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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๓

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช

วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ครั้งแรก วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๑

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ครั้งหลัง วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๖

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๓๙๔

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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ค�าปรารภ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เพื่อจัดพิมพ์หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

	 ประเทศไทยมีความเจริญรุ ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาจวบทุกวันนี้	 เกิดจากความเข้มแข็ง 
ของสถาบันชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์	 โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์	 	 ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจ 
ของคนไทยทั้งชาติ	 และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทย	 ประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทย	 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติมาตลอด	 พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 
ทรงมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ	 อย่างมั่นคง	 ท้ังด้านการป้องกัน
และรักษาเอกราชของชาติ	ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย	ด้านวัฒนธรรมการด�าเนินชีวิต	และด้านศิลปกรรม	 
ทรงเป็นผู ้น�าที่ปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม	 ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์	 เพ่ือบ�าบัดทุกข์	 
บ�ารุงสุข	 สร้างความอยู่ดี	 กินดี	 และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ปวงอาณาประชาราษฎร์	 สร้างความร่มเย็นเป็นสุข	 
ให้เกิดแก่ชาติบ้านเมือง	 และทรงน�าพาให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการรุกรานของชนชาติอื่น	ท�าให้สามารถ 
รักษาเอกราชอธิปไตยไว ้ได ้ตราบจนทุกวันนี้ 	 ประชาชนคนไทยโชคดีท่ีได ้ เกิดมาใต ้ร ่มพระบารมีที่ม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักชัย	 	 และตามโบราณราชประเพณีก�าหนดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ในการสืบราชสันตติวงศ์	เพื่อเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

	 หนังสือ	 “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”	 เป็นการจดจารึกมรดกทางวัฒนธรรมตามโบราณ 
ราชประเพณีอันเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์	 แม้ว่าพระราชอ�านาจบางอย่างอาจเปล่ียนแปลงไปตามบริบท 
ของสังคม	 แต่วัฒนธรรมประเพณีอันเน่ืองด้วยพระราชพิธีส�าคัญยังคงสืบสานต่อมาตราบเท่าทุกวันน้ี	 
นับเป็นเครื่องบ่งบอกเอกลักษณ์ของชาติได้เป็นอย่างดี	 คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ	 และควรมีความรู	้ 
ความเข ้าใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย ่างถ ่องแท ้ 	 เ พ่ือร ่วมสืบสานวัฒนธรรมตามประเพณี 
ของไทยให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

พลเอก

(ประยุทธ์	จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี
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สาร  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

	 กระทรวงวัฒนธรรม	มีภารกิจหน้าที่ในการธ�ารงรักษา	ส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี	

อันเนื่องด้วยสถาบันชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	ให้เป็นที่ประจักษ์และคงอยู่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงบ�ารุงสังคม

ไทยให้ผาสุกร่มเย็น	มีระเบียบแบบแผนเป็นเอกลักษณ์	 โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์	 มีคติความเชื่อและ 

แนวปฏิบัติหลายประการที่แสดงให้เห็นถึงความสูงส่งและศักดิ์สิทธ์ิแห่งสถาบันอันเป็นเครื่องยึดเหน่ียวรวมชาติ

ไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงเสมอมา

	 ตามโบราณราชประเพณี	 การเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จะทรงรับการบรมราชาภิเษก 

เฉลิมพระนามาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 อันเป็นพระราชพิธีศักดิ์สิทธ์ิส�าคัญย่ิง	 แสดงให้เห็นถึง

วัฒนธรรมอันงดงาม	และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงพระเกียรติยศอันสูงสุด	 สมกับท่ีทรงเป็น

พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตลอดกาล	

	 หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์นี้	เป็นการด�าเนินการตามนโยบาย

รัฐบาล	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ในการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ	และการเสริม

สร้างความรู้อันเนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์	 การสืบทอดวัฒนธรรมซึ่งเป็นโบราณราชประเพณีอันส�าคัญ	 

เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจ	และความร่วมมอืร่วมใจกันปกป้อง	เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัรย์ิของไทยให้ด�ารงอยู่

อย่างมั่นคง	เพื่อให้ประชาชนชาวไทยประสบความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารสืบไป	

(นายวีระ		โรจน์พจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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ค�าน�า
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

	 สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของไทยทุกพระองค์	 ทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ 
ทัง้ปวงเพือ่ความผาสกุของอาณาประชาราษฎร์	สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	จงึเป็นสถาบนัหลกัท่ีประชาชนชาวไทยต่าง 
เคารพเทิดทูนและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เสมอมา		 	 	 	

	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการขับเคล่ือนภารกิจภาครัฐในการอนุรักษ์	
สบืทอด	ส่งเสรมิ	และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมของชาต	ิเพ่ือสร้างจติส�านึกความเป็นไทย	ผ่านกระบวนทัศน์การด�าเนิน
งานด้านวัฒนธรรมให้มีความร่วมสมัย	สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย	เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์

	 การจัดพิมพ์หนังสือ	“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”	เล่มนี้	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยว
กับโบราณราชประเพณี	ซึง่เป็นพระราชพิธีท่ีปฏิบตัเิพ่ือความเป็นพระมหากษตัรย์ิโดยสมบรูณ์	กล่าวคอื	การเสดจ็ขึน้
ครองราชย์จะสมบูรณ์เมื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว	 เน้ือหาของหนังสือประกอบด้วย	ความเป็นมา
ของพระราชพิธี	ล�าดับขั้นตอนพระราชพิธีโดยสังเขปทั้งการเตรียมการพระราชพิธี	พระราชพิธีเบื้องต้น	พระราชพิธี
เบื้องปลาย	ตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับพระราชพิธี	 อาทิ	พระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ 
ในสมัยรัตนโกสินทร์	 เครื่องราชกกุธภัณฑ์	 สถานท่ีประกอบพระราชพิธี	 พระมหาเจดีย์	 สถานที่ต้ังพิธีเสกน�้า 
พระพุทธมนต์	รวมถึงแหล่งน�า้ศกัดิส์ทิธ์ิของแต่ละจงัหวัดท่ีต้องพลกีรรมตกัน�า้เพ่ือใช้เป็นน�า้สรงพระมรุธาภิเษก	เป็นต้น	

	 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือเล่มนี้จะอ�านวยประโยชน์แก่ประชาชนผู้สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเกิดความเข้าใจในความส�าคัญของพระราชพิธีโดยทั่วกัน

(นายกฤษศญพงษ์	ศิริ)

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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 เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ๑๔๕

 พระมหาเศวตฉัตรหรือนพปฎลมหาเศวตฉัตร ๑๔๖

สารบัญ



หน้า

 พระมหาพิชัยมงกุฎ ๑๔๗

 พระแสงขรรค์ชัยศรี ๑๔๘

 ธารพระกร ๑๔๙

 วาลวิชนี (พัดและแส้) ๑๕๐

 ฉลองพระบาทเชิงงอน ๑๕๑

 พระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดิน ๑๕๒

 พระสุพรรณบัฏ ๑๕๖

 พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ๑๕๗

 พระที่นั่งภัทรบิฐ ๑๕๘

 พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ๑๕๙

 หมู่พระมหามณเฑียร ๑๖๑

 พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ๑๖๓

 พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ๑๖๕

 พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ๑๖๗

 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ๑๖๙

 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   ๑๗๑

 พระมหาเจดียสถาน สถานที่ตั้งพิธีเสกน�้าพระพุทธมนต์ ๗ แห่ง ๑๗๒

 พิธีเสกน�้า ๑๐ มณฑลในสมัยรัชกาลที่ ๗  ๑๗๖

 ปูชนียสถานและสิ่งส�าคัญ ๑๓ แห่ง ๑๘๐

บรรณานุกรม  ๑๘๒

คณะท�างาน  ๑๘๔
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องท�าเพ่ือความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์  

ดังความใน	“จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	สมเด็จพระรามาธิบดี	ศรีสินทรมหาวชิราวุธ	พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”	ว่า

		 “...ตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้	 ถือเปนต�ารามาแต่โบราณว่าพระมหา 

กระษตัรย์ิซึง่เสดจ็ผ่านพภิพ	ต้องท�าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกก่อน	จงึจะเปนพระราชาธบิดโีดย 

สมบูรณ์	 ถ้ายังมิได้ท�าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่ตราบใด	 ถึงจะได้ทรงรับรัชทายาท	 

เม่ือเสดจ็เข้าไปประทบัอยูใ่นพระราชวงัหลวง	กเ็สดจ็อยูเ่พียง	ณ	ทีพั่กแห่งหน่ึง	พระนามทีข่าน

ก็คงใช้พระนามเดิม	เปนแต่เพิ่มค�าว่า	“ซึ่งทรงส�าเร็จราชการแผ่นดิน”	เข้าข้างท้ายพระนาม	

แลค�ารับส่ังก็ยังไม่ใช้พระราชโองการ	 จนกว่าจะได้สรงมุรธาภิเษก	 ทรงรับพระสุพรรณบัฏ

จารึกพระบรมราชนามาภิธัยกับทั้งเครื่องราชกกุธภัณฑ์จากพระมหาราชครูพราหมณ์ผู้ท�า

พิธีราชาภิเษกแล้ว	จึงเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียร	ครอบครองสิริราชสมบัติสมบูรณ์ด้วย 

พระเกียรติยศแห่งพระราชามหากระษัตริย์แต่นั้นไป...”	

จิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
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ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนานโดยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดีย	แต่ลักษณะ

การพระราชพิธีแต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด	 แม้แต่การเรียกชื่อพิธีก็แตกต่างกันออกไป

ในแต่ละสมัย	เช่น	ในสมัยอยุธยา	สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า	

		 “พระราชพิธีราชาภิเษก”	หรือ	“พิธีราชาภิเษก”	ส่วนในปัจจุบันเรียกว่า	“พระราช

พิธีบรมราชาภิเษก”

สมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่	 ๒	 หรือจารึกวัดศรีชุม	 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราว 

พุทธศตวรรษที่	 ๑๘	กล่าวถึงการขึ้นเป็นผู้น�าของพ่อขุนบางกลางหาว	 ไว้ว่า	 “...พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้

เมืองสุโขทัย	 ให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์...”	 ส่วนในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาไทย	และภาษา

เขมรกล่าวถึงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพิธีบรมราชาภิเษกพระมหาธรรมราชาที่	๑	(ลิไทย)	ว่ามี	มกุฎ	พระขรรค์ชัยศรี	และเศวตฉัตร

	 สมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในค�าให้การของชาวกรุงเก่า	 ข้อความตอนหน่ึง

กล่าวถึงขั้นตอนของพระราชพิธีนี้ว่า	

		 “...พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเด่ือนั้น	 มาท�าตั่งส�าหรับประทับสรง 

พระกระยาสนานในการมงคล	เช่น	พระราชพิธรีาชาภเิษก	เป็นต้น	พระองค์ย่อมประทบัเหนอื

พระที่นั่งตั่งไม้มะเด่ือ	 สรงพระกระยาสนานก่อนแล้ว	 (จึงเสด็จไปประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ)	 

มขุอ�ามาตย์ถวายเครือ่งเบญจราชกกธุภัณฑ์	คอื	มหามงกฎุ	๑	พระแสงขรรค์	๑	พดัวาลวชิน	ี๑	 

ธารพระกร	๑	ฉลองพระบาทคู่	๑...”	

จิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

พราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาพิชัยมงกุฎ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
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จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช  

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค 

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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	 ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี	 ไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 สันนิษฐานว่าท�าตามแบบ

อย่างเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	แห่งกรุงศรีอยุธยา	แต่ท�าอย่างสังเขป	 เพราะบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย	 ยังอยู่

ในภาวะสงคราม	ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๒๕	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ประดิษฐาน

พระบรมราชจักรีวงศ์	 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกแต่โดยสังเขป	 ยังไม่พร้อมมูลเต็ม

ต�ารา	ครั้น	พ.ศ.	๒๓๒๖	 โปรดให้ข้าราชการผู้รู้ครั้งกรุงเก่า	 มีเจ้าพระยาเพชรพิชัยเป็นประธาน	ประชุมปรึกษาหารือกับสมเด็จ

พระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ท�าการสอบสวนร่วมกันตรวจสอบต�าราว่าด้วยการราชาภิเษกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้า

อุทุมพร	หรือขุนหลวงวัดประดู่	แล้วแต่งเรียบเรียงขึ้นไว้เป็นต�ารา	 เรียกว่า	 “ต�าราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาส�าหรับหอหลวง”	

เป็นต�าราเก่ียวกับการราชาภิเษกที่เก่าแก่ท่ีสุดเท่าท่ีพบหลักฐานในประเทศไทย	 เมื่อได้แบบแผนการราชาภิเษกที่สมบูรณ์แล้ว	

อีกท้ังพระราชมณเฑียรสถานท่ีสร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จ	 ใน	พ.ศ.	๒๓๒๘	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งการพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษกให้สมบูรณ์ตามแบบแผนอันได้เคยมีมาแต่เก่าก่อนอีกคร้ังหน่ึง	และแบบแผนการราชาภิเษกดังกล่าวได้รับการ

ยึดถือปฏบิตัเิป็นแบบอย่างสบืมาเพ่ือความเป็นพระมหากษตัรย์ิโดยสมบรูณ์		บางพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภเิษก	

๒	ครั้ง	คือ	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ครั้งแรก	เมื่อวันที่	๑๒	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๔๑๑	เมื่อทรงขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ	ขณะมี

พระชนมพรรษาเพียง	๑๕	พรรษา	ในระยะเวลาห้าปีแรกของรัชกาล	สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)	เป็น 

ผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน	 	 จนกระท่ังเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	๒๐	พรรษาจึงทรงพระผนวช	หลังจากทรงลาสิกขาแล้ว	

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ครั้งที่	๒	เมื่อวันที่	๑๖	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๔๑๖	หลัง

จากน้ันทรงรบัพระราชภาระและมพีระราชอ�านาจในการบรหิารราชการแผ่นดนิโดยสมบรูณ์		ส่วนพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๒	ครั้ง	คือ	พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราช

มณเฑียร	เมือ่วันท่ี	๑๑	พฤศจกิายน	พุทธศกัราช	๒๔๕๓		เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงก�าลังไว้ทุกข์งานพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	จงึโปรดให้งดการเสดจ็เลยีบพระนครและการรืน่เรงิ	ต่อมาเมือ่ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว	จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช	เมือ่วันท่ี	๒	ธันวาคม	

