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BURAYA  SARAPHAIVANICH:  THE COMPONENT OF ROYAL REGALIAS USED 
IN THE CORONATION IN RATTANAKOSIN PERIOD. INDEPENDENT RESEARCH ADVISOR: 
PROF.M.R.SURIYAVUDH SUKHASVASTI,Ph.D. 233 pp.  

The purpose of this paper is to study the similarities and differences in the 
ragalia of Kings for the coronation ceremony in Thailand and Southeast Asia countries 
between 19th – 20 th century (Rattanakosin period)  

The regalia of Thai Kings used for the coronation ceremony were built in every 
reigns and the amount of regalia were made in one reign don’t have the same number as 
other reigns. They reflect that the development of the role of the regalia used for the 
coronation ceremony. The regalia which are always used for the coronation ceremonies in 
every reigns are consist of pots made of gold, silver, copper alloy and bronze in lotus 
shape (Phrataopratumnimit), the Phraseangchakra, the trident (Trisul), the gun 
(Phraseangpeunkommenumsatong), the halberd called Phraseangkorngowpolpai, four royal 
umbrellas in different patterns (Phrasawettachut, Phrasemathipat, Phrachutchai, 
Phrakaowapha), the Great Crown of Victory (Phramahapichaimongkut), the Sword of Victory 
(Phraseangkunchaisri), the Fan and Whip (Walawechanee-saejummaree), the Scepter 
(Tarnphrakorn), the Slippers (Chalongphrabat), the sword (Phraseangdabchalay) and the 
bow (Phraseangtanoo). 

The regalia of kings used for the coronation ceremony in Thailand and 
Southeast Asia countries are different in characteristics and ceremonial role that reflect the 
identities of the countries but some countries use the same type of regalia which is consist 
of a royal white plain umbrella, a crown, a scepter, a sword and a throne. The similarities 
and differences of the regalia in Thailand and Southeast Asia countries depend on cultural 
influences from other countries such as Chinese culture which appears in Vietnamese art 
and Indian culture which mostly appears in Thai and Southeast Asia art. Other factors 
which give effect to similarities and differences are religions, beliefs and local preferences.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ท้ังนี้มาจากการให้ความช่วยเหลือ
ของท่านเหล่านี้ 

ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสด์ิ ท่ีให้ความกรุณารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
ค้นคว้าอิสระ และคอยให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างยิ่ง รวมท้ังอาจารย์ ดร. กรรณิการ์ 
สุธีรัตนาภิรมย์ ประธานกรรมการในการสอบค้นคว้าอิสระ ท่ีช่วยแนะน าวิธีการท าค้นคว้าอิสระให้
สมบูรณ์ขึ้น 

คุณศราวุฒิ วัชระปันตี ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ส านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ท่ีช่วย
อนุเคราะห์ข้อมูลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของประเทศไทย รวมท้ังช่วยแนะน าข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานค้นคว้าอิสระอยู่เสมอ 

คุณลลิตา อัศวสกุลฤชา ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ส านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ท่ีช่วย
แปลบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้โดยไม่รีรอ 

คุณนันทาวดี ไทรแก้ว ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ส านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ท่ีช่วยอ่าน
และวิจารณ์งาน เพื่อน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 

คุณสมศักด์ิ ฤทธิ์ภักดี ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ส านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ท่ีคอยให้
ค าแนะน าถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขอส าเร็จการศึกษา 

คุณพิชชา ทองขลิบ กัลยาณมิตรท่ีมีน้ าใจอันประเสริฐ บุคคลผู้เป็นก าลังส าคัญอย่าง
ยิ่งยวดท่ีช่วยค้นคว้าหาข้อมูล ช่วยวิจารณ์งาน ช่วยแก้ไขงาน และคอยให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน
มาโดยตลอด จนสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี  หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
กัลยาณมิตรผู้นี้ การค้นคว้าอิสระเล่มนี้อาจด าเนินไปอย่างติดขัด ไม่ราบรื่นดังท่ีควรเป็น 

ขอพระขอบคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
ทุกเล่ม ท่ีน าเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้อ้างอิงในค้นคว้าอิสระฉบับนี้  

ขอขอบคุณเพื่อนๆ น้องๆ และพี่ๆ โบราณคดี และส านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน       
ท่ีคอยถามข่าวคราวความคืบหน้าของการท าค้นคว้าอิสระอยู่บ่อยครั้ง จนเป็นเสมือนแรงกระตุ้นให้เร่ง
ท าค้นคว้าอิสระเล่มนี้ 

สุดท้ายขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ และพี่ชาย ท่ีคอยให้ความสนับสนุน
กับการศึกษาในทุกๆ ด้าน และคอยเตือนสติให้เร่งท าค้นคว้าอิสระฉบับนี้ให้เสร็จ  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ หมายถึง ส่ิงของเครื่องใช้ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องสูง 
เครื่องศาสตราวุธ เครื่องราชูปโภค และเครื่องศิราภรณ์ เป็นต้น ซึ่งส่ิงของเหล่านี้ท ามาจากเนื้อวัสดุ
โลหะท่ีมีค่า เช่น ทองค า เงิน และนาก เป็นต้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนิยมน าทองค ามาใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในการท าเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ อีกท้ังฝีมือทางเทคนิคงานช่างด้านต่างๆ เช่น สลัก-ดุนลาย 
และการประดับตกแต่งท่ีมีความวิจิตรการตา ซึ่งเหล่านี้ ล้วนแต่ปรากฏให้เห็นถึงความงดงาม และ
ความประณีตในการจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเป็นอย่างมาก ท้ังนี้เพื่อให้สมกับ      
พระเกียรติยศและสถานะของความเป็นพระมหากษัตริย์  

จากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทจารึกสมัยสุโขทัย ได้มีการกล่าวถึงเครื่องประกอบ
พระราชอิสริยยศ ดังท่ีปรากฏข้อความในจารึกวัดป่ามะม่วงท้ังภาษาไทย1 และภาษาเขมร2 ในสมัย
ของพระยาลิไท (พระมหาธรรมราชาท่ี 1) คือ มงกุฎ พระขรรค์ชัยศรี  และเศวตฉัตร  และจาก
หลักฐานทางโบราณคดีในสมัยอยุธยา ท่ีพบเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องต้น เครื่องทรง และเครื่อง
ราชูปโภคในกรุวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่ิงของเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน

                                                         
1 กองหอสมุดแห่งชาติ ก าหนดเป็น “อย. 1 (อย./1) , หนังสือประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 1 

ก าหนดเป็น “หลักท่ี 5 ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัย ภาษาไทย อักษรไทย” , หนังสือจารึก
สมัยสุโขทัย ก าหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาไทย หลักท่ี 1” อ้างอิงจาก ฐานข้อมูลจารึกใน
ประเทศไทย, จำรึกวัดป่ำมะม่วง (ภำษำไทย) หลักที่ 1, เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2556. เข้าถึงได้จาก    
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=130 

2 กองหอสมุดแห่งชาติ ก าหนดเป็น “สท.3 (สท./3)” , หนังสือประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 
1 ก าหนดเป็น “หลักท่ี 4 จารึกวัดป่ามะม่วง อักษรขอม ภาษาเขมร” , หนังสือจารึกสมัยสุโขทัย 
ก าหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร พุทธศักราช 1904”  อ้างอิงจาก ฐานข้อมูลจารึกใน
ประเทศไทย, จำรึกวัดป่ำมะม่วง (ภำษำเขมร), เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=1329) 
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พระมหากษัตริย์ ท้ังส้ิน แต่เป็นเรื่องท่ีน่าเสียดายท่ีหลักฐานส่วนใหญ่ได้สูญหายไป ด้วยสาเหตุ       
การลักลอบโจรกรรมเมื่อ พ.ศ. 2499 นอกจากนี้หลักฐานประเภทอื่นท่ีคาดว่าน่าจะมีการกล่าวถึง
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา เช่น พงศาวดาร ต าราโบราณ
ราชประเพณี เป็นต้น ก็ได้สูญหายไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310  

จากข้อความในจารึกวัดป่ามะม่วงท้ังภาษาไทยและภาษาเขมร ท่ีได้กล่าวถึง พระขรรค์
ชัยศรี มงกุฎ และเศวตฉัตร และจากหลักฐานโบราณวัตถุท่ีพบในกรุวัดราชบูรณะ ซึ่งส่ิงของเหล่านี้จัด
ว่าเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ แต่โดยท่ัวไปแล้วจะรู้จักกันในนาม
ของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ หรือเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งถ้าหากพิจารณาความหมายของเครื่อง
เบญจราชกกุธภัณฑ์3 และเครื่องราชกกุธภัณฑ์4 อาจกล่าวได้ว่าท้ังเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และ
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ มีฐานะเป็นส่ิงของเครื่องใช้อันแสดงถึงพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริย์ ดังนั้น 
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับเครื่องราชูปโภค หรือเครื่องสูง  

หน้าท่ีของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ คือ ส่ิงของท่ีแสดงถึง 
พระเกียรติยศและสถานะของความเป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งโดยท่ัวไปในอดีตต้องมีเจ้าพนักงานคอย
เชิญเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศตามเสด็จพระมหากษัตริย์ทุกครั้งในคราวท่ีพระองค์เสด็จพระ
ราชด าเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจท้ังในงานส่วนพระองค์ หรืองานพระราชพิธีต่างๆ แต่อย่างไรก็
ตาม ในแต่ละพระราชกรณียกิจท่ีพระองค์ต้องไปปฏิบัตินั้น อาจมีล าดับความส าคัญท่ีไม่เท่ากัน ดังนั้น 
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีเจ้าพนักงานเชิญมาในแต่ละงานจึงต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
พระราชกรณียกิจของพระองค์ ท าให้จ านวนเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในแต่ละครั้งมีจ านวนไม่
เท่ากัน ส าหรับพระราชพิธีท่ีมีการเชิญเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์อย่าง
สมบูรณ์แบบตามโบราณราชประเพณีมากท่ีสุด ควรจะเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพระราช
พิธีท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์พระมหากษัตริย์โดยตรง เพราะเป็นพระราชพิธีแห่งการเชิดชู 
เฉลิมพระเกียรติว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชาธิบดีของประเทศนั้นโดยสมบูรณ์แล้ว  

                                                         
3 ค าว่า เบญจรำชกกุธภัณฑ์ หมายถึง เครื่องประดับพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดิน 

มี 5 อย่าง คือ พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร วาลวีชนี (พัดกับแส้จามรี) และ
ฉลองพระบาท แต่บางท่ีก็ระบุว่ามี เศวตฉัตร พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี พัดวาลวีชนี หรือ
แส้จามรี และฉลองพระบาท 

4 ค าว่า ราชกกุธภัณฑ์ หมายถึง เครื่องใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์ ประกอบไปด้วย ฉัตร 
มงกุฎ พระแสงขรรค์ ธารพระกร วาลวีชนี และฉลองพระบาท   
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เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ ท่ีปรากฏในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกของประเทศไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สันนิษฐานได้
ว่าอาจรับอิทธิพลมาจากแหล่งเดียวกัน ซึ่งประเทศท่ีน่าจะเป็นแม่แบบของเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับประเทศต่างๆ ใน
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น่าจะเป็นประเทศอินเดีย แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศในดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรับอิทธิพลมาจากประเทศเดียวกัน แต่บางประเทศอาจมีการปรับเปล่ียน
รายละเอียดบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิด และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตนเอง 
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาความแตกต่างของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับ
พระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ ในบริเวณดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียโบราณ  

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบความเหมือนและความต่างของเครื่องประกอบพระราช

อิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของประเทศไทยและประเทศ
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 - 25 (สมัยรัตนโกสินทร์) 

ขอบเขตของกำรศึกษำ  
1. ท าการศึกษาเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏใน    

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของประเทศไทย พระราชอาณาจักรกัมพูชา อาณาจักรพม่า (สาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ ) พระราชอาณาจักรลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ประเทศ
เวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย    

2. ช่วงระยะเวลาของการศึกษาเปรียบเทียบอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 – 25     
(สมัยรัตนโกสินทร์) 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
ในการศึกษาค้นคว้าเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏใน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งศึกษาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรมการปกครอง เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน จึงขอก าหนดความหมายของค าท่ีใช้ในงานค้นคว้าอิสระเล่มนี้ไว้ดังนี้   

1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้หมายถึง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีพระ
ราชพิธีขึ้นครองราชย์สมบัติของพระมหากษัตริย์ แม้ว่าประเทศนั้นจะไม่มีพระราชพิธีอภิเษกรดน้ า 
ตามความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็ตาม 
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2. พระมหากษัตริย์ ให้หมายถึง สมเด็จพระราชาธิบดี พระจักรพรรดิ สุลต่าน ซึ่งเป็น
ผู้ปกครองประเทศสูงสุดของแต่ละประเทศ  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ทราบถึงลักษณะรูปแบบความเหมือนและความต่างของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ

ส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของประเทศไทยและประเทศใน
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 - 25 (สมัยรัตนโกสินทร์) 

กำรทบทวนเอกสำรที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์และพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบไปด้วย 
สุจรรยา เหลืองธาดา. “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์”. สารนิพนธ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513. สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้เน้นการอธิบาย
ถึงการเปล่ียนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนรูปแบบของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของแต่ละ
รัชกาลเท่านั้น ซึ่งท าให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงในขั้นตอนของพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร์ 

บุษกร ภวจินดา. “เครื่องราชศิราภรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์”. สารนิพนธ์ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528. สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลของ
เรื่องเครื่องราชศิราภรณ์เฉพาะสมัยรัตนโกสินทร์เอาไว้ เช่น พระมหามงกุฎ พระชฎา พระมาลา   
พระเกี้ยว เป็นต้น รวมท้ังราชประเพณี และขนบธรรมเนียมท่ีต้องใช้เครื่องราชศิราภรณ์ร่วมประกอบ
ในราชประเพณี โดยเฉพาะได้มีการกล่าวถึงเครื่องราชศิราภรณ์ท่ีใช้ในงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

จินตนา เมืองเจริญ. “การศึกษาเรื่องเครื่องสูงจากหลักฐานทางโบราณคดี ต้ังแต่พุทธ
ศตวรรษท่ี 12 – 20”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535. วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบ วิวัฒนาการ
เครื่องสูงจากหลักฐานประติมากรรมท่ีพบต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 12-20 จากหลักฐานทางด้านเอกสาร
และโบราณวัตถุ ท้ังท่ีพบในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง โดยรูปแบบและหน้าท่ีของเครื่องสูงท่ี
พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีต้นแบบและได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดีย 

วิษณุนาท กตัญญูทวีทิพย์. “การศึกษาแบบแผนการใช้ฉัตรในสมัยอยุธยา”. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยา ลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2537. ได้ท าการศึกษาถึงลักษณะรูปแบบการใช้ฉัตรในสมัยอยุธยา ท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วง
สมัยของศิลปกรรมอยุธยา ท าการสรุปก าหนดอายุของหลักฐานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ แล้ว
ท าการศึกษาเปรียบเทียบก าหนดอายุโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในแหล่งโบราณคดีอื่นท่ี เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ลักษณะรูปแบบการใช้ฉัตรแต่ละช่วงสมัยมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงและมีรูปแบบเฉพาะเป็นท่ีนิยมท่ี
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สามารถจ าแนกได้ในแต่ละช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งได้เป็นต้นแบบแผน
ลักษณะรูปแบบการใช้ฉัตรในสมัยรัตนโกสินทร์ 

ศราวุฒิ วัชระปันตี. “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์”. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง ,  2549.                
ได้ท าการศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เหตุผลของ
การเปล่ียนแปลง และความเกี่ยวเนื่องระหว่างความเปล่ียนแปลงพระราชพิธีกับแนวความคิดในการ
ปกครอง สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ในเนื้อหาเป็นการกล่าวถึงขั้นตอนในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ คือ ขั้นพิธีเบื้องต้น ขั้นตอนพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกซึ่งประกอบไปด้วยพระราชพิธีสรงมูรธาภิเษก ท่ีได้มีการกล่าวถึงเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศท่ีใช้ในพระราชพิธี คือ พระเต้าเงิน พระเต้าทอง พระเต้านาก พระเต้าสัมฤทธิ์ เป็นต้น ส่วน
ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้กล่าวถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีใช้ในพระราชพิธีเช่นกัน แต่เป็น
การกล่าวโดยรวมไม่ได้แยกย่อยออกมาแต่ละรัชกาล 

ลัทธิธรรมเนียมต่ำงๆ ภำคที่ 19 : ต ำรำแบบธรรมเนียมในรำชส ำนักคร้ังกรุงศรี
อยุธยำ. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนาการ, 2474. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่าน
ผู้หญิง ตลับ สุขุม วันท่ี 23 มีนาคม 2474) และ ค ำให้กำรชำวกรุงเก่ำ . กรุงเทพฯ: คลังวิทยา   ,5252.  
หนังสือ 2 เล่มนี้ ได้กล่าวถึงรายละเอียดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในกรุงศรีอยุธยา รวมท้ังเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศท่ีใช้ในงานพระราชพิธีของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งรูปแบบของพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกกรุงศรีอยุธยาได้กลายมาเป็นต้นแบบของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์  ซึ่ง
ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีเป็นต้นแบบของสมัยรัตนโกสินทร์ 

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก : ประวัติศำสตร์
จำรีตประเพณีจำกพระรำชนิพนธ์ “ยอพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย 
รัชกำลที่ 2”. นุชนารถ กิจงาม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม
ศิลปากร, 2546. เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 3 เป็นโคลง
ปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ได้
อธิบายถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลท่ี 2 ในรูปแบบร้อยกรองประเภทโคลง ต้ังแต่โคลง
สุภาพบทท่ี 19-145 อธิบายรายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไว้อย่างละเอียด รวมท้ังได้กล่าวถึง
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีใช้ในงานพระราชพิธีเอาไว้ด้วย ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศของรัชกาลท่ี 2 และรัชกาลท่ี 3 ได้ 
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นเรศวรฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, ผู้รวมรวม. จดหมำยเหตุพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษกสมเด็จพระรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำวุธ พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว. พระนคร : โรง
พิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2466. เป็นหนังสือท่ีกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้ัง 2 ครั้ง คือ พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ซึ่งภายในเนื้อหาได้กล่าวถึง
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีใช้ในงานพระราชพิธีเช่นกัน ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โดยละเอียด 

ประกาศอักษรกิจ, พระยา (เสงี่ยม รามนันทน์).  จดหมำยเหตุบรมรำชำภิเษก
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว. พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม. 2492. (สมเด็จพระนางเจ้า
ร าไพพรรณีฯ โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เป็นท่ีระลึกในการเชิญพระบรมอัฐิเสด็จคืนเข้าสู่พระนคร 
พุทธศักราช 2492). ได้กล่าวถึงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้ังแต่ขั้นเตรียมการพระราชพิธี งานพระราชพิธี พระราชพิธี
เลียบพระนคร รวมท้ังส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆท่ีอยู่ในพระราชพิธี ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โดยละเอียด 

พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น, พระรำชพิธีรำชำภิเษกสมรส พระรำช
พิธีบรมรำชำภิเษก และพระรำชพิธีเฉลินพระรำชมณเฑียร พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุยเดช สยำมินทรำธิรำช พ.ศ. 2493 และเร่ืองบรมรำชำภิเษก. พระนคร : โรงพิมพ์กรม
สรรพสามิต, 2514. ประกอบไปด้วยรายละเอียดเรื่องการเตรียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรง
มูรธาภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมและสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินี  ซึ่งสามารถน ามาเป็น
ข้อมูลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โดยละเอียด 

ณัฏฐภัทร จันทวิช. พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530.      
มีเนื้อหาประกอบไปด้วยการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ ต้ังแต่รัชกาลท่ี 1 – 9    

แสงสูรย์ ลดาวัลย์. หม่อมราชวงศ์, พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. 
กรุงเทพฯ : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527. หนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดพระราชพิธีในรัชกาลต่างๆ โดยจะอธิบายรายละเอียดพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ คือ การท าน้ าอภิเษก การจารึกพระ
สุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และการแกะพระราชลัญจกรประจ ารัชกาล การแต่งต้ังเครื่องบรม
ราชาภิเษกบนพระแท่นมณฑล พิธีพระบรมราชาภิเษกในเบื้องต้น การสรงพระมูรธาภิเษก การถวาย
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น้ าอภิเษก ถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ เสด็จออกมหาสมาคม เป็นต้น จึงเป็นเสมือนหนังสือต้นแบบ
ของการศึกษาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์  

ศรีนวล ภิญโญสุนันท์. “พิธีราชาภิเษกในคติอินเดียและไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2528 . ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของพิธีราชาภิเษกจากคัมภีร์สันสกฤตและ
ไทย โดยรวบรวมข้อมูลพิธีราชาภิเษกจากคัมภีร์ สันสกฤตเช่น คัมภีร์อถรรพเวท คัมภีร์ไอต
เรยพราหมณะ และคัมภีร์ศตปถ พราหมณะ และข้อมูลพิธีราชาภิเษกในคติไทยจากศิลาจารึก พงศาวดาร 
จดหมายเหตุ และราชกิจจานุเบกษา แล้วจึงแปลข้อมูลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย เพื่อท าการศึกษา 
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกับพิธีราชาภิเษกในคติไทย 

เอกสารทั้งหมดท่ีกล่าวถึงนี้ ส่วนใหญ่เป็นเอกสารท่ีกล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ี
เน้นในขั้นตอนการประกอบพระราชพิธีเป็นส าคัญ ซึ่งสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาควบคู่กับ
เอกสารที่กล่าวถึงข้อมลูพิธีราชาภิเษกของอินเดีย เพื่อให้ความเหมือนและความต่างของพระราชพิธีใน
ภาพรวมได้ในระดับหนึ่ง และยังมีบางเอกสารท่ีได้กล่าวถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีปรากฏ
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแต่ละรัชกาล ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญของการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ี
สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ว่าในแต่ละรัชกาล ปรากฏเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศช้ินใดบ้าง 
เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในการเชิญเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเข้ามาประกอบในพระราชพิธี
ในแต่ละรัชกาล  

ขั้นตอนของกำรศึกษำ  
1. รวบรวมหลักฐานเอกสารประเภทต่างๆ ท่ีกล่าวถึงรายละเอียดของเครื่องประกอบ    

พระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น พงศาวดาร จดหมายเหตุ 
วารสาร หนังสือวิชาการ หนังสือต่างประเทศ ภาพถ่ายโบราณ เป็นต้น 

2. น าข้อมูลท่ีได้จากเอกสารต่างๆ มาท าการเรียบเรียง 
3. วิเคราะห์ น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อให้ได้ผลการศึกษา

ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
4. สรุปผลการศึกษา 
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บทที่ 2 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ในประเทศอินเดีย 
 

 ความหมายของพิธีบรมราชาภิเษก 

ค ำว่ำ “พิธีบรมรำชำภิเษก” เป็นค ำภำษำสันสกฤต เป็นศัพท์สนธิของค ำว่ำ “รำช” กับ 
“อภิเษก” ค ำว่ำ “อภิเษก” แปลว่ำ กำรรดน  ำ, กำรสถำปนำ เมื่อรวมกับค ำว่ำ “รำช” เป็น 
“รำชำภิเษก” ตำมรูปศัพท์ แปลว่ำ กำรถวำยกำรรดน  ำแด่พระรำชำ1 

นอกจำกค ำว่ำ “รำชำภิเษก” ท่ีแปลว่ำ กำรรดน  ำแด่พระรำชำแล้ว ยังมีควำมหมำยของ   
กำรรดน  ำในอินเดียอีกหลำยควำมหมำย อำทิ2 

ปฐมาภิเษก  หมำยถึง กำรรดน  ำครั งแรก จะเป็นพิธีโกนผมไฟ หรือพิธีลงท่ำ 
อินทราภิเษก  หมำยถึง กำรรดน  ำเพื่อเป็นพระอินทร์ ซึ่งหมำยถึงเป็นพระมหำกษัตริย์         

ผู้ยิ่งใหญ่ คือ รำชำธิรำช 
สังครามาภิเษก  หมำยถึง กำรรดน  ำเพื่อออกสงครำม 
อาจารยภิเษก  หมำยถึง กำรรดน  ำเพื่อตั งเป็นอำจำรย์ น่ำจะหมำยถึงทำงคชกรรม 
ปราบดาภิเษก  หมำยถึง กำรรดน  ำเพื่อขึ นครองรำชย์ของพระมหำกษัตริย์ อันท่ีจริงคือ    

กำรรำชำภิเษกนั่นเอง ไม่จ ำเป็นต้องท ำศึกสงครำมกับผู้ใด 
โภคาภิเษก  หมำยถึง กำรรดน  ำให้ครองโภคสมบัติ โดยบิดำตกแต่งให้เมื่อบุตรมีอำยุเป็น

ผู้ใหญ่ควรครองเรือน 
 
 
 

                                            
1 Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, (2d ed. col. 3. 

New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1981),  874, อ้ำงถึงใน           
ศรีนวล  ภิญโญสุนันท์, “พิธีรำชำภิเษกในคติอินเดียและไทย” (วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำภำษำบำลีและสันสกฤต บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2528), 4.  

2 ภุชงค์ จันทวิช และณัฏฐภัทร จันทวิช, บรรณำธิกำร, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. 
(กรุงเทพฯ: มรดกไทย, 2542), 19 – 20. 
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ความเป็นมาของพิธีบรมราชาภิเษกในคติอินเดีย 

ตำมแนวคิดของอำรยธรรมอินเดียโบรำณเช่ือว่ำก ำเนิดของกษัตริย์ผู้ปกครองบ้ำนเมือง
นั น มีก ำเนิดมำจำกเทพเจ้ำ ดังท่ีปรำกฏในคัมภีร์สมัยพระเวทตอนปลำย คือ คัมภีร์ไอตเรยพรำหมณะ 
(Aitareya Brahmaṇa) ได้กล่ำวไว้ว่ำ อสูรกับเทวดำรบกัน เทวดำเป็นฝ่ำยแพ้จึงปรึกษำกันว่ำควรจะ 
เลือก “รำชำ” (Rājā) ขึ นมำคนหนึ่ง เพื่อเป็นผู้น ำในกำรท ำสงครำม ท่ีประชุมจึงเลือกโสมำ (Soma) 
ขึ นเป็นรำชำ และท่ีสุดเทวดำก็ได้รับชัยชนะ จำกต ำแหน่งรำชำ (Rājā) ผู้น ำในกำรรบก็กลำยมำเป็น
กษัตริย์ในกำลต่อมำ เช่นเดียวกับในคัมภีร์ไตตติรียะอุปนิษัท (Taittiriya Upanisad) ซึ่งเป็นคัมภีร์ท่ีแต่ง
ขึ นภำยหลังก็ได้กล่ำวถึงก ำเนิดของกษัตริย์ หำกแต่มีรำยละเอียดท่ีแตกต่ำงกันออกไป คือ ในคัมภีร์
ไตตติรียะอุปนิษัท ได้กล่ำวว่ำ พวกเทวดำไม่ได้เลือก “รำชำ” (Rājā) เองแต่ได้ท ำพิธีบูชำขอต่อ
ประชำบดี (Prājapati) อันเป็นเทพเจ้ำสูงสุด ประชำบดีจึงส่งโอรสของพระองค์ลงมำให้เป็นกษัตริย์  
จำกข้อควำมท่ีปรำกฏในคัมภีร์พรำหมณ์ทั ง 2 เล่มนี  ท ำให้เห็นว่ำก ำเนิดของกษัตริย์เริ่มมำจำกควำม
ต้องกำรของมนุษย์ในกำรท ำสงครำมและหน้ำท่ีแรกของกษัตริย์ คือ กำรเป็นผู้น ำในกำรรบ แต่ในสมัย
ต่อมำกษัตริย์ก็ถูกยกให้อยู่เหนือบุคคลธรรมดำโดยพิธีกรรมต่ำงๆ เช่น พิธีรำชสูยะ (Rājasūya)

 หรือ  
พิธีปุนรภิเษก หรือพิธีไอนทรมหำภิเษก เป็นต้น หลังจำกนั นก็มีกำรยกฐำนะของกษัตริย์ขึ นเป็นเทวรำชำ 
(Deva rājā) คือ เป็นประดุจเทพเจ้ำหรือเป็นเทพเจ้ำอวตำรลงมำเป็นกษัตริย์3 

พิธีรำชำภิเษกในอำรยธรรมอินเดียโบรำณเป็นพิธีเก่ำแก่ท่ีมีมำช้ำนำน ตั งแต่สมัยพระเวท 
โดยปรำกฏหลักฐำนในคัมภีร์ต่ำงๆ ได้แก่ 

1. คัมภีร์พระเวท เช่น ในคัมภีร์กฤษณยชุรเวท หรือในคัมภีร์ศุกลยชุรเวท เป็นต้น  
2. คัมภีร์อถรรพเวท  
3. คัมภีร์พรำหมณะ  เป็นต้น4 

คัมภีร์ทั ง 3 คัมภีร์นี  ได้กล่ำวถึงพิธีรำชำภิเษกอินเดียโบรำณ แต่จำกกำรค้นคว้ำหำข้อมูล
เกี่ยวกับพิธีรำชำภิเษกในอินเดียโบรำณของนำงสำวศรีนวล  ภิญโญสุนันท์ ในวิทยำนิพนธ์อักษรศำสตร 
มหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำบำลีและสันสกฤต เรื่องพิธีรำชำภิเษกในคติอินเดียและไทย : กำรศึกษำ
เปรียบเทียบ ท ำให้ทรำบว่ำคัมภีร์พรำหมณะเป็นคัมภีร์ท่ีพรำหมณ์แต่งขึ น เพื่ออธิบำยบทสวดท่ีฤำษี

                                            
3 เติมศรี  ลดำวัลย์, “พิธีรำชำภิเษกในประเทศไทย” (สำรนิพนธ์ศิลปศำสตรบัณฑิต 

(โบรำณคดี). มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2517), 1-2. 
4 ดูเพิ่มเติมใน ศรีนวล  ภิญโญสุนันท์, “พิธีรำชำภิเษกในคติอินเดียและไทย” 

(วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำภำษำบำลีและสันสกฤต บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2528), 4-5 และ 9.  
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ตระกูลต่ำงๆ ได้ประพันธ์ไว้ในสมัยโบรำณให้เข้ำใจดียิ่งขึ น ด้วยเหตุนี รำยละเอียดเกี่ยวกับพิธี
รำชำภิเษกท่ีกล่ำวไว้ในคัมภีร์พรำหมณะจึงมีมำกและเป็นท่ีเข้ำใจได้ดียิ่งกว่ำท่ีกล่ำวไว้ในคัมภีร์ เล่ม
อื่นๆ ซึ่งคัมภีร์พรำหมณะท่ีได้กล่ำวถึงพิธีรำชำภิเษก ได้แก่ คัมภีร์ไอตเรยพรำหมณะ (Aitareya 

Brahmaṇa)  ใ น ช่ื อ พิ ธี ว่ ำ  “ ปุ น ร ภิ เ ษ ก ”  ( Punarabhiṣeka)  แ ล ะ  “ ไ อ น ท ร ม ห ำ ภิ เ ษ ก ” 
(Ᾱindramahābhiṣeka) และในคัมภีร์ศตปถพรำหมณะ (Satapatha Brahmaṇa) ในช่ือพิธีว่ำ “รำชสูยะ” 
(Rājasūya)  

พิธีปุนรภิเษก พิธีไอนทรมหำภิเษก และพิธีรำชสูยะ เป็นพิธีท่ีกระท ำขึ นเพื่อเสริมอ ำนำจ
บำรมีให้กับกษัตริย์ผู้ครองบ้ำนเมือง และให้เป็นท่ียอมรับของประชำชนและกษัตริย์เมืองอื่นๆ อีกทั ง
ยังเป็นกำรประกำศให้ทรำบถึงควำมเป็นพระมหำกษัตริย์โดยสมบูรณ์ แม้ว่ำทั ง 3 พิธีจะมีวัตถุประสงค์
ท่ีเหมือนกัน คือ เฉลิมควำมเป็นพระมหำกษัตริย์ แต่ก็ยังมีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนของควำมหมำย
และรำยละเอียดของพิธีกรรม 

พิธีปนุรภิเษก (Punarabhiṣeka)
5
 

ค ำว่ำ “ปุนรภิเษก” แปลว่ำ กำรอภิเษกอีกครั งหนึ่ง เป็นพิธีท่ีพระรำชำผู้ทรงได้รับกำร
สวมมงกุฎเรียบร้อยแล้ว กระท ำขึ นเพื่อส่งเสริมพระรำชอ ำนำจของพระองค์ให้แรงกล้ำขึ น ขั นตอน
ของพิธีมี 3 ขั นตอน คือ ขั นเตรียมพิธี ขั นกำรท ำพิธี และขั นพิธีเบื องปลำย 

ขั้นตอนของพิธีกรรมของพิธีปุนรภิเษก (Punarabhiṣeka) 

ขั้นเตรียมพิธี มีกำรตระเตรียมส่ิงของต่ำงๆ ไว้ก่อนท่ีจะถึงวันท ำพิธีคือมีกำรเตรียมต่ัง
อุทุมพร (ต่ังไม้มะเด่ือ) ซึ่งขำต่ังมีขนำด 1 คืบ พนักและท่ีเท้ำแขนมีขนำด 1 ศอก มีเชือกถักทอด้วย
หญ้ำปล้อง (หญ้ำมุญชะ) ต่ังอุทุมพรนี จะตั งไว้ภำยในเส้นบริเวณพิธีท่ีขีดไว้ด้วยสผยะ6 ทำงทิศใต้ของ
แท่นบูชำ ให้ขำต่ัง 2 ขำอยู่ในแท่นบูชำ ส่วนอีก 2 ขำอยู่นอกแท่นบูชำ โดยตั งให้หันหน้ำไปทำงทิศ
ตะวันออกและจะลำดปูด้วยหนังเสือโดยให้ขนอยู่ด้ำนบนและให้คอหันไปทำงทิศตะวันออก นอกจำกนี 
แล้วยังมีขันไม้มะเด่ือและกิ่งไม้มะเด่ือ ในขันไม้มะเด่ือใส่ส่ิงของ 8 อย่ำง คือ นมเปรี ยว น  ำผึ ง เนยใส 
น  ำฝนท่ีตกลงมำในขณะแดดออก ต้นหญ้ำอ่อน หน่อต้นข้ำว สุรำ และหญ้ำทูรวำ (หญ้ำแพรก) 

                                            
5 ศรีนวล  ภิญโญสุนันท์. “พิธีรำชำภิเษกในคติอินเดียและไทย : กำรศึกษำเปรียบเทียบ” 

(วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำภำษำบำลีและสันสกฤต บัณฑิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2528), 11- 19. 

6 สผยะ เป็นเครื่องใช้ในพิธีบูชำบวงสรวง มีลักษณะเป็นแผ่นไม้แบนๆ รูปร่ำงคล้ำยดำบ 
ใช้ส ำหรับคนข้ำวต้มท่ีเป็นเครื่องสังเวยหรือใช้ปรับเนินดินท่ีท ำเป็นแท่นบูชำ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

 
 

ขั้นการท าพิธี เมื่อพระรำชำเสด็จขึ นจำกกำรสรงสนำนและเมื่อทรงบวงสรวงด้วยสัตว์
บูชำยัญตัวเมียแล้ว ในวันท ำพิธีพระองค์จะเสด็จไปประทับบนต่ังไม้มะเด่ือท่ีเตรียมไว้ แต่ก่อนท่ี
พระองค์จะเสด็จขึ นประทับบนต่ัง พระองค์จะทรงท่องมนต์อัญเชิญปวงเทพเจ้ำให้เสด็จขึ นประทับบน
ต่ังก่อนพระองค์ โดยพระองค์จะทรงคุกพระชำนุข้ำงขวำ ทรงจับต่ังทำงด้ำนหลังด้วยพระหัตถ์ทั งสอง
ข้ำง ทรงหันพระพักตร์ไปทำงทิศตะวันออกและทรงท่องมนต์ 

เมื่อพระรำชำทรงท่องมนต์อัญเชิญเทพเจ้ำเหล่ำนี ให้เสด็จขึ นประทับบนต่ังแล้ว พระองค์
จะเสด็จขึ นประทับบนต่ังด้วยพระชำนุข้ำงขวำก่อนแล้วจึงติดตำมด้วยพระชำนุข้ำงซ้ำย แล้ว จึงถวำย  
กำรรดน  ำอภิเษกแด่พระองค์ แต่ก่อนถวำยกำรรดน  ำอภิเษก พระรำชำจะสวดมนต์ท่ีพรรณนำถึงสันติ
สุขของหมู่ชลเทพ 

เมื่อพระรำชำทรงสวดมนต์ท่ีพรรณนำถึงสันติสุขของหมู่ชลเทพแล้ว พระองค์จะถูกคลุม
ด้วยกิ่งไม้มะเด่ือ ต่อจำกนั นจะเป็นพิธีถวำยกำรรดน  ำอภิเษก  

ขั้นพิธีเบื้องปลาย พิธีเบื องปลำยประกอบด้วยพิธีเสวยน  ำจัณฑ์ พิธีเสด็จจำกต่ังลงบนกิ่ง
ไม้มะเด่ือ พิธีเสด็จประทับทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อจำกนั นพระรำชำจะเสด็จกลับพระรำชวัง  
และในตอนสุดท้ำยของพิธี พระรำชำจะทรงสวดอ้อนวอนขอกำรบังเกิดขึ นของฝูงโค ฝูงม้ำ และฝูงคน 
รำยละเอียดของพิธีมีดังนี  

เมื่อกำรถวำยกำรรดน  ำอภิเษกแด่พระรำชำเสร็จสิ นลงแล้วก็จะเป็นพิธีเสวยน  ำจัณฑ์ แต่
ก่อนท่ีพระรำชำจะเสวยน  ำจัณฑ์พระองค์จะทรงถือถ้วยน  ำจัณฑ์ไว้ในพระหัตถ์และทรงสวดมนต์ เมื่อ
พระรำชำทรงสวดมนต์แล้ว พระองค์จะทรงวำงถ้วยน  ำจัณฑ์ลงและสวดมนต์อีกครั ง จำกนั นพระองค์
จะเสวยน  ำจัณฑ์ และจะพระรำชทำนน  ำจัณฑ์นี แก่ผู้ท่ีพระองค์โปรดปรำน แล้วพระองค์จะเสด็จจำก
ต่ังลงบนกิ่งไม้มะเด่ือ โดยจะประทับนั่งบนกิ่งไม้มะเด่ือ ทรงวำงพระบำททั งสองลงบนพื นดินและสวด
บทสวดท่ีว่ำด้วยกำรเสด็จลงมำ ต่อจำกนี พระรำชำจะประทับนั่งขัดสมำธิหันพระพักตร์ไปทำงทิศ
ตะวันออก ทรงบูชำพรำหมณ์ 3 ครั ง  

เมื่อพระรำชำกล่ำวค ำบูชำพรำหมณ์ 3 ครั งเรียบร้อยแล้ว พระองค์จะทรงลุกขึ นและจะ
ทรงวำงฟืนลงบนกองไฟอำหวนียะ7 จำกนั นทรงก้ำวพระบำทไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ก้ำว 
จำกนั นพระองค์เสด็จกลับพระรำชวัง 

 
 

                                            
7 อำหวนียะ เป็นไฟศักด์ิสิทธิ์ที่น ำมำจำกไฟซึ่งลุกอยู่ตลอดเวลำของพ่อบ้ำนและ

ตระเตรียมไว้เพื่อกำรรับพลีกรรม ไฟอำหวนียะเป็นไฟกอง 1 ในจ ำนวน 3 กองท่ีจุดไว้ในยัชญพิธีและ
อยู่ทำงด้ำนทิศตะวันออก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เมื่อถึงพระรำชวังแล้วพระองค์จะประทับนั่งหลังกองไฟประจ ำเรือน และจะทรงแตะ
พรำหมณ์ฤตวิช ผู้ท ำพิธีสังเวยเครื่องบูชำบวงสรวงท่ีประกอบด้วยเนยใส 3 ทีแด่พระอินทร์ ท ำพิธีด้วย
กำรใช้ขันตักขึ นมำ 4 ครั ง และด้วยวิธีกำรสวดแบบปรปัท8 เพื่อควำมปรำศจำกโรค เพื่อควำมมีสวัสดิภำพ 
เพื่อควำมไม่มีอันตรำย และเพื่อควำมปลอดภัยแด่พระรำชำ ตอนสิ นสุดพิธีพระรำชำจะทรงสวดมนต์ 
เพื่อขอกำรบังเกิดขึ นของฝูงโค ฝูงม้ำ และฝูงคน 

ในแต่ละขั นตอนของกำรประกอบพิธีปุนรภิเษก จะมีส่ิงของต่ำงๆ ท่ีน ำมำประกอบร่วมใน
แต่ละขั นตอน ซึ่งส่ิงของเหล่ำนี อำจเป็นสัญลักษณ์ท่ีแฝงด้วยควำมหมำยอันเป็นมงคลตำมควำมเช่ือ
ของอินเดียโบรำณ รวมทั งอำจมีควำมหมำยนัยท่ีแฝงอยู่ในขั นตอนของกำรประกอบพิธีกรรม 

ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ของส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในพิธีปุนรภิเษก9 
สิ่งของที่ใช้ในพิธ ี ความหมาย 

หนังเสือ 
ต้นมะเด่ือ 
นมเปรี ยว น  ำผึ ง เนยใส 
น  ำฝนท่ีตกลงมำในขณะแดดออก 
ต้นหญ้ำอ่อนและหน่อต้นข้ำว 
สุรำ 
หญ้ำแพรก 
 

ควำมมีอ ำนำจ 
พละก ำลังซึ่งก็คืออำหำร 
รสชำติของมวลพฤกษชำติ 
ควำมสว่ำงไสวและพรหมรัศมี 
ควำมสดช่ืน ควำมเจริญเติบโตและกำรให้ก ำเนิด 
ควำมเป็นกษัตริย์และรสชำติของอำหำร 
ควำมเป็นเจ้ำเพรำะหญ้ำแพรกแพร่พันธุ์กระจำย
ไปด้วยกิ่งก้ำนท่ีโน้มต่ ำแนบไปกับพื นดินเสมือน
มันยืนยงคงมัน่ และพระรำชำทรงแผ่พระรำช
อ ำนำจออกไปเสมือนพระองค์ทรงด ำรงมัน่ 

 
 

                                            
8 ปรปัท คือวิธีสวดบทสวดในคัมภีร์พระเวท ด้วยกำรแยกค ำประพันธ์ออกเป็นส่วนๆ ให้

มีจ ำนวนพยำงค์เท่ำกัน โดยไม่ต้องค ำนึงถึงควำมหมำยและรูปค ำและให้แทรกค ำว่ำ ป-ปทฺเย ลงไปใน
แต่ละส่วนของค ำประพันธ์ที่แยกออกมำนั น  

9 The Aitareya Brahmana, Edited by Acarya Satyavrata Samasrami 
(Clcutta : Satya Press, 1906), 4: 186-199. อ้ำงถึงใน ศรีนวล  ภิญโญสุนันท์. “พิธรีำชำภิเษกใน
คติอินเดียและไทย:กำรศึกษำเปรียบเทียบ” (วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำภำษำบำลี
และสันสกฤต บัณฑิยวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2528), 17 – 18. 
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ตารางที่ 2 ความหมายของขั้นตอนในระหว่างการประกอบพิธีปุนรภิเษก10 
ขั้นตอนในพิธ ี ความหมาย 

กำรตั งขำต่ัง 2 ขำอยู่ในแท่นบูชำ 
 
กำรตั งขำต่ัง 2 ขำอยู่นอกแท่นบูชำ 
 
กำรท่ีพระรำชำเสด็จขึ นประทับบนต่ัง 
ภำยหลังท่ีทรงท่องมนต์อัญเชิญปวง
เทพเจ้ำให้เสด็จขึ นประทับ  
กำรท่ีพระรำชำพระรำชทำน 
สุรำให้แก่ผู้ท่ีพระองค์ 
กำรท่ีพระรำขำเสด็จประทับ ณ ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
กำรท่ีพรำหมณ์ฤตวิชท ำพิธีสังเวย
เครื่องบูชำบวงสรวงท่ีประกอบด้วย 
เนยใส 3 ท่ีแด่พระอินทร์ ด้วยกำรใช้ขัน
ตักขึ นมำ 4 ครั ง และด้วยวิธีกำรสวด
แบบปรปัท 

กำรบรรลุควำมปรำรถนำในส่ิงท่ีเป็นส่ิง
เล็กๆน้อยๆ ของแผ่นดิน 
กำรบรรลุควำมปรำรถนำในส่ิงท่ีมีอยู่ดำษด่ืน   
หำขอบเขตมิได้ 
ควำมมีสวัสดิภำพและกำรเสวยสิริรำชสมบัติ     
ท่ีเพิ่มขึ นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
ควำมเป็นยอดแห่งมิตรภำพและกำรด ำรงมั่นใน
มิตรภำพ 
ทิศแห่งชัยชนะ 
 
ควำมปรำศจำกโรค ควำมมีสวัสดิภำพ ควำมไม่มี
อันตรำย และควำมปลอดภัยของพระรำชำ 
 
 

 

พิธีไอนทรมหาภิเษก (Ᾱindramahābhiṣeka)
11 

ค ำว่ำ “ไอนทรมหำภิเษก” แปลว่ำ พิธีอภิเษกท่ียิ่งใหญ่ของพระอินทร์ ควำมเป็นมำของพิธีนี ว่ำ 
ทวยเทพพร้อมด้วยพระประชำบดีมีควำมเห็นพ้องต้องกันว่ำ ควรจะถวำยกำรอภิเษกแด่พระอินทร์ 

                                            
10 The Aitareya Brahmana, Edited by Acarya Satyavrata Samasrami 

(Clcutta : Satya Press, 1906), 4: 186-199. อ้ำงถึงใน ศรีนวล  ภิญโญสุนันท์. “พิธรีำชำภิเษกใน
คติอินเดียและไทย:กำรศึกษำเปรียบเทียบ” (วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำภำษำบำลี
และสันสกฤต บัณฑิยวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2528), 19. 

11 ศรีนวล  ภิญโญสุนันท์. “พิธีรำชำภิเษกในคติอินเดียและไทย:กำรศึกษำเปรียบเทียบ” 
(วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำภำษำบำลีและสันสกฤต บัณฑิยวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2528), 19 – 31. 
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เพรำะว่ำในบรรดำทวยเทพทั งหลำยนั น พระอินทร์ทรงเป็นเทพท่ีมีอ ำนำจมำกท่ีสุด มีพละก ำลังมำก
ท่ีสุด แข็งแรงท่ีสุด ดีท่ีสุด และทรงประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 

ในพิธีไอนทรมหำภิเษกนั น ทวยเทพได้น ำต่ังซึ่งมีช่ือว่ำ “ฤจ” มำถวำยแด่พระอินทร์ ต่ังนี 
ทวยเทพทรงสร้ำงขำหน้ำ 2 ขำด้วยบทสวดในคัมภีร์สำมเวท คือ บทสวดพฤหัตและรถันตระ สร้ำงขำ
หลัง 2 ขำ ด้วยบทสวดไวรูปะกับไวรำชะ สร้ำงพนักพิงด้วยบทสวดศำกวระและไรวตะ สร้ำงท่ีเท้ำแขน
ด้วยบทสวดเนำธสะและกำเลยะ สร้ำงเส้นด้ำยท่ีทอตำมยำวด้วยคัมภีร์ฤคเวท สร้ำงเส้นด้ำยท่ีทอตำม
ขวำงด้วยคัมภีร์สำมเวท สร้ำงช่องว่ำงด้วยคัมภีร์ยชุรเวท สร้ำงหญ้ำท่ีลำดปูด้วยเกียรติยศช่ือเสียง และ
สร้ำงเบำะรองนั่งด้วยควำมมีสิริมงคล 

พระสวิตฤและพระพฤหัสบดีทรงแบกขำหน้ำ 2 ขำ พระวำยุและพระปูษันทรงแบกขำหลัง 
2 ขำ พระมิตรและพระวรุณทรงแบกพนักพิง พระอัศวินทรงแบกท่ีเท้ำแขน พระอินทร์จะเสด็จขึ น
ประทับบนต่ังนี  แต่ก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จขึ นประทับบนตั่ง พระองค์จะทรงท่องมนต์อัญเชิญเทพกลุ่ม
ต่ำงๆ ให้เสด็จขึ นประทับบนต่ังก่อนพระองค์ จำกนั นพระอินทร์จึงเสด็จขึ นประทับบนต่ัง เทพกลุ่ม
พระวิศเว-เทวำจะสรรเสริญพระองค์ด้วยกำรประกำศดังๆ เพรำะถ้ำหำกว่ำพระอินทร์ไม่ได้รับกำร
สรรเสริญด้วยกำรประกำศดังๆ แล้ว พระองค์ไม่สำมำรถท่ีจะส ำแดงพลังได้ ต่อจำกนี  พระประชำบดี
ทรงถวำย พระพรแด่พระอินทร์ 

เมื่อพระประชำบดีทรงถวำยพระพรแด่พระอินทร์ด้วยบทสวดแล้ว  พระองค์ก็จะทรง
ถวำยกำรอภิเษกแด่พระอินทร์ โดยพระประชำบดีจะทรงประทับยืนเบื องพระพักตร์พระอินทร์ และ
ทรงผัน  พระพักตร์ไปทำงทิศตะวันตก ทรงคลุมพระอินทร์ด้วยกิ่งไม้ท่ีเต็มไปด้วยใบมะเด่ือสด และ
ด้วยหญ้ำกุศะ (หญ้ำคำ) ท่ีท ำด้วยทองค ำ แล้วทรงถวำยกำรรดน  ำอภิเษกแด่พระอินทร์ด้วยบทสวด 3 
บท ต่อมำเทพกลุ่มต่ำงๆ ได้ถวำยกำรรดน  ำอภิเษกแด่พระอินทร์เป็นเวลำ 31 วัน 

เมื่อพระอินทร์ทรงได้รับกำรอภิเษกด้วยพิธีไอนทรมหำภิเษกนี แล้ว พระองค์ทรงเป็นผู้มี
ชัยชนะเหนือชัยชนะทั งมวล ทรงครอบครองโลกทั งผอง ทรงบรรลุควำมมีสิริมงคลอันสูงสุด  และ
สถำนะอันสูงส่ง เป็นจอมทวยเทพทั งมวล เมื่อพระองค์ทรงได้รับควำมเป็นพระสัมรำช ควำมเป็น
พระโภชะ ควำมเป็นพระสวรำช ควำมเป็นพระวิรำช ควำมเป็นพระปรเมษฐ์ ควำมเป็นพระรำชำ 
ควำมเป็นมหำรำชำ และควำมเป็นอธิบดีในโลกนี แล้ว พระองค์ทรงเป็นพระสวยัมภู พระสวรำช และ
พระอมรในโลกสวรรค์ และเมื่อพระองค์ทรงสมควำมปรำรถนำทั งปวงแล้ว พระองค์ก็จะทรงเป็น
อมรรตัยชน ตำมต ำนำนนี แสดงให้เห็นว่ำ พิธีไอนทรมหำภิเษกเป็นพิธีท่ีแสดงถึงควำมเป็นพระรำชำผู้
ยิ่งใหญ่ 

ก่อนถวำยกำรรดน  ำอภิเษกในพิธีไอนทรมหำภิเษก พรำหมณ์ฤตวิชจะกรำบบังคมทูล
พระรำชำว่ำ “ในระหว่ำงรำตรีทั งสองนี  คือ รำตรีท่ีพระองค์ทรงประสูติ และรำตรีท่ีพระองค์จะ
สวรรคต ข้ำพเจ้ำพึงท ำลำยกุศลของยัชญพิธี ประเทศ คุณควำมดี พระชนมชีพและพระรำชโอรสธิดำ
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ของพระองค์ หำกว่ำพระองค์พึงคิดทรยศต่อข้ำพเจ้ำ” และพระรำชำจะทรงกล่ำวค ำปฏิญำณว่ำ “ใน
ระหว่ำงรำตรีทั งสองนี  คือ รำตรีท่ีข้ำพเจ้ำถือก ำเนิดมำ และรำตรีท่ีข้ำพเจ้ำจะลับล่วงไป ท่ำนพึง
ท ำลำยกุศลของยัชญพิธี ประเทศ คุณควำมดี อำยุ และโอรส ธิดำ ของข้ำพเจ้ำ หำกว่ำข้ำพเจ้ำพึงคิด
ทรยศต่อท่ำน” ต่อจำกนี จะเป็นกำรเริ่มต้นพิธีไอนทรมหำภิเษก ซึ่งมีขั นตอนของกำรท ำพิธี 3 ขั นตอน
คือ ขั นเตรียมพิธี ขั นกำรท ำพิธี และขั นพิธีเบื องปลำย 

ขั้นตอนของพิธีกรรมของพิธีไอนทรมหาภิเษก (Ᾱindramahābhiṣeka) 

ขั้นเตรียมพิธี มีกำรตระเตรียมต่ังไม้มะเด่ือ กิ่งไม้มะเด่ือ บำตรไม้มะเด่ือหรือขันไม้มะเด่ือ    
ผลไทร ผลมะเด่ือ ผลโพ ผลโพทะเล หน่ออ่อนของต้นข้ำว หน่ออ่อนของต้นข้ำวใหญ่ หน่ออ่อนของ
เมล็ดประยงค์ หน่ออ่อนของต้นข้ำวบำร์เลย์ นมเปรี ยว น  ำผึ ง เนยใส และน  ำฝนท่ีตกลงมำในขณะแดดออก 

ขั้นการท าพิธี พรำหมณ์จะน ำผลไทร ผลมะเด่ือ ผลโพ ผลโพทะเล หน่ออ่อนของต้นข้ำว 
หน่ออ่อนของต้นข้ำวใหญ่ หน่ออ่อนของเมล็ดประยงค์ และหน่ออ่อนของต้นข้ำวบำร์เลย์ มำวำงไว้ใน
บำตรไม้มะเด่ือหรือขันไม้มะเด่ือ แล้วคลุกเคล้ำส่ิงเหล่ำนี เข้ำด้วยกัน แล้วจึงเทนมเปรี ยว น  ำผึ ง เนยใส 
และน  ำฝนท่ีตกลงมำในขณะแดดออก ลงไปผสมแล้ววำงบนพื นดิน ต่อจำกนี พรำหมณ์ฤตวิชจะสวด
ฉลองต่ังไม้มะเด่ือ เสร็จแล้วพรำมหณ์ฤตวิชจะกรำบบังคมทูลให้พระรำชำเสด็จขึ นประทับบนต่ังไม้
มะเด่ือ ด้วยบทสวดอัญเชิญเทพกลุ่มต่ำงๆ ให้เสด็จขึ นประทับบนต่ังก่อนพระองค์ ต่อจำกนี พระรำชำ
จะเสด็จขึ นประทับบนต่ัง และเหล่ำรำชกรรตุจะกล่ำวสรรเสริญพระองค์ ต่อมำพรำหมณ์จะถวำย   
พระพรแด่พระรำชำด้วยบทสวดในคัมภีร์ฤคเวท แล้วจึงเป็นพิธีถวำยกำรรดน  ำอภิเษก โดยพรำหมณ์
ฤตวิชผู้ท ำพิธีจะยืนอยู่เบื องพระพักตร์พระรำชำ หันหน้ำไปทำงทิศตะวันตก คลุมพระองค์ด้วยกิ่งไม้ท่ี
เต็มไปด้วยใบมะเด่ือสดและด้วยหญ้ำกุศะ (หญ้ำคำ) ท่ีท ำด้วยทองค ำ ถวำยกำรรดน  ำอภิเษกด้วยบท
สวด 3 บท และสวดอัญเชิญเทพเจ้ำประจ ำทิศต่ำงๆ ให้มำร่วมถวำยกำรรดน  ำอภิเษกแด่พระรำชำ 

ขั้นพิธีเบื้องปลาย พิธีเบื องปลำยประกอบด้วยพิธีพระรำชทำนทักษิณำแก่พรำหมณ์ผู้
ถวำยกำรอภิเษก และพิธีเสวยน  ำจัณฑ์ ดังนี คือ 

เมื่อพิธีถวำยกำรรดน  ำอภิเษกแด่พระรำชำได้เสร็จสิ นแล้ว พระรำชำจะพระรำชทำน
ทักษิณำแก่พรำหมณ์ฤตวิชผู้ถวำยกำรรดน  ำอภิเษกด้วยทองค ำ เงิน 1 พัน ไร่นำ และสัตว์ 4 เท้ำ ต่อ
จำกนี  พรำหมณ์ฤตวิชวำงถ้วยสุรำในพระหัตถ์ของพระรำชำ แล้วพระรำชำจึงทรงด่ืมน  ำจัณฑ์นี  

ในแต่ละขั นตอนของกำรประกอบพิธีไอนทรมหำภิเษก ก็มีส่ิงของต่ำงๆ ท่ีน ำมำประกอบ
ร่วมในแต่ละขั นตอนด้วยเช่นกัน ซึ่งส่ิงของเหล่ำนี อำจเป็นสัญลักษณ์ท่ีแฝงด้วยควำมหมำยอันเป็น
มงคลตำมควำมเช่ือของอินเดียโบรำณ รวมทั งอำจมีควำมหมำยนัยะท่ีแฝงอยู่ในขั นตอนของกำร
ประกอบพิธีกรรม 
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ตารางที่ 3 สัญลักษณ์ของส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในพิธีไอนทรมหาภิเษก12 
สิ่งของที่ใช้ในพิธ ี ความหมาย 

ผลไทร 
ผลมะเด่ือ 
ผลโพ 
ผลโพทะเล 
หน่ออ่อนของต้นข้ำว 
หน่ออ่อนของต้นข้ำวใหญ ่
หน่ออ่อนของเมล็ดประยงค์ 
หน่ออ่อนของต้นข้ำวบำร์เลย์ 
นมเปรี ยว 
น  ำผึ ง 
เนยใส 
น  ำฝนท่ีตกลงมำในขณะแดดออก 

