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“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

โบราณราชประเพณีที่สูงค่าของไทย
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ มหิ ศ รภู มิ พ ล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์
ตามโบราณราชประเพณี
โดยตามโบราณราชประเพณี การเป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ โ ดยสมบู ร ณ์ จ ะประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นพระราชพิธีส�ำคัญ
ยิ่ง สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันงดงาม และยังสะท้อนการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของ
ปวงชนชาวไทยที่สืบทอดกันมาโดยตลอด
ซึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี มิใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย
ดังนั้น จึงเป็นวาระส�ำคัญยิ่งของประเทศไทย เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ ตั้ ง การพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ระหว่ า งวั น ที่ ๔-๖
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่ อ ความเป็ น สวั ส ดิ ม งคลแก่ บ ้ า นเมื อ ง สร้ า งความปี ติ ยิ น ดี แ ก่
พสกนิกรทั่วหล้าที่จะได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ที่ถือเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญและศักดิ์สิทธิ์
อย่างยิ่งที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติสืบไป
กองบรรณาธิการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โบราณราชประเพณีเกียรติยศ
ของประเทศไทย
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีทตี่ อ้ งท�ำเพือ่ ความเป็นพระมหากษัตริย์
อย่างสมบูรณ์ ดังความใน “จดหมายเหตุพระราชพิธบี รมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า
“...ตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ ถือเปนต�ำราแต่โบราณว่า พระมหากษัตริย์
ซึ่งเสด็จผ่านพิภพ ต้องท�ำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อน จึงจะเปนพระราชาธิบดีโดย
สมบูรณ์ ถ้ายังมิได้ทำ� พระราชพิธบี รมราชาภิเษกอยูต่ ราบใด ถึงจะได้ทรงรับรัชทายาทเมือ่
เสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวงก็เสด็จอยู่เพียง ณ ที่พักแห่งหนึ่ง พระนามที่ขาน
ก็คงใช้พระนามเดิม เปนแต่เพิ่มค�ำว่า ซึ่งทรงส�ำเร็จราชการแผ่นดิน เข้าข้างท้ายพระนาม
แลค�ำรับสั่งก็ยังไม่ใช้พระราชโองการ จนกว่าจะได้สรงมุรธาภิเษก ทรงรับพระสุพรรณบัฏ
จารึกพระบรมราชนามาภิธยั กับทัง้ เครือ่ งราชกกุธภัณฑ์จากพระมหาราชครูพราหมณ์ผทู้ ำ�
พิธีราชาภิเษกแล้ว จึงเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียร ครอบครองสิริราชสมบัติสมบูรณ์
ด้วยพระเกียรติยศแห่งพระราชามหากระษัตริย์แต่นั้นไป...”
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก เป็นราชประเพณีคสู่ งั คมไทยมายาวนาน ได้รบั อิทธิพลจาก
คติอินเดีย ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในศิลาจารึกหลักที่ ๒ หรือจารึกวัดศรีชุม
และในสมั ย อยุ ธ ยาก็ ป รากฏหลั ก ฐานของพระราชพิ ธี นี้ เ ช่ น กั น ส่ ว นสมั ย กรุ ง ธนบุ รี
ไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก สันนิษฐานว่าท�ำตามแบบอย่าง
เมื่ อ ครั้ ง สมั ย สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว บรมโกศ แห่ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา แต่ ท� ำ อย่ า งสั ง เขป
เพราะบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย ยังอยู่ในภาวะสงคราม
ในสมัยรัตนโกสินทร์ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ได้ประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขา้ ราชการ
ผูร้ คู้ รัง้ กรุงเก่าร่วมกันตรวจสอบและจัดท�ำต�ำรา เรียกว่า “ต�ำราราชาภิเษกครัง้ กรุงศรีอยุธยา
ส�ำหรับหอหลวง” เป็นต�ำราที่เกี่ยวกับการราชาภิเษกที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบหลักฐาน
ในประเทศไทย
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จากนัน้ พ.ศ. ๒๓๒๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตงั้ การพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกให้สมบูรณ์ตามแบบแผนอันได้เคยมีมาแต่โบราณ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๓๒๘ รัชกาลที่ ๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการ
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กั น ยายน พ.ศ. ๒๓๕๒ รั ช กาลที่ ๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔
และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ช าวต่ า งประเทศเฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้เป็นครั้งแรก
รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
สืบต่อจากพระบรมชนกนาถขณะมีพระชนมพรรษาเพียง ๑๕ พรรษา ในช่วงระยะเวลา
๕ ปีแรกของรัชกาล สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้ส�ำเร็จ
ราชการแผ่นดิน กระทั่งเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๒๐ พรรษา ทรงบรรลุ
พระราชนิติภาวะ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖
รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร เฉพาะพิธีการส�ำคัญตามโบราณราชประเพณี
ครัง้ แรก เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ และงดการรืน่ เริงต่างๆ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่าง
งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการ
พระราชพิธบี รมราชาภิเษกสมโภช เพือ่ เป็นการเฉลิมฉลองและให้นานาประเทศทีม่ สี มั พันธ์
ทางพระราชไมตรีมาร่วมในงานพระราชพิธี
รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เมือ่ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยด�ำเนินการครบถ้วนตามโบราณ
ราชประเพณี รัชกาลที่ ๘ ทรงครองราชย์ เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ด้วยพระชนมพรรษา
๘ พรรษา เมือ่ ปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๗ รัฐบาลไทยได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จนิวตั ประเทศไทย
เพื่อประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่เนื่องจากพระพลานามัยของพระองค์
ไม่สมบูรณ์แข็งแรง จึงเลื่อนออกไปก่อน และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๘๙ จึ ง มิ ไ ด้ มี ก ารประกอบการพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก รั ช กาลที่ ๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
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พิธีพลีกรรมตักน�้ำศักดิ์สิทธิ์
น�้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน�้ำอภิเษก
ในการพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกจะมี ก ารจั ด เตรี ย มท� ำ
น�ำ้ อภิเษกโดยพิธพี ลีกรรมตักน�ำ้ จากแหล่งน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิต์ ามโบราณ
ราชประเพณี เพื่อใช้เป็นน�้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน�้ำอภิเษก
ซึง่ ใช้นำ�้ จากแหล่งน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิจ์ าก ๗๖ จังหวัด จ�ำนวน ๑๐๗ แห่ง
และอีกหนึง่ แห่งจากกรุงเทพมหานคร ณ หอศาสตราคม ในพระบรม
มหาราชวัง รวมเป็น ๑๐๘ แห่ง
พิธีพลีกรรมตักน�้ำทั้ง ๗๖ จังหวัด จะท�ำพร้อมกันในวันที่
๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จากนั้นจึงท�ำพิธีเสกน�้ำอภิเษก ณ
พระอารามส�ำคัญของจังหวัดแต่ละจังหวัด ในวันที่ ๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ และท�ำพิธีเวียนเทียนสมโภชในวันที่ ๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
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จากนั้น วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบพิธีเชิญ
น�ำ้ อภิเษกของแต่ละจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ทหี่ อ้ งดอกแก้ว กระทรวง
มหาดไทย และวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จะประกอบ
พิ ธี พ ลี ก รรมตั ก น�้ ำ จากแหล่ ง น�้ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นกรุ ง เทพมหานคร
ณ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวั ง โดยผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นผู้อธิษฐานจิตพลีกรรมตักน�้ำศักดิ์สิทธิ์จาก
บาตรน�้ำมนต์ภายในหอศาสตราคม บรรจุในคนโท แล้วเชิญคนโท
น�้ำศักดิ์สิทธิ์ไปเก็บรักษาที่ห้องดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย
วั น ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ข บวนเชิ ญ คนโท
น�้ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หมดไปยั ง วั ด สุ ทั ศ นเทพวราราม เพื่ อ ท� ำ พิ ธี
เสกน�้ำอภิเษกรวม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