พุทธศักราช	๒๔๕๔	เพื่อให้เป็นส่วนรื่นเริงส�าหรับประเทศ	อีกทั้งให้นานาประเทศที่เป็นสัมพันธมิตรไมตรีมีโอกาสมาร่วมงาน		
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ล�าดับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

	 การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 มีหลักฐานปรากฏขั้นตอนล�าดับการพระราชพิธีชัดเจนในสมัยรัตนโกสินทร	์ 

แบ่งเป็น	๔	ขั้นตอน	 ได้แก่	 การเตรียมพระราชพิธี	พระราชพิธีเบื้องต้น	พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	และพระราชพิธีเบื้องปลาย	 

โดยขั้นตอนและรายละเอียดของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามกาลสมัยมาจนถึงปัจจุบัน	 

ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป	ดังนี้

การเตรียมพระราชพิธี 

 มกีารท�าพิธีตกัน�า้และท่ีตัง้ส�าหรบัถวายเป็นน�า้อภิเษกและน�า้สรงพระมรุธาภิเษก	จารึกพระสพุรรณบฏั	ดวงพระบรม

ราชสมภพ	และแกะพระราชลัญจกร	เตรียมตั้งเครื่องบรมราชาภิเษก	และเตรียมสถานที่จัดพระราชพิธี

การเตรียมน�้าอภิเษกและน�้าสรงพระมุรธาภิเษก

	 ข้ันตอนการเตรียมพิธีจะต้องมีการตักน�้าจากแหล่งส�าคัญ	 ๆ	 เพ่ือน�ามาเป็นน�้าสรงพระมุรธาภิเษก	และเพ่ือท�า 

น�้าอภิเษกก่อนท่ีจะน�าไปประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ตามต�าราโบราณของพราหมณ์	 น�้าอภิเษกจะต้องเป็นน�้าจาก	 

“ปัญจมหานที”	คอื	แม่น�า้ใหญ่ทัง้	๕	สายในชมพูทวีป	หรอืในประเทศอนิเดยี	ได้แก่	แม่น�า้คงคา	แม่น�า้มห	ิแม่น�า้ยมนา	แม่น�า้อจริวด	ี

และแม่น�้าสรภู	ในศาสนาพราหมณ์	-	ฮินดู	เชื่อว่าแม่น�้าทั้ง	๕	สายนี้	ไหลมาจากเขาไกรลาส	ซึ่งเป็นที่สถิตของพระอิศวร	จึงถือว่า

เป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์	น�ามาใช้ในการพระราชพิธีต่างๆ	เช่น	น�้าสรงพระมุรธาภิเษก	น�้าอภิเษก	และน�้าพระพุทธมนต์	ในสมัยสุโขทัย	-

แม่น�้าบางปะกง แม่น�้าป่าสัก 
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อยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานว่า	 มีการน�าน�้าปัญจมหานทีมาใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 แต่ปรากฏหลักฐานว่า	 น�้าสรง 

พระมรุธาภเิษกในสมยัอยุธยาใช้น�า้จากสระเกษ	สระแก้ว	สระคงคา	สระยมนา	แขวงเมอืงสุพรรณบรีุ	นอกจากนี	้ในสมยัรตันโกสนิทร์	 

ในรัชกาลที่	๑	-	รัชกาลที่		๔	ยังใช้น�้าในแม่น�้าส�าคัญของประเทศเพิ่มเติมอีก	๕	สาย	เรียกว่า	“เบญจสุทธคงคา”	โดยอนุโลมตาม 

ปัญจมหานทีในชมพูทวีป	คือ	 แม่น�้าบางปะกง	ตักท่ีบึงพระอาจารย์	 แขวงเมืองนครนายก	แม่น�้าป่าสัก	 ตักที่ต�าบลท่าราบ	 

แขวงเมอืงสระบรุ	ี		แม่น�า้เจ้าพระยา			ตกัทีต่�าบลบางแก้ว			แขวงเมอืงอ่างทอง			แม่น�า้ราชบรุ	ี		ตกัทีต่�าบลดาวดงึส์			แขวงเมอืงสมทุรสงคราม	 

และแม่น�้าเพชรบุรี	 ตักที่ต�าบลท่าไชย	 แขวงเมืองเพชรบุรี	 เมื่อตักแล้วจะตั้งพิธีเสก	ณ	 เจดียสถานส�าคัญแห่งแขวงน้ันๆ  

แล้วจึงจัดส่งเข้ามาท�าพิธีที่กรุงเทพมหานคร	ในรัชกาลท่ี	๔	 โปรดเกล้าฯ	 ให้น�าพิธีทางพระพุทธศาสนามาเพ่ิมเติมด้วย	 โดยให ้

พระสงฆ์ซึ่งเป็นพระครูพระปริตรไทย	๔	 รูป	สวดท�าน�้าพระพุทธมนต์ในพิธีสรงพระมุรธาภิเษก	จึงมีน�้าพระพุทธมนต์เพ่ิมขึ้นอีก

อย่างหนึ่ง	

	 ต่อมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 น�้าสรงพระมุรธาภิเษกในการ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๑๑	 ได้ใช้น�้าเบญจสุทธคงคาและน�้าจากสระ	๔	สระ	แขวงเมืองสุพรรณบุร	ี 

เช่นเดยีวกับรชักาลก่อนๆ	จนกระทัง่	พ.ศ.	๒๔๑๕	ได้เสดจ็พระราชด�าเนินไปประเทศอนิเดยี	ทรงน�าน�า้จากปัญจมหานทตีามต�ารา

พราหมณ์กลบัมาด้วย	ดงันัน้น�า้สรงพระมรุธาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภเิษก	ครัง้ท่ี	๒	พ.ศ.	๒๔๑๖	จงึมนี�า้ปัญจมหานทีเจอื

ลงในน�้าเบญจสุทธคงคาและน�้าจากสระ	๔	สระ	แขวงเมืองสุพรรณบุรีด้วย	

	 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เฉลิมพระราชมณเฑียร 

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๓	ใช้น�้าเช่นเดียวกับครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ครั้งที่	๒	ครั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ให้ตัง้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๕๔	โปรดให้พลีกรรมตกัน�า้จากแม่น�า้และแหล่งน�า้ต่างๆ	ทีถื่อว่าส�าคญั

และเป็นสิริมงคลมาตั้งพิธีเสกท�าน�้าพระพุทธมนต์	ณ	พระมหาเจดียสถานที่เป็นหลักของมหานครโบราณ	๗	แห่ง	และมณฑล

ต่างๆ	๑๐	มณฑล	*	

แม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าเพชรบุรีแม่น�้าราชบุรี

	 *	ภาคผนวก
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พระธาตุซ่อแฮ จังหวัดแพร่  

หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการตั้งพิธีเสกน�้า 

ในรัชกาลที่ ๗
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พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน  

หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการตั้งพิธีเสกน�้า 

ในรัชกาลที่ ๙

	 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลท่ี	 ๗	 น�้าสรงพระมุรธาภิเษกในการพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๘	ได้ตั้งพิธีท�าน�้าอภิเษกที่หัวเมือง

มณฑลต่างๆ	๑๘	แห่ง	 ซึ่งสถานท่ีตั้งท�าน�้าอภิเษกในรัชกาลน้ี

ใช้สถานที่เดียวกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 เพียงแต่เปลี่ยนจากวัดมหาธาตุ	 เมืองเพชรบูรณ	์ 

มาตั้งที่วัดพระธาตุช่อแฮ	จังหวัดแพร่	 และเพ่ิมอีกหน่ึงแห่งท่ี 

วัดบึงพระลานชัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ในการพลีกรรมตักน�้า	 

ณ	สถานท่ีศักดิส์ทิธ์ิในพระราชอาณาจกัร	แล้วน�ามาตัง้ประกอบ

พิธีเป็นน�า้สรงพระมรุธาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 ท�าพิธีเสกน�้า	 ณ	 มหาเจดียสถาน	 และ 

พระอารามต่างๆ	 ในราชอาณาจักรจ�านวน	๑๘	แห่ง	 เท่ากับ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 แต่เปลี่ยน

สถานที่จากเดิม	๑	แห่ง	คือ	จากวัดพระธาตุช่อแฮ	จังหวัดแพร่	 

เป็นวัดพระธาตุแช่แห้ง	จังหวัดน่านแทน	ส่วนน�้าจากสระสอง 

ห้อง	 เมืองพิษณุโลก	 ซึ่งเคยน�ามาเป็นน�้าสรงพระมุรธาภิเษก 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ใช  ้

ในครั้งนี้	เนื่องจากแหล่งน�้าดังกล่าวตื้นเขินจนไม่มีน�้า	
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การจารึกพระสุพรรณบัฏ และแกะพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล 

 พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและแกะพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาลเป็นขั้นตอนส�าคัญข้ันตอนหน่ึงในการเตรียม

ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 โดยจะต้องถวายพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย	 ก่อนที่จะถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์

อืน่ๆ	และต้องเชญิแผ่นดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาลขึน้ประดษิฐานบนพระแท่นมณฑลในพระราช

พิธีบรมราชาภิเษกด้วย	

	 การจารึกพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย	 และดวงพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์	 ในสมัย

รตันโกสนิทร์	จดัขึน้ในพระอโุบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม		โหรหลวงเป็นผู้ก�าหนดพระฤกษ์พิธีจารกึพระสพุรรณบฏั	เมือ่ก�าหนด

พระฤกษ์ได้วันจารึกพระสุพรรณบัฏแล้ว	ตอนเย็นก่อนถึงวันพระฤกษ์	พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์	ส่วนโหรหลวงจะสวดบูชา

เทวดา	 เช้าวันรุ่งขึ้นก่อนเวลาพระฤกษ์	พระราชวงศ์ที่ทรงเป็นประธานในพิธีจะทรงถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์	 เมื่อพระสงฆ์

รับพระราชทานฉันแล้ว	ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการและทรงศีล	จากน้ันจึงเร่ิมพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและแกะ 

พระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล	

	 	 การจารึกพระสุพรรณบัฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช			 

บรมนาถบพิตร	เมื่อวันที่	๒๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๓	เวลา	๙.๒๖	–	๑๐.๒๘	น.	ณ	พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าธานีนิวัต	เป็นประธานในพิธี	มีหลวงบรรเจิดอักษรการ	(ทับ	สาตราภัย)	หัวหน้า

กองปกาศิต	ในหน้าที่อาลักษณ์	จารึกอักษรพระปรมาภิไธยลงในพระสุพรรณบัฏ	พระยาโหราธิบดี	 (แหยม	วัชรโชติ)	 โหรจารึก

ดวงพระบรมราชสมภพลงในแผ่นทอง	และหม่อมเจ้าสมัยเฉลิม	กฤดากร	ศิลปินในหน้าที่นายช่าง	แกะพระราชลัญจกร

	 ในพระอุโบสถตั้งโต๊ะเครื่องบายศรีตอง	๓	ชั้น	 ซ้าย	 ขวา	มีกล้วยน�้าว้า	 หัวหมูส�าหรับบูชาพระฤกษ์	 อาลักษณ	์ 

ผู้จารึกพระสพุรรณบฏัแต่งกายด้วยเครือ่งขาวและรบัศลี	เมือ่ใกล้เวลาพระฤกษ์	ประธานพิธี	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าธานีนิวัต	

จดุเทยีนเงนิเทยีนทองทุกโต๊ะจารกึแล้ว	อาลกัษณ์นมสัการพระพุทธมหามณีรตันปฏิมากร	จากน้ันถวายบงัคมสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว	

(พระราชอาสน์)	 คล้องสายสิญจน์	 และหันหน้าไปสู่ทิศมงคล	 ได้เวลาพระฤกษ์	 โหรลั่นฆ้องชัย	อาลักษณ์และโหรลงมือจารึก 

พระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธยและดวงพระบรมราชสมภพ	ส่วนนายช่างท�าหน้าท่ีแกะพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาลไป 

พร้อมกนั	ในระหว่างนั้นพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา	พราหมณ์เป่าสังข์	เจ้าพนักงานประโคมแตร	สังข์	และพิณพาทย์
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พระบรมราชสมภพ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศาสนายุกาล ๒๔๗๐ ตรงกับ ณ วัน ๒ ฯ
๑๒
 ๑ ค�่า ปีเถาะ  

นพศก จุลศักราช ๑๒๘๙ เวลา ๘ นาฬิกา ๔๕ นาที (๒ โมงเช้า ๔๕ นาที เวลาที่กรุงเทพฯ) พระลัคนาสถิตราศีธนู  

ตติยนวางค ๗ ปฐมตรียางค ๖ เชฐฤกษ์ ๑๘ ประกอบด้วยสมณแห่งฤกษ์

พระสุพรรณบัฏ เฉลิมพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
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พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  



36   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  



37  

	 อน่ึง	 เจ้าพนักงานน�าพระสุพรรณบัฏ	 และพระราชลัญจกรท่ีแล้วเสร็จมาประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลา 

ในพระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม	เพ่ือเชญิมาพระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ	และวนัท่ี	๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๓โปรดให้มพีระราช 

พิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	 กิติยากร	 เป็นสมเด็จพระราชินี

สิริกิติ์	 ทรงด�ารงต�าแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์	ครั้นวันที่	๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	ในการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์	 ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินี

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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การจัดเตรียมสถานที่

	 สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัย

รัตนโกสินทร์มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรัชกาลตามความเหมาะสม	

เช่น	พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	ประกอบพระราช 

พิธี	ณ	พระท่ีนัง่อมรนิทราภเิษกปราสาท	พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้า 

นภาลัย	 ประกอบพระราชพิธี	ณ	 พระที่น่ังในหมู่พระมหามณเฑียร	

ประกอบด้วย	พระที่น่ังจักรพรรดิพิมาน	พระที่น่ังไพศาลทักษิณ	 และ

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	 เนื่องด้วยพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งสร้าง

ขึ้นแทนท่ีพระที่น่ังอมรินทราภิเษกปราสาทเป็นท่ีประดิษฐานพระบรม

ศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลยั	จงึโปรดให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

ณ	พระท่ีนัง่ในหมูพ่ระมหามณเฑียร	ซึง่ได้ใช้เป็นสถานทีป่ระกอบพระราช

พิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่	๓	รัชกาลที่	๔	รัชกาลที่	๕	

