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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระ

บรมราชเทว ีโดยเก็บรวบรวมข้อมูลพิธีกรรมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 9 คน ผลการศึกษา พบว่า 
นับแต่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน
ปัจจุบัน มีพิธีกรรมเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทั้งหมด 3 พิธีกรรม 
ได้แก่ พิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตสมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตน 

พิธีกรรมเหล่านี้เกิดจากความเชื่อความศรัทธาของบุคคลตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันว่าดวงพระ
วิญญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ยังสถิต ณ สถาบันแห่งนี้ จึงจัด
พิธีกรรมเกี่ยวกับพระองค์ท่าน เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสวนสุนันทา ส่งผลให้เกิดความสามัคคีขึ้นภายในสถาบันฯ กระทั่งกลายมา
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติและสืบทอดพิธีกรรมของชาวสวนสุนันทาตลอดมา 
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ABSTRACT 
This article aimed at the study of the worship ceremonies being officiated 

referring of Somdej Pra Nang Chao Sunandha Kumarirat Pra Barom Rajathevi. It was 
studied by collecting data of the rites from the in-depth interviews of 9 people. The 
study result showed that since the time that Suan Sunandha Teachers’ College 
became Suan Sunandha Rajabhat Institute and finally became Suan Sunandha Rajabhat 
at the present, there have been altogether 3 rites referring of Somdej Pra Nang Chao 
Sunandha Kumarirat which were the charity rite called Taksina Nupratan, the charity 
rite commemorating the death day of Somdej Pra Nang Chao Kumarirat, the 
acceptance ceremony of Pra Raja lanjakorn and the Oath Ceremony. 

These stated rites resulted from the beliefs and the faith of people since the 
past up till the present that the spirit of Somdej Pra Nang Chao Sunandha Kumarirat 
Pra Barom Rajathevi has still remained at this institute. Therefore, the worship 
ceremonies have been officiated in order to commemorate Somdej Pra Nang Chao 
Sunandha Kumarirat Pra Barom Rajathevi who was the center of people concerning 
Suan Sunandha. This ceremonies resulted in bringing the unity of those people within 
the institute. As a result, they have been formalities which have become successive 
worship ceremonies throughout the time. 
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บทน า 
สังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันยังมีเรื่อง

ของความเชื่อ ความศรัทธา การเคารพนับถือและ
การประกอบพิธีกรรมต่างๆ รวมไปถึงการกราบ
ไหว้บูชาเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์  การจัดพิธีกรรม
เหล่านี้ขึ้นมาก็เพื่อการสร้างความสบายใจ ความ
เช่ือมั่นรวมไปถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในกลุ่มหรือสังคมที่มีความเช่ือใน
เรื่องเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น 

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระ
บรมราชเทวี หรือพระนางเรือล่ม ทรงเป็นบุคคลที่
มี ค ว ามส า คั ญ ใน เ รื่ อ ง ค ว า ม รั ก  หลั ง จ า ก
สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่ม 
ด้วยทรงเป็นอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงเสียพระทัย
อย่างยิ่งกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้ างวังสวนสุนันทาขึ้นเป็น
อนุสรณ์สถานเพื่อเป็นการระลึกถึงอัครมเหสีของ
พระองค์ ต่อมาวังสวนสุนันทามีการสถาปนาให้
กลายมาเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย แล้วจึง
เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ อีก 3 ระยะ ได้แก่ วิทยาลัย
ครูสวนสุนันทา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามล าดับ 

“สวนสุนันทา” ช่ือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่มีต านานและเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาหลายยุค
สมัย ทั้งในเรื่องของความเช่ือ อภินิหารและ
เรื่องราวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่ยังหา
ค าตอบไม่ได้ ผู้คนส่วนใหญ่ในพื้นที่รวมไปถึง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ จึงใช้ความเช่ือเหล่านี้
มาจัดเป็นพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  

พิธีกรรมที่ เกิดขึ้นล้วนมีความส าคัญต่อ
นักศึกษาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็น  

อย่างมาก เพราะการประกอบพิธีกรรมในแต่ละ
ครั้งท าให้ผู้คนในสังคมรู้สึกศรัทธา เหมือนถูก
หลอมรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พิธีกรรมจึง
เป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง “ความเป็นพวกเดียวกัน” 
ให้แก่คนในสถาบัน  

พิธีกรรมเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา แม้จะเป็นพิธีที่มีความเช่ือเพิ่มทวี
ขึ้นทุกวันด้วยแรงแห่งความศรัทธา จนกลายมา
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับสมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี   ที่
ปรากฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อ
รวบรวมข้อมูลพิธีกรรมเกี่ยวกับสมเด็จพระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลพิธีกรรมเกี่ยวกับ

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. ศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้า  
สุนันทากุมารีรัตน ์พระบรมราชเทวี ในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลพิธีกรรมเกี่ยวกับสมเด็จ

พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 ระยะ ดังนี้ 

1. วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
2. สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
บทความนี้เป็นการศึกษาพิธีกรรม ผู้วิจัยได้

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์พิธีกรรม ดังน้ี 

1. ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับพิธีกรรม 
ศิราพร ณ ถลาง. (2552 : 365) ได้กล่าวถึง

ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของคติชนในสังคม ไว้ว่า 
วัฒนธรรมและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม มีหน้าที่
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้านปัจจัย 
พื้นฐาน ด้านความมั่นคงทางจิตใจและทางสังคม 
ดังนั้น การศึกษาพิธีกรรมที่ เป็นคติชนจึงควร
ศึ กษา ในบริ บททา งสั ง คม  เ พื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความส าคัญของข้อมูลประเภทคติชนที่ช่วยให้
สังคมด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของ   
คติชนในสังคมถือว่าพิธีกรรมมีหน้าที่ส าคัญในการ
สร้างความมั่นใจ ให้ก าลังใจแก่คนในสังคม อีกทั้ง 
พิธีกรรมยังเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมที่ส าคัญ
อย่างยิ่ งที่จะท า ให้ผู้ คนด ารงชีวิตได้อย่ างมี
ความสุขไม่เกิดข้อขัดแย้งกันภายในสังคม 

สุ ริ ย า  สมุ ทคุ ปติ์  (2539 )  ไ ด้ กล่ า วถึ ง
ความหมายของพิธีกรรม ดังนี้ พิธีกรรม หมายถึง 
ขั้นตอนการประกอบกิจกรรมที่แน่นอน รวมถึง
การปฏิบัติตน เครื่องประกอบกิจกรรมและ
สถานที่ที่ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน กระท าขึ้น
เพื่อให้หลุดพ้นจากความกลัวและเพื่อความสบาย
ใจของผู้เข้าร่วมพิธี 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พัชรา กิจปฐมมงคล (2547) ได้ศึกษาเรื่อง 

พิธีกรรมของคนไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาล
นครปฐม พบว่า ในครอบครัวที่เป็นสถาบันหลัก
ในการถ่ายทอดพิธีกรรม ไม่สามารถถ่ายทอด
รายละเอียดได้อย่าง ชัด เจน ท า ให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงจากพิธีกรรมเดิมที่ให้สอดคล้องกับ
ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ท าให้พิธีกรรมบางส่วน
หายไป ปัจจัยส่วนหน่ึงมาจากความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีการรับวัฒนธรรมไทย
เข้ามาปะปน ท าให้มีการปรับพิธีกรรมบางส่วนให้
เข้ากับสังคมไทย ท าให้วัฒนธรรมจีนบางส่วน
หายไป 

กล่าวโดยสรุป พิธีกรรม หมายถึง กิจกรรมที่
ถูกก าหนดขั้นตอนและเครื่องประกอบกิจกรรมไว้
อย่างชัดเจน เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่
รุ่น กระท าข้ึนเพื่อความสบายใจ ตอบสนองความ
ต้องการการหลุดพ้นจากความกลัว 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
บทความนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

ก าหนดแนวทางวิธีการด าเนินการศึกษาตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูล 
1.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยในด้านเอกสาร ทั้งเอกสารวิชาการ 
บทความ และเอกสารงานวิจัยต่างๆ รวมทั้งจาก
สื่ออินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อเกี่ยวข้องกับประวัติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
ในด้านพิธีกรรมและความเช่ือและการประกอบ
พิธีกรรมทั้งพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์ 

1.2 การศึกษาภาคสนาม 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพิธีกรรม

เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 
พระบรมราชเทวี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา พระองค์เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของนักศึกษา
และบุคคลากรซึ่งจะเรียกตนเองว่า “ลูกพระนาง” 
โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะจง  
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1.3 ผู้ให้สัมภาษณ์แบบเจาะจง 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ผู้ให้ข้อมูลแบบ

เจาะจง คือ เป็นผู้ที่ เคยศึกษาในช่วงระยะ
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา จ านวน 3 คน สถาบัน
ร าชภั ฏ ส วนสุ นั นทา  จ า น วน  3  คน  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 3 คน 

1.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ในการวิจัย คือ แนวค าถาม

ในการสัมภาษณ์  ได้แก่  เหตุผลของการจัด
กิจกรรม ความเช่ือเกี่ยวกับพิธีกรรมของคนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การจัดเครื่อง
ประกอบพิธีกรรม และการสืบทอดพิธีกรรมแต่ละ
ยุค สมุดจดบันทึกภาคสนาม กล้องถ่ายภาพ และ
เครื่องบันทึกเสียง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

มาวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของ
คติชนในสังคม ของ ศิราพร ณ ถลาง (2552 : 365) 

2. เรียบเรียง น าเสนอผลการศึกษา
พิธีกรรมเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี
รัตน์ พระบรมราชเทวี น าเสนอผลการวิเคราะห์
ในเชิงพรรณนา 

3. สรุป อภิปรายผลการวิจัยและให้
ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้า 

สุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี  ผู้ วิจั ย
สามารถจ าแนกได้ 3 พิธีกรรม ดังน้ี  

1. พิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน  
2. พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทว ี

3. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวาย
สัตย์ปฏิญาณตน  

พิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน 
ทักษิณานุประทาน หมายถึง การท าบุญอุทิศ

ส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย เพื่อให้ผู้ตายได้รับผลที่เป็น
ความสุขความเจริญพ้นจากภาวะที่ทุกข์ทรมานใน
ทุคติ (ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554)  

วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการจัดพิธีที่ส าคัญขึ้น 
เรียกว่า “พิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน” 
หรือที่ผู้คนส่วนใหญ่เรียกว่า “พิธีท าบุญวันเกิด
พระนาง” เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี ประสูติ 
จัดท าขึ้นเพราะเช่ือว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วน
กุศลและแสดงถึงความกตัญญูแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ผู้ที่ถือว่า
เป็น “แม่” ของลูก ๆ ทุกคนในมหาวิทยาลัย  
แห่งนี้ 

