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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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K 42317002 : MAJOR : HISTORY  OF  ART
KEYWORD: MURAL PAINTINGS/ THE ROYAL TWELVE –MONTH CEREMONIES

CHATBONGKOCH SRIWATTANASARN: MURAL PAINTINGS DEPICT THE ROYAL TWELVE-
MONTH CEREMONIES AT WAT RACHAPRADIT BANGKOK. MASTER’S REPORT ADVISOR : PROF. SANTI 
LEKSUKUM, Ph.D. 140 pp.  ISBN 974-641-051-2

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.
Department of History of Art           Graduate School, Silpakorn University            Academic Year 2003
Student’s Signature……………………………………………..
Master’s Report Advisor’s Signature………………………………….
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กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธเร่ืองการพระราชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ขาพเจาผูเขียนขอยกความดีของสารนิพนธเร่ืองนี้ถวายแดองค     
พระผูทรงบันทึกหลักฐานการพระราชพิธีสิบสองเดือน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศที่เกี่ยวของ      
ทุกพระองค  ดวยความรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางสูง

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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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of problems) 
 
  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สราง  
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 โดยมีพระราชประสงคเพื่อพระราชทาน
แกคณะสงฆธรรมยุติกนิกาย เดิมพระราชทานนามไวกอนสรางวา “วัดราชประดิษฐสถิตธรรม     
ยุติการาม” เมื่อสรางเสร็จเปลี่ยนชื่อเปน “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม“ ดวยเหตุที่รัชกาลที่ 4 
ทรงพระราชดําริวาหากจํากัดชื่อเฉพาะธรรมยุติกนิกายนั้นอาจจะไมเปนที่พอใจแกคนทั่วไป1         
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณ   
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ตลอดทั่วทั้งพระอารามและในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 6 ไดทรงสรางหอไตรและหอพระจอมขึ้นใหม2  เนื่องจากของเดิมมีสภาพ
ชํารุด 
 
 ส่ิงสําคัญภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีจิตรกรรมฝาผนังสีฝุน
โดยรอบ  ดานหนาพระประธานเปนภาพเลาเรื่องเหตุการณสําคัญตอนพระบาทสมเด็จ                 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ประทับทอดพระเนตรสุริยุปราคา ตําแหนงของภาพถูกจัดวางอยาง      
โดดเดน บริเวณผนังระหวางประตูทางเขาอุโบสถดานตะวันออกทั้งสองดาน ภาพจิตรกรรมดานอื่น
แบงออกเปน 2 ตอน คือตอนบนแสดงภาพเทวดา นางฟากําลังเหาะอยูตามกลีบเมฆ ตอนลาง
ระหวางชองหนาตางเปนภาพการพระราชพิธีสิบสองเดือน เขียนบนผนังอุโบสถดานละ 6 ชอง        
รวมทั้งสิ้น 12 ภาพ 
 
 
 

                                                           
 1สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาลนสมเด็จ, เลม 5  (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 
2515), 29. 
 2กรมศิลปากร, “วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร,“ ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม 4 (กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ด
โปรดักชั่น, 2515), 54. 
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 พระราชพิธีสิบสองเดือนเปนงานหลวงที่จัดขึ้นในราชสํานักสยามสืบมาเปนเวลานาน
ปรากฏหลักฐานแบบแผนการพระราชพิธีอยูในกฎมนเทียรบาลตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา3 ถือเปน
โบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริยที่ทรงปฎิบัติเพื่อความเปนสวัสดิมงคลในเดือนตางๆ          
ทั้งสิบสองเดือนของรอบปจนถึงสมัยรัตนโกสินทร 
 ในชั้นตนนั้นการพระราชพิธีเปนเรื่องเกี่ยวของกับพิธีกรรมในศาสนาพราหมณเปน
สําคัญ ไดแก พระราชพิธีจองเปรียง พระราชพิธีทอดเชือกดามเชือก พระราชพิธีกะติเกยา และ  
พระราชพิธี ตรียัมพวาย ตรีปวาย เปนตน การพระราชพิธีบางอยางถูกงดหรือเพิ่มเติมใหมในสมัย  
รัตนโกสินทร อาทิ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 มีพระราชพิธี         
พระราชทานเลี้ยงตรุษจีนขึ้นเปนครั้งแรก4  ตอมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล      
ที่ 4 ไดทรงแกไขใหมีพิธีกรรมในศาสนาพุทธผนวกเขาไปดวยเชน ในพระราชพิธีจองเปรียง แตเดิม
มีการยกโคมเพื่อบูชาพระเปนเจาทั้งสามคือ พระอิศวร พระนารายณ และพระพรหม รัชกาลที่ 4 มี
พระราชดําริวา การพระราชพิธีทั้งปวงควรจะใหเนื่องในศาสนาพุทธทุกๆพิธี จึงโปรดเกลาฯ ใหมี
การสวดมนตเย็นฉันเชากอนจะมีการยกเสาโคม5 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เปนพระมหากษัตริยที่มี       
พระปรีชาทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีเปนอยางยิ่งพระองคหนึ่ง ในป พ.ศ.2431           
ทรงมีพระราชาธิบาย ถึงสาเหตุความเปนมาและธรรมเนียมแหงการพระราชพิธีทั้งปวง6 ใน       
พระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือนโดยละเอียด พระราชนิพนธนี้ตีพิมพคร้ังแรกเมื่อ         
ป พ.ศ.24557   
 
 
                                                           
 3ศึกษารายละเอียด “กฎมนเทียรบาล” ใน กฎหมายตราสามดวง, เลม 1 (กรุงเทพฯ : องคการคา 
   คุรุสภา, 2537), 69-159. 
 4พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 1 (กรุงเทพฯ :    
องคการคาคุรุสภา, 2528), 94-97. 
 พระราชพิธีเล้ียงพระตรุษจีน หรือการบําเพ็ญพระราชกุศลเล้ียงพระตรุษจีนมีการเลี้ยงพระดวย
ขนมจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เปล่ียนเปนเลี้ยงเกาเหลาแทน 
 5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 1, 8. 
 6พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, เร่ืองเดียวกัน, 1. 
 7เบญจมาศ  พลดินทร,  วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
ภาพพิมพ, 2524), ไมปรากฏเลขหนา. 
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                พระราชนิพนธฉบับนี้จึงอาจเปนที่มาของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบรรยายการ
พระราชพิธีสิบสองเดือนภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามอยางคอนขางจะ
สมบูรณ โดยใชเทคนิคจิตรกรรมที่แสดงภาพแบบทัศนียวิทยา (Perspective) ตามแบบอยาง   
สกุลชางสมัยใหมที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก และจิตรกรสําคัญที่ริเร่ิมเทคนิคจิตรกรรมตาม
แบบอยางสกุลชางนี้ ไดแก ขรัวอินโขงและครูคงแปะ เปนตน ดังนั้นจึงปรากฏวามิติของภาพอาคาร
สถานที่ปรากฏในภาพจึงมีลักษณะเหมือนจริง สามารถตรวจสอบเปรียบทียบไดกับสถานที่ที่ใช
ประกอบพระราชพิธีไดอยางถูกตอง8  
 ประเด็นสําคัญในการศึกษาเรื่อง การพระราชพิธีสิบสองเดือน ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร มีดังตอไปนี้คือ 
 ประเด็นแรก วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระ       
จอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาขึ้นในป พ.ศ. 2407  โดยโปรดฯ ใหพระยาราชสงคราม (ทองสุก) 
เปนแมกองดําเนินการกอสราง ใชเวลาในการกอสราง 9 เดือนจึงแลวเสร็จ9 แตภาพจิตรกรรมเรื่อง
พระราชพิธีสิบสองเดือนที่ปรากฏภายในผนังพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม         
ไมปรากฏหลักฐานการสรางและการซอมแซมที่ชัดเจน และมีเพียงเคาเงื่อนวาอาจสรางในสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 510 
 ประเด็นที่สอง เพราะเหตุใดชางเขียน จึงเลือกวาดภาพพระราชพิธีเร่ืองสิบสองเดือน   
เนื่องจากแตละเดือนนั้นมีหลายพิธีซอนอยูในชวงไลเลี่ยกัน   ชางเขียนมีหลักในการเลือกเขียนภาพ
พระราชพิธีดานละ 6 ภาพนั้นอยางไร  เพราะเนื้อที่ในการวาดภาพจิตรกรรมมีอยูจํากัด  
 ประเด็นที่สาม ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนแมจะเปนพระราช
พิธี แตรายละเอียดของภาพสวนหนึ่งกลับมีคุณคาในการสะทอนวิถีชีวิต ความเปนอยู สังคมและ
วัฒนธรรมประเพณีของขุนนาง และชาวเมืองไดเปนอยางดี 
 
 

                                                           
 8สมศักดิ์ แตงพันธ และ วีระชัย วีระสุขสวัสดิ์, จิตรกรรมฝาผนงัในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ : 
อมรินพริ้นติ้ง, 2533),193. 
 9กรมศิลปากร, “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม,“ ใน ศิลปวัฒนธรรมไทยเลม 4, 54.  
                  

10สุทธิดา วัลลภาพันธ, “ จิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิตยมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร,“ 
สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2526), 55.  
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2. ความมุงหมายและวัตถปุระสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 
 
 2.1  เพื่อเปรียบเทียบ ศึกษา และอธิบาย จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถวัด     
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กับการสืบทอดรูปแบบจากอดีต  
 2.2 เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่ปรากฏในภาพ  
จิตรฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในชวงสมัยรัชกาลที่ 4 
และรัชกาลที่ 5 โดยอาศัยขอมูลดานประวัติศาสตรในการตรวจสอบ 
 2.3 เพื่อศึกษาวาภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม สามารถ
สะทอนภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 และสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมากนอย
เพียงใด และอยางไรบาง โดยตรวจสอบกับขอมูลทางเอกสาร 

 
3. สมมุติฐานของการศกึษา (Hypothesis to be tested) 
 
 3.1 ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
เขียนขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 5 แทนภาพเดิมเมื่อทรงบูรณะปฏิสังขรณวัด 
 3.2  การที่ชางเขียนเลือกวาดภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนในแตละเดือน สะทอน  
ถึงพระราชนิยมที่มีตอพระราชพิธีนั้นๆ จึงเลือกนําพระราชพิธีนั้นมาเขียนไว 
 3.3 การที่วาดภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนทั้งๆในชวงนั้นเริ่มมีการถายภาพแลว  
แตภาพถายก็ยังไมไดเผยแพรเปนสาธารณะเทากับภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถ ตามที่ตองการ
ใหผูคนในสมัยนั้นตลอดจนชนรุนหลังไดเห็นภาพบรรยากาศในงานพระราชพิธี 
 3.4 ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิตมหา   
สีมาราม มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือนของรัชกาล     
ที่ 5 และโคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา      
กรมพระยาบําราบปรปกษ 
  
4. ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the Study) 
 
 ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน ภายในพระอุโบสถวัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมารามจํานวน 12 ภาพ เปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นใน
สมัยใกลเคียงเพื่ออธิบายเทคนิคทางจิตรกรรมและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมจาก
หลักฐานที่ปรากฏอยูในภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงกับพระราชพิธีที่ยังสืบทอดมาถึงปจจุบัน 
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5. ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study) 
 
 5.1 ข้ันตอนแรก สํารวจและเก็บขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาพพระราช
พิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
 5.2 ข้ันตอนที่สอง สํารวจภาคสนาม ถายภาพและบันทึกภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมารามโดยละเอียด เปรียบเทียบกับจิตรกรรมวัดอื่นๆที่มีความคลายคลึงกันทั้ง
ในดานเนื้อหาที่ใชในการวาดและเทคนิคจิตรกรรมที่ใช 
 5.3 ข้ันตอนที่สาม ดําเนินการวิเคราะห วิจัย เปรียบเทียบ ตีความและอธิบายจาก
หลักฐานที่คนพบทั้งจากเอกสาร หลักฐานภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวของ และหลักฐานภาพถาย
เกาในสมัยรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับการพระราชพิธี 
 
6. วิธกีารศึกษา (Methodology of the study) 
 
 6.1 วิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Approaches) โดยวิเคราะหตีความจาก
เอกสารโบราณ เชนในหนงัสือกฎหมายตราสามดวงเรื่องกฎมนเทียรบาลที่เกี่ยวของกับพระราชพธิี
สิบสองเดือน และพระราชนพินธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เร่ืองพระราชพิธีสิบ
สองเดือน  รวมทั้งเอกสารทีเ่กี่ยวของในหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
 6.2 ตรวจสอบขอมูลจิตรกรรมฝาผนังในเชิงประวัติศาสตรศิลปะและเทคนิคจิตรกรรม
โดยเปรียบเทยีบงานฝมือสกุลชางขรัวอนิโขงกับจิตรกรรมฝาผนงัทีว่ัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา
ราม และจิตรกรรมที่วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
7. แหลงขอมลูที่ใชในการวิจัย 
 
 ขอมูลที่ใชในการวิจัยที่สําคญัแบงออกเปน 3 สวนดงันี ้
 7.1  ขอมูลทางดานภาคสนาม ไดแก ขอมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือนเปนหลัก ไดแก จิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจิตรกรรมฝาผนังวัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง
จิตรกรรมฝาผนังที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวของ 
 7.2  ขอมูลดานการสัมภาษณ ไดแก การสัมภาษณผูที่มีความรูเปนพิเศษเกี่ยวกับการ
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง และผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 
 7.3     ขอมูลทางดานเอกสาร   ไดแก    เอกสารทางประวัติศาสตรชั้นตน    และชัน้รอง        
งานวิจยัที่เกี่ยวของ หนงัสือและบทความตางๆ โดยคนควาจาก หอสมุดแหงชาติ หอจดหมายเหตุ     
แหงชาติ หองสมุดมหาวทิยาลัยศิลปากร และหองสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
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8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 8.1 เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในการสรางงานจิตรกรรม     
ฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 4  และรัชกาลที่ 5 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือน 
 8.2   เพื่อใหทราบถึงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 4  รัชกาลที่ 5
ไดชัดเจนขึ้นจากศึกษาเปรียบเทียบขอมูลในเอกสารกับขอมูลภาพจิตรกรรมที่สะทอน
ปรากฎการณทางสังคมในสมัยนั้น 
 8.3 เพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของการพระราชพิธีสิบสองเดือนจากสมัยอดีตมา
จนถึงสมัยปจจุบัน 
 8.4 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและตีความเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง    
พระราชพิธีและประเพณีไทยในแงมุมดานอื่นๆ ตอไป 
 
9. สถานภาพของการศึกษาที่ผานมา 
 
 9.1 บทความในวารสารวัฒนธรรมไทย ปที่3 ฉบับที่ 12 กุมภาพันธ 2507 เรื่อง        
“วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม“ โดย สิริ เพ็ชรไชย เปนงานกลาวถึงในระยะแรกๆ ใหขอมูล 
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการสรางวัดและบรรยายจิตรกรรมภาพพระราชพิธีสิบสองเดอืนใน
พระอุโบสถอยางคราวๆ เพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาตอไป 
 9.2 หนังสือจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร ของ ประยูร อุลุชาฎะ ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภาพรวมของจิตรกรรมตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1-9 และเทคนิคการเขียนภาพสมัยรัตนโกสินทร 
เนื้อหาที่เกี่ยวของคือ จิตรกรรมชวงสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 
 9.3 หนังสือจิตรกรรมไทย ของสมชาติ มณีโชติ ใหขอมูลภาพรวมของลักษณะ
จิตรกรรมไทย เนื้อหาสวนที่นํามาศึกษาคือ เนื้อหาที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะ
เร่ืองพระราชพิธีในราชสํานักและพระราชพิธีสิบสองเดือน 
 9.4 หนังสือศิลปวัฒนธรรมไทย เลม 3 เร่ืองธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม         
กรุงรัตนโกสินทร ของกรมศิลปากรจัดพิมพโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ในป พ.ศ. 2525 
เนื้อหาสวนที่เกี่ยวของคือ ภาพรวมของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4-7 
 9.5 หนังสือศิลปวัฒนธรรมไทย เลม 4 เร่ืองวัดสําคัญในกรุงรัตนโกสินทร ของกรม    
ศิลปากรจัดพิมพเนื่องในโอกาสฉลองกรุงเทพ 200 ป เชนเดียวกัน ส่ิงที่เกี่ยวของคือ ประวัติความ
เปนมาและสิ่งสําคัญภายในวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
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 9.6 หนังสือจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย จัดพิมพโดยกรมศิลปากร ใน พ.ศ.         
2533 เรียบเรียงโดย สมศักดิ์ แตงพันธ และวีระชัย วีระสุขสวัสด์ิ ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง  
และประติมากรรมติดที่ สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหขอมูลเกี่ยวกับจิตรกรรม
ของวัดในกรุงเทพฯ 4 วัด คือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร                    
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดที่เกี่ยวของกับสารนิพนธเร่ืองนี้คือ วัดราชประดิษฐสถิต   
มหาสีมาราม 
 9.7 สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย    
ศิลปากร พ.ศ.2526 เร่ือง “จิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร” 
ของสุทธิดา วัลลภาพันธ ริเ ร่ิมเสนอความคิดวา จิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชประดิษฐสถิต           
มหาสีมารามนาจะเปนฝมือชางในสมัยรัชกาลที่ 5 ตีความจากเทคนิคการใชหลักทัศนียวิทยา 
(Perspective) โดยมิไดอางนักวิชาการทานอื่น ทําใหขาดการสานตอกระบวนการคิดเชื่อมโยงไป
ถึงการอธิบายเนื้อหา จึงมิไดวิพากษวิจารณเนื้อหาในภาพจิตรกรรมอยางละเอียด มีชองทางให
ศึกษาเพิ่มเติม 
 9.8 บทความเรื่อง “เสาชิงชาหนาโบสถพราหมณ“ ในวารสารเมืองโบราณ ปที่ 17   
ฉบับที่ 1 มกราคม –มีนาคม 2534 ของ ปราณี กล่ําสม มีเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับพระราชพิธีหนึ่งใน
สิบสองเดือน คือ พระราชพิธีตรียัมปวาย (ตรียัมพวาย ตรีปวาย) และเคาเงื่อนของการยายเสา
ชิงชามาอยูหนาวัดสุทัศนเทพวรารามในภายหลังซึ่งปรากฎภาพเขียนเสาชิงชาอยูหนาวัดสุทัศนฯ
แทนที่หนาโบสถพราหมณแลว 
 9.9  บทความเรื่อง “สุริยุปราคาในวังหลวง“ ในวารสารเมืองโบราณ ปที่ 21 ฉบับที่ 1-4
มกราคม – ธันวาคม 2538 ของสุรชัย จงจิตงาม เสนอวาภาพจติรกรรมฝาผนงัฉากเหตุการณ
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาทีว่ดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามที่ผนังดานตรงขามพระประธานมี
ความสาํคัญในฐานะที่เปนตัวแทนที่แสดงใหเห็นถึงพฒันาการของจิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
 9.10 บทความชุด พระราชพิธีสิบสองเดือนในกฎมณเฑียรบาลของไทยกับเทวพิธี 12
เดือนของเทวสถานในอินเดียใต ตีพิมพในวารสารศิลปวัฒนธรรมปที่ 19 ฉบับที่ 9 กรกฏาคม 2541 
ตอเนื่องถึงปที่ 20 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ 2542 เปนการเปดชองทางของการศึกษาพระราชพิธีไทย
จากกฎมนเฑียรบาล 
 9.11 บทความเรื่อง“พัฒนาการของพระราชพิธีเล้ียงพระตรุษจีนสามแผนดินในสยาม” 
วารสารศิลปวัฒนธรรม ปที่ 23 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ 2545 ของ แสงอรุณ กนกพงศชัย ใหขอมูล
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และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพระราชพิธีสิบสองเดือนในราชสํานักตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่เร่ิมมี
พระราชพิธีเลี้ยงพระตรุษจีนขึ้นจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5  
 9.12 วิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษาภาพสะทอนทางวัฒนธรรมจากภาพจิตรกรรม          
ฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร“ โดย 
ลักขณา  มัญมณี  วิทยานิพนธป ริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวัฒนธรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544 เสนอวา ภาพจิตรกรรมเรื่องพระราชพิธีสะทอนใหเห็นความ
เปล่ียนแปลงใน   โลกทัศนและคตินิยมตอจิตรกรรมไทยที่ใหความสําคัญตอความรูและวัฒนธรรม
แบบตะวันตก และกลาวถึงความสัมพันธระหวางประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร อยางไรก็ดี 
แมวางาน      วิทยานิพนธชิ้นนี้จะใชวิธีการวิจารณศิลปะ (Art Criticism) ตอภาพจิตรกรรมเรื่อง
พระราชพิธี     สิบสองเดือนอยางมีชีวิตชีวา แตก็บรรยายเหตุการณในภาพพระราชพิธีเกินจริงโดย
ใชอารมณแบบศิลปนแบบไมมีหลักฐานสนับสนุนแนวคิดอยางหนักแนน หรือตีความโดยเกิน
หลักฐานจะอนุญาตใหทําเชนนั้นได ส่ิงที่สําคัญคือ ลักขณา มัญมณี พยายามอธิบายบรรยากาศ
ของพระราชพิธี       โดยใสอารมณความรูสึกและบรรยากาศที่เกิดขึ้นอยางสับสน ทําใหมีการ
ตีความภาพพระราชพิธีบางภาพคลาดเคลื่อนจากความจริง ซึ่งจะกลาวถึงตอไปในบทที่ 3 
 
10. พัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย 
 
 จิตรกรรมฝาผนัง คือศิลปะการเขียนหรือวาดภาพบนฝาผนังที่มีมาแตโบราณ นิยม
เขียนไวบนพุทธบูชาตามผนังโบสถวิหาร ศาลาการเปรียญ คูหาภายในองคพระปรางค พระสถูป
เจดีย ตลอดจนผนังถ้ํา นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมที่เขียนลงในสมุดไทย เชน สมุดภาพไตรภูมิ 
และที่เขียนลงบนผืนผา ที่เรียกวา ภาพพระบฏ ภาพจิตรกรรมดังกลาว นอกจากจะมีคุณคาทาง
หลักวิชาและเปนแบบอยางศิลปะที่งดงามตามยุคสมัยแลวยังเปนหลักฐานที่บันทึกภาพเรื่องราว
ความรู สามารถสะทอนที่มาและความเปนไปในทางประวัติศาสตร โบราณคดี ลัทธิศาสนา     
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่มีมาแตโบราณไดดี   
 ในประเทศไทยมีการคนพบจิตรกรรมสมัยตางๆเทาที่ปรากฏหลักฐานมีมาตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตร โดยเขียนภาพไวบนภาชนะ เครื่องปนดินเผา และบนผนังถ้ํา เปนภาพ
ประเภทลายเสนสีเดียว เขียนภาพที่เรียบงาย ตอมาเมื่อถึงสมัยที่พระพุทธศาสนาแพรเขามา 
จิตรกรรม   ฝาผนังจึงไดเร่ิมรูปแบบการเขียนภาพเกี่ยวกับเร่ืองพระพุทธศาสนา หลักฐานจิตรกรรม
ไทยที่พบสวนใหญมักจะมีวัตถุประสงคเพื่อรับใชพระพุทธศาสนาเปนหลัก แมจะมีเนื้อเรื่องที่
เกี่ยวกับ    เรื่องราวอื่นก็มีปรากฎดวยก็ตาม 
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 หลักฐานจิตรกรรมที่พบในประเทศไทย ระยะแรกมีลักษณะของเสนและสีที่เขียนขึ้น
อยางงายๆ เชน ภาพเขียนสีบนปูนปน และแผนอิฐในสมัยทวารวดี มีอายุราวพุทธศตวรรษที่       
12– 16 ในขณะที่หลักฐานทางดานประติมากรรมที่พบมีอายุเกาแกในราวพุทธศตวรรษที่ 10 เปน
อยางนอย แตอยางไรก็ดี หลักฐานจิตรกรรมไทยคงมีอายุไมเกาไปกวาพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปน
ระยะที่มีการรวมตัวของบานเมือง จนเกิดเปนรัฐสําคัญที่มีพระมหากษัตริยเปนศูนยกลางแหง
อํานาจและพัฒนาการทางประวัติศาสตร มีการสรางศิลปกรรมสืบทอดตอเนื่องมาถึงปจจุบัน      
ไดแก ศิลปะสุโขทัย ศิลปะลานนา ศิลปะอยุธยา และศิลปะรัตนโกสินทร ลวนแลวแตเปนจิตรกรรม
ที่สรางขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท11 
 
เนื้อเรื่องของจิตรกรรมไทย12 
 
 ชางเขียนไทยไดสรางสรรคงานจิตรกรรมเกี่ยวกบัเร่ืองทีม่ีเนื้อหาตางๆกัน ดงันี ้ 
 1. จิตรกรรมเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ไดแก เร่ืองพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และ
เร่ืองไตรภูมิ ตลอดจนเหตุการณฉากสําคัญในพระพุทธศาสนา ชางมักจะวาดภาพขนาดใหญเปน
พิเศษกวาตอนอื่นๆ ตัวอยาง เชน เร่ืองปฐมสมโพธิ ตอนมารวิชัยปริวรรต ชางจะวาดเต็มพื้นฝาผนงั
ตรงหนาพระประธาน 
 2. จิตรกรรมเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี ไดแก เร่ืองรามเกียรติ์ เร่ืองอิเหนา เร่ืองสังขทอง 
และ ศรีธนญชัย เปนตน 
 3.  เร่ืองเกี่ยวกับวิชาการตางๆ เชน ตําราไตรภูมิโลกสัณฐาน ตําราฟอนรํา ตําราดูแมว 
และตําราพิชัยสงคราม  
 4. จิตรกรรมเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตรและพงศาวดารเขียนขึ้นครั้งแรกในสมัย          
รัตนโกสินทร งานเขียนแบบนี้ที่เกาแกที่สุดนาจะเปนที่หอราชกรมานุสรณเขียนเรื่องพงศาวดาร 
กรุงศรีอยุธยาและหอพงศานุสรณ เขียนเรื่องพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร สรางขึ้นในสมัย           
รัชกาลที่ 4 ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นับเปนการเขียนภาพจิตรกรรมไทยที่แสดงเรื่องราว

