ ออกพระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย ทาง
พระทวารเทวราชมเหศวร เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งทางพระทวารเทเวศรรักษาไปยังพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท
รถยนต์์ พ ระที่่�นั่่�งเทีี ย บที่่�ประตูู กำำ� แพงแก้้ ว พระที่่�นั่่�งดุุ สิิ ต มหาปราสาท ข้้ า งพระที่่�นั่่�งราชกรัั ณ ยสภา
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปยัังเกยพระที่่�นั่่�งอาภรณ์์พิโิ มกข์์ปราสาท แล้้วประทัับพระราชยาน
พุุดตานทอง
เวลา ๑๗.๐๑ น. เจ้้าพนัักงานรััวกรัับ ครั้้�งที่่� ๑ ริ้้�วขบวนฯ ส่่วนนำำ�กลัับหลัังหััน เจ้้าพนัักงานรััวกรัับ ครั้้�งที่่�
๒ ริ้้�วขบวนฯ แบกอาวุุธ แตรเดี่่�ยวให้้สััญญาณ ๒ จบ พลอากาศเอก สถิิตย์์พงษ์์ สุุขวิิมล เลขาธิิการพระราชวััง
ผู้้�อำำ�นวยการขบวนพระบรมราชอิิสริิยยศ (ราบใหญ่่) กราบบัังคมทููลขอพระราชทานพระบรมราชานุุญาตยาตรา
ริ้วขบวนราบใหญ่ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
เจ้้าพนัักงานรััวกรัับ ครั้้�งที่่� ๓ พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ยาตราริ้้�วขบวน
ราบใหญ่่ ซึ่่�งสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี และสมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติยิ าภา นเรนทิิราเทพยวดีี
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินในริ้้�วขบวนพระบรมราชอิิสริิยยศ (ราบใหญ่่) ในฐานะราชองครัักษ์์ประจำำ�พระองค์์คู่่�เคีียง
พระราชยาน ขณะนี้้� เจ้้าพนัักงานรััวกรัับให้้สัญ
ั ญาณ พราหมณ์์เป่่าสัังข์์ แตรเดี่่�ยวให้้สัญ
ั ญาณ ๒ จบ ชาวพนัักงาน
ประโคมกระทั่่�งมโหระทึึก สัังข์์ แตรงอน แตรฝรั่่�ง ปี่่� และกลองชนะ ทหารกองเกีียรติิยศถวายความเคารพ วงดุุริยิ างค์์
บรรเลงเพลงสรรเสริิญพระบารมีี ทหารบก ทหารเรืือ ทหารอากาศยิิงปืืนใหญ่่เฉลิิมพระเกีียรติิ ฝ่่ายละ ๒๑ นััด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคตามโบราณราชประเพณี
มีกองทหารแห่น�ำริ้วขบวนพระราชอิสริยยศออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูพิมานไชยศรี
เวลา ๑๗.๑๓ น. ริ้้�วขบวนผ่่านประตููวิเิ ศษไชยศรีี เลี้้�ยวขวาเข้้าถนนหน้้าพระลาน ผ่่านแยกป้้อมเผด็็จดััสกร
เวลา ๑๗.๒๒ น. ริว้ ขบวนเลีย้ วซ้ายไปตามถนนราชด�ำเนินใน ผ่านแยกผ่านพิภพ เข้าถนนราชด�ำเนินกลาง
ผ่านแยกคอกวัว
เวลา ๑๗.๕๐ น. ริ้้�วขบวนผ่่านพลัับพลาที่่�ประทัับมีีสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริิวััณณวรีี นารีีรััตนราชกััญญา สมเด็็จพระเจ้้า
ลููกยาเธอ เจ้้าฟ้้าทีีปังั กรรััศมีีโชติิ มหาวชิิโรตตมางกููร สิิริวิิ บูิ ลู ยราชกุุมาร พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าสิิริภิ าจุุฑาภรณ์์
พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอทิิตยาทรกิิติิคุุณ และพระบรมวงศานุุวงศ์์ ประทัับทอดพระเนตรริ้้�วขบวน
เวลา ๑๘.๐๘ น. ริ้วขบวนเลี้ยวซ้ายถนนตะนาว ผ่านวงเวียนสิบสามห้าง เข้าถนนสิบสามห้าง
เลี้ยวขวาถนนบวรนิเวศ เลี้ยวขวาถนนพระสุเมรุ รวมระยะทางจากประตูวิเศษไชยศรี ถึงวัดบวรนิเวศวิหาร
๑,๙๕๒ เมตร
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประทับพระราชยานพุดตานทองในการเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำ�เนินในพระราชฐานะราชองครักษ์ ในพระองค์คเู่ คียงพระราชยาน
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เวลา ๑๘.๑๔ น. เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ทหารกองเกียรติยศถวาย
ความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระแสงขรรค์ชัยศรีให้ พันโท สมชาย กาญจนมณี เชิญไว้ ทรง
เปลื้องพระมาลาเส้าสูง เสด็จเข้าศาลาเปลื้องเครื่อง แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระวันรัต พระราชาคณะ
และพระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา จบ เสด็จฯ ไปถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพบูชาพระพุทธชินสีห์
พระประธานในพระอุโบสถ
จากนั้้�น พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงจุุดธููปเทีียนเครื่่�องนมััสการท้้ายที่่�นั่่�งถวายสัักการะพระรููปและ
พระอััฐิิสมเด็็จพระมหาสมณเจ้้า กรมพระยาปวเรศวริิยาลงกรณ์์ สมเด็็จพระมหาสมณเจ้้า กรมพระยาวชิิรญาณ
วโรรส สมเด็็จพระสัังฆราชเจ้้า กรมหลวงวชิิรญาณวงศ์์ และสมเด็็จพระญาณสัังวร (เจริิญ สุุวฑฺฺฒโน)
สมเด็็จพระสัังฆราช สกลมหาสัังฆปริิณายก๕ พระราชกรรมวาจาจารย์์ ทรงคม
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธชินสีห์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวาย
ราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวเสด็็จฯ ไปทรงกราบที่่�หน้้าเครื่่�องนมััสการ สมเด็็จพระวัันรััต เจ้้าอาวาส
วััดบวรนิิเวศวิิหาร ถวายพระพุุทธรููปปางประทานพร ภปร ปีี ๒๕๐๘ พร้้อมแท่่นประดิิษฐานและสุุวรรณฉััตร
เวลา ๑๘.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จเข้าศาลาเปลื้อง
เครื่อง ทรงพระมาลาเส้าสูง
เวลา ๑๙.๐๓ น. ประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี
เวลา ๑๙.๐๔ น. เจ้าพนักงานรัวกรับ ครัง้ ที่ ๑ ริว้ ขบวนฯ ส่วนน�ำกลับหลังหัน เจ้าพนักงานรัวกรับ ครัง้ ที่ ๒
ริ้้�วขบวนฯ แบกอาวุุธ แตรเดี่่�ยวให้้สััญญาณ ๒ จบ พลอากาศเอก สถิิตย์์พงษ์์ สุุขวิิมล เลขาธิิการพระราชวััง
ผู้้�อำำ�นวยการขบวนพระบรมราชอิิสริิยยศราบใหญ่่ กราบบัังคมทููลขอพระราชทานพระบรมราชานุุญาตยาตรา
ริ้วขบวนราบใหญ่ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่ ๓ เวลา ๑๙.๐๙ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวนราบใหญ่
ขณะนี้ เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ พราหมณ์เป่าสังข์ แตรเดี่ยวให้สัญญาณ ๒ จบ ชาวพนักงานประโคม
กระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ริ้้�วขบวนราบใหญ่่ยาตราออกจากวััดบวรนิิเวศวิิหาร ไปตามถนนพระสุุเมรุุ ผ่่านแยกวัันชาติิ แยกป้้อม
มหากาฬ เลี้้�ยวขวาที่่�ลานพลัับพลามหาเจษฎาบดิินทร์์เข้้าถนนราชดำำ�เนิินกลาง ผ่่านอนุุสาวรีีย์์ประชาธิิปไตย
ผ่่านแยกคอกวััว แยกผ่่านพิิภพ เลี้้�ยวซ้้ายเข้้าถนนอััษฎางค์์ ผ่่านแยกสะพานช้้างโรงสีี เลี้้�ยวซ้้ายถนนบำำ�รุุงเมืือง
ผ่่านแยกสี่่�กั๊๊�กเสาชิิงช้้า เลี้้�ยวขวาถนนเฟื่่�องนคร ถนนราชบพิิธ รวมระยะทางจากวััดบวรนิิเวศวิิหาร ถึึง
วััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม ๒,๙๘๓ เมตร
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อนึง่ ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชด�ำเนินฯ รอบวัดบวรนิเวศวิหาร ได้มหี น่วยราชการ เอกชน
บริษัทห้างร้าน ร่วมกันตั้งแต่งโต๊ะเครื่องราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกอย่างสวยงาม
เวลา ๒๐.๕๐ น. เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา ๒๐.๕๑ น. พระราชทานพระแสงขรรค์์ชััยศรีีให้้ พัันโท สมชาย กาญจนมณีี เชิิญไว้้
ทรงเปลื้้�องพระมาลาเส้้าสููงแล้้ว เสด็็จเข้้าพลัับพลาเปลื้้�องเครื่่�อง สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้า
สิิริิวััณณวรีี นารีีรััตนราชกััญญา และสมเด็็จพระเจ้้าลููกยาเธอ เจ้้าฟ้้าทีีปัังกรรััศมีีโชติิ มหา
วชิิโรตตมางกููร สิิริวิิ ิบููลยราชกุุมาร เฝ้้าฯ รอรัับเสด็็จที่่�เกยข้้างวััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม
เวลา ๒๑.๑๗ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปยัังพระบรม
ราชานุุสาวรีีย์์พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ทรงวางพุ่่�มดอกไม้้ ทรงจุุดธููปเทีียน
เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ
จากนั้้�น เสด็็จขึ้้�นชานพระอุุโบสถ บรรพชิิตจีีนและญวนถวายพระพร เสด็็จเข้้าพระอุุโบสถ
สมเด็็จพระอริิยวงศาคตญาณ สมเด็็จพระสัังฆราช สกลมหาสัังฆปริิณายก พระราชาคณะและ
พระสงฆ์์เจริิญชััยมงคลคาถา พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงพระสุุหร่่าย ทรงเจิิมพระรััศมีี
ทองคำำ�ลงยาราชาวดีี (ฉััพพรรณรัังสีี) ขณะนี้้� พระสงฆ์์เจริิญชััยมงคลคาถา ชาวพนัักงานลั่่�นฆ้้อง
ชััย ประโคมสัังข์์ แตร ดุุริิยางค์์
เสด็จขึ้นเกย ทรงอัญเชิญพระรัศมีทองค�ำลงยาราชาวดี (ฉัพพรรณรังสี) สวมที่พระเศียร
พระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน
ลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์
เสด็็ จลงจากเกยไปถวายต้้ น ไม้้ ทอง ต้้ น ไม้้ เ งิิ น ธูู ป เทีี ย นแพ บูู ช าพระพุุ ทธอัั ง คีี ร ส
พระประธานในพระอุุ โ บสถ ทรงจุุ ด ธูู ป เทีี ย นเครื่่� อ งทองน้้ อ ยถวายสัั ก การะพระอัั ฐิิ ส มเด็็ จ
พระอริิ ย วงศาคตญาณ (วาสน์์ วาสโน) สมเด็็ จ พระสัั ง ฆราช สกลมหาสัั ง ฆปริิ ณ ายก
พระราชอุุปััธยาจารย์์๖ ทรงคม
ทรงจุดธูปเทียนเครือ่ งนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรส ทรงจุดธูปเทียนเครือ่ งทองน้อย
ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชสรีรางคาร
สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ และพระบรมราชสรีรางคาร
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็็จพระสัังฆราช สกลมหาสัังฆปริิณายก ถวายอดิิเรก จบ เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทรงกราบ
ที่่�หน้้าเครื่่�องนมััสการ สมเด็็จพระอริิยวงศาคตญาณ สมเด็็จพระสัังฆราช สกลมหาสัังฆปริิณายก
ถวายพระพุุทธรููปทองคำำ�ปางห้้ามญาติิ พร้้อมฉััตร ๗ ชั้้�น
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เวลา ๒๑.๓๒ น. เสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จเข้าพลับพลาเปลือ้ งเครือ่ ง ทรงพระมาลาเส้าสูง ประทับ
พระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี
เวลา ๒๑.๔๘ น. เจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่ ๑ ริ้วขบวนฯ ส่วนน�ำกลับหลังหัน เจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่
๒ ริ้วขบวนฯ แบกอาวุธ แตรเดี่ยวให้สัญญาณ ๒ จบ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง
ผู้อ�ำนวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศราบใหญ่ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตรา
ริ้วขบวนราบใหญ่ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่ ๓ เวลา ๒๑.๔๙ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวนราบใหญ่
ขณะนี้ เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ พราหมณ์เป่าสังข์ แตรเดี่ยวให้สัญญาณ ๒ จบ ชาวพนักงานประโคม
กระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ริ้้�วขบวนราบใหญ่่ยาตราออกจากเกยข้้างวััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมารามไปตามถนนเฟื่่�องนคร ผ่่านแยก
สี่่�กั๊๊�กพระยาศรีี เลี้้�ยวขวาถนนเจริิญกรุุง ผ่่านแยกสะพานมอญ แยกวงเวีียน รด. เลี้้�ยวซ้้ายเข้้าถนนสนามไชย
รวมระยะทางจากวััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม ถึึงวััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลาราม ๖๗๖ เมตร
อนึ่่�ง ตลอดเส้้นทางเสด็็จพระราชดำำ�เนิินฯ ภายในรอบวััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม ได้้มีีหน่่วยราชการ
เอกชน บริิษัทั ห้้างร้้าน ร่่วมกัันตั้้�งแต่่งโต๊๊ะเครื่่�องราชสัักการะเพื่่�อเทิิดพระเกีียรติิเนื่่�องในพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก
อย่่างสวยงาม
เวลา ๒๒.๑๓ น. เทีียบพระราชยานพุุดตานทองที่่�เกยหน้้าวััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลาราม ทหาร
กองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระแสงขรรค์ชัยศรีให้พันโท สมชาย กาญจนมณี เชิญไว้ ทรง
เปลื้องพระมาลาเส้าสูง แล้วเสด็จลงจากเกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังศาลาเปลื้องเครื่อง เสด็จ
เข้าศาลาเปลื้องเครื่อง เสด็จออกจากศาลาเปลื้องเครื่อง ไปยังพระอุโบสถ เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระราชาคณะ
และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสด็จพระราชด�ำเนินไปถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพ บูชาพระพุทธ
เทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ ทรงคม
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวาย
ราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงกราบ แล้วเสด็จฯ ไป
ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะประธานสงฆ์ฝา่ ยมหานิกาย
ถวายอดิเรก แล้วถวายพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองค�ำจ�ำลอง) และพระผงสมเด็จ ๕ ทวีป
พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถวายพระพุทธเทวปฏิมากรทองค�ำ (จ�ำลอง) เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จเข้าศาลาเปลือ้ งเครือ่ ง ทรงพระมาลาเส้าสูง
เสด็จออกจากศาลาเปลือ้ งเครือ่ ง ไปยังเกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประทับพระราชยานพุดตานทองแล้ว
ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี
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เจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่ ๑ ริ้วขบวนฯ ส่วนน�ำกลับหลังหัน เจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่ ๒ ริ้วขบวนฯ
แบกอาวุธ แตรเดี่ยวให้สัญญาณ ๒ จบ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้อ�ำนวยการ
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศราบใหญ่ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริว้ ขบวนราบใหญ่
ไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวน ขณะนี้ เจ้าพนักงานรัว
กรับให้สัญญาณ พราหมณ์เป่าสังข์ แตรเดี่ยวให้สัญญาณ ๒ จบ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์
แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมี
เวลา ๒๒. ๕๖ น. ริ้วขบวนราบใหญ่ยาตราออกจากเกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปตามถนน
ท้ายวัง ผ่านแยกท่าเตียน เลี้ยวขวาถนนมหาราช ผ่านแยกท่าช้าง เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้า
พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี รวมระยะทางจากพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ถึงพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ๑,๕๓๙ เมตร
อนึ่่�ง ตลอดเส้้นทางเสด็็จพระราชดำำ�เนิินฯ ภายในรอบวััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลาราม ได้้มีีหน่่วยราชการ
เอกชน บริิษัทั ห้้างร้้าน ร่่วมกัันตั้้�งแต่่งโต๊๊ะเครื่่�องราชสัักการะเพื่่�อเทิิดพระเกีียรติิเนื่่�องในพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก
อย่่างสวยงาม
เวลา ๒๓.๔๘ น. เทียบพระราชยานพุดตานทองทีเ่ กยพระทีน่ งั่ อาภรณ์พโิ มกข์ปราสาท ทหารกองเกียรติยศ
ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา ๒๓.๕๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จเข้าไปประทับพักพระราชอิรยิ าบถทีพ่ ระทีน่ งั่ ราชกรัณยสภา
เวลา ๐๐.๔๕ น. เสด็จพระราชด�ำเนินกลับพระทีน่ ง่ั อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ ทหารกองเกียรติยศถวาย
ความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
รวมระยะทางตลอดเส้นทางริว้ ขบวนเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
๗,๑๕๐ เมตร ทัง้ นี้ มีการจัดก�ำลังเจ้าหน้าทีท่ หาร ต�ำรวจ ทหารจิตอาสา จิตอาสา เพือ่ ดูแลรักษาความปลอดภัย
และอ�ำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมารับเสด็จและชื่นชมพระบารมีตลอดเส้นทาง โดยก�ำหนดเปิด
จุดคัดกรองรอบบริเวณ ๒๑ จุด
ริ้วขบวนเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค มีความยาวประมาณ
๕๐๐ เมตร ใช้ก�ำลังพล ๑,๓๖๘ นาย ประกอบด้วยข้าราชบริพารในพระองค์จากหน่วยราชการในพระองค์ ได้แก่
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ส�ำนักพระราชวัง และก�ำลังพลจากกองทัพบก กองทัพ
เรือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และโรงเรียนเตรียมทหาร ลักษณะการเดินในริ้วขบวนเป็นแบบกึ่งสวนสนาม
ตามเสียงกลองนับก้าว ๘๕ ก้าวต่อนาที ก้าวละ ๔๐ เซนติเมตร ประกอบจังหวะเพลงมาร์ชและเพลง
พระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
ได้แก่ เพลงมาร์ชราชวัลลภ เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล เพลงสรรเสริญเสือป่า เพลงสรรเสริญพระนารายณ์
เพลงยามเย็น และเพลงใกล้รุ่ง
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ริ้วขบวนเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ขบวนทหารเกียรติยศน�ำหรือขบวนหน้า มี ๔ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนต�ำรวจม้าน�ำ จากส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ (สตช.) ส่วนวงดุริยางค์วงน�ำ จากดุริยางค์ทหารบก (ดย.ทบ.) ส่วนกองบังคับการกองผสม จาก
หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔ (ฉก.ทม.รอ.๙๐๔) และส่วนกองพันทหารเกียรติยศน�ำ
จากกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ร.๑ ทม.รอ.) รวมก�ำลังพล ๓๐๕ นาย
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศหรือขบวนเสด็จพระราชด�ำเนิน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนน�ำริ้ว และส่วน
พระราชยาน
ส่วนน�ำริ้ว ประกอบด้วยตอนน�ำริ้ว ได้แก่ เจ้าพนักงานพระราชพิธีน�ำริ้ว สารวัตรกระบวนประตูหน้าซ้าย
ขวา และธง ๓ ชายซ้าย-ขวา รวมก�ำลังพล ๘ นาย ตอนเครื่องประโคม กลองมโหระทึก ริ้วกลองชนะเงิน
กลองชนะทอง ๒ สาย ริ้วแตร-สังข์ ๒ สาย รวมก�ำลังพล ๒๕๒ นาย
ตอนอ�ำนวยการริ้วขบวน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด ผูบ้ ญ
ั ชาการเหล่าทัพประกอบด้วย กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ รวมก�ำลังพล ๑๓ นาย
ส่่วนพระราชยาน ประกอบด้้วยตอนเครื่่�องสููงหัักทองขวางหน้้า ได้้แก่่ ริ้้�วเครื่่�องสููงหน้้า ๒ สาย กำำ�กัับเครื่่�อง
สููงหัักทองขวางหน้้า ฉััตรเครื่่�องสููงหัักทองขวาง ๕ ชั้้�นหน้้า (๖ องค์์) บัังแทรกหัักทองขวางหน้้า (๔ คััน) ฉััตร
เครื่่�องสููงหัักทองขวาง ๗ ชั้้�นหน้้า (๒ องค์์) พระแสงหว่่างเครื่่�องหน้้า และพระกรรภิิรมย์์ รวมกำำ�ลัังพล ๖๑ นาย
ตอนพระราชยาน ประกอบด้้วยหมู่่�ผู้้�บอกกระบวน พระตำำ�รวจหลวงรัักษาพระองค์์นำำ�เสด็็จ นายทหาร
ราชองครัักษ์์เชิิญธงชััยราชกระบี่่�ยุุทธใหญ่่ ธงชััยพระครุุฑพ่่าห์์ ใหญ่่ หมู่่�พระราชยาน แบกหามพระราชยาน มหาดเล็็ก
เชิิญพระแสงรายตีีนตอง คู่่�เคีียงพระราชยาน อิินทร์์-พรหมเชิิญทวน แถวทหารมหาดเล็็กแซงเสด็็จฯ รวมกำำ�ลัังพล
๓๖๗ นาย
ตอนเครื่องสูงหลัง ประกอบด้วยพระแสงหว่างเครื่องหลัง ฉัตรทองแผ่ลวด ๗ ชั้นหลัง (๒ องค์) ฉัตร
เครื่องสูงหักทองขวาง ๕ ชั้นหลัง (๘ องค์) บังแทรกหลัง ๖ คัน ชุมสายหลัง ๔ คัน ก�ำกับเครื่องสูงหักทองขวาง
หลัง และประตูหลัง รวมก�ำลังพล ๙๑ นาย
ขบวนทหารเกียรติยศตามหรือขบวนหลัง ประกอบด้วยส่วนวงดุรยิ างค์วงตาม จากดุรยิ างค์ทหารบก (ดย.ทบ.)
และกองบััญชาการทหารมหาดเล็็กราชวััลลภ รัักษาพระองค์์ (กบช.ทม.รอ.) และส่่วนกองพัันทหารเกีียรติิยศนำำ�
จากกรมทหารราบที่่� ๑๑ มหาดเล็็กราชวััลลภรัักษาพระองค์์ (ร.๑๑ ทม.รอ.) รวมกำำ�ลัังพล ๒๙๔ นาย
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การถวายพระพุทธรูป
คณะสงฆ์์วัดั บวรนิิเวศวิิหาร โดยสมเด็็จพระวัันรััต (จุุนท์์ พฺฺรหฺฺมคุุตฺโฺ ต) ได้้ถวาย “พระพุุทธรููปปางประทานพร
ภปร” แด่่พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสินิ ทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เนื่่�องในโอกาส
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนคร โดยขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารค ณ วััดบวรนิิเวศวิิหาร ในวัันที่่� ๕ พฤษภาคม
พุุทธศัักราช ๒๕๖๒
พระพุุทธรููปปางประทานพร ภปร หน้้าตัักกว้้าง ๙ นิ้้�ว สร้้างเมื่่�อ พ.ศ. ๒๕๐๘ มีีน้ำำ��หนััก ๑๒.๕ กิิโลกรััม พร้้อม
สุุวรรณฉััตรหุ้้�มทองคำำ� ความสููง ๘๘.๐๕ เซนติิเมตร และแท่่นฐานสิิงห์์หล่่อด้้วยโลหะสััมฤทธิ์์� เปีียกทองคำำ� กว้้าง ๕๒
เซนติิเมตร สููง ๑๕.๐๕ เซนติิเมตร
พระพุุทธรููปปางประทานพร ภปร นี้้�เป็็นสััญลัักษณ์์แห่่งชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์ ครบไตรรงค์์ กล่่าวคืือ องค์์
พระพุุทธรููปซึ่ง่� เป็็นอุุทเทสิิกเจดีีย์แ์ ห่่งพระพุุทธเจ้้า หมายถึึง พระพุุทธศาสนา พระปรมาภิิไธย ภปร เหนืือผ้้าทิิพย์์ หมายถึึง
องค์์พระมหากษััตริิย์์ พระราชภาษิิตซึ่่�งจารึึกอยู่่�ที่่�ฐานภายใต้้ผ้า้ ทิิพย์์ หมายถึึงชาติิไทย พร้้อมทั้้�งธรรมะที่่�รักั ษาความเป็็นไทย
ให้้คงอยู่่� พระพุุทธรููปปางประทานพร ภปร นี้้� จึึงมีีคุณ
ุ ค่่าทางศิิลปะ ประติิมากรรม ประวััติศิ าสตร์์ และทางคุุณธรรมทางจิิตใจ
คณะสงฆ์์วัดั ราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม โดยสมเด็็จพระอริิยวงศาคตญาณ (อมฺฺพรมหาเถร) สมเด็็จพระสัังฆราช
สกลมหาสัังฆปริิณายก เจ้้าอาวาส ได้้ถวายพระพุุทธรููปทองคำำ�ปางห้้ามญาติิ ซึ่่�งเป็็นพระประจำำ�วัันจัันทร์์ แด่่พระบาทสมเด็็จ
พระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสินิ ทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เนื่่�องในโอกาสเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนคร
โดยขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารค ณ วััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม ในวัันที่่� ๕ พฤษภาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๒
พระพุุทธรููปมีีความสููงจากพระบาทจดพระรััศมีี ๑๐ นิ้้�ว รวมฐานเป็็น ๑๓ นิ้้�ว เป็็นศิิลปะรััตนโกสิินทร์์ จีีวรริ้้�ว
องค์์พระหล่่อด้้วยทองคำำ�หนััก ๒,๗๔๘ กรััม พร้้อมฉััตรปรุุทองคำำ� ๗ ชั้้�นกางกั้้�น ทำำ�ด้้วยทองคำำ�หนััก ๖๐๒.๕๙ กรััม
ก่่อนการสร้้างพระพุุทธรููปองค์์นี้้� คณะสงฆ์์วัดั ราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม ได้้นำำ�ความถวายพระพรสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
ขอพระราชทานพระราชานุุญาตและพระราชวิินิจิ ฉััยแบบพระพุุทธรููป การนี้้� ทรงพระกรุุณาโปรดพระราชทานพระราชานุุญาต
พร้้อมพระราชทานแผ่่นทองคำำ�ที่่�ทรงเจิิมและทรงตั้้�งพระราชสััตยาธิิษฐานแล้้ว เพื่่�อเชิิญมาหล่่อพระพุุทธรููปดัังกล่่าวด้้วย

พระพุุทธเทวปฏิิมากร

คณะสงฆ์์วัดั พระเชตุุพนวิิมลมัังคลาราม โดยสมเด็็จพระพุุฒาจารย์์ ถวายพระพุุทธมหาสุุวรรณปฏิิมากร และ
พระเทพวีีราภรณ์์ (สีีนวล ปฺฺญวชิิโร) ได้้จัดั สร้้างพระบููชาพระพุุทธเทวปฏิิมากร ซึ่่�งจำำ�ลองจากพระประธานในพระอุุโบสถ
เพื่่�อถวายในโอกาสที่่�พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสินิ ทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เสด็็จ
พระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครโดยขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารคเนื่่�องในพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก วัันที่่� ๕ พฤษภาคม
พุุทธศัักราช ๒๕๖๒
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องค์์พระมีีขนาดหน้้าตัักกว้้าง ๕.๕ นิ้้�ว หล่่อด้้วยทองคำำ�หนััก ๒,๕๑๕.๓๙ กรััม ฐานพระหล่่อด้้วยเงิินหนััก
๓,๑๓๒.๙๕ กรััม ที่่�ฐานผ้้าทิิพย์์มีตี ราปทุุมอุุณาโลม หล่่อด้้วยทองคำำ�หนััก ๑๘.๔๗ กรััม ฐานพระด้้านหน้้าจารึึกว่่า “พระพุุทธ
เทวปฏิิมากร” ด้้านหลัังจารึึกว่่า “สร้้างถวายในโอกาสพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษกเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครโดยขบวน
พยุุหยาตราทางสถลมารค ณ วััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลาราม วัันอาทิิตย์์ที่่� ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒” สร้้อยสัังวาลสร้้าง
ด้้วยทองคำำ�หนััก ๑๑.๐๙ กรััม ชุุบทองคำำ�ขาว ประดัับเพชรเหลี่่�ยมกุุหลาบ ๓.๕ กะรััต จำำ�นวน ๓๖๘ เม็็ด
โต๊ะเครือ่ งบูชา
การจัดโต๊ะเครือ่ งบูชาเป็นประเพณีนยิ มมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๔ โดยน�ำเครือ่ งกระเบือ้ งจีนมาตัง้ แต่งเป็นโต๊ะบูชา
แบบไทย โดยปกตินยิ มตัง้ โต๊ะเครือ่ งบูชาในการพระราชพิธขี องหลวง และงานสมโภช ฉลองภูมสิ ถานของผูม้ บี รรดาศักดิ์
หรือการรับเสด็จพระมหากษัตริยต์ ามหัวเมือง
ถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ การตัง้ เครือ่ งโต๊ะบูชาได้รบั ความนิยมสูงสุด ถึงกับมีการตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ
ข้้อบัังคัับในการตััดสิินเรื่่�องโต๊๊ะ รััตนโกสิินทร์์ศก ๑๑๙ และมีีการประกวดประชัันกัันโดยมอบรางวััลกัันเป็็นเหรีียญที่่�ระลึึก
แห่่งพิิธีหี รืืองานนั้้�นๆ ประเพณีีนิยิ มนี้้�ได้้รับั การสืืบทอดต่่อมา ปรากฏอยู่่�ในงานกฐิินหลวงพระราชทาน หรืือถวายเทีียนพรรษา
ซึง่ พระมหากษัตริยเ์ สด็จพระราชด�ำเนินด้วยพระองค์เอง พระอารามนัน้ ๆ ก็นยิ มจัดโต๊ะหมูบ่ ชู าถวายให้ทอดพระเนตร
จ�ำนวนมากน้อยโต๊ะ ตามก�ำลังของพระอารามนัน้ ว่ามีเครือ่ งลายครามสะสมมากน้อยเพียงใด
ในโอกาสซึ่ง่� พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสินิ ทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เสด็็จ
พระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครโดยขบวนพยุุหยาตราทางสถลมารค เมื่่�อวัันที่่� ๕ พฤษภาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๒ โดยได้้
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทรงถวายต้้นไม้้ทองต้้นไม้้เงิิน กราบสัักการะพระประธานในพระอุุโบสถของพระอารามสำำ�คััญๆ จำำ�นวน
๓ แห่่ง คืือ วััดบวรนิิเวศวิิหาร วััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม และวััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลาราม ทั้้�ง ๓ พระอารามก็็ได้้ตั้้�งแต่่ง
เครื่่�องโต๊๊ะบููชาถวายเป็็นราชสัักการะให้้ทอดพระเนตรจำำ�นวนมากน้้อยต่่างกััน
วััดบวรนิิเวศวิิหาร ตั้้�งแต่่งเครื่่�องโต๊๊ะบููชาบริิเวณรายรอบพระอุุโบสถ และริิมกำำ�แพงวััด เป็็นโต๊๊ะบููชาแบบจีีนของ
วััดบวรนิิเวศฯ ๒ โต๊๊ะ โต๊๊ะบรรดาศัักดิ์์� ๖ โต๊๊ะ โต๊๊ะที่่�เด่่น คืือ โต๊๊ะเครื่่�องบููชาแบบจีีน เขีียนสีี ๕ ชิ้้�น และโต๊๊ะเครื่่�องบููชา
แบบไทย ซึ่ง่� ใช้้ภาชนะเงิินกาไหล่่ทองและถมทอง
นอกจากนี้ มีโต๊ะสักการบูชาของส่วนราชการ บริษทั เอกชน ประกอบด้วยธูปเทียนแพ พุม่ เงิน พุม่ ทอง และแจกัน
ดอกไม้สด อีกจ�ำนวน ๑๖ โต๊ะ
วััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม ตั้้�งแต่่งเครื่่�องโต๊๊ะบููชาบริิเวณศาลาราย หน้้าพระอุุโบสถ และตลอดสองข้้างทาง
เสด็็จพระราชดำำ�เนิิน เป็็นของวััดราชบพิิธฯ จำำ�นวน ๒ โต๊๊ะ (อย่่างจีีนและไทย อย่่างละ ๑ โต๊๊ะ) คณะสงฆ์์จีนี นิิกาย ๓ โต๊๊ะ
คณะสงฆ์์อนััมนิิกาย ๒ โต๊๊ะ
นอกจากนี้ มีโต๊ะบรรดาศักดิ์ ซึง่ ตัง้ แต่งทัง้ แบบจีนและไทย จ�ำนวน ๑๑ โต๊ะ อีกทัง้ ยังมีสว่ นราชการ วิสาหกิจ
บริษทั เอกชน ได้ตงั้ โต๊ะสักการบูชาประกอบด้วยธูปเทียนแพ พุม่ เงิน พุม่ ทอง และแจกันดอกไม้สด จ�ำนวน ๑๓ โต๊ะ
วางอยูบ่ นแท่น ริมก�ำแพงวัด
วััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลาราม ตั้้�งแต่่งเครื่่�องโต๊๊ะบููชาตามรายทางก่่อนจะเสด็็จเข้้าพระอุุโบสถ จำำ�นวน ๑๐ โต๊๊ะ
แบ่งเป็นโต๊ะของวัด ๕ โต๊ะ และโต๊ะบรรดาศักดิ์ ๕ โต๊ะ (มีโต๊ะเครือ่ งจิว๋ ด้วย ๑ โต๊ะ)

154

พัชรมันตา บรมราชาภิเษก

การเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค

ต้นทาง

สะพานพระราม ๘

ทาวาสุกรี

สวนสามพระยา

สะพานสมเด็จพระปนเกลา
สวนสันติชัยปราการ

โรงพยาบาลศิริราช

ม.ธรรมศาสตร
สนามหลวง

วัดระฆังโฆสิตาราม
ปลายทาง

ทาราชวรดิฐ
พระบรมมหาราชวัง

เส้นทางเสด็จพระราชด�ำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
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พระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว ทรงพระกรุุ ณ า
โปรดเกล้้าฯ ให้้มีีการเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนคร
โดยขบวนพยุุหยาตราทางชลมารค ในวัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๒
ธัันวาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๒๗ โดยเป็็นการจััดขบวน
พยุุหยาตราทางชลมารคใหญ่่เต็็มรููปแบบ มีีเรืือพระราชพิิธีี
เข้้าร่่วมในริ้้�วขบวน ๕๒ ลํํา ใช้้กำำ�ลังั พลที่่�เข้้าร่่วมในริ้้�วขบวน
ทั้้�งสิ้้�น ๒,๓๙๙ นาย ประกอบด้้วยกำำ�ลัังพลฝีีพาย ๒,๒๐๐
และกำำ�ลัังพลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักพระราชวััง
และนัักดนตรีีประจำำ�เรืือ ๑๙๙ นาย
การจัดรูปขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแบ่งออก
เป็น ๕ ริ้ว ๓ สาย ตามโบราณราชประเพณี ดังนี้

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชประดิษฐานพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙
ถ่ายแลเห็นพระบรมมหาราชวังอยู่เบื้องหลัง
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ริ้วสายใน
เรือประตู จ�ำนวน ๒ ล�ำ
๑. เรือทองขวานฟ้า
๒. เรือทองบ้าบิ่น
เรือพิฆาต จ�ำนวน ๒ ล�ำ
๑. เรือเสือทยานชล
๒. เรือเสือค�ำรณสินธุ์
เรือรูปสัตว์ จ�ำนวน ๘ ล�ำ
๑. เรืออสุรวายุภักษ์
๒. เรืออสุรปักษี
๓. เรือกระบี่ปราบเมืองมาร
๔. เรือกระบี่ราญรอนราพณ์
๕. เรือพาลีรั้งทวีป
๖. เรือสุครีพครองเมือง
๗. เรือครุฑเหินเห็จ
๘. เรือครุฑเตร็จไตรจักร
เรือคู่ชัก จ�ำนวน ๒ ล�ำ
๑. เรือเอกไชยเหินหาว
๒. เรือเอกไชยหลาวทอง

ริ้วสายกลาง
เรือพระที่นั่ง จ�ำนวน ๔ ล�ำ
๑. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
๒.	เรืือพระที่่�นั่่�งนารายณ์์
ทรงสุุบรรณ รััชกาลที่่� ๙
๓. เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
๔.	เรือพระที่นั่งอเนกชาติ
ภุชงค์

ริ้วสายนอก
เรือดั้ง จ�ำนวน ๒๒ ล�ำ
๑. เรือดั้ง ๑
๒. เรือดั้ง ๒
๓. เรือดั้ง ๓
๔. เรือดั้ง ๔
๕. เรือดั้ง ๕
๖. เรือดั้ง ๖
๗. เรือดั้ง ๗
๘. เรือดั้ง ๘
๙. เรือดั้ง ๙
๑๐. เรือดั้ง ๑๐
๑๑. เรือดั้ง ๑๑
๑๒. เรือดั้ง ๑๒
๑๓. เรือดั้ง ๑๓
๑๔. เรือดั้ง ๑๔
๑๕. เรือดั้ง ๑๕
๑๖. เรือดั้ง ๑๖
๑๗. เรือดั้ง ๑๗
๑๘. เรือดั้ง ๑๘
๑๙. เรือดั้ง ๑๙
๒๐. เรือดั้ง ๒๐
๒๑. เรือดั้ง ๒๑ (ดั้งทอง)
๒๒. เรือดั้ง ๒๒ (ดั้งทอง)
เรือแซง จ�ำนวน ๗ ล�ำ
๑. เรือแซง ๑
๒. เรือแซง ๒
๓. เรือแซง ๓
๔. เรือแซง ๔
๕. เรือแซง ๕
๖. เรือแซง ๖
๗. เรืือแซง ๗
เรือกลองนอก-กลองใน จ�ำนวน
๒ ล�ำ
๑. เรืออีเหลือง (กลองนอก)
๒. เรือแตงโม (กลองใน)
เรือต�ำรวจ จ�ำนวน ๓ ล�ำ
๑. เรือต�ำรวจ ๑
๒. เรือต�ำรวจ ๒
๓. เรือต�ำรวจ ๓
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วั น พระราชพิ ธี ส� ำ นั ก พระราชวั ง และเจ้ า หน้ า ที่
ฝ่ายต่างๆ จัดตกแต่งสะพานฉนวนประจ�ำท่าวาสุกรี ท่า
ราชวรดิฐ และบริเวณท้องน�ำ้ เจ้าพระยาซึง่ เป็นเส้นทางเสด็จ
พระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒ และเตรียมก�ำลังพลไว้พร้อมทุกต�ำแหน่งหน้าที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเครือ่ งบรมขัตติยราช
ภูษิตาภรณ์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สวมสาย
สร้อยจุลจอมเกล้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสี ริ พิ ชั ร
มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรวิ ณ
ั ณวรี
นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
ทีปงั กรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิรวิ บิ ลู ยราชกุมาร โดย
รถยนต์พระทีน่ งั่ จากพระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ
ไปยังเรือนแพที่ประทับรับรองบริเวณท่าวาสุกรี รถยนต์
พระประเทียบอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ น�ำ
รถยนต์พระทีน่ งั่ จากพระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ
ไปยังท่าวาสุกรี ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ
วงดุรยิ างค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระดำ�เนินไปยังท่าวาสุกรี

นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙
ไปประดิษฐานในบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ที่ฉนวนประจำ�ท่าวาสุกรี

ภาพหน้าขวา
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวและสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินพร้้อมด้้วยสมเด็็จพระเจ้้าลููกยาเธอ เจ้้าฟ้้าทีีปังั กรรััศมีีโชติิ
มหาวชิิโรตตมางกููร สิิริิวิิบููลยราชกุุมาร ประทัับเรืือพระที่่�นั่่�งสุุพรรณหงส์์
ออกจากท่่าวาสุุกรีีไปตามชลวิิถีท้ี ้องน้ำำ��เจ้้าพระยาสู่่�ท่่าราชวรดิิฐ
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสี ริ พิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรวิ ณ
ั ณวรี นารีรตั นราชกัญญา
ประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ตามเสด็จในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ ไปประดิษฐานในบุษบกเรือพระที่นั่ง
อนันตนาคราช ที่สะพานฉนวนประจ�ำท่าวาสุกรี เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเคลื่อนออกไป เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
เข้าเทียบสะพานฉนวนประจ�ำท่าวาสุกรี เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เข้าเทียบเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ไว้พร้อมแล้ว
เวลา ๑๖.๑๖ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงฉลองพระองค์์ครุุย และสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี
ทรงพระดำำ�เนิินไปยัังท่่าวาสุุกรีี ณ ที่่�นั้้�น องคมนตรีี นายกรััฐมนตรีี และข้้าราชการชั้้�นผู้้�ใหญ่่เฝ้้าฯ รัับเสด็็จ
เวลา ๑๖.๑๘ น. ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการขบวนเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูล
พระกรุณารายงานจ�ำนวนเรือและก�ำลังพล

พัชรมันตา บรมราชาภิเษก

161

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำ�เนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิรวิ บิ ลู ยราชกุมาร ขนึ้ สะพานฉนวนประจำ�ท่าราชวรดิฐ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุรยิ างค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการขบวนเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณารายงาน

เจ้าพนักงานราชูปโภคอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ จากบุษบกบัลลังก์บนเรือ
พระที่นั่งอนัตนาคราช ไปประดิษฐานบนพระราชยานถม เตรียมเข้าริ้วขบวนราบยาตราไปยัง
พระบรมมหาราชวัง
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เวลา ๑๖.๑๙ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว และสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี เสด็็จ
พระราชดำำ�เนิินพร้้อมด้้วยสมเด็็จพระเจ้้าลููกยาเธอ เจ้้าฟ้้าทีีปังั กรรััศมีีโชติิ มหาวชิิโรตตมางกููร สิิริวิิ บูิ ลู ยราชกุุมาร
ประทัับเรืือพระที่่�นั่่�งสุุพรรณหงส์์ ทรงพระมาลาเส้้าสููง พัันโท สมชาย กาญจนมณีี ถวายพระแสงขรรค์์ชัยั ศรีี
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงพระแสงขรรค์์ชัยั ศรีี ขณะนั้้�นทหารกองเกีียรติิยศถวายความเคารพ วงดุุริยิ างค์์
บรรเลงเพลงสรรเสริิญพระบารมีี ทหารบก ทหารเรืือ ทหารอากาศยิิงปืืนใหญ่่เฉลิิมพระเกีียรติิฝ่่ายละ
๒๑ นััด ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติยิ าภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวง
ราชสาริิณีสิี ิริพัิ ัชร มหาวััชรราชธิิดา และสมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริิวััณณวรีี นารีีรััตนราชกััญญา เสด็็จ
ไปประทัับเรืือพระที่่�นั่่�งอเนกชาติิภุุชงค์์ตามเสด็็จในขบวนพยุุหยาตราทางชลมารค
เวลา ๑๖.๒๔ น. ผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานบัญชีก�ำลัง
พลประจ�ำเรือ นายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เมื่่�อพร้้อมแล้้วทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เคลื่่�อนขบวนพยุุหยาตราทางชลมารคออกจากท่่า
วาสุกรีไปตามชลวิถีท้องน�้ำเจ้าพระยา ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่
และกลองชนะประจ�ำเรือพระราชพิธปี ระโคมขึน้ พร้อมกัน ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเคลือ่ นไปตามล�ำดับ
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล
เวลา ๑๗.๑๐ น. เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเข้าเทียบสะพานฉนวนประจ�ำท่าราชวรดิฐ นาวาเอก
ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ จากบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
ไปประดิษฐานบนพระราชยานถม เตรียมเข้าริ้วขบวนราบยาตราไปยังพระบรมมหาราชวัง จากนั้น
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเคลื่อนออกไป ขณะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จะเข้าเทียบสะพานฉนวนประจ�ำ
ท่าราชวรดิฐ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เข้าเทียบสะพานฉนวนประจ�ำท่าราชวรดิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก ยาเธอ
เจ้้าฟ้้าทีีปัังกรรััศมีีโชติิ มหาวชิิโรตตมางกููร สิิริิวิิบููลยราชกุุมาร ขึ้้�นสะพานฉนวนประจำำ�ท่่าราชวรดิิฐ ทหาร
กองเกีียรติิยศถวายความเคารพ วงดุุริิยางค์์บรรเลงเพลงสรรเสริิญพระบารมีี ผู้้�บััญชาการทหารเรืือ
ในฐานะผู้้�บััญชาการขบวนเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครโดยขบวนพยุุหยาตราทางชลมารค เนื่่�องใน
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณารายงาน
เสด็จฯ ไปยังพลับพลาที่ประทับรับรอง
เรืือพระที่่�นั่่�งอเนกชาติิภุุชงค์์เข้้าเทีียบเรืือพระที่่�นั่่�งสุุพรรณหงส์์ที่่�สะพานฉนวนประจำำ�ท่่าราชวรดิิฐ
สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติยิ าภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริิพัชั ร มหาวััชรราชธิิดา
และสมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริิวััณณวรีี นารีีรััตนราชกััญญา เสด็็จขึ้้�นสะพานฉนวนประจำำ�ท่่าราชวรดิิฐ
แล้้วตามเสด็็จไปเฝ้้าฯ ณ พลัับพลาที่่�ประทัับรัับรอง
ภาพหน้าซ้าย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จขึ้นสะพานฉนวนประจำ�ท่าราชวรดิฐ
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เวลา ๑๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรวิ ณ
ั ณวรี นารีรตั นราชกัญญา
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิิริวิิ บูิ ลู ยราชกุุมาร ออกจากพลัับพลาที่่�ประทัับรัับรอง เสด็็จพระราชดำำ�เนิิน
ไปยัังพระที่่�นั่่�งราชกิิจวิินิิจฉััย ณ ที่่�นั้้�น องคมนตรีี นายกรััฐมนตรีี และ
ข้้าราชการชั้้�นผู้้�ใหญ่่เฝ้้าฯ รัับเสด็็จ แล้้วเสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปประทัับ
พระราชยานพุุดตานทอง ทรงพระมาลาเส้้าสููง ทรงพระแสงขรรค์์ชััยศรีี
ยาตราโดยริ้้�วขบวนราบไปยัังพระบรมมหาราชวััง มีีพระราชยานถมอััญเชิิญ
พระพุุทธปฏิิมาชััยวััฒน์์รััชกาลที่่� ๙ นำำ�ริ้้�วขบวนราบ สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ
พระบรมราชิินีี และสมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภา นเรนทิิรา
เทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริพัิ ัชร มหาวััชรราชธิิดา ทรงพระดำำ�เนิินเข้้า
ริ้้�วขบวนราบในฐานะราชองครัักษ์์ประจำำ�พระองค์์คู่่�เคีียงพระราชยาน ทหาร
กองเกีียรติิยศถวายความเคารพ วงดุุริยิ างค์์บรรเลงเพลงสรรเสริิญพระบารมีี
ริ้้�วขบวนราบยาตราออกจากเกยพระที่่�นั่่�งราชกิิจวิินิจิ ฉััย ท่่าราชวรดิิฐ จากนั้้�น
สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริวัิ ัณณวรีี นารีีรััตนราชกััญญา และสมเด็็จ
พระเจ้้าลููกยาเธอ เจ้้าฟ้้าทีีปัังกรรััศมีีโชติิ มหาวชิิโรตตมางกููร สิิริิวิิบููลย
ราชกุุมาร เสด็็จไปประทัับรถยนต์์พระที่่�นั่่�งไปยัังพระบรมมหาราชวััง ทรง
รอรัับเสด็็จ ณ พระที่่�นั่่�งอาภรณ์์พิิโมกข์์ปราสาท
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี เสด็จพระราชดำ�เนินยาตราโดยริ้วขบวนราบไปยังพระบรมมหาราชวัง
โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงพระดำ�เนินเข้าริ้วขบวนราบในฐานะราชองครักษ์ประจำ�พระองค์คู่เคียงพระราชยาน
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พระราชยานถมอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙
นำ�ริ้วขบวนราบ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี เสด็จพระราชดำ�เนินยาตราโดยริ้วขบวนราบ
ไปยังพระบรมมหาราชวัง

ริ้วขบวนราบยาตราออกจากท่าราชวรดิฐ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน
เลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกย
พระทีน่ งั่ อาภรณ์พโิ มกข์ปราสาท รวมระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร ใช้กำ� ลังพลประมาณ ๘๐๐ นาย ประกอบด้วย
ข้้าราชบริิพารในพระองค์์จากหน่่วยราชการในพระองค์์ ได้้แก่่ หน่่วยบััญชาการถวายความปลอดภััยรัักษาพระองค์์
สำำ�นัักพระราชวััง และกำำ�ลัังพลจากกองทััพบก กองทััพเรืือ สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ และโรงเรีียนเตรีียมทหาร
กำำ�ลัังพลทุุกนายเดิินในท่่าเดิินกึ่่�งวิ่่�งสวนสนามประกอบจัังหวะเพลงมาร์์ชและเพลงพระราชนิิพนธ์์ ได้้แก่่ เพลงมาร์์ช
ราชวัลลภ เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล เพลงยามเย็น เพลงใกล้รุ่ง เพลงสรรเสริญเสือป่า และเพลงสรรเสริญ
พระนารายณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเปลือ้ งพระมาลาเส้าสูง เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปงั กรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิรวิ บิ ลู ยราชกุมาร ออกจากพระทีน่ งั่ อาภรณ์พโิ มกข์ปราสาทไปประทับ
รถยนต์พระที่นงั่ ข้างประตูก�ำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน รถยนต์พระที่นั่ง
เทีียบที่่�พระทวารเทเวศรรัักษา เสด็็จขึ้้�นพระที่่�นั่่�งจัักรพรรดิิพิมิ าน ประทัับพัักพระราชอิิริยิ าบถตามพระราชอััธยาศััย
สมควรแก่่เวลา เสด็็จออกจากพระที่่�นั่่�งจัักรพรรดิิพิิมาน ในพระบรมมหาราชวััง ไปประทัับรถยนต์์พระที่่�นั่่�งหน้้า
พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชด�ำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยรถยนต์
พระประเทียบอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ น�ำรถยนต์พระทีน่ งั่ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
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การถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
การเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนือ่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นครัง้ แรกทีก่ องทัพเรือ กระทรวงกลาโหม น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
มาใช้เพือ่ ให้ขบวนเรือมีความปลอดภัยและสมพระเกียรติยศ ดังนี้
๑. การส�ำรวจและจัดท�ำแผนทีค่ วามละเอียดสูงแม่นาํ้ เจ้าพระยา
	กรมอุุทกศาสตร์์ กองทััพเรืือ ได้้ดำำ�เนิินการสำำ�รวจแผนที่่�ความละเอีียดสููงในแม่่นํ้้�าเจ้้าพระยา และจััดทำำ�
แผนที่่�แม่่นํ้้�าเจ้้าพระยาในรููปแบบ ๓ มิิติิ เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการวางแผนการดำำ�เนิินการต่่างๆ โดยใช้้
เรืือยนต์์สำำ�รวจ (โลมา) ติิดตั้้�งระบบหยั่่�งนํ้้�าแบบมััลติิบีีม (Multibeam Echosounder System)
๒. การสำำ�รวจวััตถุุใต้้นํ้้�าด้้วยระบบหยั่่�งนํ้้�าแบบมััลติิบีีม (Multibeam Echosounder System)
	กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้จดั เรือยนต์สำ� รวจ (โลมา) พร้อมเจ้าหน้าทีส่ ำ� รวจ จ�ำนวน ๘ นาย เข้าสังกัด
หมูเ่ รือเก็บกูแ้ ละตรวจสอบวัตถุใต้นาํ้ โดยร่วมกับ เรือ ท.๓ และ ท.๕ (กทบ.กร.) ส�ำรวจค้นหาวัตถุใต้นาํ้ ใน
แม่นาํ้ เจ้าพระยา เพือ่ วิเคราะห์วตั ถุซงึ่ อาจจะเป็นอันตรายต่อเรือในขบวนเรือพระราชพิธี เป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจให้กองอ�ำนวยการร่วมในภารกิจถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และพระบรม
วงศานุวงศ์
๓. การใช้้เครื่่�องวััดระยะด้้วยแสงเลเซอร์์ (Laser Rangefinder)
	เครื่่�องวััดระยะด้้วยแสงเลเซอร์์ (Laser Rangefinder) เป็็นเครื่่�องมืือวััดระยะทางที่่�ใช้้หลัักการส่่งสััญญาณ
พััลส์์ของแสงเลเซอร์์ไปยัังเป้้าหมายและตรวจจัับสััญญาณพััลส์์ที่่�สะท้้อนกลัับมา กรมอุุทกศาสตร์์ กองทััพเรืือ
ได้ตดิ ตัง้ บนเรือพระราชพิธที กุ ล�ำเพือ่ วัดระยะความห่างขบวนเรือในแนวราบและวัดระยะห่างฝัง่ ของเรือให้
มีความสวยงาม
๔. การใช้เครือ่ งหาต�ำบลทีด่ ว้ ยดาวเทียม (Global Positioning System) แบบมือถือ
	กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งหาต�ำบลทีส่ ำ� หรับวัดความเร็วเรือจ�ำนวน ๕๒ เครือ่ ง เพือ่ ให้เรือ
แต่ละล�ำทราบความเร็วเรือของตน
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ความหมายของคำ�ว่า “มนต์” กับ “มนตร์”
มนต์ และ มนตร์ ในภาษาบาลีและสันสกฤต แท้จริงแล้วเป็นค�ำเดียวกัน มีความหมายเดียวกันตามศัพท์เดิม
หากแต่ในสังคมไทย มนต์ นิยมใช้ในบริบทพระพุทธศาสนา หมายถึง ค�ำสาธยายพระพุทธวจนะ เช่น สวดมนต์
น�ำ้ พระพุทธมนต์ ส่วนค�ำว่า มนตร์ นิยมใช้ในบริบทศาสนาพราหมณ์ หรือทีเ่ รียกมาแต่ดงั้ เดิมว่า “ไสยศาสตร์” มนตร์
ในนัยนีห้ มายถึง ค�ำเสกเป่าทีถ่ อื ว่าศักดิส์ ทิ ธิ์ เช่น เป่ามนตร์ น�ำ้ เทพมนตร์ ร่ายมนตร์ เวทมนตร์คาถา การใช้คำ� จ�ำแนก
เช่นนี้ ราชบัณฑิตยสภาอธิบายว่าเพือ่ ท�ำให้ภาษามีคำ� ใช้มากขึน้ และตรงกับความหมายทีต่ อ้ งการสือ่

มนต์และมนตร์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก มีขนั้ ตอนพิธที เี่ กีย่ วข้องกับการสวดมนต์และสาธยายมนตร์ตลอดเวลา ซึง่ มี
ล�ำดับขัน้ ตอน ดังนี้

จุดเทียนชัย

การพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกในทาง
“คติ” ที่เป็นขั้นตอนส�ำคัญของการพระราชพิธี
เป็นจุดประเดิม เริ่มที่ “จุดเทียนชัย”

กระโจมเทีียนชััยขึึงผ้้าขาวบางปัักทองแล่่งกัับพระแท่่นเตีียง
สวดภาณวาร ในพระราชพิิธีีเจริิญพระพุุทธมนต์์ตั้้�งน้ำำ��วงด้้าย
ณ ท้้องพระโรง พระที่่�นั่่�งอมริินทรวิินิิจฉััย
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงจุดเทียนชัยเป็นปฐมฤกษ์ของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปฐมฤกษ์์ของการพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก เริ่่�มขึ้้�นตามคติิพระพุุทธศาสนา นัับที่่�การ “จุุดเทีียนชััย”
โดยการตั้้�ง “กระโจมเทีียน” ขึ้้�นบน “พระแท่่นมณฑล” ใน “พระที่่�นั่่�งอมริินทรวิินิิจฉััย” ซึ่่�งการจุุดเทีียนชััยใน
พระราชพิิธีีสำำ�คััญต้้องใช้้เทีียนชนวนที่่�สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงจุุดด้้วย “ไฟฟ้้า” คืือ ไฟจากฟ้้าที่่�ทรงจุุดจาก
“โคมไฟฟ้้า” ไม่่ใช่่ไฟฟ้้าที่่�แปลเช่่นเดีียวกัับกระแสไฟฟ้้าในความหมายสมััยใหม่่แต่่อย่่างใด ไฟฟ้้าเป็็นไฟที่่�เกิิดจาก
การที่่�ทรงใช้้แว่่นขยายของพระมหากษััตริิย์์ อัันมีีนามว่่า “พระแว่่นสุุริิยกานต์์” ส่่องรวมแสงอาทิิตย์์ เพื่่�อที่่�จะให้้
เกิิดพลัังจากดวงอาทิิตย์์ แล้้วจึึงทรงประเคนแด่่สมเด็็จพระสัังฆราช เพื่่�อสมเด็็จพระสัังฆราชจะได้้ทรงจุุดเทีียนชััย
คาถาจุดเทียนชัย
พุทฺโธ สพฺพญฺญุตญาโณ
ธมฺโม โลกุตตฺ โร วโร
สงฺโฆ มคฺคผลฏฺโฐ จ
อิจฺเจตํ รตนตฺตยํ
เอตสฺส อานุภาเวน
สพฺพทุกขฺ า อุปทฺทวา
อนฺตรายา จ นสฺสนฺตุ
สพฺพโสตฺถี ภวนฺตุ เต.

พระพุุทธมนต์์ ในการจุุดเทีียนชััยนี้้� ขึ้้�นต้้นด้้วยความหมายว่่าพระพุุทธเจ้้าทรงมีีพระญาณหยั่่�งรู้้�ทั่่�ว เป็็น
สััพพััญุุตญาณ ทรงรู้้�ทุุกอย่่าง พระธรรมก็็เป็็นธรรมเหนืือโลก พระสงฆ์์ก็็เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินตาม ฯลฯ แล้้วสรุุปว่่า
ด้้วยอำำ�นาจแห่่งคุุณพระรััตนตรััย ช่่วยปกปัักรัักษา กำำ�จััดทุุกข์์ กำำ�จััดอุุปััทวะ (คืือ “อุุบาทว์์”) อัันตรายจะพิินาศไป
ขอคุุณพระรััตนตรััยจงรัักษา เวลานี้้�สมเด็็จพระสัังฆราชก็็จะทรง “จุุดเทีียนชััย”
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ประกาศเทวดา

ล�ำดับต่อไปคือการอ่านประกาศเทวดา นัยเป็นการสวดเช่นเดียวกับการ “ชุมนุมเทวดา” ในมงคลพิธี ที่
ขึ้นต้นบทสวดว่า “สมนฺตา จกฺกวาเฬสุํ...” หรือ “สรชฺชํ สเสนํ สพนฺธุํ นรินฺทํ...” หรือ “สคฺเค กาเม จ รูเป...”
หากแต่ลักษณะของการ “ประกาศเทวดา” ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น มีความพิเศษกว่าการ “ชุมนุม
เทวดา” ตามการสวดของสามัญชนทั่วไป เพราะมีการใช้ภาษามคธปนไทย คือกล่าวภาษาบาลีท่อนหนึ่ง แล้ว
กล่าวภาษาไทยท่อนหนึ่ง เป็นการประกาศเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในสากลจักรวาล ให้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน
เพื่อที่จะฟัง “พระปริตร”
พระราชาคณะรูปหนึ่งจะเป็นผู้ประกาศ เมื่อขึ้นต้นว่า “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย...” อันหมายถึง บรรดา
พระสงฆ์ด้วยกัน “...ขอให้นิมนต์พระผู้เป็นเจ้า ส�ำรวมจิต อย่าสอดส่ายอารมณ์ ให้ตั้งจิตเป็นสมาธิ ให้แผ่เมตตา
พรหมวิหารไปยังพระบรมราชวงศ์ ข้าราชการ...” แล้วจึงสวดพระปริตรเพื่อขออานุภาพพระปริตรได้คุ้มครอง
ปกป้องรักษา
บทที่จะกล่าวต่อไป ได้แก่ “สคฺเค กาเม...” คือกล่าวถึงเทวดาตั้งแต่สวรรค์ลงมาชั้นกามาพจร ไปจนถึง
ชั้นรูปภูมิ ไปจนถึงภูเขา ไปจนถึงถ�้ำ ไปจนถึงวิมาน ไปจนถึงเกาะต่างๆ ให้เทวดาสดับมนต์ เพื่อเทวดาจะได้มี
ไมตรีจิตต่อพระบรมราชวงศ์ ต่อข้าราชการ ต่อประชาชน และต่อประเทศไทย
ในเนื้อความต่อไปจะเป็นการประกาศย�้ำ “ขอเทพยเจ้าทั้งหลายจงประกอบด้วยเมตตา...”
“เมตตา” เป็นหลักของการเจริญพระปริตร เนือ้ หาของพระปริตรแทบทัง้ หมดเป็นเรือ่ งเมตตา เมือ่ พิจารณา
ในเชิงพระพุทธศาสนาถือเป็นการแผ่พระคุณ เพื่อให้ไมตรีจิตบังเกิด เทวดาย่อมปกป้องคุ้มครองมิตร
เนื้อความส�ำคัญอีกประการคือ “ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล...”
“ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล” เป็นคติสำ� คัญของการด�ำรงต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์ เนือ่ งจากพระมหากษัตริย์
มีพระราชภาระในการบ�ำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร เป็นหนึ่งในราชสังคหวัตถุ และจะต้องทรงเอาพระราชหฤทัยใส่
ในเกษตรกรรม เพราะ “ขัตติยะ” หรือ “กษัตริยะ” ทรงท�ำหน้าที่รบเพื่อ “เขต” หรือ “เกษตร” อันแปลว่า
ดินแดน หากไม่มีเขต หรือไม่มีดินแดน ก็ไม่สามารถท�ำเกษตรกรรม หากไม่สามารถท�ำเกษตรกรรม พลเมือง
ก็อดอยาก เกิด “ทุพภิกขภัย” ฉะนั้น หน้าที่ของพระมหากษัตริย์ในทุกคติ โดยเฉพาะคติพราหมณ์ฮินดู กษัตริย์
จะต้องมีหน้าที่บ�ำรุงเกษตร ท้ายที่สุดจึงเน้นว่า “...ขอให้พรรณพฤกษาลดาชาติ สัตว์จตุบททวิบาทปราศจาก
อันตราย สืบพืชพันธุ์แพร่หลายเป็นอุปการะแก่มนุษยนิกร.”
การทีบ่ า้ นเมืองอุดมสมบูรณ์คอื ความหมายหลักของการเป็นผปู้ กครอง หรือเป็นพระราชา เพราะ “ราชา”
โดยศัพท์แปลว่า ท�ำให้ผู้คนทั้งหลายร้องว่า “ยินดี” ฉะนั้น เมื่อร้องว่า ราชะ ราชะ แปลว่า ยินดี ยินดี
การประกาศเทวดาจะสรุปด้วย “...ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา.” ซึง่ แปลว่าเวลานีเ้ ป็นกาลฟังธรรม แล้ว
พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญพระพุทธมนต์
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“มนต์”
“มนต์” ตามแนวทางของพุทธศาสนาคือบททีโ่ บราณาจารย์กำ� หนดจากคัมภีรห์ นึง่ ๆ ให้เป็นบทส�ำหรับสวดในงาน
พิธตี า่ งๆ โดยก�ำหนดด้วยพระสูตรหรือพระปริตรต่างๆ ทีเ่ ป็นหลักส�ำคัญ ๗ พระสูตรบ้าง ๑๒ พระสูตรบ้าง ทีก่ ำ� หนด
ด้วย ๗ พระสูตร เรียกว่า เจ็ดต�ำนาน หรือราชปริตร หรือจุลราชปริตร ทีก่ ำ� หนดด้วย ๑๒ พระสูตร เรียกว่า สิบสอง
ต�ำนาน หรือมหาราชปริตร อนุโลมเรียกชือ่ ตามต�ำนานของแต่ละพระสูตรหรือพระปริตร นอกจากนี้ ยังมีมนต์ทเี่ ป็น
บทประกอบเข้าข้างต้นหรือข้างท้ายตามแต่กรณีอกี เช่น ภาณพระ ภาณยักษ์ ภาณวาร หรือระบุชอื่ พระสูตรโดยตรง
เช่น ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มหาสมัยสูตร อนันตลักขณสูตร อาทิตตปริยายสูตร ธรรมนิยามสูตร
บทสวดทีก่ ำ� หนดด้วยพระสูตร ๗ พระสูตร ประกอบด้วย มงคลสตู ร ๑ รัตนสตู ร ๑ กรณียเมตสตู ร ๑
อหิราชกสูตรหรือขันธปริตร ๑ ธชัคสตู รหรือธชัคปริตร ๑ อาฏานาฏิยปริตร ๑ และองคุลมี าลสตู รหรือโพชฌงคปริตร ๑
บทสวดมนต์นนี้ ยิ มสวดในงานมงคลพิธที วั่ ไป
บทสวดทีก่ ำ� หนดด้วยพระสตู ร ๑๒ พระสตู ร ประกอบด้วย มงคลสตู ร ๑ รัตนสตู ร ๑ กรณียเมตสตู ร ๑
อหิราชกสูตรหรือขันธปริตร ๑ ธชัคสูตรหรือธชัคปริตร ๑ อาฏานาฏิยปริตร ๑ องคุลมี าลสูตรหรือโพชฌงคปริตร ๑
ฉันททันตปริตร ๑ โมรปริตร ๑ วัฏฏกปริตร ๑ อภยปริตร ๑ และชยปริตร ๑ บทสวดมนต์นนี้ ยิ มสวดในงานรัฐพิธี
และงานพระราชพิธี
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ใช้บทสวดมนต์ทางพระพุทธศาสนา ดังนี้

เจริญพระพุทธมนต์

การเจริญพระพุทธมนต์ หรือ การเจริญพระปริตร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไม่ได้มีมนต์บทใด
แตกต่างไปจากการเจริญพระพุทธมนต์ปกติตามหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงหรือตามเนื้อความในพระไตรปิฎก
ขอกล่าวโดยสรุป ดังนี้
นโม ตสฺส บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า เป็นค�ำกล่าวว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์ “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ...” เป็นการปฏิญาณนับถือพระรัตนตรัยเป็น
สรณะน�ำทาง
นมการสิทธิคาถา “โย จกฺขุมา โมหมลาปกฏฺโฐ...” แต่เดิมครั้งที่คณะสงฆ์ไทยมีคณะเดียวคือคณะ
มหานิกาย มักจะขึน้ ต้นการเจริญพระพุทธมนต์ดว้ ยบท สมฺพทุ เฺ ธ เป็นการนมัสการพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทเี่ คย
มีมา ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระนิพนธ์บทนมการสิทธิคาถาขึ้น
เป็นการกล่าวถึงพระรัตนตรัย โดยเน้นอยู่ที่การนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน
นโมการอัฎฐกคาถา หรือทีเ่ รียกกันว่า “นโม ๘ บท” เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
มีการพรรณนาคุณพระรัตนตรัย ความบางตอนที่น่าสนใจคือ การกล่าวค�ำว่า “โอม” ในเชิงพระพุทธศาสนา
แต่เดิมค�ำว่า โอม มีนัยของความศักดิ์สิทธิ์ ในทางของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นมุ่งไปในความหมายของ
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“พระตรีมูรติ” คือ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอธิบายว่า
ไทยเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก จึงทรงแปลงรูปค�ำว่า โอม ให้เป็นพระรัตนตรัย โดยทรงแยกศัพท์
ออกเป็นค�ำว่า อะ อุ มะ โดยที่ “อะ” ทรงหมายถึง ค�ำย่อของ อรหํ ก็คือพระพุทธเจ้า “อุ” คือ อุดมธรรม
คือธรรมอันสูงยิ่ง “มะ” คือ มหาสังฆะ หมู่สงฆ์อันใหญ่ ดังนั้น เมื่อพุทธศาสนิกชนกล่าวค�ำว่า “โอม” จึงไม่ได้
หมายถึง “พระตรีมูรติ” แต่เป็น “พระรัตนตรัย”
มงคลสูตร หรือ “มงคล ๓๘ ประการ” เป็นบทที่กล่าวถึงเหตุที่น�ำมาซึ่งความเจริญ ที่เรียกว่า “มงคล”
ขึ้นต้นว่า “อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ...” กล่าวคือ อย่าคบ
คนพาล ให้คบบัณฑิตคือผู้รู้ บูชาบุคคลควรบูชา เป็นต้น เป็นมงคลอันสูงสุด
รัตนสตู ร มีทมี่ าจากเหตุเภทภัยทีเ่ มืองเวสาลี (หรือเมืองไพศาลี) เป็นทีท่ ำ� ให้ปศี าจไม่อาจท�ำอันตรายก่อให้
เกิดโรคภัยในพระนคร และเป็นต้นเค้าของการท�ำน�ำ้ พระพุทธมนต์ ฉะนัน้ น�ำ้ มนต์มปี รากฏอยใู่ นพระพุทธประวัติ
กล่าวคือเป็นการท�ำน�้ำพระพุทธมนต์ด้วยบทรัตนสูตร
กรณียเมตตสูตร เป็นบทว่าด้วย “เมตตา” ต่อสรรพชีวิต เป็นการเจริญเมตตาไปอย่างไม่มีประมาณ
ย่อมท�ำให้เกิดไมตรีจิตทั่วหน้า แม้หมู่อมนุษย์ก็จะไม่ท�ำอันตราย
ขันธปริตร “วิรปู กฺเขหิ เม เมตฺต...
ํ ” เป็นการตัดท่อนมาจากอีกพระสตู รหนึง่ คือ อหิราชสตู ร (“อหิ” แปลว่า
งู) ที่ว่าด้วย “พญางู” แต่ละจ�ำพวก มีที่มาจากเมื่อพระสงฆ์วิตกถึงภัยสัตว์ร้าย พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนว่า
เพราะไม่ได้เจริญเมตตามากพอ จึงเกิดขันธปริตร เพื่อท�ำความรู้จักกับบรรดาพญางูทั้งปวง เมื่อรู้จักกับพญางู
ทั้งหลาย สื่อสารและท�ำความรู้จักกันแล้ว ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของไมตรีจิต จึงเกิดบทพระปริตรว่าด้วยงู
อนุสสรณปาฐะ เป็นบทตัดมาจาก ธชัคคสตู ร มีทมี่ าจากการทีเ่ กิดความกลัวภัยต่างๆ พระพุทธเจ้าจึงทรง
สั่งสอนวิธีที่จะให้หายกลัว โดยระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
อาฏานาฏิยปริตร “วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ...” เป็นบทที่ท้าวมหาราชผู้เป็นโลกบาล มากราบทูลว่ามีผู้ที่ไม่เห็น
ด้วยกับค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นมิจฉาทิฐิ ท้าวมหาราชซึ่งเป็นผู้คุมอยู่ทั้ง ๔ ทิศ จึงได้ร้อยกรองพระปริตร
บทพิเศษขึ้นกราบทูลถวายแด่พระพุทธเจ้า เพื่อบรรดายักษ์ทั้งหลาย อมนุษย์ทั้งหลายไม่กล�้ำกราย
โพชฌงคปริตร กล่าวถึงเรื่ององค์แห่งการตรัสรู้ เป็นองค์แห่งการบรรลุเป็นพระอรหันต์ อาทิ สติ
สัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ฯลฯ เมื่อเจริญธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ความยึดมั่นผูกพันในเบญจขันธ์
ก็จะคลาย ยังให้เกิดความเบิกบานส�ำราญจากโรคาพาธทั้งปวง
สุขาภิยาจนคาถา เป็นคาถาซึ่งประพันธ์ขึ้นใหม่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น
นิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) วัดโมลีโลกยาราม ร้อยกรองถวายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ฉิม) มีเหตุเป็นปรปักษ์กัน แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับไม่ทรงผูกอาฆาตพยาบาท ต่อมา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) กลับได้รบั พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ น�ำ้ พระราชหฤทัย
เมตตาและยุติธรรมของพระมหากษัตริย์ จึงเป็นที่มาแห่งบทเฉลิมพระเกียรตินี้
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คาถานี้ขึ้นต้นว่าขอให้พระปริตรที่เราสวดแล้วนี้จงบันดาลความสุขให้มีในราชสกุล มีเนื้อหาว่าการบูชา
เทวดาที่เกิดขึ้นแล้วในพระปริตรนั้นเป็นกุศล ภาษิตทั้งหลายที่ขวนขวายอยู่แล้ว ขอให้เทวดาทั้งหลายอนุโมทนา
สัตว์ที่เกิดในครรภ์มารดา ในฟอง ในเหงื่อไคล หรือก�ำเนิดลอยขึ้นก็ดี จงอย่ามีทุกข์ จงอย่ามีเวร เห็นกรรม
ทัง้ หลายอันหาโทษมิได้ แล้วกรรมทัง้ หลายก็อย่ามาพ้องพานสัตว์เหล่านัน้ ขอค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจงยัง่ ยืนนาน
อยู่ในโลกนี้ ขอฝนจงตกต้องตามฤดูกาล จึงเห็นได้ว่าฝนและเกษตรกรรมปรากฏอยูใ่ นมนต์เหล่านี้เสมอ เพือ่ ให้
เป็นไปในเมทนีดล ให้ส�ำเร็จประโยชน์ ยังความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลาย
ความสรุปท้ายของคาถานี้คือ “...มาตา ปิตา จ อตฺรชํ นิจฺจํ รกฺขนฺติ ปุตฺตกํ เอวํ ธมฺเมน ราชาโน ปชํ
รกฺขนฺตุ สพฺพทา...” แปลว่า “...มารดาและบิดาย่อมถนอมบุตรน้อยอันบังเกิดในตนเป็นนิจฉันใด พระราชา
ทั้งหลายจงรักษาประชาราษฎรโดยชอบในการทั้งปวงฉันนั้น”
เทวตาอุยโยชนคาถา เป็นบทที่ว่าด้วยการกล่าวลาเพื่ออัญเชิญเทวดากลับว่า “ทุกฺขปฺปตฺตา จ นิทฺทุกฺขา
ภยปฺปตฺตา จ นิพฺภยา...” กล่าวคือ พระปริตรและอานุภาพแห่งพระพุทธมนต์ได้อารักขาแล้ว เชิญเทวดากลับไป
เถิด” “สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา ปจฺเจกานญฺจ ยํ พลํ...” “อานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น
ยิ่งใหญ่กว่า ฉะนั้น อานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย จะตามรักษา เป็นเครื่องผูกเอง
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ มีบทเฉลิมพระเกียรติพิเศษ แต่งขึ้นโดย
มหาเถรสมาคม ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อบทว่า “จกฺกิวํสทสมปรเมนฺทมหาราชาภิถุติคาถา”
มงคลจักรวาล เป็นการอ้างอานุภาพพระรัตนตรัยให้ปกปักรักษา แล้วลงท้ายว่า “นกฺขตฺตยกฺขภูตานํ...”
กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นดวงดาว นักษัตร หรือยักษ์ หรือภูต ผี ทั้งหลายย่อมแพ้ไปด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร
คอยรักษา
บทสวดที่กล่าวข้างต้น คือ “บทพระพุทธมนต์” ที่เจริญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นวัฒนธรรม
ที่ตกทอดมาจากชมพูทวีป โดยเฉพาะลังกา เพราะที่มาของบทพระปริตรส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์ของลังกา

สวดภาณวาร

“ภาณวาร” เป็นการสวดต่อจากการเจริญพระพุทธมนต์ ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ค�ำว่า “ภาณวาร”
นี้จ�ำแนกศัพท์เป็น “ภาณะ” แปลว่า การสวด การท่องบ่น “วาระ” แปลว่า เป็นครั้งๆ เป็นช่วงๆ ดังนั้นการสวด
ภาณวาร คือ การสวดเป็นท่อนๆ ประกอบไปด้วยสมุด ๔ เล่ม เรียก “จตุภาณวาร” เป็นคัมภีร์ลังกาใช้ชื่อว่า
“จตุภารณวารปาฬี” ซึง่ มีจารึกอยู่ ชือ่ ว่า “จารึกกาลุดยิ ะ โปกุณะ” ตัง้ แต่ในช่วงศตวรรษที่ ๙ หลังจากพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้วราว ๙๐๐ ปี จึงมีคัมภีร์หมวดภาณวารนี้เกิดขึ้น แบ่งออกเป็น ๔ ท่อน
การสวดภาณวาร แบ่งวาระเป็น ภาณต้น ภาณที่ ๒ ภาณที่ ๓ แล้วก็ภาณท้าย โดยหลักแล้วการสวด
ภาณวาร ในเมืองลังกามี ๒๙ ปาฐะคือ มี ๒๙ เรื่อง แต่เมืองไทยตัดเหลือ ๒๒ ปาฐะ โดยตัดใน จตุภาณวาร
คือภาณสุดท้าย
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ปฐมภาณวาร (ภาณวารที่ ๑)

ในปฐมภาณวารมี ๑๖ ปาฐะ ได้แก่ ติสรณคมนปาฐะ ทสสิกขาปทปาฐะ สามเณรปัญหปาฐะ ทวัตติงสา
การปาฐะ ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ ทสธัมมสุตตปาฐะ มังคลสุตตปาฐะ รตนสุตตปาฐะ กรณียเมตตสุตตปาฐะ
อหิราชสุตตปาฐะ เมตตานิสังสคาถาปาฐะ โมรปริตตปาฐะ จันทปริตตปาฐะ สุริยปริตตปาฐะ ธชัคคสุตตปาฐะ
ติสรณคมนปาฐะ บทขึ้นต้น คือ “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ...”
ทสสิกขาปทปาฐะ บทตอนต้นของปฐมภาณวารปาฐะนี้ คือ ศีล ๑๐ ของสามเณร “ปาณาติปาตา, อทินฺนา
ทานา, อพฺรหฺมจริยา...”
สามเณรปัญหปาฐะ เป็นสูตรที่พระโสปากะได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า “อะไรคือ ๒ อะไรคือ ๓
อะไรคือ ๔ อะไรคือ ๕ อะไรคือ ๖ อะไรคือ ๗ อะไรคือ ๘ และอะไรคือ ๙” พระพุทธาธิบายนั้นท�ำให้พระโสปากะ
ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นสามเณร อายุ ๗ ขวบ เช่น เริ่มด้วย อะไรคือ ๒ ค�ำตอบคือ นามรูป อะไรคือ
๓ ค�ำตอบคือ เวทนา ๓ ได้แก่ ทุกขเวทนา สุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ฯลฯ ค�ำถาม-ค�ำตอบ คือ การขยาย
ธรรมขั้นละเอียดขึ้นไป จากตัวเลข ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ในที่สุดน�ำไปสู่การบรรลุเป็นพระอรหันต์
ทวัตติงสาการปาฐะ ทวัตติงสะ แปลว่า ๓๒ ทวัตติงสาการปาฐะ คือ อาการ ๓๒
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ คือ การพิจารณาปัจจัย ๔ ในการเข้าไปบวชเป็นบรรพชิต มุ่งเพื่อการลดละ
เพื่อเข้าไปสู่การเป็นพระอรหันต์ ว่า อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เสนาสนะ ยารักษาโรค เป็นเพียงอุปกรณ์ที่จะพาไปสู่
เป้าหมาย ถ้าใช้อุปกรณ์คือจตุปัจจัยผิดเป้าหมาย ย่อมไม่ใช่หน้าที่ของบรรพชิต ฉะนั้น ถ้ากินเพื่อความเมามัน
นุ่งห่มเพื่อความหรูหราราคะ เสนาสนะเพื่อความส�ำราญ ถือว่าผิดเป้าหมาย
ทสธัมมสุตตปาฐะ กล่าวถึง อภิณหปัจจเวกขณ์ ที่เรียกว่า ธรรม ๑๐ ประการซึ่งบรรพชิตพึงพิจารณา
เนืองๆ คือ เมื่อเป็นบรรพชิตแล้ว ควรจะมีอาการอย่างไรที่ต่างกับคฤหัสถ์
มังคลสุตตปาฐะ คือ มงคลสูตร ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น บทนี้เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ทรงพระราชนิพนธ์ “มงคลสูตรค�ำฉันท์” ไว้ด้วย
รตนสุตตปาฐะ คือ รัตนสูตร ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
กรณียเมตตสุตตปาฐะ คือ กรณียเมตตสูตร ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
อหิราชสุตตปาฐะ ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
เมตตานิสังสสุตตปาฐะ กล่าวถึงอานิสงส์ของเมตตา ๑๑ ประการ เช่น หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันเห็น
สิ่งลามก เป็นที่รักของมนุษย์ เป็นที่รักของเทวดา ยาพิษก็ไม่สามารถท�ำร้ายได้ หน้าตาผ่องใส เวลาใกล้ตาย
ก็มีสติ ไม่หลงใหลท�ำกาละ เป็นต้น
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เมตตานิสังสคาถาปาฐะ บทนี้มีความสังเขปว่า “...ผู้ใดไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีอาหาร ย่อมมีคนบูชา
ย่อมพ้นจากอมิตร ย่อมเป็นที่สูงสุดในหมู่ญาติ ย่อมได้รับสักการะ ไหว้แล้วก็ได้ไหว้ตอบ บูชาแล้วก็ได้บูชาตอบ
มีสิริดุจเทวดา พืชผลย่อมงอกงาม ไม่ตกอยู่ในอันตราย ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร อมิตรย่อมย�่ำยีไม่ได้”
โมรปริตตปาฐะ คือ โมรปริตร คาถาเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานกยูงทอง
จันทปริตตปาฐะ และ สุริยปริตตปาฐะ คือ จันทปริตร สุริยปริตร กล่าวถึง พระราหูอมพระอาทิตย์
พระจันทร์ พระอาทิตย์พระจันทร์ก็ระลึกอานุภาพพระพุทธเจ้า ในที่สุดพระราหูสู้ไม่ได้ จึงขอให้เวปจิตติอสูร
ซึ่งเป็นหัวหน้าช่วย เวปจิตติอสูรก็แพ้อานุภาพพระพุทธเจ้าเช่นกัน
ธชัคคสุตตปาฐะ คือ ธชัคคสูตร ทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น เป็นบทส�ำคัญบทหนึง่ ทีใ่ ช้ในการเสกธง การประจุมนต์
ต่างๆ ลงไปในธง จะใช้ธชัคคสูตร เพราะเป็นการพูดถึงชายธงของเทวดา ที่ท�ำให้เกิดขวัญและก�ำลังใจ ฉะนั้น
ในการเสกธงชัยเฉลิมพลจะเจริญบทนี้เป็นส�ำคัญ
ทุติยภาณวาร (ภาณวารที่ ๒) มีโพชฌังคสูตร ทั้ง ๓ คือ มหากัสสปโพชฌังคสุตตปาฐะ มหาโมคคัลลาน
โพชฌังคสุตตปาฐะ มหาจุนทโพชฌังคสุตตปาฐะ
โพชฌังคสุตตปาฐะ ทั้ง ๓ ปาฐะ ในภาณที่ ๒ นี้ มีเนื้อหาคล้ายกัน ต่างแต่ส่วนการบอกเล่าเรื่องราวว่า
พระมหากัสสปะอาพาธ ก็สดับโพชฌงค์ พระมหาโมคคัลลานะอาพาธ ก็สดับโพชฌงค์ พระพุทธเจ้าประชวรก็ทรง
สดับโพชฌงค์ แล้วท่านทั้งหลายก็หายจากการอาพาธ
ตติยภาณวาร (ภาณวารที่ ๓) มี ๒ พระสูตร คือ คิริมานันทสุตตปาฐะ อิสิคิลิสุตตปาฐะ
คิริมานันทสุตตปาฐะ คือ คิริมานนทสูตร กล่าวถึงเมื่อพระคิริมานนท์อาพาธ พระพุทธเจ้าตรัสอธิบาย
สัญญา ๑๐ ประการ ที่จะต้องพิจารณาแล้วต้องละให้ได้ เช่น อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา อสุภสัญญา
อาทีนวสัญญา ปหานสัญญา วิราคสัญญา ฯลฯ เมื่อละสัญญา ๑๐ ประการนี้ได้แล้ว ความยึดมั่นถือมั่นใน
ตัวตนก็จะคลายจาง
อิสิคิลิสุตตปาฐะ คือ อิสิคิลิสูตร เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงภูเขาที่อยู่ในพื้นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับ อันมี
ภเู ขาเวภาระ ภูเขาเวปุลละ ภูเขาคิชฌกูฏ และภูเขาอิสคิ ลิ ิ ซึง่ ภเู ขาอิสคิ ลิ นิ เี้ ป็นภเู ขามหัศจรรย์ ปุถชุ นมองเห็นฤาษี
เข้าไปในภูเขาอิสิคิลิแล้ว ก็ไม่เคยเห็นออกมาอีกเลย จึงเรียกว่า อิสิคิลิ คือ ภูเขากลืนฤาษี เป็นที่ประทับของ
พระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ องค์ แปลตามนัย ฤาษี คือ มุนีทั้งหลาย มุนี คือ ผู้สละตัวออกบวช เมื่อมุนีที่เข้าไปสู่
ภูเขาอิสคิ ลิ แิ ล้วตรัสรูก้ ลายเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหมด ดังนัน้ ปุถชุ นทีม่ ธี ลุ ใี นดวงตามากย่อมมองไม่เห็นส่องทัว่ ถึง
ในพระคุณธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้า จึงมองไม่เห็นว่ามีมุนีออกมา
จตุตถภาณวาร (ภาณวารที่ ๔) ได้แก่ อาฏานาฏิยสุตตปาฐะ
อาฏานาฏิยสุตตปาฐะ ภาณสุดท้าย “ภาณยักษ์” ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า เป็นบทที่ท้าวเวสสุวรรณ
มากราบทูลพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะขอว่าจะถวายพระสูตรบทที่จะท�ำให้ยักษ์ไม่มารังควาน แล้วพระพุทธเจ้าก็เลย
ทรงแสดง “ภาณพระ” คือ ทรงเล่าซ�้ำประทานให้แก่พระสาวกฟังถึงสิ่งที่ท้าวมหาราชมากราบทูลท่าน ภาณยักษ์
กับภาณพระ จึงมีเนื้อหาเดียวกัน ความละเอียดคือการสรรเสริญพระพุทธเจ้า มีพระวิปัสสี เป็นต้น
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“บรมราชาภิเษก”
ชัยมงคลคาถา
ชยนฺโต โพธิยา มูเล
สกฺยานํ นนฺทวิ ฑฺฒโน
เอวํ ตฺวํ วิชโย โหหิ
ชยสฺสุ ชยมงฺคเล
อปราชิตปลฺลงฺเก
สีเส ปฐวิโปกฺขเร
อภิเสเก สพฺพพุทฺธานํ	
อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ.

ขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมาร ที่โคนโพธิพฤกษ์ ถึงความเป็นผู้เลิศ
ในสรรพพุทธาภิเษก ทรงปราโมทย์อยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูง เป็นจอมมหาปฐพี ทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่
เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนั้น เทอญ.
ชัยมงคลคาถา เมือ่ พระเจ้าอยหู่ วั เสด็จออกในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก บทสวดทีม่ กี ารสวดมากทีส่ ดุ
คือ “ชยนฺโต โพธิยา มูเล สกฺยานํ นนฺทิวฑฺฒโน...” โดยเฉพาะในเวลาที่ทรงรับ “น�้ำพระมุรธาภิเษก”
บทชัยมงคลคาถา กล่าวถึง เมือ่ พระพุทธเจ้าทรงชนะมาร ประทับทีพ่ ระวัชรอาสน์ใต้โพธิพฤกษ์ ทรงบรรลุ
ถึง “พุทธาภิเษก” ที่หมายถึง การที่ได้ทรงเปลี่ยนสถานภาพจากความเป็นพระโพธิสัตว์ สู่ความเป็นพระพุทธเจ้า
บนบัลลังก์นี้ ซึ่งไม่ได้ต่างอะไรจากการประทับบนตั่งไม้อุทุมพร หรือการที่ประทับบนขลังคือบนหญ้าคา แล้วก็
ทรงรับ “บรมราชาภิเษก” ขึ้นเป็นพระราชาตามขัตติยราชประเพณี
ฉะนั้น การ “พุทธาภิเษก” คือการที่สถานะของพระโพธิสัตว์เถลิงขึ้นเป็น “พระพุทธเจ้า” ในวันที่ตรัสรู้
นั้นเอง การกระท�ำทั้งหลายนี้ ย่อมเพิ่มพูนความยินดี มารทั้งหลายก็พ่ายแพ้ไปแก่พระบารมี ส่วนวิเศษที่สุดแห่ง
บทนี้ก็คือ เนื้อความที่เน้นย�้ำว่า ในกระท�ำการกิจ หากเป็นการท�ำดีเมื่อใด เป็นฤกษ์ดีเมื่อนั้น
สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ
เวลาที่ท่านประพฤติชอบ ชื่อว่าฤกษ์ดี มงคลดี
สุุปภาตํํ สุุหุุฏฺฺฐิตํํิ
สว่่างดีี รุ่่�งเรืืองดีี
สุุขโณ สุุมุุหุุตฺฺโต จ	วัันดีี และเวลาดีี
สุยิฏฺฐํ พฺรหฺมจาริสุ
การบูชาดี ในพรหมจารี บุคคลทั้งหลาย
ปทกฺขิณํ กายกมฺมํ
กายกรรม เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา
วาจากมฺมํ ปทกฺขิณํ
วจีกรรม เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา
ปทกฺขิณํ มโนกมฺมํ
มโนกรรม เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา
ปณิธี เต ปทกฺขิณา
ความปรารถนาของท่าน เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา
ปทกฺขิณานิ กตฺวาน
หมู่สัตว์ทั้งหลายกระท�ำกรรมดี อันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาด้วย
ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ. ย่อมได้ประโยชน์ คือความดี อันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล.
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พระราชครูวามเทพมุนี (หว่าง รังสิพราหมณกุล) กระท�ำศาสตร์ปุณยาชุบโหมเพลิง
ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ โรงพระราชพิธี
นอกก�ำแพงแก้ว พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

“บรมราชาภิเษก”
“มนตร์” ตามแนวทางของศาสนาพราหมณ์คือถ้อยค�ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกขึ้นส�ำหรับบริกรรมเพื่อให้เกิดผล
อย่างใดอย่างหนึง่ และหากกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงจะหมายถึงบทสวดในคัมภีรพ์ ระเวทเท่านัน้ ศาสนาพราหมณ์
ใช้มนตร์ในกิจพิธที างศาสนาทุกรูปแบบ ด้วยจุดมุง่ หมายส�ำคัญคือ “สือ่ สาร” กับพระเจ้าหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ (Divine
Being) เนื้อหาของมนตร์ส่วนมากจะกล่าวถึงรูปลักษณะและคุณสมบัติของพระเจ้าองค์นั้นๆ และกล่าวถึงพรที่
พระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้สวด ดังนั้น มนตร์จึงมิใช่วิธีการพูดอย่างธรรมดา แต่ต้องมีลักษณะของการสวดขับ
หรือท่องบทสวดเป็นท�ำนอง (chant)
อินเดียแบ่งมนตร์ออกเป็น ๒ แบบ คือ มนตร์ภาษาสันสกฤต และมนตร์ภาษาถิ่นอื่นๆ โดยมนตร์ภาษา
สันสกฤต ยังแบ่งออกได้อีก ๔ ประเภทตามที่มาของมนตร์ คือ มนตร์พระเวท (ไวทิกมนตร์) มนตร์จากปุราณะ
(เปาราณิกมนตร์) มนตร์ตันตระ (ตันตริกมนตร์) และมนตร์สันสกฤตที่นักบวชนักปราชญ์ประพันธ์ขึ้นใหม่
ส่วนมนตร์ภาษาถิ่นคือมนตร์ของผู้ไม่รู้ภาษาสันสกฤต
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พระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิิสุุทธิิคุุณ ประธานพระครููพราหมณ์์ เฝ้้าทููลละอองธุุลีีพระบาท ทููลเกล้้าทููลกระหม่่อมถวายน้ำำ��พระมหาสัังข์์ ใบมะตููมทรงทััด
และใบสมิิต ใบไม้้มงคล แด่่สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว แล้้วพระราชทานคืืนพระมหาราชครููพิิธีีศรีีวิิสุทธิ
ุ ิคุุณ ประธานพระครููพราหมณ์์ รัับไปทำำ�พิิธีีโหมกููณฑ์์
ณ โรงพิิธีีพราหมณ์์ ศาลาสหทััยสมาคมต่่อไป

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีที่ราชส�ำนักได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์จึงมีพราหมณ์
เป็นผู้ประกอบพิธีหลัก มนตร์ที่พราหมณ์สาธยายเพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระราชพิธีมีลักษณะส�ำคัญ
และรายละเอียด ดังนี้

เวทสรรเสริญศิวาลัยไกรลาส

หลังจากทรงรับน�้ำอภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินไปประทับบนพระที่นั่งภัทรบิฐ
พระมหาราชครูจะอ่าน “เวทสรรเสริญศิวาลัยไกรลาส” ถวาย หมายถึงการเปิดประตูศิวาลัยไกรลาส ขึ้นต้นว่า
“มัติไนพุตตะไมยุนตาน...” ซึ่งเป็นภาษาทมิฬ อ่านเป็นส�ำเนียงทมิฬ ลักษณะของถ้อยค�ำ เป็น “มนตร์” อันเป็น
มนตร์ที่อยู่ใน “มุไรย” คือ บทที่ใช้ในการพระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย บูชาพระอิศวร (พระศิวะ) และ
พระนารายณ์ (พระวิษณุ) ในคติพราหมณ์ฮินดู
เมื่อพราหมณ์อ่าน “เวทสรรเสริญศิวาลัยไกรลาส” จบ ก็มีการถวายพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย
เป็น “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
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จ�ำเดิมมุไรยเหล่านี้เป็นบทส�ำหรับผู้หญิงร้อง ในอินเดียนั้นมีการถวายน�้ำอภิเษกด้วยผู้หญิง ผู้หญิงร้อง
มุไรยในการบูชาเพือ่ ให้ได้สามีทดี่ ี ฉะนัน้ ในบทสรรเสริญศิวาลัยไกรลาสเป็นเรือ่ งของการชักชวนให้สตรีตนื่ ขึน้ มา
แต่เช้าก่อนพระอาทิตย์จะขึน้ ไปทีแ่ ม่นำ�้ แล้วเอาดินมาปัน้ เป็นรปู อวตารปางหนึง่ ของพระนางปารวตี ซึง่ จะอ�ำนวยพร
ให้ผู้หญิงสาวพรหมจารีเหล่านั้นได้มีชีวิตที่ดี แต่ชีวิตที่จะดีขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากพระผู้เป็นเจ้าไม่ช่วย
ฉะนั้น จงอดอาหารตามหลักศาสนา แล้วจึงมุ่งไปที่ “ประตูเทวาลัย” เพื่อให้เทวาลัยนั้นเปิดออก เป็นสัญลักษณ์
การสื่อสารกับพระเป็นเจ้า ซึ่งอาจจะท�ำได้ทั้งกับพระศิวะ ทั้งกับพระวิษณุ
ทันใดนั้น เมื่อเทวาลัยเปิดออก ความอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิด เป็นคติของ “ฝน” ฉะนั้น การเปิดประตู
ศิวาลัยไกรลาส จึงเป็นความหมายของการสร้างความอุดมสมบูรณ์ โดยการพรรณนาของชาวทมิฬที่กล่าวว่า
หากไม่ได้ความช่วยเหลือจากพระศิวะ ชีวิตของผู้คนย่อมล�ำบาก

อนุษฏุภศิวมนตร์-อนุษฏุภวิษณุมนตร์

พราหมณ์สยาม เป็นพราหมณ์ทมี่ าจากอินเดียตอนใต้ลว้ นได้รบั อิทธิพลเหล่านีม้ าจากทมิฬทัง้ สิน้ เป็นภาษา
สันสกฤตผสมภาษาทมิฬ นี่คือค�ำวินิจฉัยของพราหมณ์ ป. ศาสตรี๑
จากความคิดเรือ่ ง “พระเดช-พระคุณ” มีการน�ำมนตร์บางส่วนมาใช้ เรียกว่า “อนุษฏุภ” (อะ-นุด-สะ-ตุบ-พะ)
อนุษฏุภ เป็นไวพจน์หนึ่งของค�ำว่า “โศลก” ซึ่งอนุษฏุภหรือโศลก คือการกล่าวด้วยศิวมนตร์ ในรัชกาลที่ ๖
เรียกว่า “อนุษฏุภพระอิศวร” ถ้าเป็นพระนารายณ์ ก็เรียกว่า “อนุษฏุภพระนารายณ์” แต่ต่อมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๗
จนถึงรัชกาลที่ ๙ เรียกว่า “อนุษฏุภศิวมนตร์” กับ “อนุษฏุภวิษณุมนตร์”
อนุษฏุภ มีกลิน่ อายของภาษาสันสกฤต ตามทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชปรารถนา
ที่จะทรงทราบความหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี
(หม่อมราชวงศ์ปมุ้ มาลากุล) น�ำมนตร์เหล่านีไ้ ปถวายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ทรงพิจารณาเพื่อประทานไปให้พราหมณ์กุปปุสวามิ อารย ซึ่งเป็นพราหมณ์ประจ�ำหอพระสมุดส�ำหรับพระนคร
(หอพระสมุดวชิรญาณส�ำหรับพระนคร) ถอดเป็นภาษาสันสกฤตไว้แล้ว และให้แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
ครั้นต่อมามีการเปลี่ยนเป็นพราหมณ์ประจ�ำหอพระสมุด เป็นคนใหม่ ชื่อ ป. ศาสตรี กลับมีความเห็นแย้ง
กับพราหมณ์อารย โดยระบุว่ามันไม่ใช่ค�ำสันสกฤตแท้ แต่เป็นสันสกฤตผสมทมิฬ ฉะนั้น บางค�ำจึงเป็นไปตาม
ที่พราหมณ์อารย กล่าวว่าต้นเค้ามาจากยชุรเวท ฤคเวท หรือจากไตตติรียะ (เตตติรียะ) แต่บางค�ำก็เป็นภาษา
ทมิฬ มีที่มาจากคติทมิฬท้องถิ่น
อนุษฏุภศิวมนตร์ตามทีพ่ ราหมณ์อารย อุตสาหะถอดเป็นภาษาอังกฤษจากพระบรมราชโองการในรัชกาล
ที่ ๖ ไว้ พบว่าเป็นการเอ่ยที่เรียกว่า อาลปนนาม คือการเอ่ยพระนามซ�้ำๆ ของพระเป็นเจ้า เช่น พระผู้ทรง
หนังกวาง พระผู้ทรงมีตาที่สาม พระผู้ประทานพร พระผู้ปราบ และเป็นการสรรเสริญพระวิษณุ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือ “พระราชพิธีสิบสองเดือน”๒
ว่า เวลาถวายข้าวตอกหรือถวายของที่เรียกว่า อุลูปะ (อุลุป) ที่เป็นของในพระราชพิธีตรียัมพวาย แด่
พระมหากษัตริย์ ถ้าโปรดเกล้าฯ ให้มผี แู้ ทนพระองค์ หรือโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิง่ ของไปทลู เกล้าฯ ถวายแด่เจ้าฟ้า
ให้ยกค�ำว่า “บรมราชา” ออก เว้นเสียแต่ส�ำหรับถวายพระมหากษัตริย์
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ถ้้อยคำำ�ของอนุุษฏุุภศิิวมนตร์์ อนุุษฏุุภวิิษณุุมนตร์์ เป็็นคำำ�สรรเสริิญพระอิิศวร และคำำ�สรรเสริิญพระวิิษณุุ
ฉะนั้้�น การที่่�พระมหากษััตริิย์์เสด็็จออกในตรีียััมพวาย เขาจะยกข้้าวตอกขึ้้�นถวายพระมหากษััตริิย์์ แล้้วจึึงอ่่าน
มนตร์์นี้้�ถวาย
มนต์์ ในการดัับเทีียนชััย
นตฺฺถิิ เม สรณํํ อญฺฺญํํฯ ฯลฯ
ยงฺกิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วาฯ ฯลฯ
ขีณํ ปุราณํ นวํ นตฺถิ สมฺภวํ
วิิรตฺฺตจิิตฺฺตายติิเก ภวสฺฺมึึ
เต ขีณพีชา อวิรุฬฺหิฉนฺทา
นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป
อิทมฺปิ สงฺเฆ รตนํ ปณีตํ
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.
สพฺพโรควินิมุตฺโต สพฺพสนฺตาปวชฺชิโต
สพฺพเวรมติกฺกนฺโต ยถาทีโป จ นิพฺพุโต.
“ดัับเทีียนชััย” ใช้้บทรััตนสููตร “ยงฺฺกิิญฺฺจิิ...” แต่่เมื่่�อถึึงท่่อนที่่�ดัับเทีียนชััยคืือ “เต ขีีณพีีชา อวิิรุุฬฺฺหิิฉนฺฺทา
นิิพฺฺพนฺฺติิ ธีีรา ยถายมฺฺปทีีโป” หมายถึึง “ผู้้�ทรงปััญญาทั้้�งหลายย่่อมจะดัับกิิเลสได้้ ถึึงซึ่่�งนิิพพาน ประดุุจ
ดวงประทีปที่ดับไปฉะนั้น” คือ นิพพานนั้น เวลาดับจะดับไม่เหลือเชื้อ ไม่มีเหตุที่จะก่อให้เกิดผลอีก ฉะนั้น
ในขั้นตอนที่น�ำใบพลูมาลูบดับเทียนชัย คือตรงบทที่กล่าวว่า “นิพพาน คือความดับอย่างยิ่ง” แล้วจึงสรุปบทว่า
“ให้โรค ให้เวร ทั้งหลาย ดับไปเหมือนดวงประทีปที่ดับไป” ดังนี้เป็นอันจบการบรมราชาภิเษก
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ยังมีขั้นตอนพิธีที่ปรากฏการใช้มนต์เป็นส่วนหนึ่ง
ของพระราชพิธีอีก ได้แก่ การถวายอดิเรก การถวายบังคมพระบรมอัฐิ-พระอัฐิ และการเลี้ยงพระ - เทศน์ ดังนี้
ถวายอดิเรก
จากนั้้�น มีีการ “ถวายอดิิเรก” ตามรููปแบบบริิบููรณ์์เป็็นครั้้�งแรก โดยในรััชกาลที่่�เป็็นเลขคี่่� จะใช้้ว่่า
“ปรมินฺทมหาราชา” ส่วนรัชกาลที่เป็นเลขคู่ จะใช้ว่า “ปรเมนฺทมหาราชา” ตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔
ถวายอดิิเรก
อติิเรก วสฺฺสสตํํ ชีีวตุุ.
อติเรก วสฺสสตํ ชีวตุ.
อติเรก วสฺสสตํ ชีวตุ.
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ.
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ.
สุขิโต โหตุ ปรเมนฺทมหาราชา.
สิทฺธิกิจฺจํ สิทฺธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจํ
ปรเมนฺฺทมหาราชวรสฺฺส ภวตุุ สพฺฺพทา ฯ
ขอถวายพระพร
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พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงจุุดธููปเทีียนถวายราชสัักการะพระบรมอััฐิิ พระอััฐิิ สมเด็็จพระบรมราชบุุพการีี ณ พระที่่�นั่่�งดุุสิติ มหาปราสาท
วัันที่่� ๔ พฤษภาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๒

ถวายบัังคมพระบรมอััฐิิ-พระอััฐิิ
หลัังจากการถวายอดิิเรกแล้้ว จะเสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปถวายบัังคมพระบรมอััฐิิ มีีการ “สวดมาติิกา” คืือ
หััวข้้อธรรมของพระอภิิธรรม ๗ คััมภีีร์์ สััปต แปลว่่า ๗ “อภิิธรรมสััปดปกรณ์์” แล้้วถ้้อยคำำ�ก็็กร่่อนกลืืนไปเป็็น
“สดัับปกรณ์์” ซึ่่�งอัันที่่�จริิงคืือสััตตปกรณ์์หรืือสััปดปกรณ์์ ดัังนั้้�นคำำ�ว่่า มาติิกากัับสดัับปกรณ์์ เป็็นคำำ�ต่่อเนื่่�องกััน
ในความหมายของหััวข้้อธรรมในพระอภิิธรรมและเนื้้�อหาพระอภิิธรรม ๗ คััมภีีร์์ หากต่่อมามัักใช้้คำำ�ว่่า “มาติิกา”
คืือการสวดหััวข้้อพระอภิิธรรม ส่่วน “สดัับปกรณ์์” คืือการชัักผ้้าบัังสุุกุุลอุุทิิศแด่่พระมหากษััตริิย์์และพระบรม
วงศานุุวงศ์์ ในอดีีต
เลี้ยงพระ - เทศน์
ถวายพรพระ
วัันรุ่่�งขึ้้�นหลัังจากที่่�ทรงรัับพระบรมราชาภิิเษกแล้้ว มีีการสวดบท “ถวายพรพระ” ซึ่่�งแตกต่่างจากการถวาย
พระพร กล่่าวคืือพระสงฆ์์ทั้้�งนั้้�นถวายพรพระ แล้้วรัับพระราชทานฉััน บทถวายพรพระคืือบท “พาหุุง” หรืือบท
พุทธชัยมงคลคาถา กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าทั้ง ๘ ครั้ง ร้อยกรองขึ้นในลังกา มีนัยในการอธิบาย คือ
ถวายพรของพระพุทธเจ้า หรือถวายพระพรแด่พระ คือพระผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น เพราะบทนี้ลงว่า
“ชยมงฺคลํ” หรือ “ชยมงฺคลานิ” หรือ “ชยมงฺคลกํ” แล้วแต่ไวยากรณ์บาลี โดยจารีตโบราณมักไม่มีใครอวยพร
ให้สามัญชนได้รับ “ชัย” เนื่องจากผู้พึงได้รับชัยชนะทั่วเมทนีดลควรมีเพียง “พระมหากษัตริย์” เท่านั้น
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พระธรรมเทศนา
ขัน้ ตอนสุดท้าย คือ การแสดงพระธรรมเทศนา โดยหลักแล้วประกอบด้วย “ทศพิธราชธรรม” “ราชสังคหวัตถุ”
“จักรวรรดิวัตร” และ “พละ ๕”
ทศพิธราชธรรม คือธรรมะ ๑๐ ประการส�ำหรับพระราชา ตามคาถาที่ว่า
ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ	
อกฺโกธํ อวิหีสญฺจ
อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม
ตโต เต ชายเต ปีติ

อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ
ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ
ฐิเต ปสฺสาหิ อตฺตนิ
โสมมนสฺสญฺจนปฺปกนฺติฯ

ราชสังคหวัตถุ ตามความหมายทางพุทธ ต่างจากแบบพราหมณ์ ซึ่งเป็นการบูชายัญ การฆ่าม้า การฆ่าคน
การดื่มเพื่อชัยชนะ แล้วก็ท�ำ คือ การฆ่าทุกชนิด
ราชสังคหวัตถุแบบพราหมณ์
๑. อัสสเมธะ (การฆ่าม้าบูชายัญ)
๒. ปุริสเมธะ (การฆ่าคนบูชายัญ)
๓. สัมมาปาสะ (ยัญอันสร้างท่านบูชาไว้ที่ขว้างไม้ลอดบ่วงไปหล่นลง)
๔. วาชเปยะ (การดื่มเพื่อพลังหรือเพื่อชัย)
๕. นิรัคคฬะ หรือ สรรพเมธะ (ยัญไม่มีลิ่มสลัก คือ ทั่วไปไม่มีขีดขั้นจ�ำกัด,
		
การฆ่าครบทุกอย่างบูชายัญ)
พระพุทธเจ้าทรงแปลงสารัตถธรรมของเก่าให้เป็นอย่างใหม่เพื่อเข้ากับความเป็นพุทธะ ดังนี้
“สัสสเมธะ” คือ ฉลาดในการบ�ำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร
“ปุริสเมธะ” คือ ฉลาดในการบ�ำรุงผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นก�ำลังในราชการ
“สัมมาปาสะ” คือ รู้จักประสานน�้ำใจปวงประชา
“วาชเปยะ” คือ รู้จักมีวาจาที่ดื่มด�่ำน�้ำใจคน
แล้วในที่สุด สิ่งที่เรียกว่า “นิรัคคฬะ” คือ การที่จะต้องบวงสรวงสังเวยและบูชายัญด้วยการฆ่าทุกชนิด
จะเปลี่ยนไปเป็น “นิรัคคฬะ” ที่แปลโดยถ้อยค�ำว่า ไม่มีลิ่มกลอน หมายถึง บ้านเมืองมีความมั่นคง ปราศจาก
โจรภัยทั้งปวง
นัยอธิบายคือการบ�ำเพ็ญพระราชธรรมข้อสัสสเมธะ ปุริสเมธะ สัมมาปาสะ และวาชเปยะ ได้บริบูรณ์
ประตูเรือนของประชาชนจะไม่ต้องลงกลอน มีแต่ความมั่นคงปลอดภัยเหมือนไม่มีลิ่มกลอน เปิดประตูไว้ก็ได้
ไม่มีคนขโมยของ ประตูเมืองก็เปิดไว้ได้ไม่มีราชศัตรู
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ราชสังคหวัตถุ แบบพระพุทธศาสนา
ให้ทรงสร้าง “เหตุ” คือ
๑. สัสสเมธะ (ความฉลาดในการบ�ำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร)
๒. ปุริสเมธะ
(ความฉลาดในการบ�ำรุงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดีมีความสามารถ)
๓. สัมมาปาสะ (ความรู้จักผูกผสานรวมใจประชาชน ด้วยการส่งเสริมอาชีพ)
๔. วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ (ความมีวาจาอันดูดดื่มน�้ำใจ น�้ำค�ำควรดื่ม)
ก่อให้เกิด “ผล” คือ นิรัคคฬะ
จักรวรรดิวัตร คือธรรมอันเป็นพระราชจริยวัตรส�ำหรับพระมหาจักรพรรดิ และพระราชาเอกในโลก
มี ๑๒ ประการคือ
๑.	อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ ควรอนุเคราะห์คนในราชส�ำนัก และคนภายนอก ให้มคี วามสุข ไม่ปล่อยปละ
ละเลย
๒. ขตฺติเยสุ ควรผูกไมตรีกับประเทศอื่น
๓. อนุยนฺเตสุ ควรอนุเคราะห์พระราชวงศานุวงศ์
๔. พฺราหฺมณคหปติเกสุ ควรเกื้อกูลพราหมณ์ คหบดี และคฤหบดีชน คือเกื้อกูลพราหมณ์
และผู้ที่อยู่ในเมือง
๕. เนคมชานปเทสุ ควรอนุเคราะห์ประชาชนในชนบท
๖. สมณพฺราหฺมเณสุ ควรอนุเคราะห์สมณพราหมณ์ผู้มีศีล
๗.	มิิคปกฺฺขีีสุุ ควรจัักรัักษาฝููงเนื้้�อ นก และสััตว์์ทั้้�งหลายมิิให้้สููญพัันธุ์์�
๘. อธมฺมการปฏิกฺเขโป ควรห้ามชนทั้งหลายมิให้ประพฤติผิดธรรม และชักน�ำด้วยตัวอย่างให้
อยู่ในกุศลสุจริต
๙. อธนานํํ ธนานุุปฺฺปทานํํ ควรเลี้้�ยงดููคนจน เพื่่�อมิิให้้ประกอบการทุุจริิตและอกุุศลต่่อสัังคม
๑๐.	สมณพฺราหฺมเณอุปสงฺกมิตฺวา ปญฺหาปุจฺฉนํ ควรเข้าใกล้สมณพราหมณ์ เพื่อศึกษาบุญและบาป
กุศลและอกุศลให้แจ้งชัด
๑๑. อธมฺมราคสฺส ปหานํ ควรห้ามจิตมิให้ต้องการไปในที่ที่พระมหากษัตริย์ไม่ควรเสด็จ
๑๒. วิสมโลภสฺส ปหานํ ควรระงับความโลภมิให้ปรารถนาในลาภที่พระมหากษัตริย์มิควรจะได้
พละ ๕ คือก�ำลัง ๕ ประการที่พระมหากษัตริย์ต้องทรงมี ได้แก่
กายพละ
ต้องทรงมีก�ำลังพระวรกายเข้มแข็ง เพื่อการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
โภคพละ
ต้องมีพระราชทรัพย์ เพื่อการบ�ำรุงเลี้ยงบุคคลที่พึงบ�ำรุงเลี้ยง
อมัจจพละ
ต้องทรงมีข้าทูลละอองธุลีพระบาท และข้าราชการ
อภิชัจจพละ ต้องเสด็จพระราชสมภพในขัตติยตระกูล เพื่อให้เป็นที่นิยมนับถือของมหาชน
ปัญญาพละ	ต้องมีพระปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ ทรงขวนขวายอบรมพระปัญญาให้เพิ่มพูน
เพื่อจะได้มีพระญาณหยั่งทราบเหตุผลแจ้งชัดในสรรพสิ่ง

186

พัชรมันตา บรมราชาภิเษก

ความส่งท้าย

พระวรวงศ์์เธอ กรมหมื่่�นพิิทยลาภพฤฒิิยากร ทรงอ้้าง Malinowski ศาสตราจารย์์ผู้้�มีีชื่่�อเสีียงใน
มหาวิิทยาลััยทั้้�งที่่�สหรััฐอเมริิกาและที่่�อัังกฤษ กล่่าวเอาไว้้ว่่า
“สัังคมใดนัับถืือธรรมเนีียมของตนอัันสืืบต่่อมาแต่่หลััง
ย่อมท�ำให้ฐานะของสังคมนั้นแข็งแรงและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
การยึดมั่นและปฏิบัติประการใดๆ ก็ดี
หากเป็นไปในทางที่จะยกย่องธรรมเนียมแห่งสังคมของตนแล้ว
ย่อมเป็นก�ำลังที่จะยืดอายุให้แก่อารยธรรมแห่งสังคมนั้น...” ๓
(Bronislaw Malinowski: Science Religion and Reality, 1925)๔
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เราท่านทั้งหลายได้หันมาศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณี ศิลปะ อันเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้มีจิตใจสูง ในฐานะที่เป็นอารยชนในอารยชาติ สารัตถะทั้งนี้
ไม่ใช่เรื่องล้าหลัง ไม่ใช่เรื่องสิ้นเปลือง ไม่ใช่เรื่องล้าสมัย หากย่อมท�ำให้ตระหนักรู้ว่าชาติไทยเรามีรากเหง้า
เค้ามูลและเหตุผลแห่งการปฏิบัติทางวัฒนธรรมประเพณีสืบเนื่องมาอย่างไร เมื่อรู้และซาบซึ้งด้วยตนเองแล้ว
ความเข้าใจต่อการประพฤติปฏิบตั หิ น้าทีย่ อ่ มบังเกิดปรากฏขึน้ ในส�ำนึกรขู้ องคนไทย ก่อให้เกิดความสมัครสมาน
พร้อมเพรียงกันปฏิบตั บิ ริหารสรรพกรณียกิจด้วยความสุจริตและจงรักภักดี น�ำมาซึง่ ประโยชน์สขุ ของอาณาราษฎร
เจริิญรอยตามเบื้้�องพระยุุคลบาท พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ผู้้�ทรงตั้้�งพระราชหฤทััยมั่่�นในอัันที่่�จะ
ทรงรัับพระราชภาระแห่่งพระบรมราชจัักรีีวงศ์์ ด้้วยพระราชปณิิธานสืืบสาน รัักษา และต่่อยอดตลอดไป
ชยตํ ปฐวี สพฺพํ
ชยตํ อรโย สทา
ปรเมนฺโท มหาราชา
รชฺฺชํํ กาเรติิ โย อิิธฯ
ขอพระมหากษััตริิย์์เจ้้าจงทรงชนะทั่่�วปฐพีีดล
ขออริราชศัตรูทั้งหลายจงพ่ายแพ้แก่พระบารมีทุกเมื่อ เทอญ.
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เพริศไพจิตร
ทิพเทพยสถาน
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ลัทธิเทวราชากับสถาปัตยกรรม
คติการสมมติพระมหากษัตริยเ์ ป็นเทวราช
เป็นวัฒนธรรมร่วมในแผ่นดินสุวรรณภมู ิ อันเป็น
ดิ น แดนที่ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาลั ท ธิ หิ น ยานและ
ศาสนาพราหมณ์มาช้านาน เป็นรากฐานของ
การเมื อ งการปกครองที่ ส ะท้ อ นออกมาใน
ศิลปกรรมแขนงต่างๆ ตามความเชือ่ เรือ่ งไตรภมู ิ
เขาพระสุเมรุ ล�ำดับช่วงชั้นทางสังคม โดยองค์
พระจักรพรรดิราชเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ
แกนกลางของภูมิจักรวาล

เขาพระสุเมรุในสมุดภาพไตรภูมิ

วิมานของสวรรค์ ๖ ชัน้ เหนือเขาพระสุเมรุ

สถาปัตยกรรมไทยประเพณี โดยเฉพาะ
สถาปัตยกรรมส�ำหรับพระมหากษัตริย์ ย่อม
กอปรด้วยทั้งฐานานุศักดิ์ ระเบียบแบบแผน
รููปทรง และการใช้้งาน ที่่�สะท้้อนถึึงความเป็็น
ทิิพยภาวะของพระมหากษััตริิย์์ เช่่น ปราสาท
ราชมณเฑีียรที่่�มีียอดปราสาท อัันเป็็นสััญลัักษณ์์
ของเขาพระสุุเมรุุ มีีซุ้้�มบัันแถลง คืือหน้้าจั่่�วขนาด
เล็็กซ้้อนเป็็นชั้้�นๆ เทีียบเท่่ากัับเป็็นวิิมานของ
เทพเจ้้าจำำ�นวนนัับไม่่ถ้้วนองค์์ รููปครุุฑยุุดนาค
ที่ ร องรั บ ยอดปราสาทนั้ น ก็ แ ทนพระองค์
พระนารายณ์์ผู้้�เป็็นเจ้้า หรืือการใช้้เครื่่�องลำำ�ยอง
อัันได้้แก่่ ช่่อฟ้้า ใบระกา หางหงส์์ต่่างๆ ก็็ย่่อมมีี
กฎเกณฑ์ก�ำกับว่า เฉพาะพระมหากษัตริย์ถึงจะ
ใช้สัญลักษณ์เหล่านี้ได้
สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ภายในพระที่่�นั่่�ง สถาปััตยกรรม
การตกแต่่งภายใน จิิตรกรรมฝาผนััง ตลอดจน
เครื่่�องเรืือน ก็็ย่อ่ มกอปรด้้วยคติิความเชื่่�อและรููป
สััญลัักษณ์์ดังั กล่่าวนั้้�น เช่่น พระแท่่นราชบััลลัังก์์
ที่่�ประทัับเมื่่�อเสด็็จออก ก็็มีสัี ญ
ั ลัักษณ์์ความเป็็น
เขาพระสุุเมรุุ ประกอบด้้วยรููปสััตว์์หิมิ พานต์์ ครุุฑ
ยัักษ์์ และเทพนม ซ้้อนเป็็นชั้้�นๆ ตามลำำ�ดัับ ที่่�สี่่�มุมุ
ของพระแท่นราชบัลลังก์มีต้นไม้เงินต้นไม้ทอง
สะท้อนถึงสถานะของพระจักรพรรดิราชทีป่ ระทับ
อยูใ่ นสรวงสวรรค์ เป็นต้น
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พระบรมมหาราชวัง
สถานที่ ป ระกอบพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกคื อ พระบรมมหาราชวั ง
อัั น เป็็ น พื้้�นที่่�สำำ�คัั ญ ยิ่่�งของบ้้ า นเมืื อ ง เป็็ น ที่่�ประทัั บ ของพระมหากษัั ต ริิ ย์์
ศููนย์์กลางการปกครอง ที่่�สถิิตของพระพุุทธมหามณีีรััตนปฏิิมากร กอปรด้้วย
พระราชมณเฑีียรสถานซึ่่�งพระบาทสมเด็็จพระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลกมหาราชทรง
สถาปนาขึ้้�นเมื่่�อแรกสร้้างพระนครเมื่่�อสองร้้อยกว่่าปีีล่ว่ งแล้้ว และพระมหากษััตริิย์์
รััชกาลต่่อๆ มาทรงสร้้างเสริิมสืืบเนื่่�องกัันมา

พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ปลายสมัยรัชกาลที่ ๕
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พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ปัจจุบัน

พื้้�นที่่�พระบรมมหาราชวััง แบ่่งเป็็น ๔ ส่่วน คืือ วััดพระศรีีรัตั นศาสดาราม เขตพระราชฐานชั้้�นนอก เขตพระราชฐาน
ชั้้�นกลาง และเขตพระราชฐานชั้้�นใน พื้้�นที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับการพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก คืือเขตพระราชฐานที่่�ประทัับของ
พระมหากษััตริิย์์ ซึ่่�งประกอบด้้วยอาคารสองหมู่่ห� ลััก คืือ หมู่่พ� ระมหาปราสาทและหมู่่พ� ระมหามณเฑีียร ทั้้�งสองหมู่่�นี้้�
ตั้้�งอยู่่�ต่อ่ เนื่่�องกัับเขตพระราชฐานชั้้�นนอกทางด้้านทิิศเหนืือและเขตพระราชฐานชั้้�นในทางด้้านทิิศใต้้ ในยามกลางวััน
พระมหากษััตริิย์เ์ สด็็จออกมาประทัับทรงว่่าราชการที่่�ท้อ้ งพระโรงฝ่่ายหน้้า คืือด้้านทิิศเหนืือ ส่่วนในยามราตรีีก็จ็ ะเสด็็จ
พระราชดำำ�เนิินกลัับเข้้าไปสู่่พ� ระวิิมานที่่�บรรทมทางฝ่่ายใน หรืือทางทิิศใต้้
หมู่พระมหาปราสาท คือ อาคารชุดส�ำคัญที่มียอดปราสาทเป็นสัญลักษณ์ มีพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เป็นท้องพระโรง มีเครื่องหมายคือ ยอดปราสาท เป็นสัญลักษณ์พิเศษ ด้านหลังมีพระที่นั่งพิมานรัตยา อันเป็น
พระวิมานที่ประทับ สร้างขึ้นต่อเนื่องกัน กระหนาบซ้ายขวาด้วยอาคารหลังเล็ก คือ พระปรัศว์ อันเป็นที่ประทับ
ของพระมเหสีเทวี อาคารทั้งหมู่นี้สถาปนาขึ้นในรัชกาลที่ ๑ โดยที่แต่เดิมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีนามว่า
พระที่นั่งอมรินทราภิเษก อันมีนัยถึงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่สร้างขึ้นได้ไม่นานก็เกิดฟ้าผ่าต้องยอด
พระมหาปราสาทซึ่่�งเป็็นไม้้ เกิิดเพลิิงไหม้้ลงทั้้�งองค์์ รััชกาลที่่� ๑ จึึงโปรดเกล้้าฯ ให้้สร้้างพระที่่�นั่่�งดุุสิติ มหาปราสาท
แทน โดยปรัับให้้อาคารมีีขนาดเล็็กลง ลัักษณะเป็็นอาคารจตุุรมุุข มีียอดปราสาทเป็็นพิิเศษ ขนาดสููงใหญ่่กว่่า
อาคารอื่่�นๆ ในพื้้�นที่่�พระบรมมหาราชวััง
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หมู่่�พระมหามณเฑีียร ในพระบรมมหาราชวััง
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พระที่นั่ง
เทพสถานพิลาส

ท้อง
พระโรง
หลัง

พระที่นั่ง
เทพอาสน์พิไล

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

หอพระ
สุราลัยพิมาน

ท้อง
พระโรง
หน้า

หอพระธาตุ
มณเฑียร

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระที่นั่ง
ราชฤดี

พระที่นั่ง
สนามจันทร์

พระที่่�นั่่�งอมริินทรวิินิิจฉััย
มไหสููรยพิิมาน
หอ
ศาสตราคม

พระที่นั่ง
ดุุสิิดาภิิรมย์์
ผังหมู่พระมหามณเฑียร
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หมู่ พ ระมหามณเฑี ย ร เป็ น ที่
ประทั บ ของพระมหากษั ต ริ ย์ ใ นช่ ว งต้ น
กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึง
รัชกาลที่ ๓ แต่เดิมพระที่นั่งทั้งหมู่นี้ รวม
เรี ย กว่ า พระที่ นั่ งจั ก รพรรดิ พิ ม าน แต่
ภายหลังจึงมีชื่อเรียกแยกเป็นองค์ๆ ไป
โดยทีอ่ าคารประธานคือพระทีน่ งั่ จักรพรรดิ
พิ ม าน เป็ น พระวิ ม านที่ บ รรทมของ
พระมหากษัตริย์ ลักษณะเป็นห้องใหญ่ๆ
๓ ห้องต่อกัน ยกพื้นสูงที่สุดที่ประมาณ
๒.๕๐ เมตร ภายในกั้นเป็น ๓ ห้อง มีห้อง
ชุดเป็นห้องบรรทม เป็นห้องแต่งพระองค์
และห้องสรง มีผนังเรียบๆ ลักษณะเพดาน
สูง มีบนั ไดทางเสด็จเป็นรูปอัฒจันทร์ลงมา
สู่โถงเชื่อม เรียกว่า ท้องพระโรงหน้า
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ด้านเหนือต่อกับท้องพระโรงหน้า
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ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระทีน่ งั่ องค์ถดั มาคือ พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ เป็น
ห้องโถงสี่เหลี่ยมยาว กว้างประมาณ ๘ เมตร ยาว ๓๒
เมตร แต่เดิมใช้เป็นห้องเตรียมพระองค์ ก่อนเสด็จออก
มหาสมาคมที่ท้องพระโรง คือ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
มไหสููรยพิิมาน พระที่่�นั่่�งไพศาลทัักษิิณเป็็นที่่�ประดิิษฐาน
พระราชบััลลัังก์์สำำ�คััญสององค์์ คืือพระที่่�นั่่�งอััฐทิิศอุุทุุมพร
ราชอาสน์์ และพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ อัันจะได้้อธิิบายต่่อไป
นอกจากนี้้�ในการพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก ยัังเป็็นที่่�ตั้้�ง
พระแท่่นมณฑล อัันเป็็นที่่�ประดิิษฐานพระพุุทธรููปสำำ�คััญ
เครื่่�องราชสิิริิ พระราชลััญจกร พระแสงต่่างๆ ที่่�ล้้วนเป็็น
ของสำำ�คััญคู่่�บ้้านคู่่�เมืือง ฝาผนัังพระที่่�นั่่�งเขีียนเป็็นเรื่่�อง
สวรรค์์ชั้้�นต่่างๆ กอปรด้้วยรููปเทพยดามากมาย ส่่วน
พระทวาร พระบััญชรต่่างๆ ก็็มีีรููปเทพสำำ�คััญในศาสนา
พราหมณ์์ประทัับยืืนรัักษาอยู่่� ทั้้�งหมดนี้้�ล้้วนสะท้้อนถึึง
ความเป็็นสมมติิเทพของพระมหากษััตริิย์์
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช พร้อมเครื่องบูชา
แบบจีน
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พระที่ นั่ ง องค์ ที่ ส ามในหมู ่
พระมหามณเฑียรคือ พระทีน่ งั่ อมรินทร
วินจิ ฉัยมไหสูรยพิมาน เป็นพระทีน่ งั่
ทีม่ พี นื้ เตีย้ โดยองค์พระมหากษัตริย์
จะเสด็จลงจากพระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ
มายั ง พระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย
มไหสูรยพิมาน ประทับ ณ พระแท่น
บุ ษ บกมาลามหาจั ก รพรรดิ พิ ม าน
เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี
ข้ า ราชการ ฯลฯ เฝ้ า ทู ล ละออง
ธุลีพระบาท

ภายในท้ อ งพระโรงพระที่ น่ั ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย
มไหสูรยพิมาน
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่หมู่พระมหามณเฑียร
เมื่่�อพระบาทสมเด็็จพระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลกมหาราช เสด็็จสวรรคตที่่�พระที่่�นั่่�งไพศาลทัักษิิณ ในหมู่่พ� ระมหามณเฑีียร ก็็ได้้มีี
การเชิญพระบรมศพไปประดิษฐานเพือ่ บ�ำเพ็ญพระราชกุศลทีพ่ ระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในหมูพ่ ระมหาปราสาท พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงโปรดเกล้าฯ ให้จดั การพระราชพิธบี รมราชาภิเษกของพระองค์ทหี่ มูพ่ ระมหามณเฑียร และคงเป็น
ราชประเพณีเรือ่ ยมา โดยมีพนื้ ทีส่ ำ� คัญสามพืน้ ที่ ส�ำหรับพระราชพิธอี นั มีขนั้ ตอนส�ำคัญสามขัน้ คือ (๑) ชาลาท้องพระโรงหน้า
ใช้ในการสรงมุรธาภิเษกที่มณฑปพระกระยาสนาน (๒) พระที่น่ังไพศาลทักษิณ ใช้ในการถวายน�้ำอภิเษกและการถวาย
พระราชสมบัติ เครือ่ งราชกกุธภัณฑ์ และ (๓) พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัยมไหสูรยพิมาน ใช้ในการเสด็จออกมหาสมาคม

