
 

 

๖๘ ป ทรงเสดจ็ขึน้ครองราชยสมบตั ิ

ประชาชนชาวไทยจํานวนไมนอยที่ยังเขาใจวาวันที่         
๕ พฤษภาคม หรือวันฉัตรมงคล คือวันที่ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จข้ึนครองสิริราชยสมบัติเปน
พระมหากษัตริยพระองคที่ ๙ แหงพระบรมราชจักรีวงศทั้งนี้เพราะ 
วันที่ ๕ พฤษภาคมเปนวันที่ราชการประกาศใหเปนวันหยุดราชการ
เพื่อรํ าลึกถึงกาลอัน เปนม่ิงมหามงคลในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๕ พฤษภาคม 
๒๔๙๓ แตยังมีเหตุการณสําคัญอันเปนม่ิงมหามงคลกอนหนานี้ 
อีกหนึ่งเหตุการณคือ วันที่ทรงเสด็จข้ึนครองสิริราชสมบัติเปน

พระมหากษัตริยไทยเปนวันแรกคือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๙๘ 

 ผูเขียนใครขออรรถาธิบายใหทานไดกรุณารับทราบถึงความหมายของการเสด็จข้ึนครอง      
สิริราชยสมบัติและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อความกระจางชัด ดังนี ้

 

 การเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ หมายถึง กาลสําคัญที่พระมหากษัตริยข้ึนครองสิริราชสมบัติ 
ตอจากพระมหากษัตริยพระองคกอน ทั้งนี้เพราะประเทศจะขาดองคพระประมุขไมได ซ่ึงเปนไปตาม
หลักของความตอเนื่องในการครองสิริราชยสมบัติ ทั้งนี้ หากพระมหากษัตริยพระองคใหม            
ยังไมทรงบรรลุนิ ติภาวะ หรือยังไม เ ข าพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษกก็ ยังทรงพระนามว า               
“สมเด็จพระเจาอยูหัว” และจะยังไมใชนพปฎลมหาเศวตฉัตรหรือฉัตร ๙ ช้ัน อันเปนเครื่องหมาย   
แหงความเปนพระเจาแผนดิน 



 

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมายถึง พระราช
พิธีในการสถาปนาข้ึนเปนพระมหากษัตริย เพื่อ
รับรองฐานะความเปนประมุขของรัฐอยางเปน
ทางการ หลังจากนั้น จึงทรงพระนามวา 
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” 

 ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ ไดบังเกิด
เหตุการณสําคัญ ๓ ประการ ในพระราชอาณาจักร 
กล าวคือ  ใน เวลา เช าของวัน ดังกล าว      
พระบาทสมเดจพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
เสด็จสวรรคตอยางกะทันหัน ณ พระที่นั่งบรม
พิมาน และในเวลาค่ํ าของวัน เ ดียวกันนี้ 
(เวลา ๒๑.๐๐ น.) รัฐบาลเรียกประชุมรัฐสภา
เปนการดวน เพื่อแจงใหรัฐสภาทราบเรื่องการ
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล และสรรหาผูสืบราชสมบัติ ซ่ึงที่
ประชุมไดลงมติถวายราชสมบัติใหแกสมเด็จ
พระอนุชาธิราช เจ าฟ าภู มิพลอดุลยเดช       
ข้ึนสืบราชสมบัติ เปนสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แหงพระบรมราช
จักรีวงศตอไป โดยผูเขียนไดคัดลอกขอความ
บางสวนของการประชุมสภาในวันนั้นจาก
รายงานการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ ๑ - ๑๐ ,     
๙ มิถุนายน ๒๔๙๘ - ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐, 
หนา ๑-๒ (บางสวน)เพื่อใหทานผูอานได
รับทราบถึงเหตุการณการประชุมรัฐสภา ดังนี ้

