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การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบศิลปกรรม แนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยสกุล

ช่างเพชรบุรี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีคล่ีคลายจากการใช้งานของชนชัน้สงูมาสูพ่ระสงฆ์และสามญัชนทั่วไป ทัง้นี ้
ในเบือ้งต้นผู้ศึกษาสนันิษฐานว่าเมรุลอยคงได้รับแรงบนัดาลใจทัง้ด้านรูปแบบ  แนวคดิและคตกิารสร้างมาจาก
งานพระเมรุของหลวง โดยได้ท าการค้นคว้าข้อมูลทัง้ท่ีเป็นเอกสาร  ข้อมูลจากการลงพืน้ท่ีส ารวจและน ามา
วเิคราะห์ตามระเบียบวธีิการทางประวตัศิาสตร์ศลิปะ 

ผลการวิจยัพบวา่เมรุลอยสกลุช่างเพชรบรีุได้รับแนวคดิและคตกิารสร้างมาจากความเช่ือเร่ืองเขา
พระสเุมรุตามแบบอย่างงานพระเมรุของหลวง ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปการท าฐานซ้อนชัน้สงูแสดงสญัลกัษณ์
แทนเขาพระสเุมรุ มีเมรุประธานแสดงสญัลกัษณ์แทนไพชยนต์ปราสาทซึ่งแสดงออกในรูปการท าเป็นอาคารทรง
ปราสาทหรือเรือนฐานนัดรสงูและมีเมรุทิศแสดงสญัลกัษณ์แทนทวีปทัง้ 4 โดยรูปแบบศิลปกรรมท่ีปรากฏการท า
ในปัจจุบนัได้รับแรงบนัดาลใจมาจากอาคารทรงปราสาทในศิลปะรัตนโกสินทร์ หากแต่ได้มีการปรับเปล่ียนและ
ลดทอนการประดับบางประการเพ่ือความสะดวกในการประกอบ  รือ้ถอนและเพ่ือไม่ให้เป็นการท าท่ีเผาศพ
ทดัเทียมพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานวุงศ์ สามารถจดัแบง่ตามรูปแบบของชัน้หลงัคาและสว่นยอดได้เป็น 
3 กลุม่ คือ เมรุลอยกลุ่มเรือนยอด ปรากฏการท าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีวดัใหญ่สวุรรณาราม เมรุลอยกลุ่มเรือน
ชัน้ ปรากฏการท าท่ีวดัวงับวั วดัประดษิฐ์วนารามและวดัเกาะ และเมรุลอยกลุ่มเคร่ืองยอดทรงเจดีย์ ปรากฏการ
ท าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีวดัห้วยเสือ นอกจาากนีย้ังมีการประดบัภาพลอ่งถุนอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมรุ
ลอยสกลุช่างเพชรบรีุ 

ส าหรับสามญัชนหรือชาวบ้านทั่วไปเช่ือว่าการใช้เมรุลอยเป็นท่ีเผาศพถือเป็นเคร่ืองแสดงความ
กตญัญูอย่างสงูต่อผู้ตายหรือบรรพบรุุษด้วยเช่ือวา่เป็นการส่งดวงวิญญาณขึน้สู่สรวงสวรรค์ดงัเช่นชนชัน้สงู  อีก
ทัง้ยังเป็นเคร่ืองแสดงหน้าตาและฐานะทางสงัคมของผู้ตายหรือวงศ์ตระกูล อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการเช่าเมรุ
ลอยในแต่ละครัง้มีค่าใช้จ่ายสงูประกอบกับปัจจุบันชาวบ้านหันไปให้ความนิยมในการใช้เมรุปูนเป็นท่ีเผาศพ
เน่ืองจากมีความสะดวกและราคาถกูกวา่ สง่ผลกระทบท าให้เมรุลอยมีแนวโน้มการใช้งานลดลงเป็นอย่างมาก 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58107201 : Major (ART HISTORY) 
Keyword : MOVABLE CREMATORIUM, PRASAT 

MISS Kamonrat CHUANSABUY: PHETCHABURI ART SCHOOL’S MOVABLE 
CREMATORIUM : STYLES, CONCEPTS AND MEANINGS.  Thesis advisor : Professor 
Sakchai Saisingha, Ph.D. 

  
This research aims for understanding the architectural conception and style of the 

Petchaburi Art School’s movable crematorium. The creation in the earlier stage only served the upper 
class, which later has been spread widely to the religious community and townspeople. The 
presumption, according to the primary document research and the field work, suggests that the 
movable crematorium is probably influenced by the royal crematory. 

The result of this research indicates that the Petchaburi Art School’s movable 
crematorium is made following the conception of mandala, which can be seen in the royal crematory. 
Pyramidal platforms imply Mount Meru, above which a prasat-typed building as Vaijayanta stands. A 
smaller movable crematorium in each corner stands for each continent in Buddhist cosmology. The 
architecture is in Rattanakosin Art, with significant painting on the pedestal represents Petchaburi Art 
School’s characteristic. However, some decorative elements have been removed or reduced for easier 
assemblage and distinguishing between the social hierarchy. The character of its roof can be 
categorized into three types as follow:  Bell-shaped stupa on the multi-tiered roof, This style can be 
found only in Wat Yai Suwannaram. Prang-typed stupa above the pyramidal duplicated building on 
the multi-tiered roof in cross plan, These styles can be found in Wat Wangbua, Wat Pradit Wanaram 
and  Wat Koh. Bell-shaped stupa on the roof, This style can be found only in Wat Huay Sue. 

People generally believe that the movable crematorium expresses their deep gratitude 
to the dead, when it is believed to be a carter carrying their souls to the heaven. This idea also shares 
with the noble’s funeral. Moreover, it is also the representative of the family’s social and financial status. 
Nevertheless, the movable crematorium rental cost nowadays is relatively high, while people choose 
a permanent crematorium instead for reasons of a lower cost and more convenience. Therefore, the 
usage of movable crematorium tends to be much decreased.    
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บทที่ 1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 ประเพณีการท าศพของประเทศไทยในปัจจุบนัมีอยู ่2 วิธี คือ การฝังศพและการเผาศพ ซึ่ง
มีอิทธิพลมาจากความเช่ือและศาสนาท่ีแตกต่างกัน การฝังศพเป็นพิธีกรรมของคนไทยเชือ้สายจีน
และผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์และอิสลาม ในขณะท่ีการเผาศพนัน้เป็นพิธีกรรมของคนไทยท่ีนบัถือ
พทุธศาสนาซึง่ปรากฏเป็นแบบอยา่งในพทุธประวติัมาตัง้แตค่รัง้สมยัพุทธกาล 
 การเผาศพมีความแตกต่างกันไปตามสถานะของศพ กลา่วคือ หากเป็นศพของบุคคล 
ชนชัน้สงูจะมีการสร้าง “พระเมรุมาศหรือพระเมรุ” โดยอยู่ในลกัษณะของการเป็น “เมรุชั่วคราว” 
หมายถึง เมรุท่ีสร้างขึน้เพื่อใช้เฉพาะงานนัน้ๆเม่ือเสร็จงานแล้วจะต้องมีการรือ้ถอนลง ซึ่งแตกตา่ง
กบัการเผาศพของชาวบ้านทัว่ไปท่ีจะน าศพไปเผาท่ี “เชิงตะกอน” ซึง่ท าขึน้อยา่งง่ายๆในบริเวณป่า
ท่ีหา่งไกลจากบ้านเรือนผู้คน1 
 การถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์
จะต้องมีการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพและก่อสร้างอาคารท่ีถวายพระเพลิง 
ซึ่งเรียกว่า “พระเมรุมาศหรือพระเมรุ” อันเลียนแบบมาจากช่ือเขาพระสเุมรุตามคติความเช่ือว่า
กษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ2 การออกแบบพระเมรุจะค านึงถึงฐานานุศกัด์ิและสะท้อนคติความเช่ือ
ดังกล่าวในรูปแบบการท าเป็นอาคารทรงปราสาท มีการประดับตกแต่งเพื่อสื่อถึง การเป็น 
เขาพระสเุมรุ ทัง้นีก้ารสร้างพระเมรุในดินแดนไทยมีมาแล้วตัง้แตค่รัง้สมยักรุงศรีอยุธยาโดยปรากฏ
ความในพระราชพงศาวดารและสืบทอดแบบแผนมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์3 และจ ากัดการใช้งาน
เฉพาะกบัพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานวุงศ์และพระสงฆ์ชัน้สมเด็จพระสงัฆราชเทา่นัน้  
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 กรมพระราชวงับวร-                
มหาสรุสิงหนาททรงสร้างฌาปนสถานเพื่อเป็นท่ีเผาศพด้วยถาวรวัตถุท่ีวัดสวุรรณาราม เรียกว่า 

                                                             

 1 ปรานี วงษ์เทศ, พธีิกรรมเก่ียวกับการตายในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิชย์, 
2534. พมิพ์ในงานจดันิทรรศการ เร่ือง "ประเพณีเก่ียวกับชีวติ" ศนูย์มานษุยวทิยาสริินธร มศก. 17 ต.ค.- 6 พ.ย. 
2534), 11. 
 2 หมอ่มราชวงศ์แน่งน้อย ศกัดิศ์รี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระเมรุในสยาม เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โรง
พมิพ์กรุงเทพฯ, 2555), 23. 
 3 เกรียงไกร เกิดศริิ และคนอ่ืนๆ, งานพระเมรุ : ศลิปสถาปัตยกรรม ประวัตศิาสตร์ และ
วัฒนธรรมเก่ียวเน่ือง (กรุงเทพฯ: อษุาคเนย์, 2552), 130. 
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“เมรุปูน” ประกอบด้วยอาคารก่ออิฐถือปนูถือได้วา่เป็นฌาปนสถานแห่งแรกของกรุงรัตนโกสนิทร์4 
ซึง่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงสนันิษฐานไว้วา่การสร้างเมรุปนูในครัง้แรกนัน้ใช้ส าหรับ
พระศพพระบรมวงศานวุงศ์ชัน้รองลงมาและศพขนุนางท่ีได้รับพระบรมราชานุญาติเป็นพิเศษและ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 โปรดเกล้าฯให้สร้างเมรุปูนพร้อม 
อาคารประกอบอีก 2 แห่ง คือท่ี วดัอรุณราชวรารามและวดัสระเกศราชวราราม 5 อย่างไรก็ตาม 
ในเวลาตอ่มาเมรุปนูทัง้ 3 แหง่ขาดการบ ารุงรักษาและศพท่ีน าไปท าการเผาก็ต ่าศกัด์ิลงเป็นล าดบั
จนไม่ต้องขอพระบรมราชานุญาติเป็นพิเศษ ท าให้เป็นท่ีรังเกียจของบรรดาชนชัน้สงูจึงเกิดความ
นิยมสร้าง “เมรุชั่วคราว” บริเวณหน้าเมรุปูนนัน้และอาศัยอาคารถาวรเดิมเพื่อความสะดวกใน 
พิธีกุศลศพ6 เพราะฉะนัน้การเผาศพของกลุม่คนในสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงสามารถแบง่ได้เป็น  
3 ลกัษณะด้วยกนั คือ  

1. พระบรมศพของพระมหากษัตริย์ พระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชัน้สูงและสมเด็จ
พระสงัฆราช ใช้ “พระเมรุมาศหรือพระเมรุ”  

2. พระศพของพระบรมวงศานวุงศ์ชัน้รองลงมา ศพขนุนาง ใช้ “เมรุปนู หรือ เมรุชัว่คราว” 
3. ศพของชาวบ้านทัว่ไป ใช้ “เชิงตะกอน” 

 นอกจากนีจ้ากการศึกษายงัพบว่าบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยก็มีความนิยมสร้าง
เมรุชั่วคราวด้วยเช่นเดียวกัน แต่จะใช้เฉพาะกับพระศพเจ้านายและศพพระสงฆ์ โดยสร้างให้มี
ลกัษณะเป็น “ปราสาท” ตัง้อยูบ่นสตัว์หิมพานต์ แม้จะมีแนวคิดและรูปแบบคล้ายกนัหากแตว่า่เม่ือ
เสร็จงานเมรุชั่วคราวของภาคเหนือจะเผาไปพร้อมกันกับศพ7 ซึ่งจะแตกต่างไปจากภาคกลางท่ี
นิยมรือ้เคร่ืองประกอบเมรุไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆตอ่ อย่างไรก็ตามนบัตัง้แต่ราวปี พ.ศ.2500 เป็นต้น

                                                             

 4 สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, พมิพ์ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์พบัลชิชิ่ง, 2539), 72. 

 5 วดัสระเกศราชวราราม มีเมรุปนู 2 หลงั โดยแบง่เป็นเมรุส าหรับท่ีปลงศพผู้ ท่ีมีบรรดาศกัดิส์งู 1 หลงั
และโรงทึมส าหรับปลงศพบุคคลชัน้คหบดี 1 หลงั ใน ราชบณัฑิตยสภา, ต านานวัตถุสถานต่าง ๆ ซึ่ง
พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา, พมิพ์ครัง้ท่ี 5 (พระนคร: กรมศลิปากร : โรงพมิพ์กฤษณ
ปกรณ์, 2512. พมิพ์ในงานพระราชทานเพลงิศพ ม.ล. รุจิ ศรีวรรณวฑัฒ์ 16 ธ.ค.2512), 13. 
 6 สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 72-75. 
 7 ภเูดช แสนสา, โลกหน้าล้านนา : พัฒนาการการสร้างปราสาทศพต่างสัตว์หมิพานต์และการ

ก่อกู่ (เชียงใหม:่ สถาบนัภาษา ศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2556), 35. 



 3 
 
มา เม่ือแต่ละวดัหนัมาให้ความส าคญัและสร้างเมรุปูนเป็นของตวัเอง8จึงสง่ผลให้การเผาศพของ
คนไทยสว่นใหญ่เหลอืเพียง 2 ลกัษณะ คือ 

1. พระบรมศพของพระมหากษัตริย์ พระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชัน้สงู  ใช้ “พระเมรุมาศ
หรือพระเมรุ” 

2.  บุคคลทัว่ไป ใช้ “เมรุปนู”  
สว่นเมรุชั่วคราวเร่ิมหมดความนิยมลงคงเหลือเฉพาะคนบางกลุ่มท่ียงัใช้และมีเพียงบางพืน้ท่ีท่ี
ยงัคงสบืทอดการท าตอ่มา ดงัเช่น เมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรี  
 “เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุ รี ” สันนิษฐานว่ามีมาแล้วอย่างน้อยตัง้แต่สมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์เน่ืองจากปรากฏการอ้างถึงหมายรับสัง่ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
รัชกาลท่ี 4 มีพระบรมราชานุญาต เม่ือปี พ.ศ.2403 ความว่า “อนับ้านอื่นเมืองใดในหวัเมืองนัน้ 
การจดัท าเมรุตัง้ศพนัน้ขอเสียเถิด อย่าริท าใหเ้ป็นการเทียมเจ้านายเลย ยกให้แต่เมืองเพชรบุรีเขา
เมืองหน่ึง เพราะเขาท ากันมาช้านานแล้ว”9 ในอดีตการสร้างเมรุลอยแต่ละครัง้จะมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย ช่างเมรุแต่ละส านักจะท าการออกแบบอวดประชันฝีมือกันจนท าให้มีการพัฒนา
กลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่10 หากแตย่งัคงมีเค้าโครงท่ีเลยีนแบบมาจากงานพระเมรุของหลวง 
อยา่งไรก็ตามจากการศกึษาพบวา่การออกแบบและสร้างเมรุลอยแตล่ะครัง้ต้องมีความประณีต ใช้
ช่างเมรุและวัสดุเป็นจ านวนมากสง่ผลให้งบประมาณในการจัดสร้างแต่ละครัง้สงูขึน้ตามไปด้วย 
ดงันัน้การสร้างเมรุลอยจึงมกัถกูสร้างขึน้เพื่อใช้กบัศพของพระสงฆ์ชัน้ผู้ใหญ่หรือกลุม่คนท่ีมีฐานะ  
 ครัง้ในเวลาต่อมาเม่ือสภาวะเศรษฐกิจเกิดความฝืดเคืองอันเป็นผลมาจากสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 ประกอบกับแต่ละวดัหนัมาสร้างเมรุปูนเป็นของตวัเอง จึงเป็นเหตุให้ช่างเมรุแต่ละส านกั
จ าต้องท าการปรับเปลีย่นเมรุลอย11 ให้เข้ากบัสภาวะสงัคม ทัง้ในด้านการออกแบบ วสัด ุการใช้งาน
และช่ือเรียก ตัวอย่างเช่น แต่เดิมชาวเมืองเพชรบุรีจะเรียกเมรุชั่วคราวดังกล่าวนีว้่า “เมรุหา”12

หมายถึง เมรุท่ีถูกออกแบบและสร้างขึน้เพื่อใช้งานเพียงครัง้เดียว เปลี่ยนแปลงมาเรียกว่า  
“เมรุลอย” คือ เมรุท่ีจะประกอบขึน้เม่ือมีผู้ขอเช่า โดยผู้ประสงค์จะใช้ต้องท าการแจ้งและขอเช่าจาก
                                                             

 8 สจุิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, พระเมรุ แรกมียุคกรุงศรีอยุธยา : เลียนแบบนครวัด วษิณุโลก 

จ าลองเขาพระสุเมรุ (กรุงเทพฯ: กระทรวงวฒันธรรม, 2551), 9. 
 9 อ้างถึงหมายรับสัง่รัชกาลท่ี 4 ใน เสรี เหล่ารอด, เพชรบุรีประชุมใหญ่สมาคมพุทธศาสนาทั่ว

ราชอาณาจักร ครัง้ที่ 27 (เพชรบรีุ: พทุธสมาคมจงัหวดัเพชรบรีุ, 2527), 135. 
 10 แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร (กรุงเทพฯ: ฟิลสไตล์, 2553), 9. 
 11 เร่ืองเดียวกนั, 12. 
 12 เร่ืองเดียวกนั. 
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วดัไปตัง้ยงัสถานท่ีท่ีเจ้าภาพเป็นผู้ เลอืก ช่างจะท าการประกอบเมรุลอยและเม่ือใช้งานเสร็จช่างเมรุ
จะรือ้เคร่ืองประกอบเมรุออกและน าไปเก็บไว้เป็นสมบัติของวัด รายได้จากการเช่าเมรุลอย
กลายเป็นรายได้สว่นหนึง่ของวดัหรือวสัดท่ีุจากเดิมใช้ไม้ก็เปลีย่นแปลงมาใช้เหล็กท่ีมีความคงทน
และแข็งแรงกว่าและเน่ืองจากการเช่าเมรุลอยแต่ละครัง้มีค่าใช้จ่ายไม่ต ่ากว่า 1 แสนบาท อีกทัง้
รูปแบบแม้จะมีการลดทอนรายละเอียดลงหากแต่ยงัคงมีความสวยงามและมีเค้าโครงท่ีอิงอยู่กับ
พระเมรุของหลวงอนัเป็นสิง่ซึง่แสดงถึงความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสงูกว่าการใช้เมรุปนูทัว่ไปจึงท าให้สถานะ
ของเมรุลอยในปัจจุบนักลายเป็นเคร่ืองประดบับารมีของกลุม่คนท่ีมีฐานะ 
 จากความส าคัญท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นจึงท าให้เกิดเป็นประเด็นสนใจในการศึกษา
รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ทัง้นีจ้ากการค้นคว้า
ข้อมูลงานวิจัยเก่ียวกับเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีนัน้ผู้ ศึกษาพบว่า  โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการ
กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระสงฆ์ซึ่งเป็นช่างผู้ ออกแบบเมรุลอยหรือเป็นการรวบรวม
ภาพถ่ายเมรุเก่าของเพชรบุรีหรือแม้แต่งานวิจัยของคุณสัญชัย ลุงรุ่ง ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง 
“การศึกษารูปแบบเมรุชั่วคราวสกุลช่างเพชรบุรี เพื่อท าการออกแบบเมรุชั่วคราวท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั” ก็เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการ
ออกแบบเมรุสมัยใหม่แต่เพียงเท่านัน้ หากแต่ยงัมิได้ท าการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมอัน
เป็นลกัษณะเฉพาะของสกลุช่างเพชรบุรีอยา่งลกึซึง้ อีกทัง้งานวิจัยดงักลา่วก็ผา่นลว่งเวลามาเกือบ
สิบปีแล้ว จึงควรแก่เวลาท่ีจะมีการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลท่ีครบถ้วนและร่วมสมัยยิ่งขึน้ 
ดงันัน้ประเด็นการศึกษาในครัง้นีผู้้ศึกษาจะเน้นศึกษาแนวคิดและคติการสร้าง รูปแบบศิลปกรรม 
พิธีกรรมและแนวโน้มหรือสถานการณ์ของเมรุลอยในปัจจุบนั ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยรักษา
และสบืทอดเอกลกัษณ์การท าเมรุลอยของสกลุช่างเพชรบุรีไว้ก่อนท่ีจะสญูหายไปจากประเทศไทย 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาตลอดจนแนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรี
จากอดีตสูปั่จจุบนั 

2) เพื่อศกึษาเปรียบเทียบแนวคิดการท าเมรุลอยท่ีเร่ิมกลายจากการใช้งานของชนชัน้สงูมาสู่
พระสงฆ์และสามญัชน 

3) เพื่อศึกษารูปแบบศิลปกรรมของเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและลกัษณะเฉพาะอันเป็น
เอกลกัษณ์ของเมรุลอยแตล่ะวดั 

4) เพื่อศกึษาแนวโน้มหรือสถานการณ์การใช้งานเมรุลอยในปัจจุบนัและอนาคต 
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สมมติฐานของการศึกษา  

 การสร้างเมรุลอยของสกุลช่างเพชรบุรีนัน้สนันิษฐานได้ว่าคงมีแนวคิดและคติการสร้างอิง
อยู่กับคติเขาพระสเุมรุโดยสะท้อนออกมาในงานศิลปกรรมท่ีมีรูปแบบคล้ายคลงึและใกล้เคียงกับ
งานพระเมรุของหลวง หากแต่มีการลดขนาดและปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางสว่นเพื่อให้ไม่เป็น
การเทา่เทียมกบัพระเมรุของชนชัน้สงู นอกจากนีแ้ม้วา่ในเมืองเพชรบุรีจะมีการท าเมรุลอยหลายวดั
แต่งานศิลปกรรมท่ีปรากฏน่าจะมีรูปแบบร่วมกันซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่าง
เพชรบุรีและในขณะเดียวกนัแต่ละวดัก็อาจมีเทคนิคหรือลกัษณะเฉพาะบางประการท่ีแตกตา่งกัน
ออกไปอันแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะของเมรุแต่ละแห่ง ตวัอย่างเช่น ยอดเมรุของบางวดัท าเป็น
ยอดทรงปราสาทท่ีมีการซอ่นเชิงกลอนหรือแสดงเชิงกลอนให้เห็น เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาสนันิษฐานในเบือ้งต้นว่าเน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการเช่าเมรุลอยเป็น
เงินจ านวนมาก ประกอบกับวดัแต่ละแห่งนิยมสร้างเมรุปูนถาวรเป็นของตนเองซึ่ง มีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานเผาศพน้อยกวา่  จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้สถานการณ์และแนวโน้มการใช้งานเมรุ
ลอยในปัจจุบนัเหลอือยูน้่อยมาก 

ขอบเขตการศึกษา 

 เน่ืองจากการสร้างเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีในปัจจุบนัลดความนิยมลงเป็นอยา่งมากและ
ไม่คอ่ยปรากฏการใช้งานบ่อยครัง้นกั ดงันัน้ขอบเขตของการศึกษาในครัง้นีจ้ะขอเน้นท าการศกึษา
รูปแบบเมรุลอยเฉพาะวดัท่ียงัคงมีการให้เช่าเมรุลอยอยู่ อีกทัง้ผู้ศกึษามีข้อจ ากดัเร่ืองระยะเวลาใน
การศกึษาและบางวดัมีเมรุลอยหลายรูปแบบให้เลอืกใช้ซึง่อาจท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมลูภาพถ่าย
เมรุลอยจากสถานท่ีจริงได้ ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ภาพถ่ายเก่าท่ีเคยมีการบนัทึกไว้มา
ใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานประกอบร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ด้วย  ทัง้นีส้ าหรับขอบเขตการศึกษา
รูปแบบของ “เมรุลอย” สกุลช่างเพชรบุรีนัน้ ผู้ศกึษาจะขอเน้นเฉพาะเมรุทรงประเพณี อนัหมายถึง 
เมรุท่ีมียอดเป็นเรือนชัน้ เรือนยอด และยอดทรงเจดีย์ เป็นต้น 