การสรงมุรธาภิเษกที่ชาลาท้องพระโรงหน้า
พระราชพิธบี รมราชาภิเษกในส่วนทีส่ ำ� คัญ เริม่ ต้นทีก่ าร
สรงมุรธาภิเษกทีม่ ณฑปพระกระยาสนาน ซึง่ สร้างขึน้ ทีช่ าลา
ท้องพระโรงหน้า คือลานโล่งทางทิศตะวันออกของหมพู่ ระมหา
มณเฑียร ระหว่างพระทีน่ งั่ จักรพรรดิพมิ านกับพระทีน่ งั่ ไพศาล
ทักษิณ ซึง่ นับเป็นทีร่ โหฐานอย่างยิง่ ในบริเวณทัง้ หมดของหมู่
พระมหามณเฑียร อาคารส�ำคัญคือ มณฑปพระกระยาสนาน
เป็นอาคารชัว่ คราวทรงบุษบกยอดปราสาท สร้างด้วยไม้หมุ้
ผ้าขาวขลิบทอง เพือ่ เป็นทีใ่ ห้สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงสรง ช�ำระ
ล้างพระวรกายให้สะอาดบริสทุ ธิ์ ในพิธศี กั ดิส์ ทิ ธิท์ ตี่ อ้ งกระท�ำ
กลางแจ้ง โดยสรงทัว่ ทัง้ พระวรกาย มิได้รดน�ำ้ ทีพ่ ระหัตถ์
แต่เพียงอย่างเดียว ทัง้ นีก้ ารสรงมุรธาภิเษกไม่ได้มเี ฉพาะใน
การพระราชพิธบี รมราชาภิเษกหากจัดขึน้ ในมงคลวาระอืน่ ด้วย
เช่น ในการเถลิงศก คือขึน้ ปีใหม่ การเฉลิมพระชนมพรรษา
การเปลีย่ นศักราชซึง่ เรียกว่า “รับทักษา” หรือเมือ่ มีเหตุการณ์
ไม่ปกติบางอย่าง เช่น สุรยิ ปุ ราคา จันทรุปราคา เป็นต้น โดย
บุษบกในการสรงสนานเหล่านีอ้ าจสร้างเป็นทรงอืน่ เช่น เป็น
ปะร�ำผ้าขาว มียอดเป็นฉัตรผ้าขาว เป็นต้น ต่างไปจากมณฑป
พระกระยาสนานในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ซึง่ มียอด
ทรงปราสาท มีเครือ่ งประดับตกแต่งมากมาย ทัง้ ซุม้ บันแถลง
พุม่ เป็นดอกไม้ทอง ทีช่ ายคามีเฟือ่ งห้อย มีดอกจ�ำปาห้อย
เป็นทองทัง้ หมด และคันทวยท�ำเป็นรูปนาค
มณฑปพระกระยาสนานในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ที่่�ศููนย์์กลางของมณฑป คืือพระแท่่นสำำ�หรัับประทัับ
นั่่�งสรงพระมุุรธาภิิเษก เป็็นตั่่�งขนาดเล็็ก สร้้างด้้วยไม้้มงคล เช่่น ไม้้มะเดื่่�อ หรืือไม้้ไผ่่ พระแท่่นนี้้�ตั้้�งอยู่่บ� นถาดทองเหลืือง บน
ถาดปููลาดด้้วยผ้้าขาว เพื่่�อรองรัับน้ำำ��สหััสธารา หมายถึึงน้ำำ��หนึ่่�งพัันสาย ซึ่่�งไหลจากที่่�เก็็บน้ำำ�� เรีียกว่่า ทุ้้�ง หรืือทุ้้�งสหััสธารา เป็็น
ถัังน้ำำ��ขนาดย่่อม ซ่่อนอยู่่เ� หนืือบุุษบก คืือในส่่วนยอดของมณฑปสรงพระมุุรธาภิิเษกนั้้�น เบื้้�องล่่างของทุ้้�งมีีแผ่่นทองคำำ�มาทำำ�เป็็น
รููปดอกบััวเจาะรููเล็็กๆ จำำ�นวนมากเหมืือนฝัักบััว มีีก๊อ๊ กให้้เจ้้าพนัักงานไขที่่�ด้า้ นล่่าง ให้้น้ำำ��ไหลผ่่านรููเหล่่านั้้�นลงมาต้้องพระองค์์
พระเจ้้าอยู่่�หัวั มณฑปพระกระยาสนานนี้้�ตั้้�งอยู่่บ� นพื้้�นยกสููง แวดล้้อมด้้วยศาลท้้าวจตุุโลกบาลทั้้�งสี่่�ทิิศ แล้้วก็็มีศี าลสำำ�หรัับบููชา
พระอิินทร์์อยู่่�ด้ว้ ย ล้้วนเป็็นเครื่่�องไม้้หุ้้�มผ้้าขาวขลิิบทอง ทั้้�งหมดนี้้�อยู่่บ� นแท่่นเดีียวกััน มีีรั้้�วราชวััตรล้้อมรอบ
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อนึ่่�ง ในขั้้�นตอนการสรงพระมุุรธาภิิเษกนี้้� นอกจากการสรงน้ำำ��สหััสธาราแล้้ว ยัังมีีการถวายน้ำำ��สรง
โดยพระบรมวงศ์์ผู้้� ใหญ่่ หรืือสมเด็็จพระสัังฆราชเจ้้า เสนาบดีีผู้้� ใหญ่่ ซึ่่�งถวายน้ำำ��ในภาชนะอัันเป็็นเครื่่�องมงคลต่่างๆ
ให้้สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงรัับด้้วยพระหััตถ์์ แล้้วจึึงทรงลููบหรืือรดพระองค์์เองอีีกด้้วย

การถวายน�้ำอภิเษก ถวายพระราชสมบัติ และเครื่องราชกกุธภัณฑ์
ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
หลัังจากการสรงพระมุุรธาภิิเษกแล้้ว ในสมััยโบราณสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั จะเสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปผลััดพระภููษา
ทรงแต่่งพระองค์์ด้ว้ ยเครื่่�องราชภููษิิตาภรณ์์ที่่�หอพระสุุราลััยพิิมาน ซึ่่�งเป็็นหอพระของหมู่่พ� ระมหามณเฑีียร จากนั้้�น
จึงเสด็จออก ณ พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณทางพระทวารด้านทิศตะวันออก ซึง่ ต่อเนือ่ งกับหอพระสุราลัยพิมาน
ที่ ป ลายด้ า นตะวั น ออกของพระที่ นั่ ง
ไพศาลทักษิณ มีพระทีน่ งั่ อัฐทิศอุทมุ พรราชอาสน์
คืือพระแท่่นรููปแปดเหลี่่�ยม เป็็นโครงสร้้างไม้้
จำำ�หลัักลายปิิดทองประดัับกระจก ปููลาดด้้วย
เครื่่�องมงคลต่่างๆ โดยมีีผ้้าขาวปููทัับ รููปทรง
แปดเหลี่่�ยมของพระที่่�นั่่�งนั้้�นมีีนัยั ของการเป็็นเจ้้า
เป็็นใหญ่่เหนืือทิิศทั้้�งแปด โดยสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั
เสด็็จฯ มาประทัับนั่่�งที่่�พระที่่�นั่่�งอััฐทิิศอุุทุุมพร
ราชอาสน์์ ทรงรัับน้ำำ��อภิิเษก ซึ่่�งแต่่เดิิมนั้้�นถวาย
โดยพระราชครููพราหมณ์์ หรืือพระบรมวงศ์์ชั้้�นสููง
ประจำำ�แต่่ละทิิศ สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั ทรงรัับด้้วย
ภาชนะเล็็กๆ พราหมณ์์กล่่าวมนตร์์แล้้วสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััวมีีพระราชดำำ�รััสตอบ จากนั้้�น จึึง
ทรงลุุกไปประทัับที่่�ด้้านถััดไป ทรงรัับน้ำำ��อภิิเษก
ประจำำ�ทิิศ เวีียนไปจนครบแปดทิิศ จึึงเป็็นอััน
เสร็็จการพระราชพิิธีี ณ พระที่่�นั่่�งอััฐทิิศอุุทุุมพร
ราชอาสน์์ การถวายน้ำำ��อภิิเษกในทิิศทั้้�งแปดนี้้�
มาเปลี่่�ยนแปลงในรััชกาลที่่� ๙ ซึ่่�งโปรดเกล้้าฯ ให้้
ประธานรััฐสภา สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร ตลอดจน
ข้้าราชการชั้้�นสููง เป็็นผู้้�ถวายน้ำำ��อภิิเษก ทั้้�งยััง
มีีการเพิ่่�มขั้้�นตอนให้้พระราชครููพราหมณ์์ถวาย
พระนพปฎลมหาเศวตฉััตรที่่�พระที่่�นั่่�งอััฐทิิศอุุทุมุ พร
ราชอาสน์์อีีกด้้วย

พระทีน่ ง่ั อัฐทิศอุทมุ พรราชอาสน์

อนึ่่�ง แม้้ว่่าการถวายน้ำำ��อภิิเษกจะสำำ�เร็็จครบ ๘ ทิิศไปแล้้ว สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวก็็ยัังไม่่ได้้ทรงเปลี่่�ยน
เป็็นพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั ซึ่่�งจะสำำ�เร็็จสมบููรณ์์ ในขั้้�นตอนต่่อไป คืือการทรงรัับราชสมบััติที่่�ิ พระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ
ทางฟากตะวัันตกของพระที่่�นั่่�งไพศาลทัักษิิณ สัังเกตได้้จากการถวายกั้้�นพระบวรเศวตฉััตร คืือฉััตรผ้้าขาว ๗ ชั้้�น
เหนืือพระที่่�นั่่�งอััฐทิิศอุุทุุมพรราชอาสน์์
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ขั้้�นตอนสำำ�คััญถััดมาในพระราชพิิธีี
ที่่�พระที่่�นั่่�งไพศาลทัั กษิิ ณ คืื อการถวาย
ราชสมบััติิที่่�พระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ โดยสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หัวั เสด็็จพระราชดำำ�เนิินจากฟาก
ตะวัันออกของพระที่่�นั่่�งไพศาลทัักษิิณ มายััง
ฟากตะวัันตก เพื่่�อเสด็็จพระราชดำำ�เนิิน
มาประทัั บ ที่่�พระที่่�นั่่�งภัั ท รบิิ ฐ อัั น เป็็ น
พ ร ะ ร า ช บัั ล ลัั ง ก์์ ที่่�มีี ลัั ก ษ ณ ะ ค ล้้ า ย
พระราชยานกง เป็็นเก้้าอี้้�มีีเท้้าแขนโค้้ง
กางกั้้�นด้้ ว ยพระนพปฎลมหาเศวตฉัั ต ร
คืื อ ฉัั ต ร ๙ ชั้้�น พระที่่�นั่่�งองค์์ นี้้�จึึ ง มีี
ความหมายดุุ จ พระแท่่ น ที่่�ประทัั บ ของ
สมมติิเทพ สาระสำำ�คััญของพระราชพิิธีี
ณ พระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ โดยสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินจากฟากตะวัันออก
ของพระที่่�นั่่�งไพศาลทัั ก ษิิ ณ มายัั ง
ฟากตะวัั น ตก คืื อ การถวายเครื่่�อง
ราชกกุุธภััณฑ์์ คืือสิ่่�งของอัันเป็็นสััญลัักษณ์์
ของพระจัักรพรรดิิราช เช่่น พระมหาพิิชััย
มงกุุฎ พระแสงขรรค์์ชััยศรีี พระวาลวิิชนีี
ฉลองพระบาทเชิิงงอน ฯลฯ นอกจากเครื่่�อง
ราชกกุุธภััณฑ์์แล้้ว ยัังมีีพระแสงสำำ�คััญองค์์
ต่่างๆ ตลอดจนสิ่่�งของเครื่่�องราชสิิริิ เช่่น
ในบางครั้้�งมีีการเชิิญ “จัักร” กัับ “ตรีี” ซึ่่�ง
เป็็นสััญลัักษณ์์ของพระราชวงศ์์ออกมาด้้วย
ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นของสำำ�คััญของบ้้านของเมืือง
ที่่�จะต้้องเชิิญออกมาเพื่่�อน้้อมเกล้้าฯ ถวาย
แด่่พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั พระองค์์ใหม่่

พระทีน่ งั่ ภัทรบิฐ

ในขั้้�นตอนนี้้� พระราชครููพราหมณ์์จะอ่่านเวทสรรเสริิญเปิิดศิิวาลััยไกรลาสก่่อน ณ ขณะนั้้�น “สมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หัวั ” ก็็ทรงเปลี่่�ยนพระสภาวะ เป็็น “พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั ” จากนั้้�น พระราชครููพราหมณ์์จะกล่่าว
คำำ�ถวายเครื่่�องราชกกุุธภััณฑ์์ เครื่่�องบรมราชาภรณ์์ ตลอดจนพระสุุพรรณบััฏจารึึกพระปรมาภิิไธยของพระบาท
สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงรัับพระมหาพิิชััยมงกุุฎก่่อน ทรงสวม แล้้วพราหมณ์์จึึง
จะถวายของอื่่�นๆ ต่่อไป พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวก็็จะทรงรัับแล้้วพระราชทานให้้คนอื่่�นเชิิญไปถืือ จากนั้้�น
พระราชครููพราหมณ์์จะกล่่าวถวายชััยมงคล แล้้วพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงมีีพระปฐมบรมราชโองการ
ซึ่่�งมีีได้้เฉพาะเมื่่�อทรงรัับราชสมบััติิอย่่างสมบููรณ์์แล้้ว จากนั้้�น ทรงหลั่่�งทัักษิิโณทก ทรงตั้้�งพระราชสััตยาธิิษฐาน
ว่่าจะทรงครองแผ่่นดิินโดยธรรม เมื่่�อเสร็็จการทั้้�งหมดนี้้�แล้้วก็็จะเสด็็จลง ทรงโปรยดอกพิิกุุลเงิินพิิกุุลทองให้้
เจ้านาย พระบรมวงศ์ทรงเก็บ เปรียบเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั ทรงเป็นเทพทีเ่ มือ่ เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทางใด ก็จะมีดอกไม้เงินดอกไม้ทองร่วงหล่นลงมา
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การเสด็จออกมหาสมาคม
เมือ่ ขัน้ ตอนการบรมราชาภิเษกส�ำเร็จ
ลงแล้ว พระราชพิธใี นช่วงท้าย คือการเสด็จ
ออกมหาสมาคม คือการปรากฏพระองค์ ให้
ขุนนาง เจ้านายชัน้ พระอนุวงศ์ หรือแม้แต่
ราษฎรทีอ่ าจจะไม่มโี อกาสได้เห็นพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ได้เฝ้าชมพระบารมี ทัง้ นีต้ อ้ ง
คำำ�นึึงถึึงข้้อเท็็จจริิงว่่า ทั้้�งชาลาท้้องพระโรง
หน้้า และพระที่่�นั่่�งไพศาลทัักษิิณ อัันเป็็น
ที่่�ประกอบพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกใน
ช่่วงต้้นนั้้�น มีีพื้้�นที่่�จำำ�กััด ทั้้�งยัังตั้้�งอยู่่�ในที่่�
ซึ่่�งเป็็นที่่�รโหฐาน ย่่อมมีีผู้้�เฝ้้าชมพระบารมีี
ได้้จำำ�นวนน้้อย เมื่่�อทรงครองราชย์์ เปลี่่�ยนเป็็นพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวโดยสมบููรณ์์แล้้ว จึึงมัักเสด็็จออกมหาสมาคม
อีีกคำำ�รบหนึ่่�ง การเสด็็จออกนี้้�ย่่อมกระทำำ�ได้้ ในหลายพื้้�นที่่� เช่่น ที่่�พระที่่�นั่่�งดุุสิิตมหาปราสาท ทั้้�งภายในองค์์พระที่่�นั่่�ง หรืือที่่�
มุุขเด็็จ คืือมุุขโถงด้้านหน้้าพระที่่�นั่่�ง สำำ�หรัับพระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หัวั และพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตรนั้้�น เสด็็จออกมหาสมาคมที่่�พระที่่�นั่่�งอมริินทรวิินิจิ ฉััยมไหสููรยพิิมาน ประทัับอยู่่�
บนพระแท่่นราชบััลลัังก์์ พระที่่�นั่่�งพุุดตานกาญจนสิิงหาสน์์ ภายใต้้พระนพปฎลมหาเศวตฉััตร ซึ่่�งตั้้�งอยู่่บ� นยกพื้้�นสููง เบื้้�องหลััง
คืือพระที่่�นั่่�งบุุษบกมาลามหาจัักรพรรดิิพิิมาน พระแท่่นราชบััลลัังก์์สร้้างด้้วยไม้้จำำ�หลัักปิิดทองประดัับกระจก ตกแต่่งด้้วย
รููปยัักษ์์ ครุุฑ เทวดา ฯลฯ รายล้้อมด้้วยต้้นไม้้เงิินต้้นไม้้ทอง อัันเป็็นสััญลัักษณ์์แสดงถึึงทิิพยภาวะขององค์์สมมติิเทพอีีกด้้วย
นอกจากนี้้� ในสมััยหลัังยัังมีีการเสด็็จออกที่่�ท้้องพระโรงกลางและสีีหบััญชรของพระที่่�นั่่�งจัักรีีมหาปราสาทในการพระราชพิิธีี
บรมราชาภิิเษกรััชกาลที่่� ๗ และการเสด็็จออกสีีหบััญชรที่่�พระที่่�นั่่�งสุุทไธสวรรย์์ปราสาท ในรััชกาลที่่� ๙ อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้�การ
เสด็็จออกให้้พระบรมวงศานุุวงศ์์ เสนาบดีี ข้้าราชการ ทููตานุุทููต ตลอดจนราษฎรเฝ้้าชมพระบารมีี ย่่อมจำำ�เริิญตามพระราชนิิยม
และสภาวการณ์์ ในแต่่ละรััชสมััย โดยมีีสถาปััตยกรรมเป็็นฉากหลัังให้้แก่่การปรากฏพระองค์์ต่่อชนหมู่่�ต่่างๆ ในสัังคมนั้้�น

สรุป
พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกเป็็นพระราชพิิธีีอัันสำำ�คััญยิ่่�งที่่�เป็็นมรดกวััฒนธรรมของชาติิที่่�สืืบทอดกัันมาช้้านาน
ภููมิิปััญญาและคติิความเชื่่�อของสถาปััตยกรรมไทยประเพณีี ทั้้�งสถาปััตยกรรมของพระราชฐานที่่�ประทัับในหมู่่�พระมหา
มณเฑีียรและหมู่่�พระมหาปราสาท รููปสััญลัักษณ์์ วััสดุุก่่อสร้้าง และความวิิจิิตรงดงาม ทั้้�งสถาปััตยกรรมภายนอกและงาน
มััณฑนศิิลป์์ภายใน ตััวอย่่างเช่่นพระที่่�นั่่�งอััฐทิิศอุุทุุมพรราชอาสน์์ และพระที่่�นั่่�งภััทรบิิฐ ที่่�ล้้วนมีีความหมายตามคติิสมมติิ
เทวราช ทั้้�งในรููปทรง วััสดุุ และชื่่�อเรีียก การกางกั้้�นด้้วยฉััตร ๗ ชั้้�น กัับฉััตร ๙ ชั้้�นในพระที่่�นั่่�งแต่่ละองค์์ ที่่�สะท้้อนถึึง
การเปลี่่�ยนจากสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวเป็็นพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว หรืือแม้้แต่่สถาปััตยกรรมชั่่�วคราวอย่่างมณฑป
พระกระยาสนาน ซึ่่�งใช้้สีีขาวกัับสีีทอง อัันมีีความหมายพิิเศษในแง่่ของการชำำ�ระล้้างพระวรกายให้้บริิสุุทธิ์์�ตามคติิพราหมณ์์
เป็็นต้้น ตลอดจนการเสด็็จออกมหาสมาคม ซึ่่�งก็็ต้้องใช้้สถาปััตยกรรมเป็็นฉากในการปรากฏพระองค์์ออกสู่่�สายตาของ
พสกนิิกร ทั้้�งหมดนี้้�คืือความสััมพัันธ์์ระหว่่างพระราชพิิธีอัี นั ยิ่่�งใหญ่่ กัับการออกแบบในทุุกมิิติิ ทั้้�งสถาปััตยกรรม จิิตรกรรม
ประติิมากรรม และมััณฑนศิิลป์์ ซึ่่�งได้้สืืบทอดเป็็นมรดกวััฒนธรรมของแผ่่นดิิน เป็็นหลัักเป็็นแก่่นของวััฒนธรรมไทย
สืบเนื่องมาช้านาน ที่เราควรท�ำความเข้าใจ ศึกษา เรียนรู้ และสืบสานให้คงอยู่สืบไป
ภาพหน้าขวา
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวเสด็็จออกมหาสมาคม ณ พระที่่�นั่่ง� อมริินทรวิินิจิ ฉััยมไหสููรยพิิมาน
วัันที่่� ๔ พฤษภาคม พุุทธศักั ราช ๒๕๖๒
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ดนตรีพระราชพิธี พิธีกรรม ความเชื่อ

ดนตรีพระราชพิธี หนึง่ ในแง่มมุ ของดนตรีทมี่ ใิ ช่มเี หตุจากดนตรีเพือ่ การแสดงดนตรีหรือสุนทรียะในเรือ่ งการ
บันเทิง หากแต่วา่ เหตุแห่งดนตรีนนั้ ถกู ปรุงแต่งขึน้ ด้วยมรรคไปสผู่ ลทางความรสู้ กึ ทางอายตนะทีส่ ร้างความอิม่ เอม
ยินดีปรีดเิ์ ปรมในกิจการพิธกี รรมอันยิง่ ใหญ่ทกี่ ำ� ลังด�ำเนินการโดยบุคคลส�ำคัญยิง่ ในสังคมนัน้ ๆ เพือ่ ให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ สัญญะแห่งเสียงดนตรีดว้ ยความเชือ่ ทีส่ บื ทอดกันมายาวนานว่า “เสียงแห่งดนตรีทำ� ให้พธิ กี รรมนัน้ สมบรู ณ์”
แลสดับรับรูผ้ า่ นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมจนเป็นจารีตปฏิบตั ิ สะท้อนไปถึงรากฐานทางวัฒนธรรมไทยทีม่ คี วามเชือ่ ผ่านอดีต
ทีเ่ รียกว่าชาวสยามมีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมด้วยความเป็นพลวัต การรูร้ บั ปรับใช้ หนึง่ ในนัน้ ได้แก่ ความเชือ่
ทีม่ าจากลัทธิความเชือ่ สิง่ เหนือธรรมชาติ อ�ำนาจลีล้ บั และการเผยแผ่ศาสนา
ย้อนรอยไปถึงสมัยก่อนพระเวท ชาวอินโดอารยันมีความเชือ่ ในอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ มีการบูชาสิง่ ลีล้ บั ทีม่ อง
ไม่่เห็็น มีีการบููชาองค์์เทพเจ้้า ถืือเป็็นต้้นกำำ�เนิิดความเชื่่�อของกลุ่่�มชนในศาสนาพราหมณ์์ฮินิ ดูู เมื่่�อเข้้าสู่่�ยุคุ พระเวท
ยัังปรากฏคำำ�ฉัันท์์โคลงกลอนเพื่่�อกล่่าวสรรเสริิญองค์์เทพเจ้้าอยู่่ใ� นปุุราณะหรืือคััมภีีร์พ์ ระเวทต่่างๆ มากมาย ตาม
ความเชื่่�อจากวััฒนธรรมการสรรเสริิญบููชาเทพเจ้้าเพื่่�อความอุุดมสมบููรณ์์ ในสัังคมของศาสนาพราหมณ์์ฮินิ ดููนั้้�นยัังคง
มีีอิทิ ธิิพลความเชื่่�อมาสู่่�สังั คมไทยปััจจุุบันั ซึ่่�งเป็็นวิิถีกี ารดำำ�เนิินชีีวิติ ตามหลัักพระพุุทธศาสนาและยัังสามารถเข้้ากัันได้้
อย่างกลืมกลืนทัง้ พราหมณ์ฮนิ ดกู บั ศาสนาพุทธ โดยความเชือ่ ดังกล่าวยังมีปรากฏในรูปแบบของงานพระราชพิธี
รัฐพิธี งานพิธกี รรมบวงสรวงบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ พิธกี รรมการไหว้ครูดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย โดยมีคติความเชือ่ ทีว่ า่
เสียงแห่งดนตรีจะส่งผลให้การประกอบพิธกี รรมนัน้ สมบูรณ์เสมอ
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ดนตรี งานพระราชพิธี มูลฐานร่องรอยทางวัฒนธรรม
ดนตรีีเป็็นกิิจกรรมส่่วนหนึ่่�งที่่�มีีบทบาทด้้านการทรงงานของพระมหากษััตริิย์์และพระบรมวงศานุุวงศ์์
ทั้้�งนี้้�จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีนัักดนตรีีที่่�มีีฝีีมืือดีีเข้้ามาบรรเลงดนตรีีถวายในราชสำำ�นััก นัักดนตรีีมีีหน้้าที่่�หลัักคืือ
การบรรเลงดนตรีีเพื่่�อประกอบพิิธีีกรรมต่่างๆ และเพื่่�อขัับกล่่อมซึ่่�งนัับว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมาก มููลฐานทางดนตรีี
ในสมััยอยุุธยา ปรากฏพบมีีการให้้รางวััลและสิิทธิ์์�แก่่ผู้้�เป็็นนัักดนตรีีมากมาย พระอััยการตำำ�แหน่่งพลเรืือน
สมัยอยุธยา ระบุพนักงานพร้อมศักดินาไว้ดังนี้
พนักงานปี่พาทย์
ขุุนไฉนยไพเราะห์์
นา
นายวงสี่่�คน
นาคล
เลว
นาคล

๒๐๐
๕๐
๓๐

(ธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๒๐: ๑๒๐)

ครั้้�งถึึงสมััยสมเด็็จพระเจ้้ากรุุงธนบุุรีีมีีการแพร่่กระจายทางวััฒนธรรม มีีการนำำ�เครื่่�องดนตรีีของประเทศ
เพื่่�อนบ้้านชาติิต่่างๆ เข้้ามาใช้้อยู่่�ในประเทศไทย ดัังปรากฏในหมายกำำ�หนดการคราวสมโภชพระแก้้วมรกต
ว่่ามีีการบรรเลงมโหรีีไทยสลัับกัับมโหรีีแขก ญวน และเขมรอยู่่�หลายวััน ปรากฏตามหมายรัับสั่่�งตอนหนึ่่�งว่่า
“…ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้พิณ
ิ พาทย์์ไทย พิิณพาทย์์รามััญและมโหรีีไทย มโหรีีแขก ฝรั่่�ง มโหรีีญวน เขมร
ผลััดเปลี่่�ยนกัันสมโภชสองเดืือนกัับสิิบสองวััน…” (มนตรีี ตราโมท, ๒๕๓๘:๒๓) ปรากฏการณ์์ทางค่่านิิยมผ่่าน
กาลสมััยทำำ�ให้้ดนตรีีไทยมีีการพััฒนาทั้้�งด้้านรููปแบบของเครื่่�องดนตรีี การประสมวงดนตรีี รวมถึึงระบบระเบีียบ
การบรรเลงที่่�มีีการพััฒนาอย่่างเห็็นได้้ชััดเจนมาถึึงทุุกวัันนี้้�
พระราชพิธีเป็นกิจของพระเจ้าแผ่นดินที่ถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน ว่า
“...ก็แหละพระราชพิธีที่มีมาในพระราชก�ำหนดกฎมณเฑียรบาล ซึ่งได้ตั้งขึ้นแต่แรกสร้างกรุงทวาราวดี
ศรีอยุธยาโบราณ แสดงพระราชพิธีประจ�ำ ๑๒ เดือนไว้ว่าเป็นการซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงท�ำ ว่าเป็นการเป็น
มงคลส�ำหรับพระนครทุกปีมิได้ขาด...”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๖: ๕)

ปรากฏพบร่องรอยดนตรีในพระราชพิธีตามหลักฐานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ ในเอกสารว่า
“...ผู้้�ใหญ่่ที่่�ได้้รับั พระราชทานพานทองเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รับั ยศประโคมกลองชนะมีีโทนแห่่ ควรจะให้้ได้้แห่่ให้้เต็็ม
เกีียรติิยศเสีียคนละครั้้�งหนึ่่�งๆ จึึงโปรดให้้ข้้าราชการที่่�ได้้รัับพระราชทานพานทองเปลี่่�ยนกัันยืืนชิิงช้้าปีีละคน...”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๖: ๙๐)

นอกจากนี้ยังมีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องตอนกระบวนแห่พระอิศวร ดังปรากฏในเอกสารว่า
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“...แห่พระนเรศวร์น้ันคือแห่พระอิศวร เวลาจะเสด็จกลับจากโลกนี้ โปรดแสงสว่าง จึงให้แห่ในเวลา
เดือนขึ้น กระบวนนั้นเกณฑ์ขุนหมื่นกรมม้าแซงนอกแซงในเกราะทอง และขอแรงเชลยศักดิ์ตามที่จะหาได้ ขี่ม้า
ถือเทียนเป็นกระบวนหน้า แล้วถึงต�ำรวจน�ำริ้วถือธงมังกรคู่ ๑ ต�ำรวจถือโคมบัว ๘๐ กลองแขกเดินหว่าง
กระบวนหาม ๔ ตี ๒ ปี่ ๑ ถัดมาพิณพาทย์หาม ๔ ตี ๓ ปี่ ๑ ต่อนั้นมากลองชนะ ๒๐ มีจ่าปี่ จ่ากลอง สังข์ ๒
แตรงอน ๖ แตรฝรั่ง ๔ เครื่องสูงที่ใช้แห่พระนั้นใช้พื้นขาว...”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๖: ๑๐๐)

ค�ำว่า “พระราชพิธี” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบายว่า
“...พิธที พี่ ระมหากษัตริยท์ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก�ำหนดไว้ตามราชประเพณี เช่น พระราชพิธฉี ตั รมงคล
พระราชพิธีสงกรานต์ พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี...”
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๖: ๘๑๑)

หนังสือพระราชพิธบี นั ทึกหลักฐานเรือ่ งของความเชื่อของคนไทยจะมีความเชือ่ ว่า พระเจ้าแผ่นดินถือเป็น
สมมติเทพยดา โดยนับถือเทพยดาทั้งสามได้แก่ วิสุทธิเทพยดา อุปปาติกเทพยดา สมมติเทพยดา (พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๙๖: ๖๖)
สถาบันพระมหากษัตริย์ถือได้ว่ามีอ�ำนาจสูงสุดในการเป็นผู้น�ำองค์พระมหากษัตริย์จะทรงด�ำรงไว้ซึ่ง
ทศพิธราชธรรม พระมหาบารมีจะช่วยคลายทุกข์บำ� รุงสุขเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของคนในประเทศ พระมหากษัตริย์
เป็นดังสมมติเทพในความเชื่อที่รับอิทธิพลจากลัทธิพราหมณ์ฮินดู ชาวไทยจึงมีความเชื่อว่ามีอ�ำนาจเหนือกว่า
คนทั้งปวง ยังผลถึงรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะทั้งด้านภาษา พิธีกรรม และงานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์จึงมีความแตกต่างกันไปจากบุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของ
ดนตรีราชส�ำนักขึ้น องค์ประกอบเรื่องงานพระราชพิธีจึงมีทั้งเรื่องความเชื่อในเสียงดนตรีเพื่อความสมบูรณ์ของ
พิธีกรรมและเครื่องประกอบพระเกียรติยศ เป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคมอีกทางหนึ่ง

แตรสังข์ กระทั่ง มโหระทึก : พระสวาเคิ่นในปัจจุบัน
ดนตรีในงานพระราชพิธี ปรากฏพบเครือ่ งดนตรีทใี่ ช้สำ� หรับประโคมในงานพระราชพิธหี ลากหลายประเภท
ดังที่คุณครูมนตรี ตราโมท อธิบายไว้ว่า
“...เครื่องดุริยดนตรีที่ใช้เป็นเครื่องประโคมในพระราชพิธีนั้น มีอยู่มากมายหลายเรื่อง แล้วแต่ในกรณีใด
จะใช้สิ่งใด เช่น กรับ, มโหระทึก, กลองชนะ, บัณเฑาะว์, ซอสามสาย, วงแตรสังข์, วงปี่พาทย์และวงกลองแขก
แต่ที่ใช้กันเป็นสามัญเกือบจะทั่วทุกงาน ก็ได้แก่วงแตรสังข์ วงปี่พาทย์และวงกลองแขก ส�ำหรับวงแตรสังข์นั้น
ซึ่งมีสังข์ แตรงอนและแตรฝรั่ง ใช้เฉพาะแต่งานที่มีศักดิ์อันสมควรจะใช้ได้ตามกฎพระราชพิธีที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น
ส่วนวงปี่พาทย์ก็แล้วแต่จะพิจารณาตามสถานที่และกรณีที่บรรเลง ว่าควรจะใช้วงขนาดใด จะเป็นวงเครื่องห้า
เครื่องคู่หรือเครื่องใหญ่ แต่วงกลองแขกนั้นมีก�ำหนดวงจ�ำกัด คือมีกลองแขก ๒ ลูก, ปี่ชวา และฉิ่ง ไม่ว่าจะเป็น
งานใด มีศักดิ์เพียงไร ก็ใช้เครื่องผสมวงเพียงเท่านี้ทั้งสิ้น...”
(มนตรี ตราโมท, ๒๕๐๑: ๓)
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วงดนตรีีในงานพระราชพิิธีี ปััจจุุบัันปรากฏพบว่่ามีีอยู่่�ด้้วยกััน ๒ วงหลัักๆ ได้้แก่่
๑. วงเครื่องประโคม
๒. วงปี่พาทย์พระราชพิธี
การปฏิบัติหน้าที่ของวงเครื่องประโคมและวงปี่พาทย์พระราชพิธีนั้น เดิมเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่สถานที่
เดียวกันทั้ง ๒ วง ต่อมาเมื่อมีการแยกงานเครื่องประโคมกับวงปี่พาทย์ออกจากกัน ท�ำให้เกิดช่องว่างเรื่องของ
การประสานองค์ความรู้ระหว่างกันและกัน คุณครูปี๊บ คงลายทอง อธิบายว่า
“สมััยรััชกาลที่่� ๖ นัักดนตรีีมีีราชทิินนามยาวมาก เป็็นตำำ�แหน่่งต่่างๆ ท่่านอยู่่�ในวัังทั้้�งหมด ต่่อมามีีการ
เปลี่่�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ วงปี่่�พาทย์์ก็็ย้้ายมาอยู่่�ที่่�กรมศิิลปากร เวลามีีงานพระราชพิิธีี ก็็จะรัับ
ในส่วนของวงปี่พาทย์พระราชพิธี ส่วนพวกแตรสังข์ยังอยู่ในส�ำนักพระราชวัง”
(ปี๊บ คงลายทอง, สัมภาษณ์ ๖ กันยายน ๒๕๕๗)

วงเครื่องประโคม

การพระราชทานชื่อวงเครื่องประโคม
วงเครื่่�องประโคม เป็็นวงดนตรีีที่่�เรีียกว่่า วงแตร สัังข์์ กระทั่่�ง มโหระทึึก อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของ
งานเครื่่�องสููง กองพระราชพิิธีี
ปรากฏใช้้วงเครื่่�องประโคมอยู่่�
ในงานพระราชพิิ ธีี อ ยู่่� ๒ วง
แยกตามหลัั ก การประกอบ
พระราชพิิธีี นายเวทิิน วิิชัยั ขััทคะ
หััวหน้้างานเครื่่�องสููง อธิิบายถึึง
ชื่่�อวงเครื่่�องประโคมทั้้�ง ๒ วง
ว่่ า ปัั จ จุุ บัั น มีี ชื่่� อวงที่่�ได้้ รัั บ
พระราชทานมาจากสมเด็็ จ
พระบรมโอรสาธิิ ร าชฯ สยาม
มกุุฎราชกุุมาร ดัังคำำ�อธิิบายว่่า
“สมเด็็จท่่านพระราชทานชื่่�อมา
รูปแบบการจัดตัง้ วงประโคมแตรสังข์กระทัง่ มโหระทึก หรือวงพระสวาเคิน่
เมื่่�อครั้้�งอยู่่�ที่่�วัังสนามบิินน้ำำ�� ชื่่�อ
วงที่่� ๑ และ ๒ ท่่านให้้ ใช้้ชื่่�อว่่า
“วงพระสวาเคิ่่�น” ซึ่่�งเราก็็ไม่่รู้้�ความหมายของชื่่�อ เมื่่�อท่่านต้้องการให้้วงนี้้�ไปบรรเลง ท่่านจะเรีียกว่่า ให้้ไปเอาวง
พระสวาเคิ่่�นมา ก็็เป็็นที่่�ทราบโดยทั่่�วกััน” (เวทิิน วิิชััยขััทคะ, สััมภาษณ์์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
วงเครื่องประโคมแตร สังข์ กระทั่ง มโหระทึก หรือวงพระสวาเคิ่นในปัจจุบันมีรูปแบบการจัดตั้งวงเครื่อง
ประโคมเป็น ๒ รูปแบบ ปรากฏพบวงเครื่องประโคมวงที่ ๑ ประกอบด้วย มโหระทึก ๒ ใบ แตรฝรั่ง ๔ คัน
ใช้้สำำ�หรัับประโคมในงานพระราชพิิธีที่่�ี เกี่่�ยวข้้องกัับพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั และพระบรมรููปพระมหากษััตริิย์์
ในรััชกาลต่่างๆ วงเครื่่�องประโคมวงที่่� ๒ ประกอบด้้วย แตรฝรั่่�ง ๔ คััน แตรงอน ๑ คััน สัังข์์ ๑ ขอน ฆ้้องชััย
๑ ใบ สำำ�หรัับประโคมเกี่่�ยวกัับงานพระราชพิิธีีทั่่�วไป
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แตรฝรั่ง
แตรฝรั่งเป็นเครื่องเป่าในกลุ่มเครื่องโลหะ ปรากฏพบว่า
ท�ำหน้าที่เป็นเครื่องด�ำเนินท�ำนองประเภทเดียวในการประโคม
ทัง้ ๒ วง เสียงของแตรฝรัง่ แสดงถึงความอุดมสมบรู ณ์ในป่าใหญ่
การสืบทอดการเป่าแตรฝรั่ง ผู้เป่าต้องเป่าให้ได้ระดับเสียงโน้ต
ท�ำนองทีค่ ล้ายเสียงของช้างป่าทรงพลังทีม่ พี ละก�ำลังมาก ท�ำนอง
ที่ปรากฏได้แก่ เพลงส�ำหรับบท เพลงออกขุนนาง เพลงส่งเสด็จ
แตรงอน
แตรงอนเป็็นเครื่่�องเป่่าในกลุ่่�มประเภทเครื่่�องโลหะ มีี ๒
ส่่วน ได้้แก่่ ส่่วนปากเป่่าและส่่วนของลำำ�โพงมีีลัักษณะกายภาพ
โค้้งงอนคล้้ายเขาสััตว์์ ระดัับเสีียงของแตรงอนมีีเสีียงเดีียว ใน
การสืืบทอดการเป่่าโบราณให้้แสดงถึึงความเด็็ดเดี่่�ยวและความ
อุุดมสมบููรณ์์ของป่่าและสััตว์์ที่่�มีีอำำ�นาจในป่่า ดัังเช่่นเสีียงของ
สุุนััขป่่า เสีียงแตรงอนที่่�ออกมาจึึงมีีลัักษณะเสีียงที่่�ดััง กว้้าง
กัั ง วาน และใช้้ วิิ ธีี ก ารเป่่ า เสีี ย งยาวประสานไปกัั บ เสีี ย งของ
แตรฝรั่งเป็นระยะ ไม่ปรากฏพบการด�ำเนินท�ำนองในแตรงอน
สังข์

สังข์เป็นเครื่องดนตรีที่มีมาแต่โบราณสังข์เป็นหอยชนิด
หนึ่ง สีขาว มีลักษณะพิเศษกล่าวคือจะต้องมีการวนใต้ท้องไป
ทางขวา วนเป็นลักษณะวงกลมจากวงกลมขนาดเล็กไปใหญ่
หอยสังข์ที่น�ำมาใช้ในงานพระราชพิธีจะต้องมีลักษณะใหญ่และ
หนา หอยชนิดนี้จะพบได้ในประเทศอินเดีย สังข์มีลักษณะเสียง
ทุ้มดัง กังวาน ในการสืบทอดการเป่าสังข์โบราณให้ความหมาย
ของเสียงสังข์ว่าเป็นเสียงที่มาจากสวรรค์ แสดงถึงความเป็น
มงคลความอุดมสมบูรณ์ในรูปแบบเดียวกับแตรฝรัง่ แตรงอนและ
ใช้วิธีการเป่าเสียงยาวประสานไปกับเสียงของแตรฝรั่งเป็นระยะ
ไม่ปรากฏพบการด�ำเนินท�ำนองเพลงของการเป่าสังข์
กลองมโหระทึก
กลองมโหระทึก เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี สร้างจาก
โลหะสั ม ฤทธิ์ มี ค วามส� ำ คั ญ มากและปรากฏพบในวงเครื่ อ ง
ประโคมวงที่ ๑ เป็ น เครื่ อ งดนตรี แ สดงถึ ง พระอิ ส ริ ย ยศที่
ใช้ ส� ำ หรั บ พระราชพิ ธี ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ
พระราชด�ำเนิน มีลักษณะทางกายภาพเป็นรูปทรงกระบอก
มีหน้ากลอง ๑ ด้าน ด้านบนกลองจะมีรปู กบเกาะอยู่ ๔ ทิศ ลวดลายหน้ากลองยังแสดงถึงธรรมชาติประกอบด้วย ลายรวงข้าว
ลายสายน้ำำ��ไหล ลายพระอาทิิตย์์ แสดงความอุุดมสมบููรณ์์ของแผ่่นดิิน คนทั่่�วไปมัักเรีียกว่่ากลองกบ มีีการเขีียนลายอย่่าง
วิิจิติ ร ลัักษณะเสีียงของกลองมโหระทึึก โบราณให้้จดจำำ�ว่่าเสีียงของกลองมโหระทึึกเปรีียบดัังเสีียงของน้ำำ��ตกที่่�มีีความเชื่่�อว่่า
หากเสีียงกลองดัังขึ้้�นแผ่่นดิินจะอุุดมสมบููรณ์์ วิิธีีการตีีใช้้ไม้้สองข้้างรััวให้้เกิิดเสีียงถี่่�ๆ ก้้องกัังวานประสานไปกัับแตรฝรั่่�ง
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ฆ้องชัย
ฆ้องชัย เป็นเครื่องดนตรีที่มีมาแต่โบราณเป็นโลหะ
สัมฤทธิ์ มีเสียงดังก้องกังวาน ใช้ตีให้สัญญาณเพื่อเริ่มต้น
ในงานพระราชพิธี ปรากฏพบจ�ำนวน ๒ ใบ ใบที่ ๑ ชื่อว่า
ฆ้องด�ำ ใช้ในพระราชพิธีทั่วไป ส่วนใบที่ ๒ ชื่อว่าฆ้องแดง
ใช้เฉพาะงานพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�ำเนิน และการลั่นฆ้องชัยแดงจะลั่นโดย
พราหมณ์หลวงเท่านัน้ ในการลัน่ ฆ้องชัยนัน้ ถือน�ำฤกษ์ยาม
ในการปฏิบัติพระราชพิธีเป็นการเริ่มต้น และเจ้าพนักงาน
จะลัน่ ฆ้องให้ดงั ก้องกังวานประสานไปกับเสียงของแตรสังข์
กระทั่งมโหระทึกไปจนจบพระราชพิธี หรือจบท่วงท�ำนอง
ของบทเพลง

แผนผังแสดงล�ำดับการบรรเลงของเครือ่ งประโคมวงประโคมวงที่ ๑

แผนผังแสดงล�ำดับการบรรเลงของเครือ่ งประโคมวงประโคมวงที่ ๒
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วงปี่พาทย์พระราชพิธี

