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ประมวลองค์ความรู้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์
เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒





ค�าน�า

	 ตามโบราณราชประเพณ	ีการเป็นพระมหากษตัรย์ิโดยสมบรูณ์จะทรงรบัการบรมราชาภิเษก

เฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	อันเป็นพระราชพิธีส�าคัญยิ่ง	แสดงให้เห็นถึง

วัฒนธรรมอันงดงามและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงพระเกียรติยศสูงสุดสมกับที่

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ระหว่างวันที่	๔	 -	๖	พฤษภาคม	๒๕๖๒	 เพื่อ

ความเป็นสวสัดมิงคลแก่บ้านเมอืง	ซึง่เป็นทีปี่ตยินิดแีก่ประชาชนทัว่หล้า	ถอืเป็นเหตกุารณ์ส�าคญัและ

ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ

	 เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 ซ่ึงมีรายละเอียด	 

ขั้นตอน	 สถานท่ีในการประกอบพระราชพิธี	 ท้ังพระราชพิธีเบื้องต้น	 พระราชพิธีเบื้องกลาง	 และ 

พระราชพิธีเบื้องปลาย	 รวมถึงจะปรากฏค�าศัพท์ส�าคัญต่างๆ	 เป็นการเฉพาะท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

	 ดังนั้น	เพื่อเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้อง	เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	จึงได้มอบหมายให้

กระทรวงวัฒนธรรม	 จัดพิมพ์หนังสือ	 ประมวลองค์ความรู้	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เผยแพร่แก่

ประชาชน	สื่อมวลชน	ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป	จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะอ�านวยประโยชน์ในการศึกษา	

เรียนรู้โบราณราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติ	 และร่วมกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคง

สถิตสถาพรตลอดกาลนาน

	(นายวิษณุ		เครืองาม)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก



สารบัญ
ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค�ำน�ำ	 	 	 	 ๓
ควำมหมำยของพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	 ๘	
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกในสมัยต่ำง	ๆ  ๑๑
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์	 ๑๔
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	รัชกำลที่	๙	 ๒๔
ก�ำหนดกำร	พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	 ๒๕
	 ๑.	พิธีท�าน�้าอภิเษก		 ๒๘
	 ๒.	การจารึกพระสุพรรณบัฏ	ดวงพระบรมราชสมภพ	และพระราชลัญจกร	 ๒๘
	 ๓.	ถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี	 ๓๑	
	 ๔.	การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ๓๓	
	 ๕.	บรมราชาภิเษก	 ๓๔	
	 ๖.	เฉลิมพระราชมณเฑียร	 ๕๔	
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ	บดินทรเทพยวรำงกูร	 ๖๐
ประกำศส�ำนักพระรำชวัง	 ๖๑ 
	 ๑.	พิธีท�าน�้าอภิเษก	 ๖๒	
	 ๒.	การจารึกพระสุพรรณบัฏ	ดวงพระบรมราชสมภพ	และพระราชลัญจกร	 ๖๓	
	 ๓.	ถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี	 ๖๓	
	 ๔.	การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ๖๓	
	 ๕.	บรมราชาภิเษก	และเฉลิมพระราชมณเฑียร	 ๖๔	
	 ๖.	พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย	พระนามาภิไธย	สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์
	 	 พระบรมวงศ์	และเสดจ็พระราชด�าเนนิเลยีบพระนครโดยขบวนพยหุยาตราทางสถลมารค	 	๖๔
	 ๗.	เสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล	 ๖๕
	 ๘.	เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	 ๖๕



สถำนที่ส�ำคัญในกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	 ๖๖ 
	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 ๖๖	
	 ปราสาทพระเทพบิดร	 ๖๗	
	 หมู่พระมหามณเฑียร	 ๖๘	
	 	 	 พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน	 ๗๐	
	 	 	 พระที่นั่งไพศาลทักษิณ	 ๗๑	
	 	 	 	 หอพระธาตุมณเฑียร	 ๗๒	
	 	 	 	 หอพระสุลาลัยพิมาน	 ๗๒	
	 	 	 พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน	 ๗๓	
	 	 	 	 หอศาสตราคม	 ๗๔	
	 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	 ๗๖	
	 พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร	 ๗๗	
	 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	 ๗๘	
	 พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท	 ๗๙	
	 พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท	 ๘๐	
	 พระบรมราชานุสรณ์	รัชกาลที่	๕	 ๘๑	
	 ปฐมบรมราชานุสรณ์	 ๘๒	
	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 ๘๓	
	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม		 ๘๔	
	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 ๘๕	
	 วัดสุทัศนเทพวราราม	 ๘๖	
	 วัดอรุณราชวราราม	 ๘๗



รัชกำลที่	๙		 สถำนที่ประกอบพิธีท�ำน�้ำอภิเษก		 ๘๘	
	 	 	 	 พุทธเจดียสถำนส�ำคัญ	ในภูมิภำค	๑๘	แห่ง
รัชกำลที่	๑๐	แหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์	๑๐๘	แห่ง	และสถำนที่ประกอบพิธีท�ำน�้ำอภิเษก	 ๙๐	
	 	 	 	 ๗๖	จังหวัด	และกรุงเทพมหำนคร
อภิธำนศัพท์	 	 ๑๐๖
	 เกย	 	 	 ๑๐๖	
	 ครอบพระกริ่ง	 ๑๐๗	
	 ครอบยันตรนพคุณ	 ๑๐๗	
	 เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์		 ๑๐๘	
	 เครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์	 ๑๐๙	
	 เครื่องราชกกุธภัณฑ์	 ๑๑๐
	 	 	 พระมหาเศวตฉัตร	หรือพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร		 ๑๑๑	
	 	 	 พระมหาพิชัยมงกุฎ	 ๑๑๒	
	 	 	 พระแสงขรรค์ชัยศรี	 ๑๑๓	
	 	 	 ธารพระกร	 ๑๑๓	
	 	 	 วาลวิชนี	 ๑๑๔	
	 	 	 ฉลองพระบาทเชิงงอน	 ๑๑๔
	 เครื่องราชูปโภค	 ๑๑๕	
	 เทียนเท่าพระองค์	 ๑๑๖	
	 เทียนมหามงคล	 ๑๑๗	
	 เทียนชัย	 ๑๑๗
	 เบญจสุทธคงคา		 ๑๑๗	
	 ปัญจมหานที	 ๑๑๘	
	 ปืนมหาฤกษ์	มหาชัย	มหาจักร	มหาปราบยุค		 ๑๑๘
	 พระเต้านพเคราะห์	 ๑๑๙
	 พระเต้าเบญจคัพย์	 ๑๑๙
	 พระแท่นมณฑล	 ๑๒๐	
	 พระแท่นราชบรรจถรณ์	 ๑๒๐	



	 พระบรมวงศานุวงศ์	 ๑๒๑	
	 พระบรมวงศ์	 ๑๒๑	
	 พระอนุวงศ์	 ๑๒๑	
	 พระเบญจา	 ๑๒๑	
	 พระราชบัลลังก์	และพระราชอาสน์	 ๑๒๒	
	 	 	 พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์	 ๑๒๒	
	 	 	 พระที่นั่งภัทรบิฐ	 ๑๒๔	
	 	 	 พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์	 ๑๒๕	
	 พระราชพาหนะ	 ๑๒๖	
	 	 	 พระราชยานกง	 ๑๒๖	
	 	 	 พระที่นั่งราเชนทรยาน	 ๑๒๗	
	 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย	 ๑๒๘	
	 พระราชลัญจกร		 ๑๒๘	
	 พระสุพรรณบัฏ		 ๑๒๙	
	 พระแสงราชศัสตราวุธ	 ๑๓๐
	 มณฑปพระกระยาสนาน	 ๑๓๒	
	 ไม้ชัยพฤกษ์	 ๑๓๓
	 ไม้อุทุมพร		 ๑๓๓
	 เศวตพัสตร์		 ๑๓๔	
	 สัปตปฎลเศวตฉัตร	 ๑๓๕	
	 สระ	๔	สระ	 ๑๓๖	
	 สรงพระมุรธาภิเษก	 ๑๓๗	
	 สหัสธารา		 ๑๓๗	
	 สวดภาณวาร		 ๑๓๘	
	 เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร		 ๑๓๙	
	 เสด็จออกมหาสมาคม	 ๑๔๐	
	 สีหบัญชร		 ๑๔๒	
	 หลั่งทักษิโณทก	 ๑๔๓
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ความหมายของ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

	 พระราชพธิบีรมราชาภเิษก	เป็นโบราณราชประเพณทีีสื่บทอดมายาวนาน	เพือ่การเสดจ็ขึน้

ครองราชย์โดยสมบูรณ์ของพระมหากษัตริย์ไทย	ดังความในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

พระราชนิพนธ์	สมเด็จพระรามาธิบดี	ศรีสินทรมหาวชิราวุธ	พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ว่า

 “...ตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ ถือเปนต�ารามาแต่โบราณว่า

พระมหากระษัตริย์ซ่ึงเสด็จผ่านพิภพ ต้องท�าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อน 

จงึจะเปนพระราชาธบิดโีดยสมบรูณ์ ถ้ายงัมไิด้ท�าพระราชพิธบีรมราชาภเิษกอยู่

ตราบใด ถึงจะได้ทรงรับรชัทายาทเมือ่เสดจ็เข้าไปประทบัอยูใ่นพระราชวงัหลวง 

ก็เสด็จอยู่เพียง ณ ที่พักแห่งหนึ่ง พระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิม เปนแต่

เพิม่ค�าว่า ‘ซ่ึงทรงส�าเรจ็ราชการแผ่นดนิ’ เข้าข้างท้ายพระนาม แลค�ารบัส่ังกย็งั

ไม่ใช้พระราชโองการ จนกว่าจะได้สรงมรุธาภเิษก ทรงรับพระสุพรรณบฏัจารึก

พระบรมราชนามาภธิยักบัทัง้เครือ่งราชกกธุภณัฑ์จากพระมหาราชครพูราหมณ์

ผู้ท�าพิธีราชาภิเษกแล้ว จึงเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียร ครอบครองสิริราช

สมบัติสมบูรณ์ด้วยพระเกียรติยศแห่งพระราชามหากระษัตริย์แต่นั้นไป...”
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	 ตามต�าราปัญจราชาภิเษก	กล่าวว่า	การราชาภิเษก	แบ่งออกเป็น	๕	ลักษณะ	คือ

	 ๑.	 มงคลอินทราภิเษก	 คือ	 ผู้ที่ปกครองแผ่นดินได้เข้าพิธีราชาภิเษกมีพระอินทร์น�าเครื่อง

ปัญจกกุธภัณฑ์มาถวาย	 โดยมีพระบุษยพระพิชัยราชรถกับฉัตรทิพย์ได้บังเกิดขึ้น	 การมีสิ่งมงคล	 

๓	ประการนี้	เรียกว่า	อินทราภิเษก

	 ๒.	 มงคลโภคาภิเษก	 คือ	 ผู้ที่จะเข้าพิธีราชาภิเษก	 มีเชื้อสายเป็นตระกูลพราหมณ์	 ที่เป็น 

มหาเศรษฐี	มีสมบัติบริวารมาก	รู้จักราชธรรม	ตราชูธรรม	กับทศกุศล	และรู้จักแบ่งปันดับรอนทุกข์

ของราษฎร	เรียกว่า	โภคาภิเษก

	 ๓.	มงคลปราบดาภเิษก	คอื	ผูท้ีเ่ข้าพธิรีาชาภเิษก	มเีชือ้สายตระกูลกษตัรย์ิ	มอี�านาจกล้าหาญ 

ในการสงคราม	ได้ราชฐานบ้านเมืองและราชสมบัติ	มีชัยแก่ศัตรู	เรียกว่า	ปราบดาภิเษก

	 ๔.	มงคลราชาภิเษก	คอื	ผูท้ีจ่ะเข้าพิธรีาชาภเิษกขึน้เป็นกษตัรย์ิ	ด้วยการได้รบัมอบราชสมบตัิ

จากพระราชบิดาให้สืบพระวงศา	เรียกว่า	ราชาภิเษก

	 ๕.	มงคลอภุเิษก	คอื	ผูท้ีเ่ป็นเชือ้สายกษตัรย์ิ	มพีระราชบดิาและพระราชมารดามชีาตติระกลู

เสมอกัน	 ได้อภิเษกสมรสกับผู้มีเชื้อสายกษัตริย์	แม้ว่าจะเป็นกษัตริย์จากแดนไกล	แต่มีลักษณะสุขุม

ขัตติยชาติจัดเป็นสวัสดิชาติ	เรียกว่า	อุภิเษก
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 ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาไทย
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยต่าง ๆ

	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนานโดยได้รับอิทธิพลจาก

คตอินิเดยี	ลกัษณะการพระราชพธีิแต่เดมิมแีบบแผนรายละเอยีดเป็นอย่างไรไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชัด	

แม้แต่การเรยีกชือ่พธิก็ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสมยั	เช่น	ในสมยัอยธุยา	สมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น 

เรียกว่า	 “พระราชพิธีราชาภิเษก”	 หรือ	 “พิธีราชาภิเษก”	 ในปัจจุบันเรียกว่า	 “พระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก” 

ศิลาจารึกนครชุม กล่าวถึงการอภิเษก

พระยาเลอไทย กษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง

ของอาณาจักรสุโขทัย

 สมัยสุโขทัย	 ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกวัดศรีชุม	

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่	๑๘	กล่าวถึง

การอภิเษกของพ่อขุนบางกลางหาว	ไว้ว่า

 

 “...พ่อขนุผาเมอืงจงึอภเิษกพ่อขุนบางกลางหาว 

ให้เมืองสุโขทัย ให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อ

ศรีอินทรบดินทราทิตย์...” 

	 ส ่วนในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาไทย	 และ

ภาษาเขมรกล่าวถึงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพิธีบรมราชาภิเษก 

พระมหาธรรมราชาที่	 ๑	 (ลิไทย)	 ว่ามี	 มกุฎ	 พระขรรค์ชัยศร	ี

และเศวตฉัตร



หนังสือสมุดไทย หมวดพระราชพิธี เลขที่ ๔๖๖

มีเนื้อหาว่าด้วยต�าราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยา
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 สมัยอยุธยำ	ปรากฏหลักฐานเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในค�าให้การชาวกรุงเก่า	 

ข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงขั้นตอนของพระราชพิธีนี้ว่า

 “...พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อนั้น มาท�าตั่งส�าหรับ

ประทับสรงพระกระยาสนานในการมงคล เช่น พระราชพิธีราชาภิเษก เป็นต้น 

พระองค์ย่อมประทบัเหนอืพระทีน่ัง่ตัง่ไม้มะเดือ่ สรงพระกระยาสนานก่อนแล้ว 

(จึงเสด็จไปประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ) มุขอ�ามาตย์ถวายเครื่องเบญจราช

กกุธภัณฑ์ คือ มหามงกุฎ ๑ พระแสงขรรค์ ๑ พัดวาลวิชนี ๑ ธารพระกร ๑ 

ฉลองพระบาทคู่ ๑...” 

 สมัยธนบุรี	ไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	สันนิษฐานว่า 

ท�าตามแบบอย่างเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	 แห่งกรุงศรีอยุธยา	 แต่ท�าอย่างสังเขป	

เพราะบ้านเมืองยังอยู่ในภาวะสงคราม

 

 สมัยรัตนโกสินทร์	พุทธศักราช	๒๓๒๖	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

โปรดให้ช�าระต�าราว่าด้วยการราชาภิเษกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร	 แล้วเรียบเรียงขึ้นไว้

เป็นต�ารา	 เรียกว่า	“ต�าราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาส�าหรับหอหลวง”	 เป็นต�าราเกี่ยวกับการ

ราชาภิเษกที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบหลักฐานในประเทศไทยและโปรดให้สร้างเครื่องประกอบพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก	แบบแผนการราชาภิเษกดังกล่าวได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบมา
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์
ตั้งแต่รัชกำลที่	๑	ถึงรัชกำลที่	๙	

มีกำรประกอบกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกมำแล้ว	๑๑	ครั้ง
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พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช	๒	ครั้ง

 ครั้งแรก	 พุทธศักราช	 ๒๓๒๕	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

ได้ประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์	 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกอบการพระราชพิธี

ปราบดาภิเษกแต่โดยสังเขป

 ครั้งที่	๒	พุทธศักราช	๒๓๒๘	เมื่อพระราชมณเฑียรสถานที่สร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จ	จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่งให้สมบูรณ์ตามแบบแผนอัน

เคยมีมาแต่เก่าก่อน



16

พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย

	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เม่ือวันที่	 ๑๗	

กันยายน	พุทธศักราช	๒๓๕๒	
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พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	

	 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ประกอบการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	เมือ่วนัที	่๑	สงิหาคม	

พุทธศักราช	๒๓๖๗
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พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เมื่อวันที่	 ๑๕	

พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๓๙๔
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พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	๒	ครั้ง	

 ครั้งแรก	 วันที่	 ๑๒	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๔๑๑	 เมื่อทรงครองราชสมบัติสืบต่อจาก

สมเด็จพระบรมชนกนาถ	ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง	๑๕	พรรษา	ในระยะเวลา	๕	ปีแรกของรัชกาล	

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)	เป็นผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน	

 ครั้งที่	๒	วันที่	๑๖	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๔๑๖	เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	

๒๐	พรรษา	ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้ว
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พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	๒	ครั้ง

 ครัง้แรก วนัที	่๑๑	พฤศจกิายน	พทุธศกัราช	๒๔๕๓	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ประกอบการ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร	 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์งานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	จึงโปรดให้งดการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครและ

การรื่นเริง	

 ครั้งที่	๒	วันที่	๒	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๔๕๔	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกอบ

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช	เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง	และให้นานาประเทศที่มีสัมพันธ์ทาง 

พระราชไมตรีมาร่วมในงานพระราชพิธี
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พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เมื่อวันที	่ 

๒๕	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๔๖๘
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พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล	พระอัฐมรำมำธิบดินทร

	 เสด็จสวรรคตก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	บรมนำถบพิตร	

	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เม่ือวันที่	 ๕	

พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๓	



พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
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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 ประกาศเทวดาในการพิธที�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

วดัพระศรรีตัน

ปกติ

พฤษภ.

๒๔๙๓

๓ ๑๙.๐๐ น.

๓. การทรงถวายราชสักการะ

สมเด็จพระบรมราชบุพการี

ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ หอพระธาตุมนเทียร ปกติ

 
๑ คดัจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๗ ตอนท่ี ๒๗   วันที ่๙  พฤษภาคม  ๒๔๙๓ หน้า ๑๙๓๗ - ๑๙๔๑ (อกัขรวิธีตรงตามต้นฉบบั)

 ที่ ๑๑/๒๔๙๓

ก�าหนดการ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช 
และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียร พ.ศ. ๒๔๙๓๑
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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

   พระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภก

พระสงฆ์ ๘๐ รูป  ถวายพระพร  

ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ สดับปกรณ์

  พระอุโบสถ

  วัดพระศรีรัตน

  พระที่นั่งดุสิต

เต็มยศจักรี

สายสร้อย

จุลจอมเกล้า

๑๘.๐๐ น. เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภชพระราชมนเทียร พระราชมนเทียร

๖

 ๑๙.๕๔ -

๒๒.๐๒ น.

๖. เฉลิมพระราชมนเทียร

  เถลิงพระแท่นพระบรรทม พระที่นั่งจักรพรรดิ
ปกติ

๗ ๑๑.๐๐ น.