                                                           
 11สันติ  เล็กสุขุม, ”จิตรกรรมไทย – แบบประเพณีและแบบสากล“ ใน เอกสารการสอนขุดวิชา 
ศิลปะกับสังคมไทย, หนวยที่ 4, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
2544), 155 –156. 
 12สมชาติ  มณีโชติ, จิตรกรรมไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2528),174. 
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เกี่ยวกับพระราชพงศาวดารและประวัติศาสตรที่เกาแกที่สุดเขียนโดย พระอาจารยอิ13 (ขรัวอินโขง)    
แหงวัดราชบูรณะวาดภาพพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสมัยพระนเรศวรมหาราช ไวใน        
หอราชกรมานุสรณเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระเจาแผนดินครั้งกรุงศรีอยุธยา  สวนภายใน              
หอราชพงศานุสรณนั้นโปรดฯใหวาดภาพพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อ
อุทิศถวายสมเด็จพระเจาอยูหัวในสมัยกรุงรัตนโกสินทร คร้ันตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จ       
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ยังมีเร่ืองพระราชพงศาวดารตอนตนรัชกาลของพระองค    
ที่พระที่นั่งทรงผนวช ปจจุบันอยูภายในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภาพดังกลาวเปนการบันทึก
ประวัติสวนบุคคล ซึ่งระยะกอนหนานี้ไมเคยปรากฎมากอน เปนการริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหมข้ึนใน
กระแสจิตรกรรมไทยประเพณี14 และสิ่งที่แสดงถึงความกาวหนาของจิตรกรรมไทยอีกขั้นหนึ่ง       
คือ การแทรกภาพใบหนาเหมือนจริงของบุคคลเขาไปในงานจิตรกรรม ไดแก ภาพพระบรมฉายา
สาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา  
เจาอยูหัวอยางละมายเหมือนจริงไมเปนอยางภาพสัญลักษณของพระมหากษัตริยตามแบบ
ปรัมปราคติอีกตอไป รวมทั้งมีใบหนาของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)     
ผูเปนเสนาบดีชั้นผูใหญในสมัยนั้นอยูดวย 
 5. จิตรกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีและขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแก เร่ือง
พระราชพิธีสิบสองเดือน และประเพณีพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เชนวันเขาพรรษา        
ออกพรรษา มาฆบูชา และวิสาขบูชา เปนตน แมวาภาพจิตรกรรมไทยที่แสดงเนื้อหาเรื่อง         
พระราชพิธีและขนบธรรมเนียมประเพณีจะพบไมแแพรหลายเชนเดียวกันกับภาพจิตรกรรมที่แสดง
ภาพเรื่องราวในพุทธศาสนา ชาดก และไตรภูมิ แตก็มีคุณคาทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน    
งานเขียนเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนที่มีความสมบรูณงดงามมากที่สุด สรางขึ้นในสมัยรัชกาล    
ที่ 5 ไดแก ที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร และวัดเสนาสนาราม                     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                                                           
 13ประวัติของทานอาจารยอิน ดูเพิ่มเติมที่ วิยะดา ทองมิตร, “ขรัวอินโขง,” วารสารเมืองโบราณ    
3, 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2520) : 5 –9. 
 14จุลทัศน พยาฆรานนท, “พินิจภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพงศาวดารตอนตนรัชกาลที่ 5,“ 
จิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเบญจมบพิตร, 
2543), ไมปรากฏเลขหนา. 
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 จิตรกรรมไทยมีพัฒนาการในแตละสมัยที่แตกตางกันตามประเพณีนิยมของแตละยุค
พัฒนาการของจิตรกรรม แมจะมีลักษณะรูปแบบ เทคนิค เปนแบบแผนประเพณีตามอุดมคติของ
สังคมในสมัยนั้น แตก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามความคิด และสภาวะแวดลอมทางสังคม อีกทั้ง
ยังไดรับอิทธิพลจากศิลปะภายนอกที่มีความสัมพันธกันทางสังคมอีกดวย เชน อิทธิพลทางศาสนา
และการติดตอทางการคา   
 ภาพรวมพัฒนาการของจิตรกรรมไทยแบงกวางๆ เปน 2 ระยะ คือ จิตรกรรมไทยระยะ
กอนสมยัรัตนโกสินทร และจิตรกรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร จนถึงปจจุบัน 
 1) จิตรกรรมไทยระยะกอนสมัยรัตนโกสินทร คือจิตรกรรมในศิลปะสมัยสุโขทัย ศิลปะ
สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี ซึ่งจิตรกรรมฝาผนังในสมัยสุโขทัย มีหลักฐานหลงเหลืออยูนอยมาก  
เชน  ภาพเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกบนแผนหินชนวนที่วัดศรีชุม  จังหวัดสุ โขทัย              
สวนจิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยามีตัวอยางที่งดงามหลงเหลืออยูที่พระอุโบสถวัดใหญ     
สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี เปนภาพเทพชุมนุม และภาพเขียนที่ตําหนักสมเด็จพระพุทธ       
โฆษาจารย วัดพุทไธสวรรย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีงานภาพจิตรกรรมบน    
สมุดขอย คือ สมุดภาพไตรภูมิฉบับอยุธยาและภาพเขียนในสมุดพระมาลัยกลอนสวด หลังจาก 
กรุงศรีอยุธยาลมสลายไปแลว ยังมีผลงานจิตรกรรมสืบผานไปยังกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร 
อีกดวย 
 2)  จิตรกรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร แบงไดหลายระยะดงันี ้
 ชวงแรก เปนชวงที่ถายแบบมาจากสมัยอยุธยา และธนบุรี จิตรกรรมในยุคนี้อยูในสมัย
รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ของกรุงรัตนโกสินทร องคประกอบของภาพที่เขียนบนผนังอาคารนั้น
นิยมเขียนภาพไตรภูมิไวดานหลังพระประธาน และเขียนภาพมารผจญไวดานหนาพระประธาน 
สวนภาพเลาเรื่องขนาดเล็กโดยรอบมักเปนเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ซึ่งอาจเขียนเพียงเรื่อง
เดียวหรือหลายเรื่องในอาคารเดียวกัน สวนเหนือหนาตางทั้งสองดานไปจรดเพดานมักเขียนภาพ
เทพชุมนุม แมวาความนิยมในการเขียนภาพจะเหมือนสมัยอยุธยา แตก็แตกตางกันในเรื่องฝมือ
และการใชสี โดยที่สมัยรัตนโกสินทรนิยมใชพื้นหลังสีทึบและใชทองคําเปลวปดมากขึ้น ตัวอยาง
จิตรกรรมในชวงนี้ไดแก จิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ   
พระนคร และจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดดุสิตาราม ฝงธนบุรี เปนตน 
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 ชวงที่สอง เปนชวงนยิมศลิปะแบบจีน ไดแกจิตรกรรมในราวรัชกาลที ่ 3 มีผู
ทําการศึกษาดานจิตรกรรมไทยสมัยดงักลาวแลวไดแบงเปน 3 ระยะ15 คือ 
 ระยะแรก นิยมเขียนภาพแบบจีน ที่ไมมีแบบแผนมากนัก ชวงกอนที่ รัชกาลที่ 3         
ข้ึนครองราชย สันนิษฐานวาอาจมีชางจีนเขามาชวยเขียนบางแลว 
 ระยะที่สอง จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 เปนสมัยที่มีแบบแผนเครงครัด ลายที่ทรง
โปรด ไดแก ลายดอกพุดตาน ดังนั้นลวดลายที่ชางผูกขึ้น จึงเปนลายดอกพุดตานเปนสวนมาก 
 ระยะที่สาม เนื้อหาของการวาดภาพจิตรกรรมปรากฎเรื่องปริศนาธรรมรวมอยูดวย 
 ชวงที่สาม เปนชวงนิยมตะวันตก เร่ิมนิยมตั้งแตรัชกาลที่ 4-5 แบงเปน 3 แบบคือ16 
แบบที่หนึ่งจิตรกรรมไทยประเพณี ในขณะที่จิตรกรรมแบบอิทธิพลตะวันตกเริ่มเปนที่นิยม ก็ยังคงมี
ชางไทยบางกลุมยังพยายามสืบทอดรูปแบบไทยประเพณีแบบเดิมอยูดวย แบบที่สองพระราชนิยม 
ในรัชกาลที่ 4 เชน จิตรกรรมที่วัดบรมนิวาส วัดบวรนิเวศน กรุงเทพมหานครวาดโดยจิตรกรผูมี    
ชื่อเสียง คือ ขรัวอินโขง และแบบที่สาม จิตรกรรมไทยเดิมประยุกตตะวันตก เร่ิมเกิดขึ้นใน       
สมัยรัชกาลที่ 4 และสืบทอดตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนการผสานลักษณะบางอยางแบบ     
ตะวันตกใหเขากับวิธีการแบบจิตรกรรมไทย ไดแก การแรเงา โดยเพิ่มแสงเงาแกวัตถุที่เขียน      
การเขียนภาพเหมือนของบุคคลในเรื่องราวของภาพเขียน เชน การวาดภาพเหมือนของรัชกาลที่ 4 
และรัชกาลที่ 5 ในจิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขียนขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 517  เขียนเหตุการณตั้งแตรัชกาลที่ 5 ทรงโสกันต ตอเนื่องจนถึงทรงผนวช อันเปน
เหตุใหสรางพระที่นั่งทรงผนวชเปนที่ประทับในพระบรมมหาราชวังจนกระทั่งมีการยายพระที่นั่ง
ทรงผนวชมาที่วัดเบญจมบพิตรฯอันเปนฉากสุดทายของการเขียนภาพจิตรกรรมที่พระที่นั่ง        
ทรงผนวช 

                                                           
 15เสนอ นิลเดช, “จิตรกรรมไทยสมัยพระนั่งเกลาเจาอยูหัว,“ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร   3,1  
(กรกฎาคม- ธันวาคม 2522) : 35. 
 16สน สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนงัสกุลชางรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2522), 
26-27. 
 17จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งทรงผนวช เปนการเขียนเรื่องพระราชประวัติของรัชกาลที่ 5
สันนิษฐานวาเขียนขึ้นราว พ.ศ. 2442 (กอนรัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต 11 ป ) โดยพระองคเจาจันทรสุเทพ เปน   
ผูเขียน (ดูรายละเอียดที่ วิชรญาณ,หอพระสมุด, เร่ือง “ทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ กรุงรัตนโกสินทร”) 
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 ศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม18 ชี้วา กระแสการปรับเปลี่ยนทางดานสังคม        
วัฒนธรรมเกิดจากการแพรหลายเขามาของศิลปวัฒนธรรมตะวันตก มีผลกระทบตอการสรางงาน
ศิลปกรรมไทยประเพณีตั้งแตปลายรัชกาลที่3 ทั้งนี้เพราะแนวเรื่องอันเปนอุดมคติทางศาสนาเริ่ม
เปลี่ยนมานิยมเขียนเรื่องประวัติศาสตร หรือเร่ืองราวที่เกิดขึ้นจริงที่ดําเนินอยูในชวงเวลานั้นกอน
จะพัฒนามาเปนจิตรกรรมรวมสมัยในปจจุบัน กลาวคือ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ภาพจิตรกรรมเร่ิมมี
ลักษณะสมจริงมากขึ้น สังเกตไดจากสีสันที่ใชและรายละเอียดของภาพ เชนภาพบุคคลประกอบ
ฉากมากมายและเขียนอยางประณีต ทําใหผูชมเขาใจเรื่องไดงายขึ้น นอกจากนี้ยังมีความงดงาม
ของภาพปราสาทราชวังที่เรืองรองดวยสีทองอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งนับเปนพัฒนาการสูงสุดของงาน
ดานจิตรกรรมไทยโบราณกอนที่จะหักเหมาแสดงเรื่องราวที่สมจริงอันเปนอิทธิพลของ             
ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบาเขามา โดยเริ่มจากจิตรกรรมฝมือขรัวอินโขง ชางเขียนผูมีฝมือใน
สมัยรัชกาลที่ 4 เขียนภาพปริศนาธรรมที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สะทอนใหเห็นความ  
เปลี่ยนแปลงของแนวความคิดของชนชั้นผูนําในชวงเวลานั้นตอเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดและโลกทัศนตามแบบตะวันตกมากขึ้นตามลําดับดังสะทอนใหเห็นใน
ภาพจิตรกรรมเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
กรุงเทพมหานคร และจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนในพระอุโบสถวัดเสนาสนาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 18สันติ  เล็กสุขุม, “จากจิตรกรรมแบบแผนประเพณีมาเปนจิตรกรรมรวมสมัยในปจจุบัน ตอนที่ 1,”  
ศิลปวัฒนธรรม 17,1 (พฤศจิกายน 2538) : 179-180. 
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บทที่  2 

 
สภาพทั่วไปของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 

และพระราชพิธีสิบสองเดือนจากเอกสารประวัติศาสตร 
 
สภาพทั่วไปวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 
 
 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ตั้งอยูที่ เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง           
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร (ภาพที่ 1) 
 

  ทิศเหนือ ติดตอกับ  ถนนสราญรมย และกรมแผนทีท่หาร 
  ทิศใต  ติดตอกับ  พระราชอุทยานสราญรมย 
  ทิศตะวนัออก  ติดตอกับ ถนนราชนิี และคลองหลอด 
  ทิศตะวนัตก ติดตอกับ  กระทรวงตางประเทศ 

 
 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีฐานะเปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวหิาร
สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2407 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 เพื่อเปนวัด
ประจํารัชกาล และเปนพระอารามตามคติโบราณราชประเพณีที่วา ราชธานีทุกยุคทุกสมัยจะตองมี
วัดสําคัญ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐ ดังพระราชปรารภในประชุม
ประกาศรัชกาลที่ 4 ณ วันจันทรข้ึน 1 ค่ํา เดือน 9 ปมะโรง สัมฤทธิศก  ความวา   

“…ในแผนดนิไทยแตโบราณ เมืองไหนเปนเมืองหลวง 
ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมืองนัน้มักมวีัดสําคญัอยู 3 วัด 
ชื่อตนคือวัดมหาธาตุ 1 วัดราชบูรณะ 1 วัดราช
ประดิษฐ 1 ชื่อสามวัดนี้กรุงเกาก็ม ี พษิณุโลกกม็ี 
สุโขทัยกม็ี สวรรคโลกก็มี …แต ในกรุงบางกอกยงัไมมี 
จึงทรงสรางขึน้ทีท่ิศตะวนัออกพระบรมมหาราชวัง แลว
ทรงพระราชทานนามวา วัดราชประดิษฐ  … ”1 

                                                           
 1พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, ”ประกาศใหเรียกนามวัดราชประดิษฐใหถูก“ ใน ประชุม
ประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2408 –2411, พิมพครั้งที่ 1 (พระนคร :  คุรุสภา, 2504), 113 –117. 
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 ในขณะนั้น กรุงรัตนโกสินทรมีวัดมหาธาตุแลว โดยสมเด็จกรมพระราชวังบวร        
มหาสุรสิงหนาท พระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ
วัดสลัก ซึ่งเปนวัดเกาแกในสมัยอยุธยา และพระราชทานนามใหมวา วัดมหาธาตุ สวนวัด         
ราชบูรณะ หรือวัดเลียบ ซึ่งเปนวัดเกาแกในสมัยอยุธยานั้น เจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ พระเจา
หลานเธอในรัชกาลที่ 1 ทรงบูรณะขึ้นในพระบรมราชูปถัมภของรัชกาลที่ 1 และพระราชทานนาม
วา วัดราชบูรณะใหคูกับวัดมหาธาตุ ยังขาดแตวัดราชประดิษฐเทานั้น รัชกาลที่ 4 จึงโปรดฯ ให
สรางขึ้นใหมตามโบราณราชประเพณี 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชประสงคให วัดราช
ประดิษฐเปนวัดสําหรับพระสงฆฝายธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะ เพื่อประโยชนในพระองค เจานาย 
และขาราชการฝายหนาฝายในทั้งหลาย ที่จะมีวัดฝายธรรมยุติอยูใกลพระบรมมหาราชวังและ
สามารถทําบุญใหทานตามคติฝายธรรมยุติไดสะดวกฉะนั้นจึงโปรดเกลาฯ ใหใชพระราชทรัพยสวน
พระคลังขางที่จํานวนเงิน 1,098 บาท ซื้อที่ดิน 1,098 ตารางวา เพื่อกอสรางวัดอุทิศถวายแก    
พระสงฆคณะธรรมยุติกนิกาย และโปรดเกลาฯ ใหหลอจําลองพระพุทธสิหิงคประดิษฐานเปน   
พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามจึงไดชื่อวาเปนวัดแรกที่สรางขึ้นเพื่อ
พระสงฆฝายธรรมยุต ิดังปรากฏชื่อเดิมของวัดราชประดิษฐวา วัดราชประดิษฐสถิตธรรมยุติการาม 
ในซุมศิลาจารึก ดานหลังพระอุโบสถ 2 หลัก จารึกหลักแรกกลาวถึง การสรางวัดถวายพระสงฆ
ธรรมยุติกนิกาย พ.ศ 2407 จารึกหลักที่สอง เปนประกาศงานพระราชพิธีผูกพัทธสีมา พ.ศ. 24082  
              สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงชี้วา การเปลี่ยนชื่อเปน วัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม คงเปนเพราะนามเดิมเปนการจําเพาะเจาะจงแกพระสงฆฝายธรรมยุติกนิกายเกินไป 
อาจจะเปนที่แคลงใจแกพระสงฆทั้งสองฝายในภายภาคหนาได3 
 ในรัชกาลตอมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ    
ใหปฏิสังขรณวัดราชประดิษฐทั่วทั้งพระอาราม อีกทั้งยังโปรดฯ ใหแบงพระบรมอัฐิของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  มาบรรจุในพระพุทธอาสนพระประธานในพระอุโบสถดวย   
เพื่อให 
 

                                                           
 2สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสน
สมเด็จ, เลม 4, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2515), 106-107. 
 3อางจากขอสันนิษฐานของ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ใน สาสนสมเด็จ, เลม 5 
(กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2515 ), 29. 
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พระบรมวงศานุวงศและประชาชนทําการสักการบูชาและบําเพ็ญกุศลสนองพระเดชพระคุณได
โดยสะดวก และในป พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 โปรดเกลาฯ 
ใหบูรณะวัดนี้อีกครั้งหนึ่ง และใหสรางหอไตรทางดานขวาและหอพระจอมทางดานซายของ         
พระอุโบสถขึ้นใหม เนื่องจากของเดิมมีสภาพชํารุด4  
 
ความสาํคัญของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสมีารามและวัดที่เกี่ยวของ 
 
 แมวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามจะเปนวัดประจําพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 แตนาเสียดายที่ไมปรากฏเอกสารอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการเขียน                    
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง อาทิ การระบุวันเวลาของการวาดและนามของชางผูควบคุมการวาด เปนตน 
จึงจําเปนตองอาศัยหลักฐานแวดลอมมาประกอบการสันนิษฐานและการอธิบายทางวิชาการ      
ไดแก แรงบันดาลใจในการวาด การตีความจิตรกรรม การสะทอนภาพสังคมและวัฒนธรรมในอดีต 
รวมทั้งการกําหนดอายุสมัยจิตรกรรมพระราชพิธี การศึกษาจิตรกรรมที่มีลักษณะคลายกนัและวาด
ข้ึนในระยะเวลาใกลเคียงกันจึงอาจมีประโยชนตอการวิจัยเปนอยางยิ่ง 
 วัดเสนาสนารามเปนวัดสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหบูรณะทั้งอารามเมื่อป พ.ศ.2406 ใกลเคียงกับการ 
สรางวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม อีกทั้งผูสรางยังมีจุดมุงหมายเพื่อใหเปนวัดที่สังกัด      
คณะสงฆธรรมยุติกนิกาย ดวยเหตุนี้การตกแตงภายในวัดทั้งสองดวยจิตรกรรมฝาผนังจึงมีรูปแบบ
คลายคลึงกัน เร่ิมจากการเขียนภาพหลักภายในพระอุโบสถเปนภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน     
อีกทั้งยังมีภาพสําคัญจิตรกรรมการเสด็จฯทอดพระเนตรปรากฎการณสุริยุปราคาในตําแหนงและ
ทิศทางใกลเคียงกัน 
  อยางไรก็ตาม โดยสถานะทางประวัติศาสตรจากพระราชปรารภสรางวัดราช           
ประดิษฐสถิตมหาสีมารามของพระบาทสมเด็จจอมเกลาเจาอยูหัว ชี้ใหเห็นวาวัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม เปนวัดธรรมยุตินิกายสําคัญอันดับหนึ่งในพระนคร สวนวัดเสนาสนารามเปน        
วัดธรรมยุติกนิกายสําคัญประจํากรุงเกา หลักฐานจิตรกรรมที่ปรากฏ ณ วัดเสนาสนาราม           
จึงบงบอกถึงการจําลองแนวคิดและรูปแบบการตกแตงภายในของวัดราชประดิษฐสถิต            
มหาสีมารามไปเขียนยังวัดเสนาสนาราม 
                                                           
 4กรมศิลปากร, “วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร,” ศิลปวัฒนธรรมไทย, เลม 4 (กรุงเทพฯ :  ยูไนเต็ด
โปรดักชั่น, 2515), 54. 
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 การอธิบายภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิต
มหาสีมาราม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองวิเคราะหสภาพสังคมและหลักฐานประวัติศาสตร 
วรรณกรรมและตําราพระราชพิธีรวมสมัยอยางจริงจังเพื่อใหเขาใจถึงสภาพสังคม เพื่อกําหนดอายุ
ของภาพจิตรกรรมและอธิบายแรงบันดาลในการเขียนภาพจิตรกรรม 
 
แผนผังของวดัราชประดิษฐสถิตมหาสมีาราม 
 
 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามมีพื้นที่แบงออกเปน 2 สวนคือ เขตพุทธาวาสและเขต
สังฆาวาส เขตสังฆาวาสอยูทางทิศตะวันออก สวนเขตพุทธาวาสอยูทางทิศตะวันตก วัดหันหนาไป
ทางทิศเหนือ แสดงขอบเขตของวัดดวยกําแพงสูงโดยรอบ ตอนกลางมีแนวกําแพงกั้นระหวางเขต
พุทธาวาสและเขตสังฆาวาส มุมทั้งสี่ของกําแพงลอมรอบเขตพุทธาวาส และบริเวณใกลมุมกําแพง
ลอมเขตสังฆาวาสทําเปนเสาศิลา เสาตั้งแทงเสมาสี่เหลี่ยม เสาเสมานี้เปนเครื่องหมายแสดง
ขอบเขตของเสมา บนเสาจารึกคาถาบาลีเกี่ยวกับทิศและตําแหนงของมหาสีมา มีเสมาตั้งเรียงราย
บนกําแพงวัดโดยรอบเขตพุทธาวาส อันเปนตนแบบของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม   
 องคประกอบของอาคารภายในวัดในเขตพุทธาวาสประกอบไปดวย พระอุโบสถ และ
พระเจดียซึ่งวางเรียงกันตามแนวแกนดิ่งที่เปนแกนประธานลากผานกึ่งกลางของผังพุทธาวาส  

 
สิ่งสาํคัญภายในวัดราชประดิษฐสถิตมหาสมีาราม  
 
 - พระอุโบสถ มีลักษณะตามแบบสถาปตยกรรมไทย ยาว 7 หอง สรางตามคตินิยม
เดิม หันหนาไปทางทิศเหนือ ตั้งอยูบนฐานไพทีสูง ที่มุมของฐานไพทีทั้ง 4 เสาทําเปนศาลาโถง 
สวนพระปรางคอีก 3 หลัง ซึ่งสรางในสมัยหลัง (ดูแผนผังที่ 1) 
 ลักษณะพิเศษของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม คือ มีพระราชลัญจกรประจํา  
พระองคของรัชกาลที่ 4 เปนตราสัญลักษณรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ อยูเหนือพระแสงขรรคคู          
มีพานแวนฟารองรับ วางบนหลังชาง 6 เชือก สองขางมีฉัตร 5 ชั้น ประดับบนสวนตางๆ เชน      
หนาบันพระอุโบสถ ฯลฯ สวนซุมประตู (ภาพที่ 2) และซุมหนาตางเปนลายปูนปนทรงมงกุฎ ลงรัก
ปดทองประดับกระจกสี ขาว น้ําเงิน แดงและเขียว5  
 

                                                           
 5กรมศิลปากร, วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : บริษัทเอพี กราฟคดีไซน และการพิมพ
จํากัด, 2540), 79. 
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 - หอไตร ตั้งอยูบนฐานไพที ดานทิศตะวันออกของพระอุโบสถ (ภาพที่ 3) สรางขึ้น
ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 โดยโปรดฯ ใหร้ือ
อาคารเดิมที่เปนเครื่องไมที่ทรุดโทรมลง มีลักษณะเปนปราสาทยอดปรางค หนาบันซุมประดับดวย
ปูนปนภาพพุทธประวัติตอนประสูติ อีกดานหนึ่งเปนรูปตอนเสด็จดับขันธปรินิพพานใชเปนที่เก็บ
รักษาพระไตรปฏก และคัมภีรตางๆ   
 - หอพระจอม ตั้งอยูบนฐานไพที ดานทิศตะวันตก (ภาพที่ 4) พระบาทสมเด็จพระ   
มงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 โปรดฯใหสรางคราวเดียวกับหอไตร มีลักษณะเปนปราสาท    
ยอดปรางคเชนเดียวกับหอไตร มียอดปรางคประดับดวยพรหมสี่หนา หนาบันซุมประดับดวย      
ปูนปนรูปพระนารายณบรรทมสินธุ หอพระจอมใชเปนที่ประดิษฐานพระบรมรูปหลอรัชกาลที่ 4 
ประทับยืนขนาดเทาพระองคจริง 
 - หอระฆัง สรางดวยคอนกรีต รูปทรงมณฑปคลายมงกุฏ มีลวดลายปูนปนประดับ
ดวยกระจกและกระเบื้องเคลือบสีตางๆภายในแขวนระฆังขนาดใหญและขนาดเล็กอยางละใบ 
 - ปาสณเจดีย หมายถึง เจดียหิน (ภาพที่ 5) ตั้งอยูดานหลังพระอุโบสถ เปนเจดีย   
ทรงกลม ฐานสี่เหลี่ยมกออิฐถือปูน ภายนอกประดับดวยหินออนทั้งหมด ยอดพระเจดียยาว
ประมาณ 1 วาเศษ ประดับดวยทองคําแทหนักประมาณ 80 ชั่ง เปนที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา) หลอดวยทองสัมฤทธิ์ในทานั่งแสดงพระธรรม
เทศนาขนาดเทาพระองคจริง 
 - พระตําหนกัสมเด็จพระสังฆราช (สา)  ตั้งอยูเยื้องกับหอระฆงั ภายในตําหนกัมี
ภาพสีน้าํมนัขนาดใหญ เปนรูปเจดียจุฬามณี 
 -  พระพทุธสหิิงคปฏมิากร เปนพระประธานภายในพระอุโบสถ (ภาพที ่ 6) 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที ่ 4 โปรดฯใหจําลองมาจากพระพทุธสิหงิคองคที่
ประดิษฐานอยูที่ ภายในพระที่นัง่พุทไธสวรรย พิพธิภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
 -  พระพุทธนิรันตราย (องคเดิม) เปนพระพุทธรูปทองคําที่ประชาชนขุดพบแลวนมา
ถวายรัชกาลที ่4 เมื่อปพ.ศ. 2399 ตอมาในตอนปลายรชักาลที่ 4 ทรงโปรดฯใหหลอข้ึนอีก 18 องค 
แลวพระราชทานไปตามวัดธรรมยุติกนิกายทุกวัด รวมทั้งที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามและ
วัดเสนาสนารามดวย 
 - ภาพจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมสีฝุนโดยรอบ ภาพที่ผนัง
ดานหนาพระประธานเปนภาพสําคัญเสมือนเปนภาพบันทึกเหตุการณตอนปลายสมัย
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 กลาวคือ เปนภาพการจําลองเหตุการณ
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 แสดงภาพพระมหากษัตริยสองกลองดู
ดาว หมายถึง รัชกาลที่ 4 (ภาพที่ 7) กับอีกภาพหนึ่งที่เปนเหตุการณตอเนื่องกันคือ ภาพพระราช
พิธีสรง         มุรธาภิเษกเนื่องในปรากฎการณสุริยุปราคา (ภาพที่ 8) สวนจิตรกรรมดานอื่นๆ แบง
ออกเปน        2 ตอน ตอนบนระดับเหนือหนาตางขึ้นไปเปนภาพเทวดา นางฟาเหาะอยูตามกลีบ
เมฆ ตอนลางระหวางชองหนาตางเปนภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนอันเปนภาพหลักของจิตรกรรม
ที่วัดนี้ที่    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ใหเขียนขึ้น และไดรับการ
บูรณะเมื่อพ.ศ. 2500-2501 ลาสุดในป พ.ศ. 2543 ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง กรมศิลปากร 
 ตําแหนงภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
เขียนบนผนังตอนกลางระหวางบานหนาตางรวมทั้งหมดมี 12  ชอง ดังนี้ 

  
ตารางที ่ 1  การลําดับภาพจิตรกรรมเรื่องพระราชพิธีสบิสองเดอืน 
                วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 

 
ชองที ่1 เร่ิมจากผนงัดานทศิใตของประตูทางเขาพระอุโบสถเปนพระราชพิธเีดือนสบิสอง  
(พระราชพธิีลอยพระประทปี)  
ชองที ่2 พระราชพิธเีดือนอาย (พระราชพิธบีําเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้อง)  
ชองที ่3 พระราชพิธเีดือนยี ่(พระราชพธิีตรียัมปวาย)  
ชองที ่4  พระราชพิธีเดือนสาม (พระราชพธิีบําเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีน) 
ชองที ่5  พระราชพิธีเดือนสี ่(พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท)  
ชองที ่6  พระราชพิธีเดือนหา (ภาพบน พระราชพิธีสงกรานต ลาง พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน) 
ชองที ่7 บนผนังในสุดดานทิศเหนือเปนพระราชพธิีเดอืนหก(ดานบน พระราชพิธจีรดพระนังคัล 
แรกนาขวัญ ดานลาง พระราชพิธีวิสาขบูชา) 
ชองที ่8 พระราชพิธเีดือนเจด็ (พระราชพิธบีําเพ็ญพระราชกุศลถวายสลากภัต) 
แสดงภาพขบวนแหสลากภตัไปยังวัดราชประดิษฐ 
ชองที ่9 พระราชพิธเีดือนแปด(พระราชพิธเีขาพรรษา)  
แสดงภาพนาคหลวงโปรยทาน 
ชองที ่10  พระราชพิธเีดือนเกา ซึ่งมีผูอธบิายคลาดเคลือ่นที่จะกลาวถึงตอไปในบทวิเคราะห   
(พระราชพธิีพรุณศาสตร) 
ชองที ่11 พระราชพิธีเดือนสบิ (พระราชพิธภัีทรบทพธิีสารท กวนขาวทพิย)  
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ชองที ่12 พระราชพิธีเดือนสบิเอ็ด (พระราชพิธีถวายผาพระกฐนิทางสถลมารค) 
 อนึ่ง วัดที่มีภาพจิตรกรรมเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนคลายคลึงกับวัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม และนํามาศึกษาเปรียบเทียบ คือวัดเสนาสนาราม (ภาพที่ 9) ตั้งอยูบริเวณหลัง
พระราชวังจันทรเกษม ในเขตหมูที่10 ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 วัดเสนาสนาราม เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมช่ือวัดเสื่อ เปนวัด
โบราณสมัยอยุธยา มีหลักฐานวาสมเด็จพระเจาปราสาททองทรงปฏิสังขรณและเปนวัดที่อยูในเขต
กําแพงพระราชวัง6 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ให พระยาราชสงคราม
(ทัด หงสกุล) อํานวยการปฏิสังขรณข้ึนใหมเมื่อ พ.ศ. 2406 แลวพระราชทานนามใหมวา วัดเสนา
สนาราม แตเรียกกันโดยทั่วไปวา ”วัดเสนาสน“ วัดนี้เปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว มีพระราชประสงคใหเปนวัดของคณะสงฆฝายธรรมยุติกนิกายในภูมิภาค พระเถระที่
ไดรับการแตงตั้งเปนเจาอาวาสองคแรกคือ พระพรหมเทพาจารย (บุญรอด พรหมเทโว) ซึ่งรัชกาลที ่
4 ทรง “เลือกเฟน “ดวยพระองคเอง เพราะพระพรหมเทพาจารย เปนผูมีความรูในพระธรรมวินัย 
ระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมของคณะสงฆฝายธรรมยุติกนิกาย เหตุนี้จึงปรากฏจิตรกรรม
ภาพเหมือนเจาอาวาสองคแรกภายในวิหารพระอินทรแปลง ซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจา  อยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิสังขรณเพิ่มเติมดวย  
 ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดเสนาสนาราม มีภาพจิตรกรรมฝาผนังดาน        
แประหวางหนาตาง เปนภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน และที่สําคัญคือมีจิตรกรรมภาพเหตุการณ
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว7 อยูที่ผนังสกัดดาน         
หนาระหวางประตูและหนาตาง 2 ขาง ทั้งดานซายและดานขวา ทางดานซายมือพระประธานเปน
ภาพรัชกาลที่ 4 กําลังสองกลองทอดพระเนตรสุริยุปราคา (ภาพที่ 10) สวนภาพดานขวาเปน        
ภาพการประกอบพระราชพิธีสรงมุรธาภิเษก (ภาพที่11) เพื่อความเปนสิริมงคลในวันที่เรียกวา
“โมกขบริสุทธิ์” เปนการดับดวงสวางเดิมและเปดดวงสวางใหมหลังจากการเกิดสุริยุปราคา  

                                                           
 6เฉลิม สุขเกษม, “ตํานานพระนครศรีอยุธยา,” วารสารวัฒนธรรมไทย 12,12 (กุมภาพันธ 2516) : 
45. 
 7ปจจุบันจิตรกรรมภาพสุริยุปราคาที่ภายในพระอุโบสถวัดเสนาสนาราม ถูกบดบังไวดวย ภาพพระ
บรมสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เปนภาพเขียนสีน้ํามันขนาดใหญ 
(จากการสํารวจครั้งลาสุดในราวตนเดือนมกราคม พ.ศ.2546 ) 
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 แมวาภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดเสนาสนารามมีการจัดวางภาพที่แตกตางไป
จากวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม แตอาจกลาวไดวาเปนการจําลองแบบมาเขียนเพราะใชฉาก
ในการประกอบพระราชพิธีทั้ง 12 เดือนคลายคลึงกัน 
  
