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พระราชพิธีสิบสองเดือนเปนพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ 

ทรงพระราชนิพนธเมื่อปชวด พ.ศ. ๒๔๓๑ เหตุที่ทรงพระราชนิพนธมีวา กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่ง

เหมือนกับหอสมุดแหงชาติในเวลาน้ัน มีความเห็นวาพระองคทรงทําพระราชพิธีตาง ๆ เปนประจําอยูแลว ยอม

ทรงรูเรื่องการพระราชพิธีมากกวาใครๆ จึงขอใหพระองคทรงพระราชนิพนธขึ้น เพ่ือเปนความรูตอไปและเพ่ือ

ประโยชนกับเจาหนาที่ในการพระราชพิธีน้ัน ๆ จะไดปฏิบัติใหถูกตอง ประกอบกับทรงเห็นวา โคลงพระราชพิธี

ทวาทศมาสของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมสมเด็จพระบําราบปรปกษทรงนิพนธไมครบ 

๑๒ เดือน และเน้ือความเปนนักขัตฤกษของราษฎร และแตงเปนโคลง ทําใหความไมละเอียด เพ่ือใหคนรุนหลัง

ไดทราบประเพณีของบานเมือง จึงทรงสืบสวนเรื่องพระราชพิธีมาเลาสูกันฟง 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนในเวลาค่ํา 

เมื่อทรงวางจากราชกิจตางๆ ตองทรงพระราชทานใหทันพิมพทุกสัปดาหในหนังสือวชิรญาณ ของหอพระสมุดฯ 

ทรงเริ่มต้ังแตเดือน ๑๒ เมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๑ ทรงพระราชนิพนธถึงเดือน ๑๑ เมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๒ ก็มีพระราช

ธุระอ่ืนทําใหไมไดทรงพระราชนิพนธตอ  

 พระราชพิธีสิบสองเดือนเปนวรรณกรรมรอยแกวที่กรรมการวรรณคดีสโมสรตามพระราชบัญญัติ

วรรณคดีสโมสร พ.ศ. ๒๔๕๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ยกยองวาเปน “ยอดของความเรียงอธิบาย” ประทับตราพระ

ราชลัญจกรรูปพระคเณศรสําหรับวรรณคดีสโมสรไวหนาสมุดเปนสําคัญ 

 ผูแตง 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. 

๒๓๙๖ ตรงกับเดือน ๑๐ แรม ๓ ปฉลู มีพระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟาชายจุฬาลงกรณ บดินทรเทพมหามงกุฎ 

บุรุษยรัตนราชรวิวงศ วรุตมพงศบริพัตรสิริวัฒนราชกุมาร เปนพระราชโอรสพระองคใหญในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย ทรงเปน “พระปยมหาราช” พระมหากษัตริย         

ผูย่ิงใหญผูเปนที่รักของประชาชนทรงเปนนักปราชญผูเปยมดวยพระปรีชาสามารถ ทรงครองราชสมบัติดวย

ทศพิธราชธรรม ต้ังแต ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ ถึง ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ รวม ๔๒ พรรษา  

 ความเปนมาและจุดมุงหมายในการแตง  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธเมื่อปชวด พ.ศ. ๒๔๓๑ เน่ืองดวยในป

น้ันสมาชิกหอพระสมุดฯ ไดเลือกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ เปนสภานายกประจําป แต

ยังทรงพระเยาว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงรับบัญชาการหอพระสมุดวชิรญาณแทน

พระองคทรงมีพระราชประสงคจะทรงบํารุงหนังสือวชิรญาณใหนาอานขึ้น โปรดฯ ใหขอแรงสมาชิกฯ ที่มี

ความสามารถดานการแตงหนังสือชวยกันแตงเรื่องตางๆ มาลงพิมพ และพระองคจะทรงพระราชนิพนธ

พระราชทานดวย สมาชิกฯ จึงขอใหทรงพระราชนิพนธอธิบายเรื่องพระราชพิธี  เพราะไดพบเห็น หรือกระทํา 

แตไมเขาใจ  

*
 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                                                            



ในการพระราชนิพนธ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใชเวลาค่ําหลังจากทรงปฏิบัติ

พระราชภารกิจทรงหนังสือราชการประจําวันเสร็จแลว เริ่มต้ังแตเดือน ๑๒ ปชวด พ.ศ. ๒๔๓๑ ลงพิมพเปน

ตอน ๆ ในหนังสือวชิรญาณ จนถึงปฉลู พ.ศ. ๒๔๓๒ ทรงติดพระราชธุระอ่ืน พระราชพิธีเดือน ๑๑ จึงไม

บริบูรณ ในการพระราชนิพนธน้ัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงศึกษาคนควาจากหนังสือ 

ตําราทั้งหลาย เชน กฎมนเทียรบาล ซึ่งแตงต้ังแตครั้งกรุงศรีอยุธยาและทรงสอบถามจากผูทําพิธี เชน          

พระมหาราชครูพราหมณ ทรงรวบรวมจากพระบรมราชาธิบาย พระราชนิพนธน้ีพิมพครั้งแรกในป พ.ศ. 

๒๔๕๔  

ทํานองแตง 

พระราชพิธีสิบสองเดือนเปนความเรียงรอยแกวเชิงอธิบาย คลายกับมีพระราชดํารัสบอกเลากับผูอาน 

เน้ือหามีขนาดยาวประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คําเศษ ทรงพระราชนิพนธเน้ือหาสาระไดอยางละเอียดลออแจมแจง 

ทรงคนควาหาขอมูลจากเอกสารหลักฐานและคําบอกเลาของผูรู ทําใหเรื่องราวมีนํ้าหนักนาเช่ือถือ นําเสนอ

เรื่องราวเปนลําดับขั้นตอนดี ใชภาษางาย มีการยํ้าคํา เนนความ ใหภาพ ใหขอคิดคมคาย ใชโวหารเปรียบเทียบ 

และมีพระอารมณขัน 

ลักษณะเดนของพระราชนิพนธ 

 ลักษณะเดนของพระราชพิธีสิบสองเดือนมี ๒ ประการ คือ 

๑. เปนหนังสือที่ใหความรูเรื่องพระราชพิธีที่ถูกตองถองแทที่สุด 

๒. เปนหนังสือที่มีการอธิบายความแจมแจงที่สุด และมีโวหารจับใจเหมือนฟงพระเจาอยูหัวทรงเลา

เอง วรรณคดีสโมสรซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ โปรดใหต้ังขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๕๗ 

ไดยกยองเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนวาเปนยอดความเรียงอธิบาย 

ลักษณะที่ทรงพระราชนิพนธ 

๑. ทรงเริ่มตนดวยการช้ีแจงตําราเดิมของการพระราชพิธีน้ันกอน แลวทรงช้ีแจงเหตุการณที่ไดแกไข

เปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับ จนถึงพระราชพิธีน้ันไดเลิกไปแลว หรือยังกระทําอยู 

๒. ทรงสอบสวนตํารับตําราทั้งหลายที่มีอยู และรับสั่งถามผูทําการพิธี เชน พระมหาราชครูพราหมณ 

ประกอบกับเร่ืองที่พระองคทรงทราบมา เชน จากพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว และผูรูอ่ืน ๆ ที่ใกลชิด  

๓. ทรงวินิจฉัย และเรียบเรียงเปนพระบรมราชาธิบาย 

ลักษณะของพระราชพิธี 

พระราชพิธีในราชสํานักของไทยที่เคยปฏิบัติกันมา มีลักษณะตามตําราทั้งศาสนาพราหมณและศาสนา

พุทธ มีหลายพระราชพิธีเดิมปฏิบัติตามแบบพราหมณกอน เพราะศาสนาพุทธเดิมไมมีพิธีใดๆ ตอมาเมื่อ      

พระเจาแผนดินและราษฎรนับถือพระพุทธศาสนา ก็เพ่ิมการประพฤติปฏิบัติซึ่งผูนับถือพระพุทธศาสนาได

ประพฤติมากอน เขน การใหทาน การถือศีล และการภาวนา การพระราชพิธีทั้งปวงเลือกแตการประพฤติที่

เปนสุจริต ไมรับการปฏิบัติที่เปนโทษ เชน การฆาสัตวบูชายัญ พระราชพิธีทั้งหมดเปนพิธีประเพณีที่เก่ียวกับ

ความเปนอยูที่พระเจาแผนดินเปนผูทรงทํา ทรงปฏิบัติ 

พระราชพิธีที่เปนของพราหมณมากอน และมีการเติมการปฏิบัติแบบพุทธศาสนา เชน พระราชพิธี

จองเปรียง หรือการยกโคม ในเดือน ๑๒ พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท หรือการทําบุญปลายปในเดือน ๕ 



พระราชพิธีที่เปนแบบของพราหมณเพียงอยางเดียว เชน พระราชพิธีกะติเกยา ที่เปนพิธีเสี่ยงทายใน

เดือน ๑๒ และพระราชพิธีศิวาราตรี คือการบูชาพระอิศวรในเดือน ๓ 

พระราชพิธีที่เปนพิธีพุทธอยางเดียว เชน การพระราชกุศลฉลองไตร หรืองานฉลองที่พระเจาแผนดิน

พระราชทานผาไตรจีวรในการทอดพระกฐินในเดือน ๑๒ การพระราชกุศลเทศนมหาชาติในเดือนอาย  

พระราชพิธีที่เน่ืองกับการปกครอง เชน พระราชพิธีฉัตรมงคล ที่ทําในเดือนที่ตรงกับเวลาพระบรม

ราชาภิเษกของพระเจาแผนดิน พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล หรือพระราชพิธีถือนํ้าพระพิพัฒนสัจจา  

พระราชพิธืที่เกิดขึ้นเพราะสภาพแวดลอม หรืออากาศ เชน พระราชพิธีไลเรือ หรือไลนํ้าที่ยังไมยอม

ลด ในเดือนอาย ทําใหขาวที่สุกเสียหาย การลอยพระประทีป หรือลอยกระทง ในเดือน ๑๒ ที่มีนํ้าเปยมฝงและ

ทองฟาปลอดโปรง การพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบ้ืองในเดือนอาย ซึ่งเปนเวลาที่กุงชุกชุม เหมาะสมที่จะนํามาทํา

ขนมเบ้ืองเลี้ยงพระ 

พระราชพิธีจํานวนไมนอยทําขึ้นเพ่ือการเสี่ยงทายวาบานเมืองจะอยูดีมีสุขหรือไม เชน พระราชพิธี   

กะติเกยะ พระราชพิธีเคณฑะทิ้งขาง 

เนื้อเรื่อง 

เริ่มดวยพระบรมราชาธิบายเหตุแหงพระราชพิธีสําหรับพระนคร อธิบายถึงพระราชพิธีสิบสองเดือนที่

มีมาในกฎมณเฑียรบาลครั้งกรุงเกา ตลอดจนพระราชพิธีสิบสองเดือนที่ยังทําอยูในกรุงรัตนโกสินทร และพระ

ราชปรารภที่จะทรงพระราชนิพนธเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน แลวจึงมีพระบรมราชาธิบายพระราชพิธี

ตามลําดับ โดยเริ่มจากพระราชพิธีเดือนสิบสอง จนถึงเดือนสิบ สิ้นสุดที่  พระราชพิธีเดือนสิบเอ็ดซึ่งเน้ือหายัง

ไมบริบูรณ  

พระราชพิธี ๑๒ เดือน มีดังน้ี 

พระราชพิธีในเดือนสิบสอง 

 ๑. พระราชพิธีจองเปรียง หรือพิธีจุณิคมชัย 

 ๒. พระราชพิธีกะติเกยา พิธีพราหมณ มีตามพระเพลิงคอยรับเสด็จพระเปนเจา 

 ๓. พระราชกุศลฉลองไตรป ฉลองพระราชาคณะฐานานุกรมเปรียญ ซึ่งไดรับพระราชไตรปทั่ว       

พระราชอาณาจักร ราวปละ ๕๐๐ ป ๖๐๐ รูป  

 ๔. พระราชพิธีลอยพระประทีป หรือลอยกระทงหลวง 

 ๕. พระราชกุศลกาลานุกาล ทําบุญพระบรมอัฐิ พระอัฐิ 

 ๖. พระราชกุศลแจกเบ้ียหวัด 

 ๗. พระราชพิธีฉัตรมงคล คือ การสมโภชพระมหาเศวตฉัตร เพ่ือสวัสดิมงคลแกราชสมบัติ 

 ตัวอยางการอธิบายพระราชพิธีจองเปรียง 

๏ การพระราชพิธีในเดือน ๑๒ ซึ่งมีมาในกฎมนเทียรบาลวาพิธีจองเปรียง ลดชุด

ลอยโคม ตรวจดูในความพิสดาร ในกฎหมายน้ันเองก็ไมมีขอความใดกลาวถึงเสาโคมและการ

จุดโคมอยางหน่ึงอยางใดชัดเจน หรือจะเปนดวยเปนการจืด ผูที่แตงถือวาใครๆ ก็เห็นตัวอยาง