๑๖.๓๐ น.

๑๗.๐๐ น.

คณะทูตเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ประชาชนเฝ้าฯ 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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	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ก�าหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๓	โดยก่อนการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีพิธีท�าน�้าอภิเษก	ระหว่างวันที่	๑๘	-	๑๙	มีนาคม	จารึกพระสุพรรณบัฏ	

ดวงพระบรมราชสมภพ	และพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล	วันที่	๒๑	เมษายน	และการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก	ระหว่างวันที่	๔	-	๘	พฤษภาคม	มี	๖	ขั้นตอน๒	ดังนี้

๑.	พิธีท�ำน�้ำอภิเษก	
	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ต้องเตรียมการท�าน�้าอภิเษกซึ่งก�าหนดขึ้นก่อนพระราช

พิธี	 โดยท�าพิธีพลีกรรมตักน�้าจากแหล่งน�้าศักดิ์สิทธ์ิตามโบราณราชประเพณีทั่วราชอาณาจักรและ

ตั้งพิธีเสกน�้า	ณ	มหาเจดียสถานและพระอารามส�าคัญในส่วนภูมิภาค	๑๘	แห่ง	ระหว่างวันที่	๑๘	-	

๑๙	มีนาคม	แล้วจึงเชิญมาตั้งไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธี	 

จึงท�าพิธีเจริญพระพุทธมนต์

๒.	กำรจำรึกพระสุพรรณบัฏ	ดวงพระบรมรำชสมภพ	และพระรำชลัญจกร
	 การจารึกพระนามใหม่ของพระเจ้าแผ่นดินลงในแผ่นทอง	 พร้อมกับดวงพระบรม

ราชสมภพ	 และแกะงาช้างเป็นพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล	 ประกอบพิธี	 ณ	 พระอุโบสถ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 วันที่	 ๒๑	 เมษายน	 โดยมีโหรหลวงเป็นผู้ก�าหนดพระฤกษ์พิธี	 อาลักษณ์

จารึกพระสุพรรณบัฏพระปรมาภิไธย	 และโหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ	 นายช่างแกะ 

พระราชลัญจกรประจ�ารัชกาลไปพร้อมกัน	 ในระหว่างนั้นพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา	 พราหมณ์

เป่าสังข์	 เจ้าพนักงานประโคมแตร	 สังข์	 และพิณพาทย์ตลอดจนเสร็จการจารึก	 เจ้าพนักงานจะน�า 

พระสุพรรณบัฏ	 ดวงพระบรมราชสมภพ	 และพระราชลัญจกรมาประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลาใน 

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	

 
๒ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๒๗  วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๔๙๓ หน้า ๑๙๓๗ - ๑๙๔๑
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พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
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พระราชลัญจกร

 

ดวงพระบรมราชสมภพ
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๓.	ถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระบรมรำชบุพกำรี
	 วันที่	 ๓	 พฤษภาคม	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร 

ในพระบรมมหาราชวงั	เพือ่ถวายราชสกัการะพระบรมอฐัสิมเดจ็พระปฐมบรมมหาชนก	(ต้นพระบรม

ราชจกัรวีงศ์)	พระบรมอฐัพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๑	ถงึรชักาลที	่๓	และพระอฐัสิมเดจ็

พระอมรินทราบรมราชินี	สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี	สมเด็จพระศรีสุลาลัย	

หอพระธาตุมณเฑียร พระวิมานประดิษฐานพระโกศ
พระบรมอัฐิ และพระอัฐิ
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๔.	กำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
	 กำรเชิญพระสุพรรณบัฏ	ดวงพระบรมรำชสมภพ	และพระรำชลัญจกร

	 วนัที	่๔	พฤษภาคม	พธิแีห่เชญิพระสพุรรณบฏั	ดวงพระบรมราชสมภพ	และพระราชลญัจกร

ประจ�ารัชกาล	จากวดัพระศรรีตันศาสดาราม	ขึน้พระราชยานกงน�าไปประดษิฐาน	ณ	พระแท่นมณฑล

ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ	เพื่อทูลเกล้าฯ	ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขบวนพระราชอิสริยยศเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล
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	 พระภิกษุทรงสมณศักดิ์ประกำศกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนชนวนพระราชทานเพื่อน�าไปจุดเครื่องนมัสการบูชา

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	ทรงจุดเทียนพระมหามงคล	 เทียนเท่าพระองค์	 และธูปเทียนเคร่ือง

นมสัการ	ณ	พระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั	จากนัน้เสดจ็พระราชด�าเนนิขึน้พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ	เพือ่ทรง

นมัสการพระศรีรัตนตรัย	เมื่อถึงเวลามหามงคลฤกษ์	พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก	พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์	ระหว่างนั้นพราหมณ์ถวายน�้าพระมหาสังข์และใบสมิต	

(ใบไม้ส�าหรับปัดสิ่งอัปมงคล	ประกอบด้วยใบมะม่วง	๒๕	ใบ	ใบทอง	๓๒	ใบ	ใบตะขบ	๙๖	ใบ	โดยน�า

ใบไม้แต่ละชนิดมัดรวมเป็นช่อ	แล้วหุ้มโคนด้วยผ้าขาว)

	 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงจุดเทียนชนวนพระราชทานมหาดเล็ก	พร้อมดอกไม้	ธปูเงนิ	เทยีนทอง 

ไปจุดบูชาพระมหาเศวตฉัตร	๕	แห่ง	ปูชนียสถานและสิ่งส�าคัญ	๑๓	แห่ง

๕.	บรมรำชำภิเษก	
 พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก วันที่	 ๕	 พฤษภาคม	 ประกอบด้วยพิธีสรงพระมุรธาภิเษก 

พธิถีวายน�า้อภเิษก	พธิถีวายสริริาชสมบตัแิละเครือ่งราชกกธุภัณฑ์	เสดจ็ออกมหาสมาคม	พธิสีถาปนา

สมเด็จพระบรมราชินี	 พิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกและพิธีถวายบังคมพระบรมอัฐ ิ

 พิธีสรงพระมุรธำภิเษก	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระภูษาเศวตพัสตร์	ทรงสะพักขาวขลิบ

ทอง	ประทบัเหนอือทุมุพรราชอาสน์	(ตัง่ไม้มะเดือ่)	ภายในมณฑปพระกระยาสนาน	เพือ่ทรงรบัน�า้สรง

จากสหัสธารา	เวลาพระฤกษ์	พระยาอนรุกัษ์ราชมณเฑยีร	(ก๊าด	วชัโรทัย)	ไขสหสัธารา	จากน้ัน	สมเดจ็

พระสงัฆราช	ถวายน�า้พระพทุธมนต์ด้วยครอบพระกริง่ทีพ่ระปฤษฎางค์	(หลัง)	และครอบยนัตรนพคุณ

ที่พระหัตถ์	พระบรมวงศ์ทูลเกล้าฯ	ถวายน�้าพระพุทธมนต์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ที่พระหัตถ์	พระยา 

โหราธิบดีทูลเกล้าฯ	 ถวายพระเต้านพเคราะห์ให้ทรงรับไปสรงที่พระอังสาซ้าย	 ขวา	 พระราชครู

พราหมณ์ถวายน�า้พระมหาสงัข์	น�า้เทพมนตร์	และถวายใบมะตมูทรงทดั	และใบกระถนิทรงถอื	พระยา

อนุรักษ์ราชมณเฑียรถวายพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏตามขัตติยราชประเพณี

	 ขณะทรงสรงพระมุรธาภิเษก	 พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา	 ชาวพนักงานประโคมสังข	์

แตร	 มโหระทึกและเครื่องดุริยางค์	 ทหารยิงปืนมหาฤกษ์	 มหาชัย	 มหาจักร	 มหาปราบยุค	 ๒๑	นัด 

(ตามก�าลังวันศุกร์)	เฉลิมพระเกียรติ
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มณฑปประดิษฐานเจว็ดรูปเทวดา บริเวณมณฑปพระกระยาสนาน 
มีบายศรีต้น หัวหมู กล้วยน�้าว้า มะพร้าวอ่อน ส�าหรับบูชาเทวดาในพิธีสรงพระมุรธาภิเษก
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ทรงจุดเครื่องบูชาสังเวยเทวดากลางหาว ก่อนเสด็จพระราชด�าเนินไปสรงพระมุรธาภิเษก 
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ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง 
ประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ ภายในมณฑปพระกระยาสนาน 
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หลังจากทรงสรงสหัสธารา
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์ สุจิตฺโต) ถวายน�้าพระพุทธมนต์ด้วยครอบยันตรนพคุณที่พระหัตถ์

 พิธีถวำยน�้ำอภิเษก เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสรงพระมุรธาภิเษกแล้ว	 เสด็จฯ	 ไปยัง 

หอพระสุลาลัยพิมาน	 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์	 เสด็จออกจากหอพระสุลาลัยพิมาน	 

ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ	ประทับ	ณ	พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์	แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา	 

(ทิศตะวันออก)	เป็นปฐม	ผู้แทนสมาชิกรัฐสภา	ประจ�าทิศทั้ง	๘	ถวายน�้าอภิเษก	(เดิมคือราชบัณฑิต	

และพราหมณ์ถวาย	 ในรัชกาลท่ี	 ๙	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมาชิกรัฐสภา	 เป็นนัยแสดงถึง

พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย)	 จากนั้นพระราชครูพราหมณ์ถวายน�้าเทพมนตร์	 ถวาย 

พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร	
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ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ 
เสด็จออกจากหอพระสุลาลัยพิมานไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ 
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ประทับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตร ทรงแปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพาเป็นปฐม 
นายควง อภัยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน�้าอภิเษก 
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พระราชครูวามเทพมุนี (สวาสดิ์ รังสิพราหมณกุล) ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายน�้าเทพมนตร์ เวียนไปจนครบ ๘ ทิศ 
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พระราชครูวามเทพมุนี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
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	 พิธีถวำยเครื่องรำชกกุธภัณฑ์

	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสด็จพระราชด�าเนนิไปประทับ	ณ	พระทีน่ั่งภทัรบฐิ	ภายใต้พระนพปฎล

มหาเศวตฉตัร	เพือ่ทรงรบัพระสพุรรณบฏัจารึกพระปรมาภไิธย	เคร่ืองราชกกธุภณัฑ์	เคร่ืองบรมขตัตยิ

ราชวราภรณ์	เครื่องขัตติยราชูปโภค	และพระแสงราชศัสตราวุธ	ทรงรับและทรงวางไว้บนโต๊ะ	๒	ข้าง

พระทีน่ัง่ภัทรบฐิ	ทรงสวมพระมหาพชัิยมงกุฎ	จากนัน้มพีระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารกัขา

แก่ประชาชนชาวไทย	 ทรงหลั่งทักษิโณทก	 ตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ปกครองราชอาณาจกัรด้วยทศพธิราชธรรมจรยิา	เสดจ็ฯ	ไปยงัพระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั	ทรงประเคน

จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์	 ๘๐	 รูป	 พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา	 ถวายอดิเรกและถวายพระพรลา	 

เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ	พระสงฆ์ดับเทียนชัย	เป็นเสร็จพิธี

พระราชครูวามเทพมุนี กราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์
เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องราชูปโภค และพระแสงราชศัสตราวุธ 

ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
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พระราชครูวามเทพมุนี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหาพิชัยมงกุฎ

 

	 อนึ่ง	 ขณะที่พระราชครูวามเทพมุนีทูลเกล้าฯ	 ถวายพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย	

พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา	ชาวพนักงานประโคมสังข์	บัณเฑาะว์	ฆ้องชัย	มโหระทึก	และดุริยางค์	

กองทหารถวายความเคารพ	 แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี	 ทหารกองแก้วจินดายิงปืน 

มหาฤกษ์	มหาชยั	มหาจกัร	มหาปราบยคุ	๒๑	นดั	ตามก�าลงัวัน	(วนัศกุร์)	ทหารบก	ทหารเรอืยิงปืนใหญ่ 

เฉลิมพระเกียรติ	 ฝ่ายละ	 ๑๐๑	 นัด	 พระสงฆ์ในพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร	 ย�่าระฆังถวาย

ชัยมงคล	อารามละ	๗	ลา	และเครื่องบินกองทัพอากาศบินโปรยดอกไม้
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พระราชครูวามเทพมุนี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
พระแสงขรรค์ชัยศรี

ทรงหลั่งทักษิโณทก 
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 มีพระราชด�ารัสตอบขอบใจผู้มาเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล 
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	 เสด็จออกมหำสมำคม	 เวลาบ่าย	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราช 

ภูษิตาภรณ์	 ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ	 ประทับเหนือพระที่น่ังพุดตานกาญจนสิงหาสน์	 บนพระ 

ราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร	ณ	พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	ทรงรับการถวายพระพร

ชัยมงคลจากคณะรัฐมนตรี	ทูตานุทูต	สมาชิกวุฒิสภา	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และข้าราชการแล้ว	 

มีพระราชด�ารัสตอบ

เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
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พระที่นั่งราเชนทรยาน เทียบที่เกยหน้าพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์

	 อนึง่	 ในการเสดจ็ออกมหาสมาคม	 เจ้าหน้าท่ีเชญิพระราชพาหนะมาเทยีบทีเ่กย	 และท่าน�า้ 

ตามโบราณราชประเพณี	 ได้แก่	 พระท่ีน่ังราเชนทรยาน	 พระยาช้างต้น	 เทียบที่เกยหน้าพระที่นั่ง 

ดสุดิาภริมย์	พระยาม้าต้น	เทยีบทีส่นามหญ้าหน้าพระทีน่ัง่จักรมีหาปราสาท	รถยนต์พระทีน่ัง่เทยีบทีห่น้า

อฒัจนัทร์พระทีน่ั่งจกัรีมหาปราสาท	เรอืพระทีน่ัง่สพุรรณหงส์	เทยีบทีท่่าราชวรดฐิ
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พระยาช้างต้น เทียบที่เกยหน้าพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์

 

พระยาม้าต้น เทียบที่สนามหญ้าหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
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	 พิธีสถำปนำสมเด็จพระบรมรำชินี	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่ง

ภัทรบิฐ	ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร	ณ	พระที่นั่งไพศาลทักษิณ	อาลักษณ์อ่านประกาศกระแส

พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์	เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินี
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 ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนราบใหญ่
จากหน้าพระทวารเทเวศรรักษา ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เพื่อประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

	 พิธีประกำศพระองค์เป็นพุทธศำสนูปถัมภก	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคร่ือง 

บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์	ฉลองพระองค์ครุย	ทรงพระมาลาเส้าสูง	ประทับพระราชยานพุดตานทอง	

เสดจ็พระราชด�าเนนิโดยขบวนราบใหญ่จากพระทีน่ัง่อมรินทรวินจิฉยัไปยงัวดัพระศรรัีตนศาสดาราม	

เสดจ็เข้าสูพ่ระอโุบสถ	ทรงจดุธปูเทียนถวายราชสกัการะ	และถวายต้นไม้เงนิทองบชูาพระพทุธมหามณี 

รตันปฏมิากร	พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกย์	พระพทุธเลศิหล้านภาไลย	ทรงสมาทานศลี	มพีระราชด�ารสั

ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกต่อที่ชุมนุมสงฆ์
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เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หลังจากถวายเครื่องราชสักการะ 
ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี

 

	 พิธีถวำยบังคมพระบรมอัฐิ	 เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนราบใหญ่จากวัดพระศรีรัตน 

ศาสดารามไปยังพระท่ีนั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท	 เสด็จขึ้นสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	 ทรงจุด 

ธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี
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๖.	เฉลิมพระรำชมณเฑียร
	 วนัที	่๖	พฤษภาคม	พระราชพธิเีฉลมิพระราชมณเฑยีร	เป็นพธิเีสดจ็ขึน้ประทบั	ณ	พระทีน่ัง่

จักรพรรดิพิมานอันเป็นพระท่ีน่ังประธานในหมู่พระมหามณเฑียร	 เปรียบเสมือนการขึ้นบ้านใหม่ 

เพือ่ความเป็นสริิมงคล	และความร่มเยน็เป็นสขุ	โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	และสมเดจ็พระนางเจ้า 

สิริกิติ์	พระบรมราชินี	ประทับแรม	๑	คืน

	 เครื่องประกอบพระรำชพิธีเฉลิมพระรำชมณเฑียร	 ประกอบด้วยเครื่องเฉลิมพระราช

มณเฑียร	และเครื่องราชูปโภค	

	 เครือ่งเฉลมิพระรำชมณเฑยีร	ได้แก่	วฬิาร์	(แมว)	ศลิาบด	พนัธุพ์ชืมงคล	ฟักเขยีว	กญุแจทอง 

จั่นหมากทอง	 ต่อมาสิ่งของส�าหรับการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรได้เพ่ิมมากขึ้น	 เช่น	 

ในสมัยรัชกาลที่	๔	เริ่มใช้พระแส้หางช้างเผือกผู้	สมัยรัชกาลที่	๗	มีการอุ้มไก่ขาวเข้าร่วมพระราชพิธี	 

ผูอุ้ม้ไก่ขาวจะเป็นผูเ้ชญิธารพระกรศกัดิส์ทิธิ	์ซึง่เป็นหนึง่ในเคร่ืองราชกกธุภัณฑ์	ทัง้นีแ้ต่โบราณก�าหนด

ให้ผู้เชิญเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียรเป็นเชื้อพระวงศ์ฝ่ายใน

	 เครื่องรำชูปโภค	 ประกอบด้วย	 พระสุพรรณศรี	 พานพระศรี	 พานพระโอสถและ 

พานพระมาลา

ตั้งขบวนเชิญเครื่องราชูปโภค และเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร
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เสด็จพระราชด�าเนินประทักษิณ รอบพระมหามณเฑียร ผ่านเก๋งนารายณ์  

พระแท่นราชบรรจถรณ์ ในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
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คณะทูตและกงสุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 ถวำยพระพรชัยมงคล

	 วันที่	 ๗	 พฤษภาคม	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 

คณะทูตและกงสุล	 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล	ณ	พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท	

จากนัน้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบคุคลและสมาคมต่างๆ	 

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล	ณ	ท้องพระโรง	พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท	และ

เสด็จออก	ณ	 สีหบัญชร	 พระท่ีน่ังสุทไธสวรรย์ปราสาท	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสให้ประชาชน	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
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ผู้น�าศาสนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องพระโรง 
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
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เสด็จออกท้องพระโรง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
ในพิธีเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราช

และทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ
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	 พิธีเฉลิมพระนำมสมเด็จพระสังฆรำชและตั้งสมณศักดิ์พระรำชำคณะ

	 วันที่	 ๗	 พฤษภาคม	 เสด็จออก	ณ	พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	 ในพิธีเฉลิมพระนามสมเด็จ 

พระวชริญาณวงศ์	สมเดจ็พระสงัฆราช	และทรงตัง้สมณศกัดิพ์ระราชาคณะฝ่ายมหานกิาย	ธรรมยตุกินกิาย	 

และรามัญนิกาย	จากนั้นพระบรมวงศานุวงศ์	คณะรัฐมนตรี	และข้าราชการทูลเกล้าฯ	ถวายดอกไม้

ธูปเทียนแพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อแสดงความจงรักภักดี	ทรงสดับพระธรรมเทศนา

	 พิธีสถำปนำฐำนันดรศักดิ์พระรำชวงศ์

	 วันที่	 ๘	 พฤษภาคม	 เสด็จออก	ณ	พระท่ีน่ังอมรินทรวินิจฉัย	 ทรงสถาปนาฐานันดรศักดิ ์