ข้อมูลภาพ : กรมประชาสัมพันธ์

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส
วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบพิธีแห่เชิญคนโท
น�้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปเก็บรักษาไว้ในพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ส�ำหรับน�้ำสรงพระมุรธาภิเษก ใช้น�้ำจาก ๙ แหล่งน�้ำ ได้แก่
น�้ำจาก ๔ สระศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ สระแก้ว

สระเกษ สระคา และสระยมนา รวมทั้งน�้ำเบญจสุทธคงคา ได้แก่
แม่น�้ำราชบุรี แม่น�้ำเพชรบุรี แม่น�้ำบางปะกง แม่น�้ำเจ้าพระยา
และแม่น�้ำป่าสัก
เนื่ อ งจากค� ำ ว่ า “ราชาภิ เ ษก” คื อ การรดน�้ ำ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง
เป็นกษัตริย์ พระราชพิธนี จี้ งึ มีความส�ำคัญอยูท่ กี่ ารถวายน�ำ้ อภิเษก
ซึ่ ง น�้ ำ ที่ ไ ด้ จ ากพิ ธี พ ลี ก รรมตั ก น�้ ำ จากสถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ น
ราชอาณาจั ก รทั้ ง ๘ ทิ ศ จึ ง มี ค วามหมายว่ า เพื่ อ อั ญ เชิ ญ
ให้พระมหากษัตริย์ทรงแผ่พระราชอาณาปกครองประชาชนใน
ทิศทั้ง ๘ นั่นเอง
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พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ
ดวงพระบรมราชสมภพ
และแกะพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้า
ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึก
พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร
ประจ�ำรัชกาล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
โดย พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ผู้แทนพระองค์
ทรงจุดธูปเทียนเครือ่ งนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร
ทรงกราบ ผูแ้ ทนพระองค์ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ประทับ
พระเก้าอี้
จากนั้น นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน โหรหลวง ผู้จารึกดวงพระบรม
ราชสมภพ นายสุ น ทร วิ ไ ล ช่ า งศิ ล ป์ ป ระจ� ำ พระองค์ ผู ้ แ กะ
พระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล และ นายภูมินทร์ ปลั่งสมบัติ
เจ้าพนักงานอาลักษณ์ เข้าไปกราบพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร
แล้วหันหน้าสู่พระราชอาสน์ ถวายบังคม ๓ ครั้ง ค�ำนับผู้แทน
พระองค์ แล้วไปนั่งที่โต๊ะจารึกดวงพระบรมราชสมภพ โต๊ะแกะ
พระราชลั ญ จกรประจ� ำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุ พ รรณบั ฏ
ตามล�ำดับ
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ทรงศีล ประธานสงฆ์
ถวายศีล จบ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน
บนโต๊ะจารึกดวงพระบรมราชสมภพ โต๊ะแกะพระราชลัญจกร
ประจ�ำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ ตามล�ำดับ เจ้าพนักงาน
อาลักษณ์น�ำสายสิญจน์คล้องคอ แล้วเริ่มจารึกพระสุพรรณบัฏ
ขณะที่โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจ�ำ
พระองค์แกะพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์
จารึกพระสุพรรณบัฏ พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เมื่อโหรหลวงจารึกดวง
พระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจ�ำพระองค์แกะพระราชลัญจกร
ประจ� ำ รั ช กาล เจ้ า พนั ก งานอาลั ก ษณ์ จ ารึ ก พระสุ พ รรณบั ฏ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว น�ำสายสิญจน์คล้องคอออก พระมหาราชครู
พิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน�้ำเทพมนตร์
เจิมดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล และ
พระสุพรรณบัฏ
จากนั้น โหรหลวงพับแผ่นดวงพระบรมราชสมภพ พันด้วย
ไหมเบญจพรรณ และเจ้าพนักงานอาลักษณ์เชิญพระสุพรรณบัฏ
ห่อผ้าแพรแดง ช่างศิลป์ประจ�ำพระองค์ ผู้แกะพระราชลัญจกร
ประจ�ำรัชกาล บรรจุพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาลลงในถุงแพรแดง
แล้วเชิญดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล
และพานพระสุพรรณบัฏไปวางไว้ที่ธรรมาสน์ศิลา
โหรหลวงจารึ ก ดวงพระบรมราชสมภพ ช่ า งศิ ล ป์ ป ระจ� ำ
พระองค์แกะพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์
จารึกพระสุพรรณบัฏ เข้าไปกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ถวายบังคมพระราชอาสน์ ๓ ครั้ง และค�ำนับผู้แทนพระองค์
แล้วไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ พระสงฆ์ ๑๐ รูป ถวายพรพระ จบ ผู้แทน
พระองค์เสด็จไปทรงประเคนส�ำรับภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป
เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์เสด็จ
ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประทับพระเก้าอี้
ทรงกรวดน�้ำ  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจาก
พระอุโบสถ
เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์เบิกแว่น
เวี ย นเที ย นสมโภชดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลั ญ จกร
ประจ�ำรัชกาล และพระสุพรรณบัฏ ข้าราชการรับแว่นเวียนเทียน
สมโภชดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล
และพระสุ พ รรณบั ฏ ครบ ๓ รอบแล้ ว พระมหาราชครู พิ ธี
ศรีวสิ ทุ ธิคณ
ุ ประธานพระครูพราหมณ์ เจิมดวงพระบรมราชสมภพ
พระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล และพระสุพรรณบัฏ ที่ประดิษฐาน
บนธรรมาสน์ศิลา ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่อง
นมัสการ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วเสด็จกลับ
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ทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวั ง ดุ สิ ต และปฐมบรมราชานุ ส รณ์ สะพาน
พระพุทธยอดฟ้า กับศาลหลักเมือง ต่อจากนัน้ เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และ
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๕ น. สมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เชิญ
พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร
ประจ�ำรัชกาล จากพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ไปประดิษฐาน
ณ พระแท่นมณฑล ในพระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี
เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปงั กรรัศมีโชติ ไปทรงนมัสการ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และ
ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี
ณ หอพระธาตุมณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปยังพระแท่นมณฑล ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่า
พระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครือ่ งนมัสการบูชาพระรัตนตรัย  สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พร้อมด้วย
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไปที่ตู้เทียนชัยในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงเจิม
เทียนชัย ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน
แล้วถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงจุดเทียนชัยในตูเ้ ทียนชัย
จากนัน้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผูอ้ ำ� นวยการ

