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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายความถูกตองของการพระราชพิธีสิบสองเดือนและปรากฏการณ
ทางสังคมวัฒนธรรมระหวางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งปรากฏในจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนภายในอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร โดยใชขอมูลดานประวัติศาสตรในการพิจารณา  ตรวจสอบกับงานจิตรกรรมพระราชพิธี
สิบสองเดือน

วิธีการวิจัยที่ใชในครั้งนี้ประกอบดวย การวิเคราะหตรวจสอบ และเปรียบเทียบหลักฐานประวัติศาสตร
ศิลปะ ไดแกหลักฐานภาคสนามคืองานจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
กรุงเทพมหานคร กับ งานจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา อีกทั้งผูวิจัยได           
ตีความและประเมินคุณคาเอกสารชั้นตนชิ้นสําคัญๆไดแก ตําราพระราชพิธีรวมสมัย วรรณกรรมพระราชพิธี และพระราช
พงศาวดารที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังไดสัมภาษณเจาหนาที่ผูมีความรับผิดชอบดานการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังของกรม
ศิลปากร เปนขอมูลเพิ่มเติมอีกดานหนึ่ง

การตรวจสอบหลักฐานประวัติศาสตรศิลปะกับขอมูลทางประวัติศาสตรเปนวิธีการหลักที่ใชในการวิจัยทํา
ใหไดผลการวิจัย ดังนี้

1) จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  ถูกเขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จิตรกรรมดังกลาวสะทอนบรรยากาศรวมสมัยของพระราชพิธีสิบสองเดือน

2)  กอนการสรางงานจิตรกรรมจะเริ่มอยางเปนระบบ ชางเขียนไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง 
อาทิ พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ
พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ รวมถึงตําราโบราณและประกาศ
อื่นๆ

3) เดิมเขาใจกันวาพระราชพิธีสิบสองเดือนซึ่งถูกเลือกนํามาเขียนไวในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐฯ       
ลวนเปนพระราชพิธีรวมสมัยที่นิยมจัดขึ้น จากการวิจัยพบวาพระราชพิธีบางอยางเปนพระราชพิธีที่นิยมจัดกันในเวลานั้น
จริงแตบางพระราชพิธีก็กําลังจะสูญหายไปเนื่องจากอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก

4) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงระบุชัดเจนวา ทรงมีพระราชประสงคใหคนที่สนใจและ
อนุชนรูเร่ืองพระราชพิธีที่กําลังจะสูญหายผานพระราชนิพนธ และเชนกันนาจะเปนเหตุผลหนึ่งที่เกี่ยวของกับแรง      
บันดาลใจในการสรางงานจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนดวย

ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ               บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                    ปการศึกษา 2546
ลายมือชื่อนักศึกษา………………………………………………….
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมสารนิพนธ……………………………………
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The purposes of the research  were to reveal the rightness  of the entire process and  the socio-
cultural phenominon  of the  Royal Twelve-Month Ceremonies Depicted as Mural Paintings in Pra Ubosot Wat 
Rachpradit, Bangkok : during the reign of King Rama IV and his son , King Rama V , within the scope of  
historical documents criticism.

The research was  completed  under the considering,  examining and comparing, of  varies art 
historical  data and evidences such a mural paintings at Wat Rachpradit Bangkok and Wat  Senas Ayutthaya,  as 
the prior field data . A researcher did both  interpretation and evaluation  essential primarily sources such a   
contemporary orthodoxies, literatures and royal chronology concerned to the study. Moreover, making the 
interview  with an official responsible for the Thai Mural Painting  technical conservatng of The Fine Art 
Department .

Inspecting art history and historical data each other was the principled method with serious  
intention to describe the royal process and the socio cultural phenominon , assisted  the researcher to discover 
many  results as ordered  below:

1.  The Mural Paintings depicted Royal Twelve-Month Ceremonies at Wat Rachpradit Bangkok 
were constructed in the reign of King Rama V. They effected the contemporaneous atmosphere of  the Royal 
Twelve-Month Ceremonies.

2.  Before the job would have been started systematically, the painters did widely study hard many 
literatures concerned to the  ceremonies such a Pra Rachabithi 12 Duens  wrote by King Rama  V, Kloeng Pra 
Rachabithi Dvadosamas of Prince Maha Mala, including other ancient textbooks and royal proclamations 
involved all  events.

3.  Originally, general scholars erceived  that the ceremonies depicted at  Wat Rachapradit were 
the popular tradition in the reign of  King Rama V. The  discovery of the research confirmed that  some 
ceremony was agree that  acknowledgment, but some ceremony  was going to be vanished at that time, by the 
forces of  western civilization.

4.  Considering to the vanishing and the mere perception of  the ceremonies , King Rama V  
indicated clearly  to let  the interested people and the younger generations to understand the process and the 
atmosphere through  his textbook, and realized surely through  the paintings.
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กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธเร่ืองการพระราชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ขาพเจาผูเขียนขอยกความดีของสารนิพนธเร่ืองนี้ถวายแดองค     
พระผูทรงบันทึกหลักฐานการพระราชพิธีสิบสองเดือน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศที่เกี่ยวของ      
ทุกพระองค  ดวยความรําลึกในพระมหากรุณาธิคณุเปนอยางสูง

สารนิพนธฉบับนี้เสร็จสิ้นลงไดดวยความกรุณาของ ศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม 
อาจารยที่ปรึกษาไดกรุณาสละเวลาชวยชี้แนะใหคําปรึกษาที่มีคุณคาตลอดจนตรวจทานแกไข  
ดวยดี ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.วิสุทธิ์ บุษยกุล ทานผูเมตตาตั้งชื่อสารนิพนธเปนภาษา
อังกฤษและคุณเอื้อง ชุมทัพ ผูใหขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชประดิษฐสถิต         
มหาสีมารามครั้งลาสุดเมื่อปพ.ศ.2543

ขอนอมระลึกถึงพระคุณครูทุกทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชาใหตั้งแตอดีตมาจนถึง
ปจจุบัน อันไดแก คณาจารยสาขาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
คณาจารยสาขาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่กรุณาให
ความรูแกผูเขียน อีกทั้งเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ใหความชวยเหลือเปนอยางดี

ขอขอบพระคุณบิดามารดา ผูใหชีวิตและเลี้ยงดูตลอดจนสนับสนุนในเรื่องการศึกษา
อีกทั้งญาติผูใหญทุกทานที่ใหความชวยเหลือตลอดมา กําลังใจสําคัญที่สุดคือสมาชิกในครอบครัว
ที่รักยิ่ง และเพื่อนทุกคนที่เปนกําลังใจในการทํางานจนสําเร็จตามที่ตั้งใจไว
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