พระราชวงศ์	

	 ๑.	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมขุนชัยนาทนเรนทร	 สถาปนาเป็น	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 

กรมพระชยันาทนเรนทร	(ต่อมาสถาปนาเป็น	สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาชยันาทนเรนทร 

เมื่อพุทธศักราช	๒๔๙๕)

	 ๒.	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าธานีนิวัต	สถาปนาเป็น	พระวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยลาภ

พฤฒิยากร

	 ๓.	 หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย	ไชยันต์	สถาปนาเป็น	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

	 ๔.		หม่อมเจ้านกัขตัรมงคล	กติยิากร	สถาปนาเป็น	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้านกัขตัรมงคล		

(ต่อมาสถาปนาเป็น	พระวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ	เมื่อพุทธศักราช	๒๔๙๕)

	 จากนั้น	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ประธานองคมนตรี	ประธานวุฒิสภา	ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 ผู้บังคับการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์	 และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	

ทลูเกล้าฯ	ถวายดอกไม้ธปูเทยีน	จากนัน้ทรงสดบัพระธรรมเทศนา	เมือ่สมเดจ็พระสังฆราชถวายอดเิรก	

ถวายพระพรลา	เสด็จพระราชด�าเนินกลับ	เป็นอันเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

	 อนึ่ง	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ตามโบราณราชประเพณี	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทั้งทางสถลมารคและ 

ทางชลมารค	แต่ในรัชกาลที่	๙	มิได้เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร	
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร
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 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ให้ตัง้การพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	เพือ่ความเป็นสวสัดมิงคลของประเทศชาต	ิเป็นทีป่ลาบปลืม้ปีติ

ยินดีของพสกนิกรโดยทั่วกัน	มีก�าหนดการพระราชพิธีเป็น	๓	ช่วง	คือ

	 ๑.	พระราชพิธีเบื้องต้น	ประกอบด้วย	การเตรียมน�้าอภิเษก	การจารึกพระสุพรรณบัฏ	ดวง

พระบรมราชสมภพ	และแกะพระราชลัญจกร	ระหว่างวันที่	๖	-	๒๓	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๖๒

	 ๒.	พระราชพิธีเบ้ืองกลาง	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ก�าหนดวันที่	 ๒	 -	 ๖	 พฤษภาคม	

พุทธศักราช	๒๕๖๒

	 ๓.	พระราชพิธีเบือ้งปลาย	คอื	พระราชพธิทีรงบ�าเพญ็พระราชกศุลถวายผ้าพระกฐนิโดยขบวน

พยหุยาตราทางชลมารค	ไปยงัวดัอรุณราชวราราม	ในปลายเดอืนตลุาคม	พทุธศักราช	๒๕๖๒	

๑.	พิธีท�ำน�้ำอภิเษก
	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ต้องเตรียมท�าน�้าอภิเษก	 โดยท�าพิธีพลีกรรมตักน�้า 

จากแหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร	 จ�านวน	 ๑๐๗	 แห่งตามโบราณราชประเพณี	 และท�าพิธ ี

พร้อมกนัในวนัท่ี	๖	เมษายน	พทุธศกัราช	๒๕๖๒	ตัง้พธิที�าน�า้อภิเษก	ณ	พระอารามส�าคัญประจ�าจังหวดั

ของแต่ละจังหวดั	๗๖	แห่ง	ในวนัที	่๘	เมษายน	และเวยีนเทยีนสมโภชน�า้อภิเษกในวนัที	่๙	เมษายน	จากนัน้

ทกุจงัหวดัเชญิน�า้ศกัดิส์ทิธิจ์ากจงัหวดัมาตัง้ไว้ในพระอโุบสถวดัสทัุศนเทพวราราม	เพือ่เสกน�า้อภเิษก	

ประกาศชมุนมุเทวดา	ท�าน�า้เทพมนตร์	เจรญิพระพทุธมนต์ท�าน�า้พระพทุธมนต์	รวมกบัน�า้อภิเษกของ

กรงุเทพมหานคร	(จากหอศาสตราคม	พระบรมมหาราชวงั)	ในวนัที	่๑๘	เมษายน	และแห่เชญิน�า้อภเิษก

ของทกุจงัหวดัทัง้	๗๗	จงัหวดั	รวมทัง้น�า้เบญจสทุธคงคา	(แม่น�า้บางปะกง	แม่น�า้ป่าสกั	แม่น�า้เจ้าพระยา	 

แม่น�้าราชบุรี	 และแม่น�้าเพชรบุรี)	 และน�้าจากสระ	 ๔	 สระ	 (สระแก้ว	 สระเกษ	 สระคา	 สระยมนา	 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี)	 จากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 ในวันที	่

๑๙	เมษายน	เพื่อพราหมณ์ประกอบพิธี	



63

๒.	กำรจำรึกพระสุพรรณบัฏ	ดวงพระบรมรำชสมภพ	และพระรำชลัญจกร
	 วันที่	๒๒	และ	๒๓	เมษายน	พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย	ดวงพระบรม

ราชสมภพ	 และแกะพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล	 ตลอดจนจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์	 

ณ	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	

๓.	ถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระบรมรำชบุพกำรี
	 วนัที	่๒	พฤษภาคม	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด�าเนนิไปถวายราชสกัการะ	พระบรม

ราชานสุรณ์	รชักาลที	่๕	ณ	พระลานพระราชวงัดสุติ	จากนัน้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปถวายราชสักการะ	

ปฐมบรมราชานุสรณ์	ณ	เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า	และเสด็จฯ	ไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อทรง

บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๔.	กำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
	 วนัที	่๓	พฤษภาคม	พธิแีห่เชญิพระสพุรรณบฏั	ดวงพระบรมราชสมภพ	และพระราชลญัจกร

ประจ�ารัชกาล	จากวดัพระศรรีตันศาสดาราม	ไปยงัพระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ	เพือ่ทลูเกล้าฯ	ถวายในการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

	 จากน้ันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จฯ	 ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	 

ณ	พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 ทรงนมัสการพระรัตนตรัย	 ณ	 พระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัย	 

ถวายบังคมพระบรมอัฐิ	พระอัฐิ	ณ	หอพระธาตุมณเฑียร

	 ได้เวลามหามงคลฤกษ์	 จุดเทียนชัย	 พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์	 ประกาศการพระราชพิธ ี

บรมราชาภิเษก	ณ	พระที่นั่งไพศาลทักษิณ	พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
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๕.	บรมรำชำภิเษกและเฉลิมพระรำชมณเฑียร
	 วันที่	 ๔	 พฤษภาคม	 ทรงสรงพระมุรธาภิเษก	ณ	 มณฑปพระกระยาสนาน	 บริเวณชาลา

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน	โดยน�้าสรงพระมุรธาภิเษก	เป็นน�้าจากเบญจสุทธคงคา	น�้าจากสระ	๔	สระ	

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี	และทรงรับน�้าพระพุทธมนต์	และน�้าเทพมนตร์	ตามล�าดับ

	 ทรงรับน�้าอภิเษก	 ซึ่งเป็นน�้าจากทุกจังหวัดที่ประกอบพิธีแล้ว	 ณ	 พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพร 

ราชอาสน์	จากนัน้ทรงรับพระสพุรรณบฏัจารกึพระปรมาภไิธย	เครือ่งราชกกธุภัณฑ์	เครือ่งบรมขตัตยิราช 

วราภรณ์	และพระแสงราชศัสตราวุธ	ณ	พระที่นั่งภัทรบิฐ

	 เสด็จออกมหาสมาคม	ณ	พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจาก

พระบรมวงศานุวงศ์	คณะองคมนตรี	คณะรัฐมนตรี	ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	

	 เสด็จฯ	โดยขบวนราบใหญ่	ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	เพื่อทรงประกาศพระองค์เป็น

พุทธศาสนูปถัมภก

	 เสดจ็ฯ	ไปถวายบงัคมพระบรมรปูสมเดจ็พระบูรพมหากษตัรยิาธริาช	ณ	ปราสาทพระเทพบดิร	

และเสดจ็ฯ	ไปถวายบงัคมพระบรมอฐั	ิพระอฐั	ิสมเด็จพระบรมราชบุพการ	ีณ	พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จเถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์	ณ	พระที่นั่งจักรพรรดิ

พิมาน	ในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

๖.	พระรำชพิธีเฉลิมพระปรมำภิไธย	 พระนำมำภิไธย	 สถำปนำพระฐำนันดรศักดิ์	

	 พระบรมวงศ์	 และเสด็จพระรำชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำ	

	 ทำงสถลมำรค
	 	 วันที่	 ๕	 พฤษภาคม	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังพระที่นั่ง 

อมรนิทรวนิจิฉยั	ในการพระราชพธิเีฉลมิพระปรมาภไิธย	พระนามาภไิธย	และสถาปนาพระฐานนัดรศกัดิ์ 

พระบรมวงศ์	

	 	 จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค	 ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร	 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมา

ประธาน	และพระบรมราชสรีรางคาร
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๗.	เสด็จออกทรงรับกำรถวำยพระพรชัยมงคล
	 	 วันที่	 ๖	 พฤษภาคม	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จออก	ณ	ท้องพระโรง	 พระที่น่ัง 

สุทไธสวรรย์ปราสาท	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ผู้น�าศาสนา	และผู้แทนคณะพาณิชย์	เฝ้าฯ	ถวาย

พระพรชัยมงคล	แล้วเสด็จออก	ณ	สีหบัญชร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ประชาชนเฝ้าฯ	ถวาย

พระพรชัยมงคล	

	 	 จากนั้นเสด็จออกให้คณะทูตานุทูต	 และกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ	 ถวายพระพรชัยมงคล	 

ณ	ท้องพระโรง	พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

๘.	เสด็จพระรำชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค
	 	 หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว	 ในปลายเดือนตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วจะเสดจ็พระราชด�าเนนิโดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค	ไปยงัวัดอรณุ

ราชวราราม	เพื่อทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
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สถานที่ส�าคัญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม
	 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	 (พระแก้วมรกต)	 พระพุทธรูปส�าคัญ 

คูบ้่านคูเ่มอืง	พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างขึน้เมือ่พทุธศกัราช	

๒๓๒๕	ในพระบรมมหาราชวงั	โดยไม่มพีระสงฆ์จ�าพรรษาเช่นเดยีวกบัวดัพระศรสีรรเพชญ์สมยัอยธุยา

	 ภายในวดัประกอบด้วยศาสนสถานส�าคญั	ได้แก่	พระศรรีตันเจดย์ี	เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรม

สารีริกธาตุ	 ปราสาทพระเทพบิดร	 ประดิษฐานพระบรมรูปบูรพมหากษัตริย์	 พระอัษฎามหาเจดีย	์

พระระเบียงคดเขียนจิตรกรรมฝาผนัง	เรื่อง	รามเกียรติ์โดยรอบ	ที่ส�าคัญ	คือ	พระอุโบสถเป็นสถานที่

ประกอบพระราชพิธี	และรัฐพิธีทางพระพุทธศาสนา	อาทิ	ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในวันส�าคัญทาง

พระพุทธศาสนา	ประกอบพระราชพิธีถือน�้าพระพิพัฒน์สัตยา	การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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ปรำสำทพระเทพบิดร
	 ตัง้อยูภ่ายในวดัพระศรรีตันศาสดาราม	เป็นอาคารจตัรุมขุทรงไทย	ยอดปราสาททรงปรางค์	

ประดบักระเบือ้งเคลอืบสทีัง้หลงั	พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างขึน้เมือ่	

พุทธศักราช	๒๓๙๘	 เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	 (พระแก้วมรกต)	พระราชทาน

นามว่า	“พระพทุธปรางค์ปราสาท”	ครัน้ก่อสร้างแล้วเสร็จในรชักาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	มีพระบรมราชวินิจฉัยว่าปราสาทแห่งนี้มีขนาดเล็กไม่เพียงพอแก่การพระราชพิธีต่างๆ	จึง

อญัเชญิพระเจดย์ีกาไหล่ทองของรชักาลที	่๔	มาประดษิฐานเป็นประธาน	ถงึปลายรชักาลเกดิเพลงิไหม้ 

เครื่องบนหลังคาปราสาทและพระเจดีย์กาไหล่ทองจนหมดสิ้น	 เมื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จบริบูรณ์ใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้เป็นที่ประดิษฐาน

พระบรมรปูสมเดจ็พระบูรพมหากษตัรยิาธริาชในพระบรมราชจกัรวีงศ์	๕	พระองค์	และพระราชทาน

นามใหม่ว่า	“ปราสาทพระเทพบิดร”	จากนั้นรัชกาลต่อๆ	มา	โปรดเกล้าฯ	ให้หล่อพระบรมรูปสมเด็จ

พระบูรพมหากษัตริย์ประดิษฐานเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	 คือ	 พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยา 

ธิราช	รัชกาลที่	๑	ถึงรัชกาลที่	๘		ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 ๑๐	 เสด็จพระราชด�าเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช	 

ณ	ปราสาทพระเทพบิดร	
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หมู่พระมหำมณเฑียร
	 เป็นเรอืนหลวงหลงัคาทรงจัว่	มช่ีอฟ้า	หน้าบนั	ปลกูเชือ่มต่อกนั	สร้างเมือ่พทุธศกัราช	๒๓๒๘	

ประกอบด้วย	พระที่นั่ง	๓	องค์	พระปรัศว์ซ้าย	พระปรัศว์ขวา	และหอ	๒	หอ	คือ	หอพระเจ้า	และ 

หอพระธาตุมณเฑียร
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๏ หอศาสตราคม

๏ พระที่นั่ง
ดุสิดาภิรมย์

๏ พระที่นั่งอมรินทร
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๏ พระที่นั่งราชฤดี ๏ หอพระสุลาลัยพิมาน

๏ ประตูสนามราชกิจ

๏ หอพระธาตุ
มณเฑียร

๏ ท้องพระโรง
หน้า

๏ หอน้อย

๏ หอน้อย

๏ ท้องพระโรงหลัง

๏ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
องค์ตะวันออก

๏ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
องค์กลาง

๏ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
องค์ตะวันตก

๏ 
พระปรัศว์ซ้าย
พระที่นั่ง
เทพอาสน์พิไล

๏ 
พระปรัศว์ขวา
พระที่นั่ง
เทพสถานพิลาส

	 เดิมพระที่นั่งทั้ง	 ๓	 องค์	 มีนามรวมกันว่า	“พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน” ต่อมารัชกาลที่	 ๓	

โปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามแยกเป็นองค์ๆ	ได้แก่	พระทีน่ัง่จกัรพรรดพิิมาน	พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษิณ 

และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน	 รัชกาลที่	 ๖	 พระราชทานนามพระปรัศว์ขวาและพระ

ปรัศว์ซ้ายว่า	“พระที่นั่งเทพสถานพิลาส”	และ	“พระที่นั่งเทพอาสน์พิไล”	ส่วน	“หอพระเจ้าภายหลัง

เปลี่ยนนามเป็น	“หอพระสุลาลัยพิมาน”

	 ในอดีตหมู ่พระมหามณเฑียรนี้มีความส�าคัญยิ่ง	 เพราะเป็นพระวิมานที่บรรทมของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เป็นที่เสด็จออกขุนนางเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน	 และเป็น 

มณฑลพิธีประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	และเฉลิมพระราชมณเฑียร
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พระที่นั่งจักรพรรดิพิมำน	(จัก-กระ-พัด-พิ-มาน)

	 พระที่นั่งประธานในหมู่พระมหามณเฑียร	 เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย	์

และเป็นมณฑลพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก	พระที่น่ัง

จักรพรรดิพิมานมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 ยกพื้นสูง	 แบ่งออกเป็น	 ๓	 หลัง	 คือ	 องค์กลาง 

องค์ตะวันออก	และองค์ตะวันตก	มีเฉลียงรอบและมีเสานางเรียงรับชายคาโดยรอบทั้ง	๔	ด้าน

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ด้านเหนือต่อกับท้องพระโรงหน้า
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พระที่นั่งไพศำลทักษิณ	(ไพ-สาน-ทัก-สิน)

	 ตั้งอยู่กลางระหว่างท้องพระโรงหน้าของพระที่น่ังจักรพรรดิพิมานกับพระที่น่ังอมรินทร

วินิจฉัย	มีลักษณะเป็นพระที่นั่งโถงยาว	ยกพื้นสูง	ทอดยาวไปตามทิศตะวันออก	-	ตะวันตก	

	 ผนังทิศตะวันออกของพระที่นั่งมีพระทวารส�าหรับเสด็จพระราชด�าเนินไปยังหอพระสุลา

ลัยพิมาน	 หน้าพระทวารประดิษฐานพระท่ีน่ังอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์	 ภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตร 

(ฉัตร	 ๗	 ชั้น)	 ส่วนผนังด้านทิศตะวันตกมีพระทวารส�าหรับเสด็จพระราชด�าเนินไปยังหอพระธาตุ

มณเฑียร	หน้าพระทวารประดิษฐานพระที่นั่งภัทรบิฐ	ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร	(ฉัตร	๙	ชั้น)	

พระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช	สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง	 เป็นสถานที่

ทรงรับน�้าอภิเษก	เครื่องราชกกุธภัณฑ์	เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์	เครื่องราชูปโภค	และพระแสง

ราชศัสตราวุธในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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หอพระสุลำลัยพิมำน	
	 ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของพระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ	บางแห่งเขยีนเป็น	หอพระสรุาลยัพมิาน 

เดิมเรียก	 หอพระเจ้า	 มีมุขกระสันเชื่อมระหว่างหอพระสุลาลัยพิมานกับพระที่น่ังไพศาลทักษิณทาง 

ทิศตะวนัออก	เป็นทีป่ระดิษฐานปชูนยีวตัถเุพือ่ทรงสกัการบชูา	ได้แก่	พระบรมสารรีกิธาตุ	พระพทุธรปูต่างๆ	

หอพระธำตุมณเฑียร
	 ตั้ งอยู ่ ทางทิศตะวันตกของพระที่ น่ั ง

ไพศาลทักษิณ	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช	 โปรดให ้สร ้าง ข้ึนเพื่อเป ็นท่ี

ประดษิฐานพระบรมอฐัสิมเดจ็พระปฐมบรมมหาชนก 

(ต้นพระบรมราชจักรีวงศ์)	 พระบรมอัฐิพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 ๑	 ถึงรัชกาลท่ี	 ๓	

พระอัฐิสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่	๑	-	๒	และ

สมเดจ็พระศรสีลุาลยั	พระบรมราชชนนใีนรชักาลที	่๓	

	 มีลักษณะก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยม	 กว้าง	 ๖	 เมตร	 ยาว	 ๑๑	 เมตร	 ยกพื้นสูง	 ๓	 เมตร	 

มมีขุกระสันเชือ่มต่อระหว่างพระธาตมุณเฑยีรกบัด้านสะกดัของพระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิทางทศิตะวนัตก

104
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พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมำน
(อ�า-มะ-ริน-วิ-นิด-ไฉ-มะ-ไห-สูน-พิ-มาน)

	 ตัง้อยูท่างด้านทศิเหนอืของพระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ	