 “การข้ึนครองราชยของ เจาฟาภูมิพล  
อดุลยเดช โดยความเห็นชอบของรัฐสภา เม่ือ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
เสด็จสวรรคตในวันที่  ๙ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๘๙ แลวในวันเดียวกันนั้นรัฐสภาก็ไดจัด
ประชุมเพื่อเลือกพระมหากษัตริยพระองค
ใหมตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราช
สันติติวงศ พ.ศ.๒๔๖๗ และประกอบดวย
ความเห็นชอบของรัฐสภา โดยในการประชุม
รัฐสภา ครั้งที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๒ เม่ือวันที่ ๙ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
ฯลฯ การสืบราชสันติวงศในวาระที่ ๓ ตอไป 
การประชุมในระเบียบวาระที่ ๓ รัฐบาลแถลง
เรื่องการสืบราชสันตติวงศโดยนัยแหงกฎ
มณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และขอความเห็นชอบ
ของรัฐสภาตามมาตรา ๙ แหงรัฐธรรมนูญ  
โดย นายทวี  บุณยเกตุ ผูสั่ งราชการแทน
นายกรัฐมนตรี แถลงตอที่ประชุมรัฐสภาวา 
ตามมาตรา ๙ ของรัฐธรรมนูญไดบัญญัติวาการ
สืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎมนเทียร
บาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ ซ่ึงตรงกับ
มาตรา ๙ ขอ ๘ โดยนายนายทวีไดกลาวถึง
กฎมณเฑียรบาลขอดังกลาวใหสมาชิกฟงวา 
“ขอ ๘ ถึงแมวาสมเด็จพระเจาอยูหัวไรพระ
ราชโอรสและพระราชนัดดา ทานก็ใหอัญเชิญ
สมเด็จพระอนุชาที่รวมพระราชชนนีพระองคที่
มีพระชนมายุถัดลงมาจากพระองคสมเด็จ  
พระเจาอยูหัว ข้ึนทรงราชยสืบราชสันตติวงศ 
“ เม่ือมีความชัดเจนเชนนี้ “รัฐบาลจึงเห็นวา  



 

 

ผูที่สมควรจะสืบราชสันตติวงศควรไดแก
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช 
เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงขอเสนอและขอความ
เ ห็นชอบจากรั ฐสภาตามมาตรา  ๙ ของ
รัฐธรรมนูญตอไป” 

 ประธานรัฐสภาจึงขอมติจากที่ประชุม
รัฐสภาวา “ขาพเจาขอความเห็นของรัฐสภา 
ถาทานผูใดเห็นชอบดวย ขอไดโปรดยืนข้ึน” 
ผลปรากฏวา “สมาชิกยืนข้ึนพรอมเพรียงกัน” 
เปนอันวารัฐสภาลงมติใหสมเด็จพระเจา  
นองยาเธอ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช ข้ึนทรง
ราชยสืบราชสันติวงศ เปนพระมหากษัตริย   
สืบตอจากพระเชษฐาธิราช 

 โดย “ มี ผู เ ห็นชอบเป น เอกฉันท ” 
จากนั้นนายปรี ดี พนมยงค นายกรัฐมนตรี    
จึงขอใหสมาชิกรัฐสภาถวายพระพรชัยขอให 
สมเด็จพระเจาอยูหัวจงทรงพระเจริญ โดย  
“ที่ประชุมไดยืนข้ึน ๓ ครั้ง” ตอมาประธาน
รัฐสภาแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามมาตรา ๑๐ 
และมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๘๙ 
กําหนดใหสมาชิกพฤฒสภาที่มีอายุสูงสุด ๓ 
คน เปนคณะผูสํา เร็จราชการแทนพระองค
ช่ัวคราว ซ่ึงประกอบดวย พระสุธรรมวินิจฉัย 
เจาคุณนนทราชสุวัจน และนายสงวน จูฑะเตมีย 
มีอายุสูงตามลําดับ และใหทั้งสามยืนข้ึนแสดง
ตัวตอที่ประชุมรัฐสภา” 

