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นับตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ต้นปีนี้ เป็นต้นมา เราคนไทยได้รับรู้ ช่าวอันเป็นที่น่าชื่นชมยินดี และเป็นสวัสดิมงคลของชาติ จากนั้น เราได้เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ถึงความสำคัญของราชพิธีนี้ องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งทำให้เราต่างตระหนักว่า นี่คือมรดกของชาติไทย และใช่ว่า จะมีกี่ประเทศในโลกนี้ ที่สามารถประกอบพิธี สร้างจารีตเหล่านี้ได้อย่างสง่างามและศักดิ์สิทธิ์ ได้เท่าราชอาณาจักรไทยว่าแต่ว่า ในที่นี่ อาจมีมากกว่าร้อยละ ๙๐ ที่บอกว่า ปู่ย่าไม้ได้เกิดที่เมืองไทย แล้วเราจะภูมิใจกับมรดกของชาติเหล่านี้ไหม? ไม่ว่าเราจะอยู่ในผืนแผ่นดินนี้มานานเท่าไร หรือ เพิ่งเข้ามาไม่กี่ชั่วรุ่น ตราบใดที่เราพูดไทย รับเอาความเป็นไทยเป็นคุณสมบัติประจำตัว และรับเอาวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมหลักในการดำเนินชีวิต ตราบนั้น วัฒนธรรมเหล่านี้ ก็คือมรดกของเรา ที่คนเชื้อชาติและสัญชาติไทยเท่านั้น ที่จักเป็นเจ้าของหวงแหนได้ การบรรยายนี้ มีเจตนาที่จะให้ข้อมูลจำเป็น เพื่อจะได้ชมพระราชพิธีได้อย่างเข้าใจ เข้าใจ ลึกซึ้ง และเห็นคุณค่า อีกทั้งช่วยกันถ่ายทอดคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมนี้ต่อไปจะเห็นได้ว่า นี่ไม่ใช่เรื่องเพียง ราชประเพณี หรือ เรื่องของพระมหากษัตริย์ หรือ เป็นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ที่มีไว้จรรโลงใจ หากแต่เป็น “ทุนซ่อนเร้น” ในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของชาติด้วยคำว่า “ทุนซ่อนเร้น” นี้ คือคำที่ อยากให้ทุกคนคิดไปตลอดทาง ในการบรรยายนี้ แล้วเราจะมาถามคำถามกันว่า “พระราชพิธีนี้ ให้อะไรแก่ คนไทย และประเทศไทย”ขณะเดียวกัน ในระหว่างการบรรยาย หรือ ท้ายคำบรรยาย จะมีคำถามไปด้วย ๑๐ คำถามโดยรวม พร้อมของรางวัลจากมหาวิทยาลัย เสื้อยืดสีเหลือง สำหรับใส่ตลอดช่วงสี่เดือน นี้



พระราชพธิีบรมราชาภเิษก สาํคญัอยา่งไรตอ่คนไทย? 
๑. การถวายพระเกียรตยิศสงูสดุแด่

พระมหากษตัรย์ิ และสวสัดมิงคลแก่
ประชาชนและราชอาณาจกัร 

๒. การประกาศองคพ์ระมหากษตัรย์ิตอ่
เทพยดา 

๓. หน่ึงในสองพระราชพธิสีาํคญัของ
ราชอาณาจกัร 

๔. อารยธรรม วฒันธรรม และ
เกียรตภิมูขิองราชอาณาจกัร กวา่ 
๗๐๐ ปี 

๕. ราชพธิสีาํคญัในชว่งชีวติของคน
ไทย ในรอบ ๗ ทศวรรษ 
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ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาติไทย มีไม่กี่คนที่เคยเห็น ไม่กี่คนที่เคยร่วมประกอบพิธี แม้แต่บรรดาพราหมณ์เอง เป็นพิธีบรมราชาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ของโลก ในศวรรษที่ ๒๑ ด้วยจารีตและขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่นับเนื่องไปถึง ศตวรรษที่ ๑๔ (ยุคกลาง)เป็นครั้งที่สองของประเทศไทย ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย ที่มี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมอย่างครบถ้วนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ รัฐพิธีในการรับรอง ประมุข อย่างเป็นทางการ



