
02
ฉากงานพระเมรมุาศและพระเมรุในวรรณคดีไทย
สมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น: ภาพสะท้อนพระราชพธิี
พระบรมศพก่อนสมัยรชักาลท่ี 6 

ธนโชต ิเกยีรตณิภทัร * 
Thanachot Keatnapat

* อาจารยป์ระจำาภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

The Settings of Royal Crematoriums in Early 
Rattanakosin’s Literary Works: Reflections 
of the Royal Funerals prior to the Reign of 
King Vajiravudh



36 36   

บ ท คั ด ย่ อ

วรรณคดไีทยสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น มกีารบรรยายฉากงานพระเมรุมาศ
และพระเมรุของตัวละครสำาคัญตามท้องเรื่องที่ผู้แต่งพบเห็นอยู่ในสังคม ณ ขณะ
นั้น  บทความนี้เป็นการศึกษาฉากงานพระเมรุมาศและพระเมรุจากวรรณคดี
ประเภทบันเทิงคดี  และวรรณคดียอพระเกียรติ  (หรือวรรณคดีประวัติศาสตร์) 
จากการศึกษาพบว่าในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  มีการบรรยาย 
ขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังานพระเมรมุาศและพระเมรอุย่างครบถ้วน นบัตัง้แต่
การเตรียมงานพระบรมศพ การประดิษฐานพระบรมศพ การสร้างพระเมรุมาศที่
มีการเกณฑ์สิ่งของจากหัวเมืองและเกณฑ์แรงงานจากระบบไพร่  อีกทั้งยังแสดง
ให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมพระเมรุยอดปรางค์ตามแบบอย่างที่สืบต่อมาจากสมัย
กรุงศรีอยุธยา  ริ้วกระบวนอัญเชิญพระบรมศพที่มีรูปสัตว์และราชรถสำาคัญเข้า
กระบวนแห่  รวมทั้งการประดิษฐานพระโกศบนพระเบญจาภายในพระเมรุทอง 
ตลอดจนรายละเอียดเกีย่วกบัมหรสพสมโภช ซึง่วรรณคดมีกัจะกล่าวถงึบรรยากาศ
ที่มีราษฎรและชนชาติต่างๆ  มาชมมหรสพอย่างละเอียด  นอกจากนี้วรรณคด ี
บางเรือ่งกล่าวถงึธรรมเนยีมการอญัเชญิพระอฐัมิาประดษิฐานไว้ในพระราชวัง และ
การลอยพระอังคารในแม่นำ้า  ตามอย่างธรรมเนียมสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์
ตอนต้น  วรรณคดีเหล่านี้จึงเป็นหลักฐานสำาคัญเกี่ยวกับบรรยากาศของงานพระ
เมรุมาศและพระเมรุในอดีต  สะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนและองค์ประกอบของ
งานพระราชพิธีในช่วงก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่ง
ได้มีการยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างไป  เช่น  การประดิษฐานพระโกศบน 
พระเบญจาภายในพระเมรุทอง การแสดงมหรสพสมโภช เป็นต้น

ค�าส�าคัญ: พิธีศพ, พระเมรุมาศ, วรรณคดีไทย
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A b s t r a c t

Literary works in the early Rattanakosin period include the 
realistic depictions of royal funerals as well as the royal crematoriums 
of dominant fictional characters, all of which were expressed through 
the author's perspective and experience as influenced by contemporary 
society.  This  article  considers  the  settings  of  royal  crematoriums  in 
traditional fiction, historical and heroic  literature. The study suggests 
that early Rattanakosin literary works include complete descriptions 
of the procedures related to royal funerals and crematoriums, ranging 
from preparatory work to the construction of the crematoriums which 
required demanding necessary materials from major cities and recruiting 
commoners as labourers. In addition, the study also reveals the final 
architectural style, dating back to  the Ayutthaya period showing the 
state  funeral  processions which  depicted mythical  animals,  special 
chariots, the placement of royal urns onto Benja pedestals in the royal 
crematoriums and details of traditional celebratory art performances 
during the cremation. Often, these literary works described the people, 
including foreigners, who attended the performances in great detail. Also, 
certain works mention how royal relics and ashes were returned to the 
palace after the rituals had been completed. Water burials, a convention 
during the Ayutthaya period and the early Rattanakosin period, exist 
in some works. These literary works are, therefore, evidence of great 
importance which depicted the atmosphere of royal funerals in the past, 
representing the procedures and elements of the royal rituals prior to the 
reign of King Vajiravudh when some conventions were terminated such 
as the placement of royal urns onto Benja pedestals in the middle of 
the royal crematoriums and the traditional celebratory art performances.

Keywords: Funeral ceremony, Royal Cremation, Thai literature
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บทน�า
รายละเอยีดเกีย่วกบังานพระเมรมุาศและพระเมร ุนอกจากปรากฏอยู่

ในเอกสารชัน้ต้นประเภทจดหมายเหต ุหมายรบัสัง่ หรอืพระราชพงศาวดาร
แล้ว  ยังพบว่าวรรณคดีเป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญที่กล่าวถึงระเบียบขั้นตอน
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและพระศพไว้หลายเร่ือง  สำาหรับ
วรรณคดสีมัยสโุขทยัไม่ปรากฏฉากงานพระเมรมุาศในวรรณคดี และยงัไม่มี
หลกัฐานการสร้างสถาปัตยกรรมสำาหรบัเผาศพทีเ่รยีกว่าเมรุ  ในเร่ืองไตรภูมิ
กถาของพระมหาธรรมราชาลไิทมเีพยีงการกล่าวถึงการอญัเชญิพระบรมศพ
พญาจักรพรรดิวางบนเชิงตะกอนแล้วถวายพระเพลิงตามประเพณีอินเดีย
โบราณเท่าน้ัน  (พญาลิไท  2515:  144)  เช่นเดียวกับฉากถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระบนเชิงตะกอนในเรื่องมหากาพย์พุทธจริต (สำาเนียง เลื่อมใส 
2547:  357)  ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาพบว่าในเรื่องลิลิตพระลอมีการ
กล่าวถึงการสร้างเมรุเผาศพในตอนทำาศพพระลอ  และพระเพื่อนพระแพง 
ส่วนหลกัฐานทางพงศาวดารพบว่าในพระราชพงศาวดารฉบบัพนัจนัทนมุาศ 
(เจิม)  กล่าวถึงพระเมรุมาศที่สร้างขึ้นคร้ังแรกในกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งงาน
พระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (กรมศิลปากร 2542ก: 366) และ
ในสมัยกรุงธนบุรีพบว่ามีการบรรยายฉากงานพระเมรุและมหรสพสมโภช
อย่างละเอียดในปาจิตกุมารกลอนอ่าน (กรมศิลปากร 2539: 233-243) 

สำาหรับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพบว่ามีวรรณคดีหลายเรื่องที่กล่าว

ฉากงานพระเมรุมาศและพระเมรุในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น:
ภาพสะท้อนพระราชพิธีพระบรมศพก่อนสมัยรัชกาลที่ 6
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ธ น โ ช ติ   เ กี ย ร ติ ณ ภั ท ร

ถึงงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์และเจ้านาย  และมีการบรรยายฉาก
พระเมรุมาศและพระเมรุ สามารถจำาแนกได้ 2 ประเภท คือ

1. วรรณคดีประเภทบันเทิงคดี  มีการบรรยายฉากงานพระเมรุใน
งานพระศพของตวัละครสำาคญัในเร่ือง ได้แก่ (1) บทละครเรือ่งอเิหนา ฉบบั
รัชกาลที ่1 และรชักาลท่ี 2 กล่าวถึงงานพระศพพระอยักีเมอืงหมนัหยา  (2) 
บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ  ฉบับรัชกาลที่  1  กล่าวถึงฉากพระเมรุและพระ
เมรุมาศของตัวละครสำาคัญ เช่น ท้าวทศรถ พญาสดายุ อินทรชิต ทศกัณฐ์ 
เป็นต้น (3) นิทานคำากลอนของสนุทรภู่ ได้แก่ เรือ่งลกัษณวงศ์กล่าวถึงพธิศีพ
พราหมณ์เกสร เร่ืองสงิหไตรภพ กล่าวถงึพธิศีพท้าวอนิทนมุาศ และเร่ืองพระ
อภัยมณี กล่าวถึงงานพระศพท้าวสุทัศน์ (4) เสภาศรีทนนไชยเชียงเมี่ยง ซึ่ง
ไม่ปรากฏชือ่ผูแ้ต่งน้ัน  สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำารงราชานภุาพ ทรงสนันษิฐาน
ว่าแต่งขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 4 เน้ือหากล่าวถึงงานพระศพของพระเจ้าทวาละ

2. วรรณคดียอพระเกยีรติ หรอืวรรณคดปีระวตัศิาสตร์* ได้แก่ โคลง
ถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวง พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมหมื่นศรีสุเรนทร์  เนื้อความบรรยายเหตุการณ์ครั้งถวายพระเพลิง

* ในบทความนีผู้เ้ขยีนกำาหนดใหว้รรณคดียอพระเกียรต ิและวรรณคดปีระวตัศิาสตร์อยูใ่นประเภท
เดียวกัน  เนื่องจากเป็นวรรณคดีท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน  และมีบางส่วนคาบเกี่ยวกันอยู่  จนยาก
ท่ีจะแยกออกจากกันได้ชัดเจน  ด้วยเป็นวรรณคดีที่กล่าวถึงการสดุดีวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ 
บันทึกและรายงานเหตุการณ์สำาคัญในบ้านเมือง  และบันทึกเกร็ดประวัติศาสตร ์ (สายใจ  อินทรัม
พรรย์ 2525: 219)
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พระบรมอฐัสิมเดจ็พระปฐมบรมราชชนก และเร่ืองนิพพานวงัน่า (สะกดตาม
ต้นฉบับเดิม)  พระนิพนธ์พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร  กล่าวถึงงานพระศพ 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

นิธิ   เอียวศรีวงศ ์  ตั้งข ้อสังเกตถึงลักษณะของวรรณคดีสมัย
รัตนโกสินทร์ว่ามีความเป็นสัจนิยมที่มีการบรรยายท้องเรื่องและฉากที่ตรง
กับประสบการณ์จริงของผู้แต่ง ดังเช่น  เสภาขุนช้างขุนแผน มีการบอกชื่อ
สถานที่และกำาหนดเวลาไว้ชัดเจน  เช่น  “ศักราชสี่ร้อยสิบเจ็ดปี  พ่อแม่เขา
เหล่านี้คนครั้งนั้น” หรือ “ขุนไกรพลพ่ายอยู่บ้านพลับ มีทรัพย์เงินทองของ
น้อยใหญ่  นางทองประศรีนั้นอยู่วัดตะไกร  ท้ังสองนี้ได้เป็นคู่กัน”  (เสภา
เรื่องขุนช้าง-ขุนแผน  2545:  1)  รวมถึงข้ันตอนขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ เช่น การเกิด การตาย การแต่งงาน ฯลฯ  หรือบทละครเรื่องอิเหนา 
รัชกาลที่  2  ซึ่งรับเค้าโครงจากเรื่องพงศาวดารชวาโบราณ  กล่าวถึงม้า
ที่อิเหนาขี่เป็นของ  “องค์จันทร์เจ้าเขมรถวายมา”  องค์จันทร์คือสมเด็จ
พระอุทัยราชาแห่งกัมพูชาในสมัยรัชกาลท่ี  1-2  เป็นต้น  ตัวอย่างดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงการบรรยายสภาพจริงและบุคคลจริงที่ผู้อ่านรู้เห็นเป็นปกต ิ
ในช่วงรตันโกสนิทร์ตอนต้นท้ังสิน้ (นิธ ิเอยีวศรีวงศ์ 2555: 174-176) ดังนัน้
วรรณคดีที่มีการบรรยายเกี่ยวกับฉากพระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
จงึเป็นการบรรยายตามท่ีกวไีด้รับรู้มา และข้อมูลท่ีปรากฏในวรรณคดีเหล่า
นี้ย่อมเป็นหลักฐานสำาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชพิธีพระบรมศพก่อน
สมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั ซึง่เป็นยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
ขั้นตอนและองค์ประกอบของพระราชพิธีหลายประการ  ดังจะได้วิเคราะห์
และอธิบายต่อไป