กองพระราชพิธี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเทียนชนวน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนชนวนจาก
โคมไฟฟ้ า แล้ ว พระราชทานเที ย นชนวน เพื่ อ เชิ ญ ไปจุ ด บู ช า
พระมหาเศวตฉั ต ร ๑๐ แห่ ง เสร็ จ แล้ ว เจ้ า พนั ก งานศุ ภ รั ต
อาราธนาพระปริตร พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
อ่ า นประกาศพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก จบแล้ ว พระสงฆ์
ในพระที่ นั่ ง ไพศาลทั ก ษิ ณ และพระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย
เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อถึงบท
เสกน�ำ้ พระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงจุดเทียนทีฝ่ าครอบ
พระกริง่ แล้วเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงประเคนครอบพระกริง่ แด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ต่อจากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธาน
พระครูพราหมณ์ เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายน�้ ำ พระมหาสั ง ข์ ใบมะตู ม ทรงทั ด และใบสมิ ต ทรงรั บ
แล้วทรงปัดพระองค์ แล้วพระราชทานคืนพระมหาราชครูพิธี
ศรีวสิ ทุ ธิคณ
ุ รับไปท�ำพิธตี อ่ ไป จากนัน้ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงจุดธูปเงิน เทียนทอง บูชาพระสยามเทวาธิราช
ทรงจุดธูปเทียนเครือ่ งทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร
และทรงจุ ด เที ย นที่ บัต รเทวดานพเคราะห์ ณ พระที่นั่งอัฐ ทิศ
อุทุมพรราชอาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดา
รักษาพระมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ
จากนั้ น สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระราชิ นี
เสด็จขึ้นพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๑ ทรงกราบ แล้วประทับ
พระราชอาสน์ ณ ห้องกลาง ทรงสวมพระมหามงคล พระสงฆ์
๕ รูป ซึ่งนั่งบนพระแท่นราชบรรจถรณ์ เจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมราชมณเฑียร แล้วทรงเปลือ้ งพระมหามงคล และทรงกราบที่
หน้าเครือ่ งนมัสการบนพระแท่นราชบรรจถรณ์ เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงกราบที่หน้าพระแท่นมณฑล
และที่ ห น้ า พระสยามเทวาธิ ร าช เสด็ จ ลงจากพระที่ นั่ ง ไพศาล
ทั ก ษิ ณ ไปยั ง พระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย ทรงกราบพระพุ ท ธรู ป
ทีห่ น้าพระทีน่ งั่ บุษบกมาลา ทรงจุดเทียนเงิน เทียนทอง เครือ่ งบูชา
กระบะมุก ณ พระแท่นสวดภาณวาร
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี
เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปงั กรรัศมีโชติ ไปในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ ชาลาพระทีน่ งั่ จักรพรรดิพมิ าน
ในพระบรมมหาราชวัง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปยังพระที่นั่ง
บุษบกมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจ�ำพระชนมวาร รัชกาลที่ ๑-๙ จากนั้น
เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระแท่นมณฑล
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ถวายศีล
ขณะนั้น โหรหลวงบูชาฤกษ์ที่ศาลจตุโลกบาลทั้ง ๔ และศาลพระอินทร์ที่มณฑปพระกระยาสนาน
ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าหอพระสุราลัยพิมาน ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง
เสด็ จ ออกจากหอพระสุ ร าลั ย พิ ม าน โดยริ้ ว ขบวนพราหมณ์ น� ำ เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปยั ง มณฑป
พระกระยาสนาน ทรงจุดธูปเงิน เทียนทอง สังเวยเทวดากลางหาว แล้วเสด็จขึน้ มณฑปพระกระยาสนาน
ประทับเหนือตั่งอุทุมพรราชอาสน์ แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา เพื่อสรงพระมุรธาภิเษก และเมื่อสรง
พระมุรธาภิเษกเสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพาย
นพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมาน ไปยังพระที่นั่งไพศาล
ทักษิณ ประทับบนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แล้วทรงรับน�้ำอภิเษก
ทั้ง ๘ ทิศ (น�้ำอภิเษกนี้คือน�้ำจากแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานคร และ ๗๖ จังหวัด)
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จากนั้น ประธานพระครูพราหมณ์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระนพปฎล
มหาเศวตฉัตร ทรงรับและพระราชทานผู้เชิญรับเชิญไว้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินโดยริ้วขบวนไปประทับ
เหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน�้ำ
เทพมนตร์ทพี่ ระหัตถ์ดว้ ยพระมหาสังข์พธิ พี ราหมณ์ ถวายใบมะตูมทรงทัด และกล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาส จบแล้ว
เจ้าพนักงานเชิญเครือ่ งประกอบพระราชอิสริยยศจากพระแท่นมณฑล มอบประธานพระครูพราหมณ์  ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับแล้วทรงสวมและทรงวางบางองค์ไว้บนโต๊ะ ๒ ข้างพระที่นั่งภัทรบิฐ เมื่อถวายพระธ�ำมรงค์
วิเชียรจินดาแล้ว ประธานพระครูพราหมณ์ สอดฉลองพระบาทเชิงงอนถวาย เจ้าพนักงานเชิญเครื่องขัตติยราชูปโภค
มาทอดถวาย ขณะทรงรับพระสุพรรณบัฏ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย แตร มโหระทึก และดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี ทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค กระบอกละ ๑๐ นัด ทหารบก ทหารเรือ
ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๑๐๑ นัด พระสงฆ์ในอารามทั่วราชอาณาจักรย�่ำระฆังถวายชัยมงคล
พระอารามละ ๗ ลา ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายอนุษฏุภศิวมนตร์ และถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และทรง
หลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรม
ราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ให้ทรงด�ำรงราชฐานันดรศักดิ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เวลา ๑๔.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพาย
นพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์ภายใต้
พระนพปฎลมหาเศวตฉั ต ร ทรงพระมหาพิ ชั ย มงกุ ฎ โดยสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี พระบรมวงศานุ ว งศ์
คณะองคมนตรี คณบดีทูตและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจ�ำประเทศไทย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ประธานศาลฎีกาและคณะ ประธานองค์กรอิสระและคณะ ข้าราชการทหาร ต�ำรวจ พลเรือน
และสมาชิกจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามพระบรมวงศานุ
วงศ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ
ทหาร ต�ำรวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูล
ถวายพระพรชัยมงคลในนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูล
ถวายพระพรชัยมงคลในนามข้าราชการตุลาการ จบแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�ำรัสตอบ ความว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้
มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันส�ำคัญของชาติ และได้รับค�ำอวยพร อันเปี่ยมไปด้วย
ความปรารถนาดีและไมตรีจติ ขอขอบพระทัย และขอบใจ ในค�ำอ�ำนวยพรและน�ำ้ ใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้
ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า
ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงาน ตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ
และความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน
ให้ประสบความสุขความเจริญ  พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ”
เวลา ๑๖.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปทรงนมัสการ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก และถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช กับถวายบังคมพระบรมอัฐแิ ละพระอัฐสิ มเด็จพระบรมราชบุพการี ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ปราสาท
พระเทพบิดร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
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พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
และเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
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วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๗ น. พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จออก ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนา
พระฐานันดรศักดิพ์ ระบรมวงศ์ ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธรูปประจ�ำพระชนมวาร รัชกาลที่ ๑-๙ ทีห่ น้าพระทีน่ งั่ บุษบกมาลา
ทรงกราบ จากนัน้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงาน
อาลักษณ์อา่ นประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์
อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า
“สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง”
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์
อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสริ นิ ธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิรกิ จิ การิณพี รี ยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี”
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์
อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า
“สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์
อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ ตามที่ จ ารึ ก ในพระสุ พ รรณบั ฏ ว่ า
“พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์
อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาและเฉลิมพระนาม พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า
“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี”  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์
อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาและเฉลิมพระนาม พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ
ว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์
อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาและเฉลิมพระนาม พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า
“สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร”
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์
อ่านประกาศพระบรมราชโองการเปลี่ยนค�ำน�ำพระนาม พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์”
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์
อ่านประกาศพระบรมราชโองการเปลี่ยนค�ำน�ำพระนาม พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ”
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับดอกไม้ธูปเทียนแพ
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ในนามพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อจากนัน้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ในนามคณะองคมนตรี
พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ในนามคณะรั ฐ มนตรี
ทหาร ต� ำ รวจ และข้ า ราชการพลเรื อ น นายพรเพชร วิ ชิ ต ชลชั ย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในนามข้าราชการตุลาการ พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานข้าราชบริพารในพระองค์ ในนามข้าราชบริพาร
ในพระองค์
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เวลา ๑๖.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภู ษิ ต าภรณ์ ฉลองพระองค์ ค รุ ย สายสะพายจั ก รี สายสร้ อ ยจุ ล จอมเกล้ า
ทรงพระมาลาเส้ า สู ง และทรงพระแสงขรรค์ ชั ย ศรี เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น
จากพระที่ นั่ ง จั ก รพรรดิ พิ ม าน ไปยั ง เกยพระที่ นั่ ง อาภรณ์ พิ โ มกข์ ป ราสาท
เพื่ อ ประทั บ พระราชยานพุ ด ตานทอง เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้ า ฟ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา นเรนทิ ร าเทพยวดี ทรงร่ ว มในขบวนพยุ ห ยาตราทาง
สถลมารคด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดย
ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อถวายราชสักการะ
พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จากนั้ น เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปยั ง วั ด ราชบพิ ธ สถิ ต มหาสี ม าราม เพื่อ
ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาล
ที่ ๗ และพระบรมราชสรี ร างคารพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสร็จแล้ว เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อ
ถวายราชสั ก การะพระบรมราชสรี ร างคารพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช แล้วเสด็จพระราชด�ำเนินกลับพระบรมมหาราชวัง
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เสด็จออกสีหบัญชร
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกรชาวไทย
ส�ำหรับการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ในวันที่ ๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร
พระที่ นั่ ง สุ ท ไธสวรรย์ ป ราสาท ซึ่ ง เป็ น สี ห บั ญ ชรเดี ย วกั บ
รัชกาลที่ ๙ เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชั ย มงคลภายหลั ง พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
ตามปรากฏหลักฐานในโบราณราชประเพณี พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙ การเสด็จออกสีหบัญชรในครั้งนั้น
ถื อ เป็ น ธรรมเนี ย มใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกในการพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกของราชวงศ์ไทย “พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท”
จึงเป็นสถานที่ส�ำคัญส�ำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ตั้งอยู่บนก�ำแพงพระบรม
มหาราชวั ง ระหว่ า งประตู เ ทวาพิ ทั ก ษ์ กั บ ประตู ศั ก ดิ์ ไ ชยสิ ท ธิ์
สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๗ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รั ช กาลที่ ๑ เป็ น พลั บ พลาส� ำ หรั บ ประทั บ เพื่ อ
ทอดพระเนตรขบวนแห่ในการพระราชพิธสี นานใหญ่ และการฝึกช้าง
ลั ก ษณะเป็ น พลั บ พลาโถง ท� ำ ด้ ว ยเครื่ อ งไม้ หลั ง คาไม่ มี ย อด
มีอัฒจันทร์ขึ้นลงทางทิศเหนือและทิศใต้
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อพลับพลา และสร้างใหม่เป็น
ปราสาท พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งสุทธาสวรรย์” กระทั่ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้บูรณะซ่อมแซม ก่อผนังอิฐฉาบปูน ต่อเติม
หลังคาเป็นยอดปราสาท และพระราชทานนามใหม่ว่า “พระที่นั่ง
สุทไธสวรรย์” และให้เป็นพระมณฑลในการพระราชพิธี และการ
พระราชกุศลต่างๆ
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พ.ศ. ๒๔๙๒ รั ช กาลที่ ๙ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่อมให้มีการต่อเติมสร้างเฉลียงไม้ด้านตะวันออก
ท� ำ เป็ น สี ห บั ญ ชร เพื่ อ เป็ น ที่ ส� ำ หรั บ เสด็ จ ออกให้ ป ระชาชน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธี
บรมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๓ อั น เป็ น การเสด็ จ ออก
มหาสมาคมเบื้องหน้าพสกนิกรเป็นครั้งแรกของทั้งสองพระองค์
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร พระทีน่ งั่ สุทไธสวรรย์ปราสาท
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ถือเป็นโอกาสครั้งส�ำคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทยในการร่วมถวายพระพรชัยมงคล
โดยทั น ที ที่ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร ทรงโบก
พระหั ต ถ์ แย้ ม พระสรวล ท่ า มกลางประชาชนที่ เ ปล่ ง เสี ย ง
“ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการอ� ำ นวยการจั ด งานพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลถวาย
พระพรชัยมงคลในนามพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
พระราชด�ำรัส ความว่า
“ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกยินดี และปลื้มใจมาก ที่ได้เห็น
ประชาชนทั้ ง หลายมี ไ มตรี จิ ต พร้ อ มเพรี ย งกั น มาร่ ว มแสดง
ความปรารถนาดี ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้
ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ผู้มาประชุมพร้อมกัน
ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้า ด้วยน�้ำใจไมตรีและความ
ปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตาจับใจ และท�ำให้ข้าพเจ้า
อิ่มใจอย่างยิ่ง ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ในการ
แสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ทุกคน
ทุกฝ่ายจักพร้อมกันบ�ำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติของเราต่อไป
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ขอขอบใจในค� ำ อ� ำ นวยพร ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ก ล่ า ว
ในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่าน มีความผาสุกสวัสดี
พร้อมทั้งความส�ำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน”
หลังพระราชทานพระราชด�ำรัส ประชาชนทีม่ าเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคล พากันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ
อย่างกึกก้องอีกครัง้ จากนัน้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิรวิ บิ ลู ยราชกุมาร เสด็จออกสีหบัญชร เพือ่ ให้ประชาชน
เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ทุกพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ และ
แย้ ม พระสรวลให้ กั บ ประชาชนที่ เ ปล่ ง เสี ย ง “ทรงพระเจริ ญ ”
ดังกึกก้องตลอดเวลา ซึ่งภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระราชธิดา และ
พระราชโอรสทั้ง ๓ พระองค์ ทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชน
พร้ อ มๆ กั น ได้ ส ร้ า งความปลื้ ม ปี ติ และความประทั บ ใจแก่
พสกนิกรอย่างยิง่ ต่างพากันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง
มากขึ้นกว่าเดิม
จากนัน้ นายกรัฐมนตรี กล่าวน�ำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ”
พร้ อ มประชาชนที่ ม าเฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทในบริ เ วณนั้ น
และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนที่ทุกพระองค์จะเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
และเมือ่ เวลา ๑๗.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ท้องพระโรงกลาง
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให้ ค ณะทู ต านุ ทู ต และกงสุ ล ต่ า งประเทศประจ� ำ ประเทศไทย
และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒

ข้อมูลภาพ : https://phralan.in.th
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หนึ่งในพิธีการส�ำคัญที่มีผู้เข้าร่วมในพิธีเป็นจ�ำนวนมาก คือ “ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ”
ที่สืบทอดตามโบราณราชประเพณี โดยแบ่งเป็น ๓ ริ้วขบวน ดังนี้
ริ้วขบวนที่ ๑ ริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจ�ำ
รัชกาล จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง
ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๕ น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล เลขาธิการ
พระราชวัง เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล ออกจาก
พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม มาขึน้ พระราชยานกง ทีห่ น้าประตูเกยหลังวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
มีขบวนเครื่องสูง กลองชนะและคู่แห่ แห่ไปยังหน้าพระทวารเทเวศรรักษา แล้วเชิญเข้าทางพระที่นั่ง
อมรินทรวินจิ ฉัย  เพือ่ ไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ รวมระยะทาง ๒๒๐ เมตร
ส�ำหรับริ้วขบวนที่ ๑ จะมีก�ำลังพลจากโรงเรียนเตรียมทหาร หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ กองทัพบก กองทัพเรือ และส�ำนักพระราชวัง รวม ๑๓๓ นาย ถือเครือ่ งดนตรีและเครือ่ งสูง
ถวายพระราชอิสริยยศ ได้แก่ กลองชนะ ปี่ กลอง แตรงอน แตรฝรั่ง สังข์ เครื่องสูงหน้า พระแสงหว่าง
เครื่องหน้า พระราชยานกง บังพระสูรย์ พระกลด พัดโบก คู่เคียงพระราชยานกง จามร เครื่องสูงหลัง
และพระแสงหว่างเครื่องหลัง
ริ้วขบวนที่ ๒ ริ้วขบวนเสด็จพระราชด�ำเนินจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับ
พระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชด�ำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และทรงประกาศพระองค์เป็น
พุทธศาสนูปถัมภก จากนัน้ เสด็จพระราชด�ำเนินไปปราสาทพระเทพบิดร ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราช ก่อนประทับยังพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังพระทีน่ งั่
ดุสิตมหาปราสาท ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี เป็นอันเสร็จสิ้น
ริ้วขบวนที่ ๒ รวมระยะทาง ๔๖๕ เมตร
ส�ำหรับริ้วขบวนที่ ๒ จะมีก�ำลังพลจากโรงเรียนเตรียมทหาร หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ หน่วยราชการในพระองค์ กองทัพบก กองทัพเรือ และส�ำนักพระราชวัง รวม ๓๔๓ นาย
ถือเครือ่ งดนตรีและเครือ่ งสูงถวายพระราชอิสริยยศ ได้แก่ กลองมโหระทึก กลองชนะทอง กลองชนะเงิน
ปี่ กลอง แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์ เครื่องสูงหักทองขวางหน้า บังแทรก พระแสงหว่างเครื่องหน้า
พระเกาวพ่าห์ พระเสมาธิปัตย์ พระฉัตรชัย ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ พระราชยาน
พุดตานทอง พระแสงรายตีนตอง บังพระสูรย์ พระกลด พัดโบก คู่เคียงพระราชยาน พุ่มดอกไม้เงิน
พุ่มดอกไม้ทอง เครื่องสูงหักทองขวางหลัง บังแทรก ชุมสาย พระแสงหว่างเครื่องหลัง พระแสงอัษฎาวุธ
ริ้วขบวนที่ ๓ ริ้วขบวนเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับ
พระราชยานพุดตานทอง เสด็จออกจากเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ออกทางประตู วิ เ ศษไชยศรี เลี้ ย วขวาถนนหน้ า พระลาน เลี้ ย วซ้ า ยไปตามถนนราชด� ำ เนิ น ใน
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ถนนราชด� ำ เนิ น กลาง เลี้ ย วซ้ า ยถนนตะนาว เลี้ ย วขวาถนนบวรนิ เ วศ เลี้ ย วขวาถนนพระสุ เ มรุ
ถึงวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงนมัสการพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ ถวายราชสักการะพระบรม
ราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จากนัน้ ประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยาตราริว้ ขบวน
ไปตามถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาถนนราชด�ำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายถนนบ�ำรุงเมือง
เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร ถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงนมัสการพระพุทธอังคีรส พระประธาน
ในพระอุโบสถ และถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ และพระบรมราชสรีรางคาร
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ต่อมา ประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยาตรา
ริ้วขบวนไปตามถนนเฟื่องนคร เลี้ยวขวาไปตามถนนเจริ ญกรุง ถึง วั ดพระเชตุพ นวิม ลมังคลาราม
ทรงนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ และถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยาตราริ้วขบวนไปตามถนนท้ายวัง เลี้ยวขวา
เข้าสู่ถนนมหาราช และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวัง ทางประตู
วิเศษไชยศรี ถึงพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เป็นอันเสร็จสิ้น รวมระยะทาง ๖.๗๗ กิโลเมตร
ริ้ ว ขบวนที่ ๓ เป็ น ริ้ ว ขบวนเดี ย วที่ มี เ ส้ น ทางออกนอกพระบรมมหาราชวั ง ไปยั ง จุ ด ต่ า งๆ
ในเกาะรัตนโกสินทร์ มีบุคคลส�ำคัญร่วมในริ้วขบวนนี้ด้วย อาทิ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
เลขาธิการพระราชวัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอ�ำนวยการ
จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมรองนายกรัฐมนตรี และผู้น�ำเหล่าทัพ
ในริ้วขบวนยังมีก�ำลังพลจากโรงเรียนเตรียมทหาร หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่ ว ยราชการในพระองค์ กองทั พ บก กองทั พ เรื อ ส� ำ นั ก พระราชวั ง ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ
รวม ๑,๓๖๖ นาย
ทั้งนี้ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศมีความยาวขบวนประมาณ ๕๐๐ เมตร แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ดังนี้ ส่วนแรก ขบวนหน้า เป็นขบวนน�ำ  ประกอบด้วย ต�ำรวจม้าน�ำ  วงดุริยางค์วงน�ำ  กองบังคับการ
กองผสม และกองพันทหารเกียรติยศน�ำ
ส่วนที่สอง ขบวนกลาง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ หรือขบวนเสด็จพระราชด�ำเนิน ประกอบด้วย
ตอนน�ำริ้ว ตอนเครื่องประโคม ตอนอ�ำนวยการริ้วขบวน ส่วนพระราชยาน ได้แก่ ตอนเครื่องสูงหน้า
ตอนพระราชยาน แถวแซงเสด็จ ตอนเครื่องสูงหลัง
และส่วนที่สาม ขบวนหลัง ประกอบด้วย วงดุริยางค์วงตาม และกองพันทหารเกียรติยศตาม
ลักษณะการเดินในริ้วขบวนเป็นแบบกึ่งสวนสนาม ตามจังหวะดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ 6 เพลง
ที่บรรเลงโดยวงดุริยางค์ คือ มาร์ชธงไชยเฉลิมพล มาร์ชราชวัลลภ ยามเย็น ใกล้รุ่ง สรรเสริญเสือป่า
และสรรเสริญพระนารายณ์
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เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
พระราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ นี้ ยังมีการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึง่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีขึ้นหลังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ส�ำหรับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ล�ำปัจจุบัน สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยตั้งชื่อตามเรือพระที่นั่งโบราณ
ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เรือศรีสุพรรณหงส์ หรือ เรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์ ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑
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หัวเรือพระทีน่ งั่ นี้ มีโขนเรือรูปหัวของหงส์
ล�ำตัวเรือทอดยาวคือส่วนตัวหงส์ จ�ำหลักไม้
ลงรักปิดทองประดับกระจกมีพู่ห้อย ปลายพู่
เป็ น แก้ ว ผลึ ก ภายนอกทาสี ด� ำ  ท้ อ งเรื อ
ทาสีแดง ตอนกลางล�ำเรือมีที่ประทับเรียกว่า
“ราชบัลลังก์กัญญา” ส�ำหรับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูง
ใช้กำ� ลังพล ประกอบด้วย ฝีพาย ๕๐ คน
นายเรือ ๒ คน นายท้าย ๒ คน คนถือธงท้าย
๑ คน พลสัญญาณ ๑ คน คนถือฉัตร ๗ คน
และคนขานยาว ๑ คน

