ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอ้อมน้อย
ฉบับที่ ๔๒ ประจำปีงบ ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕

วันพืชมงคล
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคลอัน
เป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับ พระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีท้อง
สนามหลวง
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
ซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น พระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธี
เท่านั้น
ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยสุโขทัย แต่ จะมอบ
อาญาสิทธิ์ให้ โดยทรงทาเหมือนอย่างออกอานาจจากกษัตริย์ และจะทรงจาศีลเงียบ 3 วัน ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึง
ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แต่ผู้ทาการแรกนาเปลี่ยนเป็น
เจ้าพระยาพลเทพ คู่กันกับการยืนชิงช้าแต่พอถึงรัชการลที่ 3 ให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนา ในสมัยรัชกาล
ที่ 4 ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธี ต่าง ๆ ทุกพิธี ดังนั้น พระราชพิธีพืชมลคลจึงได้เริ่มมีขึ้นแต่
บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ความมุ่ ง หมายอั น เป็ น มู ล เหตุ ใ ห้ เ กิ ด มี พ ระราชพิ ธี นี้ ขึ้ น มา พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน ว่า
“การแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณ เช่นในเมืองจีนสี่พัน
ปีล่วงมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรก พระมเหสีเลี้ยงตัวไหม ส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดใน
ประเทศสยามที่มีปรากฎอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิจ ไม่มีเวลาว่างเว้น ด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิ นลง
มือทานาเองเช่นนี้ เพราะเป็นสิ่งสาคัญที่จะได้อาศัยเลี้ ยงชีวิตทั่วหน้า เป็นต้นเหตุของความตั้งมั่น และความเจริญ
ไพบูลย์ แห่งพระนครทั้งปวง แต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่าง ๆ ไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้ง
ปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตราย คือน้าฝนน้าท่ามากไปน้อยไป ด้วยเพลี้ยและสัตว์
ต่าง ๆ จะบังเกิดเป็นอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิ และมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิ

เป็นกาลัง จึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจ โดย
อาศั ย ค าอธิ ษ ฐานเอาความสั ต ย์ เ ป็ น ที่ ตั้ ง บ้ า ง ท าการซึ่ ง ไม่ มี โ ทษนั บ ว่ า เป็ น การสวั ส ดิ ม ลคลตามที่ ม าในทาง
พระพุทธศาสนาบ้าง บูชาเซ่นสรวงตามที่มาในทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นใจตามความ
ปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุด”
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความมุ่งหมายของพิธีแรกนาอยู่ที่จะทาให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรเพื่อชักนาให้มีความมั่นใจ
ในการทานา แม้จะเป็นความจาเป็นสาหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณอย่างไร ถึงในปัจจุบันนี้ก็คงเป็นอยู่อย่างนั้น
เพราะการเกษตรซึ่งมีการทานาเป็นหลักนั้น เป็นสิ่งสาคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่ และการเศรษฐกิจของประเทศทุก
สมัย ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทาให้เป็นตัวอย่างตามที่ทรงจาแนกไว้ 3 อย่าง โดย 2 อย่างแรกที่ว่า “อาศัย
คาอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทาการซึ่งไม่มีโทษนับว่า เป็นการสวัสดิมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนา
บ้าง” นั้น ทรงหมายถึง พิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า
“บูชาเซ่นสรวงตามที่มาในทางไสยศาสตร์บ้าง” นั้น ทรงหมายถึง พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบารุงขวัญเกษตรกร
กาหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทานา อันเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กาหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่น ๆ ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหก หรือ
เดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น
การจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้กระทาเต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายในปี
พ.ศ.2479 แล้วก็ว่างเว้นไปจนกระทั่งในปี พ.ศ.2503 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นใหม่และ
ได้กระทาติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงาม มีผลในการบารุงขวัญ
และจิตใจของคนไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมี
พระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเสด็จพระราชดาเนินมาเป็นองค์ประธานใน
พระราชพิธีนี้ทุกปี สืบมามิได้ขาด
เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นมาในระยะแรกนั้น
พระยาแรกนก ได้แก่ อธิบดีกรมการข้าวโดยตาแหน่ง สาหรับเทพีทั้งสี่พิจารณาคัดเลือกจากภริ ยาข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายหลังพระยาแรกนา ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตาแหน่ง ส่วนผู้ที่มาทาหน้าที่เป็นเทพีคู่
หาบทองและคู่หาบเงินนั้น ได้ทาการพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการหญิงโสด ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่มีตาแหน่งตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไป
พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทาขวัญพืชพันธุ์ ธัญญาหาร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอธิษฐานเพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าวนั้นถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชน ใน
ภาษาบาลีเรียกว่า ปุพพัณณะ หรือ บุพพัณณะ หรือ บุพพัณณชาติ ส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่า อปรัณณ หรือ

อปรัณชาติ หมายถึง พืชจาพวก ถั่ว งา เป็นต้น ถ้าเรียกควบทั้งสองอย่าง ก็เรียกว่า บุพพัณณปรัณณชาติ ที่หมายถึง
พืชที่เป็นอาหารทุกชนิด
บุพพัณณปรัณณชาติที่นาเข้าพิธีพืชมงคลนั้น เป็นข้าวเปลือก มีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากนี้มีเมล็ด
พืชต่าง ๆ รวม 40 อย่าง แต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่าง ๆ
พันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หว่านในพิธีแรกนา บรรจุกระเช้าทองคู่
หนึ่งและเงินคู่หนึ่ง เป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระราชทานมา
เข้าพิธีพืชมงคล พันธุ์ข้าวพระราชทานนี้ จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางการจะ
บรรจุซอง แล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะ
เพาะปลูกในปีนี้
อนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนั ง คั ล แรกนาขวั ญนี้ เป็ น วั น เกษตรกรประจ าปี อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู้ มี อ าชี พ ทางการเกษ ตรพึ ง ระลึกถึง
ความสาคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน ทั้งยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญตลอดมา ขอขอบคุณที่มา : https://www.moac.go.th/site-home