ฉากงานพระเมรุมาศและพระเมรุในวรรณคดีไทย 
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ฉากงานพระเมรุมาศและพระเมรุในวรรณคดีไทย  แสดงให้เห็นถึง
ลำาดับข้ันตอนและองค์ประกอบต่างๆ  ของพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับงาน
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พระบรมศพและพระศพเจ้านายในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นับตั้งแต่การ 
เตรยีมงานพระบรมศพหลงัจากพระมหากษตัรย์ิเสดจ็สวรรคต การสร้างพระ
เมรุและพระเมรุมาศ  จนถึงการถวายพระเพลิง  และการเก็บรักษาพระอัฐ ิ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการเตรียมงานพระบรมศพ  สำาหรับขั้นตอนที่เกี่ยวกับ
การเตรียมงานพระบรมศพที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องต่างๆ คือ

1.1 สรงน�้าพระบรมศพและประดิษฐานพระบรมศพ  เป็นขั้นตอน
แรกหลงัจากพระมหากษตัรย์ิเสดจ็สวรรคต ปรากฏอยูใ่นเรือ่งเสภาศรทีนน
ไชยเชียงเมี่ยง มีการบรรยายขั้นตอนการสรงนำ้าพระบรมศพไว้ว่า

ครานั้นจึ่งพระราชกุมาร    เชญิพระศพสรงสนานจนจวนคำา่

มาลาภูษาถวายเครื่องทรงประจำา  เครื่องต้นล้วนทองคำาลงยาดี

ทรงเครื่องต้นเสร็จสรรพสำาหรับกษัตริย์ เชิญเข้าโกศเนาวรัตน์มณีศรี

ประโคมแตรสังข์สนั่นลั่นดนตรี  กลองชนะพร้อมตีเสียงมี่วัง

(กรมศิลปากร 2554: 6)

จากคำาประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระราชกุมารของพระเจ้าทวา
ละทำาหน้าที่เป็นประธานในพิธี  ตรงตามหลักโบราณราชประเพณีที่องค์
พระรัชทายาททำาหน้าที่เป็นประธานถวายสรงนำ้าพระบรมศพ  จากนั้นจึงมี
การถวายเครื่องพระสุกำาศพ*  ถวายเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิราช
ถวายพระบรมศพ  เพื่อแสดงถึงการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระเจ้า
แผ่นดนิเป็นครัง้สดุท้าย แล้วจงึเชญิพระบรมศพลงพระโกศ เข้ากระบวนมา
ประดษิฐานยงัพระท่ีน่ังท่ีใช้ในการบำาเพญ็พระราชกศุล  ในเสภาศรทีนนไชย
เชียงเมี่ยงกล่าวถึงบรรยากาศการเตรียมงานของเจ้าพนักงานไว้ดังนี้

* สกุำาศพ หมายถงึ ขัน้ตอนทีเ่จ้าพนกังานภูษามาลา หรอืเจา้พนกังานสนมพลเรือนเอาผา้ขาวหอ่ศพ
และใชด้้ายดบิมดัตราสงั แลว้บรรจลุงโกศหรอืหบีศพซ่ึงมกีระดาษฟางปรูองรับ (ราชบณัฑิตยสถาน 
2556: 1241)
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พวกตั้งชั้นแว่นฟ้าเสนาภิมุข  ชาดสีสุกทาซ่อมที่ครำ่าคร่า

ช่างรักปิดทองผ่องจับตา  ช่างกระจกประดับประดาที่ชำารุด

เครื่องแก้วตั้งคลังพิมานอากาศจัด  ศุภรัตน์ขนผ้าไตรอุตลุด

รักษาองค์เติมนำ้ามันฟั่นชุด  รายกันจุดอัจกลับสับสนครัน

(กรมศิลปากร 2554: 6)

คำาประพนัธ์ข้างต้นกล่าวถงึการประดษิฐานพระบรมศพบน “ชัน้แว่น
ฟ้า” หมายถึง พระแท่นแว่นฟ้าทอง คอืพระแท่นสงูใหญ่สีทองทีว่างซ้อนชัน้
เพือ่ประดษิฐานพระบรมโกศ คำาว่า “แว่นฟ้า” ยงัมีความหมายเดิมหมายถงึ
กระจก  สอดคล้องกับลักษณะที่มีการแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจก 
ที่พระแท่น (ธนกฤต ลออสุวรรณ 2560: 112)  ตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงเจ้า
พนักงานในแผนกต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ชาวคลังพิมานอากาศเป็นผู้จัด
เครือ่งแก้ว หน่วยงานดงักล่าวปรากฏหลกัฐานในคำาให้การขนุหลวงวดัประดู่
ทรงธรรมว่ามีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา  ดังความว่า  “...มีคลังพระพิมาน 
อากาษไว้กระจกเทศพรมเทศเครื่องแก้วมาแต่เทศกาหลาป๋า...”  (ประชุม 
คำาให้การกรุงศรีอยุธยารวม  3  เรื่อง,  2553:  247)  เครื่องแก้วในที่นี้ควร
หมายถึงโคมแก้วสำาหรับจุดภายในพระท่ีนั่ง  ดังจะเห็นได้จากหมายรับส่ัง
ครั้งรัชกาลที่  4  คราวสมโภชช้างพลายเล็บดำาที่กรุงเก่า  ระบุว่าให้ชาวคลัง
พมิานอากาศจ่ายโคมแก้วให้ตำารวจไปแขวนท่ีโรงช้าง (กรมศิลปากร 2542ข: 
168)  อีกทั้งชาวคลังพิมานอากาศยังรับผิดชอบในการจัดเตรียมฉากและ
ลับแลกระจกสำาหรับกั้นที่ช่องกลางทางเสด็จ  ดังท่ีปรากฏในจดหมายเหตุ
พระบรมศพรัชกาลที่ 2 ว่า “...คลังพิมานอากาศตั้งฉากกระจกเรื่องสามก๊ก
สกัดมุขพระมหาปราสาทฝ่ายปราจิณทิศที่ประดิษฐานพระบรมโกษ ไว้ช่อง
กลางทางเสดจฯ ทั้งลับแลกระจกมุขพระมหาปราสาทฝ่ายใต้ตั้งกระจกไว้
ช่องกลางทางเสดจ...”  (กรมศิลปากร 2530: 1: 19) ส่วนชาวคลังศุภรัตน์
มหีน้าทีส่ำาหรับจัดหาผ้าไตรทีใ่ช้ในการบำาเพญ็พระราชกศุล รวมถงึดแูลเงนิที่
ใช้ในการเบด็เตลด็ต่างๆ คอืเงนิท้ายทีน่ั่งและเงนินิตยภัตพระสงฆ์ (พระบาท
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สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 2552: 140) และทหารรกัษาพระองค์ ซึง่
ในอดีตคือตำารวจในสังกัดกรมพระตำารวจหน้า  ทำาหน้าที่เติมนำ้ามันจุดโคม
ประทีปบนพระที่นั่ง

วรรณคดียอพระเกียรติเรื่อง “นิพพานวังน่า” ของพระองค์เจ้าหญิง
กัมพุชฉัตร  กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งประดิษฐานพระโกศสมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระราชวังบวรสถาน
มงคล ว่ามกีารเชญิพระราชาคณะมาแสดงพระธรรมเทศนา และมธีรรมเนยีม
การเคาะพระโกศเป็นสญัญาณให้พระศพทรงสดับพระธรรมเทศนาเช่นเดยีว
กับธรรมเนียมของสามัญชน ดังนี้

ต่างนิมนต์ราชาคณะเทศน์    ถวายองค์อิศเรศวิเศษสิ้น

แล้วเคาะพระโกษกราบทูลสุชลริน  เชญิพระป่ินเกล้าโลกย์สดบัธรรม

พระโกษลั่นยินแสยงพอแจ้งเหตุ  ถึงสองเชษฐ์ก่อคดีที่ข้อขำา

เขาว่าโทษลึกลับให้จับจำา    ก็ค้างคำาเทศนาเข้ามาฟัง

(พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร 2552: 521)

เหตกุารณ์ท่ีพระองค์เจ้าหญิงกมัพุชฉตัรทรงพระนพินธ์ไว้นัน้เป็นหลกั
ฐานอย่างหนึ่งที่ไม่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร  คือพระโกศสมเด็จพระ
บวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  ลั่นขึ้นเพื่อแสดงลางบอกเหตุว่าพระราชโอรส
สองพระองค์ คอื พระองค์เจ้าลำาดวนและพระองค์เจ้าอนิทรปัตถกูจบักมุด้วย
ข้อหากบฏ  เนื่องจากเตรียมซ่องสุมกำาลังไว้เพื่อหมายชิงราชสมบัติ และจะ
ลงมือในวันพระราชทานเพลิงพระศพ แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงทราบเรื่องก่อน จึงโปรดให้ถอดทั้งสองพระองค์นั้นลง
เป็นไพร่ แล้วสำาเรจ็โทษด้วยท่อนจนัทน์ (เจ้าพระยาทพิากรวงศ์ 2526: 183) 

1.2 ประกาศโกนผมไว้ทุกข์ เป็นการไว้ทุกข์อย่างหนึ่งต่อผู้วายชนม์
ที่เป็นญาติผู้ใหญ่ 

บุพการีหรือมูลนายท่ีมีความสำาคัญ  ในนิพพานวังน่ากล่าวถึงการส่ง
หมายประกาศไปทั่วพระราชอาณาจักรและหัวเมืองประเทศราชว่า
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พระโองการสั่งประกาษให้โกนเกศ  ทั่วทั้งอยุธยาเยศบูรีศรี
อีกร้อยเอ็จนคราประชาชี    แจ้งคดีกฎหมายมีตราวาง

(พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร 2552: 521)

การประกาศโกนผมไว้ทุกข์เมื่อครั้งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุร
สิงหนาท มีระบุอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ว่า 
“...โปรดให้มีหมายประกาศให้โกนผมทั้งแผ่นดิน เว้นแต่คนผมมวย ผมเปีย 
ผมจุก...”  (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์  2526:  178)  ประกาศการโกนผมครั้ง
นี้  นับได้ว่าเป็นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์  เนื่องจาก
ในงานพระศพกรมพระราชวังบวรในรัชกาลต่อมาไม่มีการประกาศโกนผม 
ทั่วทั้งแผ่นดิน  มีแต่โกนผมเฉพาะข้าราชการสังกัดวังหน้าเท่านั้น  แสดงให้
เหน็ถงึพระเกยีรตยิศและสถานะของสมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาสรุสงิหนาท 
ที่เสมอด้วยพระมหากษัตริย์ ดังจะเห็นได้จากเอกสารโบราณที่เรียกรัชกาล
ที่ 1 คู่กับพระองค์ว่า “พระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์”

บรรยากาศการโกนผมไว้ทุกข์ของราษฎรคร้ังกรุงรัตนโกสินทร์ตอน
ต้น  ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของสุนทรภู่เร่ืองลักษณวงศ์  กล่าวถึงงานศพ
นางทิพเกสรไว้ว่าบรรดาผู้หญิงในเมืองไม่อยากโกนผมไว้ทุกข์ตามหมาย
ประกาศเพราะกลวัเสยีโฉม หากจ่ายเงนิให้ทดแทนได้ก็จะยอมจ่าย ความว่า

แล้วแจกหมายต่อเป็นข้อขัน    ประกาศกันโกนเกล้าทั้งกรุงศรี

แสนสงสารสาวสาวเมื่อคราวนี้   จะเศร้าศรีเสียผมให้ตรมใจ

ปรึกษานางเพื่อนเรือนเจ้าเพื่อนรัก  อกจะหักแล้วจะทำาอย่างไรได้

ห้าตำาลึงแม้เขาจะเอาไป    ถ้าคุ้มได้แล้วหนอไม่ขอเลย

(พระสุนทรโวหาร (ภู่) 2558ก: 214)

