พระราชพิธีเบื้องตน ประกอบดวย การเตรียมนํ้าอภิเษก
และนํ้าสรงพระมุรธาภิเษก การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรม
ราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร ระหวางวันที่ ๖ - ๒๓ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๖๒
พิธีเตรียมนํ้าอภิเษกและนํ้าสรงพระมุรธาภิเษก

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีการจัดเตรียมทํา
นํ้าอภิเษกโดยพิธีพลีกรรมตักนํ้าจากแหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์ตาม
โบราณราชประเพณี ซึ่งในครั้งนี้ใชนํ้าจากแหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์
จาก ๗๖ จังหวัด จํานวน ๑๐๗ แหง และอีกหนึ่งแหงจาก
กรุงเทพมหานคร ณ หอศาสตราคม พระบรมมหาราชวัง 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
กรุงเทพมหานคร จะมีพธิ พี ลีกรรมตักนํา้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ณ หอศาสตราคม
พระบรมหาราชวัง ในวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
จากนั้นทุกจังหวัดจะเชิญคนโทนํ้าอภิเษกของจังหวัด และ
คนโทนํ้ า อภิ เ ษกของกรุ ง เทพมหานครมาเก็ บ รั ก ษาไว ที่
กระทรวงมหาดไทยกอนทีจ่ ะจัดริว้ ขบวนแหเชิญไปประกอบพิธี
เสกนํ้าอภิเษกรวม ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
ในวันที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ และในวันที่
๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ จะแหเชิญคนโทนํ้าอภิเษก
ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ
และแกะพระราชลัญจกร
วันที่ ๒๒ และ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
มีพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะ
พระราชลัญจกรประจํารัชกาล ตลอดจนจารึกพระสุพรรณบัฏ
พระบรมวงศ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดย
อาลักษณเปนผูจารึกพระสุพรรณบัฏ โหรหลวงจารึกดวง
พระบรมราชสมภพ และนายชางแกะพระราชลัญจกรประจํา
รัชกาลไปพรอมกัน ในระหวางนัน้ พระสงฆสวดชัยมงคลคาถา
พราหมณเปาสังข เจาพนักงานประโคมแตร สังข และพิณพาทย
ตลอดการจารึก เสร็จแลวเวียนเทียนสมโภชพระสุพรรณบัฏ
ดวงพระราชสมภพ และพระราชลัญจกรแลวคงประดิษฐาน
ไว ณ ธรรมมาสนศลิ าในพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
จนกวาจะถึงวันเริ่มงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงตั้ง
กระบวนแหเชิญไปประดิษฐาน ณ พระแทนมณฑลภายใน
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระราชพิธเี บือ้ งกลาง และพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กอนการพระราชพิธี
วั น ที่ ๒ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช 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 เพื่อทูลเกลาฯ
ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

สมเด็ จ พระเจ า อยูหัว เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร ณ พระอุโบสถ
วั ด พระศรี รัต นศาสดาราม ทรงนมั ส การพระรั ต นตรั ย
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ
และพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร
ไดเวลามหามงคลฤกษ พระสงฆทรงสมณศักดิ์
จุดเทียนชัย และประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระสงฆเจริญพระพุทธมนต
ระหวางนั้นพราหมณถวายน้ําพระมหาสังข และใบสมิต
(ใบไมมงคลประกอบดวยใบมะมวง ๒๕ ใบ เปนใบไม
ปองกันภยันตราย ใบทอง ๓๒ ใบ เปนใบไมปอ งกันอุปท วันตราย
และใบตะขบ ๙๖ ใบ เปนใบไมปอ งกันโรคันตราย โดยนําใบไม
แตละชนิดมัดรวมเปนชอ แลวหุมโคนดวยผาขาว)
พิธีสรงพระมุรธาภิเษก
วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทรงสรง
พระมุรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน บริเวณชาลา
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระภูษา

เศวตพัสตร ทรงสะพักขาวขลิปทองประทับเหนืออุทมุ พรราชอาสน
ภายในมณฑปพระกระยาสนาน เพือ่ ทรงรับน้าํ สรงจากสหัสธารา
จากนัน้ สมเด็จพระสังฆราชถวายน้าํ พระพุทธมนต พระราชครู
พราหมณถวายน้าํ พระมหาสังข น้าํ เทพมนตร และถวายใบมะตูม
ขณะทรงสรงพระมุรธาภิเษกพระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา
ชาวพนักงานประโคมสังข แตร มโหระทึก และเครื่องดุริยางค
ทหารกองเกี ย รติ ย ศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปนใหญยิงปนมหาฤกษ
มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ
พิธีถวายน้ําอภิเษก
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษกแลว
เสด็จพระราชดําเนินมายังหอพระสุราลัยพิมาน ทรงเครื่อง
บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ เสด็จจากหอพระสุราลัยพิมาน
ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพร
ราชอาสน แปรพระพักตรสทู ศิ บูรพา (ทิศตะวันออก) เปนทิศแรก
ผูแทนที่ไดรับการคัดเลือกประจําทั้ง ๘ ทิศ ถวายน้ําอภิเษก
จากน้ําศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๗๗ จังหวัด พระราชครูพราหมณถวาย
น้ําเทพมนตร ถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงรับ
พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย เครื่องราชกกุธภัณฑ
เครื่ อ งบรมขั ต ติ ย ราชวราภรณ เครื่ อ งขั ต ติ ย ราชู ป โภค
และพระแสงศาสตราวุธ