๑. การถวายพระเกยีรตยิศสงูสดุแดพ่ระมหากษตัรยิ์  
และสวสัดมิงคลแกป่ระชาชนและราชอาณาจกัร 

•พระปรมาภไิธยใหม ่และดวงตรา
ประจาํพระองค ์(พระราชลญัจกร) 

•คาํกราบบงัคมทลู 
•การถวายราชสมบตั ิ
•ความพรอ้มของราชอาณาจกัร 
•ความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้
แผน่ดนิกบัประชาชน 
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พระปรมาภิไธย ที่สร้างขึ้นใหม่ตามพระราชจริยวัตร และพระราชวิสัยทัศน์ต่อการปกครองความหมายในพระปรมาภิไธย มีความหมายต่อรัชสมัย หรือแผ่นดินพระบรมราชโองการ (พระราชโองการ) ขอเดชะ (ขอพระราชทานกราบบังคูมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบรมราชานุญาต (พระราชานุญาต)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)พระราชกรณียกิจ (พระราชานุกิจ)ราชสมบัติ คืออะไร? อาจแทนด้วย สิ่งของหรือ เครื่องราชูปโภค หรือ คือการถวายแผ่นดินให้ทรงปกครองความพร้อมของราชอาณาจักร ตัวอย่าง สมัยรัชกาลที่ ๘ (สงครามโลกครั้งที่ ๒) สมัยสงครามเก้าทัพ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์การเน้นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าแผ่นดิน กับ ประชาชน ประชาชนเฝ้าชมพระบารมี ประชาชนพร้อมใจกันกระทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการถวายพระเกียรติยศ เฉกเช่น ความพร้อมใจให้น้ำในจังหวัดของตนการรังสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่การรวมงานฝีมือช่างความหวงแหนของประชาชน และความภาคภูมิใจต่อมรดกของชาติ



พระปรมาภไิธย รชักาลทีส่ี ่

• พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกฎุสทุธ ิ สมมตุเิทพยพงศวงศาดศิรกษตัรยิ ์
วรขตัตยิราชนิกโรดม จาตรุนัตบรมมหาจกัรพรรดริาชสงักาศ อภุโตสชุาตสิงัสทุธิ
เคราะหณี จกัรีบรมนาถ อดศิวราชรามวรงักรู สจุรติมลูสสุาธติอกุฤษฐวบิลูย บรุพาดลู
ยกฤษฎาภนิิหารสภุาธกิารรงัสฤษด ิ ธญัญลกัษณ วจิติรโสภาคสรรพางค ์ มหาชโนต
มางคประนตบาทบงกชยคุคล ประสทิธสิรรพสภุผลอดุม บรมสขุมุาลยมหาบรุุษยรตัน 
ศกึษาพพิฒันสรรพโกศล สวุสิทุธวิมิลศภุศลีสมาจารย ์เพ็ชรญาณประภาไพโรจน์ อเนก
โกฏสิาธ ุคณุวบิลุยสนัดาน ทพิยเทพวตาร ไพศาลเกยีรตคิณุอดลุยพเิศษ สรรพเทเวศรา
นุรกัษ์เอกอคัรมหาบรุุษ สตุพุทธมหากระวี ตรีปิฎกาทโิกศล วมิลปรีชามหาอดุมบณัฑติ 
สนุทรวจิติรปฏภิาณ บรบิรูณ์คณุสาร สสัยามาทโิลกยดลิก มหาปรวิารนายกอนนัต์ 
มหนัตวรฤทธเิดช สรรพพเิศษ สรินิธรมหาชนนิกรสโมสรสมมต ิประสทิธวิรยศมโหดม
บรมราชสมบตั ิ นพปดลเศวตฉตัราดฉิตัร สริริตัโนปลกัษณมหาบรมราชาภเิศกาภษิิต 
สรรพทศทศิวชิติวไิชย สกลมไหศวรนิมหาสยามนิทร มเหศวรมหนิทร มหาราชา
วโรดม บรมนารถชาตอิาชาวศรยั พุทธาทไิตรรตันสรณารกัษ์ อกุฤษฐศกัดอิคัรนเรศ
ราธบิด ี เมตตากรุณาสตีลหฤทยั อโนปมยับญุการสกลไพศาลมหารษัฎาธเิบนทร 
ปรเมนทรธรรมมกิมหาราชาธริาช บรมนารถบรมบพติร พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
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พระปรมาภิไธย เป็นองค์ประกอบแรกที่เห็นได้ชัด และสื่อความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน และราชอาณาจักร อย่างสมบูรณ์พระปรมาภิไธย ประกอบไปด้วยเรื่องใดบ้าง พระราชตระกูล, พระราชจริยวัตร, พระปรีชาสามารถ, พระราชภาระ, พระบรมเดชานุภาพต่อนานาประเทศ, พระรูปโฉม, น้ำพระราชหฤทัย,คุณธรรมที่จะทรงยึดมั่น ต่อแผ่นดิน, อานุภาพของราชอาณาจักรพระปรมาภิไธย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะประกาศโดยพราหมณ์ เมื่อทูลเกล้าถวายพระสุพรรณบัฎ จารึกพระปรมาภิไธย ดวงพระราชสมภพ และพระราชลัญจกร แล้ว