ตารางที ่ 2  เปรียบเทยีบลักษณะทัว่ไปวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
                กับวัดเสนาสนาราม 
 

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเสนาสนาราม 
1. รัชกาลที่ 4  สถาปนาขึน้ใหมรัชกาลที ่5  และ
รัชกาลที ่6 ทรงบูรณะ  

1. เปนวัดโบราณสมัยอยธุยา รัชกาลที่ 4 และ
รัชกาลที ่5 โปรดใหบูรณะ  

2. เปนวัดธรรมยุติกนกิายในเมืองหลวง 2. เปนวัดธรรมยุติกนกิายในหวัเมือง 
3. จิตรกรรมเรื่องพระราชพิธสิีบสองเดือน
ภายในพระอุโบสถการเรียงลําดับภาพพระราช
พิธีสิบสองเดือนเหมือนกับการเรียงในพระราช
นิพนธของรัชกาลที ่5 คือ เรียงจากเดือน 12 ใน
ผนังซายมาบรรจบผนังดานขวาในเดือน 11 

3. จิตรกรรมเรื่องพระราชพิธสิีบสองเดือน
ภายในพระอุโบสถ  เรยีงลาํดับไมเหมือนในพระ
ราชนิพนธของรัชกาลที ่5 โดยเริ่มจากเดือน 4 ที่
ผนังดานซายเปนชองแรกและจบลงที่ผนงั
ดานขวาในเดอืน 5 

4. มีจิตรกรรมภาพพระมหากษัตริยสองกลอง
สุริยุปราคา อยูในตําแหนงผนังดานซายของ
บานประต ูที่ผนังสกัดหนา 

4. มีจิตรกรรมภาพรัชกาลที่ 4 สองกลอง
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ผนังสกัดดานหนา
ตรงกันขามพระประธาน 

5. ภาพใบหนาของบุคคลไมบงบอกวาเปนผูใด
ชัดเจน 

5. มีภาพเหมอืนใบหนาของบุคคลชัดเจน
โดยเฉพาะพระพักตรของรัชกาลที ่4 

6. การวาดภาพสถาปตยกรรมเหมือนจริงคลาย
ฉากในภาพถาย 

6. วาดภาพสถาปตยกรรมฝมือดอยกวา 
รายละเอียดไมเหมือนฉากในภาพถาย 

7. การแตงกายของบุคคลคอนขางเปนแบบไทย
โบราณ 

7. การแตงกายมีอิทธพิลตะวันตกผสมผสาน
มากกวา 
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ตารางที ่ 3  เปรียบเทยีบการลําดับภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชพิธสีิบสองเดือน 
 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  กรงุเทพฯ วัดเสนาสนาราม จ. พระนครศรีอยธุยา 
ชองที่ 1 พระราชพิธีเดือนสิบสอง 
 พระราชพิธีลอยพระประทีป 
แสดงภาพขบวนเรือในการพระราชพิธีลอยพระประทีป
กระทงหลวง และเรือบรรทุกระทาดอกไมไฟ 

ชองที่ 1 พระราชพิธีเดือนส่ี 
พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท (วันตรุษสุดป ) 
แสดงภาพ การยิงปนอาฏนา 
 

ชองที่ 2 พระราชพิธีเดือนอาย 
การพระราชกุศลเล้ียงขนมเบื้อง 

ชองที่ 2 พระราชพิธีเดือนสาม 
การพระราชกุศลเล้ียงพระตรุษจีน 

ชองที่ 3 พระราชพิธีเดือนยี่ 
พระราชพิธีโลชิงชา 

ชองที่ 3 พระราชพิธีเดือนยี่ 
พระราชพิธีโลชิงชา 

ชองที่ 4 พระราชพิธีเดือนสาม 
การพระราชกุศลเล้ียงพระตรุษจีน 

ชองที่ 4 พระราชพิธีเดือนอาย  
การพระราชกุศลเล้ียงขนมเบื้อง 

ชองที่ 5 พระราชพิธีเดือนส่ี 
พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท 

ชองที่ 5 พระราชพิธีเดือนสิบสอง 
พระราชพิธีลอยพระประทีป 

ชองที่ 6 พระราชพิธีเดือนหา 
พระราชพิธีสงกรานต (ภาพบน ) 
พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน (ภาพลาง ) 

ชองที่ 6 พระราชพิธีเดือนสิบเอ็ด 
พระราชพิธีคเชนทรัศสวนาน 

ชองที่ 7 พระราชพิธีเดือนหก 
พระราชพิธีจรดพระนังคัล (ภาพบน) 
การพระราชกุศลวิสาขบูชา (ภาพลาง) 

ชองที่ 7 พระราชพิธีเดือนสิบ 
พระราชพิธีกวนขาวทิพย (สารทเดือนสิบ) 

ชองที่ 8 พระราชพิธีเดือนเจ็ด 
การพระราชกุศลถวายสลากภัต 

ชองที่ 8 พระราชพิธีเดือนเกา 
พระราชพิธีพรุณศาสตร (พิธีการขอฝน) 

ชองที่ 9 พระราชพิธีเดือนแปด 
พระราชพิธีเขาพรรษา แสดงภาพการบวชนาคหลวง 
มีการโปรยทานของนาคหลวง 

ชองที่ 9 พระราชพิธีเดือนแปด 
พระราชพิธีเขาพรรษา แสดงภาพการบวชนาคหลวง 
มีการโปรยทานของนาคหลวง 

ชองที่ 10 พระราชพิธีเดือนเกา 
พระราชพิธีพิรุณศาสตร (พิธีการขอฝน) 

ชองที่ 10 พระราชพิธีเดือนเจ็ด 
การพระราชกุศลถวายสลากภัต 

ชองที่ 11 พระราชพิธีเดือนสิบ 
พระราชพิธีกวนขาวทิพย 

ชองที่ 11 พระราชพิธีเดือนหก 
พระราชพิธีจรดพระนังคัล (ภาพบน) 
พระราชพิธีวิสาขบูชา (ภาพลาง) 

ชองที่ 12 พระราชพิธีเดือนสิบเอ็ด 
พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน 

ชองที่ 12 พระราชพิธีเดือนหา 
พระราชพิธีสงกรานต แสดงภาพขันสาครขนาดใหญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
23

พระราชพิธสีบิสองเดือนจากเอกสารประวัติศาสตร  
 
 หนังสืออักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย ซึ่งเปนพจนานุกรมภาษาไทยฉบับแรกที่
คอนขางสมบูรณ อธิบายความหมายของ “ พิทธี“ วา หมายถึง “กิจมีประการตางๆ คนทํากิจ
อันหนึ่งวาเปนพิทธีอันหนึ่ง“8   
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของพิธี ไววา “งานที่จัด
ข้ึนตามลัทธิเพื่อความขลัง ; แบบ, อยาง, ธรรมเนียม“9  
 “พระราชพิธี“ จึงมาจากคําบาลีวา “พระราชา“สมาสกับคําสันสกฤตวา “พิทธี”     
หมายถึง “กิจของพระมหากษัตริย” สําหรับที่มาของพระราชพิธีสิบสองเดือนนั้น พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชาธิบายไววา 
 

“ …พระราชพิธีสิบสองเดือน มีมาในพระราชกาํหนดกฎ
มนเทียรบาล ซึ่งไดตั้งขึ้นแตแรกสรางกรุงทวาราวดีศรีอยุธยา
โบราณ แสดงพระราชพธิีประจําเดือน 12 เดือนไว เปนการ
ซึ่งพระเจาแผนดินไดทรงทําวาเปนการเปนมงคลสาํหรบัพระ
นครทุกปมิไดขาด…“10  

 
 ดวยเหตุนี้ พระราชพิธีสิบสองเดือน จึงมิใชพระราชกรณียกิจสวนพระองคของ
พระมหากษัตริย แตเปนพระราชกรณียกิจที่ทรงกระทําเปนประจําในแตละเดือนตลอดหนึ่งปที่สืบ
ทอดกันมาแตคร้ังกรุงเกา อนึ่ง เมื่อกาลเวลาลวงเลยมาถึงสมัยรัตนโกสินทร การพระราชพิธี ยอมมี
การปรับปรุงแกไขเพื่อความเหมาะสมในแตละยุคสมัยดวย แตประเด็นสําคัญคือคงไวซึ่งเจตนา
หลักของการพระราชพิธีที่กระทําเพื่อความเปนสวัสดิมงคลแกแผนดินและอาณาประชาราษฎร   
 
 

                                                           
 8แดน บีช บรัดเลย, หนังสืออักขราภิธานศรับท Dictionary of Siamese Language พ.ศ. 2416 
(กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2514), 460. 
 9ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพครั้งที่ 5   
(กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2538 ), 596. 
 10พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน เลม 1, พิมพครั้งที่ 2       
(กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2528 ), 4. 
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 หลักฐานทางประวัติศาสตรและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับพระราชพิธีสิบสองเดือน      
ไดแก 

 
 พระราชพงศาวดาร  

 
 พระราชพงศาวดารเปนงานเขียนที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปนหลักฐานบันทึกเหตุการณ
ที่มีความเกี่ยวของกับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ จากการศึกษาพระราชพงศาวดาร
ของนักประวัติศาสตรในปจจุบัน ทําใหทราบวา ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระราชพงศาวดารทั้งหมด 
5 ฉบับ สมัยกรุงธนบุรีมี 1 ฉบับ และสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรมีพระราชพงศาวดารทั้งสิ้น            
11 ฉบับ11  ในแตละฉบับมักแทรกเรื่องการพระราชพิธีของพระมหากษัตริยอยูดวยเสมอ อาทิ   
พระราชพิธีราชาภิเษก พระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา เปนตน 
 
 กฎมนเทียรบาล  
 
 กฎมนเทียรบาล หมายถึง ขอบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับพระราชฐาน พระราชวงศ และ
ระเบียบการปกครองในราชสํานัก12 ซึ่งปรากฎรวบรวมอยูในหลักฐานกฎหมายตราสามดวง     
สมัยรัตนโกสินทร กฎมนเทียรบาลเปนตําราราชประเพณีที่พวกพราหมณนํามาสอนตามคัมภีร   
มนูธรรมศาสตรของอินเดียโบราณ ใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีใน
ราชสํานักเปนอยางดี โดยเฉพาะเนื้อความในกฎมนเทียรบาลตั้งแตมาตราที่ 145 จนถึงมาตรา     
ที่ 172 ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชพิธีสิบสองเดือนในสมัยอยุธยา13 อาทิ ในมาตรา 145 
กลาวถึงพระราชพิธีสิบสองเดือน โดยเรียงเริ่มตนจากเดือนหาซึ่งเปนเดือนเริ่มตนศกใหมไปจนจบ
ในเดือนสี่ อันเปนเดือนสุดทายของปดังนี้ 
      “ศรีศุภสวัศดิ  เดือนหา การพระราชพิทธีเผดจศกลดแจตรออกสนาม 
        เดือนหก พทิธีไพศากขยจรดพระราชอังคัล 

       เดือนเจ็ด ทูลน้าํลางพระบาท 
     เดือนแปด เขาพระวษา 

                                                           
 11นิธิ  เอียวศรีวงศ, ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราชพงศาวดารอยุธยา (กรุงเทพฯ : 
บรรณกิจ, 2523), ไมปรากฏเลขหนา. 
 12ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพครั้งที่ 5                
(กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2538 ), 3. 
 13กฎหมายตราสามดวง, เลม 1, พิมพครั้งที่  2 ( กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2537 ), 129 - 152. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
25

เดือนเกา ตุลาภาร 
เดือนสิบ  พทัรบทพทิธีสาท 
เดือนสิบเอ็ด อาสยุชแขงเรอื 
เดือนสิบสอง พิทธจีรองเปรยีงลดชุดลอยโคม 
เดือนอาย  ไลเรือ เถลีงพิทธตีรียําพวาย 
เดือนยี่ การพทิธีบุตรยาภิเศกเฉวียรพระโคกินเลี้ยง 
เดือนสาม พทิธีธานยะเทาะห 

     เดือนสี่ การสํพรรษฉิน“14 
 

 พระราชพธิีซึ่งกลาวถึงในกฎมนเทียรบาลมคีวามหมายดงัตอไปนี ้
 เดือนหา คือ เผด็จศก หมายถึง การตัดป ข้ึนปใหม ลดแจตรมีความหมายคลุมเครือ   
แตหลายทานสันนิษฐานวาหมายถึงการลดน้ําในเดือนหา และออกสนามคือพระราชพิธีคเชน     
ทรัศวสนานเปนพระราชพิธีทอดเชือก ดามเชือก เปนกระบวนเรื่องคชกรรม และพระราชพิธี        
ศรีสัจจปานกาลหรือ พระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาบางครั้งเรียกตอกันวา พระราชพิธี         
ศรีสัจจาปานกาลคเชนทรัศวสนาน ทําในเดือน หา และเดือน สิบเปนการแสดงพระบรม              
เดชานุภาพของกษัตริยและความเขมแข็งของกองทัพ ขบวนชาง มา และทหาร 
             เดือนหก คือพระราชพิธีจรดพระนังคัล เปนชื่อพระราชพิธีแรกนา ในกฎมนเทียรบาล
กลาววา พระมหากษัตริยมิไดเสด็จในพระราชพิธี แตโปรดฯใหเจาพระยาจันทกุมาร เปนผูแทน 
โดยมอบพระแสงอาญาสิทธิให ซึ่งตรงกับคําใหการชาวกรุงเกาที่กลาววา พระเจากรุงศรีอยุธยา 
โปรดฯใหพระจันทกุมารแรกนาตางพระองค สวนพระมเหสีจัดนางเทพีตางพระองคเชนกัน         
นั่งเสลี่ยงเงิน มีกระบวนแหพระเกียรติยศ ไปยังโรงพิธีที่ตําบลวัดผาขาว คร้ันถึงมงคลฤกษ       
พระจันทกุมารถือคันไถเทียมดวยโคอุสุภราช ออกญาพลเทพจูงโคไถ สามรอบ นางเทพีหวานขาว
เสร็จแลวจึงปลดโคอุสุภราช ใหกิน น้ํา ถั่ว งา ขาวเปลือก ถากินสิ่งใดก็มีคําทํานายตางๆ กัน 
             เดือนเจ็ด คือพระราชพิธีทูลน้ําลางพระบาท กฎมนเทียรบาลกลาวไมชัดเจนเหมือน
อยางพระราชพิธีอ่ืนๆ เปนพิธีพราหมณ ปรากฎในกฎมนเทียรบาลวา บรรดาหัวเมืองทั้งหลาย
ตลอดจนขาราชการทั้งปวงมาทูลน้ําลางพระบาท โดยเอากะละออมน้ําตั้งศีรษะมาทูลถวาย       
ทั้งเสด็จออกรัตนสิงหาสนเบญจาเกาชั้นเปนการถวายความจงรักภักดีและความสวามิภักดิ์ 

                                                           
 14กฎหมายตราสามดวง, เลม 1, 129 - 130. 
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 เดือนแปด คือพระราชพิธีเขาพรรษา มีการบวชนาคหลวง สมัยอยุธยาในแผนดิน    
พระเจาอยูหัวบรมโกศ มีการบวชนาคหลวงเทาพระชนมายุถือเปนพระราชกุศลอันยิ่งใหญ  
 เดือนเกา คือ พระราชพิธีตุลาภาร เปนพิธีพราหมณ กระทําโดยเอาเงินชั่งเทาน้ําหนัก
พระมหากษัตริยเพื่อการสะเดาะหเคราะห แลวพระราชทานเงินนั้นใหแกพราหมณ 
 เดือนสิบ คือภัทรบทพิธีสารท หมายถึง การบวงสรวงขอบคุณพระแมโพสพผูเปน
เทพธิดาประจําขาวและความอุดมสมบรูณของธัญญาหาร 
 เดือนสิบเอ็ด คือพระราชพิธีอาศยุชแขงเรือ ในเดือนสิบเอ็ด เปนฤดูน้ําหลาก เนื่องจาก
มีฝนตกหนัก ตนขาวในนากําลังชูกอเพราะไดน้ํามากพอสําหรับหลอเลี้ยงลําตน จึงมีพระราชพิธี
แขงเรือ อันเปนการซักซอมกําลังทางเรือและฝพาย การเตรียมความพรอมทางน้ําดูไดจากกระบวน
พยุหยาตราทางชลมารค 
 เดือนสิบสอง คือ พระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคม หมายถึงพระราชพิธีลอย     
พระประทีป 
 เดือนอาย คือ พระราชพิธีไลเรือ และตรียัมปวาย เปนพิธีพราหมณที่ฉลองการเก็บเกี่ยว
เปนการอัญเชิญพระผูเปนเจาลงมาสูโลกคือพระอิศวรและพระนารายณ ในภายหลังพระราชพิธี
ตรียัมปวายเปลี่ยนมาทําในเดือนยี่ 
 เดือนยี่ คือ พระราชพิธีบุษยาภิเษกและ เฉวียนพระโคกินเลี้ยง คลายกับพระราชพิธี  
พืชมงคล 
 เดือนสาม คือ พระราชพิธีธานยเฑาะห คือ พิธีเผาขาว เปนพระราชพิธีคูกับพระราชพิธี
จรดพระนังคัล เพื่อใหเปนสวัสดิมงคลแกพืชพันธุธัญญาหารของบานเมือง 
 เดือนสี่ คือพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท คือ พระราชพิธีทําบุญตรุษสุดป คือ พิธีตัดป 
เพื่อใหเปนสวัสดิมงคลแกพระนคร พระเจาแผนดิน พระบรมวงศานุวงศ ขาราชบริพารและอาณา
ประชาราษฎร 
 ในกฎมนเทียรบาล มาตรา 152 ไดกลาวถึงวา 

“พระราชพิทธีแตมีสนาม คือเบาะพก  เผดจศก  ลดแจด  
สํพรรษฉินพัทรบท เฉวียนพระโค ดุลาพาน บุษยาภิเศก ราชา
ภิเศก อินทราภิเศก คชกรรม ประถมาภิเศก ประถมกรรม  
มัทยมกรรม อุดมกรรม อาจาริยาภิเศก  อุปราคาปราบดา  
ภิเศก  17 การพิทธีนี้ยอมสนามสําหรับเหมบัตร … “15  

                                                           
 15“กฎมนเทียรบาล,” กฎหมายตราสามดวง, เลม 1 (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2537), 134. 
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 จากหลักฐานดังกลาวทําใหทราบวาสมัยอยุธยามีระบียบแบบแผนเกี่ยวกับพระราช
ประเพณีซึ่งผนวกความเชื่อของศาสนาพุทธและพราหมณเขาดวยกัน ความเชื่อดังกลาวมีอิทธิพล
ตอคติการปกครองแบบเทวราชา กลาวคือ พระมหากษัตริยทรงมีฐานะเปนสมมุติเทพ ดังนั้นการ
ประกอบพระราชพิธีและพระราชภารกิจจึงมีลักษณะเสมือนดังการปฎิบัติตอเทพเจา เกี่ยวกับอายุ
ของกฎมนเทียรบาลนี้ยังไมสามารถกําหนดไดแนชัด สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
สันนิษฐานวา กฎมนเทียรบาลตราขึ้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อปขาล จุลศักราช 820 (พ.ศ. 
2001)16  กฎมนเทียรบาลไดสูญหายไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พ.ศ. 2310 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทรข้ึน     
ครองราชยแลวทรงโปรดเกลาฯ ใหรวบรวมกฎหมายเกาไวเปนหมวดหมู ในกฎหมายตราสามดวง         
ในศุภมัศดุ 1166 (พ.ศ. 2347)17   ดังนั้นกฎมนเทียรบาลจึงถูกรวบรวมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 คําใหการชาวกรุงเกา   

 
 คําใหการชาวกรุงเกาเปนหนังสือรวบรวมคําใหการของชาวไทยที่พมากวาดตอนไปเมื่อ
เสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 มีเนื้อความบางสวนกลาวถึงพระราชพิธีของกษัตริยในสมัยอยุธยาที่
ทรงปฎิบัติในเดือนตางๆ เรียกวา พระราชพิธี 12 ราศี ตามพระตํารา 18 เร่ิมตนเรียงลําดับจากเดือน
หา พระราชพิธีละแลงสุก (เถลิงศก) วันสงกรานต ไปจนจบในเดือนสี่คือ พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท 
อาทิ พระราชพิธีในเดือนหา มีการอธิบายขั้นตอนของพระราชพิธีดังนี้ 
 (1)  พระเจาแผนดินกรงุศรีอยุธยาเสด็จไป สรงน้ําพระศรีสรรเพชญ และพระพิฆเนศวร  
 (2)โปรดใหนมินตพระสงฆราชาคณะเขามาสรงน้ําและรับพระราชทานอาหาร
บิณฑบาต และจตุปจจัยทานที่ในพระราชวังทั้ง 3 วัน 
 (3) ทรงกอพระเจดียทรายทีว่ัดพระศรีสรรเพชญ และมกีารฉลองพระเจดียทราย 
 (4) ตั้งโรงทอทานเลี้ยงพระและราษฎรซึ่งมาแตจตุรทิศ มีเครื่องโภชนาคาวหวาน น้ํากิน
น้ําอาบและยารักษาโรค พระราชทานทั้ง 3 วัน19 
 

                                                           
 16พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, เลม 1  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534), 344. 
 17กฎหมายตราสามดวงล เลม 1, ในประกาศพระราชปรารภ, 1. 
 18คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวดั และพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิติ,์ พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2515), 265 –270. 
           19เร่ืองเดียวกัน, 265. 
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 ตําราพธิีทวาทศมาสฉบับเกา  
 
 ตําราพิธทีวาทศมาสฉบับเกา เปนตําราที่กลาวถงึ พระราชพธิีสิบสองเดือนของไทย 
สันนษิฐานวาแตงขึ้นในสมยัรัชกาลที่ 1 เมื่อแรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร20 
 
                สมุดไทยดาํ พระราชพิธทีวาทศมาส กรุงเกาและกรงุกัมโพชา  
 
 เนื้อหาวาดวยพระราชพิธีสิบสองเดือนสมัยกรุงศรีอยุธยา และพระราชพิธีสิบสองเดือน
ของกรุงกัมพูชา ประวัติของหลักฐานชิ้นนี้ไดมาจาก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เดือน 4 
พ.ศ. 2482 สมุดไทยดําเรื่องนี้มีบานแผนกกลาววา ขุนพิทักอักษร และนายชํานิโวหาร เปนผู      
คัดลอก โดยมี นายบุนจันบเรียน เปนผูตรวจทาน เมื่อ จ.ศ. 1174 ( พ.ศ. 2355 )21 
 
 ตําราพระราชพิธีเกา 
  
 ตําราพระราชพิธีเกาเปนตําราวาดวยพระราชพิธีพระราชกุมารขึ้นพระอู พระราชพิธี
พระราขกุมารจรดปถพี พระราชพิธีอาพาธพินาศ รวมทั้งพระราชพิธีสิบสองเดือน โดยสมเด็จฯ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธคํานํา เมื่อคราวตีพิมพวา ไมทราบวาผูแตงเปนใคร แตทรง
สันนิษฐานวาคงแตงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 แหงกรงุรัตนโกสนิทร 
เนื่องจากในตอนทายของตํารา มีฎีกาถวายพยากรณสงกรานตอยางโบราณ สําหรับปจอ พ.ศ. 
2393 22 

 
 หนังสือนางนพมาศ หรือตํารับทาวศรจีุฬาลักษณ  

  
 เนื้อหาของหนังสือแบงเปนสองสวน คือสวนที่กลาวถึงประวัตินางนพมาศ มีการ
กลาวถึงพระราชพิธีเดือนเกา ออกพรรษา และสวนที่เปนคําสอนเกี่ยวกับความประพฤติปฎิบัติตัว

                                                           
 20พิธีทวาทศมาสของเกา, มหาอํามาตยโท พระยาศรีธรรมาธิราชพิมพแจกใน การยืนชิงชา ป
ระกา พ.ศ. 2464, 48.  
 21หอสมุดแหงชาติ สวนภาษาโบราณ หมวดพระราชพิธี เลขที่ 480 ม. 59 พระราชพิธีทวาทศมาส
กรุงเกาและกรุงกัมโพชา. 
 22ตําราพระราชพิธีเกา, พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ โปรดใหพิมพใน ปกุน 
พ.ศ. 2466. 
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ของสตรีในราชสํานัก เดิมเขาใจวาหนังสือนี้แตงในสมัยสุโขทัย แตจากการศึกษาในปจจุบนักาํหนด
อายุไดวา อาจแตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3  ระหวางป พ.ศ. 2360 – 2378 23 
 
 ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4   
 
 ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 เปนประกาศของทางราชการสมัยรัชกาลที่ 4 แบงออกเปน 
2 ชวง ระหวาง พ.ศ. 2394 –2400 และ พ.ศ. 2401 –2411 มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระราชพิธีสิบสอง
เดือน คือ ในป พ.ศ 2409 ประกาศมหาสงกรานตปขาล อัฐศก และประกาศปมหาสงกรานต 
 
 โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส  

  
 โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส เปนพระนิพนธของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟา
มหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ ตนราชสกุลมาลากุล ทรงนิพนธราว พ.ศ. 2413 –2429   
เนื้อความตอนตนของโคลงกลาวถึงเรื่องการเสด็จประพาสชวาของรัชกาลที่5 ในปพ.ศ.2413 
พรรณนาการเสด็จตางประเทศของพระองค และสิ้นสุดที่การเสด็จกลับจากประเทศอินเดีย       
เมื่อ พ.ศ. 241524 จากนั้นจึงกลาวถึง การพระราชพิธีประจําสิบสองเดือน โดยเริ่มตนดวยพระราช
พิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาในเดือนหา และสิ้นสุดลงที่การแหพระนารายณตามพระราชพิธี         
ตรียัมพวาย ตรีปวาย ในเดือนยี่ ขาดพระราชพิธีไป 2 เดือน คือ พระราชพิธีเดือนสาม และพระราช
พิธีเดือนสี่ เนื่องจากสิ้นพระชนมเสียกอนนิพนธจบ 
 
 พระราชพิธสีบิสองเดือน   

 
 พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธเมื่อปชวด พุทธศักราช 2431 เนื่องจากกรรมการหอพระสมุด       
วชิรญาณ กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราชาธิบาย เร่ืองพระราชพิธีตางๆ ซึ่งทํา
ประจําพระนคร25 พระราชนิพนธเร่ืองนี้ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 วาเปนยอดของความเรียงอธิบาย ใหขอมูลเร่ืองการพระราช
                                                           
 23นิธิ  เอียวศรีวงศ, “โลกของนางนพมาศ“  ใน สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), ไมมีนางนพมาศ 
ไมมีลอยกระทง สมัยสุโขทัย, พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ : มติชน, 2539 ), 124.  
 24สมเด็จ ฯ เจาฟากรมพระยาบําราบปรปกษ, โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส, พิมพครั้งที่ 3               
(พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2509 ), 6-7. 
 25พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน เลม 1, พิมพครั้งที่ 2       
(กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2528 ), หนาคํานํา. 
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พิธีสิบสองเดือนโดยละเอียด อีกทั้งทรงวินิจฉัยที่มาของการพระราชพิธีและการแกไขเปลี่ยนของ
การพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4 และจนถึงรัชสมัยของพระองค  
 
ลักษณะของพระราชพิธสีบิสองเดือนในสมัยรัตนโกสินทร 
 
 พระราชพิธี สิบสองเดือนในสมัย รัตนโกสินทร  มีทั้ งความสืบเนื่องและความ
เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยอยุธยา ในพระบรมราชาธิบายเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงชี้แจงวา พระราชพิธีที่เคยมีมาในกฎมนเทียรบาล
สมัยอยุธยานั้น ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 กระทําอยูแตเดือนหา เดือนหก เดือนสิบ เดือนสิบ
สอง เดือนสี่  แตพระราชพิธีเดือนอายคือพิธีตรียัมปวายไดเปลี่ยนมากระทําในเดือนยี่ สําหรับพระ
ราชพิธีเดือนเจ็ด เดือนเกา เดือนสิบเอ็ด เดือนยี่ ที่เปล่ียนไปทําในเดือนอายและเดือนสาม นั้นตํารา
สูญหาย สวนพระราชพิธีเดือนแปดในสมัยรัตนโกสินทร นั้นเปนการพระราชกุศลเนื่องใน
พระพุทธศาสนา พิธีพราหมณสูญไป นอกจากนี้ยังมีพระราชพิธีที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้ึนใหมอีก
หลายพระราชพิธ2ี6  
 พระราชพธิีสิบสองเดือน  สามารถจําแนกออกเปน 4 กลุม คือ 
 1. พระราชพิธีที่เกี่ยวของกับการเมอืงการปกครอง เชน พระราชพิธีถือ
น้ําพระพพิัฒนสัตยา และพระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน 
 1.1 พระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา 
 พระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาหรือเดิมเรียกวา พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล
เปนพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ ขลังและศักดิ์สิทธิ์สําหรับแผนดินสืบเนื่องมาแตโบราณ มีความผูกพันกับ
สถาบันพระมหากษัตริยในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยที่พระมหากษัตริยเปนผูมีพระราชอํานาจ
สูงสุดและเปนศูนยกลางของพระราชอาณาจักร มีรูปแบบที่จัดขึ้นเพื่อใหพระบรมวงศานุวงศและ
ขาราชการดื่มน้ําสาบานวาจะจงรักภักดีและซื่อตรงตอพระมหากษัตริย เปนการใหสัตยสาบาน
ประเภทหนึ่งที่ใชน้ําเปนสื่อกลาง สวนในทางปฎิบัติของการถือน้ํานั้นเปนการเอาคมศาสตราวุธ
ตางๆมาทําพิธีสวดหรือสาปแชงดวยการโอมอานลิลิตโองการแชงน้ําแลวเสียบลงในน้ําที่จะนําไป
พระราชทานใหดื่มเปนหลักสําคัญ 27 ถือวาเปนพระราชพิธีระงับยุคเข็ญของบานเมือง 