ควำมเป็นเจ้ำของ 
ควำมเป็นพระโภชะ 
ควำมเป็นพระสัมรำช 
ควำมเป็นพระสวรำชและควำมเป็นพระวิรำช 
ควำมเป็นเจ้ำ 
ควำมเป็นพระสัมรำช 
ควำมเป็นพระโภชะ 
ควำมเป็นจอมทัพ 
อ ำนำจ 
รสชำติของมวลพฤกษชำติและพญำไม ้
เดช 
ควำมเป็นอมฤต 

 
พิธีราชสูยะ (Rājasūya)     

ค ำว่ำ “รำชสูยะ” แปลว่ำ กำรบูชำบวงสรวงของพระรำชำ เป็นพิธีท่ียิ่งใหญ่และส ำคัญ
มำกส ำหรับพระรำชำผู้ขึ นครองรำชสมบัติแล้ว และปรำรถนำท่ีจะเป็นพระรำชำผู้ยิ่งใหญ่ มีอ ำนำจ
เหนือพระรำชำทั งหลำยทั งปวง พิธีรำชสูยะประกอบด้วยพิธีกรรม 7 พิธีคือ 

1. พิธีปวิตระ หรืออัภยำโรหนียะ (pa              rohaniya) หมำยถึง พิธีเกี่ยวกับกำร
กรองน  ำโสม 

2. พิธีอภิเษจนียะ (abhisecan ya) หมำยถึง พิธีรดน  ำสถำปนำ 
3.  พิธีทศเปยะ (   apeya) หมำยถึง พิธีบูชำยัญด้วยไฟ 
4. พิธีเกศวปนียะ (   avapan ya) หมำยถึง พิธีตัดหรือโกนพระเกศำ 
5. พิธีวยุษฏิ (vyusti) หมำยถึง พิธีบูชำแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ (ท ำควบคู่กับพิธีทวิรำตระ) 
6. พิธีทวิรำตระ (dvir tra) หมำยถึง พิธีบูชำยำมค่ ำคืน (ท ำควบคู่กับพิธีวยุษฏิ) 

                                            
12

 ศรีนวล  ภิญโญสุนันท์. “พิธรีำชำภิเษกในคติอินเดียและไทย:กำรศึกษำเปรียบเทียบ” 
(วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำภำษำบำลีและสันสกฤต บัณฑิยวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2528) 
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7. พิธีกษัตรธฤติ (ksatradhrti) หมำยถึง พิธีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแสดงพระรำชอ ำนำจของ
พระรำชำ 

นอกจำกนี อำจเพิ่มพิธีเสำตรำมณี (      man ) เป็นพิธีท่ี 8 ต่อจำกพิธีทศเปยะหรือพิธี
กษัตรธฤติเข้ำมำอีกก็ได้13 

พิธีกรรมพิธีหนึ่งท่ีปรำกฏอยู่ในพิธีรำชสูยะท่ีน่ำสนใจคือ พิธีอภิเษจนียะ ซึ่งเป็นพิธีท่ีมี
ควำมเกี่ยวข้องกับกำรรดน  ำแด่องค์พระรำชำผู้ครองนคร 

พิธีอภิเษจนียะ (abhisecan ya)14 

ค ำว่ำ “อภิเษจนียะ” แปลว่ำ (พิธี) ท่ีเหมำะสมแก่กำรอภิเษก เป็นพิธีบูชำบวงสรวงท่ี
กระท ำในกำรอภิเษกของพระรำชำ พิธีนี มีขั นตอนของกำรท ำพิธี 4 ขั นตอนคือ ขั นเตรียมพิธี ขั นพิธี
เบื องต้น ขั นกำรท ำพิธี และขั นพิธีเบื องปลำย ดังนี คือ 

ขั้นเตรียมพิธี พรำหมณ์อัธวรรยุจะรวบรวมน  ำ 17 ชนิด เพื่อใช้เป็นน  ำอภิเษก ดังนี คือ 
 1.  น  ำจำกแม่น  ำสรัสวตี 
  2. คล่ืนท่ีอยู่ทำงด้ำนหน้ำและคล่ืนท่ีอยู่ทำงด้ำนหลังของพรำหมณ์อัธวรรยุ 
 3. น  ำท่ีก ำลังไหล 
 4. น  ำท่ีไหลทวนสำยน  ำไหล 
 5. น  ำในแคว 
 6. น  ำทะเล 
 7. น  ำในแอ่งน  ำวน 
 8. น  ำในทะเลสำบท่ีสงบนิ่ง ไม่ไหลรินและต้องแสงอำทิตย์ 
 9. น  ำฝนท่ีตกในขณะแดดออก 
 10. น  ำท่ีอยู่ในถัง 
 11. น  ำในบ่อ 

                                            
13 Elibron Classics, “Abhiseka,” Encyclopedia of Religion and Ethics, 

(Volume 1, Part 1. 2005), 23.  อ้ำงถึงใน ศรีนวล  ภิญโญสุนันท์. “พิธีรำชำภิเษกในคติอินเดียและ
ไทย:กำรศึกษำเปรียบเทียบ” (วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำภำษำบำลีและสันสกฤต 
บัณฑิยวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2528) 

14 ศรีนวล  ภิญโญสุนันท์. “พิธีรำชำภิเษกในคติอินเดียและไทย:กำรศึกษำเปรียบเทียบ” 
(วิทยำนิพนธ์อักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำภำษำบำลีและสันสกฤต บัณฑิยวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2528), 31 - 54. 
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 12. หยดน  ำ 
 13. น  ำผึ ง 
 14. น  ำคร่ ำของแม่โคตัวที่เพิ่งคลอดลูก 
 15. น  ำนม 
 16. เนยใส 
 17. ละอองน  ำท่ีต้องแสงอำทิตย์ 

นอกจำกนี จะมีกำรเตรียมบำตร 4 ใบ คือ บำตรไม้โพทะเล บำตรไม้มะเด่ือ บำตรท่ีท ำ
ด้วยรำกต้นไทร และบำตรไม้โพ วำงไว้ข้ำงหน้ำแท่นบูชำไฟส ำหรับพระมิตรำวรุณ 

ขั้นพิธีเบื้องต้น เริ่มด้วยพิธีบูชำบวงสรวงน  ำโสม โดยพระรำชำจะทรงบูชำยัญสัตว์แด่      
พระอัคนีและพระโสม และหลังจำกท่ีพระองค์ทรงเซ่นสรวงแล้ว จึงทรงถวำยขนมปุโรฑำศ15 11 ถำด 
แด่พระอัคนีและพระโสม ต่อจำกนี พระรำชำจะทรงถวำยเครื่องพลีกรรมแด่เทวสู16 ผู้ทรงเป็นเจ้ำแห่ง
กำรประทำนพลังชีวิต ต่อจำกนี พรำหมณ์จะแตะพระพำหำเบื องขวำของพระรำชำ และสวดบทสวด 

พรำหมณ์จะเซ่นสรวงน  ำ 15 ชนิด (ยกเว้นน  ำ 2 ชนิดคือ น  ำจำกแม่น  ำสรัสวตี และ
ละอองน  ำท่ีต้องแสงอำทิตย์) และเครื่องพลีกรรม 15 อย่ำง หลังกำรเซ่นสรวงพลีกรรมแต่ละครั ง 
พระรำชำจะทรงตักน  ำขึ นมำ และพรำหมณ์จะเทน  ำเหล่ำนี ผสมเข้ำด้วยกันในบำตรไม้มะเด่ือ แล้วจะ
วำงไว้ข้ำงหน้ำแท่นบูชำไฟส ำหรับพระมิตรำวรุณ รวมกับบำตรอีก 4 ใบ คือ บำตรไม้โพทะเล บำตรไม้
มะเด่ือ บำตรที่ท ำด้วยรำกต้นไทร และบำตรไม้โพ แล้วพรำหมณ์จะลำดปูหนังเสือโคร่งข้ำงหน้ำแท่น
บูชำไฟส ำหรับพระมิตรำวรุณ  

ต่อมำจะมีกำรเซ่นสรวงเครื่องพลีกรรมแด่ปฤถิน เพรำะเหตุว่ำปฤถินไวยนะเป็นมนุษย์คน
แรกท่ีได้รับกำรอภิเษก เครื่องพลีกรรมเหล่ำนี มี 12 อย่ำง เพรำะว่ำมี 12 เดือน ใน 1 สัมพัจฉร (ปี) 
พรำหมณ์จะเซ่นสรวงเครื่องพลีกรรม 6 อย่ำงแรกก่อนพิธีถวำยกำรรดน  ำอภิเษก เครื่องพลีกรรม
เหล่ำนี เรียกว่ำ เครื่องพลีกรรมอัคนินำม ประกอบด้วยเครื่องพลีกรรมแด่พระอัคนี พระโสม พระสวิตฤ 
พระสรัสวดี พระปูษัน และพระพฤหัสบดี  

                                            
15 ขนมปุโรฑำศ เป็นขนมท่ีท ำด้วยข้ำว มักจะตัดเป็นชิ นๆ ใส่ไว้ในถำดและใช้เป็นเครื่อง

สังเวยในกองไฟ  
16 เทวสู เป็นช่ือของทวยเทพ 8 องค์คือ 1. พระอัคนีผู้คฤหบดี 2. พระโสมผู้วนัสบดี 3. 

พระสวิตฤผู้สัตยประสวะ 4. พระรุทระผู้ปศุบดี 5. พระพฤหัสบดีผู้วจัสบดี  6. พระอินทร์ผู้เชฺยษฐะ 7. 
พระมิตรผู้สัตยะ 8. พระวรุณผู้ธรรมบดี  
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ส่วนเครื่องพลีกรรมอีก 6 อย่ำงหลังพิธีถวำยกำรรดน  ำอภิเษก เรียกว่ำ เครื่องพลีกรรมอำ
ทิตยนำม ประกอบด้วยเครื่องพลีกรรมแด่พระอินทร์ เสียงอุโฆษ สุรเสียง พระอังศะ พระภคะ และ
พระอรรยมัน จำกนั นพรำหมณ์จะกรองน  ำอภิเษกท่ีตั งไว้ข้ำงหน้ำแท่นบูชำไฟส ำหรับพระมิตรและพระ
วรุณให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องกรอง 2 เครื่อง ท่ีได้กรองทองลงไปก่อนแล้ว เทน  ำอภิเษกลงไปในบำตร 4 
ใบท่ีตั งไว้ข้ำงหน้ำแท่นบูชำไฟ ส ำหรับพระมิตรและพระวรุณคือบำตรไม้โพทะเล บำตรไม้มะเด่ือ 
บำตรที่ท ำด้วยรำกต้นไทร และบำตรไม้โพ 

ต่อจำกนี พรำหมณ์จะสวมพระภูษำจ ำนวน 3 ชุดถวำยแด่พระรำชำ ดังนี คือ 
 1. พระภูษำท ำด้วยผ้ำตำรปยะ17 ผ้ำผืนนี เย็บเป็นรูปแบบของยัชญพิธีทุกชนิด  
 2. พระภูษำท่ีท ำด้วยขนแกะท่ีไม่ได้ย้อมสี  
 3. ฉลองพระองค์คลุม  
ในระหว่ำงท่ีพรำหมณ์สวมพระภูษำของแต่ละชุด พรำหมณ์จะสวดบทสวดไปพร้อมกัน 

และเมื่อพรำหมณ์สวมพระภูษำครบทั ง 3 ชุดแล้ว พรำหมณ์จะดึงชำยผ้ำโพกพระเศียรมำบรรจบกัน 
และพับชำยไว้ทำงด้ำนหน้ำพร้อมทั งสวดบทสวด เมื่อสวดจบแล้วพรำหมณ์จะถอดพระภูษำออก         
แล้วพระรำชำจะเสด็จลงสรงสนำน พรำหมณ์จะโยนภูษำ 3 ชุดนั นลงไปในน  ำ พระรำชำจะทรงฉลอง   
พระภูษำชุดหนึ่งในบรรดำ 3 ชุดนี  แล้วพระองค์จะเสด็จขึ น พระรำชำจะพระรำชทำนพระภูษำเหล่ำนี 
ในขณะท่ีเซ่นสรวงวปำของแม่โคท่ีเป็นหมัน หรือในขณะท่ียัชญพิธีได้เสร็จสิ นแล้ว 

จำกนี พรำหมณ์อัธวรรยุจะขึงสำยธนู และจะลูบแขนธนูทั งสองข้ำง แล้วจะถวำยธนูนี แด่
พระรำชำพร้อมทั งถวำยศรจ ำนวน 3 ดอกแด่พระรำชำ ศรแต่ละดอกมีควำมหมำย ดังนี  

 1. ศรดอกท่ี 1 หมำยถึง ปฐพี มีช่ือว่ำ ทฤพำ เป็นศรท่ีพระรำชำทรงใช้ยิงท ำลำย
ศัตรูเป็นชิ นๆ  

 2. ศรดอกท่ี 2 หมำยถึง บรรยำกำศ มีช่ือว่ำ รุชำ เป็นศรที่พระรำชำทรงใช้ยิงเสียบ
ศัตรู แล้วท ำให้ศัตรูล้มลง ไม่ว่ำจะรอดชีวิตหรือสิ นชีวิตไปก็ตำม  

 3. ศรดอกท่ี 3 หมำยถึง ฟำกฟ้ำ มีช่ือว่ำ กษุมำ เป็นศรที่พระรำชำทรงยิงพลำดเป้ำ  
จำกนั นจึงกรำบบังคมทูลให้พระรำชำเสด็จไปยังทิศทั งหลำย แล้วพรำหมณ์จะวำงตะกั่ว

ไว้ทำงด้ำนหลังของหนังเสือโคร่ง และพระรำชำจะทรงพลิกตะกั่วนั นให้คว่ ำด้วยพระบำท แล้ว
พรำหมณ์จะกรำบบังคมทูลให้พระรำชำประทับบนหนังเสือโคร่ง ต่อจำกนี พรำหมณ์จะโยนทองค ำลง
ไปใต้พระบำท และจะวำงทองค ำอีกแท่งหนึ่งซึ่งเจำะรูไว้ 100 รู หรือ 9 รู บนพระเศียรของพระรำชำ 

 

                                            
17 ตำรปยะ ผ้ำทอจำกเปลือกไม้พิเศษชนิดหนึ่ง  
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ขั้นการท าพิธี ในกำรท ำพิธีถวำยกำรรดน  ำอภิเษกแด่พระรำชำนั น พระรำชำจะประทับ
ยืน หันพระพักตร์ไปทำงทิศตะวันออก และพรำหมณ์จะยกพระพำหำทั งสองของพระรำชำขึ น ต่อจำก
นี พรำหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งอำจจะเป็นพรำหมณ์อัธวรรยุหรือปุโรหิตของพระรำชำ จะถวำยกำรรดน  ำอภิเษก
แด่พระรำชำทำงด้ำนหน้ำด้วยน  ำในบำตรไม้โพทะเล ส่วนคนอื่นๆ จะถวำยกำรรดน  ำอภิเษกแด่
พระรำชำทำงด้ำนหลัง ดังนี คือ พระบรมวงศำนุวงศ์ ถวำยกำรรดน  ำอภิเษกด้วยน  ำในบำตรไม้มะเด่ือ         
เหล่ำรำชันย์ผู้เป็นพระสหำยถวำยกำรรดน  ำอภิเษกด้วยน  ำในบำตรท่ีท ำด้วยรำกต้นไทร พวกไวศยะ
ถวำยกำรรดน  ำอภิเษกด้วยน  ำในบำตรไม้โพ ต่อมำพระรำชำจะทรงชโลมน  ำอภิเษกท่ัวพระองค์ด้วยเขำ
กวำงด ำ 

ขั้นพิธีเบื้องปลาย พรำหมณ์จะกรำบบังคมทูลให้พระรำชำทรงก้ำววิษณุกรม18 ใน
บริเวณหนังเสือโคร่ง ต่อมำพระรำชำจะทรงเทน  ำอภิเษกท่ีเหลือไว้ในบำตรของพรำหมณ์ และ
พระรำชทำนบำตรนี แด่พระโอรสองค์ท่ีเป็นท่ีรักท่ีสุด ต่อจำกนี พระรำชำจะเสด็จกลับไปยังกองไฟ
คำรหปัตยะ พระโอรสจะทรงถือบำตรติดตำมพระรำชำมำทำงด้ำนหลัง และบูชำบวงสรวง พรำหมณ์
จะเซ่นสรวงส่ิงท่ีมีมำกเกินควำมต้องกำรอันเป็นของเหลือลงไปในกองไฟอำคนีธรียะ 19 ทำงทิศเหนือ 
ต่อมำพระรำชำจะทรงน ำรำชรถออกมำจำกโรงรำชรถ พระองค์จะทรงหันรำชรถไปยังแท่นบูชำ และ
จะทรงเทียมรำชรถด้วยม้ำ 4 ตัว พระรำชำจะเสด็จขึ นประทับบนรำชรถ ทรงหยุดรำชรถในท่ำมกลำง
ฝูงแม่โคจ ำนวน 100 ตัวหรือมำกกว่ำนั น อันเป็นแม่โคของพระบรมวงศำนุวงศ์ พระรำชำทรง
พระรำชทำนฝูงแม่โคนี กลับคืนแด่พระบรมวงศำนุวงศ์ 

จำกนั นพระรำชำจะเสด็จไปทำงด้ำนหน้ำของเสำในยัชญพิธี และทำงทิศใต้ของแท่นบูชำ 
พระองค์จะทรงหยุดอยู่ทำงด้ำนหลังของท่ีประทับและทำงด้ำนหน้ำของศำลำ 

พระรำชำจะทรงเซ่นสรวงเครื่องพลีกรรมทั งหลำยซึ่งเกี่ยวข้องกับรถท่ีไม่ได้เทียมม้ำ ทรง
ฉลองพระบำทท่ีท ำด้วยหนังสุกรป่ำ เสด็จลงจำกรำชรถ และทรงสวดมนต์อติจฉันทัสฉันท์ 

พรำหมณ์จะน ำไฟศักด์ิสิทธิ์ของพ่อบ้ำนมำไว้ทำงทิศเหนือของกองไฟอำหวนียะ และผูก
เครื่องประดับทรงกลมท ำด้วยทองค ำหนัก 100 มำนะ 2 ชิ น ท่ีล้อหลังทำงด้ำนขวำรำชรถ พระรำชำ
ทรงซ่อนกิ่งมะเด่ือไว้ และทรงสัมผัสเครื่องประดับทรงกลมชิ นหนึ่งในจ ำนวน 2 ชิ น แล้วทรงแตะ     
กิ่งมะเด่ือท่ีพระองค์ทรงซ่อนไว้ พระรำชำทรงพระรำชทำนทักษิณำของพิธีกรรมนี ด้วยเครื่องประดับ 
ทรงกลมท ำด้วยทองค ำหนัก 100 มำนะ 2 ชิ นแด่พรำหมณ์ และพรำหมณ์จะวำงพระพำหำทั งสองของ
พระรำชำลงในนมเปรี ยว ซึ่งวำงอยู่ทำงด้ำนหน้ำของแท่นบูชำไฟส ำหรับพระมิตรและพระวรุณ แล้วน ำ

                                            
18 วิษณุกรม เป็นช่ือกำรก้ำว 3 ก้ำวซึ่งผู้กระท ำพิธีกระท ำระหว่ำงเวทีกับกองไฟอำหวนียะ  
19 อำคนีธรียะ กองไฟซึ่งอยู่ในสถำนท่ีท่ีไฟในยัชญพธิีได้รับกำรจุดให้ส่องสว่ำงอยู่  
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ต่ังไม้เจำะเป็นรู และถักด้วยเชือกหนัง มำถวำยแด่พระรำชำ วำงต่ังนี ไว้ข้ำงหน้ำแท่นบูชำไฟส ำหรับ
พระมิตรและพระวรุณ แล้วจะคลุมต่ังนี ด้วยฉลองพระองค์คลุม 

พรำหมณ์จะให้พระรำชำประทับนั่งบนตั่ง และแตะพระอุระของพระรำชำ และวำงลูกเต๋ำ
จ ำนวน 5 ลูก ลงในพระหัตถ์ของพระรำชำ และพรำหมณ์จะตีพระรำชำท่ีพระปฤษฎำงค์ด้วยไม้เรียวอย่ำง
เบำๆ ต่อมำพรำหมณ์ขำนพระนำมอันเป็นสิริมงคลของพระรำชำ พรำหมณ์ประติประสถำตำ20 จัดวำง
กระดำนสกำให้อยู่ใกล้ไฟศักด์ิสิทธิ์ของพ่อบ้ำนด้วยสผยะนี  และด้วยบทสวดปุโรรุจของศุกระ (ภำชนะ
ท่ีรองรับน  ำโสม) และจะสร้ำงเพิงส่ีเหล่ียมด้วยบทสวดปุโรรุจของมันถิน (น  ำโสมกวนผสมกับข้ำว) 
พรำหมณ์อัธวรรยุจะตักเนยใส 4 ทัพพี และจะวำงทองค ำบนกระดำนสกำ และเซ่นสรวงต่อพระอัคนี 
แล้วจะโยนลูกเต๋ำเหล่ำนั นลง 

จำกนั นพระรำชำทรงวำงเครื่องพลีกรรมอิฑำ21 บนกองไฟ แล้วทรงสัมผัสน  ำ และทรงจับ
ทัพพีท่ีเป็นของพระอินทร์ผู้ยิ่งใหญ่ พรำหมณ์จะสนับสนุนให้พระรำชำตั งพระทัยฟังบทสดุดี พระรำชำ
ทรงตั งพระทัยฟังบทสดุดีและบทสวด ต่อจำกนี พระรำชำจะเสด็จลงจำกต่ัง และเป็นอันว่ำเสร็จสิ นพิธี
อภิเษจนียะ22 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
20 พรำหมณ์ประติประสถำตำ คือ พรำหมณ์ผู้ช่วยพรำหมณ์อัธวรรยุ  
21 เครื่องพลีกรรมอิฑำ เป็นเครื่องพลีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ีประกอบด้วยนม 4 ชนิด และจะเท

ลงในถ้วยท่ีมีน  ำ จะเซ่นสรวงระหว่ำงก่อนพิธีบูชำบวงสรวงและหลังพิธีบูชำบวงสรวง พรำหมณ์และ
ผู้กระท ำยัชญพิธีจะเป็นผู้ด่ืมเครื่องพลีกรรมนี   

22 The Satapatha Brahmana, Edited by Dr. Albrecht Weber, 2 d. ed. 
(Varanasi : The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1964), 448-467. อ้ำงถึงใน ศรีนวล  
ภิญโญสุนันท์. “พิธีรำชำภิเษกในคติอินเดียและไทย:กำรศึกษำเปรียบเทียบ” (วิทยำนิพนธ์อักษรศำสต
รมหำบัณฑิต สำขำภำษำบำลีและสันสกฤต บัณฑิยวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2528), 49. 
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ตารางที่ 4 สัญลักษณ์ของส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในพิธีอภิเษจนียะ23 
สิ่งของที่ใช้ในพิธ ี ความหมาย 

เมล็ดข้ำวที่เจริญงอกงำมขึ นมำอีกครั งหนึ่ง
อย่ำงรวดเร็ว 
เมล็ดข้ำวที่สุกอย่ำงรวดเร็วในฤดูฝน 
ข้ำวฟ่ำง 
 
ข้ำวป่ำ 
ข้ำวแดง 
หญ้ำคำวีธุกะ 
เมล็ดข้ำวนำมพะ  
ข้ำวบำร์เลย์ 
น  ำจำกแม่น  ำสรัสวตี 
คล่ืนท่ีอยู่ทำงด้ำนหน้ำและคล่ืนท่ีอยู่ ทำง
ด้ำนหลังของพรำหมณ์อัธวรรยุ 
น  ำท่ีก ำลังไหล 
น  ำท่ีไหลทวนสำยน  ำไหล 
น  ำในแคว 
น  ำทะเล 
น  ำในแอ่งน  ำวน  
น  ำในทะเลสำบท่ีสงบนิ่ง ไม่ไหลรินและต้อง 
แสงอำทิตย์ 
น  ำฝนท่ีตกขณะแดดออก 
น  ำท่ีอยู่ในถัง 
น  ำในบ่อ 

กำรสนับสนุนพระรำชำอย่ำงรวดเร็ว 
 
กำรน ำพระรำชำไปอย่ำงรวดเร็ว 
พฤกษชำติท่ีมองเห็นได้อย่ำงเด่นชัดท่ีสุด ใน
ท่ำมกลำงมวลหมู่พฤกษชำติของพระโสม 
ข้ำวของพรหมัน 
พฤกษชำติชั นหัวหน้ำ 
ของเหลือเดน 
ของพระมิตร 
ของพระวรุณ 
วำกเทวี 
พละก ำลัง 
 
พละก ำลัง 
พละก ำลัง 
โภคทรัพย์ 
ควำมเป็นบดี 
พระรำชำเป็นโอรสของปวงชน 
ควำมสว่ำงไสว 
 
ควำมรุ่งโรจน์ ควำมบริสุทธิ์ 
ควำมสงบมั่นคง 
น  ำท่ีอยู่ไกลโลกนี  

 

 

                                            
23

 ศรีนวล  ภิญโญสุนันท์. “พิธีรำชำภิเษกในคติอินเดียและไทย:กำรศึกษำเปรียบเทียบ” (วิทยำนิพนธ์
อักษรศำสตรมหำบัณฑิต. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2528) 
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สิ่งของที่ใช้ในพิธี (ต่อ)  ความหมาย 
หยดน  ำ 
น  ำผึ ง 
น  ำคร่ ำของแม่โคตัวที่เพิ่งคลอดลูก  
น  ำนม 
เนยใส 
ละอองน  ำท่ีต้องแสงอำทิตย์ 
ต้นมะเด่ือ 
ต้นโพทะเล 
ทองค ำ 
ทองแดง 
ทองค ำเจำะรู 100 รู 
 
ทองค ำเจำะรู 9 รู 
ฉลองพระบำทท่ีท ำด้วยหนังสุกรป่ำ 
นมเปรี ยว 

อำหำร 
รสของน  ำและรสของมวลพฤกษชำติ 
ฝูงปศุสัตว์ 
ฝูงปศุสัตว์ 
รสของฝูงปศุสัตว์ 
ควำมเป็นพระสวรำช 
พละก ำลังซึ่งก็คืออำหำร 
พรหมัน 
ชีวิตอมตะ 
ส่ิงท่ีมีพิษ 
พระรำชำทรงมีพระชนมำยุ 100 พรรษำ 
และทรงมี 100 เดช 100 พลัง 
ลมปรำณทั ง 9 
รสชีวิตของฝูงปศุสัตว์ 
รสของฝูงปศุสัตว์ 

ตารางที่ 5 ความหมายของขั้นตอนในระหว่างการประกอบพิธีอภิเษจนียะ24 
ขัน้ตอนในพิธ ี ความหมาย 

กำรเซ่นสรวงเครื่องพลีกรรมอัคนนิำม
โดยมีพระพฤหัสบดีทรงเป็นเทพรับ
เครื่องพลีกรรมองค์สุดท้ำยและกำรเซ่น
สรวง เครื่องพลีกรรมอำทิตยนำมโดยมี
พระอินทร์ ทรงเป็นเทพรับเครื่องพลี
กรรมองค์แรก 

กำรล้อมพระรำชำไว้ทั งสองด้ำนด้วยพรหมัน และ
พระรำชอ ำนำจซึ่งก็คือพละก ำลัง 

 
                                            

24 The Satapatha Brahmana, Edited by Dr. Albrecht Weber, 2 d. ed. 
(Varanasi : The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1964), 454-467. อ้ำงถึงใน             
ศรีนวล  ภิญโญสุนันท์. “พิธีรำชำภิเษกในคติอินเดียและไทย:กำรศึกษำเปรียบเทียบ” (วิทยำนิพนธ์

อักษรศำสตรมหำบัณฑิต. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2528), 52-54. 
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ขั้นตอนในพิธ ี ความหมาย 

พรำหมณ์ถวำยกำรรดน  ำอภิเษกแด่
พระรำชำด้วยน  ำในบำตรไม้โพทะเล 

พระบรมวงศำนุวงศ์ถวำยกำรรดน  ำ
อภิเษกแด่พระรำชำด้วยน  ำในบำตรไม้
มะเด่ือ 

เหล่ำรำชันย์ผู้เป็นพระสหำยถวำยกำร
รดน  ำอภิเษกแด่พระรำชำด้วยน  ำใน
บำตรที่ท ำด้วยรำกต้นไทร 

พวกไวศยะถวำยกำรรดน  ำอภิเษกแด่
พระรำชำด้วยน  ำในบำตรไม้โพ 

กำรสวมพระภูษำ 3 ชุดถวำยแด่
พระรำชำ 

กำรถวำยธนูแด่พระรำชำ 

กำรท่ีพระรำชำเสด็จไปยังทิศทั งหลำย 

กำรโยนทองค ำลงไปใต้พระบำทพระรำชำ 

กำรวำงทองค ำบนพระเศียรพระรำชำ 

กำรวำงทองค ำไว้ทั ง 2 ด้ำน คือท่ีใต้
พระบำท และบนพระเศียร 

กำรถวำยกำรรดน  ำอภิเษกแด่พระรำชำ
ในขณะท่ียกพระพำหำทั งสองขึ น 
 

พระรำชำทรงชโลมน  ำอภิเษกท่ัว
พระองค์ 

กำรก้ำววิษณุกรม 

กำรถวำยน  ำอภิเษกด้วยพรหมัน 
 

พระบรมวงศำนุวงศ์หมำยถึงควำมแข็งแรง และ
ต้นมะเด่ือก็หมำยถึงควำมแข็งแรงซึ่งก็คืออำหำร 
 

ต้นไทรยืนต้นอยู่ได้ด้วยรำกและพระรำชำทรง
ด ำรงมั่นได้ด้วยพระสหำย 
 

เมื่อครั งท่ีพระอินทร์ตรัสเรียกพระมรุตนั น พระ
มรุตก ำลังประทับอยู่บนต้นโพ 

กำรได้ประสูติใหม่อีกครั งหนึ่ง 
 

พละก ำลัง 

กำรอยู่เหนือสรรพส่ิงในโลกนี  

กำรประทับอยู่บนชีวิตอมตะ 

กำรวำงชีวิตอมตะไว้ในพระรำชำ 

กำรล้อมพระรำชำไว้ทั ง 2 ด้ำนด้วยชีวิตอมตะ 
 

พลังของรสของน  ำทั งหลำยท่ีเขำรวบรวมมำถวำย
อภิ เษกแด่พระรำชำจะไม่บั่นทอนพลังของ
พระรำชำซึ่งก็คือพระพำหำทั งสอง 

พระรำชำทรงปรำรถนำให้พลังซึ่งก็คือรสของน  ำ
ทั งหลำยสัมผัสท่ัวสรรพำงค์กำยของพระองค์ 

กำรอยู่เหนือสรรพส่ิงในโลกนี  
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ขั้นตอนในพิธี (ต่อ)  ความหมาย 

พระรำชำทรงชโลมน  ำอภิเษกท่ัว
พระองค์ 

กำรก้ำววิษณุกรม 

พระรำชำทรงเทน  ำอภิเษกท่ีเหลือไว้ใน
บำตรของพรำหมณ์ 

กำรเซ่นสรวงส่ิงท่ีมีมำกเกินควำม
ต้องกำรอันเป็นของเหลือลงไปในกองไฟ
อำคนีธรียะ 

พระรำชำทรงปรำรถนำให้พลังซึ่งก็คือรสของน  ำ
ทั งหลำยสัมผัสท่ัวสรรพำงค์กำยของพระองค์ 

กำรอยู่เหนือสรรพส่ิงในโลกนี  

พระรำชำท ำให้พรำหมณ์เป็นผู้มียศศักดิ์ต่ ำกว่ำ
พระองค์ 

กำรเซ่นสรวงส่ิงท่ีมีมำกเกินควำมต้องกำรลงใน
กองไฟที่เกินต้องกำร 

รำยละเอียดของพิธีกรรมทั ง 3 พิธี มีทั งส่วนท่ีเหมือนกันและส่วนท่ีแตกต่ำงกัน ซึ่งนั่นถือ
ว่ำเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของแต่ละพิธีกรรม แต่วัตถุประสงค์หลักส ำคัญของพิธีกรรมทั ง  3 พิธีท่ีมี
ร่วมกัน คือ เป็นพิธีท่ีท ำขึ นเพื่อประกำศควำมเป็นพระมหำกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั งปวง และเสริม    
พระบรมเดชำนุภำพของพระมหำกษัตริย์ โดยมีน  ำชนิดต่ำงๆ เป็นสัญลักษณ์ส่ือในกำรประกอบ    
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ท ำให้พิธีกรรมเหล่ำนั นกลำยเป็นพิธีแห่งควำมศักดิ์สิทธิ์ และมีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งส ำหรับกษัตริย์ผู้ปกครองบ้ำนเมืองในคติของอินเดียโบรำณ เพรำะถือว่ำเป็นพระรำชพิธีท่ี
ประกำศถึงควำมเป็นพระมหำกษัตริย์โดยสมบูรณ์แบบ อีกทั งยังเป็นกำรเสริมบำรมีให้กับ
พระมหำกษัตริย์ได้เช่นเดียวกัน  

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศในอารยธรรมอินเดียโบราณที่ปรากฏในหลักฐานต่างๆ 

จำกกำรค้นคว้ำข้อมูลพบว่ำเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศส ำหรับพระมหำกษัตริย์ หรือ
เครื่องรำชกกุธภัณฑ์ได้ท่ีมีกำรกล่ำวถึงในเอกสำรส ำคัญต่ำงๆ ทั งคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ คือ คัมภีร์
อรรถกถำพระไตรปิฎก25 เป็นคัมภีร์ ท่ีอำจแต่งขึ นในสมัยพุทธกำล หรือในช่วงท่ีมีกำรสังคำยนำ
พระไตรปิฎก ครั งท่ี 3 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช แห่งรำชวงศ์โมริยะ26 (ครองรำชย์ พ.ศ. 270 – 
311) เป็นคัมภีร์ท่ีแต่งขึ นโดยบรรดำพระอรรถกถำจำรย์หลำยท่ำน ในช่วงระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกัน โดย 

                                            
25 คัมภีร์อรรถกถำอธิบำยควำมในพระไตรปิฎก 45 เล่ม มีทั งหมด 23 คัมภีร์ โดยอำจมีช่ือ

คัมภีร์ซ  ำกันบ้ำง 
26 คลังปัญญำไทย. อรรถกถา. เข้ำถึงเมื่อ 25 มกรำคม 2556, เข้ำถึงได้จำก 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/อรรถกถำ 
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พระอรรถกถำจำรย์ได้อธิบำยควำมหรือค ำท่ียำกในพระไตรปิฎกให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ น27 และในงำนวรรณกรรม
เรื่องรฆุวงศ์ ของกำลิทำส ( ā idāsa) ซึ่งเป็นกวีและนักเขียนบทละครภำษำสันสกฤตท่ีมีช่ือเสียงในสมัยพระ
เจ้ำจันทรคุปต์ท่ี 228 แห่งรำชวงศ์คุปตะ ได้รับกำรยกย่องเป็นรัตนกวี และกวีกุลคุรุ (ครูใหญ่แห่งกวีทั งปวง) 
เป็นต้น 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศในอารยธรรมอินเดียโบราณที่ปรากฏในหลักฐานทางเอกสาร 

1. คัมภีร์อรรถกถำพระไตรปิฎก 
 คัมภีร์อรรถกถำพระไตรปิฎกท่ีกล่ำวถึงเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศ หรือเครื่องรำช

กกุธภัณฑ์มีด้วยกันหลำยอรรถกถำ เช่น 
 1.1  อรรถกถำ สังกิจจชำดก (ว่ำด้วยสังกิจจฤำษีแสดงธรรมและอธรรมแก่พระเจ้ำ

พรหมทัตต์) ควำมตอนหนึ่งของบท “นิกฺขิปฺป” ควำมว่ำ 
ควำมได้ยินว่ำ พระรำชำพระองค์นั น พอเสด็จถึงประตูพระรำชอุทยำน ก็

ทรงฉุกคิดขึ นว่ำธรรมดำ บรรพชิตทั งหลำยเป็นผู้ตั งอยู่ในฐำนะท่ีควรเคำรพ เรำไม่
ควรไปยังส ำนักของท่ำนสังกิจจดำบส ด้วยทั งเพศท่ีสูงสุด ท้ำวเธอจึงได้น ำออกเสีย
ซึ่ง  เคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ 5 อย่างเหล่านี้ คือ พัดวาลวีชนีมีด้ามเป็นทองค า
ประดับด้วยแก้วมณี 1 แผ่นอุณหิสที่ท าด้วยทองค า 1 พระขรรค์มงคลที่หุ้มห่อไว้
ดีแล้ว 1 เศวตฉัตร 1 ฉลองพระบาททองค า 1 เพรำะฉะนั น ท่ำนจึงกล่ำวว่ำทรง
เปลื องแล้ว29 

                                            
27 ซึ่งลักษณะกำรอธิบำยควำมในพระไตรปิฎก ไม่ได้น ำทุกเรื่องในพระไตรปิฎกมำอธิบำย แต่

น ำเฉพำะศัพท์ วลี ประโยค หรือบำงเรื่องท่ีอรรถกถำจำรย์พิจำรณำเห็นควรอธิบำยเพิ่มเติมเท่ำนั น ดังนั น       
บำงเรื่องในพระไตรปิฎกจึงไม่มีอรรถกถำขยำยควำม เพรำะอรรถกถำจำรย์เห็นว่ำเนื อหำในพระไตรปิฎก
ส่วนนั นเข้ำใจได้ง่ำยอยู่แล้วนั่นเอง 

28 ช่วงเวลำของกำลิทำสไม่ได้ระบุไว้อย่ำงแต่นอน แต่บรรดำเหล่ำนักวิชำกำรศึกษำช่วง
อำยุสมัยของ กำลิทำสจำกกำรศึกษำงำนวรรณกรรมของกำลิทำส ท่ีได้กล่ำวถึงพระนำมวิกรมำทิตย์ 
ซึ่งเป็นอีกพระนำมหนึง่ของพระเจ้ำจันทรคุปต์ท่ี 2 แห่งรำชวงศ์คุปตะ จึงสันนิษฐำนว่ำกำลิทำสน่ำจะ
มีอำยุอยู่ในช่วงรำชวงศ์คุปตะ (อัญชลี ทองเอม. “กำลิทำส” วารสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
2(7) : 78 – 80 : มิถุนำยน – กันยำยน 2531) 

29 ไตรปิฎก 84000 พระธรรมขันธ์. อรรถกถา สังกิจจชาดก. เข้ำถึงเมื่อ 25 มกรำคม 
2556, เข้ำถึงได้จำก http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=90.  
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และควำมตอนหนึ่งในบท ปฏิจฺฉท  ควำมว่ำ “ทรงเก็บเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์นั นนั่นแลเสีย คือทรงมอบ
ไว้ในมือของผู้รักษำเรือนคลัง” 
 1.2  อรรถกถำ ขุททกนิกำย เปตวัตถุ อุพพรีวรรคท่ี 2 สังสำรโมจกเปติวัตถุท่ี 1 (ว่ำด้วย
ตอนท่ีพระศำสดำ เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรำรภนำงเปรตตนหนึ่ง ในบ้ำนช่ือว่ำอิฏฐกวดี 
แคว้นมคธ) ควำมว่ำ 

พระเจ้ำพำรำณสีสวรรคตได้ 7 วัน พวกอ ำมำตย์และปุโรหิตพำกันถวำย
พระเพลิงพระบรมศพแล้ว นั่งปรึกษำกันท่ีพระลำนหลวงว่ำ พระรำชำมีพระรำชธิดำ   
1 พระองค์ แต่พระรำชโอรสไม่มี รำชสมบัติท่ีไม่มีพระรำชำครอบครอง  ย่อมตั งอยู่
ไม่ได้ พวกเรำจักปล่อยบุษยรถ (รถสีขำว) ไป มีสีเหมือนดอกโกมุทเทียมรถแล้ว วำง
เคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ 5 อย่าง มีเศวตฉัตรเป็นประธาน วำงไว้ในรถนั่นแหละแล้ว
ปล่อยรถไป ให้ประโคมดนตรีตำมมำข้ำงหลัง30 

1.3  อรรถกถำ มัชฌิมนิกำย อุปริปัณณำสก์ สุญญตวรรค อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร ควำม
ตอนหนึ่งของบท เสตมฺหิ ฉตฺเต อนุหิรมำเน ควำมว่ำ 

เมื่อเทพบุตรกั นเศวตฉัตรอันเป็นทิพย์ แม้เคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ทั้ง 5 มี 
พระขรรค์เป็นต้น อันเป็นบริวำรของฉัตรมำแล้ว ในท่ีนี เหมือนกัน แต่ในพระบำลี
กล่ำวถึงเพียงฉัตรอย่ำงเดียว ดุจพระรำชำท่ีเขำกั นฉัตรถวำย ในเวลำเสด็จพระรำช
ด ำเนิน ในราชกกุธภัณฑ์ทั้ง 5 เหล่านั้น ปรากฏแต่ฉัตรเท่านั้น ไม่ปรากฏคนถือ      
พระขรรค์ พัดใบตาล/พัดวาลวิชนี ก าหางนกยูง กรอบพระพักตร์ ก็ปรำกฏ
เหมือนกัน ไม่ปรำกฏคนถือส่ิงเหล่ำนั นนัยว่ำ เทวดำทั งหลำยผู้ไม่ปรำกฏตน        
ถือเครื่องกกุธภัณฑ์เหล่ำนั นไว้ครบทุกอย่ำง สมจริงดังค ำท่ีท่ำนกล่ำวไว้ว่ำ เทวดำ
ทั งหลำย ถือฉัตร มีมณฑลตั งพัน มีซี่ไม่น้อยอยู่กลำงอำกำศ จำมรด้ำมทองก็เคล่ือน
ผ่ำนไป แต่ผู้ถือจำมร และฉัตรไม่ปรำกฏ31 

 

                                            
30 ไตรปิฎก 84000 พระธรรมขันธ์, อรรถกถา ขุททกนิกาย เปตวัตถุ อุพพรีวรรคท่ี 2, 

เข้ำถึงเมื่อ 25 มกรำคม 2556, เข้ำถึงได้จำก http://www.84000.org/tipitaka/attha/ 
attha.php?b=26&i=98.  

31 ไตรปิฎก 84000 พระธรรมขันธ์, อรรถกถา มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ 
สุญญตวรรค, เข้ำถึงเมื่อ 25 มกรำคม 2556, เข้ำถึงได้จำก http://www.84000.org/tipitaka/ 
attha/attha.php?b=14.0&i=357&p=2   

http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=26&A=3263&Z=3318
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1.4  อรรถกถำ กุสชำดก (ว่ำด้วยพระเจ้ำกุสรำชลุ่มหลงรูปโฉมของนำงประภำวดี) 
ควำมว่ำ 

ฝ่ำยพระนำงประภำวดีนั น ก็มิ ได้ทรงปรำรถนำพระโพธิสัตว์นั นเลย       
พระโพธิสัตว์เจ้ำนั น เมื่อพระนำงประภำวดีเสด็จไปแล้ว ก็ทรงเศร้ำโศกเสียพระทัย   
แม้เหล่ำนำงบริจำริกำทั งหลำยจะพำกันบ ำรุงบ ำเรออยู่ โดยประกำรต่ำงๆ ก็ตำม   
แต่หญิงท่ีเหลือทั งหลำยก็ไม่อำจท่ีจะให้ พระโพธิสัตว์เจ้ำนั นเหลียวมองดูตนได้เลย     
ก็เมื่อพระรำชำพระองค์นั น ทรงพรำกเว้นจำกพระนำงประภำวดีเสียแล้ว พระรำช
นิเวศน์แม้ทั งหมดของพระองค์ ก็เงียบสงัดคล้ำย เหมือนว่ำงเปล่ำท้ำวเธอทรงร ำพัน
ว่ำ บัดนี  นำงคงไปถึงเมืองสำคละแล้ว ดังนี  พอใกล้รุ่งก็เสด็จไปเฝ้ำพระมำรดำกรำบ
ทูลว่ำ ข้ำแต่ท่ำนแม่ ลูกจัก ไปตำมพระนำงประภำวดีมำ ขอท่ำนแม่จงครอบ
ครองรำชสมบัติแทนด้วยเถิด ดังนี จึงตรัสปฐมคำถำว่ำ  

รัฐของพระองค์นี  มีทรัพย์ มียำน มีเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ 5 อย่างพร้อม
บริบูรณ์ สมบูรณ์ด้วยส่ิงท่ีน่ำปรำรถนำทั งปวง ข้ำแต่พระมำรดำขอพระองค์จงทรง
ปกครองรำชสมบัติของพระองค์นี  หม่อมฉันจะขอทูลลำไปยังเมืองสำคละ ซึ่งเป็นท่ี
สถิตแห่งพระนำงประภำวดีท่ีรัก32 

1.5  อรรถกถำ มัชฌิมนิกำย มัชฌิมปัณณำสก์ รำชวรรค ธรรมเจติยสูตร ว่ำด้วย
ธรรมเจดีย์ อรรถกถำธรรมเจติยสูตรที่ 9 ควำมว่ำ  

พระเจ้ำปเสนทิโกศลตรัสส่ังใหจั้บพันธุละเสนำบดีพร้อมด้วยบุตร 32 คนให้
ได้โดยวันเดียว ในวันนั น นำงมัลลิกำภริยำของพันธุละเสนำบดี ทูลนิมนต์พระผู้มี
พระภำคเจ้ำพร้อมด้วยภิกษุ 500 รูป พอเสด็จถึงเรือนประทับนั่งแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีก็น ำ
ข่ำวว่ำ ท่ำนเสนำบดีถึงอสัญกรรมแล้วมำให้นำงมัลลิกำ นำงกล่ำวว่ำ พวกเจ้ำอย่ำได้
กระท ำให้แพร่งพรำยแก่มหำชน แล้วเอำหนังสือใส่ห่อพกไว้ อังคำสพระภิกษุสงฆ์ 
ในตอนนั นเจ้ำหน้ำท่ียกหม้อสัปปิมำหม้อหนึ่ง (เผอิญ) หม้อสัปปินั นกระทบธรณี
ประตูแตก จึงส่ังให้ไปน ำหม้ออื่นมำอังคำสพระภิกษุสงฆ์ 

พระศำสดำทรงกระท ำภัตกิจเสร็จแล้ว จึงตรัสว่ำ นำงไม่ควรคิด เพรำะเหตุ
หม้อสัปปิแตก เพื่อเป็นเหตุให้ตั งกถำขึ น ขณะนั นนำงมัลลิกำจึงน ำหนังสือออกมำ
วำงตรงหน้ำพระพักตร์พระผู้มีพระภำคเจ้ำ แล้วกรำบทูลว่ำ ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ     

                                            
32 ไตรปิฎก 84000 พระธรรมขันธ์, อรรถกถา กุสชาดก, เข้ำถึงเมื่อ 25 มกรำคม 2556, 

เข้ำถึงได้จำก http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=94 
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นี่เป็นข่ำวกำรตำยของเสนำบดีกับบุตร 32 คน หม่อมฉันมิได้คิดแม้เรื่องนี  เหตุใดจะ
คิดเพรำะเหตุหม้อสัปปิ (แตก) 

พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงกระท ำธรรมีกถำให้ปฏิสังยุตด้วย สำมัญลักษณะมี
ควำมไม่เท่ียงเป็นธรรมดำในสังสำรวัฏฏ์ แล้วเสด็จกลับ 

 พระรำชำทรงทรำบว่ำ เสนำบดีนั นไม่มีควำมผิด จึงเกิดควำมเสียพระทัย
อย่ำงล้นพ้น ตั งแต่นั นไปก็ไม่สบำยพระทัย ไม่มีควำมสุขในรำชสมบัติ อนึ่ง 
พระรำชำทรงมอบราชกกุธภัณฑ์ทั้ง 5 ที่มาแล้ว คือ พัดวาลวิชนี อุณหิส พระ
ขรรค์ ฉัตร และฉลองพระบาท33 

1.6  อรรถกถำ ภัททสำลชำดก (ว่ำด้วยกำรบ ำเพ็ญประโยชน์แก่ญำติ) ควำมว่ำ 
 ครั งนั น พระศำสดำทรงอำศัยนิคม ช่ือว่ำเวตตนุปปันนกุละ ประทับอยู่  

พระรำชำเสด็จไป ณ นิคมนั น ทรงตั งค่ำยพักไม่ไกลพระอำรำม เสด็จไปสู่พระวิหำร
ด้วยรำชบริพำรมำก ด้วยทรงพระด ำริจะถวำยบังคมพระศำสดำ ประทำนเบญจราช
กกุธภัณฑ์แก่ทีฆการายนะ ล ำพังพระองค์เดียวเท่ำนั น เสด็จเข้ำสู่พระคันธกุฎี เรื่อง
ทั งหมดพึงทรำบตำมแนว ธัมมเจติยสูตร นั นแล34 

1.7 อรรถกถำ มหำวิภังค์ ปฐมภำค เวรัญชกัณฑ์35 (ว่ำด้วยตอนพระเจ้ำอโศกส่งเครื่อง   
เบญจรำชกกุธภัณฑ์ไปถวำยพระเจ้ำเทวำนัมปิยดิส) ควำมว่ำ 

พระเจ้ำอโศกทรงเล่ือมใส แล้วทรงส่งเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ 5 อย่างไป
ถวายแด่ท้าวเธอ คือ เศวตฉัตร 1 แส้จามร (วาลวีชนี) 1 พระขรรค์ 1 รัตนะ
ประดับพระเมาลี (คือ พระอุณหิส ติดพระมหาพิชัยมงกุฎ) 1 ฉลองพระบาท 1 
และเครื่องบรรณำกำรอย่ำงอื่นหลำยชนิด เพื่อประโยชน์แก่กำรอภิเษก  คือ สังข์ 1 
คังโคทกวำรี (น  ำท่ีแม่น  ำคงคำ หรือน  ำท่ีเกิดจำกสระอโนดำต) 1 วัฒนมำนะ จุณ
ส ำหรับสรงสนำน 1 วฏังสกะ (พระมำลำกรองส ำหรับประดับ  พระกรรณ หรือ

                                            
33 ไตรปิฎก 84000 พระธรรมขันธ์, อรรถกถา มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ราชวรรค, 

เข้ำถึงเมื่อ 25 มกรำคม 2556, เข้ำถึงได้จำก http://www.84000.org/tipitaka/ attha/ 
attha.php?b=13&i=559.       

34 ไตรปิฎก 84000 พระธรรมขันธ์, อรรถกถา ภัททสาลชาดก, เข้ำถึงเมื่อ 25 มกรำคม 
2556, เข้ำถึงได้จำก http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271613.  

35 ไตรปิฎก 84000 พระธรรมขันธ์, อรรถกถา มหาวิภังค์ ปฐมภาค, เข้ำถึงเมื่อ        
25 มกรำคม 2556, เข้ำถึงได้จำก http://www.84000.org/tipitaka/attha/ attha.php?b= 
1&i=1&p=5.   
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กรรเจียกเครื่องประดับหู) 1 ภิงคำรพระเต้ำทอง 1 นันทิยำวฏะภำชนะทอง (ท ำไว้
เพื่อกำรมงคล มีสัณฐำนเหมือนรูปกำกบำท) 1 สิวิกะ (วอหรือเสล่ียง) 1 กัญญำขัตติย
กุมำรี 1 อโธวิมทุสสยุคะ (คู่พระภูษำท่ีไม่ต้องซัก) 1 หัตถปุญฉนะ ผ้ำส ำหรับเช็ด   
พระหัตถ์ 1 หริจันทนะ แก่นจันทน์แดง 1 อรุณวัณณมัตติกะ ดินสีอรุณ 1 อัญชนะ
ยำหยอดพระเนตร 1 หรีตกะ พระโอสถสมอ 1 อำมลกะ พระโอสถมะขำมป้อม 1 ฉะนี แล 
ควำมดังข้ำงต้นนี สมจริงดังค ำท่ีพระอำจำรย์ชำวสิงหลกล่ำวไว้ในคัมภีร์ทีปวงศ์ว่า 

พระรำชำทรงพระนำมว่ำอโศก ทรงส่งเครื่องบรรณำกำร ซึ่งเกิดขึ นเพรำะ
บุญกรรม (ของพระองค์) ไป (ถวำยแด่พระเจ้ำเทวำนัมปิยดิส) คือ พัดวำลวิชนี 1 
พระอุณหิส (พระมหำพิชัยมงกุฎ) 1 เศวตฉัตร 1 พระขรรค์ 1 ฉลองพระบำท 1  
เวฐนะ ผ้ำโพกพระเศียร 1 สำรปำมังคะ สร้อยสังวำล 1 ภิงคำร พระเต้ำทอง 1 
นันทิวัฏฏกะ ภำชนะทอง 1 สิวิกะ (วอหรือเสล่ียง) 1 สังขะ (สังข์ส ำหรับรดน  ำใน
เวลำอภิเษก) 1 วฏังสกะ (พระมำลำกรองส ำหรับประดับพระกรรณ หรือกรรเจียก
เครื่องประดับหู) 1 อโธวิมวัตถโกฏิกะ พระภูษำคู่หนึ่งไม่ต้องซักฟอก 1 โสวัณณปำตี
ถำดทอง 1 กฏัจฉุทัพพี 1 มหัคฆหัตถปุญฉนะ ผ้ำส ำหรับเช็ดพระหัตถ์ท่ีมีค่ำมำก 1 
อโนตัตโตทกกำชะ หำบน  ำสระอโนดำต 1 อุตตมหริจันทนะ แก่นจันทน์แดงท่ีดีเลิศ 
1 อรุณวัณณมัตติกะ ดินสีอรุณ 1 อัญชนะยำหยอดพระเนตรท่ีนำคน ำมำถวำย 1 
หรีตกะพระโอสถสมอ 1 อำมลกะ พระโอสถมะขำมป้อม 1 มหัคฆอมโตสถะ     
พระโอสถแก้โรคท่ีมีค่ำมำก 1 ข้ำวสำลีมีกล่ินหอม 6,000 เกวียนท่ีนกแขกเต้ำน ำมำ
ถวำย 1 

พระเจ้ำอโศกทรงส่งเครื่องบรรณำกำรท่ีเป็นอำมิสไปถวำยอย่ำงเดียวหำ
มิได้ ได้ยินว่ำยังได้ส่งแม้ธรรมบรรณำกำรนี ไปถวำยอีก 

 ในวันนั น พระรำชำพระองค์นั นทรงรับมุรธำภิเษก 1 เดือน ด้วยเครื่อง
อุปกรณ์กำรอภิเษก ท่ีพระเจ้ำอโศกทรงส่งไปถวำย  เหล่ำเสนำมำตย์ได้ท ำกำร
อภิเษกถวำยแด่ท้ำวเธอ ในดิถีวันเพ็ญแห่งเดือนวิสำขะ (คือวันเพ็ญเดือน 6) 

2. วรรณกรรมเรื่องรฆุวงศ์ 
 รฆุวงศ์ เป็นผลงำนของกวีเอกในสมัยพระเจ้ำจันทรคุปต์ท่ี 2 แห่งรำชวงศ์คุปตะ       

เป็นเรื่องรำวท่ีกล่ำวถึงประวัติของพระรำม รวมทั งบรรพบุรุษและผู้สืบสันตติวงศ์ภำยหลังพระรำมนั น 
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ได้มีกำรกล่ำวถึงสัญลักษณ์ท่ีส ำคัญของกษัตริย์และรำชวงศ์อัน ได้แก่ รำชบัลลังก์ คทำ วำลวิชนี สังข์ 
ฉัตรหรือร่มขำวและมงกุฎ36 ตัวอย่ำงดังนี  

   บรรพ III (หรือกัณฑ์ III)37  
  16. เหล่ำข้ำรำชบริพำรในเขตพระรำชฐำนชั นใน ได้ประกำศประสูติกำลของ

พระโอรส ด้วยเสียงอ่อนหวำนว่ำมีสำมส่ิงท่ีองค์กษัตริย์ไม่สำมำรถประทำนให้ได้ คือ ฉัตรท่ีเรืองอร่ำม
ดังพระจันทร์ และวาลวิชนีทั งสอง 

  บรรพ IV (หรือกัณฑ์ IV)38  
  85. หลังจำกพิชิตท่ัวทุกแคว้น (ในพิธีอัศวเมธ) รฆุผู้พิชิตก็หันหลังกลับ ฝุ่นฟุ้ง

กระจำยด้วยพระองค์ควบรถม้ำ แล้วจึงมำหยุดอยู่ตรงบรรดำเศียรของกษัตริย์ทั งหลำย พร้อมกันนั น 
รฆุก็ปลดเอำฉัตรของกษัตริย์เหล่ำนั น 

จำกรำยละเอียดเนื อหำของคัมภีร์อรรถกถำพระไตรปิฎก กำรบรรยำยเกี่ยวกับเครื่อง
ประกอบพระรำชอิสริยยศ หรือเครื่องรำชกกุธภัณฑ์มักจะระบุจ ำนวนของเครื่องรำชกกุธภัณฑ์ไว้อย่ำง
ชัดเจน คือ มีจ ำนวน 5 อย่ำง แต่รำยละเอียดของเครื่องรำชกกุธภัณฑ์นั นมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งมี     
2 แบบ คือ  

แบบท่ี 1  ประกอบด้วย พระขรรค์ พัดใบตำล/พัดวำลวิชนี กรอบพระพักตร์ ฉัตร และ
ก ำหำงนกยูง  

แบบท่ี 2  ประกอบด้วย พระขรรค์ พัดวำลวิชนี อุณหิส ฉัตร และฉลองพระบำท  

แต่แบบท่ีนิยมมำกท่ีสุด คือ แบบท่ี 2 ซึ่งอำจท ำให้ทรำบว่ำตำมขนบธรรมเนียมโบรำณ
รำชประเพณีของอินเดียสมัยหลังพระเวท เครื่องรำชกกุธภัณฑ์อันเป็นเครื่องหมำยท่ีแสดงถึงควำม
เป็นพระมหำกษัตริย์นั น ประกอบไปด้วยเครื่องรำชูปโภคเหล่ำนี เป็นส ำคัญ และในอรรถกถำ มหำ
วิภังค์ ปฐมภำค เวรัญชกัณฑ์ และในคัมภีร์ทีปวงศ์ ท่ีกล่ำวถึงพระเจ้ำอโศกมหำรำชได้ทรงเครื่องรำช
กกุธภัณฑ์ไปถวำยแด่พระเจ้ำเทวำนัมปิยดิส เพื่อใช้ในพระรำชำพิธีรำชำภิเษก นอกจำกกล่ำวถึงเครื่องรำช
กกุธภัณฑ์ทั ง 5 อย่ำงแล้ว ยังได้กล่ำวในรำยละเอียดของเครื่องรำชูปโภคประเภทอื่นๆ อีกเป็นจ ำนวนมำก 
จึงท ำให้ทรำบในรำยละเอียดเพิ่มเติมของเครื่องรำชูปโภคท่ีใช้ในกำรประกอบพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

                                            
36 Kalidasa, The Raghuvamsa of Kalidasa : with the commentary 

Sanijivani of Mallinatha Cantos I-V / edited with a literal english translation and 
copious notea M.R. Kale, (Delhi : Motilal Banarsidass, 1972), 200. 