เป็นท้องพระโรงส�าคัญท่ีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราช

จักรีวงศ์ทรงใช้เป็นท่ีประกอบพระราชกรณียกิจส�าคัญของ

บ้านเมือง	 เช่น	 เสด็จออกขุนนาง	 เสด็จออกมหาสมาคมใน

พระราชพิธบีรมราชาภเิษก	พระราชพธิเีฉลิมพระชนมพรรษา	

ตลอดจนเสดจ็ออกรบัทตูต่างประเทศทีเ่ข้ามาเจรญิพระราช

ไมตรีในสมัยต้นรัตนโกสินทร์	 ที่ปลายสุดของท้องพระโรง

เป็นทีป่ระดษิฐานพระทีน่ัง่บษุบกมาลามหาจกัรพรรดพิมิาน

และด้านหน้าพระที่น่ังน้ีเป็นท่ีประดิษฐานพระท่ีน่ังพุดตาน 

กาญจนสิงหาสน์ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
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หอศาสตราคม (สาด-ตรา-คม)

 หอศาสตราคม เป็นหอขนาดเล็กหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสี อยู่ริมก�าแพงแก้ว

พระทีน่ัง่อมรินทรวินจิฉยัด้านตะวนัออก เดมิเป็นพระทีน่ัง่โถงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก 

มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึน ต่อมาในรัชกาลพระบาททสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งแล้วสร้างหอศาสตราคมขึ้น ส�าหรับให้พระสงฆ์

ฝ่ายรามัญนิกายมาสวดพระปริตรท�าน�้าพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระมหากษัตริย์สรงพระพักตร์ และ

สรงเป็นประจ�าวัน ตลอดจนประพรมรอบพระมหามณเฑียร คือ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่ง

ไพศาลทักษิณ  และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 ในรัชกาลที่ ๔ – ๕ – ๖ และรัชกาลที่ ๗ มีการสวดพระปริตรท�าน�้าพระพุทธมนต์ และ

ประพรมน�้าพระพุทธมนต์รอบพระมหามณเฑียรทุกวัน เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ต่อมาในรัชกาลที่ ๙ 

และรัชกาลปัจจุบัน ได้นิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายรามัญ ๕ รูป มาสวดพระปริตรท�าน�้าพระพุทธมนต์ และ

ประพรมน�้ามนต์รอบพระมหามณเฑียรทุกวันธรรมสวนะ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เสร็จแล้วนิมนต ์

พระสงฆ์ ๑ รปู ประพรมน�า้พระพทุธมนต์รอบพระมหามณเฑยีรครัง้หนึง่ และนมินต์พระพธิธีรรมจาก 

๑๐ วดั คอื วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม วัดมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์วดัสทัุศนเทพวราราม วดัสระเกศ  

วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร วัดระฆังโฆสิตาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดอนงคาราม 

และวัดราชสิทธาราม จ�านวนวัดละ ๕ รูป ผลัดเปลี่ยนกันมาสวดท�าน�้าพระพุทธมนต์อีกครั้งในเวลา 

๑๘.๐๐ นาฬิกา น�้าพระพุทธมนต์ท้ังสองเวลานี้รวมเก็บไว้ในหม้อน�้ามนต์เพื่อจัดไปถวายสรงทุกวัน

ตามราชประเพณีที่ได้เคยปฏิบัติสืบมา

 น�้าพระพุทธมนต์จากหอศาสตราคมนี้ กรุงเทพมหานครกราบบังคมทูลขอพระราชทาน 

น�าไปเป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อรวมกับน�้าศักด์ิสิทธ์ิของจังหวัดต่าง ๆ ๗๖ จังหวัด 

ทั่วราชอาณาจักร ส�าหรับถวายสรงในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๙ วาระครบรอบ

นักษัตร คือ ๖ รอบ ๗ รอบ

 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร ได้กราบบังคมทูล 

ขอพระราชทานน�้าพระพุทธมนต์จากหอศาสตราคม น�าไปรวมกับน�้าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดต่าง ๆ  

๗๖ จังหวัดทั่วราชอาณาจักร ส�าหรับถวายในพระราชพิธีครั้งนี้
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พระที่นั่งจักรีมหำปรำสำท	(จัก-กรี-มะ-หา-ปรา-สาด)

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างขึ้นระหว่าง 

หมู่พระมหามณเฑียรกับหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง	 เดิมประกอบด้วยหมู่พระที่นั่ง

ต่างๆ	 รวม	๑๑	องค์	ปัจจุบันเหลือเพียง	๔	องค์	 โดยมีพระที่นั่งที่ส�าคัญที่สุดคือ	พระที่นั่งจักรีมหา

ปราสาท	สร้างเมือ่พทุธศกัราช	๒๔๑๙	เพือ่เป็นท้องพระโรง	ลกัษณะเป็นอาคาร	๓	ชัน้	และมพีระทีน่ัง่	

๓	องค์	เชื่อมต่อกันคือ	พระที่นั่งองค์กลาง	พระที่นั่งองค์ตะวันตก	และพระที่นั่งองค์ตะวันออก	โดย

ชั้นบนพระที่นั่งองค์กลางเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ	รัชกาลที่	๔	ถึงรัชกาลที่	๙	ท้องพระโรงกลาง	

เป็นที่ประดิษฐานพระแท่นพุดตานถม	ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร	

	 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนี้	ในรัชกาลที่	๙	และรัชกาลที่	๑๐	เป็นที่เสด็จออกรับทูตานุทูต

ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	
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พระที่นั่งบรมรำชสถิตยมโหฬำร	(บอ-รม-มะ-ราด-สะ-ถิด-มะ-โห-ลาน)

	 พระที่นั่งองค์เดิมเป็นอาคาร	๒	ชั้นแบบตะวันตก	มีเฉลียงต่อกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	

สร้างสมัยรัชกาลที่	๕	ต่อมาในรัชกาลที่	๙	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้รื้อและสร้างใหม่	เพื่อขยับ

ขยายพื้นที่จัดเลี้ยงและรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกส�าคัญของบ้านเมือง	 ลักษณะอาคารเป็น

สถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีผสมตะวันตก	 หน้าบันประดับพระบรมราชสัญลักษณ์จักรีล้อมด้วย

สังวาลนพรัตน์	และพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาลที่	๙	โดยมีบันไดเลื่อนเชื่อมไปยังท้องพระโรงหลัง

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๔๙	และได้ใช้

ในงานพระราชทานเลีย้งพระกระยาหารค�า่แด่สมเดจ็พระราชาธบิด	ีและสมเดจ็พระราชนิต่ีางประเทศ	

พร้อมทั้งบุคคลส�าคัญ	เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	เมื่อวันที่	๑๓	มิถุนายน	พุทธศักราช	

๒๕๔๙	เป็นครั้งแรก	

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๑๐	 เป็นที่

พระราชทานเลี้ยงคณะทูตานุทูต
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พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท	
	 ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางฝั่งตะวันตก	ในพระบรมมหาราชวัง	พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการ	 ต่อมาเป็นที่ตั้ง

พระบรมศพพระมหากษัตริย์	รวมทั้งพระอัครมเหสีและพระศพพระบรมวงศ์บางพระองค์

	 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	 เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูน	 ยกพื้นสูงรูปจัตุรมุข	 หลังคาทรง

ปราสาท	มขุเดจ็ด้านหน้าพระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาทเป็นมขุโถง	มพีระทีน่ัง่บษุบกมาลาตัง้อยูก่ลางมขุ	

เป็นที่ส�าหรับเสด็จออกมหาสมาคม	หรือเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ในรัชกาลที่	๙	และรัชกาลที่	๑๐	เสด็จพระราชด�าเนิน

ด้วยขบวนราบใหญ่จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายบังคม

พระบรมอัฐิ	และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี	
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พระที่นั่งอำภรณ์พิโมกข์ปรำสำท	
	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างขึ้นบนก�าแพงแก้วระหว่าง

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท	 เป็นพระที่นั่งลักษณะพลับพลาโถง 

ทรงปราสาทจตัรุมขุ	ลงรกัปิดทองประดบักระจกท้ังองค์	หน้าบนัแต่ละมขุมรีปูท้าวจตุโลกบาลประดับ

ตามทิศที่สถิต	มีบันไดขึ้นลงทั้ง	๔	ด้าน	เคยใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีโสกันต์	และใช้เป็นพลับพลา

ส�าหรบัประทบัพระราชยานรบัส่งเสดจ็	เมือ่เสดจ็พระราชด�าเนนิโดยขบวนพยหุยาตราทางสถลมารค	

ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกจึงมีเกยส�าหรับประทับพระราชยาน

	 ในการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	รชักาลท่ี	๑๐	เป็นทีป่ระทบั

พระราชยานในการเสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนราบใหญ่	 ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายบังคม

พระบรมอัฐิ	พระอัฐิ	สมเด็จพระบรมราชบุพการี	ณ	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	
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พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปรำสำท	(สุด-ไท-สะ-หวัน-ปรา-สาด)	

	 ตัง้อยูบ่นก�าแพงพระบรมมหาราชวงั	ระหว่างประตเูทวาพทิกัษ์กบัประตศูกัดิไ์ชยสทิธิ	์สร้าง

ในรัชกาลที่	 ๑	 เพื่อเป็นท่ีประทับทอดพระเนตรขบวนแห่ในพระราชพิธีสนานใหญ่	 และการฝึกช้าง	

ลักษณะเป็นพลับพลาโถง	ท�าด้วยเครื่องไม้	มีอัฒจันทร์ขึ้นลงทางทิศเหนือและทิศใต้	ต่อมาในรัชกาล

ที่	 ๔	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ก่อผนังอิฐฉาบปูนต่อเติมหลังคาเป็นยอดปราสาท	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๒	 มีการ 

ต่อเติมสร้างเฉลียงไม้ด้านตะวันออกเป็นสีหบัญชร

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	และรัชกาล 

ที	่๑๐	เสดจ็ออก	ณ	ท้องพระโรง	เพือ่ให้ผูน้�าศาสนา	และผูแ้ทนคณะพาณชิย์	เฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท

ถวายพระพรชัยมงคล	และเสด็จออก	ณ	สีหบัญชร	เพื่อให้พสกนิกร	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวาย

พระพรชัยมงคล	
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พระบรมรำชำนุสรณ์	รัชกำลที่	๕
	 เป็นพระบรมรูปท่ีพระบรม

วงศานุวงศ์	 ข้าราชการ	 พ่อค้า	 คหบดี 

และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู ่หัว	 ร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นเพื่อ

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย	“สมเด็จ 

พระปิยมหาราช”	 ผู้ทรงเป็นท่ีรักยิ่งของ

ปวงชนชาวไทย	 ในมหามงคลสมัยที่ทรง

ครองสิริราชสมบัติยาวนาน	๔๐	ปี	 เมื่อ

พุทธศักราช	๒๔๕๑

	 พระบรมรูปทรงม้านี้	ช่างหล่อชาวฝรั่งเศสแห่งบริษัท	ซูซ	แฟรส์	ฟองเดอร์	(Susse	Fréres	 

Fondeur)	 ณ	 กรุงปารีส	 ประเทศฝรั่งเศส	 หล่อด้วยโลหะชนิดทองบรอนซ์	 โดยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้เสด็จฯ	 ไปประทับให้ช่างปั้นพระบรมรูป	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 สิงหาคม	

พุทธศักราช	๒๔๕๐	คราวเสด็จประพาสยุโรป	ครั้งที่	๒	พระบรมรูปส�าเร็จเรียบร้อยและส่งเข้ามายัง

กรุงรัตนโกสินทร์ทางเรือ	เมื่อพุทธศักราช	๒๔๕๑		พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	โปรด

ให้ประดิษฐานพระบรมรูปไว้	ณ	พระลานพระราชวังดุสิต	 และเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงประกอบ 

พระราชพธิรัีชมงัคลาภเิษก	ทรงครองสริริาชสมบติัครบ	๔๐	ปี	และทรงเปิดผ้าคลมุพระบรมราชานสุรณ์ 

พระบรมรูปทรงม้าเป็นปฐมฤกษ์

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	รัชกาลที่	๑๐	เสด็จพระราชด�าเนินไปถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสรณ์	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ณ	พระลานพระราชวังดุสิต	
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ปฐมบรมรำชำนุสรณ์
	 ประดิษฐาน	ณ	เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า 

ฝั่งพระนคร	เมื่อพุทธศักราช	๒๔๗๐	พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 มีพระราชปรารภกับรัฐบาล

ในการสร้างถาวรวัตถุเป็นอนุสรณ์ในโอกาสกรุง

รัตนโกสินทร์	 จะมีอายุครบ	๑๕๐	ปี	 ในพุทธศักราช	

๒๔๗๕	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระปฐมบรมกษตัรย์ิ	พระผู้ 

ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์	 โดยสร้างพระบรมรูป

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	และ

สะพานข้ามแม่น�า้เจ้าพระยาเชือ่มระหว่างฝ่ังพระนคร

กับฝั่งธนบุรี	เรียกว่า	“ปฐมบรมราชานุสรณ์”

	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรม

พระยานริศรานุวัดติวงศ์	 ทรงออกแบบและอ�านวย

การก่อสร้าง	 ศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี	 เป็นผู้ปั้น

และหล่อ	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดผ้าคลุมพระบรมรูป	 เม่ือ 

วันที่	๖	เมษายน	พุทธศักราช	๒๔๗๕

	 เป็นราชประเพณีสืบมาที่พระมหากษัตริย์	เสด็จพระราชด�าเนินไปถวายพานพุ่ม	เพื่อถวาย

ราชสักการะพระบรมรูป	ในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	วันที่	๖	เมษายน	ของทุกปี

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	รัชกาลที่	๑๐	เสด็จพระราชด�าเนินไปถวายราชสักการะ

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	ณ	ปฐมบรมราชานุสรณ์
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วัดบวรนิเวศวิหำร	(บอ-วอน-นิ-เวด-วิ-หาน)	

	 พืน้ทีเ่ดมิเป็นทีต่ัง้ของวดั	๒	วดั	ประกอบด้วยวดัรงัษสุีทธาวาส	และวดัทีส่มเดจ็พระบวรราช

เจ้ามหาศักดิพลเสพ	 ทรงสถาปนาขึ้นใหม่อีกวัดหนึ่งคือ	 วัดใหม่หรือวัดวังหน้า	 ครั้นเม่ือพุทธศักราช	

๒๓๙๗	ในรัชกาลที่	๓	โปรดเกล้าฯ	ให้รวมวัดทั้ง	๒	เข้าด้วยกันและพระราชทานนามวัดขึ้นใหม่เป็น

วัดบวรนิเวศวิหาร	 โดยมีสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ	 (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)	 ขณะทรง 

พระผนวชเป็นเจ้าอาวาสวัด	ได้ตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้นที่นี่เป็นครั้งแรก	

	 วดับวรนเิวศวหิารนี	้รชักาลที	่๔	ถงึรชักาลท่ี	๗	ประทบัจ�าพรรษาขณะทรงพระผนวช	รชักาล

ที่	๙	ทรงพระผนวชและประทับจ�าพรรษา	ณ	พระต�าหนักปั้นหยา	และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

รชักาลที	่๑๐	ประทบัจ�าพรรษาขณะทรงพระผนวช	เมือ่ครัง้ด�ารงพระอสิรยิยศสมเดจ็พระบรมโอรสา 

ธิราช	 สยามมกุฎราชกุมาร	 และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์	 ๔	พระองค์	

ภายในวดัมแีผนผงัศาสนสถานตามอย่างสมยัรตันโกสนิทร์	คอื	มพีระเจดย์ีเป็นประธาน	มพีระวหิารและ

พระอโุบสถเป็นอาคารประกอบหลกั	มลีกัษณะสถาปัตยกรรมไทยผสมจนีตามแบบพระราชนยิมในสมยั

รชักาลที	่๓	ภายในพระอโุบสถเขยีนภาพปรศินาธรรม	ฝีมอืบรมครขูรวัอนิโข่ง	และประดษิฐานพระพทุธ

ชินสีห์	 พระพุทธรูปส�าคัญคู ่บ้านคู ่เมืองท่ีอัญเชิญ

มาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	 จังหวัดพิษณุโลก	 

ภายใต้พุทธบัลลังก์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราช 

สรีรางคาร	รัชกาลที่	๖	และรัชกาลที่	๙	

	 ในการพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๑๐	 เสด็จ

พระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา

ทางสถลมารคไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร	 เพ่ือทรง

นมัสการพระพุทธชินสีห์	พระประธานในพระอุโบสถ	

และถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 และ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร
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วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม	(ราด-ชะ-บอ-พิด-สะ-ถิด-มะ-หา-สี-มา-ราม)

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างขึ้น	 ถือเป็นวัดประจ�า

รัชกาลที่	 ๕	 โดยมีพระมหาเจดีย์เป็นศูนย์กลางของวัด	 ส่วนพระอุโบสถ	 พระวิหารตั้งอยู่รอบข้าง	

เชื่อมถึงกันด้วยระเบียงคดรอบพระเจดีย์	 ทุกอาคารประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์	 ภายใน

พระอุโบสถและพระวิหารประดับตกแต่งตามแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมตะวันตก	 มีพระพุทธ

อังคีรส	 เป็นพระประธานในพระอุโบสถ	 ภายใต้พุทธบัลลังก์ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร 

รัชกาลท่ี	 ๗	 พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี	 พระบรมราชินี	 ในรัชกาลที่	 ๗	

และพระบรมราชสรีรางคาร	 รัชกาลท่ี	 ๙	 ชานก�าแพงด้านทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งสุสานหลวงบรรจุ 

พระสรีรางคารพระบรมวงศานุวงศ์

	 วดัราชบพธิสถติมหาสีมาราม	เคยเป็นทีป่ระทับของสมเดจ็สงัฆราชมาแล้ว	๒	พระองค์	และ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๑๐	 เสด็จ

พระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปยังวัดราชบพิธสถิตมหา

สีมาราม	 เพื่อทรงนมัสการพระพุทธ 

อังคีรส	 พระประธานในพระอุโบสถ	

และถวายราชสักการะพระบรม

ราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	 พระราชสรีรางคาร 

สมเด็ จพระนาง เจ ้ าร� า ไพพรรณ	ี

พระบรมราชินี	ในรัชกาลที่	๗
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วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม	(พระ-เชด-ตุ-พน-วิ-มน-มัง-คะ-ลา-ราม)

	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 โปรดเกล้าฯ	 ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดเก่า 

ในสมัยอยุธยา	ชื่อวัดโพธาราม	หรือวัดโพธิ์	ขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม	พระราชทานนามว่า	วัดพระเชตุพน 

วิมลมังคลาวาส	ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	โปรดเกล้าฯ	ให้ขยายอาณาเขต

พระอารามด้านทิศใต้และทิศตะวันตก	 รวมถึงจารึกความรู้สรรพวิชาการ	 เช่น	 ประวัติศาสตร	์

วรรณกรรม	ต�าราการแพทย์แผนไทย	ต�ารานวด	และต�ารายา	ไว้ตามเสาศาลารายโดยรอบ	ถือว่าเป็น

มหาวทิยาลยัแห่งแรกของไทย	พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ	ให้บรูณะ	แล้วทรง

เปลี่ยนสร้อยนามพระอารามเป็น	วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	

	 พระอารามแห่งนี้มีสิ่งส�าคัญประกอบด้วย	 พระอุโบสถเก่า	 พระวิหารพระพุทธไสยาส	 

พระมหาเจดีย์	 ๔	 รัชกาล	 และประติมากรรมรูปฤๅษีดัดตน	 ใต้พุทธบัลลังก์พระพุทธเทวปฏิมากร 

พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช	จึงถือกันว่าเป็นวัดประจ�ารัชกาลที่	๑

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๑๐	 เสด็จ

พระราชด�าเนนิเลยีบพระนครโดยขบวนพยหุยาตราทางสถลมารคไปยงัวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม	