                                                           
 26เร่ืองเดียวกัน, 5. 
 27จม่ืนอมรดรุณารักษ [แจม สุนทรเวช ], พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว, เลม 11 เรื่องพระราชประเพณี (ตอน 3) (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2514), 2. 
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 พระราชพิธีนี้เชื่อวามีมากอนการกอตั้งกรุงศรีอยุธยา และยังเปนที่แพรหลายใน
ดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังมีหลักฐานจารึกที่กรอบประตูศิลาของโบราณสถาน
พิมานอากาศในเมืองนครธมวา เปนคําสาบานของพวกขาราชการที่เรียกวา “พระตํารวจ“ ถวาย
สัตยสาบานตอพระเจาศรีสูริยวรมันที่1 สวนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีนั้นมีหลักฐาน
วรรณกรรมเรื่อง ลิลิตโองการแชงน้ํา ใชเปนประกาศคําถวายสัตยในพระราชพิธีถือน้ํา28 พระราช
พิธีดังกลาวนี้ยังประกอบในโอกาสตางๆ เชน พระราชพิธีถือน้ําเมื่อพระมหากษัตริยเสด็จข้ึน
ครองราชย  พระราชพิธีถือน้ําเมื่อออกสงคราม นอกเหนือไปจากที่กระทําเปนประจําทุกปๆละสอง
คร้ัง 
  ในสมัยอยุธยาขาราชการถือน้ําที่วัดพระศรีสรรเพชญ ตอมายายไปที่วิหารพระ
มงคลบพิตร เมื่อถือน้ําแลวใชดอกไมธูปเทียนไปถวายบังคมพระเชษฐบิดร เปนเทวรูปฉลอง
พระองคของพระเจาอูทอง หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แลวจึงเขาไปถวายบังคมพระเจาแผนดิน
พรอมกัน  
  สําหรับในสมัยรัตนโกสินทร สถานที่ใชประกอบพระราชพิธี คือ วัดพระศรีรัตน     
ศาสดาราม หลังจากนั้นจึงนําดอกไมธูปเทียนมาถวายบังคมพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 และถวาย
บังคมพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาปยกาธิบดีแทนพระเชษฐบิดร ในรัชกาลตอๆ มายังมีการ
ถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคกอนๆ ซึ่งเสด็จสวรรคตลวงไปแลวโดย
ลําดับ29 
  กําหนดเวลาของการถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา กําหนดตามปกติมีปละสองครั้ง คือ
ในเดือน 5 ข้ึน 3 ค่ําครั้งหนึ่ง และเดือน 10 แรม 3 ค่ํา อีกครั้งหนึ่ง30 โดยถือเอาวันตรุษสงกรานต 
และวันสารทในรอบปหนึ่งสําหรับขาราชการที่ถือศาสตราวุธ กําหนดใหมีการถือน้ําเปนประจําทุก
เดือน คร้ันมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกลาฯ ให
เปลี่ยนแปลงการถือน้ําเปนวันใหแนนอนในชวงขึ้นปใหม ในวันที่ 3 เมษายนเหมือนกันทุกป ตั้งแต 
พ.ศ. 2454 เปนตนมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 พระราชพิธีถือน้ํา

                                                           
 28จิตร  ภูมิศักดิ์, โองการแชงน้ํา และขอคิดใหมในประวัติศาสตรไทยลุมแมน้ําเจาพระยา 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดวงกมล, 2524), 3 – 7. 
 29พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 1, 171. 
 30พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 1, 164. 
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พิพัฒนสัตยาก็ถูกระงับมาจนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 251231 ตอมาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว          ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบันทรงฟนฟูการถือน้ําในวันพระราชทานตรา
รามาธิบดีแกทหารขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  
 
 1.2 พระราชพิธีคเชนทรศัวสนาน 
 
 พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน เปนพระราชพิธีออกสนามใหญ กระทําในเดือนหา 
พระราชพิธีนี้เกิดขึ้นจากความตองการทําพิธีทอดเชือกดามเชือกของพราหมณพฤฒิบาศ เปนสวน
หนึ่งของพิธีทางคชกรรม เพื่อสรางความเปนสิริมงคลแกชางพระที่นั่งซึ่งเปนพาหนะสําคัญของ
พระมหากษัตริยและชางศึกของเหลาทหาร โดยจัดใหมีกระบวนแหชาง มา ใหพระเจาแผนดิน
ทอดพระเนตรเพื่อเปนการตรวจกําลังพล ความเขมแข็งของกองทัพ และยังเชิญใหเจาประเทศราช
เดินทางมารวมชุมนุมเพื่อแสดงความจงรักภักดีตอพระเจาแผนดิน จากพระบรมราชาธิบายของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  ทรงกลาววา  
 

“เร่ืองคเชนทรัศวสนานนี้เพิง่มีข้ึนในแผนดนิพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่ 4 แตเดิมมามีแตการทอด
เชือกดามเชือกซึ่งเปนพธิีพราหมณ พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหวัทรงเพิ่มเตมิใหเกี่ยวของกบัทาง
พระพทุธศาสนา โดยโปรดใหพระสงฆทําพิธีสวดมนต และ
พระราชทานภัตตาหารแดพระสงฆกอนเริ่มพิธีแหกระบวน
ชาง กระบวนมา“32  

 
 ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดยกเลิกการพระราชพิธีนี้ไป33 ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพ
บานเมืองมีความเจริญกาวหนาใหมๆ ทางดานการทหาร และทางอาวุธยุทโธปกรณ 

 
 2. พระราชพิธีที่เกี่ยวของกับดานศาสนา แบงออกเปนศาสนาพุทธ ศาสนา
พราหมณและปะปนกันทั้งพุทธและพราหมณ อาทิ พระราชพิธีที่เกี่ยวของกับศาสนาพุทธ ไดแก 
พระราชพิธีเขาพรรษา และ พระราชพิธีวิสาขบูชา สวนพระราชพิธีที่เกี่ยวของกับศาสนาพราหมณ 
                                                           
 31จม่ืนอมรดรุณารักษ [แจม สุนทรเวช ], พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว, เลม 11 เรื่องพระราชประเพณี (ตอน 3), 4. 

32 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, 222 –223. 
33 พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุฯ, ประกาศการพระราชพิธี, เลม 1, หนา ข. 
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ไดแก พระราชพิธีศิวาราตรี และพระราชพิธีตรียัมปวาย สวนพระราชพิธีที่ปะปนกันทั้งสองศาสนา
ไดแก พระราชพิธีจองเปรียงในสมัยรัชกาลที่ 4–5 มีการเพิ่มพิธีสวดมนตเล้ียงพระกอนที่จะเริ่มพิธี
จุดโคมเนื่องในศาสนาพราหมณ   
 2.1  พระราชพิธีเขาพรรษา 
 พระราชพิธีเขาพรรษา เปนพระราชพิธีเนื่องในศาสนาพุทธ โดยที่พระมหากษัตริยทรง
พระราชกุศลในวันเขาพรรษาตามธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชน มีการพระราชทานเทียนพรรษา
ตามวัดหลวงตางๆ กับพระราชทานเทียนพุมแกพระสงฆที่มีสมณศักดิ์จนถึงชั้นเปรียญ ทรง
พระราชทานพระบรมราชานุญาติใหผนวช เจานายพระบรมวงศานุวงศ คือมีการบวชนาคหลวง 
และพระราชทานเครื่องสมณบริขารสําหรับนาคหลวง 
 ในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 มีการเพิ่มเติมโดยใหบรรดาเจานายไปจุดเทียน
พรรษาตามวัดและมีการเสด็จพระราชดําเนินถวายเครื่องสักการะพระอัฐิพระบุรพมหากษัตริยาธิ
ราช และพระบรมวงศานุวงศ รวมทั้งถวายพานพุมแดพระภิกษุสงฆ 
 2.2 พระราชพิธีวสิาขบูชา 
 สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงธนบุรี ไมมีหลักฐานวามีการประกอบพิธีในวันวิ
สาขบูชาหรือไม ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 
2 โปรดเกลาฯใหจัด “พระราชกําหนดพิธีวิสาขบูชา “ ข้ึนเมื่อปฉลู พ.ศ. 2360 34 โดยพระองคทรง
รักษาศีลอุโบสถเปนเวลา 3 วัน มีการปก “ โคมตามประทีปบูชา “ และแขวน “พวงดอกไม” ในวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ดังปรากฎหลักฐานในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ความวา 

“ …ปฉลู นพศก จุลศักราช 1179 (พ.ศ. 2360 ) รัตนโกสินทรศก เปน
ปที่ 36 ในรัชกาลที่ 2 สมเด็จพระสังฆราชมี ซึ่งมาแตวัดราษฎรบุรณ 
ถวายพระพรใหทรงธรรม วิสาขบูชาเปนครั้งแรก การที่ทํานั้นถึงวาใน
หมายอางวาเปนมหายัณบูชาใหญก็จริงแตการที่จัดนั้นดูเหมือนหนึ่ง
จะตองถามกันวาจะใหทําอยางไรจึงจะควร ทานพระสังฆราชนั้น
จะตองถวายพระพรอธิบายวาที่ทํากันมาแตกอนนั้น คือจุดโคมตาม
ประทีปบูชาทั้งในพระอารามและตามบานเรือนทั้งปวง จึงโปรดใหทํา
โคมปดกระดาษเสาไมไผยอดผูกฉัตรกระดาษ เหมือนกับโคมบริวาร

                                                           
 34พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 2, พิมพครั้งที่  3  
(กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2541), 80. 
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การพระราชพิธีจองเปรียง แปลกแตเสาทาปูนขาวเสีย เหมือนโคมชัย 
โคมประเทียบ ใหไปปกตามพระอารามหลวง…”35 

 ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 มีการพระราชกุศล      
เชนเดียวกับสมัยรัชกาลที่ 2 แตในตอนทายรัชกาลที่ 3 มีการเพิ่มเติมพระราชพิธีดังนี้ 
 

“…เมื่อทรงสรางวัดสุทัศนเทพวรารามโปรดใหทําเกยขึ้น
สําหรับต้ังพระสัตตมหาสถานรอบพระอุโบสถ และวิสาขบูชาก็
ใหเชิญพระพุทธรูปออกตั้งแลวมีเทศนาปฐมสมโพธิ ใหสัปปุรุษ
ทายกไปฟงและเที่ยวนมัสการพระพุทธรูป ที่วัดพระเชตุพน  
ก็ใหมีตะเกียงรายรอบกําแพงแกวเพิ่มเติม แตการอื่นๆ ก็คงอยู
ตามเดิม ไมไดมีการเสด็จพระราชดําเนินออกวัดพระศรี  
รัตนศาสดาราม…“36 

   
 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯ ให
จัดงานพระราชพิธีวิสาขบูชาใหพิเศษไปกวาที่เคยจัดในรัชกาลกอน คือ ใหตั้งโตะเครื่องบูชา
พระพุทธเจา ณ เฉลียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทําโคมแขวนตามศาลารายอีก
ดวย ซึ่งสอดคลองกับภาพเขียนในชองพระราชพิธีเดือนหกภาพพระราชพิธีวิสาขบูชาที่วัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมารามและวัดเสนาสนาราม ปรากฎภาพโคมแขวนตามศาลารอบพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังขอความกลาววา 
 

“…เกณฑใหขาราชการทําโคมตราตําแหนงมาตั้งมาแขวน สวน
ของหลวงก็ใชตราของหลวงแขวนที่ประตูพระอุโบสถทั้งหก
ประตู ในปแรกที่เกิดโคมตราขึ้นนัน้ก็เปนการกกึกองโกลาหล
ยิ่งใหญ คนมาดูกลับมากขึน้ไปกวาเมื่อต้ังเครื่องโตะ ดวยโคม
นั้นตัง้แขวนตามศาลารายและพระระเบียงโดยรอบเปนทําเลก
วาง…”37 

 

                                                                                                                                                                      
 35เร่ืองเดียวกัน, หนาเดียวกัน. 
 36เร่ืองเดียวกัน, 86. 
 37พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 2, 88. 
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 ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรง        
โปรดเกลาฯ ใหบรรดาพระบรมวงศานุวงศและขาราชการฝายในเดินเทียนและสวดมนตรอบๆ พระ
พุทธรัตนสถาน วิธีการปฎิบัตินี้นับวาเปนแบบอยางของการเวียนเทียนในรัชกาลตอๆ มาจนถึง
ปจจุบัน 
 ปจจุบันพระราชพิธีวิสาขบูชาจัดขึ้น ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเปนประธานในพิธีพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ 
คณะรัฐมนตรีและขาราชการชั้นผูใหญ ในตอนเย็นวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 เวลาประมาณ 16นาฬิกา 
พระสงฆเจริญพระพุทธมนต พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงศีล 
ทรงธรรม และทรงนําเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวม 3 รอบ 
 พิธีวิสาขบูชาของทางราชการ กรมการศาสนา จัดพิธีวิสาขบูชาขึ้นที่พุทธมณฑล 
ตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนประจําทุกป 
 3. พระราชพิธีดานการเกษตรกรรม ไดแก พระราชพิธพีืชมงคล พระราชพิธีจรด 
พระนงัคัล และ พระราชพิธพีรุณศาสตร (การขอฝน) 
 3.1 พระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัล 
 การพระราชพิธีเดือนหกกลาวเปนสองชื่อ แตเปนพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกัน     
พระราชพิธีพืชมงคลเปนพระราชพิธีเนื่องในพุทธศาสนา กระทําที่ทองสนามหลวง พระราชพิธีจรด
พระนังคัล เปนพระราชพิธีเนื่องในศาสนาพราหมณ ในสมัยรัชกาลที่ 4 - 5 กระทําการพระราชพิธีที่
ทุงสมปอยนอกพระนคร แตในปจจุบันกระทําที่สนามหลวงทั้งสองพิธี 
 พระราชพิธีจรดพระนังคัล หมายถึง พระราชพิธีแรกนา หรือ พระราชพิธีแรกนา
ขวัญ กระทําในเดือนหก บางสมัยวันแรกนาตกในเดือนเมษายน แตในระยะหลังมักกระทําในชวง
ตนเดือนพฤษภาคม เปนพระราชพิธีที่มีความสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจแกเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป  
 พระราชพิธีจรดพระนังคัลนี้เปนพระราชพิธีที่สืบทอดมาแตโบราณ แตในสมัย
สุโขทัยไมมีหลักฐานปรากฎชัดเจน พบหลักฐานที่แสดงวามีพระราชพิธีนี้ในสมัยอยุธยาในกฎ
มนเทียรบาล เรียกพระราชพิธีนี้วา “จรดพระอังคัล“ มีขอความปรากฎถึงพระราชพิธีนี้อยูสองแหง 
แหงหนึ่งกลาวอยางสั้นๆ วา “เดือน 6พิทธีไพศากขยจรดพระอังคัล“ อีกแหงหนึ่งใหรายละเอียด
เพิ่มข้ึนวา ขุนนางผูทําหนาที่สําคัญคือ เจาพญาจันทกุมารและพระพลเทพ ดังความบรรยายวา 
 

“เดือนไพศาขจรดพระอังคัล เจาพญาจันทกุมารถวายบังคม 
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ณ หอพระ ทรงพระกรุณายืน่พระขรรค แลพระพลเทพถวาย
บังคมสั่งอาชาสิทธิ ธรงพระกรุณาลดพระบรมเดช มไิดไข
หนาลอง มิไดตรัสคดีถอยความ มิไดเบกีลูกขุน มิไดเสด็จ
ออก สวนเจาพญาจนัทกุมารมีเกยชางหนาพุทธาวาศขัดแห
ข้ึนชางแตนั้นใหสมโพท 3 วนั ลูกขนุหวัหมื่นพนันา 100 นา 
100000 นา กรมการในกรมนาเฝา แลขุนหมืน่ชาวสวนทัง
ปวงเฝาตามกระบวน “38 

 
 หลักฐานคําใหการขุนหลวงหาวัด บรรยายถึงพระราชพิธีจรดพระนังคัลในสมัย
อยุธยา โดยใหรายละเอียดมากกวา กฏมนเทียรบาลวา พระราชพิธีนี้พระอินทกุมารทําหนาที่   
แทนพระมหากษัตริย และมีนางเทพีแทนพระมเหสี ข่ีเรือคฤหสองตอนไปถึงทุงแกวขึ้นจากเรือ   
พระอินทกุมารสวมมงกุฎอยางเลิศขี่เสล่ียงเงนิ สวนนางเทพีก็สวมมงกุฎอยางเลิศไมมียอดขี่เสลี่ยง
เงินเหมือนกัน ขบวนแหมีเครื่องสูง มีคนตามเรียกวามหาดเล็ก มีขุนนางเคียงถือหวายหามสูงต่ํา 
เมื่อถึงโรงพิธีพระอินทกุมารจับคันไถเทียมโคอสุภราช โคกระวิน พระยาพลเทพถือเชือกจูงโค    
นางเทพีหาบกระเชาขาวหวาน เมื่อไถไดสามรอบแลวก็ปลดโคออก ใหโคเลือกกินอาหารเสี่ยงทาย 
มีขาวสามอยาง ถั่วสามอยางและหญาสามอยาง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งขอสังเกตวา ผูทําหนาที่แรกนาในกฎมนเทียรบาล คือ พระจันทกุมาร แต
คําใหการขุนหลวงหาวัดมีชื่อแตกตางออกไปคือ พระอินทกุมาร 
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีหนังสือตํารับนางนพมาศ39 กลาวถึงพระราชพิธีจรด 
พระนังคัลวา มีการสรางโรงพิธีที่ทองทุงละหานหลวง หนาพระตําหนักหางเขา พระเจาแผนดิน
พรอมพระบรมวงศานุวงศประทับที่พระตําหนักหาง โปรดใหออกญาพลเทพแตงกายอยางลูกหลวง
เปนผูหนึ่งที่ทําหนาที่ไถนา โดยบรรยายรายละเอียดดังนี้ 
 

“ ในเดือนหก พระราชพิธีไพศาข จรดพระนังคัล พราหมณ
ประชุมกันผกูพรตเชิญเทวรปูเขาโรงพธิี ณ ทองทุงละหาน
หลวง หนาพระตําหนักหางเขา กําหนดฤกษแรกนาใชวนั

                                                           
  38“กฎมนเทียรบาล,“  กฎหมายตราสามดวง, เลม 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 13, 
2515 ), 138 –139. 
 39ตํารับนางนพมาศ เปนวรรณกรรมซึ่งปจจุบันนักวิชาการเชื่อกันวา แตงในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
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อาทิตย พระเจาแผนดินทรงเครื่องตนอยางเทศ ทรงมาพระที่
นั่งพยหุยาตราเปนกระบวนเพชรพวง พระอัครชายา และพระ
ราชวงศานวุงศ พระสนมกํานัลเลือกแตที่ตองพระราชฤทัย 
ข้ึนรถประเทยีบตามเสด็จไปในกระบวนหลงัประทับที่พระ
ตําหนกัหาง จึ่งโปรดใหออกญาพลเทพธิบดีแตงตัวอยาง
ลูกหลวง มีกระบวนแหประดับดวยกรรชิงบังสูรย พราหมณ
เปาสังขโปรยขาวตอก…”40 

 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชาธิบายวา พระราช
พิธีจรดพระนังคัลในสมัยกรุงรัตนโกสินทรมีเร่ือยมาไมมีการยกเวน แตอาจไมไดเปนพระราชพิธี
หนาพระที่นั่ง ยกเวนจะมีพระราชประสงคจะทอดพระเนตร เชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย ทรงปฎิสังขรณวัดอรุณราชวราราม ในปมะแม เบญจศก ศักราช 1184 ไดเสด็จ
ทอดพระเนตรการปฎิสังขรณทุกวัน เมื่อถึงคราวมีพระราชพิธีจรดพระนังคัล ทรงมีพระราชประสงค
จะทอดพระเนตร จึงโปรดฯใหยกการพระราชพิธีมาตั้งที่ปรกหลังวัดอรุณราชวราราม ซึ่งขณะนั้นยัง
เปนทุงนา ตอมาในรัชสมัยพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรพระราช
พิธีแรกนาที่ทุงสมปอยคร้ังหนึ่ง ตอมาโปรดใหกระทําพระราชพิธีแรกนาที่เมืองพระนครศรีอยุธยา
และที่เมืองเพชรบุรี  
 ตามพระบรมราชาธิบายยังกลาววา แตเดิมพระราชพิธีจรดพระนังคัลมีแตพิธี
พราหมณไมมีพิธีสงฆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเพิ่มพิธีสงฆเขาไปแต
ยกเปนอีกพิธีตางหากเรียกวา “พืชมงคล” 
 สมเด็จเจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ ทรงบรรยายพระราชพิธีจรด
พระนังคัลเปนบทรอยกรอง ไวในโคลงพระราชพิธีทวาทศมาส ซึ่งมีเนื้อความตรงกับความเรียงรอย
แกว พระราชนิพนธของรัชกาลที่ 5 ในเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน เร่ิมต้ังแตพระราชพิธีพืชมงคล 
กลาวถึงการอัญเชิญพระพุทธรูปมาต้ังในมณฑลพิธี เจาพระยาแรกนา และเทพีทั้งสี่เขารวมฟงพระ
สวด ดังนี้ 
  “ วิศาขมาศไดฤกษทั้ง ดฤถี  นาพอ 
  กําหนดเมล็ดรวงด ี  ถูกตอง 

                                                                                                                                                                      
 40กรมศิลปากร, ”นางนพมาศ หรือ ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ,“ วรรณกรรมสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, 2528 ), 306-307. 
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  ตั้งการราชพิธ ี  จรดพระนังคัลนา 
  ทั้งพืชมงคลพอง  แทรกซ้ําทรงเติม 
  ทองสนามหลวงนั้นตัง้แทน   มณฑล 
  พุทธรูปเร่ืองขอฝน     ออกตั้ง 
  ติณชาติพืชพรรณผล          เมล็ดหอ ถุงเอย 
  มีบาตรน้ํามนตทั้ง    พระเตาสงัขทรง 
  เจาพระยายศเอกอาง    ออกยา  หนึง่เอย 
  ผูจักไดไถนา     หวานเขา 
  เทพีส่ีนางมา     พรอมพร่ัง 
  ที่พระพลาแหลงเฝา    ธเรศเจาจอมเศียร”41 
  
 มีขอสังเกตเกี่ยวกับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลวา ผูกระทําพิธีแรกนานั้น
เปนเสนาบดีกรมนาที่เกษตราธิบดี คือเจาพระยาพลเทพ ยกเวนบางสมัย พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชาธิบายวา พระยาแรกนาเปนตําแหนงเจาพระยาพลเทพ 
เชนเดียวกันกับพระยายืนชิงชา เมื่อพระยาพลเทพปวยก็ใหพระยาประชาชีพแทน ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเกือบจะเปนธรรมเนียมวา ผูใดยืนชิงชา ผูนั้นก็แรกนาดวย 
 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลนี้กระทําสืบเนื่องตอมาในรัชกาลที่ 6 และ      
รัชกาลที่ 7ตอมาในปพ.ศ.2479 มีการพิจารณาวา ควรยกเลิกพระราชพิธีนี้หรือไม ในที่สุดกระทรวง
เกษตราธิการก็เห็นวา พระราชพิธีนี้มีประโยชนควรดําเนินการแกไขมิใหเปนพระราชพิธีทาง      
ไสยศาสตร และควรใหมีการประกวดผลผลิตทางเกษตรกรรมและเปนพิธีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ดวย จึงใหคงพระราชพิธีนี้ไว เพื่อปลุกใจใหประชาชนนิยมทําการเกษตร สําหรับพระราชพิธีแรกนา
นั้นมีการยายไปทํารวมกับงานวันขึ้นปใหม ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2480 และยกเลิกไป             
ใน พ.ศ.2481  
 ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราช
พิธีจรดพระนังคัล ไดรับการฟนฟูอีกครั้งหนึ่งในพ.ศ.2502 คณะรัฐมนตรีไดลงมติใหกระทรวง
เกษตรเปนเจาของเรื่องรับไปพิจารณาดําเนินการ ผลการประชุมพิจารณาสรุปวา ควรฟนฟูข้ึน
กระทําเปนงานประจําป เร่ิมต้ังแตพ.ศ. 2503 เปนตนมาถึงปจจุบัน 
                                                           
 41สมเด็จเจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ, โคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ (กรุงเทพฯ : 
ไทยวัฒนาพานิช, 2509), 16.  
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 3.2 พระราชพิธีพรณุศาสตร หรือพระราชพธิีขอฝน 
 พระราชพิธีพรุณศาสตรไมปรากฎในกฎมนเทียรบาล แตในคําใหการขุนหลวง    
หาวัด กลาววาเปนพระราชพิธีสําคัญและมีมาแตโบราณจะเลิกเสียมิได เปนพระราชพิธีที่กลาวถึง 
พระพุทธเจาบันดาลใหฝนตกใหญ ลักษณะการพระราชพิธีพรุณศาสตรเปนพิธีประจําป เวนปที่มี
ฝนตกบริบรูณ อนึ่งในหนังสือประกาศการพระราชพิธี พระนิพนธของพระเจาบรมวงศเธอกรม  
พระสมมตอมรพันธุ กลาววาเปน “พิธีจร” ดังประกาศพระราชพิธีจร พระสัจจาธิฐานขอฝนใน       
รัชกาลที่ 1 และคําอธิษฐานขอฝนในรัชกาลที่ 3 สําหรับประกาศพระราชพิธี “พิรุณสาตร” มีข้ึนใน
รัชกาลที่ 4 ไมทราบวาเปนพระราชนิพนธของพระองคเอง หรือโปรดฯใหใครแตงไมทราบได แตได
ใชตอมาจนถึงรัชกาลที่ 542 
 
 4. พระราชพิธีดานการเฉลิมฉลองในเทศกาลสาํคัญ ไดแก พระราชพธิสัีมพัจ    
ฉรฉินท  พระราชพิธีสงกรานต  พระราชพิธฉัีตรมงคล และพระราชพิธีสารท  เปนตน  
 4.1 พระราชพิธีสมัพัจฉรฉินท 
 พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท เปนพระราชพิธีทําบุญตรุษสุดป คือ พิธีตัดปสงปเกาเพื่อ
จะขึ้นปใหม ปรากฎในกฎมนเทียรบาลเปนโบราณราชประเพณี เร่ิมดวยเจาพนักงานตั้งพระราชพธิี
สงฆและพิธีพราหมณที่หอเวทวิทยาคมในวังหลวง มีการสวดอาฏานาฎิยสูตร หรือเรียกวา       
สวดภาณยักษรอบกําแพงพระบรมมหาราชวังในวันสิ้นป แลวยิงปนใหญที่เรียกวา ยิงปนอาฏานา
ขับไลภูตผีปศาจทุกชนิดใหตกใจและหนีไป ทําใหมีความสะอาดหมดจดในวันขึ้นปใหมตอไป เปน
พระราชพิธีประจําปเพื่อความมีสวัสดิมงคลแกพระนคร และพระเจาแผนดิน พระบรมวงศานุวงศ
ขาราชการฝายหนาฝายในตลอดจนราษฎร มีการใหสวมมงคลที่ศีรษะและสายพิสมรสะพาย  
เฉียงไหลซึ่งเปนเครื่องรางชนิดหนึ่งและแจกจายกระบองเพชรที่มีลักษณะเหมือนพระแสงขอทํา
ดวยใบลานพับเปนรูปคลายขอชางมีดามยาวประมาณฟุตกวาๆใหถือไวตลอดเวลา เพื่อแสดงวา   
ผูนั้นไดเขาอยูในพระราชพิธี เพื่อความสุขสวัสดีในโอกาสที่จะถึงปใหม 

                                                           
 42พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ, ประกาศการพระราชพิธี, เลม 1 (กรุงเทพฯ :   
คุรุสภา, 2508), 286-291. 
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 4.2 พระราชพิธีสงกรานต 
 พระราชพิธีสงกรานตเร่ิมข้ึนเมื่อวันขึ้นหนึ่งค่ํา เดือนหา ถือเปนวันปใหมของไทย 
พระราชพิธีสงกรานตแบงออกเปนสามวัน คือ วันมหาสงกรานต วันเนา และวันเถลิงศก43               
ตามลําดับ ระหวางสามวันนี้จะมีการพระราชกุศลกอพระทรายและการถวายขาวบิณฑ และ
ยังมีพระราชพิธีสรงมุรธาภิเษกในวันสงกรานตอันเปนธรรมเนียมมีมาแตโบราณที่พระเจาแผนดิน
จะตองสรงมุรธาภิเษกในวันเถลิงศกเพื่อความเปนสิริมงคลในวันปใหม 
 ตามประกาศรัชกาลที่ 4 เร่ือง ประกาศสงกรานต ปมะเส็ง นพศก ซึ่งเปนประกาศ
สงกรานตฉบับแรก ในสมัยรัชกาลที่ 4 ปพ.ศ. 2399 ประกาศใหขาราชการและราษฎรทําบุญให
ทานในชวงเวลาสงกรานตเหมือนที่เคยทํากันมา44 แตทรงเพิ่มเติมพิธีสังเวยพระสยามเทวาธิราช 
และการเลี้ยงอาหารขาราชการ พอคา ชาวไทยและชาวตางประเทศ ตลอดจนมิชชันนารีข้ึน45     
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ในชวงตนรัชกาลไดทรงยกเลิกการเลี้ยงอาหารขาราชการและพอคา        
ที่รัชกาลที่ 4 โปรดใหตั้งขึ้น เนื่องจากผูเขารวมงานเลี้ยงขอใหเลิกแลวโปรดใหมีการเลี้ยงปใหม
เฉพาะพระบรมวงศานุวงศข้ึนมาแทน46 
 วันสงกรานตนอกจากจะเปนงานพระราชพิธีแลวยังเปนประเพณีของชาวไทยที่  
สืบทอดมาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 4.3 พระราชพิธีฉัตรมงคล 
 พระราชพิธีฉัตรมงคลเปนธรรมเนียมแตเกากอน เกี่ยวกับการเปลี่ยนปใหมมาถึง
เดือนหก พวกพนักงานฝายในที่รักษาเครื่องราชูปโภคและรักษาตําแหนงหนาที่พระทวารและ 
ประตูวังตองทําการสมโภชเครื่องราชูปโภคในตําแหนงที่ตนเองรักษา ขางพนักงานฝายหนาจะ 
สวดมนตเลี้ยงพระ สวนพนักงานฝายในจะมีแตเครื่องสังเวย เครื่องประโคม การกระทําดังกลาว
เปนสวนของเจาพนักงานทํากันเอง ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว        
รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชดําริวา วันบรมราชภิเษกนั้นเปนมหามงคลสมัย ควรมีการสมโภช         
พระมหาเศวตฉัตรเพื่อเปนสิริมงคลแกราชสมบัติจึงทรงจัดการพระราชกุศลซึ่งพระราชทานชื่อวา 
“พระราชพิธีฉัตรมงคล“ 