ขัน้ตอนของการศึกษา  

1) ค้นคว้าและรวบรวมเก็บข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ รวมทัง้งานวิจัย บทความหรือผลงานด้าน
วิชาการท่ีผ่านมาอันมีความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครัง้นีแ้ละ
ข้อมูลเอกสารร่วมสมัยเบือ้งต้นเก่ียวกับการสร้างเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรี รวมไปถึง
สถาปัตยกรรมในงานพระเมรุและการสร้างเมรุของพืน้ท่ีตา่งๆเพื่อน ามาเป็นข้อมลูพืน้ฐาน
และแนวทางในการเก็บข้อมลูตอ่ไป 



 6 
 

2) ท าการส ารวจและเก็บข้อมลูภาคสนาม โดยท าการบนัทึกภาพและสมัภาษณ์จากบุคคลท่ี
มีความเก่ียวข้อง ตวัอย่างเช่น พระสงฆ์ ช่างเมรุหรือประชาชนท่ีเคยเห็นหรือบนัทึกภาพ
เมรุลอยไว้เพื่อให้ได้ข้อมลูมาใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ 

3) ท าการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ด้านเอกสารและข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม โดย
ด าเนินการศกึษาวิจยัข้อมลูท่ีได้ตามระเบียบวิธีการทางประวติัศาสตร์ศิลปะ  

4) สรุปผลและน าเสนอผลท่ีได้จากการศกึษา  

เวลาที่ใช้ในการวิจัย  

 ประมาณ 1 ปี คาดว่าจะเร่ิมงานวิจัย ตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และเสนอ
วิทยานิพนธ์ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 

วิธีการศึกษา 

 ศกึษาวิเคราะห์เมรุลอยของวดัแต่ละแห่ง ทัง้ในด้านรูปแบบ ลวดลายประดบั การใช้งาน 
รวมไปถึงขัน้ตอนการสร้าง เพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและเอกลกัษณ์เฉพาะของการสร้างเมรุลอยแต่ละแห่ง รวมไปถึงใช้ภาพถ่ายเก่ามาเป็น
ข้อมลูประกอบการศกึษาวิเคราะห์ 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

1) หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร  
2) หอสมดุแหง่ชาติ 
3) หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ 
4) วดัต่างๆท่ียังมีการสร้างเมรุลอยในจังหวัดเพชรบุรี เช่น วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดวังบัว  

วดัเกาะ เป็นต้น 
5) ข้อมลูจากการส ารวจภาคสนาม 
6) ข้อมลูจากการสมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือคนในท้องท่ี เช่น พระสงฆ์ ช่างเมรุ เป็นต้น 
7) สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ
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บทที่ 2  
ประวัติความเป็นมาและรูปแบบศิลปกรรมเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์ 

 ทุกชีวิตเกิดมาย่อมหลีกหนีไม่พ้นจากความตาย ส าหรับมนุษย์เม่ือตายไปเหลือไว้แต่
สงัขารให้ลกูหลาน ญาติมิตรหรือบริวารจัดการพิธีศพ ซึ่งคนไทยเรียกว่า “การปลงศพ” หมายถึง 
การปลดเปลือ้งภาระท่ีแบกไว้ในเร่ืองศพให้เสร็จธุระไป13 ตามความเช่ือและจารีตประเพณีของแต่
ละท้องถ่ิน ปัจจุบนัการปลงศพในประเทศไทยมีอยู่ 2 วิธี คือ การฝังศพและการเผาศพ ซึง่มีอิทธิพล
มาจากความเช่ือและศาสนาท่ีแตกต่างกัน การฝังศพเป็นพิธีกรรมของคนไทยเชือ้สายจีนและผู้ ท่ี
นับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม ในขณะท่ีการเผาศพนัน้เป็นพิธีกรรมของคนไทยท่ีนับถือพุทธ
ศาสนาซึง่ปรากฏเป็นแบบอยา่งในพทุธประวติัมาตัง้แตค่รัง้สมยัพทุธกาล 
 การเผาศพของของคนไทยมีการใช้ 2 คติอยู่ร่วมกัน คือ คติทางพุทธศาสนาใช้หีบใสศ่พ 
เม่ือเผาแล้วน าอัฐิธาตฝัุงไว้ในสถปูและคติพราหมณ์ใช้โกศใสศ่พ เม่ือเผาแล้วน าอัฐิธาตลุอยทิง้น า้ 
แตเ่ดิมคงจะใช้คติทางพทุธศาสนาด้วยกนัหมดภายหลงัเม่ือรับคติทางศาสนาพราหมณ์เข้ามาจาก
เขมรจึงใช้คติดังกล่าวกับพระบรมศพและพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยการเผาศพมัก
กระท าบน “เมรุ” อันหมายถึง ท่ีเผาศพ14 ซึ่งในอดีตปรากฏหลกัฐานการใช้แบ่งตามฐานะของ
บุคคลได้ 2 ประเภท คือ  

1. พระเมรุ หมายถึง อาคารทรงปราสาท15 ใช้ส าหรับเป็นท่ีประกอบพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพของพระมหากษัตริย์หรือพระศพของพระบรมวงศานวุงศ์ ซึง่ปรากฏหลกัฐานมี
มาตัง้แตส่มยัอยธุยา ตวัอยา่งเช่น งานพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ เป็นต้น 

2. เชิงตะกอน หมายถึง ท่ีเผาศพของสามัญชน ก่อฐานให้สูงจากพืน้ดิน กัน้เป็นคอก
สี่เหลี่ยมแล้ววางกองฟืนและศพบนนัน้ โดยอาจมีวิวัฒนาการหรือองค์ประกอบอ่ืนๆ
เพิ่มเติมตามฐานะของบุคคล16 

                                                             

 13 พระยาอนมุานราชธน, ประเพณีเก่ียวกับชีวติ (กรุงเทพฯ: ค าผาง, 2531), 113. 
 14 มานิต มานิตเจริญ, พจนานุกรมไทย : สมบูรณ์-ทันสมัยที่สุด, พมิพ์ครัง้ท่ี 23 (กรุงเทพฯ : รวม
สาส์น, 2550), 659. 
 15 กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์, เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระ
เมรุมาศ (กรุงเทพฯ: กอง, 2539. จดัพมิพ์ในงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพสมเดจ็พระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วนัอาทิตย์ท่ี 10 มีนาคม 2539), 217. 
 16 พระยาอนมุานราชธน, ประเพณีเก่ียวกับชีวติ, 151-154. 
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อย่างไรก็ตามเม่ือสิน้สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและก้าวล่วงเข้าสู่แผ่นดินกรุงธนบุรีและ
รัตนโกสนิทร์ สรรพความรู้และวิทยาการความก้าวหน้าในด้านตา่งๆตลอดจนสภาพทางสงัคมและ
เศรษฐกิจเกิดการเปลีย่นแปลงจึงสง่ผลให้เมรุเกิดการพฒันาและปรับปรุงให้ทนัสมยัมากยิ่งขึน้  

ประวัติและรูปแบบศิลปกรรมเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์ 

 จากการศึกษา “เมรุ” ในสมัยรัตนโกสินทร์ผู้ ศึกษาพบว่าเมรุในสมัยนีมี้พัฒนาการท่ี
หลากหลายมากขึน้ทัง้ในแงก่ารใช้งาน วสัดแุละรูปแบบศิลปกรรม ซึง่การแบง่ประเภทของเมรุสมัย
รัตนโกสินทร์ในบทนีผู้้ศึกษาจะขอแบ่งตามลกัษณะการใช้งานเป็นหลกั โดยสามารถแบ่งได้เป็น   
3 ประเภท ดงันี ้

1. เมรุชัว่คราว 
2. เมรุถาวร 
3. เชิงตะกอน 

เมรุช่ัวคราว 
 เมรุชั่วคราว หมายถึง เมรุท่ีสร้างขึน้ชั่วคราวหรือเฉพาะกิจ ส าหรับประกอบพิธีเผาศพ
เฉพาะครัง้คราว เมรุลกัษณะดงักลา่วสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. เมรุชัว่คราวประเภทท่ีไม่ได้เผาเมรุไปพร้อมกบัศพ 
2. เมรุชัว่คราวประเภทท่ีเผาเมรุไปพร้อมกบัศพ 

เมรุชัว่คราวประเภทท่ีไม่ได้เผาเมรุไปพร้อมกบัศพ 
 เมรุประเภทนีมี้การใช้งานอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

1) เมรุชัว่คราวท่ีไม่มีการใช้ซ า้  
       เมรุชั่วคราวท่ีไม่มีการใช้ซ า้ หมายถึง เมรุท่ีสร้างขึน้ส าหรับเผาบุคคลใดบุคคลหนึง่โดยเฉพาะ 
เม่ือเสร็จสิน้พิธีแล้วจะถูกรือ้ถอนลงโดยไม่น ากลับมาประกอบใช้ใหม่อีกครัง้ วัสดุท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างจะถกูน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น วสัดุก่อสร้างท่ีเหลอืจากงานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าพาหุ
รัดมณีมัย(กรมพระเทพนารีรัตน์)และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ณ ท้องสนามหลวง ถูก
น าไปใช้ในการก่อสร้างเป็นต้นก าเนิดโรงพยาบาลศิริราช 17 เป็นต้น การท าเมรุชั่วคราวลกัษณะ
ดงักลา่วนีพ้บอยูใ่นเมรุ 2 ประเภท ได้แก่ 

 

                                                             

 17 สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์, 47. 
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 พระเมรุมาศหรือพระเมรุ  
 พระเมรุมาศหรือพระเมรุ สร้างขึน้ตามแนวคิดและคติความเช่ือเร่ืองเขาพระสเุมรุอันเป็น
ธรรมเนียมท่ีกรุงศรีอยุธยารับอิทธิพลมาจากการปกครองแบบเทวนิยมของเขมร ด้วยเช่ือว่า
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ การพระราชสมภพถือเป็นทิพยเทพาวตารและเม่ือประทบัท่ีใด
สถานท่ีนัน้ก็เสมือนจ าลองมาจากสรวงสวรรค์ เช่น พระท่ีนัง่ไพชยนต์มหาปราสาท ก็น ามาจากช่ือ
วิมานของพระอินทร์ เป็นต้น และเม่ือถึงกาลสวรรคตก็จะเสด็จกลบัสู่เทวพิภพ ณ ดินแดนเขา 
พระสเุมรุอันเป็นศนูย์กลางจักรวาลตามคติความเช่ือ โดยจะต้องมีการประกอบพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง เพื่ออัญเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จกลบั สิง่ก่อสร้างใน
พระราชพิธีทัง้หลายจ าต้องสร้างตามแผนผงัจักรวาลในอุดมคติโบราณเสมือนจ าลองแดนสวรรค์
มาไว้ยงัพืน้โลก อาคารท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพจึงเรียกว่า “พระเมรุมาศหรือพระเมรุ” มีการ
จ าลองทวีปทัง้ 4 อยู่ในรูป “เมรุทิศ” โดยมี “ซา่งหรือสร้าง” เป็นอาคารยกพืน้สงูใช้ส าหรับพระสงฆ์
นัง่สวดพระอภิธรรมและ “ทบัเกษตร” เป็นเขตพระระเบียง แสดงสญัลกัษณ์แทนเขาสตัตบริภณัฑ์
ซึง่ล้อมรอบเขาพระสเุมรุอีกชัน้หนึง่ ตลอดจนอาคารประกอบพิธีกรรมและศาลาอ่ืนๆอีกเป็นจ านวน
มาก ประดับรัว้ราชวัติล้อมรอบ ฉัตร ธงทิว รายล้อมด้วยประติมากรรมรูปสตัว์หิมพานต์ต่างๆ 
ตกแตง่เป็นสวนพฤกษชาติเลยีนแบบธรรมชาติตามคติเขาพระสเุมรุ18 
 การสร้างพระเมรุในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นัน้เป็นการรือ้ฟืน้และสืบเน่ืองรูปแบบจาก
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายทัง้ในขัน้ตอน พระราชพิธีและสถาปัตยกรรม ถือเป็นการถวาย 
พระเกียรติยศและแสดงความเคารพอย่างสูง ท่ีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ถวายแด่
พระมหากษัตริย์ท่ีเสด็จสวรรคตลว่งแล้ว ในสมัยโบราณถือว่าการจัดงานถวายพระเพลิงเป็นการ
ประกาศความมั่นคงของบ้านเมือง  ด้วยเป็นเหตุการณ์เปลี่ยนแผ่นดินใหม่ พระมหากษัตริย์ผู้สืบ
ราชสนัตติวงศ์ตอ่จะต้องแสดงพระบรมเดชานุภาพให้เป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าจะทรงปกครองแผน่ดิน
ให้ผาสกุร่มเย็น การสร้างพระเมรุท่ีโอฬารและประกอบพระราชพิธียิ่งใหญ่เป็นสิง่บ่งบอกถึงฐานะ
อนัแข็งแกร่งและพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ได้อยา่งดีประการหนึง่ ถือวา่เป็นศกัด์ิศรีและ
เป็นเกียรติยศตัง้แตต้่นแผน่ดิน 
 การสร้างพระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์ปรากฏเป็นครัง้แรกเม่ือคราวท่ีพระบาทสมเด็จ  
พระพทุธยอดฟา้จุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดเกล้าฯให้จดัการพระเมรุพระบรมอฐิัสมเด็จพระปฐม
บรมมหาชนกขึน้เป็นพระเมรุครัง้ส าคญัครัง้แรก ตลอดจนเคร่ืองประกอบพระราชพิธีออกพระเมรุท่ี

                                                             

 18 กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์, เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระ
เมรุมาศ, 216-217. 
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ส าคญัทัง้หลาย ได้แก่ พระโกศ ราชรถ ราชยาน เคร่ืองสูง ก็ได้สร้างขึน้ในคราวนีอ้ันเป็นต้นแบบ
ให้แก่พระราชพิธีและเคร่ืองประกอบในรัชกาลต่อๆมา19 ทัง้นีจ้ากการศึกษาค้นคว้าพบว่ารูปแบบ
ศิลปกรรมพระเม รุในระยะแรกปรากฏทัง้ ท่ีท าเ ป็นปราสาทแบบเ รือนชัน้  ตัวอย่าง เช่น  
งานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4 ในปี พ.ศ. 2412(รูปภาพท่ี 1) 
และปราสาทแบบเรือนยอด ตัวอย่างเช่น งานพระเมรุมาศสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี  
ในปี พ.ศ.2405(รูปภาพท่ี 2) เป็นต้น  

 
รูปภาพที่ 1 พระเมรุพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 

ที่มา : ”งานพระเมรุพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ.2411,”  
ภาพถ่ายเก่า, ภ หวญ 78-2, หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  

                                                             

 19 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ: องค์การค้า
ของครุุสภา, 2526), 150. 
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รูปภาพที่ 2 งานพระเมรุมาศสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชนีิ 
ที่มา : ”งานพระเมรุมาศสมเดจ็พระเทพศริินทรามาตย์,” ภาพถ่ายเก่า,  

ภ003 หวญ 33/1/13, หอจดหมายเหตแุห่งชาติ. 

 อย่างไรก็ตามการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพมีกฎเกณฑ์อัน
แสดงถึงฐานานุศกัด์ิอยูบ่างประการ กลา่วคือ หากเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระบรมราชินี พระศพพระบรมวงศานวุงศ์ชัน้สงูและสมเด็จพระสงัฆราชจะสร้างพระเมรุขึน้
ท่ีท้องสนามหลวงโดยยึดถือคติเดียวกับพระเมรุของพระมหากษัตริย์ แต่ลดเคร่ืองประกอบราช
อิสริยยศลงตามฐานะและหากเป็นพระบรมวงศานวุงศ์ชัน้รองลงมาจะสร้างพระเมรุขึน้ท่ีวดัส าคญั 
ทัง้นีมี้หลายครัง้ท่ีพระบรมวงศานวุงศ์สิน้พระชนม์ในเวลาใกล้เคียงกัน บางพระองค์มีพระอิสริยยศ
ฐานันดรศักด์ิเท่าเทียมกันเพื่อเป็นการประหยัดทัง้ เวลาและพระราชทรัพย์ มีการอนุโลม 
โปรดเกล้าฯให้สร้างพระเมรุน้อยอยู่ใกล้พระเมรุใหญ่ในปริมณฑลเดียวกัน จัดงานพระราชพิธีใน
คราวเดียวกัน กรณีนีเ้รียกการออกเมรุว่า “เมรุตามเสร็จ” หรืออีกอย่างคือโปรดเกล้าฯให้
ประกอบการถวายพระเพลิงบนพระเมรุเดียวกนั โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเคร่ืองประกอบตกแต่ง
ทางสถาปัตยกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกบัฐานานศุกัด์ิของพระบรมวงศานวุงศ์ชัน้ตา่งๆ20  
                                                             

 20 ตวัอย่างเช่น พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6 โปรดเกล้าฯให้ใช้พระเมรุสมเดจ็
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟา้สทุธาทิพยรัตน กรมหลวงศรีรัตนโกสนิทร์ ในการพระราชทานเพลงิพระศพพระบรม
วงศานวุงศ์ชัน้สงู อาทิ สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจฑุาธชุธราดลิก กรมขนุเพช็รบรูณ์อินทราชยั, สมเดจ็
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 อนึ่งส าหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานวุงศ์ชัน้สามัญ สมเด็จ
พระสังฆราช(บางองค์) หรือศพขุนนางท่ีได้รับพระบรมราชานุญาติเป็นพิเศษ จะมีการสร้าง  
“พระเมรุผ้าขาวหรือเมรุผ้าขาว”  ซึ่งมีลกัษณะเป็นเมรุท่ีดาดผ้าขาวขึงตึงให้เป็นรูปทรงเช่น
อาคารก่ออิฐจริง มีหลงัคาเป็นเคร่ืองยอด21(รูปภาพท่ี 3)แทนการสร้างพระเมรุ โดยการแบง่ลกัษณะ
การใช้พระเมรุดงักลา่วนี ้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกลา่วไว้ใน
ต านานสสุานหลวง ความวา่  

 “...ถา้เปนเจ้านายชัน้สงูสดุเช่นสมเด็จเจ้าฟา้ สร้างพระเมรุทีก่ลางเมือง ถา้เปนเจ้านายสูง
ชัน้รองลงมาเช่นเปนแต่ต่างกรมผูใ้หญ่ สร้างพระเมรุทีว่ดัแต่ตวัเมรุท าฝาแผงไม้อย่างพระเมรุกลาง
เมือง ถ้าเป็นเจ้านายชัน้สามญั สร้างพระเมรุที่วดัตวัพระเมรุเปนแต่หุ้มผา้ขาว สว่นศพขุนนางนัน้
โรงธึมทีเ่ผาตอ้งสร้างทีว่ดัแลท าได้แต่หุ้มผา้ขาว แต่จะท าขนาดใหญ่หรือเล็กแลว้แต่บนัดาศกัด์ิหรือ
ก าลงัของเจ้าภาพ แต่ก่อนการปลงศพผูมี้บนัดาศกัด์ินัน้ นอกจากเมรุหรือโรงธึมที่เผา ยงัต้องมี
เคร่ืองประกอบสร้างอิกหลายอย่าง เปนตน้ว่าโรงธรรม โรงทาน โรงครวั แลศาลา ทีพ่กัของเจ้าภาพ 
ตลอดจนโรงเคร่ืองมโหรศพ แลร้านดอกไม้ไฟ...”22 

                                                             

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสทิธิประสงค์, พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมขนุมรุพงษ์ศริิพฒัน์, พระเจ้าพ่ียาเธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิแ์ละเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์
ววิฒัน์ ใน เกรียงไกร เกิดศริิ, “กระบวนทัศน์ท่ีแปรเปล่ียนในการออกแบบพระเมรุในสมยัรัตนโกสนิทร์,” ใน เสดจ็
สู่แดนสรวง ศลิปะ ประเพณีและความเช่ือในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ, พิพฒัน์ กระแจะจนัทร์, 
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศนูย์ส่ือและสิง่พิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา, 2560),  314. หรือ 
งานพระราชทานเพลงิพระศพสมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ(สา ปสฺุสเทวมหาเถร) สมเดจ็พระสงัฆราชองค์ท่ี 9 
ใช้พระเมรุท่ีวดับวรสทุธาวาสซึ่งได้พระราชทานเพลงิพระศพสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟา้กรมพระจกัรพรรดิ
พงษ์ไปในก่อนหน้า ใน พมิพ์พรรณ ไพบูลย์หวงัเจริญ, บรรณาธิการ, งานพระเมรุสมเดจ็พระสังฆราชสมัย
รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: วดับวรนิเวศวหิาร, 2558. พมิพ์โดยเสดจ็พระราชกศุลในพระราชพธีิพระราชทานเพลงิ
พระศพ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก (เจริญ สวุฑฺโน) ณ พระเมรุ 
วดัเทพศริินทราวาส วนัพธุท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558), 77. 
 21 สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 44. 
 22 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ต านานสุสานหลวง วัดเทพศริินทราวาสกับ
ต านานมโหรี (พระนคร: หอพระสมดุวชิรญาณ, 2470. พมิพ์ในงานพระราชทานเพลงิศพ เจ้าจอมเอือ้น รัชกาล
ท่ี 5 พ.ศ. 2470), (3)-(4). 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%AA%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%BA%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A7)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C
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รูปภาพที่ 3 เมรุผ้าขาว งานศพเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์(ชุ่ม อภัยวงศ์) 

ที่มา : “งานศพเจ้าพระยาและท่านผู้หญิง เมรุงานศพเจ้าพระยาอภยัภเูบศร์(ชุ่ม อภยัวงศ์),”  
ภาพถ่ายเก่า, ภ.003 หวญ. 40/2/20, หอจดหมายเหตแุห่งชาต.ิ 

 อยา่งไรก็ตามนบัตัง้แตส่มัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5 เป็นต้น
มา เม่ือประเทศเร่ิมปรับเปลีย่นเข้าสูส่มัยใหม่ เกิดความเปลี่ยนแปลงทัง้ในระบบเศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรม การจัดสร้างพระเมรุในช่วงนีมี้ความหลากหลายในด้านรูปแบบเคร่ืองประกอบ 
พระราชพิธี เช่น เคร่ืองตกแต่งและกระบวนแห่ท่ีนิยมจัดให้แปลกแตกต่างกันสะท้อนถึงพระมหา
กรุณาธิคุณท่ีทรงมีเป็นพิเศษตอ่เจ้านายผู้วายชนม์หรือความเปลี่ยนแปลงในพระราชนิยมด้วยการ
รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกบางประการมาปรับใ ช้  เช่น การตกแต่งพระเมรุด้วยสีด า ใน 
งานพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ การจัดประกวดเคร่ืองโต๊ะและถ้วยปัน้ใน  
งานพระเมรุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ นอกจากนีย้งัมีการเชิญพระศพ  
พระเจ้าลูกเธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี ไปพระราชทานเพลิง ณ พระเมรุวัดนิเวศธรรมประวัติ  
พระราชวงับางปะอิน ด้วยรถไฟซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน ตลอดจนการประดบัพระเมรุพระเจ้าลกู
เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชด้วยดวงโคมไฟฟา้23 เป็นต้น  

                                                             

 23 หมอ่มราชวงศ์แน่งน้อย ศกัดิศ์รีและคณะ, สถาปัตยกรรมพระเมรุในสยาม, 191. 
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 ประการส าคญัในรัชสมยันีพ้ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเห็นวา่การสร้าง
พระเมรุขนาดใหญ่ไม่เป็นประโยชน์จึงโปรดให้มีการปรับเปลี่ยน(รูปภาพท่ี 4) ดังพระราชด าริ 
ความวา่ 