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลก จากองค์กร
ที่เรียกว่า World Ship Trust เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
บุษบกเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นองค์เดิมที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเรือพระราชพิธี ซึง่ กรมศิลปากรได้เชิญไปซ่อม ตกแต่ง ปิดทอง และประดับ
กระจก ณ ส�ำนักช่างสิบหมู่ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเชิญมาติดตั้ง
ประดับตัวเรือ ณ อู่หมายเลข ๑ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
ทั้งนี้ บุษบก คือ ซุ้มยอด ซึ่งมีหลังคาซ้อนชั้นเป็นยอดแหลม มีบันแถลงประดับ
โดยรอบ ซึ่งมีความหมายว่า เป็นการจ�ำลองอาคารหนึ่งๆ ด้วยการน�ำส่วนที่เรียกว่า
หน้าบันมาซ้อนชั้นกันขึ้นไป โดยมากซ้อนกัน ๓ ชั้น สะท้อนความหมายของ
เรือนฐานานุศักดิ์ หรือเรือนฐานันดรสูงได้เช่นกัน
บุษบกเป็นเครือ่ งใช้ประกอบกับของสูงและของส�ำคัญมีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ไม่วา่ จะเป็น
บุษบกเล็กหรือบุษบกขนาดใหญ่ลว้ นแล้วแต่ใช้ประกอบประดิษฐานของสูงของส�ำคัญ
ทั้งสิ้น
ส�ำหรับบุษบกขนาดใหญ่ จะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เป็นงานที่ลงรัก
ปิดด้วยทองค�ำเปลวแท้ ลงยาสี และประดับเพชรคริสตัล เพิ่มความสวยงามและ
มีคุณค่ายิ่งขึ้น
ในส่วนของพวงมาลัยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นพวงมาลัยสีขาวเหลืองทอง
คล้องล�ำคอเรือให้มคี วามสง่างาม ซึง่ ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ นี้ กองทัพเรือ
ได้ให้โรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นผู้จัดท�ำพวงมาลัยส�ำหรับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
และเรือพระที่นั่งล�ำอื่นๆ ในพระราชพิธี จ�ำนวน ๑๐ พวง
กองทัพเรือเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จาก อู่หมายเลข ๑ อู่ทหารเรือธนบุรี
กรมอู่ทหารเรือ ไปจอดบริเวณท่าราชวรดิฐ ส�ำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยก�ำหนดจอดเทียบท่าระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังเสร็จสิ้น
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก ได้เชิญเรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์ขนึ้ เก็บทีพ่ พิ ธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติเรือพระราชพิธี กรมศิลปากร คลองบางกอกน้อย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชด�ำเนิน
เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
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พลังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