                                                           
 43วันเถลิงศก คือวันขึ้นปใหม 
 44พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, ประชุมประกาศรัชกาลที่  4, เลม 1, 187. 
 45พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 1, 162. 
 46พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, เร่ืองเดียวกัน, 163. 
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 4.4 พระราชพิธีสารท 
 พระราชพิธีสารทเดิมเปนพระราชพิธีของศาสนาพราหมณ เกี่ยวกับเร่ืองการกวน
ขาวมธุปายาส หรือพระราชพิธีกวนขาวทิพย ตอมาในศาสนาพุทธไดมีการกวนขาวทิพยตามอยาง
ศาสนาพราหมณ พระราชพิธีสารทเปนงานบุญกุศลอันถือปฎิบัติเปนประจําปในวังหลวง ในการ
พระราชพิธีสารทนี้กําหนดทรงบาตรในการนักขัตฤกษทั้งสามวัน ของที่ใชคือขาวทิพยทรงวันเดียว
วันที่เหลือใชกระยาสารท ซึ่งเปนขนมตามฤดูคงมาจากขาวปายาสแตทําใหอรอยถูกปากคนไทย 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชาธิบาย
วา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โปรดฯใหมีการกวนขาวทิพย
โดยใชพระเจาลูกเธอฝายในทรงกวนและตองเปนสาวพรหมจารียทั้งส้ิน47   
 สําหรับพระราชภารกิจที่รัชกาลที่ 5 ทรงจัดใหมีข้ึนคือ “การประกวดโถขาวยาคู
ปายาส”48 ซึ่งพระบรมวงศานุวงศ เสนาบดีและขาราชการรวมกันจัดทําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย        
แลวทรงคัดเลือกโถฟกเหลืองกับขาวยาคูปายาสพระราชทานพระราชาคณะสงฆตางๆ เสร็จแลว
ทรงปดทองพระพุทธรูป พระคัมภีร แลวพระมหาราชครู (พราหมณ) ถวายน้ําพระมหาสังข
ทักษิณาวรรตสําหรับพระราชพิธีสารท ครั้นพระสงฆฉันเสร็จแลว โปรดเกลาฯใหพระเจาลูกเธอ
ประเคนผาเหลือง พระสงฆถวายอดิเรกถวายพระพรลา แลวเสด็จข้ึน เวลาทุมเศษพระเจาอยูหัว
เสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดเทียนนมัสการ พระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยถวาย
ศีล แลวขุนนิมิตรอักษรอานประกาศพระราชพิธีสารท พระมหาดเล็ก 32 รูป สวดทวาทศปริตร 
 จากลักษณะของพระราชพิธีสิบสองเดือนดังที่กลาวถึงไปแลวขางตนทําใหสรุป   
ไดวา พระราชพิธีสิบสองเดือนเปนโบราณราชประเพณีของไทย ซึ่งถือกันวาเปนพระราชพิธีสําคัญ
สําหรับพระนคร เพื่อความเปนสวัสดิมงคลในแตละเดือน อนึ่งมีบางพระราชพิธี ไดรับการปรับปรุง 
เปล่ียนรูปแบบและการปฎิบัติสืบทอดกันมาอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

 
 
 

                                                           
 47พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 3, 84. 
 48เกี่ยวกับเรื่องโถยาคู วันแรกเปนโถยาคูของขาราชการ วันที่สองเปนของพระบรมวงศานุวงศฝาย
หนา และวันที่สามเปนของพระบรมวงศานุวงศฝายใน อางจากพระราชพิธีสิบสองเดือน เลม 3, 91. 
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บทที่ 3 

 
จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือน 

ที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 
 
จิตรกรรมพระราชพธิีสบิสองเดือน 
 
 ภาพจิตรกรรมเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามจัดเปน
จิตรกรรมไทยแบบประยุกตทําใหตั้งขอสังเกตวา ชางเขียนใชหลักอะไรในการเขียนภาพพระราชพิธี
ทั้งสิบสองเดือน เพราะเนื้อที่ในการเขียนภาพมีอยูจํากัด ในขณะที่พระราชพิธีทั้งสิบสองเดือนในแต
ละเดือนมีมากกวาหนึ่งพระราชพิธีดังกลาวถึงในพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดังนี้ 
           เดือนสิบสอง ประกอบดวย พระราชพิธีจองเปรียง (ยกโคม) ลอยพระประทีป และ 
พระราชพิธีกะติเกยา (พิธีรับพระเปนเจาของศาสนาพราหมณและมีการถวายคําทํานาย) พระราช
พิธีกุศลฉลองไตรป (ถวายไตรจีวร) พระราชกุศลกาลานุการ (ทําบุญพระบรมอัฐิ) 
 เดือนอาย ประกอบดวย พระราชพิธีไลเรือ (ไลน้ําใหนาแหงเนื่องเปนฤดูเก็บเกี่ยว)  
พระราชพิธีเฉวียนพระโคกินเลี้ยง การพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้องแกพระสงฆราชาคณะ และการ
พระราชกุศลเทศนมหาชาติ 
 เดือนยี่ ประกอบดวย พระราชพิธีบุษยาภิเษก พระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย 
และการพระราชกุศลถวายผาจํานําพรรษา 
 เดือนสาม ประกอบดวย พระราชพิธีธานยเทาะห (พิธีเผาขาวเสี่ยงทายมีเฉพาะสมัย
สุโขทัยและอยุธยา) พระราชพิธีศิวาราตรี (พิธีลอยบาปของพราหมณ) การพระราชกุศลมาฆบูชา 
และการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีน 
 เดือนสี่ ประกอบดวย พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท (พิธีทําบุญสุดตรุษปเพื่อความเปน   
สิริมงคลแกบานเมือง) พระราชพิธีอาพาธพินาศ (กระทําเมื่อบานเมืองเกิดโรคระบาด) และพระราช
กุศลกาลานุกาลพิธีตรุษ 
 เดือนหา ประกอบดวย การสังเวยเทวดาสมโภชเครื่องเลี้ยงโตะปใหม พระราชพิธี    
ศรีสัจจปานกาล พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน พระราชพิธีทอดเชือกดามเชือก และพระราชพิธี
สงกรานต และการพระราชกุศลกอพระทรายและตีขาวบิณฑ  พระราชพิธีสรงมุรธาภิเษก 

42 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
43

 เดือนหก ประกอบดวย พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และการ    
พระราชพิธีวิสาขบูชา 
 เดือนเจ็ด ประกอบดวย พระราชพิธีเคณฑะ (ทิ้งขางเสี่ยงทายเพื่อทํานายสภาพ    
บานเมือง ทําในสมัยอยุธยา) พระราชพิธีทูลน้ําลางพระบาท การพระราชกุศลสลากภัต และการ
พระราชกุศลหลอเทียนพรรษา 
 เดือนแปด ประกอบดวย การพระราชพิธีเขาพรรษา การพระราชกุศลฉลองเทียน
พรรษา และการเสด็จพระราชดําเนินถวายพุม  
 เดือนเกา ประกอบดวย พระราชพิธีตุลาภาร (พิธีสะเดาะพระเคราะห) พระราชพิธี 
พรุณศาสตร และพระราชกุศลในวันประสูติและวันสวรรคต 
 เดือนสิบ ประกอบดวย พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีภัทรบท พิธี  
กวนขาวทิพย พระราชกุศลตักบาตรน้ําผึ้ง และพระราชกุศลกาลานุกาล 
 เดือนสิบเอ็ด ประกอบดวย พระราชพิธีทอดเชือกดามเชือก พระราชกุศลถวายผา  
พระกฐิน พระราชพิธีออกพรรษาและลอยประทีป 
 จะเห็นวาพระราชพิธีขางตนในแตละเดือนมีมากกวาหนึ่งพระราชพิธี และเห็นไดวา 
พระราชพิธีบางเดือนยังมีการกระทําซ้ําอีก เชน พระราชพิธีทอดเชือกดามเชือกกระทําในเดือนหา 
และเดือนสิบเอ็ด พระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยากระทําในเดือนหา และเดือนสิบ พระราชพิธี
ลอยพระประทีป กระทําในเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสอง พระราชพิธีดังกลาวมีทั้งที่เปนพระราชพธิี
เนื่องในศาสนาพุทธ เชน การถวายไตรจีวรและการทําบุญพระบรมอัฐิ การพระราชกุศลตางๆ เชน 
เทศนมหาชาติ ถวายสลากภัต วิสาขบูชา เปนตน สวนพระราชพิธีที่เปนของพราหมณ เชน พระราช
พิธีจองเปรียง (ยกโคม) เดิมพราหมณจัดขึ้นบูชาพระพรหม พระอิศวร และพระนารายณ พระราช
พิธีบุษยาภิเษก ซึ่งพระมหากษัตริยทรงเครื่องแบบสรงมุรธาภิเษกประทับในมณฑปดอกไมสดแลว
ทรงมุรธาภิเษก และพระราชพิธีศิวาราตรีเปนพิธีลอยบาปเคราะหของพราหมณ เปนตน 
 
เนื้อหาของภาพเขยีนพระราชพธิีสบิสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
 
 รายละเอียดของภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน ที่วัดราชประดิษฐสถิต       
มหาสีมาราม สามารถอธิบายและตรวจสอบไดจากพระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือนใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและโคลงพระราชพิธีทวาทศมาสของเจาฟามหามาลา 
กรมพระยาบําราบปรปกษเปนอยางดี โดยเริ่มจากชองภาพที่หนึ่ง บนผนังดานทิศใตเปนภาพแรก
เรียงมาจนครบทั้งสิบสองชอง จากการศึกษาพบวาการลําดับภาพของจิตรกรรมที่วัดราชประดิษฐ
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สถิตมหาสีมาราม  มีการลําดับภาพเหมือนกับในงานพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จ           
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คือเร่ิมจากเดือนสิบสองเปนภาพแรก โดยชางเขียนมีเทคนิคใน        
การเลือกฉากสําคัญของพระราชพิธีในแตละเดือนมานําเสนอ และแกไขปญหาความจํากัดของ  
พื้นที่ฝาผนังโดยแบงพื้นที่ออกเปนสองสวนในบางชองภาพที่มีพระราชพิธีที่สําคัญมากกวาหนึ่ง
พระราชพิธี ดังตอไปนี้ 

 
 ชองภาพที่ 1 การพระราชพิธีในเดือนสิบสอง (เดือนพฤศจิกายน) จิตรกรรมแสดงภาพ
พระราชพิธีลอยพระประทีป (ภาพที่12) กฎมนเทียรบาลเรียกพระราชพิธีนี้วา พระราชพิธี
จองเปรียง ลดชุดลอยโคม โดยพระมหากษัตริยเสด็จออกลอยพระประทีปในเวลากลางคืน และ
ทอดพระเนตรการนักขัตฤกษ สวนพระอัครมเหสีและพระสนมฝายในตามเสด็จในเรือพระที่นั่ง1

กลาวถึงในโคลงพระราชพิธีทวาทศมาส วา 
            “การลอยประทีปนั้น พันพรหม ราช เอย 
       หมายบอกลอมวงระดม ทั่วผู 

พลเรือนทหารกรม  ทาอีก  นาพอ 
ทอดทุนใหญนอยรู   ที่ตั้งทุกกอง“2 

 พระราชพิธีลอยพระประทีปกระทําในวันขึ้น 14-15 ค่ํา และ แรม 1 ค่ํา เดือน 12 รวม
สามวัน ดังนี้ 

        “สามวนัเอิกเกริกทั้ง  กรุงศรี    
   เปนที่ปร่ิมปรีดิ์    แซซอง 
   ตามคราวฤดูป    รูทั่วกนัพอ 
   นึกกระหยิ่มคอยจอง  ค่ําแลวดูกระทง“3 

 ชางเขียนจําลองฉากพระราชพิธีลอยพระประทีป บริเวณทาราชวรดิฐอยูทางทิศ    
ตะวันตกของพระบรมมหาราชวัง ริมแมน้ําเจาพระยา 
 
 
                                                           
 1พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 1, พิมพครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ : คุรสภา, 2528), 18 – 19. 
 2สมเด็จเจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ, โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส (กรุงเทพฯ :
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2545), 91. 
 3เร่ืองเดียวกัน, 100. 
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 ส่ิงสําคัญแสดงในภาพจิตรกรรมปรากฎหมูพระที่นั่ง 3 องค ซึ่งสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 
4เรียกวา หมูพระที่นั่งชลังคพิมาน มีพระที่นั่งทองพระโรงฝายหนาอยูทางทิศเหนือ พระราชทาน
นามวา พระนั่งราชกิจวินิจฉัย ดานใตมีพระที่นั่งเปนที่พักฝายใน พระราชทานนามวา อนงคใน
สราญรมย และดานตะวันออกมีพระที่นั่งสูง พระราชทานนามวา ทิพยสถานเทพสถิต4 
 ภาพจิตรกรรมภายในพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยประกอบไปดวยขุนนางขาราชบริพารทั้ง
ฝายหนาและฝายในแตงกายอยางงดงาม (ภาพที่13) กลาวคือ ฝายหนาคือ เจานายและขุนนาง
ชายนั้นสวมเสื้อแขนยาวคลายเสื้อราชประแตน นุงผายกทอง ฝายในคือเจานายฝายหญิงหมสไบ 
มีสายสะอิ้งทองคําสะพายไหล นุงผายกทอง มีหีบหมาก พานรอง เปนเครื่องประดับอิสริยยศ
ประกอบอยูดวย สวนเหลานางกํานัลหมสไบและนุงโจงกระเบน ไมสวมเครื่องประดับ ในฉากแมน้าํ
มีขบวนเรือพระที่นั่งลอยเปนแถว และมีเรือของชาวบานชาวเมืองแลนประกอบอยูดวย อาทิ เรือที่
กําลังบรรทุกสิ่งของในการประกอบพระราชพิธี เชนกระทงหลวง (ภาพที่ 14)  มีภาพเรือบรรทุก
ระทาดอกไมไฟ5 (ภาพที่ 15) ที่ใชจุดในงานพระราชพิธีอยูตรงกลางของฉากมีเรือของชายชาวไทย 
และชายที่มีผาโพกศีรษะเหมือนแขกพายเรือผานมา แสดงใหเห็นบรรยากาศความคึกคักในงาน
พระราชพิธีไดเปนอยางดี 

 
 ชองภาพที่ 2 การพระราชพิธีเดือนอาย  (เดือนธันวาคม) จิตรกรรมแสดงภาพ การพระ
ราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้อง (ภาพที่ 16) ซึ่งกําหนดการพระราชพิธีกระทําในเดือนอายแตมิไดกําหนด
แนนอนวา เร่ิมในวัน เวลาใด ตามแตจะตรงกับเวลาที่กุงมีมันมากเมื่อใด เพราะมันกุงจะเหมาะ
สําหรับทําไสขนมเบื้อง ในพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้องกําหนดเลี้ยงพระสงฆตั้งแตพระราชาคณะ
จํานวน 80 รูป ฉันในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มีพระบรมวงศานุวงศฝายใน ทาวนาง เจาจอม
มารดาและพนักงานตั้งเตาละเลงขนมเบื้องอยูบริเวณขางทองพระโรง6 ยังปรากฎหลักฐานเกี่ยวกับ
การพระราชพิธีเดือนอายในโคลงพระราชพิธีทวาทศมาส ดังนี้ 
 
 
 
                                                           
 4ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พระที่นั่งตางๆ ในบริเวณทาราชวรดิษฐชํารุด
หักพัง จึงโปรดฯ ใหซอมรักษาไวแตพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยเทานั้น จึงคงเหลือมาจนถึงปจจุบัน  
 5ระทา หมายถึง หอสูงรูปส่ีเหลี่ยม หลังคาทรงยอดเกี้ยว ประดับดอกไมไฟนานาชนิด เชน พลุ ตะไล 
จรวด ใชจุดในงานพระราชพิธี อางจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525, 689. 
 6พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือนเลม 1, 51. 
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          “ในราชนิเวศนเจา     จอมกษัตริย 
    วนัสุริยออกสดุปด      กลับเยื้อง 
  สํ่าสงฆเหลาปริยัติ      สมถะ   อีกเอย 
  แปดสิบฉันขนมเบื้อง    หนึง่ครั้ง  คราวป“7 
 ชาง เขียนไดจํ าลองฉากเหตุการณการพระราชกุศลเ ล้ียงขนมเบื้ องภายใน
พระบรมมหาราชวัง ณ บริเวณหนาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มีการตั้งปะรําพิธี และ ตั้งเตาละเลง
ขนมเบื้องขางทองพระโรง (ภาพที่17) ภาพจิตรกรรมของพระราชพิธีนี้บรรยายบรรยากาศของการ
ละเลงขนมเบื้องของขาราชบริพารฝายในควบคุมโดยเจาจอมมารดา และเจานายฝายใน อยางเรง
รีบเพื่อใหทันเวลาเลี้ยงพระสงฆจํานวนถึง 80 รูป ดังกลาวไวในงานพระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธี
สิบสองเดือน ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 และโคลงพระราชพิธีทวา
ทศมาสของเจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ ความวา 
       “ขนมเบื้องบอกทั่วทัง้  ราชฐาน 
  เถาแกแลพนักงาน            ทานทาว 
  หนึง่พวกทานจอมมาร  ดาเกา เกณฑแฮ 
  ทําทุกพระองคเจา           แตลวน   ฝายใน“8 
 
 ชองภาพที่ 3 การพระราชพิธีเดือนยี่ (เดือนมกราคม) จิตรกรรมแสดงภาพพระราช  
“พิธีตรียัมพวาย” (ภาพที่18) พิธีตอนรับพระอิศวรอยางเอิกเกริก หรือที่เรียกกันวา “พิธีการโลชิงชา
และพิธีตรีปวาย” ตอนรับพระนารายณอยางเงียบๆ เรียกวา “พิธีแหพระนารายณ” เปนความเชือ่ใน
ศาสนาพราหมณที่ถือวา พระอิศวรและพระนารายณเสด็จจากสวรรคมาเยี่ยมโลกมนุษยปละครั้ง 
ดังหลักฐานที่กลาวไวในโคลงพระราชพิธีทวาทศมาสวา 
       “บุษยมาสเจ็ดค่ําขึ้น  กําหนด 
  การพิธพีรหมพรต  ใหญลน  
  ตรียัมพวายหมด   แรมค่ํา  หนึง่นา 
  แรมค่ําหนึง่เปนตน  อีกหา   ปวาย“9 

                                                           
 7สมเด็จเจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ, โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส (กรุงเทพฯ :
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2545), 116. 
 8เร่ืองเดียวกัน, 118. 
 9เร่ืองเดียวกัน, 119. 
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 พิธีตรียัมพวายหรือ ตรียัมปวาย เปนพิธีตอนรับพระอิศวรจัดใหมีการโลชิงชา 2 วัน   
คือวันขึ้น 7 ค่ํา เวลาเชา และวันขึ้น 9 ค่ําเวลาเย็น สมมุติใหขาราชการชั้นผูใหญเปนพระอิศวร  
เดิมใชขาราชการตําแหนงเกษตราธิบดี คือเจาพระยาพลเทพ ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมี    
พระราชดําริวาพระยาพลเทพตองแหซ้ําทุกป ตองแจกจายเลี้ยงดูผูคนที่เขากระบวนแหส้ินเปลือง
เงินทองมาก จึงกําหนดใหพระยาที่ไดรับพระราชทานพานทองสลับเปล่ียนกันปละคน เรียกวา 
“พระยายืนชิงชา “  
 ผูทําการโลชิงชาแทนทาวจตุโลกบาลเรียกวา “นาลิวัน” มีจํานวน 12 คน โลกระดานละ 
4 คน รวม 3 กระดาน ทั้งเปนผูรําเสนงแทนพญานาคและเทพยดา    
 ภาพเขียนตอนบนเปนภาพพระที่นั่งสุทไธสวรรย ริมกําแพงหนาพระบรมมหาราชวัง     
มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ (ภาพที่ 19) ภาพดานซายมือเปนภาพขบวนชางทรง
ของพระมหากษัตริยเพื่อเสด็จทอดพระเนตรการพระราชพิธีโลชิงชา ถัดจากขบวนแถวทหารยืนถือ
ธงเปนปะรําพิธีทําดวยผาสีขาว มีภาพบุคคล (ภาพที่ 20) สันนิษฐานวาเปนพระยายืนชิงชานั่งอยู
ภายในปะรํา ทามกลางพวกพราหมณนั่งแวดลอมอยูเบื้องลาง 
 ภาพตอนกลางของเปนฉากสถานที่ประกอบพิธีโลชิงชา บริเวณเสาชิงชาหนาวัดสุทัศน
เทพวราราม ถือกันวาเปนจุดศูนยกลางของพระนคร ภาพสวนลางสุดมีผูคนลอมมุงดูพิธีโลชิงชา 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯใหเพิ่มพิธีสงฆ ใน
พระราชพิธีโลชิงชา โดยพระสงฆจะรับพระราชทานฉันที่พระที่นั่งสุทไธศวรรยในวัน 7 ค่ําเวลาเชา 
และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 พราหมณไดทําพิธีสมโภชเทวรูป
และทําบุญตามประเพณีพุทธศาสนาอีกดวย 
 แตเดิมเสาชิงชาสรางในสมัยรัชกาลที่ 1 อยูบริเวณหนาโบสถพราหมณ มีขนาดเล็ก    
ไมสูงใหญอยางในปจจุบัน ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณเสาชิงชารกรุงรัง จึงโปรดฯ เกลาให  
ปรับปรุงบริเวณนั้นดวยการรื้อเสาชิงชาลงแลวใหสรางตลาดขึ้นในบริเวณนั้น แลวสรางเสาชิงชา
ข้ึนมาใหมอยูหางจากที่เกามาเล็กนอย คือต้ังอยูในปจจุบัน ใชไมของบริษัทหลุยทีเลียวโนเวนซึ่ง
เปนบริษัทที่ไดรับสัมปทานทําปาไม บริษัทจึงถวายไมซุงขนาดใหญและยาวมาก 2 ตนใหทําเสา
ชิงชา10 
 
 
                                                           
 10เทพชู ทับทอง, ภาพถายประวัติศาสตร กรุงเทพฯ ยอนยุค  (กรุงเทพฯ : วัชรินทรการพิมพ, 
2539), 25. 
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 ชางเขียนจําลองฉากหลักในการโลชิงชาของนาลิวัน ในการตอนรับพระอิศวร และ   
พระนารายณที่เสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษยในพิธีปใหมของพราหมณ ในการโลชิงชาจะทําเสาไมไผ
ปลายผูกถุงเงินปกไวทางหนากระดาน นอกจากนี้ยังมีกระบวนชางและทหารและขาราช 
บริพารตลอดจนประชาชนที่คอยเฝาดพูิธกีรรมอยางเนอืงแนน  
 
 ชองภาพที่ 4 การพระราชพิธีเดือนสาม (เดือนกุมภาพันธ) แสดงภาพพระราชพิธีเล้ียง
พระตรุษจีน ณ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย (ภาพที่ 21) การพระราชกุศลนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ดวยทรงปรารภวา ของซึ่งพวกจีนนํามาถวายใน
วันตรุษจีนนั้นมีมากมายเหลือเฟอ และยังเปนของสดจําพวก สุกร เปด ไก ควรที่จะใหเปนไป
ในทางพระราชกุศล จึงโปรดใหมีการเลี้ยงพระสงฆที่พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยขึ้น 3 วัน นิมนต
พระสงฆฉันวันละ 30 รูป11  ตามคณะ กลาง เหนือ ใต พรอมทั้งโปรดใหพระบรมวงศานุวงศ ขุน
นางและบรรดาภรรยาขุนนางจัดเรือขนมจีนมาถวายผลัดเปลี่ยนเวรกันไปทั้ง 3 วัน 
 ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหเปนเลี้ยงพระสงฆดวย
เกาเหลาแทนขนมจีน สวนในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหมีเรือขนมจีนมา
ถวายเหมือนสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
  
 ชองภาพที่ 5 การพระราชพิธีเดือนสี่ (เดือนมีนาคม) จิตรกรรมแสดงภาพการยิงปน  
อาฎานา (ภาพที่ 22) ในการพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท หรือพระราชพิธีตรุษสุดป12  หมายถึงเปนพิธี
ตัดป มีการสวดอาฏานาฏิยปริตร เปนคาถามาจากอาฏานาฏิยสูตร เรียกกันเปนสามัญวา      
ภาณยักษ คือเปนบทสวดมนตกับยักษ ซึ่งทาวเวสสุวัณนายยักษนํามาถวายพระพุทธเจาที่       
กรุงราชคฤห ถือกันวา ถาไดสวดมนตบทนี้จะทําใหมีความสุขความเจริญ เพราะยักษจะชวย      
คุมครอง อีกยังประสงคใหเปนการระงับภัยอันตรายและเปนสวัสดิมงคลแกพระนคร13  ในพระราช
พิธีนี้จะใหพระสงฆสวดภาณยักษรอบกําแพงพระนครในวันสิ้นป แลวยิงปนใหญไลภูตผีปศาจทุก
ชนิดใหหนีไปมีหลักฐานเปนคํากลอนในนิราศเดือนวา 
 

                                                           
 11พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน เลม 1, 94. 
 12คําวา “ตรุษ” เปนคําไทยแผลงมาจากภาษาสันสกฤต แปลวา ตัด  “ตรุษ” เกิดขึ้นตั้งแตสมัยที่ไทย
เรากําหนดเอาเดือนหาเปนตนปและเดือนส่ีเปนส้ินป 
 13พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน เลม 1, 105 – 106. 
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       “ถึงเดือนสีป่สุดถึงตรุษใหม  ยังไมไดนุชนาฎที่ปรารถนา 
  ฟงเสยีงปนยงัยัดอัฏนา   รอบมหานคเรศนิเวศวงั “  
รายละเอียดของภาพจิตรกรรมชองนี้ประกอบไปดวย 
 ภาพจิตรกรรมดานบนสุดเปนภาพการละเลนวาวจุฬา และวาวปกเปาของเด็กชาวบาน 
(ภาพที่ 23) ภาพถัดมาเปนภาพแสดงการทําบุญตักบาตรของชาวบาน รวมทั้งการนิมนตพระสงฆ
มายังพระราชวัง (ภาพที่ 24) 
 ภาพจิตรกรรมสวนลางสุดของภาพแสดงการยิงปนใหญในวันตรุษสุดป เรียกวา การยิง
ปนอาฎานา สังเกตวาภาพทหารที่ยิงปนใหญนั้นสวมมงคลบนศีรษะดวย  
 พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท หรือการทําบุญวันสิ้นปนี้กระทําเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
ในปจจุบันทางราชการยกไปรวมกับพิธีสงกรานตเรียกรวมกันวา พระราชพิธีตรุษสงกรานต  
 
 ชองภาพที่ 6 การพระราชพิธีเดือนหา (เดือนเมษายน) ชางเขียนแบงพื้นที่ของภาพ
ออกเปน สองสวน คือภาพจิตรกรรมดานบน แสดงภาพพระราชพิธีสงกรานต มีรายละเอียด
ภาพประกอบไปดวยภาพพระราชพิธีสรงมุรธาภิเษกของพระมหากษัตริยในวันสงกรานต (ภาพที่
25) และภาพการพระราชกุศลกอพระทรายและตีขาวบิณฑ ในภาพประกอบดวยชาวเมืองชาย
หญิงกําลังกอพระเจดียทรายที่วัดในวันสงกรานต  (ภาพที่ 26) ตรงกับขอความในโคลงพระราชพิธี
วา 

     “วันเถลิงศกขึ้นใหม  มีการ 
ตัง้มุรธาภิเษกสนาน  ราชไท 
มวลหมูเหลาพนักงาน  ถวายโสรจ  สรงนา 
เตรียมอยูคอยรับใช  พรักพรอม  เพยีงกนั“14 

 สวนภาพดานลางแสดงภาพพระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน15 (ภาพที่ 27) เพิ่งจัดใหมีข้ึน
ในแผนดินพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงเพิ่มเติมใหเกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนามากขึ้น 
มีภาพกระบวนแห เชน กระบวนชาง มา ทรงเครื่องเต็มยศ รายลอมดวยเหลาทหารถือธงชัยตางๆ  
 

                                                           
 14เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ, โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส, 29. 
 15พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน แตเดิมคือ พระราชพิธีทอดเชือกดามเชือกที่เปนพิธีพราหมณ  เปน
เร่ืองเกี่ยวกับ คชกรรม เพื่อความเปนสิริมงคลแกชาง ซึ่งเปนราชพาหนะ 
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 ชองภาพที่ 7 การพระราชพิธีเดือนหก (เดือนพฤษภาคม) ประกอบไปดวยพระราชพิธี
พืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กับพระราชพิธีวิสาขบูชา16   ดังคําโคลงวา 
 

     “วิสาขมาสไดฤกษทัง้             ดฤถี นาพอ 
  กําหนดเมล็ดรวงด ี  ถูกตอง 

ตั้งการราชพิธ ี   จรดพระ นังคัลนา 
ทั้งพืชมงคลพอง   แทรกซ้ํา    ทรงเติม”17 

 ชางเขียนแบงพื้นที่ของภาพจิตรกรรม ออกเปนสองสวน คือ 
 ภาพดานบนเปนภาพพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  (ภาพที่ 28) จัดเปนพิธี  
ในศาสนาพราหมณ สมัยนั้นใชพื้นที่ประกอบพิธีนอกเขตพระนคร บริเวณทุงสมปอย หรือ               
ทุงพญาไท (ปจจุบันจัดที่ทองสนามหลวง) ประกอบไปดวยขบวนของพระยาแรกนากําลังถือไถ   
นําหนาเหลาเทพีทั้งสี่ ผูหาบคอนพืชพันธุตางๆที่ใชในพระราชพิธี สวนพิธีในศาสนาพุทธคือพิธี   
พืชมงคล ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดฯใหปลูกพลับพลาขึ้นที่หนาทองสนามหลวง และสรางหอพระ
เปนที่ไวพระคันธารราษฎร 
 ภาพดานลางเปนภาพพระราชพิธีวิสาขบูชา (ภาพที่ 29) โดยใชฉากที่วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม เปนพิธีการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาของเหลาสาวชาววังที่หมสไบ และนุงผา        
โจงกระเบนอยางงดงาม และชายที่เปนขาราชการฝายหนาสวมเสื้อ นุงโจงกระเบนคลองผาพาดบา 
 