เพือ่ทรงนมสัการพระพทุธเทวปฏมิากร	พระประธานในพระอโุบสถ	และถวายราชสักการะพระบรมราช 

สรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
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วัดสุทัศนเทพวรำรำม	(สุ-ทัด-เทบ-พะ-วะ-รา-ราม)

	 สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี	 ๑	 ตรงพื้นท่ีท่ีเป็นศูนย์รวมชุมชนและศูนย์รวมศาสนสถานทั้ง

พุทธและพราหมณ์กลางพระนคร	 แผนผังเขตพุทธาวาสจ�าลองภูมิจักรวาลตามคติมณฑลแบบพุทธ	

พระวิหารหลวงประดิษฐานพระศรีศากยมุนีหรือหลวงพ่อโตซ่ึงอัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัย	 ชุกชี	 

(ฐานพระพุทธรปู)	ประดษิฐานพระบรมราชสรีรางคาร	รชักาลที	่๘	ภายในพระอโุบสถมภีาพจิตรกรรม

พุทธประวัติ	และเรื่องในวรรณคดี	ด้านหน้าพระอุโบสถมีสัตตมหาสถานหรือสัญลักษณ์แสดงสถานที่ 

พระพุทธองค์ประทับภายหลังการตรัสรู้	 ๗	 แห่ง	 ด้วยความส�าคัญของสถานที่ตั้งและคติความเช่ือ 

ทางศาสนา	วัดสุทัศนเทพวรารามจึงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมส�าคัญทางศาสนาของบ้านเมือง

	 ในการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	รชักาลที	่๑๐	เป็นสถานทีเ่สกน�า้อภเิษกจาก	๗๖	จงัหวดั	และ

กรงุเทพมหานครเพือ่แห่เชญิไปยงัพระอุโบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม	รวมทัง้น�า้จากเบญจสทุธคงคา 

และน�้าจากสระ	๔	สระ	
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วัดอรุณรำชวรำรำม	(อะ-รุน-ราด-ชะ-วะ-รา-ราม)
	 เดิมชื่อวัดมะกอก	 สร้างในสมัยอยุธยา	 ปฏิสังขรณ์สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	

เปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้ง	 และเปลี่ยนเป็นวัดอรุณราชวรารามหลังการปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยรัชกาล

ที่	 ๒	 วัดนี้มีศาสนสถานส�าคัญ	คือ	พระปรางค์ที่สร้างมาแต่รัชกาลที่	 ๒	 และสร้างเพิ่มเติมแล้วเสร็จ

ในสมัยรัชกาลที่	๓	แต่ได้มีการฉลองในรัชกาลที่	๔	โดยมีพระปรางค์ประธานขนาดใหญ่สูง	๘๑	เมตร	 

มพีระปรางค์องค์เลก็และมณฑปประจ�าทศิทัง้	๔	ทัง้หมดมสีขีาวประดบัตกแต่งด้วยกระเบือ้งสงีดงามย่ิง	 

พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่า	 พระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก	 ที่หน้า 

พระประธานประดษิฐานพระอรณุหรอืพระแจ้ง	ศลิปะล้านช้าง	อญัเชิญมาไว้แต่ครัง้รชักาลที	่๔	ปัจจุบนั

พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๑๐	 เสด็จ

พระราชด�าเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	เพื่อทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน	
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วัดพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จังหวัดพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จังหวัดสุโขทัย

วัดพระปฐมเจดีย์
จังหวัดนครปฐม

วัดพระมหาธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระธาตุหริภุญไชย
จังหวัดล�าพูน 

วัดพระธาตุพนม
จังหวัดนครพนม

วัดพระบรมธาตุ
จังหวัดชัยนาท 

วัดพระธาตุแช่แห้ง
จังหวัดน่าน

รัชกาลที่ ๙
สถานที่ประกอบพิธีท�าน�้าอภิเษก

พุทธเจดียสถานส�าคัญ ในภูมิภาค ๑๘ แห่ง
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วัดพระนารายณ์มหาราช
จังหวัดนครราชสีมา

วัดบึงพระลานชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดอุบลรัตนาราม
จังหวัดอุบลราชธานี 

วัดตานีนรสโมสร
จังหวัดปัตตานี

วัดโสธรวราราม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดพลับ
จังหวัดจันทบุรี

วัดพระทอง
จังหวัดภูเก็ต

วัดพระบรมธาตุไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดพระมหาธาตุ
จังหวัดเพชรบุรี
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ที่ จังหวัด แหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ สถำนที่ประกอบพิธีเสกน�้ำ

๑ กระบี่ วังเทวดา
ที่ตั้ง:	น�้าตกห้วยโต้	อุทยานแห่งชาติ
	 เขาพนมเบญจา	
	 อ�าเภอเมืองกระบี่

พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม
อ�าเภอเมืองกระบี่

๒ กาญจนบุรี แม่น�้าสามประสบ
ที่ตั้ง:	บ้านวังกะ
	 (บริเวณวัดวังก์วิเวการามเก่า)	
	 อ�าเภอสังขละบุรี

พระอุโบสถวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม	(วัดใต้)	
อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี

๓ กาฬสินธุ์ กุดน�้ากิน
ที่ตั้ง:	สวนสาธารณะกุดน�้ากิน	
	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
	 อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์

พระอุโบสถวัดกลาง
อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์

รัชกาลที่ ๑๐
แหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ แห่ง และสถานที่ประกอบพิธี

ท�าน�้าอภิเษก ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

จังหวัดที่มีแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์	จ�ำนวน	๑	แหล่งน�้ำ	มีจ�ำนวน	๖๐	จังหวัด	

จ�ำนวน	๖๐	แหล่งน�้ำ

ที่ จังหวัด แหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ สถำนที่ประกอบพิธีเสกน�้ำ

๑ กรุงเทพมหานคร หอศาสตราคม	ในพระบรมมหาราชวัง วัดสุทัศนเทพวราราม
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ที่ จังหวัด แหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ สถำนที่ประกอบพิธีเสกน�้ำ

๔ ก�าแพงเพชร บ่อสามแสน	
ที่ตั้ง:	อุทยานประวัติศาสตร์
	 ก�าแพงเพชร	
	 อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร

พระอุโบสถวัดคูยาง
อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร

๕ ขอนแก่น บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	(บาราย)	วัดกู่ประภาชัย
ที่ตั้ง:	บ้านนาค�าน้อย	อ�าเภอน�้าพอง

พระอุโบสถวัดหนองแวง
อ�าเภอเมืองขอนแก่น

๖ ฉะเชิงเทรา ปากน�้าโจ้โล้	หรือคลองท่าลาด
ที่ตั้ง:	ต�าบลปากน�้า	อ�าเภอบางคล้า

พระอุโบสถวัดโสธรวราราม
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา

๗ ชลบุรี สระเจ้าคุณเฒ่า	วัดเขาบางทราย
ที่ตั้ง:	วัดเขาบางทราย	บ้านบางทราย	
	 อ�าเภอเมืองชลบุรี

พระอุโบสถวัดเขาบางทราย
อ�าเภอเมืองชลบุรี

๘ ชัยนาท แม่น�้าเจ้าพระยา
บริเวณหน้าวัดธรรมามูล
ที่ตั้ง:	วัดธรรมามูล
	 อ�าเภอเมืองชัยนาท

พระอุโบสถวัดพระบรมธาตุ
อ�าเภอเมืองชัยนาท

๙ ชุมพร บ่อน�้าทิพย์ถ�้าเขาพลู
หรือบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ถ�้าเขาพลู
ที่ตั้ง:	วัดถ�้าเขาพลู	อ�าเภอปะทิว

พระอุโบสถวัดชุมพรรังสรรค์	
อ�าเภอเมืองชุมพร
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๑๐ เชียงราย บ่อน�้าทิพย์
ที่ตั้ง:	วัดพระธาตุดอยตุง	
อ�าเภอแม่สาย

พระอุโบสถวัดพระแก้ว
อ�าเภอเมืองเชียงราย

๑๑ ตรัง แม่น�้าตรัง	บริเวณหน้าท่าน�้า
วัดประสิทธิชัย
ที่ตั้ง:	บริเวณหน้าท่าน�้าวัดประสิทธิชัย		
	 (วัดท่าจีน)	อ�าเภอเมืองตรัง

พระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์
อ�าเภอเมืองตรัง

๑๒ ตราด น�้าตกธารมะยม
ที่ตั้ง:	บริเวณด้านหลัง	ที่ท�าการอุทยาน	
	 แห่งชาติหมู่เกาะช้าง
	 อ�าเภอเกาะช้าง

พระอุโบสถวัดโยธานิมิต
อ�าเภอเมืองตราด

๑๓ ตาก อ่างเก็บน�้าเขื่อนภูมิพล	
ที่ตั้ง:	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
	 แห่งประเทศไทย	(เขื่อนภูมิพล)		
	 อ�าเภอสามเงา

พระอุโบสถวัดมณีบรรพต
อ�าเภอเมืองตาก

๑๔ นครปฐม สระน�้าจันทร์	หรือสระบัว
ที่ตั้ง:	บ้านเนินปราสาท
	 อ�าเภอเมืองนครปฐม

พระวิหารหลวงวัดพระปฐมเจดีย์
อ�าเภอเมืองนครปฐม

๑๕ นครพนม สระน�้ามูรธาภิเษก	
หรือบ่อน�้าพระอินทร์
ที่ตั้ง:	วัดพระธาตุพนม
	 อ�าเภอธาตุพนม

พระอุโบสถวัดพระธาตุพนม
อ�าเภอธาตุพนม
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๑๖ นครราชสีมา ต้นน�า้ล�าตะคอง	อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่
ที่ตั้ง:	บริเวณเขาสามยอดฐานเฉพาะกิจ 
	 คลองอีเฒ่า	อุทยานแห่งชาติ
	 เขาใหญ่	อ�าเภอปากช่อง

พระวิหารหลวง
วัดพระนารายณ์มหาราช
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา

๑๗ นครสวรรค์ บึงบอระเพ็ด
ที่ตั้ง:	อยู่ในเขตการปกครอง	
	 ของจังหวัดนครสวรรค์

พระอุโบสถวัดนครสวรรค์
อ�าเภอเมืองนครสวรรค์

๑๘ นนทบุรี กลางแม่น�้าเจ้าพระยา	เบื้องหน้า
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	
ที่ตั้ง:	วัดเฉลิมพระเกียรติ
อ�าเภอเมืองนนทบุรี

พระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ
อ�าเภอเมืองนนทบุรี

๑๙ น่าน บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์วัดสวนตาล
ที่ตั้ง:	อ�าเภอเมืองน่าน

พระวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง
อ�าเภอภูเพียง

๒๐ บุรีรัมย์ แหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์	วัดกลาง
ที่ตั้ง:	วัดกลาง	อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์

พระอุโบสถวัดกลาง
อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์

๒๑ ปทุมธานี แม่น�้าเจ้าพระยา	
บริเวณหน้าวัดศาลเจ้า
ที่ตั้ง:	อ�าเภอเมืองปทุมธานี

พระอุโบสถวัดเขียนเขต
อ�าเภอธัญบุรี
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๒๒ ประจวบคีรีขันธ์ บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	หรือบ่อน�้าทิพย์
ที่ตั้ง:	อยู่ในบริเวณถ�้าเขาม้าร้อง	
	 บ้านฝ่ายท่า	อ�าเภอบางสะพาน

พระอุโบสถวัดคลองวาฬ
อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

๒๓ พระนครศรีอยธุยา น�้าภายในพระเศียรหลวงพ่อทองสุข
สัมฤทธิ์	และบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	วัดตูม
ที่ตั้ง:	วัดตูม	ถนนอยุธยา	-	อ่างทอง
	 อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา

วิหารพระมงคลบพิตร
อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา

๒๔ พังงา บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	ถ�้าน�้าผุด
ที่ตั้ง:	ศาลเจ้าบุ๋นเถ้าก๋ง	บ้านถ�้าน�้าผุด
	 อ�าเภอเมืองพังงา

พระอุโบสถวัดประชุมโยธี						
อ�าเภอเมืองพังงา

๒๕ พิจิตร แม่น�้าน่าน	บริเวณกลางแม่น�้าหน้า
พระอุโบสถวัดท่าหลวง
ที่ตั้ง:	วัดท่าหลวง	
	 อ�าเภอเมืองพิจิตร

พระอุโบสถวัดท่าหลวง
อ�าเภอเมืองพิจิตร

๒๖ พิษณุโลก สระสองห้อง
ที่ตั้ง:	พระราชวังจันทน์	ถนนวังจันทน์
	 อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

พระวิหารพระพุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

๒๗ เพชรบุรี ท่าน�้าวัดท่าไชยศิริ
ที่ตั้ง:	วัดท่าไชยศิริ
	 อ�าเภอบ้านลาด

พระวิหารวัดมหาธาตุ
อ�าเภอเมืองเพชรบุรี
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๒๘ ภูเก็ต บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์วัดไชยธาราราม
ที่ตั้ง:	วัดไชยธาราราม	(วัดฉลอง)		
	 อ�าเภอเมืองภูเก็ต

วิหารวัดพระทอง	อ�าเภอถลาง

๒๙ มหาสารคาม บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	หรือหนองดูน
ที่ตั้ง:	บ้านหนองโง้ง	อ�าเภอนาดูน

พระอุโบสถวัดมหาชัย
อ�าเภอเมืองมหาสารคาม

๓๐ มุกดาหาร น�้าตกศักดิ์สิทธิ์
ที่ตั้ง:	ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์
	 ภูสีฐาน	น�้าตกแก้งช้างเนียม	
	 บ้านแก้งช้างเนียม	อ�าเภอค�าชะอี

พระอุโบสถวัดศรีมงคลใต้
อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

๓๑ แม่ฮ่องสอน ถ�้าปลา
ที่ตั้ง:	อุทยานแห่งชาติถ�้าปลา	–	น�้าตก	
	 ผาเสื่อ	อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อุโบสถวัดพระธาตุ
ดอยกองมู
อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

๓๒ ยโสธร ท่าค�าทอง
ที่ตั้ง:	อยู่ริมแม่น�้าชี	บริเวณหลัง
	 วดัศรธีรรมาราม	อ�าเภอเมืองยโสธร

พระอุโบสถวัดศรีธรรมาราม
อ�าเภอเมืองยโสธร

๓๓ ยะลา สระแก้ว	สระน�้าศักดิ์สิทธิ์
ที่ตั้ง:	บริเวณถ�้ามีด	หรือถ�้า	ปปร.	
	 วัดคูหาภิมุข	อ�าเภอเมืองยะลา

พระอุโบสถวัดพุทธภูมิ
อ�าเภอเมืองยะลา

๓๔ ร้อยเอ็ด สระชัยมงคล
ที่ตั้ง:	วัดบึงพระลานชัย
	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด

พระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย
อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด
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๓๕ ระนอง บ่อน�้าพุร้อนรักษะวาริน
ที่ตั้ง:	สวนสาธารณะรักษะวาริน
	 อ�าเภอเมืองระนอง

พระอุโบสถวัดสุวรรณคีรีวิหาร
อ�าเภอเมืองระนอง

๓๖ ระยอง วังสามพญา
ที่ตั้ง:	วัดละหารไร่	อ�าเภอบ้านค่าย

พระอุโบสถวัดป่าประดู่
อ�าเภอเมืองระยอง

๓๗ ราชบุรี สระโกสินารายณ์
ที่ตั้ง:	อ�าเภอบ้านโป่ง

พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ
อ�าเภอเมืองราชบุรี

๓๘ ลพบุรี บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์
ที่ตั้ง:	วัดกวิศราราม
	 อ�าเภอเมืองลพบุรี

พระอุโบสถวัดกวิศราราม
อ�าเภอเมืองลพบุรี

๓๙ ล�าปาง บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	หรือ	
บ่อน�้าเลี้ยงพระนางจามเทวี
ที่ตั้ง:	บ้านจามเทวี	อ�าเภอเกาะคา

พระอุโบสถ	วัดพระแก้วดอนเต้า
สุชาดาราม
อ�าเภอเมืองล�าปาง

๔๐ ล�าพูน ดอยขะม้อบ่อน�้าทิพย์
ที่ตั้ง:	ที่พักสงฆ์ดอยขะม้อ
	 อ�าเภอเมืองล�าพูน

พระวิหารวัดพระธาตุหริภุญชัย 
อ�าเภอเมืองล�าพูน

๔๑ เลย น�้าจากถ�้าเพียงดิน
ที่ตั้ง:	วัดถ�้าผาปู่	บ้านนาฮ้อ
	 อ�าเภอเมืองเลย

พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส
อ�าเภอเมืองเลย
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๔๒ ศรีสะเกษ บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระก�าแพงน้อย
ที่ตั้ง:	วัดเทพปราสาทสระก�าแพงน้อย
	 อ�าเภออุทุมพรพิสัย

พระวิหารวัดมหาพุทธาราม
อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ

๔๓ สกลนคร บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ภูน�้าลอด
ที่ตั้ง:	วัดพระธาตุเชิงชุม
	 อ�าเภอเมืองสกลนคร

พระอุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุม
อ�าเภอเมืองสกลนคร

๔๔ สงขลา บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	วัดแหลมบ่อท่อ
ที่ตั้ง:	วัดแหลมบ่อท่อ	
	 อ�าเภอกระแสสินธุ์

พระอุโบสถวัดชัยมงคล
อ�าเภอเมืองสงขลา

๔๕ สตูล บ่อน�้าพุร้อนทุ่งนุ้ย
ที่ตั้ง:	อ�าเภอควนกาหลง

พระอุโบสถวัดชนาธิปเฉลิม
อ�าเภอเมืองสตูล

๔๖ สมุทรปราการ แม่น�้าเจ้าพระยา
บริเวณหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์	
ที่ตั้ง:	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ
	 ตรงข้ามศาลากลาง
	 จังหวัดสมุทรปราการ

อุโบสถ	(หลังเก่า)	
วัดพิชัยสงคราม
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ

๔๗ สมุทรสงคราม แหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์	คลองดาวดึงส์
ที่ตั้ง:	บริเวณสามแยกหน้าวัดดาวดึงส์
	 อ�าเภออัมพวา

พระอุโบสถวัดเพชรสมุทร
อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม
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๔๘ สมุทรสาคร แหล่งน�้าคลองด�าเนินสะดวก
ทีต่ัง้:	บรเิวณหน้าวดัหลกัสีร่าษฎร์สโมสร
	 อ�าเภอบ้านแพ้ว

พระอุโบสถวัดเจษฎาราม	
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร

๔๙ สระแก้ว สระแก้ว	–	สระขวัญ
ทีต่ัง้:	สวนสาธารณะสระแก้ว	–	สระขวัญ
	 อ�าเภอเมืองสระแก้ว

พระอุโบสถวัดสระแก้ว
อ�าเภอเมืองสระแก้ว

๕๐ สระบุรี แม่น�้าป่าสัก	บริเวณบ้านท่าราบ
ที่ตั้ง:	บ้านท่าราบ	หมู่ที่	๖
	 อ�าเภอเสาไห้

พระมณฑปรอยพระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาท
อ�าเภอพระพุทธบาท

๕๑ สิงห์บุรี สระน�้าศักดิ์สิทธิ์	วัดโพธิ์เก้าต้น
ที่ตั้ง:	วัดโพธิ์เก้าต้น
	 อ�าเภอค่ายบางระจัน

พระอุโบสถวัดพระนอนจักรสีห์
อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี

๕๒ สุราษฎร์ธานี แหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุไชยา
ที่ตั้ง:	วัดพระบรมธาตุไชยา
	 อ�าเภอไชยา