วงปี่พาทย์ที่ใช้ในงานพระราชพิธี มีลักษณะเฉพาะโดยจ�ำนวนเครื่องดนตรีที่ไปบรรเลงจะไม่ครบสมบูรณ์
ตามการประสมวงดนตรีไทยแบบวงปีพ่ าทย์เครือ่ งคู่ เพียงแต่ลดจ�ำนวนเครือ่ งดนตรีลง ทัง้ นีม้ เี หตุผลในเรือ่ งของ
สถานทีแ่ ละระยะเวลาทีจ่ ำ� กัดในงานพระราชพิธี อีกทัง้ เรือ่ งของการขนย้ายเครือ่ งดนตรี เนือ่ งจากบางพระราชพิธี
มีการย้ายวงดนตรีไปหลายสถานทีจ่ งึ ไม่สะดวกนัก นอกจากนีย้ งั มีเหตุผลในเรือ่ งของบทเพลงทีใ่ ช้บรรเลง พบว่า
ในการบรรเลงเพื่อประกอบพระราชพิธีจริงมีระยะเวลาสั้น หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการบรรเลงเฉพาะที่เฉพาะกิจ
เท่านัน้ อีกทัง้ ระดับเสียงทีไ่ ด้จากวงปีพ่ าทย์พระราชพิธที กี่ ำ� หนดก็จะไม่ดงั มากจนเกินไป สามารถบรรเลงได้ระดับ
เสียงอย่างองอาจ สง่างาม สมพระเกียรติยศ

วงปีพ่ าทย์พระราชพิธี

บทเพลงในวงปี่พาทย์พระราชพิธี

บทเพลงที่่�ปรากฏพบในวงปี่่�พาทย์์พระราชพิิธีีต่่างๆ ตามหลัักทฤษฎีีทางดุุริิยางค์์ ไทยเรีียกบทเพลง
ประเภทนี้้�ว่่าเพลงหน้้าพาทย์์ อัันหมายถึึงบทเพลงที่่�ใช้้ประกอบอากััปกิิริิยาแสดงถึึงการประกอบพระราชพิิธีี
ในช่่วงนั้้�นๆ โบราณาจารย์์ได้้วางรากฐานการนำำ�บทเพลงที่่�มีีความหมายอัันเป็็นมงคลเพื่่�อถวายงานพระราชพิิธีี
ให้้สมพระเกีียรติิยศ การสืืบทอดบทเพลงของวงปี่่�พาทย์์พระราชพิิธีีปรากฏพบว่่ามีีบทเพลงที่่�บรรเลงอยู่่�ในงาน
พระราชพิิธีีเป็็นประจำำ�เรีียกเป็็นศััพท์์เฉพาะของนัักดนตรีีผู้้�บรรเลงว่่า บทเพลง ช้้า การ รำำ� อธิิบายได้้ว่่า ๑. ช้้า
คืือ เพลงเรื่่�องประเภทเพลงช้้า ใช้้ ในการรัับเสด็็จพระราชดำำ�เนิิน ๒. การ คืือ เพลงสาธุุการใช้้ ในการเสด็็จทรง
ธููปเทีียนในพระราชพิิธีี ๓. รำำ� คืือ เพลงกราวรำำ�ใช้้ ในการเสร็็จสิ้้�นพระราชพิิธีีและเสด็็จกลัับ นอกจากนี้้�ยัังปรากฏ
พบบทเพลงลงสรง เพลงเรื่่�องเวีียนเทีียน ใช้้บรรเลงเฉพาะกิิจในบางพระราชพิิธีี

พัชรมันตา บรมราชาภิเษก

213

๑๐
บทที่

เฉลิมพระนาม
อุดมยศปรากฏไกร
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ในพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก พุุทธศัักราช
๒๕๖๒ มีีเจ้้านายได้้ทรงกรมสามพระองค์์ คืือ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รัั ต นราชสุุ ด า เจ้้ า ฟ้้ า มหาจัั ก รีี สิิ ริิ น ธร มหา
วชิิราลงกรณวรราชภัักดีี สิิริิกิิจการิิณีีพีีรยพััฒน
รัั ฐ สีี ม าคุุ ณ ากรปิิ ย ชาติิ สยามบรมราชกุุ ม ารีี
สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณ
วลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน
วรขััตติิยราชนารีี และพระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้า
โสมสวลีี กรมหมื่่�นสุุทธนารีีนาถ การทรงกรม
เป็็นพระอิิสริิยยศอย่่างหนึ่่�งของเจ้้านายไทย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ ประทานค�ำอธิบายไว้ในเรื่อง
อธิบายว่าด้วยยศเจ้า ว่า “ยศเจ้านายในราชสกุล
มี ๒ ประเภท สกุลยศ คือ ยศที่เกิดเป็นเจ้านาย
ชั้นใดประเภทหนึ่ง อิสริยยศ คือ ยศที่สมเด็จ
พระเจ้ า แผ่ น ดิ น ทรงสถาปนาแต่ ง ตั้ ง ในทาง
ราชการประเภทหนึ่ง” ขอกล่าวถึงเรื่องสกุลยศ
ก่อน เพราะเป็นพื้นฐานช่วยให้เข้าใจเรื่องการ
ทรงกรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ

สกุลยศ
เดิมทีชนผู้พูดภาษาตระกูลไทส่วนมากคงจะเรียกเจ้านายในราชตระกูลเหมือนๆ กันว่า “เจ้า” แต่จะ
สืบความเป็นเจ้าไปได้กี่ชั่วคนและมีรายละเอียดอย่างไรย่อมแตกต่างกันไปตามหมู่เหล่า พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาธิบายไว้ใน ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม ว่า “เมืองเชียงใหม่ก็ดี
เมืองหลวงพระบางก็ดี ไม่ได้นบั เป็นชัน้ ว่าเจ้าอย่างไรชัน้ ใด สุดแต่เป็นเชือ้ สายในราชตระกูลก็เรียกว่า ‘เจ้า’ ทัง้ สิน้
จนเจ้าอย่างนี้ได้มาเป็นนายหมวดคุมคน ๙ คน ๑๐ คนในเมืองเราก็มี” ส่วนเจ้าของไทยนั้นทรงกล่าวว่า
“ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยามนี้แปลกกว่าประเทศทั้งปวงหลายอย่าง ด้วยราชตระกูลนั้นมีมาก หลายกิ่ง
หลายสายนัก แต่มีเวลาที่เปลี่ยนลงเป็นขุนนางได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ เจ้านายจึงไม่สู้มากเหลือเกินเหมือน
เมืองลาว”
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เดิมสกุลยศของเจ้านายไทยจะลดลงทุกชัว่ คน สิน้ ลงแค่ชนั้ หลานพระเจ้าแผ่นดิน สกุลยศเดิมมี ๓ ชัน้ คือ
เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า ส่วนหม่อมราชวงศ์กบั หม่อมหลวงเพิง่ เริม่ ใช้ในรัชกาลที่ ๔ เป็นแบบแผนลงตัว
ในรัชกาลที่ ๕ และถือว่าเป็นเพียงผูม้ เี ชือ้ สายนับเนือ่ งในราชตระกูล ไม่ใช่เจ้า ไม่ตอ้ งใช้ราชาศัพท์ดว้ ย สมัยก่อน
เวลาเข้าเฝ้า หม่อมราชวงศ์ลงมาแต่งตัวและนั่งเฝ้าเหมือนขุนนาง แต่หม่อมเจ้าขึ้นไปเหมือนเจ้า
เจ้านายทั้งสามชั้นนี้ ตามเกณฑ์สมัยกรุงศรีอยุธยา พระราชโอรสราชธิดาที่เกิดจากมเหสีเป็นเจ้าฟ้า เกิด
จากสนมเป็นพระองค์เจ้า พระราชนัดดา (หลานทีเ่ ป็นลูกของลูก) ไม่วา่ พระบิดาจะเป็นเจ้าฟ้าหรือพระองค์เจ้าก็เป็น
หม่อมเจ้าเหมือนกัน แต่มีเกณฑ์ปลีกย่อยอีก เช่น เจ้าฟ้าหญิงถ้าพระสวามีเป็นเจ้า (พระองค์เจ้าหรือหม่อมเจ้า)
โอรสธิดาได้เป็นเจ้าฟ้าตามแม่ หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ถึงสมัยรัตนโกสินทร์เปลี่ยนแปลงไปบ้างในรายละเอียด
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงอธิบายเรือ่ งเจ้านาย ๓ ชัน้ นี้ รวมทัง้ หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง
ไว้กะทัดรัดชัดเจนในเรื่อง อธิบายว่าด้วยยศเจ้า
เรื่องเจ้าฟ้าทรงอธิบายไว้ว่า ในประเทศไทยนั้น “ที่มาใช้ค�ำ ‘เจ้าฟ้า’ เป็นสกุลยศส�ำหรับพระราชกุมาร
ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดาร มีเป็นครั้งแรกในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ เรียกพระราชโอรสว่า
เจ้าฟ้าสุทัศน์ เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ ก่อนหน้านั้นขึ้นไปแม้ในกฎมณเฑียรบาลตรงที่กล่าวถึงศักดิ์พระราชกุมาร
ก็มิได้ปรากฏค�ำเจ้าฟ้า ต่อชั้นหลังเห็นจะตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง จึงได้มีพระราชก�ำหนดแน่นอนว่า
พระราชโอรสธิดาที่พระมารดาเป็นเจ้ามีราชสกุลยศเป็นเจ้าฟ้า
“เจ้้าฟ้้ายัังมีีอีีกชั้้�นหนึ่่�งซึ่่�งเป็็นพระราชนััดดา คืือถ้้าพระมารดาเป็็นเจ้้าฟ้้า พระโอรสธิิดาก็็เป็็นเจ้้าฟ้้า
ตามอย่่างพระราชมารดา เจ้้าฟ้้าชั้้�นนี้้�ปรากฏครั้้�งแรกในหนัังสืือพระราชพงศาวดารครั้้�งแผ่่นดิินพระเจ้้าท้้ายสระคืือ
เจ้้าฟ้้าหญิิงสัังวาลย์์และเจ้้าฟ้้าชายจีีด พระบิิดาทรงพระนามว่่าพระองค์์เจ้้าแก้้ว ลููกเธอในสมเด็็จพระเพทราชา
เจ้้าฟ้้าเทพราชธิิดาของพระเจ้้าท้้ายสระเป็็นพระมารดา ในชั้้�นกรุุงรััตนโกสิินทร์์นี้้� พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้า
เจ้้าอยู่่�หััวและพระบาทสมเด็็จพระปิ่่�นเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ก็็เป็็นเจ้้าฟ้้าพระราชนััดดามาแต่่เสด็็จสมภพในรััชกาลที่่� ๑
เพราะสมเด็็จพระศรีีสุุริิเยนทร์์ พระบรมราชชนนีี เป็็นเจ้้าฟ้้า
“ศักดิ์เจ้าฟ้าต่างกันเป็น ๒ ชั้น ชั้นที่หนึ่ง เจ้าฟ้าซึ่งพระราชมารดาเป็นพระอัครมเหสีหรือพระราชธิดา
เรียกกันว่า ‘ทูลกระหม่อม’ ชัน้ ทีส่ อง เจ้าฟ้าซึ่งพระมารดาทรงศักดิร์ องลงมา เรียกกันว่า ‘สมเด็จ’ จะเรียกอย่างนี้
มาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือมาเรียกกันในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ทราบแน่”
ตามพระอธิบายของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพสรุปได้ว่า เจ้าฟ้ามีสองประเภท คือ เจ้าฟ้า
ลูกหลวงกับเจ้าฟ้าหลานหลวง เจ้าฟ้าลูกหลวงแบ่งเป็นสองชั้นคือชั้น “ทูลกระหม่อม” กับชั้น “สมเด็จ” บางทีก็
เรียกว่า “เจ้าฟ้าชั้นเอก” กับ “เจ้าฟ้าชัน้ โท” เจ้าฟ้าหลานหลวงจัดเป็นเจ้าฟ้าชัน้ ตรี ทรงศักดินาเทียบพระองค์เจ้า
ลูกหลวงเท่านั้น
เจ้าฟ้าชั้นตรีหรือเจ้าฟ้าหลานหลวงสมัยรัตนโกสินทร์ มีตัวอย่างชัดในรัชกาลที่ ๑ เช่น เจ้าฟ้าบุญรอด
(กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ ๔) เป็นพระธิดาในกรมพระศรีสุดารักษ์
พระเจ้าพี่นางเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
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เจ้าฟ้าชัน้ เอกกับเจ้าฟ้าชัน้ โทมีตวั อย่างเห็น
ได้ชดั ในรัชกาลที่ ๕ พระองค์มมี เหสีเป็นพระราชธิดา
รัชกาลที่ ๔ สี่องค์ คือ สมเด็จพระนางเจ้า
สุุนันั ทากุุมารีีรัตั น์์ สมเด็็จพระนางเจ้้าสว่่างวััฒนา
สมเด็็จพระนางเจ้้าเสาวภาผ่่องศรีี พระนางเจ้้า
สุุขุมุ าลมารศรีี พระราชนััดดารััชกาลที่่� ๓ สามองค์์
คืือ พระอััครชายาเธอ พระองค์์เจ้้าอุุบลรััตนนารีีนาค
พระอััครชายาเธอ พระองค์์เจ้้าเสาวภาคย์์นารีีรัตั น์์
พระอััครชายาเธอ พระองค์์เจ้้าสายสวลีีภิิรมย์์
พระราชโอรสพระราชธิิดาที่่�ประสููติแิ ต่่พระนางเจ้้า
ทั้้�ง ๔ องค์์เป็็นเจ้้าฟ้้าชั้้�นเอก ออกพระนามว่่า
“ทูลกระหม่อม---” ที่ประสูติแต่พระอัครชายา
ทั้ง ๓ องค์เป็นเจ้าฟ้าชั้นโท ออกพระนามว่า
“สมเด็จ---” ในรัชกาลนัน้ “ทูลกระหม่อมหญิง
ใหญ่” หมายถึง สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์
“ทูลกระหม่อมชาย” หมายถึง สมเด็จเจ้าฟ้าบริพตั ร
สุขุมพันธุ์ ทั้งสององค์นี้ประสูติแต่พระนางเจ้า
สุขมุ าลมารศรี “สมเด็จหญิงใหญ่” หมายถึงสมเด็จ
เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร ประสูติแต่พระอัครชายา
เธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรตั น์ “สมเด็จชาย”
หมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร ประสูติแต่
พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภริ มย์
นอกจากนี้ยังมีเจ้าฟ้าปลีกย่อยประเภทอื่นอีก หาอ่านรายละเอียดได้ในหนังสือธรรมเนียมราชตระกูลใน
กรุงสยาม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ของไทย
ของหม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์
เจ้านายชัน้ ถัดไปคือพระองค์เจ้า สมัยกรุงศรีอยุธยามีแต่พระองค์เจ้าลูกหลวงประเภทเดียว ต่อมาในสมัย
รัตนโกสินทร์มีพระองค์เจ้าประเภทอื่นอีก มีสถานะแตกต่างกัน สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงแบ่งไว้
๓ ชั้น ขออนุโลมแบ่งตามเกณฑ์ของพระองค์ท่าน พร้อมอธิบายเสริมและยกตัวอย่างประกอบดังนี้
พระองค์เจ้าชั้นที่หนึ่งหรือชั้นเอก คือพระราชโอรสธิดาที่เกิดจากพระสนม พระองค์เจ้าชั้นนี้มีมาก เช่น
พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ) พระราชโอรสรัชกาลที่ ๔
เกิดจากเจ้าจอมมารดาชุม่ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ (กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ)์ พระราชโอรสรัชกาล
ที่ ๕ กับเจ้าจอมมารดาโหมด
พระองค์เจ้าลูกหลวงถ้ามีศกั ดิเ์ ป็นพระญาติผใู้ หญ่ชนั้ ลุงป้าน้าอาขึ้นไป ใช้คำ� น�ำหน้าว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ตามด้วยค�ำ “ชัน้ ” และเลขบอกรัชกาลเพือ่ ให้รวู้ า่ เป็นพระราชโอรสราชธิดารัชกาลใด เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ชัน้ ๒ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชัน้ ๔ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ ถ้าเป็นเจ้าฟ้าหรือกรมพระยา
ก็มสี มเด็จน�ำหน้า เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอใช้นำ� หน้าเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าลูกหลวงเท่านัน้
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พระองค์เจ้าชั้นที่สองหรือชั้นโทมีสองประเภท
๑.	พระโอรสธิดาของวังหน้า ถ้าเป็นวังหน้ารัชกาลที่ ๑ - ๔ ใช้ค�ำน�ำพระนามว่า “พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ”
เช่น พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (วังหน้า
รัชกาลที่ ๑) กับเจ้าจอมมารดาน้อย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี (กรมหมื่น
จรัสพรปฏิภาณ) ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (วังหน้ารัชกาลที่ ๔) กับเจ้าจอมมารดา
ช้อย ถ้าเป็นโอรสธิดาวังหน้ารัชกาลที่ ๕ ใช้ค�ำน�ำหน้าว่า “พระราชวรวงศ์เธอ” เช่น พระราชวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส. กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์) ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
(วังหน้ารัชกาลที่ ๕) กับเจ้าจอมมารดาเลีย่ มเล็ก พระองค์เจ้าประเภทนีม้ กั เรียกกันว่า “พระองค์เจ้าวังหน้า”
๒.	พระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระบิดาเป็นเจ้าฟ้าและพระมารดาเป็นเจ้า (พระองค์เจ้า
หม่อมเจ้า) ใช้คำ� น�ำพระนามว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอ เช่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงศ์บริพตั ร
ในสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ (กรมพระนครสวรรค์วรพินิต) กับหม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ในสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร (กรมหลวงลพบุรี
ราเมศวร์) กับพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตรมงคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
ในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กับหม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์
พระองค์เจ้าชั้นที่สามหรือชั้นตรี ใช้ค�ำน�ำหน้าว่า “พระวรวงศ์เธอ” ได้แก่พระองค์เจ้าที่พระบิดาเป็นเจ้าฟ้า
ลูกหลวง พระมารดามิได้เป็นเจ้า หรือพระบิดาเป็นพระองค์เจ้าลูกหลวง (พระองค์เจ้าชั้นที่หนึ่ง) และพระมารดา
ก็เป็นพระองค์เจ้าชั้นใดก็ได้ เช่น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ ในสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
(กรมพระนครสวรรค์วรพินิต) กับหม่อมสมพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก (กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อนิ ทราชัย) กับหม่อมลออและหม่อมรวี
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เปรมบุรฉัตร ในพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร (กรมพระก�ำแพงเพ็ชรอัครโยธิน) กับพระองค์เจ้าหญิงประภาวสิทธิน์ ฤมล
โอรสธิดาของพระองค์เจ้าชั้นที่หนึ่งและพระองค์เจ้าชั้นที่สองได้เป็นหม่อมเจ้า แต่โอรสธิดาของพระองค์
เจ้าชั้นที่สามได้เป็นหม่อมราชวงศ์เท่านั้น
ทั้งนี้เพราะตามธรรมเนียมเดิมถือว่าพระราชนัดดาพระมหากษัตริย์เป็นหม่อมเจ้า ต่อมาในรัชกาลที่ ๕
ทรงพระกรุณาให้ยกหม่อมเจ้าที่พระบิดาเป็นเจ้าฟ้า พระมารดาเป็นเจ้า เป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ถึง
รัชกาลที่ ๖ ให้เป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าก่อน แล้วจึงเลื่อนเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ และพระราชทานสิทธิ์
ให้โอรสธิดาเป็นหม่อมเจ้า พระองค์เจ้าพวกนี้จึงนิยมเรียกกันว่า “พระองค์เจ้ายก” คือยกตลอดสายสกุล ลูกได้
เป็นหม่อมเจ้า หลานเหลนเป็นหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง
ต่อมาในรัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาให้ตงั้ หม่อมเจ้าในสมเด็จเจ้าฟ้าทีช่ นนีมไิ ด้เป็นเจ้า เป็นพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า แต่โอรสธิดาไม่ได้เป็นหม่อมเจ้าตาม พระองค์เจ้าพวกนี้นิยมเรียกว่า “พระองค์เจ้าตั้ง” เพราะ
ตั้งเฉพาะพระองค์ไม่ได้ยกตลอดสายเหมือนพระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ โอรสธิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงศ์บริพัตร กับ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ ทั้งสององค์เป็นโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์เหมือนกัน
พระองค์เจ้าจุมภฏฯ เกิดจากหม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม จึงเป็นพระองค์เจ้าชัน้ ทีส่ อง พระองค์เจ้าสุขมุ าฯ เกิดจาก
หม่อมสมพันธุ์ จึงเป็นพระองค์เจ้าชัน้ ทีส่ าม ธิดาของพระองค์เจ้าจุมภฏฯ ได้เป็นหม่อมเจ้า คือหม่อมเจ้าหญิงมารศี
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สุขุมพันธุ์ โอรสของพระองค์เจ้าสุขุมาฯ ได้เป็นหม่อมราชวงศ์ คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์และหม่อมราชวงศ์
วโรรส บริพัตร
ตามแบบแผนเดิมพระโอรสธิดาของเจ้าฟ้าชายเป็นหม่อมเจ้า ที่ในยุคหลังได้เป็นพระองค์เจ้าเพราะได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณให้เลื่อนเฉพาะสายเฉพาะองค์ หากสายใดไม่ได้รับพระราชทานสิทธิ์นี้ พระโอรสธิดาก็ยังคง
เป็นหม่อมเจ้า เช่น หม่อมเจ้าดวงจิตร หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ ซึ่งทรงพระราชสมภพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ก็ทรงเป็นหม่อมเจ้าอานันทมหิดล พ.ศ.
๒๔๗๐ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ ให้เลื่อนเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ยังมีหม่อมเจ้าทั่วไปที่พระบิดาเป็นพระองค์เจ้า มารดาเป็นหม่อมสามัญ ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่จี ะได้เลื่อน
เป็นพระองค์เจ้า แต่ได้เลื่อนเพราะความดีความชอบหรือสถานะพิเศษส่วนตัว ใช้ค�ำน�ำหน้าว่า “พระวรวงศ์
เธอ” เหมือนกัน จึงควรอนุโลมเป็นพระองค์เจ้าชั้นที่สามหรือชั้นตรี เช่น หม่อมเจ้าหญิงแก้วกัลยาในกรมหมื่น
วิษณุนาถนิภาธร เป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี หม่อมเจ้าบวรเดช ในกรมพระนเรศรวรฤทธิ์
เป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช หม่อมเจ้าธานีนิวัต ในกรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา เป็นพระองค์เจ้าและ
ทรงกรมเป็นกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ปกติพระองค์เจ้าตั้งหรือพระองค์เจ้าชั้นตรีจะเป็นแค่ “พระวรวงศ์เธอ” หม่อมเจ้านักขัตรมงคล เมื่อเป็น
พระสัสสุระ (พ่อตา) ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงกรมก็เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล
กรมหมืน่ จันทบุรสี รุ นาถ โอรสธิดาก็เป็นหม่อมราชวงศ์อยูต่ ามเดิม คือ หม่อมราชวงศ์กลั ยาณกิติ์ หม่อมราชวงศ์
อดุลกิติ์ และหม่อมราชวงศ์บุษบา ส่วนหม่อมหลวงโสมสวลีท่ไี ด้รับสถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอนั้นถือเป็น
กรณีพิเศษ เช่นเดียวกับหม่อมเจ้าจุลจักรพงษ์ ในสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกับหม่อมคัทริน ซึ่งรัชกาลที่ ๖
ให้เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า แต่ไม่มีผลถึงพระธิดา คือ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ เพราะเป็น
พระเจ้าวรวงศ์เธอพิเศษ
เรื่องพระองค์เจ้ายังมีรายละเอียดอีกมาก อ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือสองเล่มที่แนะน�ำไว้ข้างต้น
กล่าวโดยสรุปพระองค์เจ้ามี ๓ ระดับ คือพระองค์เจ้าชัน้ เอก โท และตรี พระองค์เจ้าชัน้ เอกคือพระองค์เจ้า
ลูกหลวงซึ่งเกิดจากพระสนม พระองค์เจ้าชั้นโทคือพระราชโอรสธิดาของวังหน้า และพระองค์เจ้าหลานเธอที่
พระมารดาเป็นเจ้า พระองค์เจ้าชัน้ ตรีคอื พระองค์เจ้าหลานเธอทีพ่ ระมารดาเป็นสามัญชนและพระองค์เจ้าตัง้ ทัง้ หลาย
ราชสกุลยศชั้นหม่อมเจ้านั้นตามธรรมเนียมเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาคือพระโอรสธิดาของเจ้าฟ้าและ
พระองค์เจ้า แม้พระโอรสธิดาของวังหน้ามหาอุปราช ถ้าพระมารดามิได้เป็นเจ้าก็เป็นแต่เพียงหม่อมเจ้า เช่น
หม่อมเจ้าอาทิตย์ ในกรมพระราชวังบวรเสนาพิทักษ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) ในแผ่นดินพระเจ้าบรมโกศ โอรสธิดาของ
หม่อมเจ้าเป็นสามัญชน ความเป็นเจ้าสิ้นสุดที่หลานพระมหากษัตริย์
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์สกุลยศของเจ้ามีรายละเอียดมากขึ้น หม่อมเจ้าส่วนมากได้แก่พระโอรส
ธิดาของพระองค์เจ้าลูกหลวง พระองค์เจ้าวังหน้า พระองค์เจ้ายก (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า) กล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือพระโอรสธิดาของพระองค์เจ้าชั้นเอกและชั้นโท ส่วนโอรสธิดาของพระองค์เจ้าชั้นตรี (พระวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้า และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิเศษ) เป็นหม่อมราชวงศ์ แต่พระโอรสธิดาของเจ้าฟ้า
ที่พระมารดามิได้เป็นเจ้า และไม่ได้รับพระราชทานสิทธิ์ให้เลื่อนเป็นพระองค์เจ้าก็ยังคงเป็นหม่อมเจ้า เช่นเดียว
กับสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังตัวอย่างหม่อมเจ้าในสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งกล่าวแล้ว
ข้างต้น แต่หม่อมเจ้าประเภทนี้มีน้อย
พัชรมันตา บรมราชาภิเษก
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เรื่องหม่อมราชวงศ์กับหม่อมหลวงนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ดีมาก จึงขอ
คัดมาทั้งหมด ดังนี้
“อันราชสกุลยศซึ่งเรียกว่าหม่อมราชวงศ์ในท�ำเนียบศักดินาพลเรือนก็มี แต่สงสัยว่าจะเป็นของเติมเข้าใหม่
เพราะค�ำว่าหม่อมราชวงศ์พงึ่ ใช้ในราชการเมือ่ รัชกาลที่ ๔ กรุงรัตนโกสินทร์ แต่กอ่ นนัน้ เรียกกันว่า เจ้าบ้าง คุณบ้าง
ครั้งกรุงศรีอยุธยาจะเรียกว่ากระไรไม่ปรากฏ
“ราชสกุลยศชัน้ รองหม่อมราชวงศ์ลงมาเรียกว่า หม่อมหลวง คือโอรสธิดาของหม่อมราชวงศ์ ราชสกุลยศ
นับเพียงชั้นหม่อมหลวงเป็นที่สุด
“อันค�ำว่าหม่อมหลวงมีในประกาศรัชกาลที่ ๔ ออกเมือ่ ปีชวด จุลศักราช ๑๒๒๖ (พ.ศ. ๒๔๐๗) ว่า ‘หม่อมราชวงศ์
ที่ในข้าราชการเรียกว่าหม่อมหลวงที่ไพร่ก็เรียกว่าเจ้า’ ดังนี้ ดูเหมือนเดิมจะนับว่าหม่อมหลวงเป็นชั้นเดียวกับ
หม่อมราชวงศ์ ถึงรัชกาลที่ ๕ จึงโปรดฯ ให้ลดลงมาใช้เรียกบุตรหม่อมราชวงศ์เป็นระเบียบสืบมาจนบัดนี้”
สกุลยศที่มีระดับแตกต่างกันนี้มีผลต่อการทรงกรมด้วย

การทรงกรม
การทรงกรมเป็นอิสริยยศอย่างหนึ่ง เริ่มมี
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ใช้สืบต่อมาจน
รัชกาลปัจจุบัน
สมเด็ จ ฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุ ภ าพทรง
อธิบายคำ� กรม ไว้ว่า “คำ� กรม นั้นเป็นแต่ชื่อสังกัด
คนพวกหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นพนักงานทำ�ราชการอย่างใด
อย่างหนึ่ง” มีเจ้ากรมเป็นผู้กำ�กับดูแล ชื่อกรมกับ
ชือ่ เจ้ากรมต่างกัน เช่น กรมสรรพากรนอก เจ้ากรมชือ่
หลวงอินทรมนตรี ถึงตัวเจ้ากรมจะเลื่อนบรรดาศักดิ์
เป็นพระ พระยาหรือราชทินนามเปลีย่ นแปลงไป ชือ่ กรม
ก็ยังคงเดิม กรมแบบนี้เป็นกรมของทางราชการ
ส่วนกรมของเจ้านายเป็นอิสริยยศอย่างหนึ่ง
หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์ อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า
“การสถาปนาอิ ส ริ ย ยศเจ้ า นายในราชตระกู ล นั้ น
นอกจากการสถาปนาให้มีพระยศสูงขึ้นทางสกุลยศ
คือยกหม่อมเจ้าเป็นพระองค์เจ้า ยกพระองค์เจ้าขึ้นเป็นเจ้าฟ้าแล้ว ก็มกี ารสถาปนา
พระอิสริยยศอีกอย่างหนึ่ง คือการสถาปนาเจ้านายในราชตระกูล ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปให้เป็นเจ้าต่างกรม
คือให้มียศเป็นกรมหมื่น กรมขุน กรมหลวง กรมพระ และกรมพระยา
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การสถาปนาเจ้านายขึ้นเป็นเจ้าต่างกรมนี้ กล่าวกันว่าแต่เดิมก็หาประสงค์จะตัง้ เจ้านายให้ทรงศักดิเ์ ป็นขุน
เป็นหลวงอะไรไม่ หากแต่เป็นการกำ�หนดให้เจ้านายองค์นั้นทรงมีสิทธิ์ที่จะตั้งข้าไทเลขสมที่อยู่ในสังกัดขึ้นเป็น
กรม อย่างกรมกองในราชการ และให้สทิ ธิเ์ จ้าพระองค์นนั้ ตัง้ มหาดเล็กข้าไทในกรมของท่านขึ้นเป็นเจ้ากรม ปลัด
กรม สมุห์บัญชี มีบรรดาศักดิ์เป็นขุน หรือหลวง หรือพระ หรือพระยาได้ตามที่พระเจ้าแผ่นดินจะทรงกำ�หนดให้
เพื่อเป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติของเจ้าพระองค์นั้น”
การสถาปนาเจ้านายเป็นเจ้าต่างกรมเริ่มมีขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพทรงเขียนไว้ว่า
“สมเด็จพระนารายณ์ทรงตั้งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเป็นกรมหลวงโยธาทิพและทรงตั้งสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเป็นกรมหลวงโยธาเทพ แต่พึ่งเห็นได้ว่ากรมทั้งสองนี้ไม่มีช่ือกรม เช่นว่ากรมสรรพากร มีแต่ช่อื
เจ้ากรม คือหลวงโยธาทิพและหลวงโยธาเทพ เช่นชื่อหลวงอินทรมนตรีเจ้ากรมสรรพากร เพราะกรมทั้งสองเป็น
‘ขอเฝ้า’ ส�ำหรับเจ้านายสองพระองค์ทรงใช้สอยชัว่ พระชนมายุ ถ้าสิน้ พระองค์เจ้านายเมือ่ ใดกรมนัน้ ก็จะเลิก คือ
เป็นกรมที่มีช่ัวคราว มิใช่กรมประจ�ำราชการ อันนี้เป็นมูลเหตุให้เรียกชื่อเจ้ากรมเป็นชื่อกรมด้วย เพราะไม่มี
ชื่ออื่นจะเรียกกรมทั้งสองนั้น แล้วเลยออกนามกรม เรียกเจ้านายผู้เป็นเจ้าของกรมว่า ‘เจ้าฟ้า (ของ) กรมหลวง
โยธาทิพ’ และ ‘เจ้าฟ้า (ของ) กรมหลวงโยธาเทพ’ เป็นการเฉลิมพระยศว่าวิเศษกว่าเจ้านายที่ไม่มีกรม เช่น
เจ้าฟ้าอภัยทศเป็นต้น มูลเดิมของการตั้งกรมเจ้านายมีมาดังนี้”
กรมเจ้านายในสมัยพระนารายณ์มแี ต่กรมหลวง ต่อมาสมัยพระเพทราชามีกรมพระกับกรมขุนเพิม่ ขึ้น ถงึ
รัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงมีกรมหมื่น กรมของเจ้านายสมัยกรุงศรีอยุธยามี ๔ ชั้น สมเด็จฯ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ ดังนี้
ชั้นที่หนึ่ง กรมพระ เป็นพระอิสริยยศสำ�หรับสมเด็จพระพันปีหลวง พระมหาอุปราช (วังหน้า) และวังหลัง
ชั้นที่สอง	กรมหลวง เป็นพระอิสริยยศสำ�หรับพระมเหสี นอกจากมเหสีมีแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์
สมัยอยุธยากรมหลวงมีแต่เจ้านายผู้หญิง
ชั้นที่สาม กรมขุน เป็นอิสริยยศสำ�หรับเจ้าฟ้าราชกุมาร
ชั้นที่สี่	 กรมหมื่น เป็นอิสริยยศสำ�หรับพระองค์เจ้า
ต่อมาสมัยกรุงธนบุรีทรงสถาปนาพระบรมราชชนนีเป็นกรมพระเทพามาตย์ อัครมเหสีเป็นกรมหลวง
บาทบริจา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเป็นกรมขุนอินทรพิทักษ์ เจ้าบุญมีหลานเธอเป็นกรมขุนอนุรักษ์สงคราม
เจ้าบุญจันทร์หลานเธอเป็นกรมขุนรามภูเบศร์ ทีแ่ ปลกก็คอื เจ้าหญิงฉิม มเหสีรองเป็นกรมบริจาภักดีศรีสดุ ารักษ์
ไม่บอกว่าเป็นกรมชัน้ ไหน แต่โดยรวมแล้วกล่าวได้วา่ การสถาปนาเจ้าต่างกรมสมัยกรุงธนบุรอี นุโลมตามแบบแผน
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องกรมของเจ้านายหลายอย่าง กรมหลวงมิได้จำ�กัดอยู่แต่
เจ้านายผู้หญิง กรมพระมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องสถานะ สมัยรัชกาลที่ ๑ - ๓ เป็นกรมชั้นสูงสุด ถึงสมัยรัชกาล
ที่ ๔ สถานะลดลง เพราะมีกรมสมเด็จพระเกิดขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ยกเลิกกรมสมเด็จพระ เปลี่ยนเป็น
กรมพระยา แล้วกลับฟื้นขึ้นมาใช้ ใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน
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เมื่อสถาปนาพระบรมราชวงศ์ ใหม่แล้ว
รัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนาพระราชอนุชา พระนาม
เดิม บุญมา เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
วังหน้า พระราชภาคิไนยนาม ทองอิน โอรส
พระเจ้าพี่นางเธอองค์ ใหญ่ เป็นกรมพระราชวัง
บวรสถานพิมขุ วังหลัง เพราะมีความดีความชอบ
มาก ในการสถาปนาพระบรมราชวงศ์
พระราชทานเกียรติยศให้รบั “พระราชบัญชา” คือ
คำ�สัง่ ของพระองค์ทา่ นเรียกว่า “พระราชบัญชา”
(คำ�สั่งของวังหน้าเรียก พระบัณฑูร หรือพระ
ราชบัณฑูร)
เมื่อรัชกาลที่ ๑ เสวยราชย์นั้น พระบรม
ราชชนกและพระบรมราชชนนีทวิ งคตไปแล้ว จึง
ทรงสถาปนาพระเจ้าพี่นางทั้งสองพระองค์เป็น
กรมพระ เสมอด้วยกรมพระเทพามาตย์ พระบรม
ราชชนนี เจ้ากรมของพระเจ้าพีน่ างเธอองค์ ใหญ่
เป็นพระยา จึงมีคนเข้าใจผิดว่าพระองค์ท่าน
ได้รับสถาปนาเป็นกรมพระยามาแต่แรก
ข้างพระมเหสีเอกนั้นหมางพระทัยกันตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรี จึงไม่ได้รับสถาปนาอย่างเป็นทางการ ใน
รัชกาลที่ ๒ ก็เช่นเดียวกัน ส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้เป็นกรมหลวงทัง้ หญิงและชาย เช่น สมเด็จเจ้าฟ้าชายฉิม
(รัชกาลที่ ๒) เป็นกรมหลวงอิศรสุนทร สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแจ่มเป็นกรมหลวงศรีสนุ ทรเทพ และยังมีเจ้าฟ้าหลานเธอ
ได้รับหรือได้เลื่อนเป็นกรมหลวงอีกบ้าง ทรงตั้งเจ้าฟ้าเหม็นพระราชนัดดาซึ่งเป็นพระราชโอรสพระเจ้าตาก
เป็นกรมขุนกษัตรานุชิต
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงสรุปเรื่องกรมในรัชกาลที่ ๑ ไว้ดังนี้
“มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนาพระอิสริยยศเจ้านาย
ในพระราชวงศ์ ก็ทรงตั้งเป็นต่างกรมตามชั้นยศซึ่งบัญญัติมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา มีผิดกันตามพฤติการณ์บ้าง
เล็กน้อยคือ
๑.	กรมพระ ทรงตัง้ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลและกรมพระราชวังบวรสถานพิมขุ ตามแบบเดิม และ
ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสองพระองค์เป็นกรมพระ เทียบด้วยกรมพระเทพามาตย์
พระราชชนนีแต่โบราณ (เจ้ากรมของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอองค์ใหญ่เป็นพระยาเทพสุดาวดี แต่
ทรงตัง้ เป็นส่วนตัวเจ้ากรมคนนัน้ เหมือนอย่างในรัชกาลที่ ๔ ทรงตัง้ เจ้ากรมของพระพิพธิ โภคภูเบนทร์
เป็นพระยา แต่อิสริยยศกรมพระยายังหามีไม่)
๒. กรมหลวง ทรงตั้งเจ้าฟ้า (ที่เป็นชั้นใหญ่) ทั้งพระองค์ชายหญิง
๓.	กรมขุน ทรงตั้งเจ้าฟ้า (ที่เป็นชั้นเล็ก) แล้วจึงเลื่อนเป็นกรมหลวง พระองค์เจ้าที่เป็นกรมหมื่นแล้ว
เลื่อนเป็นกรมขุนก็มี
๔. กรมหมื่น ทรงตั้งพระองค์เจ้า”
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ในรัชกาลที่ ๒ และ ๓ ได้สถาปนาสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวงให้ทรงกรม พระราชพงศาวดารรัชกาล
ที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ซึ่งเขียนสมัยรัชกาลที่ ๕ ว่า เป็น “กรมสมเด็จพระ” แต่จดหมายเหตุ
เรือ่ งทรงตัง้ พระบรมวงศานุวงศ์ของเก่าครัง้ รัชกาลที่ ๒ บันทึกไว้วา่ สถาปนาเป็นกรมพระ ดังนี้ “ณ วันจันทร์
ขึ้น ๓ ค�่ำ เดือน ๑๑ จุลศักราช ๑๑๗๒ ปีมะเมียโทศก เพลาเช้า ๒ โมง ๖ บาท พญารักษ์ ๑ พระอาลักษณ์ ๑
พระราชสมบัติ ๑ พระโหรา ๑ ขุนโชติ ๑ ขุนสารประเสริฐ ๑ นายช�ำนิโวหาร ๑ นายเทียรฆราช ๑ นัง่ พร้อมกัน
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม เจ้าพนักงานตัง้ เครือ่ งใบศรี แก้ว ทอง เงิน มโหรีปพ่ี าทย์ ฆ้องไชยพร้อม
ลงพระนามสมเด็จพระพันปีหลวงเป็น กรมพระอ�ำมรินทรามาตย์ หมืน่ สุวรรณอักษรจาฤกพระสุพรรณบัตรเป็น
พระอักษร ๓ บรรทัด แผ่นพระสุพรรณบัตรกว้าง ๗ นิว้ ยาว ๑๔ นิว้ หนัก ๑ ต�ำลงึ ๓ บาท ๓ เฟือ้ ง ทองร่อน
บางตะพาน” ส่วนการถวายพระนามกรมสมเด็จพระพันปีหลวงรัชกาลที่ ๓ ไม่มจด
ี หมายเหตุตกทอดมา แต่กน็ า่ จะ
เป็นกรมพระเช่นเดียวกับสมเด็จพระพันปีหลวงรัชกาลที่ ๒ พระนาม “กรมพระศรีสลุ าลัย”
ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ ทรงสถาปนาเจ้านายเป็น “กรมสมเด็จพระ” ๓ องค์ กรมพระ ๓ องค์ คือกรม
สมเด็จพระศรีสรุ เิ ยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง (สถาปนาพระอัฐเิ พราะเสด็จทิวงคตแล้ว) กรมสมเด็จ
พระปรมานุชติ ชิโนรส กรมสมเด็จพระเดชาดิศร กรมพระรามอิศเรศ กรมพระพิพธิ โภคภูเบนทร์ และกรมพระพิทกั ษ์
เทเวศร์ กรมสมเด็จพระเดชาดิศรกับกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ เจ้ากรมเป็นพระยา นอกนั้นเจ้ากรมเป็นพระ
หมด ทั้งยังมีพระบรมราชาธิบายไว้ในเรื่องประกาศให้ใช้ค�ำว่า สมเด็จ ให้ถูกตามพระเกียรติยศ (วันอังคาร ขึ้น
๕ ค�่ำ ปีชวด จุลศักราช ๑๒๑๔) ด้วยว่า ต้องมีคำ� ว่า “กรม” น�ำหน้าสมเด็จ เพือ่ ไม่ให้พอ้ งกับสมเด็จพระราชาคณะ
เช่น กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ถ้าตัดค�ำว่า “กรม” ออกเป็น สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ก็อาจ
เข้าใจผิดว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะอย่างสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ จึงเชื่อได้ว่า “กรมสมเด็จพระ” น่าจะ
เพิ่งเริ่มมีในรัชกาลที่ ๔ จึงมีพระบรมราชาธิบายให้เรียกให้ถูกต้องก�ำกับด้วย
เมื่อทรงเขียนเรื่องอธิบายว่าด้วยยศเจ้า เป็นตอนนำ�ในหนังสือเฉลิมพระยศเจ้านาย สมเด็จฯ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพทรงเขียนไว้ว่า พระอิสริยยศของพระพันปีหลวงรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ เป็น “กรมสมเด็จ
พระ” แต่ในเรื่องวินิจฉัยพระยศเจ้านายที่เรียกว่า “กรมสมเด็จ” หรือ “สมเด็จกรม” ซึ่งทรงเขียนทีหลังนั้น
ทรงอธิบายไว้ชัดเจนว่า อิสริยยศ “กรมสมเด็จ” เริ่มมีในรัชกาลที่ ๔ สอดคล้องกับจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๒
ที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้รับสถาปนาเป็นกรมพระ สมัยรัชกาลที่ ๓ ก็น่าจะยังเป็นกรมพระเหมือนกัน
จึงเห็นได้วา่ สมัยรัชกาลที่ ๑ - ๓ กรมพระเป็นพระอิสริยยศสูงสุด สำ�หรับสมเด็จพระพันปีหลวง หรือผูท้ ท่ี รง
เคารพเสมอด้วยพระพันปีหลวง อย่างสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอทัง้ สองพระองค์ ในรัชกาลที่ ๑ ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ - ๕
มีพระอิสริยยศ “กรมสมเด็จพระ” สำ�หรับพระพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ผู้ ใหญ่ซึ่งทรงเคารพยิง่ ผูค้ นจึงนิยมเรียก
พระพันปีหลวงรัชกาลที่ ๒ - ๓ ว่ากรมสมเด็จพระไปด้วย เพือ่ ให้สมพระเกียรติ ส่วนพระพันปีหลวงรัชกาลที่ ๑ มิได้
ทรงกรม นิยมเรียกกันว่า สมเด็จพระปฐมบรมราชชนนี คูก่ บั สมเด็จพระปฐมบรมราชชนก
เจ้ากรมของกรมสมเด็จพระและกรมพระในรัชกาลที่ ๔ มีบรรดาศักดิเ์ ป็นพระเท่ากัน ๔ คน เป็นพระยา
๒ คน คือ เจ้ากรมของกรมสมเด็จพระเดชาดิศร และกรมพระพิพธิ โภคภูเบนทร์ ทัง้ นีเ้ ป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ เฉพาะตัว
เจ้ากรมผูน้ นั้ เช่น เจ้ากรมของกรมพระพิพธิ โภคภูเบนทร์เป็นราชินกิ ลุ บางช้าง พระญาติของกรมพระอมรินทรามาตย์
พระพันปีหลวงรัชกาลที่ ๒ เจ้านายมีเกียรติยศตามชัน้ กรมทีไ่ ด้รบั พระราชทาน ไม่เกีย่ วกับบรรดาศักดิข์ องเจ้ากรม ที่
รัชกาลที่ ๔ ทรงตัง้ เจ้ากรมของสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นพระ ต�่ำกว่าเจ้ากรมของกรมสมเด็จพระเดชาดิศร คงเป็น
เพราะสมเด็จพระบรมราชชนนีทวิ งคตไปแล้ว ๑๕ ปี กรมทีถ่ วายเป็นกรมลอยไม่มรี าชการ จึงเห็นได้ชดั ว่าศักดิข์ อง
เจ้านายมิได้ขึน้ กับบรรดาศักดิข์ องเจ้ากรม มิฉะนัน้ จะกลายเป็นว่ากรมสมเด็จพระศรีสรุ เิ ยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนี
และกรมสมเด็จพระปรมานุชติ ชิโนรส พระราชปิตลุ า (อา) ต�่ำกว่าพระเจ้าพีย่ าเธอ กรมสมเด็จพระเดชาดิศร
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ถงึ รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนากรมสมเด็จพระ ๔ องค์คอื กรมสมเด็จพระเทพศิรนิ ทรามาตย์ พระบรมราชชนนี
ซึ่งทิวงคตแล้วแต่ครั้งรัชกาลที่ ๔ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร พระบรมมหัยยิกา (ยาย ทรงเป็นอา
ของกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์) ผู้ถวายอภิบาลพระองค์มาตั้งแต่พระบรมราชชนนีทิวงคต กรมสมเด็จ
พระบำ�ราบปรปักษ์ พระราชปิตุลา (อา) และกรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์ พระราชอุปัธยาจารย์ เจ้ากรม
เป็นพระยาหมดทัง้ ๔ คน คงเป็นเพราะกรมสมเด็จพระสูงกว่ากรมพระ เจ้ากรมจึงควรเป็นพระยา ตัง้ แต่รชั กาลนี้
เป็นต้นมา เจ้ากรมจึงมีบรรดาศักดิ์สอดคล้องระดับชั้นกรมของเจ้านายคือ กรมหมื่นเจ้ากรมเป็นหมื่น กรมขุน
เจ้ากรมเป็นขุน กรมหลวงเจ้ากรมเป็นหลวง กรมพระเจ้ากรมเป็นพระ กรมสมเด็จพระเจ้ากรมเป็นพระยา
สมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในรัชกาลที่ ๑ ทั้ง ๒ พระองค์ แม้เดิมเป็นกรมพระ
แต่ทรงเป็นกุลเชษฐ์ (ประธาน) ของราชตระกูล จึงเปลี่ยนพระยศเป็นกรมสมเด็จพระหมด ดังนี้
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอองค์ ใหญ่รัชกาลที่ ๑ กรมสมเด็จพระเทพสุดาวดี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอองค์น้อยรัชกาลที่ ๑ กรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์
สมเด็จพระพันปีหลวงรัชกาลที่ ๒ กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์
สมเด็จพระพันปีหลวงรัชกาลที่ ๓ กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย
สมเด็จพระพันปีหลวงรัชกาลที่ ๔ กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
สมเด็จพระพันปีหลวงรัชกาลที่ ๕ กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์
กรมพระสมัยรัชกาลที่ ๑ - ๓ มีฐานะสูงสุด เทียบได้กบั กรมสมเด็จพระในรัชกาลที่ ๔ - ๕ ในสองรัชกาลนี้
กรมพระมีฐานะต�่ำลง เป็นรองกรมสมเด็จพระ กรมพระของสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล วังหน้า
นัน้ ควรต้องถือเป็นกรมพระพิเศษ เพราะมีเกียรติยศและพระราชอ�ำนาจรองจากพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียว ถัดไปคือ
กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข วังหลัง ซึ่งมีแต่ในรัชกาลที่หนึ่ง ฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงจัดล�ำดับพระอิสริยยศเจ้านายไว้เป็น ๗ ชั้น ในหนังสือธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล วังหน้า
กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข วังหลัง
กรมสมเด็จพระ
กรมพระ
กรมหลวง
กรมขุน
กรมหมื่น

