การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ
ครัง้ ที่ ๔๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒

เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาวิชาการ
เพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ
ครั้งที่ ๔๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒

เรื่อง

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร
๒๕๖๒

คํานํา
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นโบราณราชประเพณีสําคัญ เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศอย่างเป็น
ทางการ เมื่อองค์พระประมุขพระองค์ใหม่ได้ทรงรับสมมติเป็นพระราชาธิบดี หรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศ
อย่างบริบูรณ์ โดยการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเชื่อ
ทางศาสนา งานศิ ล ปกรรม อั น เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมของประเทศที่ ง ดงาม และเป็ น การเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ให้ทรงพระเกียรติยศอันสูงสุด
สมาคมห้องสมุ ดแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัม ภ์ จึ งเห็ นสมควรจัดงานสัปดาห์ ห้ องสมุด ประจํ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒ เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
พระราชพิ ธีบรมราชาภิ เ ษก พุ ทธศั ก ราช ๒๕๖๒ โดยหัวข้อ การสัมมนาวิ ชาการเพื่อเตรียมการจั ดงานสัป ดาห์
ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พระบรมราชจักรีวงศ์” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ “ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องด้วย
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร “การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก” โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนสาธิตการจัด
นิทรรศการในหัวข้อ“รูปแบบวิธีการจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดย
นางสาววาสนา งามดวงใจ และ“แหล่งความรู้ และการออกแบบนิทรรศการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่ง
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สมาคมห้องสมุดฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทุกท่าน จะได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเผยแพร่ความรู้และประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาบริการและกิจกรรมของห้องสมุด เพื่อให้เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด
ทั่วประเทศต่อไป

ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สารบัญ
หน้า
คํานํา
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์
ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑

กําหนดการ

๓

พระบรมราชาภิเษกราชวงศ์จักรี

๔

บรรณานุกรม เรื่อง “พระบรมราชาภิเษก”

๒๐

ประวัติวิทยากร

๒๓

การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒
เรื่อง “พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล
พระราชพิ ธีบ รมราชาภิเษก เป็น โบราณราชประเพณีสําคั ญ ด้ วยพิ ธีการนี้ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ยรติย ศ
อย่างเป็นทางการ เมื่อองค์พระประมุขพระองค์ใหม่ได้ทรงรับสมมติเป็นพระราชาธิบดีหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ของประเทศอย่ า งบริ บู ร ณ์ โดยการประกอบพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พระราชพิ ธี นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี คติ ค วามเชื่ อ ทางศาสนา งานศิ ล ปกรรมอั น เป็น มรดกทางวั ฒ นธรรมของประเทศที่
งดงาม และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงพระเกียรติยศอันสูงสุด
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ในพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร มหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการจัดพระราชพิธีตามรูปแบบโบราณราชประเพณี ในแต่ละขั้นตอนของพระราชพิธี
ประกอบด้วยพิธีกรรม เครื่องประกอบพระราชพิธี และสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดพระราชพิธี ล้วนมีความหมายถึง
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับคติความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชู ป ถั ม ภ์ จึ ง จั ด การประชุ ม เพื่ อ เตรี ย มงานสั ป ดาห์ ห้ อ งสมุ ด ประจํ า ปี ๒๕๖๒ เรื่ อ ง “พระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนให้บรรณารักษ์ทั่วประเทศ
ได้รับทราบถึงพระราชพิธีอันสําคัญ และเป็นแนวทางในการจัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดของห้องสมุดแต่ละแห่ง
ทั่วประเทศไทย เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและชื่นชมพระบารมีต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

รูปแบบการจัดงาน
การบรรยาย และ การจัดแสดงรูปแบบนิทรรศการ

๑

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการจัดนิทรรศการของห้องสมุดทั่วประเทศเรื่อง พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางจัดนิทรรศการห้องสมุดทั่วประเทศ เกี่ยวกับพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ระยะเวลาในการจัดประชุม
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สถานที่ประชุม
โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย
๑. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
๒. คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรในสถาบันการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
๓. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและผู้สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารการประชุม อาหารว่าง และ อาหารกลางวัน
ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สมาชิกสมาคมห้องสมุด
คนละ ๑,๒๕๐ บาท
ไม่เป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุด คนละ ๑,๔๕๐ บาท
หลังวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สมาชิกสมาคมห้องสมุด
คนละ ๑,๔๕๐ บาท
ไม่เป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุด คนละ๑,๖๕๐ บาท

๒

กําหนดการ
การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒
เรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ณ โรงแรมที เคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
******************
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕ -๑๖.๑๕ น.

๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด โดย ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบรมราชจักรีวงศ์
โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรื่อง “ความรูท้ ี่เกี่ยวเนื่องด้วยพระราชพิธบี รมราชาภิเษก”
(เช่น เครื่องราชกกุธภัณฑ์ แหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ พระปฐมบรมราชโองการ พระราชลัญจกร ฯลฯ)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
การบรรยาย เรื่อง “รูปแบบ วิธีการจัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
โดย นางสาววาสนา งามดวงใจ
สํานักหอสมุดแห่งชาติ
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรื่อง “แหล่งความรู้ และการออกแบบนิทรรศการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”
โดย นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์
งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