ธรรมเนียมโกนผมไว้ทุกข์ทั้งแผ่นดินยกเลิกไปในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ดังจะเห็นได้จากพระราชโองการนุ่งขาว
ห่มขาว จุลศักราช 1249 ที่ไม่ระบุข้อบังคับให้ราษฎรโกนผม และเมื่อครั้ง
งานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ มีประกาศใน
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ราชกจิจานเุบกษาว่าการโกนผมเป็นเรือ่งทีไ่ม่ต้องพระราชอธัยาศัยและเป็น
ธรรมเนียมที่พ้นสมัย (รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 2560: 156) 

1.3 นางร้องไห้  นางร้องไห้เป็นธรรมเนียมในพิธีศพ  สันนิษฐานว่า
ราชสำานักอาจได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มชาวมอญ ที่ถือว่าบรรดาลูกหลาน
ญาตสินทิหรอืลกูศษิย์ต้องมาร้องไห้ในงานศพเพือ่แสดงความกตัญญ ูต่อมา
จึงเกิดมีการรับจ้างมาร้องเป็นกรณีพิเศษ (นนทพร อยู่มั่งมี 2559: 98) เรื่อง
นางร้องไห้มีกล่าวอยู่ในเสภาศรีทนนไชยเชียงเมี่ยง ดังนี้

พวกร้องไห้นางในก็ส่งเสียง  เสนาะสำาเนยีงว่าพระพทุธเจ้าข้า

พระร่มโพธิ์ทองล่องสู่ฟ้า  เสด็จไปชั้นใดข้าจะตามไป

โอ้พระร่มโพธิ์แก้วลับแล้วลิบ  เสวยทิพยพิมานสถานไหน

ข้าน้อยพยายามจะตามไป  ไม่ทิ้งไท้นฤเบศร์เกศประชา

(กรมศิลปากร 2554: 7)

คำาประพันธ์ที่ยกมาข้างต้นมีความสอดคล้องกับบทร้องของนาง
ร้องไห้ที่ใช้จริงในพระราชพิธีซึ่งมีอยู่ว่า “...โอ้พระร่มโพธิ์ทองพระพุทธเจ้า
ข้าเอย พระทูลกระหม่อมแก้ว พระพุทธเจ้าข้าเอย พระเสด็จสู่สวรรค์ 
ชัน้ใด ข้าพระบาทจะตามเสดจ็ไปพระพทุธเจ้าข้าเอย พระทลูกระหม่อมแก้ว
พระพุทธเจ้าข้าเอย...”  ส่วนบรรยากาศของบรรดาสตรีฝ่ายในที่ถูกเกณฑ์ 
มาเป็นนางร้องไห้ ปรากฏอยู่ในวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ความว่า

ครั้นยามคำ่าสนธยาภาณุมาศ  ไปปราสาทพรั่งพร้อมทั้งหม่อมหญิง

เข้านั่งเรียงร้องไห้ใจประวิง  บ้างร้องจริงสงสารด้วยกานดา

ที่ซังตายทำาร้องทำานองครั่น  เห็นเพื่อนกันโศกซมก็ก้มหน้า

หัวร่อปลอมเอาหอมขยี้ตา  ทำาปากอ้าร้องโอ้พระโพธิ์ทอง

(พระสุนทรโวหาร (ภู่) 2558ก: 214-215)

บรรยากาศการร้องไห้แบบ “ซังตายทำาร้องทำานองครั่น” หรือนางใน
ทีแ่สร้ง “หวัร่อปลอมเอาหอมขยีต้า” ซึง่มมีาแต่คร้ังยคุรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
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คงเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่ำาให้พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงระบุ
ไว้ในพระราชพินัยกรรมให้ยกเลิกธรรมเนียมนางร้องไห้ในงานพระบรมศพ
ของพระองค์  ดังความว่า  “...ในเวลาท่ีตั้งพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทและเวลาอื่นๆ ต่อนี้ไปตลอด ห้ามมิให้มีนางร้องไห้ ถ้าผู้ใดรักใคร่
ข้าพเจ้าจริง ปรารถนาจะร้องไห้ก็ให้ร้องไห้จริงๆ เถิด อย่าร้องละคอนเล่น
เลย...” (จมื่น อมรดรุณารักษ์ 2514: 138)

1.4 สร้างพระเมรุมาศ ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 
กล่าวถึงขั้นตอนการเกณฑ์ผู้คนมาทำาพระเมรุมาศของท้าวทศรถไว้ว่าสุมัน
ตันผู้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่รับบัญชาจากพระพรตและพระสัตรุต  ถ่ายทอดคำา
สั่งมายังนายเวรดังนี้ 

ครั้นถึงจึงสั่งนายเวร    ให้หมายเกณฑ์ตามกรมน้อยใหญ่ 

เวียงวังคลังนามหาดไทย    จงพร้อมโดยในตำารา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2540: 1: 409)

ข้อความนีท้ำาให้ทราบถึงข้ันตอนของระบบราชการไทยในอดีต ทีเ่ริม่
จากสมุหนายกซึง่รับผดิชอบฝ่ายมหาดไทย สัง่ให้นายเวรเป็นผู้ร่างและแจก
หมายเกณฑ์ไปตามหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง นายเวรฝ่ายมหาดไทยม ี4 ตำาแหน่ง 
คือ  นายแกว่นคชสาร  นายชำานาญกระบวน  นายควรรู้อรรถ  และนายรัด
ตรวจสรพล ถือศักดินาคนละ 200 ไร่ ทำาหน้าที่ร่างหนังสือราชการ และรับ
ใบบอกจากหวัเมอืง ถ้าหากหนงัสอืมาถงึเวรของผูใ้ด ผูน้ัน้ต้องรบัผิดชอบไป
จนกว่าจะสิ้นกระบวนความ (สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 2537: 
11-12)  และในขณะที่ส่งหมายเกณฑ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีการส่ง
สารตราไปยังหัวเมืองต่างๆ เพื่อตัดไม้มาใช้ในการสร้างพระเมรุมาศ ดังเช่น
บทละครเรื่องอิเหนา  รัชกาลท่ี  2  กล่าวถึงงานพระศพพระอัยกีเมืองหมัน 
หยาที่มีการส่งสารตราให้หัวเมืองขึ้นเกณฑ์ไพร่พลตัดไม้ ความว่า

แล้วมีพจนาถประสาทสั่ง    อำามาตย์ดะหมังยาสา
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ท่านจงจัดแจงแต่งตรา    บอกบรรดาเมืองขึ้นของเรา

ให้ผู้รั้งทั้งปวงหลวงปลัด    เกณฑ์ไพร่เร่งรัดไปตัดเสา

กำาหนดยาวใหญ่ย่อมกล่อมเกลา  ให้ได้เท่าตามอย่างช่างให้การ

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2543: 25)

เมื่อได้ไม้ตามท่ีต้องการ  จึงเข้าสู่ข้ันตอนการสร้างพระเมรุมาศ  ใน
วรรณคดีแต่ละเรื่องมักกล่าวถึงบทบาทของ  “สี่ตำารวจ”  ที่ทำาหน้าที่รับผิด
ชอบคุมไพร่พลในการก่อสร้าง ดังเช่น “...สี่ต�ารวจตรวจกันเป็นโกลา สัสดี
ซ้ายขวาก็เกณฑ์คน...”  (รามเกียรต์ิ) “...บัดนั้น เสนีสี่ต�ารวจกวดขัน นาย
ด้านท�าการพระเมรุนั้น ทั้งกลางคืนกลางวันเร่งรัด...” (อิเหนา)  หรือ “...สี่
ต�ารวจตรวจไล่พวกไพร่พล บ้างแบกขนอลหม่านท�าการเมร.ุ..” (สงิหไตรภพ) 
(พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2540: 1; พระบาทสมเดจ็
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2543; พระสุนทรโวหาร (ภู่) 2558ข) เป็นต้น สี่
ตำารวจที่กล่าวถึงน้ีเป็นตำาแหน่งขุนนางในกรมพระตำารวจหน้า  หน้าท่ีหลัก
คือรักษาพระองค์และรักษาพระราชวัง ส่วนหน้าที่พิเศษคือรับผิดชอบเรื่อง
ปลูกพลับพลา และสร้างพระเมรุ ทั้งนี้เจ้ากรมพระตำารวจมีสิทธิ์เกณฑ์ของ
จำาเป็นจากเมืองจัตวามาใช้ได้  (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี 2549: 60-61)

บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ยังสะท้อนให้เห็นถึง
บรรยากาศการสร้างพระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังเช่น

ลากเสาเข้าที่ทั้งสี่ต้น     ผู้คนอึงอัดขัดเขมร

บ้างขุดหลุมลงลุยคุ้ยเลน    บ้างกะเกณฑ์กันตั้งนั่งร้าน

เอาเชือกผูกแทงทบครบเสา    ได้ฤกษ์เร่งคนเข้าขันกว้าน

ตัวไม้ใช้เดินรอกตะพาน    คนประจำาทำางานไม่เงือดงด

พวกทำาเมรุทิศทั้งนั้น     ก็พร้อมกันยกตั้งขึ้นทั้งหมด

ติดตะม่อสองชั้นเป็นหลั่นลด    นายช่างกำาหนดอำานวยการ

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2543: 46)
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นอกจากนีย้งักล่าวถงึการแจกอาหารให้แรงงานทีเ่กณฑ์มาทำาพระเมรุ 
โดยมีกรมวังเป็นผู้รับผิดชอบ  มีเจ้านายให้ไพร่ในสังกัดทำาอาหารมาสมทบ 
และมีราษฎรบางส่วนนำาของมาถวายสำาหรับพระราชทานแจก  

กรมวังนั่งจ่ายให้นายด้าน    พวกทำาการเมรุทิศเมรุใหญ่

ข้าวกระทงส่งมาแต่ข้างใน    เจ้าขรวันายเกณฑ์ให้ทำาทกุเรอืน

ประชาชนชายหญิงเอาสิ่งของ   มาถวายรายกองไว้กล่นเกลื่อน

แจกให้ไพร่สมระดมเดือน    ทั้งทหารพลเรือนทั่วกัน ฯ

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2543: 47)

บทกลอนข้างต้นมีการกล่าวถึงไพร่สมท่ีถูกเกณฑ์มาสร้างพระเมรมุาศ 
สะท้อนให้เห็นถึงสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมีการดึงกำาลังจากไพร่สมใน
สงักัดของมูลนายทีเ่ป็นเจ้านายหรอืขนุนางมาใช้ในราชการแผ่นดนิ เนือ่งจาก
ในขณะนั้นเกิดการขาดแคลนแรงงานสำาหรับเป็นกำาลังรบและสร้างสถานที่
ต่างๆ ทำาให้ไพร่หลวงไม่เพียงพอ (อัญชลี สุสายัณห์ 2552: 161-162)

2. สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ  ลักษณะของพระเมรุมาศสำาหรับ 
พระมหากษตัรย์ิทีม่มีาตัง้แต่สมยัอยธุยา นยิมทำาเป็นพระเมรมุาศยอดปรางค์ 
ดงัที ่“คำาให้การขนุหลวงวดัประดูท่รงธรรม เอกสารจากหอหลวง” กล่าวถงึ
ลักษณะของพระเมรุว่ามี 3 รูปแบบ คือ พระเมรุเอก โท ตรี  โดยพระเมรุ
เอกมีลักษณะเป็นเมรุยอดปรางค์  9  ยอด  ส่วนพระเมรุโทและพระเมรุตรี
เป็นเมรยุอดปรางค์ 5 ยอด สถาปัตยกรรมดงักล่าวสืบทอดมาจนถงึสมยักรุง
รัตนโกสินทร์  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จดังานพระเมรุคร้ังแรกสำาหรบัถวายพระเพลงิ
พระบรมอัฐิสมเด็จพระชนกาธิบดี ในปีเถาะสัปตศก 