อยูแลวไมตองกลาว มีความแปลกออกไปนิดเดียว แตที่วาการพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคม 

และเติม “ลงนํ้า” เขาอีกคําหน่ึง คําที่วา “ลงนํ้า” น้ีจะแปลวากระไรก็สันนิษฐานยาก จะ

เขาใจวาเอาโคมที่เปนโครงไมไผหุมผาที่ชักอยูบนเสามาแตตนเดือนลดลงแลวไปทิ้งลงนํ้าก็ดู



เคอะไมไดการเลย หรืออีกอยางหน่ึงจะเปนวิธีวาเมื่อลดโคมแลว ลอยกระทง สมมติวาเอา

โคมน้ันลอยไปตามลัทธิพราหมณ ที่พอใจลอยอะไรๆ จัดอยูเชนกับลอยบาปลางบาป จะถือ

วาเปนลอยเคราะหลอยโศกอยางใดไปไดดอกกระมัง การก็ตรงกันกับลอยกระทง ลางทีจะ

สมมุติวาลอยโคม ขอความตามกฎมนเทียรบาลมีอยูแตเทาน้ี 

(พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

 พระราชพธิีในเดือนอาย  

 ๑. พระราชพิธีไลเรือ บางทีเรียกพิธีไลนํ้า ทําตอนนํ้าลด และมักทําในปที่นํ้าลดเทาน้ัน เพ่ือใหเก่ียว

ขาวไดสะดวกและไดผลดี 

 ๒. พิธีเฉวียนพระโคกินเลี้ยง 

 ๓. การพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบ้ือง ไมกําหนดแนวาเปนวันกี่ค่ํา และไมมีการสวดมนต ทรงเกณฑพระ

บรมวงศานุวงศฝายในละเลงขนมเบ้ือง และนิมนตพระสงฆต้ังแตเจาพระและพระราชาคณะมาฉันในพระที่น่ัง

อมรินทรวินิจฉัย เวลาที่กําหนดพระราชทานเลี้ยงขนมเบ้ือง ในระยะน้ีเพราะกุงชุกชุมและมีมันมาก ปหน่ึงมีหน

หน่ึง เพราะไสขนมเบ้ืองน้ันตองประกอบดวยกุงจึงอรอย สวนขาวในนาเมื่อนํ้าลดขาวก็เริ่มแก รอที่จะสุกเก็บ

เกี่ยวได เปนเดือนที่นาไรกําลังบริบูรณ 

 ๔. การพระราชกุศลเทศนามหาชาติ เปนเทศนาสําหรับแผนดิน และเปนพระราชกุศลประจําป กระทํา

ในเดือนสิบเอ็ดวันขึ้น ๑๔ ค่ํา และวันขึ้น ๑๕ ค่ํา มีเทศนมหาชาติ วันแรม ๑ ค่ํา มีอริยสัจครบ ๓๐ กัณฑ (เดิม

มี ๓๓ กัณฑ) กําหนดเครื่องภัณฑคลายบริขารกฐิน 

 ตัวอยางการอธิบายการพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบ้ือง 

๏ กําหนดเลี้ยงขนมเบ้ืองน้ี วาเมื่อพระอาทิตยออกสุดทางใตตกนิจเปนวันที่หยุด จะ

กลับขึ้นเหนือ อยูในองศา ๘ องศา ๙ ในราศีธนู เปนถึงกําหนดเลี้ยงขนมเบ้ือง ไมกําหนดวา

เปนกี่ค่ําวันใด การเลี้ยงขนมเบ้ืองน้ี ไมไดมีสวดมนตกอนอยางเชนพระราชพิธีอันใด กําหนด

พระสงฆต้ังแตเจาพระ พระราชาคณะ ๘๐ รูปฉันในพระที่น่ังอัมรินทรวินิจฉัย ขนมเบ้ืองน้ัน

เกณฑพระบรมวงศานุวงศฝายใน ทาวนาง เจาจอมมารดาเกา เถาแก พนักงานดาดปะรําต้ัง

เตาละเลงขางทองพระโรง การซึ่งกําหนดเลี้ยงขนมเบ้ืองน้ีนับเปนอยางตรุษคราวหน่ึง และ

เฉพาะตองที่กุงมีมันมากจึงเปนเวลาที่เลี้ยงขนมเบ้ือง แตการเลี้ยงขนมเบ้ืองในแผนดิน

ปจจุบันน้ี ไมไดเสด็จออกมาหลายปแลว คอนอยูขางจะเปนการมืดๆ ๚ 

(พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

 พระราชพิธีในเดือนยี่ 

 ๑. พระราชพิธีบุษยาภิเษก ประทับบนกองดอกไมเจ็ดสี เจริญพระนขา พราหมณทั้ง ๘ ถวายพระพร 

 ๒. การพระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย เปนพิธีใหญและทําบุญตรุษ เปลี่ยนปใหมของพราหมณ 

จัดทําขึ้นที่เทวสถานทั้งสามของพระนคร ไดแก เทวสถานพระอิศวร พระมหาวิฆเนศวร และพระนารายณ พิธี

ตรียัมพวาย เปนพิธีตอนรับพระอิศวร สวนพระราชพิธีตรีปวายเปนพิธีตอนรับพระนารายณที่เสด็จมาเย่ียมโลก 

เทวดา เชน พระอาทิตย พระจันทร พระธรณี จะมาประชุมพรอมกันกับมนุษย มีการโลชิงชาถวาย ชาวบานจึง