	 ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั	ทรงประกอบ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครัง้แรกเมือ่	พ.ศ.	๒๔๕๓	ณ	พระทีน่ัง่หมูพ่ระมหา

มณเฑียร	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๔๕๔	ได้ทรงกระท�าพระราชพิธีบรมราชาภเิษกสมโภช	

ณ	พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	ประกอบพระราชพิธี	ณ	พระทีน่ัง่ในหมูพ่ระมหามณเฑียร

หมู่พระมหามณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ 

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ปัจจุบัน

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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ภายในท้องพระโรงด้านที่ต่อกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณภายในท้องพระโรงด้านที่ต่อกับพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระราชพิธีเบื้องต้น
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชด�าเนินทางประตูเทเวศร์รักษา ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพิธีจุดเทียนชัย วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระราชพิธีเบื้องต้น 

 พระราชพิธีเบื้องต้น	ประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์	 ตั้งน�้าวงด้าย	 จุดเทียนชัยและเจริญพระพุทธมนต ์

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

	 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ในเวลาเย็นทรงจุดเทียนนมัสการพระรัตนตรัย 

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์	 วันรุ ่งขึ้นทรงถวายภัตตาหารเช ้า	 เป ็นเวลา	 ๓	 วัน	 ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมา	 

ส่วนพิธพีราหมณ์อาจกระท�ามาตัง้แต่สมยัต้นกรงุรตันโกสนิทร์	แต่เอกสารมไิด้กล่าวถึง	ปรากฏหลกัฐานในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า	 โปรดให้ประกอบพิธียกพระเศวตฉัตร	๗	ชั้นท่ีพระท่ีนั่งอัฐทิศ	และพระท่ีน่ังภัทรบิฐ	 ในพระท่ีน่ัง

ไพศาลทักษิณ	พร้อมทั้งการถวายเครื่องพลีกรรมบวงสรวงเทวดา	ณ	เทวสถานต่างๆ	ในพระนคร	และการถวายน�้าสังข์	ถวายใบ 

มะตูมให้ทรงทัด	 กับถวายใบสมิต	 (ใบมะม่วง	 ใบทอง	 ใบตะขบ)	 เพ่ือทรงปัดพระเคราะห์ก่อนจะมอบให้พระมหาราชครูน�าไป

บูชาชุบโหมเพลิงเพ่ือป้องกันอันตรายท้ังปวง	หลังจากน้ันเสด็จพระราชด�าเนินไปยังพระแท่นบรรทมเพ่ือทรงสดับพระสงฆ์สวด 

เจริญพระปริตรต่อเนื่องเป็นเวลา	๓	วัน

	 ข้ันตอนพระราชพิธีดงักล่าวเป็นแบบอย่างสืบมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว	และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 ต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	มีการ

ปรับเปลีย่นข้ันตอนตามความเหมาะสม	โดยก่อนวนัพระราชพิธีบรมราชาภเิษก	โปรดให้ประกอบพระราชพิธีในเวลาเย็นวนัเดียว 

คอื	 วันพฤหัสบดทีี	่๔	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	 เจรญิพระพุทธมนต์บนพระแท่นลา	หน้าต่ังทกุตัง่ตัง้บตัรเทวรปูนพเคราะห์	๓	ชัน้	 

ส�าหรับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์เฉพาะวันน้ี	 และจะถอนไปในวันรุ่งขึ้น	 รวมทั้งการจัดเครื่องบูชาพระมหาเศวตฉัตร	๕	แห่ง	

ประกอบด้วย	พระมหาเศวตฉัตรภายในพระท่ีน่ังอมรินทรวินิจฉัย	พระมหาเศวตฉัตรภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ	พระมหา 

เศวตฉัตรภายในพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท	 พระมหาเศวตฉัตรภายในพระท่ีน่ังอนันตสมาคม	 พระมหาเศวตฉัตรภายใน 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	และปูชนียสถานและสิ่งส�าคัญ	๑๓	แห่ง*	ในพระนคร

	 อนึ่ง	 วันพฤหัสบดีที่	 ๔	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 น.	 เจ้าพนักงานพระอาลักษณ์เชิญพาน 

พระสุพรรณบฏั	พร้อมด้วยดวงพระบรมราชสมภพ	และพระราชลญัจกรประจ�ารชักาล	ออกจากพระอโุบสถวัดพระศรรีตันศาสดาราม

มาขึ้นพระราชยานกงที่เกยพลับพลาหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	เพือ่เข้าขบวนแห่อัญเชิญไปประดิษฐาน	ณ	พระแท่นมณฑล

ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

	 *	ภาคผนวก

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระมหาเศวตฉัตรภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระมหาเศวตฉัตรภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระมหาเศวตฉัตรภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระมหาเศวตฉัตรภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระมหาเศวตฉตัรภายในพระทีน่ัง่อนันตสมาคม

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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ใบสมิต

ใบตะขบใบทองใบมะม่วง

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระเต้าเบญจครรภ (เบญจคัพย์)

พระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ

ใบมะตูม

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระราชครูวามเทพมุนี (หว่าง รังสิพราหมณกุล) กระท�าศาสตร์ปุณยาชุบโหมเพลิง  

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ โรงพระราชพิธีนอกก�าแพงแก้ว พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

กระโจมเทียนชัยขึงผ้าขาวบางปักทองแล่ง  

กับพระแท่นเตียงสวดภาณวาร  

ในพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตั้งน�้าวงด้าย  

ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระแท่นบรรทม ในพระฉากด้านตะวันออก มีนพปฎลมหาเศวตฉัตร แขวนลอยจากเพดาน 

เหนือพระแท่นบรรทม ในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
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ขบวนพระราชอิสริยยศเชิญพระสุพรรณบัฏ  

ดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล  

จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐาน  

ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ  

วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  



55  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

	 ประกอบด้วย	พิธีสรงพระมรุธาภเิษก	พิธีถวายน�า้อภิเษกจากผู้แทนทิศ

ทั้ง	๘		ณ		พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์	และพิธีถวายสิริราชสมบัติและเครื่องราช

กกุธภัณฑ์	ณ	พระที่นั่งภัทรบิฐ	ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พิธีสรงพระมุรธาภิเษก 

	 “มุรธาภิเษก”	 แปลว่า	 การรดน�้าท่ีพระเศียร	 น�้าท่ีรดเรียกว่า	 “น�้า

มุรธาภิเษก”	 การสรงพระมุรธาภิเษก	 หมายถึงการยกให้	 หรือการแต่งตั้งโดยการ

ท�าพิธีรดน�้า	 ซึ่งตามคติความเชื่อของพราหมณ์ถือว่า	 การยกให้ผู้ใดเป็นใหญ่	ทรง

สิทธ์ิอ�านาจน้ัน	 จะต้องท�าด้วยพิธีรดน�้าศักดิ์สิทธ์ิ	 ซึ่งน�้าสรงพระมุรธาภิเษกในการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบรรจุในทุ้งสหัสธารานั้น	 เจือด้วยน�้าปัญจมหานที 

ในมัธยมประเทศ	 (อินเดีย)	 และน�้าเบญจสุทธคงคา	 แม่น�้าส�าคัญทั้งห้าของ 

ราชอาณาจักรไทย	น�้าสี่สระ	เจือด้วยน�้าอภิเษก	ซึ่งท�าพิธีพลีกรรม	ตักมาจากปูชนีย

สถานส�าคัญในจังหวัดต่างๆ	 ทั่วราชอาณาจักร	 และเจือด้วยน�้าพระพุทธปริตร	 

ที่ได้ท�าพิธีเตรียมไว้	

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	นั้น	เสด็จประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์	ณ	มณฑป

พระกระยาสนาน	 เจ้าพนักงานไขสหัสธารา	หลังจากสรงสหัสธาราแล้ว	สมเด็จพระ

สงัฆราชขึน้ถวายน�า้พระพุทธมนต์ด้วยครอบพระกริง่ท่ีพระปฤษฎางค์	และพระครอบ

ยันตรนพคุณที่พระหัตถ์	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์	 กรมขุน

ชัยนาทนเรนทร	ทูลเกล้าฯ	ถวายน�้าพระพุทธมนต์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ที่พระหัตถ์	 

พระโหราธิบดทูีลเกล้าฯ	ถวายพระเต้านพเคราะห์	ทรงรับไปสรงท่ีพระองัสาท้ังซ้ายขวา	

	 พระราชครวูามเทพมนุ	ี (สวาสดิ	์ รงัสิพราหมณกุล)	 ทูลเกล้าฯ	ถวายน�า้

มหาสังข์	น�า้เทพมนตร์ในพระเต้าเบญจคพัย์	และพระครอบสมัฤทธ์ิ	แล้วทลูเกล้าฯ	ถวาย

ใบมะตมูทรงทดัและใบกระถินเพ่ือทรงถือ	พระยาอนรุกัษ์ราชมณเฑียร	 (ก๊าด	 วัชโรทยั)

ทลูเกล้าฯ	ถวายพระมหาสงัข์ทกัษณิาวัฏ

	 อนึ่ง	ขณะทรงสรงพระมุรธาภิเษก	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา	ชาว

พนักงานประโคมสังข์	แตร	มโหระทึก	และเครื่องดุริยางค์	ทหารกองเกียรติยศถวาย

ความเคารพ	แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี	ทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ	์

มหาชัย	มหาจักร	มหาปราบยุค	๒๑	นัด	เฉลิมพระเกียรติ

ดวงพระฤกษ์สรงพระมุรธาภิเษก

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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เจ้าพนักงานเตรียมการในพิธีสรงพระมุรธาภิเษกสนาน  

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

มณฑปประดิษฐานเจว็ดรูปเทวดาบริเวณมณฑปพระกระยาสนาน  

มีบายศรีต้น ยอดบายศรีมีพุ่มดอกบานไม่รู้โรย หัวหมู กล้วยน�้าว้า  

มะพร้าวอ่อน วางบนพานเงิน ส�าหรับบูชาเทวดา

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทรงจดุเครือ่งบชูาสงัเวยเทวดากลางหาว ก่อนเสดจ็พระราชด�าเนนิไปสรงพระมรุธาภิเษก 

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

ทรงสรงสหัสธาราแล้ว สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์ สุจิตฺโต)  

ถวายน�้าพระพุทธมนต์ด้วยครอบพระกริ่ง 

ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง สถิตเหนืออุทุมพรราชอาสน์  

ในการสรงพระมุรธาภิเษก   

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์  

ทรงสะพักขาวขลิบทอง ทรงจุดเทียนสังเวยเทวดากลางหาว  

ณ พระมณฑปมุรธาภิเษกสนาน ด้านหลังหอพระสุลาลัยพิมาน  

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับ ณ ตั่งไม้อุทุมพรหุ้มผ้าขาว  

ในมณฑปพระกระยาสนาน 
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง  

เสด็จประทับมณฑปพระกระยาสนาน สรงพระมุรธาภิเษกสนาน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช  

วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔
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พิธีถวายน�้าอภิเษก

	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 สรงพระมุรธาภิเษกแล้วทรงเครื่อง 

บรมขตัตยิราชภษูติาภรณ์เสดจ็ออกจากหอพระสลุาลยัพิมาน	 ไปยังพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษณิ	ประทบัเหนือพระท่ีนัง่อฐัทิศ	ภายใต้

เศวตฉตัร	๗	ชั้น	ผู้แทนสมาชิกรัฐสภาถวายน�้าอภิเษก	และพระราชครูวามเทพมุนีทูลเกล้าฯ	ถวายน�้าเทพมนตร์เวียนไปครบ	๘	

ทิศ	 เมื่อเสด็จมาประทับยังทิศบูรพาอีกครั้ง	 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ	 (จิตร	ณ	สงขลา)	ประธานวุฒิสภา	กราบบังคมทูลถวาย

ชัยมงคลเป็นภาษามคธ	แล้วทูลเกล้าฯ	ถวายน�้าอภิเษก	

	 แต่เดิมราชบัณฑิตและพราหมณ์เป็นผู ้ถวายน�้าอภิเษก	 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงรับน�้าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภาท้ัง	 

๘	ทิศ	เป็นนัยแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย	

	 จากนั้นพระราชครูวามเทพมุนีกราบบังคมทูลถวายชัยมงคลด้วยภาษามคธและภาษาไทย	แล้วน้อมกล้าฯ	ถวาย

นพปฎลมหาเศวตฉัตร	ขณะน้ันพราหมณ์เป่าสังข์	 ชาวพนักงานแกว่งบัณเฑาะว์	ประโคมฆ้องชัย	แตร	มโหระทึก	และเครื่อง

ดุริยางค์

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงรับและพระราชทานเจ้าพนักงาน	 

แล้วเสด็จพระราชด�าเนินจากพระท่ีน่ังอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ไปยังพระท่ีน่ังภัทรบิฐ	 โดยมีขบวนเชิญพระชัยนวโลหะ	 

และพระคเณศน�าเสด็จ	และเจ้าพนักงานเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรตามเสด็จด้วย

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเคร่ืองบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ส�าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

เสด็จพระราชด�าเนินออกจากหอพระสุลาลัยพิมานไปยังพระท่ีน่ังไพศาลทักษิณ วันท่ี ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓   

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  



62  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ประทับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้สัปตฎลเศวตฉัตร  

ทรงแปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพาเป็นปฐม นายควง อภัยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน�้าอภิเษก

พระราชครูวามเทพมุนี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน�้าเทพมนตร์  

เวียนไปจนครบ ๘ ทิศ 

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

ประทับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์  

ทรงรับนพปฎลมหาเศวตฉัตร

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  

ประทับพระราชอาสน์ ณ ท้องพระโรง พระท่ีนัง่อมรินทรวนิจิฉยั   

วนัที ่๕ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๙๓

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

เครื่องราชกกุธภัณฑ์
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พิธีถวายสิริราชสมบัติ และถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เสด็จไปยังพระราชอาสน์อีกด้านหน่ึง	 

เรียกว่า	พระท่ีนั่งภัทรบิฐ	ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร	พระราชครูวามเทพมุนีร่ายเวทสรรเสริญศิวาลัยไกรลาสจบแล้วถวาย 

พระสุพรรณบัฏ*	เครื่องราชกกุธภัณฑ์*	เครื่องขัตติยราชวราภรณ์	เครื่องขัตติยราชูปโภค	และพระแสงอัษฎาวุธ	พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎในตอนนี้	อันเป็นขั้นตอนส�าคัญแห่งพิธี	ซึ่งในแต่ละรัชกาลจะมีล�าดับพิธีการก่อนหลัง