พสกนิกรแน่นขนัดพื้นที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถือเป็นพระราชพิธีส�ำคัญครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทย บรรดาประชาชน
จึงพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพร
ชัยมงคล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีส�ำคัญ รวมทั้งร่วมบันทึกประวัติศาสตร์
ครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยโดยพร้อมเพรียงกัน จึงท�ำให้มีประชาชนเดินทางมาร่วม
ในพระราชพิธีส�ำคัญจ�ำนวนมาก
และที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
เพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกรชาวไทย
และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย
ประชาชน ทรงมีพระบรมราโชบายให้ดแู ลประชาชนอย่างดีเสมือนเป็นแขกของพระองค์
ทรงให้หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเริ่มตั้งแต่วันที่
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง
และจุดต่างๆ โดยรอบ
ขณะที่ ส� ำ นั ก งานปลั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ จั ด อาหาร
พระราชทานจ�ำนวน ๘๐,๐๐๐ ชุด แจกจ่ายประชาชนในบริเวณสวนสราญรมย์
ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
บรรยากาศพระราชพิธบี รมราชาภิเษกในครัง้ นี้ จึงมีภาพประทับใจของประชาชน
คนไทยที่ พ ร้ อ มใจกั น มาจากทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ มาร่ ว มเหตุ ก ารณ์ ค รั้ ง
ประวัติศาสตร์ให้บันทึกไว้ในความทรงจ�ำ  ส�ำหรับความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน
อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย
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ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
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ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วย อักษรพระปรมาภิไธย วปร
อยูต่ รงกลาง พืน้ อักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันจันทร์ซงึ่ เป็นวันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับ
เพชร ตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ
อักษร วปร อยู่บนพื้นสีขาบ (น�้ำเงินเข้ม) อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์ ภายในกรอบพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง
สอดสีเขียว อันเป็นสีซึ่งเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ
กรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อัญเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็นพระราชลัญจกรประจํา
พระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ แวดล้อมด้วย
เครือ่ งเบญจราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นเครือ่ งประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครือ่ งหมาย
แห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ได้แก่
พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจ�ำรัชกาล อยู่เบื้องบน พระแสงขรรค์ชัยศรีกับ
พระแส้จามรี ทอดไขว้อยู่เบื้องขวา ธารพระกรกับพัดวาลวิชนี ทอดไขว้อยู่เบื้องซ้าย และฉลองพระบาทเชิงงอน
อยู่เบื้องล่าง
พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
พระแสงขรรค์ชัยศรี หมายถึง ทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภยันตราย ธารพระกร หมายถึง
ทรงด�ำรงราชธรรมเพื่อค�้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง พระแส้จามรีกับพัดวาลวิชนี หมายถึง ทรงขจัดปัดเป่า
ความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ ฉลองพระบาทเชิงงอน หมายถึง ทรงท�ำนุบ�ำรุงปวงประชา
ทั่วรัฐสีมาอาณาจักร
เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตรอันมีระบายขลิบทอง จงกลยอดฉัตรประกอบ
รูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุด ระบายชั้นล่างสุดห้อยอุบะจ�ำปาทอง แสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพ
ที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ
เบื้องล่างกรอบอักษรพระปรมาภิไธยมีแถบแพรพื้นสีเขียวถนิมทอง ขอบขลิบทอง มีอักษรสีทองความว่า
“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” ปลายแถบแพรเบื้องขวามีรูปคชสีห์กายม่วงอ่อน ประคองฉัตร
๗ ชั้น หมายถึง ข้าราชการฝ่ายทหาร เบื้องซ้ายมีรูปราชสีห์กายขาวประคองฉัตร ๗ ชั้น หมายถึง ข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน ผูป้ ฏิบตั ริ าชการสนองงานแผ่นดินอยูด่ ว้ ยกัน ข้างคันฉัตรด้านในทัง้ สองข้างมีดอกลอยกนกนาค แสดงถึง
ปีมะโรงนักษัตร อันเป็นปีพระบรมราชสมภพ สีทอง หมายถึง ความเจริญรุง่ เรืองยิง่ ของประเทศชาติและประชาชน
ทัง้ นี้ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ซึง่ ได้รบั มอบหมายจากรัฐบาล ได้มกี ารจัดท�ำเข็มทีร่ ะลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เนือ่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามทีร่ ฐั บาลได้รบั พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้จัดท�ำขึ้น เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป และให้ประชาชนได้เชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก โดยรายได้จากการจ�ำหน่ายเข็มทีร่ ะลึกตราสัญลักษณ์ฯ ทัง้ หมดหลังหักค่าใช้จา่ ย รัฐบาลจะน�ำขึน้
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
โดยเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ จัดท�ำด้วยวัสดุดีบุกผสมทองแดง แข็งแรงทนทาน ขึ้นรูปตามตราสัญลักษณ์
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก ขนาดความสูง ๓.๘ เซนติเมตร ชุบทองด้านหน้าและหลัง พืน้ สีนำ�้ เงินลงยาขอบสีทอง
พระปรมาภิไธย วปร ลงยาสีขาว และคชสีห์ ลงยาสีม่วงอมชมพู
ข้อความพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ลงยาสีเขียวสนิม ตัวหนังสือสีทอง ด้านหลังจารึก
ตัวอักษรพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เข็มกลัดด้านหลังพร้อมหัวล็อกใช้วสั ดุทองเหลืองชุบทอง
ข้อมูลภาพ : https://phralan.in.th
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ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ�ำรัชกาลที่ ๑๐
กับโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
มารู้จัก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจ�ำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต้นรวงผึ้ง (Yellow star) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia glomerata King
subsp.peregrina (Craib) Roekm วงศ์ : MALVACEAE ชื่อพื้นเมืองเรียกว่า
น�้ำผึ้ง (กรุงเทพฯ) สายน�้ำผึ้ง และดอกน�้ำผึ้ง (ภาคเหนือ) เป็นไม้หอมถิ่นก�ำเนิด
ในประเทศไทย พบมากในป่าทางภาคเหนือ สูงจากระดับน�ำ้ ทะเล ๑,๐๐๐-๑,๑๐๐ เมตร
เป็นพรรณไม้ประเภทเดียวกับปอ กระเจา และตะขบฝรั่ง
จัดเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทนแดด มีดอกสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอมตลอด
ทัง้ วัน โดยดอกรวงผึง้ จะส่งกลิน่ หอมคล้ายกลิน่ ของน�ำ้ ผึง้ มีสเี หลืองอร่ามดูโดดเด่น
ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ลักษณะดอกมีกลีบเลีย้ ง ๕ แฉกคล้ายรูปดาว ติดกับ
โคนกลีบเลี้ยงซึ่งเชื่อมติดกัน และเป็นฐานรองกระจุกเกสร ไม่มีกลีบดอก มีเกสร
ตัวผู้จ�ำนวนมาก มีช่อดอกดกที่เกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้น
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ล�ำต้นแตกกิ่งต�่ำ  กิ่งค่อนข้างเล็ก เรือนยอดเป็นพุ่มมน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปแผ่นใบ
๒ ข้างไม่เท่ากัน ผิวใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีน�้ำตาลอมนวล สามารถขยายพันธุ์ด้วยการ
ตอนกิ่งและเพาะเมล็ด ในการตอนจ�ำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนในการเร่งรากจึงจะได้ผลดีในการ
ขยายพันธุ์
ข้อดีของต้นรวงผึง้ คือสามารถขึน้ ได้ดที งั้ ทีแ่ ห้งแล้งและทีค่ อ่ นข้างชืน้ เป็นพรรณไม้ทที่ นทาน
ต่อสภาพแวดล้อม ไม่ต้องดูแลมาก ใบไม่ค่อยร่วง เป็นพรรณไม้ที่มีระบบรากดีมาก ไม่มีการ
หักโค่นของต้นขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าจะเป็นกิ่งที่ได้จากการตอน
แต่ในพื้นที่ที่มีน�้ำมาก รวงผึ้งจะไม่ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น การเลือกต้นรวงผึ้งที่ถูกต้อง
ควรเป็นกิง่ กระโดงทีต่ รงจะท�ำให้การเจริญเติบโตดี ทรงต้นสวยงามกว่ากิง่ ทีต่ อนมาจากส่วนอืน่ ๆ
ของต้น นิยมน�ำมาปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกสวยงามออกเต็มต้น ให้รม่ เงา ปลูกเลีย้ งง่าย ทนแล้ง
และน�ำดอกมาท�ำบุหงาได้
“ดอกรวงผึ้ง” จะเบ่งบานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ผลิดอกได้นาน ๗-๑๐ วัน
เมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้น จะดูงดงามอร่ามตา และส่งกลิ่นหอมชื่นใจตลอดทั้งวัน
ต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจ�ำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยดอกรวงผึ้ง
มีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจ�ำวันพระบรมราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระบรมราชสมภพพอดี
เมื่อพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ จะทรง
ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้ เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร
และเนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ ทุ ก จั ง หวั ด
ได้ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๓ โครงการ คือ โครงการ ๑ จังหวัด
๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โครงการฟื้นฟูพัฒนาล�ำน�้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
และโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน
โดยมีการเชิญชวนให้ทกุ ภาคส่วนร่วมประสานพลังความสามัคคี การรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรง
ร่วมใจท�ำประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้มี
สถานที่ส�ำคัญส�ำหรับท�ำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและออกก�ำลังกาย
ทั้งนี้ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ แต่ละจังหวัดจะส�ำรวจและคัดเลือก
ถนนที่มีความส�ำคัญ อาทิ ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจ
หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด จากนัน้ ทุกภาคส่วนร่วมกันปรับปรุงพืน้ ผิวถนน บาทวิถี ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และทุกจังหวัดจะเชิญ
ต้นรวงผึ้งที่ได้รับพระราชทานไปปลูกและร่วมกันดูแล เพื่อสะท้อนถึงความรัก ความสามัคคี
และถวายความจงรักภักดี ซึ่งขณะนี้จังหวัดต่างๆ ได้ด�ำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้ว ส่วนถนน
ก็จะด�ำเนินการพัฒนาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ที่งดงามของแต่ละจังหวัดต่อไป
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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๑