พระราชลญัจกรประจาํรชักาล 
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รัชกาลที่ ๑ ถึง ๓ ไม่ได้ทรงใช้ แต่รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างถวายตามที่เห็นพระราชลัญจกรของรัชกาลปัจจุบัน ได้เค้าโครงของ รัชกาลที่ ๕ และ ๖ รวมกัน ตามพระนาม วิชร-อลงกรณ์ แต่จะเปิดเผยในวันที่ ๔ พฤษภาคม เท่านั้น



การถวายราชสมบตั ิ
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เบญจราชกกุธภัณฑ์ และพระแสงอัษฎาวุธ แทนราชสมบัติ เครื่องสูงต่างๆ แทนคำว่า ราชสมบัติ ทรงมีสิทธิใช้ ทรงด้วยพระราชอาญาสิทธิ์ในการใช้อาวุธทั้งปวงเราจะเห็น ราชสมบัติ เหล่านี้ เชิญออกในงานบำเพ็ญพระราชกุศล หรือ เชิญไว้ใกล้ที่ประทับ ใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทุกครั้ง  เมื่อเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะยังทรงใช้เครื่องราชูปโภคเหล่านี้ ไม่ได้



๒. การประกาศองคพ์ระมหากษตัรย์ิตอ่พระผูเ้ป็นเจา้ และเทพยดา 
• เทวราชา กบั พระเจา้แผน่ดนิไทย 
• รามาธบิด ีรามาธบิดนิทร์ พระราม องค์

อวตารแหง่พระวษิณุ ผูเ้ป็นเจา้ 
• ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ และ ๑ ธนัวาคม 

๒๕๕๙ ประชาชน, รฐัธรรมนูญ, 
กฎหมาย (Commencement of the 
Reign) 

• ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทพยดาฟ้าดนิ ๑๖ 
ช ัน้ฟ้า ๑๕ ช ัน้ดนิ (Launch of 
Kingship) 

• By the grace of God 
• Declare before God 
• Divine Right  
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พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ จะมีสร้อยพระนามเป็น รามาธิบดี แสดงถึงพระราม ที่เป็นภาคอวตารของพระนารายณ์ หรือ พระวิษณุ ที่เสด็จลงมาปกครองโลกมนุษย์ พระมหากษัตริย์ จึงทรงราชฐานะเป็น พระผู้เป็นเจ้า องค์หนึ่ง เป็นสมมุติเทพ หรือ จักรพรรดิราช ที่เรียกสากลว่า Divine Right ราชาเหนือราชาทั้งปวง และครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม



ความแตกตา่งระหวา่ง วนัเถลงิถวลัยราชสมบตั ิกบั วนับรมราชาภเิษก 
๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ เริม่ตน้รชักาล  
นบัปีและวนัของรชักาลจากวนัน้ี 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เอลมิพระเกยีรตยิศ 
ใหเ้รียกวา่ “ฉตัรมงคล” ในปีตอ่ๆ ไป 