เรียกวาพิธีโลชิงชา 



 ๓. การพระราชกุศล ถวายผาจํานําพรรษา ทําเพ่ือบําเพ็ญพระราชกุศลเพ่ิมเติมใหกับพระบรมอัฐิ พระ

อัฐิ ที่ประดิษฐานอยูในพระอารามใหทั่วถึงกัน พระราชกุศลน้ีเริ่มมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ดวยมีพระราชประสงคจะบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาจําพรรษาตามอารามตางๆ ที่มีพระบรมอัฐิ

และพระอัฐิ มีพิธีสวดมนตเลี้ยงพระ และถวายปจจัยไทยทานแลวทอดผาสดับปกรณของหลวง 

 ตัวอยางการอธิบายการพระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย 

๏ การพระราชพิธีตรียัมพวาย ซึ่งเปลี่ยนมาแตเดือนอาย การพิธีน้ีซึ่งกําหนดทําใน

เดือนอาย คงจะเปนเหตุดวยนับเปลี่ยนปเอาตนฤดูหนาวเปนปใหมของพราหมณตามเชนแต

กอนเราเคยใชมา แตการที่เลื่อนเปนเดือนหาน้ันจะไวช้ีแจงตอเมื่อวาถึงสงกรานต การที่เลื่อน

มาเปนเดือนย่ีน้ีก็ไดกลาวแลวในคํานํา บัดน้ีจะขอกลาวตัดความแตเพียงตรียัมพวายตรีปวาย

น้ีเปนพิธีปใหมของพราหมณ ตรงกันกับพิธีมะหะหร่ําของพวกแขกเจาเซ็น นับเปนทําบุญตรุษ

เปลี่ยนปใหม จึงเปนพิธีใหญของพราหมณ 

(พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

 พระราชพธิีในเดือนสาม 

 ๑. พิธีธานยเทาะห คือพิธีเผาขาว โปรดใหต้ังโรงพิธีที่ทุงนาหลวง เอารวมขาวทําฉัตร โปรดใหเผา มี

พระอินทรแตงเขียวกับพระพรหมแตงแดงมาแยงกัน ใครแยงไดจะมีคําทํานายทํานองพิธีเสี่ยงทาย ให

ประชาชนที่มีความหวาดวิตกกาลดีรายในปตอไปวาจะทํานาไดผลหรือไม ไดรูแกกระหาย เปนอุบายระงับใจ

คนฟุงซาน เช่ือนิมิตโชคลาง แลวคิดการทุจริตเปนผีซ้ําดํ้าพลอยใหเกิดการยุงเหยิง เมื่อไดเห็นเสี่ยงทายไดนิมิต

ดีอยูก็ไมอาจคิดฟุงซานฝนฟาดินไปได เปนการแสดงนํ้าใจดินฟา และพระบารมีของพระเจาแผนดินใหเปนที่

เกรงขามแกคนทั้งปวง 

 ๒. พิธีศิวาราตรี เปนพิธีลอยบาปของพราหมณ คลาย ๆ มหาปวารณา พราหมณจัดการทํากันเอง ไมมี

ของพระราชทาน 

 ๓. การพระราชกุศลมาฆบูชา เปนวันที่พระจันทรเสวยมาฆฤกษ นับเปนวันมาฆบุรณ เปนวันที่ระลึก

คราวพระอรหันตพุทธสาวก ๑๒๕๐ รูป ไดมาประชุมพรอมเพรียงกันโดยมิไดนัดหมาย 

 ๔. การพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีน เกิดขึ้นเน่ืองจากในคราวตรุษจีน พวกจีนนําสุกร เปดไก มา

ถวายมากมาย ควรจะใหเปนในพระราชกุศล ไดโปรดใหมีเลี้ยงพระสงฆสามวัน ใหฝายหนาฝายในรวมพระราช

กุศลดวย 

 ตัวอยางการอธิบายพิธีศิวาราตรี 

สวนพิธีศิวาราตรีน้ี เปนพิธีลอยบาปของพราหมณคลายๆ มหาปวารณา จึงโปรดให

ทําตามธรรมเนียมเดิม พิธีน้ีทําในเดือนสามขึ้น ๑๕ ค่ํา คือเวลาค่ําพระมหาราชครูทําพิธีเริ่ม

แตกระสูทธ์ิอัตมสูทธ์ิตามแบบเหมือนพิธีทั้งปวง แลวเอาเสาปกสี่เสา เชือกผูกคอหมอโยงเสา

ทั้งสี่ ภายใตหมอต้ังพระศิวลึงค เจาะหมอใหนํ้าหยดลงมาไดทีละนอย เอาขลังสอดไวในชอง

หมอที่เจาะน้ันเฉพาะตรงพระศิวลึงค ใหนํ้าหยดลงถูกพระศิวลึงคทีละนอยแลวไหลลงมาตาม

รางซึ่งรองรับพระศิวลึงค ซึ่งพราหมณในประเทศอินเดีย ซึ่งขาพเจาเคยไปเห็นเรียกวาโยนิ 

แลวมีหมอรองที่ปากรางน่ัน เติมนํ้าและเปลี่ยนหมอไปจนตลอดรุง เวลาใกลรุงทําพิธีหุงขาว

หมอหน่ึงในเทวสถาน เจือนํ้าผึ้งนํ้าตาลนมเนยและเครื่องเทศตางๆ สุกแลวแจกกันกินคนละ



เล็กคนละนอยทุกคนทั่วกัน พอไดอรุณก็พากันลงอาบนํ้าในคลอง สระผมดวยนํ้าที่สรงพระ 

ศิวลึงค ผมที่รวงในเวลาสระน้ันเก็บลอยไปตามนํ้า เรียกวา ลอยบาป เปนการเสร็จพิธีศิวา

ราตรีในวันเดียวน้ัน แตการพิธีน้ีไมมีของหลวงพระราชทาน เปนของพราหมณทําเอง เมื่อ

พิเคราะหดูการที่ทําน้ีเห็นวาจะเปนการยอมาเสียแตเดิมแลว 

(พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

 พระราชพธิีในเดือนสี ่

 ๑. พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท เปนพิธีใหญมีโหมกุณฑพระสงฆสวดมนต ๖๘ รูป ทํานํ้าพระพุทธมนต 