37 Ibid. 19. 
38 Ibid. 33. 
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ว่ำมิได้มีเพียงแค่เครื่องรำชูปโภคจ ำนวน 5 อย่ำงเท่ำนั น ซึ่งข้อมูลท่ีได้จำกอรรถกถำบทนี เป็นส่ิงยืนยันได้
ว่ำ เครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศของพระมหำกษัตริย์ในพระรำชำพิธีรำชำภิเษกของอินเดียโบรำณมิได้
มีเพียงแต่พัดวำลวิชนี อุณหิส พระขรรค์ ฉัตร และฉลองพระบำทเท่ำนั น ยังคงมีเครื่องรำชูปโภคอื่นๆ อีก
ประกอบร่วมกันเป็นเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศของพระมหำกษัตริย์  

ส ำหรับรำยละเอียดของเนื อหำในวรรณกรรมเรื่องรฆุวงศ์ ท่ีแต่งขึ นในสมัยพระเจ้ำจันทร
คุปต์ท่ี 2 (ซึ่งเป็นสมัยหลังพระเจ้ำอโศกมหำรำช) มีรำยละเอียดของเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศ
แตกต่ำงออกไป กล่ำวคือ เครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศท่ีกล่ำวถึงในรฆุวงศ์ประกอบไปด้วย รำช
บัลลังก์ คทำ วำลวิชนี สังข์ ฉัตรหรือร่มขำว และมงกุฎ มีเพียงแต่วำลวิชนี และฉัตรเท่ำนั น ท่ียังคงมี
เหมือนกับเนื อหำในคัมภีร์อรรถกถำพระไตรปิฎก ซึ่งหำกพิจำรณำถึงระยะเวลำของงำนประพันธ์ระหว่ำง
อรรถกถำ มหำวิภังค์ ปฐมภำค เวรัญชกัณฑ์ ท่ีแต่งขึ นในสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช อันเป็นงำนประพันธ์
ท่ีแต่งขึ นก่อน เทียบกับวรรณกรรมรฆุวงศ์ ท่ีแต่งขึ นในสมัยพระเจ้ำจันทรคุปต์ท่ี 2 อันเป็นงำนประพันธ์ท่ี
แต่งขึ นในสมัยหลังนั น อำจกล่ำวได้ว่ำ ได้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในรำยละเอียดของเครื่องประกอบพระรำช
อิสริยยศ หรือเครื่องรำชกกุธภัณฑ์ในช่วงสมัยหลัง โดยมีกำรเพิ่มรำชบัลลังก์ คทำ สังข์ และมงกุฎ และ
ไมไ่ด้กล่ำวถึงพระขรรค์ อุณหิส และฉลองพระบำทดังเช่นของเดิม แต่จะเริ่มขึ นตั งแต่เมื่อไรนั นยังไม่ทรำบ
เป็นท่ีแน่ชัด แต่จำกหลักฐำนทำงเอกสำรท่ีพบในวรรณกรรมรฆุวงศ์ซึ่งเป็นงำนประพันธ์สมัยหลังอรรถกถำ
ดังกล่ำว ได้มีกำรเปล่ียนแปลงเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศส ำหรับพระมหำกษัตริย์ไปบ้ำงแล้ว  

นอกจำกหลักฐำนประเภทเอกสำรโบรำณท่ีกล่ำวถึงเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศ หรือ
เครื่องรำชกกุธภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับพระมหำกษัตริย์แล้ว ยังพบว่ำหลักฐำนอีกประเภทหนึ่งท่ีมีควำมส ำคัญ
เช่นเดียวกับหลักฐำนประเภทเอกสำรโบรำณ นั่นคือ ภำพสลักบนโบรำณสถำนในประเทศอินเดีย 

ภำพสลักท่ีปรำกฏภำพเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศท่ีพบในแหล่งโบรำณสถำนของ
ประเทศอินเดีย ส่วนใหญ่จะพบเนื่องในศำสนำทั งศำสนำพุทธ และศำสนำพรำหมณ์ - ฮินดู โดยเครื่อง
ประกอบ พระรำชอิสริยยศท่ีมักปรำกฏในศำสนำพุทธอย่ำงสม่ ำเสมอ คือ ฉัตร และบัลลังก์ ซึ่งกำรปรำกฏ
ภำพสลักของฉัตร และบัลลังก์ในกำลก่อน ท ำขึ นเพื่อต้องกำรใช้เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้ำ 
เพรำะในอดีตไม่นิยมท ำงำนศิลปะใดๆ ท่ีเป็นภำพเสมือนพระพุทธเจ้ำ แต่มำในสมัยหลังจึงได้เริ่มท ำงำน
ศิลปะรูปเสมือนพระพุทธเจ้ำ และยังคงมีภำพสลักฉัตรและบัลลังก์ปรำกฏอยู่ด้วย และนอกจำกจะพบภำพ
สลักฉัตรและบัลลังก์อยู่ในงำนศิลปะท่ีเกี่ยวเนื่องในพระพุทธศำสนำแล้ว พบว่ำภำพสลักฉัตรและบัลลังก์ 
ยังปรำกฏเคียงคู่กับบุคคลชั นสูงด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักฐำนภำพสลักเหล่ำนั นเป็นส่ิงยืนยันให้เห็นอย่ำง
ชัดเจนว่ำ แนวคิดกำรใช้เครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศกับบุคคลชั นสูงของอินเดียมีมำตั งแต่สมัยโบรำณ  

ส ำหรับภำพสลักท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศ หรือเครื่องรำชกกุธภัณฑ์
ส ำหรับพระมหำกษัตริย์นั น อำจมีหลักฐำนปรำกฏในบริเวณภูมิภำคเมืองต่ำงๆ ของประเทศอินเดีย และ
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จำกกำรศึกษำของนักวิชำกำรต่ำงประเทศท่ีศึกษำเกี่ยวกับภำพสลักพบว่ำ ภำพสลักของพระมหำกษัตริย์
หรือบุคคลชั นสูงพร้อมด้วยเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศท่ีมีเป็นจ ำนวนมำก ปรำกฏอยู่ท่ีเมืองนำคำรชุนโกณ
ฑะ ดังนั น หลักฐำนภำพสลักของเมืองนำคำรชุนโกณฑะ จึงน่ำเป็นแหล่งข้อมูลส ำหรับกำรศึกษำเกี่ยวกับ
เครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศส ำหรับพระมหำกษัตริย์ของอำรยธรรมอินเดียโบรำณได้ 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศในอารยธรรมอินเดียโบราณที่ปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดี 
ภาพสลักในเมืองนาคารชุนโกณฑะ 
เมืองนำคำรชุนโกณฑะ หรือเขำแห่งนำคำรชุน (ประมำณพุทธศตวรรษท่ี 8 – 9) เป็น

เมืองท่ีตั งอยู่ในบริเวณฝ่ังขวำของแม่น  ำกฤษณะในรัฐอำนธรประเทศ ในประเทศอินเดีย (ภำพท่ี 1) 
จำกหลักฐำนจำรึกในรำวพุทธศตวรรษท่ี 8-9 ท ำให้ทรำบว่ำ เดิมเมืองนี ช่ือเมืองวิชัยบุรี (Vijayapuri) 
ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรำชวงศ์อิกษวำกุ ซึ่งปกครองดินแดนในแถบนี ต่อจำกรำชวงศ์สำตวำหนะ 
เช่ือว่ำเมืองนี มีมำแต่สมัยรำชวงศ์สำตวำหนะ โดยมีกำรพบเหรียญในช่วงปลำยรำชวงศ์สำตวำหนะ 
(ซึ่งขณะนั นเมืองหลวงของรำชวงศ์สำตวำหนะคือเมืองอมรำวดี) ก่อนท่ีเมืองนี จะทวีควำมส ำคัญขึ น
หลังจำกกำรเ ส่ือมลงของรำชวง ศ์สำตวำหนะ  โดยพระ เ จ้ำวำ ศิษฐิปุตระ ศรี  ศำนตมู ล 
(Vasishthiputra Sri Santamula หรือพระเจ้ำศำนตมูลท่ี 1) กษัตริย์ต้นรำชวงศ์อิกษวำกุ  ได้
สถำปนำรำชวงศ์อิกษวำกุและสถำปนำเมืองวิชัยบุรีขึ นเป็นเมืองหลวง 

 
ภำพที่ 1 แผนท่ีแสดงต ำแหน่งเมืองนำคำรชุนโกณฑะ ในรัฐอำนธรประเทศ 
ท่ีมำ : Murthy, K. Krishna, Nagarjunakonda : a cultural study, Delhi : Concept 
Publishing, 1977.  
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เมืองนำคำรชุนโกณฑะพบภำพสลักเป็นจ ำนวนมำก ส่วนใหญ่เป็นภำพสลักเนื่องใน
พระพุทธศำสนำนิกำยหินยำน เช่น พุทธประวัติ และชำดกต่ำงๆ อันเป็นศิลปะแบบอำนธระ ซึ่งใน
ภำพสลักนั นสำมำรถศึกษำเกี่ยวกับกำรแต่งกำยของบุคคลต่ำงๆ ท่ีปรำกฏในภำพสลักได้อย่ำงชัดเจน 
ซึ่งจำกกำรศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแต่งกำยและวัตถุส่ิงของต่ำงๆ ในภำพสลักเหล่ำนั น ท ำให้
ทรำบว่ำมีภำพสลักของเครื่องรำชกกุธภัณฑ์ของพระมหำกษัตริย์ ทั งท่ีปรำกฏในภำพสลักพุทธประวัติ
และภำพสลักเรื่องชำดกต่ำงๆ ด้วย 

เคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ที่ปรากฏบนภาพสลักนูนต่ าที่นาคารชุนโกณฑะ ประกอบด้วย  

ราชบัลลังก์ ท่ีปรำกฏในภำพสลักท่ีเมืองนำคำรชุนโกณฑะนั น ปรำกฏในรูปแบบท่ี
แตกต่ำงกันหลำยรูปแบบ สำมำรถแบ่งได้เป็นบัลลังก์ขนำดเล็ก และบัลลังก์ขนำดใหญ่ ทั งเป็นแบบท่ีมี
หรือไม่มีท่ีวำงพระพำหำ แบบท่ีมีขำหรือขำทึบ หรือแกะสลักขำเป็นรูปสัตว์ รูปแบบทั งหมดนี จะ
ปรำกฏสลับกันไปมำตำมแต่ละภำพสลัก (ภำพที่ 2) ตัวอย่ำงเช่น ภำพสลักพุทธประวัติตอนพระเจ้ำสุ
ทโธทนะฟังค ำท ำนำยของพรำหมณ์ถึงอนำคตของพระกุมำร บัลลังก์ท่ีปรำกฏในภำพนี เป็นบัลลังก์
แบบมีขำแต่ไม่มีท่ีวำงพระพำหำ (ภำพที่ 3) เป็นต้น  

 
ภำพที่ 2 ภำพลำยเส้นของรำชบัลลังก์แบบต่ำงๆ  
ท่ีมำ : Murthy, K. Krishna, Nagarjunakonda : a cultural study, (Delhi : Concept 
Publishing, 1977), 158.  
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ภำพที่ 3 ภำพสลักพุทธประวัติตอนพระเจ้ำสุทโธทนะฟังค ำท ำนำยของพรำหมณ์เกี่ยวกับอนำคตของ
เจ้ำชำยสิทธัตถะ 
ท่ีมำ : Murthy, K. Krishna, Nagarjunakonda : a cultural study, (Delhi : Concept 
Publishing, 1977), 161. 

ฉัตร หรือร่มท่ีปรำกฏบนภำพสลักนั นสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ ฉัตร
ส ำหรับรำชวงศ์ ฉัตรเหนือสถูปหรือเจดีย์ และฉัตรหรือร่มธรรมดำอีกหลำกหลำยประเภท (ภำพท่ี 4) 
ดังนั น จึงเห็นภำพสลักฉัตรท่ีกำงอยู่เหนือพระมหำกษัตริย์ เจ้ำชำยหรือพระรำชโอรส พระรำชินี และ
สถูป ส่วนร่มธรรมดำเป็นอุปกรณ์ใช้สอยตำมบ้ำนเรือนท่ัวไป โดยปกติเรำจะพบรูปพระมหำกษัตริย์ 
และพระรำชโอรสพร้อมกับฉัตร ซึ่งถือโดยผู้มีหน้ำท่ีเชิญฉัตร เรียกว่ำ chattradharas ส่วนพระรำชินี
บำงครั งก็จะปรำกฏพร้อมกับฉัตรซึ่งมีสตรีเป็นผู้เชิญฉัตร เรียกว่ำ chattradharinis 
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ภำพที่ 4 ตัวอย่ำงภำพลำยเส้นฉัตรแบบต่ำงๆ 
ท่ีมำ : Murthy, K. Krishna, Nagarjunakonda : a cultural study, (Delhi : Concept 
Publishing, 1977), 223. 

ฉัตรส ำหรับกษัตริย์นั น ในภำพสลักชำดกต่ำงๆ พบว่ำรูปผู้เชิญฉัตรปรำกฏติดตำมไปกับ
พระมหำกษัตริย์โดยตลอด แม้จะอยู่บนหลังช้ำงก็ตำม เช่น ในภำพสลักเรื่องพระมหำกัปปินะ ก็แสดง
ให้เห็นถึงรูปของพระเจ้ำมหำกัปปินะ ท่ีประทับอยู่บนหลังช้ำงและมีผู้เชิญฉัตรนั่งอยู่ข้ำงหลัง 
(chattradhara)  (ภำพท่ี 5) ฉัตรดังกล่ำวในส่วนยอดจะมีลักษณะแบน ติดตั งอยู่บนคันฉัตรท่ีมี
ลักษณะเรียวยำวซึ่งสันนิษฐำนว่ำท ำจำกไม้ และบริเวณคอของคันฉัตรท ำเป็นทรงถ้วย ส่วนฉัตร
รูปแบบอื่นๆ ปรำกฏอยู่ในส่วนของรูปสลักบนเสำ ฉัตรดังกล่ำวมียอดนูนประกอบอยู่กับคันฉัตรท่ีหนำ 
หรืออำจจะเป็นคันฉัตรคู่ ฉัตรในลักษณะนี เปรียบได้กับควำมแข็งแกร่งและทนทำน ยอดฉัตรจะมี
ลักษณะแหลมและมีปีก (หรือขอบ) หนำ ส่วนคันมีลักษณะหนำสันนิษฐำนว่ำผ่ำนกำรกลึงมำ 
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ภำพที่ 5 ภำพสลักเรื่องพระมหำกัปปินะท่ีประทับอยู่บนหลังช้ำงอยู่ใต้ฉัตรซึ่งถือไว้โดยผู้มีหน้ำท่ีถือ
ฉัตร (chattradhara) 
ท่ีมำ : ห้องสมุดศำสตรำจำรย์ หม่อมเจ้ำ สุภัทรดิศ ดิศกุล, ฐานข้อมูลภาพ, เข้ำถึงเมื่อ 7 มีนำคม 
2556, เข้ำถึงได้จำก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/  

วาลวิชนี หรือแส้ปัด ถูกจัดว่ำมีควำมส ำคัญเช่นเดียวกับฉัตรในฐำนะของเครื่องรำช
กกุธภัณฑ์ ผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีเชิญวำลวิชนี เรียกว่ำ chauri โดยจะท ำหน้ำท่ีโบกแส้ปัดอยู่เบื องหน้ำของ
กษัตริย์ พระรำชโอรส หรือพระรำชินี นอกจำกนี แส้ปัดยังมีควำมส ำคัญในทำงศำสนำด้วยเช่นกัน โดย
จะแสดงในลักษณะโบกเบื องหน้ำพระพุทธเจ้ำหรือสัญลักษณ์ท่ีแทนตัวพระพุทธเจ้ำ ในภำพสลักเรื่อง
เนกขัมมะ หรือมหำภิเนกษกรม แสดงให้เห็นถึงผู้เชิญวำลวิชนี (ผู้ชำย) ท่ีเรียกว่ำ camaradhara 
ก ำลังพัดอยู่ เบื องหน้ำเจ้ำชำยสิทธัตถะ โดยปกติแล้วผู้ท่ี เชิญวำลวิชนีจะเป็นผู้หญิงท่ีเรียกว่ำ 
camaradharinis แต่เนื่องจำกภำพสลักดังกล่ำวเป็นภำพท่ีอยู่ภำยนอกพระรำชวัง ผู้ท่ีถือวำลวิชนีจึง
เป็นภำพของผู้ชำย เนื่องจำกผู้หญิงจะถูกจ ำกัดพื นท่ีใหอ้ยู่เฉพำะในเขตพระรำชวังเท่ำนั น 

อริยบทของเหล่ำนำงผู้เชิญวำลวิชนีในภำพสลัก ส่วนใหญ่เป็นอริยบทท่ีก ำลังพัดโบกวำล
วิชนี หรือเพียงแค่วำงพักไว้เฉยๆ บนไหล่ของตน (ภำพท่ี 6) เช่น ในภำพสลักมโหสถชำดก ตอนนำง
อมรและบัณฑิตทั ง ส่ี  และภำพสลัก ท่ีระบุ เรื่ อง ไม่ ไ ด้  แสดงให้ เห็นถึ งภำพของ เหล่ำนำง 
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camaradharinis ก ำลังพัดโบกวำลวิชนีอยู่  (ภำพท่ี 7) และในบำงกรณีผู้ท่ีเชิญวำลวิชนีก็จะยืนอยู่
เบื องหลังพระมหำกษัตริย์ โดยพำดวำลวิชนีไว้บนไหล่ของตน 

 
ภำพที่ 6 ภำพสลักผู้เชิญวำลวิชนี โดยยืนอยู่ด้ำนหลังของพระเจ้ำสุทโธทนะ 
ท่ีมำ : Murthy, K. Krishna, Nagarjunakonda : a cultural study, (Delhi : Concept 
Publishing, 1977), 161. 
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ภำพที่ 7 แสดงให้เห็นถึงภำพของ camaradharinis ก ำลังพัดโบกวำลวิชนีอยู่ 
ท่ีมำ : Murthy, K. Krishna, Nagarjunakonda : a cultural study, (Delhi : Concept 
Publishing, 1977), 133. 

อุณหิส ท่ีปรำกฏในภำพสลักมีทั งกำรใช้ผ้ำโพกพระเศียร โดยกำรใช้ผ้ำมำม้วนพันรอบ
พระเศียร และกำรใช้เครื่องประดับพระเศียรท่ีท ำจำกสำยสร้อยมุก ดอกไม้หรือใบไม้ มำประดับ
ตกแต่ง เป็นต้น  

ในภำพสลักพุทธประวัติ ตอนพระเจ้ำสุทโธทนะฟังค ำท ำนำยของพรำหมณ์ถึงอนำคต
ของพระกุมำร (ภำพที่ 3 และ6) บนพระเศียรของพระองค์ประดับด้วยสำยสร้อยมุก โดยวำงเรียงกัน
ในแนวโค้ง ลักษณะคล้ำยซุ้ม (ภำพที่ 8) จำกหลักฐำนดังกล่ำวท ำให้ทรำบว่ำเครื่องประดับศีรษะแบบ
นี เป็นหนึ่งในรูปแบบของเครื่องประดับศีรษะท่ีพระมหำกษัตริย์นิยมใช้ 
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ภำพที่ 8 เครื่องประดับพระเศียรทีป่ระดับด้วยสำยสร้อยมุก 
ท่ีมำ : Murthy, K. Krishna, Nagarjunakonda : a cultural study, (Delhi : Concept 
Publishing, 1977), 126. 

เครื่องประดับพระเศียร ท่ีแตกต่ำงกันอีกรูปแบบหนึ่ ง  ปรำกฏอยู่ บนภำพของ
พระมหำกษัตริย์แห่งพำรำณสี จำกจัมเปยยชำดก (ภำพท่ี 9) แสดงให้เห็นถึงเครื่องประดับศีรษะ
รูปแบบใหม่ซึ่งประดับด้วยเครื่องประดับและพฤกษชำติอยู่บริเวณตรงกลำง เช่นเดียวกับกษัตริย์ในศิพิ
ชำดกก็ทรงสวมเครื่องประดับพระเศียรในรูปแบบเดียวกัน แต่ในกรณีของพระมหำกษัตริย์ในศิพิชำดก
จะสวมเอียงไปทำงด้ำนซ้ำยเล็กน้อยจนเห็นพระเกศำทำงด้ำนขวำ 
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ภำพที่ 9 ภำพสลัก และภำพลำยเส้นของเครื่องประดับศีรษะท่ีปรำกฏอยู่บนภำพของพระมหำกษัตรยิ์
แห่งพำรำณสี จำกจัมเปยยชำดก 
ท่ีมำ : Murthy, K. Krishna, Nagarjunakonda : a cultural study, (Delhi : Concept 
Publishing, 1977), 126 , 209. 

นอกจำกนี ยังมีเครื่องประดับพระเศียรของพระมหำกษัตริย์อีกหลำยรูปแบบแตกต่ำงกัน
ออกไป ทั งในด้ำนรูปทรง และเครื่องประดับท่ีปรำกฏในภำพสลักเรื่องรำวต่ำงๆ ซึ่งเครื่องประดับพระ
เศียร หรือผ้ำโพกพระเศียรของพระมหำกษัตริย์นั น จะมีรำยละเอียดของกำรประดับตกแต่งอย่ำง
หรูหรำ และซับซ้อนกว่ำผ้ำโพกศีรษะของขุนนำงหรือประชำชนท่ัวไปอย่ำงชัดเจน (ภำพที่ 10)   
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ภำพที่ 10 ภำพลำยเส้นเครื่องประดับพระเศียรของพระมหำกษัตริย์แบบต่ำงๆ 
ท่ีมำ : Murthy, K. Krishna, Nagarjunakonda : a cultural study, (Delhi : Concept 
Publishing, 1977), 126. 

แท่นวางพระบาท จะปรำกฏอยู่ควบคู่กับบัลลังก์เสมอ โดยปกติจะปรำกฏอยู่ คู่กับ
บัลลังก์ท่ีมีลักษณะสูง โดยจะวำงอยู่ท่ีด้ำนหน้ำของบัลลังก์ ส ำหรับบัลลังก์ขนำดใหญ่ท่ีมีคนนั่งอยู่บน
บัลลังก์ 2-3 คน จ ำนวนของแท่นวำงพระบำทก็จะมีจ ำนวนเท่ำกับคนท่ีประทับอยู่บนบัลลังก์ แต่ก็
อำจจะไม่พบในบำงรูปสลัก โดยแท่นวำงพระบำทนั นจะมีรูปทรงต่ำงกัน ทั งท่ีเป็นแบบวงกลม ทรง
ส่ีเหล่ียม และทรงส่ีเหล่ียมมุมฉำก ซึ่งมีกำรประดับด้วยลวดลำยต่ำงๆ เช่น ลวดลำยลูกปัด เป็นต้น  

ธงราชวงศ์ (lanchchanas) เป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีโดดเด่นท่ีแสดงถึงควำมเป็นกษัตริย์แทบ
ทุกพระองค์ ในภำพสลักพบว่ำผู้เชิญธงรำชวงศ์ จะยืนอยู่เบื องหน้ำของพระมหำกษัตริย์หรือพระ
รำชวงศ์ จำกภำพสลักเรื่องทศรถชำดก (ภำพท่ี 11) แสดงให้เห็นถึงธงรำชวงศ์ท่ีมีชำยผู้หนึ่งถืออยู่
เบื องหลังของพระพรต ธงรำชวงศ์มีทั งท่ีไม่ประดับลวดลำย และประดับลวดลำย ส ำหรับธงรำชวงศ์ท่ี
ไม่ประดับลวดลำย จะมีลักษณะเรียบๆ และประกอบด้วยชิ นส่ีเหล่ียมติดตั งอยู่บนแกนหรือด้ำม ซึ่ง
สันนิษฐำนว่ำท ำมำจำกไม้ 
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ภำพที่ 11 ภำพสลักผู้เชิญธงรำชวงศ์ท่ีไม่มีกำรประดับลวดลำย จำกภำพสลักเรื่องทศรถชำดก และ
ภำพลำยเส้นผู้เชิญธงรำชวงศ์ 
ท่ีมำ : Murthy, K. Krishna, Nagarjunakonda : a cultural study, (Delhi : Concept 
Publishing, 1977), 168, 245.  
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ส่วนธงรำชวงศ์ท่ีมีกำรประดับตกแต่ง ถูกออกแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งมีกำร
ตกแต่งด้วยจุดและเส้นสลับฟันปลำ และส่วนท่ีสองมีลักษณะเป็นเรียบๆ ท่ีด้ำมไม้ทั งด้ำนบนและ
ด้ำนล่ำง ประดับด้วยลวดลำยคล้ำยลูกฟักทอง บริเวณด้ำมจับด้ำนบนมีผ้ำล้อมรอบด้วยไข่มุกหรือ
ลูกปัดแนบมำกับด้ำม (ภำพที่ 12)  

     
ภำพที่ 12 ภำพสลักผู้เชิญธงรำชวงศ์ท่ีมีกำรประดับลวดลำย และภำพลำยเส้นธงรำชวงศ์ 
ท่ีมำ : Murthy, K. Krishna, Nagarjunakonda : a cultural study, (Delhi : Concept 
Publishing, 1977), 151,245. 

ทั งหลักฐำนทำงเอกสำรจำกคัมภีร์อรรถกถำทั ง 7 บท วรรณกรรมเรื่องรฆุวงศ์ของกำลิทำส 
และหลักฐำนภำพสลักท่ีเมืองนำคำรชุนโกณฑะ ท่ีได้กล่ำวมำในข้ำงต้นนี  เป็นหลักฐำนส ำคัญท่ีแสดงให้
เห็นว่ำในวัฒนธรรมอินเดียโบรำณยุคหลัง ได้เริ่มปรำกฏหลักฐำนแนวคิดของเครื่องประกอบพระรำช
อิสริยยศ หรือเครื่องรำชกกุธภัณฑ์ ท่ีมีควำมเด่นชัดมำกกว่ำในสมัยพระเวทตำมท่ีได้กล่ำวแทรกไว้ใน
ขั นตอนของพิธีอภิเษจนียะ ซึ่งเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศท่ีพบในพิธีอภิเษจนียะบำงประเภทอำจมี
กำรปรับเปล่ียน หรือคงเดิมสืบต่อมำจนถึงในสมัยหลังๆ เช่น ผ้ำโพกศีรษะ อำจปรับเปล่ียนมำเป็นอุณหิส 
และมงกุฎ ตำมล ำดับ , ฉลองพระบำทยังคงเหมือนเดิม , ธนูพร้อมศร ในสมัยหลังอำจปรับเปล่ียนมำใช้
อำวุธประเภทอื่นแทน คือ พระขรรค์ อย่ำงนี เป็นต้น และส ำหรับเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศ หรือ
เครื่องรำชกกุธภัณฑ์ ท่ีได้ปรำกฏขึ นในวัฒนธรรมอินเดียโบรำณยุคหลัง ประกอบด้วยเครื่องรำชูปโภคชิ น
ส ำคัญคือ ฉัตร พระขรรค์ วำลวิชนี อุณหิส และฉลองพระบำท ซึ่งเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศเหล่ำนี 
ได้ปรำกฏอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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เช่นกัน แต่อำจแตกต่ำงกันในรำยละเอียดของเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศบำงประเภท ดังจะกล่ำวถึง
ในบทต่อไป  

กำรเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียโบรำณไปยังดินแดนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้
เริ่มปรำกฏหลักฐำนตั งแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์ ดังท่ีพบโบรำณวัตถุชนิดต่ำงๆ ตำมแหล่งโบรำณคดี 
ซึ่งโบรำณวัตถุเหล่ำนั น ต่ำงเป็นสินค้ำน ำเข้ำมำจำกประเทศอินเดีย เช่น ลูกปัด เป็นต้น นอกจำก
ประเทศอินเดียจะเป็นประเทศแห่งกำรส่งออกสินค้ำแล้ว ยังเป็นประเทศท่ีส่งออกวัฒนธรรมของ
ตนเอง ไปยังประเทศต่ำงๆ ท่ีอยู่ในต่ำงแดนอีกด้วย รวมทั งประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ท่ีเป็นกลุ่มประเทศลูกค้ำรำยใหญ่ท่ีรับทั งสินค้ำ และวัฒนธรรมต่ำงๆ มำจำกประเทศอินเดีย ซึ่งหนึ่ง
ในหลำยวัฒนธรรมท่ีรับมำจำกประเทศอินเดียนั นคือ กำรใช้เครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศในพระ
รำชพิธีบรมรำชำภิเษก  

การเข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียในดินแดนเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

เครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศส ำหรับพระมหำกษัตริย์ในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกของ
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สันนิษฐำนว่ำในช่วงแรกเริ่มนั น อำณำจักรต่ำงๆ ในดินแดนแถบ
นี ได้น ำแนวคิดเกี่ยวกับระบบกษัตริย์ และเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศส ำหรับพระมหำกษัตริย์ของ
ประเทศอินเดียมำใช้ เป็นกำรรับวัฒนธรรมผ่ำนกำรติดต่อระหว่ำงประเทศอินเดียกับประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสำเหตุท่ีชำวอินเดียเข้ำมำท ำกำรติดต่อกับประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีสำเหตุท่ีส ำคัญหลำยประกำร ดังนี 39 

1.   เพื่อกำรค้ำขำยแลกเปล่ียนสินค้ำ นับเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีสุด อันเนื่องมำจำกควำม
ต้องกำรเพิ่มปริมำณกำรค้ำขำยระหว่ำงอินเดียกับดินแดนต่ำงๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ให้เพิ่ม
มำกขึ นกว่ำเดิม ซึ่งชำวอินเดียได้เคยติดต่อกับดินแดนแถบนี มำนำนแล้ว นับตั งแต่สมัยก่อน
ประวัติศำสตร์ ในเมื่อพ่อค้ำชำวอินเดียทรำบว่ำ ดินแดนแถบนี เป็นดินแดนท่ีมั่งค่ัง มีแร่ธำตุต่ำงๆ อุดม
สมบูรณ์ เช่น ทองค ำ พ่อค้ำชำวอินเดียจึงเข้ำมำท ำกำรติดต่อกับดินแดนในแถบนี  

2. เพื่อประกำศศำสนำและเผยแพร่วัฒนธรรม โดยกลุ่มคนท่ีเดินทำงมำยังดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั นมีหลำยพวก หลำยวรรณะ และจำกหลำยภูมิภำค ได้แก่ 

 2.1  พระภิกษุในพุทธศำสนำ ท่ีได้เข้ำมำเผยแผ่พระพุทธศำสนำ โดยเฉพำะเมื่อมี
กำรสังคำยนำพระพุทธศำสนำครั งท่ี 3 ในรัชสมัยของพระเจ้ำอโศกมหำรำช โดยมีคณะของพระโสณะ 

                                            
39 ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์.  สุวรรณภูมิ : ดินแดนทองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. 

(กรุงเทพฯ : สุวีริยำสำส์น, 2546), 94-97. 
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และพระอุตระเป็นคณะท่ีเดินทำงมำยังดินแดนแถบนี 40 ทั งนี เพื่อประกำศให้คนท่ัวไปทรำบว่ำ หลัก      
พระธรรมค ำส่ังสอนท่ีถูกต้องแท้จริงเป็นอย่ำงไร แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปนำนเท่ำไร หลักพระธรรมค ำส่ัง
สอนก็ยิ่งบิดเบือนมำกเท่ำนั น เพรำะสมัยก่อนยังไม่มีศูนย์กลำงพุทธศำสนำท่ีมั่นคง และยังไม่มีกำรจด
บันทึกรวบรวมหลักธรรมของศำสนำท่ีแน่ชัดแพร่หลำย และเพื่อให้พุทธศำสนำแพร่หลำยมั่นคง       
จึงได้ส่งสมณทูตมำเผยแผ่ยังดินแดนแถบนี  จึงกล่ำวได้ว่ำพุทธศำสนำเป็นผู้เบิกทำงให้วัฒนธรรม
อินเดียเข้ำมำยังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 2.2  นักบวชในศำสนำพรำหมณ์ พวกพรำหมณ์เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้สูงทุกด้ำน เพรำะ
ได้ศึกษำอบรมมำตำมขั นตอนของลัทธิ จึงถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีน ำศิลปะวิทยำกำรของประเทศอินเดีย
มำเผยแพร่มำกท่ีสุด นักบวชในศำสนำพรำหมณ์จึงเป็นบุคคลท่ีประชำชนในดินแดนแถบนี ต้องกำรให้
มำช่วยอบรมส่ังสอน แนะน ำ ทั งวิชำศิลปศำสตร์ กำรปกครอง และกำรประกอบพิธีกรรมบูชำ เช่น 
สรวงบูชำเทวดำต่ำงๆ ดังนั น วิชำธรรมศำสตร์หรือกฎหมำยพระมนู ลัทธิบูชำเทวรำช วรรณคดี และ
อื่นๆ จึงได้เกิดขึ นในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั งยังเป็นท่ีต้องกำรในรำชส ำนัก เพื่อให้เป็น
ท่ีปรึกษำในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้เป็นผู้น ำในกำรกระท ำพิธีต่ำงๆ ในรำชส ำนัก เช่น พิธีรำชำภิเษก เป็นต้น 
และเพื่อถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ต่ำงๆ ให้กับคนในรำชส ำนัก  

 2.3  ขุนนำงรำชส ำนัก เมื่อมีกำรค้ำขำยท่ีขยำยออกไปเป็นวงกว้ำง จำกชุมชนกับ
ชุมชน จนยกระดับกลำยเป็นกำรค้ำขำยระหว่ำงประเทศ โอกำสในกำรติดต่อสัมพันธ์กันระหว่ำงรำช
ส ำนักจึงเกิดขึ น ดังนั น โอกำสท่ีขุนนำงรำชส ำนักจะเป็นผู้ท ำหน้ำท่ีเผยแพร่ถ่ำยทอดควำมรู้ และ
วัฒนธรรมให้กับดินแดนต่ำงๆ ย่อมท ำได้เช่นกัน เช่น ควำมรู้ทำงสถำปัตยกรรม ทำงศิลปกรรม ทำง
วรรณกรรม ทำงรัฐศำสตร์ ทำงกฎมณเทียรบำล และอื่นๆ เป็นต้น 

จำกกำรเข้ำมำของกลุ่มคนต่ำงๆ ท่ีแม้ต่ำงจุดประสงค์กัน จึงน ำมำซึ่งควำมหลำยหลำก
ทำงวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย และเข้ำมำผสมผสำนอยู่ในวัฒนธรรมพื นเมือง จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตนเอง กล่ำวคือ เริ่มแรกคนพื นเมืองเองก็มีวัฒนธรรมประเพณี    
อันดีงำมของตนเอง เมื่อได้รับคติควำมเช่ือจำกศำสนำพุทธ ศำสนำพรำหมณ์ และศิลปะวิทยำกำร
ต่ำงๆ จำกชำวอินเดีย จึงเกิดกำรผสมผสำนกัน แล้วน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงทำงวัฒนธรรมของ
ประชำชนในดินแดนแถบนี  

3. กำรเดินเรือท่ีมีควำมสะดวกมำกขึ น จึงเป็นปัจจัยเกื อหนุนให้เกิดกำรอพยพ เพื่อ
แสวงหำถิ่นใหม่ท่ีดีกว่ำ ต้องกำรหำแหล่งท่ีท ำกิน หรือช่องทำงกำรค้ำขำยกับชำวต่ำงชำติ และ

                                            
40 อารยธรรมทวารวดีกับนครปฐม, เข้ำถึงเมื่อ 1 กุมภำพันธ์ 2556, เข้ำถึงได้จำก 

http://www.su.ac.th/nkdvaravati/data_page/page3_2_1.htm.  
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เนื่องจำกดินแดนแถบนี มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงทรัพยำกรเป็นอย่ำงมำก จึงเป็นท่ีหมำยแห่งใหม่ของ
ชำวอินเดียให้เข้ำมำประกอบอำชีพท ำกิน เพื่อยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ของตนให้ดียิ่งขึ น41  

ด้วยสำเหตุเหล่ำนี วัฒนธรรมของประเทศอินเดีย จึงได้ก้ำวเข้ำมำยังดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั งพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก เป็นอีกหนึ่งมรดกทำงวัฒนธรรมธรรมของชำว
อินเดีย ท่ีได้มอบให้ไว้กับดินแดนแถบนี  โดยได้พบหลักฐำนส ำคัญท่ีเช่ือว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกับกำร
ประกอบพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก อันเป็นพระรำชพิธี ท่ีแสดงให้เห็นถึงสถำนะควำมเป็น
พระมหำกษัตริย์อย่ำงสมบูรณ์ นั นคือ แผ่นจุณเจิมท่ีปรำกฏรูปแส้ (จำมร) วัชระ ขอสับช้ำง (อังกุศะ) 
พัดโบก (วำลวิชนี)  ฉัตร ปลำและสังข์อย่ำงละคู่ และมีหม้อน  ำ (ปูรณฆฏะ42) อยู่ตอนล่ำง ตรงมุมทั ง 
4 ท ำเป็นรูปดอกบัวเสี ยวเดียว ซึ่งพบท่ีพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม อยู่ในสภำพสมบูรณ์ (ภำพท่ี 13) 
เป็นศิลปะทวำรวดี ก ำหนดอำยุได้รำวพุทธศตวรรษท่ี 1243 สันนิษฐำนว่ำเป็นแผ่นหินท่ีใช้รองรับหม้อ
น  ำ (ปูรณฆฏะ) เพื่อใช้สรงน  ำเทพและเทพี (อภิเษจนียะ) ในพิธีรำชสูยะ หรือพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
ของกษัตริย์ทวำรวดี และยังพบแผ่นหินท่ีมีลักษณะคล้ำยกับแผ่นหินดังกล่ำว ท่ีเมืองเวศำลี ในรัฐยะไข่ 
ประเทศพม่ำ ซึ่งได้พบทั งแผ่นหิน และหม้อน  ำส ำริด (ปูรณฆฏะ) ทั งท่ีอยู่ในสภำพท่ีสมบูรณ์44 (ภำพท่ี 14) 
แผ่นหินท่ีพบทั งสองแห่งนั นแสดงให้เห็นถึงกำรน ำแนวคิดระบบกษัตริย์  และควำมเช่ือในกำรน ำ
เครื่องหมำยมงคลมำใช้ประกอบในพิธีกรรมพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ซึ่งในบรรดำเครื่องหมำย
มงคลท่ีปรำกฏบนแผ่นจุณเจิม คือ จำมร วำลวิชนี และฉัตร ต่ำงก็เป็นเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศ
ส ำหรับพระมหำกษัตริย์ของประเทศอินเดีย และเช่นเดียวกันกับในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ี
ใช้จำมร วำลวิชนี และฉัตร เป็นเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศส ำหรับพระมหำกษัตริย์ ซึ่งสำเหตุท่ี
ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศท่ีเหมือนกับเครื่องประกอบ  

                                            
41 ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จฯ กรมพระยำ. แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม. (พระนคร :   

โรงพิมพ์คุรุสภำ, 2492), 3 – 5. 
42

 ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร. ผำสุข อินทรำวุธ ได้อธิบำยไว้ในหนังสือทวำรวดี : 
กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดี ว่ำ “ปูรณฆฏ หรือ กมัณฑลุ หรือ กลศ จัดเป็น
สัญลักษณ์ของควำมอุดมสมบูรณ์และสัญลักษณ์ของศิริ ตำมควำมเช่ือของชำวอินเดียทุกศำสนำ ปู
รณฆฏ คือ หม้อน  ำท่ีมีพันธุ์พฤกษำหรือไม่มีพนัธุ์พฤกษำ กมัณฑลุ คือ หม้อน  ำมีพวย และ กลศ คือ 
หม้อน  ำไม่มีพวย” 

43 สุรศักด์ิ  ศรีส ำอำง และคณะ. ศิลปะทวารวดี : ต้นก าเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย, 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปำกร, 2552),  117. 

44 อารยธรรมทวารวดีกับนครปฐม. เข้ำถึงเมื่อ 1 กุมภำพันธ์ 2556, เข้ำถงึได้จำก 
http://www.su.ac.th/nkdvaravati/data_page/page1_8_1.htm.     
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พระรำชอิสริยยศของประเทศอินเดีย ทั งนี อำจเป็นเพรำะประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้รับแนวคิดกำรใช้เครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศส ำหรับพระมหำกษัตริย์มำจำกประเทศอินเดีย 
ซึ่งกำรน ำแนวคิดกำรใช้เครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศมำใช้ในประเทศของตน อำจเป็นกำรส่งเสริม
ให้วัฒนธรรมของประเทศตนเองเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนำนำประเทศท่ีอยู่รอบข้ำงตนได้อีกทำงหนึ่ง   

ส ำหรับประเทศไทยอำณำจักรแรกท่ีรับแนวควำมคิดกำรใช้เครื่องประกอบพระรำช
อิสริยยศในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกมำจำกประเทศอินเดีย คือ อำณำจักรสุโขทัย แต่อำณำจักร
สุโขทัยคงมิได้รับแนวควำมคิดดังกล่ำวมำจำกประเทศอินเดียโดยตรง ซึ่งเช่ือว่ำอำณำจักรสุโขทัยได้รับ
อิทธิพลมำจำกเขมรโบรำณอีกทีหนึ่ง ดังหลักฐำนท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้น คือ จำรึกวัดศรีชุม ด้ำนท่ี 1 
ตอนท่ี 3 บรรทัดท่ี 28 – 32 และจำรึกวัดป่ำมะม่วง ท่ีระบุถึงค ำว่ำ “กมรเตง หรือ กัมรเตง” อันเป็น
ภำษำเขมรโบรำณ และกล่ำวถึงเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศส ำหรับพระมหำกษัตริย์ คือ มกุฎ พระ
ขรรค์ชัยศรี และเศวตฉัตร ซึ่งอำจกลำยมำเป็นต้นแบบส ำหรับเครื่องประกอบพระรำชอิสริยยศส ำหรับ
พระมหำกษัตริย์ของไทยก่อนท่ีจะมีกำรเพิ่มเติมหรือพัฒนำในเวลำต่อๆ มำ  

  
ภำพที่ 13 แผ่นจุณเจิม พบท่ีพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ศิลปะทวำรวดี 
ท่ีมำ : สุรศักด์ิ ศรีส ำอำง และคนอื่น ๆ, ศิลปะทวารวดี : ต้นก าเนิดพุทธศิลปใ์นประเทศไทย = 
Dvaravati art : the early Buddhist art of Thailand. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปำกร, 2552), 
116. 
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ภำพที่ 14 แผ่นหิน และหม้อน  ำส ำริด (ปูรณฆฏะ) ท่ีพบในเมืองเวศำลี ในรัฐยะไข ่ประเทศพม่ำ 
ท่ีมำ : ผำสุข อินทรำวุธ, ศำสตรำจำรย์ ดร. สุวรรณภูมิ : จากหลักฐานโบราณคดี. (กรุงเทพฯ : 
ภำควิชำโบรำณคดี คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2548)  
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บทที่ 3 
เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏใน 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏใน    
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันประกอบไปด้วย 7 ประเทศ คือ           
พระราชอาณาจักรกัมพูชา อาณาจักรพม่า (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในปัจจุบัน)                  
พระราชอาณาจักรลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน) ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศอินโดนีเซีย (สาธาณรัฐอินโดนีเซีย) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และประเทศเวียดนาม 
(สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน) เนื่องจากประเทศดังกล่าวยังคงมีช่วงระยะเวลาการ
ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ท่ีคาบเกี่ยวกับสมัยรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษท่ี 24 - 25) ซึ่งสามารถน า
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศมาเปรียบเทียบกับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับ
พระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ได้   

ส าหรับประเทศสิงคโปร์นั้นนับจากเซอร์โทมัส สแตมฟอร์ด รัฟเฟิลส์ได้ขอเช่าเกาะสิงคโปร์
จากสุลต่านแห่งยะโฮร์ ในป ีพ.ศ. 23621 จนถึงปัจจุบันนั้น ประเทศสิงคโปร์ก็ไม่มีระบบการปกครองท่ี
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศอีกเลย ขณะท่ีประเทศฟิลิปปินส์นับต้ังแต่การ
ค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์ของเฟอร์ดินานด์ แมกเจลแลน ในปี พ.ศ. 20642 เป็นต้นมา ฟิลิปปินส์ก็ตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลของชาติตะวันตก (สเปนและสหรัฐอเมริกา) มาอย่างยาวนานโดยตลอด จนกระท่ัง
ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 24893 ประเทศฟิลิปปินส์ก็ใช้ระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ 
มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประเทศฟิลิปปินส์จึงไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ

                                            
1 ไรอัน, เอน.เจ. การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์. แปลโดย ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข. 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526), 93. 
2 ฟิลิปปินส,์ เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก

www.nrru.ac.th/iao/UserFiles/File/ASEAN%20NEWS/7.Philippines.pdf? 
3 ณัฐธิดา บุญธรรม. ระบบการปกครองท้องถ่ินของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์.

(กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556), 4 และ 14. 
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เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา 

ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานอีกประเทศหนึ่งใน
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแต่ละยุคสมัยของราชอาณาจักรกัมพูชาต้ังแต่เริ่มแรกก่อต้ัง
อาณาจักรโบราณ จนถึงสมัยปัจจุบันมีช่วงระยะเวลาท่ีห่างกันอย่างมาก และมีหลักฐานทางด้าน  
พัฒนาการทางการเมือง และสังคมปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย แต่หลักฐานท่ีกล่าวถึงเครื่องประกอบ
พระราชอิสริยยศของกษัตริย์กัมพูชาต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันนั้น มีกล่าวถึงไว้น้อยมากโดยเฉพาะ
ช่วงระยะเวลาท่ียังเป็นอาณาจักรเขมรโบราณ แต่อย่างไรก็ตามหลักฐานท่ีกล่าวถึงเครื่องประกอบ 
พระราชอิสริยยศในช่วงระยะเวลานี้ ยังพอปรากฏให้เห็นอยู่บ้างในหลักฐานทางด้านโบราณคดี 
ประเภทจารึก ภาพสลักหิน และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประเภทบันทึกชาวต่างชาติ เช่น  

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชาจาก
หลักฐานทางโบราณคดี 

1. ภาพสลักหินพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 2 บนระเบียงด้านทิศใต้ของปราสาทนครวัดซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบด้วย
วาลวิชนี (พัดและแส้ปัด)  ฉัตร เครื่องสูงชนิดต่างๆ และอาจรวมถึงศิราภรณ์ท่ีพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 2 ทรง
สวมอยู่ (ภาพที่ 15) ซึ่งนับได้ว่าเป็นภาพสลักท่ีแสดงให้เห็นถึงภาพวิถีชีวิตและธรรมเนียมในราชส านัก
กัมพูชาสมัยนั้น 

 
ภาพที่ 15 ภาพสลักรูปพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 2 และข้าราชบริพารพร้อมเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ บนระเบียงด้านทิศใต้ของปราสาทนครวัด 
ท่ีมา : สุริยวรมันที่ 2, เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.studyblue.com/notes/note/n/worlds-traditions-test-1/deck/1158675.  
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2. จารึกปราสาทโลเลย จารึกขึ้นในสมัยพระเจ้ายโศวรมัน ได้กล่าวถึง พระขรรค์ สิวิกา   
วาลวิชนี ฉัตร และขนนกยูง หรือในจารึกของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ก็ได้กล่าวถึง ฉัตรสีขาว และ
บัลลังก์สิงหะ (สิงหอาสนะบัลลังก์)4  

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชาจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

1. บันทึกของโจวต้ากวน ท่ีเดินทางเข้ามากับคณะทูตของจีนใน พ.ศ. 1839 ในแผ่นดิน
ของพระเจ้าศรีนครวรมัน ราชบุตรเขยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 8 มีการบันทึกถึงการแต่งกายของ
กษัตริย์ไว้ว่า  

เฉพาะกษัตริย์เท่านั้นท่ีทรงผ้าทอลายท้ังผืน และทรงมงกุฎคล้ายกับมงกุฎ
พระวัชรธร ยามท่ีไม่ทรงมงกุฎจะรัดร้อยมาลัย ดอกไม้หอมอย่างเช่น ดอกมะลิไว้ใน
พระเกศา ทรงสวมสร้อยไข่มุกเม็ดใหญ่ท่ีพระกร ข้อพระบาท และนิ้วพระหัตถ์ ทรง
สวมก าไลและแหวนทองประดับเพชรตาแมว ไม่ทรงฉลองพระบาท ฝ่าพระบาท 
และพระพักตร์ทาสีแดงชาด ยามเสด็จออกจากพระราชวังจะทรงพระแสงดาบ
ทองค า 

เคยได้ยินว่าในสมัยก่อนจะไม่เคยมีใครเห็นล้อรถของพระราชาออกนอก
ประตูพระราชวัง ท้ังนี้เพื่อป้องกันเหตุร้ายท่ีอาจเกิดขึ้น พระราชาองค์นี้เป็นราชบุตร
เขยของราชาองค์ก่อน ได้ขึ้นครองราชย์เพราะมเหสีขโมยพระขรรค์ทองค าอาญา
สิทธิ์มาให้ ท าให้โอรสของพระราชาองค์ก่อนหมดโอกาส จึงเตรียมก่อการกบฏ แต่เรื่อง
รู้ถึงพระราชาองค์ใหม่เสียก่อน จึงถูกตัดนิ้วมือและจับขังคุก พระราชาจึงทรงเกราะ
เหล็กศักด์ิสิทธิ์ เพื่อท่ีมีดหรือธนูจะได้ท าอันตรายไม่ได้และจึงกล้าเสด็จออกข้างนอก5 

จากหลักฐานข้างต้นท าให้ทราบว่า วาลวิชนี ฉัตร พระขรรค์ สิวิกา ขนนกยูง และบัลลังก์
สิงหะ (สิงห์อาสนะบัลลังก์) นั้นเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ของ
กษัตริย์ และโดยเฉพาะพระขรรค์ท่ีปรากฏในบันทึกของโจวต้ากวน ท าให้เข้าใจได้ว่า พระขรรค์คือ 
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ งส าหรับการขึ้น ครองราชย์ เป็น

                                            
4 อภินันท์ สงเคราะห์. “สถาบันกษัตริย์เขมรโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13”.      

(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 82. 

5 นิคม มูสิกะคามะ. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี-กัมพูชา. (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี 
กรมศิลปากร, 2536), 204. 
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พระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ เพราะสามารถใช้อ้างสิทธิ์อันชอบธรรมในการขึ้นครองราชย์ได้อย่าง
ถูกต้อง และนอกจากพระขรรค์ อันเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีมี
ความส าคัญต่อการขึ้นครองราชย์ และพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์แล้ว ยังมีเครื่องประกอบ
พระราชอิสริยยศอย่างอื่นท่ีมีความส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์กัมพูชาในสมัยโบราณ คือ 
ฉัตร และพระราชบัลลังก์  

ฉัตร หรือเศวตฉัตร เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศประเภทเครื่องสูง ส าหรับกาง
กั้น เพื่อป้องกันมิให้แสงอาทิตย์ต้องพระวรกายได้ โดยมีความเช่ือท่ีว่าแสงอาทิตย์ไม่อาจสาดส่องต้อง   
พระวรกายของบุคคลท่ีเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีได้โดยตรง นั่นคือ พระมหากษัตริย์ เพราะส่ิงนั้น         
จะเป็นเหตุให้ความร้อน หรือพระราชอ านาจของพระองค์ ถูกหักล้างลงด้วยการสัมผัสกับความร้อน
หรืออ านาจท่ีมากเกินควรของพระอาทิตย์6 นอกจากนี้แล้วฉัตรยังหมายถึงตัวแทนส าคัญของพระราช
อ านาจของกษัตริย์ และเป็นสัญลักษณ์แสดงขอบเขตปริมณฑลของอาณาจักร การท่ีพระเจ้าแผ่นดิน
ทรงครอบครองดินแดนท่ีมีอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลเข้ามาอยู่ภายใต้เศวตฉัตรเดียวนี้ จึงเปรียบ
เหมือนพระองค์มีบุญบารมี เป็นถึงพระราชาผู้ทรงเป็นใหญ่เหนือราชาท้ังปวง ดังท่ีปรากฏให้เห็นใน
จารึกหลายหลัก เช่น จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 2 ได้กล่าวไว้ว่า 

ภายใต้รัชกาลพระราชาองค์สุดท้ายนี้  ความมั่ ง ค่ังไ ด้เพิ่มขึ้นอย่าง
เหลือหลาย แต่ส่ิงท่ีไม่มีท่ีเปรียบได้ก็คือ เศวตฉัตรคันเดียวและน่าเกรงขามของ
พระองค์ เป็นเศวตฉัตรอันประเสริฐไม่โยกคลอน และปกป้องผู้ท่ีต้ังตนอยู่ในความดี
ให้พ้นจากความยากล าบาก7 

พระราชบัลลังก์ การท่ีพระเจ้าแผ่นดินประทับเหนือพระราชบัลลังก์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพระราชพิธีราชาภิเษกนั้น เปรียบเสมือนพระองค์ได้กลายเป็นผู้ท่ีมีแต่ความบริสุทธิ์ และเป็นศูนย์
รวมแห่งพระราชอ านาจ ด้วยเหตุนี้พระราชบัลลังก์จึงต้องสร้างขึ้นเป็นพิเศษ ภาพลักษณ์ของพระราช
บัลลังก์ของพระมหากษัตริย์กัมพูชา ได้ปรากฏอยู่ในบันทึกของม้าตวนลิน ท่ีกล่าวถึงพระราชบัลลังก์
ของพระเจ้าอีศานวรมันท่ี 1 ไว้ว่า 

ทุกสามวันพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จมาตามพิธีการยังท้องพระโรง พระองค์
เสด็จขึ้นประทับบนพระแท่น (บัลลังก์) ซึ่งท าด้วยไม้หอมห้าชนิด และประดับด้วย

                                            
6 อภินันท์ สงเคราะห์. “สถาบันกษัตริย์เขมรโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13”.      

(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 82. 

7 กรมศิลปากร. จารึกในประเทศไทย. เล่ม 4 (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2529), 171. 
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วัตถุพิเศษเจ็ดประการ เหนือพระแท่นมีพลับพลา ซึ่งหลังคาคาดด้วยผ้าอย่าง
สวยงาม มีเสาท าด้วยไม้มีลายและฝาท าด้วยแผ่นงาช้างประดับด้วยดอกไม้ทองค า 
ท้ังพระแท่นและพลับพลานี้ ดูคล้ายกับว่าเป็นพระท่ีนั่งเล็กๆ และท่ีท้ายพลับพลานั้น 
ก็มีจักรซึ่งมีรัศมีรูปเปลว ท าด้วยทองค าแขวนอยู่8 

พระราชบัลลังก์ของพระมหากษัตริย์กัมพูชา นิยมประดับด้วยหนังราชสีห์ อันเป็น
เครื่องหมายแสดงถึงพระราชอ านาจ และพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ การใช้หนังราชสีห์
ประดับพระราชบัลลังก์นี้ อาจได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากวัฒนธรรมอินเดีย เนื่องจากชนชาติอินเดีย
โบราณนั้น มีความเช่ือว่าราชสีห์หรือสิงห์เป็นสัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติ และความกล้าหาญ 
ดังเห็นได้จากจารึกแปรรูป ท่ีมีการเปรียบเทียบพระเจ้าราเชนทรวรมันกับสิงห์ไว้ว่า “หงส์ คือความ
งามของฉัตรสีขาว ช้างป่าท่ีรักษาพรมแดน สิงห์ คือพระมหากษัตริย์” การเปรียบเทียบพระเจ้า
แผ่นดินกับสิงห์นี้ สันนิษฐานว่าเป็นการแสดงถึงเกียรติของความเป็นนักรบท่ีมีความกล้าหาญประดุจ
สิงห์นั่นเอง9 

ดังนั้น หากจะกล่าวว่าพระขรรค์ ฉัตร และพระราชบัลลังก์ คือ เครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์กัมพูชาสมัยโบราณ ท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการแสดงถึงความเป็น
พระมหากษัตริย์ คงไม่ผิดแต่อย่างใด เพราะเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท้ัง 3 อย่างท่ีได้กล่าวมานั้น 
ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อสถานะความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเห็นได้เด่นชัด และนอกจากนี้ยัง
สามารถแสดงถึงพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ท่ีแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างไกลได้อีกเช่นกัน 
และถือได้ว่าเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีใช้สืบเนื่องมาต้ังแต่อดีตจนมาถึงสมัยหลั ง 
เนื่องจากมีหลักฐานปรากฏให้เห็นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีสุวัตถิ์ (นักองค์สีสุวัตถิ์) 
แห่งกรุงพนมเปญ ในขั้นตอนของวันท่ีประกอบพระราชพิธี ช่วงท่ีออกญามหามนตรีกราบถวายบังคม
ทูลแถลงข้อความน้อมเกล้าถวายราชสมบัติ ได้ระบุรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
เอาไว้ส่วนหนึ่ง รายละเอียดดังนี้  

ออกญาอิศราอักขระ เจ้ากรมอาลักษณ์ เชิญแผ่นพระสุพรรณบัตรซึ่งจารึก
พระบรมนามาภิธัยมาเฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าศรีสวัสด์ิ อ่านพระบรม      

                                            
8 สุภัทรดิศ ดิศกุล,มจ. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ. 2000. (กรุงเทพฯ :      

รุ่งแสงการพิมพ์, 2535), 157. 
9 อภินันท์ สงเคราะห์. “สถาบันกษัตริย์เขมรโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13”.      