๑๒ สถานที่ส�ำคัญ
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก มี ๑๒ สถานทีส่ ำ� คัญทีค่ นไทย
ควรรู้จัก ประกอบด้วย
๑. วั ด สุ ทั ศ นเทพวราราม เป็ น พระอารามหลวงชั้ น เอก
ชนิดราชวรมหาวิหาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น
พระราชทานนามว่า วัดมหาสุทธาวาส จนกระทัง่ ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานนามใหม่วา่ วัดสุทศั นเทพวราราม โดยที่ตั้งของวัดถือเป็นศูนย์รวมชุมชน และศูนย์รวม
ศาสนสถานทั้งพุทธและพราหมณ์กลางพระนคร  
ในพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดแห่งนีเ้ ป็นสถานที่
ส�ำคัญในการเสกน�้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ ๗๖
จังหวัดทั่วประเทศ
๒. วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ตัง้ อยูท่ างด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
ภายในพระบรมมหาราชวั ง ตามแบบแผนการสร้ า งพระบรม
มหาราชวังแต่ครั้งโบราณ มีเฉพาะเขตพุทธาวาส เป็นสถานที่
ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต
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เรียกโดยทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี
ส�ำคัญของบ้านเมือง รวมถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อ
วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นสถานที่ในการจารึก
พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และการแกะพระราชลัญจกร
๓. พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ลักษณะเป็นพระมหาปราสาท
จัตุรมุข ตั้งอยู่เขตพระราชฐานชั้นกลางฝั่งตะวันตก ในพระบรม
มหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
๒๓๓๒ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ เ สด็ จ ออกว่ า ราชการ ภายหลั ง ใช้ เ ป็ น ที่
ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียม
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินไปถวายบังคมพระบรมอัฐิ
และพระอัฐสิ มเด็จพระบรมราชบุพการี เมือ่ วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. หมู่พระมหามณเฑียร คือกลุ่มพระที่นั่งหลังคาทรงจั่ว
สร้างเชื่อมพระที่นั่งประธาน ๓ หลัง ประกอบไปด้วย พระที่นั่ง

๓

๒

๔

จักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวิ นิ จ ฉั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ ส ร้ า งขึ้ น เมื่ อ
พ.ศ. ๒๓๒๘ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ ป ระทั บ และเสด็ จ ออกว่ า ราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๒ เป็นต้นมา ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
๕. พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ ตัง้ อยูก่ ลางระหว่างท้องพระโรงหน้า
ของพระที่ นั่ ง จั ก รพรรดิ พิ ม านกั บ พระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย
มี ลั ก ษณะเป็ น พระที่ นั่ ง โถงยาว ยกพื้ น สู ง ทอดยาวไปตาม
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ผนังทิศตะวันออกของพระที่นั่ง
มีพระทวารส�ำหรับเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังหอพระสุลาลัยพิมาน
หน้าพระทวารประดิษฐานพระทีน่ งั่ อัฐทิศอุทมุ พรราชอาสน์ ภายใต้
สัปตปฎลเศวตฉัตร ส่วนผนังด้านทิศตะวันตกมีพระทวารส�ำหรับ
เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร หน้าพระทวาร
ประดิ ษ ฐานพระที่ นั่ ง ภั ท รบิ ฐ ภายใต้ น พปฎลมหาเศวตฉั ต ร
ผนังด้านทิศเหนือของพระทีน่ งั่ เป็นผนังทึบและมีชอ่ งพระทวาร ๑๑ บาน
ส่วนกลางของผนังด้านนี้เป็นพระวิมานที่ประดิษฐานพระสยาม

๕

๖

เทวาธิ ร าช ด้ า นหลั ง พระวิ ม านเป็ น พระทวารเทวราชมเหศวร
ซึ่งเป็นทางเสด็จพระราชด�ำเนินของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ
เมื่อเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ผนังด้านทิศใต้ ช่วงกลาง
เป็ น อั ฒ จั น ทร์ ล ดพื้ น ลงไปยั ง ท้ อ งพระโรงหน้ า ของพระที่ นั่ ง
จักรพรรดิพิมาน
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เป็นสถานที่ส�ำคัญในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อาทิ การบวงสรวงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการเชิญ
พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร
ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. พระที่ นั่ ง จั ก รพรรดิ พิ ม าน พระที่ นั่ ง ประธานในหมู ่
พระมหามณเฑียร ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน มีลักษณะ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกพื้นสูง แบ่งออกเป็น ๓ หลัง คือ องค์กลาง
องค์ตะวันออก และองค์ตะวันตก มีเฉลียงรอบและมีเสานางเรียง
รั บ ชายคาโดยรอบทั้ ง ๔ ด้ า น เป็ น พระวิ ม านที่ บ รรทมของ
พระมหากษัตริย์ จึงใช้พระที่นั่งองค์นี้ส�ำหรับประกอบพระราชพิธี
เฉลิมพระราชมณเฑียร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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๗