จ.ศ. 1158 (พ.ศ. 2339) ในจดหมายเหตุความทรงจำาของกรมหลวง
นรินทรเทวี (2552: 262) กล่าวถึงสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาศไว้ว่า “...
ทศิมุขแทรกมขุกระสนัประดบัชัน้สามส้าง เซีย่วกางประจ�าประตูชัน้ใน ฉตัร
เงินล�ายอง ฉัตรทองฉัตรนากบรรจง เยี่ยมทรงอย่างปรางค์ปราสาทเทวราช
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ประนมกร 9 ชั้น อย่างพระเมรุพระบรมโกษฐพระพุทธเจ้าหลวงคร้ังกรุง
เก่า...”  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชวิจารณ์ไว้ว่า
พระเมรุมาศในครั้งนั้นถ่ายแบบมาจากพระเมรุครั้งกรุงศรีอยุธยา เนื่องจาก
นายช่างที่ทำาการยังมีชีวิตอยู่  อีกท้ังผู้บันทึกจดหมายเหตุทันเห็นการพระ
เมรุครั้งกรุงเก่าจึงได้จดบันทึกไว้  ลักษณะที่สืบทอดจากพระเมรุครั้งกรุง
ศรอียธุยาทีเ่หน็ได้ชดัคอืการทำายอดพระเมรเุป็นยอดปรางค์ ซึง่ในโคลงถวาย
พระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวง  (สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก)  พระ
นิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า

๏ กำาหนดเมรุทิศถ้วน  อัษฎา

รายรอบเมรุเอกา    ใหญ่ชั้น

ยลปรางค์กุฎาปรา-    กฏเมฆ

รายรอบระเบียงนั้น    แบ่งไว้จังหวะงาม ฯ

๏ เมรุแทรกเมรุทิศทั้ง  เมรุกลาง

สวมเครื่องเรืองรองราง  เรื่อฟ้า

บนดาษสุพรรณพาง    ทองสุก

สรรพสิ่งผจงจ้า    แจ่มแจ้งจรัสหล ฯ

๏ นวสูลพรหมภักตรเพี้ยง  ภักตรพรหม

มุขระเหิดเทิดธารลม   ลิ่วไม้

แลฬ่อภอใจชม    ชาวราษฎ์

กระจังคั่นสรรใส่ไว้    นาคย้วยทวยทอง ฯ

(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ 2560: 164)

พระเมรุมาศในครั้งนั้นประกอบไปด้วยเมรุทิศทั้ง 8  พระเมรุมาศทำา
เป็นยอดปรางค์มีพรหมพักตร์  ซึ่งลักษณะดังกล่าวปรากฏอยู่ในบทละคร
อิเหนา  พระราชนิพนธ์รัชกาลที่  1  กล่าวถึงเคร่ืองยอดพระเมรุพระอัยกี
เมืองหมันหยาว่า  “...เทพนมถือดวงบุษบา มีพรหมส่ีหน้าอยู่ชั้นบน...” 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 2516: 64)  พรหมพักตร์ที่กล่าว
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ถึงในวรรณคดีข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สืบต่อจากกรุงศรีอยุธยาได้อย่างชัดเจน  ดังจะเห็น
ได้จากคำาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมท่ีระบุถึงพระเมรุเอกสมัยกรุง
ศรีอยุธยาว่า “...พระเมรุเอกเสายาว 20 วา ขื่อยาว 7 วา ทรงตั้งแต่ฐานบัด
ถึงยอดตรี 40 วา มียอดปรางค์ใหญ่ 1  ฐานปรางค์มีแว่นฟ้ารอบสองชั้น ถัด
ชัน้แว่นฟ้าลงมามรีปูพรหมภักตร์ประดบัยอดฐาน...” (ประชมุคำาให้การกรงุ
ศรีอยุธยารวม 3 เรื่อง 2553: 264)

สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศท่ีมีการพรรณนาไว้อย่างละเอียดใน
วรรณคดีอีกเร่ืองหนึ่งคือลักษณวงศ์ของสุนทรภู่  กล่าวถึงเมรุของนางทิพ
เกสรที่สร้างตามอย่างแบบแผนในกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังนี้

แล้วยกยอดฉัตรชั้นสุวรรณขลิบ  ละลิ่วลิบลอยฟ้าเห็นปรากฏ

นพศูลก่ิงเพชรทั้งเจ็ดพช  ด่ังจะหยดย้อยยอดพระปรางค์ทอง

กลีบขนุนนพคุณประกับแนบ  ดูปลาบแปลบบาดตาน่าสยอง

อำามเรศยืนเยี่ยมพิมานทอง  ประจำาช่องชูสังข์ทั้งสี่ทิศ

ถัดนั้นชั้นกลางระหว่างย่อ  ชุกระชีมีช่อกระจังติด

เทพประนมยืนแอบอยู่แนบชิด  ชวลิตเรียงรายพะพรายตา

ซุ้มแทรกแปลกกันทุกชั้นลด  เทพประนมยืนประณตล้วนเลขา

ทั้งห้ายอดหยัดเยี่ยมพระเมฆา  รยางค์โยงหุ้มผ้ากัมพลแดง

(พระสุนทรโวหาร (ภู่) 2558ก: 218)

คำาประพันธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการประดับฉัตรบนยอดนภศูล 
และมีลักษณะเป็นเมรุมาศยอดปรางค์ห้ายอด  เช่นเดียวกับบทละครเรื่อง
รามเกยีรติ ์พระราชนิพนธ์รชักาลท่ี 1 (2540: 3: 427) ทีก่ล่าวถงึพระเมรุมาศ
ของทศกัณฐ์ไว้ว่า “...สี่มุขห้ายอดดังวิมาน สูงตระหง่านเงื้อมง�้าอัมพร...” 

ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
อีกอย่างที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีคือการทำาหน้าบันของพระเมรุมาศเป็นรูป
พระอนิทร์ทรงช้างเอราวณั ดงัข้อความจากเรือ่งลกัษณวงศ์ และโคลงถวาย
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พระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวง ดังนี้
จัตุรมุขสี่ด้านทวารใหญ่    มีม่านทองสองไขประไภแสง

ใบหน้าบรรพ์เครือยกกระหนกแพลง  ทีก้่านแย่งนกคาบกระหนาบพนั

มีอินทร์องค์ทรงคชตรีเศียร    ชวูเิชยีรกวดัแกว่งพระแสงขรรค์

รูปพญาพานรในเครือวัลย์    ที่เสานั้นกิ่งแก้วตะเกียงพวง

(พระสุนทรโวหาร (ภู่) 2558ก: 218)

๏ กุฎาคารมุขถ้วน    จัตวา

ประกวดแกะแปะอินทรา  ขี่ช้าง

สามเศียรสรัพงวงงา    งอนตระหง่าน

ดูดั่งโพยมคว้าง    เช่นช้างตัวเปน ฯ

(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ 2560: 166)

การทำารูปพระอนิทร์ทรงช้างเอราวณัทีห่น้าบนัของพระเมรมุาศ แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นเขาพระสุเมรุมาศอันเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ทีพ่ระอนิทร์ปกครอง และแสดงถึงสถานะพระมหากษตัรย์ิแบบ “อนิทรคต”ิ 
ซึง่เป็นการเน้นยำา้ความสำาคญัของพระอนิทร์ในคตทิางพระพทุธศาสนาท่ีเป็น
ตำาแหน่งสำาหรับผู้มีบุญบารมี  และเป็นเทพผู้อุปถัมภ์บำารุงพระพุทธศาสนา 
สอดคล้องกบัอดุมการณ์ของรชักาลท่ี 1 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ (ชาตร ีประกติ
นนทการ 2558: 92) คตดิงักล่าวจงึถกูนำามาใช้ในงานศลิปกรรม เหน็ได้จาก
การสร้างพระที่นั่งนามว่าอมรินทรวินิจฉัย และมีภาพสลักรูปพระอินทร์อยู่
บนหน้าบันพระที่นั่งแห่งนี้ 

พระเมรมุาศท่ีกล่าวมาน้ี ภายในมเีมรทุองสำาหรบัประดิษฐานพระบรม
โกศอีกชัน้หนึง่  ดงัทีเ่สภาศรทีนนไชยเชยีงเมีย่งบรรยายไว้ว่า “...เมรทุองใน
เครื่องชั้นเป็นหลั่นลด  ต้องตามแบบบททุกสิ่งอัน...” (กรมศิลปากร 2554: 
7) และในงานศพทศกัณฐ์ก็มีการบรรยายถึงเมรุทองไว้เช่นกันว่า “...ชั้นใน
พระเมรุทองนัน้  มบีลัลงัก์รตัน์รูจ.ี..” (พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุา
โลกมหาราช 2540: 3: 409)
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 การสร้างพระเมรมุาศครอบพระเมรทุองได้ยกเลิกไปในงานพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องจากมีพระราชดำาริไว้
ก่อนสวรรคตว่าให้ยกเลิกการสร้างเมรุใหญ่ที่เป็นการสิ้นเปลืองทรัพย์สิน
และแรงงานคน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27 2453: 43-44)

3. เผาพระบุพโพ  ในการประดิษฐานพระบรมศพและพระศพ 
จะมกีารเจาะฐานรองพระโกศแล้วต่อท่อไปยงัภาชนะเบือ้งล่างทีเ่รียกว่าถำา้
เพื่อรองรับพระบุพโพ  (นำ้าเหลือง)  ก่อนท่ีจะถวายพระเพลิงท่ีพระเมรุมาศ
จะมีการเชิญถำ้าพระบุพโพไปเผา  ในเรื่องนิพพานวังน่า  กล่าวถึงขั้นตอน
การถวายพระเพลิงพระบุพโพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  โดย
ก่อนหน้านั้นได้กล่าวว่าพระบุพโพมีลักษณะเป็นสีแดงแสดงถึงพระบารมี
และบุญญาธิการของกรมพระราชวังบวรฯ  จากนั้นจึงเชิญเข้ากระบวนแห่
ไปถวายพระเพลิง 

ครั้นถึงวัดไชยชนะสงครามขันธ์  เคยปลกุเครือ่งคงกระพนัได้ศกึษา

จึงหยุดประทับเชิญพระบุพโพมา  ขึ้นมหาเชิงตกอนดังเชิงพราย

โอ้พระหนึ่งจุลเจิมเฉลิมโลกย์  ข้าพระบาทหวาดวโิยคไม่เหอืดหาย

จึงจุดเพลิงเริงแรงแสงขจาย  ไม่ขาดสายเนตรสอื้นแลคืนวัง

(พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร 2552: 514)

เนื้อความในนิพพานวังน่าทำาให้ทราบว่างานพระศพกรมพระราชวัง
บวรมหาสรุสงิหนาท มีการตัง้เมรุเผาพระบพุโพท่ีวดัชนะสงคราม ซึง่เป็นวดั
ทีพ่ระองค์ได้บรูณปฏสิงัขรณ์ขึน้ ต่างกบัพระบรมวงศานวุงศ์พระองค์อืน่ๆ ที่
ตั้งเมรุเผาพระบุพโพที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

4. ริ้วกระบวนอัญเชิญพระบรมศพ  เริ่มต้นด้วยการต้ังกระบวน
อญัเชญิพระบรมโกศหรอืพระโกศโดยพระยานมาศไปยงัทีเ่ทียบราชรถ จาก
นั้นเดินกระบวนแห่พระโกศไปประดิษฐาน ณ  พระเมรุ  ในวรรณคดีสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการกล่าวถึงริ้วกระบวนไว้โดยละเอียด  นับตั้งแต่ 
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รูปสัตว์ที่อยู่หน้ากระบวน  ซึ่งถูกยกเลิกไปเม่ือครั้งงานพระบรมศพรัชกาล 
ที่ 5 ดังตัวอย่างจากเรื่องลักษณวงศ์ความว่า

แล้วชักรูปแรดมาก่อนพลัน     บนหลังนั้นมณฑปใส่คบไฟ 

พญาช้างคู่ช้างสำาอางศรี     พาชีคู่พาชีอันผ่องใส 

พญาหงส์คู่หงส์ทรงวิไล    กิเลนไพรคู่กับกิเลนดง

มัจฉานุคู่กันกับมัจฉา     สิงหราคู่สิงหราหงส์

ราชสีห์คู่ราชสีห์ทรง      สุบรรณยงคู่กับสุบรรณา

เป็นคู่คู่รูปสัตว์ขนัดแถว    ดพูรายแพรวเลศิล้วนด้วยเลขา

มณฑปใส่ไตรตั้งบนหลังคา    เสียงม้าล่อลันล่าดาประดัง

(พระสุนทรโวหาร (ภู่) 2558ก: 222-223)

