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เกาะ
ติดสถาณการณ์เหตุการณ์ส�าคัญครั้งประวัติศาสตร์ใน

เดือนนี้ที่ในชั่วชีวิตหนึ่งอาจไม่มีโอกาสได้เห็นคงไม่พ้น

เรือ่งพระราชพธิบีรมราชาภเิษกของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่10 

ระหว่างวนัที ่4-6 พฤษภาคม 2562 (และก่อนหน้านัน้) น�ามาซึง่ความ

ปิติแก่ปวงชนชาวไทย ที่จะได้ชมพระบารมี และประเพณีราชส�านัก

ที่สืบต่อกันมาแต่โบราณกาล ค�าศัพท์ที่น�าเสนออาจไม่ใช่ค�าที่เป็น

ทางการทีส่ดุ เนือ่งจากพระราชพธิมีรีายละเอยีดมาก ผดิถกูประการใด

ต้องขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย อีกท้ังผู้เขียนก็ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์  

ค�าศัพท์ที่น�าเสนอจึงไม่ได้ครอบคลุมทุกรายละเอียดหรือเรียงล�าดับ

ก่อนหลังของพระราชพิธี และขออนุญาตใช้ค�าพื้นๆ บ้างในการ

อธิบายความหมายเพื่อความเข้าใจท่ีง่ายขึ้น หวังว่าจะให้ความรู้แก่

ท่านผู้อ่าน ณ ระดับหนึ่ง  

●  Anointing ตามศพัท์ค�าน้ีแปลว่า การเจมิ หรอืการรดน�า้

หรือน�้ามันหอมไปบนศีรษะหรือล�าตัวของบุคคล ตั้งแต่ส�านัก

พระราชวังมีก�าหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมแรกๆ 

ตามธรรมเนียมพราหมณ์ คือ การรวบรวมน�้าศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน�้า

ทั่วประเทศมาประกอบพิธีเสกน�้าอภิเษก (Water of Anointment)

●  Artillery fires a salute ปืนใหญ่ยิงสลุต เป็นการยิง 

ส่งเสยีงเพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิและยงัท�าให้พสกนกิรทีเ่ข้าชมพระราช-

พธิอียูร่อบนอกทราบเป็นระยะๆ ว่าแต่ละขัน้ตอนของพธิกี�าลงัด�าเนนิ

อยู่หรือได้เสร็จสิ้น
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ภาษาอังกฤษเกาะติดสถานการณ์

●  Ascension to the Throne เสดจ็เถลงิถวลัย์ราชสมบัติ 

เสด็จขึ้นครองราชย์แปลตามศัพท์ คือ การขึ้น (นั่ง) บรรลังค์

●  Assumption of the Residence พระราชพธิเีฉลมิราช

มณเฑียร ภาษาชาวบ้านอาจแปลว่าเป็นการต้อนรับเข้าบ้านใหม่ 

(Housewarming) โดยสมาชกิในครอบครวั เป็นขัน้ตอนส่วนพระองค์

ในหมู่พระญาติ

●  Auspicious Speech พระปฐมบรมราชโองการ  

เป็นประโยคที่พระมหากษัตริย์จะทรงตรัสหลังจากที่พระราชครูวาม

เทพมุนีกราบบังคมทูลถวาย เครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia) 

และพระสุพรรณบัฎ (Golden Tablet) ตามที่เราทราบ และคุ้นหูกัน

ถงึพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาล

ที่ 9 คือ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

ชาวสยาม”

●  Balcony in a pavilion over the walls of the Grand 

Palace สีหบัญชร คือ ระเบียงที่ยื่นออกมาจากอาคาร /พระที่นั่ง ที่

พระมหากษัตริย์จะเสด็จออกเพื่อโบกพระหัตถ์ และให้ประชาชนได้

ชื่นชมพระบารมี 

●  Brahmins พราหมณ์ Court / Royal Brahmins 

พราหมณ์หลวง Head //Chief of Royal Brahmin หัวหน้าพราหมณ์ 

คือ พระราชครูวามเทพมุนี นั่นเอง



52 TPA news

English In-trend

May 2019 ●  No. 269

●  Coronation พระราชพิธีฉัตรมงคล Coronation Day 

วันฉัตรมงคล เป็นค�ากลาง / ค�าสามัญท่ีสามารถใช้รวมเรียก 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

●  Crown มงกุฏ Crowned สวมมงกุฏ คือ การขึ้นครอง-

ราชย์นั่นเอง   

●  Holy Water น�้าศกัดิส์ทิธิ ์ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

น�้าศักดิ์สิทธ์ิประกอบด้วยน�้าอภิเษก และน�้ามุรธาภิเษก ซ่ึงมาจาก

แหล่งน�า้ศกัดิส์ทิธิท์ีต่่างกนัจากทัว่ประเทศ โดยพธิบีวงสรวงพลีกรรม

ตักน�้าศักดิ์สิทธิ์พร ้อมกันทั่วประเทศส�าหรับพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกครั้งนี้ก�าหนดให้เป็นในวันที่ 6 เมษายน