 “’…แต่ก่อนมา ถ้าพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตลง ก็ตอ้งปลูกเมรุใหญ่ซ่ึงคนไม่เคยเห็น แลว้จะ
นึกเดาไม่ถูกว่าใหญ่โตเพียงใด เปลืองทัง้แรงคน เปลืองทัง้พระราชทรัพย์ ถา้จะท าในเวลานีก็้ดูไม่
สมควรกบัการที่เปลีย่นแปลงของบ้านเมือง ไม่เป็นเกียรติยศยืนยาวไปได้เท่าใด ไม่เป็นประโยชน์
แก่คนทัง้ปวง กลบัเป็นความเดือดร้อน ถ้าเป็นการศพท่านผูมี้พระคณุหรือผูมี้บรรดาศกัด์ิใหญ่อนั
ควรจะไดเ้ป็นเกียรติยศฉนัก็ไม่อาจจะลดทอนดว้ยเกรงว่าคนจะไม่เขา้ใจว่า เพราะผูน้ ัน้ประพฤติไม่
ดีอย่างหน่ึงอย่างใด จึงไม่ท าการศพใหส้มเกียรติยศซ่ึงสมควรจะได ้แต่เมื่อถึงตวัฉนัเองแลว้ เห็นว่า
ไม่มีข้อขดัข้องอนัใด เป็นข้อค าที่จะพูดไดถ้นดั จึงขอใหย้กเลิกงานพระเมรุใหญ่นัน้เสีย ปลูกแต่ที่
เผาพอสมควร ในทอ้งสนามหลวง แลว้แต่จะเห็นสมควรกนัต่อไป...”24  

สว่นพระราชพิธีก็โปรดฯให้จัดอย่างรวบรัดขึน้ เช่น การอัญเชิญพระบรมธาตุ  พระบรมอัฐิมาตัง้
สมโภชท่ีพระเมรุเป็นเวลาหลายวันก่อนการพระราชทานเพลิงตามโบราณราชประเพณีนัน้ได้
ยกเลกิไป การพระราชพิธีออกพระเมรุก็โปรดเกล้าฯให้มีขัน้ตอนน้อยลง สว่นพระมหากรุณาธิคณุท่ี
ทรงมีเป็นพิเศษต่อเจ้านายผู้ วายชนม์แต่ละพระองค์ไปปรากฏอยู่ในกระบวนแห่ต่างๆตลอดจน
เคร่ืองตกแต่งพระเมรุและการมหรศพสมโภชเป็นพิเศษแทน นอกจากนีย้ังโปรดฯให้สร้างตึก
ถาวรวัตถุท่ีริมท้องสนามหลวงโดยประสงค์จะใช้เป็นพระท่ีนั่งทรงธรรม 25ในงานพระเมรุท้อง
สนามหลวง  
 ในขณะเดียวกันเน่ืองจากสมาชิกในพระบรมราชวงศ์จักรีมีมากขึน้จึงพระราชกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างสุสานหลวง26ขึน้ท่ีวดัเทพศิรินทราวาสในปี พ.ศ.2436 เพื่อใช้เป็นท่ีพระราชทาน
เพลิงเจ้านายชัน้รองลงมา ท่ีไม่ไ ด้สร้างพระเมรุ ท่ีท้องสนามหลวงหรือท่ีวัดอ่ืนเทียบเท่า 

                                                             

 24 สายไหม จบกลศกึ, บรรณาธิการ, งานพระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์
การพมิพ์, 2528. จดัพมิพ์ในงานถวายพระเพลงิพระบรมศพสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีใน
รัชกาลท่ี 7 ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วนัองัคารท่ี 9 เมษายน 2528), 211.  
 25 ท่ีประทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ในการประกอบพธีิทางศาสนา ก่อนเสดจ็พระราชด าเนิน
ขึน้ถวายพระเพลงิ และงานเก็บพระบรมอฐิั.   
 26 โปรดฯ ให้สมเดจ็ฯเจ้าฟา้กรมพระยานริศรานุวดัตวิงศ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ. ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ต านานสุสานหลวง วัดเทพศริินทราวาส 
กับต านานมโหรี, 6-7. 
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ท้องสนามหลวง รวมทัง้พระศพสมเด็จพระสงัฆราช ศพขุนนาง ตลอดจนศพคหบดีสดุแต่จะได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานญุาติเป็นพิเศษ โดยจดัสร้างลานพิธีส าหรับสร้างเมรุหรือโรงทึมขึน้ใช้
ชัว่คราว  พลบัพลาอิศริยาภรณ์เพื่อใช้เป็นท่ีประทบัในพิธีพระราชทานเพลงิศพในครัง้ต่อๆมาและ
รัว้เหลก็ล้อมรอบเขตสสุานหลวงเป็นปฐม27  

 
รูปภาพที่ 4 พระเมรุพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ที่มา : “พระเมรุพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั,”  
ภาพถ่ายเก่า, ภ.003 หวญ.11/8/3, หอจดหมายเหตแุห่งชาต.ิ 

                                                             
27 ต่อมาในปีพ.ศ.2501 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงมี

พระราชด าริว่าสสุานหลวงวดัเทพศริินทราวาสเกิดความทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จึงได้มีพระบรมราชโองการให้
จดัสร้างเมรุหลวงขึน้ใหมใ่ห้มีลกัษณะเป็นเมรุปนู เพ่ือใช้เป็นท่ีส าหรับประกอบพธีิเผาศพพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศกัดิ์

และบุคคลตา่งๆท่ีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สายสะพาย ซึ่งมีทัง้พระบรมวงศานวุงศ์ ข้าราชการ พ่อค้าและ
ประชาชน เมรุหลงัหลงันีอ้อกแบบโดยหม่อมราชวงศ์มติรารุณ เกษมศรี  โดยมีต้นแบบมาจากพระเมรุของสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ใน เร่ืองเดียวกนั, (4). 
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 อย่างไรก็ตามในสมัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ทรง 
โปรดฯให้งดการมหรสพต่างๆในงานพระเมรุตามคตินิยมสมัยใหม่ท่ีไม่นิยมให้งานศพเป็นงานร่ืน
เริงยืดเยือ้หลายวนัหลายคืนต่อเน่ืองกันแต่ให้เป็นงานเคร่งขรึมโศกเศร้าทว่ากระชับ ซึ่งแนวคิด
ดงักลา่วได้กลายมาเป็นแบบอยา่งของงานพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายชัน้สงูสบืมา
จนถึงปัจจุบัน28 อนึ่งเป็นท่ีน่าสังเกตว่าในช่วงสมัยนีก้ารออกแบบพระเมรุมักเป็นผลงานของ 
สมเด็จฯเจ้าฟา้กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ แม้ว่าจะยงัคงรักษารูปแบบการเป็นปราสาทแบบเรือน
ชัน้และเรือนยอดเอาไว้ แตท่รงมีแนวพระราชด าริท่ีต่างออกไปจากช่างท่ีท าตามแบบแผนประเพณี
ในประเด็นการใช้สญัลกัษณ์ประดบัเพื่อสื่อถึงตวับุคคล ดงัท่ีทรงใช้การประดบัปลายยอดพระเมรุ
ด้วยรูปวชิราวุธเพื่อสื่อถึงพระนามในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัหรือการผสมผสาน
พระ เม รุแบบเ รือนยอดเข้ากับ เจ ดี ย์ เพิ่มมุม ในงานพระ เม รุสม เด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเพื่อสือ่ฐานะท่ีทรงอยูใ่นสมณเพศ เป็นต้น  
 ในขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบพระเมรุแบบเรือนชัน้จะพบว่ามีความ
แตกตา่งไปจากสมยัก่อน กลา่วคือ ชัน้หลงัคาของพระเมรุแบบเรือนชัน้ในรัชกาลก่อนมกัแสดงเรือน
ธาตุจ าลองซ้อนชัน้และจบด้วยหลงัคาลาดอย่างชัดเจน  ซึ่งแตกต่างไปจากงานออกแบบของ
สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ ท่ีมกัจะย่นย่อการท าเรือนธาตจุ าลองซ้อนชัน้ให้อยูใ่น
รูป “เชิงกลอนหรือคอสอง” สลบัชัน้หลงัคาลาดแทน คล้ายกับท่ีปรากฏการท าอยู่ในปราสาทแบบ
เรือนยอดด้วยเช่นกัน เพียงแต่มีความแตกต่างท่ีขนาด โดย “เชิงกลอนหรือคอสอง” ของปราสาท
แบบเรือนยอดจะมีขนาดเล็กจนอาจไม่สามารถสงัเกตเห็นได้อย่างชัดเจน อนึ่งเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า
การท าชัน้หลงัคาดงักลา่วมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัรูปแบบสว่นยอดของ “ปยาทาด” 29 ในศิลปะพม่า 
ทัง้นีจ้ากการค้นคว้าพบว่าทรงมีพระราชนิยมสว่นพระองค์อย่างยิ่งในแบบแผนของปราสาทแบบ
เรือนชัน้ในศิลปะพม่า เห็นได้จากท่ีทรงยกตวัอย่างและการท่ีทรงอธิบายถึงอย่างบ่อยครัง้เม่ือทรง
ตรัสเก่ียวกบัเร่ืองของปราสาท ดงัท่ีทรงประทานค าอธิบายไว้ว่า “...จะเห็นได้จากหลงัคาปราสาท
ว่าเป็นเรือนชัน้ ถา้ดูปราสาทพม่าแลว้จะเหน้ไดเ้พราะเขาไขชัน้สงูมีบญัชรดว้ย ของเราย่นชัน้ลงมา

                                                             

 28 ราม วชิราวธุ [นามแฝง], ประวัตต้ินรัชกาลที่ 6, พมิพ์ครัง้ท่ี 6 (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2557), 166-167. 
 29 ปยาทาด  (ตรงกบัค าวา่ ปราสาท ในภาษาสนัสกฤษ) เป็นอาคารเคร่ืองไม้ มีชัน้หลงัคาลาดเป็น
เคร่ืองไม้มงุกระเบือ้ง/มงุสงักะสีซ้อนชัน้ขึน้ไปหลายชัน้ โดยมีคอสองคัน่อยู่เป็นระยะๆ ด้านบนสดุปรากฏฉตัร 
ขอบหลงัคามีการเพิ่มไม้ฉล/ุสงักะสีฉลหุรือท่ีเรียกวา่ ปานซอย/ปานถ่องประดับ ใน เชษฐ์ ตงิสญัชลี, อาคาร
ทรงศขิระ-วมิานในศลิปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศลิปะในเอเชียอาคเนย์ (นครปฐม : สถาบนัวจิยัและ
พฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2559), 330. 
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จนท าให้ฝาหายไป บรรพแถลงก็คือซุ้มหน้าต่างนัน่เอง ดูปราสาทพม่าแล้วจะเข้าใจได้...” 30 
นอกจากนีย้งัทรงช่ืนชมและโปรดแนวคิดบางประการของปราสาทในศิลปะพม่าในประเด็นของการ
รักษารูปแบบท่ียงัคงลกัษณะความเป็นเรือนชัน้ตามความหมายของปราสาทไว้ได้อยา่งเดน่ชดั เห็น
ได้จากความตอนหนึง่ในพระราชหตัถเลขาถึงหม่อมเจ้าหญิงพิไลเลขา ดิศกุล เก่ียวกับงานศิลปะ
และปราสาทในศิลปะพม่าวา่  

 “...เธอตดัสินฝีมือช่างพะม่ากบัช่างไทยว่าไทยดีกว่านัน้เป็นการตดัสินอย่างไม่เข้าใครออก
ใครอยู่หนอ่ย...จะใหต้วัอย่างเช่นปราสาท ค านีเ้ดิมความหมายว่า เรือนชัน้ พะม่าเขาท ายงัมีฝา มี
หนา้ต่าง มีหลงัคา ของใครของมนัซ้อนกนัเป็นชัน้ๆข้ึนไป คงเป็นเรือนชัน้ตามความหมายเดิม สว่น
ของไทยเราท าย่นลงมา เอาหลงัคาครอบหาย ฝาหาย หนา้ต่างหาย เหลือแต่ซุ้มหนา้ต่างข้ึนไปติด
แขวนอยู่บนชายคา เรียกว่าบรรพแถลง...ปราสาทของเรากลายเป็นแปลว่าเรือนยอดแหลม มัน
เอี้ยวเขาทีต่รงนี ้ไม่มีรากเหงา้เหลืออยู่เลย...”31 

 อย่างไรก็ตามแม้จะทรงช่ืนชมแนวคิดของปราสาทในศิลปะพม่าแต่จะเห็นได้ว่าพระเมรุท่ี
ทรงออกแบบนัน้ก็ยงัคงรักษาแบบแผนทางสถาปัตยกรรมไทยโดยสว่นใหญ่ไว้ เห็นได้จากสดัสว่น
ของเรือนธาตจุ าลองระหว่างชัน้หลงัคาลาดท่ีทรงไขชัน้ขึน้โดยมีความสงูไลเ่รียงขึน้ไปเป็นล าดบัอัน
เป็นแบบแผนท่ีมักปรากฏในศิลปะไทยซึ่งต่างไปจากปราสาทในศิลปะพม่าท่ีมีสดัส่วนของชัน้
หลงัคาใกล้เคียงกันเกือบทุกชัน้โดยไม่ได้ไลเ่รียงขนาดอย่างชัดเจนและเป็นแบบแผน อีกประการ
คือมีการยอ่มมุของชัน้หลงัคาและเชิงกลอนซึง่ปราสาทในศิลปะพม่าไม่ปรากฏแบบแผนดงักลา่ว32 
 ส าหรับการออกแบบพระเมรุในปัจจุบนัแม้ว่าจะยงัคงรักษาและสบืทอดรูปแบบศิลปกรรม
ตามแบบแผนประเพณีในสมยัก่อน แตใ่นสว่นของงานประดบัตกแตง่กลบัมีการออกแบบเพื่อแสดง
ถึงพระราชนิยมหรือพระราชกรณียกิจของเจ้านายพระองค์นัน้ ตัวอย่างเช่น งานพระเมรุ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ท่ีจะมีการสร้างสระน า้บริเวณ 4 มุม

                                                             

 30 สมเดจ็ฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์, สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดตวิงศ์ ทรง
บันทกึเร่ืองความรู้ต่างๆ ประทานพระยาอนุมานราชธน เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2521), 209-
210. 

31 สมเดจ็เจ้าฟา้กรมพระยานริศรานุวดัตวิงศ์, ลายพระหัตถ์สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ์ประทาน ม.จ.หญิง พไิลเลขา ดศิกุล (พระนคร: วชัรินทร์การพมิพ์, 2512. หมอ่มเจ้าหญิงพไิลเลขา ดศิกลุ 
พมิพ์เน่ืองในวนัประสตูรครบ 6 รอบ 8 ส.ค. 12), 19-20. 
 32 สมโชค สนินกุลู, “พฒันาการของแนวคดิและรูปแบบปราสาทในศลิปะไทย” (ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาประวตัศิาสตร์ศิลปะไทย คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร 2554), 294. 
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บริเวณโดยรอบมณฑลพิธีและพระเมรุมาศ เพื่อจ าลองกังหนัชัยพฒันาและเคร่ืองดนัน า้อันเป็น
โครงการในพระราชด าริ เป็นต้น 

 ปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญ 
 ปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญ มีแนวคิดและคติการสร้างสบืมาจากความเช่ือของชนชาติ
มอญในพม่า เน่ืองจากชาวมอญมกันิยมตัง้บ้านเรือนอยูร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ โดยมี “วดั” 
ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางชุมชนและมี “พระสงฆ์” ท าหน้าท่ีเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณผ่านการ
ประกอบพิธีทางศาสนา ทัง้ยงัมีบทบาทต่อความเป็นอยู่โดยทัว่ไปและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน
ตลอดเวลา ทัง้นีพ้ิธีกรรมในการเผาศพของชาวมอญแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ “การเผาศพคน
ธรรมดา” และ “การเผาศพพระสงฆ์” ซึ่งพิธีกรรมมีความคล้ายคลงึกันแต่สิ่งท่ีแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนคือ การเผาศพพระสงฆ์โดยเฉพาะพระชัน้ผู้ ใหญ่หรือผู้ มีศีลาจารวัตรสงูจะมีการก่อสร้าง
ปราสาทเป็นท่ีประดิษฐานศพแสดงนยัตามคติความเช่ือเร่ืองเขาพระสเุมรุ โดยถือวา่พระสงฆ์เป็นผู้
ถือศีลบริสทุธ์ิควรท าท่ีเผาให้สวยงามไม่ปะปนกบัท่ีเผาของคนธรรมดา33 

 รูปแบบศิลปกรรมปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญแบง่ตามฝีมือช่างได้เป็น 2 กลุม่ คือ 
1. ช่างฝีมือชาวไทยเชื้อสายมอญ34 ส าหรับปราสาทเผาศพท่ีออกแบบโดยช่างฝีมือกลุม่นีจ้ะ

มีลกัษณะเป็นปราสาทโถง มีพืน้ท่ีใช้สอยชัน้เดียว ตวัเรือนของอาคารเป็นท่ีส าหรับตัง้ศพ
และประกอบพิธีกรรมตา่งๆ ชัน้หลงัคาแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ ชัน้หลงัคาลาดคลมุพืน้ท่ีใช้
สอยของอาคารทัง้หมด แล้วจึงต่อยอดขึน้ไปเป็นยอดปราสาทซ้อนชัน้ในผงัแปดเหลี่ยม 
นิยมสร้างตัง้แต่ 1-9 ยอด(รูปภาพท่ี 5-6)ตามแต่ก าลงัทรัพย์และสมณศักด์ิของพระสงฆ์ 
ตรงมมุทัง้ 4 ของปราสาทมีมณฑปมมุ เรียกปราสาทเผาศพในลกัษณะนีว้า่ “โรงทมึ”35  

                                                             

 33 อลสิา รามโกมทุ, ผู้ค้นคว้าเรียบเรียง, วถีิชีวติชาวมอญเกาะเกร็ด เตาเผาโบราณ : เปรียบเทียบ

ระหว่างเตาหลังเต่าที่เกาะเกร็ดกับเตาทุเรียนที่เมืองศรีสัชนาลัย (กรุงเทพฯ: ส านกัวรรณกรรมและ
ประวตัศิาสตร์ กรมศิลปากร, 2556), 47. 
 34 หมายถึง คนไทยท่ีมีบรรพบรุุษชาวมอญ แตไ่ด้อาศยัอยู่ในเมืองไทยมาหลายชัว่อายคุนแล้ว บางครัง้
เรียก ชาวมอญ เช่น ชาวมอญพระประแดง ชาวมอญสามโคก ชาวมอญโพธาราม เป็นต้น. 
 35 ณัชชา สกลุงาม, “ปราซ่าดจองแฟะหลกิยาจก์ ปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญ,” ใน งานพระเมรุ : 
ศลิปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเก่ียวเน่ือง, (กรุงเทพฯ : อษุาคเนย์, 2552),  57. 
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รูปภาพที่ 5 ปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญ(แบบยอดเดียว) ออกแบบโดยช่างฝีมือชาวไทยเชือ้สายมอญ 

(งานพระราชทานเพลงิศพพระครูสถิตกิจโกศล(ด๊วด นฤมล) อดีตเจ้าอาวาสวดักลางสวน  
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560) 

 
รูปภาพที่ 6 ปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญ(แบบ 9 ยอด) ออกแบบโดยช่างฝีมือชาวไทยเชือ้สายมอญ 

(งานพระราชทานเพลงิพระครูธรรมวธิานปรีชา (ส าเภา เจริญทรัพย์)  
อดีตเจ้าอาวาสวดัแค พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เม่ือปี พ.ศ. 2548) 

ที่มา : ปฐมพร มะเดชะ 
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2. ช่างมือชาวมอญ36  ส าหรับปราสาทเผาศพท่ีออกแบบโดยช่างฝี มือกลุ่มนีจ้ะมี
ลกัษณะเป็นปราสาทท่ีมีชัน้ฐานและตวัเรือนธาตุซ้อนลดหลัน่กันเป็นจ านวน 3 ชัน้ โดย
เรือนธาตุชัน้ท่ี 1-2 มีลกัษณะเป็นโถงส าหรับรองรับผู้มาร่วมงานก่อนขึน้ไปสกัการะศพท่ี
ตวัเรือนชัน้บนสดุ ส่วนยอดได้รับอิทธิพลเคร่ืองยอดแบบพม่ามีลกัษณะคล้ายปยาทาด 
ปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้เรือนธาตุชัน้ลา่งสดุประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทัง้ส าหรับตัง้
ศพ สกัการะศพและเผาศพ37(รูปภาพท่ี 7) 

 
รูปภาพที่ 7 ปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญ ออกแบบโดยช่างฝีมือชาวมอญ 
(งานพระราชทานเพลงิศพพระธรรมเมธาภรณ์ เจ้าคณะจงัหวดัปทมุธานี (ธ)  

เจ้าอาวาสวดัจนัทน์กระพ้อ อ.สามโคก) 
ที่มา : ชมรมไทย-มอญปากลดั 

                                                             

 36 หมายถึง ชาวมอญท่ีเข้ามาตัง้ถิ่นฐานในเมืองไทยตรงบริเวณตะเขบ็ชายแดนไทย-พมา่ เช่น จงัหวดั
กาญจนบรีุ ในชัว่อายคุนเดียว. 
 37 เร่ืองเดียวกนั, 58. 
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 อนึ่งนอกจากจะสร้างท่ีเผาศพให้มีลกัษณะเป็นปราสาทเพื่อสื่อถึงคติความเช่ือเร่ืองเขา
พระสเุมรุแล้ว โลงศพของชาวมอญยงัมีรูปแบบท่ีแตกตา่งไปจากวฒันธรรมธรรมไทยท่ีมกัใช้หีบศพ
หรือโกศ โดยชาวมอญจะนิยมใช้ “ฮะลาบ๊อก”(รูปภาพท่ี 8) ซึ่งมีลกัษณะเป็นโลงทรงปราสาท  
ปากบานก้นสอบ สว่นฐานมีพญานาครองรับ สว่นยอดคล้าย “ปยาทาด”  ในศิลปะพม่า กลา่วคือ 
มีลกัษณะเป็นชัน้หลงัคาซ้อนชัน้ ประดับปานซอยท่ีท าจากกระดาษสีฉลลุาย สามารถมองเห็น
ภายในโลงได้สื่อถึงความไม่เท่ียงของชีวิต อย่างไรก็ตามโลงในรูปแบบนีใ้ช้ได้กับทัง้ศพพระสงฆ์
และคนธรรมดาทัว่ไป38 

 
รูปภาพที่ 8 ฮะลาบ๊อก 

(งานพระราชทานเพลงิศพพระครูสถิตกิจโกศล(ด๊วด นฤมล) อดีตเจ้าอาวาสวดักลางสวน  
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560) 

 ส าหรับพิธีการเผาศพพระสงฆ์ มีอยูด้่วยกนั 2 วิธี คือ การไกวศพ หมายถึง การน าศพออก
จากฮะลาบ๊อกแล้วน าไปเผาบนตะแกรงเหล็ก  ยึดด้วยโซ่เหล็กเข้ากับปราสาท วิธีการนีจ้ะเผา
เฉพาะศพแต่เพียงอย่างเดียว ไม่เผาฮะลาบ๊อกและปราสาทศพ และ การจุดลูกหนู สืบเน่ืองจาก

                                                             

 38 สมัภาษณ์ ชยัชาญ แสงฝา้ย, ช่างท าฮะลอบ๊อกในงานพระราชทานเพลงิศพพระครูสถิตกิจโกศล
(ด๊วด นฤมล)อดีตเจ้าอาวาสวดักลางสวน, 23 กมุภาพนัธ์ 2560. 
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ชาวมอญเช่ือว่าการจุดไฟเผาศพพระสงฆ์มอญไม่ควรจุดด้วยมือเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ มีศีลบริสทุธ์ิ 
จึงใช้จุดลกูหนใูห้วิ่งไปกระทบปราสาทและโลงเพื่อให้ไฟลกุและเผาศพ แต่ปัจจุบันเน่ืองจากวิธีการ
นีต้้องใช้พืน้ท่ีโลง่และการวิ่งชนปราสาทหรือโลงอาจท าให้เกิดภาพไม่นา่มองจึงไม่นิยมปฏิบติักนัใน
ปัจจุบนั39   
 อนึ่งจากการศึกษาพบว่าในปัจจุบนัหากเป็นการเผาศพบุคคลทัว่ไปท่ีมีเชือ้สายมอญซึ่งมี
การประกอบคุณงามความดีหรือท าประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือประเทศ ชาวบ้านหรือญาติมักมี
ความต้องการท่ีจะสร้างท่ีเผาศพให้สวยงามเพื่อแสดงถึงความเคารพและร าลกึถึงคุณงามความดี 
แต่เน่ืองจากมีข้อจ ากัดในด้านแนวคิดและคติความเช่ืออันเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมอญท าให้ไม่
อาจสร้างเป็นปราสาทศพได้ จึงเกิดการเช่าเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีหรืออยธุยามาตัง้และใช้โลงศพ
หรือ “ฮะลาบ๊อก” เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของชนชาติมอญ 40 เช่น งานพระราชทานเพลิงศพ  
ศาสตรจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์สเุอ็ด คชเสนี เป็นต้น 