จะเห็นได้วา่ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัชกาลที่ ๑ - ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กรมพระสูงสุด เพราะเป็นกรม
ส�ำหรับสมเด็จพระพันปีหลวง สูงกว่าพระอัครมเหสีซึ่งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นกรมหลวง กรมพระจึงมีฐานะ
สูงสุดเสมอด้วยกรมพระราชวังบวรทั้งสองพระองค์ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพจึงทรงจัดรวมไว้ใน
อันดับเดียวกัน แต่ตอ่ มาสถานะของกรมพระลดต�่ำลงต�่ำกว่าวังหน้า วังหลัง และกรมสมเด็จพระ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงจัดล�ำดบั ใหม่ กรมพระในสองยุคนีจึ้ งมีอสิ ริยยศสูงต�่ำต่างกัน และกรมพระของ
สมเด็จพระพันปีหลวงเปลี่ยนเป็นกรมสมเด็จพระ
ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ ทรงยกเลิก “กรมสมเด็จ” เฉลิมพระนามสมเด็จพระพันปีหลวงที่เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
พระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระบรมราชินี ดังนี้
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กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ เป็น สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ เป็น สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ เป็น สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พระนามใหม่นี้ทำ�ให้คนรุ่นหลังส่วนมากเข้าใจว่าทั้งสามพระองค์ ได้รับสถาปนาเป็นพระบรมราชินี
มาแต่เดิม ความจริงแล้วเป็นพระนามที่ถวายภายหลัง คำ�ว่าราชินีเพิ่งใช้ครั้งแรกในรัชกาลที่ ๕ เมื่อคราว
สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระอัครราชเทวี เป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผู้สำ�เร็จราชการแทนพระองค์ พ.ศ. ๒๔๔๐ ถึงรัชกาลที่ ๖ จึงทรงกำ�หนดให้สมเด็จพระอัครมเหสีเป็น
สมเด็จพระบรมราชินี ถ้าได้สำ�เร็จราชการแทนพระองค์จึงเติมคำ�ว่า “นาถ” ลงข้างท้าย เป็นแบบแผนสืบมา
จนปัจจุบัน
กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๓ นั้นเป็นพระสนมเอกรัชกาลที่ ๒ จึงมิได้เฉลิม
พระนามเป็นสมเด็จพระ พระบรมราชินี แต่พระอิสริยยศกรมสมเด็จยกเลิกไปจึงตัดคำ�ว่า “กรม” ออกเป็น
“สมเด็จพระศรีสุลาลัย”
ส่วนกรมสมเด็จองค์อน่ื นัน้ ทรงเปลีย่ นเป็น “สมเด็จกรมพระยา” หรือ “สมเด็จกรมพระ” ตามบรรดาศักดิ์
ของเจ้ากรม ซึ่งไม่ถูกต้อง กลายเป็นพระอิสริยยศของเจ้านายขึ้นกับบรรดาศักดิ์ของเจ้ากรม ทั้งที่เดิมทรงเป็น
กรมสมเด็จพระเหมือนกัน บรรดาศักดิเ์ จ้ากรมเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ เฉพาะตัวเจ้ากรมคนนัน้ ไม่เกีย่ วกับเจ้านาย
การเปลีย่ นทีล่ กั ลัน่ นีท้ ำ�ให้พระเจ้าพีน่ างสองพระองค์ ในรัชกาลที่ ๑ ซึ่งเดิมทรงเป็นกรมพระเท่ากันมีอสิ ริยยศใหม่
ต่างกัน พระเจ้าพี่นางเธอองค์ ใหญ่เป็นสมเด็จกรมพระยาเทพสุดาวดี เพราะเจ้ากรมเป็นพระยา สมเด็จพระเจ้า
พีน่ างเธอองค์นอ้ ยเป็นสมเด็จกรมพระศรีสดุ ารักษ์ เพราะเจ้ากรมเป็นพระ ถ้าจะเอาบรรดาศักดิเ์ จ้ากรมเป็นเกณฑ์
กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ก็ควรจะเป็นกรมพระยาด้วย
เรื่องนี้สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพก็ทรงไม่เห็นด้วย ดังที่ทรงเขียนไว้ ในเรื่องวินิจฉัยพระยศ
เจ้านายที่เรียกว่า “กรมสมเด็จ” หรือ “สมเด็จกรม” ว่า
“เจ้านายพระองค์ใดที่ได้เป็นสมเด็จกรมพระยาตั้งแต่รัชกาลที่ ๖ มา จึงควรเรียกว่าสมเด็จกรมพระยา
ที่เรียกกรมพระยาเลยขึ้นไปถึงก่อนรัชกาลที่ ๖ ไม่มีมูล และท�ำให้เกิดยุ่งด้วย เพราะกลายเป็นสมเด็จพระพี่นาง
พระองค์นอ้ ยในรัชกาลที่ ๑ ดูเหมือนทรงพระยศต�่ำกว่าพระองค์ใหญ่ และท�ำให้ดเู หมือนกรมสมเด็จพระปรมานุชติ ฯ
ทรงพระยศต�่ำกว่ากรมสมเด็จพระเดชาดิศร”
ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งรัชกาลที่ ๖ พระอิสริยยศของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส จึงถูก
เปลี่ยนเป็น “สมเด็จกรมพระ” ซึ่งที่ถูกควรเป็น “สมเด็จกรมพระยา” ผู้รู้หลายท่านจึงยังคงเรียกพระองค์
ท่านตามเดิมว่า “กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” สอดคล้องตามพระมติวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรม
พระยาดำ�รงราชานุภาพ
อนึ่ง มีข้อสังเกตเรื่องการทรงกรมอีกบางประการ ดังนี้
๑.	ตามระเบียบที่ปรับปรุงในรัชกาลที่ ๖ เจ้านายที่ได้เป็นกรมพระยาจะมีสมเด็จนำ�หน้าอย่างเจ้าฟ้า เช่น
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ส่วนทีเ่ ป็นเจ้าฟ้ามาแต่เดิม เอาคำ� “สมเด็จ”
ไว้หน้าคำ� “เจ้าฟ้า” เช่น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
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๒.	ค�ำ “กรมพระยา” ปรากฏครัง้ แรกในเรือ่ งจดหมายความทรงจ�ำของกรมหลวงนรินทรเทวี ดังข้อความว่า
“ณ วันแรม ๑๒ ค�่ำ เดือน ๘ ลุศกั ราช ๑๑๖๑ ปีมแมเอกศก สมเด็จตรัสสาเจ้าฟ้ากรมพระศรีสดุ ารักษ์
เสด็จสู่สวรรคาไลย วันแรม ๑๑ ค�่ำ เดือน ๑๒ สมเด็จตรัสสาเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีเสด็จ
สู่สวรรคาไลย” จดหมายเหตุนี้เรียกพระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองพระองค์
ต่่างกััน คงเพราะเรีียกตามบรรดาศัักดิ์์�เจ้้ากรมให้้เข้้าใจง่่าย ถ้้าถืือตามพระมติิอธิิบายของสมเด็็จฯ
กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพและหลัักฐานต่่างๆ ที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ในรััชกาลที่่� ๑ ยัังไม่่มีีพระอิิสริิยยศ
“กรมพระยา” ถ้ามีก็น่าจะใช้สืบต่อกันมาในรัชกาลที่ ๒ - ๕ แต่ในรัชกาลที่ ๒ ยังสถาปนาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีเป็น “กรมพระ” ดังมีหลักฐานอยู่ในจดหมายเหตุการสถาปนาอย่างชัดเจน จึงพอ
สรุปได้ว่า “กรมพระยา” ในจดหมายความทรงจ�ำของกรมหลวงนรินทรเทวีเป็นค�ำเรียกขานทั่วไป
มิใช่อิสริยยศอย่างเป็นทางการ
๓.	อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชวิจารณ์ข้อความตอนนี้ว่า “ขอให้
สังเกต สมเด็จพระศรีสุดารักษ์เรียกเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ แต่สมเด็จพระเทพสุดาวดี เรียก
เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี ดูถกู ต้องดีหนักหนา เพราะเหตุทเี่ จ้ากรมสมเด็จเทพสุดาวดีเป็นพระยา
พานทอง เจ้ากรมสมเด็จพระศรีสดุ ารักษ์เป็นพระ” ทรงมีความเห็นแต่เพียงว่า ดูถกู ต้องดี สอดคล้อง
กับบรรดาศักดิ์เจ้ากรม แต่พระอิสริยยศนั้นทรงเรียกทั้งสองพระองค์เหมือนกันว่า “สมเด็จพระ”
ซึ่งย่อมาจาก “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมพระ” อีกทั้งเมื่อสถาปนาสมเด็จพระบรมราชชนนีและ
พระบรมวงศ์ชนั้ ผูใ้ หญ่ทท่ี รงเคารพก็ทรงสถาปนาเป็น “กรมสมเด็จพระ” ตามแบบแผนในรัชกาลที่ ๔
เพียงแต่ตั้งเจ้ากรมเป็นพระยาให้สอดคล้องกับชั้นกรมของเจ้านาย จึงกล่าวได้ว่าในยุครัชกาลที่ ๑
ยังไม่มีพระอิสริยยศ “กรมพระยา” อย่างเป็นทางการ
๔.	ในรัชกาลที่ ๖ นี้มีพระอิสริยยศ “สมเด็จพระอนุชาธิราช” เกิดขึ้น รับพระราชทานฉัตร ๕ ชั้นเป็น
เกียรติยศ องค์แรกคือสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ องค์ที่สองคือ
สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ซึ่งสถาปนาเมื่อทิวงคตแล้วทั้งสองพระองค์
๕.	ถงึ รัชกาลที่ ๗ มีพระอิสริยยศ “สมเด็จกรมพระ” คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวดั น
วิศิษฎ์ เป็นกรมพระพิเศษ รองจากสมเด็จกรมพระยา นอกจากนี้ยังได้เพิ่มพระยศและเลื่อนกรม
เจ้านายอีกหลายองค์
๖.	สมััยรััชกาลที่่� ๘ โปรดเกล้้าฯ ให้้เลื่่�อนกรม สมเด็็จฯ เจ้้าฟ้้ากรมพระนริิศรานุุวััดติิวงศ์์ เป็็น สมเด็็จฯ
เจ้้าฟ้้ากรมพระยานริิศรานุุวััดติิวงศ์์ ถึึงรััชกาลที่่� ๙ จึึงได้้เลื่่�อนกรมขุุนชััยนาทนเรนทร เป็็น “สมเด็็จ
กรมพระยา” และสถาปนาเจ้้านายทรงกรมอีีก ๕ องค์์ องค์์สุุดท้้ายคืือ สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ เมื่่�อวัันที่่� ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
๗. การสถาปนาเจ้านายทรงกรมครั้งล่าสุดคือ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
๘.	สิทธิประโยชน์และอ�ำนาจของเจ้านายทรงกรมนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพประทาน
คำำ�อธิิบายไว้้ดีีมาก ดัังนี้้� “ตั้้�งแต่่โบราณมา เจ้้านายย่่อมมีีข้้าคนเป็็นบริิวารทุุกพระองค์์ บริิวารเจ้้านาย
ที่่�ยังั ไม่่ได้้รับั กรมมีีจางวางเป็็นหััวหน้้าควบคุุม ขึ้้�นอยู่่�ในกรมสนมพลเรืือน เมื่่�อเจ้้านายพระองค์์ ใดรัับ
กรมก็็แยกข้้าคนของพระองค์์นั้้�นออกไปตั้้�งเป็็นกรมหนึ่่�งต่่างหาก มีีเจ้้ากรม ปลััดกรม และสมุุหบััญชีี
ควบคุุม ลดศัักดิ์์�จางวางมาควบคุุมหมวดในกรมนั้้�น ในรััชกาลที่่� ๕ เมื่่�อตั้้�งพระราชบััญญััติิลัักษณะ
เกณฑ์์ทหาร ปล่่อยพลเมืืองจากสัังกััดกรมต่่างๆ ไปอยู่่�ในปกครองของเทศาภิิบาลตามท้้องที่่� และ
ให้้บรรดาชายฉกรรจ์์ต้อ้ งรัับราชการทหารชั่่ว� คราวเสมอหน้้ากัันทุุกคน แทนการขึ้้�นทะเบีียนเป็็น ‘เลก’
สัังกััดอยู่่�ในกรมต่่างๆ อย่่างแต่่ก่่อน ตามพระราชบััญญััติินี้้�เลิิกกรมเจ้้านายหมด ตั้้�งแต่่นั้้�นมา คำำ�
‘กรม’ ก็็เป็็นอยู่่�แต่่ติิดกัับพระนามเจ้้านาย ไม่่มีีตััวตน เจ้้ากรม ปลััดกรม สมุุหบััญชีีก็็กลายเป็็น
คนรับใช้อย่างฐานานุกรมของพระราชาคณะ จึงนับว่าเลิก ‘กรม’ เจ้านายมาแต่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓”
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พระนามกรม
การทรงกรมของเจ้านายตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นต้นมาเป็นเพียงเกียรติยศอย่างหนึ่ง มิได้มีอ�ำนาจ
มีไพร่พลในสังกัดอย่างกรมเจ้านายในยุคเก่า
พระนามกรมของเจ้้านายนั้้�นเป็็นชื่่�อที่่�มีีความหมายดีีงาม แสดงพระเกีียรติิคุุณ หน้้าที่่�การงาน หรืืออื่่�นๆ
ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
สมัยอยุธยา : กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ กรมขุนเสนาพิทักษ์ กรมขุนอนุรักษ์มนตรี กรมหมื่นเทพพิพิธ
กรมหมื่นสุนทรเทพ
รัชกาลที่ ๑ - ๒ กรมหลวงเทพยวดี กรมหลวงอิศรสุนทร กรมหลวงเทพหริรักษ์ กรมหลวงพิทักษ์มนตรี
กรมหมื่นนราเทเวศร์ กรมหมื่นนเรศร์โยธี กรมหมื่นเสนีบริรักษ์ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
รัชกาลที่ ๓ กรมขุนกัลยาสุนทร กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ องค์แรกเป็นพระเจ้าน้องนางเธอที่ไว้วาง
พระราชหฤทัยมาก พระนามเดิมพระองค์เจ้าล�ำภู แต่รับกรมขุนเสมอด้วยเจ้าฟ้า ว่าราชการฝ่ายในหลายอย่าง
และทรงรักษากุญแจพระราชฐานชั้นใน องค์หลังเป็นพระเจ้าลูกเธอที่โปรดปรานที่สุด ถึงกับทรงยกย่องว่าเป็น
นางแก้วประจ�ำรัชกาล พระสิริโฉมงดงามมาก จึงได้รับพระราชทานนามว่าพระองค์เจ้าวิลาส ทรงกรมเป็น
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระนามกรมนี้เป็นที่มาของพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัชกาลที่ ๖ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา (พระองค์เจ้ากัลยาณประวัติ) กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้า
รัชนีแจ่มจรัส) สององค์นี้เป็นพระราชโอรสของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ วังหน้า รัชกาลที่ ๕ องค์แรก
แตกฉานกวีนิพนธ์มาก ช�ำระวรรณคดีไว้ถึงห้าร้อยกว่าเรื่อง และสนองงานรัชกาลที่ ๖ ด้านร้อยกรองอยู่มาก
จึงได้ทรงกรมเป็นกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา เล่ากันมาว่าพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสน้อยพระทัย ที่มิได้ทรงกรมนี้
แต่ทรงพระกรุณาให้เป็นกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ในวันเดียวกัน และพระนามกรมคล้องจองกัน
ถึงรัชกาลที่ ๕ ทรงแยกพระนามกรมเจ้านายเป็นชุดใหญ่ ๒ ชุด พระราชโอรสธิดารัชกาลที่ ๔ พระนาม
กรมเป็นแบบเก่า เช่น ด�ำรงราชานุภาพ นริศรานุวัดติวงศ์ พระราชโอรสธิดาของพระองค์เองใช้ชื่อเมืองเป็น
ส่วนหนึ่งของพระนามกรม เช่น สงขลานครินทร์ ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สุพรรณภาควดี ส่วนพระอนุชาร่วม
พระราชชนนีของพระองค์แยกออกมาอีกชุดหนึ่ง แต่มีเพียง ๒ องค์คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรม
พระจักรพรรดิพงษ์ และสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช (เลื่อนเป็นสมเด็จ
กรมพระยาในรัชกาลที่ ๖)
การตั้งพระนามกรมเป็นศิลปะทางภาษาอย่างหนึ่ง พระนามกรมพระราชโอรสพระราชธิดารัชกาลที่ ๔
ได้ทรงกรมมาแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถ ๒ องค์ ต่อมาในรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงกรม ๒๔ องค์ มีพระนาม
กรมคล้องจองกันตามล�ำดับพี่น้องทั้ง ๒๖ องค์ ดังนี้ (เอาแต่พระนามกรม ไม่บอกชั้นกรม)
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มเหศวรศิววิลาส
วิษณุนาถนิภาธร
สมรรัตนศิริเชษฐ
นเรศรวรฤทธิ์
พิชิตปรีชากร
อดิศรอุดมเดช
ภูธเรศรธ�ำรงศักดิ์	ประจักษ์ศิลปาคม
พรหมวรานุรักษ์
ราชศักดิ์สโมสร
ทิวากรวงศ์ประวัติ	ศิริธัชสังกาศ
สรรพสาตรศุภกิจ	
สรรพสิทธิประสงค์
เทวะวงศ์วโรปการ
วชิรญาณวโรรส
สมมตอมรพันธุ์
วิวิธวรรณปรีชา
พงศาดิศรมหิป	
นราธิปประพันธ์พงศ์
ด�ำรงราชานุภาพ
พิทยลาภพฤฒิธาดา
นริศรานุวัดติวงศ์
มรุพงศ์ศิริพัฒน์
สวัสดิวัดนวิศิษฎ์
มหิศรราชหฤทัย
บุคคลส�ำคญ
ั ทีช่ ว่ ยคิดพระนามกรมในรัชกาลที่ ๕ คือพระยาศรีสนุ ทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เจ้ากรม
อาลักษณ์ ท่านมีความเชี่ยวชาญทางอักษรศาสตร์มาก เมื่อคราวคิดพระนาม “ด�ำรงราชานุภาพ” ถวายรัชกาล
ที่ ๕ ทรงเห็นว่าลงท้ายด้วยค�ำตาย จะหาค�ำรับสัมผัสยาก เมื่อจะพระราชทานกรมแก่พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์
ท่านคิดพระนามกรมถวายว่า “กวีกาพย์ศุภการ” ก็พอพระราชหฤทัย แต่พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์สิ้นพระชนม์
เสียก่อน พระนามกรมนีจึ้ งไม่ได้ใช้ ต่อมาเมือ่ พระราชทานกรมแก่พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต ซึ่งมีพระชนม์ถดั ลงไป
ท่านก็คิดพระนามกรมรับสัมผัสจาก “ด�ำรงราชานุภาพ” ว่า “พิทยลาภพฤฒิธาดา” ได้อย่างไพเราะเหมาะสม
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) เชี่ยวชาญภาษาไทยอย่างเอกอุ จนได้รับยกย่องว่าเป็น “ศาลฎีกาภาษาไทย”
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ส่วนพระนามกรมตามชื่อเมืองก็มีความไพเราะแยบยล แสดงถึงสถานะ ความส�ำคัญของ
ผู้รับกรม เจ้าฟ้าทรงกรมเมืองใหญ่ พระองค์เจ้าเมืองเล็ก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๑. กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ ในพระนางเจ้าสุขุมาล
มารศรี เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชั้นเอกองค์ใหญ่ มีพระสิริโฉมและพระจริยาวัตรงดงามยิ่ง เป็นที่
โปรดปรานของพระบรมชนกนาถ (รัชกาลที่ ๕) ยิ่งนัก จึงพระราชทานกรมชั้นกรมหลวงอันเป็นกรมชั้นสูงสุด
ที่พระเจ้าลูกเธอจะพึงได้ พระนามกรมไพเราะมากกว่า ศรีรัตนโกสินทร์ ซึ่งมาจากชื่อกรุงรัตนโกสินทร์
เมืองหลวงของประเทศ
๒. กรมขุนเทพทวาราวดี พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ ๖) ในพระนางเจ้า
เสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี (ภายหลังเลื่อนเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระอัครราชเทวี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ) เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอองค์รองจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
จึงพระราชทานชื่อเมืองหลวงเก่าเป็นพระนามกรม เทพทวาราวดี ในที่นี้มาจากค�ำกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา
พระนามกรมนี้เป็นที่มาของนามปากกา ศรีอยุธยา ของรัชกาลที่ ๖
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศนั้นรับรัชทายาทเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เป็นพระอิสริยยศที่สูงกว่าทรงกรม
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๓. กรมขุนสุพรรณภาควดี พระราชทานแก่พระองค์เจ้าศรีวิลัยลักษณ์ พระราชธิดาองค์ใหญ่ในเจ้าจอม
มารดาแพ พระสนมเอก ปกติพระองค์เจ้าต้องรับกรมหมื่นก่อนแล้วจึงเลื่อนเป็นกรมขุน แต่ทรงพระเมตตา
พระเจ้าลูกเธอองค์นี้มาก จึงพระราชทานกรมขุน และทรงกรมเมืองใหญ่ เสมอด้วยเจ้าฟ้า
๔. กรมขุนลพบุรีราเมศวร์ พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร ในพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้า
สายสวลีภิรมย์ สมเด็จเจ้าฟ้าองค์นี้เมื่อประสูติ (พ.ศ. ๒๔๒๕) เป็นพระองค์เจ้า พ.ศ. ๒๔๓๑ เฉลิมพระยศ
เป็นเจ้าฟ้า พ.ศ. ๒๔๓๔ เพิ่มพระเกียรติยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหมื่นลพบุราดิศร เนื่องจาก
สกุลยศเดิมเป็นพระองค์เจ้าจึงรับพระราชทานกรมหมื่นก่อน แล้วจึงเลื่อนเป็นกรมขุนลพบุรีราเมศวร์ เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๔๙ แม้จะเป็นเมืองเดิมแต่พระนามกรมเปลี่ยนไป แสดงพระเกียรติยศสูงขึ้น ลพบุราดิศร มาจาก
ค�ำ ลพบุรี + อดิศร หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในเมืองลพบุรี ลพบุรีราเมศวร์ มาจากค�ำ ลพบุรี + ราเมศวร ราเมศวร
เป็นต�ำแหน่งรัชทายาทของราชวงศ์อู่ทองจะได้ครองเมืองลพบุรี ดังเช่นพระเจ้าอู่ทองให้ราชโอรสองค์โต
ซึ่งเป็นรัชทายาทเป็นพระราเมศวรครองเมืองลพบุรี พระนามกรมนี้มีนัยความหมายทางประวัติศาสตร์แฝงอยู่
อย่างแยบยล

สมเด็็จพระเจ้้าลููกยาเธอ เจ้้าฟ้้าประชาธิิปกศัักดิิเดชน์์
กรมขุุนสุุโขไทยธรรมราชา ฉลองพระองค์์อย่่างขััตติิยราช
กุุมารในพระราชพิิธีีโสกัันต์์ พุุทธศัักราช ๒๔๔๘

๕. กรมขุุนสุุโขทััยธรรมราชา พระราชทานแก่่สมเด็็จเจ้้าฟ้้าประชาธิิปกศัักดิิเดชน์์ สุุโขทััยเป็็นเมืืองหลวง
ของราชวงศ์์พระร่่วง กษััตริิย์์ตั้้�งแต่่พญาลิิไทเป็็นต้้นมาเฉลิิมพระนามเป็็นพระมหาธรรมราชาทุุกพระองค์์
จึึงพระราชทานพระนามกรมว่่าสุุโขทััยธรรมราชา
พระราชโอรสราชธิิดาที่่�ร่่วมพระชนนีีกัันหรืือพระชนนีีเป็็นพี่่�น้้องกััน มัักจะพระราชทานพระนามตััวและ
พระนามกรมคล้้องจองกััน และ/หรืือเป็็นเมืืองในกลุ่่�มเดีียวกััน เช่่น
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พระอััครชายาเธอทั้้�งสามพระองค์์นั้้�นทรงเป็็นพี่่�น้้องกััน พระราชโอรสราชธิิดาของมเหสีี ๓ องค์์นี้้�ได้้รัับ
พระราชทานพระนามตััวและพระนามกรมคล้้องจองกััน ดัังนี้้�
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

สมเด็็จเจ้้าฟ้้าจัันทราสรััทวาร กรมขุุนพิิจิิตรเจษฎ์์จัันทร์์
สมเด็็จเจ้้าฟ้้าเยาวมาลย์์นฤมล กรมขุุนสวรรคโลกลัักษณวดีี
สมเด็็จเจ้้าฟ้้ายุุคลทิิฆััมพร กรมขุุนลพบุุรีีราเมศวร์์
สมเด็็จเจ้้าฟ้้านภาจรจำำ�รััสศรีี (สิ้้�นพระชนม์์แต่่ทรงพระเยาว์์)
สมเด็็จเจ้้าฟ้้ามาลิินีีนภดารา กรมขุุนศรีีสััชนาลััยสุุรกััญญา
สมเด็็จเจ้้าฟ้้านิิภานภดล กรมขุุนอู่่�ทองเขตขััตติิยนารีี

เจ้้าฟ้้า ๖ องค์์นี้้�พระนามตััวคล้้องจองกััน สามองค์์แรกทรงกรมในรััชกาลที่่� ๕ พระนามกรมคล้้องจอง
กััน องค์์ที่่� ๕ ทรงกรมในรััชกาลที่่� ๖ พระนามกรมจึึงไม่่คล้้องจอง แต่่ยัังเป็็นเมืืองกลุ่่�มเดีียวกัันคืือ พิิจิิตร
สวรรคโลก ศรีีสััชนาลััย ส่่วนสุุดท้้ายทรงกรมในรััชกาลที่่� ๗ ชื่่�อเมืืองจึึงแยกกลุ่่�มออกไป แต่่เมื่่�อเรีียงสลัับกัับ
องค์์ที่่� ๖ แล้้วก็็คล้้องจองกัันคืือ พิิจิิตรเจษฎ์์จัันทร์์ สวรรคโลกลัักษณวดีี ลพบุุรีีราเมศวร์์ อู่่�ทองเขตขััตติิยนารีี
ศรีีสััชนาลััยสุุรกััญญา
พระราชโอรสในเจ้้าจอมมารดาโหมด ๒ องค์์ มีีพระนามคล้้องจองกััน ทรงกรมเมืืองเล็็กทางภาคใต้้ ดัังนี้้�
๑. พระองค์์เจ้้าอาภากรเกีียรติิวงศ์์ กรมหมื่่�นชุุมพรเขตรอุุดมศัักดิ์์� (เลื่่�อนเป็็นกรมหลวงรััชกาลที่่� ๖)
๒. พระองค์์เจ้้าสุุริิยงประยุุรพัันธุ์์� กรมหมื่่�นไชยาศรีีสุุริิโยภาส
พระราชโอรสในสมเด็็จพระนางเจ้้าสว่่างวััฒนา พระอััครมเหสีี นอกจากสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหาวชิิรุุณหิิศ
สยามมกุุฎราชกุุมารแล้้ว ที่่�เจริิญพระชนม์์มาจนได้้ทรงกรมมีี ๒ องค์์ คืือ
๑. สมเด็็จเจ้้าฟ้้าสมมติิวงศ์์วโรทััย กรมขุุนศรีีธรรมราชธำำ�รงฤทธิ์์�
๒.	สมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดลอดุุลเดช กรมขุุนสงขลานคริินทร์์
(รััชกาลที่่� ๗ เป็็นกรมหลวง)
นครศรีีธรรมราชและสงขลาเป็็นเมืืองเอกกำำ�กัับดููแลหััวเมืือง
ปัักษ์์ ใต้้ทั้้�งหมด จึึงเป็็นเมืืองกรมในพระราชโอรสพระอััครมเหสีี
เนื่่�องจากพระราชโอรส รััชกาลที่่� ๕ สายนี้้� ทรงกรมเมืือง
ทางปัั ก ษ์์ ใ ต้้ ดัั ง นั้้�นพระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว รัั ช กาลที่่� ๙
จึึงทรงสถาปนาสมเด็็ จ พระเจ้้ า พี่่� น างเธอ เจ้้ า ฟ้้ า กัั ล ยาณิิ วัั ฒ นา
เป็็นกรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ ฉลองพระองค์
อย่างขัตติยราชกุมารในพระราชพิธีโสกันต์ พุทธศักราช ๒๔๔๖
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พระอิสริยยศ “สมเด็จพระ”
สมเด็จพระมีทมี่ าเกีย่ วข้องกับค�ำว่า “สมเด็จ” ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพประทานอธิบายไว้ดงั นี้
“ค�ำว่า ‘สมเด็จ’ ที่ใช้ในนามเจ้านายแต่เดิมมาหมายความอย่างเดียวว่าเป็นเจ้าฟ้า เช่น สมเด็จพระเจ้า
เช่น สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี หรือเรียกโดยย่อว่า ‘สมเด็จกรมพระเทพสุดาวดี’ ตัง้ แต่
รัชกาลที่ ๔ มา ค�ำ ‘สมเด็จ’ ในพระนามเจ้านายมีความหมายต่างกันได้ ๓ อย่าง หมายว่าเป็นเจ้าฟ้าอย่างหนึ่ง
หมายว่าเป็นกรมพระชั้นพิเศษซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเจ้าฟ้าอย่างหนึ่ง และหมายเป็นยศพระญาติวงศ์ชั้นสูง ไม่
จ�ำเป็นต้องเป็นเจ้าฟ้าอย่างหนึ่ง เขียนต่างกันเช่นว่า สมเด็จกรมพระเทพสุดาวดี กรมสมเด็จพระเดชาดิศร และ
สมเด็จพระรูปศริ โิ สภาค ดังนี้ แต่คำ� เรียกด้วยวาจาคนหมายจะแต่จะสะดวกปาก จึงเรียกสมเด็จเป็นอย่างเดียวกัน
ว่า สมเด็จพระเทพสุดาวดี สมเด็จพระเดชาดิศร สมเด็จพระรูปฯ ดังนี้”
ตามนัยแห่งพระอธิบายนี้ “สมเด็จพระ” ที่ใช้น�ำหน้าเรียกเจ้านายเป็นค�ำตัดย่อ มีที่มา ๓ ทาง
๑.	มาจากสมเด็จเจ้าฟ้า ซึ่งด�ำรงพระอิสริยยศชั้นใดชั้นหนึ่ง เช่น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี แล้ว
เรียกย่อว่า สมเด็จกรมพระเทพสุดาวดี แล้วย่อลงไปอีก เอาค�ำว่า กรม ออก เป็นสมเด็จพระเทพสุดาวดี
สมเด็จในที่นี้มาจากสมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งเป็นสกุลยศ
๒.	มาจากกรมสมเด็จพระ ซึ่งเป็นพระอิสริยยศชั้นสูงของพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ เมื่อตัดค�ำ กรม ออก
เหลือแค่สมเด็จพระ เช่น กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย เหลือสมเด็จพระศรีสุลาลัย
๓.	มาจากอิสริยยศ “สมเด็จพระ” ของพระญาติวงศ์ชั้นสูง สมัยรัชกาลที่ ๔ ได้ถวายพระนามพระอัฐิ
พระราชชนนีของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์วา่ สมเด็จพระรูปศริ โิ สภาคย์มหานาคนารี ถงึ สมัยรัชกาลที่ ๖
ถวายพระนามพระอัฐเิ จ้าคุณจอมมารดาเปีย่ มในรัชกาลที่ ๖ พระราชชนนีของสมเด็จพระศรีพชั รินทรา
บรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงว่า สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา การสถาปนาพระอัฐเป็น
“สมเด็จพระ” เป็นการเทิดพระเกียรติยกสถานะขึ้นเป็นเจ้า
ในสมัยรัชกาลที่ ๙ มีผคู้ าดการณ์วา่ เมือ่ ถงึ รัชกาลที่ ๑๐ ก็คงจะโปรดฯ ให้สถาปนาอัฐขิ องหม่อมหลวงบัว
กิติยากร พระราชชนนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นสมเด็จพระ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์
ปราโมช ได้คัดพระนามถวายไว้ล่วงหน้าว่า สมเด็จพระปทุมาวดี ศรีสิริกิติ์ราชมาตา แต่ในงานบรมราชาภิเษก
ครั้งนี้ยังมิได้สถาปนา อาจจะทรงสถาปนาในโอกาสต่อไปก็ได้
สมเด็จพระ ทั้งสามประเภทนี้ ประเภทแรกเป็นสมเด็จพระตามสกุลยศ สมเด็จพระประเภทที่สามเป็น
พระญาติผู้ใหญ่ที่ได้รับสถาปนาเป็นเจ้า ไม่จัดเป็นอิสริยยศชั้นสูง มีแต่ประเภทที่สองซึ่งย่อหรือปรับปรุงมาจาก
พระยศ กรมสมเด็จ พระเท่านั้นที่เป็นพระอิสริยยศชั้นสูง
เดิมที กรมพระ เป็นอิสริยยศชั้นสูงสุดเฉพาะพระพันปีหลวงเพียงองค์เดียว ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ และ ๕
สถาปนาสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวงซึ่งเสด็จทิวงคตแล้วเป็นกรมสมเด็จพระ และสถาปนาพระญาติผใู้ หญ่
ซึ่งทรงเคารพมากเป็นกรมสมเด็จพระ เสมอด้วยสมเด็จพระพันปีหลวง
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ถึึงรััชกาลที่่� ๖ เปลี่่�ยนพระยศของพระพัันปีีหลวงในรััชกาลที่่� ๒ - ๕ เป็็นสมเด็็จพระทั้้�งหมดคืือ
สมเด็็จพระอมริินทรา บรมราชิินีี พระพัันปีีหลวงรััชกาลที่่� ๒
สมเด็็จพระศรีีสุุลาลััย พระพัันปีีหลวงรััชกาลที่่� ๓
สมเด็็จพระศรีีสุุริิเยนทรา บรมราชิินีี พระพัันปีีหลวงรััชกาลที่่� ๔
สมเด็็จพระเทพศิิริินทรา บรมราชิินีี พระพัันปีีหลวงรััชกาลที่่� ๖
สมเด็็จพระพัันปีีหลวงทั้้�ง ๔ องค์์นี้้� ดำำ�รงพระยศ “สมเด็็จพระ” เท่่ากััน คำำ� “บรมราชิินีี” ข้้างท้้ายแสดง
พระเกีียรติิว่่าทรงเป็็นพระอััครมเหสีีมาก่่อน
ในรััชกาลที่่� ๖ นี้้�ได้้สถาปนาสมเด็็จพระนางเจ้้าเสาวภาผ่่องศรีี พระบรมราชิินีนี าถ บรมราชชนนีี เป็็นสมเด็็จ
พระศรีีพััชริินทรา บรมราชิินีีนาถ พระพัันปีีหลวง
สมััยรััชกาลที่่� ๗ ทรงสถาปนาเจ้้านายให้้ดำำ�รงพระอิิสริิยยศชั้้�นสมเด็็จพระ ๓ องค์์ ดัังนี้้�
สถาปนาสมเด็็จพระราชปิิตุุลา เจ้้าฟ้้าภาณุุรัังษีีสว่่างวงศ์์ กรมพระยาภาณุุพัันธุุวงศ์์วรเดช เป็็นสมเด็็จ
พระราชปิิตุุลาบรมพงศาภิิมุุข เจ้้าฟ้้าฯ กรมพระยาภาณุุพัันธุุวงศ์์วรเดช ทรงศัักดิินา ๑๐๐๐๐๐ เสมอด้้วยกรม
พระราชวัังบวรสถานมงคล
สถาปนาสมเด็็จพระนางเจ้้าสว่่างวััฒนา บรมราชเทวีี พระมาตุุจฉา เป็็นสมเด็็จพระศรีีสวริินทิิราบรมราชเทวีี
พระพัันวััสสามาตุุจฉาเจ้้า สมเด็็จพระนางเจ้้าสว่่างวััฒนาทรงเป็็นพระบรมราชเทวีี พระอััครมเหสีี ทรงศัักดิินา
๑๐๐๐๐๐ มาแต่่รััชกาลที่่� ๕ จึึงทรงถวายพระนามเฉลิิมพระเกีียรติิว่่า สมเด็็จพระศรีีสวริินทิิรา บรมราชเทวีี
พระนามนี้้� อาจารย์์กรุุณา กุุศลาสััย ผู้้�เชี่่ย� วชาญภาษาสัันสกฤตอธิิบายว่่ามาจาก คำำ� ศรีี + สวร + อิินทิิรา หมายถึึง
พระอิินทิิรา (พระลัักษมีีมเหสีีพระนารายณ์์) ผู้้�เป็็นศรีีแห่่งสรวงสวรรค์์ และมีีคำำ�ว่า่ “พระพัันวััสสา” อยู่่�ในพระนาม
เพื่่�อย้ำำ��ว่่าทรงเป็็นพระอััครมเหสีีในพระพุุทธเจ้้าหลวง ร. ๕ และเป็็นพระมาตุุจฉา (ป้้า) ของรััชกาลที่่� ๗
สถาปนาพระนางเจ้้าสุุขุุมาลมารศรีี พระราชเทวีีในรััชกาลที่่� ๕ เป็็นสมเด็็จพระปิิตุุจฉาเจ้้า สุุขุุมาลมารศรีี
พระอััครราชเทวีี เทีียบเท่่าพระอััครมเหสีี และเมื่่�อสิ้้�นพระชนม์์ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ตั้้�งพระศพที่่�พระที่่�นั่่ง�
ดุุสิิตมหาปราสาทเสมอด้้วยสมเด็็จพระพัันปีีหลวง
ในรััชกาลที่่� ๙ ทรงสถาปนาสมเด็็จพระ ๓ องค์์
๑.	สมเด็็จพระราชบิิดา เจ้้าฟ้้ามหิิดลอดุุลเดช กรมหลวงสงขลานคริินทร์์ เป็็นสมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร
อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก ทรงพระราชฐานัันดรศัักดิ์์�เสมอด้้วยสมเด็็จพระบวรราชเจ้้า
ในพระบรมราชวงศ์์แห่่งกรุุงรััตนโกสิินทร์์
๒.	สมเด็็จพระราชชนนีีศรีีสัังวาล เป็็นสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี
๓.	สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริินธรเทพรััตนสุุดา กิิติิวััฒนาดุุลโสภาคย์์ เป็็นสมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุุดา เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิิริินธร รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ สยามบรมราชกุุมารีี รัับสััปตปฎลเศวตฉััตร
๗ ชั้้�นเสมอด้้วยสมเด็็จพระบรมโอรสาธิิราชฯ สยามมกุุฎราชกุุมาร และสมเด็็จพระบรมราชชนนีี และ
รัับพระราชบััญชาเสมอกรมพระราชวัังบวรสถานพิิมุขุ (วัังหลััง) เป็็นพระอิิสริิยยศชั้้�นสููงสุุด
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ถึึงรััชกาลที่่� ๑๐ สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ ทรงสััปตปฎล
เศวตฉััตรและรัับพระราชบััญชาอยู่่�ดัังเดิิม เพราะเป็็นพระอิิสริิยยศ
สูู ง สุุ ด ยากที่่� จ ะสูู ง กว่่ า นี้้�อีี ก ได้้ พระยศกรมสมเด็็ จ พระ
ก็็คืือ สมเด็็จพระที่่�เติิมคำำ�ว่่า “กรม” ข้้างหน้้ากลัับไปดัังเดิิม
คำำ�แสดงพระอิิ ส ริิ ย ยศและพระสถานะที่่� สำำ�คัั ญ คืื อ “สมเด็็ จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า” ซึ่่�งเทีียบได้้กัับ “สมเด็็จพระอนุุชาธิิราช”
สมััยรััชกาลที่่� ๖ แต่่มีเี กีียรติิยศสููงกว่่า เพราะสมเด็็จพระอนุุชาธิิราช
ทรงเบญจปฎลเศวตฉััตร ๕ ชั้้�น แต่่สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
ทรงสััปตปฎลเศวตฉััตร ๗ ชั้้�น คงจะเพราะเหตุุนี้้�จึึงมีีคำำ�ว่า่ “เจ้้า”
ต่่อท้้าย ให้้ต่่างจากสมเด็็จพระอนุุชาธิิราช
สิ่่� ง ที่่� แ สดงถึึงพระเกีี ย รติิ ย ศที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้�นอย่่ า งชัั ด เจนคืื อ
เติิมสร้้อยพระนามแสดงพระกิิตติิคุุณเข้้าไปอีีกสองวรรค เป็็น
“สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา
เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิริิ นิ ธร มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี สิิริกิิ จิ การิิณีี
พีีรยพััฒน รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ สยามบรมราชกุุมารีี”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการสถาปนาและเฉลิมพระนาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