๓

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สุจิตร สุวภาพ, รวบรวม
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (coronation) เป็นพระราชพิธีราชาภิเษกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับ
การสถาปนาอย่างเป็นทางการด้วยการถวายน้ําอภิเษก โดยแบ่งออกเป็น 2 พระราชพิธีสําคัญคือ พระราชพิธี
บรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นการผสมผสานกันระหว่างธรรมเนียมของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธซึ่ง
ต้องย้อนกลับไปหลายศตวรรษโดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประกอบไปด้วย พระราชพิธีสรงพระมูรธาภิเษก
พระราชพิธีถวายน้ําอภิเษก พระราชพิธีถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และการสถาปนาพระราชินีและพระราชวงศ์
ส่วนพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นโดยเหล่าสมาชิกของราชวงศ์ในพระบรมมหาราชวัง
ภายหลังจากประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้นแล้ว พระมหากษัตริย์จะประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง
ไปประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะและเสด็จไปสักการะพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชบูรพการี
พระราชพิธีราชาภิเษก คือ พิธีทางการที่พระมหากษัตริย์และ/หรือคู่อภิเษกสมรส รับมอบพระราชอํานาจ
ของพระมหากษัตริย์ ตามปกติแล้วมักจะเกี่ยวข้องกับการสวมมงกุฎลงบนพระเศียรพร้อมด้วยเครื่องราชกกุธภัณฑ์
ชิ้นอื่น พิธีนี้ยังอาจรวมไปถึงการกล่าวถ้อยคําปฏิญาณ การถวายความเคารพแก่ผู้ปกครองพระองค์ใหม่ของเหล่า
อาณาประชาราษฎร์ และ/หรือการประกอบพิธีกรรมอันมีความสําคัญเชิงสัญลักษณ์ต่อความเป็นรัฐชาติ ตลอดช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา พระราชพิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยชี้นําทางด้าน
สังคม การเมือง และศาสนา จนมาถึงจุดที่พระราชพิธีราชาภิเษกของหลายประเทศถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเรียบ
ง่ายมากขึ้น เหลือไว้เพียงพิธีกรรมที่สําคัญบางประการเช่น เช่น การเถลิงถวัลยราชสมบัติ (enthronement) การ
เฉลิมพระราชอิสริยยศ (investiture) หรือการเข้ารับพร (benediction) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พระราชพิธี
ราชาภิเษกแบบดั่งเดิมยังคงได้รับการสืบทอดเอาไว้ในสหราชอาณาจักร ตองงา และประเทศในทวีปเอเชียอีกหลาย
ประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว พิธีราชาภิเษก ใช้หมายความถึงพิธีที่พระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติอย่างเป็น
ทางการ โดยไม่คํานึงว่าจะมีการสวมมงกุฎลงบนพระเศียรหรือไม่แต่อย่างใด
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการผูกเอาสัญลักษณ์ของรัฐเข้ากับพระมหากษัตริย์ บ่อยครั้งที่พระราชพิธีราชาภิเษกจะมี
พิธีเจิมด้วยน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ หรือด้วยน้ํามนต์ ซึ่งที่ใดก็ตามที่พบพิธีกรรมเช่นนี้ เช่นในสหราชอาณาจักรและตองงา จะ
แสดงให้เห็นถึงความสําคัญอย่างยิ่งของฝ่ายศาสนจักรโดยเปิดเผย ในขณะที่อีกหลายแห่งใช้พิธีการชําระล้าง การดื่ม
เครื่ องดื่ ม ศักดิ์สิท ธิ์ หรือพิ ธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ การนําศาสนาเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับพิ ธีราชาภิ เษกเช่นนี้ก็เพื่อ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความเป็นเทวราชาที่พระมหากษัตริย์ได้รับมอบมาจากพระเจ้า สื่อให้เห็นถึงกระบวนทัศน์
ทางจิตวิญญาณที่มีต่อศาสนาอันเกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐชาติ

๔

ประวัติ
ตามโบราณราชประเพณีของไทย พระนามของผู้ได้รับการเลือกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ก็ยังคงใช้
ขานพระนามเดิม เป็นแต่เพิ่มคําว่า “ซึ่งทรงสําเร็จราชการแผ่นดิน” ต่อท้ายพระนาม เครื่องยศบางอย่างก็ต้องลด
เช่น เศวตฉัตร มีเพียง ๗ ชั้น มิใช่ ๙ ชั้น คําสั่งของพระองค์ ก็ไม่เรียกว่าพระบรมราชโองการ จนกว่าจะได้ทรงรับ
การบรมราชาภิเษก จึงถวายพระเกียรติยศโดยสมบูรณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทย ปรากฏหลักฐานเป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์ คือ ศิลาจารึกวัดศรีชุมของพญาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย กล่าวคือ พ่อขุนผาเมืองอภิเษกพระสหาย
คือ พ่อขุนบางกลางท่าว ให้เป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครองกรุงสุโขทัย แต่ก็ไม่มีรายละเอียดการประกอบพระราชพิธี
ว่ามีขั้นตอนอย่างใด
จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อขึ้นเสวยราชสมบัติ ได้ทรงทํา
พระราชพิธีนี้อย่างสังเขป เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ครั้งหนึ่งก่อนแล้วทรงตั้งคณะกรรมการ โดยมีเจ้าพระยาเพชรพิชัย
ซึ่งเป็นข้าราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นประธาน สอบสวนแบบแผนโดยถี่ถ้วน ตั้งขึ้นเป็นตํารา แล้วทรงทํา
บรมราชาภิเษกเต็มตําราอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘ และได้ใช้เป็นแบบแผนในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ของรัชกาลต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละรัชกาล ก็ได้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อย ให้เหมาะแก่กาลสมัย
ที่ สํ า คั ญ คื อ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ซึ่ ง ทรงเป็ น ปราชญ์ ใ นทางอั ก ษรศาสตร์ และโบราณ
ราชประเพณี ได้ทรงพระราชนิพนธ์คํากราบบังคมทูล ของพราหมณ์และราชบัณฑิต ขณะถวายเครื่องราชกกุธกัณฑ์
กับพระราชดํารัสตอบเป็นภาษาบาลี และคําแปลเป็นภาษาไทย ทั้งนี้ อาจวิเคราะห์ได้ว่า พระราชพิธีนี้ มีคติที่มาจาก
ลัทธิพราหมณ์ ผสมกับความเชื่อทางพุทธศาสนา ส่วนบทมนต์ต่างๆ ของพราหมณ์นั้น นักวิชาการภาษาตะวันออก
โบราณ วินิจฉัยว่า เป็นภาษาทมิฬโบราณ
ส่ ว นพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ นั้น สํานักพระราชวังได้ยึดถือการบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ เป็นหลัก แต่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองที่ยังไม่อุดมสมบูรณ์ เพราะเพิ่งผ่านพ้น
สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง และเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ การปกครองระบอบ ประชาธิ ป ไตย แบบราชาธิ ป ไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญด้วย
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (coronation of king mahavajioralongkorn A.D.2019)
เป็ นพระราชพิ ธีบรมราชาภิเ ษกสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณบดิ นทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิ งถวัล ย
ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย พระราชพิธีเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๖-๒๓
เมษายน ๒๕๖๒ ต่ อ จากนั้ น เป็ น พระราชพิ ธี เ บื้ อ งกลาง และพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ซึ่ ง ประกอบด้ ว๕ย
การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการพระราชพิธี และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีขั้นตอนคือพิธีสรงพระมุรธาภิเษก,
พิ ธี ถ วายน้ํ า อภิ เ ษก ต่ อ ด้ ว ยพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระปรมาภิ ไ ธย พระนามาภิ ไ ธย สถาปนาพระฐานั น ดรศั ก ดิ์
๕