แตกต่างกันไป	

 แต่เดิมความส�าคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่ที่ทรงรับน�้าอภิเษก	เพื่อแสดงความเป็นใหญ่ในแคว้นทั้ง	๘	 

แต่ในสมัยนี้อนุโลมการสวมพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นส�าคัญตามคติในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ในล�าดับพิธีการนี้	 

พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา	ชาวพนักงานประโคมสังข์	บัณเฑาะว์	ฆ้องชัย	ฯลฯ	พระอารามทั้งหลายย�่าระฆัง					

	 หลังจากพิธีถวายสิริราชสมบัติและเครื่องราชกกุธภัณฑ์ท่ีพระที่นั่งภัทรบิฐแล้ว	พระครูพราหมณ์ฝ่ายต่าง	 ๆ	 

ถวายพระพรชัยมงคล	จากนั้นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จะมีพระปฐมบรมราชโองการเป็นภาษาไทย	

	 ต่อมาสมยัรชักาลที	่๕	ในพระราชพิธีบรมราชาภเิษก		ครัง้ท่ี		๒		พ.ศ.	๒๔๑๖	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

โปรดให้เพ่ิมพระปฐมบรมราชโองการภาษามคธอกีหนึง่ภาษา	พระปฐมบรมราชโองการ*	จงึประกอบด้วยภาษาไทยและภาษามคธ	 

ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อมาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 

หลังจากคณะพราหมณ์ถวายพระพรชัยมงคล	พระราชครูวามเทพมุนีถวายพระพรชัยมงคลด้วยภาษามคธ	แล้วกราบบังคมทูล

เป็นภาษาไทย	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยด้วยภาษาไทย	 

พระราชครูวามเทพมุนีรับพระบรมราชโองการด้วยภาษามคธ	 แล้วกราบบังคมทูลเป็นภาษาไทย	 จากน้ันพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทก	ตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักร	

*	ภาคผนวก

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระราชครูวามเทพมุนี กราบบังคมทูลถวาย 

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์  

เครื่องราชูปโภค และพระแสงราชศาสตราวุธ  

เสร็จแล้วกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล  

ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ    
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พระราชครูวามเทพมุนี (สวาสดิ์ รังสิพราหมณกุล)

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหาพิชัยมงกุฎ

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

มีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

แล้วทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน  

จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยทศพิธราชธรรมจริยา  

ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 

พระราชครูวามเทพมุนี ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายพระแสงขรรค์ชัยศรี
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

มีพระราชด�ารัสตอบขอบใจผู้มาเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล 
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์  

ประทับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์  

ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงรับน�้าอภิเษกของ

ราชบัณฑิต พราหมณ์ผู้ถือพรต พระบรมวงศานุวงศ์  

ผู้แทนพระราชาธิบดี ประธานาธิบดีนานาประเทศ  

และข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ  

พระราชครูวามเทพมุนีกราบบังคมทูลเฉลิมพระปรมาภิไธย 

ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมราชาภรณ์  

และเครื่องประดับพระราชอิสริยยศ
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ  

ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์  

เครื่องบรมราชาภรณ์ และเครื่องพระราชอิสริยยศ  

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระสัมพุทธพรรณีและพระมณีรัตนปฏิมากร  

แก้วมรกตน้อย ประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา 

ท้องพระโรง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระแท่นมณฑลประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรส�าคัญ  

พระแสงอัษฎาวุธ พระแสงราชศาสตราวุธ  

รูปเทพยดาเชิญพระแสงขรรค์ และเชิญหีบพระราชลัญจกร ฯลฯ  

ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระสยามเทวาธิราช ประดิษฐานเป็นประธาน ณ ม้าหมู่ตั้งแต่งเครื่องสักการะอย่างจีน 

ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

เครื่องราชูปโภค พระแสงตรี พระแสงจักร พระแสงดาบ พระแสงธนู วาลวิชนี และฉลองพระบาท
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระราชพธิเีบือ้งปลาย
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์  

ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระแท่นราชบัลลังก์ภายใต ้

นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยมหาดเล็กเชิญเครื่องอิสริยราชูปโภคตามต�าแหน่ง  

เสด็จออกมหาสมาคม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระราชพิธีเบื้องปลาย 

	 พระราชพิธีเบื้องปลาย	 ประกอบด้วยการเสด็จออกมหาสมาคม	 สถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี	 แล้วเสด็จ

พระราชด�าเนินไปท�าพิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนา	ถวายบังคมพระบรมศพ	พระบรมอัฐิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และพระอัครมเหสีในรัชกาลก่อน	ๆ	เสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียร	และเสด็จเลียบพระนคร

	 อนึ่ง	 พระราชพิธีเบื้องปลายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแต่ละรัชกาลมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันไป	 เช่น	 

เดิมการเสด็จออกมหาสมาคมโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์	และขุนนางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเข้าเฝ้าฯ	 เพื่อรับการถวายราช

สมบัติ	 จากนั้นท้าวนางกราบบังคมทูลถวายสิบสองพระก�านัล	 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ยกเลิกพิธี

ส่วนน้ี	มีเพียงการถวายพระพรชัยมงคลจากขุนนางฝ่ายหน้าและข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในเท่าน้ัน	 ในรัชกาลท่ี	๖	 โปรด 

ให้ท�าพิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนา	ซึ่งท�าสืบมาในรัชกาลที่	๗	และรัชกาลที่	๙	นอกจากนี้	

ในรัชกาลที่	๗	และรัชกาลที่	๙	มีการสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีด้วย 

	 การเฉลิมพระราชมณเฑียร	 เป็นพระราชพิธีส�าคัญเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกพิธีหน่ึง	 

ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรงอธิบายว่า	พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้	 ที่แท้เป็น	๒	 พิธี	 คือ	

พิธีราชาภิเษก	 (เฉลิมพระยศ)	และพิธีเฉลิมราชมณเฑียร	 (เสด็จขึ้นประทับพระราชมณเฑียรสถาน)	ทั้ง	๒	 พิธีไม่จ�าเป็นต้อง 

ท�าด้วยกัน	ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า	เคยท�าห่างกันเป็น	๒	คราวก็มี	

	 เครือ่งท่ีเชญิตามเสดจ็ขึน้ไปประทับพระทีน่ั่งจกัรพรรดพิิมาน	ประกอบด้วยเครือ่งเฉลมิพระราชมณเฑียรและเครือ่ง

ราชูปโภค	เครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร	ได้แก่	วิฬาร์	 (แมว)	ศิลาบด	พันธุ์พืชมงคล	ฟักเขียว	กุญแจทอง	จั่นหมากทอง	ต่อมา

สิง่ของส�าหรบัการพระราชพิธีเฉลมิพระราชมณเฑียรได้เพ่ิมมากขึน้	เช่น	ในสมยัรัชกาลท่ี	๔	เร่ิมใช้พระแส้หางช้างเผอืกผู	้สมยัรชักาล 

ที	่๗	มีการอุ้มไก่ขาวเข้าร่วมพระราชพิธี	ผู้อุ้มไก่ขาวจะเป็นผู้เชิญธารพระกรศักดิ์สิทธิ์	ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ด้วย	

	 การเชิญเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร	 แต่โบราณมาก�าหนดให้เฉพาะนางเชื้อพระวงศ์เป็นผู้เชิญซึ่งในสมัย

รัตนโกสินทร์	คือ	พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า	

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ  

ประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระแท่นราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร  

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระราชาธิบดี ประธานาธิบดี คณะทูตานุทูต  

และข้าทูลละอองธุลีพระบาท เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระชฎากลีบหรือพระชฎาห้ายอด 

(เป็นพระชฎาที่โปรดให้สร้างขึ้นใหม่ ภายหลังเรียกว่า พระชฎามหากฐิน) ประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์  

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์  

ทรงพระชฎากลีบหรือพระชฎาห้ายอด ประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์  

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระท่ีน่ังบุษบกมาลา เสด็จออกมหาสมาคม 

ณ มุขเด็จหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาท เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์  

ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐมนังคศิลารัตนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร  

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิต์ิ 

ให้ด�ารงฐานันดรศักด์ิเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี   

ณ พระท่ีน่ังไพศาลทักษิณ วันท่ี ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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	 หลังจากการเฉลิมพระราชมณเฑียรจะเป็นพิธีเสด็จออกสดับพระธรรมเทศนา	 เริ่มข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	โดยพระมหากษตัริย์เสดจ็ออกสดบัพระธรรมเทศนา	ณ	พระท่ีน่ังอมรินทรวินจิฉยั	สมเดจ็พระสงัฆราช

และพระราชาคณะทีถ่วายเทศน์นีข้ึน้น่ังบนพระแท่นพระมหาเศวตฉัตร	มไิด้น่ังเทศน์บนธรรมาสน์ธรรมดาเช่นการถวายเทศน์ใน

พระราชพิธีอื่น	ส่วนรายละเอียดพระธรรมเทศนาแตกต่างกันไปในแต่ละรัชกาล	

	 เมือ่พิธีการถวายพระธรรมเทศนาเสรจ็สิน้แล้ว	ถือเป็นอนัเสรจ็งานพระราชพิธีบรมราชาภเิษกท่ีประกอบขึน้ในพระ

ราชฐาน	หลังจากน้ันจึงเป็นพิธีเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทั้งทางสถลมารคและทางชลมารคเพ่ือ 

ให้อาณาประชาราษฎร์ได้เฝ้าชมพระบารมี	ตั้งแต่รัชกาลที่	๑	–	รัชกาลที่	๓	เสด็จเลียบพระนครทางสถลมารคแต่เพียงอย่างเดียว	

รชักาลท่ี	๔	มท้ัีงทางสถลมารคและทางชลมารค	รัชกาลท่ี	๕	มแีต่ทางสถลมารค	และรัชกาลท่ี	๖	–		รัชกาลท่ี	๗	มท้ัีงทางสถลมารคและ

ทางชลมารค	ส่วนรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	ไม่ได้เสดจ็เลยีบพระนคร	หลงัจากพิธี	 

เสดจ็เลยีบพระนครโดยขบวนพยหุยาตราจงึเป็นอนัเสรจ็สิน้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมบรูณ์แบบตามโบราณราชประเพณี

	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีความส�าคัญอย่างย่ิงในประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของ

ประเทศ	โดยเฉพาะราชอาณาจักรไทย	ที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของอาณาประชาราษฎร์	เนื่องจากพระราชพิธี

ดังกล่าวเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศว่าเป็นพระราชาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์ของประเทศน้ันโดยสมบูรณ์	แสดงให้เห็นถึงการ

ยอมรับจากประชาชน	และนานาอารยประเทศ	ทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและเป็นอันหน่ึงอันเดียวของคนใน

ชาติอีกด้วย	

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

สุภาพสตรีเชิญเคร่ืองราชูปโภคและเคร่ืองเฉลิมพระราชมณเฑียร ในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร 

ต้ังกระบวน ณ พระท่ีน่ังไพศาลทักษิณ วันท่ี ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ 
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี  

เสด็จพระราชด�าเนินประทักษิณรอบพระมหามณเฑียร ผ่านเก๋งนารายณ์ ท้ายหอพระธาตุมณเฑียร     

วันท่ี ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระท่ีน่ังภัทรบิฐ ในพระท่ีน่ังไพศาลทักษิณ  

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  

เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมเจ้าร�าไพพรรณี พระวรราชชายา  

ข้ึนเป็นสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี  

วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน�้าพระมหาสังข์ ทรงเจิมพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี 
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์  

พร้อมด้วยข้าราชบริพารฝ่ายหน้าเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภคและพระแสงราชศาสตราวุธ 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

  

 

  ๑.  เชิญพระแสงของ้าวแสนพลพ่าย มหาดเล็กส�ารอง ม.ร.ว. สล้าง ลดาวัลย์

  ๒.  เชิญพานพระขันหมาก รองหุ้มแพร กุญ พึ่งบารมี

  ๓.  เชิญพระแสงดาบเชลย รองหุ้มแพร นายรองสุจินดา (สุภร สัตยยุกต์)

  ๔.  เชิญพระแสงตรี รองหุ้มแพร ม.ร.ว. อนุศักดิ หัศดินทร

  ๕.  เชิญธารพระกร จางวางตรี พระยาบริหารราชมานพ (เนียร สาคริก)

  ๖.  เชิญพระแส้หางช้างเผือก รองหุ้มแพร สมบุญ ผลพันธิน

  ๗.  เชิญพระแสงธนู มหาดเล็กส�ารอง สมสวาท โชติกเสถียร

  ๘.  เชิญพระแส้จามรี รองหุ้มแพร ผัน จิตรภักดี

  ๙.  เชิญพระแสงดาบเขน มหาดเล็กส�ารอง กระสินธุ์ อมาตยกุล

  ๑๐. ไม่ทราบนามและบรรดาศักดิ์

  ๑๑. เชิญพระมหาเศวตฉัตร มหาเสวกตรี พระยาเทวาธิราช (ม.ร.ว. โป้ย มาลากุล)

  ๑๒.  เชิญพระเต้าทักษิโณทก รองหุ้มแพร เอิบ ยอดบุตร

  ๑๓.  ไม่ทราบนามและบรรดาศักดิ์

  ๑๔. ไม่ทราบนามและบรรดาศักดิ์

  ๑๕.  เชิญฉลองพระบาท หุ้มแพร เลื่อน วิจารณบุตร

 ๑๖.  เชิญพระแสงขรรค์ชัยศรี หัวหมื่น พระยามานพนริศร์ (ทองเจือ ทองเจือ)

  ๑๗.  เชิญพระแสงฝักทองเกลี้ยง รองหัวหมื่น หลวงศักดินายเวร (เนื่อง สาคริก)

  ๑๘.  เชิญพระแสงหอกเพ็ชรรัตน รองหุ้มแพร นายรองเสนองานประภาษ (แสวง โรหิตะจันทร์)

  ๑๙.  เชิญพระสุพรรณศรีบัวแฉก หุ้มแพร แจ่ม เงินยอง

  ๒๐.  เชญิพระแสงปืนคาบชดุข้ามแม่น�า้สะโตง รองหุม้แพร นายรองสนองราชบรรหาร (อมัพร วชัโรทยั)  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
๗

๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙
๒๐

๑๔
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมาลาเพชรน้อย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่  

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายใน เชิญเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร 

และเครื่องราชูปโภค ในการเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘ 
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

 ๑.  เชญิพานพชื หม่อมเจ้าหญงิพฒันคนณา กติยิากร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

 ๒.  เชญิพระแสงดาบฝักทองเกลีย้ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธวงษวิจิตร ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

   เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

 ๓.  สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงถือขันทองใส่ดอกพิกุลทองเงิน

 ๔.  เชิญพระแสงขรรค์องค์น้อย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงศิริรัตนบุษบง ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ    

  เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 

 ๕.  เชญิธารพระกรศกัดิส์ทิธิแ์ละอุม้ไก่ขาว พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงมยุรฉัตร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

  กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน

 ๖.  อุ้มวิฬาร์ หม่อมเจ้าหญิงสุริยนันทนา สุริยง ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมืน่ไชยาศรสีรุโิยภาส

 ๗.  เชญิพานพระกล้อง หม่อมเจ้าหญงิแขไขจรสัศร ีเทวกลุ ในสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 

 ๘.  เชิญศิลาบด หม่อมเจ้าหญิงดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า รพีพัฒน์ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

 ๙.  เชิญจั่นหมากทอง หม่อมเจ้าหญิงสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี

๑๐.  เชิญพระแส้หางช้างเผือก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงพิสิฐสบสมัย ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

  เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

๑๑.  เชิญพานฟัก หม่อมเจ้าหญิงพรรณเพ็ญแข เพ็ญพัฒน์ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม

๑๒.  เชิญกุญแจทอง หม่อมเจ้าหญิงจารุพัตรา อาภากร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

๑๓.  เชิญพระสุพรรณศรี หม่อมเจ้าหญิงร�าไพประภา ภาณุพันธุ์ ในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข  

  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

๑๔.  เชิญพานธูปเทียน หม่อมเจ้าหญิงรัสสาทิศ สวัสดิวัตน์ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

๑๕.  เชิญพานพระรัตนกรัณฑ์ หม่อมเจ้าหญิงพวงรัตนประไพ เทวกุล ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

  กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

๑๖.  เชญิพานพระศร ีหม่อมเจ้าหญงิดวงจติร จติรพงศ์ ในสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์

๑๗.  เชิญพานดอกไม้ หม่อมเจ้าหญิงผุสดีวิลาส สวัสดิวัตน์ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

๑

๘ ๙
๑๐ ๑๑

๑๒
๑๓ ๑๔ ๑๕

๑๖ ๑๗

๒ ๓
๔ ๕ ๖ ๗
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ 

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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๑ ๒
๓ ๔ ๕

๖
๗

๘
๙

๑๐ ๑๑
๑๒ ๑๓

๑๕
๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐

๒๑

๒๒๑๔

  ๑.  เชิญพระแสงหอกเพชรรัตน์ นายรองพิจิตรสรรพการ (จิตร์ เทพาค�า)

  ๒.  เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ พระยาเทพาภรณ์ (รื่น วัชโรทัย ภายหลังเป็นพระยาวงศาภรณ์ภูษิต)

  ๓.  เชิญพระแสงจักร นายขันหุ้มแพร (ช่วง พัลลภ ภายหลัง เป็นพระยาอินทราภิบาล)

  ๔.  เชิญพระมณฑป นายโสภณอัศดร (ล่วม จุลละ)

  ๕.  เชิญพระแสงตรี นายพลพันธหุ้มแพร (อยู่ ยุวเสวี ภายหลังเป็นพระสมานบริกร)

  ๖.  เชิญธารพระกร พระอัศวบดีศรีสุรพาหน (เทียบ อัศวรักษ์ ภายหลังเป็นพระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง)

  ๗.  เชิญพระแส้หางช้างเผือก นายจ่าเรศ (โถ สุจริตกุล ภายหลังเป็นพระยาอุดมราชภักดี)

  ๘.  เชิญพระแสงปืนคาบชุดข้ามแม่น�้าสะโตง นายฉันหุ้มแพร (พ่วง วัชรเสวี ภายหลังเป็นพระยาด�ารงวิธีร�า)

  ๙.  เชิญพระสุพรรณศรีบัวแฉก นายสุนทรมโนมัย (ม.ล. ฟื้น พึ่งบุญ ภายหลังเป็นพระยาอนิรุทธเทวา)

 ๑๐.  เชิญพระเต้าทักษิโณทก นายเสน่ห์หุ้มแพร (จิตร์ ไกรฤกษ์ ภายหลังเป็นหลวงนิกรจ�านง)

 ๑๑.  เชิญพระธ�ามรงค์วิเชียรจินดา พระราชโกษา (อุ่น ไชยาค�า ภายหลังเป็นพระยาบ�าเรอภักดิ์)

 ๑๒.  เชิญพัดโบก นายเสนองานประพาศ์ (เนียร สาคริก ภายหลังเป็นพระยาบริหารราชมานพ)

 ๑๓.  เชิญพัดโบก นายชิตหุ้มแพร (ฮัก บุนนาค ภายหลังเป็นพระสุรพันธาทิพย์)

 ๑๔.  เชิญพระแสงเขนมีดาบ นายพินัยราชกิจ (เคลือบ โกสุม ภายหลังเป็นพระพ�านักนัจนิกร)

 ๑๕.  เชิญพัดวาลวิชนี หลวงศักดินายเวร (เล็ก โกมารภัจ ภายหลังเป็นพระยาอัศวบดีศรีสุรพาหน)

 ๑๖.  เชิญพระแสงดาบเชลย นายรองขัน (พราว บุณยรัตพันธุ์ ภายหลังเป็นจมื่นทรงสุรกิจ)

 ๑๗.  เชิญฉลองพระบาท นายจ่ายง (กุหลาบ โกสุม ภายหลังเป็นพระราชวรินทร์)

 ๑๘.  เชิญพระแสงของ้าวแสนพลพ่าย นายรองวิชัยดุรงค์ฤทธิ์ (ยม กสิกร)

 ๑๙.  เชิญพระแสงขรรค์ชัยศรี เจ้าหมื่นสรรเพธภักดี (ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ ภายหลังเป็นเจ้าพระยารามราฆพ)

 ๒๐.  เชิญพระมหาเศวตฉัตร จมื่นจงภักดีองค์ขวา (ม.ร.ว. โป๊ะ มาลากุล ภายหลังเป็นพระยาชาติเดชอุดม)

  ๒๑.  เชิญพระแสงศรก�าลังราม นายสุดจินดา (จ�าลอง สวัสดิชูโต ภายหลังเป็นพระยาจินดารักษ์)

  ๒๒.  คนยนืหลงัหมายเลข ๒๑ เหน็แต่ยอดหมวก นายพนิจิราชการ (สว่าง เทพาค�า ภายหลังเป็นพระเสนาพพิธิ)

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี  

เสด็จออกมุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  

ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ท้องพระโรงกลาง  

พระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูต  

และกงสุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล  

วันท่ี ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี ในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร  

วันท่ี ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓



101   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี  

เสด็จออกสีหบัญชร พระท่ีน่ังพุทไธสวรรย์ปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล  

วันท่ี ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓



102   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์  

และฉลองพระองค์ครุย ทรงพระมหามาลาเส้าสูง ถือพระแสงดาบญี่ปุ่น

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว ทรงเครือ่งบรมขตัตยิราชภษูติาภรณ์  

และฉลองพระองค์ครุย ทรงพระมหามาลาเส้าสูง  

ถือพระแสงดาบญี่ปุ่น
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทรงเครือ่งบรมขตัตยิราชภษูติาภรณ์ และฉลองพระองค์ครุย ทรงพระมหามาลาเส้าสูง 
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

เจ้าพนักงานเชิญพระกรรภิรมย์ หน้าขบวนเสด็จพระราชด�าเนินจากพระมหามณเฑียร  

ผ่านพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาทไปยังพระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท  

วันท่ี ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓



105   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

ขบวนเสด็จพระราชด�าเนินเทียบเกยพระท่ีน่ังอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ประทับพระท่ีน่ังราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนราบใหญ่ 

ผ่านประตูสนามราชกิจ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม



108  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 

เลียบพระนคร มาทางถนนพระสุเมรุ วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง  

เสด็จพระราชด�าเนินถึงเกยพลับพลาเปลื้องเครื่อง หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งราชยานถมตะทอง  

เสด็จพระราชด�าเนินจากท่าเทียบเรือหน้าวัดอรุณราชวรารามไปยังพระอุโบสถ 

วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เสด็จออกจากพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘



112   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินประทับพระที่นั่งบุษบก 

ในเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ณ ท่าวัดอรุณราชวราม

วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘



113   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นจากเรือพลับพลาที่ท่าราชวรดิฐ ภายหลังเสด็จพระราชด�าเนินกลับจาก 

วัดอรุณราชวราราม ในการเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร  

วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘ 



114   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินจากพลับพลาเปลื้องเครื่อง  

ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ในขบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคเลียบพระนคร  

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔



115   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเลียบพระนคร 



116   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งล�าทรง โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร  

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช  วันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔



117   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนพยุหยาตรา 

ทางชลมารคเลียบพระนคร เสด็จขึ้นท่าฉนวน วัดอรุณราชวราราม  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  



119   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

ภาคผนวก



120   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  



121  

พระปฐมบรมราชโองการ

	 หลังจากพิธีถวายสิริราชสมบัติและเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ ท่ีพระที่ น่ังภัทรบิฐแล ้ว	 

พระครูพราหมณ์ฝ่ายต่าง	 ๆ	 ถวายพระพรชัยมงคล	 จากนั้นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ ์

จะมีพระปฐมบรมราชโองการ	ในสมัยรัชกาลที่	๕	เพิ่มภาษามคธ	อีกภาษาหนึ่งด้วย

	 พระปฐมบรมราชโองการ	ปรากฏความอยู่ในเอกสารหลายฉบับ	มีความแตกต่างกันบ้าง

เล็กน้อย	 ในหนังสือเล่มนี้ยึดตามหนังสือ	 ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย	พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

สมัยรัตนโกสินทร์	 ของคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดท�าหนังสือประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย	 ใน 

คณะกรรมการช�าระประวัติศาสตร์ไทย	ซึ่งปรากฏความดังนี้

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

พุทธศักราช ๒๓๒๘ 

“พรรณพฤกษ ชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น  

ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด...” 

 

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  



123   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๕๒

“แต่บรรดาพฤกษาและแม่น�้าใหญ่ น้อย และสิ่งของทั้งปวง ซึ่งมีในแผ่นดิน 

ทั่วขอบเขตแดนพระนคร ซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้  

ให้พระราชทานแก่ สมณะ พราหมณ อณาประชาราษฎร์ทั้งปวง ตามแต่ปรารถนาเถิด”

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระราชโองการปฏิสันถาร*

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๓๖๗

“เจ้าพระยา และพระยา ของซึ่งถวายทั้งนี้  

จงจัดแจงบ�ารุงไว้ให้ดี จะได้รักษาแผ่นดิน”

 * ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่พบหลักฐานพระปฐมบรม

ราชโองการหลงัจากพธิถีวายสริริาชสมบตัแิละเคร่ืองสิรริาชกกธุภัณฑ์ทีพ่ระทีน่ัง่ภัทรบฐิ พบแต่ “พระราชโองการปฏสินัถาร” 

ในการเสด็จออกมหาสมาคม ซึ่งโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเข้าเฝ้าเพื่อรับการถวาย

ราชสมบตั ิจากนัน้จงึมพีระราชโองการตรสัปฏิสนัถารกบัเจ้าพระยาและพระยาทัง้ปวง ซ่ึงมเีนือ้ความเดยีวกันทกุรชักาล ต่อมา

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ยกเลิกพิธีส่วนนี้ มีแต่เพียงการถวายพระพรชัยมงคลจากขุนนาง

ฝ่ายหน้าและข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในเท่านั้น 

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๓๙๔

“พรรณพฤกษ ชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนคร  

ซึ่งหาผู้ห่วงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรจะปรารถนาเถิด”

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระปฐมบรมราชโองการ (ครั้งแรก)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๑

“แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน�้าในห้วยละหารตรท่าก็ดี  

ตามแต่สมณพราหมณาจารยอาณาประชาราษฎร จะมาแต่จตุระทิศต่างๆ ตามแต่จะปรารถนา”

พระปฐมบรมราชโองการ (ครั้งหลัง) 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๖

ค�าภาษามคธ

“อิทานาห� สพฺเพส� อนุมติยา ราชา มุทฺธาวสิตฺโต สฺยาเมสุ อิสฺสราธิปจฺจ�

รชฺช� กาเรมิธ ธมฺมิกราชปเวณิยา อนุชานามิ ยนฺติ สฺยามวิชิเต อปรปริคฺคหิต�

ติณกฏฺโจทก� สมณพฺราหฺมณาทโย สพฺเพสฺยามรฏฺฐิกา ยถาสุข� ปริภุญฺชนฺตุฯ”

ค�าแปล

“ครั้งนี้ท่านทั้งปวงพร้อมใจกัน ยอมให้เราเปนเจ้าครองราชสมบัติได้รับมุรธาภิเษก

เปนใหญ่ในสยามราษฎร์วราณาจักรนี้แล้ว เราอนุญาตยอมให้ โดยธรรมิกราชประเพณี

พรรณพฤกษชลธีในสยามราษฎร์วราณาจักรนี้ ซึ่งไม่มีเจ้าของหวงแหนนั้น ตามแต่สมณ

พราหมณาจารย์ ประชาราษฎรทั้งปวงจะปรารถนาใช้สอยเทอญ ฯ”
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พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๓

ค�าภาษามคธ

“อิทานาห� พฺราหฺมณา ราชภาร� วหนฺโต พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย

ธมฺเมน สเมน รชฺช� กาเรมิ ตุมฺหาก� สปริคฺคหิตาน� อุปริ ราชก� อาณ� ปสาเรตฺวา

นาโถ หุตฺวา ธมฺมิก� รกฺขาวรณคุตฺตี ส�วิทหามิ วิสฺสฎฺฐา หุตฺวา ยถาสุข� วิหรถ ฯ

ค�าแปล

“ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม�่าเสมอ เพื่อประโยชน์

เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติ เปนที่พึ่ง

จัดการปกครองรักษาป้องกัน อันเปนธรรมสืบไป ท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบาย เทอญ ฯ”
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พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘

ค�าภาษามคธ

“อิทานาห� พฺราหฺมณ ราชภาร� วหนฺโต พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย

ธมฺเมน สเมน รชฺช� กาเรมิ ตุมฺหาก� สปริคฺคหิตาน� อุปริ ราชก� อาณ� ปสาเรตฺวา

นาโถ หุตฺวา ธมฺมิก� รกฺขาวรณคุตฺตี ส�วิทหามิ วิสฺสฎฺฐา หุตฺวา ยถาสุข� วิหรถ ฯ

ค�าแปล

“ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม�่าเสมอ เพื่อประโยชน์

เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติ เปนที่พึ่ง

จัดการปกครองรักษาป้องกัน อันเปนธรรมสืบไป ท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบาย เทอญ ฯ”
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
เสด็จสวรรคตก่อนทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  



139   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  



140   

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  



141  

วัน เวลา รายการ ที่ แต่งกาย

มีน.