พิธีกรรมนี้จะถูกจัดตั้ งเป็นโครงการของ  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องเป็นคนจัด
พิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน โดยพิธีกรรมนี้
จะประกอบพิธีทางศาสนา 2 พิธีคือ พิธีพราหมณ์
และพิธีสงฆ์ 

พิธีพราหมณ ์
ขั้นตอนแรกต้องมีการประสานงานกับ

พราหมณ์ซึ่งทางส านักศิลปะและวัฒนธรรมติดต่อ
พราหมณ์ที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ตั้งอยู่ใกล้กับ   
เสาชิงช้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาเป็นประจ าทุกปี  

การประกอบพิธีกรรมจะหันหน้า เข้าหา   
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  
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ก่อนจะเริ่มพิธีกรรม พราหมณ์จะประโคม
แตร สังข์ที่ใช้ในพิธีกรรม โดยล าดับแรกจะเป่า
สังข์ มีความเช่ือว่าสังข์เกิดขึ้นจากพรแห่งพระ
นารายณ์ เสียงของสังข์คือการป่าวประกาศไปยัง
สวรรค์หากตั้งใจฟังดี ๆ เสียงสังข์คือเสียงของ   
ค าว่า “โอม” ชาวฮินดูถือว่าเป็นค าศักดิ์สิทธิ์และ
ทรงพลังมาก เพราะ “โอม” เป็นพยางค์ที่ไม่ได้มี
ความหมายแค่ตัวอักษร แต่มีพลัง อันยิ่งใหญ่
รวมอยู่ในนั้น ชาวฮินดูยังมีความเช่ือว่า โอม 
เกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างโลก สรรพสิ่งทั้งปวงก็เกิด
ขึ้นมาจากการเปล่งเสียง “โอม” จึงเป็นเหมือน
ตัวแทน แห่งความศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ใดที่มีการท า
พิธีนี้ขึ้น ย่อมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคล  
มีความส าเร็จอยู่ที่นั่น (เพลินพิศ ก าราญ : 2526) 
จึงน ามาใช้ในการเริ่มต้นพิธี การเป่าสังข์จึงถือเป็น
การเบิกฤกษ์ในพิธีส าคัญของพิธีพราหมณ์ เป็น
การเชิญมหาเทพของศาสนาพราหมณ์  - ฮินดู 
มาร่วมพิธีกรรมและให้พร 

การตีบัณเฑาะว์ เช่ือว่าบัณเฑาะว์เป็นเครื่อง
ดนตรีที่อยู่ทางหัตถ์ขวาของพระศิวะ ใช้ตีในงาน
บวงสรวงเพราะเช่ือว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีในพิธี 
เพราะพระศิวะทรงโปรดเสียงบัณเฑาะว์และเป็น
เครื่องดนตรีประจ าพระองค์ ท าให้พระองค์เสด็จ
มาตามเสียงเพื่ออวยพรให้กับพราหมณ์ในการ
ประกอบพิธี เปรียบเหมือนการส่งสัญญาณให้
เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้ว่าจะมีพิธีเกิดขึ้น แล้ว
ค่อยเริ่มอ่านค ากล่าวบวงสรวงและค ากล่าวสดุดี
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทว ี

เมื่อบวงสรวงเสร็จก็จะถวายนมัสการเครื่อง
อาหาร ประกอบด้วย เครื่องกระยาบวช 1 ส ารับ 
ได้แก่  

1. ขนม 9 ชนิด คือ ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง 
ฟักทองแกงบวด และขนมที่มีช่ือเป็นมงคล เช่น 
ขนมถ้ วยฟู  ขนม ช้ัน  ทองหยิบ  ทองหยอด 
ฝอยทอง เม็ดขนุน  

2. ผลไม้ 9 ชนิด ได้แก่ มะพร้าวอ่อน กล้วย 
อ้อย ส้ม โอ ส้มเขียวหวาน แก้วมั งกร อ งุ่น 
สับปะรด เพราะผลไม้เหล่านี้มีความหมาย
เกี่ยวกับเรื่องความเป็นสิริมงคล เช่น  

กล้วย อ้อย หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ 
มะพร้าว หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ  
ขนุน หมายถึง สนับสนุน เกื้อกูล หรือได้รับ

ความเกื้อหนุนจากคนรอบข้าง  
3. นม เนย งาคั่ว มันต้ม เผือกต้ม ข้าวตอก 

เครื่องประกอบพิธีจะมีการจัดเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม เช่น อาจมีการจัดผลไม้ตาม
ฤดูกาล ในพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์จะไม่ใช้
ของคาวและสิ่งมึนเมา เพราะเช่ือว่าการบูชาเทพ 
เทวดา พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์
จะไม่ใช้ของคาวในการประกอบพิธี  

อีกทั้งยังมีการใช้บายศรี 2 บายศรีในการ
ประกอบพิธีอีกด้วย คือ  

1) บายศรีปากชาม เป็นบายศรีส าคัญ 
จะขาดบายศรีนี้ไม่ได้เพราะถือเป็นบายศรีพื้นฐาน
ของบายศรีทุกชนิด เปรียบเสมือนการเรียน
หนังสือต้องเริ่มเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน 
ถึงจะขึ้นช้ันประถมศึกษาปีต่อๆ ไปได้  