พระบรมวงศ์, การเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยริ้วกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และการเสด็จออก
มหาสมาคมรั บ การถวายพระพรชั ย มงคล ระหว่ า งวั น ที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวั ง
เขตพระนคร และสุดท้ายคือพระราชพิธีเบื้องปลาย ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยริ้วกระบวน
พยุหยาตราชลมารค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้นในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระ
กฐินวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นครั้งแรกในที่มีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์
โดยทุกสถานีจะเชื่อมสัญญาณการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ริ้วขบวน
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธี ประกอบด้วย 3 ริ้วขบวน ดังนี้
ริ้วขบวนที่ ๑ อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ พระราชลัญจกรประจํารัชกาล และดวงพระราชสมภพ จากวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๓ พฤษภาคม โดยใช้กําลังพลทั้งหมด
๑๓๓ นาย
ริ้วขบวนที่ ๒ อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหย
สูรยพิมาน มายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก และถวายบังคมพระบรมอัฐิและ
พระอัฐิที่ปราสาทพระเทพบิดร ในวันที่ ๔ พฤษภาคม โดยใช้กําลังพลทั้งหมด ๒๓๔ นาย
ริ้วขบวนที่ ๓ เป็นริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนิน
เลียบพระนคร วันที่ ๕ พฤษภาคม โดยใช้กําลังพลทั้งหมด ๑,๓๖๘ นาย
โดยการฝึกซ้อมริ้วขบวนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยกรมสรรพาวุธทหารบก จัดฝึกพื้นฐานลักษณะ
ทหารในท่าต่างๆ ที่ต้องใช้ในริ้วขบวนทั้ง ๓ ให้กับชุดครูฝึกของหน่วยที่จัดกําลังปฏิบัติในริ้วขบวน และบวงสรวง
กลองมโหระทึกที่จะใช้ในงานพระราชพิธี ในเดือนมีนาคม เป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริงรวมทุกเหล่า ในพื้นที่กรมทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ ๑๑ โดยพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมลงฝึกซ้อมรวม
ครั้งแรกในวันที่ ๒๘ มีนาคม และในเดือนเมษายนเป็นการฝึกซ้อมในพื้นที่จริง โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เข้าร่วมการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกในวันที่ ๒๒ เมษายน และซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ เมษายน
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
ในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวแบบตราสัญลักษณ์
พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกในครั้ งนี้ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุ ณาปรุงแบบตราสั ญลั กษณ์พระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกด้วยพระองค์เอง และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายเพื่อใช้ในการเผยแพร่งานใน
ครั้ ง นี้ และยั ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานแบบเข็ ม ที่ ร ะลึ ก ตราสั ญ ลั ก ษณ์ โดยด้ า นหน้ า เป็ น
ตราสัญ ลักษณ์ ส่วนด้ านหลังมีคําว่า "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒" ซึ่งสํานักงานปลั ดสํานักนายก
รัฐมนตรีจัดทําเข็มที่ระลึกขึ้นเพื่อจําหน่าย เพื่อให้ประชาชนอัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๖

และรายได้จากการจําหน่ายเข็มที่ระลึกทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราช
กุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป
การเตรียมสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม ถนนอัษฎางค์ และถนน
บํารุงเมือง มีหน่วยพระราชทานจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ กรมราชทัณฑ์
สมาคมรุกขกรรมไทย และเครือข่ายต้นไม้ในเมืองกว่า ๔๐๐ คน ระดมอุปกรณ์ เครื่องมือ ไปตัดแต่งกิ่งก้าน และ
ฟื้นฟูต้นไม้ใหญ่ ให้มีทรงพุ่มสวยงาม ตัดกิ่งก้านต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม เพื่อให้ต้นไม้ริมคลองคูเมืองเดิมทั้ง ๒ ฝั่ง
ตั้งแต่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ไปถึงสะพานช้างโรงสี
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาเช้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูป
เทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ถวายศีล จบแล้วเสด็จเข้าในหอพระสุราลัยพิมาน ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง พระมหาราชครูพิธี
ศรี วิ สุ ท ธิ คุ ณ กราบบั ง คมทู ล เชิ ญ เสด็ จ ไปสู่ ม ณฑปพระกระยาสนาน สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ ออกจาก
หอพระสุราลัยพิมานเข้าไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และเสด็จจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณไปยังชาลาพระที่นั่ง
จักรพรรดิพิมาน ทรงจุดธูปเงินเทียนทอง สังเวยเทวดากลางหาว แล้วเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานประทับเหนือ
ตั่งอุทุมพรราชอาสน์ แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพาเพื่อสรงพระมุรธาภิเษก
จากนั้น เลขาธิการพระราชวัง เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ ๑ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวัก
น้ําขึ้นมาสรงพระนลาฏ เลขาธิการพระราชวัง ไขสหัสธารา เมื่อสรงสหัสธาราแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ ถวายน้ําพระพุทธมนต์ และน้ําเทพมนตร์
๗
ตามลําดับ เสร็จแล้ว มหาดเล็กสอดฉลองพระบาทถวาย และถวายฉลองพระองค์คลุม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ
ขึ้นหอพระสุราลัยพิมาน จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ เสด็จออกจากหอ
พระสุ ร าลั ย พิ ม านเข้ า พระที่ นั่ ง ไพศาลทั ก ษิ ณ ประทั บ เหนื อ พระที่ นั่ ง อั ฐ ทิ ศ อุ ทุ ม พรราชอาสน์ ภายใต้
พระบวรเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่บูรพาทิศเป็นทิศแรก พันโท สมชาย กาญจนมณี ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชพิธี
ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ ๑ สําหรับทรงรับน้ําอภิเษกประจําทิศโดยเวียนไปทางขวามือ และมี
ข้าราชการประจําทิศกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายน้ําอภิเษก แล้ว พระมหาราชครูพิธี
ศรีวิสุทธิคุณทูลเกล้าฯ ถวายน้ําเทพมนตร์ด้วยพระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) เสร็จแล้ว ทูลเกล้าฯ ถวายน้ําเทพมนตร์ด้วย
พระมหาสังข์ประจําทิศที่พระหัตถ์ทุกทิศ หลังถวายน้ําอภิเษก แล้วเมื่อประทับทิศบูรพาแทนทิศกลาง พลเอก
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายน้ํา
อภิเษก แล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณน้อมเกล้าฯ ถวายนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับและพระราชทานผู้เชิญ
รับเชิญไว้
๗