พระวิหารหลวง
วัดพระบรมธาตุไชยา
อ�าเภอไชยา

๕๓ สุรินทร์ สระโบราณ	
ที่ตั้ง:	อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลสุรินทร์		
	 อ�าเภอเมืองสุรินทร์

พระอุโบสถวัดบูรพาราม
อ�าเภอเมืองสุรินทร์

๕๔ หนองคาย สระมุจลินท์	หรือสระพญานาค
ที่ตั้ง:	วัดพระธาตุบังพวน
	 บ้านพระธาตุบังพวน
	 อ�าเภอเมืองหนองคาย

พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย
อ�าเภอเมืองหนองคาย
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ที่ จังหวัด แหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ สถำนที่ประกอบพิธีเสกน�้ำ

๕๕ หนองบัวล�าภู บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	วัดศรีคูณเมือง
ที่ตั้ง:	บ้านเหนือ	ถนนวรราชภักดี
	 อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู

พระอุโบสถวัดศรีคูณเมือง
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู

๕๖ อ่างทอง แม่น�้าเจ้าพระยา
บริเวณพระอุโบสถวัดไชโย	
ที่ตั้ง:	วัดไชโย	อ�าเภอไชโย

พระอุโบสถวัดไชโย
อ�าเภอไชโย

๕๗ อ�านาจเจริญ อ่างเก็บน�้าพุทธอุทยาน
หรืออ่างเก็บน�้าห้วยปลาแดก
ที่ตั้ง:	อยู่ตรงข้ามศาลากลาง
	 จังหวัดอ�านาจเจริญ
	 อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ

พระอุโบสถวัดส�าราญนิเวศ
อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ

๕๘ อุดรธานี บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	ค�าชะโนด
ที่ตั้ง:	อ�าเภอบ้านดุง

พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส
อ�าเภอเมืองอุดรธานี

๕๙ อุตรดิตถ์ บ่อน�้าทิพย์
ที่ตั้ง:	บ้านทุ่งยั้งเหนือ	อ�าเภอลับแล

พระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์
อ�าเภอลับแล

๖๐ อุบลราชธานี บ่อน�้าโจ๊ก
ที่ตั้ง:	ในเขตเทศบาลเมืองวารินช�าราบ
	 อ�าเภอวารินช�าราบ

พระอุโบสถวัดสุปัฏนาราม
อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี
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จังหวัดที่มีแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์	จ�ำนวน	๒	แหล่งน�้ำ	มีจ�ำนวน	๗	จังหวัด

จ�ำนวน	๑๔	แหล่งน�้ำ

ที่ จังหวัด แหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ สถำนที่ประกอบพิธีเสกน�้ำ

๑ ชัยภูมิ ๑.	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์วัดไพรีพินาศ

	 ที่ตั้ง:	วัดไพรีพินาศ	(วัดกลางเมืองเก่า)

	 	 อ�าเภอเมืองชัยภูมิ

๒.	 ชีผุด	แม่น�้าชี

	 ที่ตั้ง:	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	ภูเขียว

	 	 อ�าเภอหนองบัวแดง

อุโบสถวัดไพรีพินาศ	

(วัดกลางเมืองเก่า)

อ�าเภอเมืองชัยภูมิ

๒ นราธิวาส ๑.	 น�้าแบ่ง

	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอตากใบ

๒.	 น�้าตกสิรินธร

	 ที่ตั้ง:	บ้านบาลา	อ�าเภอแว้ง

อุโบสถวัดประชุมชลธารา

อ�าเภอสุไหงปาดี

๓ บึงกาฬ ๑.	พื้นที่ชุ่มน�้าบึงโขงหลง

	 ที่ตั้ง:	บ้านค�าสมบูรณ์	อ�าเภอบึงโขงหลง

๒.	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ถ�้าพระ

	 ที่ตั้ง:	ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

	 	 บ้านถ�้าพระ	อ�าเภอเขกา

พระอุโบสถวัดเชกาเจติยาราม 

อ�าเภอเชกา

๔ ปราจีนบุรี ๑.	 บ่อน�้าหน้าโบราณสถานรอยพระพุทธบาทคู่		

	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอศรีมโหสถ

๒.	 โบราณสถานสระแก้ว

	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอศรีมโหสถ

พระอุโบสถวัดบางกะเบา

อ�าเภอบ้านสร้าง
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ที่ จังหวัด แหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ สถำนที่ประกอบพิธีเสกน�้ำ

๕ พะเยา ๑.	 ขุนน�้าแม่ปีม	

	 ที่ตั้ง:	บ้านไร่อ้อย	อ�าเภอแม่ใจ

๒.	 น�้าตกตะ	หรือ	น�้าคะ

	 ที่ตั้ง:	บ้านปางค่าเหนือ	(บ้านน�้าคะ)

	 	 อ�าเภอปง

พระวิหารวัดศรีโคมค�าหรือ

วัดพระเจ้าตนหลวง	

อ�าเภอเมืองพะเยา

๖ เพชรบูรณ์ ๑.	 สระแก้ว	

	 ที่ตั้ง:	บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

	 	 บ้านศรีเทพน้อย	อ�าเภอศรีเทพ

๒.	 สระขวัญ	

	 ที่ตั้ง:	บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ		

	 	 บ้านหลักเมือง	อ�าเภอศรีเทพ

พระอุโบสถวัดมหาธาตุ

อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์

๗ อุทัยธานี ๑.	 แม่น�้าสะแกกรัง	

	 ที่ตั้ง:	บริเวณปากคลองวัดขุมทรัพย์

	 	 อ�าเภอเมืองอุทัยธานี

๒.	 สระน�้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์

	 วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

	 ที่ตั้ง:	วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

	 	 อ�าเภอเมืองอุทัยธานี

พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

อ�าเภอเมืองอุทัยธานี
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จังหวัดที่มีแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์	จ�ำนวน	๓	แหล่งน�้ำ	มีจ�ำนวน	๕	จังหวัด

จ�ำนวน	๑๕	แหล่งน�้ำ

ที่ จังหวัด แหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ สถำนที่ประกอบพิธีเสกน�้ำ

๑ จันทบุรี ๑.	 สระแก้ว

	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอท่าใหม่

๒.	 ธารนารายณ์	

	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอเมืองจันทบุรี

๓.	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ

	 ที่ตั้ง:	วัดพลับ	อ�าเภอเมืองจันทบุรี

อุโบสถวัดพลับ

อ�าเภอเมืองจันทบุรี

๒ เชียงใหม่ ๑.	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์วัดบุพพาราม

	 ที่ตั้ง:	วัดบุพพาราม	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่

๒.	 อ่างกาหลวง	

	 ที่ตั้ง:	อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

	 	 อ�าเภอจอมทอง

๓.	 ขุนน�้าแม่ปิง	

	 ที่ตั้ง:	บ้านเมืองนะ	อ�าเภอเชียงดาว

พระวิหารวัดพระสิงห์

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่

๓ นครนายก ๑.	 เขื่อนขุนด่านปราการชล

	 ที่ตั้ง:	บ้านท่าด่าน	อ�าเภอเมืองนครนายก

๒.	บ่อน�้าทิพย์

	 ที่ตั้ง:	อยู่ในเมืองโบราณดงละคร

	 	 อ�าเภอเมืองนครนายก

๓.	บึงพระอาจารย์

	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอองครักษ์

พระอุโบสถวัดอุดมธานี

อ�าเภอเมืองนครนายก
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ที่ จังหวัด แหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ สถำนที่ประกอบพิธีเสกน�้ำ

๔ พัทลุง ๑.	 สระน�้าศักดิ์สิทธิ์วัดดอนศาลา

	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอควนขนุน

๒.	 ถ�้าน�้าบนหุบเขาชัยบุรี

	 ที่ตั้ง:	เขตวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี	

	 อ�าเภอเมืองพัทลุง

๓.	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุเขียนบางแก้ว

	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอเขาชัยสน

พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์

อ�าเภอเมืองพัทลุง

๕ สุโขทัย ๑.	 บ่อแก้ว	

	 ที่ตั้ง:	วัดเขาอินทร์

	 	 อ�าเภอศรีสัชนาลัย

๒.	 บ่อทอง	

	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอศรีสัชนาลัย

๓.	 ตระพังทอง	

	 ที่ตั้ง:	อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

	 	 ถนนจรดวิถีถ่อง		 	 	

	 	 อ�าเภอเมืองสุโขทัย

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน

มหาธาตุ

อ�าเภอศรีสัชนาลัย
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จังหวัดที่มีแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์	จ�ำนวน	๔	แหล่งน�้ำ	มีจ�ำนวน	๓	จังหวัด

จ�ำนวน	๑๒	แหล่งน�้ำ

ที่ จังหวัด แหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ สถำนที่ประกอบพิธีเสกน�้ำ

๑ ปัตตานี ๑.	 น�้าสระวังพายบัว
	 ที่ตั้ง	:	อ�าเภอโคกโพธิ์
๒.	 บ่อทอง	หรือบ่อช้างขุด	
	 ที่ตั้ง	:	อ�าเภอปะนาเระ
๓.	 บ่อไชย	
	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอปะนาเระ
๔.	 น�้าบ่อฤษี	
	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอมายอ

พระอุโบสถวัดตานีนรสโมสร

อ�าเภอเมืองปัตตานี

๒ สุพรรณบุรี ๑.	 สระแก้ว	
	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี
๒.	 สระคา	
	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี
๓.	 สระยมนา	
	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี
๔.	 สระเกษ	
	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี

พระวิหารหลวงพ่อโต

วัดป่าเลไลยก์

อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี

๓ แพร่ ๑.	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ล�าน�้าแม่ค�ามี
	 ทีต้ั่ง:	เทศบาลต�าบลแม่ค�าม	ีอ�าเภอเมอืงแพร่
๒.	 บ่อน�้าวัดบ้านนันทาราม
	 ที่ตั้ง:	วัดบ้านนันทาราม	อ�าเภอเมืองแพร่
๓.	 บ่อน�้าพระฤาษี
	 ที่ตั้ง:	ส�านักปฏิบัติธรรมบ่อน�้าพระฤาษี
	 	 อ�าเภอวังชิ้น
๔.	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์วัดพระหลวง
	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอสูงเม่น

พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมือง

อ�าเภอเมืองแพร่
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ที่ จังหวัด แหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ สถำนที่ประกอบพิธีเสกน�้ำ

๑ นครศรีธรรมราช ๑.	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลาน

	 ที่ตั้ง:	วัดหน้าพระลาน

	 	 อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๒.	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง

	 ที่ตั้ง:	วัดเสมาเมือง

	 	 อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๓.	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาไชย

	 ที่ตั้ง:	โรงเรียนวัดเสมาเมือง

	 	 อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๔.	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว	

	 ทีต่ัง้:	 โรงเรยีนอนบุาลนครศรธีรรมราช	

	 	 (ณ	นครอุทิศ)	อ�าเภอเมือง	 	

	 	 นครศรีธรรมราช

๕.	 ห้วยเขามหาชัย	

	 ที่ตั้ง:	มหาวิทยาลัยราชภัฏ		 	

	 	 นครศรีธรรมราช

	 	 อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๖.	 ห้วยปากนาคราช

	 ที่ตั้ง:	อ�าเภอลานสกา

พระวิหารหลวง

วัดพระมหาธาตุ

อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดที่มีแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์	จ�ำนวน	๖	แหล่งน�้ำ

มีจ�ำนวน	๑	จังหวัด
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อภิธานศัพท์

เกย
	 ที่ส�าหรับพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้น	หรือลงจากพระราชพาหนะ	เช่น	ช้าง	ม้า	พระราชยาน

คานหามต่างๆ	ความสูงของเกยขึ้นอยู่กับลักษณะพระราชพาหนะที่ใช้เทียบ	บางครั้งเกยจะสร้างเป็น

ถาวรวัตถุเชื่อมต่อชาลาพระมหาปราสาท	พระที่นั่ง	หรือฐานไพทีพระอุโบสถ	เรียกว่า	เกยชาลา	หาก

เป็นเกยส�าหรับทรงช้างพระท่ีน่ังจะมีเสาตะลุงเบญพาดส�าหรับยืนช้าง	 เรียก	 เกยพระคชาธาร	 หรือ

เป็นเกยตั้งอยู่โดดๆ	เรียกว่า	เกยโถง	ส่วนเกยลา	เป็นเกยขนาดเล็กที่ยกไปได้

เกย พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
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เกยพระราชยาน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ครอบพระกริ่ง
	 เป็นภาชนะส�ารดิทรงดอกบวัตมู	ประกอบด้วยส่วนขนั	ฐานและฝา	ภายในขนัมนีมตรงกลาง

ส�าหรับน�าพระกร่ิงมาตดิไว้	เรยีกอกีอย่างว่า	ครอบน�า้มนต์พระกริง่	ใช้ส�าหรบัสมเด็จพระสังฆราชถวายน�า้

พระพุทธมนต์ทีพ่ระปฤษฎางค์	(หลงั)	ในการสรงพระมรุธาภเิษก	เริม่ใช้ในการพระราชพธิบีรมราชาภิเษก

สมยัรชักาลที	่๔	เป็นคร้ังแรก

ครอบยันตรนพคุณ	(ยัน-ตระ-นบ-พะ-คุน)

	 เป็นเครื่องใช้ในหมวดเครื่องมุรธาภิเษก	 	 เป็นภาชนะแบบขัน	 มีฐานและฝา	 ทรงรูปไข	่ 

ในพธีิสรงพระมุรธาภเิษก	ณ	มณฑปพระกระยาสนาน	ในพระราชพธิบีรมราชาภิเษก	รชักาลที	่๙	สมเด็จ 

พระสังฆราช	(ม.ร.ว.ชืน่		นพวงศ์	สจิุตโฺต)	ถวายน�า้พระพทุธมนต์ด้วยครอบยนัตรนพคณุทีพ่ระหตัถ์
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เครื่องบรมขัตติยรำชวรำภรณ์	(บอ-รม-มะ-ขัด-ติ-ยะ-ราด-ชะ-วะ-รา-พอน)	
	 เป็นเครื่องประดับแสดงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์	ในที่นี้หมายถึง	เครื่องประกอบ 

พระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์	ซึ่งพระครูพราหมณ์เป็นผู้ทูลเกล้าฯ	ถวาย	ประกอบด้วย

 	พระสังวาลพราหมณ์ธุร�า	ทรงรับแล้ว	ทรงสวมพระองค์เฉวียงพระอังสาซ้าย

 	 พระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์	 เป็นสังวาลแฝดท�าด้วยทองค�าล้วน	 มีดอกประจ�ายาม	 

๓๖	ดอก	ท�าด้วยทองค�าฝังนพรตัน์	ดอกละชนดิสลบักันไปตลอดทัง้สาย	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สร้างเมื่อพุทธศักราช	๒๔๐๐	 -	 ๒๔๐๒	 เมื่อทรงรับแล้ว	 ทรงสวมพระองค์เฉวียง

พระอังสาขวา	

 	พระสงัวาลพระนพ	ท�าด้วยทองค�าล้วน	ม	ี๓	เส้น	มดีอกประจ�ายาม	ประดบัอญัมณนีพรตัน์	

๑	ดอก	สร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา	ทรงรับแล้ว	ทรงสวมพระองค์เฉวียงพระอังสาขวา	

 	พระธ�ามรงค์วิเชียรจินดา	และพระธ�ามรงค์รัตนวราวุธ	ทรงรับมาแล้วทรงสวม

บน พระสังวาลพระนพ
ล่าง พระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์

พระธ�ามรงค์วิเชียรจินดา
พระธ�ามรงค์รัตนวราวุธ



109

เครื่องบรมขัตติยรำชภูษิตำภรณ	์(บอ-รม-มะ-ขัด-ติ-ยะ-ราด-ชะ-พู-สิ-ตา-พอน)

	 เป็นฉลองพระองค์ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	ในสมยัรชักาลที	่๙	ท�าจากไหมทองสลับไหม

สฟ้ีา	กลดักระดมุนพรตัน์	๗	กระดมุ	และจบีหลงั	๒	กระดมุ	ทรงฉลองพระองค์ครยุริว้ทองพืน้สเีหลอืงอ่อน

ชัน้นอก	ทรงสวมสายสะพายนพรตันราชวราภรณ์	ประดบัจกัรดีารา	ทรงพระภูษาเขยีนทองพืน้สีน�า้เงิน	

พระสนบัเพลาเชงิงอนสเีขยีว	รดัพระองค์สายทองหวัฝังเพชร	ถงุพระบาทแพรสฟ้ีา	ฉลองพระบาท	(เข็ม)	 

ไหมทองสลับสีฟ้า

ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ส�าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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เครื่องรำชกกุธภัณฑ์	(ราด-ชะ-กะ-กุด-ทะ-พัน)

	 เครื่องราชกกุธภัณฑ์	 คือ	 เครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดี	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่

ต้องทูลเกล้าฯ	ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เป็นประเพณีสืบเนื่องมาจากลัทธิพราหมณ์	

โดยพระมหาราชครูพราหมณ์เป็นผู้ถวาย	 ประกอบด้วย	 พระมหาเศวตฉัตร	 พระมหาพิชัยมงกุฎ	

พระแสงขรรค์ชัยศรี	ธารพระกร	วาลวิชนี	และฉลองพระบาทเชิงงอน
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 พระมหำเศวตฉัตร	 (มะ-หา-สะ-เหวด-ตะ-ฉัด)	 หรือพระนพปฎลมหำเศวตฉัตร	

(นบ-พะ-ปะ-ดน-มะ-หา-สะ-เหวด-ตะ-ฉัด)

	 เป็นฉตัร	๙	ชัน้	หุม้ผ้าขาว	มรีะบาย	๓	ชัน้	ขลบิทองแผ่ลวด	มยีอด	ชัน้ล่างสดุห้อยอบุะจ�าปาทอง 

ส�าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีทรงรับพระบรมราชาภิเษกแล้ว	 ใช้แขวนหรือปักเหนือพระราชอาสน ์

ราชบัลลังก์ในท้องพระโรงพระมหาปราสาทราชมณเฑียร	ถือเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่ส�าคัญยิ่งกว่า 

ราชกกุธภัณฑ์อื่นๆ

	 ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ	ให้น�าขึน้ทลูเกล้าฯ	ถวาย	ณ	พระทีน่ัง่อฐัทศิอทุมุพรราชอาสน์	หลงัจากทรงรบัน�า้อภเิษกแล้ว	 

๑	องค์	ซึง่ท�าเป็นฉตัร	๙	ช้ัน	ขนาดเลก็	เป็นสญัลกัษณ์
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 พระมหำพิชัยมงกุฎ	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้าง 

ท�าด้วยทองลงยาประดับเพชร	ในสมัยโบราณถือว่า	มงกุฎมีค่าส�าคัญเท่ากับราชกกุธภัณฑ์อื่น	ๆ	และ 

พระมหาเศวตฉัตรเป็นสิง่ทีส่�าคญัสงูสุด	แต่ต่อมาเมือ่ประเทศไทยตดิต่อกบัประเทศในทวปียโุรปมากขึน้	 

จึงนิยมตามราชส�านักยุโรปที่ถือว่า	ภาวะแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ที่การสวมมงกุฎ	แต่นั้นมา

จงึถือว่าพระมหาพชิยัมงกุฎเปน็สิ่งส�าคญั	และพระมหากษตัรย์ิจะทรงสวมพระมหาพชิยัมงกุฎในการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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 พระแสงขรรค์ชยัศร	ีเป็นพระแสงราชศสัตราวธุประจ�าพระองค์พระมหากษตัรย์ิ		ใบพระขรรค์ 