พระเจาลูกเธอ หลานเธอ หมอมเจาที่โปรดปราน โปรดใหมาเกศากันตเปนเกียรติมีประกาศเทวดา ยิงปนใหญ

รอบพระนคร 

 ๒. พิธีตรุษ ฉลองไตรกอนปเกา ใชพระสงฆในกรุงเทพฯ ประจําวัดที่มีพระอัฐิ สดับปกรณ เวลาเย็นมี

แหพระ พระบรมวงศานุวงศไปรวมพรอมกัน 

 ตัวอยางการอธิบายพิธีตรุษ  

ในการพระราชพิธีเดือน ๔ กับเดือน ๕ น้ีติดเน่ืองกัน เพราะตัวนักขัตฤกษ ที่เรียกวา

ตรุษเองน้ันก็คาบป คือวันแรม ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ขึ้นค่ําหน่ึงเสียแลว การจึงตองติดเน่ืองพัวพัน

กันไป ครั้นจะตัดเอาสงกรานตเปนเดือน ๕ กอนสงกรานตเปนเดือน ๔ ตามความจริงซึ่ง

เปนอยูดังน้ัน คือถือนํ้าในเดือน ๕ ก็เรียกวาถือนํ้าพระราชพิธีตรุษ เปนตน ก็จะตองวา

ตลอดจนคเชนทรัศวสนานซึ่งเปนคูกัน จะชักใหยืดยาวเหลิงเจิ้งมากแลวจะตองฝนช่ือเดือน

อยู ครั้นจะตัดเอาแรม ๑๕ ค่ํา และขึ้นค่ําหน่ึงใหขาดเปนรายเดือนไป การพระราชกุศลใน

กระบวนตรุษก็ขนาบคาบเก่ียวกัน จึงไดขอแบงการวันใด ซึ่งเห็นวาควรจะวาในเดือน ๔ เสีย

ใหเสร็จทีเดียวเชนกาลานุกาล เพราะเปนของตอพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินทก็จะวาเสีย  

(พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

พระราชพธิีในเดือนหา 

 ๑. สังเวยเทวดา สมโภชเครื่องเลี้ยงปใหม 

 ๒. พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล หรือพิธีถือนํ้าพิพัฒนสัจจาประชุมขาราชการ ทําสัตยสาบานแลวด่ืมนํ้า

ชําระพระแสง แสดงความจงรักภักดี 

 ๓. พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน การพระราชพิธีทอดเชือกดามเชือก ของพราหมณพฤฒิบาศ เปน

กระบวนเรืองคชกรรมการของหมอชาง วาทําเพ่ือใหเจริญสิริสวัสดิมงคลแกชาง ซึ่งเปนพระราชพาหนะและ

กําลังแผนดิน และบําบัดเสนียดจัญไรในผูซึ่งเกี่ยวของอยูดวยชางทั้งปวงดวย 

 ๔. พิธีทอดเชือกดามเชือก หรือพิธีคลี่เชือก ขดเชือก เปนพิธียอยของ ๓ ทําเพ่ือสวัสดิมงคล เปนการ

ไหวครู บูชาเจานายที่ตองการฝกหัดชางใหชํานาญ แลวมีการฉลองเลนสนุก 

 ๕. แหสนานใหญ เสนาขาราชการช้ันผูใหญเปนผูจัดรวมกันเปนกระบวนใหญ มีชาง มา คน อาวุธครบ

ครัน แหแตเชาจนบาย อาวุธที่นํามาใชตองหามาเองเปนอาวุธจริง เมื่อแหเสร็จแลวมอบอาวุธทั้งหมดเขาคลัง

สรรพยุทธ พระเจาอยูหัวจะพระราชทานเงินหลวงใหตามราคา ตอนเย็นมีมวย กระบ่ีกระบองฉลอง เปนพิธี

ใหญตองใชจายมาก 



 ๖. คเชนทรัศวสนาน ใชสมโภชฉลองชางมาประจําพระนคร ไมเก่ียวของกับพิธีพราหมณ แตใชพุทธ

ศาสนาเปนหลัก มีการแหชางมาเปนกระบวนใหญทั้งวังหลวงและวังหนา แลวมีการละเลนชุดสั้น ๆ ให

ประชาชนชม พิธีน้ีนอกจากทําใหราษฎรไดสนุกต่ืนตาต่ืนใจแลว ยังจะเปนสวัสดิมงคลแกพระนคร เปนที่เกรง

ขามแกหมูปจจามิตรเปนเหตุใหราษฎรมีความสวามิภักด์ิรักใครในพระเจาแผนดินย่ิงขึ้น 

 ๗. พิธีสงกรานต ฉลองวันขึ้นปใหมอยางไทย 

 ๘. พระราชกุศลกอพระทรายและตีขาวบิณฑ มีการทําบุญตักบาตร สวดมนต สรงนํ้าพระ ฟงธรรม

และเลนสนุก 

 ตัวอยางการอธิบายพิธีทอดเชือก ดามเชือก 

การพระราชพิธีดามเชือก ในวันขึ้นสี่ค่ําเวลาเชาก็เหมือนกันกับเวลาค่ํา แปลกแตพับ

เชือกบาศที่กางไวน้ันเรียกวาดามเชือก แตไมไดมีการเสด็จหรือมีผูใดไปประชุมดังเชนเวลาค่ํา 

แตเดิมมาในการพระราชพิธีน้ีมีเงินที่พราหมณจะไดตําลึงเดียว นอกน้ันไดแตผาขาวที่รอง

อาสนะเทวรูป และรองเชือกทั้งของบูชาตางๆ ๚ 

(พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

พระราชพธิีในเดือนหก 

 ๑. พระราชพิธีพืชมงคล ทําขวัญพืชพรรณตางๆ มีขาว เปนตน ทําเปนพิธีสงฆ ณ ทองสนามหลวง 

 ๒. พิธีจรดพระนังคัล เปนพิธีพราหมณ ทําที่ทุงสมปอยนอกพระนคร ชาวบานเรียกแรกนา มีพระยา      

ผูแรกนามาทําพิธีเปนงานใหญแทนองคพระมหากษัตริย  

 ๓. พระราชพิธีวิสาขบูชา ทําเปนที่ระลึกการที่พระพุทธเจาไดประสูติ ตรัสรู และนิพพานในวันเพ็ญ

