
 

 

วันพืชมงคล 

   วันพืชมงคล หมายถึง วันที่ก าหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่เกษตรกรของชาติ  พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธี รวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล
อันเป็นพิธีสงฆ์อย่างหน่ึง กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหน่ึง  พระราชพิธีพืชมงคลน้ันจะประกอบพระ
ราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส าหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจะประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑล
ท้องสนามหลวง  
   พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้นๆ ว่า พิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่ครั้งสุโขทัย
เป็นราชธานี ซ่ึงในสมัยน้ันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่าน้ัน ครั้นถึงสมัยกรุง
ศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเหมือนสมัยกรุงสุโขทัย แต่จะมอบอาญาสิทธิให้โดยทรงท าเหมือนอย่างออก
อ านาจจากกษัตริย์และจะทรงจ าศีลเงียบ ๓ วัน ซ่ึงวิธีน้ีได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา  สมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ ๑ ได้โปรด
ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์คู่กันกับการยืนชิงช้าและมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่น่ัง เว้นแต่
เม่ือมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร สถานที่ประกอบพิธีในตอนแรกๆ จึงไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงก าหนดให้ เช่นในรัชกาลที่ ๒ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก าลังทรงปฏิสังขรณ์วัดอรุณฯ อยู่ แต่ใคร่จะได้ทอดพระเนตรพิธีแรกนาขวัญ จึงต้องย้ายไปท ากันที่ในทุ่งหลัง
วัดอรุณฯ น่ันเอง พอถึงรัชกาลที่ ๓ ให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้น้ันเป็นผู้แรกนาด้วย ในรัชกาลที่ ๔ เคยย้ายไปท ากันที่กรุงเก่าและที่เพชรบุรี 
เป็นเพราะในขณะน้ันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่น่ัน และทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี 
ดังน้ันพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดน้ันมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า พระ
ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  
   ต่อมาในคราวหลังๆ น้ี ได้ย้ายไปท ากันที่ "ทุ่งส้มป่อย"เกือบเป็นประจ า ( ทุ่งส้มป่อย : บริเวณทุ่งกว้างริมถนนซังฮี้ หรือ
ถนนราชวิถีในปัจจุบัน ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังดุสิตและวังพญาไท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้ใช้เงินพระ
คลังข้างที่ซ้ือไว้เป็นเน้ือที่ ๓๙๕ ไร่ แล้วโปรดให้จัดสร้างพระต าหนักขึ้นหลังหน่ึงโดยใช้เงินพระคลังข้างที่ พร้อมทั้งน าชื่อพระต าหนักเดิม
จากวังปารุสกวันมาพระราชทานเป็นชื่อพระต าหนักใหม่พร้อมเติมสร้อย รโหฐาน ลงไป รวมเป็น "พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน" )  ในบท
พระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน ตอนหน่ึง ว่า " การแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซ่ึงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เป็นธรรมเนียมมีมาแต่
โบราณ เช่น ในเมืองจีนสี่พันปีล่วงมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรก พระมเหสีเลี้ยงตัวไหม ส่วนจดหมายเรื่องราวอัน
ใดในประเทศสยามที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนาน้ีก็มีอยู่เสมอเป็นนิจไม่มีเวลาว่างเว้น ด้วยการซ่ึ งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือท าเองเช่นน้ี      
ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร ชักน าให้มีใจม่ันในการที่จะท านาเพราะเป็นสิ่งส าคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้า เป็นต้นเหตุของความ
ตั้งม่ัน และความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวง แต่การซ่ึงมีพิธีเจือปนต่างๆ ไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวง
ลงมือไถนาของตนตามปกติ ก็ด้วยความหวาดหว่ันต่ออันตรายคือ น้ าฝน น้ าท่ามากไปน้อยไป ด้วงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็น
อันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นก าลัง จึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและทางที่จะ
อุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกม่ันใจ โดยอาศัยค าอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ท าการซ่ึงไม่มีโทษนับว่าเป็น
สวัสดิมงคลซ่ึงมาในพระพุทธศาสนาบ้าง บูชาเซ่นทรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง ให้เป็นการช่วยแรง และเป็นที่มั่นใจตามความปรารถนา
ของมนุษย์ซ่ึงคิดไม่มีที่สิ้นสุด"  

 



 