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณกล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาส จบแล้ว ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องประกอบ
พระบรมราชอิสริยยศ มีพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธยว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ตามด้วยเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแล้วทรงสวมและทรงวางบางองค์ไว้บนโต๊ะ ๒ ข้างพระที่นั่งภัทรบิฐ เมื่อถวาย
พระธํามรงค์วิเชียรจินดาแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณสอดฉลองพระบาทเชิงงอนถวาย เจ้าพนักงานเชิญ
เครื่องขัตติยราชูปโภคมาทอดถวาย เสร็จแล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณถวายอนุษฏุภศิวมนตร์ และถวาย
พระพรชัยมงคล จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการและทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราช
สัตยาธิษฐานในอันที่จะปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการ ต่อจากนั้นมีพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จ
พระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นทรงเลี้ยงพระ และ
สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ดับเทียนชัย
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ ขณะประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย โดยทรงฉลอง
พระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร
ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ มีมหาดเล็กเชิญราชกกุธภัณฑ์อยู่ด้านหลัง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี กราบบังคมทูลในนามพระบรมวงศานุวงศ์, พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลใน
นามของประชาชน ทหาร และข้าราชการฝ่ายบริหาร, ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลในนามของรัฐสภา และชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลในนามของ
ข้าราชการตุลาการ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดํารัสตอบ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ้า อยู่หั วเสด็ จ ฯ โดยริ้ ว ขบวนราบใหญ่ ไ ปทรงนมั ส การพระพุ ท ธมหามณี รั ตนปฏิ ม ากร ประกาศพระองค์ เป็ น
ศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ณ ปราสาทพระเทพบิดร ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในเวลาค่ํา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเฉลิมพระราชมณเฑียร
เถลิงพระแท่นบรรจถรณ์ และประทับแรม ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เป็นเวลาหนึ่งคืน
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การเฉลิมพระยศในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ § รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กระบวนพยุหยาตราสถลมารค ในการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร
เวลาเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบรมอัฐิ
๘

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเฉลิมพระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ
เทศน์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เวลาบ่ า ย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เลี ย บพระนครโดยกระบวนพยุ ห ยาตรา
สถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราช
วรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยเสด็จในริ้วกระบวนด้วย ในฐานะรองผู้บัญชาการและนายทหาร
พิเศษประจําหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ตามลําดับ
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พสกนิ กรขณะรอเฝ้ ารั บ เสด็ จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวในการเสด็ จออก ณ สี หบั ญชร พระที่นั่ ง
สุทไธสวรรยปราสาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท รับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกร
ชาวไทย นําโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามประธานกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากนั้นเสด็จออก ณ ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เพื่อให้คณะ
ทู ต านุ ต ผู้ แ ทนฝ่ า ยกงสุ ล และผู้ แ ทนองค์ ก ารระหว่ า งประเทศเฝ้ า ฯ ถวายพระพรชั ย มงคล โดยมี ฉั่ ว ซิ่ ว ซาน
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ คณบดีคณะทูตกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพร
ชัยมงคลในนามของผู้เฝ้าฯ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงคณะผู้มาเข้าเฝ้าฯ ดังกล่าว ณ
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
มหรสพสมโภช
มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดยส่วนกลางจัดที่มณฑล
พิธีท้องสนามหลวง ภายใต้การควบคุมโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน
เวทีแบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย เวทีกลาง ณ ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ ติดกับพระบรมมหาราชวัง แสดง
ตลอด 7 วัน มีการแสดงที่น่าสนใจ เช่น การแสดงโขน ชุด พระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร, การละเล่นของหลวง, มหา
ดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ชุดทศมราชันขวัญหล้า (ดนตรีสากล), มหาดุริยางค์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์ (ดนตรีไทย),
มหกรรมลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชา, การแสดงละครเพลงในสวนฝัน ผสานใจภักดิ์ ถวายองค์ราชัน นําแสดงโดย
สินจัย เปล่งพานิช, ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ราณี แคมเปน และธงไชย แมคอินไตย์ กํากับการแสดงโดย สุประวัติ
๙

ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ, การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยรวมใจภักดิ์ มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ โดย
มี ๑๐ ประเทศเข้าร่วมการแสดง ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา
ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศอินเดีย และประเทศจีน และขบวน
อัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก ๔ ภูมิภาค มหกรรมกลองมิ่งมงคลและการแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนเวทีย่อยมีจัดไว้ ๒ ฝั่ง คือเวทีย่อยฝั่งศาลฎีกา และเวทีย่อยฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีจัดแสดง
การแสดงของไทย มีการแสดง เช่น นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก, โขนสด, กระตั้วแทงเสือ, มหกรรมเพลงพื้นบ้าน
ประกอบด้วย ลําตัด เพลงฉ่อย อีแซว เพลงทรงเครื่อง, ละครชาตรี, การแสดงโขนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, สถาบันคึกฤทธิ์, โรงเรียนอํานวยวิทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงหนังใหญ่จากวัดขนอน, หนังตะลุง (ภาคใต้) และหุ่นสายเสมา เป็นต้น
นอกจากนี้ ตลอด ๗ วัน มีการจัดแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ํา ไฟประดับ ชุด "แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
ปกหล้ า " นํ า เสนอเรื่ อ งราวความงดงามของแม่ น้ํ า เจ้ า พระยา สายน้ํ า แห่ ง ชี วิ ต และพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่แผ่ไพศาลไปยังพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศให้มีความสงบสุข ร่มเย็น เป็น
ฉัตรแก้วของปวงประชา ผ่านเทคนิคม่านน้ําและน้ําพุความยาวกว่า ๔๐ เมตร อีกทั้งมีกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม
สาธิตการทําอาหารและขนมไทย งานมหรสพสมโภชในครั้งนี้มีผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และชาว
ต่างประเทศได้ให้ความสนใจกับเวทีย่อยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการแสดงพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก โดยเฉพาะความ
งดงามของหุ่นกระบอก, หุ่นละครเล็ก, หนังใหญ่ เป็นต้น
พระราชพิธเี บือ้ งปลาย
วันที่ ๒๔ ตุลาคม เวลาเย็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยกระบวน
พยุหยาตราชลมารค ไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ตาม
โบราณราชประเพณีที่จะกระทําหลังวันออกพรรษา ๙ วัน โดยเป็นการเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนดังกล่าว
เป็นครั้งแรกในรัชกาล

ิ ทร์
พระราชพิธบ
ี รมราชาภิเษกในสมัยกรุงรัตนโกสน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ระยะเวลาการครองราชย์สมบัติ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๕ – ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๓
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๓๒๕
ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๘ อย่างครบถ้วนตามโบราณราช
ประเพณี, มีการรวบรวมตําราแบบแผนการประกอบพระราชพิธีจากการประชุมบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิต, สร้าง
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมที่สูญหายจากภัยสงคราม
๑๐

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๓๒๕ ครั้งที่ ๑
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) ปราบจลาจลในกรุงธนบุรีเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับย้ายเมือง
หลวงมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา และปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ มีพระปรมาภิไธย
ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิ
บดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศร ตรีภูวเนตรวรนารถนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาว
ศรัย สมุทัยดโรมนต์ สกลจักวาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์ หริหรินทราธาดาธิบดี ศรีสุวิบุลยคุณอขนิษฐ์ฤทธิรา
เมศวรมหันต์ บรมธรรมิกราชาธิราชเดโชไชย พงศ์เทพาดิเทพนฤบดินทร์ ภูมินทรปรมาธิเบศร์ โลกเชษฐวิสุทธิ์ รัตนม
กุฎประเทศคตามหาพุทธางกูร บรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว
ในรัชกาลที่ 3 ได้ถวายพระนามแผ่นดินสําหรับรัชกาลที่ ๑ ว่า พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ต่อมารัชกาลที่ ๔
เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระประโมรุราชามหาจักรกรีบรมนาถ นเรศรราชวิวัฒนวงษ ประถมพงศาธิ
ราชรามาธิบดินทรพิชิตินทรวโรดม บรมบพิตร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์
พระราชพิธีครั้งนั้นเรียกว่า พระราชพิธีราชาภิเษก นับเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกในสมัย
รัตนโกสินทร์ หากแต่เป็นการราชาภิเษกอย่างสังเขป กล่าวคือประกอบพระราชพิธีแต่เพียงย่นย่อเท่านั้น ทั้งนี้ ก็ด้วย
เหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่เป็นปกติดี อีกทั้งยังขาดตําราราชาภิเษกสําหรับใช้เป็นคู่มือด้วย
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกทรงประดิ ษ ฐานพระราชวงศ์ เ นื่ อ งต่ อ จากการพระราชพิ ธี
ราชาภิเษกนั้นด้วย ทรงสถาปนาพระญาติวงศ์ของพระองค์เป็นพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ด้วยกัน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒ ในพุทธศักราช ๒๓๒๘
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกอย่างสังเขปไปแล้วนั้น ก็
ทรงโปรดให้สร้างพระนคร พระราชมณเฑียร พระมหาปราสาท และวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว
นอกจากนี้ ยังโปรดให้ขุนนางซึ่งเคยเป็นข้าราชการแต่ครั้งกรุงเก่าประชุมหารือกันเกี่ยวแก่การราชาภิเษก จนได้เป็น
ตําราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปี
พุทธศักราช ๒๓๒๘
๑๑

การพระราชพิธีราชาภิเษกครั้งนั้นจัดขึ้นที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกปราสาท ซึ่งเป็นพระมหาปราสาทสําคัญ
ได้แบบมาจากพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทในกรุงศรีอยุธยา พระที่นั่งหลังนี้ต่อมาเกิดไฟไหม้ใหญ่ต้องรื้อถอนออก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทองค์ใหม่ขึ้นตรงบริเวณเดิม เมื่อสร้างเสร็จ
พระราชทานนามว่า พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีราชาภิเษกแล้ว ทรงจัดการสมโภชพระนครต่อเนื่องกันไปพร้อมกับพระราชทาน
นามพระนครใหม่นี้ว่า กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดม
ราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ (ต่อมาเปลี่ยนคํา บวร เป็น อมร ใน
รัชกาลที่ ๔)