พระจันทรเสวยวิสาขฤกษ พิธีน้ีจะบูชาพระรัตนตรัย ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา 

 ตัวอยางการอธิบายพระราชพิธีวิสาขบูชา 

บัดน้ีจะวาดวยการวิศาขบูชาตอไป การวิศาขบูชาที่ทํามาแตในรัชกาลที่ ๒ เปนตน 

ตลอดจนรัชกาลที่ ๓ ก็เปนการคงยืนที่อยู คือมีการพระราชกุศลเชนไดพรรณนามาแลว

ขางตน แตในทายรัชกาลที่ ๓ เมื่อทรงสรางวัดสุทัศนเทพวราราม โปรดใหทําเกยขึ้นสําหรับ

ต้ังพระสัตตมหาสถานรอบพระอุโบสถ และวิศาขบูชาก็ใหเชิญพระพุทธรูปออกต้ังแลวมี

เทศนาปฐมสมโพธิ ในสัปปุรุษทายกไปฟงและเที่ยวนมัสการพระพุทธรูป ที่วัดพระเชตุพนก็ให

มีตะเกียงรายรอบกําแพงแกวเพ่ิมเติมขึ้น แตการอ่ืนๆ ก็คงอยูตามเดิม ไมไดมีการเสด็จพระ

ราชดําเนินออกวัดพระศรีรัตนศาสดารามเหมือนอยางในปจจุบันน้ี 

(พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

 พระราชพธิีในเดือนเจ็ด 

 ๑. พระราชพิธีเคณฑะทิ้งขาง เปนพิธีเสี่ยงทายของพราหมณชาวพระนครจะมาประชุมกันดูพระครู  

พราหมณาจารยทิ้งขางทํานายความเปนไปของพระมหากษัตริยและบานเมืองในปน้ันๆ  

 ๒. พระราชพิธีทูลนํ้าลางพระบาท หรือบางทีเรียกวาพิธีนารายณบรรทมสินธุ เสนาบดีผูใหญจตุสดมภ

ทําพิธีชําระพระบาท ณ อางทองรองพระบาท แลวเสด็จลงสรงสนานในมณฑปกลางสระปุโรหิตถวาย        

มุรธาภิเษก แลวถอดฉลองพระองค เปลื้องพระภูษาใหพราหมณ 



 ๓. การพระราชกุศลสลากภัต เปนการบําเพ็ญพระราชกุศลเพ่ิมเติมสําหรับหนาฝน นิมนตพระไปถวาย

ของ แตพระจะตองจับสลากตามแตจะไดอะไร สวนมากมักจะเปนจีวรตาง ๆ ของใช ของกินมีผลไม เชน 

ทุเรียน เปนตน 

 ๔. พระราชกุศลหลอเทียนพรรษา 

 ตัวอยางการอธิบายพระราชพิธีเคณฑะทิ้งขาง 

“ครั้นถึงเดือน ๗ นักขัตฤกษพระราชพิธีเคณฑะ ชาวพนักงานก็ตกแตงสถานพระ

สยมภูวนาถ อันเปนเทวสถานหลวงใหสะอาดสะอาน ชาวพระนครก็มาสันนิบาตประชุมกัน 

คอยดูพราหมณาจารยจะทิ้งขางเสี่ยงทาย จึงพระครูเพทางคศาสตรราชไตรเพทกับหมู

พราหมณ ก็ผูกพรตบูชาสมิทธิพระเปนเจา เปาสังขถวายเสียงแลวสังเวยบวงสรวงขาง อัน

กระทําดวยเนาวโลหใหญประมาณเทาผลแตงอุลิด สมมติวาพระสยม สามกําลังบุรุษจึงจะชัก

สายทิ้งขางใหหมุนได อันขางน้ันเปนที่เสี่ยงทายตามตํารับไตรเพท ถาขางดังเสียงเสนาะหมุน

นอนวันไดบาทนาฬิกา มีแตย่ิงมิไดหยอนก็กลาววาเปนมงคลประเสริฐนัก พระมหากษัตราธิ

ราชเจาจะทรงสุรภาพพระเกียรติยศปรากฏไปในนานาประเทศทั้งปวง สมณะชีพราหมณ

คฤหบดีเศรษฐี และไพรฟาขาแผนดิน สิ้นทั้งพระนครขอบขัณฑสีมาอาณาเขตอันกวางใหญ

ไพศาล จะอยูเปนสุขปราศจากภยันตรายตางๆ หน่ึงโสดแมนวาขางหมุนมิไดนอนวัน ทั้ง

สําเนียงก็ไมเสนาะสน่ันอันตรายดวยเหตุตางๆ พราหมณาจารยก็ทํานายวาบานเมืองจะมิ

สบายในขวบปน้ัน”  

(พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

 พระราชพิธีในเดือนแปด 

 ๑. พระราชพิธีเขาพรรษา พระภิกษุจําพรรษา เปนตอนที่เจานายทรงผนวช 

 ๒. การพระราชกุศลฉลองเทียนพรรษา เทียนพรรษาที่ตองลงทุนรอนมาก็เปนที่ช่ืนชมในพระราชกุศล 

เทียนพรรษาน้ีเมื่อประดับประดาเครื่องพิมพสีผึ้งเรียบรอยแลว ก็สงไปตามหัวเมืองใหทันจุด เหลือนอกน้ันให

เปนของกรุงเทพฯ ใหยกมาต้ังที่เฉลียงทองพระโรง มีสายสิญจนวงรอบ พระสงฆราชาคณะ ๒๐ รูป เริ่มสวด

ต้ังแตเริ่มขึ้น ๑๓ ค่ํา พระพุทธรูปใหพระปางหามสมุทรเปนประธาน ในพิธีขึ้น ๑๔ ค่ํา เลี้ยงพระ ๑๔ ค่ํา 

กลางคืนลาง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เชาจึงเสด็จพระราชดําเนิน ออกเลี้ยงพระสงฆราชาคณะ ๓๐ รูป เทียนพรรษาที่จุด

น้ันตองใชไฟฟาสองดวยพระแวนลงยาราชาวดี เพราะตนตําราบอกวามาจากดวงอาทิตย เปนไฟบริสุทธ์ิถือวา