(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544),  84-85. 
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นามาภิธัยในพระสุพรรณบัตร ตามซึ่งอาณาประชาราษฎรและขุนนางผู้น้อยผู้ใหญ่
ได้ยินยอมพร้อมกัน เฉลิมพระบรมนามาภิไธยถวาย ครั้นอ่านจบแล้วส่งแผ่นพระ
สุพรรณบัตรนั้นให้แก่หัวหน้าพราหมณ์ ค่อยๆ ม้วนบรรจุลงในกลักเงินซึ่งมีลวดลาย
เป็นทองค า แล้วน าไปทูลเกล้าถวายต่อพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าศรีสวัสด์ิ เมื่อ
ทรงรับไว้แล้ว ออกญามหามนตรี ซึ่งเป็นผู้รับฉันทะในนามของพระราชอาณาจักร 
เข้าไปกราบถวายบังคมทูลแถลงข้อความน้อมเกล้าถวายราชสมบัติ และได้น าเคร่ือง
ส าหรับประดับพระเกียรติยศมาน้อมเกล้าถวายด้วยทีละสิ่งคือ พระที่นั่งโทรน ซ่ึง
เป็นที่นั่งพระราชอาสน์ พระเศวตฉัตร 7 ชั้น พระขรรค์อันศักด์ิสิทธิ์ ซ่ึงเป็นพระ
แสงราชาวุธส าหรับกษัตริย์ พระราชลัญจกร พระมหามงกุฎ พระมาลาทรง
ประพาส และฉลองพระบาท สมเด็จพระเจ้าศรีสวัสด์ิ ทรงรับ ประทานพระหัตถ์
แตะต้องสิ่งของเหล่านั้นทุกๆ อย่างแล้ว เจ้าพนักงานก็รับเครื่องเหล่านั้นไปต้ัง
ล าดับถวายอยู่เฉพาะพระพักตร์ เมื่อเสด็จการทรงรับพระราชอาณาจักรและ
เครื่องประดับส าหรับกษัตริย์แล้ว เจ้ากรมพราหมณ์พิธี ก็เข้ามายกมือขึ้นประนม
สวดคาถาหันหน้าเวียนไปท้ัง 8 ทิศ ส่วนสมเด็จพระเจ้าศรีสวัสด์ิ    ก็ยกพระหัตถ์ขึ้น
ประนมและหันพระพักตร์ตามเจ้ากรมพราหมณ์ไปด้วยพร้อมกันท้ัง 8 ทิศ เสร็จพิธีนี้
แล้ว เจ้ากรมพราหมณ์อ่านค าประกาศอัญเชิญเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ รับฉันทะใน
นามพระบรมวงศานุวงศ์และในนามของข้าราชการอาณาประชาราษฎรท่ัวไป10  

รวมท้ังในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ (นักองค์
ศรีสวัสด์ิมุนีวงศ์) ในราชวงศ์นโรดม แห่งกรุงพนมเปญ ก็ปรากฏถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
ในขั้นตอนของวันท่ีประกอบพระราชพิธีเช่นเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

พระกรุณาเสด็จย่างไปประทับเลอพระท่ีนั่งเก้าอี้ ลาดขาวบริสุทธิ์ผินพระพักตร์
ไปทิศบูรพา มีพระราชครูบาคูปุโรหิตนั่งท้ัง 8 ทิศ สมเด็จพระอิสีภัทราธิบดี ถวาย
พระอิศวรทรงโอบพระหัสถ์สด า ถวายพระนารายณ์ทรงโอบพระหัตถ์เฉวียง แล้ว 
พระราชครูนั่งทิศบูรพาสวดถวายพระคาถาตามทิศ แล้วทรงบังเวียนพระองค์เป็น
ทักษิณา ต้องให้ปุโรหิตซึ่งนั่งประจ าทิศ สวดถวายพระคาถาตามทิศตามธรรมเนียม
พราหมณ์ 

                                            
10 จางวางตรี พระยาแพทย์พงศา (สุ่น สุนทรเวช). ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ  ภาคที่ 14 : เร่ืองพิธี

ราชาภิเศกสมเด็จพระศรีสวัสด์ิพระเจ้ากรุงกัมพูชา. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 
2465), 22 – 23. 
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ออกญาพินิจวินิจฉัย จางวางกรมพระอาลักษณ์ สวดพระสุวรรณบัตรถวาย
พระนาม ออกญามหามนตรี จางวางกรมเรือนหลวง สวดถวายพระมหามกุฎราช 
กับราชสมบัติส่วยอากรพระนครกัมพูชาธิบดี  

พระกรุณาทรงมานพระราชโองการ เนาพระบัณฑูร สุรสิงหนาท 
พระราชทานสาธุการพร แล้วทรงพระราชทานตราส าหรับยศศักด์ิหน้าท่ีงานครบ
ต าแหน่ง  

อัญเชิญพระกรุณาเสด็จขึ้นประทับเลอพระบัลลังก์รัตน์ ใต้พระมหา
เศวตฉัตร 9 ชั้น ยิงปืน 21 นัด แล้วสมเด็จพระอิสีภัทราธิบดีอัญเชิญพระมหา
มกุฎราช ส่งไปให้ท่านลือคูแวรเนอรเยเนราล ท่านลือคูแวรเนอรเยเนราลทรง
ถวายพระกรุณา ต่างพระนามกรุงบารังแสส อัญเชิญพระขรรค์ราช ส่งไปให้ท่าน
ลือเรสิดองต์ สุเปรี ยื่นถวายไป   พระกรุณา ทรงรับถือพระหัตถ์สด า แล้ว
เสนาบดีและเจ้ากระทรวงถวายธารพระกร พระสุพรรณบาท11 กับเครื่องส าหรับ
ราชตามธรรมเนียม12 

ส าหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของท้ัง 2 รัชกาล
ข้างต้นนี้ มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันไม่มากนัก และยังคงปรากฏเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศช้ิน
ส าคัญไว้ คือ ฉัตร พระขรรค์ พระมหามงกุฎ และฉลองพระบาท ส่วนธารพระกรมีการกล่าวถึงในสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ แต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีสุวัตถิ์  ไม่ได้
กล่าวถึง หรือระบุเอาไว้ และท้ัง 2 รัชกาล ก็ไม่ปรากฏว่ามีการถวายวาลวิชนี ให้กับพระมหากษัตริย์
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์
องค์ปัจจุบันของพระราชอาณาจักรกัมพูชา พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 
ด้วยพระชนมพรรษา 51 พรรษา ซึ่งในขณะท่ีมีการประกอบพระราชพิธีในหอพระ เพื่อประกอบพิธี
พราหมณ์ พระองค์ทรงถวายบังคมพระแท่นราชบัลลังก์และเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และเสด็จออก
ประทับ ณ พระแท่นราชบัลลังก์ ซึ่งแวดล้อมด้วยเบญจราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องสิริมงคลต่างๆ (ภาพ
ท่ี 16) ซึ่งเป็นอีกหลักฐานหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นรายละเอียดของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี  
                                            

11 พระสุพรรณบาท หมายถึง ฉลองพระบาท 
12 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 21 : 

เร่ืองพิธีราชาภิเษกสมเด็จพระมณีวงศ พระเจ้ากรุงกัมพูชา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระนริศรานุวัดติวงศ์ ทรงแปลถอดจากภาษาเขมร. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 
2472), 12-14. 
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ส าหรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ส าหรับพระมหากษัตริย์พระราชอาณาจักรกัมพูชา ได้
กล่าวไว้ในหลักฐานทางเอกสารฉบับหนึ่ง คือ พระราชพิธีทวาทศมาส หรือพระราชพิธีสิบสองเดือน
กรุงกัมพูชา โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เครื่องปัญจราชกกุธภัณฑ์13 ประกอบด้วย พระมงกุฎ วาลวิชนี 
(พัดท าจากขนสัตว์สีขาว) พระขรรค์ เศวตฉัตร และพระสุวรรณบาทุกา (ฉลองพระบาททองค า) 14   
(ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับต าราคัมภีร์ท่ีกล่าวถึงเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์แล้วพบว่า เครื่องปัญจราช
กกุธภัณฑ์ของพระราชอาณาจักรกัมพูชา คล้ายกับคัมภีร์อรรถกถา สังกิจจชาดก และคัมภีร์อรรถกถา 
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา คาถาท่ี 358) 

  
ภาพที่ 16 เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องศิริมงคลต่างๆ 
ท่ีมา : พระมหาพิชัยมงกุฏ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก : 
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2012/10/K12815859/K12815859.html. 
 
 
 

                                            
13 ราชอาณาจักรกัมพูชาเรียกเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ว่า เครื่องปัญจราชกกุธภัณฑ์  
14

  เทพพิทู (ฌึม กรอเสม), ออกญา. พระราชพิธีทวาทศมาส หรือพระราชพิธีสิบสอง
เดือนกรุงกัมพูชา ฉบับครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา ภาค 1. 
(กรุงเทพฯ : การสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2551. พิมพ์ในงานฉลองครบรอบ 55 ปี การ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา 19 ธันวาคม 2548 – 19 ธันวาคม 2549), 126. 
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เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา 

พระมหามงกุฎราช (The Preah Moha Mokot Reach) เป็นมงกุฎส าหรับ
พระมหากษัตริย์กัมพูชามาต้ังแต่โบราณ เป็นทองค าท่ีประดับด้วยอัญมณีมีค่าอย่างสวยงาม รูปทรง
ของมงกุฎมีลักษณะเป็นยอดแหลม อันเป็นลักษณะของเขาพระสุเมรุ (ภาพท่ี 17) และเป็นเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีมีลักษณะเหมือนกับพระมหาพิชัยมงกุฎของไทย
อย่างมาก ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นมงกุฎท่ีพระมหากษัตริย์ไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กษัตริย์แห่ง
กัมพูชา 

 
ภาพที่ 17  พระมหามงกุฎราชของกษัตริย์กัมพูชาท่ีได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ไทย 
ท่ีมา :  Julio A. Jeldres and Somkid Chaijitvanit. The royal palace of Phnom Penh 
and Cambodian royal life. (Bangkok : Post Books, 1999), 28. 
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พระมหาเศวตฉัตร (The Preah Moha Svetrachhatr) ฉัตรสีขาว มีท้ังหมด 9 ช้ัน 
ท าจากผ้าไหมสีขาวดิ้นทอง ต้ังอยู่ด้านหลังของพระราชบัลลังก์ จ านวนช้ันของฉัตรยังสามารถบ่งบอก
ถึงสถานะของผู้ใช้ได้ว่าเป็นใคร อยู่ในระดับช้ันยศใด เช่น พระมหาอุปราช จะใช้ฉัตร 5 ช้ัน ส่วน
กษัตริย์ท่ียังไม่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะใช้ฉัตร 7 ช้ัน แต่เมื่อผ่านพระราชพิธีเรียบร้อยแล้ว 
จะใช้ฉัตร 9 ช้ัน (ภาพที่ 18) 

 
ภาพที่ 18  พระมหาเศวตฉัตร 
ท่ีมา :  Julio A. Jeldres and Somkid Chaijitvanit. The royal palace of Phnom Penh 
and Cambodian royal life. (Bangkok : Post Books, 1999), 66. 

พระแสงขรรค์ราช (The Preah Khan Reach) พระแสงขรรค์ศักด์ิสิทธิ์ เป็น
สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงการป้องกันอาณาจักร แต่เดิมพระแสงขรรค์เคยถูกเก็บรักษาไว้ท่ีศาลาท่ีเรียกว่า 
“ศาลา  พระแสงดาบศักด์ิสิทธิ์” (Pavilion of the Sacred Sword) ภายในพระราชวัง โดยมีเหล่า
พราหมณ์เป็นผู้ดูแลรักษา (ภาพที ่19) พระแสงขรรค์เปรียบเสมือนพระปรัชญาอันจะตัดมลทินความ
ในมนุษย์ 
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ภาพที่ 19  พระแสงขรรค์ราชและพระแสงหอกชัย 
ท่ีมา :  Julio A. Jeldres and Somkid Chaijitvanit. The royal palace of Phnom Penh 
and Cambodian royal life. (Bangkok : Post Books, 1999), 77. 

พระแสงขรรค์ เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีมีการ
กล่าวถึงมาต้ังแต่สมัยเมืองพระนคร จนถือได้ว่าพระแสงขรรค์เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศช้ิน
ส าคัญท่ีเคียงคู่ และแสดงถึงพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ ราชอาณาจักรกัมพูชามาอย่าง
ยาวนาน โดยเฉพาะในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท่ีให้ความส าคัญกับพระแสงขรรค์เป็น
อย่างมาก ดังท่ีได้ปรากฏหลักฐานจากพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาระบุว่า เมื่อกษัตริย์เขมรท าพิธี
บรมราชาภิเษกต้องมีการ ถวายน้ าสังข์สรงมูรธาภิเษก สรงพระนารายณ์ สรงพระขรรค์ ซึ่งท าให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า พระขรรค์ เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศช้ินส าคัญช้ินหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อ
องค์พระมหากษัตริย์ท่ีขาดไม่ได้ 

พระแสงหอกชัย (The Preah Lompeng Chey) หรือพระแสงอสุรี แต่เดิมเคยวาง
เก็บรักษาไว้ในพระราชวังคู่กับพระแสงขรรค์ ลักษณะของพระแสงหอกชัยสร้างขึ้นด้วยเหล็ก โคนใบ
หอกท าลวดลายเป็นรูปราหูหันหน้าไปยังด้าม มีลักษณะเหมือนคาบฝักหอก ถัดจากหัวราหูไปตาม
แนวกลางใบหอกมีลวดลายโบราณคล้ายพวงดอกไม้ ปลอกฝักท าจากเหล็กมีลวดลายและบรรจุทอง
เต็มตามช่องยาว ด้ามไม้หุ้มนากท าเป็นข้อๆ อย่างต้นอ้อย ฝักทองลายดอกไม้ ตรงกลางมีรูปพระ
นารายณ์ทรงครุฑท้ัง 2 ข้าง ต้นและปลายฝักลงยาราชาวด ี(ภาพที่ 19) 

ฉลองพระบาท (The Preah Soporbatea) สร้างขึ้นจากทองค าท่ีมีน้ าหนักมาก ซึ่งใช้
แต่ในเฉพาะงานพระราชพิธีเท่านั้น เปรียบเสมือนแผ่นดินอันเป็นท่ีรองเขาพระสุเมรุ กับเป็นท่ีอาศัย
แห่งอาณาประราชาราษฎร์ท้ังหลาย 
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พระแสงกริช (The Kriss) ตามเอกสารโบราณได้บันทึกไว้ว่า ศาสตราวุธชนิดนี้เข้ามา
ใน ราชส านักกัมพูชาในสมัยของกษัตริย์ Ponhea Nou เนื่องจากพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิง
แห่งประเทศมาเลเซีย จึงได้รับพระราชทานพระแสงกริชจากกษัตริย์มาเลเชีย พระแสงกริชเล่มนี้สร้าง
ขึ้นมาจากงาช้าง เก็บรักษาไว้ท่ีเดียวกับพระแสงขรรค์ และพระแสงหอกชัย แต่ได้สูญหายไปจาก
พระราชวังเมื่อพ.ศ. 251315  

วาลวิชนี (The Preah Veal Vichani) เริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดในสมัยเมืองพระนคร   
บนภาพสลักในโบราณสถาน เช่น ปราสาทนครวัด เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาหน้าท่ีการใช้งาน วาลวิชนี
จึงเป็นเพียงพัดธรรมดาท่ีน ามาใช้พัดผ่อนคลายความร้อนให้กับพระมหากษัตริย์ แต่ถ้าหากมองใน
เรื่องของความหมายนัยแล้ว มีความเช่ือว่าวาลวิชนีเป็นส่ิงท่ีสามารถปัดเป่าเรื่องทุกข์ร้อนออกจาก
พระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์ 

ชุดพานพระศรีเคร่ืองพร้อมทองค าลายสลัก ประกอบด้วย หีบหมาก กระโถน กาน้ า
และจอกน้ าพร้อมโต๊ะรอง เป็นต้น ซึ่งเครื่องอุปโภคเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของ
กษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา (ภาพที่ 20) 

นอกจากนี้ยังมี พระท่ีนั่งโทรน ซึ่งเป็นท่ีนั่งพระราชอาสน์ พระราชลัญจกร และพระ
มาลาทรงประพาส  

                                            
15 Julio A. Jeldres and Somkid Chaijitvanit. The royal palace of Phnom 

Penh and Cambodian royal life. (Bangkok : Post Books, 1999),  77. 
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ภาพที่ 20 ชุดพานพระศรีเครื่องพร้อม ส าหรับพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
ท่ีมา :  Julio A. Jeldres and Somkid Chaijitvanit. The royal palace of Phnom Penh 
and Cambodian royal life. (Bangkok : Post Books, 1999), 68. 

เครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาท่ีอธิบายข้างต้นถูกจัดให้เป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์
และเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชน เครื่องราชกกุธภัณฑ์ของราชอาณาจักรกัมพูชาได้หายไปจาก
พระบรมมหาราชวังในปี พ.ศ. 2513 ประชาชนในราชอาณาจักรกัมพูชาเช่ือว่าการสูญหายของ   
เครื่องราชกกุธภัณฑ์จะน ามาซึ่งความเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ และเช่ือว่าความสงบสุขจะ
กลับคืนมาสู่บ้านเมืองต่อเมื่อเครื่องราชกกุธภัณฑ์เหล่านี้กลับคืนมายังประเทศตามเดิม ในปีพ.ศ. 
2536 เมื่อสถาบันกษัตริย์ราชอาณาจักรกัมพูชาได้รับการรื้อฟื้น และพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
ได้รับเลือกให้เป็นพระมหากษัตริย์เป็นครั้งท่ีสอง พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงมีค าส่ังว่า จะไม่มีการท า
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ใหม่ เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกของพระองค์ เนื่องจาก
สถานการณ์ทางการเงินและความยากจนในประเทศ16  

เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศบางประเภทของราชอาณาจักรกัมพูชามีความ
เหมือนกับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของประเทศไทยอย่างมาก และถ้าหากพิจารณาถึงความ

                                            
16 Julio A. Jeldres and Somkid Chaijitvanit. The royal palace of Phnom 

Penh and Cambodian royal life. (Bangkok : Post Books, 1999), 77. 
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เช่ือมโยงทางประเพณี วัฒนธรรมของท้ัง 2 ประเทศแล้ว ท้ังประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
ต่างผลัดกันเป็นฝ่ายรับและฝ่ายส่งอิทธิพลประเพณีและวัฒนธรรมให้แก่กันและกันมาโดยตลอด ซึ่ง
ในช่วงแรกเริ่มนั้นทางราชอาณาจักรกัมพูชาจะเป็นผู้ส่งอิทธิพลมายังประเทศไทย แต่ในสมัยหลังได้มี
การปรับเปล่ียน  ขั้วการส่งอิทธิพลจากราชอาณาจักรกัมพูชามาเป็นประเทศไทยแทน ท้ังนี้เป็นเพราะ
ในระยะหลังอ านาจความแข็งแกร่งทางการเมือง และทางทหารของประเทศไทยมีความมั่นคงกว่า
ราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อเทียบกับในอดีต โดยในช่วงระยะหนึ่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ตกเป็น
ประเทศราชของประเทศไทย และพระมหากษัตริย์ไทยก็ได้ทรงอุปการะเจ้านายของราชอาณาจักร
กัมพูชาไว้หลายพระองค์ และได้ปรากฏธรรมเนียมการพระราชทานเครื่องราชกกุธภัณฑ์ให้กับกษัตริย์
กัมพูชา  

สมัยรัตนโกสินทร์ ได้ปรากฏหลักฐานต้ังแต่รัชกาลท่ี 1 โดยพระองค์ทรงต้ังนักองค์จันท์
เป็นสมเด็จพระอุทัยราชา ครองพระราชอาณาจักรกัมพูชา ปีขาล พ.ศ. 2349 และพระราชทานชฎา 
พระพัตรภูษา อันประเสริฐ เครื่องยศ เครื่องสูงตามอย่างเจ้าประเทศราช17  

ในรัชกาลท่ี 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อภิเษกนักองด้วง หรือสมเด็จพระหริรักษ์
รามาธิบดี เป็นพระเจ้ากรุงกัมพูชา ปีมะแม พ.ศ. 2390 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาเพ็ชร์พิไชย 
(เสือ) เป็นข้าหลวงพร้อมด้วยราชปุโรหิต คุมเครื่องราชอิสริยยศสุพรรณบัฏจารึกพระนามออกไปเมือง
กัมพูชา จัดการอภิเษกนักองค์ด้วงขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงกัมพูชาอย่างสมพระเกียรติ เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2390 ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ า เดือน 4 ปีมะแม  จุลศักราช 120918         
พิธีเริ่มต้นท่ีกรุงเทพฯ ตามแบบอย่างท่ีเคยต้ังเจ้าประเทศราช โดยมีพิธีทางศาสนาท่ีวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามก่อน จากนั้นก็ได้เชิญพระสุพรรณบัฏกับศุภอักษรไปยังเมืองกัมพูชา ท่ีนั่นเจ้าพระยา
บดินทร์ฯ และนักองด้วงได้คอยรอรับพระสุพรรณบัฏกับศุภอักษร ตลอดจนเครื่องยศต่างๆ            
ท่ีพระราชทานมาให้แก่นักองด้วงอยู่แล้ว ท่ีเขมร   หลังจากพิธีทางศาสนาและถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีกรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นพิธีแต่งต้ังนักองด้วงเป็นพระหริ
รักษ์รามาธิบดีอย่างเป็นทางการ โดยมีเจ้าพระยาบดินทร์ ฯ เป็นประธานในพิธี เครื่องยศท่ี

                                            
17 ทวิช สุภาภรณ์. ประวัติศาสตร์ไทย-ขอม-เขมร. (พระนคร : แพร่พิทยา, 2508), 461. 
18 เร่ืองเดียวกัน. หน้า 539. 
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พระราชทานมาให้แก่ พระหริรักษ์ ฯ ได้แก่ พระมหามงกุฎ พระมาลา เครื่องประดับ พระมาลา เส้ือ
ทรงประพาส19  

ในรัชกาลท่ี 4 พระองค์ได้อภิเษกองค์พระนโรดมพรหมบริรักษ์ (นักองค์ราชาวดี) เป็น
พระเจ้ากรุงกัมพูชา เมื่อปีชวด พ.ศ. 2407 ซึ่งในปีนี้เป็นการราชาภิเษกครั้งท่ี 2 ของพระองค์ 
เนื่องจากการขึ้นครองราชย์ครั้งแรกไม่มีพระขรรค์ชัยศรี จึงเสด็จออกจากกรุงอุดงค์มีชัย เพื่อไปรับ
การราชาภิเษกท่ีกรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่ง เพราะเครื่องราชกกุธภัณฑ์ส าหรับใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษก
นั้น พระองค์ได้ฝากไว้ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงโปรดให้พระยาศรีสุริยวงศ์ 
เป็นหัวหน้าคณะน าเครื่องราชาภิเษกมาจัดถวาย ณ วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 240720  

จากข้อมูลในข้างต้นเป็นข้อมูลท่ีบ่งบอกได้ว่าการพระราชทานเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับพระราชอาณาจักรกัมพชูาในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์นั้น ได้
เริ่มมาต้ังแต่รัชกาลท่ี 1 และมีเนื้อหารายละเอียดของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ท่ีพระราชทานไปให้แด่
กษัตริย์กัมพูชาอย่างชัดเจนว่าได้พระราชทานส่ิงใดไปให้กษัตริย์กัมพูชาบ้าง ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง
ท่ีท าให้เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของกษัตริย์กัมพูชามีลักษณะรูปแบบ และลวดลายท่ีคล้ายกับ
ของไทย แต่ในส่วนของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ราชอาณาจักรกัมพูชายังคงมีกรอบตามคติของ
ประเทศตน คือ พระมหามงกุฎ วาลวิชนี (พัดท าจากขนสัตว์สีขาว) พระขรรค์ เศวตฉัตร และพระ
สุวรรณบาทุกา (ฉลองพระบาท)  

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ 
ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งอาณาจักรพม่า (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร)์ 

ดินแดนในบริเวณอาณาจักรพม่าแต่เดิมนั้น เป็นท่ีอยู่ของผู้คนหลายกลุ่มรวมถึงมี
อาณาจักรท่ีรุ่งเรืองขึ้นมานับแต่อดีต เช่นอาณาจักรศรีเกษตรของชาวปยู อาณาจักรของชาวมอญ
อย่างอาณาจักรสุธรรมวดี หรืออาณาจักรหงสาวดีเป็นต้น จนกระท่ังอาณาพุกามของชาวพม่าเริ่ม
เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในสมัยพระเจ้าอโนรธาในปีพ.ศ. 1587 ชาวพม่าจึงเริ่มมีบทบาทในดินแดนแถบนี้
เป็นต้นมา แต่เนื่องในดินแดนแถบนี้ประกอบไปด้วยกลุ่มชนหลายกลุ่ม เมื่ออาณาจักรท่ีเคยมีอิทธิพล
เหนืออาณาจักรอื่นๆ หมดอ านาจลง ก็เป็นเหตุให้บ้านเมืองแตกออกเป็นอาณาจักรหลายอาณาจักรมา

                                            
19 จดหมายเหตุ ร.3 จ.ศ. 1209 เลขที่ 26 เร่ืองราชาภิเษกพระหริรักษ์เป็นเจ้า

ประเทศกรุงก าพูชา. อ้างถึงใน ถนอม อานามวัฒน์. “ความสัมพันธ์ระหว่างไทย, เขมร และญวนใน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2516), 171-173. 

20 ทองสืบ ศุภะมาร์ค. “พระราชพงศาวดารเขมร” ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก 
เล่ม 12. (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร,2542), 954. 
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ก่อนท่ีจะถูกรวบรวมเข้าเป็นปึกแผ่นโดยราชวงศ์ของชาวพม่าเป็นเช่นนี้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น
ราชวงศ์ตองอูในราวพุทธศตวรรษที่ 21 และราชวงศ์คองบองในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 23  ก่อนท่ี
จะเสียเอกราชให้กับอังกฤษไปในท่ีสุด 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศในสมัยกรุงหงสาวดี 

ในต านานของการสร้างกรุงหงสาวดีของชาวมอญนั้นได้พบหลักฐานท่ีกล่าวถึงเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ของชาวมอญในยุคของ
การสร้างกรุงหงสาวดี โดยได้ปรากฏอยู่ในพงศาวดารมอญพม่า คัดจากประชุมพงศาวดารภาคท่ี 1 
กล่าวไว้ว่า 

ด้วยเดชอานุภาพผลกุศลของพระราชกุมารท้ังสอง ได้สร้างก าแพงค่ายคู
ประตูหอรบ ท้ังพระราชวัง ปราสาททองเรือนยอด เสร็จตามพระพุทธท านายนั้น
แล้ว จึงสมมตินามช่ือว่าเมืองหงสาวดี ได้ราชาภิเษกสมละราชกุมาร ผู้พี่ด้วยเคร่ือง
ราชกกุธภัณฑ์ทั้งห้า คือ พระมหามกุฎหนึ่ง พระขรรค์แก้วหนึ่ง ฉลองพระบาท
หนึ่ง ฉลองพระองค์หนึ่ง เศวตฉัตรหนึ่ง เป็นเอกราช ได้ครองสิริราชสมบัติในเมือง
หงสาวดี สมเด็จอมรินทราธิราชเสด็จลงมาสร้างเมืองหงสาวดี เมื่อศักราชในตติย
ปริเฉทได้ 514 ปี เดือน 3 แรมค่ าหนึ่ง วันจันทร์มฤคศิรฤกษ์ ครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มี
พระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานล่วงไปแล้วได้ 1116 พรรษา กษัตริย์ซึ่งไ ด้
ครองราชย์สมบัติในเมืองหงสาวดี ต้ังแรกเป็นปฐมกษัตริย์นั้น คือ สมละกุมาร ทรง
พระนามพระเจ้าสักรทัตหนึ่ง วิมลกุมารผู้เป็นอนุชาทรงพระนามพระเจ้าสักรทัตท่ี
สองหนึ่ง21 

แม้ว่าหลักฐานดังกล่าวนั้นมีลักษณะของความเป็นต านานเรื่องเล่ามากกว่าจะเป็นบันทึก
ในประวัติศาสตร์ แต่ก็มีการระบุถึงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ท้ัง 5 อย่าง ซึ่งต่อมาอาณาจักรของชาวมอญ
ได้ถูกอาณาจักรพุกามโดยพระเจ้าอโนรธาปราบปรามและเข้าปกครองได้ในท่ีสุด แต่ถึงกระนั้น
อาณาจักรพุกามก็ได้รับเอาวัฒนธรรมของชาวมอญมาเป็นของตน ซึ่งวัฒนธรรมของชาวมอญนั้นเป็นท่ี
นิยมในราชส านักพุกาม เช่น การน าภาษาบาลี (ซึ่งชาวมอญใช้มาก่อน) มาเป็นภาษาศักด์ิสิทธิ์ เป็น

                                            
21 พงศาวดารมอญ พม่า : คัดจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1. (พระนคร : โรงพิมพ์

ชวนการพิมพ,์ 2509), 13. 
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ต้น22 จึงสันนิษฐานได้ว่าขนบธรรมเนียมต่างๆ ในราชส านักของชาวมอญจึงอาจถูกน าไปใช้ภายในราช
ส านักของพุกามด้วยเช่นเดียวกัน 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศในสมัยอาณาจักรอารกัน 

อารกันหรือยะไข่แต่เดิมนั้นเคยเป็นอาณาจักรท่ีรุ่งเรืองมาก่อนในดินแดนของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่าด้านทิศตะวันตก ซึ่งมีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนาน มีกษัตริย์ปกครอง
อาณาจักรสืบต่อมา โดยรายพระนามกษัตริย์ตามมหาราชพงศาวดารพม่า (ฉบับกรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์) ระบุว่ามีกษัตริย์ปกครองอาณาจักรมาต้ังแต่ 2123 ปีก่อนพุทธกาล23 โดยมีเมืองหลวง
แห่งแรกคือกรุงธัญญาวดี หรืออาณาจักรธัญญาวดี ก่อนท่ีจะมีการย้ายเมืองหลวงในยุคต่อๆ มา 

มีการพบหลักฐานท่ีสันนิษฐานว่าเกี่ยวเนื่องกับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในการ
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ราชวงศ์จันทรา (หรือจันทรวงศ์)  คือ แผ่นหินรูป
สัญลักษณ์มงคลหรือแผ่นจุณเจิม พบท่ีเมืองเวศาลี รัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าในปัจจุบัน 
สันนิษฐานว่าเป็นของราชวงศ์จันทรา หรือจันทรวงศ์ ซึ่งปกครองอาณาจักรเวศาลีสืบต่อมาจาก
อาณาจักรธัญญาวดีในราวพุทธศตวรรษที่ 1124 หรือในอาจอยู่ในช่วง พ.ศ. 689 - 156125 

ลักษณะของแผ่นหินมีร่องรูปวงกลมซึ่งรองรับกับหม้อน้ าส าริด (ปูรณฆฏ) ได้พอดี 
ล้อมรอบไปด้วยกลีบดอกบัว ถัดออกไปล้อมรอบด้วยสัญลักษณ์มงคล 12 ส่ิงเกี่ยวข้องกับกษัตริย์
ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ศรีวัตสะ เป็นตัวแทนของศรีเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และความ
เจริญรุ่งเรือง หอยสังข์ ปลาคู่ และแจกันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ฉัตร วาลวิชนี (หรือแส้ปัด) 
ขอช้าง และวัว สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์หรือ
ราชวงศ์ บริเวณมุมของแผ่นหินท่ีประกอบไปด้วยรูปดอกบัวตูมและใบไม้ บริเวณขอบของแผ่นหิน
ล้อมรอบไปด้วยลวดลายเม็ดลูกปัด26 (ภาพที่ 21) 

                                            
22 บุญเทียม พลายชมภู. พม่า : ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์. (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 

2548), 31. 
23 เร่ืองเดียวกัน. หน้า 283. 
24 Pamela Gutman. Burma’s lost kingdoms : slpendours of Arakan. 

(Bangkok : Orchid Press, 2001), 41- 44. 
25 บุญเทียม พลายชมภู. พม่า : ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์. (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 

2548), 284. 
26 Pamela Gutman. Burma’s lost kingdoms : slpendours of Arakan. 

(Bangkok : Orchid Press, 2001), 41- 43. 
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ภาพที่ 21  แผ่นหินรูปสัญลักษณ์มงคลหรือแผ่นจุณเจิม พบท่ีเมืองเวศาลี รัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า 
ท่ีมา : Pamela Gutman. Burma’s lost kingdoms : slpendours of Arakan. (Bangkok : 
Orchid Press, 2001) 

รูปสัญลักษณ์มงคลนี้เช่ือว่าใช้ส าหรับประกอบพิธีราชสูยะเช่นเดียวกับพิธีราชสูยะของ
กษัตริย์อินเดียในอดีต ซึ่งแผ่นหินรูปสัญลักษณ์มงคลเช่นนี้ ยังพบท่ีจังหวัดนครปฐมซึ่งเช่ือว่าขณะนั้น
อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12 ด้วยเช่นกัน 

อาณาจักรอารกันมีกษัตริย์ สืบต่อมาอย่างยาวนานจนกระท่ังถึงปี  พ.ศ. 2327          
พระเจ้าปดุงหรือโบดอพญา แห่งราชวงศ์อลองพญาหรือราชวงศ์คองบอง  ได้ท าสงครามชนะ
อาณาจักรอารกัน หรืออาณาจักรยะไข่ บรรดาราชวงศ์และประชาชนชาวยะไข่ถูกกวาดต้อนลงมาเป็น
เชลยท าให้อาณาจักรอารกันถูกผนวกมาอยู่ใต้อ านาจของพม่ามานับแต่นั้น  

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศในสมัยราชวงศค์องบอง 

ในสมัยราชวงศ์คองบองซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายท่ีปกครองอาณาจักรพม่า หลักฐานท่ี
กล่าวถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมท้ังมีการ
บันทึกภาพและมีการศึกษาจากชาวต่างชาติไว้อยู่พอสมควร ซึ่งมีรายละเอียดท่ีค่อนข้างชัดเจนกว่าใน
สมัยอื่นๆ  
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ในหนังสือกฏมณเฑียรบาลพะม่า นับเป็นลัทธิธรรมเนียมภาคท่ี 2627 ได้กล่าวถึงเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศ หรือเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์  โดยได้อ้างถึง
พงศาวดารฉบับหนึ่งท่ีได้พรรณนาถึงเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ท่ีประกอบไปด้วย เศวตฉัตร มกุฎ   
วาลวิชนี พระขรรค์ และฉลองพระบาททองค า นอกจากเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ท่ีเป็นเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศท่ีแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์แล้ว พบยังว่ามีเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศอีกประเภทหนึ่งท่ีสามารถแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ของพม่าได้เช่นกัน นั่นคือ     
ราชบัลลังก์ (ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับต าราคัมภีร์ท่ีกล่าวถึงเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์แล้วพบว่า 
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของอาณาจักรพม่า คล้ายกับคัมภีร์อรรถกถา สังกิจจชาดก และคัมภีร์อรรถกถา 
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์) 

ราชบัลลังก์ของกษัตริย์พม่า มีท้ังหมด 8 ราชบัลลังก์ ซึ่งแต่ละราชบัลลังก์นั้นมี
จุดประสงค์ การใช้งานท่ีแตกต่างกัน มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

 1. สีหาสนบัลลังก์ (Thihathana Palin) มีขนาดใหญ่และส าคัญท่ีสุด จ าหลักรูป
ราชสีหท่ี์ฐานราชบัลลังก์ ต้ังอยู่ในมหาปราสาท มีเศวตฉัตร (ช้ันเดียว) ปักข้างละ ๔ คัน เป็นท่ีประทับ
เวลาเสด็จออกมหาสมาคมเป็นการเต็มยศใหญ่ (ภาพที่ 22)  

 2. หงสาสนบัลลังก์ (Henthathana Palin) จ าหลักรูปหงส์ท่ีฐานราชบัลลังก์ 
ต้ังอยู่ในหอพระซึ่งใช้เป็นท้องพระโรงกลาง Zatawun Saung เป็นท่ีประทับเสด็จออกเวลามีพิธีสงฆ์
และรับทูตต่างประเทศ 

 3. คชาสนบัลลังก์ (Gagyathana Palin) จ าหลักรูปช้างท่ีฐานราชบัลลังก์ ต้ังอยู่ใน
พระท่ีนั่งเย็นฝ่ายซ้าย Byadeik Saung เป็นท่ีประทับเวลาเสด็จออกมุขมนตรีแห่งหนึ่ง 

 4. สังขาสนบัลลังก์ (Thinkathana Palin) จ าหลักรูปสังข์ท่ีฐานราชบัลลังก์ ต้ังอยู่
ในท้องพระโรงใน Hpondaw Saung เป็นท่ีประทับเวลาพระราชทาน (สุพรรณบัฏ) ยศศักด์ิ และ
เสด็จออกขุนนางโดยปกติ 

 5. ภมราสนบัลลังก์ (Bamayathana Palin) จ าหลักรูปตัวผ้ึงท่ีฐานราชบัลลังก์ 
ต้ังอยู่ใน มหามณเฑียรแก้ว Hmandaw Saung เป็นท่ีประทับเวลางานพิธีฝ่ายใน  

 6. มิคาสนบัลลังก์ (Migathana Palin) จ าหลักรูปกวางท่ีฐานราชบัลลังก์ ต้ังอยู่ท่ี
พระท่ีนั่งปลีกองค์หนึ่งเรียกว่า ตอง สมก สอง (Taung Smok Saung) เป็นท่ีประทับอวยทาน 

                                            
27 ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กฎมณเฑียรบาลพะม่า (ลัทธิธรรมเนียม

ภาคที่ 26),  เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 , เข้าถึงได้จาก http://www.car.chula.ac.th/ 
rarebook/book/53_0083/#/16/. 
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 7. มยุราสนบัลลังก์ (Mayanyothana Palin) จ าหลักรูปนกยูงท่ีฐานราชบัลลังก์ 
ต้ังอยู่ท่ี พระท่ีนั่งอีกองค์หนึ่งเรียกว่า มยอก สมก สอง (Myauk Smok Saung) เป็นท่ีประทับ
ทอดพระเนตรช้างเผือก 

 8. ปทุมาสนบัลลังก์ (Padommathana Palin) จ าหลักรูปดอกบัวท่ีฐานราช
บัลลังก์ ต้ังอยู่ท่ีท้องพระโรงหลัง Anauk Smok Saung เป็นท่ีประทับเวลาเสด็จออกมหาสมาคมสตรี 
และเป็นท่ีพระอัครมเหษีเสด็จออกรับแขกเมืองผู้หญิง  

 
ภาพที่ 22  สีหาสนบัลลังก์ (Thihathana Palin) องค์จ าลอง ส่วนฐานของราชบัลลังก์ประดับเป็นรูป
ราชสีห์ ณ พระราชวังพระเจ้าบุเรงนอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

ราชบัลลังก์ท้ังปวงนั้น ท าด้วยไม้จ าหลักปิดทองประดับกระจกเป็นแท่นมีฐานรูปทรงเป็น
เชิงบาตร ฝรั่งว่าเหมือนนาฬิกาทราย คือคอดกลางผายข้างบนและข้างล่างเช่นเดียวกันท้ังนั้น เป็นแต่
ขนาดใหญ่เล็กและสูงต่ าผิดกัน มักตั้งต่อฝาด้านใน มีพระทวารทางเสด็จออกข้างหลังราชบัลลังก์สีหา
สนบัลลังก์ในมหาปราสาทนั้นคล้ายกับพระท่ีนั่งบุษบกมาลาวังหน้าในพระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย          
(ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) ผิดกันแต่ท าเป็นแท่นไม่มีบุษบก แต่ท าเป็นเรือนแก้วท่ีซุ้ม 
พระทวารข้างหลังวิจิตรมาก 
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จากหลักฐานท่ีกล่าวถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีปรากฏในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกของอาณาจักรพม่า เท่าท่ีปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนนั้น ทราบแต่เพียงว่าประกอบด้วย 
เศวตฉัตร มกุฎ พัดแส้หางจามรี พระขรรค์ และฉลองพระบาท (ภาพท่ี 23) ซึ่งก็คือเครื่องเบญจราช
กกุธภัณฑ์ของกษัตริย์พม่า ส่วนเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศอย่างอื่นนั้น ไม่ทราบแน่ชัดว่า
ประกอบด้วยส่ิงใดบ้าง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่พบรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
ประเภทอื่นๆ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่ามีส่ิงใดบาง แต่ก็ยังพอทราบในรายละเอียดของ
เครื่องราชูปโภคส าหรับพระมหากษัตริย์พม่าท่ีจะต้ังเคียงข้างซ้าย และข้างขวาของพระราชบัลลังก์
ของกษัตริย์พม่า (ภาพที่ 24 - 26) ซึ่งเครื่องราชูปโภคท่ีกล่าวถึงนั้น ได้ถูกบันทึกไว้ในเอกสารท่ีช่ือว่า 
Shwe Bon Nidan ซึ่งเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ท่ีบันทึกถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศและ
เครื่องราชูปโภคส าหรับพระมหากษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์คองบอง ในสมัยของพระเจ้าธีบอหรือ     
พระเจ้าสีป่อ กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์คองบองและอาณาจักรพม่า ซึ่งเขียนขึ้นโดย Maha 
Thiha Thura, the Lord Taingdar (หรืออะแซหวุ่นกี้) ประกอบกับหลักฐานสมัยปัจจุบันท่ีมีการ
จ าลองการต้ังเครื่องราชูปโภคไว้ ท้ัง 2 ข้างของสีหาสนบัลลังก์ ณ พระราชวังมัณฑะเลย์ และ
พระราชวังบุเรงนอง เป็นการจ าลองตามประวัติศาสตร์ของพม่าในอดีต ซึ่งมีท้ังเครื่องราชูปโภคท่ี
ส าหรับใช้ใส่หมากพลู คนโท จอกน้ า หม้อน้ า ธารพระกร แส้หางจามรี พระขรรค์ ฉลองพระบาท 
พระเขนยอิง เครื่องสูง เป็นต้น28  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี The Royal Regalia of Myanmar Monarchy, 

เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก  http://www.myanmars.net/myanmar-
museum/myanmar-royal-regelia1.htm.  
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ภาพที่ 23 แบบจ าลองเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ฉลองพระบาท แส้จามรี และพระขรรค์ ตามล าดับ ณ  
พระราชวังพระเจ้าบุเรงนอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

 
ภาพที่ 24 แบบจ าลองสีหาสนบัลลังก์ และเครื่องราชูปโภคด้านซ้าย และด้านขวา ณ 
พระราชวังมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
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ภาพที่ 25 แบบจ าลองเครื่องราชูปโภคท่ีต้ังทางด้านซ้าย และด้านขวาของราชบัลลังก์ ณ พระราชวังบุเรงนอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
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ภาพที่ 26 แผนผังจ าลองเครื่องราชูปโภคท่ีต้ังทางด้านซ้าย และด้านขวาของราชบัลลังก์  
ท่ีมา : Sylvia Fraser-Lu. Burmese crafts : past and present. (Kuala Lumpur : Oxford 
University Press, 1994), 167. 
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เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
แห่งพระราชอาณาจักรลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

จากหลักฐานต่างๆ ท่ี ค้นคว้ า เกี่ ยวกับ เครื่ อ งประกอบพระราชอิ สริยยศของ             
พระราชอาณาจักรลาวนั้น มีหลักฐานน้อยมากท่ีจะกล่าวถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของ
พระมหากษัตริย์29แห่งพระราชอาณาจักรลาว ซึ่งส่วนใหญ่กล่าวถึงพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ สภาพ
บ้านเมือง หรือการสงครามเป็นส าคัญ ขณะท่ีหลักฐานด้านจารึกนั้น เกือบท้ังหมดเป็นจารึกเรื่องราวท่ี
เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาแทบท้ังส้ิน30  

ส าหรับหลักฐาน เอกสาร ท่ีกล่าวถึ ง เครื่ องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับ
พระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรลาว เท่าท่ีพบได้กล่าวไว้ว่า เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
ส าหรับพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรลาว ได้แก่ ฉัตร พระราชบัลลังก์ มงกุฎ ชุดอาภรณ์ซึ่ง
ปักด้ินเงินและด้ินทอง ธง ช้างเผือก ช้างศึก กูบบนหลังช้าง หีบพระศรี งาช้าง พระแสงขรรค์ ฉลอง
พระองค์ทหารศึกซึ่งท าจากผ้าไหม และพระราชยาน เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเหล่านี้ ส่ิงท่ีมี
ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ฉัตร และพระแสงขรรค์ เพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์ อัน
แสดงถึงพระราชอ านาจ และความศักด์ิสิทธิ์31 และยังพบหลักฐานภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระมหากษัตริย์ในชุดฉลองพระองค์บรมขัตติยราช เช่น พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร) สมเด็จพระเจ้า
มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ (ภาพท่ี 27) สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา32 (ภาพท่ี 28) เป็นต้น ซึ่ง  
แต่ละพระองค์จะทรงฉายพระรูปพร้อมด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ดังนั้น หลักฐานจาก
ภาพถ่ายจึงเป็นอีกหลักฐานประเทศหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับ
พระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรลาว 

 

                                            
29 ค าเรียกพระมหากษัตริย์ลาว เรียกว่า “สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิต” 
30 สุรศักด์ิ ศรีส าอาง. ล าดับกษัตริย์ลาว. (กรุงเทพฯ : ส านักโบราณคดีและ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545), 17. 
31 Jana Raendchen, The Socio-political and Administrative Organisation 

of Müang, accessed April 2, 2014, available from http://www.librarything.com/series/ 
The+Literary+Heritage+of+Laos+Conference+Papers 

32 พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายแห่งพระราชอาณาจักรลาว 
ก่อนท่ีจะถูกฝ่ายประเทศลาวยึดอ านาจเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวใน พ.ศ. 2518 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://www.librarything.com/author/raendchenjana
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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ภาพที่ 27 สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ 
ท่ีมา : Grant Evans. The last century of Lao royalty : a documentary history.    
(Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 2009)  
 

 
ภาพที่ 28 สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา ในชุดฉลองพระองค์บรมขัตติยราช ทรงพระมงกุฎ 
ท่ีมา : savang vatthana, accessed April 2, 2014, available from 
http://chungchengschool.files.wordpress.com/2012/04/king-savang-vatthana.jpg?w=536 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
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แม้ว่าจะไม่พบว่ามีหลักฐานใดท่ีกล่าวถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีปรากฏในพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ลาวโดยตรง แต่ก็ยังพอมีหลักฐานท่ีกล่าวถึงเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศส าหรับกษัตริย์ที่ได้รับพระราชทานมาจากพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่ง
ปรากฏข้อความในพงศาวดารเมืองหลวงพระบางฉบับศาลาลูกขุน ความดังต่อไปนี้ 

พ.ศ. 2367 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์  พระเจ้ามังธาตุราช      
น าเครื่องบรรณาการ และต้นไม้เงินต้นไม้ทอง กับส่ิงของลงมาท าบุญในการพระบรมศพ 
และกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขออุปสมบท
เป็นภิกษุสงฆ์ จึงมีพระราชโองการให้ประกอบพิธีอุปสมบทเจ้านครหลวงพระบาง ณ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และโปรดให้ไปจ าพรรษาอยู่ ณ วัดมหาธาตุ พระเจ้ามังธาตุราช
ผนวชได้ 1 พรรษา ก็ลาผนวชและท าราชการอยู่ ณ กรุงเทพมหานครได้ระยะหนึ่ง 

พ.ศ. 2369 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี พระราชโองการ
ด ารัสเหนือเกล้าฯ ว่า พระเจ้ามังธาตุราช เป็นคนมีความกตัญญู และซื่อสัตย์มั่นคง
ต่อแผ่นดิน จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเคร่ืองยศกกุธภัณฑ์ 5 ประการ และให้
กลับขึ้นไปว่าราชการบ้านเมืองตามเดิม33 

ต่อมาในสมัยพระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร (เจ้าอุ่นค า) พระโอรสของเจ้านครหลวงพระบาง    
มังธาตุราชขึ้นเป็นเจ้านครหลวงพระบางในปี พ.ศ. 2415 ได้เกิดสงครามกับพวกฮ่อหลายครั้งด้วยกัน  
มีครั้งหนึ่งท่ีพวกฮ่อสามารถบุกเข้าเมืองหลวงพระบางและยึดคุ้มหลวงไว้ได้ ท าให้ทรัพย์สินต่างๆ 
รวมถึงเครื่องยศหลายช้ินสูญหายไปท าให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
เครื่องยศให้แก่เจ้านครหลวงพระบางใหม่ ความปรากฏในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันดังนี้ 

วันศุกร์ ขึ้น 5 ค่ า เดือน 12 ปี พ.ศ. 2430 (21 ตุลาคม 2430) เจ้านคร
หลวงพระบางพร้อมท้ังเจ้าศรีสุพรรณว่าท่ีราชบุตร เจ้าปาน เจ้าศรีสนไชย          
เจ้าบวรพันธ์โอรส เจ้าสวมค า บุตรเจ้าอุปราช ค าบัวเจ้ายมบุตรเจ้าราชบุตรแก่น 
รวมท้ังเจ้านายเมืองหลวงพระบางลงมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระท่ีนั่ง
จักรีมหาปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยยศ
มงกุฎสยามมหาสุราภรณ์  ทรงสวมพระราชทานแล้วพระราชทานเคร่ืองยศอื่นๆ 
การท่ีพระราชทานเครื่องยศเจ้านครหลวงพระบางใหม่นี้ เพราะของเดิมสูญไป   

                                            
33 กรมศิลปากร. “พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง.” ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนา

ภิเษก เล่ม 9. (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542),  
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(เมื่อเสียเมืองหลวงพระบาง) จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานใหม่ และโปรดเกล้าฯ ให้   
พระยารัตนบดินทร์ เบิกเงินพระราชทานเจ้านครหลวงพระบาง 30 ช่ังส าหรับซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภคใช้สอยไปก่อน34 

ตามหลักฐานทางเอกสารท่ีกล่าวถึงการพระราชทานเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
ให้กับพระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่ามีการ
พระราชทานเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศไปให้นั้น ยังปรากฏภาพถ่ายโบราณของพระเจ้ามหินทร
เทพนิภาธร (ภาพท่ี 29) ท่ีทรงฉายพระรูปร่วมกับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ณ ท้องพระโรง
แห่งอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง ในภาพประกอบไปด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศจ านวนมาก 
เช่น มงกุฎ ฉัตร 7 ช้ัน บังสูรย์ บังแทรก อภิรุม ชุดหีบหมากพานพระศรี คนโท บ้วนพระโอษฐ์ เป็นต้น 
ซึ่งหลักฐานจากภาพถ่ายโบราณนี้ สามารถใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนข้อความท่ีปรากฏในจดหมายเหตุ
พระราชกิจรายวันได้เป็นอย่างดี  

 
ภาพที่ 29 พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร ประทับอยู่ ณ ท้องพระโรง อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง  
ท่ีมา : Peter and Sanda Simms. The kingdoms of Laos : six hundred years of 
history. (Richmond, Surrey : Curzon Press, 1999), 

                                            
34 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน.    

(พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานรับพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าจงกลนี วัฒนวงศ์  พระนคร; 2508), 102. 
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นอกจากภาพพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร (เจ้าอุ่นค า) ท่ีปรากฏ
รายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งกษัตริย์อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางแล้ว  
ยังมีพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา 
กษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรลาว ท่ีปรากฏเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ เช่น มงกุฎ ชุดหีบ
หมากพานพระศรี คนโท และกาน้ า ด้วยเช่นกัน  

ถึงแม้ว่าหลักฐานทางเอกสารส่วนใหญ่ท่ีกล่าวถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของ
กษัตริย์พระราชอาณาจักรลาวจะไม่ได้แจกแจงรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศว่า   
มีส่ิงใดบ้าง แต่ก็พอสันนิษฐานได้จากหลักฐานภาพถ่ายโบราณได้ในระดับหนึ่งว่า เครื่องประกอบ  
พระราชอิสริยยศของกษัตริย์พระราชอาณาจักรลาว มีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศประเภท
ใดบ้าง แต่ระดับช้ันของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศอาจจะไม่เท่ากัน เพราะในตอนนั้น พระ
ราชอาณาจักรลาวยังคงมีสถานะเป็นเมืองประเทศราชของไทย ดังนั้น ระดับเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศจึงน่าจะอยู่ในระดับของเจ้าเมืองประเทศราช 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ 
ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งประเทศมาเลเซีย 

เดิมประเทศมาเลเซียมีสถานะเป็นสหพันธรัฐ คือ เกิดจากการรวมตัวกันของรัฐต่างๆ ใน
แถบมาลายู เรียกว่า “สหพันธรัฐมาลายา” (Federation of Malaya) ซึ่งแต่ละรัฐต่างก็มีสุลต่าน 
(Sultan) ปกครองตัวเอง ต่อมารัฐเหล่านั้นได้รวบกลุ่มกันก่อต้ังสหพันธรัฐขึ้นเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 
พ.ศ. 2491 ประกอบด้วยรัฐต่างๆ 9 รัฐ คือ เปอร์ลิส (Perlis) เคดะห์ (Kedah) กลันตัน (Kelantan) 
ตรังกานู (Terengganu) เปรัค (Perak) ปาหัง (Pahang) เซลังงอร์ (Selangor) เนกรีเซมบิลัน 
(Negeri Sembilan) ยะโฮร์ (Johor) และดินแดนในอาณานิคมช่องแคบอีก 2 แห่ง คือ มะละกา 
(Melaka) และปีนัง (Pinang) รวมท้ังหมด 11 รัฐ โดยมีผู้ปกครองสูงสุดเรียกว่า “ยังดี เปอร์ตวน อากง”    
(Yang - Di Pertuan Agong) หรือ “สมเด็จพระราชาธิบดี” เป็นต าแหน่งอย่างเป็นทางการของ
ประมุขแห่งประเทศมาเลเซีย เปรียบเทียบได้กับพระมหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ ซึ่งต าแหน่งประมุขแห่งประเทศมาเลเซียมาจากการได้รับเลือกต้ังจากสุลต่าน หรือเจ้าผู้
ครองนครจากรัฐ 9 รัฐ (ยกเว้นปีนัง และมะละกา) โดยด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี และหมุนเวียนกัน
ไปตามล าดับ โดยไม่มีการสืบสันติวงศ์ ดังนั้น ต าแหน่ง “ยังดี เปอร์ตวน อากง” (Yang - Di Pertuan 
Agong) จึงมีสุลต่านจากรัฐต่างๆ ผลัดเปล่ียนขึ้นมาด ารงต าแหน่งเป็นยังดี เปอร์ตวน อากง หรือ 
สมเด็จพระราชาธิบดีผู้ปกครองแห่งประเทศมาเลเซีย  

ในวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 สหพันธรัฐมาลายาได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ 
และก่อต้ังเป็นประเทศมาเลเซีย เมื่อวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2506 เมืองหลวงต้ังอยู่ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
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และในปัจจุบันประเทศมาเลเซียประกอบด้วยรัฐท้ังหมด 13 รัฐ โดยเพิ่มซาบาห์ (Sabah) และซารา
วัค (Sarawak) เข้าไปร่วมกับอีก 11 รัฐเดิม ส่วนระบบการปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐราชาธิปไตย
ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นประมุข สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบัน คือ 
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์   พระองค์ทรงเป็นสุลต่านแห่ง     
รัฐเคดะห์ และทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียล าดับท่ี 5 (ครองราชย์ 21 กันยายน พ.ศ. 
2513 - 20 กันยายน พ.ศ. 2518) และล าดับท่ี 14 (ครองราชย์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)     
(ภาพที่ 30)  

 
ภาพที่ 30  สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์
แห่งรัฐเคดะห์ ในชุดฉลองพระองค์เต็มพระยศ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งประเทศมาเลเซีย 
พระองค์ทรงคาดสายรัดพระองค์พร้อมด้วยปั้นเหน่งท่ีมีตราแผ่นดินประดับอยู่ ทรงเหน็บพระแสงกริชส้ัน 
และทรงถือพระแสงกริชยาว 
ท่ีมา : Yang - Di Pertuan Agong, accessed March 29, 2014, available from 
http://thaholiday.com/in-honor-of-the-king-yang-di-pertuan-agongs-birthday-2013/ 

http://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2513
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2513
http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
http://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
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เนื่องจากปัจจุบันระบบการปกครองของประเทศมาเลเซีย ยังคงเป็นระบบการปกครองท่ี
มีพระมหากษัตริย์ (สุลต่าน) ทรงเป็นประมุข ท่ีเรียกว่า “ยังดี เปอร์ตวน อากง” หรือ “สมเด็จ
พระราชาธิบดี” ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดี แต่ละพระองค์มาจากการเลือกต้ังจากสุลต่านของแต่ละรัฐ 
โดยจะด ารงอยู่ในวาระพระองค์ละ 5 ปี เหมือนครบก าหนดแล้วจึงมีการเลือกตั้งกันใหม่อีกครั้ง ดังนั้น 
การสืบทอดต าแหน่งยังดี เปอร์ตวน อากง แห่งประเทศมาเลเซีย จึงมิได้เป็นลักษณะการสืบราชสันตติวงศ์ 
อย่างเช่นประเทศไทย และราชอาณาจักรกรุงกัมพูชา  

ปัจจุบันรัฐแต่ละรัฐในประเทศมาเลเซียยังคงมีสุลต่านท าหน้าท่ีเป็นประมุขปกครอง
ตนเองอยู่ และสุลต่านแต่ละรัฐก็มีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศประจ าพระองค์เอง ซึ่งเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศท่ีเป็นช้ินส าคัญ เช่น ผ้าโพกพระเศียร พระแสงกริช ปั้นเหน่ง เป็นต้น ยังคง
มีเหมือนกันทุกรัฐ แต่อาจมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน เช่น การพับผ้าโพกพระเศียร แต่ละรัฐจะมี
วิธีการพับผ้าโพกพระเศียรท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรัฐตนเอง  และมีสีสันท่ีหลากหลาย35         
(ภาพท่ี 31 – 38) หรือตราประจ ารัฐท่ีปรากฏอยู่บนพระแสงกริชและปั้นเหน่ง จะใช้ตราประจ ารัฐ
ของตนเอง เป็นต้น แต่เมื่อสุลต่านจากรัฐใดรัฐหนึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง
ประเทศมาเลเซียแล้ว เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศประจ าพระองค์จะมีรูปแบบรายละเอียดท่ี
เหมือนกันหมดทุกพระองค์ เช่น วิธีการพับผ้าโพกพระเศียรจะเป็นแบบเดียวกัน  ตราท่ีปรากฏบน 
พระแสงกริชและปั้นเหน่งจะเป็นตราประจ าแผ่นดินประเทศมาเลเซียแทนตราประจ ารัฐ เป็นต้น  

                                            
35 Jayagandi Jayaraj, Malay headdress maker wants to save the art from 

fading away, accessed March 29, 2014, available from http://www.thestar.com.my/ 
story.aspx/?file=%2f2007%2f9%2f1%2fcentral%2f18742623&sec=central. 
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ภาพที่ 31  ผ้าโพกพระเศียรสุลต่านแห่งรัฐเคดะห์ (Kedah) พับแบบ Dendam Tak Sudah  
ท่ีมา : Malaysia's Sultans' Headgears, accessed March 30, 2014, available from 
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?t=8484 

  
ภาพที่ 32  ผ้าโพกพระเศียรสุลต่านแห่งรัฐเนกรีเซมบิลัน (Negeri Sembilan) พับแบบ Dendam 
Tak Sudah 
ท่ีมา : Malaysia's Sultans' Headgears, accessed March 30, 2014, available from 
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?t=8484 
 

http://www.stampboards.com/viewtopic.php?f=17&t=8484&sid=e20f64cd08951eafc02ecd329ff71c4e
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?f=17&t=8484&sid=e20f64cd08951eafc02ecd329ff71c4e
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ภาพที่ 33  ผ้าโพกพระเศียรสุลต่านแห่งรัฐปาหัง (Pahang) พับแบบ Sekelungsung Bunga  
ท่ีมา : Malaysia's Sultans' Headgears, accessed March 30, 2014, available from 
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?t=8484 

 

 
ภาพที่ 34  ผ้าโพกพระเศียรสุลต่านแห่งรัฐกลันตัง (Kelantan) พับแบบ Ketam budu  
ท่ีมา : Malaysia's Sultans' Headgears, accessed March 30, 2014, available from 
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?t=8484 
 

http://www.stampboards.com/viewtopic.php?f=17&t=8484&sid=e20f64cd08951eafc02ecd329ff71c4e
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?f=17&t=8484&sid=e20f64cd08951eafc02ecd329ff71c4e
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ภาพที่ 35 ผ้าโพกพระเศียรสุลต่านแห่งรัฐเปรัค (Perak) พับแบบ Ayam Patah Kepak 
ท่ีมา : Malaysia's Sultans' Headgears, accessed March 30, 2014, available from 
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?t=8484 

 

 
ภาพที่ 36 ผ้าโพกพระเศียรสุลต่านแห่งรัฐเปอร์ลิส (Perlis) พับแบบ Dendam Tak Sudah 
ท่ีมา : Malaysia's Sultans' Headgears, accessed March 30, 2014, available from 
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?t=8484 
 

http://www.stampboards.com/viewtopic.php?f=17&t=8484&sid=e20f64cd08951eafc02ecd329ff71c4e
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?f=17&t=8484&sid=e20f64cd08951eafc02ecd329ff71c4e
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ภาพที่ 37  ผ้าโพกพระเศียรสุลต่านแห่งรัฐเซลังงอร์ (Selangor) พับแบบ Setanjak Balung Raja 
ท่ีมา : Malaysia's Sultans' Headgears, accessed March 30, 2014, available from 
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?t=8484 

 

 
ภาพที่ 38  ผ้าโพกพระเศียรสุลต่านแห่งรัฐตรังกานู (Terengganu) พับแบบ Belalai Gajah 
ท่ีมา : Malaysia's Sultans' Headgears, accessed March 30, 2014, available from 
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?t=8484 
 

http://www.stampboards.com/viewtopic.php?f=17&t=8484&sid=e20f64cd08951eafc02ecd329ff71c4e
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?f=17&t=8484&sid=e20f64cd08951eafc02ecd329ff71c4e
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เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรบัพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกแห่งประเทศมาเลเซีย36 

พระราชบัลลังก์ (The Throne) 
เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าคัญประเภทหนึ่งท่ีจะขาดไม่ได้ในงานพระราชพิธี  

พระราชบัลลังก์ท ามาจากไม้ แกะสลักและท าเป็นสีทองบนลวดลายอย่างสวย ตรงกลางของพนักพระท่ีนั่ง
มีตราประจ าแผ่นดินแห่งประเทศมาเลเซีย (ภาพที่ 39) 

 
ภาพที่ 39  พระราชบัลลังก์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศมาเลเซีย 
ท่ีมา : Regalia of Malaysia, accessed March 29, 2014, available from 
https://www.google.co.th/#q=regalia%20of%20malaysia. 

ผ้าโพกพระเศียร (Royal Headdress) 
ในวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียสมเด็จพระราชาธิบดีจะทรงผ้าโพกพระเศียร หรือใน

ภาษามาเลย์เรียกว่า “Tengkolok  Diraja” แทนการทรงพระมงกุฎ และถือว่าผ้าโพกพระเศียรนี้เป็น
สัญลักษณ์แห่งพระราชอ านาจของผู้ปกครอง  

 ผ้าโพกพระเศียรทอด้วยผ้าไหมสีด าด้ินทองอย่างประณีต และลักษณะการพับผ้าโพกนั้น
ท าตามแบบท่ีเรียกว่า “Solek  Dendam Tak Sudah” ซึ่งเป็นรูปแบบด้ังเดิมของรัฐเนกรีเซมปิลัน 

                                            
36 Wikipedia  the free encyclopedia, Regalia of Malaysia, accessed March 

21, 2014, available from http://en.wikipedia.org/wiki/Regalia_of_Malaysia 
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(Negeri Sembilan) บนผ้าโพกพระเศียรประดับด้วยดวงดาว 14 แฉก อยู่ภายในพระจันทร์เส้ียว 
และตรงกลางของดาวนั้นเป็นสัญลักษณ์ตราประจ าแผ่นดินของประเทศมาเลเซีย (ภาพท่ี 30 และ 40) 

  
ภาพที่ 40 ผ้าโพกพระเศียรสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศมาเลเซีย ลักษณะการพับเป็นแบบ 
Solek Dendam Tak Sudah 
ท่ีมา : Malaysia's Sultans' Headgears, accessed March 30, 2014, available from 
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?t=8484 

ฉลองพระองค์ (Royal Attire or Muskat) 
ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีท่ีทรงสวมในพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ เรียกว่า  

“The Muskat” ซึ่งปรากฏในพระราชพิธี เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นพระราชพิธีขึ้น
ครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ปุตรา สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 3 แห่งประเทศ
มาเลเซีย  

ฉลองพระองค์ ท าจากขนแกะสีด าปักด้ินทองเป็นลายดอกชบา ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ าชาติ
ของประเทศมาเลเซีย (ภาพที่ 30 และ 41) 

 
 
 
 
 
 

http://www.stampboards.com/viewtopic.php?f=17&t=8484&sid=e20f64cd08951eafc02ecd329ff71c4e
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9_%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ภาพที่ 41 ฉลองพระองค์ชุด Muskat  
ท่ีมา : Muskat, accessed March 29, 2014, available from 
http://www.thestar.com.my/Travel/Malaysia/2012/04/10/The-instruments-of-royalty/ 

ปั้นเหน่ง (Royal Buckle) 
ปั้นเหน่ง หรือหัวเข็มขัด ตัวปั้นเหน่งท าจากทองค าบริสุทธิ์และประดับตกแต่งด้วยทับทิม 

จ านวน 11 เม็ด ตรงกลางของหัวเข็มขัดมีสัญลักษณ์ตราประจ าแผ่นดินของประเทศมาเลเซีย ส่วน
สายเข็มขัดเป็นผ้าไหมสีด าปักด้ินทอง (ภาพที่ 30 และ 42) 
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ภาพที่ 42  ปั้นเหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศมาเลเซีย 
ท่ีมา : Royal Buckle, accessed March 27, 2014, available from 
http://kakiberangan.blogspot.com/2012/06/pameran-raja-kita-daulat-tuanku.html  

พระแสงกริช (Royal Keris) 
เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระราชาธิบดีท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด 

มีอยู่ด้วยกัน 2 องค์ คือ 
1. พระแสงกริชส้ัน (The Keris Pendek di-Raja) ใบมีดท าจากเหล็ก ด้ามจับ หรือท่ี

เรียกว่า “Hulu Pekaka” แกะสลักเป็นรูปคล้ายหน้าครุฑ ท้ังด้ามจับ และฝักพระแสงกริชท าด้วย
งาช้างตกแต่งด้วยทองค า และบริเวณส่วนคอฝักพระแสงกริชปรากฏตราสัญลักษณ์ประจ าแผ่นดินของ
ประเทศมาเลเซีย (ภาพที่ 30 และ 43) 
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ภาพที่ 43 พระแสงกริชส้ัน (The Keris Pendek di-Raja) 
ท่ีมา : The Keris Pendek di-Raja, accessed March 30, 2014, available from 
http://riezreza.blogspot.com/2012/04/pameran-raja-kita-istana-negara-lama.html 

2. พระแสงกริชยาว (The Keris Panjang di-Raja) พระแสงกริชองค์นี้มีความส าคัญ
มากเช่นกัน เพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอ านาจ และความศักด์ิสิทธิ์ บริเวณด้ามจับและ ฝัก   
พระแสงกริชเป็นเงินกะไหล่ทอง บริเวณส่วนคอฝักพระแสงกริชปรากฏตราสัญลักษณ์ประจ าแผ่นดิน
ของประเทศมาเลเซีย กล่าวกันว่าใบมีดของพระแสงกริชยาว มาจากการหลอมใบมีดของพระแสงกริช
แห่งรัฐต่างๆ ท้ัง 11 รัฐ แล้วน ามาตีให้เป็นใบมีดของพระแสงกริชองค์นี้37 (ภาพที่ 30 และ 44)  

 
ภาพที่ 44 พระแสงกริชยาว (The Keris Panjang di-Raja) 
ท่ีมา : The Keris Panjang di-Raja, accessed March 30, 2014, available from 
http://riezreza.blogspot.com/2012/04/pameran-raja-kita-istana-negara-lama.html 
 

                                            
37 Wikipedia the free encyclopedia, Keris Panjang di-Raja, accessed March 

30, 2014, available from http://en.wikipedia.org/wiki/Regalia_of_Malaysia#Keris_Panjang_di-Raja  
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คทา (The Sceptre) 
1. คทาแห่งโลก (The Cogan Alam) เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประกอบพระราช

อิสริยยศ เป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจ คทามีความยาว 162.66 เซนติเมตร ท าจากเงิน ส่วนยอดของ
คทาเป็นรูปพระจันทร์เส้ียวและดวงดาว 11 แฉก ต้ังอยู่บนลูกโลก และใต้ลูกโลกเป็นเสือหันหลังเข้า
หากันจ านวน 4 ตัว (ภาพที่ 45) 

2. คทาแห่งศาสนา (The Cogan Agama) เป็นอีกหนึ่งของสัญลักษณ์แห่งพระราช
อ านาจของสมเด็จพระราชาธิบดี มีความยาว 155.04 เซนติเมตร ท าจากเงิน ส่วนบนเป็นรูปทรงกรวย 
ประดับด้วยดาว 5 แฉก บริเวณส่วนยอดพบว่ามีการแกะสลักเป็นข้อความท่ีเกี่ยวกับคัมภี ร์           
อัลกุรอาน38 (ภาพที่ 45) 

 
ภาพที่ 45 คทาแห่งโลก (ภาพซ้าย) และคทาแห่งศาสนา (ภาพขวา) 
ท่ีมา : The Cogan Alam, accessed March 29, 2014, available from 
http://www.thestar.com.my/Travel/Malaysia/2012/04/10/The-instruments-of-royalty/ 
 
 

                                            
38 Kedah State Public Library Corporation, Regalia of Malaysia, accessed 

March 29, 2014, available from http://www.mykedah2.com/raja_kita/eng/050400.htm 
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กระบอง (The Cokmar) 
กระบองเป็นอาวุธโบราณท่ีนิยมใช้ต่อสู้กันในสงคราม เป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจ         

มีด้วยกัน 2 อัน แต่ละอันท าจากเงิน มีความยาว 81.32 เซนติเมตร ส่วนบนเป็นทรงกลมคล้ายโลก 
(ภาพที่ 46) 

 
ภาพที่ 46 กระบอง (The Cokmar) 
ท่ีมา : The Cokmar, accessed March 30, 2014, available from 
http://www.thestar.com.my/Travel/Malaysia/2012/04/10/The-instruments-of-royalty/ 

พระแสงดาบ (Royal Swords) พระแสงดาบกริช (Royal swordkeris) ท้ังพระแสง
ดาบและพระแสงดาบกริชในอดีตมีความส าคัญในแง่ใช้เป็นอาวุธในการท าสงคราม แต่มาในสมัย
ปัจจุบันได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์มาเลเซีย (ภาพที่ 47)  
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ภาพที่ 47 พระแสงดาบ (Royal Swords) พระแสงดาบกริช (Royal swordkeris)   
ท่ีมา : Royal swordkeris, accessed March 30, 2014, available from 
http://kakiberangan.blogspot.com/2012/06/pameran-raja-kita-daulat-tuanku.html 

ฉัตรหรือร่ม (Royal umbrella or Payung Ubur-Ubur Kuning) มีจ านวนท้ังหมด 
20 คัน ด้ามร่มแต่ละคันท าจากเงิน ฉัตรในประเทศมาเลเซียจะใช้ฉัตรสีเหลือง ผิดกับฉัตรของประเทศ
ไทยท่ีเป็นฉัตรสีขาว เพราะส าหรับประเทศมาเลเซียจะให้ความส าคัญกับสีเหลือง ด้วยเป็นสัญลักษณ์
ของพระราชวงศ์ บนยอดฉัตรประดับด้วยพระจันทร์เส้ียวและดวงดาว 11 แฉก (ภาพที่ 48) 

พระแสงหอก (Long spears)  มีจ านวนเท่ากับฉัตรหรือร่มสีเหลือง คือ มีจ านวน 20 
เล่ม ใบมีดท าเป็นรอยหยัก 3 หยักด้วยกัน (ภาพที่ 48)   
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ภาพที่ 48 ฉัตรหรือร่ม (Royal umbrella or Payung Ubur-Ubur Kuning) และพระแสงหอก 
(Long spears)  
ท่ีมา : Payung Ubur-Ubur Kuning , accessed March 30, 2014, available from 
http://www.thestar.com.my/Travel/Malaysia/2012/04/10/The-instruments-of-royalty/ 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ 
ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม  

เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) หรือประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
แต่คนนิยมเรียกว่า ประเทศบรูไน ในอดีตประเทศบรูไนเป็นท่ีรู้จักกันดีในเรื่องการเป็นศูนย์กลาง
การค้าขายท่ีส าคัญบนเกาะบอร์เนียว และมีอ านาจการปกครองตนเอง จนกระท่ังเมื่อปี พ.ศ. 2431 
ประเทศบรูไนดารุสซาลามตกอยู่ใต้อิทธิพลของประเทศอังกฤษ และได้ท าข้อตกลงยอมรับเป็นรัฐใน
อารักขาของประเทศอังกฤษ แต่ยังคงมีสุลต่านเป็นประมุข มีอิสระในการปกครองประเทศ และในปี 
พ.ศ. 2449 ประเทศบรูไนดารุสซาลามได้ท าข้อตกลงกับประเทศอังกฤษอีกครั้ง เพื่อเป็นรัฐในอารักขา
ของประเทศอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น การด าเนินการใดๆ จะได้รับค าช้ีแนะหรือความเห็นชอบ
จากกงสุลอังกฤษประจ าประเทศบรูไนดารุสซาลาม ยกเว้นเรื่องศาสนาอิสลามท่ีสุลต่านสามารถ
ด าเนินการได้ตามปกติ 

ในปี พ.ศ. 2501 ประเทศอังกฤษต้องการให้เกิด “สหพันธรัฐบอร์เนียวเหนือ” ซึ่ง
ประกอบด้วย รัฐซาราวัก รัฐบอร์เนียวเหนือ และรัฐบรูไน แต่สุลต่านฮัจญี เซอร์ มูดา โอมาร์ อะลี   
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ชัยฟุดดีน (Sultan Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddin) กษัตริย์ (สุลต่าน) ของเนการาบรูไนดารุส
ซาลาม ในขณะนั้นทรงไม่เห็นด้วย เนื่องจากปัญหาเรื่องการแบ่งผลก าไรจากการค้าน้ ามันดิบ จึงท าให้
ไม่เกิดสหพันธรัฐบอร์เนียวขึ้น ขณะเดียวกันกลับมีข้อเสนอให้รวมประเทศบรูไนดารุสซาลามเข้ากับรัฐ
ต่างๆ ในคาบสมุทรมาลายูเป็นสหพันธรัฐมาลายาแทน ซึ่งสุลต่านโอมาร์ทรงเห็นด้วย แต่ท้ายท่ีสุด
ประเทศบรูไนดารุสซาลามก็มิได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสหพันธรัฐมาลายา เนื่องจากต้องการเป็นรัฐอิสระ 
แต่ยังคงยินดีท่ีจะเป็นรัฐในอารักขาของประเทศอังกฤษต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2510 สุลต่านโอมาร์ทรงสละราชสมบัติให้แก่พระราชโอรส คือ สุลต่านฮัจญี        
ฮัสซานัล โบลเกียะห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’issaddin 
Waddalah) ซึ่งทรงปกครองประเทศเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบัน จนกระท่ังในปี 
พ.ศ. 2527 ประเทศบรูไนดารุสซาลามจึงได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2527 และเป็นอิสรภาพจากการอารักขาอังกฤษเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 252739 

ประเทศบรูไนดารุสซาลามยังคงเป็นประเทศท่ีใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็น
ประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ียังคงปกครองด้วยระบอบนี้ โดยมีสุลต่าน (Sultan) เป็น
ผู้ปกครองสูงสุดมีฐานะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang Di-Pertuan Negara) จึงทรงเป็นประมุขของรัฐ 
(Head of state) และทรงด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงทรงเป็นหัวหน้ารัฐบาล (Head of 
government)  ด้วย ต าแหน่งพระมหากษัตริย์เนการาบรูไนดารุสซาลาม เรียกอย่างเป็นทางการว่า 
สุลต่านและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม (His Majesty the Sultan and Yang Di-
Pertuan of Brunei Darussalam)40 

งานพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
องค์ปัจจุบัน ได้จัดขึ้นหลังจากพระองค์ด ารงต าแหน่งสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม 1 ปี โดยจัดงาน
พระราชพิธีเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2511 

ส าหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในงานพระราช
พิธี บรมราชาภิ เษกแห่ง ประ เทศบรู ไนดารุ สซาลาม ไ ด้ จัดแสดงอยู่ ท่ี อาคารพิพิ ธภัณฑ์ 

                                            
39 นิชานท์ สิงหพุทธธางกูร. ระบบการปกครองท้องถ่ินของประเทศเนอการาบรูไนดา

รุสสลาม. (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556), 6-9.  
40 เร่ืองเดียวกัน, 18.  
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The Royal Regalia เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ซึ่งเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีจัด
แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ มีดังนี้41  

พระราชบัลลังก์ (Patarana)  
สร้างขึ้นด้วยไม้และแกะสลักลวดลายเป็นลายพันธุ์พฤกษา ด้านบนแกะสลักเป็นตรา

สัญลักษณ์ของสุลต่านแห่งประเทศบรูไน (ภาพท่ี 49) ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์อันเก่าก่อนท่ีจะเปล่ียน
สัญลักษณ์กิเลน 2 ตัว เป็นสัญลักษณ์มือ 2 ข้าง ดังท่ีปรากฏอยู่บนธงชาติของประเทศบรูไนในปัจจุบัน 
(ภาพท่ี 50)  

 
ภาพที่ 49 สุลต่านฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียะห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ทรงประทับนั่งบนพระราช
บัลลังก์ ในงานพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2511 
ท่ีมา : Patarana, accessed April 1, 2014, available from 
http://rano360.com/ranoadidas2/index.php?option=com_content&view=article&id=4
13:in-need-of-energy-boost&catid=1:latest-news&Itemid=50 

                                            
41 Clement, The Royal Regalia Museum, accessed March 30, 2014, 

available from http://bruneidarussalammysecondhome.blogspot.com/2010/11/royal-
regalia-museum_2602.html 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hubert-herald.nl/Brunei_bestanden/image017.jpg&imgrefurl=http://www.hubert-herald.nl/Brunei.htm&docid=MsPk8lnUXU3TqM&tbnid=I5uAofDh5rO0aM:&w=220&h=298&ei=53I6U9KXMa-YiAeduYGoDg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


96 
 

 
 

 
ภาพที่ 50 ตราสัญลักษณ์แห่งสุลต่านบรูไน ตราเก่า (ซ้าย) และตราใหม่ (ขวา) 
ท่ีมา : The Sultan’s Emblem, accessed April 1, 2014, available from 
http://www.hubert-herald.nl/Brunei.htm#sultan 

มงกุฎแห่งสุลต่าน (Mahkota) 
ลักษณะรูปแบบของมงกุฎได้รับแรงบันดาลใจมาจากผ้าโพกพระเศียรของสุลต่านในอดีต 

บริเวณตรงกลางประดับด้วยตราสัญลักษณ์พระจันทร์เส้ียวและดาว 10 แฉก บริเวณรอบมงกุฎ
ประดับด้วยเครื่องประดับท่ีมีลักษณะคล้ายกับฉัตร 3 ช้ัน จ านวน 7 คัน ส่วนด้านล่างของมงกุฎท้ัง 2 ด้าน    
มีพวงอุบะห้อยอยู่ด้านละ 1 พวง (ภาพที่ 51)  

     
ภาพที่ 51 มงกุฎแห่งสุลต่าน (Mahkota)  
ท่ีมา : Mahkota, accessed April 1, 2014, available from http://www.hubert-
herald.nl/Brunei.htm 

รูปปั้นมือทองค า (Tongkat Ajai or Golden hand) 
เป็นสัญลักษณ์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสุลต่านแห่งประเทศบรูไน ซึ่งสัญลักษณ์นี้ได้ปรากฏ

อยู่บนตราพระราชลัญจกรขององค์สุลต่าน และธงชาติประเทศบรูไน (ภาพท่ี 52) โดยมือท้ัง 2 ข้างมี
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ความหมายถึง ความจงรักภักดีของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาล ในขณะเดียวกันยังหมายถึง หน้าท่ีของ
รัฐบาลท่ีต้องดูแลสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนบรูไน42 

 
ภาพที่ 52 รูปป้ันมือทองค า (Tongkat Ajai or Golden hand)  
ท่ีมา : Tongkat Ajai, accessed April 1, 2014, available from 
http://artmelayu.blogspot.com/2010_11_21_archive.html  

รูปปั้นกิเลนทองค า (Kuching Emas or Golden Kirin) 
รูปปั้นกิเลนทองค า หรือท่ีรู้จักในบรูไนคือ แมวทองค า (ภาพท่ี 53) สันนิษฐานว่าเป็น

สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างบันดาร์เสรีเบกาวัน และนานกิง ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง 
ประเทศจีน ได้พระราชทานให้กับบรูไน เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันดีของท้ัง 2 ราชวงศ์43 และกิเลน
ทองค ายังปรากฏอยู่บนพระราชบัลลังก์ของสุลต่าน (ภาพท่ี 49) อาจกล่าวได้ว่ากิเลนทองค าเป็น
สัญลักษณ์หนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับสุลต่านแห่งบรูไน 

                                            
42 The Sultan’s Emblem, accessed April 1, 2014, available from  

http://www.hubert-herald.nl/Brunei.htm 
43 Chua Guan Cheong, Kuching Emas' a symbol of friendship between 

BSB and Nanjing, accessed April 1, 2014, available from 
http://www.bt.com.bn/news-national/2011/11/22/kuching-emas-symbol-friendship-
between-bsb-and-nanjing 
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ภาพที่ 53 รูปป้ันกิเลนทองค า (Kuching Emas or The Golden Kirin or The Golden Cats) 
ท่ีมา : Chua Guan Cheong, Kuching Emas' a symbol of friendship between BSB and 
Nanjing, accessed April 1, 2014, available from http://www.bt.com.bn/news-
national/2011/11/22/kuching-emas-symbol-friendship-between-bsb-and-nanjing 

พระแสงกริชศรีนาคา (Keris Sinaga) 

 
ภาพที่ 54 พระแสงกริชศรีนาคา (Keris Sinaga) 
ท่ีมา : Keris Sinaga, accessed April 1, 2014, available from 
http://artmelayu.blogspot.com/2010_11_21_archive.html 

 
 
 
 



99 
 

 
 

คทา ประเภทต่างๆ เช่น 
1. คทาพระราชพิธี  (Chogan Istiadat or Ceremonial mace)  
2. คทาศาสนา (Chogan Ugama or Religious mace)  
ศาตราวุธ ชนิดต่างๆ เช่น 
1. พระแสงดาบ (Pedang Tersula)  
2. พระแสงดาบ (Perisai Tunggal) 
3. พระแสงหอก (Tombak Tunggal) 
4. โล่ (Pedang) 
5. พระแสงปืน (Pemuras) และลูกกระสุน (Karga) 
6. พระแสงกริช Keris Kerajaan 
ฉัตรหรือร่ม (Payong Diraja ) 
เคร่ืองราชูปโภค ประเภทต่างๆ เช่น  
1. หีบหมาก (a royal betel-casket) 
2. ท่ีสูบบุหรี่ (golden pipes) 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ 
ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศอินโดนีเซีย44 เป็นอีกประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีมีลักษณะ
เป็นหมู่เกาะ เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน แต่มีขนาดท่ีใหญ่กว่าท้ัง 2 ประเทศ ซึ่ง
ภายในอาณาเขตของประเทศอินโดนีเซียประกอบไปด้วยหมู่เกาะต่างๆ และในหมู่เกาะประกอบไป
ด้วยหลายๆรัฐ และด้วยความท่ีมีหมู่เกาะต่างๆ อยู่ภายในอาณาเขต จึงท าให้ลักษณะการปกครองใน
อดีตจึงเป็นแบบการปกครองตนเอง มีผู้ปกครองหรือสุลต่านของแต่ละรัฐท าหน้าท่ีเป็นประมุข
ปกครองรัฐของตนเองไม่ข้ึนกับรัฐใดรัฐหนึ่ง ดังเช่นประเทศมาเลเซีย   

ในช่วงระยะเวลาของการล่าอาณานิคม ประเทศอินโดนีเซียก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
การล่าอาณานิคมดังเช่นประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อ
ประเทศอินโดนีเซียในยุคล่าอาณานิคม คือ ฮอลันดา (ประเทศเนเธอร์แลนด์)  และได้กลายเป็นเจ้า

                                            
44 ค าว่า “อินโดนีเซีย” เป็นค าท่ีเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษท่ี 25  โดยก่อนหน้านี้มีค าว่า

อินโดนีเซีย โดยจะเรียกดินแดนต่าง  ๆท่ีอยู่ในหมู่เกาะนี้ตามช่ืออาณาจักร เช่น มะตะรัม ศรีวิชัย สิงหสาหรี 
มัชฌปาหิต เป็นต้น อ้างถึงใน ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ, “ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”. (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556), 7. 
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อาณานิคมของประเทศอินโดนีเซียต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา จนกระท่ังถึงพุทธศตวรรษท่ี 25 
ประเทศอินโดนีเซีย จึงได้รับเอกราชการจากฮอลันดา เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 และผลจาก
การเรียกร้องเอกราชของขบวนการเรียกร้องเอกราชในอินโดนีเซียนี่เอง ท าให้ระบบสุลต่านและเจ้าผู้
ครองนครภายในประเทศอินโดนีเซียจึงยุติบทบาททางการปกครองลง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังคงมี
ระบบสุลต่าน เพียงแต่ไม่มีอ านาจทางการเมืองในการบริหารประเทศดังเช่นแต่ก่อน45   

ส าหรับเมืองท่ียังมีระบบสุลต่านมาจนถึงปัจจุบัน คือ เขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตา 
(Daerah Istimewa Yogyakarta) โดยมีสุลต่านท าหน้าท่ีเป็นผู้ว่าราชการเขตปกครองพิเศษ จึงเท่ากับ
ว่าสุลต่านแห่งยอกยาการ์ตาท าหน้าท่ีเป็นท้ังผู้น าทางสังคมและทางการปกครอง และด้วยสุลต่านแห่ง
ยอกยาการ์ตามีบทบาทท้ังสองด้านนี้เอง ท าให้ราชวงศ์แห่งยอกยาการ์ตาได้กลายเป็นราชวงศ์เดียวใน
ประเทศอินโดนีเซีย ท่ียังคงมีบทบาททางการเมือง46 และในปัจจุบันผู้ท่ีด ารงต าแหน่งสุลต่านแห่ง  
ยอกยาการ์ตา คือ ศรีสุลต่านฮาเม็งกูโบโวโน ท่ี 10 (Sri Sultan Hamengkubuwono X) (ภาพท่ี 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
45 แผนกวิชามลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ราชอาณาจักรในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 
2557, เข้าถึงได้จาก http://malaystudies.blogspot.com/2009/01/blog-post.html  

46
 แผนกวิชามลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ราชอาณาจักรในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 
2557, เข้าถึงได้จาก http://malaystudies.blogspot.com/2009/01/blog-post.html 
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ภาพที่ 55 ศรีสุลต่านฮาเม็งกูโบโวโน ท่ี 10 สุลต่านแห่งอาณาจักรยอกยาการ์ตา ผู้อีกสถานะหนึ่งเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดยอกยาการ์ตา  
ท่ีมา : แผนกวิชามลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
ราชอาณาจักรในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://malaystudies.blogspot.com/2009/01/blog-post.html 

แม้ว่าในปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียได้ใช้ ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ           
มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและท าหน้าท่ีปกครองประเทศ แทนระบอบของสุลต่านแล้วก็ตามที แต่
ดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า เขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตายังคงมีสุลต่านทีมีบทบาทท้ังทางสังคมและ
การปกครองอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ในรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งสุลต่าน
ประเทศอินโดนีเซีย จึงขอยกตัวอย่างเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งสุลต่านยอกยาการ์ตา     
ให้พอเห็นถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของสุลต่านว่ามีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
ประเภทใดบ้างโดยสังเขป 
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เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับกษัตริย์ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งยอกยาการ์ตา 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์แห่งยอกยาการ์ตา มีเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศส าหรับสุลต่านท่ีใช้ในพระราชพิธี เรียกว่า Ampilan Dalem ซึ่งประกอบไปด้วย บัลลังก์ 
(Dampar Kencono) ลูกศร (Anak panah) คันธนู (Gendewa) ดาบ โล่ พัดท าจากขนนกยูง (Elar 
Badak) พระคัมภีร์อัลกุรอาน พรมละหมาดหรือผ้าปูละหมาด (Prayer rug) ฉัตร (Songsong) มงกุฎ 
หรือเรียกกันว่า songkok kebesaran แห่งรัฐสุลต่านยอกยาการ์ตานั้นท าจากทองซึ่งแสดงถึง
สัญลักษณ์ของกษัตริย์ พระแสงกริช (Keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek) เป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้โดย
สุลต่านท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณและผู้น าแห่งรัฐ และพระแสงหอก (Tombak) มีจ านวน
หลายแบบ เช่น ใบหอกหัวเดียว ใบหอกสามหัว และใบหอกท่ีมีลักษณะเป็นจานกลม เป็นต้น โดยใน
บรรดาพระแสงหอกท้ังหมดนั้น จะมีพระแสงหอกเล่มหนึ่งท่ีพิเศษกว่าเล่มอื่นๆ ซึ่งมีช่ือว่า Kanjeng 
Kyai Ageng Plered และนอกจากนี้ยังมีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศบางประเภทท่ีต้องให้
สุภาพสตรีเป็นผู้เชิญเท่านั้น (ขั้นตอนนี้มีลักษณะคล้ายกับพิธีเบ้ืองปลายช่วงพิธีฝ่ายในถวายพระพรชัย
มงคลของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งประเทศไทย ซึ่งจะให้เจ้านายฝ่ายในเป็น ผู้เชิญเครื่องเฉลิม
พระราชมณเฑียรและเครื่องราชูปโภค) ซึ่งแต่ละประเภทต่างมีความหมายอันเป็นมงคลแฝงอยู่ เช่น 
ห่าน (Banyak) สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์เท่ียงธรรมและความระมัดระวัง กวาง (dhalang) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของปัญญาและความกระฉับกระเฉง นกยูง (Galing) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม 
ราชามังกร (hardawalika) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ตะเกียงน้ ามัน (kandhil) สัญลักษณ์
แห่งการรู้แจ้ง หีบพระศรี (Place of betel or Cepuri) และบ้วนพระโอษฐ์ (Place of spitting or 
kecohan) สัญลักษณ์ของกระบวนการตัดสินใจ47   

ปัจจุบันเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับสุลต่านยอกยาการ์ตาท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้  
เก็บรักษาและจัดแสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังสุลต่านแห่งยอกยาการ์ ตา หรือ Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat (ภาพที่ 56 - 59) 

                                            
47 Kerajaan Nusantara, Ngayogyakarta, accessed April 1, 2014, available 

from  http://www.kerajaannusantara.com/en/yogyakarta-hadiningrat/collection/ 
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ภาพที่ 56 เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งสุลต่านยอกยาการ์ตาในพระราชพิธีครองราชย์สมบัติ 
ท่ีมา : Kerajaan Nusantara, Ngayogyakarta, accessed April 1, 2014, available from  
http://www.kerajaannusantara.com/en/yogyakarta-hadiningrat/photo-gallery/ 
 

ดาบ 

โล่ และพัดท าจากขนนกยูง (Elar Badak) 

บัลลังก์ (Dampar Kencono) ลูกศร (Anak panah) และคันธนู 
(Gendewa) 
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ภาพที่ 57 เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งสุลต่านยอกยาการ์ตาในพระราชพิธีครองราชย์สมบัติ 
ท่ีมา : Kerajaan Nusantara, Ngayogyakarta, accessed April 1, 2014, available from  
http://www.kerajaannusantara.com/en/yogyakarta-hadiningrat/photo-gallery/ 

พระคัมภีร์อลักุรอาน พรม
ละหมาดหรือผ้าปูละหมาด 
(Prayer rug) และมงกุฎ 

 

ห่าน (Banyak) กวาง (dhalang) 

พระแสงกริช (Keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek) และมงกุฎ (songkok kebesaran) 
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ภาพที่ 58 เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งสุลต่านยอกยาการ์ตาในพระราชพิธีครองราชย์สมบัติ 
ท่ีมา : Kerajaan Nusantara, Ngayogyakarta, accessed April 1, 2014, available from  
http://www.kerajaannusantara.com/en/yogyakarta-hadiningrat/photo-gallery/ 

ราชามังกร (hardawalika) 

ตะเกียงน้ ามัน (kandhil) บ้วนพระโอษฐ์  
(Place of spitting or kecohan) 

หีบพระศรี (Place of betel or Cepuri) 

ไก่ (Sawung) และนกยูง (Galing) 
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ภาพที่ 59 เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศบางประเภทท่ีต้องให้สตรีพรหมจรรย์เป็นผู้เชิญ 
ท่ีมา : Kerajaan Nusantara, Ngayogyakarta, accessed April 1, 2014, available from  
http://www.kerajaannusantara.com/en/yogyakarta-hadiningrat/photo-gallery/ 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ 
ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งประเทศเวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 

ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of 
Vietnam) เป็นประเทศท่ีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานอีกประเทศ
หนึ่ง เวียดนามเคยเป็นประเทศท่ีตกอยู่ในการปกครองของประเทศอื่นๆ มาหลายครั้ง ท้ังประเทศจีน
และประเทศฝรั่งเศส จึงท าให้ประเทศเวียดนามได้รับอิทธิพลของท้ัง 2 ประเทศ โดยเฉพาะวัฒนธรรม
จากประเทศจีน เพราะเป็นประเทศท่ีเข้ามามีอิทธิพลกับประเทศเวียดนามมาต้ังแต่สมัยโบราณ
สืบเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน แม้แต่กระท้ังช่ือของประเทศเวียดนามยังเป็นค าท่ีเพี้ยนมา
จากภาษาจีน ซึ่งคือค าว่า “แยวนาน” เป็นค าท่ีชาวจีนเรียกดินแดนทางตอนใต้ของมณฑลกว่างตง 
กว่างซี และเวียดนามเหนือในปัจจุบัน48 รวมท้ังระบบการเมืองการปกครองท่ีรับเอาหลักการของ

                                            
48 นรุตม์ เจริญศรี. ระบบการปกครองท้องถ่ินของประเทศเวียดนาม. (กรุงเทพฯ : 

สถาบันพระปกเกล้า,2556), 7. 
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ขงจ๊ือ (Confucianism) มาปกครองบริหารบ้างเมืองในสมัยอดีต49  นอกจากนี้อีกส่ิงหนึ่งท่ีแสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมจีน นั่นคือ เรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับจักรพรรดิ ผู้เป็นประมุขสูงสุดของ
ประเทศเวียดนามก็ได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนด้วยเช่นกัน ดังท่ีเห็นได้จากภาพถ่ายโบราณของ
กษัตริย์เวียดนาม ท่ีทรงฉลองพระองค์ท่ีมีลักษณะคล้ายกับชุดฉลองพระองค์ของพระจักรพรรดิจีน ใน
ราชวงศ์หมิง50 (ภาพที่ 60) รวมท้ังเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งองค์พระจักรพรรดิเวียดนาม 
ก็ปรากฏถึงลักษณะอิทธิพลทางวัฒนธรรมจีนให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน51 

ในปัจจุบันระบอบการปกครองโดยจักรพรรดิของประเทศเวียดนามได้ส้ินสุดยุติลงแล้ว 
และได้เปล่ียนระบอบการปกครองมาเป็นแบบคอมมิวนิสต์ โดยมีประธานาธิบดีเป็นผู้น าประเทศ  

                                            
49 เขียน ธีระวิทย์. เวียดนาม: สังคม เศรษฐกิจ ความม่ันคง การเมือง และการ

ต่างประเทศ. (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542) อ้างถึงใน        
นรุตม์ เจริญศรี. “ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศเวียดนาม”. (กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า,2556), 7. 

50 MadMonarchist, Royal Regalia: Symbols of Imperial Vietnam, 
accessed April 1, 2014, available from   http://madmonarchist.blogspot.com/ 
2012/05/royal-regalia-symbols-of-imperial.html 

51 Laura Lam, imperial regalia, accessed April 1, 2014, available from   
http://books.google.co.th/books?id=ycuJAAAAQBAJ&pg=PA1897&lpg=PA1897&dq=Ngu
yen+dynasty+imperial+regalia&source=bl&ots=G5Reqz-L9c&sig=5O7Ur5E2HL-
rGnt2rAcf84v7PYU&hl=th&sa=X&ei=RX8-U_r8Kq6yiQftrYCwAg&ved= 
0CGIQ6AEwBQ#v=onepage&q=Nguyen%20dynasty%20imperial%20regalia&f=false 
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ภาพที่ 60 สมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ด่ัย (Bao Dai) แห่งราชวงศ์เหงียน (ครองราชย์วันท่ี 8 มกราคม 
พ.ศ. 2469 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2488) ทรงฉลองพระองค์ในชุดอย่างพระจักรพรรดิ และเป็นพระจักรพรรดิ
องค์สุดท้ายของ ประเทศเวียดนาม 
ท่ีมา : Pantip, รูปราชวงศ์เวียดนามราชส านักแบบหมิงรุ่นสุดท้าย, เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2557, 
เข้าถึงได้จาก http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/K2818953/K2818953.html 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แห่งประเทศเวียดนาม 

สมเด็จพระจักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม คือ สมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ด่ัย 
(Bao Dai) แห่งราชวงศ์เหงียน พระองค์ทรงครองราชย์เป็นเวลา 19 ปี (ต้ังแต่วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2469 -  
25 สิงหาคม พ.ศ. 2488) หลังจากนั้นประเทศเวียดนามก็ได้เข้าสู่การปกครองแบบคอมมิวนิสต์จนถึง
ปัจจุบัน 

ส าหรับหลักฐานท่ีกล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
แห่งพระมหากษัตริย์แห่งประเทศเวียดนามนั้น ปรากฏรายละเอียดน้อยมาก ซึ่งข้อมูลท่ีพบนั้นให้
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รายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์แห่งประเทศเวียดนาม ใน
ราชวงศ์เหงียน ประกอบไปด้วย52  

ฉลองพระองค์แบบพระจักรพรรดิ (The ceremonial costumes of the court) 
ฉลองพระองค์เป็นเส้ือแขนยาวสีทอง มีสายรัดพระองค์ (เข็มขัด) ท าจากเชือกท่ีถักทออย่างสวยงาม
ประดับตกแต่งด้วยหยกคาดรัดไว้ (ภาพที่ 60) 

ฉลองพระบาท (Boots) ลักษณะคล้ายกับรองเท้าบูท แต่มีการปักลวดลายไว้อย่าง
สวยงาม ปลายฉลองพระบาทเชิดขึ้นมา (ภาพที่ 60) 

มงกุฎ (The Imperial headdress) ประดับตกแต่งด้วยมังกรทอง จ านวน 9 ตัว 
(หรืออาจมีจ านวนมากกว่านี้) (ภาพที่ 61)    

คทาหยก (The jade scepter) หรือในบางครั้งเรียกว่า “กระบอง” (The Baton) 
เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอ านาจของพระองค์ (ภาพที่ 60)  

พระแสงดาบ (The sword of state) เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีมี
ความส าคัญ เพราะหมายถึงหน้าท่ีของพระจักรพรรดิท่ีต้องปกป้องดูแลประชาชนของพระองค์ 

พระราชบัลลังก์มังกรทอง (The Golden Dragon Throne)  
พระราชลัญจกร (The imperial seal) เป็นทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส ด้านบนแกะสลักเป็น

รูปมังกรขนาดใหญ่ มีท้ังท่ีท าจากหยกและทองค า ภายในกรอบสีเหล่ียมแกะสลักเป็นข้อความว่า 
“ตราประทับแห่งองค์จักรพรรดิในราชวงศ์เหงียน”53 (ภาพที่ 62)   

ในสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ด่ัย พระองค์ยังคงได้ทรงใช้เครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศเหล่านี้ ด้วยเช่นกัน54 จนกระท่ังเมื่อเกิดเหตุการณ์เปล่ียนแปลงปกครองมาเป็นแบบ
                                            

52 MadMonarchist, Royal Regalia: Symbols of Imperial Vietnam, 
accessed April 1, 2014, available from   http://madmonarchist.blogspot.com/ 
2012/05/royal-regalia-symbols-of-imperial.html 

53 Nguyen Dac Xuan , Conversation piece of the Nguyen Dynasty, 
accessed April 1, 2014, available from http://www.vietnamheritage.com.vn/ 
pages/en/1031294845453-Conversation-piece-of-the-Nguyen-Dynasty.html 

54 Laura Lam, imperial regalia, accessed April 1, 2014, available from   
http://books.google.co.th/books?id=ycuJAAAAQBAJ&pg=PA1897&lpg=PA1897&dq=Ngu
yen+dynasty+imperial+regalia&source=bl&ots=G5Reqz-L9c&sig=5O7Ur5E2HL-
rGnt2rAcf84v7PYU&hl=th&sa=X&ei=RX8-U_r8Kq6yiQftrYCwAg&ved= 
0CGIQ6AEwBQ#v=onepage&q=Nguyen%20dynasty%20imperial%20regalia&f=false 
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คอมมิวนิสต์ พระองค์ได้ทรงสละราชสมบัติและได้ทรงคืนเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเหล่านี้
ให้กับประเทศเวียดนาม55 ปัจจุบันเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศได้เก็บรักษาอนุรักษ์ไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์เวียดนาม เมืองฮานอย56 

 
ภาพที่ 61 มงกุฎแห่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งประเทศเวียดนาม ประดับตกแต่งด้วยมังกรทอง
จ านวน 9 ตัว  
ท่ีมา : MadMonarchist, Royal Regalia: Symbols of Imperial Vietnam, accessed April 1, 2014, 
available from  http://madmonarchist.blogspot.com/2012/05/royal-regalia- symbols- 
of-imperial.html 
 

                                            
55 Mark Juergensmeyer. Thinking globally : a global studies reader. 

(Berkeley : University of California Press, 2014), 145. 
56 Viet Nam News, Imperial jewels in all their glittering glory, accessed 

April 1, 2014, available from  http://vietnamnews.vn/print/206854/imperial-jewels-in-
all-their-glittering-glory.htm 
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ภาพที่ 62 พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ 
ท่ีมา : MadMonarchist, Royal Regalia: Symbols of Imperial Vietnam, accessed April 1, 2014, 
available from  http://madmonarchist.blogspot.com/2012/05/royal-regalia-symbols- 
of-imperial.html 

เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์แห่งประเทศเวียดนาม          
มีลักษณะของอิทธิพลวัฒนธรรมจีนอย่างเห็นได้ชัดเจน ท้ังฉลองพระองค์ มงกุฎ และพระราชลัญจกร 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะประเทศเวียดนามเคยเป็นดินแดนท่ีอยู่ในการปกครองของประเทศจีนเป็น
เวลานาน จึงซึมซับวัฒนธรรมจีนแล้วน ามาใช้ในวัฒนธรรมของตนเองอย่างเต็มตัว และจากข้อมูลท่ี
พบนั้น เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์แห่งประเทศเวียดนาม ท่ีเป็นเสมือน
สัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ คือ พระแสงดาบ และพระราชลัญจกร  

จากรายละเอียดหลักฐานของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ี
ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 - 25 พบว่า 
รายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของแต่ละประเทศนั้นมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ท้ังนี้ตามแต่ละประเทศจะก าหนดเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศขึ้นมาใช้ เพื่อให้เหมาะสม
กับขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของประเทศได้อีกประการ
หนึ่ง เพราะการก าหนดเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแต่ละส่ิงเข้ามาใช้ในพระราชพิธีย่อมมีเหตุผล
ด้วยกันท้ังส้ิน อย่างไรก็ตามแม้ว่าเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของแต่ละประเทศมีความแตกต่าง
กันบ้างเป็นบางรายการ แต่เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีถือว่าเป็นช้ินส าคัญๆ ยังคงปรากฏให้
เห็นอยู่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของแต่ละประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน คือ 
มงกุฎ และพระแสงศาสตราวุธ  อาจกล่าวได้ว่า เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเหล่านี้เป็นของ
ส าคัญส าหรับพระมหากษัตริย์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
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บทที่ 4 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ 

ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในประเทศไทย 

หลักฐานทางด้านโบราณคดีและด้านประวัติศาสตร์ของไทยได้มีการบันทึกเป็น        
ลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับเรื่องราวของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ ต้ังแต่กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรุงสุโขทัย 

ในกรุงสุโขทัยได้พบหลักฐาน ท่ีกล่าวถึงการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพียง     
2 รัชกาล (จากท้ังหมด 9 รัชกาล) คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไท) 
เท่านั้น และไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดขั้นตอนการประกอบพระราชพิธีแต่อย่างใด  

หลักฐานทางโบราณคดี 

1. จารึกวัดศรีชุม ด้านท่ี 1 บรรทัดท่ี 28 – 32 (ภาพท่ี 63) บันทึกไว้ว่า 
ขุนบางกลางหาวและขอมสมาดโขลญล าพงรบกัน  พ่อขุนบางกลางหาว  

ให้ไปบอกแก่พ่อขุนผาเมือง ขอมสมาดโขลญล าพงพายพัง1 พ่อขุนผาเมืองจึงยังเมือง
สุโขทัยเข้าได้เวนเมืองแก่พ่อขุนบางกลางหาว  พ่อขุนบางกลางหาวมิสู้เข้า2 เพื่อเกรงแก่
พระสหายพ่อขุนผาเมือง จึงเอาพลออก พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาว
ให้เมืองสุโขทัย ให้ท้ังช่ือตนแก่พระสหายเรียกช่ือ ศรีอินทรบดินทราทิตย์ นามเดิม
กมรเตงอัญ3ผาเมือง4 

 

                                                         
1 พายพง หมายถึง แตกหนี 
2 มิสู้เข้า หมายถึง ไม่ยอมเข้า , ไม่ยินดีเข้า 
3 กมรเตงอัญ หมายถึง เป็นค าน าหน้าพระนามพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายช้ันสูง หรือ

พระมหาเถร  
4 ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, จารึกวัดศรีชุม, เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, 

เข้าถึงได้จาก  http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_ 
detail.php?id=178.  
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2. จารึกนครชุมด้านท่ี 1 บรรทัดท่ี 1 - 7 (ภาพท่ี 64) บันทึกไว้ว่า   
ศักราช 12795 ปีระกา เดือน 8 ออก6 5 ค่ า วันศุกร์ หนไทยกัดเล้า     

บูรพผลคุณี7 นักษัตร เมื่อยามอันสถาปนานั้นเป็น 6 ค่ า แลพระยาลือไทยราชเป็น
หลานแก่พระยารามราช เมื่อได้เสวยราชย์ในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ได้ราชาภิเษก
อันฝูงท้าวพระยาท้ังหลายอันเป็นมิตรสหายอันมีในในส่ีทิศนี้ แต่งกระยาดงวาย8 
ของฝากหมากปลามาไหว้ อันยัดยัญ9อภิเษกเป็นท้าวเป็นพระยาจึงขึ้นช่ือศรีสุริย
พงศ์มหาธรรมราชาธิราช10 

                                                         
5 ศักราช 1279 เป็นมหาศักราช ตรงกับพุทธศักราช 1900 
6 “ออก 5 ค่ า” ตามปฏิทินเป็นขึ้น 6 ค่ า วันศุกร์ เดือน 8 ตรงกับวันท่ี 23 มิถุนายน 

พ.ศ. 1900  
7 บุรพผลคุณี หมายถึง ฤกษ์ท่ี 11 คือดาวงูตัวเมีย 
8 กระยาดงวาย หมายถึง เครื่องของถวาย ส่ิงของของถวาย 
9 ยัดยัญ หมายถึง ท าพิธีบูชาเทวดา หรือประกาศพิธีบูชาเทวดา 
10 ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย.จารึกนครชุม.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=184. (วันท่ี
ค้นข้อมูล : 16 กรกฎาคม 2556). 
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ภาพที่ 63 จารึกวัดศรีชุม ด้านท่ี 1  
ท่ีมา : ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย,จารึกวัดศรีชุม, เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=178.   
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ภาพที่ 64 จารึกนครชุม ด้านท่ี 1  
ท่ีมา : ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย.จารึกนครชุม.เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=184.  

 3. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) ด้านท่ี 1 บรรทัดท่ี 5 - 13 (ภาพที่ 65) ได้กล่าวว่า 
วันศุกร์ ขึ้น 5 ค่ า เดือน 7 เมื่อเสด็จมีพระบัณฑูรให้ไพร่พลท้ังหลายเข้าระดม

พันประตูประหารศัตรูท้ังหลาย บัดนั้นจึงเสด็จพระราชด าเนินเข้าเสวยราชย์ไอสูร -
ยาธิปัตย์ในเมืองสุโขทัยนี้แทนพระบิดา พระอัยกา กษัตริย์ท้ังหลายซึ่งมีในทิศท้ัง 4  
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น า มกุฎ พระขรรค์ชัยศรี และเศวตฉัตร อภิเษกแล้วถวายพระนามว่าพระบาทกัมรเตง    
อัญศรีสุริยพงศรามมหาธรรมราชาธิราช11 

4. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักท่ี 1 ด้านท่ี 1 บรรทัดท่ี 4 – 15 (ภาพท่ี 66)  
ได้กล่าวว่า 

เมื่อลุน12นี้พระยาลือไทย รู้พระไตรปิฎก ได้ขึ้นเสวยราชย์ในเมืองศรีสัชชนา
ลัยสุโขทัย อแทนปู่แทนพ่อ ฝูงเป็นท้าวเป็นพระยาเบ้ืองตะวันออกตะวันตก หัวนอน13 
ตีนนอน14 ต่างคนต่างมีใจใคร่ใจรัก เอา มกุฎ ขันชัยศรี เศวตฉัตร มายัดยัญ อภิเษก
ให้เป็นท้าวเป็นพระยา ท้ังหลายจึงสมมติขึ้นช่ือศรีสุริยพงศ์รามมหาธรรมราชาธิราช 
เสวยราชย์ชอบด้วยทศพิธราชธรรม15 

 

 

 

 

 

 

                                                         
11 ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร), เข้าถึงเมื่อ 16 

กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/ 
inscribe_image_detail.php?id=1330.  

12 ลุน หมายถึง หลัง 
13 หัวนอน หมายถึง ทิศใต้  
14 ตีนอน หมายถึง ทิศเหนือ 
15 ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย,จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย), เข้าถึงเมื่อ 16 

กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/ 
inscribe_image_detail.php?id=131. 
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ภาพที่ 65 จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) ด้านท่ี 1  
ท่ีมา : ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร), เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_ 
detail.php?id=1330.  
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ภาพที่ 66 จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักท่ี 1 ด้านท่ี 1 
ท่ีมา : ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย), เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_ image_ 
detail.php?id=131.  