 ชองภาพที่ 8 การพระราชพิธีเดือนเจ็ด (เดือนมิถุนายน) จิตรกรรมแสดงภาพการ    
พระราชกุศลถวายสลากภัต (ภาพที่ 30) หมายถึงการถวายอาหารพระสงฆ โดยใชวิธีจับฉลาก 
 
 
                                                           
 16วันวิสาขบูชาเปนนักขัตฤกษใหญ เพราะเปนวันคลายวันประสูติ ตรัสรู และวันเสด็จดับขันธปริ
นิพพานของพระพุทธเจาผูเปนพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  
รัชกาลที่ 2 มีการรื้อฟนพระราชพิธีนี้ขึ้นมาเปนครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร โดยสมเด็จพระสังฆราชมี แหงวัดราช
บูรณะ ถวายพระพรใหทรงธรรมวิสาขบูชาคือ จุดโคมตามประทีปบูชาทั้งในพระอารามและตามบานเรือนทั้งปวง 
 17เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ , โคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ, 31. 
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      “ในเดือนเชษฐมาศนั้น ฤาม ี
การพระราชพธิีใด  วางเวน 
ใหจัดเหลานารี   หาบสลากภัต นา 
แตงประกวดอวดเหลน  หลากลวนควรดู“18 

 
 ภาพกระบวนแหสลากภัตของเจานายฝายหญิง ภาพที่ปรากฏเปนรูปสตรีไวผมปกและ
แตงกายดวยผาภูษาจีบหนานาง หมผาสไบทอดวยผาไหมยกทอง และประดับเครื่องถนิม     
พิมพาภรณอยางวิจิตรงดงาม เดินนําหนากระบวนหาบสลากภัตของขาราชบริพารฝายในเพื่อ    
นําไปถวายพระสงฆ (ภาพที่ 31) ประกอบดวยภาพกระบวนมโหรีปพาทย (ภาพที่ 32) และทหาร
ชายหญิงเดินถือ ธงตะขาบ อีกทั้งยังมีชาวบานชาวเมืองอุมลูกจูงหลานมารอชมกระบวนแห    
อยางคับค่ัง 

 
 ชองภาพที่ 9 การพระราชพิธีเดือนแปด (เดือนกรกฎาคม) จิตรกรรมแสดงภาพ      
พระราชพิธีเขาพรรษา โดยที่ชางเขียนใชฉากเหตุการณพระราชพิธีบวชนาคหลวง (ภาพที่ 33) เปน
การสื่อความหมายของพระราชพิธีเขาพรรษา   
       “ธรรมเนียมบวชนาคเจา  จัดพระ สงฆเฮย 
  สามสิบราชาคณะ  ชื่อต้ัง 
  สองฝายปะปนคละ  หอนเลือก  ถือเลย 
  มีกระจาดถวายทั้ง  หมอมเจา  บวชเติม” 19 
  
 จิตรกรรมดานบนแสดงภาพนาคหลวง 3 คนยืนอยูบนเกย กําลังโปรยทานใหกับ     
ชาวบาน กอนที่จะเขาทําพิธีอุปสมบทในพระอุโบสถ (ภาพที่ 34) สวนดานลางเปนภาพชาวบาน
กําลังแยงกันเก็บเงินโปรยทานกันอยางชุลมุนวุนวาย   (ภาพที่ 35) 
 
 ชองภาพที่10 การพระราชพิธีเดือนเกา (เดือนสิงหาคม) เปนภาพที่มีการตีความ       
แตกตางกันจากผูที่มีการศึกษามากอนอยู 2 กลุม คือ กลุมแรกเชื่อวาเปนพระราชพิธีโสกันต และ
กลุมที่สองเชื่อวาเปนพระราชพิธีตุลาภาร แตจากการตรวจสอบและวิเคราะหหลักฐานเอกสารและ

                                                           
 18เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ, โคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ, 38. 
 19เร่ืองเดียวกัน, 44. 
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ภาพเขียนแลวไดขอสรุปวาคือ พระราชพิธีพรุณศาสตร ซึ่งจะนําเสนอแนวคิดและการวิเคราะห   
เนื้อหาของพระราชพิธีนี้โดยละเอียดตอไป 
 รายละเอียดของภาพพระราชพิธีเดือนเกา ประกอบดวย พิธีในศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณ ดังนี้ 
 มีภาพพลับพลาโถงที่ตั้งอยูบริเวณนอกกําแพงพระบรมมหาราชวัง บริเวณทอง
สนามหลวง เจาพนักงานเชิญเครื่องอิสริยยศ ไดแก หีบหมาก พานรอง และพระขรรค พระสงฆนั่ง
เจริญพระพุทธมนตอยูภายในพลับพลาโถงประกอบดวยบุคคลสําคัญประนมมือ มีการบรรเลง
เพลง   ขับกลอมระหวางการประกอบพระราชพิธีดวยวงมโหรี  (ภาพที่ 36) 
 ภาพพราหมณกําลังเชิญบายศรีและเครื่องเซนสังเวยอยูดานนอกพลับพลา (ภาพที่ 37) 
ส่ิงที่สําคัญ คือ มีภาพขนาดเล็กที่แสดงชัดเจนถึงพระราชพิธีพรุณศาสตรขอฝน ไดแก ราชวัติฉัตร
กระดาษกั้นอยูส่ีมุม มีทาวจตุโลกบาลที่ 4 ประจําทิศ มีพระสุภูตินั่งตรงกลางและมีรูปปลาชอนและ
งูปรากฎอยูดวย  (ภาพที่ 38) 

 
 ชองภาพที่ 11 การพระราชพิธีเดือนสิบ (เดือนกันยายน) จิตรกรรมแสดงภาพการกวน
ขาวทิพย (ภาพที่ 39) หรือเรียกวาพระราชพิธีภัทรบทพิธีสารท สืบเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ 
เปนวันสารทในวันแรม 15 ค่ํา เดือนสิบ ซึ่งเปนชวงในการทําบุญเพื่ออุทิศใหกับบรรพบุรุษ        
และญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว 
       “สวดวนัสบิหาค่ํา     กําหนด มีนา 
  ปายาสปรงุจรุงรส      เรียบไว 
  ไดฤกษประทานรด      น้ําพุทธ มนตเฮย 
  จันทนกระแจะเจิมให      เสร็จแลวลงพาย“20 
 
 ภาพปะรําพิธีกวนขาวทิพยหรือขาวมธุปายาส  ตั้ งบริ เวณหนาพระที่นั่ งดุ สิต            
มหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง และแสดงภาพการกวนขาวทิพย โดยสาวพรหมจารีย   
นุงขาวหมขาวอยูภายนอกศาลา บริเวณที่มุมปะรําทั้ง 4 ดาน สวนภายในศาลาที่ลอมรอบดวย  
สายสิญจนเปนที่นั่งของเจานายฝายหญิง (ภาพที่ 40) 

 
 ชองภาพที่ 12 การพระราชพิธีเดือนสิบเอ็ด (เดือนตุลาคม) จิตรกรรมแสดงภาพการ
บําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินหลวง ในวันแรม 8 ค่ํา เดือน 11 ตามโบราณราชประเพณี

                                                           
20 เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ, โคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ, 53. 
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พระราชพิธีนี้เปนพระราชพิธีใหญที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาพระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนิน
ไปถวายผาพระกฐินยังพระอารามหลวงตางๆ ทั้งทางสถลมารคและทางชลมารคปรากฎหลักฐาน
ภาพเขียนเกี่ยวกับกระบวนแหพิธีกฐินหลวงอยูที่ตูพระไตรปฎกวัดอนงคาราม21 สําหรับภาพ
จิตรกรรมที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามแสดงใหเห็นถึง ภาพกระบวนแหผาพระกฐินหลวง
ทางสถลมารค (ภาพที่ 41) รายละเอียดของภาพประกอบไปดวย ภาพขบวนแหผาพระกฐินหลวง
บนหลังชางและมา ณ บริเวณถนนริมกําแพงพระบรมมหาราชวัง โดยมีฉากของพระที่นั่ง           
สุทไธสวรรยอยูดานหลังซึ่งอาจจะหมายถึงพระราชพิธีแหคเชนทรัสวสนานเชนเดียวกับวัดเสนาสน 
(ภาพที่ 42) นอกจากนี้ยังมีภาพของประชาชนรอชมขบวนเสด็จอยูทั้งสองขางทางเดิน จิตรกรรม
ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามทั้งสิบสอง ชองดังกลาวแสดงให
เห็นถึงฉากเหตุการณตอนสําคัญของแตละพระราชพิธีที่เคยมีมาในพระนคร  
 ในสมัยของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 นับเปนการบันทึกภาพประวัติศาสตรผานงาน
จิตรกรรมไดอยางมีคุณคาและงดงามยิ่ง 
 
การตีความภาพจิตรกรรมพระราชพิธเีดือนเกาจากเอกสารประวัติศาสตร :  
องคความรูใหมทางประวติัศาสตรศลิปะ 
 
 นับต้ังแตปพ.ศ. 2507 เปนตนมา เปนเวลาเกือบส่ีสิบปมาแลวที่มีผูเสนอวา           
ภาพจิตรกรรมพระราชพิธีเดือนเกาที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เปน   
พระราชพิธีโสกันต หรือโกนจุก โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากการตีความภาพพราหมณหนุม22  ที่เดิน
กางรมมาพรอมกับลูกศิษยสองคนทางดานมุมขวาลางของภาพ(ภาพที่ 43) อาทิ บทความใน     
วารสารวัฒนธรรมไทย ระบุวา  
  “ภาพพระราชพิธีโสกนัต ที่พระที่นัง่ดุสิตมหาปราสาท (เดือนสิงหาคม)“23 
 การบรรยายภาพดังกลาวสอดคลองกับสารนิพนธระดับปริญญาตรีสาขาโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2526 24 
                                                           
 21น. ณ ปากน้ํา, ประเพณีไทยตางๆ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2525), 29. 
 22เดิมมีการตีความวา พราหมณหนุม เปนผูที่กําลังจะเขาพิธีโสกันต ในขณะที่มีพราหมณสูงอายุซึ่ง
กําลังประกอบพิธีที่มีเครื่องบายศรีและหัวหมูเปนเครื่องเซนสังเวย บริเวณสระน้ําจําลองเปนชายแกมีศีรษะเถิก 
 23สิริ เพ็ชรไชย, “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม,” วารสารวัฒนธรรมไทย  3 ,12 (กุมภาพันธ
2507) : 26. 
 24สุทธิดา วัลลภาพันธุ, “จิตรกรรมฝาผนังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร,“  
สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526. 
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 เอกสารทางวิชาการของสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร
เร่ือง “วัฒนธรรมประเพณีพื้นบานในจิตรกรรมฝาผนัง“25 ของกลุมงานอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง 
หรือแมแตขอมูลในอินเตอรเน็ตของหอมรดกไทยใน http://www.heritage.thaigov.net ก็อธิบาย
ภาพดังกลาววา เปนพระราชพิธีโสกันต เกศากันตหรือการโกนจุก26 
 และลาสุดในปพ.ศ. 2544 มีการตีความภาพพระราชพิธีเดือนเกาในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง “การศึกษาภาพสะทอนทางวัฒนธรรมจาก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง  พระราชพิธี สิบสองเดือนวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
กรุงเทพมหานคร”27 ไดอธิบายภาพเดียวกันนี้วา เปนพระราชพิธีตุลาภาร หรือการสะเดาะ        
พระเคราะหอันเปนอีกหนึ่งพระราชพิธีที่จัดขึ้นในเดือนเกาเชนเดียวกันกับพิธีพรุณศาสตร         
โดยบรรยายเนนบริเวณสวนที่เปนสระน้ําจําลองอันเปนที่ประดิษฐานรูปพระสุภูติเถระและทาว   
จตุโลกบาลทั้งสี่ที่มุมสระวา  

   “มีการทํากระบะเสี่ยงทายสะเดาะเคราะหลอมรอบดวยสายสิญจ ทีมุ่ม 
              กระบะทัง้สี ่มีตุกตาเสีย่งทายอยูมุมละตัว ในกระบะเปนเครื่องบัดพลี  
             ตางๆ ที่ใชในการสะเดาะเคราะห”28  
 ขอความขางตนเปนตัวอยางของการจินตนาการและตีความภาพจิตรกรรมเชื่อมโยงกับ
ความเชื่อเร่ืองตุกตาเสียกบาลผิดไปจากขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร   
 หลักฐานในตําราพระราชพิธีเกา แมจะกลาวเพียงสั้นๆ วา “เดือนเกา เปนพระราชพิธี
พรุณศาสตร” (ขอฝน) แตก็เปนหลักฐานที่ใหขอมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีในเดือนเกาที่กระทําในสมัย
รัตนโกสินทร   

                                                           
 25กรมศิลปากร, จิตรกรรมไทยประเพณีชุดที่ 001 เลมที่ 7 เร่ือง วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบานใน
จิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ : สํานักโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, 2539), 21. 
 26พระราชพิธีโสกันต : การโกนจุกใชแกพระองคเจาขึ้นไป,  เกศากันต : การโกนจุกใชเฉพาะเจานาย
ชั้นหมอมเจา อางจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. 
 27ลักขณา มัญมณี, “การศึกษาภาพสะทอนทางวัฒนธรรมจากภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราช
พิธีสิบสองเดือนวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา   
วิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544), 80. 
 28ลักขณา มัญมณี, เร่ืองเดียวกัน, 80. 
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 อยางไรก็ดี เอกสารชิ้นสําคัญที่ไขปริศนาภาพนี้อยางชัดเจน คือ ตําราพระราชพิธีพรุณ
ศาสตร ซึ่งมหาอํามาตยเอก เจาพระยาพลเทพฯ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ใหพิมพแจกใน
งานพระราชพิธีจรดพระนังคัล ปกุน เมื่อปพ.ศ. 2466 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ      
ทรงอธิบายวา ทรงไดตนฉบับตําราเลมนี้มาแตพระราชวังบวรสถานมงคล เปนตําราที่แตง          
ในรัชกาลที่ 4 ในพระราช วโรกาสที่โปรดฯใหพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ทรงดํารง   
พระราชอิสริยยศ”เหมือนพระเจาแผนดินอีกพระองคหนึ่ง” ดวยเหตุนี้พระราชพิธีตางๆ ซึ่งทําใน   
พระราชวังหลวง จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทําในพระราชวังบวรสถานมงคลดวย  
แบบแผนพระราชพิธีพรุณศาสตรที่ทําตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงคลายคลึงกับเนื้อหาที่กลาวไวใน 
ตําราพระราชพิธีพรุณศาสตร29 
 พระราชพิธีพรุณศาสตร หรือ พิธีขอฝน กระทําในเดือนเกา เพื่อใหฝนตกตองตาม     
ฤดูกาล เปนประโยชนแกการเกษตรกรรมและการดํารงชีวิตของอาณาประชาราษฎร ตําราพระราช
พิธีเกา ไดเลาถึงการประกอบพระราชพิธีพรุณศาสตรอยางยนยอ เพื่อชี้ถึงวิธีการปฎิบัติและจุด   
มุงหมายที่เปนแกนสําคัญของพระราชพิธีวา 

“เดือนเกา พระราชพิธีพรุณศาสตรขอฝน ใหเจาพนักงาน 
ตกแตงเครื่องบูชาและบายศรี ใหชีพอพราหมณบูชาอาน 
พระเวทมนตขอฝนใหตกชอบฤดูกาลบานเมืองใหญนอย 
จะไดอยูเปนสขุเจริญแผนดิน“30 
 

           หลักฐานที่กลาวถึงรายละเอียดของการพระราชพิธีพรุณศาสตรมีอยูใน หนังสือตํารับ
นางนพมาศ หรือตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ เนื้อหาของหนังสือแบงเปนสองสวน คือ สวนที่กลาวถึง
ประวัตินางนพมาศ มีการกลาวถึงพระราชพิธีเดือนเกาอยางคอนขางละเอียด และสวนที่เปน       
คําสอนเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของสตรีในราชสํานัก หนังสือเลมนี้เดิมเขาใจวาแตงในสมัย
                                                           
 29ตําราพระราชพิธีพรุณศาสตร, มหาอํามาตยเอก เจาพระยาพลเทพฯ เสนาบดีกระทรวงเกษ
ตราธิการ พิมพแจกในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัล ปกุน พ.ศ. 2466  (พระนคร : โรงพิมพโสภณ               
พิพรรฒธนากร, 2466), หนาคํานํา. 
 30พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ, ตําราพระราชพิธีเกา (พระนคร : โรงพิมพ
โสภณพิพรรฒธนากร, 2466, 8.  พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ โปรดใหพิมพ เม่ือปกุน พ.ศ. 
2466) 
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สุโขทัย แตจากการศึกษาในปจจุบันกําหนดอายุไดวา อาจแตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ระหวางป 
พ.ศ. 2360 –2378 31 
 หนังสือคําใหการชาวกรุงเกาชี้วา พระราชพิธีในเดือนเกาคือ “พระราชพิธีนารายณ
ประทมสินธุ” มีการมหรสพที่พระที่นั่งมหาปราสาทปญญารัตน(เบญจรัตนมหาปราสาท)           
พระเจาแผนดินกรุงศรีอยุธยาสรงมุรธาภิเษก แลวเปลื้องเครื่องทรงเมื่อสรงสนานพระราชทาน    
แกพราหมณ32 การพระราชพิธีนารายณประทมสินธุเปนพิธีเปลี่ยนสถานภาพของกษัตริย โดยการ
สรงมุรธาภิเษก (มุรธา แปลวาพระเจา) หมายถึงการสรงน้ําเพื่อใหบุคคลที่รับการสรงน้ําเปนพระ
เจา 
            พระราชนิพนธพระราชพิธีสิบสองเดือนของรัชกาลที่ 5 มีพระราชาธิบายเกี่ยวกับพระราช
พิธีนารายณประทมสินธุ วาเปนพิธีเดียวกับพระราชพิธีทูลน้ําลางพระบาท ซึ่งในกฎมนเทียรบาล
จัดอยูในพระราชพิธีประจําเดือนเจ็ด นาสังเกตวาพระราชพิธีทูลน้ําลางพระบาทเปนพิธีที่           
ขาราชการจํานวนมากทูลน้ํามาถวายกษัตริย โดยไมมีรายละเอียดที่แนชัดวาทําเพื่ออะไร รัชกาลที่ 
5 ทรงมีพระราชาธิบายวา พิธีทูลน้ําลางพระบาทเปนการถวายน้ําสรงกษัตริยของขาราชการ ดังนั้น
จึงแตกตางกับพระราชพิธีนารายณประทมสินธุ เพราะในพระราชพิธีนารายณประทมสินธุนั้น 
พราหมณเปนผูถวายน้ํา แตพระราชพิธีทูลน้ําลางพระบาทขาราชการเปนผูถวายน้ํา พระราชพิธีทั้ง
สองคงจะเลิกราไปในสมัยตนรัตนโกสินทร เพราะหลักฐานสมัยตนรัตนโกสินทรกลาวสอดคลองกัน
วา พระราชพิธีเดือนเกา คือ พระราชพิธีพรุณศาสตร ไมใชพระราชพิธีนารายณประทมสินธุ      
สวนพระราชพิธีทูลน้ําลางพระบาทในเดือนเจ็ด  ถูกยกเลิกไปเพราะเหตุตําราสูญหาย33          
กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ผูแตงคือ นายมี 
มหาดเล็ก (หมื่นพรหมสมพัฒสร) กลาวถึงพระราชพิธีพรุณศาสตรวา 
 
 
 
 
 

                                                           
 31สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, ไมมีนางนพมาศ ไมมีลอยกระทงสุโขทัย (กรุงเทพฯ :        
สํานักพิมพศิลปวัฒนธรรม, 2530), 113. 
 32คําใหการชาวกรุงเกา (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2525 ), 266-277. 
 33พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 1, หนาคํานํา. 
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  “ทั้งขาวยากหมากแพงฝนแลงนา             ที่ตกกลาแหงไปไมสําราญ 
    ใหอาวรณรอนในพระทยัเทวษ                ไปทั่วเขตไพรฟาสุธาสถาน  

  จะอดอยากยากจนทนทรมาน      ใหเกณฑการทดน้ําปดทํานบ               
  ใหตั้งราชพิธพีรุณสาตร                  ทั้งองัคาสวัดหลวงทั้งปวงจบ“34         

              พระราชพิธีพรุณศาสตร เปนพระราชพิธีที่ทําขึ้นเฉพาะในปที่ฝนแลงเทานั้น ถาปใดฝน
ตกชุกก็งดเสีย  “การขอฝน” จึงมิไดเปนพระราชพิธีประจําป  
             ดังหลักฐานประกาศการพระราชพิธี พระนิพนธในพระเจาบรมวงศเธอกรมพระ         
สมมตอมรพันธุฯ กลาววา ในสมัยตนรัตนโกสินทรมีการทําพระราชพิธีพรุณศาสตรเพียงสองครั้ง 
คือ มีประกาศพระราชพิธีจร35 ในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3เพื่ออธิษฐานขอฝน ตอพระพุทธ 
ปฎิมากร พระสารีริกธาตุและพระรัตนตรัยใหฝนตกตองตามฤดูกาล   
              จึงเปนที่นาสังเกตเชนกันวา ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรมีการประกอบพระราชพิธี     
พรุณศาสตรเพียงสองครั้ง แตเหตุใดจึงถูกลําดับไวในในตําราพระราชพิธี ประจําเดือนเกา 
 โคลงพระนิพนธเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 เร่ืองพระราชพิธีทวาทศมาสของสมเด็จ 
เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ มีเนื้อความกลาวถึงพระราชพิธีในแตละเดือน ซึ่งเริ่ม
จากเดือนหาพระราชถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา จบลงในเดือนยี่ พระราชพิธีตรียัมปวาย (ขาดเดือน
สามและเดือนสี่) และกลาวถึงพระราชพิธีเดือนในเดือนเกาวาเปนพระราชพิธีพิรุณศาสตร ดังนี้ 
       “กําหนดพรุณสาตรซอง  พิธีสงฆ 
  สูตเมฆพราหมณพรหมพงษ   แตงตั้ง 
  การสองราชพธิีตรง    วันรวม  กันเฮย 
  ทําที่นอกเมืองทั้ง    ทุงทอง  สนามหลวง“ 
           พระนิพนธขางตนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ันตอนการประกอบพระราชพิธีวา               
ผูประกอบพิธีจะตองกระทําดังนี้ 
 
 
 

                                                           
 34นายมี มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจา  
อยูหัว (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุฟ, 2530), 4. 
 35พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ ,ประกาศการพระราชพิธี, เลม 1 (กรุงเทพฯ :      
คุรุสภา, 2508), 286 –288. 
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           “ขุดสระสี่เหลี่ยมกวาง  เพียงวา  
  ฦกแตศอกตํารา   วาไว 
  ปากสูงศอกหนึ่งปรา  กฏแน 
  ราชวัตรฉัตรธงให  รอบทั้ง    ส่ีมุม 
  พระสุภูตินั้นนัง่   แหงนหงาย 
  ทองใหญครามทากาย  ก่ําปอ 
  หนาสดสุกแสงฉาย  เสนแสด  ทาเฮย 
  พิงฝงสระสมาธิ์ตื้อ  เนตรตั้ง   โพยมบน 
        โลกบาลกบันาคไว  ส่ีทิศ         ในนา 
  ตรีเนตรสิงสถติย   กึ่งนัน้ 
  ปลาชอนใหญวิจิตร  อีกรูป       หนึง่เฮย 
  ปลาเตากุงปูปน   หลากลวน วางราย“36  
 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวและความเกี่ยวของกับพระราชพิธีพรณุศาสตร 
 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชนิพนธไวในหนังสือ ”พระราช
พิธีสิบสองเดือน” วา  
                         “…ปฉลูเบญจศก อันเปนปทีท่รงประสูตินั้น ฝนแลงมาก   ขาว   
            ยากหมากแพง เมื่อทรงประสูติแลวเกิดฝนตกมาก ตามชาลาในพระราช  
            วังทวมเกิดถงึเขา เปนอัศจรรย รัชกาลที ่4 ทรงพอพระทยัและรับส่ังถงึ  
            เร่ืองนี้ จึงใหรัชกาลที่ 5 ทําหนาที่เกี่ยวกับพิธีฝนแตยงัทรงพระเยาว และ 
            ทรงใชพระคนัธารราษฎรเปนพระชนมพรรษาอีกดวย”37 
 
 

                                                           
 36สมเด็จเจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ, โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส, พิมพครั้งที่ 4 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545), 80. 
 37พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 3, พิมพครั้งที่ 3  
(กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2543, 28. จากหลักฐานขางตน  มีประเด็นนาสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระประจําพระ
ชนมพรรษาของรัชกาลที่ 5 เปนพระคันธารราษฎร แทนที่จะเปนพระปางไสยาสนตามที่ทรงพระราชสมภพในวัน
อังคาร) 
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        จิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร มีภาพพระราช
พิธีเดือนเกา คือพระราชพิธีพรุณศาสตร ในภาพมีหลักฐานที่บรรยายสิ่งของ ซึ่งเปนสวนประกอบ
ของพระราชพิธีสอดคลองกับเนื้อหาของพระราชพิธีพรุณศาสตรในพระนิพนธเร่ืองโคลงพระราชพิธี
ทวาทศมาสของสมเด็จเจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ อันประกอบไปดวย รูปปน 
พระสุภูติกับทาวจตุโลกบาลทั้งสี่ ปลาชอน และพญานาคราชอยางชัดเจน แมวาจะเปนภาพเขยีนที่
มีขนาดเล็กมาก แตถาไมสังเกตดวยความพินิจพิเคราะหแลว จะตีความเปนอื่นไปได  
 สอดคลองกับหลักฐานตําราพระราชพิธีพรุณศาสตร มีภาพประกอบเปนลายเสนรูป
พระสุภูตเถรเจา (ภาพที่ 44) พระพักตรทาเสน พระองคทาคราม สบงจีวรสีเหลือง เปนประธานใน
พิธีขอฝน ตรงกับรายละเอียดของกลุมภาพจําลองขนาดเล็กที่ชองของพระราชพิธีเดือนเกาใน
จิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามไดเปนอยางดี ดังนั้นการที่มีผูตีความวา    
ภาพดังกลาวเปนพระราชตุลาภาร เนื่องจากมี”ตุกตาเสี่ยงทายสี่ตัวอยูที่มุมทั้งสี่” จึงไมถูกตอง   
 แทจริงแลว ภาพดังกลาวเปนรูปจําลองของทาวจาตุมหาราชทั้งสี่ (ภาพที่ 45) คือ  
“ทาวธตรฐ สีเหลือง อยูทิศบูรพา ทาววิรุฬหก สีหงชาดออน อยูทิศทักษิณ ทาววิรูปกษ สีขาว อยู
ทิศปศจิม และ ทาวกุเวร สีหงดินคอนขางดํา อยูทิศอุดร“38  ยังมีลายเสนรูปสมเด็จอมรินทราธิราช 
สีเขียว (พระอินทร) อยูตรงกลาง อีกดวย แตปจจุบันอาจเลือนหายจึงไมปรากฏอยูใน              
ภาพจิตรกรรมวัดราชประดิษฐฯ สวนที่กลาวถึงเครื่องบัดพลีในงานเขียนชิ้นเดียวกันนัน้ กไ็มถกูตอง
ตามกระบวนพระราชพิธี เพราะภาพที่ปรากฏนั้นเปนรูปพระยาปลาชอนและนาคราช (ภาพที่ 56)   
ซึง่เกี่ยวของกับพระราชพิธีพรุณศาสตร  
 หลักฐานดานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเร่ืองของพระราชพิธีสิบสองเดือน ที่วัดราช   
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เปนหลักฐานที่ชางเขียนพยายามถายทอดเรื่องราวที่
เกี่ยวกับการพระราชพิธีตางๆอยางละเอียดออนในสายตาของชางเขียน และในพื้นที่ที่มีอยูอยาง
จํากัด ในฐานะที่คนปจจุบันอยางเราจะเขาไปศึกษาและตีความ อธิบายภาพ ตองมีความ
ระมัดระวังโดยการตรวจสอบกับขอมูลทางเอกสารที่มีอยูไมมากนัก ผูเขียนมีความฉงนในใจอยูวา 
ทําไมมีผูศึกษามากอนวาภาพในพระราชพิธีเดือนเกาเปนพระราชพิธีโสกันต ทั้งๆที่ไมมีภาพ
เด็กชายหญิงโกนจุกเลย และที่สําคัญ คือ พระราชพิธีโสกันต พิธีเกศากันต  หรือ พิธีโกนจุก เปน    
พระราชพิธีและประเพณีเกี่ยวกับชีวิต และการเปลี่ยนผานชวงชีวิตของคนในสังคมไทยจากวัยเด็ก
ไปสูวัยผูใหญ มิใชประเด็นหลักเกี่ยวกับพระราชพิธีสิบสองเดือนที่พระมหากษัตริยทรงประกอบ
พระราชพิธีในแตละเดือนเพื่อความเปนสิริมงคลแกบานเมืองแตอยางใด สวนพระราชพิธีตุลาภาร
                                                           
 38ตําราพระราชพิธีพรุณศาสตร, 6 – 9. 
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ในเดือนเกา รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน หนาคาํนาํวา มมีาใน
กฎมนเทียรบาลในสมัยอยุธยา แตมิไดกระทําในสมัยรัตนโกสินทร คงเพราะตําราสูญหาย       
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในเดือนเกาจึงเปนเรื่องของพระราชพิธีพรุณศาสตรขอฝน รับกับหลักฐาน      
4 ชิ้น ไดแก พระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือน โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส ตํารา      
พระราชพิธีเกา และตําราพระราชพิธีพรุณศาสตร อีกทั้งยังตรงกับภาพจิตรกรรมพระราชพิธี    
เดือนเกาที่วัดเสนาสนาราม (ภาพที่ 57) ซึ่งเปนภาพแสดงพระราชพิธีการขอฝนที่มีความชัดเจน
กวาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
 อนึ่งสังคมไทยสมัยกอนยังคงเปนสังคมเกษตรกรรม ดังนั้นจะพบวาการพระราชพิธี
ตางๆ จะมีความสําคัญเกี่ยวของกับการเกษตรกรรม อาทิ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
พระราชพิธีธานยเทาะห (เผาขาวเสี่ยงทาย) และพระราชพิธีไลเรือ (ไลน้ําใหนาแหง) โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พระราชพิธีพรุณศาสตร จึงเปนการพระราชพิธีที่มีความสําคัญตอบานเมือง 
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บทที่ 4 