เปนมงคล 

 ๓. การพระราชกุศลถวายพุมพรรษา เมื่อพระราชทานเทียนใหไปจุดตามวัดตาง ๆ เสร็จก็เสด็จขึ้น 

เปนสิ้นพระราชพิธีในเวลาเชา บายวันแรม ๑ ค่ํา เวลาเชา เสด็จพระราชดําเนินสดับปกรณกาลานุกาล เหมือน

อยางเดือนอ่ืน ๆ ทุกคราว จะแปลกแตมีเครื่องสักการะสําหรับเขาพรรษา ทรงประเคนองคละตะลุม เมื่อ

พระสงฆกลับเสด็จพระราชดําเนินออก เปลื้องเครื่องทรงพระมหามณีรัตนปฏิมากร ในวันนักขัตฤกษเขาพรรษา 

๓ วันน้ี มีการสวดมหาชาติคําหลวงในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

 ๔. การเปลี่ยนเครื่องทรงพระมหามณีรัตนปฏิมากร กําหนดในเวลาเปลี่ยนตามฤดูกาลปละ ๓ ครั้ง คือ

ต้ังแตวันแรม ๑ ค่ํา แปดเขาวสันตฤดูไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนสิบสอง ทรงเครื่องอยางหมดอง (คือการหม

ผาของพระสงฆแบบหน่ึงโดยหมเฉวียงบาคือเปดบาขวา ปดบาซาย พาดสังฆาฏิ แลวคาดอกดวยผารัดอก การ



หมดองถือวาเปนการนุงหมของพระธรรมยุตินิกาย แตปจจุบันเปนการหมครองที่นิยมในกลุมพระฝาย

มหานิกายมากกวา ฝายธรรมยุติไมใครนิยมแลว นิยมหมในภาคเหนือของประเทศ) ต้ังแตวันแรม ๑ ค่ํา เดือน

สิบสองไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนสี่ เปนเหมันตฤดู เปลี่ยนเปนผาทรงคลุม ทําดวยทองคําเปนหลอดลงยา

ราชาวดีรอยลวดคลุมทั้งสองพระพาหา ต้ังแตวันแรม ๑ ค่ํา เดือนสี่ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนแปด เปน

คิมหันตฤดู ทรงเครื่องตนเปนเครื่องทองคําลงยาราชาวดี ประดับเพชรพลอยตาง ๆ  

 ตัวอยางการอธิบายพระราชกุศลฉลองเทียนพรรษา 

 ๏ เทียนพรรษาที่ตองลงทุนลงรอนมากอยางแตกอน ก็เปนที่นาจะช่ืนชมยินดีในสวน

พระราชกุศล และเปนที่นาจะอวดใหพระสงฆไดอนุโมทนา เพราะฉะน้ันยกเสียแตเทียน

พรรษาหัวเมือง เมื่อประดับประดาเครื่องพิมพสีผึ้งภายนอกเสร็จแลว มาถวายตัวทรงจบพระ

หัตถ สงขึ้นไปกอนจะไดจุดทันกลางเดือน ที่เหลือนอกน้ันเปนสวนกรุงเทพฯ ใหยกเขามาต้ังที่

เฉลียงทองพระโรง มีสายสิญจนวงรอบแลวใหมีการสวดมนต พระสงฆราชาคณะ ๒๐ รูป เริ่ม

สวดมนตต้ังแตวันขึ้น ๑๓ ค่ํา แตพระพุทธรูปใชพระหามสมุทร ฉันเวรตามธรรมเนียม รุงขึ้น

วัน ๑๔ ค่ําเลี้ยงพระ ก็คลายกันกับฉันเวรน้ันเอง แตมีศุภรัตเขามาตะโกนทูลจํานวนเทียนที่

หนาพระสงฆ เพ่ือจะใหไดทรงอนุโมทนา พระสงฆกลับไปแลว ทรงพระสุหรายประพรมและ

เจิมเทียนพรรษาน้ันทุกเลม เจาพนักงานจึงนําไปต้ังในพระอุโบสถตางๆ ตามที่มีกําหนด ใน

วันขึ้น ๑๔ ค่ําเวลากลางคืนน้ันวาง ตอวันขึ้น ๑๕ ค่ําเวลาเชา จึงเสด็จพระราชดําเนินออกวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม เลี้ยงพระสงฆราชาคณะ ๓๐ รูป ทรงจุดเทียนพรรษาในวัดพระศรี

รัตนศาสดาราม 

(พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

พระราชพธิีในเดือนเกา 

 ๑. พิธีตุลาภาร เปนพิธีสะเดาะเคราะหหรือบําเพ็ญทานอยางหน่ึงตามพิธีพราหมณเอาเงินช่ังใหหนัก

เทาพระองคแลวสะเดาะพระเคราะหใหแกพราหมณ เปนการบําเพ็ญพระราชกุศลไปดวย แตตามกฎมณเฑียร

บาลน้ันมีพิธีมากมาย และเปนการใหญ มีตราชูใหญอยูกลางทองพระโรงพระเจาแผนดินทรง “ถีบ” (ช่ัง) แลว

พระอัครมเหสีถีบแลวพระราชทานทรัพยแกพราหมณแหกลับแลวมีงานสมโภชเลี้ยง 

 ๒. พระราชพิธีพิรุณศาสตร เปนพิธีขอฝน เรียกเต็มๆ วาพระราชพิธีพิรุณศาสตร มหาเมฆบูชา ซึ่งทํา

เปนปกติ เวนปใดที่ฝนตกบริบูรณ 

 ตัวอยางการอธิบายพระราชพิธีพิรุณศาสตร 

๏ พิธีน้ีเหตุใดจึงไมมีในกฎมนเทียรบาลและในจดหมายขุนหลวงหาวัดทั้งสองแหงก็

ไมทราบเลย จะวาไมเคยทําที่กรุงเกาก็วาไมได ดวยในตําราของพราหมณก็มีอยูวาเดือน ๙ 

พระราชพิธีพรุณศาสตรมหาเมฆบูชา มีวิธีซึ่งจะทําชัดเจน อน่ึงการพิธีขอฝนน้ีก็ดูเปนพิธี

สําคัญ มีเครื่องเตือนที่จะใหเลิกไมไดอยู คือถึงวาเจาแผนดินจะดํารงอยูในทศพิธราชธรรม