รูปสัตว์ท่ีกล่าวถึงเริ่มจากรูปแรดท่ีมีมณฑปประดิษฐานไฟสำาหรับ
ถวายพระเพลิง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางประติมานสื่อถึงพระอัคนีซึ่งมีพาหนะ
ทรงคือแรด  และแรดเป็นสัตว์ที่ทนไฟจึงนำามาใช้เป็นรูปสัตว์พาหนะของ
เพลงิทีจ่ะใช้ในพระราชพธิ ีจากน้ันจงึตามด้วยรปูสัตว์ต่างๆ ทีร่องรบับษุบก
ประดิษฐานผ้าไตร  เช่น ช้าง ม้า หงส์ กิเลน มัจฉานุ ราชสีห์  เป็นต้น ถัด
จากนัน้จงึตามด้วยกระบวนราชรถ  ในบทละครเรือ่งอเิหนา พระราชนพินธ์
รัชกาลที่ 1 กล่าวถึงราชรถสำาคัญไว้ดังนี้

อันรถโยงนั้นโยงไปหน้ารถ    ปรายข้าวตอกเลื่อนลดถัดมา

แล้วรถอ่านหนังสือถือชู    ราชครูบีกูประมาหนา

แล้วรถบรมศพโสภา     ชาวมาลาประคองพระโกศไป

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 2516: 66)

ราชรถท่ีอยูต่อนหน้าได้แก่ราชรถสำาหรบัสมเด็จพระสงัฆราชประทบั
อ่านพระอภิธรรม  ถัดมาจึงจะเป็นรถโปรยข้าวตอกเช่นเดียวกับธรรมเนียม
ศพสามัญชน  เพื่อเป็นปริศนาธรรมว่าข้าวตอกไม่งอกฉันใดผู้ที่ตายไปแล้ว
ก็ฉันนั้น  ส่วนราชรถถัดมาคือราชรถโยง  แล้วจึงถึงพระมหาพิชัยราชรถ 
ที่ประดิษฐานพระโกศ  ต่อมาจึงมีการยกเลิกราชรถโยงและราชรถโปรย
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ในงานพระบรมศพรัชกาลท่ี  6  เน่ืองจากเมื่อครั้งงานพระบรมศพ  รัชกาล
ที่  5  เกิดปัญหาการแบ่งหน้าท่ีในหมู่พระราชโอรส  พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (2555:  225)  จึงมีพระราชดำาริว่า “... เรื่องโยง
โปรยฉันเบื่อเหลือทน, ฉะน้ันเมื่อถึงคราวแห่ศพ ฉันขออย่าให้มีโยงโปรย 
เปนอันขาด ฉันไม่ต้องการให้ลูกกัดกัน...” 

5. การประดิษฐานพระโกศทีพ่ระเมรมุาศ ในวรรณคดีมกีารกล่าวถงึ 
การประดษิฐานพระโกศบนพระเบญจาเพ่ือเป็นการฉลองก่อนถวายพระเพลิง  
เช่น “...ครั้นถึงจึ่งให้เชิญพระโกศแก้ว อันเพริศแพร้วจ�ารัสรัศมี ขึ้นเบญจา
รตัน์มณ ีในทีพ่ระเมรอุลงการ...” (พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก
มหาราช 2540: 3: 427) พระเบญจามีการตกแต่งด้วยรปูประตมิากรรมต่างๆ 
ในแต่ละชัน้ มหีลกัฐานปรากฏอยูใ่นเร่ืองนิพพานวงัน่า บรรยายลกัษณะพระ
เบญจา 7 ชั้นรองรับพระโกศสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ดังนี้

เขาเชิญชักพระโกษบรมนารถ   ขึ้นเหนืออาศน์ชวลิตประสิทธิสม

ชั้นหนึ่งเทพย์น้อมศิโรดม  ถึงชั้นสองมีพรหมประนมกร

อันชั้นสามแลงามจำาเริญเนตร  อมเรศร์เรียงเทพย์อับศร

ที่ชั้นสี่มีเทพย์กินนร  วิชาทรคนธรรพสลับกัน

ชั้นห้ารจนาองค์อิเหนา  เมื่อโศกเศร้าแรมห้องคูหาสวรรค์

เหมือนลอองร้างสิบสองพระกำานัล  ทั้งแปดหมื่นสี่พันเคยปกครอง

ชั้นหกเป็นกนกกระหนาบอินทร์  ทรงคิรินทร์เจ็ดเศียรผันผยอง

ถึงชั้นเจ็ดเพ็ชร์รับหิรัญรอง  เห็นสีส่องแสงรุ้งอร่ามพราย

(พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร 2552: 521)

ส่วนโคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงใช้คำาเรียกพระ
เบญจาว่า “พนมศพ” ความว่า “...พนมศพครบเจ็ดชั้น พึงพิศ  แลฉลุลาย
ประดิษฐ์ เลิศแล้ว...”  (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหมื่นศรีสุเรนทร์  2560: 
165) คำาว่า พนม แปลว่า ภูเขา สะท้อนให้เห็นถึงการทำาแท่นซ้อนชั้นเป็น
ภูเขาสื่อถึงเขาพระสุเมรุท่ีประดิษฐานพระโกศ  เช่นเดียวกับรูปแบบของ
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ปราสาทหินท่ีมีฐานสูงซ้อนชั้นในสถาปัตยกรรมเขมรที่สื่อถึงเขาไกรลาส
และเขาพระสุเมรุ สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ (2545: 111) ทรง
ตั้งข้อสังเกตเม่ือครั้งทอดพระเนตรปราสาทปักษีจำากรงในเมืองพระนคร
โบราณไว้ว่าการประดิษฐานพระโกศบนฐานซ้อนชั้นน่าจะได้รับแบบแผน
มาจากปราสาทเขมรโบราณ 

การประดษิฐานพระบรมโกศบนพระเบญจา ภายในพระเมรทุองเพือ่
เป็นการฉลอง  ได้มีการยกเลิกไปเม่ือคร้ังงานพระบรมศพรัชกาลที่  5  โดย
มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาทต้ังพระเบญจาแทนการ
ฉลองที่พระเมรุมาศ แล้วทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพที่เรียก
กันว่าการทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ

6. ทิง้ทานกลัปพฤกษ์ เป็นการพระราชทานเงนิทิง้ทานแก่ประชาชน
ที่มาในงานบำาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ มักกระทำาในตอนบ่ายของวัน
ถวายพระเพลิง  ลักษณะของต้นกัลปพฤกษ์จะมีแกนลำาต้นทำาจากไม้ไผ่ปัก
ตรงอยูก่ลางพืน้ร้าน รอบแกนลำาต้นมซีีไ่ม้ไผ่ประกอบเป็นโครงรูปพุ่มสำาหรับ
เสียบลูกกัลปพฤกษ์ที่ทำาจากมะกรูด  หรือมะนาวที่มีเงินพดด้วงบรรจุอยู่
ภายใน เมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานจะขึ้นบันไดไปอยู่บนร้าน คนที่อยู่ด้านล่าง
ชักบันไดออกเพื่อมิให้ผู้อื่นขึ้นบนร้าน  จากนั้นเจ้าพนักงานใช้ไม้ไผ่ที่เสียบ
ลูกกัลปพฤกษ์เหวี่ยงออกไปให้ตกสู่ฝูงชนที่มารอด้านล่าง (นนทพร อยู่มั่งมี 
2559:  94-96)  ในเรื่องสิงหไตรภพของสุนทรภู่  กล่าวถึงบรรยากาศความ
วุ่นวายของประชาชนที่มาแย่งชิงลูกกัลปพฤกษ์ ดังนี้

พวกชายหญงิชงิมะนาวทัง้สาวหนุม่  เป็นกลุม่กลุม่กลุม้กลัดพลกิพลดัผลกั

บ้างแกะมอืยือ้ลากกระชากชกั  เสยีงอกึอกัอตุลดุฉวยฉดุชงิ

พวกชายเบยีดเสยีดสาวพลาดเท้าล้ม  แกล้งเกลยีวกลมกอดปลำา้ขยำาหญงิ

เสยีงเฮฮาเซซวนป่วนประวงิ  บ้างล้มกลิง้วิง่โจนลยุโคลนเลน

(พระสุนทรโวหาร (ภู่) 2558ข: 252-253)

สิ่งที่ได้นอกจากจะเป็นเงินที่ทรงพระราชทานแล้ว  ในบางคราวอาจ
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เป็นสลากบรรจุอยู่ภายในลูกกัลปพฤกษ์  ดังเช่นเมื่อคราวถวายพระเพลิง
พระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมราชชนก  มีการบริจาคทานเป็นสัตว์และ
พาหนะต่างๆ  ดังที่กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ทรงพระนิพนธ์ไว้ดังนี้

๏ ทิ้งทานหิรัญะทั้ง    ฉลากหลาย

ฉลากคชโคแลควาย    มิ่งม้า

ไถแอกอีกเรือพาย    เกวียนต่าง

เกลื่อนกล่นพลไพร่ฟ้า  พรั่งพร้อมรับทาน ฯ

(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ 2560: 176)

7. มหรสพสมโภช  การจดัมหรสพสมโภชในงานเผาศพของไทยและ
อุษาคเนย์มิได้ถือว่าเป็นเรื่องโศกเศร้า หากแต่เป็นเรื่องของการแสดงความ
เคารพต่อผู้วายชนม์ในวาระสุดท้าย  และเป็นการจัดมหรสพเพื่อให้ฝูงชน
ที่มาช่วยงานได้ชมมหรสพเป็นการผ่อนคลาย  (สมภพ ภิรมย์  2539: 252) 
ทั้งน้ีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์ตามประเพณีโบราณถือว่า
พระองค์เสด็จ  “สวรรคต”  คือเสด็จไปยังสวรรค์  สิ้นสุดภารกิจทั้งปวงบน
โลกมนษุย์ นบัเป็นเรือ่งน่ายนิดจีงึต้องมีมหรสพฉลอง แนวคดิดงักล่าวพฒันา
มาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความเชื่อว่าขวัญของผู้ตายหายไปชั่วขณะ 
และกำาลังหาทางกลับเหย้าเรือนเพื่อคืนร่างเดิม จึงต้องมีการละเล่นขับร้อง 
หรือบรรเลงดนตรีให้เสียงดังเพื่อเรียกขวัญกลับคืน (สุจิตต์ วงษ์เทศ 2559: 
53-54)  ลักษณะของฉากงานมหรสพสมโภชในวรรณคดีจึงมีท้ังความเศร้า
และความยินดีในคราวเดียวกัน 

ซึ่งอภิลักษณ์  เกษมผลกูล  (2560:  196)  ให้คำาจำากัดความว่าเป็น
ลักษณะของความ “โศกอันเกษม” 

มหรสพสมโภชถือเป็นส่วนประกอบของงานพระเมรุมาศก่อนสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งมีการยกเลิกไปเมื่อครั้งงาน
พระบรมศพรัชกาลท่ี 5  เน่ืองจากพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั 
มพีระราชประสงค์ให้เป็นงานโศกเศร้าแบบงานศพของสากล สะท้อนให้เหน็
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ถงึโลกทัศน์ทีเ่ปลีย่นไปตามอทิธพิลวฒันธรรมตะวนัตก สำาหรบัรายละเอยีด
ของมหรสพแต่ละประเภทในงานพระเมรุจากวรรณคดีได้มีผู้ศึกษาไว้เป็น
จำานวนมาก (ดูใน นิยะดา เหล่าสุนทร และ สยาม ภัทรานุประวัติ 2560) 
ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจึงขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมไว้ดังนี้

(1) เมือ่อญัเชญิพระโกศมายงัทีพ่ระเมรุ มหรสพแต่ละประเภทจะเริม่
การแสดงทันที ดังที่บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 (2543: 
53)  ระบุไว้ว่า “...ครั้นพระศพชักมาถึงหน้าเมรุ ก็โห่ฉาวกราวเขนขึ้นอึงมี่  
ต่างเล่นเต้นร�าท�าท่วงที เสียงฆ้องกลองตีทุกโรงงาน...” 