●  Law of Succession, Palace Law of Succession การ

สืบราชสันตติวงศ์ กฎมณเฑียรบาลการว่าด้วยการสืบราชสันตติ

วงศ์  

●  Monarch, Monarchy ราชวงศ์ สถาบันกษัตริย์ Consti-

tutional Monarchy สถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นระบบ

การปกครองของประเทศไทย

●  Nine-tiered Umbrella / Canopy เศวตฉัตร ฉัตร 9 ชั้น 

เป็นฉัตรสูงสุดส�าหรับพระมหากษัตริย์ ชื่อเต็มว่า นพปฎลมหา-

เศวตฉัตร ส�าหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระราชพิธีบรมราชภิเษก

ตามโบราณราชประเพณีแล้ว 

●  Public Audience (พระราชพธิ)ี ออกมหาสมาคม เป็น

พระราชพธิทีีพ่ระมหากษัตรย์ิเสดจ็ออกทีป่ระชมุใหญ่ต่อคณะบคุคล

หรือพสกนิกร

●  Purification Bath / Ceremonial Bath (พระราชพิธี) 

สรงน�้ามุรธาภิเษก คือ การสรงน�้าเหนือพระเศียร เพื่อทรงประกาศ

พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งการสรงน�้ามุรธาภิเษ

กนั้น ถือว่าเป็นวินาทีที่เปลี่ยนพระราชสถานะสู่ความเป็นพระมหา

กษัตริย์อย่างเป็นทางการ 

●  Royal Gold Tablet, Inscribing of the new title พระ

สุพรรณบัฎ การจ�าลึกพระนามเป็นอีกหนึ่งในพิธีการในพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก

●  Royal Household Bureau ส�านักพระราชวัง

●  Royal Pager เจ้าพนักงานเชิญเคร่ืองทรง เครื่อง

ประกอบพิธี และอื่นๆ

●  Royal Procession / State Progresses พระราชพธิเีลยีบ

เมือง เป็นหนึ่งในพิธีการที่ส�าคัญมากที่สุดพิธีหนึ่ง เพราะจะเป็น

โอกาสให้พสกนิกรได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ จะประกอบด้วยขบวน

พยุหยาตราทางสถลมารค (ทางบก) และขบวนพยุหยาตราทาง

ชลมารค (ทางน�้า) ภาษาอังกฤษใช้ Royal Barge Procession

● Royal Regalia เครือ่งราชกกธุภณัฑ์ ประกอบด้วยเครือ่ง

ใช้ต่างๆ ตามบรมราชประเพณี เป็นสัญลักษณ์ของการมอบสิทธิใน

การครองราชบลัลังก์ ทีถื่อว่าเป็นส่ิงประกอบเกียรติยศของประมขุของ

ประเทศ

●  Royal Rites (พระราช) พธิกีาร Buddhist Rites พธิกีรรม

ทางศาสนา พระราชพิธีต่างๆ มักประกอบด้วยพิธีหลวง และพิธีสงฆ์

เสมอ เนือ่งจากศาสนาประจ�าประเทศไทยคอืศาสนาพทุธ โดยมพีระ

มหากษัตริย์เป็นองค์ศาสนูปถัมภก (Royal Patronage)

●  Supreme Patriarch สมเด็จพระสงัฆราช ทรงเป็นประมุข

แห่งคณะสงฆ์ และเป็นผู้น�าในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ในงานพระราชพิธีต่างๆ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเป็นสมเด็จ

พระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 20

●  Temple of the Emerald Buddha วัดพระศรีรัตนศาส- 

ดาราม หรอืทีป่ระชาชนรูจ้กักนัในชือ่วดัพระแก้ว วดัพระแก้วเป็นพระ

อารามหลวงชั้นพิเศษ เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธมหามณี

รัตนปฏิมากร ที่เราเรียกกันทั่วไปว่าพระแก้วมรกต (Statue of the 

Emerald Buddha) เนือ่งจากเป็นวดัเดยีวในเขตพระบรมมหาราชวงั 

จึงเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีสงฆ์ในพระราชพิธีบ�าเพ็ญราชกุศล

ต่างๆ

ขณะทีท่่านผูอ่้านได้รบัวารสารฉบบันีอ้าจเป็นช่วงพระราชพธีิ

พอดี หรืออาจเป็นช่วงหลังพระราชพิธีแล้ว อย่างไรก็ตามหวังว่า

บทความนี้จะช่วยเสริมความรู้ และสรุปค�าศัพท์ภาษาอังกฤษหลักๆ 

เกี่ยวกับพระราชพิธี ทั้งยังให้เรามีความซาบซึ้งถึงความเป็นไทย ที่มี

ประเพณอีนังดงาม ทีบ่รรพบรุษุได้สัง่สมมา และจะได้ช่วยกนัอนรุกัษ์ 

และสืบสานต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน TPA
news