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ระยะเวลาการครองราชสมบัติ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๓๕๒ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๓๖๗
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๓๕๒
ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๒ ทรงรับพระราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ครั้ง
นั้นได้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ ในสมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็น
ที่ตั้งพระบรมศพของรัชกาลที่ ๑ สถานที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีจึงอยู่ในแต่หมู่พระมหามณเฑียรเท่านั้น ซึ่งถือเป็น
แบบแผนต่อมาจนปัจจุบัน
ครั้งนั้นมีพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏเหมือนกันกับรัชกาลก่อน ในรัชกาลที่ ๓ ได้ถวาย
พระนามแผ่นดินสําหรับรัชกาลที่ ๒ ว่า พระพุทธเลิศหล้าสุลาไลย ต่อมารัชกาลที่ ๔ เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า
พระบาทสมเด็ จ พระบรมราชพงษเชฐมเหศวรสุ น ทร ไตรเสวตคชาดิ ศ รสวามิ น ทร์ ส ยามรั ษ ฏิน ทรวโรดม บรม
จักรพรรดิราช พิลาศธาดาราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
๑๒

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาการครองราชย์สมบัติ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๓๖๗ – ๒ เมษายน พ.ศ.๒๓๙๔
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 สิงหาคม พ.ศ. 2367 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบถ้วน
ตามโบราณราชประเพณี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ทรงรับพระราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ การ
พระราชพิ ธี ร าชาภิ เ ษกมิ ไ ด้ มี เ ปลี่ ย นแปลงไปจากรั ช กาลก่ อ นแต่ อ ย่ า งใด พระปรมาภิ ไ ธยตามที่ จ ารึ ก ในพระ
สุพรรณบัฏก็เหมือนกันกับรัชกาลก่อน ในรัชกาลที่ ๔ ได้เฉลิมพระปรมาภิไธยถวายรัชกาลที่ ๓ ว่า พระบาทสมเด็จ
พระประมาทิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทรสยามินทร์วโรดม บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาการครองราชย์สมบัติ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๓๙๔ – ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๑
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๙๔ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบถ้วน
ตามโบราณราชประเพณี โดยมีการเพิ่มเติมการใช้ภาษามคธในบางขั้นตอนของพระราชพิธี, โปรดเกล้าฯ ให้ชาว
ต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้เป็นครั้งแรก

๑๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ทรงรับพระราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช การ
พระราชพิธีครั้งนั้นเรียกว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นครั้งแรก เนื่องจากในรัชกาลที่ 4 มีการราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง ๒ พระองค์ พระองค์ใหญ่คือพระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกว่า
บรมราชาภิเษก ส่วนพระองค์รองคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกว่า บวรราชาภิเษก
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ ๔ มีความเปลี่ยนแปลงสําคัญหลายประการ อาทิ การกําหนด
เครื่องราชูปโภคที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีหมวดต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือพระปรมาภิไธยตามที่จารึกใน
พระสุพรรณบัฏ รัชกาลที่ ๔ ไม่มีพระราชประสงค์ใช้พระปรมาภิไธยตามธรรมเนียมเก่าซึ่งใช้พระปรมาภิไธย
เหมือนกันทุกพระองค์ ทรงวางระเบียบให้แต่ละรัชกาลมีพระปรมาภิไธยต่างกัน
สําหรับพระองค์เองมีพระปรมาภิไธยในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ สุทธิส
มุติเทพยพงษวงศาดิศรกระษัตริย์ วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาติสังสุทธ
เคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวราชรามวรังกูร สุจริตมูลสุสาทิตอุกฤษฐวิบูลย บุรพาดูลยกฤษฎาภินิหาร สุภาธิการ
รังสฤษดิธัญญลักษณ วิจิตรโสภาคย์สรรพางค์ มหาชโนตมางคประนต บาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดม
บรมศุขุมาลย์มหาบุรุษยรัตน ศึกษาพิพัฒนสรรพโกศล สุวิสทุ ธิวิมลศุภศีลสมาจารย์เพ็ชรญาณประภาไพโรจน์ อเนก
โกฏิสาธุคุณวิบุลยสันดาน ทิพยเทพาวตาร ไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์เอกอรรคมหาบุรุศย์
สุตพุทธมหากระวี ตรีปิฎกาทิโกศล วิมลปรีชามหาอุดมบัณฑิตย์ สุนทรวิจิตรปฏิภาณ บริบูรณ์คุณสยามาทิโลกยดิลก
มหาปริวารนายกอนันต์ มหันตวรฤทธิเดช สรรพวิเสศสิรนิ ธร มหาชนนิกรสโมสรสมมุติ ประสิทธิวรยศมโหดมบรม
ราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตร ศิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเสกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตวิไชย สกลมหัยศวริยมหา
สวามินทร์ มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนารถชาติอาชาวไสย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ อุกฤษฐ
ศักดิ์อัคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปไมยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฎาธิเบนทร์ปรเมนทรธรรมมิก
มหาราชาธิราช บรมนารถบรมบพิตร พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หากออกพระปรมาภิไธยอย่างย่อจะเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จะสังเกตว่าพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่ 4 ประกอบด้วยพระปรมาภิไธยที่มาจากพระนามเดิม (สมเด็จฯ เจ้าฟ้า
มงกุฎ) พระคุณวิเศษต่างๆ และพระนามแผ่นดินลักษณะดังกล่าวเป็นแบบแผนที่ใช้ตอ่ มาในรัชกาลต่อไปในรัชกาลที่
๔ นี้เองที่ได้ทรงบัญญัติให้มีพระราชพิธีฉัตรมงคลขึ้นในวันคล้ายพระวันบรมราชาภิเษก เป็นที่มาของวันฉัตรมงคล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาการครองราชย์สมบัติ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๑ – ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๑๑ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้ง
แรก โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยิ วงศ์เป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ ต่อมาทรงประกอบพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สอง วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๑๖ เนื่องจากทรงบรรลุพระราชนิติภาวะ, สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์พ้นจากหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์
๑๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงรับพระราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ครั้ง
นั้นยังทรงพระเยาว์มีพระชันษาเพียง ๑๕ ปี ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุฬาลงกรณเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเห็นว่า พระปรมาภิไธยของ
พระองค์มีพระนามจุฬาลงกรณ์ซ้อนกันอยู่ (ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นไปจะลงพระปรมาภิไธยอย่างสังเขปไว้พอเห็น
รายละเอียดสําคัญเท่านั้น)
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุได้ ๒๐ พรรษา มีพระราชดําริให้
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใหม่อีกครั้ง พร้อมกับเฉลิมพระปรมาภิไธยใหม่ด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาการครองราชย์สมบัติ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓
ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก เฉพาะพิธีการสําคัญตามโบราณราชประเพณี งดการรื่นเริงต่างๆ
เนื่องจากอยู่ระหว่างงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๑๕