2) เมรุชัว่คราวท่ีมีการใช้ช า้ 
       เมรุชัว่คราวท่ีมีการใช้ซ า้ หมายถึง เมรุชัว่คราวท่ีถูกออกแบบให้สามารถประกอบและรือ้ถอน
ได้ง่ายสามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบยงัสถานท่ีต่างๆได้สะดวก  เมรุประเภทนีม้กัอยู่ในลกัษณะ
การท าเป็นธุรกิจและมัก รู้จักกันในช่ือ “เมรุลอย” พบการท าอยู่ในจังหวัดเพชรบุ รีและ
พระนครศรีอยธุยา 

 เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรี  
 เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีสนันิษฐานว่ามีมาแล้วอยา่งน้อยตัง้แตส่มัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
โดยในระยะแรกมีลกัษณะเป็นเมรุชั่วคราวประเภทไม่ใช้ซ า้ สร้างขึน้ตามแนวคิดและคติความเช่ือ
เร่ืองเขาพระสเุมรุตามแบบอย่างงานพระเมรุ ทัง้นีก้ารสร้างเมรุลอยแต่ละครัง้จะมีรูปแบบท่ีไม่ซ า้
กันอันเป็นการแสดงถึงฝีมือเชิงช่างและมักใช้ส าหรับงานพระราชทานเพลิงศพของพระสงฆ์ชัน้
ผู้ใหญ่จากนัน้จึงขยายสูก่ารใช้งานของคหบดีและชาวบ้านผู้ มีฐานะ อยา่งไรก็ตามหลงัสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 เศรษฐกิจเกิดภาวะฝืดเคืองประกอบกบัเร่ิมปรากฏการสร้างเมรุถาวรหรือเมรุปนูขึน้ตามวดั

                                                             

 39  จ าลอง บญุสนอง, “ศรัทธาในอานิสงส์ พธีิศพมอญอลงัการตระการตา,” ศลิปวัฒนธรรม 18, 2 
(ธนัวาคม 2539): 176. 
 40 สดุารา สจุฉายา, “ประเพณีศพมอญ ภาพสะท้อนความศรัทธา,” สารคดี 24, 284 (ตลุาคม 2551): 
99-112. 
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ตา่งๆท าให้ช่างเมรุจ าต้องปรับเปลี่ยนการท าเมรุลอยให้เข้ากบัสภาวะสงัคม41 เกิดเป็นธุรกิจให้เช่า
เมรุลอย ในปัจจุบนัการเช่าเมรุลอยหลงเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีวัดและมีแนวโน้มการเช่าไปใช้งานท่ี
ลดลง ส าหรับรูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีผู้ศึกษาจะขอน าไปกล่าวในบทต่อไป
โดยเฉพาะ  

 เมรุลอยสกุลช่างอยุธยา 

 เมรุลอยสกุลช่างอยุธยาสร้างขึน้ตามแนวคิดและคติความเช่ือเร่ืองเขาพระสุเมรุตาม
แบบอย่างงานพระเมรุ ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชัดว่าสร้างขึน้ครัง้แรกเม่ือใดแต่จากการศึกษา
วิทยานิพนธ์เร่ือง “เมรุลอยสกุลช่างอยธุยา” ของ คณุประพฒัน์ วรทรัพย์ พบว่ากลุม่ผู้สร้างเมรุลอย
ในต าบลหัวเวียง อ าเภอเสมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานัน้เร่ิมสร้างเป็นครัง้แรกประมาณ  
พ.ศ.2480 ในพิธีเผาศพโยมแม่ของหลวงพ่อเจาะ เจ้าอาวาสวดัประดู่โลกเชษฐ์ โดยมีพระอาจารย์
เทียม จากวดักษัตราธิราชเป็นผู้ออกแบบและควบคมุการก่อสร้าง เม่ือใช้งานแล้วเสร็จจึงรือ้ถอนลง
และเก็บรักษาไว้ให้วดัต่างๆในอ าเภอเสนาและอ าเภอใกล้เคียงยืมไปใช้ในการเผาศพ โดยมีนาย
สาย ฤกษ์อุโฆษ เป็นผู้ดูแลรักษา ทัง้นีใ้นระยะแรกยงัไม่ได้เป็นการประกอบธุรกิจให้เช่าแต่อยู่ใน
ลกัษณะช่วยงานกันมากกว่าจนเป็นท่ีนิยมในท้องถ่ินและพืน้ท่ีใกล้เคียง อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏ
หลกัฐานหรือภาพถ่ายเก่าจึงท าให้ไม่ทราบถึงรูปแบบศิลปกรรมของเมรุลอยหลงันี ้
 จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2506 บรรดาช่างท่ีเคยดูแลการติดตัง้เมรุลอยเร่ิมเกิดความช านาญจึง
มีการพฒันารูปแบบ ลวดลายและเร่ิมแยกตวัออกไปประกอบเป็นอาชีพสร้างและให้เช่าเมรุลอย
อย่ า งจ ริ งจั ง 42  โดย ในปั จจุ บัน เม รุ ลอยสกุลช่ า งอยุ ธยา ท่ี มี ช่ื อ เสีย ง โด่ งดั ง เ ป็ นขอ ง 
นายแถม ฤกษ์อุโฆษ43  
 อนึง่จากการศกึษาค้นคว้าในเบือ้งต้นพบวา่แม้เมรุลอยสกุลช่างอยธุยามีปรากฏให้เช่าอยู่
หลายร้าน แต่ในด้านรูปแบบศิลปกรรมสว่นใหญ่มีลกัษณะเหมือนกัน กลา่วคือ  มีลกัษณะเป็น  
เมรุลอยยอดแบบเรือนยอด ตวัเรือนเป็นอาคารโถงใช้ส าหรับตัง้หีบและเผาศพ  ชัน้หลงัคามีแต่
เฉพาะหลงัคาลาดซ้อนชัน้อยู่ในผงัสี่เหลีย่ม ตอ่ยอดด้วยองค์ระฆงั บลัลงัก์ บวัคลุม่เถา ปล ีลกูแก้ว
และปลยีอด นิยมประดบัตกแตง่เคร่ืองประกอบเมรุสว่นตา่งๆด้วยลายไทย(รูปภาพท่ี 9)  

                                                             

 41 แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 11-12. 
 42 สรุปความจาก ประพฒัน์ วรทรัพย์, “เมรุลอยช่างอยธุยา” (ศลิปะศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาไทย
คดีศกึษา บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัราชภฏันครปฐม, 2544), 86-98. 
 43 ปัจจบุนัเสียชีวติแล้ว นายประทีป ฤกษ์อโุฆษ เป็นผู้ดแูลธรุกิจสืบตอ่. 
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รูปภาพที่ 9 เมรุลอยสกุลช่างอยุธยา  

ที่มา : เป๊ียก หวัเวียง 

เมรุชัว่คราวประเภทท่ีเผาเมรุไปพร้อมกบัศพ 
 เมรุประเภทนีพ้บการใช้งานอยูใ่น 2 พืน้ท่ี คือ 

 ปราสาทศพและปราสาทศพต่างบนสัตว์หิมพานต์ที่พบในภาคเหนือของ 
ประเทศไทย 
 การท าปราสาทศพในพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทยพบการท ามาแล้วตัง้แต่สมัยเป็น
อาณาจกัรล้านนา สร้างขึน้ตามคติความเช่ือเร่ืองเขาพระสเุมรุโดยเช่ือวา่ชนชัน้สงูและพระสงฆ์เป็น
บุคคล “สงูศกัด์ิ” และ “ศกัด์ิสิทธ์ิ” ของบ้านเมือง ถือก าเนิดมาจากสรวงสวรรค์เพื่อลงมาสร้างสม
บุญบารมี เม่ือยงัมีชีวิตอยู่ในโลกมนษุย์ก็ได้ประทบัอยู่ในคุ้มปราสาทหอค าท่ีเป็นการจ าลองสรวง
สวรรค์มาไว้บนโลกมนุษย์ เม่ือถึงกาลสิน้ชีพก็จ าต้องสร้างวิมานหรือปราสาทเพื่อส่งดวง  
พระวิญญาณเสด็จกลบั 
 ต่อมาในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 เม่ืออาณาจักรล้านนาตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
พม่าจึงเกิดการรับธรรมเนียมการเผาศพชนชัน้สงูบนปราสาทศพต่างบนสตัว์หิมพานต์มาใช้ แต่มี
การลดขนาดความสงูและความยิ่งใหญ่ลง การน าสตัว์หิมพานต์มารองรับปราสาทศพนีเ้กิดจาก
ความเช่ือว่าสัตว์ดังกล่าวมีถ่ินอาศัยอยู่ เชิงเขาพระสุ เมรุจึงสามารถเป็นพาหนะพาดวง 
พระวิญญาณและปราสาทบินเหาะกลบัขึน้สูส่วรรค์ได้ ทัง้นีใ้นล้านนาปรากฏหลกัฐานว่ามีการท า
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ปราสาทศพตา่งบนสตัว์หิมพานต์เป็นครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ.2121 ในงานพระราชพิธีปลงพระบรมศพ
ของพระนางวิสทุธิเทวี กษัตริย์ล้านนาราชวงศ์มังรายพระองค์สดุท้าย ซึ่งปกครองล้านนาในฐานะ
เป็นเมืองประเทศราชของพม่าและกลายเป็นต้นแบบธรรมเนียมการปลงพระศพชนชัน้สูงของ
ล้านนาในช่วงเวลาตอ่มา44 ดงัมีบนัทกึวา่  

 “...ลุศกัราช 940 (พ.ศ.2121) ปีขาล สมัฤทธิศก เดือนอ้าย ข้ึนสิบสองค ่า นางพระยาวิ
สทุธิราชเทวี ผู้ครองนครพิงค์เชียงใหม่ถึงแก่พิราลยั พระยาแสนหลวงแต่งการศพท าเป็นพิมาน
บุษบกตั้งบนหลังนกหัสดินทร์ขนาดใหญ่รองเลือ่นด้วยแม่สะดึง เชิญหีบพระศพข้ึนไว้ในบุษบก
ฉดุชกัไปด้วยแรงคชสารเจาะพงัก าแพงเมืองไปถึงทุ่งวดักะโลกก็กระท าฌาปนกิจถวายเพลิง ณ ที่
น ัน้ เผาพร้อมทัง้รูปสตัว์และวิมานทีท่รงศพนัน้ดว้ย...”45 

โดยในระยะแรกนีป้รากฏการท านกหสัดีลิงค์รองรับปราสาทศพมากท่ีสดุ รองลงมาเป็น นกการเวก 
พญานาค(รูปภาพท่ี 10) หงส์และช้างเอราวัณ46ตามล าดับและเร่ิมมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนจน
กลายเป็นเอกลกัษณ์ของล้านนาโดยในช่วงพ.ศ. 2500 ซึ่งปรากฏความนิยมสร้าง “รูปสตัว์ปีเปิง้” 
(นักษัตร)หรือรูปสัตว์ประจ าปี เ กิดของผู้ วายชนม์ เข้ามาเพิ่ม เช่น ปราสาทศพต่างม้า  
ปราสาทศพตา่งไก่ เป็นต้น47 
 ในขณะเดียวกันเม่ือล้านนาอยูภ่ายใต้การปกครองของสยามในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 24 
จึงเกิดการรับธรรมเนียมการสร้างพระเมรุตามแบบเจ้านายสยามโดยเฉพาะเจ้านายชัน้สงูในกลุม่
เจ้าขนัทัง้ 5 คือ เจ้าผู้ครองนคร(กษัตริย์ประเทศราช, เจ้าหอหลวง, เจ้าหอค า) เจ้าอุปราช(เจ้าหอ
หน้า), เจ้าราชวงศ์, เจ้าบุรีรัตน์(เจ้ารัตนหวัเมืองแก้วหรือเจ้าหอหลงั), เจ้าราชบุตร ท่ีได้รับการ
รับรองอ านาจราชศกัด์ิหรือได้รับอุปถัมภ์การปลงพระศพจากกษัตริย์สยามก็นิยมสร้างพระเมรุ โดย
มีการผสมผสานพระราชพิธีแบบล้านนากับสยามเข้าไว้ด้วยกัน กลา่วคือ นิยมน าพระศพเจ้านาย
ชัน้สงูไว้ในหีบพระศพปิดทองใสไ่ว้บนปราสาทตา่งบนราชรถแล้วแห่ชกัลากราชรถปราสาทพระศพ

                                                             

 44 ภเูดช แสนสา, โลกหน้าล้านนา : พัฒนาการการสร้างปราสาทศพต่างสัตว์หมิพานต์และการ

ก่อกู่, 15. 
 45 พระยาประชากิจกรจกัร(แช่ม บนุนาค), พงศาวดารโยนก (พระนคร: คลงัวทิยา, 2507), 403.  
 46 ภเูดช แสนสา, โลกหน้าล้านนา : พัฒนาการการสร้างปราสาทศพต่างสัตว์หมิพานต์และการ

ก่อกู่, 9. 
 47 เร่ืองเดียวกนั, 24. 
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ไปสู่พระเมรุ จากนัน้จึงอัญเชิญพระศพใส่ในโกศเพื่อถวายพระเพลิงพระศพในพระเมรุ 48  
ตวัอยา่งเช่น งานพระเมรุเจ้าอินทวิชายานนท์ ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ท่ี 7 เป็นต้น   
 ส าหรับรูปแบบศิลปกรรมปราสาทศพของทางภาคเหนือนัน้จากการศึกษาภาพถ่ายเก่า
พบว่ามีลกัษณะเป็นปราสาทแบบเรือนชัน้ตัง้อยู่บนสตัว์หิมพานต์ ตวัเรือนเป็นอาคารโถงขนาด
แคบใช้ส าหรับวางหีบศพ ชัน้หลงัคาและสว่นยอดมีลกัษณะคล้ายปยาทาดในศิลปะพม่า คือ ท า
เป็นชัน้หลงัคาลาดซ้อนชัน้ มีคอสองคัน่แทรก ขอบหลงัคาประดบัปานซอยหรืออาจท าชัน้หลงัคา
ให้มีลกัษณะเป็นเรือนธาตจุ าลองซ้อนชัน้และตอ่ด้วยสว่นยอดท่ีมีลกัษณะคล้ายยอดของเจดีย์ทรง
ระฆงัสีเ่หลีย่มหรือเจดีย์ทรงดอกบวัเหลีย่มอนัเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะลาว 

 

 ต่อมาเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 
ความเคร่งครัดเร่ืองชนชัน้และพิธีกรรมของชนชัน้สงูถูกท าให้มีความศกัด์ิสิทธ์ิลดลง ชนชัน้กลาง 
คหบดี มีบทบาทสงูขึน้ ผู้คนสามญัทัว่ไปในภาคเหนือจึงเกิดความต้องการเผาศพของบรรพบุรุษใส่

                                                             

 48 เร่ืองเดียวกนั, 35-36. 

รูปภาพที่ 10 ปราสาทศพต่างบนพญานาค 3 เศียร ของเจ้าน้อยมรกฎ ณ เชียงใหม่ 
ที่มา : ภเูดช แสนสา, โลกหน้าล้านนา : พัฒนาการการสร้างปราสาทศพต่างสัตว์หมิพานต์และการก่อกู่, 20. 
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ปราสาทศพแบบชนชัน้สูงตามความเช่ือว่าดวงวิญญาณจะได้ไปสูภ่พภูมิท่ีดีและได้อาศัยอยู่ใน
วิมานปราสาทหลงัท่ีได้ใส่ให้ไป เกิดการขยายธรรมเนียมการเผาศพและสร้างปราสาทศพจาก
เจ้านาย ครูบาเถระและขุนนางชัน้ผู้ ใหญ่มาสู่ขุนนางชัน้ผู้ น้อย คหบดีและประชาชนทั่วไป 
โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2501 เม่ือเร่ิมมีร้านขายปราสาทศพเปิดร้านแรกท่ีอ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ยิ่งท าให้เกิดการแพร่กระจายความนิยมออกสูช่าวบ้านอย่างรวดเร็ว49(รูปภาพท่ี 11-12) 
แตย่งัคงถือธรรมเนียมปฏิบติัในเร่ืองสถานท่ีเผาศพ โดยหากเป็นงานเผาศพของเจ้านายหรือครูบา
เถระจะตัง้สวดและเผาท่ีวดัสวนดอก แตห่ากเป็นงานของคนทัว่ไปนิยมตัง้สวดท่ีบ้านหรือวดัและชัก
ลากปราสาทศพไปเผาท่ีป่าช้าของชุมชน 

 
รูปภาพที่ 11 ปราสาทศพ ที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย 

                                                             

 49 รัชตะ ชณุหะนนัทน์, “การศกึษารูปแบบของปราสาทศพภายในต าบลมะขามหลวง อ าเภอสนัป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม”่ (รายงานวจิยัฝึกหดัประสบการณ์วชิาชีพหลกัสตูรวฒันธรรมศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎั
เชียงใหม ่พ.ศ.2548), 28. 
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รูปภาพที่ 12 ปราสาทศพต่างบนนกหัสดลิิงค์ ที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย 

ที่มา : ชมรมคนฮกัผาสาท 

 ปราสาทศพต่างบนนกหัสดีลิงค์ที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี 
 ปราสาทศพต่างบนนกหสัดีลิงค์ท่ีพบในจังหวดัอุบลราชธานีสร้างขึน้ภายใต้แนวคิดและ 
คติความเช่ือตาม “ต านานนกหสัดิลงิค์” ซึง่เลา่วา่  

 “...นกหสัดิลิงค์ เป็นนกที่อาศยัอยู่ในป่าหิมพานต์ มีขนาดใหญ่โตและมีก าลงัฤทธ์ิเดช
มากมายมหาศาล นกหสัดิลิงค์มีลกัษณะพิเศษกว่านกอื่นๆ คือ มีหวัเป็นช้าง มีร่างกายเป็นนก จะ
กินช้างและสตัว์ใหญ่ในป่าเป็นอาหาร อยู่มาวนัหน่ึงหลงัจากทีน่กหสัดิลิงค์ไดบิ้นไปจบัสตัว์ใหญ่กิน
เป็นอาหารมากมายจนหมดป่าแลว้ จึงไดบิ้นไปจบัคนในเมืองต่างๆมากินเป็นอาหาร ครัน้บินมาถึง
ทุ่งหลวง ทุ่งปาง เมืองสวุรรณภูมิเจ้าเมืองจึงให้ไพร่พลออกสืบหาบุคคลมีฝีมือทีส่ามารถฆ่านกนีไ้ด้ 
จนในสุดถึงเมืองตักศิลา เจ้าเมืองตักศิลามอบศรให้เจ้านางสีดาซ่ึงเป็นลูกสาวไปปราบ  
นกหสัดิลิงค์ถูกศรของเจ้านางสีดาก็ถึงแก่ความตาย เจ้าเมืองสวุรรณภูมิจึงท าพิธีเผานกนัน้ แต่นัน้
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มาเมื่อมีเจ้านายส้ินชีวิตลงก็จะสร้างหุ่นนกหัสดิลิงค์รองรับศพและท าพิธีเผาไปพร้อมรับศพ
กลายเป็นประเพณีสืบต่อกนัมา...”50 

การสร้างปราสาทศพต่างบนนกหสัดีลิงค์นัน้เช่ือว่าปรากฏเป็นครัง้แรกช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ใน
งานศพพระตา51ท่ีสิน้ชีวิตเม่ือปี พ.ศ.2314  มีการจ ากัดการสร้างและใช้งานเฉพาะกลุม่ผู้ปกครอง
ระดบัสงูของเมืองท่ีเรียกว่า “อาญาสี”่ ประกอบด้วย เจ้าเมือง เจ้าอุปราช เจ้าราชวงศ์ เจ้าราชบุตร
และพระมหาเถระชัน้ผู้ ใหญ่ของบ้านเมืองเท่านัน้  โดยจะชักลากไปเผาท่ีทุ่งศรีเมือง ดังนัน้ใน
ระยะแรกนีก้ารสร้างปราสาทศพตา่งบนนกหสัดีลงิค์จึงมีเฉพาะงานศพของชนชัน้ปกครองฝ่ายชาย 
ถือได้ว่าเป็นงานท่ีจัดขึน้เพื่อแสดงฐานะหรืออิสริยยศของผู้ วายชนม์และปรากฏในเมือง
อุบลราชธานีเพียงแห่งเดียวเทา่นัน้52 ในขณะเดียวกันก็มีการประกอบพิธีกรรมฆา่นกหสัดีลิงค์สืบ
มาจากต านาน โดยจะมีการประทับร่างทรงเจ้านางสีดา ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ 
เมืองอุบลราชธานี โดยเช่ือกันว่า “หากประกอบพิธีเผาศพแต่ไม่ฆ่านกแล้วถือว่าขะล าจะเกิดเหตุ
เภทภยัแก่บ้านเมือง”53  
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าเ น่ืองจากการท าปราสาทศพต่างบน 
สตัว์หิมพานต์ของล้านนาและเมืองอุบลราชธานีมีความคล้ายคลงึกนั จึงท าให้เกิดข้อสนันิษฐานว่า
ล้านนารับมาจากเขมรผ่านมาทางอีสานหรือเมืองอุบลราชธานี โดยพระยาอนุมานราชธน 
(ยง เสถียรโกเศศ) ได้ท าหนังสือถวายสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ว่า “...ชาว
เชียงใหม่ท าศพโดยท ารูปนกหสัดีลิงค์ น่าจะเอาอย่างมากจากอุตตรกุรุ...” โดยสมเด็จฯเจ้าฟ้า 
กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ทรงประทานค าตอบวา่ 

                                                             

 50 วรรณศกัดิพ์จิิตร บญุเสริมและคนอ่ืนๆ, “คตนิิยมโบราณอีสานตอ่การสร้างนกหสัดีลงิค์ในพิธีศพ
เจ้านายและพระเถระชัน้ผู้ ใหญ่,” ใน รวมบทความว่าด้วยนกหัสดีลิงค์ เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ
เจ้าคุณอริยานุวัตร(เขมจารี), (กาฬสนิธุ์: ประสานการพมิพ์, 2536), 134. 
 51 พระวอ พระตา เป็นเสนาบดีชัน้ผู้ ใหญ่ของเวียงจนัทร์ท่ีไมย่อมอยู่ใต้พระราชอ านาจของพระเจ้าสริิ
บญุสาร กษัตริย์ผู้ครองนครเวียงจนัทร์ จึงพาไพล่พลอพยพมาอยู่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ใน  
 สวุทิย์ ธีรศาศวตั, ประวัตศิาสตร์ลาว 1779-1975 (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั และ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543), 30. 
 52 บ าเพญ็ ณ อบุล, “พธีิกรรมฆ่านกหสัดีลงิค์ในงานศพเจ้านายเมืองอบุล,” เมืองโบราณ 16, 3 
(กรกฎาคม –กนัยายน 2533): 123. 
 53 ยทุธนาวรากร แสงอร่าม, “ทบทวนความรู้เร่ือง: การปลงศพบนเมรุรูปนกหสัดีลงิค์ท่ีจงัหวดั
อบุลราชธานี,” ศลิปวัฒนธรรม 37, 2 (ธนัวาคม 2558): 160. 
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 “...ประเพณีจากอินเดียมาสู่เขมร จากเขมรเข้ามาไทยมาภาคอีสานแล้วทางพายพั จึงเอา
อย่างมาจากอีสาน...” เพราะ “...เร่ืองนกหสัดีลิงค์นัน้รู้สึกเห็นชอบกลชื่อนัน้จะมาแต่ไหนเรา เรียก
กนัว่านกหสัดินต่างหาก สงสยัว่าจะมาทางเขมรเพราะลึงค์เป็นลิงค์ทีจ่ะเขา้มาทางอีสานก่อน แล้ว
ทางพายพัจึงจ าเอาอย่างไป...”54    