จากหลักฐานในศิลาจารึกท้ัง 4 หลักนั้น กล่าวได้ว่า การขึ้นครองราชย์ของพ่อขุนบางกลาง
หาว (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์) และพระยาลิไท (พระมหาธรรมราชาท่ี 1) เป็นการขึ้นครองราชย์ด้วยวิธี
ปราบดาภิเษก เพราะได้ท าการสู้รบจนได้ชัยชนะจากอีกฝ่าย เมื่อได้รับชัยชนะจากการศึกสงคราม
แล้ว บรรดาข้าราชการ จึงได้จัดพิธีบรมราชาภิเษกและอัญเชิญพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์
ปกครองบ้านเมืองต่อไป และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของท้ัง 2 พระองค์ สันนิษฐานว่าได้รับ
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อิทธิพลมาจากเขมรโบราณด้วย เนื่องจากพระนามใหม่ท่ีได้รับหลังจากอภิเษกแล้วมีค าว่า “กมรเตง 
หรือ กัมรเตง” ซึ่งค าว่ากมรเตง หรือกัมรเตง เป็นภาษาเขมรโบราณใช้เป็นค าเฉลิมยศยกย่องผู้ท่ีควร
เคารพ ใช้ได้ต้ังแต่กษัตริย์ลงมาจนถึงขุนนางหัวเมืองซึ่งตกราวต าแหน่งพระยาของไทย16 ประกอบกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงสุโขทัยกับอาณาจักรเขมรในช่วงนั้นยังคงมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกัน จึง
เป็นไปได้ท่ีรับเอาวัฒนธรรมจากอีกฝ่ายมาปรับใช้กับอีกฝ่ายหนึ่ง  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรุงศรีอยุธยา 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์  

1. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)17  
 ได้กล่าวถึงการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก 14 ครั้ง  คือในรัชกาล        

ขุนวรวงศาธิราช สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช สมเด็จพระเอกาทศรถ  
สมเด็จพระเชษฐาธิราช สมเด็จพระอาทิตย์วงศ์  สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สมเด็จพระนารายณ์  
สมเด็จพระเพทราชา  สมเด็จพระท่ีนั่งท้ายสระ พิธีอภิเษกของสมเด็จเจ้าฟ้าอภัย สมเด็จพระบรมโกศ   
สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร และสมเด็จพระท่ีนั่งสุริยาศน์อมรินทร์ ซึ่งการพระราชพิธีแต่ละรัชกาลนั้นก็มี
ท่ีมาท่ีไปแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ในข้อความพระราชพงศาวดารได้ปรากฏค าว่า “ราชาภิเษก” 
และ “ปราบดาภิเษก” ขึ้นในการสถาปนาขุนนาง หรือเจ้านายขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระราชพิธี
ราชาภิเษกและปราบดาภิเษกมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ 
กล่าวคือพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงขึ้นครองราชย์ถูกต้องตามกฎมณเฑียรบาล เรียกว่า 
“ราชาภิเษก” แต่หากพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงขึ้นครองราชย์โดยการช่วงชิงอ านาจโดยท่ี
พระองค์ไม่ได้อยู่ในฐานะท่ีจะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เรียกว่า “ปราบดาภิเษก” พระมหากษัตริย์ท่ี
ทรงอภิเษกโดยพิธีราชาภิเษก ได้แก่ ขุนวรวงศาธิราช  สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช  สมเด็จพระเอกา
ทศรถ  สมเด็จพระเชษฐาธิราช  สมเด็จพระอาทิตยวงศ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ สมเด็จเจ้าฟ้า
อภัย สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร และสมเด็จพระท่ีนั่งสุริยาศน์อมรินทร์ ส่วนพระมหากษัตริย์ท่ีทรงขึ้นเป็น
พระมหากษัตริย์โดยพิธีปราบดาภิเษก ได้แก่ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  
สมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระเพทราชา และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 

                                                         
16 ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, กมรเตง, เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 

http://www.sac.or.th. 
17 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 64 พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 

เจ้าภาพพิมพ์ในงานปลงศพคุณหญิงปฏิภารพิเศษ  (ลมุน อมาตยกุล) ณ วัดประยุรวงศาวาส วันท่ี     
9 มีนาคม 2479. (พระนคร: โสภณพิพรรฒธนาการ. 2479), 22 - 423.  
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นอกจากรายละเอียดของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีได้ระบุไว้ในพงศาวดารฉบับนี้แล้ว 
ยังมีรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลท่ีส าคัญเกี่ยวกับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ หรือเครื่องราช
กกุธภัณฑ์อีกด้วย เพียงแต่มิได้แจกแจงรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศอย่าง
ครบถ้วนกระบวนความ ส่วนใหญ่จะกล่าวแต่เพียงว่ าไ ด้ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ให้กับ
พระมหากษัตริย์แด่พระองค์นั้นๆ แต่บางรัชกาลก็กล่าวถึงรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศบางประเภทไว้บ้าง 

 1.1  รัชกาลท่ีกล่าวถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกของกรุงศรีอยุธยา 

   1.1.1 รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
เชิญเสด็จเข้าสู่พระราชวังครั้นได้มหามหุติวารศุภฤกษพิชัยดิถีจึงประชุม

สมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะคามวาสี อรัญวาสี  มุขมนตรีกวีมาตยาโหรา
ราชครู หมู่พราหมณ์ปโรหิตาจารย์ก็โอมอ่านอิศวรเวทวิศณุมนต์ พร้อมท้ังพุทธจักร
อาณาจักรมอบเคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์ถวายภิเษกโกทกมุรธาราปราบดาภิเษก 
ถวัลราชประเพณีสืบศรีสุริวงศ์กษัตริย์  ด ารงแผ่นพิภพมณฑลเสมาอาณาจักร
กรุงเทพ ทวารวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์อุดมพระราชนิเวศ
มหาสถานสืบไปทรงพระนามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้า18 

    1.1.2 รัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ 
พระราชครูท้ังส่ีและท้าวพระยาสามนตราชมหาเสนาบดีมนตรีพิริยโยธา

มาตย์ท้ังหลายต้ังพลับพลาชัยสุวรรณมหาวิมานในทัพชัยกลางพลพยุหนั้นเสร็จก็น า
พระราเชนทรยานกาญจนอลงกฎรจนามหาวรัตนชัชวาลประดับด้วยอภิรุมชุมสาย
เศวตแตรพัชนีพรรณ กลิงกลด จามรมาศท้ังปวง และเคร่ืองมหาเบญจราช
กกุธภัณฑ์อนันตเรืองรัตนราโชปโภค อันเป็นเครื่องราชาภิเษกส าหรับพระมหา
กษัตราธิราชเจ้า มาถวายแด่พระบาทสมเด็จเอกาทศวรอิศวรบรม นารถบพิตร
พระพุทธเจ้าอยู่หัว19 

 
 

                                                         
18 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 64 พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 

เจ้าภาพพิมพ์ในงานปลงศพคุณหญิงปฏิภารพิเศษ (ลมุน อมาตยกุล)  ณ  วัดประยุรวงศาวาส วันท่ี 9 
มีนาคม 2479. (พระนคร : โสภณพิพรรฒธนาการ. 2479), 28. 

19 เร่ืองเดียวกัน, 274 – 275. 
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   1.1.3 รัชกาลสมเด็จพระอาทิตย์วงศ์ 
ฝ่ายเสนาพฤฒามาตย์ราชปุโรหิตท้ังหลายจึงน าเอา เคร่ืองเบญจราช

กกุธภัณฑ์ไปถวายเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์20 
   1.1.4 รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 

หมู่มุขมนตรีท้ังปวงน าเอาเคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์เข้าถวายเจ้าพระยา
กลาโหมสุริยวงศ์ ... อัญเชิญเสด็จเข้าอยู่ในพระราชวังแล้วเสนาพฤฒามาตย์      
ราชปโรหิตทวิชาจารย์พร้อมกันให้พระโหราธิบดีหาฤกษ์  ก็ต้ังการพระราชพิธี
ปราบดาภิเษกในพระท่ีนั่งมังคลามหาปราสาท เจ้าพนักงานท้ังหลายก็จัดแจงแต่งต้ัง
สุวรรณบัลลังก์รัตนราชอาศนะ ลาดด้วยหนังพระยาราชสีห์มีมหาเศวตฉัตร เป็นต้น 
อ าพนด้วยเคร่ืองอภิรุมชุมสายพรายพรรณจามรมาศกลดกลิงกรรชิงแซกสลับ
สลอนบังสุริยเยนทรบวร ด้วยมยุรฉัตร์พัชนีพรายเพรามเหาฬารดิเรก โดยราช
ประเพณีต้ังพระราชพิธีสงฆ์แลพิธีไสยเวท เวทางคสาตร์ทุกประการแล้วต้ังพระ
ยาคชสารยืนสถิตย์ซ้ายขวา ท้ังพระยาอัศวราชสถิตย์ซ้ายขวาพร้อมพลาพลพฤติ
พร้อมถนัดท้ังประทุดตระพรองการเสร็จทอง21 

   1.1.5 รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์  
ครั้นถึงวันพฤหัสบดีเดือน 12 แรม 2 ค่ าเพลาชายแล้ว 2 นาฬิกา  จึงพระ

มหาราชครู พระราชครู แลท้าวพระยาสามนตราชเสนาบดีมนตรีมุขท้ังปวง  ก็
อัญเชิญสมเด็จบรมบพิตรพระเป็นเจ้าเสด็จปราบดาภิเษกเสวยราชสมบัติถวัลราช
ประเวณีโดยบุรประเวณีพระมหากษัตราธิราชเจ้า...แล้วถวายเคร่ืองเบญจ
กกุธภัณฑ์แลเคร่ืองราโชปโภคบริโภคทั้งปวง22 

 
 
 
 
 

                                                         
20 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 64 พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 

เจ้าภาพพิมพ์ในงานปลงศพคุณหญิงปฏิภารพิเศษ (ลมุน อมาตยกุล)  ณ  วัดประยุรวงศาวาส วันท่ี 9 
มีนาคม 2479. (พระนคร : โสภณพิพรรฒธนาการ. 2479), 300. 

21 เร่ืองเดียวกัน, 301 –303. 
22 เร่ืองเดียวกัน, 325 – 327. 



122 
 

 
 

2. ค าให้การชาวกรุงเก่า23 ได้บันทึกไว้ว่า 
ตามต านานซึ่งมีมาในพระต าราราชาภิเษกนั้น กล่าวแต่ว่าเดิมมีต้นมะเด่ือ

ใหญ่ต้นหนึ่ง อยู่ข้างทิศตะวันออกพระมหานครราชธานีไม่สู้ห่างไกลนัก อยู่มา
มะเด่ือต้นนั้นล้มลง โดยมิได้มีลมพายุพัดให้โค่น ต้นมะเด่ือท่ีล้มนั้น หันยอดมาทิศ
ปรางค์ปราสาทในพระราชวังอันเป็นมงคลนิมิตอันประเสริฐ พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
จึงโปรดให้เอาไม้มะเด่ือนั้นมาท าต่ังส าหรับประทับสรงพระกระยาสนานในการ
มงคล เช่น พระราชพิธีราชาภิเษก เป็นต้น พระองค์ย่อมประทับเหนือพระท่ีนั่งต่ังไม้
มะเด่ือ     สรงพระกระยาสนานก่อนแล้ว (จึงเสด็จไปประทับพระท่ีนั่งภัทรบิฐ) มุข
อ ามาตย์ถวายเคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์ คือ พระมหามงกุฎ 1 พระแสงขรรค์ 1 
พัดวาลวิชนี 1 ธารพระกร 1  ฉลองพระบาทคู่ 1 ขณะนั้นพราหมณ์ปุโรหิตก็ถวาย
พระพรและเป่าสังข์ทักษิณาวรรต เจ้าพนักงานตีกลองอินทเภรี และชาวประโคมก็
ประโคมเครื่องเบญจดุริยางค์ขึ้นพร้อมกัน แล้วพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกประทับราช
บั ล ลั ง ก์  อั น ปู ล า ด ด้ ว ย ห นั ง พ ร ะ ย า ร า ช สี ห์  เ ส น า พ ฤ ฒ า ม า ต ย์
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมกัน ถวายพระนามอันจารึกในพระสุพรรณบัฏ มีกรอบ
ประดับด้วยแก้วมณี และมีพานทองรองรับ พระนาม พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาตามท่ีจารึก
ในพระสุพรรณบัฏ ต่อมาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเสด็จโดยกระบวนแห่พยุหยาตรา
เลียบพระนคร และมีการสมโภชพระนครอันมีนามว่า (กรุง) เทพมหานคร บวรทราว
ดี ศรีอยุธยา มหาดิลกภพนพรัฐ ราชธานีบุรีรมย์  

เมื่อเสร็จการพระราชพิธีแล้ว พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาโปรดให้เอาทองค ามาช่ัง
มีน้ าหนักเท่าพระองค์ ทรงสร้างพระพุทธรูปและให้ท าเงินบาทพดด้วง เงินสลึง เงิน
เฟื้องโดยเอาน้ าหนักอันถูกต้องตามโบราณราชประเพณี อนึ่งโปรดให้งดเว้นไม่เก็บ
ส่วยสาอากร 3 ปี และทรงพระกรุณาโปรดให้ปล่อยนักโทษ ซึ่งติดอยู่ในเวรจ านั้น
ด้วย24 

                                                         
23 หนังสือค าให้การชาวกรุงเก่า เป็นเรื่องราวข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสอบถามชาวเมืองกรุง

ศรีอยุธยาท่ีถูกกวาดต้อนไปกรุงหงสาวดีเมื่อตอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2310 ต้นฉบับเขียน
เป็นภาษามอญและแปลเป็นภาษาพม่า ดังนั้นหนังสือค าให้การชาวกรุงเก่าจึงมีท้ังภาษามอญและ
ภาษาพม่า ฉบับภาษามอญได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเมื่อสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยมีกรมหลวงวงศาธิราช
สนิท ทรงอ านวยการแปลเป็นภาษาไทย ส่วนภาษาพม่าทางหอสมุดวชิรญาณได้ต้นฉบับมาจากเมือง
พม่าเมื่อ พ.ศ. 2454 และได้แปลเป็นภาษาไทยในเวลาต่อมา 

24 ค าให้การชาวกรุงเก่า. (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2515), 261 – 264. 
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรุงธนบุรี 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

วรรณคดีเรื่องโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระบรมราชาท่ี 4) เมื่อ พ.ศ. 
2314 ได้กล่าวถึงการปราบดาภิเษกของพระเจ้ากรุงธนบุรีไว้ว่า 

“ใครอาตมต้ัง    ตัวผจญได้ฤๅ 
    พ่ายพระกุศลพล ท่ังด้าว 
    ปราบดาภิเษกบน ภัทรบิฐ บัวแฮ 
    สมบัติสมบูรณ์ด้าว แด่นฟ้ามาปาน”25 

ส าหรับหลักฐานท่ีกล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในกรุงธนบุรีมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ดังท่ีได้ปรากฏในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงท าให้ทราบแต่เพียงว่าพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ทรง
ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองกรุงธนบุรี แต่ไม่ทราบถึงขั้นตอนรายละเอี ยดของ   
พระราชพิธี อย่างไรก็ตามพอสันนิษฐานได้ว่า ขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในกรุงธนบุรี 
สันนิษฐานว่าได้รับแบบอย่างมาจากกรุงศรีอยุธยา เพราะช่วงระยะเวลาของกรุงศรีอยุธยา และ     
กรุงธนบุรีห่างกันไม่มากนัก หากกรุงธนบุรีจะรับแบบอย่างจากกรุงศรีอยุธยามาใช้ให้เหมาะสมกับ  
กาลสมัยย่อมเป็นไปได้ และนอกจากนี้ผู้คนในกรุงธนบุรี เคยเป็นคนในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น ย่อม
ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนของพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีท่ีได้เคยกระท ากันมาต้ังแต่ครั้ง
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรุงรัตนโกสินทร์ 

แบบแผนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับแบบอย่างมาจาก
สมัยกรุงศรีอยุธยา เห็นได้ว่าเมื่อถึงคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมรายละเอียดขั้นตอนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2326 โดยทรงมีพระราชบัญชาให้เจ้าพระยาเพชรพิชัย เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี พระยาราช
สงคราม และพระยาอุทัยมนตรี ซึ่งได้เคยรับราชการเป็นขุนนางมาต้ังแต่ครั้งรัชกาลพระเจ้าอุทุมพร 
ช่วยกันเรียบเรียงลงในหนังสือ ต าราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยา26 

 

                                                         
25 กรมศิลปากร.วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี เล่ม1. (พิมพ์ครั้งท่ี2 . กรุงเทพฯ :        

กรมศิลปากร, 2539), 284. 
26 ณัฏฐภัทร จันทวิช. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530), 18. 
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

1.  ต าราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยา27 ได้กล่าวไว้ว่า  

ต้ังเตียงแว่นฟ้ามีเสาส่ีเสามีเพดาน ต้ังบนพระท่ีนั่งสรรเพ็ชญปราสาท มีพิธี
สงฆ์พิธีพราหมณ์ เทียนไชยพระสังฆราชจุด เทียนราวในหลวงทรงจุดบูชาพระไชย 
พระชันษา พระมนต์ภิเษก พระเต้าเงิน พระเต้าทอง พระเต้านาก พระเต้าส าริด 
พระนพ พระมหาสังข์ทักษิณาวรรต พระเสมาธิปัติ พระฉัตรไชย พระเกาวพ่าย 
พระมหาธงไชย พระกระบี่ธุช พระแสงง้าวเจ้าพระยาแสนพลพ่าย พระแสงขอตี
ช้างล้ม เครื่องต้ังบนเตียงแว่นฟ้า หีบพระธ ามรงค์ ลุ้งพระมาลาเบี่ยง ฉลองพระองค์
เกราะ ฉลองพระองค์นวม พระเต้าเบญจครรภ พระมหาสังวาลพราหมณ์สร้อย
อ่อน เศวตฉัตร ผ้ารัตกัมพล พระมหามงกุฎ พระขรรค์ไชยศรี พัชนีฝักมะขาม 
ธารพระกร ฉลองพระบาท พระแสงปืนคาบชุดข้ามแม่น้ าสะโตง พระแสงหอก
ไชย พระแสงของ้าว พระแสงดาบเชลย พระแสงเขนมีดาบด้วย พระแสงจักร 
พระแสงตรีศูล พระแสงเกาทัณฑ์ ชีพ่อพราหมณ์ต้ังพระอิศวร 1 นางอุมาภัควดี 1 
พระนารายณ์ 1 นางลักษมี 1 เป็น 4 ท าพิธีพราหมณ์ด้วยสามวัน 

เจ้าพนักงานปลูกโรงพระกระยาสนานข้างพระท่ีนั่งสรรเพ็ชญปราสาทเป็น
พระมณฑป มีนาคช่อห้อยต้ัง มีใบโพห้อยหลังคาบุแผงปูผ้าขาวนอก มีเพดานผ้าขาว   
มีดอกจ าปาทองห้อย มีม่านขาว และมณฑปหุ้มผ้าขาว มีราชวัติฉัตรธง ฉัตรเงิน ฉัตร
ทอง ฉัตรนาก ฉัตรเบญจรงค์ ต้นกล้วย  ต้นอ้อย ดอกหมาก ดอกมะพร้าว ประดับตาม
ธรรมเนียม  มีเตียงลาดเส่ืออ่อน ถาดทองแดงปากกว้างสามศอกตั้งบนผ้าขาว เมื่อแรก
ต้ังการพระราชพิธีสามวันนั้น ในหลวงทรงพระภูษาลายพื้นขาวฉลองพระองค์กรอง
ทอง ทรงพระมาลาพระเส้าสูงสีกุหร่า เสด็จเวลาบ่ายไปทรงฟังสวดท้ังสามวัน ทรง
พระมหามงคล ครั้นวันรุ่งขึ้นถึงพระฤกษ์จะราชาภิเษกนั้นในหลวงเสด็จขึ้นไปแต่
เวลาเช้า ทรงศีลทรงประเคนส ารับพระสงฆ์แล้วเมื่อจะเสด็จลงไปโรงพระกระยา
สนานนั้น พระมหาราชครูเชิญเสด็จทรงเส้ือถอดทรงผ้าถอด พราหมณ์เชิญพระไชย  
น าเสด็จ และพระสงฆ์ก็ลงไปด้วยคอยพระฤกษ์อยู่  ครั้นได้พระฤกษ์แล้วให้โหร       
ชักกล่อม ชาวพระภูษามาลาถวายเครื่องมุรธาภิเษก แล้วชาวพระภูษามาลาขุนศรี

                                                         
27 ลัทธิธรรมเนียมต่างๆภาคที่ 19 : ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านักคร้ังกรุงศรี

อยุธยา. เจ้าภาพพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิง (ตลับ  สุขุม)  วันท่ี 23 มีนาคม 2474. 
(พระนคร : โสภณพิพรรฒธนาการ, 2474), 55-60. 
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สยุมพร หล่ังน้ าสหัสธารา  ครั้งสรงแล้วพระสงฆ์ราชาคณะอธิการฝ่ายสมถะรดน้ าใน
พระเต้าเงิน พระเต้าทอง  พระเต้านาก พระเต้าสัมฤทธิ์ แล้วพราหมณ์ถวายน้ าพระ
กลศ น้ าพระสังข์ สะเดาะ พระเคราะห์แล้ว ทรงพระภูษาลายพื้นแดง ฉลองพระองค์
กรองทองเสด็จขึ้นบนพระท่ีนั่ง  เสด็จขึ้นนั่งบนตั่งไม้มะเด่ือ กว้างจัตุรัสศอกคืบปูผ้า
ขาวโรยแป้ง วางหญ้าคา ผ้าขาวปกบน  ผันพระพักตร์ไปทิศอีสาน มีต่ังน้อยกว้างศอก
หนึ่ง ต้ังพระอัฐทิศ ต้ังกลศ ต้ังสังข์ท้ัง 8 ทิศ 

มีผ้าขาวปูรองพระบาท พราหมณ์ถวายน้ าพระมหาสังข์ทักขิณาวัฏ        
ในหลวงทรงรับด้วยพระหัตถ์ สรงพระพักตร์แล้วเสวยหน่อยหนึ่ง พราหมณ์ถวายราช
สมบัติ ถวายเวท ถวายมนตร์ ถวายชัย ผันพระองค์ไปท้ัง 8 ทิศ แล้วจึงเสด็จขึ้นบน
พระภัทรบิฐ มีผ้าขาวปูแล้วโรยแป้งวางหญ้าคาแล้วปูแผ่นทองท่ีเขียนรูปราชสีห์ด้วย
ชาดหรคุณปกบนผ้าขาว 

พราหมณ์ถวายพระสุพรรณบัฏ ถวายพระมหาสังวาลสร้อยอ่อน ถวาย
พระเศวตฉัตร ถวายผ้ารัตกัมพล ถวายพระมงกุฎ ถวายพระขรรค์ชัยศรี ถวาย
ฉลองพระบาท 7 สิ่ง แล้วถวายอัษฎาวุธ 8 สิ่ง ได้แก่ พระแสงปืน พระแสงหอกชัย 
พระแสงดาบเชลย พระแสงของ้าว พระแสงจักร พระแสงตรีศูล พระแสงเขน และ
พระแสงเกาทัณฑ์ แล้วพราหมณ์ถวายชัย ถวายพรแล้วจึงมีรับส่ังแก่พระมหาราชครู
ผู้ใหญ่ส่ังว่า พรรณพฤกษ์และส่ิงของท้ังปวงซึ่งมีในแผ่นดิน ท่ัวขอบเขตแดนพระนคร 
ซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณ์และอาณาประชาราษฎร   
จะปรารถนาเถิด จึงพระมหาราชครูผู้ใหญ่ ซึ่งมีตระกูลรับพระราชโองการเป็นฤกษ์
ก่อน แต่เวลานั้นสืบไปได้ ในหลวงทรงโปรยดอกพิกุลเงิน พิกุลทอง แล้วพราหมณ์
เป่าพระมหาสังข์ ตีฆ้องชัยกลองอินทรเภรี ประโคมมโหระทึกแตรสังข์มโหรี ขับไม้
ประโคมแล้ว ในหลวงเสด็จไปทรงเครื่อง ชาวพระภูษามาลาถวายพระสนับเพลาเชิง
งอนสองช้ัน พระภูษาริ้ววระวยี่จีบโจงโยคี รัดพระองค์หนามขนุน ทรงฉลองพระองค์
พระกรน้อย ทรงฉลองพระองค์สีย่นนอก รัดพระองค์แครง เหน็บพระแสงกั้นหยั่นพู่นิล 
ทรงพระธ ามรงค์พลอยต่างกัน ทรงพระชฎา พระเกี้ยวแหวนแดง 9 ส่ิง 

มหาดเล็กถวายพระแสงใจเพชร  และฉลองพระบาท  เสด็จขึ้น          
พระราชยานแห่เครื่องสูงเป็นกระบวนลงมาพระต าหนักสวนกระต่ายเสร็จการ
ราชาภิเษก 

มีกฎหมายจมื่นไวยวรนาถ ท าโคลงไว้ว่า เมื่อล้นเกล้าล้นกระหม่อมใน    
พระบรมโกศ ขึ้นปราบดาภิเษกปีฉลูเอกศกนั้น ต้ังการพระราชพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ 
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บนพระท่ีนั่งพิมานรัตยาวังหน้า เจ้าพนักงานท าการและต้ังเครื่องท้ังปวงเหมือนกัน   
ผิดกันแต่ไม่ต้ังพระภัทรบิฐ ไม่ถวายเบญจกกุธภัณฑ์ ต้ังแต่ต่ังใหญ่น้อย 8 ทิศ เสด็จ
ขึ้นบนต่ังกลาง พราหมณ์ถวายน้ าพระมหาสังข์ ถวายราชสมบัติ ถวายเมือง ถวาย
เวทมนตร์ แล้วถวายชัย 

เมื่อครั้งในหลวงพระท่ีนั่งสุริยาศน์อมรินทร์ขึ้นผ่านพิภพนั้น หาเสด็จขึ้นบน
พระภัทรบิฐไม่ 

จากข้อความเนื้อหารายละเอียดของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีปรากฏในหนังสือ 
ต าราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยา ท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้รวบรวมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2326 เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 
2328 นั้น นอกจากจะเป็นต้นแบบให้กับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลต่อๆ
มาแล้ว ยังท าให้ทราบถึงขั้นตอนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในกรุงศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดีด้วย
เช่นกัน เพราะเนื้อหาในต าราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นข้อมูลท่ีอ้างอิงมาจากกรุงศรีอยุธยา
โดยตรง  

นับต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ได้มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาแล้ว จ านวน 11 ครั้ง ดังนี้ 

1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จ านวน 2 ครั้ง   
2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ านวน 1 ครั้ง  
3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ านวน 1 ครั้ง  
4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ านวน 1 ครั้ง (ภาพที่ 67) 
5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ านวน 2 ครั้ง (ภาพที่ 68 - 69) 
6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จ านวน 2 ครั้ง (ภาพที่ 70) 
7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ านวน 1 ครั้ง (ภาพที่ 71) 
8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ านวน 1 ครั้ง (ภาพที่ 72) 
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ภาพที่ 67 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงถือ    
พระแสงขรรค์ชัยศรี บนโต๊ะเคียงทอดเครื่องราชูปโภคชุดใหญ่  
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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ภาพที่ 68 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระชฎากลีบปักใบสน ทรงเครื่องบรม 
ขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงถือพระแสงขรรค์ชัยศรี ประทับพระท่ีนั่งพุดตานกง โต๊ะเคียงทอดเครื่อง
ราชูปโภคชุดใหญ่ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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ภาพที่ 69 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ทรงเครื่องบรมขัตติยราช
ภูษิตาภรณ์ ทรงถือพระแสงขรรค์ชัยศรี ประทับพระท่ีนั่งพุดตานกง โต๊ะเคียงทอดเครื่องราชูปโภคชุด
ใหญ่ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งท่ี 2 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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ภาพที่ 70 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระ
ชฎากลีบ หรือพระชฎาห้ายอด (เป็นพระชฎาท่ีโปรดให้สร้างขึ้นใหม่ ภายหลังเรียกว่า พระชฎา
มหากฐิน) ประทับพระท่ีนั่งพุดตาลกาญจนสิงหาสน์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 42. 
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ภาพที่ 71 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหา
พิชัยมงกุฎ โต๊ะเคียงทอดเครื่องราชูปโภคชุดใหญ่ 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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ภาพที่ 72 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภิตาภรณ์       
ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ เสด็จขึ้นสถิตเหนือพระท่ีนั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระแท่นราชบัลลังก์
มหานพปฎลเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยมหาดเล็กเชิญเครื่องอิสริยราชูปโภคตามต าแหน่ง 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 206. 

สาเหตุท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกระท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ครั้ง 
เพราะ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงกระท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครั้งท่ี 1 เมื่อพ.ศ. 2326 แต่เป็นเพียงสังเขปเท่านั้น มิได้จัดเต็มตามโบราณราชประเพณี ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะยังคงติดขัดในเรื่องการสงคราม และเมื่อพ.ศ. 2328  จึงโปรดเกล้าฯ ให้กระท าพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกอย่างเต็มตามแบบแผนโบราณราชประเพณี  
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกระท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2411 โดยในขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง 15 พรรษา ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ดังนั้น จึงต้องแต่งต้ังสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ จนกว่าพระองค์จะมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา และเมื่อพระองค์ มีพระชนมายุ
ครบ 20 พรรษา จึงทรงกระท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2416  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกระท าพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2453 ซึ่งเป็นการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียรตามโบราณ
ราชประเพณี แต่งดการแห่เสด็จเลียบพระนครและการรื่นเริงต่างๆ เพราะอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ในงาน
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว จึงท าพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกสมโภชอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2454 และได้ทรงเชิญพระราชอาคันตุกะ ซึ่ง
ได้แก่ ผู้แทนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ในยุโรปเกือบทุกประเทศ ผู้แทนเหล่านี้ถ้าไม่ใช่พระบรม
วงศานุวงศ์ช้ันสูง ก็จะได้แก่ อัครราชทูตพิเศษ นอกจากนี้ยังทรงเชิญผู้แทนของประธานาธิบดีแห่ง
สหรัฐอเมริกา และผู้แทนพระองค์ของพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นด้วย  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเพียงพระองค์เดียวท่ีไม่ทรงประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เพราะว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อพ.ศ. 2477 ขณะนั้นพระชนมายุเพียง 9 พรรษา ทรงยังไม่บรรลุนิติภาวะจึงต้องมี   
คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ และเสด็จไปทรงศึกษาท่ีประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ช่วงระยะเวลา   
ท่ีทรงครองราชสมบัติ พระองค์เสด็จนิวัตพระนครเป็นการช่ัวคราว 2 เดือน คือในปีพ.ศ. 2481 และ
ในปีพ.ศ. 2488  อีกครั้งหนึ่ง และเสด็จสวรรคต ณ พระท่ีนั่งบรมพิมาน เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 
2489 พระองค์ได้เสด็จสวรรคตก่อนท่ีจะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ขั้นตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

ประกอบด้วยขั้นตอนหลักส าคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมพิธี พิธีเบื้องต้น พิธีบรม
ราชาภิเษก และพิธีเบ้ืองปลาย แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมพิธี ประกอบด้วย 
 1.1  การเตรียมน้ าอภิเษกและน้ าสรงพระมุรธาภิเษก   
   น้ าอภิเษกและน้ าสรงพระมุรธาภิเษกนั้นเป็นน้ าท่ีตักมาจากแม่น้ าสายส าคัญ

ของประเทศและมาต้ังพิธีเสกท่ีพุทธเจดียสถานและวัดส าคัญต่างๆ ในแขวงนั้น ๆ 
    พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลก จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้น้ าอภิเษกจากสถานท่ีต่างๆ รวมท้ังหมด 
6 แห่ง ได้แก่ 
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   1.1.1 สระเกศ  สระแก้ว สระคงคา และสระยมนา แขวงเมืองสุพรรณบุรี 
   1.1.2 แม่น้ าบางปะกง  ตักท่ีบึงพระอาจารย์  แขวงเมืองนครนายก 
   1.1.3 แม่น้ าป่าสัก  ตักท่ีต าบลท่าราบ  แขวงเมืองสระบุรี 
   1.1.4 แม่น้ าเจ้าพระยา  ตักท่ีต าบลบางแก้ว  แขวงเมืองอ่างทอง 
   1.1.5 แม่น้ าราชบุรี ตักท่ีต าบลดาวดึงษ์  แขวงเมืองสมุทรสงคราม 
   1.1.6 แม่น้ าเพชรบุรี ตักท่ีต าบลท่าไชย  แขวงเมืองเพชรบุรี 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 
พ.ศ.2411 ใช้น้ าอภิเษกเช่นเดียวกับในรัชกาลก่อน ๆ แต่พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกครั้งท่ี 2 เมื่อ  
พ.ศ.2416 ได้เพิ่มน้ าจากปัญจมหานทีของอินเดีย คือ แม่น้ าคงคา แม่น้ ายมนา แม่น้ ามหิ แม่น้ าอจิรว
ดี และแม่น้ าสรภู เจือลงไปด้วย เพราะว่าเมื่อพ.ศ.2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
เสด็จพระราชด าเนินยังประเทศอินเดีย ทรงได้น้ าจากปัญจมหานทีมาด้วย ดังนั้น พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกครั้งท่ี 2 ใช้น้ าอภิเษกท้ังหมด 11 แห่ง 

 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อ 
พ.ศ.2453 ใช้น้ าอภิเษกเช่นเดียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อพ.ศ.2416 แต่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งท่ี 2 เมื่อพ.ศ. 2454 ได้เพิ่มน้ าจาก
แม่น้ าและแหล่งน้ าอื่นๆ  ตามมณฑลต่างๆ ท่ีถือว่าเป็นแหล่งส าคัญและเป็นสิริมงคลมาต้ังท าพิธีเสก
น้ าพระพุทธมนต์ ได้แก่ 

 1. แม่น้ าป่าสัก  ณ  ต าบลท่าราบ ไปท าพิธีเสกน้ าท่ีพระพุทธบาทอันเป็นมหา
เจดียสถานอยู่ในมณฑลประเทศท่ีต้ังกรุงละโว้และกรุงศรีอยุธยา 

 2. ทะเลแก้วและสระแก้ว  แขวงเมืองพิษณุโลก ไปท าพิธีในพระวิหารพระพุทธชิน
ราช  วัดพระศรีมหาธาตุ  จังหวัดพิษณุโลก  อันเป็นมหาเจดียสถานอยู่ในโบราณราชธานีฝ่ายเหนือ  

  3. น้ าโชกชมภู่  น้ าบ่อแก้ว  น้ าบ่อทอง  แขวงเมืองสวรรคโลก  ไปท าพิธีท่ีวัด     
พระมหาธาตุ เมืองสวรรคโลก อันเป็นมหาเจดียสถานโบราณราชธานีครั้งสมเด็จพระร่วงเจ้า (ปัจจุบัน
อยู่เขตจังหวัดสุโขทัย) 

  4. แม่น้ านครไชยศรี  ท่ีต าบลบางแก้ว  ไปท าพิธีท่ีพระปฐมเจดีย์ เมืองนครไชยศรี       
อันเป็นโบราณมหาเจดีย์ต้ังแต่สมัยทวารวดี 

 5. บ่อวัดหน้าพระลาน  บ่อวัดเสมาไชย  บ่อวัดเสมาเมือง  บ่อวัดประตูขาว ห้วย
เขามหาชัย และน้ าบ่อปากนาคราช ในเมืองนครศรีธรรมราช ไปท าพิธีท่ีวัดพระมหาธาตุ เมือง
นครศรีธรรมราช อันเป็นมหาเจดียสถานอยู่ในโบราณราชธานีศรีธรรมราช 
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6. บ่อทิพย์ เมืองนครล าพูน ไปท าพิธี ท่ีวัดพระมหาธาตุหริภุญไชย อันเป็นมหา
เจดียสถานในแว่นแคว้นโบราณราชธานีท้ังหลายในฝ่ายเหนือ คือ นครหริภุญไชย นครเขลางค์     
นครเชียงแสน นครเชียงราย นครพเยาว์ และนครเชียงใหม่ 

7. บ่อวัดธาตุพนม ท าพิธีเสกท่ีพระธาตุพนม  เมืองนครพนม  มณฑลอุดรอันเป็นมหา
เจดียสถานอยู่ในประเทศท่ีต้ังโบราณราชธานีโคตรบูรพ์หลวง 

นอกจากนี้ยังได้ตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ไปต้ังท าพิธี ณ วัดส าคัญในมณฑลต่างๆ อีก 
10 มณฑลคือ 

1. วัดบรมธาตุ  เมืองชัยนาท  มณฑลนครสวรรค์ 
2. วัดมหาธาตุ  เมืองเพชรบูรณ์  มณฑลเพชรบูรณ์ 
3. วัดกลาง  เมืองนครราชสีมา  มณฑลนครราชสีมา 
4. วัดสีทอง  เมืองอุบลราชธานี  มณฑลอีสาน 
5. วัดยโสธร  เมืองฉะเชิงเทรา  มณฑลปราจีนบุรี 
6. วัดพลับ  เมืองจันทบุรี มณฑลจันทบุรี 
7. วัดตานีนรสโมสร  เมืองตานี  มณฑลปัตตานี 
8. วัดพระทอง  เมืองถลาง  มณฑลภูเก็ต 
9. วัดพระธาตุ  เมืองไชยา  มณฑลชุมพร 
10. วัดพระมหาธาตุ  เมืองเพชรบุรี  มณฑลราชบุรี 

รวมสถานท่ีท่ีท าน้ าอภิเษกท้ังหมด 17 แห่ง และน้ าอภิเษกนี้ยังคงใช้ในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกมาจนกระท้ังปัจจุบันนี้28 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ต้ังพิธีท า
น้ าอภิเษกท่ีหัวเมืองมณฑลต่างๆ รวม 18 แห่ง  สถานท่ีต้ังพิธีท าน้ าอภิเษกในรัชกาลนี้เป็นสถานท่ี
เดียวกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพียงแต่เปล่ียนจากวัดมหาธาตุเมือง
เพชรบูรณ์  มาต้ังท่ีพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ และเพิ่มอีกแห่งหนึ่งท่ีบึงพระลานชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด29 

                                                         
28 แสงสูรย์  ลดาวัลย์,ม.ร.ว. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. 

(กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,2527), 4 – 7. 
29 พระยาประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม  รามนันทน์), จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีฯ โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เป็นท่ีระลึก
ในการเชิญพระบรมอัฐิเสด็จคืนเข้าสู่พระนคร พุทธศักราช 2492. (พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2492), 5. 



136 
 

 
 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นี้ได้
ต้ังพิธีท าน้ าอภิเษก เช่นเดียวกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพียงแต่เปล่ียนสถานท่ี
จากพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ มาเป็นท่ีพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน30 

เมื่อได้น้ าอภิเษกท่ีได้ต้ังพิธีเสก ณ มหาเจดียสถานและพระอารามต่างๆ แล้ว  เจ้าหน้าท่ี
จะน าส่งมายังพระนครก่อนหน้าก าหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แล้วเชิญต้ังไว้ใน พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  จนกว่าจะถึงวันงานจึงจะได้เ ชิญเข้าพิธีสวดพระพุทธมนต์ เสกน้ า ณ    
พระท่ีนั่งดุสิดาภิรมย์ต่อไป 

 1.2  การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร
ประจ ารัชกาล  

   ก่อนเริ่มงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระ
บรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร  ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งจะต้องหาฤกษ์
ท่ีเป็นมงคลแด่พระมหากษัตริย์ท่ีจะทรงรับพระบรมราชาภิเษก เมื่อโหรก าหนดพระฤกษ์วันใด ในตอน
เย็นก่อนถึงวันพระฤกษ์พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนตร์และโหรสวดบูชาเทวดา รุ่งขึ้นตอนเช้าก่อนถึง
เวลาพระฤกษ์พระสงฆ์สวดถวายพระพร พระราชวงศ์ท่ีเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี  ทรงประเคน
อาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ฉันแล้วผู้เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทรงศีล  
อาลักษณ์ผู้ท าหน้าท่ีจารึกพระสุพรรณบัฏ โหรผู้ท าหน้าท่ีจารึกดวงพระบรมราชสมภพ  และนายช่าง 
ผู้แกะสลักดวงพระราชลัญจกร ซึ่งแต่งกายด้วยเครื่องขาวรับศีลด้วย ครั้งใกล้เวลาพระฤกษ์          
พระราชวงศ์ผู้เป็นประธานทรงจุดเทียนเงิน เทียนทองท่ีโต๊ะจารึก ผู้จะจารึกนมัสการพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร และถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วคล้องสายสิญจน์หันหน้าสู่มงคลทิศ เมื่อได้ 
พระฤกษ์โหรล่ันฆ้องชัยให้สัญญาณ อาลักษณ์ลงมือจารึกพระสุพรรณบัฏ โหรจารึกดวงพระบรมราชสมภพ   
และนายช่างแกะพระราชลัญจกรพร้อมกัน  พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์           
เจ้าพนักงานประโคมแตรสังข์และพิณพาทย์ ตลอดเวลาท่ีจารึก เมื่อจารึกเสร็จแล้วพราหมณ์หล่ัง
น้ าสังข์และเจิมแผ่นพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร แล้วม้วนแผ่น          
พระสุพรรณบัฏและดวงพระบรมราชสมภพ  พันด้วยไหมเบญจพรรณ แล้วพันด้วยแพรแดงอีก
ช้ันหนึ่ ง  เสร็จแล้วแยกบรรจุลงในพระกรัณฑ์ทองค าลงยาราชาวดี เป็นพระกรัณฑ์บรร จุ             
พระสุพรรณบัฏองค์หนึ่ง บรรจุดวงพระบรมราชสมภพองค์หนึ่ง แล้วเชิญพระกรัณฑ์ท้ังสองบรรจุรวม

                                                         
30 “ก าหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช สยามินทราธิราช และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พ.ศ. 2493,” ราชกิจจานุเบกษา 
67 (9 พฤษภาคม 2493), 1942-1943. 
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ลงในหีบทองค าลงยารองรับด้วยพานทองค าลงยา 2 ช้ัน ปิดคลุมพื้นตาดปักด้ินเล่ือม ส่วนพระราช
ลัญจกรบรรจุถุงตาดใส่ไว้ในพานทองปิดคลุมพื้นตาดปักดิ้นเล่ือมเช่นเดียวกัน  เสร็จแล้วเชิญขึ้นต้ังบน
โต๊ะจ าหลักปิดทองบนพระธรรมาสน์ศิลา ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อจากนั้น
บรรดาชีพราหมณ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเวียนเทียนสมโภช เสร็จแล้วประดิษฐานไว้  ณ  
ธรรมาสน์ศิลานั้นจนกว่าจะถึงวันเริ่มงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงจะต้ังกระบวนแห่เชิญไป
ประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑลภายในพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณต่อไป 

   พระปรมาภิไธยท่ีจารึกลงในพระสุพรรณบัฏนี้ ต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นต้นว่า “สมเด็จพระ
บรมราชาธิราชรามาธิบดี” ต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้นมาได้เปล่ียน
ค าขึ้นต้นพระปรมาภิไธยท่ีจารึกลงในพระสุพรรณบัฏไปจากเดิม  โดยใช้พระนามเดิมของแต่ละ
พระองค์ขึ้นต้นพระปรมาภิไธย ส่วนสร้อยพระนามยังคงใช้ตามแบบโบราณเพื่อรักษาสวัสดิมงคลไว้  
ดังเช่นพระปรมาภิไธยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นต้นว่า “พระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์” เป็นต้น 

   ส่วนพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลเริ่มใช้ต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา แต่เดิมใช้พระอุณาโลมท าแท่ง 

 1.3  การต้ังแต่งเครื่องบรมราชาภิเษกบนพระแท่นมณฑล  
   พระแท่นมณฑลท่ีเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราช

ลัญจกรไปต้ังนี้ ต้ังอยู่ริมผนังด้านตะวันออกของพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ เป็นท่ีประดิษฐานเครื่องบรม
ราชาภิเษกหมวดต่างๆ คือ หมวดพระเจ้า หมวดพระราชสิริ หมวดเครื่องพระมุรธาภิเษก หมวดเครื่องต้น 
หมวดเครื่องพิชัยสงคราม หมวดพระแสง หมวดเครื่องสูง และหมวดเครื่องราชูปโภค ท่ีเสาพระแท่น
ท้ังส่ีผูกพระแสงง้าว พระแสงทวน และเครื่องสูงต่างๆ (ภาพที่ 73 – 91) 
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ภาพที่ 73  การจัดพระแท่นมณฑล บนพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ 
ท่ีมา :  ภุชงค์ จันทวิช และณัฏฐภัทร จันทวิช, บรรณาธิการ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. (กรุงเทพฯ : 
มรดกไทย, 2542), 136. 

 
ภาพที่ 74 การจัดพระแท่นและพระท่ีนั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายในพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ 
ท่ีมา :  ภุชงค์ จันทวิช และณัฏฐภัทร จันทวิช, บรรณาธิการ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. (กรุงเทพฯ : 
มรดกไทย, 2542), 139. 
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ภาพที่ 75 เครื่องราชูปโภค พระแสงตรี พระแสงจักร พระแสงดาบ  
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 88. 

       
ภาพที่ 76 พระชฎาห้ายอด หรือพระชฎามหากฐิน  
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 53. 
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ภาพที่ 77 พระมาลาเบ่ียง  
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 59. 

 
ภาพที่ 78 พระแสงตรีศูล และพระแสงจักร 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 67. 
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ภาพที่ 79 พระแสงหอกเพชรรัตน์ และพระแสงของ้าวแสนพลพ่าย 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 69. 

 
ภาพที่ 80 พระแสงปืนข้ามแม่น้ าสะโตง 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 71. 
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ภาพที่ 81 พระแสงดาบคาบค่าย 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 77. 

 
ภาพที่ 82 พระแสงดาบฝักทองเกล้ียง 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 79. 
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ภาพที่ 83 พระแสงดาบใจเพชร 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 80. 

 
ภาพที่ 84 พระเต้าเบญจครรภใหญ่ 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 87. 
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ภาพที่ 85 พระมหาสังข์ทักษิณาวรรต 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 88. 
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ภาพที่ 86 พานพระขนัหมาก 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 93. 
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ภาพที่ 87 พระสุพรรณราช 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 94. 

 
ภาพที่ 88 พระสุพรรณศรีบัวแฉก 
ท่ีมา : เคร่ืองทองรัตนโกสินทร์, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก  
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2008/01/K6228187/K6228187.html. 
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ภาพที่ 89 พระธ ามรงค์รัตนวราวุธ  
ท่ีมา : สมศักดิ์  ฤทธิ์ภักดี, ธ ามรงค์ : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินสมัยรัตนโกสินทร์ ณ ศาลาเคร่ือง
ราชอิสริยยศ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก  
http://emuseum.treasury.go.th/article/232-2012-02-13-09-43-37.html.    

 
ภาพที่ 90 พระธ ามรงค์วิเชียรจินดา 
ท่ีมา : สมศักดิ์  ฤทธิ์ภักดี, ธ ามรงค์ : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินสมัยรัตนโกสินทร์ ณ ศาลาเคร่ือง
ราชอิสริยยศ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://emuseum.treasury.go.th/article/232-2012-02-13-09-43-37.html.    
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ภาพที่ 91 พระมณฑปรัตนกรัณฑ ์
ท่ีมา : บุญเตือน ศรีวรพจน์ และประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, เคร่ืองทองรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ :  
มรดกไทย, 2542), ไม่ปรากฏเลขหน้า 

 1.4  การเตรียมจัดสถานท่ีส าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานท่ีท่ีเตรียมจัด
ไว้ส าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  มีดังนี้คือ 

   1.4.1 พระมณฑปพระกระยาสนาน   
     ปลูกท่ีชาลาหน้าชานพักด้านตะวันออกระหว่างพระท่ีนั่งจักรพรรดิ

พิมานกับพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ ยกพื้นช้ันหนึ่งต้ังพระมณฑปพื้นขาว บนเพดานพระมณฑปเป็นท่ีขัง
น้ าสรง สหัสธารา ยอดพื้นขาวมีนาคช่อห้อยช่อต้ังพระจังปิดทอง มีเฟื่องอุบะจ าปาทองรอบ เพดานผ้า
ขาวปิดทองฉลุลาย มีอุบะจ าปาทองห้องกลาง มีพระสูตรขาวทองแผ่ลวดลายแย่งทรงเข้าบิณฑ์ท้ัง 4 
ด้าน   ต้ังต่ังไม้มะเด่ือบนถาดทองในมณฑป วันสรงพระมุรธาภิเษกสนานได้ต้ังถาดทองเครื่องสรงพระ
พักตร์ลงยาราชาวดีมีพระครอบมุรธาภิเษกสนาน และมีใบไม้กาลกิณีส าหรับทรงเหยียบ ท่ียกพื้นฐาน     
พระมณฑปมีราชวัติพื้นขาวลายดวงทองมีเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ช้ัน พื้นโหมดสีทอง  นาก  เงินปัก
ท้ัง  4  มุม มุมละ 3 องค์ ท่ีราชวัติประดับผูกต้นกล้วย ต้นอ้อย จ่ันหมาก จ่ันมะพร้าว มีทางขึ้นท้ัง 4 
ด้าน   มีบุษบกน้อยลายสลักปิดทองส าหรับต้ังพระชัยนวโลหะท่ีเชิญน าเสด็จสู่ท่ีสรงทางทิศตะวันออก 
ส าหรับต้ังพระมหาพิฆเนศวรทางทิศตะวันตก มีศาลเทวดาบูชาฤกษ์และจตุโลกบาล คือ ท้าวธตรฐ
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วิรุฬหก วิรูปักข์ และกุเวรุราช ท้ัง 4 ทิศ ศาลพระอินทร์อยู่กลางมณฑป วันสรงพระมุรธาภิเษก      
เจ้าพนักงานย้ายศาลพระอินทร์ไปต้ังท่ีชาลาหน้ามณฑปทิศตะวันออก ส่วนศาลจตุโลกบาลท้ัง 4 ย้าย
ไปเข้าต้ังตามราชวัติท้ัง 4 มุม เว้นช่องทางขึ้นลงให้เป็นการสะดวกกับต้ังโต๊ะเครื่องสังเวยเทวดากลาง
หาว ท่ีหลังศาลพระอินทร์ที่ชาลาทิศตะวันออก มีกระถางธูปและเทียน ทอง เงิน หนักเล่มละ 6 บาท 
1 คู่ มีปะร าหน้าเฉลียงพระมหามณเฑียรข้างด้านตะวันออก เป็นท่ีประทับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน
เฝ้าเวลาสรงพระกระยาสนาน และมีปะร ายกพื้นข้างพระเฉลียงพระมหามณเฑียรด้านตะวันตก เป็นท่ี
ข้าทูลละอองธุลีพระบาท ภรรยาข้าราชการเฝ้า 

   1.4.2 พระท่ีนั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์   
    ต้ังอยู่ตรงหน้าพระทวารท่ีลงจากหอพระสุราลัยพิมาน มีพระบวร

เศวตฉัตรอยู่ตรงกลาง  ต้ังต่ังอัฐทิศท าด้วยไม้สีสุกหุ้มและปูผ้าขาวล้อมรอบ ต้ังเทวรูปอธิไทโพธิบาตร และ
เทวรูป นพเคราะห์ประจ าทิศ เทวรูปพระเกตุต้ังบนพระราชอาสน์ แต่วันเสด็จขึ้นประทับย้ายมาต้ังบน
ต่ังข้างหน้ารวมกับเทวดาองค์อื่น บนต่ังอัฐทิศมีหม้อน้ าศิลา พระถ้วยศิลาจารึกอักษรคลุมตาด และ
กลศสังข์ของพราหมณ์มีเครื่องนมัสการท้ังแปดทิศคือถ้วยแก้วเชิงจัดพุ่มดอกไม้สดตามสีเทวดานพ
เคราะห์  มีเทียนทอง เทียนเงินคู่ 1 ท้ัง 8 ทิศ มี เครื่องบูชาทิศกลาง เทียนเงิน หนักเล่มละ 8 บาท 
บูชา พระเศวตฉัตรคู่ 1 ท้ัง 3 วัน ถึงวันเสด็จขึ้นอัฐทิศย้ายเทวรูปเทวดาองค์อื่นมารวมอยู่บนต่ัง
ข้างหน้า วันเจริญพระพุทธมนตร์ 3 วัน ต้ังบัดยอดมณฑปจ าหลักปิดทองโหรบูชานพเคราะห์ และมี
ขันพระสาครเงินน้ าพระพุทธมนตร์ส าหรับโหรจุดเทียนติดบูชานพเคราะห์อยู่ข้างหน้าด้วยพระขันหนึ่ง 

    พระท่ีนั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ เดิมสร้างขึ้นส าหรับใช้ช่ัวคราว  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นจ าหลักปิดทองเป็นของถาวร แล้วต้ัง
ประจ าท่ีไว้ในพระท่ีนั่งอนันตสมาคม และใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต้ังแต่รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา 

   1.4.3 พระท่ีนั่งภัทรบิฐ    
     มีพระบวรเศวตฉัตร  ประดิษฐานอยู่ตรงหน้าพระทวารท่ีลงจากหอ

พระธาตุมณเฑียร  มีโต๊ะต้ังข้างพระท่ีนั่งภัทรบิฐท้ังสองข้างส าหรับต้ังเครื่องราชูปโภค  มีพานทองจัด
พุ่มดอกไม้  ขวดทองปักดอกไม้คู่ 1 เทียนทอง  เทียนเงินหนักเล่มละ 8 บาท คู่ 1 ต้ังบนพระแท่นลา
รองพระท่ีนั่งภัทรบิฐบูชาพระเศวตฉัตร 

   1.4.4 โรงพระราชพิธีพราหมณ์   
    ต้ังอยู่ท่ีริมก าแพงนอกฉนวนทางข้างพระท่ีนั่งอมรินทร์วินิจฉัยด้าน

ตะวันออกกับด้านทิศตะวันตกแห่งพระท่ีนั่งบรมพิมาน ผันหน้าโรงพระราชพิธีไปทางทิศใต้ มีช่อฟ้า
ใบระกาหางหงส์ ท าด้วยไม้จริงปิดทองน้ าตะโก หลังคาดาดผ้าขาว เพดานผ้าขาว ฝ้าบุผ้าขาว มีไม้
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โขลนทวารปักราชวัติตาชะแลง ทาขาวมีฉัตรธงกระดาษ 5 ช้ัน ประดับด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย        
จ่ันหมาก จ่ันมะพร้าว ต้ังเตียงมณฑลเล็ก ประดับกระจกในโรงพระราชพิธี มีโต๊ะทองต้ังพระอิศวร 
พระอุมา พระนารายณ์ พระลักษมี พระมเหศวรี พระพรหม พระมหาพิฆเณศ กับต้ังโต๊ะเทวดา     
นพเคราะห์ และต้ังโต๊ะเบญจครรภ ต้ังหม้อกุณฑ์ 9 หม้อ อยู่เบ้ืองขวาเตียงมณฑล ต้ังเตาโหมกุณฑ์อยู่
เบ้ืองซ้าย31 

สถานท่ีส าหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้จัดท่ีพระท่ีนั่งในหมู่พระมหามณเฑียร         
มีพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ และพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย อันเป็นสถานท่ี
ส าหรับท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นต้นมา  
แต่เดิมรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีพระท่ีนั่ง
อมรินทราภิเษก แต่ต่อมาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้ จึงได้สร้างพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทแทน และใช้เป็นท่ี
ประดิษฐานพระบรมศพ แต่เมื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2454 นั้น ทรงกระท าพระราชพิธีท่ีพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 

2. พิธีเบื้องต้น   
 เป็นพิธีกระท าก่อนท่ีจะถึงวันสรงพระมุรธาภิเษกเป็นพิธีท่ีประกอบด้วยการเจริญ      

พระพุทธมนต์ต้ังน้ าวงด้าย จุดเทียนชัย และเจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 ต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จ    

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระท าพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในตอนเย็นและเล้ียง
พระในวันรุ่งขึ้น เป็นเวลา 3 วัน จึงจะถึงวันสรงพระมุรธาภิเษก และถวายสิริราชสมบัติ 

 ต้ั ง แต่รั ชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก ล้า เ จ้ าอยู่ หั ว  จนถึง รั ชกาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เพิ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ต้ังน้ าวงด้ายขึ้นอีก 1 วันก่อนท่ี
จะถึงวันพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรมราชาภิเษก จึงเพิ่มเป็น 4 วัน   

 ในระหว่างการเจริญพระพุทธมนต์ ฝ่ายพราหมณ์ก็ท าพิธีตามลัทธิพราหมณ์ คือ 
ถวายน้ าพระมหาสังข์ แล้วถวายใบสมิทธิ คือ ใบมะม่วง ใบทอง และใบตะขบ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงปัดพระองค์ ซึ่งถือว่าเป็นการปัดผองภยันตราย อุปัทวันตราย และโรคอันตราย ให้แผ้วพ้นจาก
พระองค์ แล้วพราหมณ์ก็น าใบไม้เหล่านี้ไปกระท า ศาสตรปุณยาชุบโหมเพลิงท่ีโรงราชพิธีพราหมณ์
ตามไสยวิธี32 

                                                         
31 พระยาประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม รามนันทน์), จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. (พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2492), 9 -13. 
32 แสงสูรย์  ลดาวัลย์,ม.ร.ว. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. 

(กรุงเทพฯ : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527), 12. 
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 การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช  นี้ได้ตัดทอนพิธีเบื้องต้นลง คือไม่มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ต้ังน้ าวงด้ายส่วนการเจริญพระพุทธ
มนต์ บรมราชาภิเษกกระท าเพียงวันเดียว และกระท าพิธีจุดเทียนชัยบูชาพระสยามเทวาธิราช พระ
มหาเศวตฉัตร และสถานท่ีเคารพ ในตอนเย็นก่อนท าพิธีประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ
เจริญพระพุทธมนต์ 

 ส าหรับพิธีประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มมีเป็น
ครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยนั้นเรียกว่า  ประกาศเทวดา 
พระราชาคณะองค์ท่ีจะสวดขัดต านานเป็นผู้ประกาศ ขณะท่ีประกาศนั้นจะต้องยืนบนผ้าขาวท่ีลาดไว้
ท้ายอาสนสงฆ์ด้านซ้ายพระสยามเทวาธิราช คล้องสายสิญจน์ซึ่งโยงมาจากยันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า 

 ค าประกาศเทวดาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว และรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิษฐาน
ว่าคงมีข้อความเช่นเดียวกับในรัชกาลก่อนๆ ส่วนค าประกาศเทวดาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ตัดข้อความบางตอนออก นอกนั้นคงเดิม 

 สถานท่ีประกอบการพระราชพิธีเบื้องต้นของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแต่ละรัชกาล 
ดังนี้ 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กระท าพิธีจุดเทียนชัย และเจริญพระพุทธมนต์
บรมราชาภิเษกท่ีพระท่ีนั่งอมรินทราภิเษก 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กระท าพิธีจุดเทียนชัยท่ีพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ และเจริญพระพุทธมนต์บรมราชาภิเษกท่ีพระท่ีนั่ง
ไพศาลทักษิณและพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมานองค์ตะวันตก  

 ต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา กระท าพิธีจุดเทียนชัย 
ท่ีพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย และเจริญพระพุทธมนต์บรมราชาภิเษกท่ีพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ ส่วนใน
พระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมานจัดเป็นท่ีท าพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรโดยเฉพาะ 

3. พิธีบรมราชาภิเษก  
 เมื่อพิธีเบ้ืองต้นเสร็จส้ินแล้ว ในวันรุ่งขึ้นจะเป็นพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นพิธีท่ีส าคัญ

ท่ีสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วยพิธีสรงพระมุรธาภิเษก พิธีถวายน้ าอภิเษกจาก
ผู้แทนทิศท้ังแปดท่ีพระแท่นอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และพิธีถวายสิริราชสมบัติและเครื่องสิริราช
กกุธภัณฑ์ท่ีพระท่ีนั่งภัทรบิฐ 
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 3.1  พิธีสรงพระมุรธาภิเษก   
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้จะทรงรับพระบรมราชาภิเษกเสด็จพระราชด าเนิน   

ไปยังพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมเด็จพระสังฆราชถวายศีล เมื่อทรง
ศีลแล้วเสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมาน ผลัดฉลองพระองค์ ทรงเศวตพัสตร์ขลิบทอง (ภาพท่ี 92) ครั้นได้
เวลามหาพิชัยมงคลฤกษ์ พระมหาราชครูเชิญเสด็จสู่พระมณฑปพระกระยาสนาน พราหมณ์เชิญพระ
ปฏิมาชัย และพระพิฆเนศวรน าเป็นคู่หน้า คู่ต่อ ๆ มาเป็นพราหมณ์ขับไม้บัณเฑาะว์ 2 คู่ เป่าสังข์อุตต
ราวัฏ 2 คู่ เป่าสังข์ทักษิณาวัฏ 1 คู่ โปรยข้าวตอก 1 คู่ คู่สุดท้ายเป็นเจ้ากรมพราหมณ์พฤฒิบาศ33  
หรือพราหมณ์ท่ีท าหน้าท่ีพรมน้ ามนต์ในการพระราชพิธี กับพระมหาราชครู 

 
ภาพที่ 92 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบ
ทองค า เสด็จประทับพระมณฑปพระกระยาสนานสรงพระมุรธาภิเษกสนาน ในงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกสมโภช 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 41. 

   ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้เพิ่มกระบวนน าเสด็จ คือ เพิ่มกระบวนพระต ารวจทางหลวง เชิญธงไชยราชกระบี่ธุช 

                                                         
33 พราหมณ์พวกหนึ่งมีหน้าท่ีท าพิธีเกี่ยวกับช้างและปัดเสนียดจัญไร 
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และธงไชยพระครุฑพ่าห์ ส่วนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ไม่มีพราหมณ์
บัณเฑาะว์น าเสด็จ 
   พระพุทธรูปท่ีเชิญน าเสด็จนี้ต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็นต้นมา ได้เปล่ียนจากพระปฏิมาชัยเป็นพระชัยนวโลหะ ซึ่งเป็นพระมงคลของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และเดิมพราหมณ์เป็นผู้เชิญท้ังพระพุทธรูปและพระ
พิฆเนศวร ต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ราชบัณฑิตนุ่งขาวเป็นผู้
เชิญพระพุทธรูป 
   เมื่อเสด็จพระราชด าเนินถึงหน้าพระมณฑปพระกระยาสนาน ทรงจุดเทียน
สังเวยเทวดากลางหาว แล้วเสด็จขึ้นบนพระมณฑปประทับเหนือต่ังไม้อุทุมพร  (ภาพท่ี 93 - 94)    
หุ้มผ้าขาวผันพระพักตร์สู่มงคลทิศ โดยในแต่ละรัชกาลทรงหันพระพักตร์ไปยังมงคลทิศต่างกัน ดังนี้ 
   รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผันพระพักตร์สู่ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) 
    รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  และพระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงผันพระพักตร์สู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) 
   รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงผันพระพักตร์ สู่      
ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)  
   รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงผันพระพักตร์ สู่        
ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) 
   รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ปรากฏว่าทรงผันพระพักตร์สู่ทิศใด 
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ภาพที่ 93 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทองค า 
ประทับ ณ ต่ังไม้อุทุมพรหุ้มผ้าขาว ในมณฑปพระกระยาสนาน 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 97. 
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ภาพที่ 94 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง 
สถิตเหนืออุทุมพรราชอาสน์ ในการสรงพระมุรธาภิเษก 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 186. 

    จากนั้นชาวพระภูษามาลาถวายเครื่องพระมุรธาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงวักน้ าในพระครอบ ลูบพระเจ้า แล้วเจ้าพนักงานไขสหัสธาราจากเพดานพระมณฑปโปรยน้ าสรง      
ขณะสรงสหัสธาราโหรล่ันฆ้องชัย เจ้าพนักงานประโคมแตรสังข์ดุริยางค์  ต้ังแต่สมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา มีการให้ทหารกองแก้วจินดายิงปืนมหาฤกษ์ 
มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุคเฉลิมพระเกียรติยศ เมื่อสรงสหัสธาราแล้ว สมเด็จพระสังฆราชขึ้น
ถวายน้ าพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบท่ีพระขนองและพระหัตถ์  (ภาพท่ี 95 - 96) (แต่ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเปล่ียนจากพระขนองเป็นท่ีพระอังสา) พระบรมราชวงศ์ผู้ใหญ่ขึ้น
ถวายน้ าพระพุทธมนต์ด้วยพระเต้าท่ีพระหัตถ์ เจ้าหน้าท่ีพระราชพิธีผู้ใหญ่ถวายน้ าพระพุทธมนต์ใน 
พระครอบและพระเต้าต่าง ๆ ให้ทรงรับไปสรงท่ีพระอังสาท้ังซ้ายขวา พราหมณ์ถวายน้ าพระมหาสังข์ 
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และน้ ามนต์ในพระเต้าเบญจครรภ เจ้าพนักงานภูษามาลาผู้ใหญ่ถวายพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ  
ตามขัตติยราชประเพณี แล้วเสด็จขึ้นสู่หอพระสุราลัยพิมานโดยมีกระบวนน าเสด็จเหมือนเมื่อเสด็จลง 

 
ภาพที่ 95 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ถวายน้ าพระพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระครอบท่ีพระอังสาและพระหัตถ์ 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 97. 
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ภาพที่ 96 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสรงสหัสธาแล้ว สมเด็จพระสังฆราช 
(ม.ร.ว. ช่ืน นพวงศ์ สุจิตฺโต) ถวายน้ าพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบ 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 187. 

 3.2  พิธีถวายน้ าอภิเษก  
   เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นสู่หอพระสุราลัยพิมานแล้วก็ทรงเครื่องบรมราช  
ภูษิตาภรณ์ เสด็จพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณประทับเหนือพระท่ีนั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้     
พระบวรเศวตฉัตร เพื่อทรงรับน้ าอภิเษกจากผู้แทนทิศท้ังแปด เริ่มแรกพระมหากษัตริย์จะผันพระ
พักตร์สู่ทิศมงคลของแต่ละรัชกาล ราชบัณฑิตประจ าทิศเข้าไปคุกเข่าถวายบังคม กล่าวค าถวายพระ
พรชัยมงคล แต่ในสมัยรัชกาลท่ี 4 เพิ่มให้ราชบัณฑิตกล่าวถวายแว่นแคว้น ถวายดินแดน ถวาย
พระพุทธศาสนา และถวายประชาชนซึ่งอยู่ในทิศนั้น ๆ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องคุ้มครอง 
และท านุบ ารุง แล้วจึงถวายน้ าอภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ าพระพุทธมนต์ด้วยพระหัตถ์  
แล้วทรงจิบและ ทรงลูบพระพักตร์ กับทรงรับด้วยพระเต้าเบญจครรภไว้อีกหน่อยหนึ่ง แล้วจึงมีกระแส
พระราชด ารัสตอบ เมื่อส้ินกระแสพระราชด ารัสพราหมณ์เป่าสังข์ พราหมณ์พิธีถวายน้ าพระมหาสังข์ 
พราหมณ์พฤฒิบาศถวายน้ าเทพมนต์ด้วยพระครอบสัมฤทธิ์  ท าดังนี้เวียนไปจนครบ 8 ทิศ 
   พิธีถวายน้ าอภิเษก ได้มีการปรับเปล่ียนในรายละเอียดบางประการ ดังนี้ 
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   ต้ั งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จนถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พราหมณ์เป็นผู้ถวายน้ าอภิเษก น้ าพระมหาสังข์และน้ าเทพมนต์ 
   ต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชบัณฑิตเป็นผู้ถวายน้ าอภิเษก พราหมณ์พิธีถวายน้ าพระ
มหาสังข์ และพราหมณ์พฤฒิบาศถวายน้ าเทพมนต์ 
   รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้
ถวายน้ าอภิเษก เพื่อให้เหมาะกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข (ภาพท่ี 97) ส่วนการถวายน้ าพระมหาสังข์และน้ าเทพมนต์คงเป็นพราหมณ์เช่นเดิม 
สมาชิกรัฐสภาท่ีถวายน้ าอภิเษกแต่ละทิศมิได้กล่าวค าถวายพระพร และถวายดินแดนแต่ละทิศดังแต่
ก่อน  มาถวายพระพรภายหลังเมื่อทรงรับน้ าอภิเษกครบท้ัง 8 ทิศแล้ว โดยเสด็จมาประทับทิศ
ตะวันออกอีกครั้งหนึ่ง แล้วประธานวุฒิสภาถวายพระพรเป็นภาษาบาลี 

 
ภาพที่ 97 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประทับพระท่ีนั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ 
ใต้พระสัปตฎลเศวตฉัตร ทรงแปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพาเป็นปฐม นายควง อภัยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ าอภิเษก 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 190.  
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 3.3  พิธีถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์   
   เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้ าอภิเษกท่ีพระท่ีนั่งอัฐทิศอุทุมพร
ราชอาสน์แล้วได้เสด็จพระราชด าเนินไปประทับท่ีพระท่ีนั่งภัทรบิฐภายใต้พระบวรเศวตฉัตร เพื่อทรง
รับการถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ โดยมีกระบวนน าเสด็จพระราชด าเนินเป็น 2 สาย เหมือนเมื่อ
เสด็จสรงพระมุรธาภิเษก นอกจากกระบวนน าเสด็จแล้วยังมีริ้วขบวนเชิญเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ 
เครื่องราชูปโภค และพระแสงอัษฎาวุธ ตามเสด็จอีกด้วย (ภาพที่ 98 - 102 ) 

 
ภาพที่ 98 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ประทับ
พระท่ีนั่งภัทรบิฐมนังคศิลารัตนสิงหาสน์ ภายใต้พระมหานพปฎลเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยผู้เชิญเครื่อง
สิริราชกกุธภัณฑ์ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 44. 
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ภาพท่ี 99 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ ณ พระท่ีนั่งบรมพิมาน 
แวดล้อมด้วยข้าราชการฝ่ายหน้าเชิญเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 74. 
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ภาพที่ 100 ภาพแสดงต าแหน่งของข้าราชการฝ่ายหน้าเชิญเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ ในงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมโภช รัชกาลท่ี 6 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 74. 
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ภาพที่ 101 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระท่ีนั่งพุดตานทองค ารัตนสิงหาสน์ 
พร้อมด้วยข้าราชบริพารฝ่ายหน้าเชิญเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 104. 
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ภาพที่ 102 ภาพแสดงต าแหน่งของข้าราชการฝ่ายหน้าเชิญเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ ในงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก รัชกาลท่ี 7 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 105. 
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   ในขั้นตอนพิธีถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ นอกจากพราหมณ์จะเป็นผู้ถวาย
เครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์แต่ละประเภทแล้ว ยังรวมถึงการถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี วาลวิชนี ธารพระกร และฉลองพระบาท   
   พระมหาพิชัยมงกุฎ (The Crown of Victory) 
   พระมหาพิชัยมงกุฎ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 1 ส าหรับเป็นเครื่องราช
กกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท าด้วยทองค าลงยาราชาวดี สองข้างมีจอนหูท าด้วยทองค า
ลงยาราชาวดีเช่นเดียวกัน แต่ละช้ันประดับด้วยดอกไม้เพชร เดิมยอดพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นยอด
แหลม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชสมบัติไปหาซื้อ
เพชรยังประเทศอินเดีย พระราชสมบัติไปซื้อเพชรเม็ดใหญ่เม็ดหนึ่งมาจากกัลกัตตา ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ติดไว้ท่ียอดพระมหาพิชัยมงกุฎ และพระราชทานนามว่า “มหาวิเชียรมณี” (ภาพท่ี 
103 - 104)  
   ในสมัยโบราณถือว่า มงกุฎมีค่าส าคัญเท่ากับราชกกุธภัณฑ์อื่น ๆ และพระ
มหาเศวตฉัตรเป็นส่ิงท่ีส าคัญสูงสุด เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงรับมงกุฎมาแล้วก็เพียงทรงวางไว้ข้าง
พระองค์ แต่ต่อมาเมื่อประเทศไทยติดต่อกับประเทศในทวีปยุโรปมากขึ้น จึงนิยมตามราชส านักยุโรป
ท่ีถือว่า ภาวะแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ท่ีเวลาได้สวมมงกุฎ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงเชิญทูตานุทูตในประเทศไทยร่วมในพระราช
พิธีและทรงรับพระมหา พิชัยมงกุฎมาทรงสวม แต่นั้นมาก็ถือว่าพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นส่ิงส าคัญใน
บรรดาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และพระมหากษัตริย์จะทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
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ภาพที่ 103  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประทับนั่งบนพระท่ีนั่งภัทรบิฐ ในพระท่ี
นั่งไพศาลทักษิณ พระราชครูวามเทพมุนี ทูลเกล้าฯถวายพระมหาพิชัยมงกุฎ  
ท่ีมา :  ภุชงค์ จันทวิช และณัฏฐภัทร จันทวิช, บรรณาธิการ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. (กรุงเทพฯ 
: มรดกไทย, 2542), 223. 
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ภาพที่ 104 พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นจอม (ยอด) คน หรือประมุขของแผ่นดิน 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช =       
His Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
อมรินทร์การพิมพ์, 2528), 39.  

   พระแสงขรรค์ชัยศรี (The Sword of Victory) 
   พระขรรค์องค์นี้ ใบพระขรรค์เป็นของเก่าชาวประมงทอดแหได้ท่ีทะเลสาบนคร
เสมราฐ เมื่อพ.ศ. 2327 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) ให้พระยาพระเขมร เชิญเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ท าด้ามและฝักขึ้นด้วยทองค าลงยา
ประดับอัญมณี ใช้เป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์สืบมา  
   พระขรรค์องค์นี้เมื่อเชิญมาถึงกรุงเทพมหานคร มีอัสนีบาตรตกถึง 7 แห่งด้วยกัน 
ในจ านวนนั้นมีตกในพระบรมมหาราชวังถึง 2 แห่ง คือ ท่ีประตูวิเศษชัยศรี และพิมานชัยศรี อันเป็นเหตุ
ให้พระขรรค์องค์นี้ได้สร้อยช่ือตามประตูท้ัง 2 ด้วย 
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   ตัวพระขรรค์เป็นเหล็กกล้ามีสองคม โคนพระขรรค์คร่ าทองจ าหลักรูปเทพเจ้าใน
ศาสนาฮินดู ประกอบด้วยพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่เบื้องล่าง ถัดมาเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ แต่ละ
องค์อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วเล็กๆ ท่ีเรียงซ้อนขึ้นไปอีกทีหนึ่ง ด้ามของพระขรรค์เป็นทองค าลงยาประดับ
พลอย ส่วนบนของด้ามท าเป็นลายกลีบบัว และส่วนบนของกลีบบัวเป็นครุฑแบก ตรงกลางด้ามท าเป็น
ลายหน้าสิงห์ก้านแย่ง และท่ีส้นด้ามท าเป็นเทพนมซ้อนกันในรูปของหัวเม็ด ฝักทองค าลงยาท่ีโคนและ
ปลายฝัก ส่วนลายตรงกลางนั้นเป็นเงินฉลุประดับพลอย (ภาพท่ี 105 - 106) 

 
ภาพที่ 105  พระราชครูวามเทพมุนี ทูลเกล้าฯ ถวายพระแสงขรรค์ชัยศรี 
ท่ีมา : ภุชงค์ จันทวิช และณัฏฐภัทร จันทวิช, บรรณาธิการ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. (กรุงเทพฯ : 
มรดกไทย, 2542), 224. 
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ภาพที่ 106 พระแสงขรรค์ชัยศรี เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจ 
หรืออาญาสิทธิ์อันล้นพ้นในการปกครองแผ่นดิน 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์, 
2528), 43.  
   วาลวิชนี (The Royal Fly Whisk and the Royal Fan) 
   วาลวิชนี แปลกันเป็น 2 อย่าง คือ พัด หรือแส้ ของไทยเรานั้นแต่เดิมเป็นพัด
ใบตาล อย่างท่ีเรียกว่าพัชนีฝักขาม ท าขึ้นครั้งรัชกาลท่ี 1 ส าหรับเป็นหนึ่งในเบญจราชกกุธภัณฑ์ ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด าริว่า พัดใบตาลไม่ถูกต้อง เพราะภาษาบาลี วาล 
แปลว่าเป็นขนโคชนิดหนึ่ง ซึ่งฝรั่งเรียกว่า Yak จึงทรงท าแส้ขนจามรีขึ้น แต่ไม่ทรงอาจให้เปล่ียนพัดของ
เก่า จึงใช้ไปด้วยกัน ปัจจุบันนี้ใช้พระแส้ขนหางช้างด้ามทองค าแทนพระแส้จามรีที่ช ารุดมาก (ภาพท่ี 107) 
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ภาพที่ 107 วาลวิชนี (พัดและพระแส้หางช้างเผือก) เป็นสัญลักษณ์แห่งการทรงบันดาลความอยู่เย็นเป็น
สุข และปัดเป่าผองภัยให้ส้ินไปจากบรรดาพสกนิกร 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช =       
His Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
อมรินทร์การพิมพ์, 2528), 41. 

   ธารพระกร (The Royal Staff) 
   ของเดิมท าด้วยไม้ชัยพฤกษ์ปิดทอง หัวและส้นเป็นเหล็กคร่ าทอง ท่ีสุดส้นเป็น
สามง่าม ลักษณะเหมือนกับไม้เท้าพระภิกษุท่ีว่าใช้ในการชักมหาบังสุกุล ธารพระกรองค์นี้มีช่ือเรียกว่า 
“ธารพระกรชัยพฤกษ์” ครั้นถึงรัชกาลท่ี 4 ทรงสร้างธารพระกรขึ้นใหม่องค์หนึ่งด้วยทองค า ภายในมี  
พระแสงเสน่า (ศาสตราวุธคล้ายมีดใช้ขว้าง) ยอดมีรูปเทวดา เรียกว่า “ธารพระกรเทวรูป” แต่ท่ีแท้
ลักษณะเป็นพระแสงดาบมากกว่าธารพระกร และทรงใช้แทนธารพระกรชัยพฤกษ์ ครั้นมาถึงรัชกาลท่ี 6 
โปรดเกล้าฯ ให้กลับเอาธารพระกรชัยพฤกษ์ออกมาใช้อีก และคงใช้มาถึงปัจจุบัน (ภาพท่ี 108)  
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ภาพที่ 108 ธารพระกร เป็นสัญลักษณ์แห่งการพระชมมายุยั่งยืนนาน และทรงไว้ซึ่งพระปญัญาอัน
ยิ่งใหญ่ 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรนิทร์
การพิมพ์, 2528), 45. 
   ฉลองพระบาท (The Royal Slippers) 
   ฉลองพระบาท หรือฉลองพระบาทเชิงงอน เป็นราชกกุธภัณฑ์ส าคัญองค์หนึ่ง 
ตามแบบอินเดียโบราณ ในทศรถชาดกซึ่งเป็นต้นฉบับโบราณของนิทานพระรามกล่าวว่า เมื่อพระภรตไป
วิงวอนพระรามในป่าให้กลับมาทรงราชย์นั้น พระรามไม่ยอมกลับจึงประทานฉลองพระบาท ซึ่งพระภรต
เชิญมาประดิษฐานไว้แทนองค์พระรามบนราชบัลลังก์ในกรุงอโยธยา 
   ฉลองพระบาทท าด้วยทองค าท้ังองค์ ท่ีพื้นภายในบุก ามะหยี่ ลวดลายเป็นทองค า
สลักประดับพลอยและทองค าลงยาสีแดง เขียว ขาว ลายช่อหางโต ใบเทศ ปลายฉลองพระบาทท างอนขึ้น
ไป มีส่วนปลายเป็นทรงพระมณฑป (ภาพท่ี 109) 
 
 
 
 
 



171 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 109 ฉลองพระบาท เป็นสัญลักษณ์แห่งการทรงไวซ้ึ่งพระบรมเดชานุภาพในทุกแห่งทุกหน       
ท่ีประทับพระบาทย่างไป ซึ่งต้องทรงแบกรับพระราชภาระอันหนักแห่งแผ่นดิน 
ท่ีมา : บุษยา ไกรฤกษ์ (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช = His 
Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke Maha Raj. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์, 
2528), 47. 

4. พิธีเบื้องปลาย  
 มีการเสด็จออกมหาสมาคม ให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือน

เข้าเฝ้า คณะเสนาบดีกราบบังคมทูลถวายสภาพสมบัติ จากนั้นเป็นพิธีคุณท้าวกราบบังคมทูลถวาย
พระสนม 12 พระก านัล (ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ยกเลิกพิธีส่วนนี้ 
และต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปล่ียนเป็นพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรม
ราชินี) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเสด็จพระราชด าเนินไปท าพิธีประกาศ
พระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนา จากนั้นเป็นการถวายบังคม พระบรมศพ พระ
บรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระอัครมเหสีในรัชกาลก่อน ก่อนการเฉลิมพระ
ราชมณเฑียร และการเสด็จเลียบพระนคร 

 4.1  การเสด็จออกมหาสมาคม 
   พิธีเสด็จออกมหาสมาคมนี้กระท าในตอนบ่ายของวันท่ีทรงรับพระบรม

ราชาภิเษก  ในพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมราชาภิเษก ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี 
(รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระแสงเวียต) เสด็จออกพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย   
เสด็จขึ้นประทับเหนือพระท่ีนั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปฎลมหา
เศวตฉัตร มหาดเล็กเชิญพระแสงรายตีนตองยืนประจ าพระราชบัลลังก์ท้ังส่ีมุมและเบื้องหลัง           
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มีมหาดเล็กถวายอยู่งานพัดโบก เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ             
และเจ้าพนักงานสอดฉลองพระบาทเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ถวายแล้ว เมื่อได้อุดมฤกษ์มหาดเล็ก       
รัวกรับ เจ้าพนักงานไขพระวิสูตรเบื้องหน้าพระราชบัลลังก์ให้เปิดออก เจ้ากรมพระต ารวจหลวงชูพุ่ม
ดอกไม้ทองเป็นสัญญาณ ชาวประโคมกระท่ังมโหระทึก และประโคมแตรสังข์กลองชนะขึ้นพร้อมกัน 

   ต้ังแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเพิ่มพิธีการท่ี
ทหารกองแก้วจินดายิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย มหาปราบยุค เฉลิมพระเกียรติยศ พระบรมวงศานุวงศ์
และข้าราชการท้ังปวงท่ีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ท่ีนั้นถวายบังคมพร้อมกัน  

   เมื่อส้ินเสียงประโคมแล้ว มุขมนตรีและเสนาบดีจตุสดมภ์กล่าวค ากราบบังคม
ทูลโดยล าดับดังนี้คือ  

   สมุหนายก กราบบังคมทูลถวายพระยาช้างต้น พระยาม้าต้น หัวเมืองเอก โท 
ตรี จัตวา และไพร่พลฝ่ายพลเรือน  

   สมุหพระกลาโหม กราบบังคมทูลถวายพระมหาพิชัยราชรถ เรือพระท่ีนั่งเรือ
กระบวนพร้อมเครื่องสรรพยุทธกับถวายหัวเมืองเอก โท ตรี จัตวา และไพร่พลฝ่ายทหาร  

   เสนาบดีจตุสดมภ์ฝ่ายวัง กราบบังคมทูลถวายพระมหาปราสาท  พระราชวัง      
พระราเชนทรยานและเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศ  

   เสนาบดีจตุสดมภ์ฝ่ายเวียง กราบบังคมทูลถวายกรุงเทพพระมหานคร  
   เสนาบดีจตุสดมภ์ฝ่ายคลัง กราบบังคมทูลถวายเครื่องราชพัทยากร ราชสมบัติท้ัง

สิบสองท้องพระคลัง  
   เสนาบดีจตุสดมภ์ฝ่ายนา กราบบังคมทูลถวายธัญญาหารและแดนสถานลาน

นาท่ัวพระราชอาณาจักร  
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการมอบให้เจ้าพระยา

เสนาบดีท้ังหลายทะนุบ ารุงสรรพส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตนไว้ให้ดีเพื่อประโยชน์ท่ีจะ
ป้องกันรักษาแผ่นดินท านุบ ารุงพุทธศาสนาและประชาชนสืบไป  

    เมื่อจบกระแสพระราชด ารัสแล้วมหาดเล็กรัวกรับ เจ้าพนักงานปิดพระวิสูตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับ เป็นอันเสร็จพิธีการออกมหาสมาคม 

   พิธีการ เสด็จออกมหาสมาคมข้างต้น เป็นพิธี ท่ีกระท า ต้ังแต่รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่
สถานท่ีประกอบพิธีการเสด็จออกมหาสมาคมในแต่ละรัชกาลมีความแตกต่างกัน คือ ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระท่ีนั่งอมรินทราภิเษกมหา
ปราสาท ต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นต้นมา เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระ
ท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย  
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   นอกจากมีการเปล่ียนแปลงเรื่องสถานท่ีแล้ว รายละเอียดบางขั้นตอนก็ได้ถูก
ปรับเปล่ียนไปตามแต่ละรัชกาล กล่าวคือ ต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น
ต้นมา มีทหารบก ทหารเรือ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติยศฝ่ายละ 21 นัด ขณะเปิดพระวิสูตรเสด็จ
ออกมหาสมาคมเป็นการถวายความเคารพตามธรรมเนียมสากล  

   ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ. 2453 หลายประการ เช่น  เจ้ากรมพระต ารวจ
หลวงเชิญธงไชยราชกระบี่ธุชและธงพระครุฑพ่าห์ยืนสองข้างพระราชบัลลังก์เพิ่มขึ้นด้วย   เมื่อเปิด
พระวิสูตรพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี และข้าทูลละอองธุลีพระบาท ยืนถวายค านับไม่ต้องนั่งถวาย
บังคมดังแต่ก่อน  การกราบบังคมทูลถวายราชสมบัติ ในพิธีเสด็จออกมหาสมาคมให้เสนาบดีท่ีด ารง
ต าแหน่งมานานกว่าผู้อื่น เป็นผู้กราบบังคมทูลในนามพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี และข้าทูลละออง
ธุลีพระบาทท้ังปวง แทนการให้เสนาบดีทุกกระทรวงกราบบังคมทูลดังแต่ก่อน  และข้อความกราบ
บังคมทูลเปล่ียนเป็นถวายพระพรชัยมงคล และส าแดงความจงรักภักดี มิใช่ถวายเมือง ถวายไพร่พล 
และทรัพย์สินดังแต่ก่อน34 เป็นต้น 

   ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชองครักษ์เป็นผู้เชิญ
ธงไชยราชกระบี่ธุชและธงพระครุฑพ่าห์ ส่วนการถวายพระพรชัยมงคลพระบรมราชวงศ์ผู้ใหญ่เป็นผู้
ถวายพระพรชัยมงคลแทนในนามพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี และข้าราชการท้ังปวง 

   ส่วนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะประทับ
เหนือ พระท่ีนั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ มิได้ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ดังรัชกาลก่อนๆ แต่มีมหาดเล็ก
ยืนอยู่เบื้องซ้ายพระราชบัลลังก์ นอกจากนี้ยังมีมหาดเล็กเชิญเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์และพระแสง
อัษฎาวุธยืนอยู่เบ้ืองซ้ายและเบ้ืองขวาพระราชบัลลังก์ท่ีประทับด้วย แต่มิได้มีการเชิญธงไชยราชกระบี่
ธุชและธงพระครุฑพ่าห์ดังเช่นท่ีได้กระท ามาในรัชกาลก่อน ส่วนการถวายพระพรชัยมงคลก็ได้
เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับประเพณีการปกครองของประเทศในเวลานั้นด้วย กล่าวคือ 
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวค าถวายพระพรในนามคณะรัฐมนตรีและข้าราชการท้ังฝ่ายทหาร พลเรือน
และประธานรัฐสภาเป็นผู้กล่าวค าถวายพระพรในนามประชาชน35 

   อนึ่ง ในตอนเสด็จออกมหาสมาคมนี้ เจ้าหน้าท่ีน าพระราชยานพาหนะซึ่งถือ
ว่าเป็นพระราชพาหนะของพระจักรพรรดิ คือ พระท่ีนั่งราเชนทรยาน พระยาช้างต้น พระยาม้าต้น 
และเรือพระท่ีนั่งกิ่งมาเทียบไว้ท่ีเกยและท่ีท่า ซึ่งเป็นท่ีส าหรับเสด็จทรงพระราชพาหนะนั้น ๆ ด้วย 

                                                         
34 แสงสูรย์  ลดาวัลย์,ม.ร.ว. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. 

(กรุงเทพฯ : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527), 26. 
35 เร่ืองเดียวกัน, 26. 
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เช่น เสด็จออกมหาสมาคมท่ีพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ก็น าพระท่ีนั่งราเชนทรยาน และพระยาช้างต้น 
เทียบเกยพระท่ีนั่งดุสิดาภิรมย์ น าพระยาม้าต้นยืนท่ีสนามหน้าพระทวารเทเวศร์รักษา และน าเรือ  
พระท่ีนั่งกิ่ง ซึ่งเป็นเรือพระราชพิธีเทียบไว้ที่ท่าราชวรดิษฐ์ 

 4.2  ฝ่ายในถวายพระพรชัยมงคล 
   เมื่อพิธีการเสด็จออกมหาสมาคมเสร็จส้ินแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

เสด็จพระราชด าเนินขึ้นสู่พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ ประทับพระท่ีนั่งภัทรบิฐอีกครั้งหนึ่ง พระบรมวงศานุวงศ์
ฝ่ายใน และท้าวนางเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ท้าววรจันทร์กราบบังคมทูลถวาย 12 พระก านัล พระบรม
วงศานุวงศ์ฝ่ายใน ในนามของพระราชวงศ์ท้าวนาง และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายใน ถวายพระพรชัย
มงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชด ารัสตอบ แล้วจึงเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียร 

   การถวาย 12 พระก านัลเป็นประเพณีท่ีมีมาแต่โบราณ ต้ังแต่รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จนกระท่ังเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชย์ ทรงพระราชด าริว่า
ประเพณีนี้ไม่ต้องด้วยกาลสมัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดเสีย มิให้จัดให้มีการถวาย 12  
พระก านัล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์ คงให้มีแต่การถวายพระพรชัยมงคลของ
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในเท่านั้น36 

   ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกก็
ไม่โปรดเกล้าฯ ให้มีการถวาย 12 พระก านัล แต่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท าพิธีประกาศ
สถาปนาพระชายาเดิมของพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีแทน ต่อจากนั้นพระ
ราชวงศ์ฝ่ายในจึงถวายพระพรชัยมงคลแด่ท้ังสองพระองค์37 (ภาพที่ 110 – 112) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
36 แสงสูรย์  ลดาวัลย์,ม.ร.ว. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. 

(กรุงเทพฯ : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527), 29. 
37 เร่ืองเดียวกัน, 29. 
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ภาพที่ 110 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระท่ีนั่งภัทรบิฐ ในพระท่ีนั่งไพศาล
ทักษิณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมเจ้าร าไพพรรณี พระวรราชชายาขึ้น
เป็นสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 108. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 
 

 
 

 
ภาพที่ 111 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมาลาเพชรน้อย ท่ีทรงพระกรุณาโปรดให้
สร้างขึ้นใหม่ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี และเจ้านายฝ่ายใน เชิญเครื่อง
เฉลิมพระราชมณเฑียรและเครื่องราชูปโภค ในการเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระท่ีนั่งจักรพรรดิมาน  
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 120. 
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ภาพที่ 112 ภาพแสดงต าแหน่งเจ้านายฝ่ายใน เชิญเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียรและเครื่องราชูปโภค 
ในการเฉลิมพระราชมณเฑียร 
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 121. 
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   ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ก็ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ท าพิธีประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิต์ิ พระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินี (ภาพท่ี 113) เช่นเดียวกันกับท่ีได้มีการสถาปนาครั้งพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว38   

 
ภาพที่ 113 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
สถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิต์ิให้ด ารงฐานันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี ณ 
พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ  
ท่ีมา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 212. 
 

                                                         
38 แสงสูรย์  ลดาวัลย์,ม.ร.ว. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. 

(กรุงเทพฯ : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527), 29. 
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 4.3  ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกและถวายบังคมพระบรมศพ 
    แต่เดิมมานั้น เมื่อเสด็จพิธีถวายสิบสองนางพระก านัลแล้ว พระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียรก่อน แล้วจึงเสด็จพระราชด าเนินไปถวายบังคมพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อน ท่ียังคงประดิษฐานอยู่ท่ีพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท       
แล้วเสด็จพระราชด าเนิน ไปถวายเครื่องนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ท่ีพระอุโบสถ       
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แต่ในบางรัชกาลก็เสด็จพระราชด าเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร ก่อนแล้วจึงเสด็จมาถวายบังคมพระบรมศพ 
   รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพียงรัชกาลเดียวเท่านั้น ท่ีโปรด
เกล้าฯ ให้เชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย  ไปประดิษฐานท่ีพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อท่ีจะได้ทรงถวายบังคมพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระบรมราชบุรพการี ในโอกาสท่ีเสด็จพระราชด าเนินไปทรงถวายเครื่องนมัสการพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากรแล้วจึงเสด็จพระราชด าเนินไปถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชท่ี  พระท่ี
นั่งดุสิตมหาปราสาท 
   การเสด็จพระราชด าเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและ
ถวายบังคมพระบรมศพนั้น แต่ก่อนเสด็จพระราชด าเนินหลังจากพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรแล้วจึงมิได้
ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์ บางรัชกาลก็ทรงพระภูษาขาว บางรัชกาลทรงเครื่องทหาร การเสด็จ
พระราชด าเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ประทับพระราชยานกง เสด็จพระราช
ด าเนินโดยขบวนราบ และพิธีท่ีทรงท าท่ีพระอุโบสถก็เพียงถวายเครื่องสักการะพุ่มไม้เงินทองเป็น  
พุทธบูชาเท่านั้น ยังไม่มีพิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธอัครศาสนูปถัมภก 
   พิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกนี้เริ่มกระท าครั้งแรกเมื่อพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกสมโภชรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2454 ในกาล
นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมราชาภิเษก เสด็จสู่พระท่ีนั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท    
ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ แล้วประทับพระท่ีนั่งราเชนทรยานเสด็จพระราชด าเนินโดยขบวนพยุหยาตราใหญ่
ไปยังพลับพลาเปล้ืองเครื่องหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จขึ้นพลับพลาเปล้ืองพระมหาพิชัย
มงกุฎ แล้วทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จพระราชด าเนินเข้าสู่พระอารามโดยมีต ารวจหลวงแห่น าเสด็จ 
และมีเจ้าหน้าท่ีภูษามาลากับมหาดเล็กเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และพระแสงอัษฎาวุธตามเสด็จ 
    เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระอุโบสถ กระบวนเชิญเครื่อง
ตามไปยืนเชิญอยู่ตามต าแหน่งหลังท่ีประทับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเงิน เทียนทอง 
เครื่องนมัสการ และถวายต้นไม้เงินทองแด่พระพุทธมหามณีรัตนาปฏิมากร เป็นพุทธบูชาแล้วเสด็จ
ประทับราชบัลลังก์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าถวายศีล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมาทานศีล 
แล้วทรงประกาศพระไตรรัตนสันนิบาตรับเป็นพุทธศาสนูปถัมภกด้วยภาษาบาลี พระสงฆ์เปล่ง     
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สังฆวาจารับพระราชกระแสว่า “สาธุ” 3 ครั้ง แล้วสวดถวายพระพร จบแล้วถวายพระพรลา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินออกจากพระอุโบสถไปยังพลับพลาหลังวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม  ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎแล้วเสด็จขึ้นประทับพระท่ีนั่งราเชนทรยาน เคล่ือนกระบวน
พยุหยาตราคืนสู่พระราชมณเฑียร 

   ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้เสด็จไปทรง
ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในตอนบ่าย และเคล่ือนกระบวนจากพระท่ีนั่งดุสิดาภิรมย์ 
เมื่อทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกแล้วได้เสด็จพระราชด าเนินขึ้นถวายบังคมพระบรม
รูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ท่ีปราสาทพระเทพบิดรด้วย แล้วจึงเสด็จพระราชด าเนินโดย
กระบวนพยุหยาตราจากพลับพลาหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระท่ีนั่งอาภรณ์ภิโมกข์
ปราสาท เสด็จขึ้นถวายบังคมพระบรมอัฐิท่ีพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงทอดผ้าสดับปกรณ์     
พระบรมอัฐิ และพระบรมศพแล้วจึงเสด็จขึ้นทางด้านใน 
    การเสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระองค์ทรงเครื่องบรมราชาภิเษก ทรงพระมาลา
เส้าสูง มิได้ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ พระราชยานท่ีประทับก็ใช้พระท่ีนั่งพุดตานทองมิได้ใช้พระท่ีนั่ง
ราเชนทรยานดังรัชกาลก่อน เสด็จโดยกระบวนแห่จากเกยหน้าพระทวารเทเวศร์รักษาพระท่ีนั่ง      
อมรินทรวินิจฉัยไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก 
แล้วเสด็จพระราชด าเนินขึ้นถวายบังคมพระบรมรูปท่ีปราสาทพระเทพบิดร แล้วเสด็จโดยกระบวนแห่
ไปยังพระท่ีนั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทเสด็จขึ้นถวายบังคมพระบรมอัฐิท่ีพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
 4.4  พิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร 
   พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระท าในตอนบ่ายหลังจากพิธี
ถวาย12 พระก านัล หรือหลังจากท่ีเสด็จออกให้พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในถวายพระพรชัยมงคลแล้ว 
ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงกระท าพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรในตอน
ค่ าของวันบรมราชาภิเษก 
   พิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรมีขั้นตอน ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ    
พระราชด าเนินขึ้นสู่พระมหามณเฑียรโดยทางลาดพระบาท ระหว่างเสด็จพระราชด าเนินทรงโปรย
ดอกพิกุลเงิน ดอกพิกุลทองตลอดทาง พระราชวงศ์ฝ่ายในหรือสตรีในตระกูลสูงเชิญเครื่องเกี่ยวกับ
การเฉลิมพระราชมณเฑียรตามเสด็จซึ่งมี วิฬาร์ พานข้าวเปลือก พานถั่ว พานงา ผลฟักเขียว หินบด
ยา  ในบางรัชกาลราชวงศ์ฝ่ายในหรือสตรีในตระกูลสูงเชิญเครื่องพระสุพรรณภาชน์ตามเสด็จด้วย 
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   เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินถึงอัฒจันทร์มีนาง
ถวายน้ าช าระพระบาท แล้วจึงเสด็จขึ้นสู่พระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมานองค์ตะวันออก เสด็จต้ังมั่นใน
ทศพิธราชธรรม และจักรพรรดิราชจรรยานุวัตร 

 4.5  พิธีเสด็จออกสดับพระธรรมเทศนา 
   เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์
เสด็จออกสดับพระธรรมเทศนาท่ีพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย พระธรรมเทศนาท่ีแสดงถวายนี้ ถือว่าเป็น
พระธรรมเทศนาท่ีส าคัญมาก สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะท่ีถวายเทศน์นี้ขึ้นนั่งบนพระ
แท่นพระมหาเศวตฉัตร มิได้นั่งเทศน์บนธรรมาสน์ธรรมดาเช่นการถวายเทศน์ในการพระราชพิธีอื่น 
   พิธีมีท้ังหมด 4 วัน เทศน์วันละ 1 กัณฑ์ ดังนี้คือ มงคลสูตร รัตนสูตร เมตต
สูตร และทศพิธราชธรรมกับจักรพรรดิวัตรสูตร 
   ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เพิ่มพระธรรมเทศนา
เทวตา  ทิสนกถาขึ้นอีก 1 กัณฑ์ รวมเป็น 5 กัณฑ์ แต่เทศน์เพียง 3 วัน คือวันแรกและวันท่ีสอง เทศน์
วันละ   2 กัณฑ์ วันท่ี 3 เทศน์ 1 กัณฑ์ 
   ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัชกาลพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระธรรมเทศนา 2 วัน โดยรวมมงคลสูตร รัตนสูตร และเมตตสูตร 
เข้าเป็นกัณฑ์เดียว แล้วเทศน์ในวันแรก ในวันท่ีสองถวายเทศน์เทวตาทิสนกถา ทศพิธราชธรรม และ
จักรพรรดิวัตรสูตร ซึ่งรวมเข้าเป็นกัณฑ์เดียว 

 4.6  พิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตรา 
   เมื่อการถวายพระธรรมเทศนาเสร็จส้ินแล้ว ถือเป็นอันเสร็จงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกท่ีมีขึ้นในพระราชฐาน ต่อจากนี้เป็นพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครโดย
กระบวนพยุหยาตราท้ังสถลมารคและชลมารค เพื่อให้ราษฎรได้มีโอกาสเฝ้าชมพระบารมี ซึ่งต้ังแต่
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จเลียบพระนครแต่สถลมารคอย่างเดียว39 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มีท้ังชลมารคและสถลมารค ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีแต่สถลมารค 
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีท้ังสถลมารคและชลมารค ในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสถลมารถและชลมารค ส่วนในรัชกาลพระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไม่ปรากฏพิธีนี้ 

                                                         
39 แสงสูรย์ ลดาวัลย์,ม.ร.ว. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. 

(กรุงเทพฯ : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527), 22-33. 
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   เมื่อพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นอันเสร็จส้ินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมบูรณ์แบบตามโบราณราช
ประเพณี 

เมื่อพิจารณาขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทยเปรียบเทียบกับพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกของอินเดีย พบว่าขั้นตอนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกบางขั้นตอนมีความเหมือนกับพิธี
อภิเษจนียะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีราชสูยะ (Rājasūya) ประเทศอินเดียในสมัยโบราณ ท่ี
ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ศตปถพราหมณะ (Satapatha Brahmaṇa) ในพิธีราชสูยะของอินเดียโบราณ อาทิ 

- การน าน้ าจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการประกอบพิธีกรรม พิธีกรรมของอินเดียน าน้ า
จากแหล่งต่างๆ ท่ีมีความหมายอันเป็นมงคลตามความเช่ือของวัฒนธรรมอินเดียมาใช้ในการประกอบ
พิธีกรรม เช่นเดียวกับของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทย ท่ีน าน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติสาย
ส าคัญๆ มาใช้ในการประกอบพระราชพิธีเหมือนกัน 

- ในช่วงของการถวายรดน้ าอภิเษก ท้ังในพิธีกรรมของอินเดียและพระราชพิธีของไทย 
ได้เชิญผู้น าทางศาสนา และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นผู้ถวายรดน้ าอภิเษกให้แด่พระมหากษัตริย์
เหมือนกัน 

- น้ าอภิเษกท่ีจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมจะใส่ไว้ในภาชนะท่ีมีความเป็นมงคล 
พิธีกรรมของอินเดีย เลือกใช้บาตรใส่น้ าอภิเษก  ส่วนพระราชพิธีของไทย เลือกใช้สังข์ และพระเต้าใส่
น้ าอภิเษก  

- ในพิธีกรรมของอินเดียมีขั้นตอนหนึ่งท่ีพราหมณ์จะใช้ไม้เรียวตีลงไปเบาๆ ยังพระ
ปฤษฎางค์ของกษัตริย์ เพื่อปัดเบาส่ิงช่ัวร้ายออกจากพระองค์ ในพระราชพิธีของไทยก็มีขั้นตอนนี้
เช่นกัน แต่พระราชพิธีของไทยมีการปรับเปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมกับประเพณีและวัฒนธรรมของ
ไทย โดยเลือกใช้ใบสมิทธิ ประกอบด้วย ใบมะม่วง ใบทอง และใบตะขบ มาปัดผองภัยอันตราย 
อุปัทวันตราย และโรคอันตราย ให้พ้นจากพระมหากษัตริย์ 

- การใช้หนังเสือปูลาดบนพระท่ีนั่ง แต่เดิมพระราชพิธีของไทยใช้หนังเสือปูลาดบน
พระท่ีนั่ง เหมือนกับพิธีกรรมของอินเดีย แต่ในภายหลังพระราชพิธีของไทยได้เปล่ียนมาใช้แผ่นทองค า
จ าหลักรูปราชสีห์และเขียนทับด้วยชาดหรคุณ (ภาพท่ี 114 - 115) แต่การใช้หนังเสือปูลาดบนพระท่ีนั่งนั้น 
ไม่ได้ปรากฏอยู่ในพิธีราชสูยะ แต่ปรากฏอยู่ในพิธีปุนรภิเษกของอินเดีย อาจสันนิษฐานได้ว่าพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกของไทย อาจไม่ได้รับแบบอย่างมาจากพิธีราชสูยะท้ังหมด แต่มีการน าขั้นตอนของ
พิธีกรรมอื่นมาปรับใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเพิ่มความศักดิ์ให้กับพระราชพิธีมากยิ่งขึ้น  
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ภาพที่ 114 พระท่ีนัง่มหาเศวตฉัตรลาดหนังไกสรราชสีห์ท้ังผืน ต้ังพระท่ีนั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน ์
ท่ีประทับเสด็จออกรับค าถวายชัยมงคล ณ ท้องพระโรง พระท่ีนัง่อมรินทรวนิิจฉัย ในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2453 
ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550) 
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ภาพที่ 115 แผ่นทองค าจ าหลักรูปราชสีห์ เขียนทับด้วยชาดหรคุณ ใช้ส าหรับปูลาดพระท่ีนั่งภัทรบิฐ
ซึ่งเป็นพระราชบัลลังก์ท่ีพราหมณ์ท าพิธีทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 
ท่ีมา : ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์, แผ่นทองค าจ าหลักรูป
ราชสีห์, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://emuseum.treasury.go.th/ 

แม้ว่าจะมีขั้นตอนท่ีอาจจะอนุมานได้ว่าเป็นขั้นตอนท่ีเกี่ยวกับเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศ คือ ขั้นตอนท่ีพราหมณ์ดึงชายผ้าโพกพระเศียรมาบรรจบกัน และพับชายไว้ทางด้านหน้า 
หรือขั้นตอนท่ีพราหมณ์ถวายธนูและศรจ านวน 3 ดอกแด่พระราชา หรือขั้นตอนท่ีพระราชาทรงฉลอง
พระบาทหนังสุกรป่า เป็นต้น ท้ังผ้าโพกศีรษะ ธนูพร้อมศร และฉลองพระบาทหนังสุกรป่า ท่ีปรากฏ
ในพิธีอภิเษจนียะ สันนิษฐานได้ว่าผ้าโพกศีรษะ ธนูพร้อมศร และฉลองพระบาทหนังสุกรป่า        
เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ในยุคแรกๆ ของการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกตามแบบวัฒนธรรมของอินเดียโบราณในช่วงนั้น ซึ่งประเทศไทยคงได้รับการประกอบ  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากวัฒนธรรมอินเดียมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้รับมาท้ังหมดของ   
พระราชพิธีราชสูยะ แล้วจึงมีการปรับเปล่ียนขั้นตอนและรูปแบบของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใหม่
ในภายหลัง ท้ังนี้ก็เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามความนิยม ความคิด และความเหมาะสม     
ท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย      
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เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ 
ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ 

ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ มีการกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ  
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในภาพรวมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรายละเอียดของเครื่องประกอบพระ
ราชอิสริยยศท้ังหลายท้ังมวล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
หมวดเคร่ืองพระมุรธาภิเษก  ประกอบด้วย 

1. ครอบพระกริ่ง (สันนิษฐานว่าต้ังบนพระแท่นมณฑลเมื่อครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก) 

2. พระมหาสังข์ทักษิณาวรรต 
3. พระมหาสังข์ทอง นาก เงิน 
4. พระมหาสังข์ (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
5. พระเต้าเบญจครรภใหญ่ 
6. พระเต้าเบญจครรภรอง (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
7. พระเต้าเบญจครรภห้าห้อง (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
8. พระเต้าประทุมนิมิตทอง นาก เงิน และส าริด 
9. พระเต้าห้ากษัตริย์ (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
10. พระเต้าบัวหยกเขียว (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
11. พระเต้าบัวแดง (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
12. พระเต้าจารึกอักษร (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
13. พระเต้าศิลายอดเกี้ยว (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
14. พระเต้าบังกสี 
15. พระเต้าเทวบิฐ (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
16. พระเต้าพระเต้าไกรลาศ (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
17. พระเต้านพเคราะห์ (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
18. ครอบพระมุรธาภิเษก 

 หมวดเคร่ืองต้น  ประกอบด้วย 
1. พระมหามงกุฎ 
2. พระแสงขรรค์ชัยศรี 
3. ธารพระกร 
4. วาลวิชนี (พัดฝักมะขามก็เรียก) 
5. ฉลองพระบาท 
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6. พระภูษารัตกัมพล 
7. พระมหาสังวาล 
8. พระสังวาลพราหมณ์ 
9. พระนพ 
10. พระธ ามรงค์ 
11. พระมาลาเพชร  (หนังสือบางเล่มเรียกพระชฎาเพชร) 
12. พระแส้หางช้างเผือก (สันนิษฐานว่าต้ังบนพระแท่นมณฑลเมื่อครั้งแรกเมื่อรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
13. พระแส้จามรี (สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

หมวดเคร่ืองพิชัยสงคราม  ประกอบด้วย 
1. หีบเครื่องพระพิชัยสงคราม 
2. หีบเครื่องพระมนต์พิเศษ 
3. พระมาลาเบ่ียง 
4. ฉลองพระองค์เกราะเหล็ก 
5. ฉลองพระองค์เกราะนวม 
6. เครื่องทรงลงยันต์ราชะ  7  สี 

หมวดพระแสง  ประกอบด้วย 
1. พระแสงดาบเชลย 
2. พระแสงจักร 
3. พระแสงตรีศูล 
4. พระแสงธนู 
5. พระแสงดาบเขน 
6. พระแสงหอกชัย 
7. พระแสงปืนดาบชุดข้ามแม่น้ าสะโตง 
8. พระแสงของ้าวเจ้าพระยาแสนพลพ่าย 
9. พระแสงดาบคาบค่าย 
10. พระแสงดาบใจเพชร 
11. พระแสงเวียต 
12. พระแสงทวน 
13. พระแสงของ้าว 
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14. พระแสงปืนคาบศิลาเคยทรง (พระแสงปืนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
ทรงส าหรับพระหัตถ์ในการศึกสงครามแต่เดิมมา) 

15. พระแสงขอตีช้างล้ม 
16. พระแสงขอคร่ าด้ามไม้เท้า 
17. พระแสงชนักต้น 
18. พระแสงศร  3  เล่ม (สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้ังใน

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
หมวดเคร่ืองสูง  ประกอบด้วย 

1. พระเศวตฉัตร (คือพระเศวตรฉัตรคชาธาร) 
2. พระเสมาธิปัตย์ 
3. พระฉัตรชัย 
4. พระเกาวพ่าห์ 
5. ธงชัยกระบี่ธุช 
6. ธงชัยครุฑพ่าห์ 

หมวดเคร่ืองราชูปโภค  ประกอบด้วย 
1. พานพระขันหมาก 
2. พระสุพรรณศรีบัวแฉก 
3. พระเต้าพระสุธารส 
4. พระสุพรรณราช 

เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแม้ว่าจะมีหลายประเภท 
แต่โดยท่ัวไปแล้วจะมีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศบางประเภทท่ีมักจะได้รับการกล่าวถึง และให้
ความส าคัญกว่าเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศประเภทอื่นๆ เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศดัง
กล่าวคือ พระมหาเศวตฉัตร พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร วาลวิชนี (พัดกับแส้
จามรี) และฉลองพระบาท เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศดังกล่าวนี้เรียกว่า “เครื่องเบญจราช
กกุธภัณฑ์” 

เคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ 

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ หมายถึง เครื่องท่ีใช้เป็นเครื่องหมายประดับพระเกียรติยศของ        
พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งค าว่า “กกุธภัณฑ์” มาจากรูปศัพท์ “ก” คือ ฟ้า “กุ” คือ ดิน “ธ” คือ ทรงไว้ 
และ “ภัณฑ์” คือ ส่ิงของ แปลโดยรวมหมายถึง ส่ิงของแสดงถึงความเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งฟ้าและดิน ดังนั้น   
ราชกกุธภัณฑ์ จึงหมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นเครื่องใช้ประกอบพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์ 
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ย่อมเรียกว่า “เครื่องราชกกุธภัณฑ์” ได้ท้ังส้ิน แต่ในราชส านักไทยนั้นมีส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดอยู่ 5 ส่ิง ใน
บรรดาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ท้ังปวง จึงเรียกเครื่องราชกกุธภัณฑ์เหล่านั้นว่า “เครื่องเบญจราช
กกุธภัณฑ์”40          

เคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์ที่ปรากฏในตามต าราคัมภีร์ 

คัมภีร์อรรถกถา สังกิจจชาดก และคัมภีร์อรรถกถา มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์       
ราชวรรค ธรรมเจติยสูตร ว่าด้วยธรรมเจดีย์ อรรถกถาธรรมเจติยสูตรท่ี 9 ระบุถึง พัดวาลวิชนี 
อุณหิส (มงกุฎ) พระขรรค์ เศวตฉัตร และฉลองพระบาท 

คัมภีร์อรรถกถา มหาวิภังค์ ปฐมภาค เวรัญชกัณฑ์ ระบุถึง เศวตฉัตร แส้จามร (วาลวิชนี)  
พระขรรค์  รัตนะประดับพระเมาลี (คือ พระอุณหิส ติดพระมหาพิชัยมงกุฎ) และฉลองพระบาท 

คัมภีร์ปทุมชาดก ระบุถึง พระมหามงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี ผ้ารัตกัมพล วาลวิชนี 
ฉลองพระบาท41  

ต าราปัญจราชาภิเษก ได้กล่าวไว้ว่า เศวตฉัตร 6 ช้ัน หมายถึง สวรรค์ฉกามาพจร           
6 ช้ัน  พระมหามงกุฎ หมายถึง ยอดวิมานของพระอินทร์ พระขรรค์ หมายถึง พระปัญญาอันจะตัด
มลทินถ้อยความไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน เคร่ืองประดับผ้ารัตกัมพล หมายถึง เขาคันธมาทน์อันประดับเขา
พระสุเมรุราช เพราะองค์พระมหากษัตริย์นั้นเปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุ พระเนตรข้างขวา คือ      
พระอาทิตย์ พระเนตรข้างซ้าย คือ พระจันทร์ พระหัตถ์ท้ังซ้ายและขวา และฝ่าพระบาท คือ ทวีปท้ัง 4  
เกือกแก้ว (ฉลองพระบาท) หมายถึง แผ่นดินอันเป็นท่ีรองรับเขาพระสุเมรุราช และเป็นท่ีอาศัยแก่
อาณาประชาราษฎร์ท้ังหลายท่ัวแว่นแคว้นขอบขัณฑสีมา42 

คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา คาถาท่ี 358 ได้กล่าวถึงเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์เป็นค ากลอนไว้ว่า 
     ขคฺโค  จ ฉตฺตอุณหีส  
     ปาทุกา วาลวิชนี  

                                                         
40 บุญเตือน ศรีวรพจน์ และประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, เคร่ืองทองรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ 

: มรดกไทย, 2542), 92.  
41 แสงสูรย์ ลดาวัลย์,ม.ร.ว. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกคร้ังกรุงรัตนโกสินทร์. 