ที่่�ผ่่านมาในรััชกาลก่่อน ๆ พระเจ้้าน้้องนางเธอจะทรงกรมสููงสุุดชั้้�นกรมหลวง เช่่น เจ้้าฟ้้าจัันทรมณฑล
กรมหลวงวิิสุทุ ธิิกระษััตริิย์์ ในรััชกาลที่่� ๕ เจ้้าฟ้้าวไลยอลงกรณ์์ กรมหลวงเพ็็ชรบุุรีรี าชสิิรินิ ธร ในรััชกาลที่่� ๖ แต่่สมเด็็จ
เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี ได้้ทรงกรมพระ ที่่�สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์
อััครราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี นัับได้้ว่่าเป็็นพระมหากรุุณาธิิคุุณพิิเศษ ส่่วนพระนาม
กรมของพระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าโสมสวลีี กรมหมื่่�นสุุทธนารีีนาถ นั้้�นน่่าจะได้้เค้้ามาจากพระนามกรมของ
พระองค์์เจ้้าสายสวลีีภิิรมย์์ กรมขุุนสุุทธาสิินีีนาฏ พระอััครชายาเธอในพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
รััชกาลที่่� ๕
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ถึึงวัันเฉลิิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว วัันที่่� ๒๘ กรกฎาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๒ ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ สถาปนาสมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติยิ าภา นเรนทิิราเทพยวดีี ขึ้้�นเป็็นเจ้้าฟ้้าต่่างกรมฝ่่ายในมีีพระนาม
ตามที่่�จารึึกในพระสุุพรรณบััฏว่่า สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริพัิ ัชร
มหาวััชรราชธิิดา ซึ่่ง� เป็็นพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ พิิเศษ สมััยรััตนโกสิินทร์์มีเี ฉพาะรััชกาลที่่� ๕ เพีียงรััชกาลเดีียวที่่�ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี เป็นกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
การทรงกรมเป็นราชประเพณีที่สืบเนื่องมายาวนานตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งกรุงศรีอยุธยา
มาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
พัชรมันตา บรมราชาภิเษก
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บทส่งท้าย
หนังสือพัชรมันตา บรมราชาภิเษก ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (ส�ำนักงาน กกพ.)
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เขียนโดยผู้รู้แต่ละแขนงที่ได้ศึกษา
ค้นคว้าและกลั่นกรองข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้ว
คำำ�ว่่าพััชรมัันตาเป็็นคำำ�ผููกใหม่่เพื่่�อสรุุปความทั้้�งหมด โดยนััย พััชระ ก็็คืือวััชระ หรืือวชิิระอัันเกี่่�ยวข้้อง
พระนามของพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ส่่วน
มัันตา ก็็คือื ความรู้้�หรืือปััญญา หนัังสืือพััชรมัันตา บรมราชาภิิเษก จึึงหมายถึึงการประมวลเนื้้�อความรู้้�อันั เกี่่ย� วกัับ
พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกในรััชกาลปััจจุุบัันไว้้ทั้้�งหมด
พระราชพิธี เป็นของสูง เป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติ
การที่สังคมใดจะมีพิธี หรือพระราชพิธีอันสง่างาม ซับซ้อน และยิ่งใหญ่ได้ สังคมนั้นต้องสั่งสมองค์ความรู้แขนง
ต่างๆ มาเป็นระยะเวลานานมาก
พลตรีี หม่่อมทวีีวงศ์์ถวััลยศัักดิ์์� เคยบรรยายที่่�กระทรวงการต่่างประเทศ เมื่่�อวัันที่่� ๒๕ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
แยกแยะคำำ�ว่่า พิิธีี กัับพระราชพิิธีว่ี ่า พิิธีี หมายถึึง แบบอย่่างธรรมเนีียม ที่่�จััดขึ้้�นตามลััทธิิประเพณีีเพื่่�อความขลััง
ส่่วน “พระราชพิิธี”ี มีีความหมายเฉพาะลงไปอีีก ว่่าหมายถึึงงานที่่�พระมหากษััตริิย์ท์ รงพระกรุุณาให้้จัดทำำ�
ั
ขึ้้�นตามลััทธิิประเพณีีเพื่่�อความเป็็นสิิริิมงคลของประเทศและประชาชนแก่่สิิริิราชสมบััติิ พระบรมมหาราชวััง
และองค์์พระมหากษััตริิย์์เอง หรืือเพื่่�อน้้อมนำำ�ให้้รำำ�ลึึกถึึงความสำำ�คััญในทางพระศาสนา ในสมััยโบราณถืือว่่า
ถ้้าได้้มีีการพระราชพิิธีีเดืือนละครั้้�งก็็จะบัังเกิิดความเป็็นสิิริิมงคลแก่่บ้้านเมืือง จึึงได้้เกิิดพระราชพิิธีีต่่างๆ ขึ้้�น
หลายอย่่าง (ดููหนัังสืือประเพณีีในพระราชสำำ�นัักบางเรื่่�อง)
รายละเอียดของพระราชพิธีเหล่านั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรง
พระราชนิพนธ์ไว้ในเรือ่ งพระราชพิธสี บิ สองเดือนลงในวชิรญาณวิเศษตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๔๓๒ อย่างยืดยาว
ข้้ อ เขีี ย นที่่� น่่ า สนใจที่่� อ่่ า นเข้้ า ใจง่่ า ยและน่่ า จะเป็็ น หลัั ก หนึ่่� ง ในการทำำ�ความเข้้ า ใจเรื่่� อ งพระราชพิิ ธีี
บรมราชาภิเษก ได้แก่ขอ้ เขียนเรือ่ ง “พระราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ กรุงรัตนโกสินทร์” ของหม่อมราชวงศ์แสงสูรย์
ลดาวัลย์ ซึ่งกล่าวตั้งแต่ประโยคแรกว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีความส�ำคัญ เพราะเป็นเครื่องเชิดชู
เฉลิมพระเกียรติยศขององค์พระประมุขว่าได้ทรงเป็นพระราชาธิบดีของประเทศนั้นโดยสมบูรณ์แล้ว
เมื่่�อพระบาทสมเด็็จพระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลกมหาราช รััชกาลที่่� ๑ เสด็็จขึ้้�นผ่่านพิิภพ พ.ศ. ๒๓๒๕
ได้้ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ข้้าราชการผู้้�รู้้�แบบแผนราชประเพณีีครั้้�งกรุุงเก่่าประชุุมปรึึกษาหารืือกัับสมเด็็จ
พระสัังฆราชและพระราชาคณะผู้้�ใหญ่่ทำำ�การสอบสวนค้้นคว้้าคััมภีีร์์และแบบแผนพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกขึ้้�น
ในอีีก ๓ ปีีต่่อมา พระราชพิิธีีในสมััยหลัังก็็ได้้ยึึดถืือหลัักการพระราชพิิธีี พ.ศ. ๒๓๒๘ เป็็นแบบอย่่างเรื่่�อยมา
จะเปลี่่�ยนแปลงก็็เฉพาะสถานที่่� หรืือรายละเอีียดอื่่�นๆ บ้้างตามความเหมาะสม
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สรุปแล้วพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีอยู่ ๕ ขั้นตอนใหญ่คือ
๑.	ขั้นเตรียมพิธี มีการตักน�้ำ และเสกน�้ำส�ำหรับถวายเป็นน�้ำอภิเษกและน�้ำสรงพระมุรธาภิเษก กับท�ำ
พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล
๒. การเจริญพระพุทธมนต์
๓.	พิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ พิธีลงสรงพระมุรธาภิเษก การประทับพระแท่นอัฐทิศอุทุมพร การรับถวาย
สิริราชสมบัติ
๔.	พธิ เี บือ้ งปลาย ได้แก่ การเสด็จออกมหาสมาคม สถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี การประกาศพระองค์
เป็นศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนา ถวายบังคมพระบรมศพ พระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระอัครมเหสีในรัชกาลก่อนๆ และเสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียร
๕. เสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนครโดยขบวนพยุุหยาตราทั้้�งทางสถลมารคและชลมารค
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์ เขียนไว้ ก็ย่อมมีขีดจ�ำกัด คือกล่าวมาถึงสมัย
รัชกาลที่ ๙ เท่านั้น เมื่อขึ้นรัชกาลใหม่ รายละเอียดต่างๆ ก็ย่อมมีความแตกต่างออกไปอีกตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ เช่น มีการถ่ายทอดพระราชพิธีทางสื่อต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลช่วยในการ
จัดขบวนพยุหยาตราทัง้ ทางบกและทางน�ำซึ่
้ งไม่เคยมีมาก่อน ฯลฯ จึงต้องมีการประมวลและเพิม่ เติมความรูใ้ หม่
เฉพาะรัชกาลให้ครบถ้วนดังได้ช�ำระในครั้งนี้
หัวข้อหลักทีผ่ เู้ รียบเรียงแต่ละสาขาน�ำมาเสนอในหนังสือเล่มนี้ โดยสรุป ได้แก่ ความเป็นมาของพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ล�ำดับการต่างๆ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
น้ำำ��ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�และน้ำำ��อภิิเษกจากแหล่่งน้ำำ��ต่่างๆ ทั่่�วประเทศ พระราชพิิธีีจารึึกพระสุุพรรณบััฏ การสรง
พระมุุรธาภิิเษกและทรงรัับน้ำำ��อภิิเษก ฉลองพระองค์์ทรงเครื่่�องบรมขััตติิยราชภููษิิตาภรณ์์
พระราชพิธีถวายราชสมบัติ เครื่องดนตรีและบทเพลงในพระราชพิธี พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
พระมหาปราสาทและพระที่นั่งในพระราชพิธี ปิดท้ายด้วยการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร
พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกในรััชกาลที่่� ๑๐ เมื่่�อ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็็นพระราชพิิธีอัี ันศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�ควรบัันทึึก
เป็็นจดหมายเหตุุให้้คนทุุกรุ่่�นได้้รัับทราบ เพราะเป็็นสิ่่�งที่่�หาชมได้้ยากยิ่่�ง นานๆ จะได้้เห็็นกัันครั้้�งหนึ่่�ง จึึงนัับเป็็น
บุุญตาของพสกนิิกรไทยรวมทั้้�งชาวต่่างชาติิทั้้�งหลายที่่�ได้้มีโี อกาสรัับชมพระราชพิิธีอัี นั ตระการตาจากสื่่�อโทรทััศน์์
และสื่่�อสมััยใหม่่ต่่างๆ ตั้้�งแต่่ต้้นจนสิ้้�นสุุดกระบวนการ
พระราชพิธบี รมราชาภิเษกเป็นเครือ่ งประกาศให้สากลโลกได้รบั รูว้ า่ ประเทศไทยเป็นชาติอารยะมีประเพณี
และศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ควรที่คนไทยจะภาคภูมิใจในชาติของตนอย่างแท้จริง
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เชิงอรรถ
บทน�ำ : ปูมประวัติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๑

	ภาษาอังกฤษว่า Singasan ลักษณะเป็นพระเก้าอีท้ ี่ประทับท�ำดว้ ยไม้มพี นักทีว่ างพระกร จ�ำหลักหัวราชสีหท์ งั้ สองข้างหรือที่ขาเก้าอีส้ ลัก
รูปราชสีห์นั่งชันเข่า ต่อมาลดลงเหลือเพียงท�ำขาเก้าอี้เป็นแบบขาสิงห์.
๒
	ภาษาอังกฤษว่า Fur คือผิวติดขนของสัตว์บางชนิด แตกต่างไปจากขน (Hair) ที่นุ่ม ละเอียด และอัดอยู่แน่นกว่า และแตกต่างจาก
ผ้าขนสัตว์ (Wool) ที่ไม่กรอบและไม่หยิก โดยปกติเป็นขนหน้าท้องที่นิ่มกว่าขนด้านหลัง ด้านบน หรือขนแข็งยาว ในที่นี้ทรงอนุโลม
แปลว่า “พรมขนสัตว์อย่างดีเนื้อละเอียด”.
๓
	ภาษาอัังกฤษว่่า Kundi.
๔
	ภาษาอังกฤษว่า Adh Variyu หรือพราหมณ์อัธวรรยุ
๕
	ภาษาอังกฤษว่า Ghee ลักษณะเป็นเนยเหลวชนิดหนึ่งที่ท�ำจากนมวัวและนมควาย.
๖
	ภาษาอังกฤษว่า Hotra.
๗
	ภาษาอังกฤษว่า Homa.
๘
	น�้ำอภิเษกต้องตักน�้ำจากที่ต่างๆ มาระคนกัน คือ น�้ำในมหาสมุทร (Ocean) น�้ำในทะเล (Sea) น�้ำในสระ (Lake) และน�้ำในล�ำธาร
(Mountain Stream).
๙
	น�้ำอภิเษกต้องตักน�้ำจากที่ต่างๆ มาระคนกัน คือ น�้ำในมหาสมุทร (Ocean) น�้ำในทะเล (Sea) น�้ำในสระ (Lake) และน�้ำในล�ำธาร
(Mountain Stream).
๑๐
	ภาษาอังกฤษว่า Crimson Mantle หมายถึงเสื้อคลุมสีแดงเข้ม.
๑๑
สั นนิ ษ ฐานว่า การเสด็จขึ้นประทับรถแห่รอบพระราชมณเฑีย รในพิ ธีราชสู ยะของอิ นเดี ย เป็น ต้ นแบบการเสด็ จพระราชด�ำเนิน
เลียบพระนครของไทยภายหลังบรมราชาภิเษก.
๑๒
	ภาษาอังกฤษว่า Clod in Deer Skins.
๑๓
ต้นฉบับเป็น ๑๑๒.
๑๔
	รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๐๑) ประกอบพิธบี นพระทีน่ ง่ั พิมานรัตยา ซึ่งเป็นหมูต่ กึ กลางพระราชวัง
มี ๔ หลัง คือ อาคารปรัศว์ซา้ ย อาคารปรัศว์ขวา พระทีน่ งั่ พิมานรัตยา และศาลาเชิญเครือ่ ง ในวังหน้าหรือพระราชวังจันทรเกษม.
๑๕
	พระมณฑปมีีนาคช่่อห้้อย ช่่อตั้้�ง มีีใบโพธิ์์�ห้้อยหลัังคา บุุแผงปููผ้้าขาวนอก มีีเพดานผ้้าขาวประดัับดอกจำำ�ปาทองห้้อย พระมณฑป
หุ้้�มผ้้าขาวและมีีม่่านขาว.
๑๖
สีกุหร่า คือสีเทาเจือแดง บางทีกระเดียดเหลืองเล็กน้อย.
๑๗
	พระมหามงคลหรือพระมหามงคลย่น คือมงคลที่ท�ำจากด้ายมงคลสูตร (สายสิญจน์) ใช้ส�ำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านายฝ่ายหน้า
ฝ่ายในทรงสวมพระเศียรขณะฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในพระราชพิธสี ำค
� ญ
ั มีพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระราชพิธตี รุษ พระราชพิธี
อาพาธพินาศ พระราชพิธีโสกันต์ เป็นต้น
๑๘
เสื้อถอดและผ้าถอด คือฉลองพระองค์สีขาวส�ำหรับการสรงน�้ำ.
๑๙
ลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม กว้างศอกคืบ บนตั่งปูผ้าขาวโรยแป้งวางหญ้าคาแล้วปูผ้าขาวทับอีกชั้นหนึ่ง พระมหากษัตริย์
	จะประทับและเสด็จแปรที่ประทับทรงรับน�้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏจากพราหมณ์ไปตามทิศจนครบแปดทิศ.
๒๐
รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ไม่ตั้งพระที่นั่งภัทรบิฐ เสด็จขึ้นแต่พระที่นั่งอัฐทิศ.
๒๑
รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ไม่ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์.
๒๒
	“ภูษาริว้ วรวะยี”่ คือผ้าลายส�ำหรับนุง่ ชนิดหนงึ่ ท�ำจากเมืองวรวารีหรือไทรบุรสี มัยโบราณ ลักษณะพิเศษคือมีเชิงตรงท้องริว้ ส่วน “จีบโจง
โยคี” คือวิธีการนุ่งผ้าแบบหนึ่งในสมัยโบราณ.
๒๓
	การที่ทางราชการก�ำหนดให้วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๑ เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก อนุโลมจากวันแรกสุดที่เสด็จออกขุนนาง
ตามที่ปรากฏในจดหมายเหตุโหร.
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๒๔

	จดหมายอย่างธรรมเนียมการพระราชพิธีในรัชกาลที่ ๑ กล่าวถึงเครื่องราชูปโภคที่สร้างใหม่เมื่อจะท�ำพิธีปราบดาภิเษก ในปีขาล
พุทธศักราช ๒๓๒๕ ว่าประกอบด้วย
		“...พระไชยใหญ่ ๑ เล็ก ๑ แผ่นทองพระสุพรรณบัตร ๑ พระมหาสังวาล ๑ พระมหาสังข์ทอง ๑ พระมหาสังข์เงิน ๑ พระ
มหามงกุฎ ๑ ฉลองพระบาท ๑ พัชนีฝกั มขาม ๑ ธารพระกรง่าม ๑ ธารพระกรยอดทอง ๑ ดอกจ�ำปาทอง (อย่าง) ๑ ดอกพิกลุ ทอง
(อย่าง) ๑ ดอกพิกลุ เงิน ๑ แผ่นทองรองเขียนรูปราชสีห์ ๑ พระกลด (ด้าม) เงิน ๑ พระเต้าทอง ๑ พระเต้าเงิน ๑ ตัง่ ไม้มะเดือ่ ๘ ท่อ
น�ำ้ (สหัสธารา) ดีบกุ ๑ พระแสงตรีศลู ๑ พระแสงจักร ๑ พระเสมาธิปตั ๑ พระฉัตรไชย ๑ พระเกาวพ่าย ๑ พระมหาธงไชย (ครุธพ่าห์)
๑ ธงไชยกระบี่ธชุ ๑ พระเต้าเบญจครรภ ๑ พระทีน่ ง่ั สุวรรณปฤษฎางค์ทอง ๑ กลองอินทเภรี ๑ มโหรทึก ๑ พระมณฑปทีส่ รง ๑ (สี่
สิง่ ข้างหลังนี)้ จะเตือนเขา พระนามลงแผ่นทอง ๑ รวม ๕๑ (นับได้ ๔๐) สิง่ ...” (ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๑๐ฯ, ๒๔๖๒: ๓๗)
๒๕
	ใบสมิิต คืือใบไม้้ศักั ดิ์์�สิิทธิ์์�สำำ�หรัับพราหมณ์์ถวายให้้พระมหากษััตริิย์ท์ รงปััดที่่พ� ระองค์์ ในพระราชพิิธีสำำ�คั
ี ญ
ั เช่่น พระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก
พระราชพิิธีเี ฉลิิมพระชนมพรรษา มีีใบมะม่่วง ๒๕ ใบเป็็นเครื่่�องปััดภยันั ตราย ใบทอง ๓๒ ใบเป็็นเครื่่�องปััดอุปัุ ทั วัันตราย ใบตะขบ ๙๖ ใบ
เป็็นเครื่่�องปััดโรคัันตราย.

บทที่่� ๑ : สนานเอกองค์์สรงกระสิินธุ์์�
๑

	ดูรายละเอียดเรื่องแหล่งเชิญน�้ำอภิเษกของแต่ละมณฑล ที่ โคลงลิลิตสุภาพ ต�ำรับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เมื่อ
พุทธศก ๒๔๖๘ เล่มต้น พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์.
๒
	ในรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ พราหมณ์เป็นผู้ถวายน�้ำอภิเษก น�้ำพระมหาสังข์ และน�้ำเทพมนตร์ ครั้นถึงรัชกาลที่ ๔ โปรดให้ราชบัณฑิต
เป็นผู้ถวายน�้ำอภิเษก พราหมณ์พิธีเป็นผู้ถวายน�้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระมหาสังข์ พราหมณ์พฤฒิบาศถวายน�้ำเทพมนตร์.
๓
พระเต้าทองเกลี้ยง บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา และน่าน.
๔
พระเต้ามงคลแปด บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ ล�ำพูน ล�ำปาง แพร่ และอุตรดิตถ์.
๕
พระเต้าเบญจคัพย์รอง รัชกาลที่ ๑ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๔ จังหวัด สุโขทัย ก�ำแพงเพชร พิษณุโลก และเลย.
๖
พระเต้าปทุมนิมิตทอง รัชกาลที่ ๑ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ และลพบุรี.
๗
พระเต้าปทุมนิมิตนาก รัชกาลที่ ๑ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง.
๘
พระเต้าปทุมนิมิตเงิน รัชกาลที่ ๑ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๓ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก และอุทัยธานี.
๙
พระเต้าปทุมนิมิตสัมฤทธิ์ รัชกาลที่ ๑ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๓ จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนนทบุรี.
๑๐
พระเต้าบัวหยกเขียว รัชกาลที่ ๔ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร และนครพนม.
๑๑
พระเต้ากลีบบัวแดง บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวล�ำภู กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร.
๑๒
	พระเต้ากลีบบัวขาวยอดเกี้ยว รัชกาลที่ ๕ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๕ จังหวัด ได้แก่ อ�ำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ
ขอนแก่น.
๑๓
พระเต้ากลีบบัวใหญ่ รัชกาลที่ ๔ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๕ จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก และปทุมธานี.
๑๔
พระเต้าห้ากษัตริย์ทองค�ำ รัชกาลที่ ๔ บรรจุน�้ำอภิเษก ๒ จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี และนครปฐม.
๑๕
พระเต้าห้ากษัตริย์นาก รัชกาลที่ ๔ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๓ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา.
๑๖
พระเต้าห้ากษัตริย์เงิน รัชกาลที่ ๔ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์.
๑๗
พระเต้าห้าสัมฤทธิ์ รัชกาลที่ ๔ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๓ จังหวัด ได้แก่ พังงา ระนอง และชุมพร.
๑๘
พระเต้าห้าหินอ่อน รัชกาลที่ ๔ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร.
๑๙
พระเต้าโมราด�ำ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๒ จังหวัด ได้แก่ ตราด และจันทบุรี.
๒๐
พระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ ๔ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๓ จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ.
๒๑
พระเต้าไกรลาส รัชกาลที่ ๔ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๓ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และปัตตานี.
๒๒
พระเต้าศิลาจารึกอักษร รัชกาลที่ ๔ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๓ จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล และพัทลุง.
๒๓
พระเต้าศิลา ๕ ห้อง รัชกาลที่ ๔ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๓ จังหวัด ได้แก่ ตรัง กระบี่ และนครศรีธรรมราช.
๒๔
พระเต้าเทวบิฐ รัชกาลที่ ๔ บรรจุน�้ำอภิเษกจาก ๒ จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส และยะลา.
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บทที่ ๒ : สุพรรณบัฏราชลัญจกรพระภูมินทร์
๑

ต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถวายพระนามจารึกใหม่ว่าพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.
๒
ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๓๙๑.
๓
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๓๙๑.
๔
มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เป็นองค์ประธาน.
๕
	ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบละอองธุลีพระบาทว่าพระสุเมธาธิบดี อธิบดีสงฆ์เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์พร้อมด้วย
พระสงฆ์รวม ๑๕ พระอาราม ขอให้กราบบังคมทูลขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑.
๖
	ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์ค�ำนึงถึง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ว่าทรงเป็นปราชญ์ทแ่ี ท้ ทรงรอบรูเ้ ท่าทันความเปลีย่ นแปลงอันเกิดจากโลกตะวันตก จึงทรงวาง
รากฐานการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามแบบอารยประเทศ ทรงปรับปรุงระบบราชการไทยให้ทันสมัย ทรงด�ำเนินวิเทโศบาย
เจริญสัมพันธไมตรีกบั ประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง ทรงใช้กศุ โลบาย “ผ่อนสัน้ ผ่อนยาว” กับประเทศมหาอ�ำนาจ ท�ำให้สามารถรักษา
เอกราชของชาติไว้ได้ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจน้อยใหญ่กอ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการ องค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ ให้ทรงเป็นบุคคลส�ำคัญของโลกใน
วาระครบ ๒๐๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๗ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำ� หนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
วันพระบรมราชสมภพ และถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช”
๗
	พระปรมาภิไธยอย่างมัธยม คือ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สกลไพศาลมหารัษฎาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และพระปรมาภิไธยอย่างสังเขป คือ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา
ธิบดินทร”
๘
	ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธย พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมชนกนาถ ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.
๙
	เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด) ต้นสกุลบุณยรัตพันธุ์ ต่อมาเลื่อนเป็นเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาบดี เสนาบดีกรมวัง รัชกาลพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.
๑๐
	หมายถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องจากเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์ โปรดให้ถ่ายแบบการมีพระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวังเหมือนอย่างที่กรุงศรีอยุธยามีวัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัด
ส�ำคัญคู่เมือง.
๑๑
	“ทองเก้้าน้ำำ��” เป็็นทองคำำ�เนื้้�อบริิสุุทธิ์์� มีีสีีเหลืืองเข้้มออกแดง สมััยโบราณกำำ�หนดราคาเนื้้�อทองตามคุุณภาพ ทองคำำ�หนััก ๑ บาท เป็็น
เงิิน ๙ บาท ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงเรีียกว่่าทองเนื้้�อเก้้าหรืือทองนพคุุณเก้้าน้ำำ�� นิิยมเรีียกสั้้�นๆ ว่่าทองนพคุุณ ทองธรรมชาติิ ทองเนื้้�อแท้้ หรืือ
ทองชมพููนุุท.
๑๒
พระโหราธิบดี (ชุ่ม) เจ้ากรมโหร.
๑๓
หลวงโลกทีป (เถื่อน) ต่อมาเลื่อนเป็นพระยาโหราธิบดี เจ้ากรมโหรหน้า.

บทที่ ๓ : จอมบดินทร์บรมราชภูษิตาภรณ์
๑

	“สุหร่าย” คือเครื่องโปรยนํ้าหรือสลัดน�้ำให้เป็นฝอย รูปทรงคล้ายเต้ากรวดน�้ำ คอสูง ปากมีจุกปิดและเจาะรูอย่างฝักบัวส�ำหรับอาบน�้ำ
เป็นค�ำมาจากภาษาเปอร์เซียว่า surahi.
๒
	“สนับเพลาเชิงงอน” คือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้ง ปลายขากางเกงทั้ง ๒ ข้างใช้ผ้าปลายงอนหุ้มทับและตกแต่งลวดลายประดับ.
๓
	“เข้มขาบ” คือผ้าโบราณชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมทองควบกับทองแล่งเป็นริ้วๆ ตามยาว มีปริมาณไหมทองทอสลับกับ
เส้นไหมเท่ากัน ใช้เป็นภูษาทรงและฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ตัดเป็นเสื้อและสนับเพลาของเจ้านายขุนนาง หรือใช้เป็นผ้าห่อ
คัมภีร์.
๔
“ชายแครง”คือเครื่องแต่งกายอย่างหนึ่ง ลักษณะเป็นผ้าห้อยทับหน้าขาทั้ง ๒ ข้าง.
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๕

“ชายไหว” คือเครื่องแต่งกายอย่างหนึ่ง ลักษณะเป็นผ้าห้อยหน้าอยู่ระหว่างชายแครง.
๖
	“ทับทรวง” คือเครื่องประดับหน้าอกแบบหนึ่ง รูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ท�ำด้วยโลหะเป็นต้น ฝังเพชรพลอย ติดอยู่ตรงที่ไขว้
สังวาลทับหน้าอก.
๗
“พาหุรัด” หรือ “ทองต้นแขน” คือเครื่องประดับชนิดหนึ่ง สวมรัดต้นแขน.
๘
“ตาบทิศ” คือตาบที่ติดกับสังวาลอยู่ที่สะเอวและข้างหลัง.
๙
“กัญจุการา” หมายถึงเสื้อหรือเกราะ.
๑๐
“ซ่าโบะ” คือผ้าคาดเอวประจ�ำตัวนักรบชวาโบราณ มีขนาดยาวมาก พันเอวได้หลายรอบ ใช้เป็นที่เหน็บอาวุธ.
๑๑
	“กฎมณเฑียรบาล” คือกฎหมายหมวดหนึ่งในประมวลกฎหมายตราสามดวง เป็นกฎหมายส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ มีสาระส�ำคัญ
๓ แผนก คือ ๑. พระต�ำราว่าด้วยแบบแผน ประกอบด้วยต�ำราพระราชานุกิจและการพระราชพิธีต่างๆ ในรอบปี ๒. พระธรรมนูญว่าด้วย
ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการต่างๆ และการปกครองหัวเมือง ๓. พระราชก�ำหนดที่เป็นข้อบังคับส�ำหรับพระราชส�ำนัก, แปลตามศัพท์ได้ว่า
กฎรักษาเรือนหลวง. [มณฺฑิร (บาลี-สันสกฤต) = เรือนหรือเรือนหลวง + ปาล (บาลี-สันสกฤต) = รักษา].
๑๒
	ปัจจุบันเขียน “ราชูปโภค” หรือ “ราโชปโภค” เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหมวดหนึ่ง คือเครื่องใช้สอยของพระมหากษัตริย์.
๑๓
“มหามงกุฎ” คือเครื่องสวมพระเศียรพระมหากษัตริย์ มียอดสูง.
๑๔
“มหากุณฑล” คือตุ้มหู.
๑๕
	คือพาหุรัด.
๑๖
“ถนิมมาไลย” คือเครื่องประดับที่มีลักษณะเป็นดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง หรือเครื่องประดับที่เป็นสายหรือพวงต่อกันเป็นวงกลม.
๑๗
“สร้อยมหาสังวาล” คือสร้อยตัวใช้สวมเฉวียงบ่า ส�ำหรับพระมหากษัตริย์ทรงในพระราชพิธีส�ำคัญ.
๑๘
“สเอ้ง” หรือ “สะเอง” หรือ “สะอิ้ง” สายรัดเอว เป็นเครื่องประดับส�ำหรับผู้หญิง มีเครื่องตกแต่งห้อยชายลงมาคล้ายอุบะ
๑๙
“อุตรา” “อุตรี” “ควงใด ๗ แถว” รวม ๓ สิ่ง คือก�ำไลเกลียวที่สวมข้อมือทั้งซ้ายและขวา มี ๗ แถว.
๒๐
“ธ�ำมรงค์ (๓ องคทุกนิ้วพระหัตถ์)” คือ ประดับแหวนนิ้วละ ๓ วงทุกนิ้วพระหัตถ์.
๒๑
	“ขนองกัง้ เกญ” สันนิษฐานว่าคือการนุง่ ผ้าหยักรัง้ ไปทางด้านหลัง ลักษณะคล้ายการนุง่ ผ้าจีบโจงไว้หางหงส์ หรือการนุง่ กางเกงซ้อนกัน
สองชั้น ชั้นในขายาวถึงแข้ง ส่วนสนับเพลาหรือกางเกงชั้นนอกขาสั้นเพียงเข่า.
๒๒
	“รัตนก�ำพล” หรือ “รัตกัมพล” หรือ “กัมพล” คือผ้าขนสัตว์สีแดง ใช้ส�ำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ เป็นหนึ่งในเครื่อง
ราชกกุธภัณฑ์.
๒๓
“กรองเชิง” คือก�ำไลพระบาท.
๒๔
	“ฉลองพระองค์อย่างเทศ” คือเสื้อที่ท�ำตามแบบเสื้อของชาวแขกเทศหรือมุสลิมที่มีถิ่นฐานอยู่ในอินเดียและเปอร์เซีย ลักษณะเป็น
ฉลองพระองค์แบบยาวเอวจีบ มีแขนกระบอกยาว.
๒๕
	“พระสนับเพลาเชิงเลื้อย” คือกางเกงชั้นในที่ส่วนล่างเย็บประกับด้วยผ้าปักทองแล่งเป็นขอบ ตอนปลายเป็นเชิงงอนสะบัดขึ้นดุจปลาย
กระนก มีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น.
๒๖
“รัดพระองค์เจียรบาศ” หรือ “รัดพระองค์เจียระบาด” คือผ้าคาดเอวหรือผ้าคาดพุง ทิ้งชายทั้งสองลงตรงๆ.
๒๗
	“พระแสงกั้นหยั่น” คือมีดสั้นแบบจีน ใบมีดมีสองคมสองคล้ายกริช ปลายมีดแหลม มีฝักเก็บใบมีดเพราะเป็นอาวุธส�ำหรับเหน็บเอว
เล็กและเบากว่าดาบไทย, เรียกอีกอย่างว่า พระแสงทรงเหน็บ.
๒๘
“พระภูษาจีบโจง” คือการนุ่งผ้าแบบโจงกระเบน โดยทิ้งชายเรียกว่าหางหงส์ไว้ด้านหลัง.
๒๙
“ฉลองพระองค์สังเวียนยก” คือเสื้อที่ท�ำจากผ้าทอสอดลายดิ้นหรือปักหรือเขียนเป็นลายตามแนวนอนรอบตัวทั้งตัวเสื้อและแขน.
๓๐
“พระมาลาพระกลีบ ๕ ยอดสดุ้ง” คือพระชฎาห้ายอดที่ปลายเรียวสะบัดอย่างปลายกระหนก.
๓๑
“ทรงประพาส” คือฉลองพระองค์แขนยาวอย่างหลวมๆ มีเนื้อผ้าบาง ตัวยาวลงมาคลุมสะโพก.
๓๒
“พระมาลาฝรั่งพระเส้าสเทินขนนกนอน” หมวกมีปีกทรงเตี้ย ประดับขนนกเอนลงต�่ำมิได้ตั้งขึ้น.
๓๓
“เปลื้องเครื่อง” คือถอดเครื่องแต่งพระองค์หรือถอดเสื้อผ้าเพื่อแต่งชุดใหม่.
๓๔
“รัดพระองค์หนามขนุน” คือผ้าทีท่ อยกเป็นปุม่ ดอกเรียงกันเหมือนหนามบนเปลือกขนุน มีเนือ้ ยืดหยุน่ ใช้คาดแบบรัดพระองค์ไม่ปล่อยชาย.
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๓๕

	“ฉลองพระองค์พระกรน้อย” คือเสื้อชั้นใน มี ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ เป็นเสื้อคอปิด ผ่าหน้าตลอด แขนสามส่วน ไม่สวมสังวาลหรือรัด
พระองค์ แบบที่ ๒ เป็นเสื้อคอแหลม แขนค่อนข้างสั้น ผ่าหน้าตลอด ปลายแขนตัดเฉลียงผ้าท�ำให้ปลายเชิดขึ้นเล็กน้อย ไม่สวมสังวาล
หรือรัดพระองค์.
๓๖
	“รัดพระองค์แครง” คือผ้าคาดที่คาดทับรัดพระองค์หนามขนุนอีกชั้นหนึ่ง เมื่อคาดแล้วห้อยชายออกไปทางซ้ายหรือทางขวา. [แครง
(แคฺรง) หมายถึง แต่ง, ตกแต่ง].
๓๗
	“พระชฎาขาว” หรือ “ลอมพอก” คือเครื่องสวมศีรษะรูปยาวแหลมคล้ายชฎา ตอนล่างเป็นรูปทรงกระบอกสูงประมาณ ๑ ฝ่ามือส�ำหรับ
สวมศีรษะ ตอนบนรวบเป็นลอมทรงกรวยสูงประมาณ ๑ ศอก ๑ คืบ ท�ำจากผ้าเนื้อละเอียดพันพอกบนโครงไม้ไผ่แล้วทาสีขาวทับ.
๓๘
“พระภูษาลายพื้นขาว” คือผ้าพื้นขาวส�ำหรับทรงนุ่ง มีลวดลายพิมพ์สีในหน้าผ้า.
๓๙
	“ฉลองพระองค์กรอง” หรือ “ฉลองพระองค์กรองทอง” หรือ “ฉลองพระองค์ครุยกรองทอง” คือเสื้อคลุมพระองค์ตัวยาวผ่าหน้าตลอด
แขนยาว ถักหรือกรองจากไหมทองหรือทองแล่งที่ถักเป็นตาข่ายเล็กๆ ทั้งตัว ใช้คลุมทับเครื่องแต่งกายอีกชั้นหนึ่ง.
๔๐
	“ครุยทองปัตหล่า” คือเสื้อครุยที่ตัดเย็บจากผ้าปัตหล่า ซึ่งเป็นผ้าโบราณชนิดหนึ่ง ท�ำจากเมืองปัตหล่า (Pataila) ประเทศอินเดีย
เป็นผ้าริ้วทอด้วยไหมกับทองแล่ง มีเนื้อบาง คล้ายผ้ากรองทอง.
๔๑
“ฟองมุกด์” คือไข่มุก.
๔๒
“ประจ�ำยาม” คือชื่อลายอย่างหนึ่ง มีรูปเป็นดอกไม้ ๔ กลีบ วางเป็นระยะๆ คั่นลายอื่น.
๔๓
	“พระสุวรรณกรอบ” หรือ “สุวรรณกระถอบ” หรือ “สุวรรณกัญจน์ถอบ” คือแผ่นทองค�ำฉลุลายเป็นกิ่งต้นเครือวัลย์กระหนก ส�ำหรับ
เสียบห้อยที่ชายพกลงมาในระหว่างช่องหน้าขาทั้ง ๒.
๔๔
“ราชาวดี” คือการลงยาส�ำหรับเคลือบทองให้เป็นสีต่างๆ เช่น เขียว แดง ฟ้า.
๔๕
“พระสนับเพลาลงราช” คือพระสนับเพลาลงยันต์. (“ราชะ” หมายถึง ยันต์).
๔๖
“ฉลองพระองค์ย้อมว่านลงราช” คือฉลองพระองค์ลงยันต์
๔๗
“พระมาลาลงราช” คือ หมวกผ้าลงยันต์.
๔๘
	“จีบโจงหางหงส์” คือวิธีนุ่งผ้าอย่างจีบหน้าแล้วโจงชายรอดช่องขาไปเหน็บไว้ที่กระเบนเหน็บหรือส่วนหลังระดับบั้นเอว แล้วคลี่ชายผ้า
จีบปล่อยลงทางด้านหลัง ลักษณะคล้ายการนุ่งผ้าของผู้แสดงละครตัวพระ.
๔๙
	“พระดาราเครื่องราชอิศริยาภรณ์ทั้ง ๕” ได้แก่ พระดารามหาจักรีบรมราชวงศ์ พระดารานพรัตนราชวราภรณ์ พระดาราจุลจอมเกล้า
พระดารามหาปรมาภรณ์ และพระดารามหาสุราภรณ์.
๕๐
	เมือ่ จะเสด็จลงประทับเรือพระทีน่ งั่ ศรีสพุ รรณหงส์ เปลีย่ นเป็นพระชฎามหากฐินน้อย และเมือ่ จะเสด็จขึน้ ท่าพระฉวนประทับพระราชยาน
เปลี่ยนกลับเป็นพระมาลาเส้าสูงอีกครั้ง.
๕๑
	พระภูษาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ทรงในงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร และเครื่องแต่งกายของราชนารีผู้เชิญเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียรตามเสด็จฯ
ทอจากกองทอที่พระต�ำหนักสวนหงส์ พระราชวังดุสิต ของสมเด็จสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า.
๕๒
เมื่อจะเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เปลี่ยนเป็นพระมหามาลาเส้าสูงสีขาว.
๕๓
	เมือ่ จะเสด็จลงประทับเรือพระทีน่ ง่ั ศรีสพุ รรณหงส์ เปลีย่ นเป็นพระชฎามหากฐินน้อย และเมือ่ จะเสด็จขึน้ ท่าพระฉวนประทับพระราชยาน
เปลี่ยนกลับเป็นพระมาลาเส้าสูงอีกครั้ง.
๕๔
	“ฉลองพระบาท (เข็ม)” คือรองเท้าหุ้มส้นชนิดหนึ่ง มีเครื่องประดับคล้ายหัวเข็มขัดประดับอยู่ที่ส่วนหลังเท้า ในภาษาอังกฤษเรียกว่า
buckle shoes หรือรองเท้าหัวเข็มขัด นิยมสวมใส่ในยุโรปมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ ๑๘.
๕๕
	“เข้มขาบ” คือผ้าโบราณชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมทองควบกับทองแล่งเป็นริ้วๆ ตามยาว มีปริมาณไหมทองทอสลับกับ
เส้นไหมเท่ากัน.
๕๖
	“ตาด” คือผ้าโบราณชนิดหนึ่ง ทอด้วยไหมสีควบกับเงินแล่งหรือทองแล่งจ�ำนวนเท่ากัน มีหลายชนิด หากเอาเข้าทอกับไหมสีเรียก
ตาดทอง หากทอยกลายเน้นดอกสี่เหลี่ยมเรียก ตาดตาตั๊กแตน ถ้ายกดอกเน้นคดกฤชเรียก ตาดคดกฤช ถ้าปักไหมทับบนเส้นดอกไม้
อีกทีหนึ่งเรียก ตาดระก�ำไหม ถ้าเส้นแล่งเงินไม่ได้กะไหล่ทองและเอาทอกับไหมขาวเรียก ตาดขาว ภายหลังมีของเทียมเอาทองแดง
ท�ำแทนกะไหล่เงินและกะไหล่ทองเรียก ตาดทองทองแดง.
๕๗
	“กรองทอง” คือผ้าโบราณชนิดหนงึ่ ลักษณะเป็นผ้าโปร่งทีท่ อหรือถักเป็นตาข่ายเล็กๆ ด้วยไหมทอง เงินแล่ง หรือทองแล่งเป็นลวดลาย
ต่อกันทั้งผืน.
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บทที่ ๔ : เฉลิมฉัตรบรมราชอิสริยยศ
๑

	ฉลองพระองค์เกราะของพระมหากษัตริย์มี ๒ องค์ คือ ฉลองพระองค์เกราะเหล็ก หรือฉลองพระองค์เหล็ก หรือฉลองพระองค์เกราะ
ท�ำด้วยเหล็กทั้งองค์ และฉลองพระองค์เกราะนวม หรือฉลองพระองค์นวม ท�ำด้วยหนังบุนวม คือหนังหุ้มด้วยผ้าแล้วยัดส�ำลี.
๒
	เดิมในรัชกาลก่อนๆ พระที่นั่งภัทรบิฐกางกั้นด้วยพระบวรเศวตฉัตร ด้วยเมื่อเสด็จมาประทับที่พระที่นั่งภัทรบิฐนั้นยังมิได้รับการถวาย
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แต่ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรทีพ่ ระทีน่ งั่ อัฐทิศอุทมุ พรราช
อาสน์เป็นปฐม ดังนั้นเมื่อเสด็จมาประทับที่พระที่นั่งภัทรบิฐจึงปักพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรเหนือพระที่นั่งนั้น และถือเป็นธรรมเนียม
สืบมาจนรัชกาลปัจจุบัน.