2) บายศรีเทพ เป็นบายศรีที่ใช้ส าหรับ
ต้อนรับองค์เทพท่ีอยู่บนสวรรค์ช้ันเทวโลกทุกองค์
ที่มาร่วมในพิธ ี

เมื่อใช้บายศรีบอกกล่าวถึงดวงพระ
วิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 
พระบรมราชเทวีเรียบร้อยแล้ว จึงมีการจัดแสดง
ละครถวาย เรียกว่า การร าถวายมือ การร่ายร ามี
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ความเกี่ยวข้องกับคติ ความเช่ือโดยผู้ร าจะสมมติ
ว่าตนเองมีลักษณะเหมือนเทพเจ้าเพื่อเป็นการ
ขอให้อ านาจของเทพเจ้าบันดาลช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ และหากเป็นไปตามที่ประสงค์ก็จะมีการ
ร่ายร าเพื่อขอบคุณเทพเจ้าอีกครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี 

พิธีสงฆ ์
เมื่อประกอบพิธีพราหมณ์เสร็จสิ้น เวลา

ประมาณ 10.00 นาฬิกา เริ่มประกอบพิธีสงฆ์ 
โดยทางส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้นิมนต์   
พระราชญาณปรีชา (ถวิล กนฺตสิริ ศรีใหม่) ผู้ช่วย
เจ้าอาวาส วัดราชาธิวาส พร้อมคณะสงฆ์ 10 รูป 
เหตุที่ใช้คณะสงฆ์ 10 รูป เนื่องจากเป็นพิธีหลวง
จึงอาราธนาพระสงฆ์ เป็นจ านวนคู่ หากเป็นพิธี
ปกติจะไม่นิมนต์พระสงฆ์เป็นจ านวนคู่ 

ก่อนจะมีการเริ่มพิธีต้องมีการตั้งโต๊ะบูชา 
โดยมีหลักว่าต้องตั้งหันหน้าโต๊ะออกทางเดียวกับ
พระสงฆ์ คือให้พระพุทธรูปหันพระพักตร์ออกทาง
เดียวกับพระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ มีพระพุทธรูป
เป็นประธาน ส าหรับเรื่องทิศทางที่จะประดิษฐาน
พระพุทธรูปนั้น มักจะหันพระพักตร์ไปทางทิศ
เหนือ ด้วยถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เหนือโลก หรือ
บางครั้งก็หันไปทางทิศตะวันออก ด้วยถือว่าเป็น
ทิศพระ 

เมื่อเริ่มพิธี ประธานจุดเทียน ธูป ที่โต๊ะบูชา 
การจุดควรจุดเทียนก่อน ใช้ธูป 3 ดอก จุดต่อที่
เทียน แล้วจึงปักลงในกระถางธูป ตั้งใจบูชาพระ 
จากนั้นจึงด าเนินพิธีไปตามล าดับ ดังน้ี 

ตัวแทนอาราธนาศีล เมื่อรับศีลแล้วพระสงฆ์
จะเริ่มสวดถวายพรพระ เมื่อพระสงฆ์สวดจบ 
เตรียมยกบาตรและอาหารประเคน  ส ารับอาหาร
ที่จัดถวายจะจัดเป็น 3 ส ารับ ส าหรับถวายพระ
พุทธ พระสงฆ์และดวงพระวิญญาณสมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดย

จัดเป็นอาหารคาว 1 ชุดอาหารหวาน 1 ชุด 
อาหารที่น าไปถวายพระสงฆ์นั้นเป็นอาหารทั่วไป
ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะน ามาถวาย 

เมื่อพระภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จ ถวายเครื่องไทยธรรม 
จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา ขณะพระสวดให้เริ่ม
กรวดน้ า ประนมมือรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่ผู้ที่มาร่วมงาน หลังจากนั้นจะให้ผู้คนเข้ามา
กราบพรพระบรมสาทิสลกัษณ์ของสมเด็จพระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ถือเป็นอัน
เสร็จพิธี 

พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 

วันท่ี 31 พฤษภาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาก าหนดให้มีพิธีบ าเพ็ญกุศล 
เนื่องจากตรงกับวันทิวงคตสมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสีอัน
เป็นที่รักยิ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5 สิ้นพระชนม์ด้วยอุบัติเหตุ
เรือพระประเทียบล่ม  

พิธีบ าเพ็ญกุศลนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้คนใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ
สมเด็จ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี และบริวาร อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึง
พระองค์ท่านผู้ที่ เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจที่หล่อ
หลอมทุกคนให้มีความรักและความสามัคคีต่อกัน
ในสถาบันที่เปรียบเป็นบ้านหลังที่สองของทุกคน 

พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวีทางส านักศิลปวัฒนธรรมและทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ไปจัดพิธีที่
สุสานหลวง วัดราชบพิตร การประกอบพิธีกรรม
จะประกอบพิธีสงฆ์ เพียงอย่างเดียว ไม่มีพิธี
พราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง   
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ขั้นตอนแรกจะเริ่มตั้งแต่ 08.00 นาฬิกา   
จะเป็นการเปิดอนุสาวรีย์พระสรีรางคารของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราช เทวี  เพื่ อ ให้ ปร ะ ธานในพิ ธี  ผู้ บ ริ ห า ร 
คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาได้ถวาย
ดอกไม้ จุดธูปเทียน แสดงความเคารพแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ต่อมาก็จะเข้าไปท า
พิธีทางศาสนาพุทธในโบสถ์หรือในวิหารซึ่งจะ
แล้วแต่ความสะดวกของในปีนั้นๆ  

การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถือว่ามีความส าคัญ
อย่ า งยิ่ ง  เครื่ อ งบู ชา ในการตั้ ง โต๊ ะหมู่ บู ชา 
ประกอบด้วย พานพุ่มหรือพานดอกไม้ กระถาง
ธูป แจกันดอกไม้ เชิงเทียน แสดงให้เห็นถึงความ
ประณีต ตั้งใจ และแสดงความเคารพต่อพระ
รัตนตรัย การประกอบพิธี ทุกครั้งจะหันหน้าเข้า
หาพระพุทธรูปเสมอ เพราะเช่ือว่าพระพุทธเจ้า
เป็นประธานในการประกอบพิธี  จึ งอัญเชิญ
พระพุทธรูปมาแทนพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้
ในพิธี (ส านักงานคณะกรรมการวัฒธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม : 2546)  

พิธีในโบสถ์หรือในวิหารจะเริ่มเวลา 10.00 
นาฬิกา เพราะจะต้องให้ทันพระฉันเพล โดยเริ่ม
จากการจุดธูปสักการะ 5 ดอก เชือ่ว่าการจุดธูป 5 
ดอกเพื่อใช้บูชาพระรัตนตรัย บูชาพระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 และ
สมเด็จ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทว ี 

ต่อมาพระสงฆ์ เริ่ ม เจริญพระพุทธมนต์ 
ประธานเตรียมถวายภัตตาหารเพล ทอดผ้ามหา
บังสกุล โดยจะใช้เป็นผ้าขาว สบง หรือจีวรก็ได้ 
ถวายสังฆทาน ถวายจตุปัจจัย ถวายเครื่องไทย

ธรรม เช่น อาหารคาวหวาน น้ า ไตรจีวร ปัจจัย 
เป็นต้น โดยมีความเช่ือว่าเครื่องไทยธรรมที่น ามา
ต้องเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความสุจริต ไม่ใช่จากการ
เบียดเบียนผู้อื่น จากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคล
คาถา กรวดน้ าและรับพร เมื่อประกอบพิธีเสร็จ
สิ้นรับประทานอาหารร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี 

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวาย
สัตย์ปฏิญาณตน 

“ราชภัฏ” มีความหมายว่า “คนของพระราชา…
ข้าของแผ่นดิน” พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็น
ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งนี้
จึงถือว่าเป็นการน าความภาคภูมิใจมาให้แก่ชาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากความ
ภาคภูมิใจน าไปสู่พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
และถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มีที่มาจาก
ความเคารพและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระลัญจกร     
ส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
และความภาคภูมิ ใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนสุนันทา อีกทั้งพิธีกรรมนี้ยังมีความเกี่ยวข้อง
กับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี ถือว่าพระองค์ท่านประหนึ่งเป็นสักขี
พยานให้กับนักศึกษาที่ปฏิญาณตนต่อหน้า
พระราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านว่าจะปฏิบัติ
ตนเป็นคนดี ใฝ่หาความรู้ มุ่งมั่นที่จะสร้างช่ือเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา อีกทั้งยังมีการ
ฝากตนให้เป็นลูก หรือที่เรียกกันว่า “ลกูพระนาง”  
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พิ ธี ก ร รมนี้ จ ะ เป็ น ไปตามพิ ธี ก า รขอ ง
พราหมณ์ จัดขึ้น ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี ผู้ริเริ่มพิธีกรรมนี้เข้ามาเช่ือว่าเป็นการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม รั ก  ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น
สถาบันการศึกษา ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง ถ่ ายทอด
กระบวนการเป็นนักศึกษาที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม 
รู้จักปรับตัวจากนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบและสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ขั้นตอนการประกอบพิธีเริ่มต้นด้วยการให้
นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยมาพร้อมกัน ณ บริเวณ
ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา       
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดยหันหน้าไปทาง            
พระราชานุสาวรีย์  นายกองค์การนักศึกษา            
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  

ต่อมาพราหมณ์ประโคมแตร สังข์ บัณเฑาะว์  
ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์      
เป็นการให้สัญญาณเชิญเทพเจ้า มหาเทพของ
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ที่อยู่บนสวรรค์มาร่วม
พิธีกรรมและให้พร ถือเป็นการเบิกฤกษ์ในพิธี
ส าคัญที่เป็นสริิมงคล  

ส่ ว น เ ค รื่ อ ง บ ว ง ส ร ว งที่ ข า ด ไ ม่ ไ ด้ คื อ       
เครื่องกระยาบวช และหมากพลู ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น     
ในการประกอบพิธีกรรม ในสมัยโบราณจะใช้
หมากพลูเป็นเครื่องรับรองแขกบ้านแขกเมือง ใคร
มาเยี่ยมเยียนก็จะมีหมากพลูถือเป็นการต้อนรับ
เป็นอย่างดี จึงใช้หมากพลูเพื่อเป็นการต้อนรับ
เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่เข้ามาร่วมในพิธีเช่นกัน   

การใช้บายศรีจะเลือกใช้เป็นบายศรีปากชาม
ท าเป็นกระทงเพื่อใส่อาหารส าหรับเครื่องเซ่น
สรวงเทวดา การใช้กระทงใส่อาหารท าบายศรีนั้น 