จารีตของการ
สวมมงกุฎ นบั
แตบ่รรพกาล 
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บรมราชาภิเษก เป็นจารีตที่เกิดขึ้นพร้อมอารยธรรมมนุษย์ และมีนักบวชเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่ว่าจะด้วยวัฒนธรรมใด เพราะ ทุกอย่างอยู่ในพระเมตตา หรือ พระศิริมงคลของพระเจ้า หรือ ทำหน้าที่แทนพระเจ้า บนแผ่นดินเมื่อศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งโรมัน เป็นใหญ่ สมเด็จพระสันตปาปา ก็เป็นผู้แทนที่สื่อกับพระเจ้าได้ และเป็นผู้สวมมงกุฎแก่พระราชาของทุกแว่นแคว้น หากเสด็จไปไม่ได้ ก็จะให้พระสังฆราชที่เป็นใหญ่ในที่นั้น เป็นผู้สวมมงกุฎการสวมมงกุฎโดย สันตะปาปา ครั้งแรก เมื่อ กษัตริย์ ชาร์ลมานจ์ แห่งฝรั่งเศส ครองบัลลังก์



๓. หน่ึงในสองพระราชพธิีสาํคญัของราชอาณาจกัร 

Presenter
Presentation Notes
ในชีวิตของราชอาณาจักร มีสองเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นได้ยาก คือ พระราชพิธีถวายพระเพลิง และ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไม่มีใครอยากเห็นพระราชพิธีถวายพระเพลิง ตาย ก็ใช่ว่าจะเผาได้ง่ายๆ การบรมราชาภิเษก ต้องอาศัยจังหวะ ความพร้อม  ฤกษ์ชัย ความพร้อมมูลของตำรา ราชประเพณี



๔. อารยธรรม วฒันธรรม และเกยีรตภิมูขิองราชอาณาจกัร กวา่ ๗๐๐ ปี 

Presenter
Presentation Notes
ศิลาจารึกวัดศรีชุมของ พญาลิไท กรุงสุโขทัย เป็นหลักฐานแรก ของบันทึกเกี่ยวกับการบรมราชาภิเษก ว่า พ่อขุนผาเมือง ได้อภิเษก พ่อขุนบางกลางหาว เป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมัยอยุธยา มีการผนวกลัทธิเทวราชาของพราหมณ์ ผ่านจากขอม เข้ามามีอิทธิพล จึงมีการรับเอาคติพราหมณ์ กับ พระมหากษัตริย์เข้าด้วย แม้ตำราและบันทึกเกี่ยวกับราชประเพณี เรื่องบรมราชาภิเษก ได้สูญหายไปเมื่อกรุงแตกใน ปี ๒๓๑๐ แต่สิ่งของบางอย่างสามารถบ่งชี้ได้ถึงจารีตและวัตถุที่มีส่วนในพิธีมงคล หรือ แสดงสถานะแห่งพระมหากษัตริย์ ได้อย่างชัดเจนตำราและจารีต ที่รัชกาลที่ ๑ ทรงใช้ นับเนื่องได้จาก บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร พระมหากษัตริย์องค์รองสุดท้ายแห่งอยุธยาสยามประเทศ