บทที่ ๕ : เฉลิมทศมราชมณเฑียรบรรจถรณ์
๑

	รัชกาลต่อๆ มาถึงปัจจบุ นั ก็มกี ารเชิญพระแส้ขนหางช้างเผือกผูถ้ วายในการพระราชพิธเี ฉลิมพระราชมณเฑียรด้วย แต่ถวายหลังจากการ
ถวายจั่นหมากทองค�ำก็มี.
๒
	๑๒ พระก�ำนัล หรือสิบสองพระก�ำนัล หรือคุณพนักงาน หมายถึงสตรีที่มีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์ มี ๑๒ ต�ำแหน่ง ได้แก่ ก�ำนัลรับ
พระหัตถ์ ก�ำนัลพระขันหมาก ก�ำนัลน�้ำเสวย ก�ำนัลพัชนี ก�ำนัลพระส�ำอาง ก�ำนัลพระมาลา ก�ำนัลพระบังคน ก�ำนัลพระไสยาสน์ ก�ำนัล
ทิพยรส ก�ำนัลพระโภชน์ ก�ำนัลพระโอษฐ์ และก�ำนัลทาพระองค์ การถวายสิบสองพระก�ำนัลเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระบารมีพระมหากษัตริย์ ถึงรัชกาลที่ ๖ โปรดให้งด คงมีแต่การถวายพระพรชัยมงคลของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละออง
ธุลีพระบาทฝ่ายในเท่านั้น.
๓
	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาคุ้ม
เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๒๘ สิ้นพระชนม์เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๐๙.

บทที่ ๖ : เฉลิมกรุงเสด็จเลียบพระนคร
๑

เชิงอรรถเดิมอธิบายว่า “การหยุดประทับที่วัดพระเชตุพน พึ่งมีขึ้นเมื่อเลียบพระนครครั้งรัชกาลที่ ๔”.
๒
เชิงอรรถเดิมอธิบายว่า “โรงทานเดี๋ยวนี้รื้อเสียแล้ว อยู่ตรงที่สร้างตึกหลังข้างเหนือประตูศรีสุนทร”.
๓
	เชิงอรรถเดิมอธิบายว่า “ปรากฏในจดหมายเหตุฝรั่งว่า เมื่อแห่แล้วกรมขุนวรจักรธรานุภาพ ซึ่งเป็นเสนาบดีบัญชาการกรมท่า เชิญ
พวกฝรั่งไปเลี้ยงที่วังด้วย”.
๔
	แต่ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, ๒๕๕๕: ๑๕๐) กล่าวถึง
การเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครทางชลมารคว่ากระท�ำมาแล้ว ๒ ครัง้ (นับจากพระราชพิธบี รมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๕ ครัง้ แรก) คือ
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นการจัดพระราชพิธบี รมราชาภิเษกเต็มตามต�ำราเมือ่ พุทธศักราช ๒๓๒๘ และในสมัยรัชกาลที่ ๔ ด้วยเรือขบวนมีสภาพ
สมบูรณ์เนือ่ งจากมีการบูรณะซ่อมแซมมาตัง้ แต่ปลายรัชกาลที่ ๓ แต่อย่างไรก็ดยี งั ไม่มเี อกสารฉบับใดทีก่ ล่าวถงึ การเสด็จเลียบพระนครทาง
ชลมารคสมัยรัชกาลที่ ๑ จึงยึดตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ว่ากระท�ำเป็นครัง้ แรกสมัยรัชกาลที่ ๔.
๕
	พระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร เป็นบุตรพระชนกน้อยและพระชนนีกิมน้อย คชวัตร ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ที่
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๔๗๖ อุปสมบททีว่ ดั เทวสังฆาราม แล้วมาจ�ำพรรษาทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโศภณคณาภรณ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๔๙๘ เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม พ.ศ. ๒๔๙๙ เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราภรณ์
พ.ศ. ๒๕๐๔ เลื่อนเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระสาสนโสภณ พ.ศ. ๒๕๑๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จ
พระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร พ.ศ. ๒๕๓๒ ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราชทินนาม
ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงพ.ศ. ๒๕๖๒ มีพระบรม
ราชโองการโปรดสถาปนาพระอััฐิิขึ้้�นเป็็น สมเด็็จพระสัังฆราชเจ้้า กรมหลวง มีีพระนามตามจารึึกในพระสุุพรรณบััฏว่่า “สมเด็็จ
พระสัังฆราชเจ้้า กรมหลวงวชิิรญาณสัังวร วชิิราลงกรณราชาภิินิิษกรมณาจารย์์ สุุขุุมธรรมวิิธานธำำ�รง อริิยวงศาคตญาณวิิมล สกลมหา
สังฆปริณายก ตรีปิฎกปริยัติธาดา วิสุทธจริยาธิสมบัติ สุวัฑฒนภิธานสังฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร วชิรญาณวงศวิวัฒ พุทธบริษัท
คารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ วิบุลสีลาจารวัตรสุนทร สรรพคณิศรมหาสังฆาธิบดี ศรีสมณุดมบรมบพิตร” การนี้ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ถวายกางกั้นพระรูปบรรจุพระสรีรางคาร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แบ่งพระอัฐบิ รรจุลงพระโกศทองค�ำ เชิญมาประดิษฐานในหอพระนาก วัดพระศรีรตั นศาสดาราม
เพื่อเป็นที่ทรงสักการบูชาและทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในพระฐานะพระบุพการีทางธรรมสืบไป.
พัชรมันตา บรมราชาภิเษก

249

๖

	พระนามเดิมว่า วาสน์ นิลประภา เป็นบุตรพระชนกผาดและพระชนนีบาง นิลประภา ประสูตเิ มือ่ วันอังคารที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่จงั หวัด
พระนครศรีอยุธยา บรรพชาและอุปสมบททีว่ ดั ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นพระราชาคณะปลัดซา้ ยฐานานุกรมในสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ ที่ พระจุลคณิศร พ.ศ. ๒๔๘๙ เลือ่ นเป็นพระราชาคณะชัน้ ราชที่ พระราชกวี พ.ศ. ๒๔๙๐ เลือ่ นเป็น
พระราชาคณะชัน้ เทพที่ พระเทพโมลี พ.ศ. ๒๔๙๒ เลือ่ นเป็นพระราชาคณะชัน้ ธรรมที่ พระธรรมปาโมกข์ พ.ศ. ๒๕๐๐ เลือ่ นเป็นรองสมเด็จ
พระราชาคณะที่ พระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์ พ.ศ. ๒๕๐๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๗ ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิน้ พระชนม์เมือ่ วันเสาร์ท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ.
๒๕๖๒ มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐขึิ น้ เป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ธรรมาภรณคุณวิจติ รปฏิภาณ สุขมุ ธรรมวิธานธ�ำรง อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก
ตรีปฎิ กคัมภีรญาณบัณฑิต วชิราลงกรณนริศหิโตปัธยาจารย์ วาสนภิธานสังฆวิสตุ พุทธบริษทั คารวสถาน นิทศั นนิทาน นิพนธปรีชา ปาวจนุตตม
โสภณ ภัทรผลสาธารณูปการ วิบลุ ศีลสมาจารวัตรสุนทร สรรพคณิศรมหาสังฆาธิบดี ศรีสมณุดมบรมบพิตร” การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดฉัตรตาดเหลือง ๕ ชัน้ ถวายกางกัน้ พระรูปบรรจุพระสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กับ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แบ่งพระอัฐบิ รรจุลงพระโกศทองค�ำ เชิญมาประดิษฐานในหอพระนาก วัดพระศรีรตั นศาสดาราม
เพือ่ เป็นทีท่ รงสักการบูชาและทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทศิ ถวายในพระฐานะพระบุพการีทางธรรมสืบไป.
๗
	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลือ่ นพระราชพิธเี สด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารค จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่รัฐบาลได้น�ำความ
ขึ้นกราบบังคมทูลฯ ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เนื่องจากอุปสรรคเรื่องการควบคุมปริมาณน�้ำ
และความรุนแรงของกระแสน�้ำในแม่น�้ำเจ้าพระยา และสภาพอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขบวนเสด็จฯ.

บทที่ ๗ : เฉลิมพรมันตระพระทรงชัย
๑

	ป. สุพรหมลัย ศาสตรี. รายงานส�ำรวจต�ำราพระราชพิธีพรามณสยาม. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๗๔. (๓๘ หน้า) (พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศรีเชษฐ โปรดให้พิมพ์เป็นมิตรพลีขึ้นปีใหม่ เมื่อปีมะแม พ.ศ. ๒๔๗๔) (ส�ำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ : https://library.car.chula.ac.th/record=b1199946, http://www.car.chula.ac.th/
rarebook/book2/clra55_0390/mobile/index.html)
๒
	จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธีสิบสองเดือน. (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ ณ พระเมรุวัดเบญมบพิตร วันที่ ๗
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๖) พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๔๙๖. (๗๑๘ หน้า) (ส�ำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หนังสือหายาก
อิเล็กทรอนิกส์ :พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั : http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book/cl52_0037/
mobile/index.html, หอสมดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา: http://www.finearts.go.th/songkhlalibraryk/parameters/search/
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/book/250-2017-03-07-16-12-50/2-2013-01-26-21-11-08.html)
๓
	พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น. เรื่องบรมราชาภิเษก. ใน พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธี
เฉลิมพระราชมนเทียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช พ.ศ. ๒๔๙๓ และ เรื่อง บรมราชาภิเษก /
พระนิพนธ์ของพระวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ พิทยลาภพฤฒิยากร. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์
(หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๔) พระนคร : ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ๒๕๑๔.
	(ส�ำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ : https://library.car.chula.ac.th/record=b1342289,
http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book/av_00144/mobile/index.html)
๔
	Bronislaw Malinowski. “Magic, science and religion” in Science, religion and reality (edited by Joseph Needham). New
York: The Macmillan company, 1925.(Academia.edu: https://www.academia.edu/12095650/Malinowski_B._1948._Magic_
Sience_and_Religion_and_Other_Essays?auto=download)

บทที่ ๑๐ : เฉลิมพระนามอุดมยศปรากฏไกร
๑

	ธรรมเนีียมตามปกติิในสมััยรััตนโกสิินทร์์ สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอเป็็นกรมหลวง คืือ สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ กรมพระเทพสุุดาวดีี
สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ กรมพระศรีีสุดุ ารัักษ์์ ในรััชกาลที่่� ๖ ก็็ทรงสถาปนาพระอััฐิิสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้าพาหุุรัดั มณีีมััย เป็็น
กรมพระเทพนารีีรัตั น์์ แต่่เนื่่�องจากสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดลอดุุลเดชทรงกรมสููงสุุดแค่่กรมหลวง สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา
พระธิิดา จึึงไม่่ควรทรงกรมสููงกว่่าพระชนก ระดัับชั้้�นและพระนามกรมนี้้�เป็็นที่่�พอพระทััยของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอมาก ดัังทรงเขีียนไว้้
ว่่า “ชอบมาก เป็็นกรมหลวงกำำ�ลัังเหมาะดีี ไม่่เกิิดสููงไปกว่่าพ่่อแล้้วนราธิิวาสก็็เหมาะดีี เป็็นจัังหวััดที่่�ไม่่อยู่่�สููงไปกว่่าจัังหวััดสงขลา แล้้ว
นคริินทร์์ ก็็เหมาะอีีก เพราะเป็็นชื่่�อที่่�พ่่อและแม่่มีีอยู่่�ในชื่่�อฉััน”.
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หนังสือภาษาไทย
กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐. (ราชบัณฑิตยสภาจัดพิมพ์เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
	ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประกาศใช้กฎหมายตราสามดวงครบ ๒๐๐ ปี และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี).
กฎหมายรัชกาลที่ ๑ ฉบับตรา ๓ ดวง : ลักษณะอาชญาหลวงแลลักษณะอาชญาราษฎร์ พิมพ์ตามต้นฉบับ. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณ
	พิพรรฒธนากร, ๒๔๗๔. (พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอ�ำมาตย์ตรี พระยาลพะนรินทร์เรืองศักดิ์ เมือ่ ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๗๔).
กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘.
กรมศิลปากร. ส�ำนักหอจดหมายเหตุแผ่งชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๒ จุลศักราช ๑๑๗๑-๑๑๗๔. กรุงเทพฯ: ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๖๒.
กรมศิลปากร. ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, ๒๕๕๐.
ก�ำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราช และพระราชพิธีเฉลิม
พระราชมนเฑียร พ.ศ.๒๔๙๓ ฉบับเปลี่ยนแปลง. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๙๓.
คาถาถวายน�้ำอัฐทิศและค�ำแปล ที่ราชบัณฑิตใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๘.
ค�ำถวายเครื่องราชกกุธภัณท์ และ พระมหาเศวตฉัตรที่พราหมณ์ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร,
๒๔๖๔.
ค�ำบูชาอัฐทิศและค�ำแปลที่ราชบัณฑิตใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๘.
คำำ�ให้้การขุุนหลวงวััดประดู่่�ทรงธรรม : เอกสารจากหอหลวง. กรุุงเทพฯ: คณะกรรมการชำำ�ระประวััติิศาสตร์์ ไทยฯ สำำ�นัักเลขาธิิการ
นายกรััฐมนตรีี, ๒๕๓๔.
ค�ำให้การชาวกรงุ เก่า : เรือ่ งนีท้ เี่ รียกกันแตก่ อ่ นว่า “ค�ำให้การขุนหลวงหาวัด” ฉบับนีแ้ ปลใหม่จากฉบับหลวงทีไ่ ด้มาจากเมืองพม่า. พระนคร:
โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๕๗. [พระยาเจริญราชธน (มิ้น เลาหเศรษฐี) พิมพ์แจกในงานศพ อิ่ม จ.จ. ผู้มารดา พ.ศ. ๒๔๕๗].
เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ. กรุงเทพฯ: กรมราชเลขานุการในพระองค์ ส�ำนักพระราชวัง, ๒๕๖๑. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
	โปรดกระหม่่อมให้้พิมิ พ์์พระราชทาน ในงานพระราชพิิธีถี วายพระเพลิิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิพิ ลอดุุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐).
จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณ
	พิิพรรฒธนากร, ๒๔๖๖. (ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้หอพระสมุุดสำำ�หรัับพระนครรวบรวมพิิมพ์์พระราชทานในงารเฉลิิมพระชนม์์
พรรษา พ.ศ. ๒๔๖๖).
จดหมายเหตุเรื่อง ทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๔๕๗ และเล่ม ๒ พ.ศ. ๒๔๖๓. นนทบุรี: ต้นฉบับ, ๒๕๕๘.
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๐๐. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๓.
จุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว, พระบาทสมเด็็จพระ. พระราชนิิพนธ์์ ในพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่หั� วั ทรงวิิจารณ์์เรื่่อ� งพระราชพงศาวดาร
	กัับเรื่่�องราชประเพณีีการตั้้�งพระมหาอุุปราช. พระนคร: โรงพิิมพ์์พระจัันทร์์, ๒๔๗๙. (สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� ๗ โปรดให้้
ตีีพิิมพ์์แจกในงานพระราชทานเพลิิงพระศพพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าอรพิินทุ์์�เพญภาคย์์ วัันที่่� ๒ กุุมภาพัันธ์์ ๒๔๗๙).
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จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชกรัณยานุสร ตอนว่าด้วยพระราชพิธีศรีสัจปานกาล. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๖๓.
	(พระเจ้้าพี่่�นางเธอ พระองค์์เจ้้าจุุฑารััตนราชกุุมารีี โปรดให้้พิิมพ์์ครั้้�งแรกในงานพระราชทานเพลิิงศพ เจ้้าจอมมารดามรกฎ รััชกาล
ที่่� ๕ เมื่่�อปีีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓).
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระบรมราชาธิบายว่าด้วยพระยศเจ้าต่างกรมแลยศขุนนาง. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒ
	ธนากร, ๒๔๖๕. (พระนางเจ้้าสุุขุุมาลมารศรีีฯ โปรดให้้พิิมพ์์ ในการทรงบำำ�เพ็็ญพระกุุศล เมื่่�อสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้าสุุทธา
ทิิพยรััตนฯ กรมหลวงศรีีรััตนโกสิินทร์์ พระธิิดา สิ้้�นพระชนม์์มาถึึงปััญญาสมวาร ณ วัันที่่� ๒๐ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๔๖๕).
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธีสิบสองเดือน. พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๔๙๖. (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้พิิมพ์์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิิงพระศพ พลเอก พระวรวงศ์์เธอ กรมหมื่่�นจัันทบุุรีีสุุรนาถ ณ
พระเมรุุวััดเบญจมบพิิตร วัันที่่� ๗ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖).
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
	ธรรมาธิราช, ๒๕๔๒.
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายเหตุความทรงจ�ำ
ของกรมหลวงนรินทรเทวี. กรุงเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๕๒.
จุลทัศน์ พยาฆรานนท์. หมู่พระมหามณเฑียร. กรุงเทพฯ: พงษ์วรินการพิมพ์, ๒๕๕๕.
ชาตรี ประกิตนนทการ. การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๑. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๘.
ณัฏฐภัทร จันทวิช. พระราชพิธบี รมราชาภิเษก. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๐. (กรมศิลปากรจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
	พระปรมิินทรมหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช เนื่่�องในมหาวโรกาสพระราชพิิธีมี หามงคล เฉลิิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธัันวาคม ๒๕๓๐).
ด�ำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. พระราชพงษาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย,
	๒๔๕๙. (สมเด็็จพระศรีีพัชั ริินทราบรมราชิินีนี าถทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้พิมิ พ์์แจกในงานศพ ม.ร.ว แป้้ว มาลากุุล ณ กรุุงเทพฯ
ปีีมโรงอััฐศก พ.ศ. ๒๔๕๙).
ด�ำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ต�ำราแบบธรรมเนียมในราชส�ำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา กับ พระวิจารณ์ของ สมเด็จ
	กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ. พระนคร: กรมศิิลปากร, ๒๔๙๓. (สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้พิมิ พ์์พระราชทาน
ในงานพระศพ พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าประภาพรรณพิิไลย ณ พระเมรุุท้้องสนามหลวง พุุทธศัักราช ๒๔๙๓).
ด�ำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๕. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๕.
ด�ำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด. พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๔.
ด�ำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ความทรงจ�ำ. พระนคร: แพร่พิทยา, ๒๕๑๔.
ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (ม.ร.ว.เฉลิมลาภ ทวีวงศ์), พลตรี หม่อม. ประเพณีในพระราชส�ำนัก (บางเรื่อง). กรุงเทพฯ: พระจันทร์, ๒๕๑๔. [พิมพ์
	ฉลองพระคุุณในงานพระราชทานเพลิิงศพพลตรีี หม่่อมทวีีวงศ์์ถวััลยศัักดิ์์� (ม.ร.ว.เฉลิิมลาภ ทวีีวงศ์์) ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุุ
หน้้าพลัับพลา อิิศริิยาภรณ์์ วััดเทพศิิริินทราวาส วัันที่่� ๒๓ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๑๔].
ทิพากรวงศ์ (ข�ำ บุนนาค), เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๘.
ทิพากรวงศ์ (ข�ำ บุนนาค), เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑. กรุงเทพฯ: อมรินทร์วิชาการ, ๒๕๔๘.
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔ ฉะบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์.
	พระนคร: โรงพิิมพ์์โสภณพิิพรรฒธนากร, ๒๔๘๑. [พิิมพ์์แจกเป็็นที่่�ระลึึกในงานพระราชทานเพลิิงศพ ท่่านผู้้�หญิิงวงษานุุประพัันธ์์
(ตาด สนิิทวงศ์์ ณ อยุุธยา) วัันที่่� ๑๗ มีีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ เมรุุวััดเทพศิิริินทราวาส], ๒๔๘๑.
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เทเวศวงศวิวัฒน์ (หลาน กุญชร, ม.ร.ว.), เจ้าพระยา. ข้าราชการในกรมมหาดเล็ก. พระนคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก, ๒๕๐๐.
	[พิิมพ์์ ในงานพระราชทานเพลิิงศพพระยาเทเวศรวงศวิิวััฒน (ม.ล.วราห์์ กุุญชร) ณ วััดเทพศิิริินทราวาศ ๒๒ ธัันวาคม พุุทธศัักราช
๒๕๐๐].
เทศนาพระราชประวัติและพงศาวดารกรุงเทพฯ ของ สมเดจพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ [และคนอื่นๆ]. พระนคร:
โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย, ๒๔๖๒.
ธนิต อยู่โพธิ์. ประวัติเครื่องดนตรีไทย: ต�ำนานการผสมวงมโหรีปี่พาทย์แลเครื่องสาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จันวาณิชย์, ๒๕๒๐. [งาน
พระราชทานเพลิงศพหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐].
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ. ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๖๒.
นนทพร อยู่มั่งมีและพัสวีสิริ เปรมกุลนันท์. เสวยราชสมบัติกษัตรา. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๖๒.
นภาพร เล้าสินวัฒนา. การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธี คติ ความหมาย และสัญลักษณ์แห่ง “สมมติเทวราช”. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
มิวเซียมเพรส, ๒๕๔๙.
นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. โคลงลิลติ สภุ าพ ต�ำรับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เมือ่ พทุ ธศก ๒๔๖๘.
	๒ เล่่ม. พระนคร: โรงพิิมพ์์อัักษรนิิติิ, ๒๔๗๒. (ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้พิิมพ์์พระราชทานในมหุุรดิิมงคลสมััยเฉลิิม
พระชนมพรรษา ค�ำรบตรีจุลจักร์แห่งทวารสนักษัตระฉน�ำ ณปีมเสงพุทธศก ๒๔๗๒).
นริศรานุวดั ติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา และดารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑๑. ๒๗ เล่ม. พระนคร: องค์การค้า
	ของคุรุสภา, ๒๕๐๔.
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา และดารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. สาส์นสมเด็จ เล่ม ๖. ๑๐ เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๖
นฤมล ธีรวัฒน์, ผูช้ ำ� ระต้นฉบับ; นิธิ เอียวศรีวงศ์, (บรรณาธิการ). พระราชพงศาวดารกรงุ รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์
ฉบับตัวเขียน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์วิชาการ, ๒๕๓๙.
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. โคลงแลร่ายยอพระเกียรติ.์ พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๕๘. (แจกในงานปลงศพหม่อมพลับ
ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมหมื่นภูมินทรภักดี ปีเถาะสัปตศก พ.ศ. ๒๔๕๘).
นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, ๒๕๕๔. [มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระบรม
	ราชููปถััมภ์์สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี) จััดทำำ�ขึ้้�นเนื่่�องในโอกาสพระราชพิิธีีมหามงคลเฉลิิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธัันวาคม ๒๕๕๔].
นายสวน มหาดเล็ก. โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุร.ี พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๕. (พิมพ์ในการปลงศพ หม่อม
แช่ม สุประดิษฐ ณ กรุงเทพ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธร เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕).
นิธิ เอียวศรีวงศ์. การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุร.ี พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๗.
นุชนารถ กิจงาม, (บรรณาธิการ). พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ประวัติศาสตร์จารีตประเพณีจากพระราชนิพนธ์ “ยอพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒”. กรุงเทพฯ: ส�ำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.
แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคนอื่นๆ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ: ส�ำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๑. (ส�ำนักราชเลขาธิการ
	จััดพิมิ พ์์น้อ้ มเกล้้าฯ ถวายสนองพระกรุุณาธิิคุณ
ุ เนื่่�องในวโรกาสเฉลิิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา วัันเสาร์์ที่่� ๕ ธัันวาคม พุุทธศัักราช
๒๕๓๐ และเนื่่�องในพระราชพิิธีรัี ัชมัังคลาภิิเษก วัันเสาร์์ที่่� ๒ กรกฎาคม พุุทธศัักราช ๒๕๓๑).
บทละครครั้งกรุงเก่า เรื่องนางมโนห์รา และ สังข์ทอง ฉบับหอสมุดแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๘.
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บุญตา เขียนทองกุล. ดนตรีในพระราชพิธ.ี กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, ๒๕๔๘.
บุรุษรัตน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตีรณสาร, ๒๕๐๑. [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกเอก พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ
(นพ ไกรฤกษ์) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑].
ป. สุพรหมลัย ศาสตรี. รายงานส�ำรวจต�ำราพระราชพิธีพรามณสยาม. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๗๔. (พระเจ้าบรมวงศเธอ
กรมหลวงสมรรัตนศรีเชษฐ โปรดให้พิมพ์เป็นมิตรพลีขึ้นปีใหม่ เมื่อปีมะแม พ.ศ. ๒๔๗๔).
ปฏิทินส�ำหรับค้นวันเดือนทางจันทรคติกับสุริยคติ แต่ปีขาลจัตวาศก ร.ศ. ๑ พ.ศ. ๒๓๒๕ จ.ศ. ๑๑๔๔ ถึงปีวอกจัตวาศ กร.ศ. ๑๕๑ พ.ศ.
๒๔๗๕ จ.ศ. ๑๒๙๔. พระนคร. กระทรวงธรรมการ กรมวิชชาธิการ, ๒๔๗๔.
ประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม รามนันทน์), พระยา. จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๖๘.
	พระนคร: โรงพิิมพ์์ไทยเขษม, ๒๔๙๒. (สมเด็็จพระนางเจ้้ารำำ�ไพพรรณีีฯ โปรดเกล้้าฯ ให้้พิิมพ์์เป็็นที่่�ระลึึก ในการเชิิญพระบรมอััสถิิ
เสด็็จคืืนเข้้าสู่่�พระนคร พุุทธศัักราช ๒๔๙๒).
ประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม รามนันทน์). จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๖๘ (ออก
	เป็็นราชกิิจจานุุเบกษาฉบัับพิิเศษ แล้้วแก้้ไขตามพระดำำ�ริิห์ส์ มเด็็จพระราชปิิตุุลาบรมพงศาภิิมุุข ในราชกิิจจานุุเบกษาฉะบัับเพิ่่�มเติิม)
กัับจดหมายเหตุุภาษาอัังกฤษซึ่่�งโปรดเกล้้าฯ ให้้พิิมพ์์แจกในงานนั้้�น. พระนคร: โรงพิิมพ์์ไทยเขษม, ๒๔๙๗.
ประชุมประกาศ รัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๐๕-๒๔๑๑. พระนคร: โรงพิมพ์เหรียญทองการพิมพ์, ๒๕๑๑. (พลเอก ประภาส จารุเสถียร
	รองนายกรััฐมนตรีี รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงมหาดไทย พิิมพ์์ถวายในงานพระราชทานเพลิิงศพ พระมหาโพธิิวงศาจารย์์ อิินทโชต
เถระ ณ เมรุุ หน้้าพลัับพลาอิิศริิยาภรณ์์ วััดเทพศิิริินทราวาส วัันที่่� ๙ พฤศจิิกายน พุุทธศัักราช ๒๕๑๑).
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๔ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๙.
[เจ้าภาพพิมพ์ในงานปลงศพ คุณหญิงปฏิภาณพิเศษ (ลมุน อมาตยกุล) ณ วัดประยูรวงศาวาส วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙].
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๕ พระราชพงศาวดารกรงุ ธนบรุ ี ฉบับพันจันทนมุ าศ (เจิม). พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์, ๒๔๘๐. [พระเจ้าวรวงศ์เธอ
	พระองค์์เจ้้าจุุลจัักรพงษ์์ โปรดให้้พิิมพ์์แจกในงานพระราชทานเพลิิงศพ นายพัันเอก พระยาสิิริิจุุลเสวก (พััว จุุลเสวก) ณ วััดมกุุฎ
กษััตริิยาราม วัันที่่� ๑๓ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐].
ประชมุ พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม่ ๓. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. (คณะกรรมการอ�ำนวยการ
	จัดงานฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๕๐ ปี จัดพิมพ์เป็นทีร่ ะลึกเนือ่ งในมหามงคลสมัยฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙).
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๘. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๖๐. [พระยาศรีภูริปรีชา รามาธิปติราชภักดี ศรีสาลักษณวิสัย อภัยพิริยพาท (ถมล
สาลักษณ) พิมพ์แจกในงานศพ คุณหญิงศรีภูริปรีชา ปีมเสง พ.ศ. ๒๔๖๐].
ประชมุ พงษาวดาร ภาคที่ ๑๓. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๒. (พิมพ์แจกในงานศพ นางสุน่ ชาติโอสถ ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๖๒).
ประชุมหมายรับสั่ง ภาคที่ ๓ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพิจารณา
และจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๘.
ประชุมหมายรับสั่งภาค ๔ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. ๑๑๘๖-๑๒๐๓. กรุงเทพฯ:
	คณะกรรมการช�ำระประวัติศาสตร์ไทย และจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑ จุลศักราช ๑๑๖๖ พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา ๓ ดวง. ๓ เล่ม. พระนคร: มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์, ๒๔๘๑.
ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร ส�ำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, ๒๕๖๑.
ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. กรุงเทพฯ: ส�ำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๖๒.
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ปรัชญา ปานเกตุ, (เรียบเรียง); เอนก นาวิกมูล และ ธงชัย ลิขติ พรสวรรค์, (บรรณาธิการ). น�ำ้ อภิเษก : พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช
	๒๕๖๒ วัันที่่� ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒. กรุุงเทพฯ: กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๒. (กรมส่่งเสริิม
การปกครองท้้องถิ่่�น กระทรวงมหาดไทย จััดพิิมพ์์เป็็นที่่�ระลึึกเนื่่�องในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก พุุทธศัักราช ๒๕๖๒ วัันที่่� ๔-๖
พฤษภาคม ๒๕๖๒).
ปรัชญา ปานเกตุ. ศัพทานุกรมวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, ๒๕๕๘.
เปลื้อง ณ นคร. พจนะภาษา. กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๘.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: ราชบัณทิตยสถาน, ๒๕๕๖.
พรสนอง วงศ์สงิ ห์ทอง. พจนานกุ รมประกอบภาพค�ำศัพท์แฟชัน่ . กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่วชิ าการ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
พระบรมราชาภิเษก ฉัฐราชมหาจักรีวงศ์. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: มูลนิธพิ ระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในพระบรม
	ราชููปถัมั ภ์์, ๒๕๖๑. (มููลนิิธิพิ ระบรมราชานุุสรณ์์ พระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวในพระบรมราชููปถัมั ภ์์ และวชิิราวุุธวิทิ ยาลััย
พิิมพ์์เผยแพร่่ในวาระ ๙ รอบนัักษััตร พระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก พระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ๑๑ พฤศจิิกายน พุุทธศัักราช
๒๕๖๑).
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๑. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๗๘. (ทรงพระกรุณาโปรดให้พิมพ์ พระราชทานแจก
ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าวรวงศเธอ กรมหมื่นอนุวัตนจาตุรนต์ ที่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๒๔๗๘).
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๑๑ ฉะบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๗๗.
	[พิิมพ์์เป็็นที่่�ระลึึกในงานพระราชทานเพลิิงศพ คุุณหญิิงธรรมสารเนติิ (อบ บุุนนาค) วัันที่่� ๑๗ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วััดประยููร
วงศาวาส].
พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา. ๓ เล่ม. พระนคร: หอพระสมุดวชิรญาณ, ๒๔๕๕. [สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษี
	สว่่างวงศ์์ กรมพระยาภาณุุพัันธุุวงศ์์วรเดช พิิมพ์์ขึ้้�นเปนส่่วนพระกุุศลทานมััย ในงานพระศพ พระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ (ชั้้�น ๓) กรมหลวง
วรเสฐสุดา พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร
กรมขุนพิจิตรเจษฎจันทร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกย์ลักษณวดี].
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๖. กรุงเทพฯ: งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส�ำนักพระราชวัง, ๒๕๓๓. (ส�ำนัก
พระราชวัง รวบรวมและจัดพิมพ์สนองพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ พุทธศักราช ๒๕๓๓).
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
	อดุุลยเดช สยามิินทราธิิราช พ.ศ. ๒๔๙๓ และเรื่่�องบรมราชาภิิเษก พระนิิพนธ์์ของ พระวรวงศ์์เธอ กรมหมื่่�นพิิทยลาภพฤฒิิยากร.
พระนคร: สำำ�นัักงานทรััพย์์สิินส่่วนพระมหากษััตริิย์์, ๒๕๑๔. [สำำ�นัักงานทรััพย์์สิินส่่วนพระมหากษััตริิย์์ พิิมพ์์เป็็นอนุุสรณ์์ ในงาน
พระราชทานเพลิิงศพ พลตรีี หม่่อมทวีีวงศ์์ถวััลยศัักดิ์์� (หม่่อมราชวงศ์์เฉลิิมลาภ ทวีีวงศ์์) ณ เมรุุวััดเทพศิิริินทราวาส วัันอัังคารที่่�
๒๓ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๕๑๔].
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. บทลครเรือ่ งอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร,
	๒๔๖๐. [อำำ�มาตย์์เอก พระยาราชพิินิจจั
ิ ยั พิิมพ์์แจกในงานศพ พระยาอภิิรักั ษ์์ราชอุุทยาน (แฉล้้ม อมาตยกุุล) ปีีมะเส็็ง นพศก พ.ศ. ๒๔๖๐]
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เล่ม ๒. ๔ เล่ม.
พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๗.
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. บทละคอนเรื่องอุณรุท ภาคต้น. พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๕๐๘. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์
	ในงานพระราชทานเพลิิงศพ พลตรีี หม่่อมเจ้้าฉััตรมงคล โสณกุุล ณ เมรุุหน้้าพลัับพลาอิิศริิยาภรณ์์ วััดเทพศิิริินทราวาส วัันที่่� ๑๒
ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘), ๒๕๐๘.
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ไฟน์สโตน, เจฟฟรีย์. สมุดพระรูป : พระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) =
	Royal album : the children and grandchildren of King Mongkut (Rama IV) of Siam. กรุุงเทพฯ: บริิษัทั กู๊๊�ดวิิล เพรส (ประเทศไทย),
๒๕๔๓. (จััดพิิมพ์์เนื่่�องในโอกาสพระราชพิิธีีมหามงคลเฉลิิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธัันวาคม ๒๕๔๒).
ภาวาส บุนนาค. พระปรมาภิไธยสมเด็จพระมหากษัตริยแ์ ห่งกรุงรัตนโกสินทร์. พิมพ์ครัง้ ที่ ๒. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ทลู เกล้าทูลกระหม่อมถวายบูชาพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในการพระราชพิธสี มมงคล ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓).
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. เรื่องขอมด�ำดิน : แถลงเรื่องตามต�ำนาน และสันนิษฐานโบราณคดี และเป็นบทกลอนลคร.
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], ๒๔๕๖.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระศุนหเศป (เศานห์เศปาขยานัม์) ฉบับภาษาไทย. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๔๘๔.
	(ม.จ.จงกลนีี วััฒนวงศ์์ ทรงพิิมพ์์แจกในงานพระราชทานเพลิิงศพ หม่่อมเชื้้�อ วััฒนวงศ์์ ในพระเจ้้าบรมวงศ์์ชั้้�น ๔ กรมขุุนมรุุพงศ์์ศิิริิ
พััฒน์์ ณ เมรุุวััดไตรมิิตต์์วิิทยาราม พ.ศ. ๒๔๘๔).
มนตรี ตราโมท. การบรรเลงปีพ่ าทย์ในงานพระราชพิธ.ี พระนคร: โรงพิมพ์ทา่ พระจันทร์, ๒๕๐๑. (หนังสือทีร่ ะลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ
หลวงบ�ำรุงจิตรเจริญและนางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๐๑).
มหานุภาพ, พระยา. นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี เมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๓๒๔. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร,
๒๔๗๕. (แจกในงานกฐินพระราชทาน พระยาอนิรุทธเทวา ณ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ. ๒๔๗๕).
ยุพร แสงทักษิณ. เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๓๙.
รัชนี ทรัพย์วิจิตร. ท�ำเนียบราชทินนามและดรรชนีขุนนางไทย. กรุงเทพฯ: ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ, ๒๕๕๙.
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับจดหมายเหตุ พระราชพิธรี าชาภิเษกสมรส พระราชพิธบี รมราชาภิเษก และพระราชพิธเี ฉลิมพระราชมนเทียร พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช พ.ศ. ๒๔๙๓. พระนคร: กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๔๙๓.
ราชกิจจานุเบกษา. พระราชพิธีบรมราชาภิเศกในพระบาทสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. เล่มที่ ๑ วันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๙ ค�่ำ ปีจอ
ฉอศก ๑๒๓๖ แผ่นที่ ๖, หน้า ๔-๕.
ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย. เล่มที่ ๒๗ ตอนที่ ๐ ง วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๓, หน้า ๒๐๒๓.
ราชกิจจานุเบกษา. พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระปรมาภิไธย. เล่มที่ ๓๓ ตอนที่ ๐ ก วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๙, หน้า
๒๑๒-๒๑๗.
ราชกิิจจานุุเบกษา. พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกเฉลิิมพระราชมณเฑีียร ปีีฉลููสััปตศก พุุทธศัักราช ๒๔๖๘. เล่่มที่่� ๔๒ ตอนที่่� พิิเศษ ๐ ก
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘, หน้า ๑๕๔-๑๕๕.
ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์. เล่มที่ ๖๓ ตอนที่ พิเศษ
๓๙ ก วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙, หน้า ๔-๕.
ราชกิจจานุเบกษา. พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล. เล่มที่ ๑๑๓ ตอน
ที่ ๑๑ ข วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙, หน้า ๒.
ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๑๐๒ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙, หน้า ๒.
	ราชกิิจจานุุเบกษา. พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิิมพระปรมาภิิไธย พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิตร. เล่่มที่่� ๑๓๖ ตอนที่่� ๑๕ ข วัันที่่� ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ก, หน้้า ๑.
ราชกิจจานุเบกษา. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ค�ำอ่าน และสรรพนาม ค�ำขึ้นต้น ค�ำลงท้าย ใน
การกราบบังคมทูล กราบทูล. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ พิเศษ ๑๑๗ ง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข, หน้า ๓.
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ราชกิจจานุเบกษา. พระบรมราชโองการ ประกาศ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒. เล่มที่ ๑๓๖
ตอนที่ ๑๔ ข วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้า ๑.
ราชกิจจานุเบกษา. หมายก�ำหนดการ ที่ ๘/๒๕๖๒ หมายก�ำหนดการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะ
	พระราชลััญจกรประจำำ�รััชกาล ในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก พุุทธศัักราช ๒๕๖๒. เล่่มที่่� ๑๓๖ ตอนที่่� ๑๒ ข วัันที่่� ๓ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๒, หน้้า ๑๗-๑๘.
ราชกิจจานุเบกษา. หมายก�ำหนดการ ที่ ๑๐/๒๕๖๒ หมายก�ำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่
๑๓ ข วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้า ๑-๖๙.
ราชกิจจานุเบกษา. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา.
เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๑ ข วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้า ๑-๒.
ราชกิจจานุเบกษา. หมายก�ำหนดการ ที่ ๓๓/๒๕๖๒ หมายก�ำหนดการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค
เนือ่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒. เล่มที่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ข วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓,หน้า ๗-๓๔.
ราชกิจจานุเบกษาพิเศษกรุงเทพมหานครในพระบรมมหาราชวัง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘. พระนคร:
โรงพิมพ์บ�ำรุงนุกูลกิจ, ๒๔๖๘.
ราชสกุลวงศ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม). พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๖.
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จััดทำำ�โดย
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน
คณะที่่�ปรึึกษา
นายเสมอใจ ศุุขสุุเมฆ		ประธานกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน
นายสุุธรรม อยู่่�ในธรรม		 กรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน
นายชาญวิิทย์์ อมตะมาทุุชาติิ		 กรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน
นายพีีระพงษ์์ อััจฉริิยชีีวิิน		 กรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน
นายบััณฑููร เศรษฐศิิโรตม์์		 กรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน
นายสหััส ประทัักษ์์นุุกููล		 กรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน
นางอรรชกา สีีบุุญเรืือง		 กรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน
ศาสตราจารย์์พิิเศษธงทอง จัันทรางศุุ		ศาสตราภิิชานประจำำ�คณะนิิติศิ าสตร์์
			จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
คณะผู้้�จััดทำำ�
นายคมกฤช ตัันตระวาณิิชย์์		 เลขาธิิการสำำ�นัักงาน กกพ.
นายกิิตติิพงศ์์ ภิิญโญตระกููล		 รองเลขาธิิการสำำ�นัักงาน กกพ.
นายประเทศ ศรีีชมภูู		 รองเลขาธิิการสำำ�นัักงาน กกพ.
นายวีีระศัักดิ์์� วีีระธรรมโม		 รองเลขาธิิการสำำ�นัักงาน กกพ.
นางฤดีี ภริิงคาร		ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการสำำ�นัักงาน กกพ.
นายประสิิทธิ์์� สิิริิทิิพย์์รััศมี		ผู้้�ช่
ี
่วยเลขาธิิการสำำ�นัักงาน กกพ.
นายกััลย์์ แสงเรืือง		ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการสำำ�นัักงาน กกพ.
นายมนยศ วรรธนะภููติิ		ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการสำำ�นัักงาน กกพ.
รายชื่่�อผู้้�เขีียน
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปรััชญา ปานเกตุุ		
รองศาสตราจารย์์ ดร.ชััชพล ไชยพร		
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.พีีรศรีี โพวาทอง		
รองศาสตราจารย์์ ดร.ภััทระ คมขำำ� 		
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ถาวร สิิกขโกศล 		
นายเอนก นาวิิกมููล		

บทนำำ� - บทที่่� ๖
บทที่่� ๗
บทที่่� ๘
บทที่่� ๙
บทที่่� ๑๐
บทส่่งท้้าย

เจ้้าของและผู้้�จััดพิิมพ์์
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน (สำำ�นัักงาน กกพ.)
๓๑๙ อาคารจััตุุรััสจามจุุรีี ชั้้�น ๑๙ ถนนพญาไท แขวงปทุุมวััน
เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖, ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒
พิิมพ์์ครั้้�งแรก		 พฤษภาคม ๒๕๖๔
ออกแบบและจััดพิิมพ์์
บริิษััทอมริินทร์์พริ้้�นติ้้�งแอนด์์พัับลิิชชิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
๓๗๖ ถนนชััยพฤกษ์์ เขตตลิ่่�งชััน กรุุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๙๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๙๐๙๑
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