๒๔๙๓

๑๘

๑๙

๑๖.๐๐ น.

๑๕.๐๖ -

๑๗.๑๔ น.

๑๐.๐๐ น.

๑๒.๐๐ น.

๑. พิธีท�าน�้าอภิเษก

ประธานสงฆ์ ประกาศเทวดาในการพธิที�าน�า้ 

อภเิษก

    จุดเทียนชัย

ดับเทียนชัย เลี้ยงพระ

เวียนเทียนสมโภชน�้าอภิเษก

พทุธเจดย์ี  

สถานส�าคญัตามภูมภิาค ๑๘ แห่ง

ในราชอาณาจกัรไทย

เต็มยศ

เมษ.

๒๔๙๓

๒๐

๒๑

๑๖.๓๐ น.

๙.๒๖ -

๑๐.๓๘ น.

๒. การจารึกพระสุพรรณบัฏ

ดวงพระบรมราชสมภพ

และพระราชลัญฉกร

พระสงฆ์ ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์

จารึกพระสุพรรณบัฏ

ดวงพระบรมราชสมภพ 

และพระราชลัญฉกร 

เลี้ยงพระ  

เวียนเทียน

วดัพระศรีรัตน

ปกติ

พฤษภ.

๒๔๙๓

๓ ๑๙.๐๐ น.

๓. การทรงถวายราชสักการะ

สมเด็จพระบรมราชบุพการี

ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ หอพระธาตุมนเทียร ปกติ

	 *	ตอนที่	๒๗	เล่ม	๖๗		ราชกิจจานุเบกษา		๙		พฤษภาคม		๒๔๙๓	หน้า	๑๙๓๗	-	๑๙๔๑	(อักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ)

 ที่ ๑๑/๒๔๙๓
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ก�าหนดการ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช 
และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียร พ.ศ. ๒๔๙๓*
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วัน เวลา รายการ ที่ แต่งกาย

๔

๑๐.๐๐ น.

๑๘.๐๐ น.

๑๘.๕๐  -

๑๙.๔๐ น.

๔. การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เชิญพระสุพรรณบัฏ

ดวงพระบรมราชสมภพ

พระราชลัญฉกร

เริ่มการพระราชพิธี

   จุดเทียนชัย

พระภิกษุทรงสมณศักดิ์ประกาศการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เจริญพระพุทธมนต์ พระ ๕ รูป

เจริญพระพุทธมนต์ พระ ๓๐ รูป

เจริญพระพุทธมนต์ พระ ๔๕ รูป

จากวัดพระศรีรัตน 

มายังพระราชมนเทียร 

พระที่นั่งไพศาล

พระที่นั่งอมรินทร

พระที่นั่งไพศาล

ในพระที่ ณ พระที่นั่ง

จักรพรรดิ

พระที่นั่งไพศาล

พระที่นั่งอมรินทร

  เต็มยศจุลจอมเกล้า

๕

๑๐.๐๐ -

๑๑.๔๖ น.

๕. บรมราชาภิเษก

   สรงพระมุรธาภิเษก

   

รับน�้าอภิเษก ราชกกุธภัณฑ์

ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง

เลี้ยงพระ

พระสงฆ์ดับเทียนชัย

ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิ

  พระที่นั่งไพศาล

  

  พระที่นั่งอมรินทร

เต็มยศ

นพรัตน สายสร้อย

จุลจอมเกล้า

๑๔.๐๐ น. เสด็จออกมหาสมาคม

รับค�าถวายพระพรชัยมงคล

เสด็จประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ

      สถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี

ฝ่ายในถวายพระพร

  พระที่นั่งอมรินทร

    

  พระที่นั่งไพศาล

เต็มยศจักรี

สายสร้อย

จุลจอมเกล้า
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วัน เวลา รายการ ที่ แต่งกาย

๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ กระบวนราบใหญ่ไปทรงมนัสการ 

   พระศรีรัตนตรัย ประกาศ

   พระองค์เป็นอัครสาสนูปถัมภก

พระสงฆ์ ๘๐ รูป  ถวายพระพร  

ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ สดับปกรณ์

  พระอุโบสถ

  วัดพระศรีรัตน

  พระที่นั่งดุสิต

เต็มยศจักรี

สายสร้อย

จุลจอมเกล้า

๑๘.๐๐ น. เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภชพระราชมนเทียร พระราชมนเทียร ปกติ

๖

 ๑๙.๕๔ -

๒๒.๐๒ น.

๖. เฉลิมพระราชมนเทียร

  เถลิงพระแท่นพระบรรทม พระที่นั่งจักรพรรดิ
ปกติ

๗ ๑๑.๐๐ น.

๑๖.๓๐ น.

๑๗.๐๐ น.

คณะทูตเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ประชาชนเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ฝ่ายในถวายดอกไม้ธูปเทียน

เฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราช และตั้ง

สมณศักดิ์

ฝ่ายหน้าถวายดอกไม้ธูปเทียน เทศน์ มงคลสูตร 

รัตนสูตร เมตตสูตร รวม ๑ กัณฑ์

พระที่นั่งจักรี

หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์

พระที่นั่งไพศาล

  พระที่นั่งอมรินทร

เต็มยศ จักรี

สุภาพ ตามธรรมนิยม

เต็มยศช้างเผือก

๘ ๑๖.๓๐ น. ฝ่ายในถวายดอกไม้ธูปเทียน 

สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมราชวงศ์

ฝ่ายหน้าถวายดอกไม้ธูปเทียน เทศน์  

ทศพิธราชธรรม

จักรวรรดิวัตร

เทวตาทิสนกถา

รวม ๑ กัณฑ์

พระที่นั่งไพศาล

   พระที่นั่งอมรินทร
เต็มยศ นพรัตน
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เครื่องราชกกุธภัณฑ์

 	 การถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เป็นประเพณีสืบเน่ืองมาจากลัทธิพราหมณ์ซึ่งม ี

พระมหาราชครูพราหมณ์	 เป็นผู้กล่าวค�าถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์	 ถือเป็นสิ่งส�าคัญย่ิงเพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็น 

พระราชาธิบดี	จึงต้องน�าขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

	 ต�าราปัญจราชาภิเษก	 กล่าวถึงเครื่องส�าหรับราชาภิเษกของสมเด็จพระมหากษัตริย์ประกอบด้วย	พระมหามงกุฎ	 

พระภูษาผ้ารัตกัมพล	พระขรรค์	พระเศวตฉัตร	และเกือกทอง	ซึ่งมีความหมายคือ	พระมหามงกุฎ	หมายถึง	ยอดวิมานของพระอินทร์		

เครื่องประดับผ้ารัตกัมพล	หมายถึง	 เขาคันธมาทน์อันประดับเขาพระสุเมรุราช	พระขรรค์	 หมายถึง	พระปัญญาอันจะตัดมลทินถ้อย

ความไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน	 เศวตฉัตร	๖	ชั้น	หมายถึง	สวรรค์	๖	ชั้น		และเกือกทอง	หมายถึง	แผ่นดินอันเป็นที่รองรับเขาพระสุเมรุราช	

และเป็นที่อาศัยแก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายทั่วแว่นแคว้นขอบขัณฑสีมา

	 เดิมเจ้าพนักงานท่ีรักษาเครื่องราชูปโภคได้จัดพิธีสมโภชเครื่องราชูปโภคและเครื่องราชกกุธภัณฑ์เป็นประจ�าทุกป	ี

โดยเลือกท�าในเดือน	๖	 เพราะมีพระราชพิธีน้อย	จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	มีพระราชด�าริว่า	วันพระบรม

ราชาภิเษกเป็นวันมงคล	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้บ�าเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระมหาเศวตฉตัรและเครือ่งราชกกุธภณัฑ์ขึน้เป็น

ครั้งแรกใน	พ.ศ.	๒๓๙๔	พระราชทานชื่อว่า	พระราชพิธฉีัตรมงคล	ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ	ให้เพ่ิมการบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเดจ็พระบรูพมหากษตัรยิาธิราชเจ้าแห่งกรงุรตันโกสนิทร์	เปลีย่นเรยีกชือ่พระราชพิธีว่า	

พระราชกุศลทักษิณานุปทาน	และพระราชพิธีฉัตรมงคล	สืบมาจนปัจจุบัน

	 เครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่พระมหาราชครูถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์	 ประกอบด้วยพระมหา

เศวตฉัตร	พระมหาพิชัยมงกุฎ	พระแสงขรรค์ชัยศรี	ธารพระกร	วาลวิชนี	และฉลองพระบาทเชิงงอน
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พระมหาเศวตฉัตรหรือนพปฎลมหาเศวตฉัตร 

	 เป็นฉัตร	 ๙	 ชั้น	 หุ้มผ้าขาวมีระบาย	๓	 ชั้น	 ขลิบทองแผ่ลวด	 มียอด	 พระมหาเศวตฉัตรนี้	 พระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้หุ้มด้วยผ้าขาวแทนผ้าตาด	 ถือเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่ส�าคัญย่ิงกว่าราชกกุธภัณฑ์อื่นๆ	 

และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้น�าขึ้นถวาย	 

ณ	พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์หลังจากทรงรับน�้าอภิเษกแล้ว	
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พระมหาพิชัยมงกุฎ 

	 พระมหาพิชัยมงกุฎ	 รวมพระจอนสูง	 ๖๖	 เซนติเมตร	 หนัก	 ๗.๓	 กิโลกรัม 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึน้	ท�าด้วยทองลงยาประดบัเพชร	 

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ซื้อเพชรเม็ดใหญ ่

จากเมอืงกลักัตตา	ประเทศอนิเดยี	พระราชทานนามว่า	“พระมหาวิเชยีรมณี”	แล้วทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ	ให้ประดับไว้บนยอดพระมหาพิชัยมงกุฎแทนยอดพุ่มข้าวบิณฑ์

	 ในสมัยโบราณถือว่า	มงกุฎมีค่าส�าคัญเท่ากับราชกกุธภัณฑ์อื่น	ๆ	และพระมหา

เศวตฉัตรเป็นสิ่งท่ีส�าคัญสูงสุด	 เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงรับมงกุฎมาแล้วก็เพียงทรงวางไว้ข้าง

พระองค์	แต่ต่อมาเมือ่ประเทศไทยติดต่อกับประเทศในทวีปยุโรปมากขึน้	จงึนิยมตามราชส�านัก

ยุโรปที่ถือว่า	ภาวะแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ที่เวลาได้สวมมงกุฎ	 ในพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงเชิญทูตานุทูตในประเทศไทยร่วมใน 

พระราชพิธีและทรงรับพระมหาพิชยัมงกุฎมาทรงสวม	แต่น้ันมาก็ถือว่าพระมหาพิชยัมงกุฎเป็น

สิ่งส�าคัญในบรรดาเครื่องราชกกุธภัณฑ์	และพระมหากษัตริย์จะทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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พระแสงขรรค์ชัยศร ี

	 เป็นพระแสงที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์	 (แบน)	 ให้ข้าราชการจากเมืองพระตะบอง 

น�ามาทูลเกล้าฯ	 ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 เมื่อ	 พ.ศ.	๒๓๒๗	 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ท�าด้ามและฝักขึ้นด้วยทองลงยาประดับมณีใช้เป็น 

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๒๘

	 พระแสงขรรค์ชัยศรีน้ี	 เฉพาะส่วนที่เป็นองค์พระขรรค์ยาว	 ๖๔.๕	 เซนติเมตร	

ประกอบด้ามแล้วยาว	๘๙.๘	เซนติเมตร	หนัก	๑.๓	กิโลกรัม	สวมฝักแล้วยาว	๑๐๑	เซนติเมตร	

หนัก	๑.๙	กิโลกรัม	
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ธารพระกร 

	 ของเดมิสร้างขึน้มาแต่ครัง้รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	ท�าด้วย

ไม้ชัยพฤกษ์ปิดทอง	หัวและส้นเป็นเหล็ก	คร�่าลายทอง	ที่สุดส้นเป็นซ่อมสามง่าม	เรียกธารพระกร	ของเดิม

นั้นว่า	ธารพระกรชัยพฤกษ์	ครั้นถึงรัชกาลที่	๔	ทรงสร้างธารพระกรขึ้นใหม่องค์หนึ่งด้วยทองค�า	ภายในมี

พระแสงเสน่า	ยอดมีรูปเทวดา	จึงเรียกว่า	ธารพระกรเทวรูป	มีลักษณะเป็นพระแสงดาบมากกว่าเป็นธาร

พระกรจึงทรงใช้แทนธารพระกรชัยพฤกษ์	ครั้นถึงรัชกาลที่	๖	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้น�าธารพระกร

ชัยพฤกษ์ออกใช้อีก	ยกเลิกธารพระกรเทวรูป	เพราะทรงพอพระราชหฤทัยในของเก่า	ๆ	จึงคงใช้ธารพระกร

ชัยพฤกษ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลต่อมา	
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วาลวิชนี (พัดและแส้) 

	 สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ลักษณะเป็น 

พัดใบตาล	ที่ใบตาลปิดทองทั้ง	๒	ด้าน	ขอบขลิบทองค�า	ด้ามท�าด้วยทองลงยา	 เรียกว่า	 พัชนีฝักมะขาม	 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด�าริว่า	 ตามพระบาลีที่เรียกว่า	 “วาลวิชนี”	 

ไม่ควรจะเป็นพัดใบตาล	 ควรจะเป็นเคร่ืองโบกปัดท่ีท�าด้วยขนจามรี	 เพราะวาลแปลว่า	 ขนโคชนิดหน่ึง	 