 
   ดังน้ันจึงพอจะสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพืชมงคลฯ น้ีได้ว่าพิธีแรกนามุ่งหมายที่จะให้เป็น
ตัวอย่างแก่ราษฎร เพื่อชักน าให้มีความม่ันใจในการท านา อันเป็นอาชีพหลักที่ส าคัญของคนไทยที่ มีมาแต่ช้านานสืบมาจนปัจจุบันยังคง
เป็นอยู่อย่างน้ัน เพราะการเกษตรซ่ึงมีการท านาเป็นหลักน้ัน เป็นสิ่งส าคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และการเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย    
ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการท าให้เป็นตัวอย่างตามที่ทรงจ าแนกไว้ ๓ อย่าง ๒ อย่างแรกที่ว่า "อาศัยค าอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้ง
บ้าง ท าการซ่ึงไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซ่ึงมาในพระพุทธศาสนาบ้าง" น้ัน ทรงหมายถึง พิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระท า 
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหน่ึงที่ว่า"บูชาเซ่นทรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง" น้ัน ทรงหมายถึงพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์  
   พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบ ารุงขวัญเกษตรกรก าหนดจัด
ขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซ่ึงระยะน้ีเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการท านาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย แต่ไม่ได้ก าหนดวันที่
แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอ่ืนๆ ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามเหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัด
ขึ้นในวันน้ัน   การจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้กระท าเต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ แล้ว
ก็ว่างเว้นไป จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๐๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีน้ีขึ้นใหม่และได้กระท าติดต่อกันมาทุกปีจนปัจจุบัน 
ด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงาม มีผลในการบ ารุงขวัญและจิตใจของคนไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระ
ประมุขปัจจุบันทรงมีพระราชกระแสให้มีการปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเสด็จพระราชด าเนินมาเป็นองค์ประธาน
ในพระราชพิธีน้ีทุกปีสืบมามิได้ขาด  เม่ือได้มีการฟื้นฟูพระราชประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นมาในระยะแรกน้ัน พระยาแรกนา
ได้แก่อธิบดีกรมการข้าวโดยต าแหน่ง ส าหรับเทพีทั้ งสี่พิจารณาคัดเลือกจากภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ภายหลังพระยาแรกนา ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยต าแหน่ง ส่วนเทพีทั้งสี่พิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการพลเรือนหญิง
โสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับชั้นโทขึ้นไป  
   พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีท าขวัญพืชพรรณธัญญาหาร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดม
สมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าวน้ันถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชน ในภาษาบาลีเรียกว่า ปุพพัณณะ หรือ
บุพพัณณะ หรือบุพพัณณชาติ ส่วนพืชอ่ืนๆ ที่เป็นอาหารเรียกว่า อปรัณณ หรืออปรัณชาติ หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิด บุพพัณณชาติ 
ที่น าเข้าพิธีพืชมงคลน้ันเป็นข้าวเปลือก มีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากน้ีมีเมล็ดพืชต่างๆรวม ๔๐ อย่าง แต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาว 
กับเผือกมันต่างๆ พันธ์ุพืชเหล่าน้ีเป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้น นอกจากน้ียังมีข้าวเปลือกที่หว่านในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หน่ึงและเงินคู่
หน่ีงเป็นข้าวพันธ์ุดีที่โปรดฯให้ปลูกในสวนจิตรลดา และพระราชทานมาเข้าพิธีพืชมงคล พันธ์ุข้าวพระราชทานน้ีจะใช้หว่านในพระราชพิธี
แรกนาส่วนหน่ึง อีกส่วนหน่ึงที่เหลือทางการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆ ให้เป็นม่ิงขวัญและเป็น
สิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีน้ี  อน่ึง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๙ เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธีพืช
มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัยน้ีเป็นวันเกษตรกร ประจ าปีอีกด้วย ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความส าคัญของ
การเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน ทั้งยังก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงได้มีการจัดงานวันเกษตรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตลอด
มา  
   ในสังคมกสิกรรมทุกสังคมมีพิธีกรรมต่างๆ เพื่อบวงสรวง บูชา อ้อนวอนเทพเจ้าเก่ียวกับพืชพรรณธัญญาหารและเทพ
เจ้าเก่ียวกับดิน น้ า ลม ไฟ ตลอดจนธรรมชาติอ่ืนๆ อันเป็นหลักปฏิบัติที่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดอาหารอุดมสมบูรณ์ เกิดสวัสดิมงคลและความ
ปลอดภัยม่ันคงแก่ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งที่เก่ียวข้องเช่นพิธีบูชาเทพธิดาโพสวเทวีอีดีมีสเตอร์ของชาวกรีกโบราณ พิธีไหว้ฟ้าดินของชาวจีน 
พิธีสู่ขวัญแม่โพสพของชาวอินโดนีเซีย พิธีเชิญขวัญข้าวโพดของชาวอินเดียนแดง เป็นต้น ส าหรับคนไทยที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับข้าวมาแต่
โบราณ ข้าวเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเลือดเน้ือของคนไทยมาแต่โบราณ การท านาเพื่อผลิตข้าวน้ันมี
ขั้นตอนงานหลายขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการปลูกข้าว จะต้องมีการเตรียมปรับดินในนา ถ้าเป็นการปลูกข้าวนาด าต้องมีแปลงตกกล้า         
ก่อนเริ่มท าแปลงตกกล้าหรือหว่าน ต้องมีการไถดะ ไถแปรหรือมีไถคราดด้วย เม่ือเริ่มหว่านหรือถอนกล้าปักด าไปแล้ว ต้องรอจนข้าวเติบโต
จนเก็บเก่ียวได้จึงเริ่มเก่ียวข้าว เม่ือได้ข้าวแล้ว ต้องขนไปลานนวดข้าว มีการนวดข้าว ซ่ึงปัจจุบันส่วนมากใช้เครื่องจักร จากน้ันขนข้าวขึ้นยุ้ง 
หรือมีพ่อค้ามาซ้ือถึงที่ จากกระบวนการผลิตข้าวดังกล่าวก่อให้เกิดความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และคติชาวบ้านที่เก่ียวกับข้าวหลายอย่าง
ในวัฒนธรรมของไทย 

ที่มา...http://www.culture.go.th 

 

 