 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ ภูเดช แสนสา ใน งานวิจัยเร่ือง “โลกหน้าล้านนา 
พฒันาการสร้างปราสาทศพต่างบนสตัว์หิมพานต์และการก่อกู่” พบวา่เม่ือพิจารณาจากหลกัฐาน
ต านานพืน้เมืองต่างๆของล้านนาโดยเฉพาะพืน้เมืองเชียงแสน กลบัให้ภาพสะท้อนเห็นว่าพม่าสง่
อิทธิพลการเผาศพบนปราสาทศพต่างบนสัตว์หิมพานต์ให้แก่ ล้านนา รัฐฉาน และล้านช้าง 
มากกว่าเพราะไม่เคยปรากฏหลกัฐานพิธีกรรมหรือการจัดสร้างปราสาทศพต่างบนสตัว์หิมพานต์
ในเขมรมาก่อนและจากสายสมัพนัธ์ความเก่ียวดองทางประวติัศาสตร์การเมืองการปกครองและ
ทางเครือญาติระหวา่งล้านนา ล้านช้างและพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย จึงนา่จะมีความ
เป็นไปได้ท่ีเม่ือล้านนารับอิทธิพลการท าปราสาทศพต่างบนสตัว์หิมพานต์มาจากพม่าก็ได้ส่งผ่าน
ไปยงัล้านช้างและพืน้ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยหรือเมืองอุบลราชธานีอีกทอดหนึ่ง 55 
ในขณะเดียวกันจากการสบืค้นกลบัไม่ปรากฏต านานนกหสัดีลงิค์ในล้านนาหรือล้านช้าง จึงอาจมี
ความเป็นไปได้ว่าเม่ือพืน้ท่ีทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยหรือเมืองอุบลราชธานีรับธรรม
เนียมการจัดพิธีศพชนชัน้สูงมาจากล้านช้างก็ได้มีการแต่งต านานเพิ่มเติมและเลือกสร้างเฉพาะ  
นกหสัดีลงิค์จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองอุบลราชธานี56(รูปภาพท่ี 13) 
 อย่างไรก็ตามการจัดพิธีศพแบบปราสาทศพต่างบนนกหัสดีลิงค์เกิดการเปลี่ยนแปลง
ส าคัญในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีจัดส่งพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ มาเป็น
ข้าหลวงต่างพระองค์มณฑลลาวกาว ได้ทรงให้ยกเลิกพิธีศพอาญาสี่ท่ีชักลากไปเผาท่ีทุ่งศรีเมือง 
เพราะในทัศนะของเจ้านายสยามมองว่าหลงัจากสมัยพระเจ้าปทุมวรราชสุริยวงศ์(ท้าวต าผง)  
เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรกท่ีมีฐานะเป็นประเทศราช กลุม่ผู้ปกครองเมืองอุบลราชธานีเป็นเพียง
ขนุนางเหมือนหวัเมืองอ่ืนๆของสยาม จึงถือวา่จะเป็นการเทียบกบัพระราชพิธีปลงพระบรมศพของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สยามท่ีทุ่งพระเมรุ(ท้องสนามหลวง) พร้อมกับทรง

                                                             

 54 วดัเจดีย์หลวง, จดหมายเหตุพญานกหัสดีลิงค์ (เชียงใหม่: นนัทพนัธ์, 2553), 8 และ 11.  
 55 ภเูดช แสนสา, โลกหน้าล้านนา : พัฒนาการการสร้างปราสาทศพต่างสัตว์หมิพานต์และการ

ก่อกู่, 26. 
 56 เร่ืองเดียวกนั, 31. 
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ประทานพระราชานุญาติให้จัดพิธีศพลกัษณะนีแ้ก่พระเถระผู้ทรงคุณธรรมได้ โดยไม่จ ากดัเฉพาะ
พระมหาเถระชัน้ผู้ใหญ่ของเมืองอุบลราชธานีเหมือนในสมยัก่อนหน้า57 

 
รูปภาพที่ 13 ปราสาทศพต่างบนนกหัสดีลิงค์ เมืองอุบลราชธานี ในอดีต 

ที่มา : ชมรมคนฮกัผาสาท 

 หลงัปี พ.ศ.2480 การสร้างปราสาทศพตา่งบนนกหสัดีลงิค์มีการคลี่คลายจากจารีตเดิมลง
ไปมาก โดยเร่ิมปรากฏการจดัสร้างให้แก่ชนชัน้ปกครองฝ่ายหญิง เชือ้สายเจ้าเมืองอุบลราชธานีท่ี
ไม่ได้อยูใ่นระดบักลุม่อาญาสี ่ตลอดจนชาวบ้านท่ีมีผลงานดีเดน่ทางการช่างและวฒันธรรม โดยไม่
ถือจารีตเคร่งครัดเหมือนในอดีตท่ีถือว่าหากมิใช่เจ้าแล้วท านกขึน้ถือวา่ “...ขะล า จะฉิบหาย 7 ชัว่
โครต...”58 และในช่วงปี พ.ศ.2510-2520 เป็นต้นมาจึงเร่ิมเกิดการแพร่ขยายการสร้างปราสาทศพ
ตา่งบนนกหสัดีลงิค์ไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น ร้อยเอ็ด ขอนแก่น หนองคาย59  

                                                             

 57 กาญจนา ชินนาค, การเมืองวัฒนธรรมในพธีิกรรมปลงศพแบบนกหัสดีลิงค์จังหวัด

อุบลราชธานี (มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี, 2548), 7-8. 
 58 บ าเพญ็ ณ อบุล, “พธีิกรรมฆ่านกหสัดีลงิค์ในงานศพเจ้านายเมืองอบุล,” เมืองโบราณ 16, 3 
(กรกฎาคม –กนัยายน 2533): 123. 
 59 ภเูดช แสนสา, โลกหน้าล้านนา : พัฒนาการการสร้างปราสาทศพต่างสัตว์หมิพานต์และการ

ก่อกู่, 34. 
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 ส าหรับรูปแบบศิลปกรรมปราสาทศพต่างบนนกหัสดีลิงค์พบว่ามีความคล้ายคลงึกับท่ี
ปรากฏในภาคเหนือของประเทศไทยโดยแตกตา่งท่ีสตัว์หิมพานต์ซึ่งรองรับปราสาทศพของจงัหวดั
อุบลราชธานีจะท าเป็นนกหสัดีลงิค์เพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้(รูปภาพท่ี 14-15)  

 
รูปภาพที่ 14 ปราสาทศพต่างบนนกหัสดีลิงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่มา : ชมรมคนฮกัผาสาท 
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รูปภาพที่ 15 ปราสาทศพต่างบนนกหัสดีลิงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่มา : ชมรมคนฮกัผาสาท 

เมรุถาวร 
 เมรุถาวร หมายถึง เมรุท่ีสร้างขึน้อย่างถาวรในวัดใดวดัหนึ่ง ด้วยวัสดุท่ีมีความแข็งแรง
ทนทาน ประเภทก่ออิฐถือปนูหรือคอนกรีตเสริมเหลก็ แบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ โรงทมึและเมรุปนู 

โรงทมึ 
 โรงทมึ60 หมายถึง โรงหรือสถานท่ีเผาศพสามญัทัว่ไปตามวดัในสมยัก่อน มีหลงัคาลาดยื่น
ออกไปทัง้ 4 ด้านหรือท าเป็นหลงัคาทรงจัว่สามเหลีย่มมีปีกนกยื่นออกมาทัง้ 2 ด้าน ภายในโรงทึม
บริเวณสว่นท้ายอาคารมีเตาเผาศพและปลอ่งส าหรับปลอ่ยควนัไฟ ใช้ส าหรับเป็นท่ีตัง้ศพ เผาศพ 
มีท่ีส าหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ตลอดจนใช้เป็นโรงครัว ท่ีพกัหรือท่ีท าบุญ คล้ายเป็นอาคาร
อเนกประสงค์ของวดั 
 การสร้างโรงทึมไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชัดว่ามีมาตัง้แต่สมัยใด แต่จากการศึกษาค้นคว้า
พบการกลา่วถึง “โรงทึม” เป็นครัง้แรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 
เม่ือคราวท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเมรุปูนท่ีวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยปรากฏ

                                                             

 60 โรงส าหรับตัง้หรือเก็บศพ ใน ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 

2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบัลเิคชัน่ส์, 2546), 979 
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ความอยู่ในหนงัสือต านานวตัถุสถานต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสถาปนา 
ความว่า “...ใหส้ร้างเมรุปนู 2 หลงั หลงั 1 เป็นที่ส าหรบัเผาศพผูมี้บรรดาศกัด์ิ มีพลบัพลาโรงครัว
ระทาดอกไม้(ดอกไม้ไฟ) โรงทึมอีก 1 หลงั ส าหรับเผาศพคหบดีทัว่ไป...”61 ทัง้นีเ้น่ืองจากในเวลา
ต่อมามีการยุบเลิกเมรุปูนท่ีวัดสระเกศท าให้ไม่มีหลักฐานภาพถ่ายโรงทึมในสมัยต้นกรุง
รัตนโกสนิทร์เหลอืให้ได้ศกึษา 
 การสร้างโรงทึมคงเร่ิมปรากฏขึน้ตามวัดต่างๆจนในเวลาต่อมาอาคารโรงทึมจึงได้มีการ
ดัดแปลงเสริมสร้าง รูป ร่างลักษณะให้งดงามยิ่ งขึน้  โดยต่อยอดหลังคาให้แหลม เช่น  
แบบ “ของหลวง” หรือ แบบ “พระเมรุมาศ” จึงเปลี่ยนมาเรียกวา่ “เมรุ” แทนโรงทึมของเดิม โดยใช้
โรงทมึไปในพิธีจัดการรับรอง พิธีท าบุญทางพทุธศาสนา62 อนึ่งแม้วา่ในปัจจุบนัการสร้างโรงทึมจะ
ไม่ได้รับความนิยมเทา่เมรุปนูแตย่งัคงมีปรากฏให้เห็นอยูต่ามวดัในจงัหวดัตา่งๆ(รูปภาพท่ี 16)  

 
รูปภาพที่ 16 โรงทมึ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 

เมรุปนู 

 เมรุปูน หมายถึง อาคารท่ีเผาศพ มีพืน้ท่ีการใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สว่นหน้า
เป็นท่ีตัง้หีบศพหรือโกศ มีลกัษณะเป็นอาคารโถง ชัน้หลงัคาและสว่นยอดมีลกัษณะเป็นเรือนยอด

                                                             

 61 ราชบณัฑิตยสภา, ต านานวัตถุสถานต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สถาปนา, 38. 
 62 สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 10. 
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ตามรูปแบบปราสาทในศิลปะรัตนโกสนิทร์และสว่นหลงัเป็นท่ีตัง้ของเตาเผา มีลกัษณะเป็นอาคาร
ทบึ หลงัคาเป็นทรงจัว่สามเหลี่ยม อาจมีหรือไม่มีปลอ่งส าหรับระบายควนัไฟก็ได้  ระหวา่งอาคาร
ทัง้ 2 หลงัมีทางเดินเช่ือมถึงกนั 

 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า “เมรุปูน” หลงัแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ถูกสร้างขึน้ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 โดยปรากฏหลกัฐานความกลา่วถึง
กรมพระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาททรงโปรดให้สร้างฌาปนสถานปลงศพเป็นวตัถุถาวรถวายท่ีวดั
สวุรรณาราม ปากคลองบางกอกน้อย ธนบุรี เรียกสามัญวา่ “เมรุปนู” ให้มีลกัษณะเป็นอาคารก่อ
อิฐถือปูน63  ซึ่งกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงสนันิษฐานว่า เม่ือแรกสร้างเมรุปูนขึน้นัน้มีไว้
ส าหรับปลงพระศพเจ้านายท่ีไม่สูงศักด์ิถึงกับสร้างเมรุกลางเมืองและศพขุนนางท่ีได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาติพิเศษ64 และในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 3 จึงทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างเมรุปูนพร้อมอาคารประกอบอีก 2 แห่งเพิ่มขึน้ ท่ี   
วดัอรุณราชวรารามและวดัสระเกศราชวราราม ต่อมาเมรุปนูทัง้ 3 แหง่ขาดการบ ารุงรักษาและศพ
ท่ีน าไปท าการเผาก็ต ่าศกัด์ิลงเป็นล าดบัจนไม่ต้องขอพระบรมราชานุญาติเป็นพิเศษ ท าให้เป็นท่ี
รังเกียจของบรรดาชนชัน้สงู65จึงหนัไปให้ความนิยมสร้าง “เมรุชัว่คราว” บริเวณหน้าเมรุปูนนัน้และ
อาศัยอาคารถาวรเดิมเพื่อความสะดวกในพิธีกุศลศพแทน อย่างไรก็ตามภายหลงัจากสมัยนีไ้ม่
ปรากฏหลกัฐานการสร้างเมรุปนูขึน้ท่ีวดัใดอีก 
 จวบจนกระทัง่สมยัรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามเกิดความต้องการแก้ไขปัญหาเร่ืองการ
รักษาสขุอนามยัในวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยเฉพาะการเผาศพท่ีในสมยัก่อนเป็นการเผาในท่ีโลง่ซึ่ง
ไม่ถูกสุขลกัษณะจึงให้สร้างเมรุปูนขึน้ท่ีวัดไตรมิตรวิทยาราม 66ในปี พ.ศ.2480(รูปภาพท่ี 17)
ออกแบบโดยพระพรหมพิจิตร(อู๋ ลาภานนท์)และได้ชาวญ่ีปุ่ นรับเหมาสร้าง67 มีลกัษณะเป็นอาคาร
แบบไทยประเพณียกพืน้สงู โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาและคาน มีพืน้ท่ีการใช้งานแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ สว่นหนา้ เป็นท่ีส าหรับตัง้หีบศพ มีลกัษณะเป็นอาคารโถงอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 
                                                             

 63 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ต านานสุสานหลวง วัดเทพศริินทราวาส กับ
ต านานมโหรี, (4). 
 64 สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 73. 
 65 เร่ืองเดียวกนั, 75.  

66 ปัจจบุนัถกูทบุทิง้แล้ว. 
67 สปิปะ ด้วงผึง้, “การศกึษาสถาปัตยกรรมโครงสร้างคอนกรีตของพระพรหมพจิิตร” (ศิลปะศาสตร์

มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2548), 
392. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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12 ชัน้หลงัคาและส่วนยอดมีลักษณะคล้ายยอดปราสาทแบบเรือนยอดในศิลปะรัตนโกสินทร์  
อย่างไรก็ตามจากรูปแบบจะเห็นได้อยา่งชัดเจนว่าอาคารสว่นหน้านีไ้ด้รับอิทธิพลมาจากพระเมรุ
มาศของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6 ซึง่เป็นงานออกแบบฝีพระหตัถ์ของ
สมเด็จฯเจ้าฟา้กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์แล้วน ามาพฒันาและคลี่คลายให้มีความสอดคล้องกับ
คณุสมบติัของคอนกรีต68 ส่วนหลงั เป็นท่ีตัง้ของเตาเผา มีลกัษณะเป็นอาคารทบึ หลงัคาเป็นทรง
จั่วและมีปีกนกประดบั เมรุแห่งนีมี้การท าปลอ่งระบายควนัไฟเช่ือมต่อไปปลอ่ยยงัสว่นยอดของ
อาคารสว่นหน้าซึง่เป็นท่ีตัง้หีบศพ69 

 
รูปภาพที่ 17 เมรุปูน วัดไตรมิตรวทิยาราม 

ที่มา :  พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, พ.ศ. 2475 จากพระเมรุเจ้าสู่เมรุไพร่ อ านาจ การเปล่ียนผ่าน 

และสัญลักษณ์ต่อสู้ทางชนชัน้, เข้าถึงเม่ือ 30 กนัยายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
              http://themomentum.co/momentum-feature-crematory-history-from-be2475-dynasty-to-    
             ordinary-and-symbol-of-racist  

 หลงั พ.ศ.2500 เป็นต้นมาเร่ิมพบความนิยมสร้างเมรุปูนเพื่อใช้เป็นท่ีเผาศพของบุคคล
ทัว่ไปแพร่หลายไปตามวดัต่างๆโดยเกิดจากชนชัน้กลางหรือ “กระฎมุพี” ท่ีมีบทบาทในสงัคมเพิ่ม
มากขึน้และต้องการเผาศพบนเมรุแบบเจ้านายและชนชัน้สงู70จึงใช้เมรุปูน วดัไตรมิตรวิทยาราม
เป็นต้นแบบสร้างเลยีนแบบไว้ตามวดัส าคญัๆจนกระทัง่กระจายไปยงัวดัทัว่ประเทศ(รูปภาพท่ี 18)  

                                                             
68 เร่ืองเดียวกนั, 476. 
69 เร่ืองเดียวกนั, 528. 

 70 สจุิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, พระเมรุ แรกมียุคกรุงศรีอยุธยา : เลียนแบบนครวัด วษิณุโลก 

จ าลองเขาพระสุเมรุ, 9. 
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 อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตว่าแม้อาคารส่วนหน้าซึ่งเป็นท่ีตัง้ หีบศพของเมรุปูน  
วดัไตรมิตรวิทยารามและเมรุปนูตามวดัทัว่ไปจะมีต้นแบบและได้รับแรงบนัดาลใจทางด้านรูปแบบ
มาจากพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 แต่เน่ืองจาก
ฐานานุศักด์ิและการใช้งานท่ีแตกต่างกันระหว่างพระเมรุท่ีใช้ในราชส านกักับเมรุส าหรับบุคคล
ทัว่ไป จึงท าให้มีการเพิ่มเติมอาคารทรงจั่วในสว่นด้านหลงัให้เป็นท่ีตัง้ของเตาเผาและมีปล่อง
ระบายควันไฟประกอบ ดังนัน้อาคารทรงปราสาทท่ีอยู่ในพืน้ท่ีส่วนหน้าจึงกลายเป็นเพียง
สญัลกัษณ์ไม่ได้เป็นต าแหนง่ท่ีใช้ส าหรับเผาศพเหมือนอยา่งในงานพระเมรุอยา่งแท้จริง 

 
รูปภาพที่ 18 เมรุปูน วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี 

เชิงตะกอน 
 เชิงตะกอน หมายถึง ท่ีเผาศพทั่วไป มีการก่อฐานให้สูงจากพืน้ดิน กัน้เป็นคอกสี่เหลี่ยม
แล้ววางกองฟืนและศพบนนัน้ ใช้กบับุคคลสามญัโดยทัว่ไป ปรากฏการใช้งานมาตัง้แตอ่ดีตโดยมี
หลกัฐานบนัทึกอยู่ในจดหมายเหตุ ลา ล ูแบร์ ซึง่เป็นบนัทกึเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในราชส านกัสยาม
สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199-2231) กลา่วถึงการเผาศพของคนไทยไว้ว่า “...ญาติ
ของคนตายจะเลือกสถานทีส่ าหรบัชกัศพไปเผาซ่ึงโดยมากจะเป็นทุ่งนาทีใ่กลว้ดั ลอ้มบริเวณทีจ่ะ
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เผาด้วยไม้ไผ่รูปสีเ่หลี่ยมจัตุรัส ตรงกลางเป็นที่ตัง้เชิงตะกอนซ่ึงก่อด้วยไม้เนือ้หอม เช่น ไม้จันทร์
ขาว ไม้จนัทร์เหลืองหรือไม้กฤษณาแลว้แต่ฐานะและเกียรติยศของผูต้าย...”71 

 อย่างไรก็ตามครัง้มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์การเผาศพด้วยเชิงตะกอนนีมี้พฒันาการเพิ่ม
มากขึน้ ซึง่พระยาอนมุานราชธน(เสฐียรโกเศศ) ได้อธิบายไว้ในหนงัสอืประเพณีเก่ียวกบัชีวิต ดงันี ้ 

 “การเผาศพคนอนาถาก็เห็นจะเผากนัอย่างง่ายๆตามเดิม คือ เอาศพวางบนกองฝืนแล้ว
เผา...ต่อมาการเผาศพในบางแห่ง เช่น ในบ้านเมืองซ่ึงมีคนมาก ก็เห็นจะจัดเผากนัในที่ซ่ึงจัดไว้
โดยเฉพาะเป็นป่าช้าอยู่นอกเมือง...เมื่อจัดเผากนัเป็นต าแหนง่แห่งทีอ่ย่างนีแ้ล้ว ก็ท าทีเ่ผาข้ึนเป็น
เฉพาะ...ที่เผานี้ ในชั้นต้นคงจะก่อเป็นฐานข้ึนมาให้สูงจากพื้นดินตามสมควร กั้นเป็นคอก
สีเ่หลี่ยมผืนผา้ แลว้กองผืนวางศพเผากนับนนัน้...ทีเ่ผาอย่างนีเ้ห็นจะเรียกว่า ฐานเผา เลือ่นข้ึนมา
อีกชัน้หน่ึง มีตารางเหล็กเป็นรูปสีเ่หลี่ยมผืนผา้รองรบัศพอีกที นีเ้รียกว่าตารางเผาศพ นบัว่าดีข้ึน
อีกชัน้หน่ึง แลว้ถึงขัน้เสริมบนฐานเผาตอนกลางข้ึนเป็นคอกหรือแท่นอีกทีหน่ึง ซ่ึงในขัน้แรกคงเอา
ตน้กล้วยมาเรียงเป็นพืน้แลว้กัน้คอกเอาดินเกลี่ยบน ทุบให้แน่น และตัง้ตารางเหล็กบนนัน้อย่างนี้
เรียกว่าเชิงตะกอน เชิงตะกอนนัน้ แต่ก่อนเห็นจะหมายความว่าทีเ่ผาศพทัว่ๆไป จะไม่จ ากดัว่าตอ้ง
มีลกัษณะอย่างที่พูดมานี้ ถ้าจะแปลค าว่าเชิงตะกอนเอาตามลกัษณะของค า ก็คงหมายถึงผง
สกปรกหรือขีเ้ถา้นัน่เอง...เชิงตะกอนก็ดี ฐานเผาก็ดี หรือจิตกาธานส าหรับเจ้านายก็ดีก็จะเป็นอนั
เดียวกนั หากมายกัท าให้ผิดกนัเสีย แลว้เรียกชื่อเป็นยศเป็นอย่างนัน้ จัดให้ดีข้ึนไปกว่านีก็้ท าเป็น
เสาต่อข้ึนสีเ่สา มีประกอบหวัเสาทัง้สีด่า้น ประดบัดว้ยหยวกสลดัลวดลายและพวงดอกไม้ดัง่ทีเ่คย
เห็นกนัอยู่ แล้วเชิงตะกอนและตารางรูปสีเ่หลี่ยมผืนผา้นีห้ดเล็กลงเป็นรูปสีเ่หลี่ยมจัตรุัส ที่เผาศพ
จึงกลายรูปมาเป็นอย่างทีเ่ห็นกนัอยู่นี”้72 

 ปัจจุบันเน่ืองจากแต่ละวัดหนัมาสร้างโรงทึมและเมรุปูนเป็นของตน จึงท าให้การใช้เชิง
ตะกอนเป็นท่ีเผาศพหลงเหลือให้เห็นอยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง โดยบางวดัมีการพฒันาท าเป็นเชิงปูนเพื่อ
รองรับหีบศพและมีรัว้ล้อมรอบเป็นสดัสว่น(รูปภาพท่ี 19) 

                                                             

 71 ซีมอง เดอ ล ูลาแบร์, จดหมายเหตุลาลูแบรฉบับสมบูรณ์ : ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย 
สนัต์ ท.โกมลบตุร (พระนคร: ก้าวหน้า, 2510), 4 และ 547. 
 72 พระยาอนมุานราชธน, ประเพณีเก่ียวกับชีวติ, 151-154. 
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รูปภาพที่ 19 เชงิตะกอนเผาศพ วัดป่าบ้านชาตวิารี อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่มา : รักพงษ์ วงศ์รอด 