Presenter
Presentation Notes
พระองค์เจ้าหญิงพิณฑวดี ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และเจ้าพระยาเพชรพิชัย ข้าราชการเก่าจากพระนครศรีอยุธยา ยังเหลือเล่าให้ฟัง ถึงพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าแผ่นดิน ในราชวงศ์บ้านพลูหลวง จารีตมิได้เปลี่ยนไป เพราะทุกอย่างตามแผนนับจากรัชสมัยของขุนหลวงพะงั่ว โดยละเอียด (พระรามราชาธิราชที่ ๑)  (ถัดจากพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ ๑) ขุนหลวงพะงั่ว เป็นคนสุพรรณ เป็นพี่เขย พระเจ้าอู่ทอง ทรงเริ่มใช้ น้ำอภิเษก จากบ่อน้ำในจังหวัดสุพรรณบุรี จนทุกวันนี้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ ยังถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญต่อน้ำอภิเษก นี่คือเรื่องที่นับเนื่องไปถึงเกิอบ ๗๐๐ ปีการใช้พระแสงขรรค์ชัยศรี พบจาก กรุ ที่ปรางค์วัดราชบูรณะ แสดงว่ามี การใช้พระแสงขรรค์ชัยศรี เป็นเครื่องราชูปโภครัชกาลที่ ๑ โปรดให้สร้างทุกอย่างขึ้นใหม่ ตามโบราณราชประเพณี ยกเว้น พระแสงขรรค์ชัยศรี ซึ่ง เมื่อชาวประมงพบ แล้วนำมามอบให้เจ้าเมืองพระตะบองนั้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นลวดลาย และรูปแบบ ชี้ชัดว่า เป็น พระแสงในสมัยพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ ของราชอาณาจักรขอมเก่า วันที่เชิญพระแสงขรรค์ชัยศรีเข้าวังนั้น ฟ้าผ่าถึงสามครั้ง และผ่าลงที่ประตูวัง ซึ่งต่อมาให้ชื่อว่า ประตูวิเศษไชยศรี ต่อมา รัชกาลที่ ๑ สร้างฝักแต่งพระขรรค์ชัยศรี เมื่อพบพระแสงขรรค์ชัยศรี จากกรุปรางค์วัดราชบูรณะ ในรัชกาลต่อๆ มา จึงนำมาเทียบกัน แล้วเห็นว่า ลวดลายมีความคล้ายคลึงกัน



๕. ราชพธิีสาํคญัในชว่งชีวติของคนไทย ในรอบ ๗ ทศวรรษ 
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Presentation Notes
ราชพิธีที่สำคัญในช่วงชีวิต ของแผ่นดิน หรือรัชสมัย คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  การเปลี่ยนพระมหากษัตริย์ คือ อีกบทหนึ่งของประวัติศาสตร์ รัชสมัยแต่ละตอน คือช่วงเวลาชี้วัดของพัฒนาการของราชอาณาจักร เช่นเดียวกับ ญี่ปุ่น ที่บรรจงเลือกชื่อรัชสมัย และกำหนดช่วงเวลาต่างๆ นี้ให้มีเป้าหมาย มีทิศทาง และครรลอง ให้ประชาชนได้ร่วมใจดำเนินชีวิตและพัฒนาบ้านเมืองไปอย่างพร้อมใจ เป็นหนึ่งเดียวกันเฉกเช่น องค์กรหนึ่งๆ ภายใต้การนำของผู้นำคนใหม่ คนหนึ่ง



ความเป็นมาของพระราชพธิบีรมราชาภเิษกของไทย ในกรุงรตันโกสนิทร์ 

• ราชสยูะ สามพนักวา่ปี 
• บรม (ปรมะ สงูสดุ) – ราชา (ผูค้รอง

แผน่ดนิ) – อภเิษก (การชาํระลา้งดว้ยน้ํา) 
• พธิพีราหมณ์ ใชภ้าษามคธ และภาษาบาลี 
• ความเปลีย่นแปลงรายละเอยีด นบัแต่

รชักาลที ่๔ 
• เพิม่พธิพีุทธ ควบคูก่บัพธิพีราหมณ์   
• มกีารสวมพระมหาพชิยัมงกุฎ   

• ยกเลกิพราหมณ์อุม้พระมหากษตัรย์ิขึน้สู่
ราชบลัลงัก์ ในรชักาลที ่๕  

• การสถาปนาพระบรมราชนีิ ในรชักาลที ่๗ 
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Presentation Notes
รัชสมัยของรัชกาลที่ ๔ เกิดขึ้น ๑๓ หลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จครองราชย์ ในเวลานั้น อิทธิพลตะวันตกแผ่ขยายมามาก จนเป็นที่หวั่นเกรงต่อชาวเอเชีย รัชกาลที่ ๔ จึงมีพระราชประสงค์ที่ให้นานาชาติในยุโรป ยอมรับในวัฒนธรรมและความมั่งคั่งของราชอาณาจักรสยาม จึงทรงใช้มงกุฎเป็นเครื่องหมาย และทรงซื้อเพชรมหาวิเชียรมณี น้ำหนัก ๔๐ กะรัต จากเมืองกัลกัตตา ประดับยอดพระมหาพิชัยมงกุฎ ให้เป็นที่รับรู้และยกย่อง นับแต่นั้นมา การสวมมงกุฎ หรือพระชฎา จึงเป็นธรรมเนียมของพระมหากษัตริย์ไทย ในพระราชพิธีสำคัญ