๘

๙

๑๑

๗. พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ เป็นพระแท่น หรือ
พระที่นั่ง หรือพระราชอาสน์ ท�ำจากไม้อุทุมพร หรือ “มะเดื่อ”
ทรงแปดเหลี่ยม จึงเรียกว่า “พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์”
สลักปิดทองประดับกระจก กางกั้นด้วยพระบวรเศวตฉัตร หรือ
สัปตปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตรขาว ๗ ชัน้ ประดิษฐาน ณ พระทีน่ งั่
ไพศาลทักษิณ ด้านมุขตะวันออก ในพระบรมมหาราชวัง ส�ำหรับ
พระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นประทับรับน�้ ำอภิเษก ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
๘. พระทีน่ งั่ ภัทรบิฐ ประดิษฐาน ณ พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ
ด้านมุขตะวันตก ในพระบรมมหาราชวัง กางกั้นด้วยนพปฎล
มหาเศวตฉัตร หรือฉัตร ๙ ชัน้ เป็นพระทีน่ งั่ ส�ำหรับพระมหากษัตริย์
ประทับ เพื่อทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราช
กกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องราชูปโภค และ
พระแสงราชศัสตราวุธ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระที่นั่งภัทรบิฐมีลักษณะคล้ายเก้าอี้ มีกงส�ำหรับเท้าแขน
ด้านหลังมีพนักพิง พื้นพระที่นั่งบุด้วยแผ่นทองแดงกะไหล่ทอง
เป็นเส้นลายกระหนก ตรงกลางเป็นรูปราชสีห์ ที่ขอบและส่วน
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๑๐

๑๒

ขาเป็นลายถมทอง มีฐานเขียงไม้สลักลายปิดทองประดับกระจก
รองรับ สองข้างพระทีน่ งั่ มีโต๊ะเคียงสลักลายปิดทองประดับกระจก
ขาเป็นรูปพญานาคราช ๒ ข้าง ส�ำหรับทอดเครื่องราชกกุธภัณฑ์
และเครื่องราชูปโภค
๙. พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ตั้งอยู่ทาง
ทิ ศ เหนื อ ของพระที่ นั่ ง ไพศาลทั ก ษิ ณ เป็ น ท้ อ งพระโรงส� ำ คั ญ
ในพระราชพิธสี ำ� คัญของบ้านเมือง อาทิ พระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา ตลอดจนเสด็ จ ออกรั บ ทู ต
ต่างประเทศที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัยเป็นท้องพระโรงโถง ยกพืน้ สูง มีมขุ
๒ ข้างทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีฝาโดยรอบ ทีป่ ลายสุดของ
ท้องพระโรงเป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิ
พิมาน ต่อจากอัฒจันทร์พระทวารเทวราชมเหศวร ซึ่งเป็นทาง
เสด็จพระราชด�ำเนินสู่พระที่นั่งบุษบกมาลาองค์นี้ โดยเฉพาะ
จากพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และด้านหน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา
มหาจักรพรรดิพิมานเป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร

๑๐. วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม หรื อ วั ด โพธิ์ เป็ น พระอารามหลวงชั้ น เอกและ
เป็นวัดประจ�ำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าทีเ่ มืองบางกอก
ครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง ที่ใต้พระแท่นประดิษฐานพระพุทธ
เทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ไว้
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วัดโพธิ์เป็นสถานที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งที่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บพระนครโดยขบวนพยุ ห ยาตรา
ทางสถลมารค เพื่ อ ทรงนมั ส การพระพุ ท ธเทวปฏิ ม ากร พระประธานในพระอุ โ บสถ และ
ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑. วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดใหม่
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงสร้างขึ้นใกล้กับ
วัดรังษีสทุ ธาวาส ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๗๙ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทาน
นามว่าวัดบวรนิเวศวิหาร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมวัดบวรนิเวศวิหารและวัดรังษีสทุ ธาวาสเข้าด้วยกัน และเรียกชือ่
รวมกันเป็นวัดบวรนิเวศวิหารสืบไป
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสถานที่ส�ำคัญ
อีกหนึ่งแห่งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค เพื่อทรงนมัสการพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ และ
ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒. วั ด ราชบพิ ธ สถิ ต มหาสี ม าราม เป็ น พระอารามหลวงชั้ น เอก ชนิ ด ราชวรวิ ห าร
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึน้
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒ เพื่อเป็นวัดประจ�ำรัชกาลของพระองค์ และพระราชทานนามว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีความหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็น
เสาศิลาจ�ำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร ๘ เสา ตั้งเป็นสีมาที่ก�ำแพง ๘ ทิศ โดยเป็น
พระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้าง
วัดประจ�ำรัชกาล
ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นสถานที่
ส�ำคัญที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางสถลมารค เพือ่ ทรงนมัสการพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ และถวายราชสักการะ
พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชสรีรางคารสมเด็ จ พระนางเจ้ า
ร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗
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ตึกไทยคู่ฟ้า หลังจากได้รับการบูรณะซ่อมแซมงานจิตรกรรมภายใน
เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
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การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
ในเอกสารองค์ ค วามรู ้ ข องส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ประจ� ำ ปี ๒๕๕๔
เรื่องการจัดงานสโมสรสันนิบาต อธิบายว่า งานสโมสรสันนิบาต คืองานชุมนุมใหญ่
อย่างเป็นทางการเพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีจ่ ดั ขึน้ ในนามรัฐบาล
เท่านั้น หากหน่วยงานอืน่ ต้องการจัดงานเพือ่ เฉลิมพระเกียรติให้เลี่ยงไปใช้ชอื่ อื่นแทนได้
เช่น งานเฉลิมพระเกียรติ งานเทิดพระเกียรติ
ส�ำหรับความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุว่า
สโมสรสันนิบาต น. งานที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสส�ำคัญ เช่น งานสโมสร
สันนิบาตที่ท�ำเนียบรัฐบาลเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
การจั ด งานสโมสรสั น นิ บ าตจึ ง เป็ น การมารวมกั น ของตั ว แทนกลุ ่ ม บุ ค คลต่ า งๆ
ทัง้ ไทยและต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์รว่ มกัน เพือ่ ถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์
และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการ
ที่ผ่านมา งานสโมสรสันนิบาตมีการจัดขึ้นเป็นประจ�ำปีละ ๒ ครั้ง คือ งานสโมสร
สันนิบาตเนือ่ งในวันฉัตรมงคล และงานสโมสรสันนิบาตเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ต ร การจั ด งานสโมสรสั น นิ บ าตจะจั ด เนื่ อ งในวั น ฉั ต รมงคล
๕ พฤษภาคม และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๗ ธันวาคม
ของทุกปี
ส�ำหรับในปีนี้รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานสโมสรสันนิบาต
เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึง่ ปีนถี้ อื เป็นกรณีพเิ ศษ คือเป็นการจัดงานรัฐพิธที ตี่ อ่ เนือ่ ง
หลังจากทรงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว
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บริเวณโดยรอบตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล สถานที่จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
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โดยส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพ
และอยู ่ ร ะหว่ า งการเตรี ย มการในส่ ว นของรายละเอี ย ดการจั ด งาน
ให้เป็นที่เรียบร้อยสมพระเกียรติ
ในส่ ว นของความพร้ อ มด้ า นสถานที่ ทางท� ำ เนี ย บรั ฐ บาลได้ มี
การปิดปรับปรุงตึกสันติไมตรีทั้งหลัง โดยมอบหมายให้กรมศิลปากร
และกรมยุทธโยธาทหารบก ด�ำเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนฝ้าเพดาน
พื้นผนัง ผ้าม่าน และทาสีใหม่ รวมถึงซ่อมแซมงานจิตรกรรมต่างๆ
ภายในตึกไทยคู่ฟ้า
ส� ำ หรั บ รู ป แบบการจั ด งานสโมสรสั น นิ บ าต จะจั ด ในลั ก ษณะ
งานเลี้ยงรับรอง หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Grand Reception
โดยส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญ
พระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์
ชั้นหม่อมเจ้า องคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธาน
ศาลฎี ก า และประธานองค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ คณะรั ฐ มนตรี
อดีตนายกรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร
ต�ำรวจ ตุลาการ อัยการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พลเรือน ตั้งแต่ระดับ
เจ้ากรม ผู้บัญชาการ อธิบดี ผู้ว่าการ ผู้อ�ำนวยการขึ้นไป รวมถึง
ข้าราชการในพระองค์ ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน คณะทูตานุทูต รวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ
เป็นต้น
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ขอขอบคุณข้อมูลภาพ
l กรมประชาสัมพันธ์ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
l กองสารนิเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
l https://phralan.in.th
l pptvhd36
l รายการหนูน้อยเจ้าเวหา
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