(2)  โรงมหรสพประกอบด้วยโรงมหรสพหลวง  และโรงมหรสพที่อยู่
ระหว่างระทาดอกไม้ไฟ เรียกว่า “ช่องสัทธา” ดังปรากฏในเรื่องลักษณวงศ์
ว่า “...ปรบไก่ใส่กันสนั่นฮา ช่องสัทธาโลดเต้นพอเป็นการ...”  บรรยากาศ
การแสดงในโรงมหรสพตามช่องสัทธา  ปรากฏในโคลงถวายพระเพลิง
พระอัฐิพระเจ้าหลวงว่า “...โขนหุ่นหนังงิ้วช่อง ระธาราย ดูบ่เปนอันนิยาย 
ย่างฟ้อน...” ความที่กล่าวว่า “ดูบ่เปนอันนิยาย” นี้ พระยาอนุมานราชธน 
(2532:  155)  อธิบายไว้ว่ามหรสพตามช่องระทามีการเกณฑ์คนมาเล่นให้
ครบ จึงเกิดความโกลาหลขึ้นดังนี้ 

ได้ยินเสียงตัวงิ้วร้องว๊ากเพ้ยเห็นจะนับครั้งไม่ถ้วน ถึงตอน
บทเจรจาบริภาษกัน แม้พูดเป็นอย่างเจ๊ก เจ๊กก็ฟังไม่ออก ไทยก็ฟัง 
ไม่ออก แต่ลางทีกฟั็งออก ถึงฟังออกก็เหลอืรบัเพราะเป็นสัมผัปลาป
วาท ท่านเดาออกไหมว่าเป็นงิ้วอะไร ถ้าเดาไม่ออกจะบอกให้นั่นคือ 
งิ้วเด็กไทยจ�าพวกเจ้ากรมซน เห็นทีข้าราชการที่ถูกเกณฑ์ได้จัดหา
การเล่นมาแสดงตามโรงช่องระทา จะหาการเล่นอย่างอื่นมาแสดง 
ไม่ได้ หมดปัญญาหา แต่ว่ามีปัญญาพอที่จะพลิกแพลงขอไปที จึงไป
จับพลัดเด็กข้างถนนจ้างเอามาแสดง 

  (3)  ลักษณะเด่นของวรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  มักจะ
กล่าวถงึบรรยากาศของราษฎรทีม่าร่วมงานพระราชพธิอีย่างละเอยีด ดงัเช่น
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เรือ่งบทละครเรือ่งอเิหนา พระราชนพินธ์รชักาลที ่2 กล่าวถงึประชาชนท่ีมา
ดูโขน และบรรดาผู้ชายที่แกล้งแหวกทางให้ผู้หญิงลื่นล้มตกหลุม ความว่า

พวกดูโขนโคลนตมก็ไม่ว่า    สู้ทนฝนฟ้าไม่ไปบ้าน

บ้างยืนนั่งตั้งใจจะดูงาน    สับสนอลหม่านเล้าลุม

พวกผู้ชายยืนรายอยู่สองข้าง    แหวกทางให้ผู้หญิงถลำาหลุม

ที่ลื่นล้มกลางถนนคนชุม    หนุ่มหนุ่มสรวลเสเฮฮา

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2543: 54)

เร่ืองสิงหไตรภพ  กล่าวถึงความแพร่หลายของเรื่องอิเหนา  ที่ผู้หญิง
ชาวพระนครนิยมชื่นชอบจึงพยายามเข้าไปชม  และกล่าวถึงพวกบรรดา
นกัเลงสรุาทีค่อยหยอกเย้าผูห้ญิงท่ีมาชมมหรสพ ตลอดจนผูห้ญงิทีอ่ยูช่นบท
ก็ยังมีความพยายามเข้ามาดูงานเช่นกัน

พวกผู้หญิงชิงที่ดูอีเหนา    ที่เป็นเจ้าคารมรุกข่มเหง

พวกขี้เมาเหล่าชายฝ่ายนักเลง   เทีย่วโฉงเฉงฉวยคว้าหยอกนารี

ฝ่ายสาวสาวชาวป่าชาวนาสวน  แต่ล้วนอ้วนจำ้ามำ้าดำามิดหมี

ดัดปีกเชิดเปิดปั้นนำ้ามันตานี    ห่มสองสีซัดสอดขอดเงินเฟื้อง

(พระสุนทรโวหาร (ภู่) 2558ข: 253)

การบรรยายรายละเอียดของผู้คนที่มาดูงานมหรสพ อาจกล่าวได้ว่า
เป็นลักษณะของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีการบรรยายฉากบ้านเมือง
ตามทีต่นพบเหน็ และการเท่ียวชมการละเล่นและมหรสพสมโภชต่างๆ ของ
ชาวเมืองยังแสดงถึงลักษณะของบ้านเมืองในอุดมคติที่เป็นปกติมีแต่ความ
สงบสุข (ดวงมน จิตรจำานงค์ 2544: 52)  

ส่วนเรื่องพระอภัยมณี พบว่ามีการกล่าวถึงบรรดาคนต่างภาษามาดู
มหรสพงานพระเมรุท้าวสุทัศน์ ความว่า

หนุ่มตะกอพอใจเกี้ยวผู้หญิง         เข้าพาดพิงพวกนางต่างภาษา

เขมรเมียงเคียงทวายทำาชายตา       ว่านักเอ๊ยตุยนาสะละมะลู

นางทวายอายเอียงพูดเสียงแปร่ง     มะแวงแฉ่งพะเอเปอะสู
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เจ้ามอญว่าอาละกูลทิ้งปูนพลู         ลาวบ่ฮู้บ่หันบ่ยั่นน้อ

พวกไทยปาตลีบุตรว่าหยุดก่อน       ชาวละครร้องฮื้อทำาพรื้อพ่อ

เจ๊กเห็นสาวชาวชวาร้องว่าฮ้อ         แขกว่ายอระเดไพล่เผลความ*

(พระสุนทรโวหาร (ภู่) 2517: 1186)

การบรรยายถงึคนต่างชาตต่ิางภาษามาดมูหรสพในงานพระเมรมุาศ
สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของชนชาติที่เข้ามาต้ังถิ่นฐานใน
พระนคร  นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555: 161) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเป็นลักษณะ
ของวรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีให้ตัวละครต่างชาติเข้ามามีบทบาทเป็น
ของตัวเองมากขึ้นกว่าวรรณกรรมสมัยอยุธยา และอาจเป็นธรรมเนียมเรื่อง
สบิสองภาษาทีแ่สดงความนยิมในวรรณคด ีรวมทัง้การร้องบทสิบสองภาษา
ในวงปี่พาทย์ที่เริ่มปรากฏในช่วงนั้นด้วย

8. ดอกไม้เพลงิ  การจดุดอกไม้เพลงิถือว่าเป็นส่วนหนึง่ของการเฉลิม
ฉลองในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ สถานทีจ่ดุดอกไม้เพลิง
ตั้งอยู่บริเวณนอกรั้วราชวัติของพระเมรุ  มีลักษณะเป็นหอสูงเรียกว่าระทา 
ทำาเป็นโครงรูปไม้ไผ่สี่เหลี่ยมเรียวขึ้นไป ติดดอกไม้ไฟเป็นชั้นๆ ตัวระทาทา
ด้วยสีแดง ระหว่างช่องระทามีโรงมหรสพซึ่งเป็นเครื่องไม้มุงหลังคามุงแฝก 
ด้วยเหตนุีจ้งึต้องมกีารป้องกนัอคัคภัียท่ีโรงมหรสพ ในบทละครเรือ่งอเิหนา 
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 (2543: 55) กล่าวถึงการเตรียมนำ้าดับเพลิง ดังนี้

  ๏ บัดนั้น      พนักงานด้านพระเมรุเจนจบ

พร้าขอตะกร้อนำ้าเตรียมครบ    หน้าพลับพลาจุดคบรายไป ฯ

* คำาพดูของแต่ละภาษาทีส่นุทรภูน่ำามาร้อยเรยีงนัน้ พอจะสนันิษฐานได้ดังน้ี 1. ภาษาเขมร: นักเอ๊ย 
( ) หมายถึง เธอเอย, ตุยนา ( ) แปลว่า ไปไหน, สะละมะลู ( ) หมายถึง หมาก
พล ู รวมความแล้วหมายถึงเธอเอยจะไปไหน รบัหมากพลูสกัหน่อย 2. คำาพูดของนางทวายทีว่่า มะ
แว่งแฉ่ง ใกล้เคียงกับภาษาพม่าว่า 

พวกขี้เมาเหลาชายฝายนักเลง  เที่ยวโฉงเฉงฉวยควาหยอกนารี 

ฝายสาวสาวชาวปาชาวนาสวน  แตลวนอวนจ้ําม้ําดํามิดหมี 

ดัดปกเชิดเปดปนน้ํามันตานี  หมสองสีซัดสอดขอดเงินเฟอง 

(พระสุนทรโวหาร (ภู) ๒๕๕๘ข: ๒๕๓) 

การบรรยายรายละเอียดของผูคนที่มาดูงานมหรสพ อาจกลาวไดวาเปนลักษณะของวรรณคดีสมัย

รัตนโกสินทรที่มีการบรรยายฉากบานเมืองตามที่ตนพบเห็น และการเที่ยวชมการละเลนและมหรสพสมโภช

ตางๆ ของชาวเมืองยังแสดงถึงลักษณะของบานเมืองในอุดมคติที่เปนปกติมีแตความสงบสุข (ดวงมน จิตร

จํานงค ๒๕๔๔: ๕๒)   

สวนเรื่องพระอภัยมณี พบวามีการกลาวถึงบรรดาคนตางภาษามาดูมหรสพงานพระเมรุทาวสทุศัน 

ความวา 

หนุมตะกอพอใจเกี้ยวผูหญิง       เขาพาดพิงพวกนางตางภาษา 

เขมรเมียงเคียงทวายทําชายตา      วานักเอยตุยนาสะละมะลู 

นางทวายอายเอียงพูดเสียงแปรง    มะแวงแฉงพะเอเปอะสู 

เจามอญวาอาละกูลทิ้งปูนพลู       ลาวบฮูบหันบยั่นนอ 

พวกไทยปาตลีบุตรวาหยุดกอน      ชาวละครรองฮื้อทําพรื้อพอ 

เจกเห็นสาวชาวชวารองวาฮอ       แขกวายอระเดไพลเผลความ๔ 

(พระสุนทรโวหาร (ภู) ๒๕๑๗: ๑๑๘๖) 

การบรรยายถึงคนตางชาติตางภาษามาดูมหรสพในงานพระเมรุมาศสะทอนใหเห็นถึงความ

หลากหลายของชนชาติที่เขามาตั้งถ่ินฐานในพระนคร  นิธิ เอียวศรีวงศ (๒๕๕๕: ๑๖๑) ไดตั้งขอสังเกตไววา

เปนลักษณะของวรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทรที่ใหตัวละครตางชาติเขามามีบทบาทเปนของตัวเองมากขึ้นกวา

วรรณกรรมสมัยอยุธยา และอาจเปนธรรมเนียมเรื่องสิบสองภาษาที่แสดงความนิยมในวรรณคดี รวมทั้งการรอง

บทสิบสองภาษาในวงปพาทยที่เริ่มปรากฏในชวงนั้นดวย 

๘. ดอกไม้เพลิง  การจุดดอกไมเพลิงถือวาเปนสวนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สถานที่จุดดอกไมเพลิงตั้งอยูบริเวณนอกรั้วราชวัติของพระเมรุ  มีลักษณะเปนหอ

สูงเรียกวาระทา ทําเปนโครงรูปไมไผสี่เหลี่ยมเรียวข้ึนไป ติดดอกไมไฟเปนช้ันๆ ตัวระทาทาดวยสีแดง ระหวาง

ชองระทามีโรงมหรสพซึ่งเปนเครื่องไมมุงหลังคามุงแฝก ดวยเหตุน้ีจึงตองมีการปองกันอัคคีภัยที่โรงมหรสพ ใน

บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ ๒ (๒๕๔๓: ๕๕) กลาวถึงการเตรียมน้ําดับเพลิงดังนี ้

                                            
๔ คําพูดของแตละภาษาที่สุนทรภูนํามารอยเรียงน้ัน พอจะสันนิษฐานไดดังน้ี ๑.ภาษาเขมร: นักเอย (អ្នកអអ្ើយ)  

หมายถึง เธอเอย, ตุยนา (អៅណា) แปลวา ไปไหน, สะละมะลู (ស្លា ម្ាូ) หมายถึง หมากพลู  รวมความแลวหมายถึงเธอเอยจะไป

ไหน รับหมากพลูสักหนอย  ๒. คําพูดของนางทวายที่วา มะแวงแฉง ใกลเคียงกับภาษาพมาวา မ၀ငခ်ျင ်แปลวา ไมอยากเขา  

๓. ภาษามอญ: อาละ นาจะมาจากคําวา အာရ  แปลวา ไปละ สวน กูล นาจะมาจากคําวา က ာန် แปลวา ลูก, พวก 

(ขอขอบพระคุณ อ.สิทธิพร เนตรนิยม, อ.ชัชพิสิฐ ปาชะนี และนางสาวชิดชนก เกตุเภา ที่เอ้ือเฟอขอมูลไว ณ ที่น้ี) 

 แปลว่า ไม่อยากเข้า 3. ภาษามอญ: อาละ น่าจะมา
จากคำาว่า 

พวกขี้เมาเหลาชายฝายนักเลง  เที่ยวโฉงเฉงฉวยควาหยอกนารี 

ฝายสาวสาวชาวปาชาวนาสวน  แตลวนอวนจ้ําม้ําดํามิดหมี 

ดัดปกเชิดเปดปนน้ํามันตานี  หมสองสีซัดสอดขอดเงินเฟอง 

(พระสุนทรโวหาร (ภู) ๒๕๕๘ข: ๒๕๓) 

การบรรยายรายละเอียดของผูคนที่มาดูงานมหรสพ อาจกลาวไดวาเปนลักษณะของวรรณคดีสมัย

รัตนโกสินทรที่มีการบรรยายฉากบานเมืองตามที่ตนพบเห็น และการเที่ยวชมการละเลนและมหรสพสมโภช

ตางๆ ของชาวเมืองยังแสดงถึงลักษณะของบานเมืองในอุดมคติที่เปนปกติมีแตความสงบสุข (ดวงมน จิตร

จํานงค ๒๕๔๔: ๕๒)   

สวนเรื่องพระอภัยมณี พบวามีการกลาวถึงบรรดาคนตางภาษามาดูมหรสพงานพระเมรุทาวสทุศัน 

ความวา 

หนุมตะกอพอใจเกี้ยวผูหญิง       เขาพาดพิงพวกนางตางภาษา 

เขมรเมียงเคียงทวายทําชายตา      วานักเอยตุยนาสะละมะลู 

นางทวายอายเอียงพูดเสียงแปรง    มะแวงแฉงพะเอเปอะสู 

เจามอญวาอาละกูลทิ้งปูนพลู       ลาวบฮูบหันบยั่นนอ 

พวกไทยปาตลีบุตรวาหยุดกอน      ชาวละครรองฮื้อทําพรื้อพอ 

เจกเห็นสาวชาวชวารองวาฮอ       แขกวายอระเดไพลเผลความ๔ 

(พระสุนทรโวหาร (ภู) ๒๕๑๗: ๑๑๘๖) 

การบรรยายถึงคนตางชาติตางภาษามาดูมหรสพในงานพระเมรุมาศสะทอนใหเห็นถึงความ

หลากหลายของชนชาติที่เขามาตั้งถ่ินฐานในพระนคร  นิธิ เอียวศรีวงศ (๒๕๕๕: ๑๖๑) ไดตั้งขอสังเกตไววา

เปนลักษณะของวรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทรที่ใหตัวละครตางชาติเขามามีบทบาทเปนของตัวเองมากขึ้นกวา

วรรณกรรมสมัยอยุธยา และอาจเปนธรรมเนียมเรื่องสิบสองภาษาที่แสดงความนิยมในวรรณคดี รวมทั้งการรอง

บทสิบสองภาษาในวงปพาทยที่เริ่มปรากฏในชวงนั้นดวย 

๘. ดอกไม้เพลิง  การจุดดอกไมเพลิงถือวาเปนสวนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สถานที่จุดดอกไมเพลิงตั้งอยูบริเวณนอกรั้วราชวัติของพระเมรุ  มีลักษณะเปนหอ

สูงเรียกวาระทา ทําเปนโครงรูปไมไผสี่เหลี่ยมเรียวข้ึนไป ติดดอกไมไฟเปนช้ันๆ ตัวระทาทาดวยสีแดง ระหวาง

ชองระทามีโรงมหรสพซึ่งเปนเครื่องไมมุงหลังคามุงแฝก ดวยเหตุน้ีจึงตองมีการปองกันอัคคีภัยที่โรงมหรสพ ใน

บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ ๒ (๒๕๔๓: ๕๕) กลาวถึงการเตรียมน้ําดับเพลิงดังนี ้

                                            
๔ คําพูดของแตละภาษาที่สุนทรภูนํามารอยเรียงน้ัน พอจะสันนิษฐานไดดังน้ี ๑.ภาษาเขมร: นักเอย (អ្នកអអ្ើយ)  

หมายถึง เธอเอย, ตุยนา (អៅណា) แปลวา ไปไหน, สะละมะลู (ស្លា ម្ាូ) หมายถึง หมากพลู  รวมความแลวหมายถึงเธอเอยจะไป

ไหน รับหมากพลูสักหนอย  ๒. คําพูดของนางทวายที่วา มะแวงแฉง ใกลเคียงกับภาษาพมาวา မ၀ငခ်ျင ်แปลวา ไมอยากเขา  

๓. ภาษามอญ: อาละ นาจะมาจากคําวา အာရ  แปลวา ไปละ สวน กูล นาจะมาจากคําวา က ာန် แปลวา ลูก, พวก 

(ขอขอบพระคุณ อ.สิทธิพร เนตรนิยม, อ.ชัชพิสิฐ ปาชะนี และนางสาวชิดชนก เกตุเภา ที่เอ้ือเฟอขอมูลไว ณ ที่น้ี) 

 แปลว่า  ไปละ ส่วน กูล น่าจะมาจากคำาว่า 

พวกขี้เมาเหลาชายฝายนักเลง  เที่ยวโฉงเฉงฉวยควาหยอกนารี 

ฝายสาวสาวชาวปาชาวนาสวน  แตลวนอวนจ้ําม้ําดํามิดหมี 

ดัดปกเชิดเปดปนน้ํามันตานี  หมสองสีซัดสอดขอดเงินเฟอง 

(พระสุนทรโวหาร (ภู) ๒๕๕๘ข: ๒๕๓) 

การบรรยายรายละเอียดของผูคนที่มาดูงานมหรสพ อาจกลาวไดวาเปนลักษณะของวรรณคดีสมัย

รัตนโกสินทรที่มีการบรรยายฉากบานเมืองตามที่ตนพบเห็น และการเที่ยวชมการละเลนและมหรสพสมโภช

ตางๆ ของชาวเมืองยังแสดงถึงลักษณะของบานเมืองในอุดมคติที่เปนปกติมีแตความสงบสุข (ดวงมน จิตร

จํานงค ๒๕๔๔: ๕๒)   

สวนเรื่องพระอภัยมณี พบวามีการกลาวถึงบรรดาคนตางภาษามาดูมหรสพงานพระเมรุทาวสทุศัน 

ความวา 

หนุมตะกอพอใจเกี้ยวผูหญิง       เขาพาดพิงพวกนางตางภาษา 

เขมรเมียงเคียงทวายทําชายตา      วานักเอยตุยนาสะละมะลู 

นางทวายอายเอียงพูดเสียงแปรง    มะแวงแฉงพะเอเปอะสู 

เจามอญวาอาละกูลทิ้งปูนพลู       ลาวบฮูบหันบยั่นนอ 

พวกไทยปาตลีบุตรวาหยุดกอน      ชาวละครรองฮื้อทําพรื้อพอ 

เจกเห็นสาวชาวชวารองวาฮอ       แขกวายอระเดไพลเผลความ๔ 

(พระสุนทรโวหาร (ภู) ๒๕๑๗: ๑๑๘๖) 

การบรรยายถึงคนตางชาติตางภาษามาดูมหรสพในงานพระเมรุมาศสะทอนใหเห็นถึงความ

หลากหลายของชนชาติที่เขามาตั้งถ่ินฐานในพระนคร  นิธิ เอียวศรีวงศ (๒๕๕๕: ๑๖๑) ไดตั้งขอสังเกตไววา

เปนลักษณะของวรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทรที่ใหตัวละครตางชาติเขามามีบทบาทเปนของตัวเองมากขึ้นกวา

วรรณกรรมสมัยอยุธยา และอาจเปนธรรมเนียมเรื่องสิบสองภาษาที่แสดงความนิยมในวรรณคดี รวมทั้งการรอง

บทสิบสองภาษาในวงปพาทยที่เริ่มปรากฏในชวงนั้นดวย 

๘. ดอกไม้เพลิง  การจุดดอกไมเพลิงถือวาเปนสวนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สถานที่จุดดอกไมเพลิงตั้งอยูบริเวณนอกรั้วราชวัติของพระเมรุ  มีลักษณะเปนหอ

สูงเรียกวาระทา ทําเปนโครงรูปไมไผสี่เหลี่ยมเรียวข้ึนไป ติดดอกไมไฟเปนช้ันๆ ตัวระทาทาดวยสีแดง ระหวาง

ชองระทามีโรงมหรสพซึ่งเปนเครื่องไมมุงหลังคามุงแฝก ดวยเหตุน้ีจึงตองมีการปองกันอัคคีภัยที่โรงมหรสพ ใน

บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ ๒ (๒๕๔๓: ๕๕) กลาวถึงการเตรียมน้ําดับเพลิงดังนี ้

                                            
๔ คําพูดของแตละภาษาที่สุนทรภูนํามารอยเรียงน้ัน พอจะสันนิษฐานไดดังน้ี ๑.ภาษาเขมร: นักเอย (អ្នកអអ្ើយ)  

หมายถึง เธอเอย, ตุยนา (អៅណា) แปลวา ไปไหน, สะละมะลู (ស្លា ម្ាូ) หมายถึง หมากพลู  รวมความแลวหมายถึงเธอเอยจะไป

ไหน รับหมากพลูสักหนอย  ๒. คําพูดของนางทวายที่วา มะแวงแฉง ใกลเคียงกับภาษาพมาวา မ၀ငခ်ျင ်แปลวา ไมอยากเขา  

๓. ภาษามอญ: อาละ นาจะมาจากคําวา အာရ  แปลวา ไปละ สวน กูล นาจะมาจากคําวา က ာန် แปลวา ลูก, พวก 

(ขอขอบพระคุณ อ.สิทธิพร เนตรนิยม, อ.ชัชพิสิฐ ปาชะนี และนางสาวชิดชนก เกตุเภา ที่เอ้ือเฟอขอมูลไว ณ ที่น้ี) 

 แปลว่า ลูก, พวก  (ขอ
ขอบพระคุณ อ. สิทธิพร  เนตรนิยม,  อ. ชัชพิสิฐ  ปาชะนี  และนางสาวชิดชนก  เกตุเภา ที่เอื้อเฟื้อ
ข้อมูลไว้ ณ ที่นี้)
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หม้อนำ้าสำาหรับดับเพลิงตั้งอยู ่บนหัวอกไก่ตรงสันหลังคาของ
โรงมหรสพทั้งสองด้าน  และมีตะกร้อขอนำ้าพาดไว้ที่ปากหม้อ  (พระยา
อนุมานราชธน 2532: 155-156)  สำาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับดอกไม้เพลิง
โบราณทีจ่ดุในงานพระเมร ุในเรือ่งพระอภัยมณีกล่าวถงึประทดัชนดิหนึง่ว่า 
“...พอราตรีมีดอกไม้ไฟสว่าง  โป้งปีบช้างชิงร้องเสียงก้องกึก...” ประทัดที่
เรยีกว่าป้องปีบ คอืประทดัดอกไม้อ้อบรรจดุนิดำาในกระบอกผูกติดกบัระทา  
สำาหรบั “ช้างร้อง” คอืประทัดท่ีทำาจากไม้ไผ่ยาว 3 ปล้องทีบ่รรจดุนิเชือ้เพลงิ 
ที่สองข้างกระบอกทำาลิ้นเสียงไว้เพื่อให้เกิดเสียงดังเวลาจุด  (สิทธา สลักคำา 
2540: 104-106)  ส่วนเรื่องสิงหไตรภพ กล่าวถึงดอกไม้ไฟประเภท กรวด 
ไฟนก และพลุ ดังนี้