 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาและรูปแบบศิลปกรรมเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์อาจ
กลา่วโดยสรุปได้วา่แม้เมรุหรือท่ีเผาศพในสมยันีจ้ะมีความหลากหลายทัง้ในแงก่ารใช้งาน วสัดแุละ
รูปแบบศิลปกรรม แตเ่ม่ือพิจารณาประวติัความเป็นมาของเมรุแตล่ะประเภทจะเห็นได้วา่ การสร้าง
เมรุท่ีมีการประดบัตกแตง่อย่างสวยงามในระยะแรกมีจารีตหรือธรรมเนียมการใช้อยู่กบับุคคลชน
ชัน้สูงก่อนเท่านัน้ ต่อมาเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจ จารีตหรือธรรม
เนียมต่างๆเหลา่นีไ้ด้เกิดการคลีค่ลายตวัลง ประกอบกับเกิดชนชัน้กลางท่ีมีความต้องการปลงศพ
บรรพบุรุษหรือญาติพี่น้องตามแบบชนชัน้สงูท าให้เกิดการเลียนแบบเมรุมาสร้างกลายเป็นความ
นิยมน าไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั  
 อยา่งไรก็ตามแม้วา่เมรุหรือท่ีเผาศพในแต่ละพืน้ท่ีจะมีรูปแบบศิลปกรรมและพฒันาการท่ี
แตกต่างกันออกไป แต่ทุกแห่งล้วนมีแนวความคิดในการสร้างอยู่ภายใต้เงื่อนไขความต้องการ
แสดงออกถึงความกตญัญแูละให้เกียรติแก่บรรพบุรุษผู้วายชนม์เหมือนกนัทัง้สิน้  
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บทที่ 3  
ประเพณีงานศพและประวตัิความเป็นมาของเมรุลอยเมืองเพชรบุรีในอดีต 

 การจัดงานศพถือเป็นการแสดงความกตญัญู ความอาลยัรักและเป็นการให้เกียรติเพื่อให้
ผู้ตายได้รับประโยชน์สขุในโลกหน้า ทัง้นีก้ารจัดงานศพของแต่ละท้องถ่ินจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามแบบแผนประเพณีและความเช่ือของคนในพืน้ท่ีนัน้ๆ ซึง่จากการศกึษาประเพณีการจัด
งานศพและการท าเมรุหรือท่ีเผาศพของเมืองเพชรบุรีในอดีตมีความแตกต่างไปจากท้องท่ีแห่งอ่ืน 
ดงันัน้ในบทนีผู้้ศึกษาจะขอท าการศึกษาประเพณีการท าศพและการใช้เมรุหรือท่ีเผาศพของเมือง
เพชรบุรีในอดีตเพื่อเป็นพืน้ฐานน าไปสู่การศึกษารูปแบบศิลปกรรม แนวคิดและคติการสร้าง  
เมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีท่ีปรากฏในปัจจุบนัในบทตอ่ไป 

ประเพณีการจัดงานศพเมืองเพชรบุรี 

 ประเพณีการจดังานศพของเมืองเพชรบุรีในสมยัก่อนนัน้มีธรรมเนียมและขัน้ตอน กลา่วคือ 
เม่ือผู้ ป่วยสิน้ใจไปแล้วจะต้องสง่ขา่วให้ลกูหลานหรือญาติพี่น้องท่ีอยูใ่กล้หรือไกลได้ทราบโดยเร็ว
เพื่อจะได้มาร่วมกนัจัดท าพิธีศพตอ่ไป จากนัน้ท าพิธีอาบน า้ศพ รดน า้ศพ ในกรณีท่ีการอาบน า้ศพ
เป็นพิธีใหญ่ลกูหลานจะน าน า้หอมมาอาบน า้ช าระร่างกายให้สะอาดเป็นครัง้สดุท้าย ทัง้นีถ้้าเป็น
การอาบน า้ศพในพืน้ท่ีชนบทสมัยก่อนมักจะมีการน าเงินหรือทองใส่ปากศพด้วยเป็นท านองว่า
เพื่อให้ผู้ตายมีเงินทองน าไปใช้ในภายหน้า หลงัจากนัน้จึงเปลี่ยนเสือ้ผ้าโดยอาจเป็นเสือ้ผ้าใหม่
หรือเสือ้ผ้าเต็มยศในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เม่ือเสร็จพิธีแล้วจะบรรจุศพลงโลง ท าพิธีสวดก่ีคืน
แล้วแตเ่จ้าภาพจะเป็นผู้ก าหนด73 ครัง้เม่ือครบก าหนดวนัสวดจะท าพิธีเผาเลยก็ได้ เรียกการเผาใน
ลกัษณะนีว้่า “การเผาศพสด”74 แต่สว่นใหญ่มักจะนิยมเก็บศพไว้ก่อนเพื่อเผาในหน้าแล้งจะได้มี
โอกาสท าบุญเม่ือครบ 7 วนั 10 วนั 50 วนั 100 วนัหรือ 1 ปี โดยการเก็บศพของชาวเมืองเพชรบุรี
นัน้อาจฝังดินหรือเก็บไว้ในโกดังเก็บศพ ระยะเวลาช้านานเท่าไหร่ขึน้อยู่กับความพร้อมของ
เจ้าภาพ บ้างเก็บไว้ปี  2 ปี หรือบางรายเก็บไว้ถึง 10 ปี  ด้วยถือกันวา่งานศพเป็นงานบ าเพ็ญกศุล
แก่ผู้ตายครัง้ใหญ่ควรท่ีจะมีเวลาเตรียมการนาน ทัง้บอกกลา่วญาติพี่น้องท่ีอยูห่่างไกล นิมนต์พระ 
เตรียมสถานท่ีและเคร่ืองปลงศพตลอดจนจดัหามหรศพทัง้ปวงมาฉลอง ส าหรับการเลอืกหน้าแล้ง

                                                             

 73 ลกัขณา ศกนุะสงิห์, ความเช่ือและประเพณี : เกิด แต่งงาน ตาย (กรุงเทพฯ: บริษัท พราวเพรส 
2002 จ ากดั, 2556), 125-126. 
 74 สมัภาษณ์ พระอาจารย์วอน พรฺหมฺโชโต, เจ้าของเมรุลอยวดัวงับวั, 20 พฤศจิกายน 2559. 
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ก็เพื่อหลีกเลีย่งฝนท่ีจะมาเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเชิงตะกอนหรือตัง้เมรุลอยอันเป็นของไม่ถาวร
ซึง่หากถกูฝนเข้าจะได้รับความเสยีหาย75 
 ครัง้เม่ือถึงเวลาอันสมควรเจ้าภาพจะก าหนดวันฌาปนกิจหรือเผาศพโดยจะขุดโลงศพ
ขึน้มาจากใต้ดินหรือน าออกมาจากโกดงัเก็บศพเพื่อท าการตัง้สวดบ าเพ็ญกุศลอีกครัง้ โดยตาม
ธรรมเนียมการท าศพของเมืองเพชรบุรีเน่ืองจากการเก็บศพไว้เป็นระยะเวลานานสง่ผลท าให้สภาพ
ของศพย่อยสลายไปตามธรรมชาติเหลือแต่กระดูก ดังนัน้ก่อนจะน าออกตัง้สวดบ าเพ็ญกุศล
สปัเหร่อจะต้องท าการ “สกุรรมศพ”76  คือ กรรมวิธีการเก็บกระดกู โดยจะน ากระดกูท่ีเหลอืจากการ
ยอ่ยสลายมาล้างท าความสะอาดหรือหากมีเนือ้สว่นท่ียงัไม่หลดุหรือหลดุไม่หมดก็จะน ามาต้มหรือ
ส ารอกเพื่อให้เนือ้ศพหลุดออกจากกระดูก จากนัน้สัปเหร่อจะน ากระดูกมาท าความสะอาด
ประพรมน า้หอมหรือน าสเปรย์มาพ่นเป็นสีทองให้คลายความน่ากลวัลง แล้วห่อด้วยผ้าขาวแล้ว
บรรจุใสล่กูโกศเพื่อน าไปตัง้บ าเพ็ญกศุลตอ่77 การเผาศพท่ีในลกัษณะดงักลา่วเรียกว่า “การเผาศพ
แห้ง”78 

ภาชนะที่ใช้บรรจุศพตัง้บ าเพ็ญกุศลก่อนการฌาปนกิจหรือเผาศพ 
 ตามธรรมเนียมงานศพของเมืองเพชรบุรีปรากฏการใช้ภาชนะบรรจุศพตัง้บ าเพ็ญกศุลก่อน
การเผาอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

 หีบศพหรือลกูหีบ เป็นโลงท่ีบรรจุศพตัง้แต่ผู้ ตายเสียชีวิต มีปรากฏ 2 แบบ คือ  
หีบนอน ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีพบโดยทั่วไป(รูปภาพท่ี 20)และ หีบน่ัง ซึ่งเป็นหีบส าหรับบรรจุศพใน 
                                                             

 75 สมัภาษณ์ พระอธิการปทมุ ถิรธัมโม, เจ้าอาวาสวดัประดษิฐ์วนาราม, 12 กมุภาพนัธ์ 2560. 
 76 ค าวา่ “สกุรรมศพ” ในความหมายข้างต้นนี ้มีความแตกตา่งไปจากค าวา่ “สกุ าศพ” ซึ่งตาม
ความหมายในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2493 และ พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายของค าว่า “สกุ า” 
ไว้วา่หมายถึง เคร่ืองขาวแตง่ศพและขัน้ตอนท่ีเจ้าพนกังานภษูามาลาหรือเจ้าพนกังานสนมพลเรือนน าผ้าขาวห่อ
ศพและใช้ด้ายดบิมดัตราสงัแล้วบรรจลุงโกศหรือหีบศพซึ่งมีกระดาษฟางปรูองรับ ทัง้นีผู้้ช่วยศาตราจารย์ 
พสัวีสริิ เปรมกลุนนัท์ ได้ให้ความเห็นวา่ “สกุรรมศพ” อาจเป็นค าท่ีมีความหมายและขัน้ตอนท่ีกลายหรือ
คลาดเคล่ือนมาจาก “สกุ าศพ” ซึ่งเป็นขัน้ตอนหนึ่งในงานพระราชพธีิพระบรมศพหรือพระศพ โดยจากการศกึษา
ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านายไมป่รากฏหลกัฐานทางเอกสารท่ีกล่าวถึงการต้มหรือส ารอกพระมงัสา
ให้หลดุออกจนเหลือแตพ่ระอฐิั สว่นการ “ถวายรูด” ซึ่งมีความหมายเดียวกบัสกุรรมศพนัน้เป็นเพียงค าบอกเล่า
ซึ่งไมป่รากฏหลกัฐานกล่าวอ้างอย่างชดัเจน. สมัภาษณ์ พสัวีสริิ เปรมกลุนนัท์, อาจารย์ประจ าภาควชิา
ประวตัศิาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร, 9 กนัยายน 2560. 
 77 สมัภาษณ์ พระเสถียร ธนปญฺโญ, ผู้ดแูลเมรุลอยของพระอาจารย์พรในปัจจบุนั, 29 มกราคม 2560. 
 78 สมัภาษณ์ พระอาจารย์วอน พรฺหมฺโชโต, เจ้าของเมรุลอยวดัวงับวั, 20 พฤศจิกายน 2559. 
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ทา่นัง่(รูปภาพท่ี 21) เช่น หีบนัง่ของอาจารย์เพิง แก้วไพฑรูย์ หีบนัง่ของนายเว้ พออาภรณ์(รูปภาพ 
ท่ี 22) เป็นต้น หีบเหลา่นีบ้างครัง้ช่างอาจท าเป็นยอดเหมดูคล้ายโกศมี 1 หรือ 3 ยอด ตามขนาด
ของหีบ ลกัษณะการตกแต่งยอดเหมบนหีบนีใ้นปัจจุบนัยงันิยมท ากันอยู่ในบางท้องท่ีของภาคใต้
และบางท้องท่ีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)79 

 
รูปภาพที่ 20 หีบนอน ประดับยอดเหม (ตัง้ศพนายเชย วชิยัวฒันะ) 

ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร (กรุงเทพฯ: ฟิลสไตล์, 2553), 124. 

                                                             

 79 แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 15. 
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รูปภาพที่ 21 หีบน่ัง (ฝีมือครูพนิ อินฟา้แสง) 

ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 91. 

 
รูปภาพที่ 22 หีบน่ัง ประดับยอดเหม (ตัง้ศพนายเว้ พออาภรณ์) 
ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 111. 
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 โกศหรือลกูโกศ80  เป็นภาชนะท่ีใช้บรรจุกระดูกท่ีผา่นการสกุรรมศพเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว ธรรมเนียมการตัง้โกศในพิธีศพของเมืองเพชรบุรีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัธรรมเนียมหลวง แต่
จะแตกต่างกนัท่ีลกูโกศเมืองเพชรบุรีใช้บรรจุกระดูก81 ในขณะท่ีพระโกศของหลวงจะใช้บรรจุพระ
บรมศพหรือพระศพ82 นอกจากนีโ้กศเมืองเพชรบุรีมีการสร้างสรรค์ออกแบบไม่ได้ยึดรูปทรงตาม
แบบของหลวง หากแตมี่รูปแบบ ทรวดทรงแตกตา่งกนัออกไปตามความคิดของช่างผู้ออกแบบ เช่น 
ท าเป็นโกศกลม(รูปภาพท่ี 23) โกศสี่เหลี่ยม โกศแปดเหลี่ยม(รูปภาพท่ี 24) โกศย่อมุมไม้สิบสอง
(รูปภาพท่ี 25) โกศทรงกลอง โกศทรงจีน(รูปภาพท่ี 26) โกศทรงฝร่ัง(รูปภาพท่ี 27) โกศท่ีมีรอกชัก
ให้ลอยอยู่ในปะร า เป็นต้น วัสดุท่ีใช้ท าโกศมีทัง้ท่ีเป็นไม้แกะสลกัตกแต่งด้วยการลงรักปิดทอง
                                                             

 80 โกศ คือภาชนะส าหรับใสศ่พในท่านัง่หรือคดุคู้งอเขา่ แตเ่ดมิมีธรรมเนียมนิยมการใช้โกศส าหรับ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ สว่นสามญัชนใช้หีบใสศ่พ สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรง
สนันิษฐานวา่โกศน่าจะมีท่ีมาจากการจ าลองปราสาทส าหรับพระบรมศพ ดงัปรากฏความในพระนิพนธ์สาส์น
สมเดจ็ ความวา่ “ประเพณีท่ีเอาศพใสโ่กศ สนันิษฐานว่าน่าจะเกิดแตถื่อคติวา่พระเป็นเจ้าอวตารลงมาเป็นพระ
เจ้าแผน่ดนิ เม่ือพระวญิญาณคืนไปสูอ่งค์พระเป็นเจ้าแล้วก่อนถวายพระเพลงิจึงต้องแตง่พระสรีระทรงเคร่ือง
อาภรณ์ประดษิฐานไว้เป็นท่ีสกัการบชูา ให้สมกบัเป็นเทวาวตาร แล้วท าพระโกศใสพ่ระศพให้เหมือนประทับอยู่
ในปราสาทเดมิน่าจะมีแตพ่ระศพพระเจ้าแผน่ดนิแล้วจึงให้ใสโ่กศเป็นเกียรตยิศตอ่ลงไปถึงพระศพพระชายา 
เทพบตุรและเทพธิดาและท่ีสดุถึงศพพระเทพามาตย์ เม่ือเกิดนิยมเกียรตท่ีิศพได้ใสโ่กศ พวกถือพทุธศาสนาก็รับ
ใช้บ้าง ด้วยถือคตวิา่พระเจ้าแผน่ดนิเป็นพระโพธิสตัว์เสมอเทพเจ้าเหมือนกนั” ใน สมเดจ็เจ้าฟา้กรมพระยานริศ
รานวุดัตวิงศ์ และสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็ เล่ม 8 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, 
2546), 61. สว่นสมเดจ็กรมพระยานริศนานวุตัวิงศ์ทรงมีพระวนิิจฉยัวา่ โกศมาจากการจ าลองมณฑปท่ีตัง้ศพให้
เลก็ลง ใน สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 29.  
 81 ธรรมเนียมการบรรจศุพลงในโกศสนันิษฐานวา่มีววิฒันาการมาจากพธีิฝังศพครัง้ท่ี 2 ตัง้แตส่มยัก่อน
ประวตัศิาสตร์ กลา่วคือ เม่ือมีคนตายจะมีการท าพธีิเก็บศพไว้หลายวนัเพ่ือเป็นการสง่วญิญาณ จากนัน้จึงน าศพ
ไปฝังดนิ เพ่ือให้เนือ้หนงัย่อยสลายเหลือแตก่ระดกู แล้วจึงขดุขึน้มาใสใ่นภาชนะร่วมกบัสิง่ของเคร่ืองใช้ ภาชนะ
ใสข้่าวปลาอาหารหรือของมีคา่ต่างๆอทุิศให้แก่ผู้ตาย จากนัน้จึงน าไปท าพิธีอีกครัง้และน าไปฝังในบริเวณหรือ
สถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ ใน ผสุดี รอดเจริญ, “พธีิกรรมการฝังศพในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ : ความเช่ือและสถานภาพ
ทางสงัคม,” ด ารงวชิาการ 7, 1(มกราคม-มถินุายน 2551): 150 และ 165.   
 82 ปัจจบุนัมีการอญัเชิญพระบรมศพหรือพระศพลงพระหีบแทนการบรรจลุงพระโกศซึ่งสามารถท าได้
ตามพระราชอธัยาศยั โดยจะเชิญพระหีบพระบรมศพหรือพระศพขึน้ประดษิฐานบนพระแท่นแวน่ฟ้าหลงั 
พระแท่นสวุรรณเบญจดล เช่น พระบรมศพสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระศพสมเดจ็พระเจ้าพ่ีนาง
เธอ เจ้าฟา้กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 
ภมูพิลอดลุยเดช ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงรักษาธรรมเนียมการเชิญพระโกศทองใหญ่ขึน้ประดิษฐานเหนือฐานบวั
บนพระแท่นสวุรรณเบญจดลภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉตัรตามโบราณราชประเพณี. 
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ประดบักระจกหรือท าจากเคร่ืองกระดาษมีโครงในเป็นไม้ประดบัตกแต่งด้วยกระดาษองักฤษท่ีฉลุ
ลวดลายหรือประดบัด้วยดอกไม้สดอยา่งสวยงาม ในอดีตจะเผาหมดทัง้โกศและกระดกู ตอ่มาจึงมี
ผู้ คิดท า “ลองใน” ขึน้มาซ้อนในโกศส าหรับบรรจุกระดูกอีกชัน้หนึง่ เวลาเผาจะเผาแคล่องในเพียง
อยา่งเดียวไม่ต้องเผาไปหมดทัง้ลกูโกศ รูปแบบศิลปกรรมของโกศท่ีปรากฏในปัจจุบนัประกอบด้วย 
ตีนหรือฐานโกศ เป็นสว่นรองรับน า้หนกัโกศทัง้ลกู(รูปภาพท่ี 24) สว่นกลางเรียกว่า ตัวลูกโกศ
หรือลูกกลาง อาจมีลองในซ้อนอยูอี่กชัน้ซึง่เป็นสว่นท่ีจะถกูเผาไปพร้อมกระดกู(รูปภาพท่ี 28)และ
ส่วนบนเรียกว่า ยอดโกศหรือฝาโกศ มีลักษณะเป็นยอดสูง ประดับตกแต่งด้วยกระจังและ 
ดอกไม้ไหว อาจมีหรือไม่มีฉัตรชัน้บน(รูปภาพท่ี 24) รูปแบบของโกศแต่ละวดัจะมีลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอยา่งเช่น โกศวดัเกาะจะมีการประดบัเข็มขดัรัดโกศ(แถบสีเ่หลีย่มยกนูน)ท่ีบริเวณสว่นลา่งของ
ตวัโกศหรือลกูกลาง83(รูปภาพท่ี 23-25 และ 28) เป็นต้น 

 
รูปภาพที่ 23 โกศทรงกลม (วดัเกาะ) 

                                                             

 83 สมัภาษณ์ พระเสถียร ธนปญฺโญ, ผู้ดแูลเมรุลอยของพระอาจารย์พระในปัจจบุนั , 29 มกราคม 
2560. 
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รูปภาพที่ 24 โกศทรงแปดเหล่ียม ตีนหรือฐานโกศและยอดโกศหรือฝาโกศ (วดัเกาะ) 

 

 
รูปภาพที่ 25 โกศทรงย่อมุมไม้สิบสอง (วดัเกาะ) 
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รูปภาพที่ 26 โกศทรงอาคารแบบจีน (ตัง้ศพคณุแม่อิ่ม ประจวบเหมาะ) 

ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 100. 

 
รูปภาพที่ 27 โกศส่ีเหล่ียมยอดทรงฝร่ัง (ตัง้ศพคณุพอ่ยิม้และนายจวง) 

ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 94. 
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รูปภาพที่ 28 ตัวโกศหรือลูกกลางและลองใน (วัดเกาะ) 

 ธรรมเนียมการตัง้โกศท่ีเมืองเพชรบุรีแรกเร่ิมมีปรากฏการใช้กับศพพระเถระชัน้ผู้ ใหญ่มา
ก่อนแล้วจึงขยายความนิยมมาสูป่ระชาชนโดยทัว่ไป84 ซึ่งสาเหตุการใช้โกศของชาวเมืองเพชรบุรี
นัน้ บุญมี พิบูลย์สมบติั กลา่วไว้วา่  

 “การใช้โกศของชาวเพชรบุรีมีสาเหตมุาจากความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ต่อเจ้าวดั 
เจ้าเมือง คหบดี คนธรรมดาสามญัชนชกัศพเช้าเผาเย็น ศพใส่โลงสีเ่หลี่ยม มีผา้ขาวคลมุ แลว้น า
ข้ึนไปเผาบนร้านไม้ ตกแต่งฐานเผาด้วยการแทงหยวก ถ้าเป็นสมภารวดั คหบดี จะจัดงานศพ
อย่างนอ้ย 3 วนั ชกัศพเช้าเผาเย็นอย่างคนธรรมดาไม่ได้เพราะดูไม่สมฐานะ สมศกัด์ิศรี ที่ใช้โกศ
เพราะต้องการให้สมเกียรติ สมหนา้ตา สมฐานะ ชาวเพชรบุรีคงเคยเห็นแบบของหลวงและจึง
จ าลองของหลวงมาใช้ ดว้ยเพราะเพชรบุรีมีการติดต่อสือ่สารคา้ขายกบัเมืองอื่นๆรวมทัง้เมืองหลวง
ดว้ย เช่น น ้าตาลและข้าวเกรียบ เมืองเพชรบุรีสง่ไปขายทัง้อยธุยาและชยันาท ส่วนใครเป็นคนคิด
ท าข้ึนก่อนไม่อาจทราบได้ แต่ที่เมืองเพชรท ากันเป็นล ่าเป็นสนัจนเป็นที่นิยมกันทั่วไป อีกทั้ง
เพชรบุรีเป็นเมืองหลบภยัห่างศึก ปรากฏมีหม่อมในราชส านกัไดม้าพ านกัอาศยั เช่น หม่อมบุนนาค 
ลกัษณะการจ าลองแบบหลวงมาใช้โดยเห็นหลวงเข้าท าอะไรก็ท าตาม เข่น หลวงมีละครแก้บน 
ละครชาตรีที่ศาลหลกัเมือง เพชรบุรีก็มีละครชาตรีเช่นกนั แต่ละครชาตรีของเพชรบุรีได้พฒันาไป

                                                             

 84 สมเดจ็เจ้าฟา้กรมพระยานริศรานุวดัตวิงศ์ และสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็ 
เล่ม 8, 63. 
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จนกระทัง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของละครชาตรีเมืองเพชร โกศของเมืองเพชรก็เช่นเดียวกนั ช่าง
เพชรมีวิสยัความสามารถคิดดดัแปลงให้ดีให้แปลกออกไปจากของหลวง เช่น การท าเมรุ ท า
เหมือนท าเล่นๆ เพราะท ากนัเป็นงานชัว่ครัง้ชัว่คราว เลิกงานก็ร้ือท้ิงไป แต่การท างานต้องให้ถูกใจ 
แปลกและใหเ้ป็นทีร่บัรองหรือชื่นชมของคนทัว่ไป ครัง้นีไ้ม่ดีครัง้หนา้ท าใหม่ตอ้งใหดี้กว่าเดิม”85 

การตัง้บ าเพ็ญกุศลศพก่อนการฌาปนกิจหรือเผาศพ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ลกัษณะ  

1. การตัง้ในศาลา  
 อาจเป็นศาลาถาวรท่ีสร้างขึน้เพื่อตัง้ศพ เช่น ศาลาแม่กิมเฉ่ย ท่ีวัดมหาธาตุฯเพชรบุรี 
ศาลาการเปรียญ ศาลากลางบ้าน ศาลาหรือโรงชั่วคราวท่ีมุงหลังคาด้วยจาก คา หรือใบเตย 
ลกัษณะการตัง้ศพแบบนีนิ้ยมตัง้ลกูหีบหรือลกูโกศบนม้าหมู่แล้วตกแต่งตามสมควรหรืออาจมีเมรุ
ในขนาดเล็กรูปทรงต่างๆส าหรับตัง้ศพก็ได้ บางคราวเจ้าภาพอาจสร้างอาคารถาวรขึน้เป็นท่ีตัง้ศพ
แล้วอุทิศให้เป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น อาคารพระปริยติัธรรมวดัเกาะท่ีนายครอง วาดเวียงไชย 
สร้างในคราวเผาศพนางหนู ภรรยา(รูปภาพท่ี 29) ศาลาบ าเพ็ญกุศลท่ีหม่ืนศุขประสารราษฎร์ 
สร้างถวายวัดเหาะในคราวเผาคุณแม่ลาวภรรยา อาคารเรียนโรงเรียบจันทราวาส(ศุขประสาร
ราษฎร์)ท่ีคุณแม่เลีย่ม ศขุพานิช สร้างในคราวปลงศพหม่ืนศขุประสารราษฎร์ ในยคุปัจจุบนัยงัคงมี
การสร้างอาคารถาวร เช่น ศาลาทรงไทยท่ีช่างเช้า พิมพ์นาค สร้างส าหรับตัง้ศพ นายเชิด ข าเพชร 
ผู้ เป็นพอ่ตาท่ีวดัต าหรุ เม่ือเสร็จงานแล้วก็ถวายเป็นของสงฆ์86  

                                                             

 85 สญัชยั ลงุรุ่ง, “การศกึษารูปแบบเมรุชัว่คราวสกลุช่างเพชรบรีุ เพ่ือท าการออกแบบเมรุชัว่คราวท่ีมี
ความเหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนั” (วทิยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550),50. 
 86 ปัจจบุนัทางวดัใช้เป็นกฏุิ ใน แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 84. 
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รูปภาพที่ 29 อาคารตัง้ศพนางหนู วาดเวียงไชย (สร้างโดยนายครอง วาดเวียงไชย) 

ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 84. 