ตรงกับท่ีไทยเรียกจามรี	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างแส้ขนจามรีขึ้นเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ	์ 

ภายหลังใช้ขนหางช้างเผือก	 เรียกว่า	พระแส้หางช้างเผือก	แต่ก็ไม่อาจที่จะเลิกใช้พัดใบตาลของเดิมได	้ 

จึงโปรดให้ใช้พัดตาลและพระแส้จามรีควบคู่กัน	โดยเรียกว่า	“วาลวิชนี”	
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ฉลองพระบาทเชิงงอน 

	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างขึ้น

เป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ตามแบบอินเดียโบราณ	ท�าด้วยทองค�าลงยาราชาวดีฝังเพชร	 ในการพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก	ประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้สวมถวาย
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พระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดิน

	 พระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดิน	หรือ	พระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล	 เป็นเครื่องมงคลท่ี 

แสดงถึงพระราชอิสริยยศ	 และพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์	 ใช้เป็นดวงตราประทับก�ากับ

พระปรมาภิไธย	 และเอกสารราชการแผ่นดิน	 ได้แก่	 รัฐธรรมนูญ	 พระราชบัญญัติ	 พระราชก�าหนด	 

พระราชกฤษฎีกา	และเอกสารส�าคัญส่วนพระองค์ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน	ที่ออกในพระปรมาภิไธย	 เป็นต้น	

พระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดินจะเชิญขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พร้อมกับเครื่องมงคล

อื่น	ๆ	(พระสุพรรณบัฏ	เครื่องราชกกุธภัณฑ์)

 พระราชลญัจกรประจ�าแผ่นดนิ	 เริม่สร้างขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

เมื่อมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน	

	 ต่อมา	 พุทธศักราช	๒๕๓๘	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรสีร้างพระราชลญัจกรพระครฑุพ่าห์ด้วยทองค�า

ข้ึนอีกองค์หนึ่ง	 เพ่ิมจากองค์เดิมซึ่งสร้างด้วยงาต้ังแต่พุทธศักราช	๒๔๙๓	ซึ่งมีสภาพช�ารุดเน่ืองจากใช้มานาน

กว่า	๔๕	ปี
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พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ประจ�าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ขอบรอบพระราชลัญจกรจารึกพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

เป็นตรางา มีลักษณะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘.๑ เซนติเมตร สูง ๑๒.๗ เซนติเมตร

องค์พระราชลัญจกรด้านข้าง

ด้านหน้า
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พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ประจ�าแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ที่ขอบรอบพระราชลัญจกรจารึกพระปรมาภิไธย

 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช”

เป็นตรางา มีลักษณะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘.๔ เซนติเมตร  สูง ๑๓.๔ เซนติเมตร

องค์พระราชลัญจกรด้านข้าง

ด้านหน้า
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พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�าประจ�ารัชกาล

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างด้วยทองค�าทั้งองค์

มีรูปลักษณะเช่นเดียวกันกับพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ประจ�ารัชกาลตรางา

ด้านบนองค์พระราชพระราชลัญจกรติดตราสัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

องค์พระราชลัญจกรด้านข้าง

ด้านหน้า
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พระสุพรรณบัฏ

 หมายถึง	แผ่นทองค�าจารึกพระปรมาภิไธย	 ลักษณะสี่เหล่ียมผืนผ้า	หนา	๐.๑	 เซนติเมตร	

ขนาดความกว้างและความยาวขึ้นอยู่กับอักษรหรือข้อความที่จะจารึก
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พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์

	 เป็นพระราชบัลลังก์ทองขนาดย่อม	ท�าด้วยไม้แกะสลักปิดทอง	มีรูปครุฑและเทพนม	แกะสลักประดับเรียงราย 

โดยรอบฐานท้ัง	 ๒	 ชั้น	 เมื่อมีพระราชพิธีจะเชิญมาทอดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรอีกชั้นหนึ่ง	 

เรียกว่า	 “พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์”	พระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้นประทับบนพระราชบัลลังก์นี้ในพระราชพิธีส�าคัญ	 เช่น	

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเพ่ือรับการถวายพระพรชัยมงคล	 เมื่อใช้เป็นพระราชยาน	 เรียกว่า	

“พระราชยานพุดตานทอง”	ใช้ในการเสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
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พระที่นั่งภัทรบิฐ

 	 ลักษณะคล้ายเก้าอี้	 มีกงท้าวแขนด้านหลังพนักพิง	แต่เดิมรัชกาลท่ี	 

๑	–		รชักาลท่ี	๗	ปักสปัตปฎลเศวตฉตัรกางก้ัน	ครัน้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	ได้แก้ไขเปลีย่นเป็น 

กางก้ันนพปฎลมหาเศวตฉตัร		ฉตัร		๙		ชัน้		ทีพ้ื่นพระท่ีนัง่ภทัรบฐิบแุผ่นทองแดงกาไหล่ทอง	 

ลายกระหนกกลางเป็นรปูราชสห์ี	ทีข่อบและส่วนท่ีเป็นขาเป็นลายถมทอง	มฐีานเขยีง

ไม้สลักปิดทอง	ประดบักระจกรองรับ	พร้อมกับตัง้โต๊ะเคยีงสลกัปิดทองประดบักระจก

ขาเป็นรูปพญานาคราช	๒	ข้าง	ส�าหรับทอดเครือ่งราชกกุธภณัฑ์และเครือ่งราชปูโภค	

ประดิษฐาน	ณ	พระที่นั่งไพศาลทักษิณ	ด้านมุขตะวันตก	ในพระบรมมหาราชวัง	เป็น

พระท่ีน่ังส�าหรับพระมหากษัตริย์เสด็จข้ึนประทับเพ่ือทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 

เครื่องขัตติยราชวราภรณ์และเครื่องราชูปโภคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  



159  

พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

	 เป็นพระแท่น	 หรือพระท่ีน่ัง	 หรือพระราชอาสน์ท�าจากไม้อุทุมพร	

หรือ	 “มะเดื่อ”	 ทรงแปดเหลี่ยมจึงเรียกว่า	 “พระที่น่ังอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์”	

สลักป ิดทองประดับกระจก	 กางก้ันด ้วยพระบวรเศวตฉัตร	 หรือสัปตปฎล

เศวตฉัตร	 หรือฉัตรขาว	๗	 ชั้น	 ประดิษฐาน	ณ	พระท่ีน่ังไพศาลทักษิณ	 ด้านมุข 

ตะวันออก	 ในพระบรมมหาราชวัง	 ส�าหรับพระมหากษัตริย์	 เสด็จขึ้นประทับรับน�้า 

สรงพระมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
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หมู่พระมหามณเฑียร

 หมายถึงกลุ่มเรือนหลวง	 หลังคาทรงจั่ว	 มีช่อฟ้า	 หน้าบัน	 ปลูกเชื่อมต่อกัน	 ในสมัยต่อมารูปแบบหลังคาของ 

พระมหามณเฑียรเปลีย่นแปลงไปตามพระราชนิยม	เช่น	ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รชักาลพระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

	 หมูพ่ระมหามณเฑียรตัง้อยู่ทางด้านทศิตะวันออกของพระราชฐานชัน้กลาง	ณ	ต�าแหน่งเดมิของพระราชมณเฑียร

ชัว่คราว	ซึง่พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างขึน้เมือ่คร้ังปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษตัรย์ิแห่ง

พระบรมราชจกัรวีงศ์	เมือ่	พ.ศ.	๒๓๒๕	

	 พระมหามณเฑียรน้ี	สร้างเมือ่	พ.ศ.	๒๓๒๘	หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงประกอบ 

พระราชพิธีปราบดาภิเษก	 โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างขึน้	ณ	ต�าแหน่งเดมิของพระราชมณเฑียรชัว่คราว	ประกอบด้วยพระทีน่ัง่	๓	องค์	 

พระปรศัว์ซ้าย	พระปรศัว์ขวา	และหอ	๒	หอ	คอื	หอพระเจ้า	และหอพระธาตมุณเฑยีร	 เดมิพระท่ีนัง่ท้ัง	๓	องค์มนีามรวมกันว่า	 

พระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน	ต่อมารัชกาลท่ี	๓	 โปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามแยกเป็นองค์ๆ	 ได้แก่	 พระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน	 

พระท่ีน่ังไพศาลทักษิณ	และพระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน	และรัชกาลที่	 ๖	พระราชทานนามพระปรัศว์ขวา	และ 

พระปรัศว์ซ้ายว่า	 “พระท่ีน่ังเทพสถานพิลาส”	 และ	 “พระท่ีน่ังเทพอาสน์พิไล”	 ส่วนหอพระเจ้า	 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น	 

หอพระสลุาลยัพิมาน

	 ในอดตีหมูพ่ระมหามณเฑยีรน้ี	มคีวามส�าคญัย่ิง	 เพราะเป็นพระวิมานทีบ่รรทมของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว	 

เป็นทีเ่สดจ็ออกขนุนางเพ่ือการบรหิารราชการแผ่นดนิ	และเป็นมณฑลพิธีประกอบพระราชพิธีบรมราชาภเิษกและเฉลมิพระราช

มณเฑียรตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี	๒	จนถึงรชักาลท่ี	๙	
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระแท่นบรรทม
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พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

	 พระที่นั่งประธานในหมู่พระมหามณเฑียร	 เป็นพระวิมานท่ีบรรทมของพระมหากษัตริย์	 และเป็นมณฑล 

พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

	 พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า	ยกพื้นสูง	มีเฉลียงรอบและมีเสานางเรียง	(นางจรัล)	รับชายคา

โดยรอบทั้ง	๔	ด้าน		ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานเครื่องราชกกุธภัณฑ์	และพระแสงส�าคัญ	
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พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประดิษฐาน 

พระสยามเทวาธิราช พร้อมเครื่องบูชาแบบจีน
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พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

	 ตั้งอยู่กลางระหว่างท้องพระโรงหน้าของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานกับพระท่ีน่ังอมรินทรวินิจฉัย	 มีลักษณะเป็น

พระที่นั่งโถงยาว	ยกพื้นสูง	ทอดยาวไปตามทิศตะวันออก	–	ตะวันตก

	 ผนังทิศตะวันออกของพระที่นั่งมีพระทวารส�าหรับเสด็จพระราชด�าเนินไปยังหอพระสุลาลัยพิมาน	หน้าพระทวาร

ประดิษฐานพระท่ีน่ังอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์	 ภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตร	 ส่วนผนังด้านทิศตะวันตกมีพระทวารส�าหรับเสด็จ

พระราชด�าเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร	หน้าพระทวารประดิษฐานพระที่นั่งภัทรบิฐ	ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร

	 ผนังด้านทิศเหนือของพระที่นั่งเป็นผนังทึบและมีช่องพระทวาร	๑๑	บาน	ส่วนกลางของผนังด้านนี้เป็นพระวิมาน 

ที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช	 ด้านหลังพระวิมานเป็นพระทวารเทวราชมเหศวร	 ซึ่งเป็นทางเสด็จพระราชด�าเนินของ 

พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ	 เมื่อเสด็จออกพระท่ีน่ังอมรินทรวินิจฉัย	 ผนังด้านทิศใต้	 ช่วงกลางเป็นอัฒจันทร์ลดพ้ืนลงไปยัง 

ท้องพระโรงหน้าของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
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ภายในท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ
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พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน

	 ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระท่ีน่ังไพศาลทักษิณ	 เป็นท้องพระโรงส�าคัญที่พระมหากษัตริย์แห่งพระบรม

ราชจักรีวงศ์ทรงใช้เป็นที่ประกอบพระราชกรณียกิจส�าคัญของบ้านเมือง	 เช่น	 เสด็จออกขุนนาง	 ที่เสด็จออกมหาสมาคม 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	ตลอดจนเสดจ็ออกรับทูตต่างประเทศทีเ่ข้ามาเจรญิพระราชไมตรี	 

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

	 พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยเป็นท้องพระโรงโถง	ยกพ้ืนสูง	 มีมุขสองข้างทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก	มีฝา

โดยรอบ	ที่ปลายสุดของท้องพระโรงเป็นที่ประดิษฐานพระท่ีน่ังบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานต่อจากอัฒจันทร์พระทวาร 

เทวราชมเหศวร	ซึง่เป็นทางเสดจ็พระราชด�าเนนิสูพ่ระท่ีน่ังบษุบกมาลาองค์นี	้โดยเฉพาะจากพระทีน่ัง่ไพศาลทักษณิ	และด้านหน้า 

พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานเป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร
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พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

	 ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางฝั่งตะวันตก	 ในพระบรมมหาราชวัง	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราชโปรดให้สร้างขึน้	เพ่ือใช้เป็นทีเ่สดจ็ออกว่าราชการ	ต่อมาเมือ่พระบรมวงศ์ฝ่ายในชัน้สงูสิน้พระชนม์จงึทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ	 ให้น�าพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้บนพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทเพ่ือบ�าเพ็ญพระราชกุศล	ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคต	 ได้เชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งน้ี	 ภายหลังจึงเป็น

ธรรมเนียมในการประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อมา	รวมทั้งพระอัครมเหสี	 และพระศพพระบรมวงศ์ชั้นสูง

บางพระองค์ด้วย	

	 พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระท่ีน่ังก่ออิฐถือปูน	 ยกพ้ืนสูงรูปจัตุรมุข	 หลังคาทรงปราสาท	มีมุขลด	๔	 ชั้น	 

ทัง้	๔	ด้าน	ยกเว้นด้านหน้ามีมขุเดจ็เป็นมขุลดอกีชัน้	รวมด้านหน้าเป็น	๕	ชัน้	มขุเด็จด้านหน้าพระทีน่ั่งดสุติมหาปราสาทเป็นมขุโถง	

มีพระที่นั่งบุษบกมาลาตั้งอยู่กลางมุข	เป็นที่ส�าหรับเสด็จออกมหาสมาคม	หรือเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	

	 มุขด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	มีมุขกระสันเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยา	ส่วนมุขด้านทิศตะวัน

ออกมีทางเดินเชื่อมกับพระที่น่ังอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท	และมุขทางด้านทิศตะวันตกมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่อง 

มีอัฒจันทร์ทางข้ึนพระท่ีนั่งสองข้างมุขเด็จ	และทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ	๑	แห่ง	 ซึ่งสร้างเพ่ิมเติม 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