มีความเช่ือจากคติพราหมณ์ว่าใบตองเป็นของ
บริสุทธ์ิไม่มีมลทินจากอาหารเก่าเหมือนอย่างถ้วย
หรือชาม คติการท าบายศรีเช่ือว่าเป็นการจ าลอง
รูปเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นที่สถิตของพระอิศวร ช้ัน
ต่าง ๆ ของบายศรี เป็นที่รวมของเทพต่าง  ๆ     
การท าบายศรีจึงถือเป็นการอัญเชิญพระอิศวรมา
เป็นประธานในพิธี (เบญจมาส แพทอง : 2550) 

ต่อมาพราหมณ์ก็จะเริ่มพิธีกล่าวค าบวงสรวง 
เจิมมงคลให้แก่นายกองค์การนักศึกษา และนายก
สโมสร เ ช่ือว่าการเจิมมงคลจะช่วยให้ ชีวิต
เจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง ท า
อะไรก็จะประสบความส าเร็จ จากนั้นจะอัญเชิญ
ตราพระราชลัญจร เคลื่อนขบวนเข้าไปยังบริเวณ
ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ตัวแทนถือธงคณะทั้ง 
13 คณะ น าธงไปวางบนปะร าพิธี เพื่อเป็นการ
แสดงความเคารพของนักศึกษาทั้ง 13 คณะ ใน
พระมหากรุณาธิ คุณของพระบาทสม เด็ จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ต ร า พ ร ะ ร า ช ลั ญ จ ก ร ส่ ว น พ ร ะ อ ง ค์ แ ก่ 
มหาวิทยาลัยฯ 

จากนั้นนายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสร
ทั้ง 13 คณะ และนักศึกษาร่วมกันถวายบังคม 
พระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และตราพระราชลัญจกร ประธานในพิธีกล่าวให้
โอวาทและนักศึกษาใหม่ ร่วมกันกล่าวค าปฏิญาณ
ตนต่อหน้าตราพระราชลัญจกรและสมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

การสืบทอดพิธีกรรมในแต่ละระยะ 
การสืบทอดพิธีกรรมในแต่ละระยะนั้นเป็น

การกระท าที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจาก
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ก่อนเคยเป็นนักศึกษาในระยะวิทยาลัยครูหรือ
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนามาเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  สืบทอดพิธีกรรมที่ตนได้รับมาให้ด ารงอยู่
คู่กับสถาบันฯ ผู้ที่สืบทอดต้องมีจิตใจรักในความ
เป็นสวนสุนันทา ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นบริวารของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ที่จะสืบสานพิธีกรรม
ให้กับคนรุ่นหลังอย่างมุ่งมั่น 

พิธีบ า เพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน  พิธี
บ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตสมเดจ็พระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และ
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์
ปฏิญาณตน เกิดจากความเ ช่ือที่ ได้ รับการ
ถ่ายทอดต่อกันมา เมื่อกาลเวลาผ่านไป ความเช่ือ
เหล่ านี้ ก็ค่ อย  ๆ จางหาย ไปตามกาล เวลา 
เนื่องจากผู้ที่มีความรู้หรือผู้ที่เคยร่วมพิธีกรรม
เหล่านี้เป็นผู้สูงอายุ คนรุ่นหลังที่เพิ่งจะเข้ามาจึง
เป็นผู้ที่อาจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พิธีกรรม ท าให้การประกอบพิธีกรรมอาจมีสิ่งที่
ขาดตกบกพร่องด้วยความไม่รู้ของผู้รับผิดชอบใน
งานนั้น ๆ 

วิธีการหนึ่งที่จะช่วยท าให้พิธีกรรมอยู่คู่กับ
คนทุกยุคทุกสมัยคือการเปิดใจยอมรับฟังความ
คิดเห็นและความเช่ือของคนรุ่นก่อน ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันจะมีวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อ
หาค าตอบให้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหนือธรรมชาติ 
เรื่องราวที่มนุษย์ ในอดีตไม่สามารถตอบได้ แต่ก็
ยังมีการน าความเช่ือของคนในอดีตมาประยุกต์ 
ให้อยู่ร่วมกับความคิดของคนในปัจจุบันได้อย่างมี
ความสุข  

จากการสัมภาษณ์ผู้คนในระยะมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ยังมีความต้องการที่จะ   

สืบทอดพิธีกรรมเหล่านี้ต่อไปในอนาคต เพราะ
เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ท าให้เกิดความสามัคคี 
ความรักในสถาบันและหมู่คณะ 

จากการศึกษาในแนวบทบาทหน้าที่พบว่า 
พิธีกรรมมีความส าคัญต่อคนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาดังนี้  

1. เป็นการขัดเกลาสั่งสอนให้เป็นคนดี  
พิธีกรรมจะมีการสอนให้ผู้เข้าร่วมพิธีทราบ

ถึ งบทบาทของการเป็น เสมือนลูกและเป็น
นักศึกษาที่ดีของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี
รัตน์ พระบรม  ราชเทวี จะต้องประพฤติปฏิบัติ
อย่ างไร  เ ช่น ลูกและนักศึกษาต้องมีความ
ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเมตตา รวมทั้ง
การปลูกฝังระเบียบวินัย นอกจากนี้ยังท าให้เกิด
ทักษะด้านการจัดงานพิธีกรรม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อกัน  

