
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบัตเิปนพระมหากษัตรยิแหงประเทศไทย

ตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และประธานสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ ปฏิบัติหนาท่ีประธานสภา ในนามของ

ปวงชนชาวไทย ไดกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย เมื่อวันที่ 

๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยทรงมีพระราชดํารัสวา

เปนไปตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปนไปตาม

กฎมณเฑยีรบาลวาดวยการสบืราชสนัตตวิงศ และรัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจกัรไทย จงึทรงตอบรับเพ่ือสนองพระราชปณธิาน

และเพื่อประโยชนของประชาชนชาวไทยทั้งปวง

 ลปุพทุธศกัราช ๒๕๖๒ ทรงพระราชดาํรวิา เปนโอกาส

อันควรท่ีจะไดประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตามพระราชประเพณี เพื่อความเปนสวัสดิมงคลของ

ประเทศชาติและราชอาณาจักร ใหเปนที่ชื่นชมยินดี

ของประชาชนผูมคีวามหวงัตัง้ใจอยูทัว่กนั จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตัง้การพระราชพธิบีรมราชาภิเษก

ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังนี้

 วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธี

บรมราชาภเิษก และเสดจ็ออกมหาสมาคม พระบรมวงศานวุงศ 

คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ขาราชการชั้นผูใหญเฝา

ทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากน้ัน 

พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

  วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธี

เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาฐานันดร

ศักด์ิพระบรมวงศ จากน้ันเสด็จเลียบพระนครโดย

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

 วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ 

สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พสกนิกรเฝา

ทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จ

ออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูตและกงสุล

ตางประเทศเฝาทูลละอองธลุพีระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

 สวนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา

ทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมข้ึีน

ในชวงการพระราชพธิทีรงบาํเพญ็พระราชกศุลถวายผาพระกฐนิ 

ปลายปพุทธศักราช ๒๕๖๒

 เม่ือสมเดจ็พระเจาอยูหวัขึน้ครองราชยแลว ตามโบราณ

ราชประเพณีจะทรงตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เฉลิมพระปรมาภิไธยเปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

อันเปนพระราชพิธีศักด์ิสิทธิ์สําคัญยิ่ง แสดงใหเห็นถึง

วฒันธรรมอันงดงามและการเทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตริย

ใหทรงพระเกียรติยศสูงสุดของแผนดิน

 การพระราชพธิบีรมราชาภเิษกมหีลกัฐานปรากฏขัน้ตอน

ลําดับการพระราชพิธีในสมัยรัตนโกสินทร โดยแบงลําดับ 

๓ ขั้นตอน ไดแก พระราชพิธีเบื้องตน พระราชพิธีเบื้องกลาง

และพระราชพิธีเบื้องปลาย 

พระราชพิธีเบื้องตน
 พระราชพิธีเบ้ืองตน ประกอบดวย การเตรียมนํ้าอภิเษก

และนํ้าสรงพระมุรธาภิเษก การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรม

ราชสมภพ และแกะพระราชลญัจกร ระหวางวนัที ่๖ - ๒๓ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีเตรียมนํ้าอภิเษกและนํ้าสรงพระมุรธาภิเษก

 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีการจัดเตรียมทํา

น้ําอภิเษกโดยพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหลงน้ําศักด์ิสิทธิ์ตาม

โบราณราชประเพณี ซ่ึงในครั้งนี้ใชนํ้าจากแหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์ 

จาก ๗๖ จังหวัด จํานวน ๑๐๗ แหง และอีกหนึ่งแหงจาก

กรงุเทพมหานคร ณ หอศาสตราคม พระบรมมหาราชวงั รวมเปน 

๑๐๘ แหง พิธีพลีกรรมตักนํ้าทั้ง ๗๖ จังหวัดจะทําพรอมกัน

ในวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากนั้นจึงทําพิธี

เสกนํ้าอภิเษก ณ พระอารามสําคัญของจังหวัดแตละจังหวัด 

ในวันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ และทําพิธีเวียนเทียน

สมโภชในวันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในสวนของ

กรงุเทพมหานคร จะมพีธิพีลกีรรมตกันํา้ศกัดิส์ทิธิ ์ณ หอศาสตราคม 

พระบรมหาราชวัง ในวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

จากนั้นทุกจังหวัดจะเชิญคนโทนํ้าอภิเษกของจังหวัด และ

คนโทนํ้าอภิเษกของกรุงเทพมหานครมาเก็บรักษาไวที่

กระทรวงมหาดไทยกอนทีจ่ะจดัร้ิวขบวนแหเชญิไปประกอบพธีิ

เสกนํ้าอภิเษกรวม ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม 

ในวันที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ และในวันที่ 

๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ จะแหเชิญคนโทนํ้าอภิเษก

ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 สําหรับนํ้าสรงพระมุรธาภิเษก ใชนํ้าจาก ๙ แหลงนํ้า 