 แตเนื่องจากในเวลาดังกลาว องค
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยังมิไดบรรลุนิ ติ
ภาวะ กอปรกับยังทรงมีพระราชกิจด าน
การศึกษา จึงทรงอําลาประชาชนชาวไทย 
เ ส ด็ จ พ ร ะ ร า ช ดํ า เ นิ น ไ ป ศึ ก ษ า ต อ  ณ 
มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิสเซอรแลนด 
แตทรง เป ล่ียนสาขาวิช าที่ท รงศึกษาจาก
วิศวกรรมศาสตร  ไปเปนนิ ติศาสตร และ
รัฐศาสตร ซ่ึงจําเปนสําหรับตําแหนงประมุขของ
ประเทศ 

 หลังจากทรงสําเร็จการศึกษาจึงได
เสด็จนิวัติพระนครในเดือนมีนาคม ๒๔๙๓ ซ่ึง
ในวโรกาสที่ทรงบรรลุนิติภาวะแลว รัฐบาล
ไทยจึงไดจัดใหมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวข้ึนใน
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ จึงเปนที่มาของ
วันฉัตรมงคล 

 ตลอดระยะเวลา ๖๘ ป แหงการครอง
สิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ   
แตพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด พระองค
มิไดเคยทรงละเลยตอการสอดสองดูแลทุกข
สุขของราษฎร มิเคยทรงดูดายกับความทุกข
ยากเ ดือดรอนของประชาชน ไม เคยทรง
วางเวนจากการคิดคนหาหนทางปฏิบัติและ
วิธีการเพื่อพัฒนาความกินดีอยูดีของราษฎร
ของพระองค ทั้งนี้เพราะพระองคทรงมีพระ



 

 

ราชปณิธานที่ จะสร างนํ าใหราษฎรไดรั บ
ประโยชนสุขเสมอมา ซ่ึงพระราชดํารัสที่ทรง
ตํารัสที่ทรงตรัสอยูเสมอวา ประชาชนสวน
ใหญยังยากจน พระองคตองทรงตอสูกับศัตรู
คือความยากจนของราษฎร จึงทรงแสวงหา
วิธีการทุกประการเพื่อตอสูกับความทุกขยาก
อยูตลอดเวลาเพื่อใหประชาชนของพระองค
ชนะความยากจนใหได ที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งทรงปฏิบัติพระองคใหเปนแบบอยางของ 
ผูที่มุงม่ันทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวม
ตลอดมาทั้งยัง ทรงสอน ทรงสาธิต ใหราษฎร
เห็นวิธีการอันประเสริฐในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อความอยู ดีมีสุขดังจะเห็นไดจาก
หลักการดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสมดวย
พระบรมราโชวาทในเรื่อง “ พออยู พอกิน “ 
และใ ห จั ด ก า ร กั บ เ ศ รษ ฐกิ จ ในรู ป แบบ          
“ เศรษฐกิจพอเพียง “ อีกทั้งยังทรงสอน
คุณธรรมและหลักการดําเนินชีวิตดวยการทรง
เปนแบบอยางดวยพระองค เอง และทรง
พระราชทานขอธรรมะตางๆ เชน คุณธรรม ๔ 

ประการในการรักษาความสัตย ความจริง การ
รูจักขมใจ การรูจั กอดทน อดกล้ันและ      
อดออม และก ารรู จั กละวางความ ช่ัว       
ทรงสอนใหรูรักสามัคคี รูจักไขวหาความรู 
ดํ า ร ง คว า ม เ พี ย ร  และอี ก น านั ปก า ร ที่
พระราชทานเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจใหเจริญ
ข้ึนและหย่ังรากลึกในจิตใจพสกนิกรของ
พระองค 

 และในวโรกาสที่จะบรรจบถึงกาล  
อันเปนมิ่งมหามงคลในวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๗ และเปนวโรกาสที่บรรจบครบรอบ ๖๘ 
ป แหงการครองสิริ ราชยสมบัติขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ผูเขียนใครขอเรียนเชิญมวลมหาชนชาวไทย  
ทั่วหลาทั้งที่อยูในประเทศและทั่วโลกรวมกัน
บําเพ็ญกรณียกจิอนัประกอบไปดวยความดทีัง้
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ถวายเปนพระ
ราขกุศลนอมเกลาฯถวายเปนพรชัยขอใหองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลย
เดชทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 

 

 