 
สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 กับภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน 

ที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
 

ปจจัยผลกัดนัการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
 
 ในยุคลาอาณานิคมประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ผิวขาวแบงโลกออกเปน 4 สวน
คือ ดินแดนที่เจริญแลว ไดแก โลกตะวันตก สวนที่สอง คือ ดินแดนที่ปกครองตนเองได ไดแก จีน
และญ่ีปุน สวนที่สาม คือ ดินแดนกึ่งลาหลัง ไดแก อินเดีย ชวา อินโดจีน สยาม และสวนที่สาม คือ 
ดินแดนลาหลัง ไดแก แอฟริกา จึงเปนภาระชอบธรรมของคนผิวขาวที่จะเขาไปปกครองและ     
เผยแพรศาสนาในดินแดนลาหลังและดินแดนกึ่งลาหลัง เพื่อใหกลายเปนประเทศอารยะ1 แนวคิด
ขางตนทําใหชาติตะวันตกคุกคามทั้งจีน อินเดีย พมา สยาม ลาว กัมพูชา มลายู และชวาอยาง     
ตอเนื่อง  
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 James Brook เปนทูตเขา
มาติดตอ เพื่อแกไขรูปแบบความสัมพันธทางการคาใหเปนธรรมแกพอคาอังกฤษมากยิ่งขึ้น        
แตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงบายเบี่ยงเรื่อยมา2 และกอนสวรรคตทรงเตือนให     
ขุนนางและเชื้อพระวงศตระหนักถึงภัยอันอาจจะเกิดจากชาติตะวันตก  ”ในวันขางหนา”  
 วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเขามาสูประเทศสยามในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อมิชชันนารีเขามา
เผยแพรศาสนาและวิทยาการสมัยใหม อาทิ การแพทย และการพิมพ โดยเฉพาะการออกหนังสือ
บางกอก กาเลนเดอรและหนังสือ Bangkok Recorder ของหมอบรัดเลย สงผลใหเจานายและ   
ขุนนางชั้นสูงเริ่มศึกษาศิลปวิทยาการตะวันตกอยางจริงจัง ทําใหทราบเรื่องราวทางประวัติศาสตร
ของอังกฤษและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้หมอบรัดเลยยังกระตุนใหสยามนําระบบ

                                                           
 1ธีระ นุชเปยม, “จากบูรพาคดีนิยมถึงสหวัฒนธรรมศึกษา หนทางสูความเขาใจขามวัฒนธรรม,” 
เอเชีย-ยุโรปศึกษา ปรัชญาและแนวทาง (กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ, 2545), 113 – 114. 
 2วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม  (กรุงเทพฯ :                  
คุรุสภา, 2542), 37. 
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โทรเลขเขามาใช3 ประเทศสยามเปดประเทศในสมัยรัชกาลที่4 มีการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  
พื้นฐาน เชน การตัดถนนเพื่ออํานวยความสะดวกแกชาวตะวันตกที่เขามาคาขายกับสยาม4 
 การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงดําเนินวิเทโศบายเพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณการเมืองระหวางประเทศโดยทําสัญญาเบาวร่ิงกับอังกฤษในป พ.ศ.2398 เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอยางมากมาย อาทิ ธรรมเนียมการเขาเฝา การใหราษฎรรับเสด็จฯ 
การแนะนําใหราษฎรสนใจเรื่องสุขอนามัยและอื่นๆ ดังปรากฎชัดเจนในประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 
มีวัตถุประสงคเพื่อมิใหตางชาติดูแคลนวา สยามเปนประเทศดอยอารยธรรม นอกจากนี้ยังทรงจัด
ใหพระเจาลูกยาเธอไดเรียนภาษาและวิทยาการตะวันตก อันถือไดวาเปนการเตรียมปฏิรูปประเทศ
สยามอยางเปนขั้นตอนในรัชกาลตอมา แตกตางจากการเปดประเทศของญี่ปุนและจีนซึ่งชาติ
ตะวันตกตองใชกําลังบังคับ5 

 
การปฏิรูปประเทศสมัยรชักาลที่ 5 
 
 ผลจากสัญญเบาวร่ิงกับอังกฤษสยามในสมัยรัชกาลที่4 ทําใหประเทศสยามเสียสิทธิ
สภาพนอกอาณาเขตใหแกชาวตางชาติที่เขามาติดตอคาขาย เหตุนี้จึงทําใหทางการสยาม
จําเปนตองปฏิรูปประเทศใหทันสมัย อาทิ ยกเลิกระบบพระคลังสินคา ยกเลิกระบบภาษีปากเรือ 
เก็บภาษีขาเขารอยละ 3 เปดการคาเสรีระหวางราษฎรกับตางชาติ  โดยเฉพาะพอคาสามารถ
สงออกขาวซึ่งเปนสินคาตองหามได ขาวจึงกลายเปนสินคาสงออกสําคัญที่ทําใหทางการสามารถ
เก็บภาษีเพิ่มไดเปนอันมาก  
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จฯ ข้ึนครองราชสมบัติในป พ.ศ. 2411
เนื่องจากยังทรงพระเยาวจึงตองมีผูสําเร็จราชการแทนจนกวาจะทรงบรรลุนิติภาวะ ที่ประชุม
เสนาบดีและพระบรมวงศานุวงศ ไดแตงตั้งสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เปนผูสําเร็จ   
ราชการแผนดินมีอํานาจสูงสุดเปนเวลา 5 ป สวนสมเด็จพระบรมวงศเธอ เจาฟามาหามาลา      
กรมขุนบําราบปรปกษ ทรงเปนผูสําเร็จราชการในราชสํานัก ตอมาเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะและ      
ทรงบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 ในป พ.ศ.2417 ก็ทรงเริ่มปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีอากรใหม ดวยการตั้ง
หอรัษฎากรพิพัฒนข้ึนเมื่อ พ.ศ.2416 เพื่อแกปญหาการรั่วไหลดานภาษี 6 แตไมสามารถปฏิรูป

                                                           
          3ซึ่งตอมาก็สงผลใหสยามนํามาใชจริงในสมัยรัชกาลที่ 5 
 4วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, 173 –177. 
 5เร่ืองเดียวกัน, 37 – 39. 
 6เร่ืองเดียวกัน, 89 –103. 
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บานเมืองดานอื่นไดเต็มที่ เนื่องจากอิทธิพลทางการเมืองของฝายอนุรักษคือ สมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศและกรมพระราชวังบวรสถานมงคล กรมหมื่นบวรวิชัยชาญ วังหนาสมัยรัชกาล
ที่ 5 ยังไมหมดจากราชสํานัก จึงเกิดกรณีวิกฤตการณวังหนาขึ้นในป พ.ศ.2417 - 2418 อันเปน
ปจจัยถวงการปฏิรูปดานตางๆนานถึง 13 ป แตการปฏิรูปประเทศสยามไดเร่ิมอีกครั้งอยางตอเนื่อง
ในป พ.ศ.2431 หลังการถึงแกอสัญกรรมของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (พ.ศ.2425)
และทิวงคตกรมพระราชวังบวรสถานมงคล กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ (พ.ศ.2428) 
 การปฏิรูปสําคัญที่สงผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรมสยาม คือ ในป พ.ศ.2431   
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงยกเลิกระบบจตุสดมภที่ใชมาตั้งแตรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถเปลี่ยนเปนหนวยราชการ 12 กระทรวง  และในป พ.ศ.2437ทรงเปลี่ยนระบบ
หัวเมืองประเทศราช เปนระบบมณฑลเทศาภิบาล 7 
 ในดานการศึกษา แตเดิมเด็กชายชาวสยามตองเรียนหนังสือที่บาน วัดหรือวัง สวน
เด็กหญิงเรียนที่บานและวังเทานั้น แตมีเด็กเพียงรอยละ20 ที่อานหนังสือออก และรอยละ10
เทานั้น       ที่เขียนหนังสือได อุปสรรคสําคัญทางการศึกษาในสังคมสยามคือผูมีวิชามักหวงแหน
ความรู       จะถายทอดใหแกคนในตระกูลหรือศิษยที่เลือกสรรแลวเทานั้น  ทําใหความรูไมงอกเงย  
 ในประเทศสยามผูที่ตื่นตัวแสวงหาความรูในระยะแรกคือเจานายและชนชั้นสูงเห็นได
จากในป พ.ศ.2414 รัชกาลที่ 5 ทรงสงนักเรียนไทยไปเรียนที่สิงคโปร ชุดแรกจํานวน 14 คน และใน
ป พ.ศ.2440 เมื่อเสด็จฯประพาสยุโรปครั้งแรก พระองคก็ทรงมอบหมายใหเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ลอนดอนและปารีสทูลเกลาฯถวายรายงานการจัดการศึกษาของอังกฤษและฝรั่งเศสใหทรงทราบ 
นํามาสูการปฏิรูปทางการศึกษาอยางจริงจังในป พ.ศ.2441- 2453 8  
 ผลการคุกคามของมหาอํานาจตะวันตกระหวาง พ.ศ. 2436-2447 ทําใหสยามเสีย    
ดินแดนฝงซายแมน้ําโขงแกฝร่ังเศสในวิกฤตการณ รศ.112 (พ.ศ. 2436) เสียฝงขวาแมน้ําโขงให
ฝร่ังเศสในปพ.ศ.2446 และเสียมณฑลบูรพาใน พ.ศ 2447 ใหฝร่ังเศสและเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน 
ตรังกานูและปะลิสใหกับอังกฤษ อันเปนเหตุการณในชวงหลังจากการการตีพิมพพระราชนิพนธ 
สิบสองเดือนและนาจะเปนชวงหลังจากที่ทรงโปรดฯใหเขียนจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพระราชพิธี    
สิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 

 
 

                                                           
 7วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, 39 - 40. 
 8 เร่ืองเดียวกัน, 126-130. 
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การปรับเปลีย่นทางวัฒนธรรม 
 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กิจการบานเมืองเกิดการ    
เปลี่ยนแปลงแบบ ”พลิกแผนดิน” เชน การออก ”พระราชบัญญัติพิกัดกระเษียรอายุลูกทาสลูกไท” 
ในป พ.ศ.2417 และทรงจัดการศึกษาใหประชาชนควบคูกันไป ดวยการตั้งโรงเรียนวัดมหรรณ     
พารามเมื่อ พ.ศ.2427 เพื่อใหราษฎรใชการศึกษาเปนสื่อในการหาความกาวหนาแกชีวิต จนกระทัง่
ป พ.ศ.2448 ทรงออกพระราชบัญญัติหามขายคนเปนทาสอีกตอไปและในปเดียวกันก็ออก      
พระราชบัญญัติเกณฑทหาร เปนการสิ้นสุดระบบไพรในประเทศสยามตั้งแตบัดนั้น9 
 ในสมัยตอนตนรัชกาลที่ 5 ทางการบังคับใหเรียนวิชาภูมิศาสตรยุโรปแตไมมีการเรียน
วิชาภูมิศาสตรประเทศไทย และตองเรียนเปนภาษาอังกฤษ เพราะครูผูสอนเปนชาวตะวันตก 
ความทันสมัยของคนชั้นสูงชาวสยามขณะนั้นสวนหนึ่ งวัดไดจากความรูภาษาอังกฤษ                
การเขาสังคมเตนรําในสโมสร การนั่งโตะกินอาหารฝรั่ง การถีบจักรยาน การขับรถยนต การสง    
ลูกหลานไปเรียนตางประเทศ แตในทางตรงกันขามวรรณกรรมที่ไดรับความนิยมมากขณะนั้น    
คือ พงศาวดารจีน สวนวรรณคดีไทยที่ประชาชนนิยมกันมาก คือ พระอภัยมณี จันทโครพ และ
ลักษณวงศ เปนตน แตนาเสียดายที่หนังสือวิชาการเกี่ยวกับปรัชญา การเมือง และเทคโนโลยีไดรับ
ความนิยมนอยมาก10 
 วัฒนธรรมการแตงกายในสมัยรัชกาลที่ 5 ในระยะแรก ผูชายนิยมแตงกายแบบสากล 
คือเสื้อนอก คอแบะ ผูกไทหรือหูกระตาย นุงผามวง สวมถุงเทาและรองเทา ตอมาหลังจากที่เสด็จฯ
ตางประเทศครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2414 - 2415)11 ทรงเห็นวาการสวมเสื้อนอกแบบฝรั่งตองมีเส้ือเชิ้ตสวม
ขางในแลวยังมีผาผูกคออีกนั้น ไมเหมาะสมกับสภาพอากาศรอนในเมืองสยาม จึงโปรดเกลาฯ ให
ดัดแปลงการแตงกายที่เรียกวา “ราชปะแตน” (Raj Pattern) โดยที่ขุนนางชายสวมเสื้อแขนยาว    
สีขาว คอตั้ง ติดกระดุมตลอด 5 เม็ด เปนแบบเสื้อราชปะแตน (ภาพที่ 48) และนุงผาโจงกระเบน  
สีกรมทา  ซึ่งการแตงกายแบบนี้ ได รับความนิยมสืบมาถึงสมัยเปล่ียนแปลงการปกครอง            
สวนทรงผมก็เปนแบบรองทรง บางคนนิยมไวหนวดแบบตะวันตกดวย ฝายหญิง สวมเสื้อแขนยาว
นุงผานุง ผาซิ่น หรือกระโปรง สวมรองเทา สวนทรงผมผูชายเลิกไวผมทรงมหาดไทยมาไวผมทั้ง
ศีรษะและตัดยาวอยางฝรั่ง ผูสูงอายุไวผมรองทรง ฝายหญิงในราชสํานักก็ไวผมยาวแทนผมปก 
                                                           
 9เร่ืองเดียวกัน, 178-188. 
 10เร่ืองเดียวกัน,192. 
 11เสด็จฯประพาสชวาและสิงคโปร ชวาครั้งแรก พ.ศ.2413  เสด็จประพาสสิงคโปร ชวา พมา และ
อินเดีย พ.ศ.2414 โปรดดูใน โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส (กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโปรดักท, 2545) , 10. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
65

และโปรดใหมีการเตนรําในฤดูหนาว12  นับเปนการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพภายนอก ทําใหไทยเรา
ไมเปนที่ดูแคลนจากชาวตะวันตกมากจนเกินไป 

 
พระราชนิพนธพระราชพธิีสิบสองเดือนกับจิตรกรรมพระราชพธิสีิบสองเดือนที่วัดราช
ประดิษฐสถติมหาสีมาราม 
 
               พระราชนิพนธพระราชพิธีสิบสองเดือน เปนหลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่งที่ใชในการศึกษา
พระราชพิธีสิบสองเดือนในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ซึ่งเกี่ยวของกับเหตุการณที่สะทอน     
ออกมาเปนภาพบันทึกเหตุการณในจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหา
สีมาราม  
             เมื่อเร่ิมตนคนควาเร่ืองจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน ผูเขียนไดรับความกรุณา      
จากดร .นันทนา  ชุติวงศ  ใหพิจารณาแนวคิดสําคัญประการหนึ่งวา  การพระราชพิธีกับ               
ภาพจิตรกรรมอะไรมากอนกัน อันจุดประกายใหผูเขียนลําดับความคิดยอนไปถึงการสรางศิลปะ
ของชางตะวันออก โดยเฉพาะพระพุทธรูปสมัยตางๆ ซึ่งตางก็สรางงานของตนขึ้นมาบนพื้นฐาน
คัมภีรทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น อาทิ พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย มีตํารามหาปุริสลักษณะและ
หนังสือไตรภูมิเปนหลักในการสรางผลงาน 
              สวนวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมพุทธประวัติของชางไทยโบราณนั้น ศาสตราจารย      
ดร.สันติ  เล็กสุขุม ไดอธิบายวา 
 
                              “...เร่ืองพุทธประวัตินัน้ชางไทยโบราณไดยึดถือเปนหลกัในการคิด      
                         ประกอบภาพลักษณะของการวางภาพไดถือเอาเหตกุารณสําคัญของแตละ   
                         ปริเฉทมาแสดง และแนนอนวาตอนตางๆของพุทธประวัติยอมมีภาพพระ    
                         พทุธเจาเปนสวนสําคัญขององคประกอบภาพ... ชางเขียนจะตองลาํดับตอน 
                         ตามเรื่องเพือ่ความเขาใจของผูดู ...” 13 

                 
             ดังนั้นการเขียนภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหา     
สีมาราม จึงควรจะถูกสรางขึ้นหลังตําราเกี่ยวกับการพระราชพิธีสิบสองเดือนเชนกัน   

                                                           
 12วุฒิชัย มูลศิลป, การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม, 193-195. 
            13สันติ  เล็กสุขุม  และ  กมล  ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ : เจริญวิทย
การพิมพ, 2524), 14. 
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            พระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในพระราชนิพนธ
พระราชพิธีสิบสองเดือนอาจเปนหลักฐานบงชี้ถึงการกําหนดอายุและแรงบันดาลใจในการวาด
จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามดังนี้คือ 

“…เมื่อปขาล อัฐศก จุลศักราช 1228 14พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
เสด็จพระราชดําเนินกรุงเกา เปนเวลากําลังสรางวัดราชประดิษฐที่ กรุงเทพฯ  จึง
เสด็จพระราชดํา เนินไปทอดพระเนตรวัดราชประดิษฐานที่ก รุง เกาได
ทอดพระเนตรเห็นลายเขียนที่ผนังโบสถ มีรูปผูหญิงสวมเครื่องประดับศีรษะตางๆ 
ไมเหมือนรัดเกลาละคร ดํารัสวาเปนแตงตัวอยางที่มีมาในกฎมนเทียรบาล ดวย
วัดราชประดิษฐานนั้นคงจะตองสรางกอนแผนดินพระไชยราชาจึงเปนที่พระมหา
จักรพรรดิเมื่อยังเปนพระเทียรราชาออกไปทรงผนวช อยูในวัดนั้น เปนวัดของพระ
เจาแผนดินในบรมราชวงศเชียงราย ซึ่งสืบเนื่องมาแตสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
ทรงสราง ในขณะนั้นลายเขียนยังอยูเกือบจะเต็มผนังทั้งแถบไดโปรดฯ ใหกรมขุน
ราชสีหลอกถายลงมา คร้ันภายหลังขาพเจาไปอีกครั้งหนึ่งหลังคาชํารุดลงมามาก 
ลายเขียนก็ยังอยูเกือบครึ่งผนัง แตคร้ันไปเมื่อปกอนนี้หลังคาชํารุดพังหมดยัง
เหลือลายเขียนอยูบาง พอเห็นเคาไดถนัดแตรูปทั้งปวงนั้น เปนเวลาที่ผูหญิงยังไว
ผมมวยทั้งสิ้น เกลาอยางที่เรียกวาโซงโขดง หรือ โอโขดง…”15 
 

              หลักฐานชิ้นนี้อาจชี้ใหเห็นวา การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 
โปรดฯใหสมเด็จฯกรมขุนราชสีหวิกรมทรงคัดลอกภาพจิตรกรรมที่ วัดราชประดิษฐาน                       
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ”ถายลงมา” นั้น ก็เพราะอาจจะทรงมีพระราชประสงคเพื่อใหชางหลวง
จําลองหรือออกแบบจิตรกรรมภายในพระอุโบสถที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามใหมีลักษณะ
อยางวัดราชประดิษฐานแหงกรุงเกาก็เปนได แตดวยเหตุที่เสด็จสวรรคตกอนเมื่อป พ.ศ.2411 การ
เขียนจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามจึงคงคางอยู และได
วาดแลวเสร็จสมบูรณในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว    
             เมื่อศึกษาการลําดับภาพการพระราชพิธีในพระอุโบสถแลว ก็พบวาการลําดับภาพ   
พระราชพิธีดังกลาวเริ่มตนดวย พระราชพิธีเดือนสิบสอง คือ พระราชพิธีลอยพระประทีปเปนชอง
แรกเชนเดียวกันกับเนื้อหาพระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือนของพระบาทสมเด็จ       
                                                           
           14พ.ศ. 2409 
 15พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน เลม 3, 5. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
67

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทําใหตั้งเปนขอสันนิษฐานเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของ     
ชางเขียน 
 ในป พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหจัดการ
ประกวดงานศิลปะครั้งสําคัญขึ้น เปนการประกวดภาพวาดพระราชพงศาวดาร  92 ภาพ
ประกอบการแตงโคลงอธิบายเรื่องติดประจําไวทุกกรอบ16 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวและเจานายจํานวนหนึ่งทรงแตงโคลง สวนภาพจิตรกรรมประกอบนั้น โปรดฯใหชางเขียน
จํานวนหนึ่งเปนผูวาด อาทิ สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ฯลฯ เปนตน จากนั้นจึง
โปรดฯ ใหนําไปประดับในงานพระเมรุ ณ ทองสนามหลวง ลักษณะพิเศษที่ปรากฎในภาพเขียนชุด
นี้ คือการนําเทคนิคแบบตะวันตกมาใช ไดแก หลักทัศนียวิทยา แสง เงา และกายวิภาค มา
ผสมผสานกับศิลปะแบบประเพณีนิยม สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาแนวความคิดและวิธีการ
แสดงออกใน       รูปแบบของจิตรกรรมสมัยใหมที่มิไดยึดติดอยูกับรูปแบบเดิม17 ศิลปกรรมแบบ
ใหมนี้คงมีสวนสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหรูปแบบในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังเปลี่ยนไปเชนเดียวกับ
ภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  
 
จุดมุงหมายของพระราชนิพนธเรื่องพระราชพิธสีิบสองเดือนและโคลงพระราชพธิ ี
ทวาทศมาสกับวัตถุประสงคการเขยีนภาพพระราชพิธสีิบสองเดือน 
              
               พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธีสิบสอง
เดือนเมื่อปพุทธศักราช 2431 ดวยทรงมีพระราชประสงควา 

“…การซึ่งคิดจะเรียบเรียงพระราชพิธีสิบสองเดือนลงในหนังสือวชิรญาณครั้งนี้ 
ดวยเห็นวาคําโคลงพระราชพิธีทวาทศมาส ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา
มหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ   ทรงแตงขึ้นไวกรรมสัมปาทิ ปกลายนี้ได
นํามาลงไวในหนังสือวชิรญาณเกือบจะตลอดอยูแลว แตคําโคลงนั้นทานทรงไม
ทันครบจบสิบสองเดือนและสําเนาความนั้นวาความละเอียดทั่วไปจนการนัก    
ขัตฤกษ ซึ่งเปนสวนของราษฎรขอความที่วาพิสดารมากกวาตัวโคลงที่จะทํา จึง
ตองประจุถอยคําลงใหแนน บางทีผูซึ่งไมสันทัดในการกาพยโคลงก็อานไมเขาใจ 
และในครั้งนี้ไดคิดที่จะชวยกันแตงเรียบเรียงขอความในความประพฤติของ

                                                           
 16โคลงภาพพระราชพงศาวดาร (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2526) 
 17อภินันท โปษยานนท, จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสํานัก, เลม 2 
(กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2536), 8 – 9. 
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ราษฎรประชาชนในกรุงสยาม ซึ่งไดเลนการนักขัตฤกษคามฤดูปเดือน เพื่อ
ประโยชนที่ใหคนภายหลังทราบการงาน ซึ่งเราประพฤติเปนประเพณีบานเมือง
อยูในบัดนี้  หรือในชั้นพวกเราทุกวันนี้ที่ยังไมทราบไดเห็นการประพฤติทั่วไปของ
ชนทั้งปวงก็จะไดทราบ…”18 
 

 อาจกลาวไดวา รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนขึ้นหลัง
การตีพิมพเผยแพรพระนิพนธเร่ืองโคลงพระราชพิธีทวาทศมาสของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
เจาฟามหามาลากรมพระยาบําราบปรปกษ ในเวลาใกลเคียงกัน ดวยทรงตองการใหคนในสมัยนั้น
และคนรุนหลังทราบการพระราชพิธีของบานเมือง จุดมุงหมายของการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง   
ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามก็นาจะมีวัตถุประสงคเชนเดียวกับ
พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คือตองการใหประชาชนและอนุชน
ทราบเกี่ยวกับการพระราชพิธีสิบสองเดือน   
                ขอสังเกตประการหนึ่งคือ อยางนอยที่สุดการเขียนภาพประกอบกับคําประพันธประเภท
โคลง นาจะเปนกระแสความนิยมของราชสํานักตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา    
อยูหัว อาทิ การเขียน ”โคลงสุภาษิตประจําภาพ” ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัย
รัชกาลที่ 419  หลังจากนั้นก็มีการประกวดการเขียนโคลงภาพพระราชพงศาวดารในสมัยรัชกาลที่ 5 
เมื่อ พ.ศ.243020 และสิ่งสําคัญก็คือ จิตรกรผูวาดภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่          
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามจํานวนสิบในสิบสองชองภาพนั้น นาจะอาศัยโคลงพระราชพิธี
ทวาทศมาสของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษเปน         
”ตํารา” สวนหนึ่งในการสรางงานดังไดกลาวไปแลวเบื้องตน 
 
 

                                                           
 18พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน เลม 1, 5. 
           19โคลงสุภาษิตประจําภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ    
รุงเรืองธรรม, 2498), หนาที่1 ภาพชุดนี้เขียนที่ผนังกรอบประตูและหนาตางพระอุโบสถ สอนเรื่องการประพฤติ  
ตน ฯลฯ ผูเขียนภาพคือขรัวอินโขง 
              20กฤษฎา พิณศรี, “การวิเคราะหอิทธิพลศิลปะและวัฒนธรรมตะวันตกที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว : กรณีศึกษาเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ   
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร,“  (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร
ศิลปะ มหาวิทยาศิลปากร พ.ศ.2540), 71. 
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              อยางไรก็ดี  จุดมุ งหมายของการเขียนภาพพระราชพิธี สิบสองเดือนที่วัดราช             
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มิใชตอบสนองการบันทึก ”พระราชพิธีเพื่อพระราชพิธี” แตเพียง     
อยางเดียว เพราะการที่ชางเขียนวาดภาพเหตุการณประกอบพระราชพิธีที่มีผูคน ”แหแหน” มา
เฝาดูอยางเนืองแนน และบางพระราชพิธีถึงกับวาดภาพที่แสดงใหเห็นถึงความโกลาหลของฝงูชนที่
มีสวนรวมในพระราชพิธี จึงสะทอนใหเห็นถึงการสอดแทรก บันทึก ถายทอดและสะทอนภาพ
ปรากฎการณทางสังคมรวมสมัยที่เกิดขึ้นภายใตการรับรูของชางเขียนและบุคคลรวมสมัยอื่นๆ อัน
เปนวัตถุประสงคเดียวกับพระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือนของพระบาทสมเด็จ                    
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลาวคือเพื่อเปนกุศโลบายเตือนมิใหประชาราษฎรลืมเลือนถึง
ความสําคัญของโบราณราชประเพณี ซึ่งเคยเปนรากฐานสําคัญทางวัฒนธรรมของสังคมไทย และ
กําลังถูกทาทายทามกลางกระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ที่แพรเขามาในชวงเวลานั้นอยาง      
รุนแรง 
 
เทคนิคจิตรกรรมและรปูแบบการนําเสนอ : การผสมผสานของอิทธิพลตะวนัตก 
และการคลี่คลายของจารตีจิตรกรรมไทยประเพณ ี
 
 จากการศึกษาเทคนิคจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหา  
สีมาราม ผูเขียนพบวา จิตรกรรมดังกลาวถูกสรางขึ้นจากการใชเทคนิคสีฝุนผสมกาวที่มีการรองพื้น
คอนขางหนา สีที่ใชมีหลากหลาย ดังนี้21 
 - สีน้ําตาลคล้าํ หรือสีแดงคล้ํา ใชระบายพื้นหลังของภาพ เชน พืน้ดนิ 
 - สีแดง สวนมากใชกับเครื่องแตงกาย หนาบัน และหลงัคาโบสถ 
 - สีขาว ใชระบายตัวอาคารตางๆ อาท ิโบสถ กาํแพง ปอม และประตูวงั 
 - สีเขียว ใชระบายตนไม พุมไม และเครื่องแตงกายบางแหง 
 - สีน้ําเงนิ ใชกบัทองฟา หลงัคา และเครื่องแตงกายบางแหง 
 - สีสม ใชกบัเครื่องแตงกายบางแหง รวมทั้งจวีรของพระ 
 - สีทอง เปนสทีี่ไดมาจากทองคําเปลว บริเวณสวนที่ปดทองคําเปลว ไดแก พระพุทธรูป 
เครื่องใชที่สําคัญ เชน ตาลปตร พานทอง เรือพระทีน่ัง่ เครื่องประดับ และเครื่องแตงกาย เปนตน 
 
 
 

                                                           
 21น. ณ ปากน้ํา, ความงามของศิลปไทย  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2510), 133. 
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 การเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหา     
สีมารามมีรูปแบบการนําเสนอที่คอนขางสมจริง (Realistic) นิยมสีคอนขางคล้ําไปทางสีน้ําเงิน
และดําเปนพื้นมีการเขียนภาพพยายามใหดูเปนธรรมชาติ ใชหลักทัศนียวิทยา (Perspective) เปน
การนําวิธีเขียนภาพสามมิติแบบตะวันตกมาใช การเขียนภาพทิวทัศน (Landscape) มีการผลัก
ระยะใกล ไกลทําใหภาพมีความลึกแตกตางจากจิตรกรรมไทยประเพณีที่เปนภาพแบนๆ และเปน
ภาพเพียงสองมิติ ซึ่งเปนความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบงานจิตรกรรมอันเนื่องมาจากพระราชนิยม
ของพระมหากษัตริย จากลักษณะดังกลาวนับเปนอิทธิพลตะวันตกในจิตรกรรมไทยที่แพรเขามา
อยางเดนชัดในชวงสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ในการศึกษาเทคนิคการเขียนภาพไดแบง
ออกเปนสวนตางๆ ดังตอไปนี้คือ 
 - ภาพอาคารสถาปตยกรรม ประกอบดวย วัด วงั บานเรือน และ เสาชิงชา 
 - ภาพบุคคล  ประกอบดวย ภาพเทวดาเหาะ ภาพขุนนางขาราชการ ภาพชาวบาน
สามัญ 
 - ภาพสัตว ไดแก ชาง และมา 
 - ภาพสิ่งของตางๆ ที่ใชในงานพระราชพิธี ไดแก เรือ ระทาดอกไมไฟ กระทงหลวง ใน
พระราชพิธีลอยประทีป กระทงสังฆทานในพระราชกุศลสลากภัต  ปนใหญ ในพระราชพิธีสัมพัจฉร
ฉินท ธงตะขาบ ในพระราชพิธีคเชนทรสนาน โคมตั้ง โคมแขวน ในพระราชพิธีวิสาขบูชา  ภาพ
ตาลปตรและพัดยศของพระสงฆราชาคณะในพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้อง  เปนตน 
 - ภาพทิวทัศน ไดแก  ภาพพืน้ดิน แมน้าํ ทองฟา และตนไม  
 