มิไดปรวนแปร ซึ่งคนบางพวกมักพาโล วาดินฟาอากาศมักจะเปนไปตามอาการของเจา

แผนดินประพฤติ การฝนแลงขาวแพงน้ี ดูก็ไมใครจะเลือกเวลา มีเรื่องราวโบราณและเรื่อง

ใหมๆ หลายเรื่อง ที่ไดกลาวถึงวาเวลาฝนแลงขาวแพง เจาแผนดินน้ันต้ังอยูในยุติธรรม ทรง

พระกรุณาแกอาณาประชาราษฎรที่ตองอดอยาก ทรมานพระองคตางๆ เพ่ือจะใหฝนตก 



(พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

 พระราชพธิีในเดือนสิบ 

 ๑. พระราชพิธีสารท สารทเปนนักขัตฤกษที่นิยมของคนทั่วไปวาเปนสมัยที่จะไดทําบุญเมื่อ ป เดือน 

วัน คืน ลวงมาไดกึ่งรอบเดิมเปนของพราหมณ ตอมาพุทธศาสนาไดเอาอยาง  

 ๒. การพระราชกุศลในพิธีสารท 

 ๓. พิธีกวนขาวทิพย หรือการกวนขาวปายาสเปนพิธีเพ่ือที่จะใหเกิดสวัสดิมงคลแกพระบรมวงศานุวงศ 

และขาราชการที่อยูในกรุงเทพฯ รับพระราชทานระงับโรคภัยอันตรายตาง ๆ สวนยาคูน้ันเปนการปองกันขาว

ในนามิใหอันตราย แตตองการใหงามบริบูรณจึงประกอบพิธีขึ้น  

 ๔. การพระราชกุศล กาลานุกาล เจาพนักงานเชิญพระบรมอัฐิ พระอัฐิเทาจํานวนที่เคยสดับปกรณ

ออกประดิษฐานบนพระที่น่ังเศวตฉัตรและโตะจีน 

 ๕. พระราชกุศลตักบาตรนํ้าผึ้ง การตักบาตรนํ้าผึ้งเพ่ิงเกิดใหมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว และการที่ทําน้ันไมสูจะเปนราชการสําหรับแผนดินนัก ทําเปนสวนธรรมยุติกาหรือเฉพาะแตวัดบวร

นิเวศ เหตุที่มีการตักบาตรนํ้าผึ้ง เพราะถือวานํ้าผึ้งเปนทั้งยาและอาหาร และการพระราชกุศลน้ียังคงดําเนินอยู 

 ตัวอยางการอธิบายพระราชกุศลตักบาตรนํ้าผึ้ง 

๏ การตักบาตรนํ้าผึ้งน้ี ไมไดเปนพระราชกุศลซึ่งมีมาในเรื่องราวเกาๆ ปรากฏใน

หนังสือแหงใด เปนการพ่ึงเกิดขึ้นใหมในรัชกาลที่ ๔ เหมือนอยางวิสาหบูชาและมาฆบูชา ทํา

อนุโลมตามผูซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาแตกอนไดเคยทํามา แตการที่ทําน้ันก็ไมสูจะเปน

ราชการสําหรับแผนดินแทนัก ทําเปนสวนธรรมยุติกา หรือเฉพาะแตวัดบวรนิเวศดวยอีก เปน

การของวัดมากกวาของบาน คือเมื่อเวลาทรงผนวชอยูที่วัดบวรนิเวศ ไดเคยมีการวิศาขบูชา 

มาฆบูชา ตักบาตรนํ้าผึ้ง เมื่อไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแลว จึงไดทรงยกเขามาทําในวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม 

(พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

 พระราชพธิีในเดือนสิบเอ็ด 

 ๑. อาษยุชพิธี มีโมงครุม ระบํามโหระทึก อินทเภรี ดนตรี และแขงเรือ ตกมาถึงสมัยรัตนโกสินทร ไมมี

แขงเรือจริง ๆ แตมีพิธีเพ่ิม คือ พิธีทอดเชือก ดามเชือก ขึ้น ๕ ค่ํา แหคเชนทรัศวสนานขึ้น ๖ ค่ํา สมโภช       

พระยาชาง 

 ๒. พิธีออกพรรษา ลอยพระประทีปแตแรม ๕ ค่ําจนสิ้นเดือนพระกฐิน 

 ตัวอยางการอธิบายการอาษยุชพิธี 

“เดือน ๑๑ การอาษยุชพิธี มีโหมงครุมซายขวาระบํามโหระทึกอินทรเภรีดนตรี เชา

ทรงพระมหามงกุฎราชาปโภค กลางวันทรงพระสุพรรณมาลา เย็นทรงพระมาลาสุกหร่ํา

สะพักชมพู สมเด็จพระอัครมเหสีพระภรรยาทรงสุวรรณมาลานุงแพรลายทองทรงเสื้อ พระ

อัครชายาทรงพระมาลาราบนุงแพรดารากรทรงเสื้อ ลูกเธอหลานเธอทรงศรีเภทมวยทรงเสื้อ 

พระสนมใสสนองเกลาสะพักสองบา สมรรถไชยเรือตน ไกรสรมุขเรือสมเด็จพระอัครมเหสี 

สมรรถไชย ไกรสรมุขน้ันเปนเรือเสี่ยงทาย ถาสมรรถไชยแพไซร ขาวเหลือเกลืออ่ิมสุขเกษม

เปรมประชา ถาสมรรถไชยชนะไซร จะมียุค” 



(พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

 พระราชพิธีสิบสองเดือนใหความรูดานคติความเช่ือทั้งพุทธและพราหมณ และดานการพระราชพิธี 

ขนบธรรมเนียมประเพณี อันประกอบดวยความเปนมาและแนวทางการปฏิบัติอยางละเอียด ทั้งยังมีคุณคาทาง

วิชาการดวยการคนควาหาขอมูลนํามาอางอิงไวอยางเปนระบบ นอกจากน้ียังมีคุณคาดานวรรณศิลป การใช

ภาษา และการนําเสนอมีชีวิตชีวานาอาน ตลอดจนการสอดแทรกอารมณขัน เปนวรรณกรรมเอกที่เปนตนแบบ

ใหผูสนใจไดใชศึกษาตราบจนปจจุบันน้ี 

รายการอางอิง 
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