ต่อมาทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สอง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔ อย่างครบถ้วนตาม
โบราณราชประเพณี เพิ่มเติมการรื่นเริงต่างๆ และมีการเชิญพระราชอาคันตุกะจากนานาประเทศเข้าร่วมพระราช
พิธี ในหมายกําหนดการเรียกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ว่า "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ทรงรับพระราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ มี
พระราชดําริว่าการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมควรทําเป็น ๒ งาน งานแรกคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัด
ขึ้นเพื่อให้ทรงเป็นสมเด็จพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ งานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างที่ตั้งพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลก่อน สมควรที่จะงดการรื่นเริง จึงโปรดให้อีกงานหนึ่งคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช สําหรับเป็นการ
รื่นเริงประการหนึ่ง และสามารถเชิญบรรดาแขกต่างประเทศมาร่วมงานได้โดยเรียบร้อย
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๔๕๓ จึงเป็นพระราชบรมราชาภิเษกครั้งแรกในรัชกาล มีการเฉลิมพระ
ปรมาภิไธยในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรัชกาล เรียกว่า พระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมโภช ข้อน่าสนใจของพระราชพิธีดังกล่าวคือ ทรงโปรดให้ประกอบพระราชพิธีที่พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท และทรงโปรดให้แขกต่างประเทศร่วมในพระราชพิธี พร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยง
อนึ่ง ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๙ มีประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมด็จพระมหากษัตริย์กรุงสยามใหม่ ให้ออก
พระนามขึ้นต้นว่า พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร ทุกพระองค์ ตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรียกแต่โดยย่อว่า พระบาทสมเด็จพระพระรามาธิบดีที่ ๑ – ๖ ส่วน
ภาษาอังกฤษให้ใช้ว่า Rama ตามด้วยอักษรโรมัน แต่ปรากฏว่าในรัชกาลต่อมาไม่ได้ใช้ตามแบบแผนนี้

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาการครองราชย์สมบัติ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๙ (ตามปฏิทินสากล) ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘
(ตามปฏิทินแบบไทยและราชกิจจานุเบกษา)
ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี, โปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมเจ้ารําไพ
๑๖

พรรณีสวัสดิวัตน์ เป็นสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี, มีการบันทึกภาพยนตร์ข่าวพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกไว้เป็นหลักฐานครัง้ แรกของประเทศสยาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ ทรงรับพระราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพียงครั้งเดียว และเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งนั้นมีการสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีด้วย นับเป็นครั้งแรกในสมัย
รัตนโกสินทร์ทมี่ ีการสถาปนาพระบรมราชินีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อรัชกาลที่ ๗ ทรงสละราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๓๗๗ คณะรัฐบาลได้ทลู เชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อานันทมหิดล เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ครัง้ นั้นยังทรงพระเยาว์จึงยังไม่
มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อทรงเจริญพระชนม์แล้วก็มีเหตุอันเป็นที่เศร้าเสียใจของคนไทยทั้งชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ถวายพระปรมาภิไธยและเศวตฉัตร ๙ ชัน้ เป็น พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช พระมหากษัตริย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ และถวายพระปรมาภิไธยเต็มที่ตามธรรมเนียมโบราณเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกพระ
นามอย่างย่อว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระยะเวลาการครองราชย์สมบัติ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี โดยมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคําและลด
ขั้นตอนบางอย่างในพิธีการให้เหมาะสมกับการปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, โปรดเกล้าฯ
สถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
๑๗

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จนิวัติประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๔๙๓ ทรงประกอบพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกขึ้น มีพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครั้งนั้นมีการสถาปนาสมเด็จพระ
บรมราชินีด้วย นับเป็นครั้งที่ 2 ในสมัยรัตนโกสินทร์ทมี่ ีการสถาปนาพระบรมราชินีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อนึ่ง จะเห็นว่าพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ ไม่มีพระนามแผ่นดินเหมือนรัชกาลก่อน ๆ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาการครองราชย์สมบัติ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี โปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระราชินี
สุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก
ที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์

๑๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ทรงรับพระราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วจึงมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็นการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่
จัดขึ้นภายหลังรับราชสมบัติที่นานที่สุดถึง ๓ ปีกว่า ทั้งนี้ ก็ด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ห่างจากครั้งก่อนถึง
๖๙ ปี จําเป็นต้องมีการศึกษาทบทวน และซ่อมแซมเครื่องราชูปโภคและสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมก่อน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ดําเนินตามอย่างการพระราชพิธีครั้งก่อน พระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระ
สุพรรณบัฏได้ทรงนําแบบแผนการเฉลิมพระปรมาภิไธยแต่เดิมมาใช้ ได้แก่ การผนวกแบบแผนของรัชกาลที่ ๔ และ
รัชกาลที่ ๖ เข้าไว้ด้วยกัน จะเห็นว่าพระปรมาภิไธยขึ้นต้นว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร คํา
ปรเมนทร เป็นแบบแผนในรัชกาลที่ ๔ ส่วนคํา รามาธิบดีศรีสินทร เป็นแบบแผนในรัชกาลที่ ๖
นอกจากนี้ ยังมีการนําธรรมเนียมการขนานพระนามแผ่นดินกลับอีกครั้ง โดยรัชกาลนี้มีพระนามแผ่นดินว่า
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนการสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนับเป็นครั้งที่ ๓
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ครั้งนี้ได้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชินีให้มีสร้อยพระนามขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย

๑๙
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ประวัติวิทยากร
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาโท
-สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทํางานทีส่ ําคัญ
- อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
- ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
- อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ - กันยายน ๒๕๕๓
- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙
- รองอธิบดีกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖
- เลขานุการกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๒
- ผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณะปฏิสังขรณ์ (สถาปนิก ๘) พ.ศ. ๒๕๓๕
- สถาปนิก ๓ ประจําโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร ๒๕๒๑


รางวัลสถาปนิกดีเด่นด้านสังคมและวัฒนธรรม จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ปี ๒๕๕๑

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/วีระ โรจน์พจนรัตน์

๒๓

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
วุฒิการศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโททางกฎหมาย มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
- เนติบัณฑิต จากสํานักศึกษาและอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.๔๓๑๓)
ประสบการณ์การทํางาน
-อาจารย์ ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ผู้อํานวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
- ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
- คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้านนิติศาสตร์
ผลงานทางวิชาการทีส่ ําคัญหรือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย/อภิปราย
ถวายงานปฏิบัติราชการถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิการเสด็จพระราช
ดําเนินตรวจการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสพระราชพิธีสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ เป็นต้น
ถวายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหลายวาระ พร้อมกับดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นต้น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านราชสํานัก พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้รับเชิญจากรัฐบาลในสมัยต่าง ๆ
เข้ามารับหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ ตั้งแต่งานพระราชพิธีสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน และรวมทั้งเป็นกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และ
กรรมการพิเศษที่เกี่ยวเนื่องราชสํานัก พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กร เอกชน
มูลนิธิ และหน่วยงานสาธารณกุศลต่าง ๆ หลายแห่ง
ปั จ จุ บั น ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ พระมหากษั ต ริ ย์ และพระบรมวงศานุ ว งศ์ ประธาน
กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ประธานอนุกรรมการเครือข่าย
สถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/ธงทอง_จันทรางศุ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร
วุฒิการศึกษา
-นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-Master of Comparative Law. Indiana University - Bloomington,
-Master of Law. Indiana University - Bloomington, U.S.A.
-Doctor
Science.
านทีof่ทJuridical
าํ งาน/สถานที
่ติดต่อUniversity of Wisconsin, U.S.A.
ประสบการณ์ทํางานทีเ่ กี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย
๑. รองประธานกรรมการจัดพิมพ์หนังสือเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน)
๒. รองประธานกรรมการจัดงานวันอุกฤษ มงคลนาวิน ครั้งที่ ๑ และการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พระ
ราชอัจฉริยภาพด้านกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. ๒๕๖๐)
๓. รองประธานกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (พ.ศ. ๒๕๖๐)
๔. อนุกรรมการจัดทําบทความสดุดีบุคคลสําคัญ (คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ) (พ.ศ. ๒๕๔๒)
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการจัดทําเนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการในหอไทยนิทัศน์ (สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) (พ.ศ. ๒๕๕๒)
๖. ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ (กระทรวงยุติธรรม) (พ.ศ. ๒๕๕๒)
๗. กรรมการอํ า นวยการจั ด งานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เ ธอ เจ้ า ฟ้ า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
๘. อนุกรรมการวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๕๕๓– ปัจจุบัน)
๙. กรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (สถาบันพระปกเกล้า) (พ.ศ. ๒๕๕๓)
๑๐. อนุกรรมการกําหนดแนวทางและดําเนินกิจกรรมอันเนื่องในรัชกาลที่ ๖ (มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์) (พ.ศ. ๒๕๕๔)
๑๑. อนุกรรมการจัดทําสารานุกรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์) (พ.ศ. ๒๕๕๔)
๑๒. อนุ ก รรมการกองบรรณาธิ ก ารวารสาร วชิ ร าวุ ธ านุ ส รณ์ ส าร (มู ล นิ ธิ พ ระบรมราชานุ ส รณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์) (พ.ศ. ๒๕๕๔– ปัจจุบัน)
๑๓. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี) (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕)
๒๕

๑๔. กรรมการมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน)
๑๕. ที่ปรึกษาการจัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุป
นายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (สภากาชาดไทย) (พ.ศ.
๒๕๕๘)
๑๖. ที่ปรึกษาคณะทํางานจัดทําต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริ
ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) (พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๗. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๘. อนุกรรมการสารัตถะงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช (คําสั่งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) (พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๙. กรรมการบูรณะและพัฒนาวัดเขาไกรลาศ (สํานักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช) (พ.ศ. 2560)
๒๐. กรรมการกํ า กั บ โครงการวิ จั ย พระปกเกล้ า ศึ ก ษาด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (สถาบันพระปกเกล้า) (พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒๑. คณะทํางานดําเนินการออกแบบและติดตั้งวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ) (พ.ศ. ๒๕๖๑)

๒๖

นางสาววาสนา งามดวงใจ
ตําแหน่ง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักหอสมุดแห่งชาติ
วุฒิการศึกษา
- ครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์
- การศึกษามหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์
สถานทีท่ ํางาน/ติดต่อ
กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ประวัติการทํางาน
 บรรณารักษ์งานจัดหมวดหมู่และทําบัตรรายการ
 หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์เนื้อหาและทํารายการหนังสือ
 หัวหน้ากลุ่มงานค้นคว้าและวิจัย
 ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด

นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์
ตําแหน่ง
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ (นักเอกสารสนเทศ)
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิการศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานทีท่ ํางาน/ติดต่อ
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
๓๐๑ชั้น ๓อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๗๑๐
โทร. ๐๒-๘๔๙-๔๕๔๑-๒, ๐๘๑-๘๓๘-๘๐๐๕ โทรสาร ๐๒-๘๔๙-๔๕๔๕
อีเมล: petchrada.thi@mahidol.edu
Mahidol Libraries KM Blog :https://km.li.mahidol.ac.th/author/petchrada/
๒๗