อภเิษก (การชาํระลา้งดว้ยน้ํา) 
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Presentation Notes
แพสรงสนาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรก เมื่อพระชันษา ๙ ปี และได้รับการสถาปนาเป็น สยามมกุฎราชกุมาร



น้ํา กบั ความเชือ่เชงิจารีต ในวฒันธรรมตา่งๆ  
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Presentation Notes
การชำระล้าง และความเชื่อต่อการ “เปลี่ยนผ่าน” เมื่อได้รับการชำระล้างแล้ว



น้ํา กบั แหลง่น้ําศกัดิส์ทิธิ ์
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Presentation Notes
เส้นทางของแม่น้ำสำคัญในประเทศอินเดีย ซึ่งมองเห็นแม่น้ำคงคา และแม่น้ำ ยมุนา ว่าไหลมาจากต้นน้ำเดียวกัน ปัญจมหานที ในความหมายของราชสูยะ คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี มหิ และ สรภู ในวรรณคดี เรามักจะเรียนว่า คงคา ยมุนา มหานที สินธุ พรหมบุตร



พระมหาพชิยัมงกุฎ  
และเพชรมหาวเิชียรมณี 



การสถาปนาสมเด็จพระบรมราชนีิ ในรชักาลที ่๗ และรชักาลที ่๙ 



รชักาล ปีบรมราชาภเิษก เหตการณ์สาํคญั ครองราชย์ 

๑ ๒๓๒๕ 
๒๓๒๘ 

ปราบดาภเิษก ราชพธิพีอสงัเขป 
สรา้งเครือ่งราชูปโภค และบรมฯ อยา่งพสิดาร ทีพ่ระทีน่ ั่งอนิทราภเิษก 

๒๗ 

๒ ๒๓๕๒ บรมฯ ที ่หมูพ่ระมหามณเฑียรเป็นตน้มา ๑๕ 

๓ ๒๓๖๗ ไมป่รากฏปฐมบรมราชโองการ เป็นแตพ่ระราชปฏสินัถารตอ่ผูม้าเฝ้า ๒๗ 

๔ ๒๓๙๔ นําพธิพุีทธผนวกในบรมราชาภเิษก 
นําพธิสีวมมงกฎุ 

๑๗ 

๕ ๒๔๑๑ 
๒๔๑๖ 

บรมราชาภเิษก มีผูส้าํเร็จราชการแผน่ดนิ 
บรมราชาภเิษก ทรงบรรลรุาชนิตภิาวะ 

๔๒ 

๖ ๒๔๕๓ 
๒๔๕๔ 

บรมราชาภเิษกกอ่นถวายพระเพลงิรชักาลที ่๕ 
บรมราชาภเิษกสมโภช เชญิพระราชวงศต์า่งประเทศ 

๑๕ 

๗ ๒๔๖๘ สถาปนาพระบรมราชนีิ คร ัง้แรก ในพธิบีรมราชาภเิษก ๙ 

๙ ๒๔๙๓ 
๒๕๐๖ 

ผูแ้ทนราษฎรถวายน้ําอภเิษก แทนพราหมณ์ ๗ คน, สถาปนาพระราชนีิ 
พยหุยาตราทางสถลมารค หลงับรมฯ ๑๓ ปี 

๗๐ 



บรมราชาภเิษก ณ  
พระทีน่ ั่งอมรนิทราภเิษก 



คร ัง้แรกของบรมราชาภเิษกทีพ่ระมหามณเฑยีร 



ไมป่รากฏหลกัฐานปฐมบรมราชโองการ เป็นแตม่รีบัส ั่ง
กบัเสนาบดี 



คร ัง้แรกของการสวม 
พระมหาพชิยัมงกฎุ 



นําจารีตและการสวดมนต์ทางพุทธศาสนา ประกอบ
ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 