(กรุงเทพฯ : ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527), 8. 
42 ราชบัณฑิตยสถาน, กกุธภัณฑ์, เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 

http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=963. 
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แปลความได้ดังนี้ ขคฺโค หมายถึง พระขรรค์  ฉตฺต  หมายถึง ฉัตรหรือร่ม  อุณหีส  หมายถึง 
มงกุฎ  ปาทุกา หมายถึง ฉลองพระบาท  และวาลวิชนี หมายถึง เครื่องปัดท าด้วยขนสัตว์43 

นอกจากนี้ยังพบว่าท่ีบานหน้าต่างพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร มีภาพสลัก
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ พร้อมจารึกโคลงกลอนท่ีแต่งเกี่ยวกับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ไว้ว่า 

    วาลวีชนี อุณหีส  
    ขคฺโค ทณฺโฑ จ ปาทุกา 
แปลความได้ดังนี้ วาลวิชนี คือ เครื่องปัดท าด้วยขนสัตว์  อุณหีส  หมายถึง มงกุฎ  ขคฺโค 

หมายถึง พระขรรค  ทณฺโฑ หมายถึง ธารพระกร  และปาทุกา หมายถึง ฉลองพระบาท44   

 

เห็นได้ว่าแต่ละคัมภีร์ แต่ละต ารา ได้กล่าวถึงเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์แตกต่างกัน          
แต่ส าหรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของประเทศไทยมีรายละเอียดท่ีตรงตามกับค ากลอนท่ีปรากฏอยู่  
บนบานหน้าต่างของพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารทุกประการ (ปัจจุบันบทกลอนนี้       
ไม่ปรากฏแล้ว) สันนิษฐานว่าภาพสลักและจารึกค ากลอนนี้สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพระอธิบายเรื่องคาถาก ากับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์บน
บานหน้าต่างไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์อนุโลมตามแบบอย่าง
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของไทย จึงใช้ธารพระกรแทนเศวตฉัตร”45 ด้วยเหตุนี้การนับธารพระกร
เป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์จึงเป็นแบบแผนเฉพาะของประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
แม้ว่ารายละเอียดของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของประเทศไทยจะไม่ตรงตามต ารา หรือ คัมภีร์
โบราณท่ีกล่าวมาในข้างต้น แต่หากพิจารณาในรายละเอียดของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ อาจกล่าว
ได้ว่า เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของประเทศไทย มีความใกล้เคียงกับเนื้อหาของเครื่องเบญจราช
กกุธภัณฑ์ท่ีกล่าวถึงในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกามากท่ีสุด เพราะถึงแม้ฉัตรจะไม่ได้เป็ นหนึ่งในเครื่อง
เบญจราชกุภัณฑ์แต่ก็ยังคงความส าคัญต่อความเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ ไม่ต่างไปจากเดิม ซึ่งสาเหตุท่ี
ฉัตรมิได้รวมเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์นั้น ท่านเทวาธิราช ป. มาลากุล สมุหพระราชพิธีได้

                                                         
43 พระเทวาธิราช, (ป.มาลากุล). ราชูปโภคและเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ

พระมหากษัตริย์. (พระนคร : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, 2504), 1. 
44 เร่ืองเดียวกัน, 2. 
45 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา และสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 

สาส์นสมเด็จ, เล่ม 10. (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2505), 28-29. 
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อธิบายไว้ว่า “การท่ีมีฉัตรแล้วไม่มีธารพระกร หรือถ้ามีธารพระกรก็ไม่ควรมีฉัตร เป็นการถูกแล้ว 
เพราะฉัตรคือร่ม คนเราในขณะเดียวกันจะถือท้ังร่มท้ังไม้เท้าด้วยนั้นเป็นการไม่ควร”46  

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์เป็นของส าคัญท่ีพระราชครู
พราหมณ์จะถวายแด่พระมหากษัตริย์ เพื่อความสมบูรณ์ของพระราชพิธี โดยจะถวายตามล าดับจากสูง  
ลงต่ า เริ่มจากพระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร พัดวาลวิชนีและแส้หางจามรี และ
สุดท้ายจะสอดฉลองพระบาทเชิงงอนถวาย 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์แห่งพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ จะประกอบด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท้ัง 5 ส่ิงเหล่านี้ แต่ในสมัยรัชกาลท่ี 2 
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์แห่งพระมหากษัตริย์กลับมีความแตกต่างดูผิดแปลกไปจากรัชกาลอื่นๆ ดังท่ี
พรรณนาไว้ในโคลงบทท่ี 72 ของบทพระราชนิพนธ์ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รัชกาลท่ี 2 อันเป็นช่วงท่ีกล่าวถึงการถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกว่า 
    ขณะนั้นพระบาทเจ้า จอมกษัตริย์ 
    ธรงรับพระเสวตรฉัตร คู่หล้า 
    แสงขรรค์แลตาวพัด    วาลวิช นีเฮย 
    ธารพระกรแต่ห้า    นอกนั้นชาวงาน ฯ 

จากโคลงพระราชนิพนธ์ข้างต้นสามารถถอดความได้ว่าเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์      
ของรัชกาลท่ี 2 ประกอบด้วย พระเศวตฉัตร พระแสงขรรค์ พระแสงดาบ (ตาว) พัดวาลวิชนี และ 
ธารพระกร47 ซึ่งเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท้ัง 5 อย่างนี้ พราหมณ์จะเป็นผู้ถวายให้กับ
พระมหากษัตริย์ แล้วพระมหากษัตริย์ทรงรับไว้ ส่วนเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศประเภทอื่นๆ 
ในโครงพระราชนิพนธ์ได้กล่าวไว้แต่เพียงว่า “นอกนั้นชาวงานฯ” มิได้กล่าวถึงเพิ่มเติมว่าเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศอย่างอื่นนั้นมีส่ิงใดอีกบ้าง และเป็นท่ีน่าสังเกตประการหนึ่งว่า เครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศท่ีเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ท่ีได้บรรยายไว้ในโครงพระราช
นิพนธ์ดังกล่าวนั้น ได้กล่าวถึง พระแสงดาบ (ตาว) ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ในรัชสมัย

                                                         
46 พระเทวาธิราช, (ป.มาลากุล). ราชูปโภคและเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ

พระมหากษัตริย์. (พระนคร : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, 2504), 2. 
47 นุชนาถ กิจงาม. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ประวัติศาสตร์จารีตประเพณี     

จากพระราชนิพนธ์ “ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2”. 
(กรุงเทพฯ : ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2546), 86. 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งพระแสงดาบ (ตาว) นี้ไม่เคยกล่าวถึงมาก่อนว่าเป็นหนึ่ง
ในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ส าหรับพระมหากษัตริย์ ต้ังแต่ในสมัยรัชกาลท่ี 1 หรือแม้แต่ในรัชกาล
ต่อๆ มา ซึ่งนอกจากจะไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้ว ในคัมภีร์และต าราท่ีกล่าวถึงเครื่องเบญจราช
กกุธภัณฑ์ ก็ไม่ปรากฏว่ามีคัมภีร์หรือต าราใดท่ีกล่าวถึงพระแสงดาบ (ตาว) เช่นกัน  ส่วนเหตุใดท่ี
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ในสมัยรัชกาลท่ี 2 จึงมีความแตกต่างจากรัชกาลอื่นๆ นั้น ยังไม่พบ
หลักฐานใดอธิบายถึงสาเหตุของความแตกต่างดังกล่าวนี้ 
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บทที่ 5 
วิเคราะห์เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกของประเทศไทยและในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 - 25 

 จากข้อมูลข้าง ต้น ท่ีไ ด้น า เสนอเครื่ องประกอบพระ ราชอิ สริยยศส าหรั บ
พระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในประเทศไทย พระราชอาณาจักรกัมพูชา 
อาณาจักรพม่า พระราชอาณาจักรลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน) ประเทศ
มาเลเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม (หรือประเทศบรูไนดารุสซาลาม) และประเทศเวียดนาม 
(สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน) เห็นได้ว่าเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของแต่ละ
ประเทศนั้น มีท้ังส่ิงท่ีเหมือนกันและส่ิงท่ีต่างกัน  ท้ังในด้านรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศท่ีปรากฏอยู่ในงานพระราชพิธี ด้านลักษณะรูปแบบของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ 
และในด้านของวัฒนธรรมประเพณี จึงน าไปสู่การวิเคราะห์ ศึกษาลักษณะรูปแบบท่ีคล้ายและต่างกัน
ของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยกเว้นประเทศ
อินโดนีเซีย เนื่องจากเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีน าเสนอนั้น เป็นตัวอย่างของเครื่องประกอบ
พระราชอิสริยยศของสุลต่านผู้ปกครองในท้องถิ่น มิใช่เป็นของสุลต่านผู้ปกครองประเทศสูงสุด ดังเช่น
ประเทศอื่นๆ ท่ีได้น าเสนอเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับผู้ปกครองสูงสุดในแต่ละประเทศ)  

ในบทวิเคราะห์นี้จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แบบ คือ  

1.   วิเคราะห์เฉพาะในส่วนของประเทศไทยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษท่ี   
24 - 25) โดยน าเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีปรากฏในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของแต่ละ
รัชกาลมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้เห็นความเหมือนและความต่างในการใช้เครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศ 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีปรากฏในงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกของประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 - 25 เพื่อให้
เห็นถึงรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกของแต่ละประเทศ ว่ามีลักษณะรูปแบบความเหมือนและความต่างกันอย่างไรบ้าง 
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วิเคราะห์เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ 
ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในประเทศไทย 

ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศอย่างชัดเจน ซึ่งรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท้ังหลาย
ท้ังมวล จะปรากฏเด่นชัดในการตั้งแต่งเครื่องบรมราชาภิเษกบนพระแท่นมณฑลของขั้นเตรียมพิธี และ
พิธีถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ของขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในแต่ละรัชกาลมีรายละเอียด
ของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแตกต่างกันออกไป  

การค้นคว้ารายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ี
ปรากฏในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ของแต่ละรัชกาล ได้ท าการค้นคว้าจาก
เอกสารต่างๆ เท่าท่ีมีการกล่าวถึงรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับ
พระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น หนังสือจดหมายเหตุ และพงศาวดาร 
เป็นต้น แล้วน าข้อมูลรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศฯ มาจ าแนกแจงแจกตามแต่ละ
รัชกาล ท้ังนี้เพื่อให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศฯ ในแต่ละรัชกาล 
ว่ามีความเหมือนและความต่างมากน้อยเพียงใด โดยข้อมูลของแต่ละรัชกาลได้ท าการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศฯ จากเอกสาร และหนังสือต่างๆ ดังนี้ 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศฯ ในรัชกาลที่ 1 ได้ท าการค้นคว้ารวบรวมจากหนังสือ 
1. ลัทธิธรรมเนียมต่างๆภาคที่ 19 : ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านักคร้ังกรุงศรี

อยุธยา. (เจ้าภาพพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิง (ตลับ  สุขุม)  วันท่ี 23 มีนาคม 2474. 
พระนคร : โสภณพิพรรฒธนาการ, 2474), 55-60. 

2. ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1. (พิมพ์ครั้ง
ท่ี 6. กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2531), 28-29. 

3.  ภุชงค์ จันทวิช และณัฏฐภัทร จันทวิช, บรรณาธิการ. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. 
(กรุงเทพฯ : มรดกไทย, 2542), 43 และ 47. 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศฯ ในรัชกาลที่ 2 ได้ท าการค้นคว้ารวบรวมมาจากหนังสือ 
1. ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา . พระราชพงศาวดาร       

กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 เล่ม 1. (พระนคร : องค์การค้าคุรุสภา, 2526), 20-21 , 25.   
2. นุชนาถ กิจงาม. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ประวัติศาสตร์จารีตประเพณี จาก   

พระราชนิพนธ์ “ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2”. (กรุงเทพฯ : 
ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2546), 14-15 , 24 , 73 และ 86.  
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เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศฯ ในรัชกาลที่ 3 ได้ท าการค้นคว้าเทียบเคียงข้อมูลจากหนังสือ 
1. นุชนาถ กิจงาม. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ประวัติศาสตร์จารีตประเพณี จาก   

พระราชนิพนธ์ “ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2”. (กรุงเทพฯ : 
ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2546), 14-15 , 24 , 73 และ 86. 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศฯ ในรัชกาลที่ 4 ได้ท าการค้นคว้าเทียบเคียงข้อมูลจากหนังสือ 
1. ภุชงค์ จันทวิช และณัฏฐภัทร จันทวิช, บรรณาธิการ. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. 

(กรุงเทพฯ : มรดกไทย, 2542), 78-79 และ 84.  

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศฯ ในรัชกาลที่ 5 ได้ท าการค้นคว้ารวบรวมมาจากหนังสือ  
1. ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. พระราชพงศาวดาร       

กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5. (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ม.ป.ป.),  
85-90 และ 101. 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศฯ ในรัชกาลที่ 6 ได้ท าการค้นคว้ารวบรวมมาจากหนังสือ 
1. นเรศวรฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ (ผู้รวบรวม). จดหมายเหตุพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. (พระนคร :      
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2466), 9 , 27-28 , 34-36. 

2. ภุชงค์ จันทวิช และณัฏฐภัทร จันทวิช.บรรณาธิการ.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. 
(กรุงเทพฯ : มรดกไทย, 2542), 273-281. 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศฯ ในรัชกาลที่ 7 ได้ท าการค้นคว้ารวบรวมมาจากหนังสือ 
1. ประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม รามนันทน์), พระยา. จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2468. (พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2492), 
9 , 11 , 32-34. 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศฯ ในรัชกาลที่ 9 ได้ท าการค้นคว้ารวบรวมมาจากหนังสือ 
1. พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุยเดช สยามินทราธิราช พ.ศ. 2493 และเร่ืองบรมราชาภิเษก. (พระนคร : โรงพิมพ์         
กรมสรรพสามิต, 2514), 32-36 , 56-58.  

ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ใน   
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ ตามท่ีปรากฏในการต้ังแต่งเครื่องบรมราชาภิเษก       
บนพระแท่นมณฑลของขั้นเตรียมพิธี และพิธีถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ในขั้นตอนพิธีบรม
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ราชาภิเษกจากแหล่งข้อมูลเอกสารประเภทจดหมายเหตุ และพระราชพงศาวดาร ซึ่งเนื้อหาข้อมูลได้
บรรยายเกี่ยวกับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีปรากฏอยู่ในท้ัง 2 ขั้นตอน ในบางรัชกาลพบว่า
บรรยายแจกแจงไว้อย่างละเอียด แต่บางรัชกาลก็มิได้แจกแจงรายละเอียดไว้ท้ังหมด กล่าวถึงเพียง
บางส่วนของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเท่านั้น เช่น ในตอนต้ังแต่งเครื่องบรมราชาภิเษกบน 
พระแท่นมณฑล กล่าวแต่เพียงว่า “...พร้อมท้ังได้ต้ังเครื่องราชูปโภคไว้บนพระแท่นมณฑล...” 
เช่นเดียวกับเนื้อหาในพิธีถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ ก็กล่าวเพียงแค่ “...ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 
เครื่องราชูปโภค...” เท่านั้น มิได้แจกแจงว่าเครื่องราชูปโภค และเครื่องราชกกุธภัณฑ์ท่ีกล่าวถึงนั้น 
ประกอบไปด้วยส่ิงใดบ้าง หรือกล่าวว่า“...จัดการพิธีบรมราชาภิเษก เถลิงถวัลยราชสมบัติโดย
เย่ียงอย่างบรรพราชประเพณีสืบๆ มา...” ดังเช่น ในกรณีของการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากข้อความดังกล่าวสันนิษฐานว่ารายละเอียดของการ
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ควรมีรายละเอียดท่ี
คล้ายกับการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
หรือรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเป็นไปได้อย่างยิ่งท่ีรายละเอียดของพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อาจมรีายละเอียดท่ีใกล้เคียงกับพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมากท่ีสุด เนื่องจากเมื่อครั้งทรงด ารง    
พระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่อง    
“ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2” ซึ่งเนื้อหาในวรรณคดีได้
กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นส าคัญ ประกอบ
กับพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ผู้ทรงพระราชนิพนธ์ได้อยู่ร่วมสมัยและร่วมเหตุการณ์จริง 
จึงเป็นไปได้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพระบาทสมเด็จ  
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงยึดถือปฏิบัติตามแบบแผนขนบธรรมเนียมแห่งพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกอย่างสมัยแผ่นดินก่อน ดังนั้น การจ าแนกแจกแจงรายละเอียดของเครื่องประกอบ 
พระราชอิสริยยศฯ ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นการเทียบเคียงข้อมูล
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศฯ จากวรรณคดีเรื่อง “ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
รัชกาลท่ี 2” เป็นหลัก  

จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลเอกสารท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ท าให้สามารถท า
ตารางแจกแจงรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของแต่ละรัชกาลได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 6 เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ 
 

ขั้นตอนพิธ ี รายการเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 
รัชกาล
ท่ี 1 

รัชกาล
ท่ี 2 

รัชกาล
ท่ี 3 

รัชกาล
ท่ี 4 

รัชกาล
ท่ี 5 

รัชกาล
ท่ี 6 

รัชกาล
ท่ี 7 

รัชกาล
ท่ี 9 

การต้ังแต่งเคร่ืองบรมราชาภิเษก
บนพระแท่นมณฑล 

หมวดเคร่ืองพระมุรธาภิเษก 
        

1.  พระครอบพระกริ่ง         
2.  พระครอบยันตเดิม         
3.  พระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ         
4.  พระเต้าทองเกล้ียง         
5.  พระเต้ามงคลแปด         
6.  พระเต้าเบญจครรภ รัชกาลท่ี 1         
7.  พระเต้าเบญจครรภ รัชกาลท่ี 4         
8.  พระเต้าเบญจครรภ รัชกาลท่ี 5         
9.  พระมหาสังข์ทอง  นาก  เงิน         
10.  พระมหาสังข์         
11.  พระเต้าเบญจครรภใหญ่         
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ขั้นตอนพิธ ี รายการเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 
รัชกาล
ท่ี 1 

รัชกาล
ท่ี 2 

รัชกาล
ท่ี 3 

รัชกาล
ท่ี 4 

รัชกาล
ท่ี 5 

รัชกาล
ท่ี 6 

รัชกาล
ท่ี 7 

รัชกาล
ท่ี 9 

การต้ังแต่งเคร่ืองบรมราชาภิเษก
บนพระแท่นมณฑล 

12.  พระเต้าเบญจครรภรอง/น้อย         
13.  พระเต้าเบญจครรภห้าห้อง         
14.  พระเต้าประทุมนิมิตทอง  นาก  เงิน  ส าริด         
15.  พระเต้ากลีบบัวใหญ่         
16.  พระเต้าห้ากษัตริย์ (พระเต้าทอง  นาก  เงิน  

ส าริด  ศิลา) 
        

17.  พระเต้าโมราด า         
18.  พระเต้าบัวหยกเขียว         
19.  พระเต้ากลีบบัวแดง         
20.  พระเต้าจารึกอักษร         
21.  พระเต้ากลีบบัวขาวยอดเกี้ยว         
22.  พระเต้าบังกลี (มังศรี)         
23.  พระเต้าเทวบิฐ         
24.  พระเต้าศิลาห้าห้อง         
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ขั้นตอนพิธ ี รายการเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 
รัชกาล
ท่ี 1 

รัชกาล
ท่ี 2 

รัชกาล
ท่ี 3 

รัชกาล
ท่ี 4 

รัชกาล
ท่ี 5 

รัชกาล
ท่ี 6 

รัชกาล
ท่ี 7 

รัชกาล
ท่ี 9 

การต้ังแต่งเคร่ืองบรมราชาภิเษก
บนพระแท่นมณฑล 

25.  พระเต้าไกรลาส         
26.  พระเต้านพเคราะห์ / พระเต้านวเคราะห์         
27.  ครอบพระมุรธาภิเษก         
28.  พระขันหยก         
29.  พระครอบไสยศาสตร์         
30.  พระเต้าประทุมศิลาขาว         
หมวดเคร่ืองต้น         
1.  พระมหาพิชัยมงกุฎ         
2.  พระชฎาห้ายอด (พระชฎามหากฐิน)         
3.  พระแสงขรรค์ชัยศรี         
4.  ธารพระกร         
5.  ธารพระกรชัยพฤกษ์         
6.  ธารพระกรเทวรูป         
7.  ธารพระกรศักดิ์สิทธิ         
8.  พระสังวาลพราหมณ์ธุร า         
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ขั้นตอนพิธ ี รายการเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 
รัชกาล
ท่ี 1 

รัชกาล
ท่ี 2 

รัชกาล
ท่ี 3 

รัชกาล
ท่ี 4 

รัชกาล
ท่ี 5 

รัชกาล
ท่ี 6 

รัชกาล
ท่ี 7 

รัชกาล
ท่ี 9 

การต้ังแต่งเคร่ืองบรมราชาภิเษก
บนพระแท่นมณฑล 

9.  พระแส้จามรี         
10.  พระแส้หางช้างเผือก         
11.  พัดวาลวิชนี (พัดฟักมะขาม)         
12.  ฉลองพระบาท         
13.  พระภูษารัตกัมพล         
14.  พระมหาสังวาล         
15.  พระสังวาลพราหมณ์         
16.  พระมหาสังวาลสร้อยอ่อน         
17.  พระนพ         
18.  พระธ ามรงค์         
19.  พระมาลาเพชร  หรือพระชฎาเพชร         
หมวดเคร่ืองพิชัยสงคราม         
1.  หีบเครื่องพระพิชัยสงคราม         
2.  หีบเครื่องพระมนต์พิเศษ         
3.  พระมาลาเบ่ียง         
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ขั้นตอนพิธ ี รายการเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 
รัชกาล
ท่ี 1 

รัชกาล
ท่ี 2 

รัชกาล
ท่ี 3 

รัชกาล
ท่ี 4 

รัชกาล
ท่ี 5 

รัชกาล
ท่ี 6 

รัชกาล
ท่ี 7 

รัชกาล
ท่ี 9 

การต้ังแต่งเคร่ืองบรมราชาภิเษก
บนพระแท่นมณฑล 

4.  ฉลองพระองค์เกราะเหล็ก         
5.  ฉลองพระองค์เกราะนวม         
6.  เครื่องทรงลงยันต์ราชะ 7 สี         
7.  พระแสงดาบเชลย         
8.  พระแสงง้าว         
9.  พระแสงจักร         
10.  พระแสงตรีศูล         
11.  พระแสงดาบและเสโล         
12.  พระแสงหอกพระมหากฐิน         
13.  พระแสงธนู         
14.  พระแสงดาบเขน         
15.  พระแสงทวน         
16.  พระแสงหอกชัย         
17.  พระแสงปืนข้ามแม่น้ าสะโตง         
18.  พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย         
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ขั้นตอนพิธ ี รายการเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 
รัชกาล
ท่ี 1 

รัชกาล
ท่ี 2 

รัชกาล
ท่ี 3 

รัชกาล
ท่ี 4 

รัชกาล
ท่ี 5 

รัชกาล
ท่ี 6 

รัชกาล
ท่ี 7 

รัชกาล
ท่ี 9 

การต้ังแต่งเคร่ืองบรมราชาภิเษก
บนพระแท่นมณฑล 

19.  พระแสงง้าวด้ามถมฝักทอง         
20.  พระแสงดาบคาบค่าย         
21.  พระแสงดาบใจเพชร         
22.  พระแสงเวียต         
23.  พระแสงฟันปลา         
24.  พระแสงดาบญี่ปุ่นรัชกาลท่ี 6         
25.  พระแสงแฝด         
26.  พระแสงขรรค์นวโลหะ          
27.  พระแสงฝักมุกทรงเดิม         
28.  พระแสงมรกต         
29.  พระแสงตรีศูลด้ามหยก         
30.  พระแสงตรีศูลด้ามงาช้าง         
31.  พระแสงศร 3 เล่ม (พระแสงศรพรหมาสตร์ 

อัคนีวาต และประลัยวาต) 
    

    

32.  พระแสงตรีศูลด้ามส้ัน         
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ขั้นตอนพิธ ี รายการเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 
รัชกาล
ท่ี 1 

รัชกาล
ท่ี 2 

รัชกาล
ท่ี 3 

รัชกาล
ท่ี 4 

รัชกาล
ท่ี 5 

รัชกาล
ท่ี 6 

รัชกาล
ท่ี 7 

รัชกาล
ท่ี 9 

การต้ังแต่งเคร่ืองบรมราชาภิเษก
บนพระแท่นมณฑล 

33.  พระแสงหอกร่อนน้อย         
34.  พระแสงหอกร่อนใหญ่         
35.  พระแสงทวนถมคู่         
36.  พระแสงง้าวถมคู่         
37.  พระแสงดาบฝักเหล็กคร่ าทองคู่         
38.  พระแสงทวนทอง         
39.  พระแสงศูล         
40.  พระแสงปืนคาบศิลาเคยทรง         
41.  พระแสงของ้าวตีช้างล้ม         
42.  พระแสงขอคร่ าด้ามไม้เท้า         
43.  พระแสงชนักต้น         
44.  พระแสงฝักทองเกล้ียง         
45.  พระแสงขอชัยพฤกษ์         
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ขั้นตอนพิธ ี รายการเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 
รัชกาล
ท่ี 1 

รัชกาล
ท่ี 2 

รัชกาล
ท่ี 3 

รัชกาล
ท่ี 4 

รัชกาล
ท่ี 5 

รัชกาล
ท่ี 6 

รัชกาล
ท่ี 7 

รัชกาล
ท่ี 9 

การต้ังแต่งเคร่ืองบรมราชาภิเษก
บนพระแท่นมณฑล 

หมวดเคร่ืองสูง         
1.  พระเศวตฉัตร         
2.  พระเสมาธิปัตย์         
3.  พระฉัตรชัย         
4.  พระเกาวพ่าห์         
5.  ธงไชยกระบี่ธุช         
6.  ธงไชยกระบี่ยุทธ ใหญ่         
7.  ธงไชยกระบี่ยุทธ น้อย         
8.  ธงไชยพระครุฑพ่าห์ ใหญ่         
9.  ธงไชยพระครุฑพ่าห์ น้อย         
10.  ธงมหาราช         
11.  ธงมหาไพชยนตธวัช         
12.  ธงไชยครุฑพ่าห์         
13.  ธงมหาไพชยนต์         
14.  ธงไชยราชกระบี่ธุช         
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ขั้นตอนพิธ ี รายการเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 
รัชกาล
ท่ี 1 

รัชกาล
ท่ี 2 

รัชกาล
ท่ี 3 

รัชกาล
ท่ี 4 

รัชกาล
ท่ี 5 

รัชกาล
ท่ี 6 

รัชกาล
ท่ี 7 

รัชกาล
ท่ี 9 

การต้ังแต่งเคร่ืองบรมราชาภิเษก
บนพระแท่นมณฑล 

15.  ธงบรมราชาธวัช         
16.  ธงไอยราพต          
17.  พระกลด         
18.  ธงพระครุฑพ่าห์         
หมวดเคร่ืองราชูปโภค         
1.  พระมณฑปรัตนกรัณฑ์         
2.  พานพระขันหมาก         
3.  พระสุพรรณศรีบัวแฉก         
4.  พระเต้าพระสุธารส         
5.  พระสุพรรณราช         
6.  พระสุพรรณราชใหญ่         
7.  พระสุพรรณราชน้อย         
8.  พระเต้าราชาวดี         

รวมเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศบนพระแทน่มณฑล 37 47 47 56 66 93 30 74 
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ขั้นตอนพิธ ี รายการเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 
รัชกาล
ท่ี 1 

รัชกาล
ท่ี 2 

รัชกาล
ท่ี 3 

รัชกาล
ท่ี 4 

รัชกาล
ท่ี 5 

รัชกาล
ท่ี 6 

รัชกาล
ท่ี 7 

รัชกาล
ท่ี 9 

พิธีถวายเคร่ืองสิริราชกกุธภัณฑ์ 1.  พระมหาเศวตฉัตร         
2.  พระสังวาลพราหมณ์ธุร า         
3.  พระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์         
4.  พระสังวาลพระนพ         
5.  พระมหาพิชัยมงกุฎ         
6.  พระแสงขรรค์ชัยศรี         
7.  พระแส้จามรี         
8.  พัดวาลวิชนี         
9.  ธารพระกร/ธารพระกรชัยพฤกษ์1          
10.  ธารพระกรเทวรูป         

 

                                            
1 ธารพระกร ของเดิมท าด้วยไม้ชัยพฤกษ์ปิดทอง หัวและสันเป็นเหล็ก คร่ าลายทอง ท่ีสุดสันเป็นสามง่าม ลักษณะเหมือนกับไม้เท้าพระภิกษุท่ีใช้ใน

การชักมหาบังสุกุล เรียกธารพระกรของเดิมนัน้ว่า ธารพระกรชัยพฤกษ ์ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างธารพระกรขึน้ใหม่องค์
หนึ่งด้วยทองค า ภายในมีพระแสงเสน่า ยอดมีรูปเทวดา จึงเรียกว่า ธารพระกรเทวรูป แต่ท่ีแท้ลักษณะเป็นพระแสงดาบมากกว่าเป็นธารพระกร แต่ได้ทรงสร้างขึ้น
แล้ว   ก็ทรงใช้แทนธารพระกรชัยพฤกษ์ ครั้นมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กลับเอาธารพระกรชัยพฤกษ์
ออกใช้อีก ยกเลิกธารพระกรเทวรูป เพราะทรงพอพระราชหฤทัยในของเก่า ๆ จึงคงใช้ธารพระกรชัยพฤกษ์อยู่ต่อมา 
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ขั้นตอนพิธ ี รายการเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 
รัชกาล
ท่ี 1 

รัชกาล
ท่ี 2 

รัชกาล
ท่ี 3 

รัชกาล
ท่ี 4 

รัชกาล
ท่ี 5 

รัชกาล
ท่ี 6 

รัชกาล
ท่ี 7 

รัชกาล
ท่ี 9 

พิธีถวายเคร่ืองสิริราชกกุธภัณฑ์ 11.  ฉลองพระบาท         
12.  พระธ ามรงค์รัตนวราวุธ         
13.  พระธ ามรงค์วิเชียรจินดา         
14.  พระแส้หางช้างเผือก         
15.  พระแสงฝักทองเกล้ียง         
16.  พระสุพรรณศรีบัวแฉก         
17.  พานพระขันหมาก         
18.  พระมณฑป         
19.  พระมณฑปรัตนกรัณฑ์         
20.  พระเต้าทักษิโณทก         
21.  พระแสงดาบเชลย         
22.  พระแสงจักร         
23.  พระแสงตรีศูล         
24.  พระแสงหอกเพชรรัตน์         
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ขั้นตอนพิธ ี รายการเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ 
รัชกาล
ท่ี 1 

รัชกาล
ท่ี 2 

รัชกาล
ท่ี 3 

รัชกาล
ท่ี 4 

รัชกาล
ท่ี 5 

รัชกาล
ท่ี 6 

รัชกาล
ท่ี 7 

รัชกาล
ท่ี 9 

พิธีถวายเคร่ืองสิริราชกกุธภัณฑ์ 25.  พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย         
26.  พระแสงดาบเขน         
27.  พระแสงธนู         
28.  พระแสงดาบโล่ห์         
29.  พระแสงปืนข้ามแม่น้ าสะโตง         
30.  พระแสงหอกชัย         
31.  พระแสงดาบ (ตาว)         
32.  พระแสงตรี         

รวมเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศในพิธีถวายเคร่ืองสิริราชกกุธภัณฑ์ 13 16 15 16 18 25 26 26 
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จากตารางท่ีได้แสดงรายละเอียดเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของแต่ละรัชกาลเท่าท่ี
พบข้อมูลจากเอกสารต่างๆ พบว่า เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของแต่ละรัชกาลนั้นมีจ านวนไม่
เท่ากัน โดยแต่ละรัชกาลมีจ านวนเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศดังนี้ 
เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศบนพระแท่นมณฑล 

รัชกาลท่ี 1   มีจ านวน   37  รายการ 
รัชกาลท่ี 2 มีจ านวน  47  รายการ 
รัชกาลท่ี 3  มีจ านวน  47 รายการ 
รัชกาลท่ี 4 มีจ านวน  56 รายการ 
รัชกาลท่ี 5  มีจ านวน  66 รายการ 
รัชกาลท่ี 6  มีจ านวน  93 รายการ 
รัชกาลท่ี 7  มีจ านวน  30 รายการ 
รัชกาลท่ี 9  มีจ านวน  74 รายการ 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศในพิธีถวายเคร่ืองสิริราชกกุธภัณฑ์ 
รัชกาลท่ี 1  มีจ านวน  13 รายการ 
รัชกาลท่ี 2  มีจ านวน  16 รายการ 
รัชกาลท่ี 3  มีจ านวน  15 รายการ 
รัชกาลท่ี 4  มีจ านวน  16 รายการ 
รัชกาลท่ี 5  มีจ านวน  18 รายการ 
รัชกาลท่ี 6  มีจ านวน  25 รายการ 
รัชกาลท่ี 7  มีจ านวน  26 รายการ 
รัชกาลท่ี 9  มีจ านวน  26 รายการ 

จะเห็นว่ารัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ปรากฏจ านวน
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศบนพระแท่นมณฑลมากท่ีสุด ในขณะท่ีสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7) มีจ านวนเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในขั้นตอนนี้น้อยท่ีสุด 
ท้ังนี้อาจเป็นสาเหตุของการจดบันทึกข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วนมากกว่าเรื่องอื่น เพราะจากการค้นคว้าเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศบนพระแท่นมณฑล ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลท่ี 7      
ไม่ค่อยได้กล่าวถึงรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศบนพระแท่นมณฑลเท่าไรนั ก      
จะกล่าวถึงเพียงบางรายการเท่านั้น จึงท าให้ข้อมูลในส่วนนี้มีรายละเอียดไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ
รัชกาลอื่น และในส่วนของพิธีถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์รัชกาลท่ีมีการถวายเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศมากท่ีสุด คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7) และพระบาทสมเด็จ   
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พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ซึ่งการเปล่ียนแปลงจ านวนของเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถจ าแนกลักษณะการเปล่ียนแปลง
ได้ 2 แบบ คือ  

แบบท่ี 1 เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเหมือนกับรัชกาลก่อน และรายการเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีมีจ านวนเพิ่มข้ึน เช่น ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย (รัชกาลท่ี 2) จากตารางจะเห็นว่าในสมัยของพระองค์จ านวนเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศมีมากกว่าเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
(รัชกาลท่ี 1) และเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
ก็ยังคงปรากฏอยู่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ด้วยเช่นกัน  

แบบท่ี 2 เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของรัชกาลก่อนบางประเภทลดหายไป และ
เพิ่มรายการเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศประเภทใหม่เข้ามา เช่น รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างธารพระกรเทวรูปขึ้นใหม่ และทรงใช้แทนธารพระกร
ชัยพฤกษ์ หรือในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลท่ี 6) ท่ีทรงเพิ่มเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศหลายรายการ และน ามาเข้ามาใช้ในการประกอบพระราชพิธี บรม
ราชาภิเษก แต่ก็มีการลดเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศบางประเภทออกไป เช่น ธารพระกรเทวรูป 
เป็นต้น   

ซึ่งการเปล่ียนแปลงจ านวนเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท้ัง 2 แบบ ถือว่าเป็นการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของพระราชพิธีด้วยเช่นกัน กล่าวคือ หากยังคงยึดถือปฏิบัติตามแบบโบราณราช
ประเพณีดังท่ีเคยปฏิบัติสืบต่อกันมา จ านวนเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในของพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ควรจะต้องมีจ านวนท่ีเท่ากันทุกรัชกาล เพื่อให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีท่ีสืบทอด
กันมาต้ังแต่อดีต และยังอาจสะท้อนในเห็นถึงแนวความคิดท่ีไม่เหมือนกันของแต่ละรัชกาล จึงท าให้
รายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตามแม้ว่าจ านวนเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศของแต่ละรัชกาลจะเปล่ียนแปลงจ านวนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้กระทบต่อ
ความศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพระราชพิธีแต่อย่างใด อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างความศักด์ิสิทธิ์ให้กับ
พระราชพิธีและเสริมสร้างพระบารมีให้กับพระมหากษัตริย์ได้อีกทางหนึ่ง 

แม้ว่าเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแต่ละ
รัชกาลจะมีจ านวนมากน้อยไม่เท่ากัน แต่มีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศบางช้ินท่ีจะปรากฏอยู่ในงาน  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในทุกรัชกาล (เฉพาะขั้นตอนการตั้งแต่งเครื่องบรมราชาภิเษกบนพระแท่น
มณฑล และขั้นตอนพิธีถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์) ซึ่งได้แก่  
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1. พระเต้าประทุมนิมิตทอง นาก เงิน และส าริด 
2. พระแสงจักร 
3.  พระแสงตรีศูล 
4. พระแสงปืนข้ามแม่น้ าสะโตง 
5. พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย 
6. พระเศวตฉัตร 
7. พระเสมาธิปัตย์ 
8. พระฉัตรชัย 
9. พระเกาวพ่าห์ 
10. พระมหาพิชัยมงกุฎ 
11. พระแสงขรรค์ชัยศรี 
12. พระแส้จามรี และพัดวาลวิชนี 
13. ธารพระกร 
14. ฉลองพระบาท 
15. พระแสงดาบเชลย 
16. พระแสงธนู    

อาจกล่าวได้ว่าเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท้ัง 16 รายการนี้ เป็นเครื่องประกอบ
พระราชอิสริยยศท่ีใช้สืบทอดตามแบบอย่างของโบราณราชประเพณีมาต้ังแต่อดีตเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน จึงปรากฏอยู่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกรัชกาล   

วิเคราะหเ์คร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในพระราชพิธี       
บรมราชาภิเษกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 – 25 

ข้อมูลเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 – 25 ท่ีได้น าเสนอไว้ในบทท่ี 3 
และบทท่ี 4 นั้น ได้บอกรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ี
ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไว้แล้ว ซึ่งบางประเทศมีข้อมูลท่ีละเอียดมาก เช่น ประเทศไทย  
แต่บางประเทศก็ไม่ค่อยพบข้อมูลของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในพระราชพิธีเท่าไรนัก ดังนั้น 
ในการเปรียบเทียบในรายละเอียดของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ี
ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของแต่ละประเทศนั้น อาจท าได้ด้วยการใช้ตารางในการ
เปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นความต่างหรือความเหมือนกันของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในแต่ละ
ประเทศ  
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ส าหรับข้อมูลเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของประเทศไทยท่ีมีรายละเอียดของข้อมูล
จ านวนมากนั้น เมื่อท าการแจกแจงข้อมูลลงในตารางแล้ว พบว่ามีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
ส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกรัชกาล (เฉพาะขั้นตอนการต้ังแต่ง
เครื่องบรมราชาภิเษกบนพระแท่นมณฑล และขั้นตอนพิธีถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์) จ านวน 16 
รายการ ดังท่ีกล่าวไว้ในข้างต้น จึงน่าจะน ามาเป็นตัวแทนข้อมูลของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
ของประเทศไทยได้ เพราะถ้าน ารายการเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท้ังหมดท่ีมีจ านวน 100 กว่า
รายการมาท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของประเทศอื่นๆ เท่าท่ี
ค้นคว้าพบนั้นมีจ านวนเพียง 10 – 20 รายการเท่านั้น ซึ่งความแตกต่างกันในเรื่องของจ านวนเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศ เมื่อน าข้อมูลท่ีมีปริมาณมากมาเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีมีปริมาณน้อยกว่า
มาก ย่อมตอบได้แต่เพียงว่า มีความแตกต่างในเรื่องของจ านวน ไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดอย่าง
อื่นได้อีก ซึ่งถ้าเราน าข้อมูลท่ีตีกรอบให้แคบลงมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ย่อมได้รายละเอียดท่ีสามารถ
น าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดีกว่า ดังนั้น จึงได้ก าหนดข้อมูลเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของ
ประเทศไทยท่ีปรากฏอยู่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในทุกรัชกาล มาท าการเปรียบเทียบกับเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศของประเทศอื่นๆ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในรายละเอียดได้ชัดเจนขึ้น   
และเนื่องจากช่ือของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของแต่ละประเทศย่อมมีช่ือเรียกท่ีต่างกันไป เช่น 
มงกุฎ ประเทศไทยเรียกว่า “พระมหาพิชัยมงกุฎ” พระราชอาณาจักรกัมพูชาเรียกว่า “พระมหามงกุฎ
ราช” เช่นนี้เป็นต้น ซึ่งท้ัง 2 รายการ นั้นหมายถึง “มงกุฎ” เช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการ
สับสนในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาจึงตัดช่ือเรียกของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแต่ละประเทศ
ท่ีมีเหมือนกัน เช่น พระมหาพิชัยมงกุฎ และพระมหามงกุฎราช โดยก าหนดใช้แต่เพียงว่า “มงกุฎ” 
เท่านั้น นอกจากนี้เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศบางประเภทท่ีสามารถจัดให้อยู่ในหมวดหมู่
เดียวกันได้ ผู้ศึกษาจึงจัดให้อยู่ในหมวดเดียวกัน เช่น พระแสงขรรค์ / พระแสงดาบ หรือ ธารพระกร / 
คทา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูลกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นไปได้ง่ายข้ึน         
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงพุ ทธ
ศตวรรษที่ 24 - 25 

เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศที่ปรากฏในพระราชพธิี
บรมราชาภิเษก 

ไทย 
พระราชอาณาจักร

กัมพูชา 
อาณาจักรพม่า 

พระราชอาณาจักร
ลาว 

เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน 

พระเต้าประทุมนิมิตทอง นาก เงิน และส าริด        
พระแสงจักร        
พระแสงตรีศูล        
พระแสงปืน        
พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย        
พระเศวตฉัตร        
พระเสมาธิปัตย์        
พระฉัตรชัย        
พระเกาวพ่าห์        
พระมงกุฎ        
พระแสงขรรค/์พระแสงดาบ        
พระแส้จามรี และพัดวาลวิชนี        
ธารพระกร/คทา        
ฉลองพระบาท        
พระแสงธนู        
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เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศที่ปรากฏ 
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ไทย 
พระราชอาณาจักร

กัมพูชา 
อาณาจักรพม่า 

พระราชอาณาจักร
ลาว 

เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน 

พระราชบัลลังก ์        
ผ้าโพกพระเศียร        
ฉลองพระองค ์        
ปั้นเหน่ง        
พระแสงกริช        
กระบอง        
พระแสงหอก        
ชุดหีบหมาก        
พระราชลัญจกร        
พระมาลา        
มือทองค า        
กิเลนทองค า        
โล ่        
กูบบนหลังช้าง        
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ตามท่ีได้แจกแจงข้อมูลเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏ
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ัง 7 ประเทศนั้นพบว่า แต่ละ
ประเทศมีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท้ังท่ีต่างและเหมือนกันกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  

ส าหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีเหมือนกัน ได้แก่ เศวตฉัตร มงกุฎ ธารพระกร/
คทา พระแสงขรรค์/พระแสงดาบ และราชบัลลังก์ ซึ่งเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเหล่านี้เป็น
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของแต่ละประเทศท่ีมีเหมือนกันมากท่ีสุด และแต่ละประเทศก็ให้
ความส าคัญกับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเหล่านี้เป็นพิเศษ เพราะถือว่าเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศเหล่านี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์ในแง่ของพระราชอ านาจ แต่อย่างไรก็ตามถ้า
พิจารณาในด้านของลักษณะรูปแบบของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีเหมือนกันของแต่ละ
ประเทศแล้ว ยังพบว่าลักษณะรูปแบบของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแต่ละประเภทมีความ
ต่างกัน ซึ่งได้แก่ 

เศวตฉัตร  
ในประเทศไทย พระราชอาณาจักรกัมพูชา อาณาจักรพม่า และพระราชอาณาจักรลาว  

มีลักษณะเป็นฉัตรซ้อนช้ันกันขึ้นไป สีขาว แต่ฉัตรของประเทศบรูไนและมาเลเซีย มีลักษณะท่ีเหมือนร่ม 
มีเพียงช้ันเดียว ทรงโค้ง สีทอง เช่นร่มท่ีใช้กันแดด กันฝนท่ัวไป ซึ่งสาเหตุท่ีฉัตรของท้ัง 4 ประเทศ  
เป็นลักษณะซ้อนช้ันขึ้นไปนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชาธิบาย
โดยพระราชหัตถเลขา ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 124 ว่า 

เรื่องฉัตรจับครูเดิมท่ีอินเดีย เห็นใช้ท้ังนอกท้ังใน คือเหนือยอดพระราชวังท่ี
มีเดลลิแลลักเนา เป็นร่มช้ันเดียว พระแท่นท านองธรรมาสน์วัดพระแก้ว พนักหลัง
ปักร่มบนพนักท่ัวทุกแห่ง แต่ท่ีต่อหลายช้ันในอินเดียไม่มีเลย คงเกิดแถบพม่าและเรา  
ยาวาท่ีเขารับตรงจากอินเดียก็ช้ันเดียวท้ังนั้น และออกจะเป็นทองท้ังอินเดียและ  
ยาวา ไม่ใช่ขาว2 

ดังนั้น ประเทศบรูไนและมาเลเซีย ซึ่งต้ังอยู่ใกล้กับชวา3 และมีวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกัน  
จึงน่าจะรับเอาวัฒนธรรมด้ังเดิมมาใช้และใช้สืบเนื่องกันมาตลอด ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบดังเช่น

                                            
2 แสงสูรย์ ลดาวัลย์,ม.ร.ว. “ฉัตร”, สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2513): 

ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
3 ค าว่า “ยาวา” สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากค าว่า “ชวา (Java)” ปัจจุบันเป็นของ

ประเทศอินโดนีเซีย 
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ของประเทศไทย พระราชอาณาจักรกัมพูชา อาณาจักรพม่า และพระราชอาณาจักรลาว ท่ีได้ปรับ
รูปแบบของฉัตรไปจากเดิม  

มงกุฎ  
ในประเทศไทย พระราชอาณาจักรกัมพูชา และพระราชอาณาจักรลาว มีลักษณะเป็น

มงกุฎยอดแหลม แต่ของประเทศบรูไน เป็นมงกุฎท่ีไม่มียอดแหลมมีตราสัญลักษณ์ประจ าศาสนา
อิสลามประดับไว้ และมีความคล้ายคลึงกับผ้าโพกพระเศียรมาก เนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ผ้าโพกพระเศียรของสุลต่านในอดีต แล้วน ามาปรับให้คล้ายกับผ้าโพกพระเศียร ในขณะท่ีมาเลเซียท่ี
เป็นผ้าโพกพระเศียรจริงๆ มิใช่มงกุฎ และมีตราสัญลักษณ์ประจ าศาสนาอิสลามประดับไว้ ส่วนของ
ประเทศเวียดนาม มีลักษณะทรงคล้ายกับหมวกครอบของพระจักรพรรดิจีน (ภาพที ่116) 

 
ภาพที่ 116 หมวกครอบ (มงกุฎ) ของพระจักรพรรดิว่านล่ีแห่งราชวงศ์หมิง 
ที่มา : Beijing Ming Tombs and Sacred Road, accessed April 1, 2014, available from   
http://www.chinaodysseytours.com/beijing/beijing-ming-tombs.html 

จะเห็นว่าลักษณะรูปแบบของมงกุฎของพระมหากษัตริย์ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มีลักษณะ 3 แบบ คือ มงกุฎยอดแหลม ผ้าโพกพระเศียร และทรวงหมวกครอบ ซึ่งสาเหตุท่ีมีความ
แตกต่างกันในลักษณะรูปแบบนั้น สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะในเรื่องของอิทธิพลของวัฒนธรรมและ
ศาสนา มาเป็นตัวก าหนดให้เกิดความแตกต่าง กล่าวคือ ทางประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลจาก
ประเทศจีนมาโดยตรง เนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาก่อน จึงท าให้ลักษณะของ
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มงกุฎหรือหมวกครอบ คล้ายมงกุฎของพระจักรพรรดิจีน  ส่วนประเทศบรูไนและมาเลเซียนั้น          
มีอิทธิพลของศาสนาอิสลามเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมท้ังยังมีกล่ินอายของรูปแบบด้ังเดิมของ
เครื่องศิราภรณ์ของประเทศอินเดียโบราณท่ีมีลักษณะเหมือนผ้าโพกพระเศียรเช่นเดียวกัน (ดังท่ีได้
กล่าวมาแล้วในบทท่ี 2) และในส่วนของประเทศไทย พระราชอาณาจักรกัมพูชา และพระราชอาณาจักรลาว 
น่าจะเพราะการปรับเปล่ียนรูปแบบลักษณะให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และยังมีการส่งต่อทาง
วัฒนธรรมให้ซึ่งกันและกัน จึงท าให้มงกุฎของท้ัง 3 ประเทศมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน 

พระแสงขรรค์ / พระแสงดาบ / พระแสงกริช 
เป็นพระแสงศาสตราวุธท่ีเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีแสดงถึงสัญลักษณ์แห่ง

พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์โดยชอบธรรม แต่ตามประเพณีของแต่ละประเทศนั้น ไม่ได้
ก าหนดให้พระแสงขรรค์ หรือพระแสงดาบ เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์
เหมือนกันทุกประเทศ กล่าวคือ ประเทศไทย พระราชอาณาจักรกัมพูชา พระราชอาณาจักรลาว และ
อาณาจักรพม่า จะเลือกให้พระแสงขรรค์เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ ส่วน
พระแสงดาบนั้น จะเป็นของประเทศเวียดนาม ส่วนประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
จะใช้พระแสงกริช เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์    

ธารพระกร / คทา 
ท้ังธารพระกรและคทาของแต่ละประเทศนั้นส่วนใหญ่มีอิทธิพลของศาสนาเข้ามา

เกี่ยวข้อง กล่าวคือ คทาของประเทศบรูไน และมาเลเซีย มีอิทธิพลของศาสนาอิสลามเข้ามาเกี่ยวข้อง 
โดยบริเวณยอดของคทานั้น จะประดับด้วยสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม นั่นคือ พระจันทร์เส้ียวและ
ดาวแฉก ส่วนธารพระกรของประเทศไทยนั้นมีท่ีมาจากลักษณะรูปร่างท่ีเหมือนกับไม้เท้าพระภิกษุท่ีใช้
ในการชักมหาบังสุกุล4  

ราชบัลลังก์ 
เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศประเภทหนึ่งท่ีมีความแตกต่างในด้านลักษณะ

รูปทรงอย่างชัดเจน เพราะในประเทศบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และประเทศเวียดนาม มีลักษณะ
คล้ายกับเก้าอี้มีพนักพิง ซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเป็นบัลลังก์ฐานซ้อนช้ัน  

ดังท่ีได้กล่าวในข้างต้นว่าแม้ว่าจะมีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีเหมือนกัน แต่ถ้า
หากพิจารณาในลักษณะรูปแบบจะพบความต่างในความเหมือน พบว่าเหตุผลหลักท่ีท าให้ลักษณะ
รูปแบบของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศมีความแตกต่างกันนั้น มาจาก 

                                            
4 ราชบัณฑิตยสถาน. กกุธภัณฑ์. เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก  

http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=963. 
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1. อิทธิพลทางศาสนา ส าหรับประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะพบว่าเครื่องประกอบ
พระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์จะมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน และมักจะมีสัญลักษณ์ทางศาสนา
ประดับอยู่เสมอ ในขณะท่ีประเทศท่ีนับถือศาสนาพุทธก็ย่อมมีลักษณะของเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น ธารพระกร / คทา และมงกุฎ / ผ้าโพกพระเศียร 

2. อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอก ประเทศท่ีเห็นเด่นชัดท่ีสุดในข้อนี้คือ ประเทศ
เวียดนาม เพราะเป็นประเทศเดียวท่ีรับเอาวัฒนธรรมจากประเทศจีนมาทุกกระเบียด ส่วนประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมจีนบางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  คือ การน ากิเลนซึ่งเป็นสัตว์
มงคลของจีนมาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ท่ีปรากฏบนตราประจ าพระองค์ของพระมหากษัตริย์  ในขณะท่ี
ประเทศอื่นยังคงรับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาใช้กับประเทศของตนเอง 

3. แนวคิด ความนิยม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น กรณีนี้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดใน
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และมาเลเซีย กล่าวคือ แม้ว่าประเทศบรูไนดารุสซาลาม และมาเลเซียจะ
กลายเป็นประเทศมุสลิมไปแล้ว แต่กริชเป็นอิทธิพลความเช่ือของฮินดู -ชวา5 (ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
อิทธิพลทางศาสนาเดิมของภูมิภาคในแถบนี้ ) แต่ยังคงอยู่สืบทอดมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็น
วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ยังคงใช้อยู่จวบจนปัจจุบัน  

ส าหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ แต่ละ
ประเทศจะมีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศท่ีมีแต่เฉพาะในประเทศของตนเท่านั้น ไม่ปรากฏในประเทศ
อื่นๆ เลย เช่น ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ปรากฏรูปปั้นมือทองค า พระราชอาณาจักรลาว ปรากฏกูบ
บนหลังช้าง และประเทศไทย ปรากฏพระแสงจักร พระแสงตรีศูล พระเต้าปทุมนิมิต ฉัตรแบบต่างๆ 
(พระเกาวพ่าห์ พระเสมาธิปัตย์ พระฉัตรชัย) เป็นต้น อาจเป็นด้วยปัจจัยของแนวคิด ความนิยม และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ท่ีเป็นตัวก าหนดให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะประเทศดังท่ีสะท้อนให้เห็นในเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  

 

                                            
5 สุริวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, สายใยแห่งภราดรภาพ : บนสายรากวัฒนธรรมไทยทักษิณกับ

มลายูตอนบน, เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2557. เข้าถึงได้จาก  http://kyotoreview.cseas.kyoto-
u.ac.jp/issue/issue4/article_354.html 
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บทที่ 6 
สรุป ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

รากฐานของวัฒนธรรมในดินแดนประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่
รับวัฒนธรรมมาจากประเทศอินเดียเป็นส าคัญ  (ยกเว้นประเทศเวียดนาม ท่ีรับอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ของจีนมาท้ังหมด) ซึ่งบางประเทศเป็นฝ่ายรับวัฒนธรรมของอินเดียโดยตรง เช่น พระราชอาณาจักร
กัมพูชา และอาณาจักรพม่า แต่บางประเทศก็รับวัฒนธรรมของอินเดียโดยทางอ้อม กล่าวคือ เป็นการ
รับวัฒนธรรมผ่านจากประเทศใกล้เคียงอีกทอดหนึ่งนั่นเอง เช่น พระราชอาณาจักรลาว และประเทศ
ไทยท่ีอาจจะรับวัฒนธรรมอินเดียผ่านทางพระราชอาณาจักรกัมพูชา  

ในการศึกษาค้นคว้าลักษณะรูปแบบความต่างและความเหมือนของเครื่องประกอบ   
พระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 – 25 ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. ส าหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนั้น 
พบว่าในแต่ละรัชกาลมีจ านวนไม่เท่ากัน มากบ้าง น้อยบ้าง อีกท้ังยังมีการปรับเพิ่ม คงเดิม และลด
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศบางรายการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงการใช้เครื่องประกอบ 
พระราชอิสริยยศฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีต่างไปจากเดิม  

2. เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษกในประเทศไทยในทุกรัชกาลมีเหมือนกัน (เฉพาะขั้นตอนการต้ังแต่งเครื่องบรม
ราชาภิเษกบนพระแท่นมณฑล และขั้นตอนพิธีถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์) ได้แก่ พระเต้าประทุม
นิมิต (ทอง นาก เงิน และส าริด) พระแสงจักร พระแสงตรีศูล พระแสงปืนข้ามแม่น้ าสะโตง พระแสง
ของ้าวแสนพลพ่าย พระเศวตฉัตร พระเสมาธิปัตย์ พระฉัตรชัย พระเกาวพ่าห์ พระมหาพิชัยมงกุฎ 
พระแสงขรรค์ชัยศรี พระแส้จามรี/พัดวาลวิชนี  ธารพระกร ฉลองพระบาท พระแสงดาบเชลย      
และพระแสงธนู อาจกล่าวได้ว่าเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบพระราช
อิสริยยศฯ ท่ีใช้สืบทอดตามแบบอย่างของโบราณราชประเพณีมาต้ังแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   
จึงปรากฏอยู่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกรัชกาล 

3.  เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของแต่ละประเทศมีท้ังส่วนท่ีต่างกันและส่วนท่ี
เหมือนกัน เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของแต่ละประเทศท่ีมีเหมือนกันมากท่ีสุด คือ เศวตฉัตร 
มงกุฎ ธารพระกร/คทา พระแสงขรรค์/พระแสงดาบ และราชบัลลังก์ 
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4. ลักษณะรูปแบบของ เศวตฉัตร มงกุฎ ธารพระกร/คทา พระแสงขรรค์/พระแสงดาบ 
และราชบัลลังก์ของแต่ละประเทศมีรายละเอียดท่ีต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ศาสนา 
รวมท้ังแนวคิด ความนิยม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ท่ีส่งผลให้เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของ
แต่ละประเทศมีลักษณะรูปแบบ และเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันตามแต่วัฒนธรรมของประเทศตนเอง 

5. อิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ประเทศ
อินเดีย และประเทศจีน โดยประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศ
อินเดีย ยกเว้นประเทศเวียดนาม ท่ีรับวัฒนธรรมมาจากจีน 

6. อิทธิพลทางศาสนาอิสลาม มีผลต่อเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม และประเทศมาเลเซีย เพราะเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส่วนใหญ่จะปรากฏ
สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม ในขณะท่ีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของประเทศอื่นๆ ไม่ปรากฏ
สัญลักษณ์ทางศาสนาแต่อย่างใด 

7. ส าหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศบางประเภทของแต่ละประเทศท่ีมีไม่
เหมือนกับประเทศอื่นๆ นั้น เป็นเพราะด้วยเหตุผลด้านแนวคิด ความเช่ือ และวัฒนธรรมของประเทศ
ตัวเอง ท่ี เป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับ
พระมหากษัตริย์เข้ามาใช้ประกอบในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของประเทศตนเอง 

ปัญหาในการศึกษาค้นคว้า 

1.  ในการศึกษาถึงท่ีมาและพัฒนาการของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ในประเทศอินเดียนั้นพบว่า สภาพสังคมของอินเดีย
ในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษานั้นมีลักษณะเป็นอาณาจักรหลายๆ อาณาจักรอยู่ร่วมกัน แต่ละอาณาจักรมี
ความรุ่งเรืองและเส่ือมโทรมไปตามกาลเวลา ท าให้กรอบในการค้นคว้าข้อมูลค่อนข้างกว้าง แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ท าให้ข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้ได้มีไม่เยอะมาก จ าเป็นต้องน ามาจากข้อมูลจากแหล่งท่ีมี
ผู้ศึกษาไว้แล้วมาประกอบกันหลายๆ ส่วน ท าให้ข้อมูลอาจจะมีลักษณะก้าวกระโดด ไม่ต่อเนื่องกัน
ตามล าดับเวลา  

2.  ในการศึกษาเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยกเว้นประเทศไทย) นั้น 
หลักฐานท่ีจะช่วยให้สามารถศึกษาถึงท่ีมาและพัฒนาการของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับ
พระมหากษัตริย์ในอดีตของแต่ละประเทศนั้นมีน้อยมาก อาจเนื่องมาจากไม่มีการบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรืออาจสูญหายไปเนื่องมาจากการสงครามท่ีเกิดขึ้นหลายครั้งระหว่างแต่ละอาณาจักรท่ี
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เคยรุ่งเรืองขึ้นในดินแดนแถบนี้ ท าให้ต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งท่ีมีผู้ศึกษาไว้แล้วหลายๆ ส่วนมา
ประกอบกันแต่อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มากนัก  

3.  ข้อมูลของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏใน   
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น อาจจะมีผู้ศึกษาไว้ใน  
แต่ละประเทศของตนเอง แต่อาจจะมีการศึกษาไว้ด้วยภาษาของแต่ละท้องถิ่น ไม่ใช่ภาษาสากล ท าให้
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ จึงเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดของการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้  

4.  เนื่องจากติดขัดในเรื่องของข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า จึงท าให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้
ศึกษาได้แต่เพียงการเปรียบเทียบในภาพรวมของเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศส าหรับ
พระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแต่ละประเทศเท่านั้น  
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