2. การตัง้กลางแจ้ง 
 คือ การตัง้ลกูหีบหรือลกูโกศบนม้าหมู่หรือเมรุในกลางแจ้ง ในบางครัง้ใช้พนูดินแล้วปักเสา
ประกอบการแทงหยวกซึ่งเรียกว่า ร้านหยวก แต่ถ้าต่อหลงัคาขึน้ไปก็เรียก ปะร าหยวก และยงัมี  
เชิงตะกอนซึง่สร้างด้วยไม้มีลกัษณะเป็นม้าสีเ่หลีย่มปักเสาทัง้ 4 มุม ขนาดของเชิงตะกอนไม่ใหญ่
นกัพอท่ีจะเคลือ่นย้ายไปตัง้ในท่ีตา่งๆได้ เม่ือถึงงานก็หาผ้าขาวดาดหลงัคา กระดาษขาวด าพนัเสา
และรองพืน้ด้วยดินหรือหยวกกล้วยเป็นฉนวนกันความร้อนจากไฟไม่ให้ลามไปถึงกระดาน  
เชิงตะกอน87 

3. การตัง้บนเมรุ88 
 คือ เมรุแบบตา่งๆ เช่น เมรุปะร า เมรุยอดรูปทรงตา่งๆ เมรุเหลา่นีอ้าจมีทัง้เมรุนอกและเมรุ
ใน เมรุนอก คือ เมรุหลงัใหญ่ถ้าเทียบกับของหลวงก็คือพระเมรุมาศหรือพระเมรุ เมรุใน คือ เมรุ
ขนาดย่อมท่ีตัง้อยูภ่ายในเมรุนอกถ้าเทียบกับของหลวงก็คือพระเมรุทอง โดยทัว่ไปแล้วเมรุในนิยม

                                                             

 87 เร่ืองเดียวกนั, 15. 
 88 ในท่ีนีห้มายถึงเมรุชั่วคราว ไมใ่ช้เมรุปนู. 
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ท ารูปทรงล้อกบัเมรุนอก แตจ่ากการศกึษาข้อมูลพบวา่บางครัง้เมรุในกบัเมรุนอกเป็นคนละทรงกัน
ก็มี ลกูหีบหรือลกูโกศก็จะตัง้ในเมรุในนี ้ในกรณีท่ีไม่มีเมรุในจะตัง้ลกูหีบหรือลกูโกศในเมรุนอกซึ่ง
ยกพืน้สงูต ่าตามรูปแบบท่ีช่างก าหนด สว่นพืน้ท่ีส าหรับบ าเพ็ญกุศลนัน้นิยมสร้างโรงแยกออกไป
ต่างหากโดยมุงหลงัคาด้วยจาก คา หรือใบตาล ใช้เป็นโรงพระ โรงป่ีพาทย์และส าหรับผู้ ท่ีมา
ร่วมงาน โรงเหลา่นีเ้ทียบได้กบัเต็นท์ในปัจจุบนั 

 อนึ่งการน าลูกหีบหรือลกูโกศขึน้บนเมรุเพื่อบ าเพ็ญกุศล เรียกว่า “การชักศพ” โดยจะมี
พระภิกษุสงฆ์เดินถือสายสิญจน์น าหน้าตามด้วยญาติสนิทและแขก เดินเวียนเมรุ 3 รอบจากซ้าย
ไปขวา ตอนชักศพจะมีธรรมเนียมจุดพลเุป็นสญัญาณ 3 ดอก 7 ดอก ไม่มีก าหนดไว้ว่าเท่าไหร่ 
แล้วแตก่ าลงัของเจ้าภาพจะจดัหามาได้ การจุดพลเุป็นสญัญาณเช่ือกนัวา่เพื่อประกาศให้เทวดา ผู้
เป็นใหญ่ทัง้หลายได้รับรู้ว่าบดันีไ้ด้เชิญศพเป็นการน าทางสูส่วรรค์หรือเป็นการเตือนเพื่อให้คนใน
ละแวกวดัหรือหมู่บ้านรู้วา่มีงานศพ89 
 ในงานท่ีมีการตัง้ศพบ าเพ็ญกศุลไว้หลายวนั เช่น 1 คืน 2 วนั หรือ 2 คืน 3 วนั เจ้าภาพท่ีมี
ก าลังทรัพย์มากมักจะจัดให้มีมหรสพสมโภชหลายอย่าง เช่น โขน หนังตะลุง ลิ เก เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัมีการจุดดอกไม้เพลงิและดนตรีป่ีพาทย์ เพื่อไม่ให้งานศพเป็นงานท่ีมีบรรยากาศของ
ความเศร้าโศกแตก่ลบัให้ดเูป็นงานร่ืนเริงสนกุสนาน 

การฌาปนกิจหรือเผาศพและการเก็บอัฐิ  
 การเผาศพของชาวเมืองเพชรบุรีนิยมเรียกว่า “การจุดศพ” สมัยก่อนจะเผากลางแจ้ง ใน
กรณีหากใช้โกศจะเผาบนเมรุหรือเชิงตะกอนโดยสปัเหร่อจะเป็นธุระจดัการน าเฉพาะตวัลกูโกศหรือ
ลกูกลางหรือลองในท่ีบรรจุกระดกูศพไปเผาในถงัท่ีเตรียมไว้ กระดกูอฐิัท่ีเผาแล้วจะอยูใ่นถงัโลหะท่ี
ใช้เผา เจ้าหน้าท่ีจะเก็บกระดูกอฐิัใสผ้่าขาวหอ่ไว้เพื่อบ าเพ็ญกุศลต่อไป สว่นท่ีเป็นผงละเอียดของ
เถ้ากระดูกก็จะน าไปใส่ไว้ในเจดีย์ประจ าตระกูล สว่นชิน้กระดูกเท่าก้นบุหร่ีจะเก็บไว้ท่ีบ้านเพื่อ
แสดงถึงความกตญัญ ูโดยอาจใสไ่ว้ในโกศขนาดเล็กท่ีท าจากทองเหลือง โลหะ แก้ว เป็นต้น ทัง้นี ้
การเผาศพถือว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณเพื่อให้ผู้ตายได้ไปผุดไปเกิดหรือขึน้สู่สุคติภูมิไม่ต้อง
วนเวียนอยู9่0 

                                                             

 89 ตรีวทิย์ แพทย์เพียร, “การศกึษาวเิคราะห์ศลิปะงานสลกักระดาษประดบัโกศ สกลุช่างเพชรบรีุ” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวชิาศลิปศกึษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2546), 29. 
 90 สมัภาษณ์ พระอาจารย์วอน พรฺหมฺโชโต, เจ้าของเมรุลอยวดัวงับวั, 20 พฤศจิกายน 2559. 
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 ทัง้นีน้บัแต่โบราณเม่ือเผาศพแล้วนิยมน ากระดกูไปไว้ท่ีวดั วิหาร ฐานพระหรือโคนต้นโพธ์ิ 
แต่อย่างไรก็ตามในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระบรมราช
โองการให้ประชาชนเก็บเอากระดูกท่ีใสห่ม้อห่อผ้าฝากไว้ตามวดัไปฝังหรือน าไปสกัการะตามบ้าน 
ดงัความวา่  

 “จ่ึงมีพระราชโองการมาณพระบณัฑูรสรุสีหนาทด ารัสเหนือเกล้าฯสัง่ว่าอนาประชาราษฎ์
ทัง้ปวงท าสืบๆกนัมา ครั้งปลงศพญาติเป็นตน้ว่าบิดามารดาเสร็จแลว้ เก็บอฐิัใสห่ม้อห่อผา้ไปไวใ้น
กุฎีวิหารการปเุรียน ใต้ธรรมาสน์ อาสน์สงฆ์แลอุปจาระพระพทุธปฏิมาพร พระเจดีย์ พระศรีมหา
โพธิ กระท าใหเ้ป็นที่รงัเกียจกลวัแก่พระสงฆ์ สามเณรและสปับุรุษทายกทัง้ปวงทีไ่ปท าบุญให้ทาน
ในอาราม ถึงผูที้่เอาอฐิัไปไว้น ัน้ถ้าเห็นอฐิัแห่งผูอื้่นก็ย่อมรังเกียจเกลียดกลวัอยู่เหมือนกนั กระท า
นัน้หาเป็นประโยชน์ไม่ ถา้รกัใคร่จะเอาไวเ้ป็นทีไ่วส้กัการบูชา ก็จะเอาไวที้บ่้านในเรือนแห่งตน”91  

ประวัติความเป็นมาของเมรุลอยเมืองเพชรบุรี 

 เมรุลอย หมายถึง เมรุชัว่คราว เป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการเผาศพ มีหลากหลายรูปแบบ
อาจมีหลงัคาตดัหรือมียอด การท าเมรุลอยเมืองเพชรบุรีไม่ปรากฏหลกัฐานเป็นท่ีแน่ชัดว่าท ามา
ตัง้แต่สมัยใด หากแต่มักมีการอ้างถึงข้อความในหมายรับสัง่ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4 เม่ือปี พ.ศ.2403  ท่ีทรงกลา่วไว้วา่ “อนับ้านเมืองอื่นในหวัเมืองนัน้ การจดัท า
เมรุตัง้ศพนัน้ ขอเสียเถิดอย่าริท าให้เป็นการเทียมเจ้านายเลย ยกให้เมืองเพชรบุรีเขาเมืองหน่ึง
เพราะเขาท ากนัมาช้านานแล้ว”92 ทัง้นีจ้ากค ากลา่วท่ีว่า “ท ากันมาช้านานแล้ว” อาจจะสืบเน่ือง
จากเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งการช่าง มีช่างฝีมือหลากหลายสาขาและคงจะมีช่างฝีมือประดิษฐ์และ
ออกแบบพระเมรุในงานพระศพของเจ้านายจนเป็นท่ีนิยมแพร่หลายและเป็นแบบอย่างแก่ชนชัน้สงู 
คหบดีในเมืองเพชรบุรี โดยขนุชาญชยัจกัรเคยตัง้ข้อสนันิษฐานกลา่วถึงการท าเมรุชัว่คราวหรือเมรุ
ลอยของเมืองเพชรบุรี ความวา่  

 “...คงได้ตัวอย่างจากงานพระศพเจ้าฟ้าศรีศิลป์สมัยกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 5 ตระกูลของเจ้าพระยาสุรพนัธ์พิสทุธ์ิ(ตระกูลบุนนาค) ซ่ึงเป็นราชนิกุล 

                                                             

 91 ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวงฉบับราชบัณฑติยสถาน เล่ม 2, (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิ่ง, 2550), 765. 
 92 เสรี เหลา่รอด, เพชรบุรีประชุมใหญ่สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครัง้ที่ 27, 45. 
อย่างไรก็ตามจากการค้นคว้าในปัจจบุนัยงัไม่พบหลกัฐานจดหมายเหตดุงักลา่ว  
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หลงัจากนัน้การตัง้เมรุตัง้โกศศพก็ได้แพร่หลายไปยงัเจ้าคณะพระอธิการและฆราวาส เลียนแบบ
กนัไป และเพือ่อวดฝีมือช่างอีกประการหน่ึงดว้ย...”93 

ทัง้นีจ้ากการอ้างถึงหมายรับสัง่และข้อสนันิษฐานในข้างต้นอาจท าให้สามารถตัง้ข้อสนันิษฐานใน
เบือ้งต้นได้ว่าอย่างน้อยในช่วงสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4 เพชรบุรีคง
ปรากฏการใช้เมรุลอยเป็นท่ีเผาศพแล้ว แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัไม่สามารถสรุปโดยชดัเจนได้วา่เพชรบุรี
เป็นเมืองเดียวท่ีปรากฏการท าเมรุลอยเพราะจากการศึกษาประวติัความเป็นมาของเมรุในสมัย
รัตนโกสนิทร์ดงัท่ีได้กลา่วไปในบทท่ี 2 จะเห็นได้วา่บริเวณท้องท่ีภาคอ่ืนๆก็พบการท าเมรุลอยด้วย
เช่นเดียวกนั หากแตมี่การเรียกช่ือท่ีแตกตา่งกนัออกไป  
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาประวติัศาสตร์เมืองเพชรบุรีในสมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมาพบ
ข้อมลูหลกัฐานทัง้ท่ีเป็นเอกสารประเภทพงศาวดาร จดหมายเหตปุระจ ารัชกาล บนัทกึหรือเอกสาร
ทางราชการเป็นจ านวนมากท่ีกลา่วถึงการอุปถัมภ์งานก่อสร้างต่างๆจากกษัตริย์ทัง้ในรูปของการ
พระราชทานทรัพย์สว่นพระองค์และการก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนการเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวพกัผ่อนของพระบรมวงศานวุงศ์และเหลา่ขนุนาง ซึง่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อ
และการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพระมหากษัตริย์ เจ้านายและขุนนางท่ีมีตอ่เมืองเพชรบุรี อนัเป็นสว่น
ส าคัญท่ีอาจส่งผลให้แนวคิดการสร้างสรรค์ของช่างชาวเมืองเพชรบุรีได้รับอิทธิพลในด้านต่างๆ
จากกรุงเทพฯไม่มากก็น้อยก็เป็นได้ 
 นอกจากนีแ้ม้วา่จะยงัไม่ปรากฏหลกัฐานกลา่วถึงท่ีมาและการเร่ิมท าเมรุชั่วคราวหรือเมรุ
ลอยของเมืองเพชรบุรีอยา่งชัดเจน แต่หากพิจารณาจากวิวฒันาการการท าท่ีเผาศพนบัตัง้แต่สมัย
อดีตถึงปัจจุบนัจะเห็นได้ว่านบัแต่โบราณทัง้พระศพของเจ้านายและศพของสามัญชนใช้การเผา
บนกองฟืนหรือเชิงตะกอนด้วยกนัทัง้สิน้ โดยจะแตกตา่งกนัในรายละเอียด การประดบัตกแต่งและ
ความยิ่งใหญ่ของพิธีกรรม ต่อมาเม่ือมีการสร้างพระเมรุส าหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือ
พระศพจึงกลายเป็นประเพณีเฉพาะของเจ้านาย ท าให้รูปแบบและพิธีกรรมการเผาศพของเจ้านาย
และสามญัชนมีการแบ่งแยกกนัอย่างชดัเจน อนึง่เน่ืองจากประเพณีของหลวงและราษฎร์มกัมีการ
แลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอดังนัน้จึงอาจมีความเป็นไปได้ท่ีชาวบ้านท่ีมีก าลังและฐานะคงจะเร่ิม
เลยีนแบบการสร้างเมรุเผาศพตามอยา่งเจ้านายบ้างหากแต่มีขนาดและความประณีตลดน้อยกว่า 

                                                             

 93 สขุสมาน ยอดแก้ว, “ประเพณีงานศพ,” ใน สมุดเพชรบุรี2525 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการ
พมิพ์, 2525. จงัหวดัเพชรบรีุ จดัพมิพ์เผยแพร่เน่ืองในโอกาสฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสนิทร์ 200 ปี พ.ศ 2525), 
246-247.   
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ดงัท่ีปรากฏหลกัฐานในบนัทึกของ ลาลูแบร์ กลา่วถึงเมรุชาวบ้านในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ความวา่  

 “....ในระหว่างที่ตัง้ศพไวน้ ัน้ ญาติเจ้าของศพก็เลือกสถานที่แห่งหน่ึงในทอ้งนาส าหรับจะ
ชกัศพไปเผาที่น ัน่ สถานที่น ัน้ตามปกติมกัจะเป็นที่ใกล้วดั ซ่ึงผูต้ายหรือบรรพชนของผูต้ายคนใด
คนหน่ึงได้สร้างข้ึนไวห้รือใกล้วดัใดวดัหน่ึง ถ้าไม่มีวดัของวงศ์สกุลของผูต้ายเอง เขาจดัการล้อมรั้ว
อาณาเขตนัน้เป็นรูปสีเ่หลี่ยมจัตุรสัท าด้วยไม้ไผ่ ด้วยฝีมือทางสถาปัตยกรรมลางประการ รูปร่าง
คล้ายๆกับซุ้มไม้เลื้อยและเรือนต้นไม้ในสวนของพวกเราและประดบัประดาด้วนกระดาษสีหรือ
กระดาษทอง ซ่ึงเขาตดัเป็นรูปเรือน เคร่ืองใช้ไม้สอย สตัว์เลี้ยงและสตัว์ป่า ตรงกลางวงล้อมนัน้
เป็นทีต่ัง้เชิงตะกอน ก่อดว้ยไม้เนือ้หอมลว้นๆหรือแต่ลางสว่น เช่น ไม้จนัทร์ขาวหรือไม้จนัทร์เหลือง
และไม้กฤษณา เป็นต้น สุดแม้แต่ความมัง่คัง่และเกียรติยศของผู้ตาย เกียรติยศอันย่ิงใหญ่ของ
ฌาปนกิจนัน้ ก็อยู่ที่การยกเชิงตะกอนใหสู้ง มิใช่ดว้ยการก่อกองฟืนมูลข้ึน แต่ด้วยการถมดิน ยก
ฐานเชิงตะกอนข้ึนแลว้จึงวางกองฟืนลงบนนัน้ต่อภายหลงั...”94 

 จากข้อความท่ีกลา่วมาท าให้สนันิษฐานได้ว่าเมรุท่ีถูกกลา่วถึงมีลกัษณะเป็นเมรุปะร าซึ่ง
เป็นเมรุลอยรูปแบบหนึ่ง(รูปร่างคล้ายๆกับซุ้มไม้เลือ้ยและเรือนต้นไม้) ยกฐานสงูด้วยการพูนดิน 
การประดบัประดาเคร่ืองกระดาษเป็นรูปตา่งๆ เช่น รูปเรือน สตัว์ตา่งๆก็คือการจ าลองเขาพระสุเมรุ
ตามอยา่งธรรมเนียมหลวง95 อนัแสดงให้เห็นถึงการท าท่ีเผาศพท่ีเร่ิมมีการเลยีนแบบชนชัน้สงู   
 การสร้างเมรุลอยเมืองเพชรบุรีก็คงมีพฒันาการมาจากเมรุปะร าเช่นเดียวกันโดยจากการ
เก็บข้อมูลภาพถ่ายเก่าของอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม พบหลกัฐานการสร้างเมรุลอยท่ีมี
ลกัษณะเป็น “เมรุทรงประเพณีหรือเมรุยอด” และ “เมรุทรงประยกุต์”  ตัง้แตช่่วงปลายรัชกาลท่ี 5 – 
ต้นรัชกาลท่ี 6 อันเป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีผลจากสนธิสญัญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลท่ี 4 และการ
ปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 เร่ิมสง่ผลให้ชาวบ้านหรือสามัญชนบางสว่นเร่ิมมีการสะสมทุน
มากขึน้ อีกทัง้ความเคร่งครัดในระบบศกัดินาระหว่างเจ้านาย ขุนนางและกลุม่ไพร่ได้คลายตวัลง 
การสร้างเมรุหรือท่ีเผาศพเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพการีหรือผู้ มีพระคุณจึงได้มีการพัฒนา
รูปแบบให้มีความสวยงามมากยิ่งขึน้ จากเมรุปะร าจึงกลายเป็นเมรุทรงประเพณีหรือเมรุทรง
ประยกุต์ในรูปแบบต่างๆ โดยมีแรงบนัดาลใจมาจากพระเมรุของหลวง หากแตมี่การลดขนาดและ

                                                             