ไดแก นํ้าจาก ๔ สระศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ 

สระแกว สระเกษ สระคา และสระยมนา รวมทั้งนํ้าเบญจ

สทุธคงคา ไดแก แมนํา้ราชบุร ีแมนํา้เพชรบรุ ี แมนํา้บางประกง

แมนํ้าเจาพระยา และแมนํ้าปาสัก 
 

จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ 

และแกะพระราชลัญจกร

 วันที่ ๒๒ และ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

มีพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะ

พระราชลญัจกรประจาํรชักาล ตลอดจนจารึกพระสพุรรณบัฏ

พระบรมวงศ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดย

อาลักษณเปนผูจารึกพระสุพรรณบัฏ โหรหลวงจารึกดวง

พระบรมราชสมภพ และนายชางแกะพระราชลญัจกรประจาํ

รชักาลไปพรอมกนั ในระหวางนัน้พระสงฆสวดชยัมงคลคาถา 

พราหมณเปาสังข เจาพนักงานประโคมแตร สังข และพิณพาทย

ตลอดการจารึก เสร็จแลวเวียนเทียนสมโภชพระสุพรรณบัฏ 

ดวงพระราชสมภพ และพระราชลัญจกรแลวคงประดิษฐาน

ไว ณ ธรรมมาสนศลิาในพระอโุบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

จนกวาจะถึงวันเริ่มงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงตั้ง

กระบวนแหเชิญไปประดิษฐาน ณ พระแทนมณฑลภายใน

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระราชพธิเีบือ้งกลาง และพระราชพธิบีรมราชาภเิษก

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กอนการพระราชพิธี

 วันที่  ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปถวายสักการะ

สมเด็จพระบรมราชบุพการี ไดแก พระบรมราชานุสรณ 

รัชกาลที่ ๕ ณ พระลานพระราชวังดุสิต จากนั้นเสด็จ

พระราชดําเนินไปถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ 

ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟา และเสด็จพระราชดําเนิน

ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณและพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 

ในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 วันที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิธีแหเชิญ

พระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และพระราชลัญจกร

ประจํารัชกาลจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปประดิษฐาน 

ณ พระแทนมณฑลในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพ่ือทูลเกลาฯ 

ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงนมัสการพระพทุธมหามณรีตันปฏมิากร ณ พระอโุบสถ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงนมัสการพระรัตนตรัย 

ณ พระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ

และพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร 

 ไดเวลามหามงคลฤกษ พระสงฆทรงสมณศักดิ์

จุดเทียนชัย และประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ พระสงฆเจริญพระพุทธมนต

ระหวางนั้นพราหมณถวายน้ําพระมหาสังข และใบสมิต 

(ใบไมมงคลประกอบดวยใบมะมวง ๒๕ ใบ เปนใบไม

ปองกนัภยนัตราย ใบทอง ๓๒ ใบ เปนใบไมปองกนัอปุทวนัตราย 

และใบตะขบ ๙๖ ใบ เปนใบไมปองกนัโรคนัตราย โดยนาํใบไม

แตละชนิดมัดรวมเปนชอ แลวหุมโคนดวยผาขาว)

พิธีสรงพระมุรธาภิเษก

 วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทรงสรง

พระมุรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน บริเวณชาลา

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระภูษา

เศวตพัสตร ทรงสะพักขาวขลิปทองประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน

ภายในมณฑปพระกระยาสนาน เพ่ือทรงรับนํ้าสรงจากสหัสธารา 

จากนัน้ สมเด็จพระสงัฆราชถวายน้าํพระพทุธมนต พระราชครู

พราหมณถวายนํ้าพระมหาสังข นํ้าเทพมนตร และถวายใบมะตูม

ขณะทรงสรงพระมุรธาภิเษกพระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา 

ชาวพนักงานประโคมสังข แตร มโหระทึก และเครื่องดุริยางค 

ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลง

เพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปนใหญยิงปนมหาฤกษ  

มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ

พิธีถวายน้ําอภิเษก

 สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษกแลว 

เสด็จพระราชดําเนินมายังหอพระสุราลัยพิมาน ทรงเคร่ือง

บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ เสด็จจากหอพระสุราลัยพิมาน

ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพร

ราชอาสน แปรพระพักตรสูทศิบรูพา (ทศิตะวนัออก) เปนทิศแรก

ผูแทนที่ไดรับการคัดเลือกประจําทั้ง ๘ ทิศ ถวายน้ําอภิเษก

จากน้ําศักด์ิสิทธิ์ทั้ง ๗๗ จังหวัด พระราชครูพราหมณถวาย

น้ําเทพมนตร ถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

 เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงรับ

พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย เคร่ืองราชกกุธภัณฑ 

เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ เครื่องขัตติยราชูปโภค 

และพระแสงศาสตราวุธ

พระราชพิธเีฉลมิพระปรมาภไิธย พระนามาภไิธย สถาปนา

พระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ เสด็จออกรับการถวาย

พระพรชัยมงคล และเสด็จพระราชดาํเนนิเลยีบพระนคร

โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

 วันที ่๕ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการ

พระราชพธิเีฉลมิพระปรมาภไิธย พระนามาภไิธย และสถาปนา

พระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ จากนั้นเสด็จพระราชดําเนิน

โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยงัวดับวรนเิวศวหิาร 

วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม และวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 

เพือ่ทรงนมสัการพระพทุธปฏมิาประธาน และพระบรมราชสรรีางคาร

สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

เสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล

 วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จออก 

ณ สีหบัญชร พระท่ีน่ังสุทไธสวรรยปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ใหประชาชนเฝาทลูละอองธุลพีระบาทถวายพระพรชยัมงคล

จากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหคณะทูตานุทูต และกงสุลตางประเทศ

เฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

พระราชพิธีเบื้องปลาย

 พระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในชวงการพระราชพิธี

ทรงบาํเพญ็พระราชกศุลถวายผาพระกฐนิปลายป พุทธศกัราช 

๒๕๖๒ ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 

การพ
ระราชพ

ิธีบรมราชาภิเษก

พ
ระราชพ

ิธีเบื้องตน

พ
ระราชพ

ิธีเบื้องกลาง และพ
ระราชพ

ิธีบรมราชาภิเษก

พ
ระราชพ

ิธีเบื้องปลาย



พระแทนราชบรรจถรณ

 ประดษิฐานในพระท่ีนัง่จกัรพรรดพิมิานองคตะวันออก 

เปนพระแทนบรรทมของพระมหากษตัรยิในพระบรมราชจกัรวีงศ 

ตัง้แตพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช จนถงึ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ประทับในพระท่ีนั่ง

จักรพรรดิพิมานเปนการถาวร เหนือพระแทนกางกั้นดวย

พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร หนาพระแทนทอดพระแทนลด 

ตัง้แตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัเปนตนมา

เมือ่เสดจ็ขึน้เฉลมิพระราชมณเฑยีรและประทบัอยูระยะหนึง่

แลว จะเสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ พระราชมณเฑียร

อืน่ตอไป แตยงัคงรกัษาโบราณราชประเพณี โปรดเกลาฯ ให

ประกอบการพระราชพิธบีรมราชาภเิษก เฉลมิพระราชมณเฑยีร 

ณ พระท่ีน่ังจักรพรรดิพิมานและบรรทมเหนือพระแทน

ราชบรรจถรณเพื่อเปนมงคลฤกษอยางนอยหนึ่งราตรี

พระแทนมณฑล

 ใชเปนทีป่ระดษิฐานเครือ่งมงคลตางๆ ในการพระราชพธีิ

บรมราชาภเิษก ไดแก พระพทุธปฏิมากรสาํคญั พระสพุรรณบฏั 

ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลญัจกร พระแสงอัษฎาวธุ 

พระแสงศาสตราวุธ รูปเทพยดาเชิญพระขรรค ฯลฯ 

หนาพระแทนตั้งเครื่องนมัสการลงยาราชาวดี และพระแทน

ทรงกราบ

ภาคผนวก

พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน

 ประดิษฐานภายในพระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ ดานทศิตะวนั