กรวดใหญ่ไฟพราวดังดาวหาง  นกบินพร่างพรายร่อนว่อนเวหา

เสียงพลุตึงกึงสว่างกลางเมฆา  หน้าพลบัพลาไม้กระถางต่างต่างกนั

(พระสุนทรโวหาร (ภู่) 2558ข: 254)

กรวด หรือจรวด  (บางแห่งเรียกว่า  ตรวด)  เป็นดอกไม้ไฟทำาจากไม้
อ้อ  รูปร่างคล้ายบ้องไฟ  แต่มีขนาดเล็กกว่า  เมื่อจุดแล้วจะพุ่งขึ้นสู่ฟ้าแล้ว
ตกลงมาสู่พ้ืนดิน  ส่วนไฟนก  มีลักษณะเป็นกระบอกไม้ไผ่  ติดแผ่นไม้เป็น
ปีกข้างกระบอก เมื่อจุดจะบินหมุนเป็นเกลียวขึ้นไปในอากาศ (สิทธา สลัก
คำา 2540: 88)  และในโคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงกล่าว
ถึงไฟนก และไฟรูปสัตว์ ดังนี้

๏ วิหคตรวจเตร็จห้อง  เวหล

สินธพควบฉับชน  แตกผ้าย

กังหันผะกากล  พะเนียงช่อ แจ่มนา

เพลิงกระถางวางละม้าย  มิ่งไม้ในกระถาง ฯ

(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ 2560: 177)

โคลงข้างต้นกล่าวถงึไฟรูปสตัว์ทีเ่ป็นม้า  ซึง่ทำาเป็นโครงไม้ไผ่ ประดับ
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ดอกไม้เพลงิและประทดั ใช้กระดาษเพลาปิด ทาดนิสอพองให้หนาเพือ่กนัไฟ
ไหม้ ก่อนทีจ่ะทาสตีกแต่ง เมือ่จะจดุต้องให้คนเข้าไปอยูใ่นโครงรปูสัตว์แล้ว
คนข้างนอกจึงจุดชนวน คนที่อยู่ข้างในก็ออกเดินเที่ยวไล่บรรดาผู้คนที่มาดู  
(พระยาอนุมานราชธน 2532: 160-161)  ส่วนกังหันที่กล่าวถึงในโคลงเป็น
ดอกไม้เพลงิทีส่ร้างเป็นเสาต้นสงู และมใีบพดัคล้ายกงัหันลมติดกระบอกดิน
เชื้อเพลิงที่ปลายทั้งสองข้าง เมื่อจุดดินเชื้อเพลิง ใบพัดจึงเริ่มหมุน 

9. ถวายพระเพลงิ ฉากถวายพระเพลิงในวรรณคดีสมยัรตันโกสินทร์
ตอนต้นมีการระบุว่ามีการใส่เครื่องหอมลงในพระโกศก่อนจะจุดอัคคี  ดัง
ตัวอย่างจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 (2540: 3: 
428) กล่าวถึงตอนพิเภกถวายพระเพลิงทศกัณฐ์ไว้ว่า

แล้วเอากฤษณาจวงจันทน์    สารพันมีกลิ่นอันหอมหวาน

ใส่ในโกศแก้วอลงการ    พญามารก็จุดอัคคี

บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 (2543: 59) กล่าว
ถึงตอนถวายพระเพลิงพระอัยกีเมืองหมันหยาไว้ว่า

ต่างถือธูปเทียนดอกไม้    เข้าไปประนมกันพร้อมหน้า

จบพระหัตถ์มัสการขอสมา    อย่าให้มีเวราสืบไป

ครั้นเสร็จจึงจุดเพลิงพลัน    สารพันเครื่องหอมซัดใส่

คับคั่งทั้งข้างหน้าข้างใน    ต่างคนเข้าไปจุดอัคคี

10. เก็บพระอัฐิ-ลอยพระอังคาร เป็นขั้นตอนสุดท้ายในพระราชพิธี
พระบรมศพ  หลังจากถวายพระเพลิงเสร็จสิ้น จะมีการอัญเชิญพระบรมอัฐิ
ไปเก็บรักษา ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 (2540: 
1:  412)  กล่าวถึงงานพระเมรุมาศท้าวทศรถว่ามีการเชิญพระบรมอัฐิไป
บรรจไุว้ในสถูป ความว่า “...ครัน้สิน้ซากศพภูวไนย ดับไฟให้ก่อเป็นเจดีย์...” 
ธรรมเนยีมปฏบิตันิีม้มีาตัง้แต่ครัง้สโุขทยัและกรงุศรอียธุยาทีน่ำาพระบรมอฐัิ
ไปบรรจไุว้ในเจดย์ีตามคตจัิกรพรรดริาช  ส่วนบทละครเร่ืองอเิหนา พระราช
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นิพนธ์รัชกาลที่ 2 (2543: 62) กล่าวถึงการเก็บพระอัฐิว่า “...ให้เชิญเข้าไป
ในวงั สถติยงัปราสาทราชฐาน...” เช่นเดยีวกบัเรือ่งนิพพานวงัน่ากล่าวไว้ว่า
มีการเชิญพระโกศพระอัฐิมาประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งพรหเมศธาดา  ใน
พระราชวังบวรสถานมงคล ดังที่พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร (2552: 530) 
ทรงพระนิพนธ์ว่า  “...แล้วโปรดให้เชิญพระโกษแก้วครรไล สถิตในกรม
พระราชวังคืน...”  ทั้งสองเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงราชประเพณีในครั้งกรุง
รัตนโกสินทร์ที่นิยมเก็บรักษาพระบรมอัฐิและพระอัฐิไว้ในพระราชวัง  ส่วน
การลอยพระอังคารปรากฏอยู่ในบทละครเร่ืองอิเหนา ทั้งฉบับรัชกาลที่  1 
และรัชกาลที่ 2 โดยเฉพาะฉบับรัชกาลที่ 2 นั้น กล่าวถึงขั้นตอนกวาดเถ้า
พระอังคาร แล้วเชิญเข้ากระบวนแห่ดังนี้

เอาห่อหุ้มคลุมผ้าโขมพัตถ์    แล้วผูกรัดพันเข้ากับเถ้าถ่าน

ใส่ในขันทองรองพาน     เชิญขึ้นพระยานุมาศมา

คู่แห่แต่ล้วนใส่ลอมพอก    พนมมือถือดอกบุปผา

เสียงประโคมฆ้องกลองก้องโกลา  แห่ไปยังท่าชลาลัย

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2543: 62)

จากนั้นกระบวนแห่จะเชิญพระอังคารลงเรือเอกชัย  ล่องไปกลาง
แม่นำ้าใหญ่แล้วลอยพระอังคาร  ตรงกับธรรมเนียมกรุงรัตนโกสินทร์ที่นิยม
ลอยพระอังคารที่แม่นำ้าเจ้าพระยาหน้าวัดปทุมคงคา  (ธรรมเนียมนี้สืบมา
แต่คร้ังกรงุศรอียธุยา ซ่ึงลอยพระองัคารพระมหากษตัรย์ิและเจ้านายทีห่น้า
วัดพุทไธศวรรย์)  จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จึงยกเลิกธรรมเนียมดังกล่าว  เปลี่ยนเป็นการบรรจุพระบรมราชสรีรังคาร
ภายใต้ฐานพระพุทธรูปสำาคัญ

บทสรุป
วรรณคดีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดพระราช

พิธีพระบรมศพ  และงานพระเมรุมาศครั้งรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ก่อนที่จะ
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มีการยกเลิกข้ันตอนและองค์ประกอบบางอย่างไปในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  นับต้ังแต่การสร้างพระเมรุมาศที่มีพระเมรุทอง
ซ้อนอยูภ่ายใน การตัง้พระโกศบนพระเบญจากลางพระเมรมุาศเพือ่เป็นการ
ฉลองก่อนถวายพระเพลงิ รวมถงึมหรสพสมโภชตามหลักในยคุจารีตทีม่โีลก
ทศัน์ว่าเป็นการฉลองการเสดจ็กลบัสูส่รวงสวรรค์ของพระมหากษตัรย์ิ ตลอด
จนเร่ืองของดอกไม้เพลงิท่ีถูกยกเลกิไปเช่นเดยีวกนั  ประเด็นต่อมาทีเ่หน็ได้
ชัดคือสภาพสังคมและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สามารถ
เกณฑ์แรงงานจากระบบไพร่และสิง่ของต่างๆ จากหวัเมอืงมาใช้ในการสร้าง
พระเมรมุาศได้เป็นอย่างด ีต่างจากสมัยรัชกาลที ่6 ทีไ่ม่มกีารเกณฑ์แรงงาน
เนื่องจากเป็นเร่ืองท่ีส้ินเปลืองแรงงานและพระราชทรัพย์  ไม่เหมาะสมกับ
สภาพบ้านเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลง การเกณฑ์แรงงานสร้างพระเมรมุาศทีม่ขีนาด
ใหญ่จงึทำามไิด้อกีต่อไป อาจกล่าวได้ว่าฉากงานพระเมรมุาศในวรรณคดีเป็น
หลักฐานสำาคญัท่ีกล่าวถึงรปูแบบสถาปัตยกรรม และบรรยากาศราษฎรทีม่า
ชมงานพระเมรุไว้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าฉากงานมหรสพงานพระเมรุที่ปรากฏใน
วรรณคดีประเภทบันเทิงคดี เช่น อิเหนา พระอภัยมณี สิงหไตรภพ เป็นสิ่ง
แสดงถึงสภาวะปกติสุขของบ้านเมืองในอุดมคติตามโลกทัศน์ของกวีผู้แต่ง 
สงัเกตได้ว่ากวไีด้นำาเรือ่งจรงิท่ีตนพบเหน็มาสอดแทรกไว้ได้อย่างลงตวั แม้ว่า
เนื้อหาในบางเร่ืองจะเกิดข้ึนในสังคมอื่น  อย่างเช่นอิเหนาที่เกิดขึ้นในชวา  
อีกทัง้มีการเน้นบทบาทของราษฎรและชาวต่างประเทศทีม่าชมงานพระเมรุ 
แสดงให้เหน็ถงึลกัษณะความเป็นสจันยิมของวรรณคดีรตันโกสินทร์ตอนต้น
ที่ต่างจากสมัยก่อนหน้าได้อย่างแท้จริง 
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ภาพที ่1 จติรกรรมท้ิงทานกลัปพฤกษ์ ในพระอโุบสถวดัสุวรรณดาราราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ภาพที ่2 ตวัอย่างประทัดและดอกไม้เพลงิโบราณ 1. กงัหนั 2. กรวดหรอืจรวด 3. ไฟรปูสตัว์ 4. ช้างร้อง
(ที่มา: พระยาอนุมานราชธน 2532: 157, 161 และ สิทธา สลักคำา 2540: 105, 137)

1
2

3

4
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ภาพที่ 3 ระทา และโรงมหรสพในงานพระเมรุ 
(ที่มา: พระยาอนุมานราชธน 2532: 153)

ภาพที่ 4 จิตรกรรมเรื่องอิเหนาในพระวิหารวัดโสมนัสวิหาร  แสดงฉากถวายพระเพลิงพระอัยกี
เมืองหมันหยา
(ที่มา: น. ณ ปากนำ้า [นามแฝง] 2538: 18)
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