พระราชพิธเี ฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนา
พระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ เสด็จออกรับการถวาย
พระพรชัยมงคล และเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการ
พระราชพิธเี ฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนา
พระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ จากนั้นเสด็จพระราชดําเนิน
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เพือ่ ทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
เสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล
วั น ที่ ๖ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จออก
ณ สีหบัญชร พระทีน่ ง่ั สุทไธสวรรยปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหประชาชนเฝาทูลละอองธุลพี ระบาทถวายพระพรชัยมงคล
จากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหคณะทูตานุทูต และกงสุลตางประเทศ
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

พระราชพิธีเบื้องปลาย
พระราชพิ ธี เ สด็ จ พระราชดํ า เนิ น เลี ย บพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในชวงการพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินปลายป พุทธศักราช
๒๕๖๒ ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พระราชพิธีเบื้องปลาย

พระราชพิธีเบื้องตน

สําหรับนํ้าสรงพระมุรธาภิเษก ใชนํ้าจาก ๙ แหลงนํ้า
ไดแก นํ้าจาก ๔ สระศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ
สระแกว สระเกษ สระคา และสระยมนา รวมทั้งนํ้าเบญจ
สุทธคงคา ไดแก แมนาํ้ ราชบุรี แมนาํ้ เพชรบุรี แมนาํ้ บางประกง
แมนํ้าเจาพระยา และแมนํ้าปาสัก

พระราชพิธีเบื้องกลาง และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การพระราชพิธบี รมราชาภิเษกมีหลักฐานปรากฏขัน้ ตอน
ลําดับการพระราชพิธีในสมัยรัตนโกสินทร โดยแบงลําดับ
๓ ขั้นตอน ไดแก พระราชพิธีเบื้องตน พระราชพิธีเบื้องกลาง
และพระราชพิธีเบื้องปลาย

พระราชพิธีเบื้องตน

สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตเิ ปนพระมหากษัตริยแ หงประเทศไทย
ตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ประธานสภา ในนามของ
ปวงชนชาวไทย ไดกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย เมื่อวันที่
๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยทรงมีพระราชดํารัสวา
เปนไปตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และเป น ไปตาม
กฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงตอบรับเพือ่ สนองพระราชปณิธาน
และเพื่อประโยชนของประชาชนชาวไทยทั้งปวง

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ลุปพ ทุ ธศักราช ๒๕๖๒ ทรงพระราชดําริวา เปนโอกาส
อันควรที่จะไดประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตามพระราชประเพณี เพื่อความเปนสวัสดิมงคลของ
ประเทศชาติ แ ละราชอาณาจั ก ร ใหเปนที่ชื่นชมยินดี
ของประชาชนผูม คี วามหวังตัง้ ใจอยูท วั่ กัน จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตงั้ การพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังนี้
วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ
คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ขาราชการชั้นผูใหญเฝา
ทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น
พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธี
เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาฐานันดร
ศั ก ดิ์ พ ระบรมวงศ จากนั้ น เสด็ จ เลี ย บพระนครโดย
ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ
สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พสกนิกรเฝา
ทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จ
ออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูตและกงสุล
ตางประเทศเฝาทูลละอองธุลพี ระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
สวนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมขี นึ้
ในชวงการพระราชพิธที รงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน
ปลายปพุทธศักราช ๒๕๖๒
เมือ่ สมเด็จพระเจาอยูห วั ขึน้ ครองราชยแลว ตามโบราณ
ราชประเพณีจะทรงตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เฉลิมพระปรมาภิไธยเปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อันเปนพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์สําคัญยิ่ง แสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมอันงดงามและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ใหทรงพระเกียรติยศสูงสุดของแผนดิน

เครื่องราชูปโภค

เปนเครือ่ งประดับแสดงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย
ในที่ นี้ ห มายถึ ง เครื่ อ งประกอบพระราชอิ ส ริ ย ยศแห ง
พระมหากษัตริย ซึ่งพระครูพราหมณเปนผูทูลเกลาฯ ถวาย
ประกอบดวยพระสังวาลพราหมณธรุ าํ พระมหาสังวาลนพรัตน
ราชวราภรณ สังวาลพระนพ พระธํามรงควิเชียรจินดา
และพระธํามรงครัตนวราวุธ