ออก เปนพระแทนทาํจากไมอทุมุพรหรอื “มะเด่ือ” ทรงแปดเหลีย่ม

สลักปดทองประดับกระจก กางกั้นดวยสัปตปฎลเศวตฉัตร

(ฉัตรเจ็ดชั้น) เปนพระที่นั่งสําหรับพระมหากษัตริย 

ประทับรบัน้ําเทพมนตรจากพระราชครวูามเทพมนุ ีนํา้อภเิษก

จากผูแทนท่ีไดรับการคัดเลือกเวียนไป ทั้ง ๘ ทิศ ในการ

พระราชพิธีราชาภิเษก

พระที่นั่งภัทรบิฐ 

 ประดิษฐานภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ดานทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือ พระทีน่ั่งมลัีกษณะคลายเกาอี ้มีกงเทาแขน 

ดานหลังมีพนักพิง และตั้งโตะเคียง ๒ ขาง สลักปดทอง

ประดับกระจก ขาเปนรูปพญานาคราช สําหรับทอดเครื่อง

ราชกกุธภัณฑ และเครื่องราชูปโภค แตเดิมรัชกาลท่ี ๑ 

ถึงรัชกาลที่ ๘ ปกสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้น ครั้นในการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดเปลี่ยนเปนกางกั้น

พระนพปฎลมหาเศวตฉตัร ทรงรบัการถวายเครือ่งราชกกธุภณัฑ

เครือ่งบรมขตัตยิราชวราภรณ เครือ่งราชปูโภค และพระแสง

ศาสตราวุธ

พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน 

ภายใตพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

 ประดษิฐานภายในพระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยัมไหสรูยพมิาน

เปนพระราชบลัลงักทองขนาดยอม ทาํดวยไมแกะสลกัปดทอง

มีรูปครุฑ และเทพนมประดับเรียงรายโดยรอบฐานทั้ง ๒ ชั้น 

เมื่อมีพระราชพิธีจะเชิญมาทอดบนพระราชบัลลังกภายใต

พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรเกาชั้น) อีกชั้นหนึ่ง เรียกวา 

“พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน” พระมหากษัตริยเสด็จขึ้น

ประทับในพระราชพิธีสําคัญ เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อรับการถวายพระพร

ชยัมงคล เมือ่ใชเปนพระราชยาน เรยีกวา “พระราชยานพดุตานทอง”

พระสุพรรณบัฏ 

 แผนทองคํารูปสี่เหลี่ยมผืนผา หนา ๐.๑ เซนติเมตร 

ความกวางยาวขึ้นอยู กับอักษรหรือขอความที่จะจารึก

พระปรมาภไิธยพระมหากษตัรยิ และพระนามาภไิธย พระนาม

พระบรมวงศต้ังแตช้ันพระองคเจาขึ้นไป เจาประเทศราช 

และสมเด็จพระสังฆราช ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เมือ่ถวายน้ําอภเิษกแลว พระราชครพูราหมณจะรายเวทสรรเสรญิ

เปดศิวาลัยไกรลาส และถวายพระสุพรรณบัฏ พระปรมาภิไธย

กอนที่จะถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ 

พระราชลัญจกร 

 พระราชลัญจกร เปนเครื่องหมายอยางหนึ่งที่แสดงถึง

พระราชอิสริยยศ พระเกียรติยศและพระราชอํานาจของ

พระมหากษตัรยิ ตามโบราณราชประเพณีถอืวา พระราชลญัจกร

เปนเครือ่งมงคลในหมวดพระราชสริอิยางหนึง่ อนัประกอบดวย 

พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร

ประจํารัชกาล

 พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลใชประทบักํากับพระปรมาภไิธย

ในเอกสารสําคัญอันเปนราชการแผนดินทั้งปวงประจํารัชสมัย 

เชน รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราช

กําหนด ประกาศพระบรมราชโองการตางๆ เปนตน

เครื่องราชกกุธภัณฑ 

 เคร่ืองราชกกุธภัณฑ คือ เคร่ืองหมายแหงความเปน

พระราชาธิบดี จึงเปนสิ่งสําคัญย่ิงท่ีตองทูลเกลาฯ ถวาย

ในการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก เปนประเพณสีบืเนือ่งมาจาก