เป็นของเก่า	เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์	(แบน)	ให้ข้าราชการจากเมืองพระตะบองน�ามาทูลเกล้าฯ	ถวาย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 เม่ือพุทธศักราช	 ๒๓๒๗	 และทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 ให้ท�าด้ามและฝักขึ้นด้วยทองลงยาประดับอัญมณี	 ใช้เป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในการ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เมื่อพุทธศักราช	๒๓๒๘	

	 ธำรพระกร	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้าง	 ท�าด้วยไม้

ชัยพฤกษ์ปิดทอง	 หัวและส้นเป็นเหล็กคร�่าลายทอง	ที่สุดส้นเป็นส้อมสามง่าม	 เรียกว่า	 ธารพระกร

ชัยพฤกษ์	 ครั้นถึงรัชกาลท่ี	 ๔	 ทรงสร้างธารพระกรขึ้นใหม่ท�าด้วยทองค�า	 ภายในมีพระแสงเสน่า	 

(สะ-เหน่า)	ยอดมรูีปเทวดา	เรยีกว่า	ธารพระกรเทวรปู	มลีกัษณะเป็นพระแสงดาบมากกว่าเป็นธารพระกร 

ครั้นถึงรัชกาลที่	 ๖	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ใช้ธารพระกรชัยพฤกษ์ในการพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกสืบมาจนถึงรัชกาลที่	๙
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	 วำลวิชน	ี(วาน-ละ-วดิ-ชะ-น)ี	(พดัและแส้)	พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช

โปรดให้สร้าง	ลักษณะเป็นพัดใบตาล	ที่ใบตาลปิดทองทั้ง	๒	ด้าน	ขอบขลิบทองค�า	ด้ามท�าด้วยทอง

ลงยา	เรียกว่า	พัชนีฝักมะขาม	ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด�าริว่า	ตาม 

พระบาลีที่เรียกว่า	“วาลวิชนี”	 ไม่ควรจะเป็นพัดใบตาล	 ควรจะเป็นเครื่องโบกปัดท่ีท�าด้วยขนจามรี	

เพราะวาล	แปลว่า	ขนโคชนิดหนึ่ง	ตรงกับที่ไทยเรียก	จามรี	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สร้าง

แส้ขนจามรีเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์	 ภายหลังใช้ขนหางช้างเผือก	 เรียกว่า	 “พระแส้หางช้างเผือก”  

แต่ก็ไม่อาจที่จะเลิกใช้พัดใบตาลของเดิมได้	 จึงโปรดให้ใช้พัดใบตาลและพระแส้จามรีควบคู่กัน	 

โดยเรียกว่า	วาลวิชนี

 

	 ฉลองพระบำทเชิงงอน	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 โปรดให้สร้าง

เป็นเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ตามแบบอนิเดยีโบราณ	ท�าด้วยทองค�าลงยาราชาวดฝัีงเพชร	ประธานพระครู

พราหมณ์เป็นผู้สวมถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	
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เครื่องรำชูปโภค	(รา-ชู-ปะ-โพก)	

	 เป็นเครื่องใช้สอยประกอบพระบรมราชอิสริยยศ	 ตั้งไว้ในที่พระมหากษัตริย์เสด็จประทับ	

โดยทอดไว้บนโต๊ะเคียงข้างพระราชอาสน์	ประกอบด้วย

พานพระขันหมาก
พานหมากท�าด้วยทองค�าลงยา

ประดับอัญมณี 

พระมณฑปรัตนกรัณฑ์ 
(มน-ดบ-รัด-ตะ-นะ-กะ-รัน)

ภาชนะใส่น�้าเสวยท�าด้วยทองค�าลงยา
ประดับอัญมณี

พระสุพรรณศรีบัวแฉก
(สุ-พัน-นะ-สี)  กระโถนเล็ก 

ท�าด้วยทองค�าลงยา ประดับอัญมณี 

พระสุพรรณราช
(สุ-พัน-นะ-ราด)  กระโถนใหญ่ 
ท�าด้วยทองค�าลงยาจ�าหลักลาย 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๔๙๓

เทียนเท่ำพระองค์
	 เป็นเทียนท่ีพระมหากษัตริย์ทรงจุดบูชาพระรัตนตรัย	๑	 คู่	 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	ความสูงเท่าพระองค์	ไส้เทียน	๓๒	เส้น	หนัก	๘๐	บาท
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เทียนมหำมงคล
	 เป็นเทียนที่พระมหากษัตริย์ทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	 จ�านวน	๑	 คู่	 เทียนมีความสูงเท่ากับความยาวของรอบพระเศียร	 

ไส้เทียนมากกว่าพระชนมายุ	๑	เส้น	หนัก	๘	บาท

เทียนชัย
	 เป็นเทียนที่ถวายประธานสงฆ์จุดในพระราชพิธีส�าคัญ	 เพื่อถือเป็นเวลาฤกษ์ดีในการที่จะ 

ประกอบพิธี	 มีไส้เทียนจ�านวน	 ๑๐๘	 เส้น	 โดยปกติเทียนชัยจะมีความสูงเท่ากับผู้เป็นประธาน 

ของงาน	ในพระราชพธิบีรมราชภิเษก	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	 

เทียนชัยสูง	๑๗๒	เซนติเมตร	หนัก	๘๐	บาท

เบญจสุทธคงคำ	(เบ็น-จะ-สุด-ทะ-คง-คา)	
	 หมายถึง	 แม่น�้าส�าคัญในประเทศ	 ๕	 สาย	 คือ	 แม่น�้าบางปะกง	 แม่น�้าป่าสัก	 แม่น�้า

เจ้าพระยา	 แม่น�้าราชบุรี	 และแม่น�้าเพชรบุรี	 อนุโลมว่าเป็นแหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับแม่น�้า	 ๕	

สายในประเทศอินเดียท่ีเรียกว่า	 ปัญจมหานที	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 รัชกาลที่	 ๑	 ถึง

รัชกาลที่	 ๕	 แม่น�้าบางปะกง	 ตักที่บึงพระอาจารย์	 แขวงเมืองนครนายก	 แม่น�้าป่าสัก	 ตักที่ต�าบล 

ท่าราบ	 แขวงเมืองสระบุรี	 แม่น�้าเจ้าพระยา	 ตักท่ีต�าบลบางแก้ว	 แขวงเมืองอ่างทอง	 แม่น�้าราชบุรี	 

ที่ต�าบลดาวดึงส์	แขวงเมืองสมุทรสงคราม	และแม่น�้าเพชรบุรี	ตักที่ต�าบลท่าไชย	แขวงเมืองเพชรบุรี	

	 รัชกาลที่	 ๑๐	 แม่น�้าบางปะกง	 ตักท่ีบึงพระอาจารย์	 ต�าบลพระอาจารย์	 อ�าเภอองครักษ	์

จงัหวดันครนายก	แม่น�า้ป่าสกั	ตกับรเิวณบ้านท่าราบ	ต�าบลต้นตาล	อ�าเภอเสาไห้	จงัหวดัสระบุรี	แม่น�า้

เจ้าพระยา	ตักบริเวณปากคลองบางแก้ว	ต�าบลบางแก้ว	อ�าเภอเมืองอ่างทอง	จังหวัดอ่างทอง	แม่น�้า

ราชบุรี	ตักบริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงส์	ต�าบลบางช้าง	อ�าเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม	

แม่น�้าเพชรบุรี	ตักบริเวณท่าน�้าวัดท่าไชยศิริ	ต�าบลสมอพลือ	อ�าเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี
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ปัญจมหำนที	(ปัน-จะ-มะ-หา-นะ-ที)

	 หมายถึง	 แม่น�้า	 ๕	 สายในชมพูทวีป	 ประเทศอินเดีย	 เช่ือว่าไหลมาจากเขาไกรลาส	 

ซึ่งเป็นที่สถิตของพระอิศวร	ได้แก่	แม่น�้าคงคา	แม่น�้ายมนา	แม่น�้ามหิ	แม่น�้าอจิรวดี	และแม่น�้าสรภู	 

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	สมัยรัชกาลที่	๕	ครั้งที่	๒	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ใช้น�้าจาก 

ปัญจมหานที	เป็นน�้าสรงพระมุรธาภิเษก	สืบมาจนถึงรัชกาลที่	๙

ปืนมหำฤกษ์	มหำชัย	มหำจักร	มหำปรำบยุค	
(มะ-หา-เริก/มะ-หา-ชัย/มะ-หา-จัก/มะ-หา-ปราบ-ยุก)	

	 การยิงปืนใหญ่เป็นสัญญาณเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในการสงคราม	 มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา	 

ปืนมหาฤกษ์ใช้ยงิเมือ่เร่ิมการเดนิทพัถอืเป็นการเอาฤกษ์	ปืนมหาชยัยงิเป็นสญัญาณเพือ่ต้อนรบักองทพั

ที่มีชัยกลับมา	ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างปืนใหญ่ขนาดเล็ก

ใช้ในการพระฤกษ์	ประกอบด้วยปืน	มหาฤกษ์	มหาชัย	มหาจักร	และมหาปราบยุคขึ้น	เพื่อใช้ส�าหรับ

ยิงสลุตในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	และพระราชพิธีส�าคัญ	
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พระเต้ำนพเครำะห์	(นบ-พะ-เคราะ)

	 เป็นเครื่องใช้ในหมวดเครื่องมุรธาภิเษก	 สร้างในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 ลักษณะเป็นภาชนะทรง

คล้ายดอกบัวตูม	 มีฐานและฝา	 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 รัชกาลที่	 ๙	 พิธีสรงพระมุรธาภิเษก	 

ณ	มณฑปพระกระยาสนาน	พระยาโหราธิบดีถวายน�้าพระพุทธมนต์ด้วยพระเต้านพเคราะห์	ทรงรับ

ไปสรงที่พระอังสาทั้งสองข้าง

พระเต้ำเบญจคัพย	์(เบ็น-จะ-คับ)

	 บางแห่งเขียนว่า	“เบญจครรภ”	(เบ็น-จะ-คับ)	เป็นพระเต้าส�าหรับบรรจุน�้าพระพุทธมนต์	 

และน�้าเทพมนตร์	 ถวายพระมหากษัตริย ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา	เป็นต้น	พระเต้าเบญจคัพย์มีหลายองค์ท�าด้วยศิลาสีต่าง	ๆ	

 

พระเต้าเบญจคัพย์ ( เบญจครรภ)



120

พระแท่นมณฑล
	 ตัง้อยูร่มิผนงัด้านตะวนัออกของพระทีน่ัง่

ไพศาลทักษิณ	 ใช้เป็นที่ประดิษฐานเครื่องมงคล 

ต่าง	 ๆ	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ได้แก	่

พระพุทธปฏิมากรส�าคัญ	 พระสุพรรณบัฏ	 ดวง

พระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกร	พระแสง

อัษฎาวุธ	 พระแสงราชศัสตราวุธ	 รูปเทพยดาเชิญ

พระขรรค์	 ฯลฯ	 หน้าพระแท่นตั้งเครื่องนมัสการ

ลงยาราชาวดี	และพระแท่นทรงกราบ

พระแท่นมณฑลพิธีและพระแท่นทรงกราบ  

ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เม่ือเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียรและประทับอยู่ระยะหน่ึงแล้ว	 จะเสด็จพระราชด�าเนินไปประทับ

อยู่ประจ�า	ณ	พระราชมณเฑียรอื่น	แต่ยังคงรักษาโบราณราชประเพณี	โปรดเกล้าฯ	ให้ประกอบการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เฉลิมพระราชมณเฑียร	ณ	พระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมานและบรรทมเหนือ

พระแท่นราชบรรจถรณ์เพื่อเป็นมงคลฤกษ์

พระแท่นรำชบรรจถรณ์
(ราด-ชะ-บัน-จะ-ถอน)

	 ประดิษฐานในพระที่นั่งจักรพรรดิ

พิมานองค์ตะวันออก	 เป็นพระแท่นบรรทม

ของพระมหากษตัรย์ิในพระบรมราชจักรีวงศ ์

ตั้งแต ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช	 เหนือพระแท่นกางกั้นด้วย

พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร	 หน้าพระแท่น

ทอดพระแท่นลด	 ถึงรัชกาลที่	 ๔	 เป็นต้นมา 
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พระบรมวงศำนุวงศ์
	 หมายถงึ	พระประยรูญาตใิหญ่น้อยของพระมหากษตัรย์ิ	ประกอบด้วยค�า	๒	ค�า	คอืพระบรมวงศ์ 

และพระอนุวงศ์

พระบรมวงศ์
	 แปลว่า	วงศ์ประเสริฐ	หรือ	วงศ์ใหญ่	หมายถึง	พระญาติสนิทของพระมหากษัตริย์	 ได้แก่	

สมเด็จพระบรมราชินีลงมาถึงพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรส	พระราชธิดาของพระมหากษัตริย์

พระอนุวงศ์	
	 แปลว่า	 วงศ์น้อย	 ได้แก่	 เจ้านายท่ีมีพระอิสริยยศต้ังแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระวรวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้า	พระเจ้าหลานเธอ	ลงมาถึงหม่อมเจ้า

พระเบญจำ
	 เป็นพระแท่นมีเสารับเพดานดาด	 และระบายด้วยผ้าขาว	 ท�าเป็นฐานซ้อนขึ้นไป	 ๕	 ชั้น	 

บางครั้งท�าเป็นชั้นเดียว	 ๒	 ชั้น	 ๓	 ชั้น	 หรือ	 ๔	 ชั้น	 ขึ้นอยู่กับขนาดที่ตั้ง	 โดยทั่วไปมักท�า	 ๔	 ช้ัน	 

เมื่อนับรวมฐานที่ต้ัง	 จึงเป็น	 ๕	 ช้ัน	 ใช้เป็นท่ีประดิษฐานสิ่งส�าคัญ	 เช่น	 พระพุทธรูป	 เทวรูป	 

เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเจ้านายชั้นสูง	เป็นต้น
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พระรำชบัลลังก์	และพระรำชอำสน์
 พระที่นั่งพุดตำนกำญจนสิงหำสน์	 (พุด-ตาน-กาน-จะ-นะ-สิง-หาด)	 ประดิษฐานภายใน

พระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยัมไหสรูยพมิาน	เป็นพระราชบลัลงัก์ทองขนาดย่อม	ท�าด้วยไม้แกะสลกัปิดทอง	 

มีรูปครุฑและเทพนมประดับเรียงรายโดยรอบฐานทั้ง	 ๒	 ชั้น	 เมื่อมีพระราชพิธีจะเชิญมาทอดบน

พระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรอีกช้ันหนึ่ง	 เรียกว่า	 “พระที่นั่งพุดตานกาญจน

สิงหาสน์”	 พระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นประทับในพระราชพิธีส�าคัญ	 เช่น	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคล	 เมื่อใช้เป็นพระราชยาน	 เรียกว่า	 

“พระราชยานพุดตานทอง”

พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประทับพระราชยานพุดตานทอง 
เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนราบใหญ่ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓



124

 พระท่ีนัง่ภัทรบฐิ	 (พดั-ทระ-บดิ)	ประดษิฐานภายในพระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ	ด้านทศิตะวนัตก 

พระทีน่ัง่มลีกัษณะคล้ายเก้าอี	้มกีงเท้าแขน	ด้านหลงัมพีนกัพงิ	และตัง้โต๊ะเคียง	๒	ข้างสลักปิดทองประดบั

กระจก	 ขาเป็นรปูพญานาคราช	 ส�าหรบัทอดเครือ่งราชกกุธภณัฑ์และเครือ่งราชปูโภค	 แต่เดมิรชักาล 

ที	่๑	ถงึรัชกาลที	่๘	ปักสปัตปฎลเศวตฉตัรกางกัน้	ครัน้ในการพระราชพธิบีรมราชาภิเษก	พระบาทสมเดจ็ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	ได้เปลีย่นเป็นกางกัน้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร	



125

 พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรรำชอำสน์	 (อัด-ถะ-ทิด-อุ-ทุม-พอน-ราด-ชะ-อาด)	 ประดิษฐาน

ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ	 ด้านทิศตะวันออก	 เป็นพระแท่นท�าจากไม้อุทุมพรหรือ	 “มะเดื่อ”  

ทรงแปดเหลี่ยมสลักปิดทองประดับกระจก	 กางก้ันด้วยสัปตปฎลเศวตฉัตร	 เป็นพระที่น่ังส�าหรับ 

พระมหากษัตริย์ประทับรับน�้าเทพมนตร์จากพระราชครูวามเทพมุนี	 น�้าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา	

เวียนไปทั้ง	๘	ทิศ	ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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พระรำชพำหนะ
	 พระรำชยำนกง	(ราด-ชะ-ยาน-กง)	

	 เป็นพระราชยานส�าหรับประทับห้อยพระบาท	ท�าด้วยไม้สลักลายปิดทอง	ฐานประดับด้วย

ครุฑแบก	มีกงส�าหรับวางแขนและมีพนักพิง	มีคานหาม	๒	คาน	กับแอกและลูกไม้	หาม	๘	คน	ส�าหรับ

ทรงเวลาปกติ	และในการเสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนราบ	

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารเรือ ประทับพระราชยานกง  
ณ เกยหน้าพระที่นั่งบรมพิมาน เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนราบ มายังท้องพระโรง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘
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	 พระที่นั่งรำเชนทรยำน	(รา-เชน-ทระ-ยาน)

	 พระราชยานทีม่บีษุบก	ใช้คนหาม	๕๖	คน	เป็นท่ีประทบัเม่ือเสดจ็พระราชด�าเนนิโดยขบวน

พระราชอสิรยิยศในพระราชพธิสี�าคญั	เช่น	พระราชพธีิบรมราชาภิเษก	

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งราเชนทรยาน เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อถวายต้นไม้ทอง เงิน บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร   

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๘
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พระรำชพิธีเฉลิมพระปรมำภิไธย	(ปะ-ระ-มา-พิ-ไท/ปอ-ระ-มา-พิ-ไท)

	 เป็นพระราชพิธีถวายพระนามแด่พระมหากษัตริย์ในการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 

ตามโบราณราชประเพณี	 การเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินไทยนั้นถือว่าเป็น 

พระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว	 โดยบรรดา 

สมณพราหมณาจารย์และเหล่าเสนาพฤฒามาตย์ทีเ่ป็นผูใ้หญ่ในบ้านเมอืงประชมุถวายพระนามพระเจ้า

แผ่นดินพระองค์ใหม่	และจารึกพระปรมาภิไธยลงในพระสุพรรณบัฏ

พระรำชลัญจกร	(ราด-ชะ-ลัน-จะ-กอน)	
	 พระราชลัญจกร	 เป็นเครื่องหมายอย่างหน่ึงท่ีแสดงถึงพระราชอิสริยยศ	 พระเกียรติยศ 

	และพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์	ตามโบราณราชประเพณีถือว่า	พระราชลัญจกรเป็นเครื่อง

มงคลในหมวดพระราชสิริอย่างหนึ่ง	อันประกอบด้วย	พระสุพรรณบัฏ	ดวงพระบรมราชสมภพ	และ

พระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล

	 พระราชลัญจกรประจ�ารัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	 เป็นพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์แกะสลักจากงา	 มีพระปรมาภิไธยบนขอบรอบ 

พระราชลัญจกร	 ใช้ประทับก�ากับพระปรมาภิไธยในเอกสารส�าคัญอันเป็นราชการแผ่นดินทั้งปวง