2. เป็นการจัดระเบียบในการอยู่ร่วมกัน 
พิธีกรรมท าให้เกิดความเข้าใจในการอยู่

ร่วมกับผู้อื่น มีแนวทางในการปฏิบัติที่ใช้เป็นหลัก
ในการด าเนินชีวิต ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ที่เห็นได้ชัดคือ แม่ หรือหมายถึง สมเด็จพระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และลูก ที่
หมายถึงนักศึกษา หรือความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับลูกศิษย์ ลูกศิษย์จะให้ความเคารพ เช่ือฟัง ครู
จะมีบทบาทในการคอยให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือ 

 
3. เป็นการสร้างความสามัคคี 
พิธีกรรมท าให้ผู้คนส่วนใหญ่รู้ ว่ ามนุษย์

จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นภาพความรัก
ใคร่ สามัคคี ภายในมหาวิทยาลัยฯ ความสัมพันธ์
ของพี่น้องแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อมีการ
ประกอบพิธีต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น พิธีบ าเพ็ญกุศล
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ทักษิณานุประทานพิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันทิวงคตสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี
รัตน์ พระบรมราชเทวี และพิธีอันเชิญตราพระ
ราชลัญจกร ทุกคนต่างมาร่วมพิธี เพราะเป็นพิธี

อันส าคัญของมหาวิทยาลัยฯ สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
นั่นคือ ความศรัทธาในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

ตารางที่ 1  พิธีกรรมเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรตัน์ พระบรมราชเทวี ที่พบใน 3 ระยะ 
พิธีกรรมเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่พบใน 3 ระยะ 

 
ชื่อพิธีกรรม 

 
วัตถุประสงค์ในการจัดพิธีกรรม 

ระยะท่ีพบ 
วิทยาลยัครู
สวนสนุันทา 

สถาบันราชภัฏ
สวนสนุันทา 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 

สวนสนุันทา 
พิธีบ าเพ็ญกุศลทกัษิณานุ
ประทาน 

 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

 เพื่อแสดงถึงความกตัญญูแด่สมเด็จ พระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  

 
 

 
 

 
 

พิธีบ าเพ็ญกุศลเนือ่งในวัน
คล้ายวันทิวงคต 
สมเด็จพระนางเจ้าสุนนัทา
กุมารรีัตน์ พระบรมราชเทว ี

 เพื่อให้ผู้คนในมหาวิทยาลัยได้อุทิศส่วนบุญส่วน
กุศลให้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 
พระบรมราชเทวี และบริวาร  

 เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี
รัตน์ พระบรมราชเทวี และบริวาร  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

พิธีอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกรและถวายสัตย์
ปฏิญาณตน 
 
 
พิธีอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกรและถวายสัตย์
ปฏิญาณตน 
 

 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ
ในสถาบันการศึกษา  

 เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่น
พี่กับรุ่นน้อง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข 

 เพื่อร่วมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
พระผู้ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และ
พระราชทานตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ 
ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางข้างต้น พิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณา- 

นุประทานและพิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน
ทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระ
บรมราชเทวี มีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนบุญ  
ส่วนกุศลและระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา

กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดยทั้งสองพิธีกรรมนี้
ปรากฏขึ้นในทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ วิทยาลัยครูสวน
สุนันทา  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงให้เห็นถึง
ความกตัญญูที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
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กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ผ่านพิธีกรรมที่ส าคัญ
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีการปฏิบัติร่วมกันมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจที่หล่อ
หลอมทุกคนให้มีความรักและความสามัคคีต่อกัน
ในสถาบัน  

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวาย
สัตย์ปฏิญาณตน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรัก  ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา 
สร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่น
น้อง รู้จักการปรับตัวจากนักเรียนสู่การเป็น
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ  
แ ล ะ เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ร่ ว ม ถ ว า ย ร า ช ส ดุ ดี 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร  พระผู้ทรงพระราชทานนาม 
"ราชภัฏ" และพระราชทานตราพระราชลัญจกร
ส่วนพระองค์  ให้ เป็นตราสัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยพิธีอัญเชิญ
ตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนมี
ปรากฏขึ้นในระยะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาเพียงระยะเดียว พิธีกรรมนี้ส่งผลให้ความ
ขัดแย้งภายในสถาบันเกิดขึ้นน้อยลง เพราะ
พิธีกรรมท าให้เกิดความสามัคคีและสร้างสัมพันธ์
ที่ดีแก่เพื่อนพ้องและพี่น้องให้มีความรักและเห็น
ใจซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ
ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของคติชนในสังคม  ท าให้
ผู้คนด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เกิดข้อขัดแย้ง
กันภายในสังคม จึงควรค่าแก่การสืบทอดพิธีกรรม
ให้คงอยู่สืบไป 
 

สรุปและอภิปรายผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาริเริ่มจัด

พิธีกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยพบว่า
พิธีกรรมเกี่ยวกับสมเดจ็พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 

พระบรมราชเทวี ตั้งแต่ระยะวิทยาลัยสวนสุนันทา
จนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิธีกรรมที่
เกิ ดขึ้นกับชาวสวนสุนันทานั้น ล้ วนมาจาก    
ความเช่ือ ที่เช่ือว่าดวงพระวิญญาณของสมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
ยังคงสถิตอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จากความเช่ือนี้จึงเป็นมูลเหตุที่ท าให้มีพิธีกรรม
เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 
พระบรมราชเทวี เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดังนี้ 

1. พิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน 
เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ประสูติ โดยมีความ
เชื่อว่าสมเด็จ  พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระ
บรมราชเทวี ยังคงสถิตอยู่ที่มหาวิทยาลัย จึงจัด
พิธีกรรมขึ้น เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและแสดง
ถึงความกตัญญูแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ผู้ที่ถือว่าเป็น “แม่” 
ของลูก ๆ ทุกคนในมหาวิทยาลัยฯแห่งนี ้

2. พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน
ทิวงคตสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 
พระบรมราชเทวี เป็นวันทิวงคตสมเด็จพระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี จัด
พิธีกรรมขึ้นเพื่อให้ผู้คนในมหาวิทยาลัยฯ ได้อุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่สมเด็จ พระนางเจ้าสุนัน
ทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และบริวารโดยมี
ความเช่ือว่าการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่
ล่วงลับไปแล้วจะส่งผลให้ผู้นั้นได้ไปอยู่ในภพภูมิที่
ดี อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านผู้ที่เป็น
ดั่งศูนย์รวมจิตใจ 

3. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและ
ถวายสัตย์ปฏิญาณตน  เป็นพิธีที่ เกิดขึ้นจาก 
ความเคารพและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
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พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพิธีกรรมนี้
ยังมีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี คือถือว่าพระองค์
ท่านผู้เป็นสักขีพยานให้กับนักศึกษาที่ปฏิญาณตน 

พิ ธี ก ร รมล้ วนมี ค ว ามส า คั ญต่ อค น ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในแต่ละ
พิธีกรรมจะสอดแทรกค าสั่งสอนเข้าไปในพิธี    
ขัดเกลาผู้คนให้เป็นคนดี ปฏิบัติตนต่อบทบาท
หน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะและความภาคภูมิใจใน
สถาบันของตนเอง เพราะทุกคนมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจเดียวกัน คือ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

ทั้งนี้พิธีกรรมทั้ง 3 พิธี มีการเปลี่ยนแปลง
และถ่ายทอดต่อมาเป็นระยะ จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน  ดังที่ปรากฏในตารางที่ 1 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชรา กิจปฐมมงคล (2547) ที่ศึกษา
พิธีกรรมของคนไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาล
นครปฐม ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าพิธีกรรมที่ปรากฏใน
ลักษณะเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่ถ่ายทอดพิธีกรรม
หรือกาลเวลาที่เป็นตัวแปรส าคัญ ท าให้ขั้นตอนใน
การท าพิธีกรรมบางส่วนเกิดอาจเปลี่ยนแปลงหรือ
สูญหายไป เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีการถ่ายทอด
ทางมุขปาฐะ 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี ยังคงมีความสัมพันธ์กันระหว่างสมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
กับวิถีของชาวสวนสุนันทามายาวนาน ตั้งแต่ระยะ
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  

จนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แม้ว่าจะมี
น้อยคนที่ จะทราบถึ งขั้นตอนการประกอบ
พิธีกรรมที่ชัดเจน แต่ความเช่ือกลับเพิ่มมากขึ้น 
ด้วยแรงแห่งความศรัทธาส่งผลให้พิธีกรรมมี 
ความเข้มขลัง ได้รับการยอมรับและปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นพิธีกรรมที่ส าคัญ
ของชาวสวนสุนันทา ถึงแม้ว่าพิธีพราหมณ์ในพิธี
อัญเ ชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสั ตย์
ปฏิญาณตนจะไม่ปรากฏในปัจจุบัน แต่พิธีกรรมนี้
ก็ยังแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ชาวสวนสุนันทาเทิดทูน
เป็นสัญญะอันทรงคุณค่าเช่นเดิม กล่าวคือตรา
พระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของ
ชาวสวนสุนันทากับสถาบันพระมหากษัตริย์มา 
ทุกยุคสมัย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาวิจัย เรื่อง พิธีกรรมเกี่ยวกับ

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี ท าให้ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นบางประการใน
การท าวิจัยในครั้งต่อไป จึงเสนอไว้ดงันี ้

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
ค าบวงสรวงของพิ ธี กร รม เกี่ ย วกั บสม เด็ จ       
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
กับพิธีกรรมอื่น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการใช้
ภาษาค าบวงสรวงในศาสนาพราหมณ์ของพิธีกรรม
เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 
พระบรมราชเทวี 
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สัมภาษณ์ 
จิรวัฒน์ กุลลี. 28 เมษายน 2561. (สัมภาษณ์). 
ชนนาถ มีนะนันทน์. 18 พฤษภาคม 2561. 

(สัมภาษณ์). 
ณรงค์ฤทธิ์  คิดเห็น. 28 เมษายน 2561. 

(สัมภาษณ์). 
นิพนธ์ ชัยพฤกษทล . 29 พฤษภาคม 2561 . 

(สัมภาษณ์). 
นิพนธ์ รักรุ่ง. 26 เมษายน 2561. (สัมภาษณ์). 

พิมลศักดิ์ อุ่นวรรณธรรณ. 19  เมษายน 2561. 
(สัมภาษณ์). 

ภาคภูมิ คล้ายทอง . 28 เมษายน 2561 . 
(สัมภาษณ์). 

รวีโรจน์ สิงห์ล าพอง . 29 พฤษภาคม 2561 . 
(สัมภาษณ์). 

วีระ โชติธรรมภรณ์. 9 พฤษภาคม 2561. 
(สัมภาษณ์). 

 
 
 