	 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือภายในเขตพระบรมมหาราชวัง	ตามแบบแผนการสร้าง

พระบรมมหาราชวังแต่คร้ังโบราณ	มีเฉพาะเขตพุทธาวาส	 เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส�าคัญของ 

บ้านเมือง	เป็นสถานที่ประดิษฐาน	พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	หรือ	พระแก้วมรกต	เรียกโดยทั่วไป

ว่า	วัดพระแก้ว	 สร้างขึ้นพร้อมพระบรมมหาราชวังใน	พ.ศ.	๒๓๒๖	มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ	ภายในพ้ืนที่

ของพระอารามประกอบด้วย	ศาสนสถาน	และศาสนวัตถุส�าคัญ	 เช่น	พระอุโบสถ	หอพระราชพงศานุสร	 

หอพระราชกรมานุสร	หอพระมณเฑียรธรรม	ปราสาทพระเทพบิดร	พระศรีรัตนเจดีย์	เป็นต้น
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พระมหาเจดียสถาน 

สถานที่ตั้งพิธีเสกท�าน�้าพระพุทธมนต์ ๗ แห่ง 

	 ๑.		 พระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี	ตักน�้าจากแม่น�้าป่าสัก	ณ	ต�าบลท่าราบ	รวมทั้งใช้น�้าสรง

รอยพระพุทธบาทด้วย	

	 ๒.		 พระวิหารพระพุทธชินราช	 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	 จังหวัดพิษณุโลก	น�้าตกจากทะเล

แก้ว	สระแก้ว	และน�้าจากสระสองห้อง	

	 ๓.		 วัดพระมหาธาตุ	 เมืองสวรรคโลก	ตักน�้าจาก	ตระพังทอง	ตระพังเงิน	ตระพังช้างเผือก	

ตระพังโพยสี	โซกชมพู่	น�้าบ่อแก้วน�้าบ่อทอง	แขวงเมืองสวรรคโลก	

	 ๔.		 พระปฐมเจดีย์	จังหวัดนครปฐม	ตักน�้าในแม่น�้านครชัยศรี	ต�าบลบางแก้ว	น�้ากลางหาว

บนองค์พระปฐมเจดีย์	น�้าสระพระปฐมเจดีย์	น�้าสระน�้าจันทร์

	 ๕.		 วัดพระมหาธาตุ	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 น�้าท่ีบ่อวัดหน้าพระลาน	บ่อวัดเสมาไชย	 

บ่อวัดเสมาเมือง	บ่อวัดประตูขาว	ห้วยเขามหาชัย	และบ่อปากนาคราช	

	 ๖.		 วัดพระธาตุหริภุญไชย	จังหวัดล�าพูน	ตักน�้าที่	บ่อทิพย์	เมืองนครล�าพูน

	 ๗.	 พระธาตุพนม	เมืองนครพนม	ในมณฑลอุดร	อันเป็นมหาเจดียสถาน	อยู่ในประเทศที่ตั้ง

โบราณราชธานีโคตรบูรณ์หลวง	

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก วัดพระมหาธาตุ เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดล�าพูน พระธาตุพนม เมืองนครพนม
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พิธีเสกน�้า ๑๐ มณฑลในสมัยรัชกาลที่ ๗

	 ๑.		 มณฑลนครสวรรค์	ท�าพิธีเสกน�า้	ณ	วัดพระบรมธาต	ุเมอืงชยันาท

	 ๒.		 มณฑลเพชรบูรณ์	ท�าพิธีเสกน�้า	ณ	วัดมหาธาตุ	เมืองเพชรบูรณ์

	 ๓.		 มณฑลนครราชสมีา	ท�าพิธีเสกน�า้	ณ	วัดกลาง	เมอืงนครราชสีมา	

ตักน�้าจากสระแก้ว	สระขวัญธารปราสาท	สระปักธงชัย	

	 ๔.		 มณฑลอีสาน	 ท�าพิธีเสกน�้า	ณ	 วัดสีทอง	 เมืองอุบลราชธานี	 

ตกัน�า้จากท่าหอชยั	น�า้กุดศรมีงัคละ	น�า้กุดพระฤๅชยั	

	 ๕.		 มณฑลปราจีนบุรี	 ท�าพิธีเสกน�้า	ณ	 วัดโสธร	 เมืองฉะเชิงเทรา	 

ตักน�้าจากสระมหาชัย	สระหินดาษ	

	 ๖.		 มณฑลจันทบุรี	ท�าพิธีเสกน�้า	ณ	วัดพลับ	เมืองจันทบุรี	ตักน�้าจาก

สระแก้ว	และธารนารายณ์

	 ๗.		 มณฑลปัตตานี	 ท�าพิธีเสกน�้า	ณ	 วัดตานีนรสโมสร	 เมืองตานี	 

ตักน�้าจากสระวังพลายบัว	น�้าบ่อทอง	น�้าบ่อไชย	น�้าบ่อฤๅษี	น�้าสระแก้ว	

	 ๘.		 มณฑลภูเก็ต	 ท�าพิธีเสกน�้า 	 ณ	 วัดพระทอง	 เมืองถลาง	 

ตักน�้าจากเขาโต๊ะแซะ	และน�้าจากเขาต้นไทร

	 ๙.		 มณฑลชุมพร	 ท�าพิธีเสกน�้า	ณ	 วัดพระมหาธาตุ	 เมืองไชยา	 

ตักน�้าจากแหล่งน�้าส�าคัญที่อ�าเภอต่างๆ	

	 ๑๐.		 มณฑลราชบุรี	ท�าพิธีเสกน�้า	ณ	วัดพระมหาธาตุ	เมืองเพชรบุรี

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

วัดกลาง เมืองนครราชสีมา
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

วัดพระบรมธาตุ เมืองชัยนาทวัดมหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ์
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

วัดสีทอง เมืองอุบลราชธานี  วัดพลับ เมืองจันทบุรี
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

วัดพระมหาธาตุ เมืองไชยา  วัดพระมหาธาตุ เมืองเพชรบุรี
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ปูชนียสถานและสิ่งส�าคัญ ๑๓ แห่ง
  

		 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	มีการจัดเครื่องบูชาปูชนียสถานและสิ่งส�าคัญ	๑๓	แห่ง	ในพระนคร	ได้แก่

 	 ๑.	 พระสยามเทวาธิราช	 
	 	 	 ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
	 	 ๒.	 หุ่นพระบรมรูปรัชกาลที่	๑
	 	 ๓.	 เทวสถานพระอิศวร
	 	 ๔.	 เทวสถานพระนารายณ์
	 	 ๕.	 เทวสถานพระคเณศ
	 	 ๖.	 เทวรูป	ณ	หอเชือก

	 	 ๗.	 พระหลักเมือง
	 	 ๘.	 พระเสื้อเมือง
	 	 ๙.	 พระกาฬชัยศรี
	 ๑๐.	 พระเพลิง
	 ๑๑.	 พระเจตคุปต์
	 ๑๒.	 เทวรูป	ณ	หอแก้วพระภูมิ
	 ๑๓.	 เทวรูป	ณ	ตึกดิน

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พระสยามเทวาธิราช 

ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

หุ่นพระบรมรูปรัชกาลที่ ๑ เทวสถานพระอิศวร
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  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

เทวสถานพระนารายณ์ เทวสถานพระคเณศ

เทวรูป ณ หอเชือก พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระกาฬชัยศรี
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บรรณานุกรม

ก�าหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	สยามนิทราธิราช	และพระราชพิธีเฉลมิ

พระราชมณเฑียร	พ.ศ.	๒๔๙๓.	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๖๗	ตอนที่	๒๗	(๙	พฤษภาคม	๒๔๙๓).

ค�าให้การชาวกรุงเก่า.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักพิมพ์คลังวิทยา.	๒๕๑๕.

จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดี	 ศรีสินทรมหาวชิราวุธ	 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. 

พระนคร:	 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร,	๒๔๖๖.	 (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้หอพระสมุดพระนครรวบรวม

พิมพ์พระราชทานในงารเฉลิมพระชนม์พรรษา	ปีกุญ	พ.ศ.	๒๔๖๖).

ประชุมจารึกภาคที่	 ๘	 จารึกสุโขทัย.	 กรุงเทพฯ	 :	กรมศิลปากร.	๒๕๔๘.	 (คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดพิมพ์เป็นท่ีระลึกในโอกาสท่ีวันพระราชสมภพครบ	๒๐๐	ปี	 วันที่	 ๑๘	

ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๔๗).

ณัฏฐภัทร	จันทวิช.	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก.	 กรุงเทพฯ	 :	 กรมศิลปากร,	๒๕๓๐.	 (กรมศิลปากรจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 เนื่องในมหาวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา	๕	รอบ	๕	ธันวาคม	๒๕๓๐).

ด�ารงราชานุภาพ,	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยา.	พระราชพงศาวดารรัตนโกสินทร์	 รัชกาลท่ี	 ๒.	 พิมพ์ครั้งท่ี	๙.	

กรุงเทพฯ	:	กรมศิลปากร,	๒๕๔๖. 

ด�ารงราชานุภาพ,	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยา.	พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์	รัชกาลที่	๕.	พิมพ์ครั้งที่	๕.	

กรงุเทพฯ	:	ส�านักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร์	กรมศลิปากร,	๒๕๕๖.	(จดัพิมพ์เพ่ือเทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	เนื่องในโอกาส	๑๕๐	ปีวันประสูติและครบ	๕๐	ปี	บุคคลส�าคัญของโลก	

๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๕).

นภาพร	เล้าสินวัฒนา.	การเสด็จขึ้นครองราชย์	พระราชพิธี	คติ	ความหมาย	และสัญลักษณ์แห่ง	“สมมติเทวราช”.	พิมพ์

ครั้งที่	๒.	กรุงเทพฯ	:	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน),	๒๕๔๙.

นริศรานุวัดติวงศ์,	สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา.	สาส์นสมเด็จ.	กรุงเทพฯ:	องค์การค้าคุรุสภา,	๒๕๑๓.

ประกาศอกัษรกิจ	(เสงีย่ม	รามนนัทน์),	พระยา.	จดหมายเหตบุรมราชาภเิษกพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.	สมเดจ็

พระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ	โปรดเกล้าฯ	ให้พิมพ์เป็นท่ีระลกึในการเชญิพระบรมอฐัเิสดจ็คนืเข้าสูพ่ระนคร	พุทธศกัราช	

๒๔๙๒.	พระนคร	:	โรงพิมพ์ไทยเขษม.	๒๔๙๒.

พระราชพงศาวกรงุรตันโกสนิทร์	รชักาลท่ี	๑	เจ้าพระยาทิพากรวงศ์	(ข�า	บนุนาค)	เรยีบเรยีง	สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 ทรงตรวจช�าระและทรงพระนิพนธ์ค�าอธิบาย.	 พิมพ์ครั้งที่	 ๗.	 กรุงเทพฯ	 :	 

กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์	กรมศิลปากร,	๒๕๔๕.

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พระราชพธีิราชาภเิษกสมรส	พระราชพิธีบรมราชาภเิษก	และพระราชพธิเีฉลมิพระราชมณเทียรพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	สยามินทราธิราช	พ.ศ.	๒๔๙๓	และเรื่อง	บรมราชาภิเษก	พระนิพนธ์ของ	

พระวรวงศ์เธอ	กรมหมืน่พทิยลาภพฤฒิยากร	พระนคร:	โรงพิมพ์กรมสรรพสามติ,	๒๕๑๔.	(ส�านกังานทรพัย์สนิ

ส่วนพระมหากษัตรย์ิพิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลงิศพพลตร	ีหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักด์ิ	(หม่อมราชวงศ์

เฉลิมลาภ	ทวีวงศ์)	ป.จ.	,	ม.ป.ช.	,	ม.ว.ม.	ณ	เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์	วัดเทพศิรินทราวาส	วันอังคารที่	๒๓	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๔).

พระราชวัง,	ส�านัก.	พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๒๔๙๓.	 กรุงเทพฯ	 :	บริษัท	อมรินทร์	พริ้นติ้ง	 กรุ๊พ	จ�ากัด,	๒๕๓๓.	 (ส�านัก

พระราชวังรวบรวมและจัดพิมพ์สนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	

พุทธศักราช	๒๕๓๓).

พิทยลาภพฤฒิยากร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่น.	 เร่ืองบรมราชาภิเษก.	 พระนคร	 :	 ๒๕๐๙.	 (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน

พระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าประสบประสงค์	 ชุมพล	ท.จ.,	 ต.ช.	ณ	 เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม	 วันจันทร์ที่	 ๒๙	

สิงหาคม	๒๕๐๙).

มหาดไทย,	กระทรวง.	ประวัติน�้าพระพุทธมนต์ศักด์ิสิทธิ์	 ท่ีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา	 ๕	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	๒๕๓๐.	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ิน	 กรมการปกครอง,	๒๕๓๐.	

(กระทรวงมหาดไทยจดัพิมพ์เน่ืองในวโรกาสรัฐพิธีเสกท�าน�า้พระพุทธมนต์ศักดิส์ทิธ์ิเพ่ือทูลเกล้าฯ	ถวายสรงอภเิษก

ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	รอบ	ณ	พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม	กรุงเทพมหานคร	วันพุธที่	๒	

ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๐).	

รายการละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร	 และเสด็จเลียบพระนครในพระบาทสมเด็จฯ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	พุทธศักราช	๒๔๖๘.	พระนคร:	กรมศิลปากร,	๒๔๙๖.	(สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี	

พระบรมราชินีในรัชกาลที่	๗	โปรดให้พิมพ์ในงานพระศพพระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ามนัศสวาสดิ์	วันที่	๓	มีนาคม	

พ.ศ.	๒๔๙๖).

ศิลปากร,	 กรม.	 ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.	ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัย

รัตนโกสินทร์.	กรุงเทพฯ	:	บริษัท	รุ่งศิลป์การพิมพ์	(	๑๙๗๗)	จ�ากัด,	๒๕๕๐.

แสงสูรย์	 ลดาวัลย์,	 ม.ร.ว..	พระราชพิธีบรมราชภิเษกสมัยกรุงรัตน์โกสินทร์.	กรุงเทพฯ	 :	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.	

๒๔๒๗.	 (คณะอนุกรรมการจัดท�าเอกสารภาษาไทยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาต	ิส�านักเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี	จัดพิมพ์เผยแพร่พุทธศักราช	๒๕๒๖).

 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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