เปนเครื่องใชสอยประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ตั้งไว
ในทีพ่ ระมหากษัตริยเ สด็จประทับ โดยทอดไวบนโตะเคียงขาง
พระราชอาสน ประกอบดวย

เครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ

ภาคผนวก
พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน
ประดิษฐานภายในพระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ ดานทิศตะวัน
ออก เปนพระแทนทําจากไมอทุ มุ พรหรือ “มะเดือ่ ” ทรงแปดเหลีย่ ม
สลักปดทองประดับกระจก กางกั้นดวยสัปตปฎลเศวตฉัตร
(ฉั ต รเจ็ ด ชั้ น ) เป น พระที่ นั่ ง สํ า หรั บ พระมหากษั ต ริ ย 
ประทับรับนํา้ เทพมนตรจากพระราชครูวามเทพมุนี นํา้ อภิเษก
จากผูแทนที่ไดรับการคัดเลือกเวียนไป ทั้ง ๘ ทิศ ในการ
พระราชพิธีราชาภิเษก

พระที่นั่งภัทรบิฐ
ประดิษฐานภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ดานทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ พระทีน่ งั่ มีลกั ษณะคลายเกาอี้ มีกงเทาแขน
ดานหลังมีพนักพิง และตั้งโตะเคียง ๒ ขาง สลักปดทอง
ประดับกระจก ขาเปนรูปพญานาคราช สําหรับทอดเครื่อง
ราชกกุธภัณฑ และเครื่องราชูปโภค แตเดิมรัชกาลที่ ๑
ถึงรัชกาลที่ ๘ ปกสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้น ครั้นในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดเปลี่ยนเปนกางกั้น
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายเครือ่ งราชกกุธภัณฑ
เครือ่ งบรมขัตติยราชวราภรณ เครือ่ งราชูปโภค และพระแสง
ศาสตราวุธ

พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน
ภายใตพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
ประดิษฐานภายในพระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัยมไหสูรยพิมาน
เปนพระราชบัลลังกทองขนาดยอม ทําดวยไมแกะสลักปดทอง
มีรูปครุฑ และเทพนมประดับเรียงรายโดยรอบฐานทั้ง ๒ ชั้น
เมื่อมีพระราชพิธีจะเชิญมาทอดบนพระราชบัลลังกภายใต
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรเกาชั้น) อีกชั้นหนึ่ง เรียกวา
“พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน” พระมหากษัตริยเสด็จขึ้น
ประทับในพระราชพิธีสําคัญ เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อรับการถวายพระพร
ชัยมงคล เมือ่ ใชเปนพระราชยาน เรียกวา “พระราชยานพุดตานทอง”

พระแทนราชบรรจถรณ

พระสุพรรณบัฏ

ประดิษฐานในพระทีน่ งั่ จักรพรรดิพมิ านองคตะวันออก
เปนพระแทนบรรทมของพระมหากษัตริยใ นพระบรมราชจักรีวงศ
ตัง้ แตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จนถึง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ประทับในพระที่นั่ง
จักรพรรดิพิมานเปนการถาวร เหนือพระแทนกางกั้นดวย
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร หนาพระแทนทอดพระแทนลด
ตัง้ แตรชั กาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั เปนตนมา
เมือ่ เสด็จขึน้ เฉลิมพระราชมณเฑียรและประทับอยูร ะยะหนึง่
แลว จะเสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ พระราชมณเฑียร
อืน่ ตอไป แตยงั คงรักษาโบราณราชประเพณี โปรดเกลาฯ ให
ประกอบการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เฉลิมพระราชมณเฑียร
ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและบรรทมเหนือพระแทน
ราชบรรจถรณเพื่อเปนมงคลฤกษอยางนอยหนึ่งราตรี

แผนทองคํารูปสี่เหลี่ยมผืนผา หนา ๐.๑ เซนติเมตร
ความกว า งยาวขึ้ น อยู  กั บ อั ก ษรหรื อ ข อ ความที่ จ ะจารึ ก
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย และพระนามาภิไธย พระนาม
พระบรมวงศตั้งแตชั้นพระองคเจาขึ้นไป เจาประเทศราช
และสมเด็จพระสังฆราช ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมือ่ ถวายนํา้ อภิเษกแลว พระราชครูพราหมณจะรายเวทสรรเสริญ
เปดศิวาลัยไกรลาส และถวายพระสุพรรณบัฏ พระปรมาภิไธย
กอนที่จะถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ

พระแทนมณฑล
ใชเปนทีป่ ระดิษฐานเครือ่ งมงคลตางๆ ในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ไดแก พระพุทธปฏิมากรสําคัญ พระสุพรรณบัฏ
ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร พระแสงอัษฎาวุธ
พระแสงศาสตราวุ ธ รู ป เทพยดาเชิ ญ พระขรรค ฯลฯ
หนาพระแทนตั้งเครื่องนมัสการลงยาราชาวดี และพระแทน
ทรงกราบ

พระราชลัญจกร
พระราชลัญจกร เปนเครื่องหมายอยางหนึ่งที่แสดงถึง
พระราชอิสริยยศ พระเกียรติยศและพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย ตามโบราณราชประเพณีถอื วา พระราชลัญจกร
เปนเครือ่ งมงคลในหมวดพระราชสิรอิ ยางหนึง่ อันประกอบดวย
พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร
ประจํารัชกาล
พระราชลัญจกรประจํารัชกาลใชประทับกํากับพระปรมาภิไธย
ในเอกสารสําคัญอันเปนราชการแผนดินทั้งปวงประจํารัชสมัย
เชน รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราช
กําหนด ประกาศพระบรมราชโองการตางๆ เปนตน

เปนฉลองพระองคในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ในสมัย
รัชกาลที่ ๙ ทําจากไหมทองสลับไหมสีฟา กลัดกระดุมนพรัตน
๗ กระดุม และจีบหลัง ๒ กระดุม ทรงฉลองพระองคครุยริว้ ทอง
พืน้ สีเหลืองออนชัน้ นอก ทรงสวมสะพายนพรัตนราชวราภรณ
ประดับจักรีดาราและดารานพรัตน ทรงพระภูษาเขียนทอง
พืน้ สีนาํ้ เงิน พระสนับเพลา เชิงงอนสีเขียว รัดพระองคสายทอง
หัวฝงเพชร ถุงพระบาทแพรสีฟา ฉลองพระบาทไหมทองสลับสีฟา
เครื่องราชกกุธภัณฑ

พระแสงศาสตราวุธ

เครื่องราชกกุธภัณฑ คือ เครื่องหมายแหงความเปน
พระราชาธิบดี จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ตองทูลเกลาฯ ถวาย
ในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เปนประเพณีสบื เนือ่ งมาจาก
ลัทธิพราหมณ โดยพระมหาราชครูพราหมณเปนผูถวาย
ประกอบดวย พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรคชัยศรี
ธารพระกร วาลวิชนี และฉลองพระบาทเชิงงอน

คือ อาวุธของพระมหากษัตริย ที่สําคัญ เชน พระแสง
ราชศาสตรา พระแสงอั ษ ฎาวุ ธ พระแสงดาบคาบค า ย
พระแสงดาบใจเพชร พระแสงเวียด พระแสงดาบฟนปลา
พระแสงแฝด พระแสงฝกทองเกลี้ยง

พระมหาเศวตฉัตร หรือ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
เปนฉัตร ๙ ชั้น หุมผาขาว มีระบาย ๓ ชั้น ขลิบทอง
แผลวด มียอด ชั้นลางสุดหอยอุบะจําปาทอง สําหรับ
พระมหากษัตริยที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษกแลว ใชแขวน
หรือปกเหนือพระราชอาสนพระราชบัลลังกในทองพระโรง
พระมหาปราสาทราชมณเฑียร และจะไมลดลงตลอดรัชกาล

มณฑปพระกระยาสนาน
เปนอาคารชั่วคราวทรงมณฑป มีหลังคาเครื่องยอดทรง
จอมแห ผนังเปดโลง ที่เสามีพระวิสูตรทั้งสี่ดาน ตรงกลางตั้ง
ตั่งไมอุทุมพรหรือไมมะเดื่อซึ่งเปนไมมงคล ขางตั่งไมอุทุมพร
ตั้งโตะทอง ๒ ชั้น บนโตะตั้งครอบมุรธาภิเษก บนเพดาน
เปนที่เก็บนํ้าสรงพระมุรธาภิเษกสําหรับสรงเปนสหัสธารา
มณฑปพระกระยาสนานนี้ ใช สํ า หรั บ พระมหากษั ต ริ ย 
ประทับสรงพระมุรธาภิเษกในการพระราชพิธีสําคัญตางๆ
เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปนอาทิ

พระมณฑปรัตนกรัณฑ
คือ ภาชนะใสนํ้าเสวย
ทําดวยทองคําลงยาราชาวดี
ประดับอัญมณี
พานพระขันหมาก
คือ พานพระศรี มีซองพลู
ทําดวยทองคําลงยาราชาวดี
ประดับอัญมณี
พระสุพรรณศรีบัวแฉก
คือ กระโถนเล็ก
ทําดวยทองคําลงยาราชาวดี
ประดับอัญมณี
พระสุพรรณราช
คือ กระโถนใหญ
ทําดวยทองคําเกลี้ยง

https://phralan.in.th
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