ประจ�ารชัสมยั	เช่น	รฐัธรรมนญู	พระราชบญัญติั	พระราชกฤษฎีกา	พระราชก�าหนด	ประกาศพระบรม

ราชโองการต่าง	ๆ	เป็นต้น
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พระสุพรรณบัฏ	(สุ-พัน-นะ-บัด)

	 แผ่นทองค�ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 หนา	 ๐.๑	 เซนติเมตร	 ความกว้างยาวข้ึนอยู่กับอักษรหรือ

ข้อความทีจ่ะจารกึพระปรมาภไิธยพระมหากษัตรย์ิ	และพระนามาภไิธย	พระนามพระบรมวงศ์	ตัง้แต่

ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป	 เจ้าประเทศราช	 และสมเด็จพระสังฆราช	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 

เมื่อถวายน�้าอภิเษกแล้ว	 พระราชครูพราหมณ์จะร่ายเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกลาส	 และถวาย 

พระสุพรรณบัฏพระปรมาภิไธยก่อนที่จะถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์อื่น	ๆ
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พระแสงรำชศัสตรำวุธ	(ราด-ชะ-สัด-ตรา-วุด)	
	 คือ	 อาวุธของพระมหากษัตริย์	 ท่ีส�าคัญ	 เช่น 

	 ๑.	พระแสงราชศัสตรา	 ดาบท่ีพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างข้ึนพระราชทาน

แก่เมืองส�าคญัต่าง	ๆ 	เป็นพระแสงอาญาสทิธิแ์ทนพระองค์

ในการปกครอง

	 ๒.	พระแสงอัษฎาวุธ	 อาวุธที่ใช้ตั้งแต่งในการ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 และพระราชพิธีส�าคัญ	 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างมี	 ๘	 พระองค์	 ได้แก่	 พระแสงตรี	 

พระแสงจักร	 พระแสงธนู	 พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย	 

พระแสงปืนคาบชุดข้ามแม่น�้าสะโตง	 พระแสงหอก 

เพชรรัตน์	 หรือพระแสงหอกชัย	 พระแสงดาบเชลย	 

พระแสงดาบมีเขน

	 ๓.	พระแสงดาบคาบค่าย	 ดาบ	 ฝักและด้าม 

ท�าด้วยทองค�า

	 ๔.	พระแสงดาบใจเพชร	ดาบ	ฝัก	และด้ามท�าด้วยทองค�าฝังเพชร

	 ๕.	พระแสงเวียด	 ดาบ	 ฝัก	 และด้ามท�าด้วยทองค�า	 พระเจ้าเวียดนามญาลองถวาย 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

	 ๖.	พระแสงฟันปลา	ดาบ	มลีายทีใ่บดาบลกัษณะคล้ายฟันของปลา	ฝัก	และด้ามท�าด้วยทองค�า

	 ๗.	พระแสงแฝด	ดาบ	มี	๒	เล่ม	ซ้อนอยู่ในฝักเดียวกัน	ฝัก	และด้ามท�าด้วยทองค�า

	 ๘.	พระแสงฝักทองเกลี้ยง	ดาบ	ฝัก	และด้ามท�าด้วยทองค�า	
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พระแสงดาบฟันปลาพระแสงฝักทองเกลี้ยง
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มณฑปพระกระยำสนำน
	 เป็นอาคารช่ัวคราวทรงมณฑป	 มีหลังคาเครื่องยอดทรงจอมแห	ผนังเปิดโล่ง	 ที่เสามีพระ

วิสูตรทั้งสี่ด้าน	 ตรงกลางตั้งตั่งไม้อุทุมพรหรือไม้มะเดื่อซึ่งเป็นไม้มงคล	 ข้างตั่งไม้อุทุมพรตั้งโต๊ะทอง	

๒	ชั้น	บนโต๊ะตั้งครอบมุรธาภิเษก	บนเพดานเป็นที่เก็บน�้าสรงพระมุรธาภิเษกส�าหรับสรงผ่านทุ้งสหัส

ธารา	 มณฑปพระกระยาสนานน้ีใช้ส�าหรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายประทับสรงพระมุรธาภิเษก 

ในการพระราชพิธีส�าคัญต่าง	ๆ	เช่น	พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พระราชพิธีโสกันต์	ฯลฯ

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	รัชกาลที่	๙	และรัชกาลที่	๑๐	ตั้งแต่ง	ณ	ชาลาพระที่นั่ง

จักรพรรดิพิมาน
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ไม้ชัยพฤกษ์	
	 	เป็นไม้มงคลนาม	มคีณุค่าสงู	หมายถงึ	การมชัียชนะเหนอืสิง่ช่ัวร้ายทัง้ปวง	ทัง้ยงัอาจบนัดาล

โชคชัยให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ	ต�าราโบราณจึงนิยมน�าไม้นี้มาใช้ในพิธีส�าคัญต่าง	ๆ	 เช่น	พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	โปรดให้สร้างธารพระกรด้วยไม้ชัยพฤกษ์ปิดทอง	ท�าเสาหลักเมือง	

คทาจอมพล	คันพระมหาเศวตฉัตร	และยอดธงชัยเฉลิมพล	เป็นต้น

	 มีความเข้าใจสับสนว่า	 ไม้ชัยพฤกษ์เป็นไม้ชนิดเดียวกับราชพฤกษ์	 ในพระต�าราครอบโขน 

ละคอนฉบบัหลวง	รัชกาลที	่๔	กล่าวชดัเจนว่า	“มทีัง้ใบราชพฤกษ์และใบไชยพฤกษ์” ดงันัน้	พจนานกุรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พุทธศักราช	๒๕๕๔	จึงได้นิยามความหมายว่า	ชัยพฤกษ์	เป็นชื่อต้นไม้ชนิด	

Cassia	javanica	L.	ในวงศ์	Leguminosae	ดอกสชีมพเูข้ม	เมือ่ออกดอกไม่ทิง้ใบ	ฝักเกล้ียงใช้ท�ายาได้	 

ซึ่งชัดเจนว่าเป็นคนละชนิดกับราชพฤกษ์	หรือคูน	หรือลมแล้ง	ที่มีดอกเป็นช่อยาวสีเหลือง

ไม้อุทุมพร	
	 ไม้อุทุมพร	หรือไม้มะเดื่อ	บางครั้งอาจเรียกว่า	ไม้มะเดื่อชุมพร	หรือมะเดื่อทุมพร

	 การใช้ไม้มะเดือ่ท�าพระทีน่ัง่ส�าหรบัอภเิษกพระมหากษตัรย์ินัน้	น่าจะได้รบัอทิธพิลความเชือ่

มาจากพราหมณ์	ซึง่กล่าวว่า	ไม้มะเดือ่เป็นทีป่ระทบัของเทพเจ้าตรมีรูต	ิอนัเป็นเทพเจ้าส�าคญัรวม	๓	องค์ 

ของฮินดู	คือ	พระพรหม	พระศิวะ	และพระวิษณุเป็นองค์เดียวกัน	ดังนั้นการน�าไม้มะเดื่อมาท�าเป็น

พระที่นั่งส�าหรับพระมหากษัตริย์อาจมาจากความเชื่อที่ว่า	พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพ

	 ต�านานทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า	ต้นมะเดื่อ	เป็นต้นไม้ที่อดีตพระพุทธเจ้าพระโกนาคม

ทรงตรสัรู้ทีใ่ต้ต้นไม้นี	้ดงันัน้ไม้มะเดือ่จงึมคีวามส�าคญัทางพระพทุธศาสนา	และศาสนาพราหมณ์	ถอืว่า

เป็นไม้เฉพาะส�าหรับผู้เป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้น
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เศวตพัสตร	์(สะ-เหวด-ตะ-พัด)

	 เศวตพัสตร์	แปลตามรปูศพัท์	หมายถงึ	ผ้าสขีาว	ใช้เรยีกฉลองพระองค์ของพระมหากษัตรย์ิ

ที่มีสีขาวขลิบทอง	ทรงฉลองพระองค์ในการสรงพระมุรธาภิเษก	ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง ประทับเหนือตั่งไม้อุทุมพรในการสรงพระมุรธาภิเษก
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สัปตปฏลเศวตฉัตร 

(สับ-ตะ-ปะ-ดน-สะ-เหวด-ตะ-ฉัด)

	 หรือท่ีพระบาทสมเด็จพระจอม 

เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียกกว่า	 พระสัตปฏล

เศวตฉตัร	หรอืพระบวรเศวตฉตัร	(ใช้ส�าหรบั

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล)	 มี	 ๗	 ช้ัน	

มีระบายขลิบทองแผ่ลวด	 ๓	 ชั้น	 ชั้นล่าง

สุดห้อยอุบะจ�าปาทอง	 ใช้ส�าหรับพระมหา

กษัตริย ์ที่ยังมิได ้รับการบรมราชาภิเษก	

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 สมเด็จพระบรม

ราชินี	 สมเด็จพระบรมราชชนก	 สมเด็จ 

พระยุพราช	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกฎุราชกมุาร	สมเดจ็พระเทพรัตนราช 

สุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 นอกจากนี้

ใช ้แขวนหรือปักเหนือพระที่ น่ังพุดตาน	

ปักเหนือพระคชาธารพระท่ีน่ัง	 ปักเหนือ

พระแท่นอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์	 ส�าหรับ

รับน�้าอภิเษกและปักเหนือพระที่น่ังภัทรบิฐ

ที่ประทับรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ปักพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรเหนือพระท่ีนั่ง

ภัทรบิฐแทนพระสัปตปฎลเศวตฉัตร	 นอกจากน้ันใช้ปักหรือแขวนเช่นเดียวกับพระนพปฎลมหา

เศวตฉัตร
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สระ	๔	สระ
	 คือ	สระน�้าศักดิ์สิทธิ์ในท้องที่บ้านท่าเสด็จ	ต�าบลสระแก้ว	อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี	จังหวัด

สุพรรณบุรี	จ�านวน	๔	สระ	คือ	สระแก้ว	สระคา	สระยมนา	สระเกษ	เชื่อว่าเป็นโบราณสถานสมัยเขมร

โบราณทีม่ไิด้สร้างเป็นปรางค์	แต่สร้างเป็นสระน�า้	ถอืเป็นสระน�า้ศกัดิสิ์ทธ์ิทีใ่ช้ในการพระราชพธิต่ีางๆ	

ตลอดมา
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สรงพระมุรธำภิเษก	(มุ-ระ-ทา-พิ-เสก)	

 “มุรธาภิเษก”	แปลว่า	การรดน�้าที่พระเศียร	น�้าที่รดเรียกว่า “น�้ามุรธาภิเษก”	การสรงพระ

มุรธาภิเษก	หมายถึงการยกให้	หรือการแต่งตั้งโดยการท�าพิธีรดน�้า	ซึ่งตามคติความเชื่อของพราหมณ์

ถอืว่า	การยกให้ผูใ้ดเป็นใหญ่	ทรงสทิธิอ์�านาจนัน้	จะต้องท�าด้วยพธิรีดน�า้ศกัด์ิสทิธิ	์ซึง่น�า้สรงพระมรุธา

ภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่บรรจุในทุ้งสหัสธารานั้น	ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

รัชกาลที่	๙	เป็นน�้าปัญจมหานที	จากประเทศอินเดีย	เบญจสุทธคงคา	และน�้าจากสระ	๔	สระในราช

อาณาจกัรไทย	(สระแก้ว	สระเกษ	สระคา	และสระยมนา)	ส่วนในรัชกาลที	่๑๐	ไม่ได้น�าน�า้จากประเทศ

อินเดียมาเจือด้วย	แต่เป็นน�้าจากเบญจสุทธคงคา	น�้าจากสระ	๔	สระ	

	 น�้าอภิเษก	คือน�้าซึ่งท�าพิธีพลีกรรม	ตักมาจากแหล่งน�้าส�าคัญในจังหวัดต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ

และกรุงเทพมหานคร	ส�าหรับถวายที่พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

สหัสธำรำ	(สะ-หัด-สะ-ทา-รา)	
	 หมายถงึ	น�า้ทีอ่อกมาจากภาชนะคล้ายฝักบวั	มจี�านวนนบัพนัสาย	(สหสั	=	หนึง่พนั)	ในการ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร	

ไขสหัสธาราโปรยน�้าพระมุรธาภิเษกอันเจือด้วยน�้าปัญจมหานที	 เบญจสุทธคงคา	 และน�้าจาก

สระ	 ๔	 สระ	 ซึ่งเก็บอยู่บนเพดานมณฑปพระกระยาสนานให้ลงมาต้องพระองค	์ (เหตุที่ต้องสรงน�้า 

สหสัธารานัน้	เนือ่งจากขตัตยิราชประเพณ	ีผูใ้ดจะหลัง่น�า้พระพทุธมนต์หรอืเทพมนตร์ท่ีพระเศยีรของ 

พระมหากษัตริย์ไม่ได้	จะถวายก็ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์	(ที่ใส่น�้าเทพมนตร์)	หรือด้วยพระมหาสังข์ที่

พระหัตถ์	เท่านั้น)



138

สวดภำณวำร	(พา-นะ-วาน)

	 ภาณวาร	 หมายถึง	 วาระแห่งการสวดข้อความในคัมภีร์ต่าง	 ๆ	 เข่น	 ในพระสูตรขนาดยาว 

ที่ท่านจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหนึ่ง	ๆ	ส�าหรับสาธยายเป็นคราว	ๆ	หรือเป็นตอน	ๆ	มี	๔	ภาณวาร	คือ	 

ปฐมภาณวาร	ทุติยภาณวาร	ตติยภาณวาร	จตุตถภาณวาร

	 ลักษณะการสวดภาณวาร	 

พระสงฆ์ผู ้สวดจะสวดเป็นคู่	 ๆ	 จึง 

เรยีกว่าพระคู่สวด	 พระสงฆ์ท่ีขึ้นน่ัง

เตยีงสวดนัน้จะต้องขึน้คราวละ	๔	รปู	 

เพื่อให้ได้จ�านวนครบเป็นองค์สงฆ	์

แต่การสวดจะผลัดกันสวดทีละคู	่ 

ไม่ได้สวดพร้อมกันทั้ง	 ๔	 รูป	 และ 

พระคู่สวดนั้นจะต้องสวดให้ชัดเจน

ถกูต้องตามหลกัพระบาลไีม่ให้อกัขระ

วิบัติ	 ถ้าสวดไม่ชัดเจนผิดพลาดจาก

พระบาลีถือว่าสังฆกรรมไม่บริสุทธิ์	

จดุประสงค์ในการสวดภาณวารกเ็พือ่ 

ให้เกิดเป็นสิริมงคล	 และคุ ้มครอง

ป้องกันเสนยีดจญัไร	 และภยนัตราย

ต่าง	ๆ	

กระโจมเทียนชัยขึงผ้าขาวบางปักทองแล่ง
กับพระแท่นเตียงสวดภาณวาร

ในพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตั้งน�้าวงด้าย 
ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครทางสถลมารค

เสด็จพระรำชด�ำเนินเลียบพระนคร	
	 ตามโบราณราชประเพณี	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์จะเสด็จ

พระราชด�าเนินเลียบพระนคร	 โดยขบวนพระราชอิสริยยศ	 เป็นขบวนพยุหยาตรา	ทั้งทางสถลมารค	

(สะ-ถน-ละ-มาก)	 และทางชลมารค	 (ชน-ละ-มาก)	 เพื่อให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดง

ความจงรักภักดี	 เรียกรูปแบบการจัดริ้วขบวนตามลักษณะความยิ่งใหญ่ของการจัดขบวน	 แบ่งเป็น	

ขบวนพยุหยาตราใหญ่	 ขบวนพยุหยาตราน้อย	 ขบวนราบใหญ่	 ขบวนราบน้อย	 ส่วนทางชลมารค	 

มีขบวนราบย่อ	อีกรูปแบบหนึ่ง

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ตามโบราณราชประเพณี	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จะเสด็จเลียบพระนครท้ังทางสถลมารคและชลมารค	 แต่ในรัชกาลที่	 ๙	 มิได้เสด็จพระราชด�าเนิน

เลียบพระนคร	หากแต่เสด็จฯ	 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๓	 รอบ	 โดยจัดเป็นขบวน

พยุหยาตราใหญ่	 เพื่อเสด็จฯ	 ไปทรงนมัสการพระพุทธชินสีห์	 ณ	 พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร	 

เมื่อวันที่	๗	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๐๖

	 การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 ๑๐	 เสด็จ

พระราชด�าเนนิเลยีบพระนครโดยขบวนพยหุยาตราทางสถลมารค	ในวนัที	่๕	พฤษภาคม	พทุธศกัราช	

๒๕๖๒	 โดยเสด็จฯ	 ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 และวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม	 ส่วนการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครทางชลมารค	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 

ให้มีขึ้นหลังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้า 

พระกฐิน	ณ	วัดอรุณราชวราราม	ปลายเดือนตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๒

เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ล�าทรง
ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
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เสด็จออกมหำสมำคม
	 พระราชพิธีเสด็จออกรับ

การถวายพระพรชัยมงคลจากคณะ

บุคคลกลุ ่มต่างๆ	 อาทิ	 พระบรม

วงศานุวงศ์	 คณะรัฐมนตรี	 ผู ้แทน

รัฐสภา	 ทูตานุทูต	 ผู้น�าทางศาสนา	

ข้าราชการ	 และประชาชน	 เน่ืองใน

การพระราชพิธีส�าคัญต่างๆ	 หรือใน

โอกาสส�าคัญของชาติ	 เช่น	พระราช

พิธีบรมราชาภิเษก	พระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา	 พระราชพิธีฉลอง

สิริราชสมบัติ	 พระราชพิธีสมโภช

กรุงรัตนโกสินทร์	 ๒๐๐	 ปี	 เป็นต้น	

ณ	 สถานที่ในพระบรมมหาราชวัง	

พระราชวัง	 และพระที่นั่งซึ่งอาจ 

จัดสร ้างขึ้นเป ็นการช่ัวคราวใน 

มณฑลพิธี	 ตามที่ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ หน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช 
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จออกมหาสมาคม
 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีรัชดาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี

วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๔



142

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล 

สีหบัญชร	(สี-หะ-บัน-ชอน)

	 หน้าต่างของพระทีน่ัง่	ทีพ่ระมหากษตัรย์ิเสดจ็ออกให้ข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละออง

ธุลีพระบาทในโอกาสส�าคัญ	มีลักษณะเป็นระเบียงยื่นออกไป	เช่น	สีหบัญชรที่พระที่นั่งอนันตสมาคม	

พระราชวังดุสิต	สีหบัญชรที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท	ในพระบรมมหาราชวัง	

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	เสดจ็ออก	ณ	สหีบญัชร	พระทีน่ัง่สทุไธสวรรย์ปราสาท	พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์

พระบรมราชินีนาถ	เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล	

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 ๑๐	 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล	ณ	สีหบัญชร	 

พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทเช่นเดียวกัน
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หลั่งทักษิโณทก	(ทัก-สิ-โน-ทก)	
	 ทักษิโณทก	มาจากศัพท์	“ทักษิณา”	แปลว่า	ของท�าบุญ	และ	“อุทก”	แปลว่า	น�้า	 เป็น

ราชาศพัท์	หมายถงึ	กรวดน�า้	(แผ่ส่วนบญุด้วยวธิหีลัง่น�า้)	ใช้ส�าหรบัพระมหากษตัรย์ิจนถงึพระอนวุงศ์

ชั้นพระองค์เจ้า	ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรม

ราชโองการแล้ว	ทรงหลัง่ทกัษโิณทกต้ังสตัยาธษิฐานจะทรงปฏบิติัพระราชกรณยีกจิโดยทศพธิราชธรรม
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