บรมราชาภเิษก สองคร ัง้ กอ่น
และหลงัทรงบรรลุราชนิตภิาวะ 



บรมราชาภเิษกสมโภช (คร ัง้ที ่สอง) จดัขึน้ที ่
พระทีน่ ั่งดสุติมหาปราสาท 



ทอ้งพระโรง และบษุบกทีมุ่ขเดจ็ ของพระทีน่ ั่งดสุติมหาปราสาท ร. ๖ ประทบับทพระแทน่มนงัคศลิา ปูหนงัสงิโต 



พระราชพธิบีรมราชาภเิษก รชักาลที ่๗ 



พระราชกรณียกจิ รชักาลที ่๘  
ชว่งหกเดอืนปลายรชักาล 



จติรกรรมบนัทกึภาพประวตัศิาสตร์ รชักาลที ่๘ และ 
สมเด็จพระอนุชาฯ เสด็จสาํเพ็ง 



สมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล  
ประทบัใตส้ปัตปฎลเศวตฉตัร พระทีน่ ั่งอนนัตสมาคม  

ทรงลงพระนามาภไิธยในรฐัธรรมนูญฯ 





หลกัสาํคญัสามชว่งในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก - เรือ่งทางเทพยดา 
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Presentation Notes
สรงมุรธาภิเษก กับ นัยของการประทับนั่งผินพระพักตร์ทิศใด รัชกาล ๙ ทรงเลือกทิศบูรพา ด้วยความหมายว่า เพื่อความก้าวแห่งประชารัฐ แทนที่จะเลือกผินพระพักตร์ไปด้านทิศประจำวันพระราชสมภพ ซึ่งจะเกิดมงคลแก่พระองค์เท่านั้น



ราชพธิีรอง – เรือ่งทางสงัคม  





น้ําเทพมนต์และน้ําพุทธมนต์มาจากไหน 
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Presentation Notes
เบญจสุทธิคงคา เจ้าพระยา, บางปะกง, ป่าสัก, ราชบุรี, เพชรบุรีน้ำบ่อ น้ำลำธารน้ำตก ลำน้ำหรือแม่น้ำ ประจำจังหวัดตัก พลีกรรม และเสกพร้อมกันทั่วประเทศ เวลาเดียวกัน





Presenter
Presentation Notes
สระศักด์สิทธิ์ ครั้งขุนหลวงพะงั่ว



Presenter
Presentation Notes
รวมกับน้ำพุทธมนต์ที่หอศาตราคม นำมาเสกอีกครั้งที่ วัดสุทัศน์เทพวราราม วรวิหาร ซึ่งถือเป็นใจกลางของพระนคร 



Presenter
Presentation Notes
เมื่อชาวที่ไขสหัสธารา พราหมณ์ลั่นฆ้องชัย กระทั่งมโหระทึก ปืนใหญ่ยิ่งสลุตถวาย ชาวที่ยกเศวตฉัตรขึ้นทุกพระที่นั่ง เจ้านายฝ่ายในลาดพระยี่ภู่ในพระแท่นบรรจถรน์



เมือ่น้ําสรงพระมุรธาภเิษกตกลงบนพระองค ์ชาวทีจ่ะกางก ัน้นพปฎลเศวตฉตัรขึน้พรอ้มกนั ณ พระ
ทีน่ ั่งทกุแหง่ ในกรุงเทพและบางปะอนิ ถอืเป็นสญัญาณวา่ พระผูเ้ป็นเจา้เสด็จลงมาเป็น
พระมหากษตัรยิ์ ณ บดัน้ี 





ในเวลาเดยีวกนั พระบรมวงศ์ฝ่ายใน ที่
ทรงอาวุโส จกัปลูาดพระที ่ณ พระแทน่
บรรจถรณ์ ถวายการตอ้นรบัสมมุตเิทพ
เสด็จลงมา 
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มหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค



ทรงรบัน้ําสรงมรุธาภเิษกจากสมเด็จพระสงัฆราช  
และพระราชวงศ์อาวุโสฝ่ายหน้า 



การรบัน้ําอภเิษก ณ พระทีน่ ั่งอฐัทศิ อทุมุพรราชอาสน์  
ในพระทีน่ ั่งไพศาลทกัษิณ 



ผงัหมูพ่ระมหามณเฑยีร 



พระทีน่ ั่งอฐัทศิ อทุมุพร ราชอาสน์ และ พระทีน่ ั่งภทัรบฐิ สองพระทีน่ ั่ง (พระราชอาสน์) หลกั สาํหรบัทรงใชใ้น
การพระราชพธิบีรมราชาภเิษก สว่นกลางคอื พระแทน่บชูาสาํหรบัพระสยามเทวาธริาช  
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เมื่อประทับนั่งแล้ว พราหมณ์จะถวายน้ำเทพมนต์ โดยรินจากพระมหาสังข์ ลงพระเต้าเบญจคัพย์ ทรงใช้พระดัชนีจุ่มน้ำ แล้ว ลูบพระนลาฎ พราหมณ์กราบบังคมทูลถวายแผ่นดินในแต่ละทิศ แล้วทรงตอบ ก่อนจะเปลี่ยนทิศที่ประทับนั่งไปทิศอาคเนย์ เรื่อยไปจนถึงทิศอิสาน



ภาชนะถวายและทรงรบัน้ําอภเิษก พระเตา้เบญจครรภ  
และพระมหาสงัข์ทกัษิณาวตัร 
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จากนั้นทรงรับนพปฏลมหาเศวตฉัตร
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เสด็จไปประทับด้าน พระที่นั่งภัทรบิฐ
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ทรงรับพระสุพรรณบัฎ ตามด้วยเครื่องราชูปโภค และเบญจราชกกุธภัณฑ์ รวม ๒๗ รายการ 
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ความหมายของราชกกุธภัณฑ์แต่ละองค์



เครือ่งราชูปโภค พระแสงอษัฎาวุธ และบางสว่นของเบญจราชกกธุภณัฑ ์



พระแสงจกัร และ ตรี  
สญัญลกัษณ์แหง่พระราชวงศ ์จกัรี 





ทรงต ัง้สตัยาธษิฐาน แลว้ทรง
เปลง่ปฐมบรมราชโองการ 
จากนัน้ ทรงหล ั่งทกัษิโณทก  
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เมื่อเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน คือ การเสด็จออกว่าราชการครั้งแรก อย่างเป็นทางการ ในฐานะพระมหากษัตริย์  นี่มิใช่ภาพของปฐมบรมราชโองการ แต่ที่นี่ จะมีรับสั่งเช่นกัน เป็นการรับสั่งต่อข้าราชการ ดังนั้น ในบ่ายวันที่ ๔ พฤษภาคม ศาลากลางทุกแห่ง และสถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งในโลก จะชุมนุม และยืนขึ้นถวายพระเกียรติ ประหนึ่งเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์ เมื่อชาวที่ไขพระวิสูตร 



การประโคมมโหระทกึ ของพราหมณ์ และชาวที ่



เสด็จโดยกระบวนราบใหญ ่บนพระทีน่ ั่งราเชนทรยาน เพือ่ประกาศ
องคเ์ป็นพุทธศาสนูปถมัภก ณ วดัพระศรีรตันศาสดาราม 



พระทีน่ ั่งราเชนทรยาน สาํหรบั การเสด็จโดยกระบวนราบใหญ ่



พระทีน่ ั่งขนาดเล็กทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสด็จขึน้ลงพระราชยาน 
พระทีน่ ั่งดสุดิาภริมย์ และพระทีน่ ั่งอาภรณ์พโิมกข์ปราสาท 



พระราชพธิเีฉลมิพระมหามณเฑยีร 





พยหุยาตราทางสถลมารค 
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เพื่อประกาศพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุที่ นานๆ ครั้ง ประชาชนจะได้เห็นพระมหากษัตริย์ การเสด็จออกนอกกำแพงแก้วจึงเป็นทางเดียวที่จะให้ประชาชนได้เห็น และเข้าเฝ้า







เสด็จออกสหีบญัชร 





เสด็จออกรบัทตูานุทตู 







กจิกรรม จติอาสา ท ั่วประเทศ  



พระราชพธิีบรมราชาภเิษก พระเกยีรตยิศแดพ่ระเจา้แผน่ดนิ 
เกยีรตภิมูแิกป่ระชาชาต ิสวสัดมิงคลตอ่ประชาชน  

และราชอาณาจกัร 



ขอจงทรงพระเจรญิ 
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