ภาพอาคารสถาปตยกรรม 
 
 ภาพอาคารสถาปตยกรรมในจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐ    
สถิตมหาสีมาราม มีลักษณะเปนภาพแบบสามมิติ คอนขางดูสมจริง เพราะเลียนแบบมา         
จากสถาปตยกรรมรวมสมัย อาทิ ภาพวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ภาพวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ภาพพระที่นั่งตางๆภายในพระบรมมหาราชวัง เปนตน  
 นอกจากนี้จิตรกรรมฉากประกอบพระราชพิธีในแตละเดือนก็เขียนไดอยางถูกตองตรง
ตามพระบรมราชาธิบายของรัชกาลที่ 5 ในพระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือน อาทิ ภาพ
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ของพระบรมมหาราชวัง ขางพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย (ทองพระโรงใหญ) มีภาพหอนาฬิกา         
(ภาพที่ 49) ภาพพระที่นั่งภูวดลทัศไนย22 
 ในทํานองเดียวกัน ฉากพระที่นั่งตางๆ บริเวณทาราชวรดิษฐที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 4 
แลวชํารุดหักพังลงในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดแก พระที่นั่งสามหมูพลับพลาสูงตรงกลางพระราชทาน
นามวา พระที่นั่งชลังคพิมาน ทางดานตะวันออกพระราชทานนามวา พระที่นั่งทิพยสถานเทพสถิต 
พระที่นั่งขางหนาลดพื้นต่ําลงมาเปนทองพระโรงดานหนามีชื่อวา พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ดานใต
เปนที่พักฝายในพระราชทานนามวา พระที่นั่งอนงคในสราญรมย ก็วาดไอยางสมจริง ดังปรากฎใน
ฉากพระราชพิธีลอยพระประทีป สถาปตยกรรมเหลานี้ ปจจุบันเหลือเพียงพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย 
ซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ใหซอมเพียงองคเดียว 
 จะเห็นไดวาขนาดอาคารและผูคนในฉากหลังของพระราชพิธีตางๆ คอนขางมีความ  
สมดุลยและสมจริงมาก แสดงใหเห็นถึงความรูเร่ืององคประกอบภาพของจิตรกรอยางลึกซึ้ง 

 
 ภาพบุคคล 

 
 ภาพบุคคลที่ประกอบในฉากพระราชพิธีทั้งสิบสองชอง เปนภาพบุคคลธรรมดาซึ่งมิได
แสดงทาทางแบบนาฏลักษณดังเชนตัวพระตัวนางในจิตรกรรมกอนหนานี้ ภาพบุคคลที่ปรากฏใน
ฉาก มีทั้งกลุมชนชั้นสูง ทหารและชาวบานทั้งชายหญิง บางพระราชพิธียังแบงเปนกลุมผูประกอบ
พระราชพิธีในพระราชวังกับกลุมผูชมขบวนแห เชน พระราชพิธีโลชิงชาในเดือนยี่ ขบวนแหพระราช
กุศลถวายสลากภัตในเดือนเจ็ด และขบวนแหพระราชกุศลถวายผากฐินหลวงในเดือนสิบเอ็ด  
 สําหรับภาพกลุมชนที่เปนชาวบานนั้น แมจะไมใชภาพบุคคลที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของ
เร่ืองการพระราชพิธีสิบสองเดือน แตก็เปนสีสันใหกับงานจิตรกรรม ภาพจึงมีลักษณะแสดงออก
อยางเปนธรรมชาติ ชางเขียนมีอิสระในการนําเสนอภาพสะทอนภาพวิถีชีวิต ความเปนอยู และ
ประเพณีของผูคนในสมัยนั้นระดับหนึ่ง จึงไมพบภาพอีโรติคหรือราคะศิลปสอดแทรก แมในฉาก
การแสดงออกของผูคนที่ใหอารมณและความรูสึกที่โกลาหล รีบเรงวุนวาย อาทิ ภาพการละเลง
ขนมเบื้องในการพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้องในเดือนอาย และภาพพระราชพิธีเขาพรรษาในเดือน
แปดในฉากนาคหลวงโปรยทาน ซึ่งชางเขียนถายทอดบรรยากาศการแยงทานอยางชุลมุนไดดี  
 
 

                                                           
           22พระที่นั่งเครื่องอิฐสูง 4 ชั้น บนยอดตึกทําเปนโดมหรือหอนาฬิกาทั้ง 4 ดาน ซึ่งในสมัยนั้นจะ
สามารถมองเห็นหอนาฬิกาไดทั้งในพระบรมมหาราชวังและนอกพระบรมมหาราชวัง ภายหลังถูกรื้อออกไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
72

 ภาพสัตว 
 

 จิตรกรรมภาพพระราชพิธีคเชนทรศวสนานเดือนหา และพระราชพิธีทอดผาพระกฐนิใน
เดือนสิบเอ็ดของชองภาพที่ 7 และชองภาพที่ 12 ปรากฏภาพสัตว 2 ชนิด คือ ภาพชางและ        
มา โดยเฉพาะภาพชางนั้น เปนชางในขบวนเสด็จฯของพระบรมวงศานุวงศ สังเกตไดจากมีกูบ   
ติดอยูบนหลังชาง ภาพชางถูกเขียนแบบสามมิติ มีการแรเงาสัดสวนความลึกตื้นของหัวชาง     
รวมทั้งกลามเนื้อเปนการบันทึกภาพชางไดอยางสมบูรณและเปนธรรมชาติมาก (ภาพที่ 50)     
สวนภาพมา เปนภาพวาดดานขางในอิริยาบถเปนธรรมชาติเชนกัน (ภาพที่ 51) มีการแรเงา 
ลักษณะการเขียนภาพของสัตวทั้งสองชนิดเปนอิทธิพลการเขียนภาพแบบตะวันตกที่แพรเขา      
มาชั่วระยะหนึ่งแลว เห็นไดจากการที่ชางมีความชํานาญในการใหแสงเงาเปนอยางดี 
 
 ภาพทวิทศัน 
 
 ภาพทิวทัศนเปนฉากที่อยูเบื้องหลัง ชวยทําใหภาพบุคคลและสัตวตลอดจนสิ่งกอสราง
โดดเดนขึ้นมา รวมทั้งยังทําใหการลําดับเร่ืองราวดําเนินไปอยางสมบูรณ อาทิ ภาพทองฟามีการ
เขียนเลียนแบบธรรมชาติโดยระบายทองฟาเปนสีครามมีลักษณะสมจริง ภาพสายน้ําที่เปนการ
เลียนแบบธรรมชาติ ภาพตนไมมีลักษณะสมจริงดวยโดยเขียนเปนพุมไมและตนไมมักจะซอนอยู
ดานหลังภาพอาคารสถาปตยกรรมทําใหภาพสิ่งกอสรางและภาพสิ่งมีชีวิตเดนขึ้นมาเปนลักษณะ
สามมิต ิ

 
กําหนดอายจุิตรกรรมพระราชพธิีสบิสองเดือนจากหลักฐานประวัติศาสตรศิลปะ 
 
            หากมิไดศึกษาอยางจริงจังอาจมีผูเขาใจวา จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่       
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามเขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว       
เนื่องจากพระอุโบสถ และสถปตยกรรมสวนใหญในวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามกอสรางแลว
เสร็จต้ังแตเมื่อป พ.ศ. 2407 ภายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว หางจากปที่
ประชวรสวรรคตเมื่อเสด็จฯกลับจากทอดพระเนตรสุ ริยุปราคาที่ตําบลหวากอ  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธประมาณ 4 ป                 
            แตจากการศึกษาหลักฐานประวัติศาสตรและหลักฐานศิลปะหลายอยางชี้ใหเห็น      
วาจิตรกรรมดังกลาวเขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อคราวที่     
รัชกาลที่ 5 ทรงบูรณะปฏิสังขรณวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเปนพระบรมราชานุสรณแหง       
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ผูทรงเปนองคอุปถัมภกของธรรมยุติกนิกายและทรง
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สถาปนาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม อีกทั้งยังทรงเปนผูที่มีพระอัจฉริยภาพทางดาน      
ดาราศาสตร และทรงมีพระปรีชาสามารถในการพระราชพิธีทั้งปวง จากการที่ทรงแทรกพระราชพิธี
เนื่องในพระพุทธศาสนาผสมผสานกับพระราชพิธีเนื่องในศาสนาพราหมณเพื่อความเปนสิริมงคล
แกบานเมืองหลายพระราชพิธีอยางเหมาะสมกลมกลืน พระปรีชาสามารถดังกลาวสั่งสมใน     
พระราชจริยาวัตรของพระองค เนื่องดวยทรงผนวชในพระพุทธศาสนาเปนเวลานานรวม          
สามทศวรรษ นอกจากนี้ แมพระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือนจะระบุวาในปพ.ศ.2409 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จฯไปทอดพระเนตรจิตรกรรมที่วัดราชประดิษฐาน
และโปรดใหสมเด็จฯกรมขุนราชสีหวิกรมทรงคัดลอกจิตรกรรมที่วัดราชประดิษฐานที่กรุงเกาลงมา 
 
การสะทอนภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมจากภาพจิตรกรรม 
กับการกําหนดอายุของภาพจิตรกรรม 
 
 กอนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การแกไขกฎมนเทียรบาลเคยมี
มาตั้งแตรัชกาลที่ 4 อาทิการกําหนดใหขุนนางตองสวมเสื้อเขาเฝาในป พ.ศ.2398 ครั้นถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ก็ไดมีการปรับปรุงขนบประเพณีในราชสํานักหลายดาน 
อาทิ การยืนเขาเฝาแทนการหมอบคลานเฝา แมแตการโลชิงชาในพระราชพิธีตรียัมปวาย ซึ่งเปน
พระราชพิธีเนื่องในศาสนาพราหมณ ทรงยกขึ้นมาหารือกับ เสนาบดีสภาหรือที่ปรึกษาราชการใน
พระองค (ตั้งเมื่อ พ.ศ.2435) วาจะเลิกประกอบพระราชพิธีโลชิงชาหรือไมเนื่องจากทรงโปรดใหร้ือ
เสาชิงชาลงเพราะเสาชิงชามีสภาพผุและบริเวณโดยรอบก็รกรุงรัง แตเมื่อทางฝายที่ประชุม
เสนาบดีสภายั้บยั้ง เพราะเห็นวา เปนโบราณราชประเพณีที่ทําใหเกิดสวัสดิมงคลของบานเมือง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรงยอมสรางเสาชิงชาขึ้นใหมตามความเห็นนั้น23 
 จารีตการสวมเสื้อเขาเฝาเปนจารีตที่มีข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ ปพ.ศ. 2398 ป
เดียวกับการทําสนธิสัญญาเบาวริ่งกับอังกฤษเครื่องแตงกายของบุคคลในจิตรกรรมปรากฏการณ
สุริยุปราคาของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และการหมอบคลานเฝามีลักษณะเปนแบบ
โบราณราชประเพณีมากกวาบุคคลในจิตรกรรมที่วัดเสนาสนาราม เพราะที่วัดเสนาสนารามนั้น 
การสวมเสื้อของทหารที่ยืนเขาเฝาฯ รัชกาลที่ 4 มีการแตงกายดวยเครื่องแบบทหารที่ไดรับอิทธิพล
ชาติตะวันตก และการยืนเขาเฝานี้เปนจารีตที่มีข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังนั้นจิตรกรรมพระราชพิธี

                                                           
 23เทพชู ทับทอง, ภาพถายประวัติศาสตร กรุงเทพฯ ยอนยุค (กรุงเทพฯ : วัชรินทรการพิมพ, 
2539), 25. 
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สิบสองเดือนที่วัดเสนาสนาราม นาจะวาดขึ้นทีหลังเพราะมีความคลี่คลายจากตนแบบและเคา
โครงจากวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามอาทิ ตัวอยางในภาพการพระราชพิธีลอยพระประทีป   
ที่วัดสนาสนาราม (ภาพที่ 52) มีการยืนเขาเฝานี้ดังไดกลาวไปบางแลววา เปนจารีตประเพณีที่เพิ่ง
เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5ทรงประกาศใหขาราชบริพารที่หมอบคลาน ลุกขึ้นยืนเมื่อทรง
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416 ในการพระราชพิธี
นั้นรัชกาลที่ 5 เสด็จออกมหาสมาคมในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เจานายและขาราชบริพารทั้งปวง
ลวนแตงกายเต็มยศใสเส้ือเยียรบับเขมขาบกับเสื้อครุย หมอบเฝาอยูเต็มทองพระโรง เมื่อเสนาบดี
ทูลถวายราชสมบัติตามพระราชประเพณีแลว โปรดเกลาฯ ใหอารักษอานประกาศวา ประเพณี
หมอบคลานเขาเฝาที่ใชมาแตโบราณนั้นไมสมควรกับยุคสมัยของบานเมืองแลวใหเลิกประเพณี
หมอบคลานเปนยืนเฝาและเคารพดวยการถวายการคํานับตอไป เมื่ออารักษอานจบ ”เหลาขาเฝา”
นับตั้งแตกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ขุนนางและเจานายที่หมอบอยูเต็มทองพระโรงก็ลุกขึ้นยืน
แลวถวายคํานับพรอมกัน นับเปนการยกเลิกประเพณีหมอบคลานเขาเฝาตั้งแตบัดนั้นมา 
 พระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือน กลาวถึงการเริ่มยกเลิกพระราชพิธี       
บางอยางในสมัยของพระองค เชน การพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้องในเดือนอาย (ปรากฎในภาพ
จิตรกรรมชองที่ 2) อาจไมคอยไดรับความนิยมในเวลาตอมา ดังขอความตอไปนี้ 

“…แตการเลี้ยงขนมเบื้องในแผนดินปจจุบนันี้ไมไดเสด็จออกมาหลายปแลว
คอนขางจะเปนการมืดๆ“24 

 นอกจากนี้ยังยกเลิกพระราชพิธีคเชนทรัศวสนานในเดือนหา สันนิษฐานวาคงเกิดจาก
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางดานกองทัพ เพราะมีการจัดตั้งกองทัพแบบใหมที่ใชอาวุธยุทโธปกรณที่
ทันสมัยตามแบบตะวันตก ฉะนั้นกองทัพชาง กองทัพมาอาจหมดความสําคัญลงไป จึงบันทึกภาพ
ประวัติศาสตรพระราชพิธีคเชนทรัศวสนานที่เคยมีมาเพื่อใหชนรุนหลังไดเห็น  
              แมแตพระราชพิธีโลชิงชาเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณเสาชิงชารุกรังรัง โปรดใหร้ือเสา
ชิงชาลงแลวสรางตลาดขึ้นในบริเวณนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชปรารภในที่ประชุมเสนาบดีวา
เมื่อร้ือเสาชิงชาลงแลว สมควรจะยายไปตั้งที่ไหน หรือวาควรจะเลิกพระราชพิธีนี้เสีย แตที่ประชุม
เสนาบดีสวนใหญลงความเห็นวาไมสมควรยกเลิกเพราะฉะนั้นจึงโปรดเกลาฯ ใหสรางเสาชิงชา

                                                           
 24พระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 1, 51. (คําวา “มืด” ในสมัยนั้นเปนคําแผลงหรือแสลง แปลวา 
ไมรูเคาเงื่อนทีเดียว ยอมาจาก “มืดมนอนธกาล” หรือ “มืดแปดดาน” จากพระราชพิธีสิบสองเดือน, เลม 3 , 
174.) 
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ใหม หางจากที่เกาเพียงเล็กนอย คือที่ตั้งอยูมาจนปจจุบัน จึงยังไมไดยกเลิกพระราชพิธีโลชิงชาใน
สมัยรัชกาลที่ 5 แตมายกเลิกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7 
 จะเห็นวาการปฏิรูปบานเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนโบราณราชประเพณี  
 ภาพจิตรกรรมเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนจึงมีความสําคัญเสมือนเปนการบันทึก 
หลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตรพระราชพิธีที่สามารถทําใหสามารถเห็นภาพบรรยากาศของการ
พระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ไดเปนอยางดี 
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บทที่ 5 

 
   บทสรุป 

 
  การศึกษาภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
กรุงเทพมหานคร ผูเขียนไดใชวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรและประวัติศาสตรศิลปะชวยในการ 
กลั่นกรอง ประเมินคุณคา เปรียบเทียบ ตีความและอธิบายเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
ภาพจิตรกรรมดังกลาว จนสามารถพิสูจนสมมติฐานที่ตั้งไวตั้งแตเร่ิมตนทั้ง 4 ประการดังตอไปนี้ 
              ประการแรก การที่ผูเขียนตั้งสมมติฐานวา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ  
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขียนขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 5 แทนภาพเดิมเมื่อทรง
บูรณะปฏิสังขรณวัดนั้น  
              เมื่อไดศึกษาหลักฐานเอกสารประวัติศาสตรและหลักฐานประวัติศาสตรศิลปะ       
โดยเฉพาะในดานของเทคนิคจิตรกรรมไดแก การใหสี แสง เงา มิติทางทัศนียศิลป เสื้อผา      
เครื่องนุงหม การแตงกาย ทาทางของบุคคล อาคาร รวมถึงวัตถุตางๆ ที่ปรากฏอยูในภาพ
จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนอยางจริงจัง ผูเขียนไดพบคําตอบเกี่ยวกับอายุสมัยของจติรกรรม
ที่สอดคลองกับสมมติฐานที่เสนอไว  
             ยกเวนประเด็นที่เสนอวา จิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนภายในพระอุโบสถถูกเขียน
ข้ึนแทนจิตรกรรมซึ่งถูกวาดขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 
นั้น กลับไมพบหลักฐานสนับสนุน และเปนขอเสนอที่ไมนาจะเปนไปได  
             หลักฐานในพระราชนิพนธเ ร่ืองพระราชพิธี สิบสองเดือนของพระบาทสมเด็จ           
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระบุรองรอยไวคอนขางชัดเจนวาการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ ใหสมเด็จฯกรมขุนราชสีหวิกรม ทรงคัดลอก ภาพเขียนที่          
วัดราชประดิษฐานจากกรุงเกา ”ลงมา” ชี้ใหเห็นวา อาจทรงมีพระราชประสงค แตแรกใหจําลอง
หรือออกแบบภาพเขียนดังกลาวไวที่พระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามดวยก็ได        
แตส้ินรัชกาลเสียกอน พระราชภารกิจขางตนจึงไดสืบสานแลวเสร็จสมบูรณในรัชกาลที่ 5 
 ประการที่สอง ผูเขียนตั้งสมมติฐานวา การที่ชางเขยีนเลือกวาดภาพพระราชพิธสิีบสอง
เดือนในแตละเดือน สะทอนถึงพระราชนยิมที่มีตอพระราชพิธนีั้นๆ จึงเลือกนําพระราชพิธนีัน้มา
เขียนไว  
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            ปรากฏวาสมมติฐานดังกลาว เปนขอเสนอที่คลาดเคลื่อนไป กลาวคือ จากการที่         
ผูเขียนไดนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการอธิบาย ตีความและเทียบเคียงบริบทตางๆ ก็ได
พบคําตอบวา สถานภาพของพระราชพิธีสิบสองเดือนในปจจุบันอาจจําแนกได 12 ประเภท         
ดังนี้ คือ 
         ประเภทที่ 1 พระราชพิธีที่สืบทอดจากสมัยอยุธยา ไดแกพระราชพิธีในเดือนหาคือ     
พระราชพิธีสงกรานต เดือนหกคือพระราชพิธีจรดพระนังคัล เดือนแปดคือพระราชพิธีเขาพรรษา 
เดือนสิบพระราชพิธีภัทรบทหรือพิธีสารทเดือนสิบ เดือนสิบสองคือพระราชพิธีลอยพระประทีป 
เดือนยี่คือพระราชพิธีตรียัมปวาย (เดิมอยูในเดือนอายยายมาเดือนยี่) และเดือนสี่คือพระราช
พิธีสัมพัจฉรฉินท 
          ประเภทที่ 2 พระราชพิธีที่ยกเลิกไปในสมัยรัตนโกสินทร ไดแก เดือนเจ็ดคือพระราช      
พิธีทูลน้ําลางพระบาท พระราชพิธีนารายณประทมสินธุ เดือนเกาคือพระราชพิธีตุลาภาร       
เดือนสิบเอ็ดคืออาศยุชยแขงเรือ เดือนอายคือพระราชพิธีไลเรือ เดือนยี่คือพระราชพิธีบุษยาภิเษก
เฉวียนพระโคกินเลี้ยง และเดือนสามคือพระราชพิธีธานยเทาะห (สังเกตวาเปนพิธีพราหมณเกือบ
ทั้งสิ้น) 
            ประเภทที่ 3 พระราชพิธีที่เพิ่มใหมในสมัยรัชกาลที่ 2 ไดแก พระราชพิธีวิสาขบูชา       
มีการทําโคมตั้งและโคมแขวนประดับที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชพิธี
อาพาธพินาศ เมื่อเกิดโรคระบาดครั้งใหญในสมัยนั้น 
 ประเภทที่ 4 พระราชพิธีที่เพิ่มใหมในสมัย รัชกาลที่ 3 ไดแกเกิดพระราชพิธีเลี้ยงพระ
ตรุษจีนในเดือนสามอันเปนพระราชพิธีใหมในราชสํานักไทยที่นับเปนการผสมผสานกันของไทย   
กับจีน 
  ประเภทที่ 5 พระราชพิธีที่เลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดแกพระราชพิธีที่ตําราสูญหาย   
ตั้งแตปลายสมัยอยุธยาและสมัยตนรัตนโกสินทร 
           ประเภทที่ 6 พระราชพิธีที่เพิ่มเขาไปใหมในสมัยรัชกาลที่ 4 คือการเพิ่มพิธีสงฆเขาไป
ในพิธีพราหมณเกือบทุกพิธีและเกิดพระราชพิธีใหมในสมัยรัชกาลที่ 4 เชนการพระราชกุศล     
เล้ียงขนมเบื้องแกพระสงฆราชาคณะในเดือนอาย การพระราชกุศลสลากภัตในเดือนเจ็ด พระราช
พิธีพรุณศาสตรในเดือนเกา การพระราชกุศลตักบาตรน้ําผึ้งในพระสงฆฝายธรรมยุติกนิกาย        
และการพระราชกุศลกาลานุกาลนอกจากนี้ยังมีพระราชพิธีพราหมณไดแกพระราชพิธีศิวาราตรีใน
เดือนสาม และพระราชพิธีกะติเกยายายจากเดือนอายมาเดือนสิบสอง 
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         ประเภทที่ 7 พระราชพิธีที่ยังคงกระทําอยูตามปกติในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดแก พระราช
พิธีที่สืบเนื่องมาจากในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 
             ประเภทที่ 8 พระราชพิธีที่กําลังจะสูญหายไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดแก พระราชพิธี      
เลี้ยงขนมเบื้อง  การพระราชกุศลถวายสลากภัต และพระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน  
            ประเภทที่ 9  พระราชพิธีที่เลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดแก พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน 
ในเดือนหา และเดือนสิบเอ็ด 
             ประเภทที่ 10 พระราชพิธีที่สืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยกอน
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.247 
 ประเภทที่ 11 ประเภทพระราชพิธีที่เลิกไปหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 
2475 คือพระราชพิธีไดแกพระราชพิธีตรียัมปวาย เลิกไปในป พ.ศ. 2477หลังจากรัชกาลที่ 7       
ทรงสละราชสมบัติ ตอมาจากนั้นการพระราชพิธีตางๆทั้งสิบสองเดือนก็ซบเซาไปเกือบทั้งหมด 
 ประเภทที่ 12 ประเภทพระราชพิธีที่ร้ือฟนขึ้นใหมในสมัยรัชกาลปจจุบัน ไดแก พระราช
พิธีสงกรานตในเดือนหา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฉัตรมงคลและพระราช
พิธีวิสาขบูชาในเดือนหก เขาพรรษามีการอุปสมบทนาคหลวงในเดือนแปด และพระราชพิธีถวาย
ผาพระกฐินทางสถลมารคและทางชลมารคในเดือนสิบเอ็ด เปนตน 
              สวนพระราชพิธีสิบสองเดือนซึ่งถูกนํามาเขียนเปนภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ      
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามนั้น จัดอยูในกลุมพระราชพิธีประเภทที่กระทําอยูในสมัย        
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา         
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 
              หลักฐานพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวระบุวา 
พระราชประสงคสําคัญในการพระราชนิพนธหนังสือเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือนคือ ทรงมุงให
พระราชนิพนธของพระองคเปนเครื่องมือในการอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีสิบสองเดือนที่
ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนโบราณราชประเพณีแกพสกนิกรของพระองคผูสนใจใฝศึกษาและ
อนุชนไดเรียนรูเกี่ยวกับพระราชพิธีที่เคยมีมาในอดีต เพิ่มเติมจากพระนิพนธของสมเด็จฯ เจาฟา
มหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษเร่ืองโคลงพระราชพิธีทวาทศมาส เนื่องจากพระนิพนธ      
ดังกลาวเปนรอยกรองที่ใชภาษาคอนขางโบราณ   
 แตจุดเดนที่ไมควรมองขามในพระนิพนธของสมเด็จฯ เจาฟามหามาลา กรมพระยา
บําราบปรปกษคือ สามารถผนึกเนื้อความที่เกี่ยวของกับพระราชพิธีสิบสองเดือนที่มีรายละเอียด
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มากมายใหครอบคลุมดวยคําไมกี่คําไดอยางเหมาะสมและถูกตองตามแบบฉบับของฉันทลักษณ
ดวยพระอัจฉริยภาพ1 
 จากการศึกษาจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
เปรียบเทียบกับเอกสารประวัติศาสตร ผูเขียนจึงพบวาเอกสารชิ้นนี้ เปนองคประกอบสําคัญที่     
ชางหลวงไดนํามาเปน ”ตํารา” อางอิงในการสรางงาน  
             ดังนั้นแมจะไมปรากฏหลักฐานแนชัดถึงวัตถุประสงคของการวาดภาพจิตรกรรม      
พระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม แตพระราชประสงคที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงระบุไวในพระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธีสิบสองเดือนก็สามารถ    
นํามาใชในการเทียบเคียงและอธิบายเชื่อมโยงกับประเด็นขางตนไดเชนกัน 
 ประการที่สาม ผูเขียนตั้งสมมติฐานวา การที่วาดภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนทั้งๆ ที่
เร่ิมมีการถายภาพแลว แตภาพถายก็ยังไมไดเผยแพรเปนสาธารณะเทากับภาพจิตรกรรมใน      
พระอุโบสถตามที่ตองการใหผูคนในสมัยนั้นตลอดจนชนรุนหลังไดเห็นภาพบรรยากาศในงาน      
พระราชพิธี 
              ประเด็นดังกลาวไดอธิบายครอบคลุมไวแลวขางตน และแมการบันทึกภาพพระราช      
พิธีจะอาศัยการถายทอดดวยวิธีการทางจิตรกรรม มิไดบันทึกผานเลนสกลอง แตอิทธิพลของ  
วัฒนธรรมตะวันตกก็ปรากฎคอนขางชัดเจนผานเทคนิคจิตรกรรมเชนเดียวกันทั้งดานเทคนิค
จิตรกรรมและเนื้อหาในการเขียนภาพ 
 ประการที่ส่ี ผูเขียนตั้งสมมติฐานวา ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนัง
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพระราชนิพนธเร่ืองพระราชพิธี    
สิบสองเดือนของรัชกาลที่ 5 และโคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ       
เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ 
              ประเด็นดังกลาวนี้ก็ไดอธิบายไวบางสวนขางตนแลวเชนกัน และผูเขียนเชื่อวา        
นอกเหนือจากพระราชนิพนธและพระนิพนธทั้งสองฉบับแลว  ชางหลวงยังอาจไดอาศัยตําราอื่นๆ
เพิ่มเติมอีก ดังเห็นไดจากภาพพระสุภูติและทาวจตุโลกบาลทั้ง4 ในพระราชพิธีพรุณศาสตรก็มี   
รูปแบบคลายคําบรรยายและภาพลายเสนในตําราพระราชพิธีพรุณศาสตรอยางเดนชัด  

 
 
 

                                                           
 1สมเด็จ ฯ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษทรงเปนศิษยของสุนทรภู 
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 ขอเสนอแนะในการวิจยั 
 

 เกี่ยวกับการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนในประเด็นอื่นๆ 
ที่ควรคนควาเพิ่มเติมไดแก 
 1.  ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพ ฝมือชางโดยละเอียดและ เทคนิคการ
เขียนภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กับที่วัดเสนาสนาราม และ
วัดที่ภาพจิตรกรรมขนบประเพณีที่เกี่ยวของ 
 2. ศึกษารายละเอียดของภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน เชนในเรื่องสถาปตยกรรม   
พระราชวัง และวัด โดยเปรียบเทียบภาพจิตรกรรมกับภาพถายเกา และนํามาเปรียบเทียบกับ
สภาพที่หลงเหลือในปจจุบัน  หรืออาจจะศึกษาสิ่งของและเครื่องใชในงานพระราชพิธีที่ปรากฏอยู
ในภาพจิตรกรรมแตสูญหายไปในปจจุบัน 
 3. ศึกษาจิตรกรรมภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนที่เขียนโดยศิลปนในสมัยปจจุบัน
เปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนในอดีต เพื่อจะทราบถึงความเปลี่ยนแปลง
รสนิยมของยุคสมัย เปนตน 
 4. ใชวิธีศึกษาจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนโดยใชหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรศิลปะตรวจสอบซึ่งกันและกันในแตละพระราชพิธีโดยละเอียด 
อาจทําใหขยายองคความรูใหมที่สามารถทําความเขาใจความคิดและแรงบันดาลใจในการสราง
งานของชางในอดีตใหชัดเจนมากขึ้น 
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