ลัทธิพราหมณ โดยพระมหาราชครูพราหมณเปนผูถวาย 

ประกอบดวย พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรคชัยศรี 

ธารพระกร วาลวิชนี และฉลองพระบาทเชิงงอน

พระมหาเศวตฉัตร หรือ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 

 เปนฉัตร ๙ ชั้น หุมผาขาว มีระบาย ๓ ชั้น ขลิบทอง

แผลวด มียอด ชั้นลางสุดหอยอุบะจําปาทอง สําหรับ

พระมหากษัตริยที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษกแลว ใชแขวน

หรือปกเหนือพระราชอาสนพระราชบัลลังกในทองพระโรง

พระมหาปราสาทราชมณเฑยีร และจะไมลดลงตลอดรชักาล

 เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ 

 เปนเครือ่งประดบัแสดงพระเกยีรตยิศของพระมหากษตัรยิ

ในท่ีนี้หมายถึง เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศแหง

พระมหากษัตริย ซึ่งพระครูพราหมณเปนผูทูลเกลาฯ ถวาย 

ประกอบดวยพระสังวาลพราหมณธรํุา พระมหาสงัวาลนพรัตน

ราชวราภรณ สังวาลพระนพ พระธํามรงควิเชียรจินดา 

และพระธํามรงครัตนวราวุธ 

เครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ 

 เปนฉลองพระองคในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ในสมยั

รัชกาลที่ ๙ ทําจากไหมทองสลับไหมสีฟา กลัดกระดุมนพรัตน 

๗ กระดมุ และจบีหลงั ๒ กระดมุ ทรงฉลองพระองคครยุริว้ทอง 

พืน้สีเหลืองออนชัน้นอก ทรงสวมสะพายนพรัตนราชวราภรณ 

ประดับจักรีดาราและดารานพรัตน ทรงพระภูษาเขียนทอง

พืน้สนีํา้เงนิ พระสนบัเพลา เชงิงอนสเีขยีว รดัพระองคสายทอง

หวัฝงเพชร ถงุพระบาทแพรสฟีา ฉลองพระบาทไหมทองสลบัสฟีา

พระแสงศาสตราวุธ 

 คือ อาวุธของพระมหากษัตริย ที่สําคัญ เชน พระแสง

ราชศาสตรา พระแสงอัษฎาวุธ พระแสงดาบคาบคาย 

พระแสงดาบใจเพชร พระแสงเวียด พระแสงดาบฟนปลา

พระแสงแฝด พระแสงฝกทองเกลี้ยง 

มณฑปพระกระยาสนาน 

 เปนอาคารชั่วคราวทรงมณฑป มีหลังคาเครื่องยอดทรง

จอมแห ผนังเปดโลง ที่เสามีพระวิสูตรทั้งสี่ดาน ตรงกลางตั้ง

ตั่งไมอุทุมพรหรือไมมะเดื่อซึ่งเปนไมมงคล ขางตั่งไมอุทุมพร

ตั้งโตะทอง ๒ ช้ัน บนโตะตั้งครอบมุรธาภิเษก บนเพดาน

เปนที่เก็บนํ้าสรงพระมุรธาภิเษกสําหรับสรงเปนสหัสธารา 

มณฑปพระกระยาสนานนี้ใชสําหรับพระมหากษัตริย 

ประทับสรงพระมุรธาภิเษกในการพระราชพิธีสําคัญตางๆ 

เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปนอาทิ

เครื่องราชูปโภค 

 เปนเครื่องใชสอยประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ตั้งไว

ในท่ีพระมหากษตัริยเสดจ็ประทับ โดยทอดไวบนโตะเคยีงขาง

พระราชอาสน ประกอบดวย

 พระมณฑปรัตนกรัณฑ 

 คือ ภาชนะใสนํ้าเสวย

 ทําดวยทองคําลงยาราชาวดี

 ประดับอัญมณี

 พานพระขันหมาก 

 คือ พานพระศรี มีซองพลู

 ทําดวยทองคําลงยาราชาวดี

 ประดับอัญมณี

 พระสุพรรณศรีบัวแฉก 

 คือ กระโถนเล็ก

 ทําดวยทองคําลงยาราชาวดี 

 ประดับอัญมณี

 พระสุพรรณราช 

 คือ กระโถนใหญ

 ทําดวยทองคําเกลี้ยง

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

https://phralan.in.th กระทรวงวัฒนธรรม
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