 94 ซีมง เดอ ลา ลแูบร์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, พมิพ์ครัง้ท่ี 3, แปลโดย สนัต์ ท. 
โกมลบตุร (นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2552), 336. 
 95 แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 8. 
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รายละเอียดให้น้อยลงตามก าลงัทรัพย์และแรงงาน96 ทัง้นีก้ารรับธรรมเนียมและแรงบนัดาลใจการ
สร้าง “เมรุลอย” มาจากพระเมรุของหลวงนัน้ปรากฏทัง้การรับเอาแนวคิด คติการสร้างและรูปแบบ
ศิลปกรรมมาปรับใช้ โดยท าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีฐานสงูอาจจ าลองลกัษณะของฐานเมรุให้เป็น
โขดเขา มียอดหรือมีการสร้างราชวติัล้อมรอบเมรุอนัเป็นการแสดงสญัลกัษณ์ของเขาพระสเุมรุ 
 ในขณะเดียวกนัเน่ืองจากในอดีตงานช่างฝีมือแขนงตา่งๆของเมืองเพชรบุรี เช่น ช่างเขียน 
ช่างไม้ ช่างปัน้ ช่างแกะ มักรวมตวัอยูท่ี่วดัโดยมี “พระสงฆ์” รับบทบาทเป็นผู้ เผยแพร่ความรู้ ท าให้
ช่างผู้ สร้างเมรุในระยะแรกสว่นใหญ่เป็นพระสงฆ์หรือฆราวาสท่ีเคยบวชเรียน ทัง้นีก้ารสร้างเมรุ
ลอยในชัน้ต้นนิยมใช้กับศพพระสงฆ์ก่อนต่อมาจึงเร่ิมมีขุนนางหรือชาวบ้านท่ีมีฐานะต้องการท า
เมรุให้แก่บรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตญัญูจึงได้นิมนต์พระสงฆ์ท่ีมีฝีมือด้านการช่างมาช่วยท าเมรุ 
โดยมีบรรดาพระและลูกศิษย์ช่วยกันท าให้ เกิดการขยายการใช้งานมาสู่ขุนนาง คหบดีหรือ
ชาวบ้านท่ีมีฐานะ อย่างไรก็ตามเมรุในระยะนีเ้ป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ “เมรุหา” อนัหมายถึง เมรุท่ีถูก
ออกแบบและสร้างขึน้เพื่อใช้งานเพียงครัง้เดียว97 และเน่ืองจากไม่มีการน าเมรุกลบัมาใช้ซ า้ ดงันัน้
การสร้างเมรุในแต่ละครัง้จึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันไปเกิดเป็นการ
ประกวดประชนัฝีมือกนั วสัดท่ีุน ามาใช้เป็นเคร่ืองประกอบเมรุก็มกัจะเป็นของไม่ถาวรทนทาน  เช่น 
ไม้เนือ้อ่อน กระดาษ ผ้า เป็นต้น 
 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2(พ.ศ.2482-2488) ภาวะเศรษฐกิจเกิดความฝืดเคือง วสัดอุุปกรณ์
ท่ีใช้ท าเคร่ืองประกอบเมรุกลายเป็นของหายาก การท าเมรุลอยเพื่อใช้เพียงครัง้เดียวก็ไม่เหมาะสม
กบัยคุสมยั ช่างเมรุกลุม่ตา่งๆจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเมรุลอยทัง้ในด้านวสัด ุการใช้งานและช่ือเรียก 
โดยมีการใช้วสัดุท่ีทนทานและมั่นคงขึน้ สามารถรือ้ถอนหรือถอดไปประกอบตัง้ตามงานศพในท่ี
ตา่งๆได้ เป็นการลดต้นทุนในการท าเมรุแตล่ะครัง้ เกิดความนิยมในการเช่าเมรุไปตัง้ตามงานศพ
กลายเป็นธุรกิจการเช่าเมรุลอยหากแต่ยงัคงอยู่ภายใต้การจัดการของวดั รายได้จากการเช่าเมรุ
กลายเป็นรายได้สว่นหนึ่งของช่างและวดั เกิดการปรับเปลี่ยนการเรียกจากเดิมท่ีนิยมเรียกกันว่า 
“เมรุหา” มาเป็น “เมรุเช่า” และ “เมรุลอย” ตามล าดบั อย่างไรก็ตามแม้เมรุลอยในยคุนีจ้ะมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สามารถด ารงอยูคู่่กับสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในช่วงเวลาดงักลา่วได้ หากแตเ่ม่ือ

                                                             

 96 เร่ืองเดียวกนั, 9. 
 97 สมัภาษณ์ วีระศกัดิ ์กองทรัพย์, หวัหน้าช่างเมรุประจ าวดัใหญ่สวุรรณารามวรวหิาร, 25 กมุภาพนัธ์ 
2560. 
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พิจารณาด้านรูปแบบศิลปกรรมกลบัพบว่าเมรุลอยเมืองเพชรบุรีมีรูปแบบศิลปกรรมท่ีตายตวัไม่มี
ความหลากหลายอนัแสดงออกถึงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของช่างดงัเช่นเมรุในอดีต98 
 อย่างไรก็ตามนบัแต่ปีพ.ศ.2500 เป็นต้นมาการสร้างเมรุปนูซึง่เป็นอาคารถาวรเพื่อใช้เป็น
ท่ีเผาศพ เร่ิมแพร่ความนิยมจากศูนย์กลางสู่พืน้ท่ีต่างๆของประเทศไทยซึ่งนอกจากจะมีความ
สะดวกในการจัดการงานศพและยังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเช่าเมรุลอยเป็นอย่างมาก ส่งผล
กระทบท าให้ธุรกิจการเช่าเมรุลอยในปัจจุบนัเร่ิมลดน้อยลงคงเหลอืการท าอยูเ่พียงไม่ก่ีแหง่ 

ช่างเมรุและผลงานการออกแบบเมรุลอยของวัดต่างๆ 

 ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ววา่เมืองเพชรบุรีมีช่างฝีมืออยูเ่ป็นจ านวนมากและการสร้างเมรุลอยใน
แตล่ะครัง้ก็มกัจะมีการประชนัฝีมือกนั ดงันัน้ในสว่นนีผู้้ศึกษาจะขอยกตวัอย่างช่างเมรุท่ีมีช่ือเสยีง
และตวัอยา่งผลงานการออกแบบเมรุของวดัตา่งๆ มาประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ 

วดัยาง 
 ช่างเมรุวดัยางท่ีมีช่ือเสยีง ได้แก่ พระเทพวงศาจารย์(อินทร์ อิทโชโต) เป็นผู้ มีความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างเมรุและลูกโกศเป็นอย่างมาก โดยมักสร้างเมรุลอยขนาดใหญ่ มีทัง้เมรุนอก  
เม รุ ในและ มีความวิ จิ ตรพิ สดา ร 99  ตัวอย่ า งผลงานกา รส ร้ า ง เม รุ  ไ ด้แก่  เ ม รุตั ง้ ศพ 
คณุแม่เลีย่ม พิชยัชลสนิธ์ุ เม่ือปี พ.ศ. 2477(รูปภาพท่ี 30) เป็นต้น อยา่งไรก็ตามในสมยัตอ่มาไม่มี
การสบืทอดวิชาช่างดงักลา่วท าให้ในปัจจุบนัวดัยางไม่ปรากฏการท าเมรุลอยอีก 

                                                             

 98 แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 12. 
 99 บญุมี พบิลูย์สมบตั,ิ “เมรุเมืองเพชร,” ใน งานพระราชทานเพลิงศพพระครูถาวรวชริธรรม(คุณ
พ่อไห สุนทรมหาเถร) (เพชรบรีุ: เพชรภมูกิารพมิพ์, 2545. ท่ีระลกึงานพระราชทานเพลงิศพพระครูถาวร 
วชิรธรรม (คณุพอ่ไห สนุทรมหาเถร) อดีตพระอปัุชฌาย์ และอดีตเจ้าอาวาสวดับางทะล ุต าบลหาดเจ้าส าราญ 
อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัเพชรบรีุ ณ เมรุวดับางทะล ุวนัอาทิตย์ท่ี 24 มีนาคม 2545 เวลา 16.30 น), 264.  
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รูปภาพที่ 30 เมรุตัง้ศพคุณแม่เล่ียม พชัิยชลสินธ์ุ 

ที่มา : บญุมี พบิลูย์สมบตัิ, “เมรุเมืองเพชร,” ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ  
พระเทพวงศาจารย์ (อินทร์ ดนฺิทโช  โต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดยาง เพชรบุรี 

(กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ชวนพมิพ์, 2530), 81. 

วดัเกาะ 
 ช่างเมรุวัดเกาะท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ พระครูญาณวิจัย(ยิด) พระอาจารย์ผูก จนฺทโชโต  
พระอาจารย์พร สุทธสโร ครูหวล ตาลวันนา นายเล้ง เชยสุวรรณ  นายชุ่ม สุวรรณช่าง  
นายเห่ง ศรีเจริญ นายเทียน มรกต นายเอ่ียน ชูบดินทร์ เป็นต้น 100 ตวัอย่างผลงานการสร้างเมรุ 
ได้แก่ เมรุตัง้ศพพระครูเพชโรปมคุณ(เลื่อม) เม่ือปี พ.ศ.2471(รูปภาพท่ี 31) และเมรุตัง้ศพพระครู
ญาณวิจยั(ยิด สวุณฺโณ) เม่ือปี พ.ศ.2482(รูปภาพท่ี 32) เป็นต้น  

                                                             

 100 สมัภาษณ์ พระเสถียร ธนปญฺโญ, ผู้ดแูลเมรุลอยของพระอาจารย์พระในปัจจบุนั , 29 มกราคม 
2560. 
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รูปภาพที่ 31 เมรุตัง้ศพพระครูเพชโรปมคุณ(เล่ือม) 

ที่มา : พระอาจารย์เสถียร ธนปญฺโญ (วดัเกาะ) 

 
รูปภาพที่ 32 เมรุตัง้ศพพระครูญาณวจัิย(ยดิ สุวณฺโณ) 

ที่มา : พระอาจารย์เสถียร ธนปญฺโญ (วดัเกาะ) 
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วดัใหญ่สวุรรณาราม 
 ช่างเมรุวัดใหญ่สวุรรณารามท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ พระอาจารย์เพิง แก้วไพฑูรย์ ซึ่งเป็นผู้ มี
ความรู้สามารถออกแบบ เขียนแปลนและเขียนลายได้เอง พระอาจารย์แทนและพระอาจารย์ผนั ซึง่
เป็นช่างเมรุองค์สดุท้ายของวดัใหญ่สวุรรณาราม101 ตวัอยา่งผลงานการสร้างเมรุ ได้แก่ เมรุปะร า
หรือเมรุผ้าขาวตัง้ศพพระอธิการปลอด วดัปากในทะเล เม่ือปี พ.ศ. 2473(รูปภาพท่ี 33) และเมรุตัง้
ศพคณุแม่เปีย เจริญศิริ เม่ือปี พ.ศ. 2473(รูปภาพท่ี 34) เป็นต้น  

 
รูปภาพที่ 33 เมรุปะร าหรือเมรุผ้าขาว 9 ยอด ตัง้ศพพระอธิการปลอด 

ที่มา : บญุมี พบิลูย์สมบตัิ, “เมรุเมืองเพชร,” ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ  
พระเทพวงศาจารย์ (อินทร์ ดนฺิทโช โต)  

อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดยาง เพชรบุรี, 88. 

                                                             

 101 สมัภาษณ์ พระครูวชัรสวุรรณาทร(ลกูชบุ), เจ้าอาวาสวดัใหญ่สวุรรณารามวรวหิาร เจ้าคณะอ าเภอ
เมืองเพชรบรีุ, 25 กมุภาพนัธ์ 2560. 



 60 
 

 
รูปภาพที่ 34 เมรุตัง้ศพคุณแม่เปีย เจริญศิริ 

ที่มา : บญุมี พบิลูย์สมบตัิ, “เมรุเมืองเพชร,” ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ  
พระเทพวงศาจารย์ (อินทร์ ดนฺิทโช โต)  

อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดยาง เพชรบุรี, 87. 

วดัลาด 
 ช่างเมรุวดัลาดท่ีมีช่ือเสยีง ได้แก่ พระอาจารย์ไซ วฒัโน  โดยในยุคแรกทา่นศกึษารูปแบบ
การสร้างเมรุจากพระอาจารย์เพิง วดัใหญ่สวุรรณาราม ตอ่มาจึงได้มีการพฒันารูปแบบมาเป็นของ
ตนเอง ทัง้นีรู้ปแบบเมรุท่ีท่านออกแบบจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการและก าลงัทรัพย์ของ
เจ้าภาพ102  ตัวอย่างผลงานการสร้างเมรุ ได้แก่ เมรุตัง้ศพนายกลัน่ แก้วมา เม่ือปี พ.ศ. 2484 
(รูปภาพท่ี 35) และเมรุตัง้ศพพระสุเมธีวรคุณ ท่ีวัดเกาะหลกั เม่ือปี พ.ศ. 2506(รูปภาพท่ี 36)  
เป็นต้น อย่างไรก็ตามต่อจากยุคพระอาจารย์ไซมีเพียงอาจารย์รดซึ่งเป็นศิษย์รับท าต่อ ภายหลงั
เม่ืออาจารย์รดสิน้การท าเมรุลอยวดัลาดจึงไม่ปรากฏการท าสบืตอ่อีก103 

                                                             

 102 แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 13. 
 103 เร่ืองเดียวกนั. 
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รูปภาพที่ 35 เมรุตัง้ศพนายกล่ัน แก้วมา 

ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 116. 

 
รูปภาพที่ 36 เมรุตัง้ศพพระสุเมธีวรคุณ 

ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 127. 
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วดัพระทรง 
 ช่างเมรุวดัพระทรงท่ีมีช่ือเสยีง ได้แก่ อาจารย์เป้า ญาณปัญโญ ผู้ มีความถนดัในงานช่าง
ตัง้แต่การออกแบบ เขียนลาย เขียนภาพและประดิษฐ์เคร่ืองตัง้จ าพวกตุ๊กตากลโดยใช้ลานนาฬิกา
หรือลานจากตะเกียงลานและครูหวล ตาลวนันา ผู้ มีความถนดัในการออกแบบ เขียนลายและการ
แทงหยวก104 ตวัอย่างผลงานการสร้างเมรุ ได้แก่ เมรุตัง้ศพนายทบั ทบัเล็ก(รูปภาพท่ี 37) เป็นต้น 
ภายหลงัพระอาจารย์ป้อม ญาณคโุณ ศิษย์พระอาจารย์เป้าได้ออกแบบและสร้างเมรุลอยเพื่อน า
ออกให้เช่า ปัจจุบนัเมรุหลงัดงักลา่วเป็นของวดัใหญ่สวุรรณาราม สว่นวดัพระทรงไม่ปรากฏการท า
เมรุลอยสบืตอ่อีก105 

 
รูปภาพที่ 37 เมรุตัง้ศพนายทับ ทับเล็ก 

ที่มา : บญุมี พบิลูย์สมบตัิ, “เมรุเมืองเพชร,” ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ  
พระเทพวงศาจารย์ (อินทร์ ดนฺิทโช โต)  

อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดยาง เพชรบุรี, 97. 

                                                             

 104 บญุมี พบิลูย์สมบตัิ, “พระอาจารย์เปา้ สปุญฺโญ วดัพระทรง,” ใน พระดีศรีเมืองเพชร, บญุมี 
พบิลูย์สมบตัแิละคนอ่ืนๆ, บรรณธิการ (เพชรบุรี: เพชรภมูกิารพมิพ์, 2548. ท่ีระลกึงานพระราชทานเพลงิศพพระ
ธรรมรัตนดลิก อดีตเจ้าอาวาสวดัมหาธาตวุรวหิาร และอดีตเจ้าคณะจงัหวดัเพชรบรีุ ณ เมรุวดัมหาธาตวุรวหิาร 
จงัหวดัเพชรบรีุ วนัท่ี 6-8 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2548), 186-187. 
 105 สมัภาษณ์ วีระศกัดิ ์กองทรัพย์, หวัหน้าช่างเมรุประจ าวดัใหญ่สวุรรณารามวรวหิาร, 25 กมุภาพนัธ์ 
2560. 
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วดัมหาธาตวุรวิหาร 
 จากการศกึษาค้นคว้าพบวา่แม้วดัมหาธาตุวรวิหารจะมีการสร้างเมรุลอยหลายครัง้แตก่าร
ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างมักจะเป็นช่างเมรุจากวัดอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น เมรุตัง้ศพในงาน
พระราชทานเพลงิศพพระสวุรรณมนีุ(ชิต) เม่ือปี พ.ศ.2492(รูปภาพท่ี 38) เป็นผลงานการออกแบบ
ของนายเหง่ ศรีเจริญและนายเทียน มรกต ช่างเมรุวดัเกาะ หรือ เมรุตัง้ศพในงานพระราชทานเพลิง
ศพพระเทพสวุรรณมุนี(ผนั) (รูปภาพท่ี 39) เป็นผลงานการออกแบบของช่างเล้ง เชยสวุรรณและ
นายชุ่ม สวุรรณช่าง ช่างเมรุวดัเกาะ เป็นต้น อนึ่งในปัจจุบนัวดัมหาธาตุวรวิหารไม่ปรากฏการท า
เมรุลอยอีก106 

 
รูปภาพที่ 38 เมรุตัง้ศพในงานพระราชทานเพลิงศพพระสุวรรณมุนี(ชติ) 

ที่มา : บญุมี พบิลูย์สมบตัิ, “เมรุเมืองเพชร,” ใน ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ 
พระครูถาวรวชิรธรรม (คุณพ่อไห สุนทรมหาเถร) อดีตพระอุปัชฌาย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดบางทะลุ 
ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุรี ณ เมรุวัดบางทะลุ วันอาทติย์ที่ 24 มีนาคม 2545 

เวลา 16.30 น. (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ชวนพมิพ์, 2545), 276. 

                                                             

 106 แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 13. 
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รูปภาพที่ 39 เมรุตัง้ศพในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสุวรรณมุนี(ผัน) 
ที่มา : บญุมี พบิลูย์สมบตัิ, “เมรุเมืองเพชร,” ใน ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ 

พระครูถาวรวชิรธรรม (คุณพ่อไห สุนทรมหาเถร) อดีตพระอุปัชฌาย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดบางทะลุ 
ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุรี ณ เมรุวัดบางทะลุ วันอาทติย์ที่ 24 มีนาคม 2545 

เวลา 16.30 น. (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ชวนพมิพ์, 2545), 277. 

วดัเพชรพล ี
 ช่างเมรุวัดพระเพชรพลีท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ พระครูพิศิษฏ์ศิลปาคม(จู๊ ด) เป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถในการสร้างเมรุและนิยมท าลกูโกศประดบัด้วยดอกไม้สด107 แม้จะมีการบอกเลา่ถึง
การสืบทอดงานช่างเมรุแต่จากการลงพืน้ท่ีส ารวจในปัจจุบันไม่พบปรากฏการท าเมรุลอยท่ี  
วดัเพชรพลอีีก(รูปภาพท่ี 40) 

                                                             

 107 เร่ืองเดียวกนั, 14. 
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รูปภาพที่ 40 เมรุตัง้ศพบุรุษผู้หน่ึง ออกแบบโดยคณะช่างเมรุวัดเพชรพลี 

ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 136. 

 เน่ืองจากงานศพและการสร้างเมรุลอยของเมืองเพชรบุรีในอดีตมักถือว่าเป็นการแสดง
ความกตญัญแูละให้เกียรติแก่ผู้ตาย อีกทัง้ใช้ระยะเวลาในการสร้างนานหลายเดือนหรืออาจเป็นปี 
ในขณะเดียวกันแม้ช่างเมรุจะอยูป่ระจ าท่ีวดัใดวดัหนึง่เป็นหลกัแต่ก็ไม่ได้มีกฎข้อห้ามไม่ให้ไปช่วย
งานวดัอ่ืนได้ ประกอบกบัการท าเมรุจ าเป็นต้องอาศยัทกัษะงานช่างหลายด้าน ทัง้งานเขียน งานไม้
(ก่อสร้าง) งานปิดทอง เป็นต้น ท าให้การสร้างเมรุมิได้จ ากดัการท าหรือมีช่ือเสยีงอยูเ่ฉพาะวดัใดวดั
หนึ่ง แต่อาจอยู่ในลกัษณะการร่วมแรงร่วมใจจากช่างวดัตา่งๆ ดงัจะเห็นได้จากหากเป็นการสร้าง
เมรุลอยในงานใหญ่หรืองานพระราชทานเพลงิศพของเจ้าอาวาสมกัจะมีการระดมช่างฝีมือจากวดั
ตา่งๆมาร่วมกนัสร้าง ตวัอยา่งเช่น เมรุตัง้ศพพระครูญาณวิจยั(ยิด) เจ้าอาวาสวดัเกาะ ท่ีมีช่างเมรุ
วดัเกาะเป็นผู้ออกแบบ  คณุพอ่อินทร์ ช่างวดัยางระดมพระลกูวดัมาช่วย อาจารย์เพิง แก้วไพฑูรย์ 
วดัใหญ่สวุรรณารามรับท าช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ และอาจารย์เป้า ญาณปัญโญ วดัพระทรง
น าตู้ตุ๊กตากลมาติดตัง้ในงาน เป็นต้น  
 อนึง่จากการร่วมกนัท าเมรุของช่างจากหลายวดันีท้ าให้การสร้างเมรุอยูใ่นลกัษณะ “ครูพกั
ครูลกัครูจ า” คือ เม่ือช่างเห็นว่าเมรุหลงัใดสวยก็จะน ามาเป็นต้นแบบ ดดัแปรงและประยุกต์ให้
สวยงามยิ่งขึน้กว่าเดิมในครัง้ต่อไป จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้การสร้างเมรุลอยในอดีตมีความ
หลากหลายทางรูปแบบศิลปกรรมและไม่มีรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแตล่ะวดั 
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รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอย 

 จากการพิจารณาตวัอย่างผลงานการสร้างเมรุลอยของวดัต่างๆจะเห็นได้ว่ารูปแบบของ
เมรุลอยเมืองเพชรบุรีท่ีนิยมท ากนัอยูใ่นอดีตสามารถแบง่ได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1) เมรุปะร า  

  เมรุปะร า คือ เมรุผ้าขาว อาจมีหลงัคาตดั(รูปภาพท่ี 41)หรือมียอดซ้อนชัน้ขึน้ไป
(รูปภาพท่ี 42)แต่ท าด้วยผ้าหรือกระดาษ เมรุประเภทนีนิ้ยมกนัมากเพราะท าได้งา่ยและราคา
ไม่สงู  ทัง้นีใ้นสมัยก่อนตามชนบทท่ียงัไม่มีเมรุปนูก็มักจะท าเมรุปะร าครอบร้านหยวกหรือปะ
ร าหยวกในการตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล 

 
รูปภาพที่ 41 เมรุปะร า แบบหลังคาตัด (ตัง้ศพพอ่บวั ประทมุชาต)ิ 
ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 114. 
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รูปภาพที่ 42 เมรุปะร า แบบมียอดซ้อนชัน้ (ตัง้ศพนายบ๋ี ตนัฮกซุน) 
ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 109. 

2) เมรุทรงประเพณี 

 เมรุทรงประเพณีหรือเมรุยอด คือ เมรุท่ีนิยมท าชัน้หลงัคาและสว่นยอดให้มีลกัษณะเป็น
เรือนยอด(รูปภาพท่ี 43)หรือเรือนชัน้เลยีนแบบอาคารหลงัคาคลมุแบบไทยประเพณีหรืออาจ
ท าเป็นเคร่ืองยอดทรงเจดีย์หรือทรงมงกฎุ(รูปภาพท่ี 44) แตกตา่งกนัไปตามความนิยมของช่าง 
ทัง้นีเ้มรุลอยท่ีนิยมท าอยูใ่นปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นเมรุทรงประเพณีหรือเมรุยอดด้วยกนัทัง้สิน้  
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รูปภาพที่ 43 เมรุทรงประเพณี แบบเรือนยอดต่อด้วยยอดปรางค์ (ตัง้ศพผู้ใหญ่โก) 
ที่มา : ”เมรุศพผู้ใหญ่โก,” ภาพถ่ายเก่า, ภ003 หวญ 68/18/1, หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  

 
รูปภาพที่ 44 เมรุทรงประเพณี แบบเคร่ืองยอดทรงมงกุฎ 

ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 133. 
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3) เมรุทรงประยกุต์ 

 เมรุทรงประยุกต์ คือ เมรุท่ีช่างออกแบบตกแต่งให้มีลกัษณะแปลกตาออกไปเพื่อความ
สวยงามหรืออาจให้สอดคล้องกับผู้ตาย เช่น เมรุท่ีมีลกัษณะคล้ายเก๋งจีน อาคารแบบฝร่ัง
(รูปภาพท่ี 45-46) หรือปราสาทขอม เป็นต้น  

 
รูปภาพที่ 45 เมรุทรงประยุกต์ แบบอาคารฝร่ัง (ตัง้ศพคณุหญิงสรุพนัธุ์เสนี เจียม บนุนาค) 

ที่มา : บญุมี พบิลูย์สมบตัิ, “เมรุเมืองเพชร,” ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ  
พระเทพวงศาจารย์ (อินทร์ ดนฺิทโชโต)  

อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดยาง เพชรบุรี, 86. 
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รูปภาพที่ 46 เมรุทรงประยุกต์ แบบอาคารฝร่ัง 

ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 97. 

การประดับตกแต่งเมรุลอย 

 การประดับตกแต่งเมรุลอยในอดีตขึน้อยู่กับความต้องการของเจ้าภาพ โดยมีความ
หลากหลายแตกตา่งกนัไปตามความนิยมของเจ้าภาพหรือความชอบของผู้ตาย ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 การแทงหยวก การแทงหยวกประกอบเคร่ืองสด เป็นงานฝีมือท่ีมีช่ือเสียงเป็นเอกลกัษณ์
โดดเด่นของเมืองเพชรบุรี มักนิยมประดับท่ีตัง้ศพภายในเมรุลอย  โดยช่างจะน ากล้วยตานีมา
จ าหลกัเป็นลวดลายต่างๆแล้วประกอบกันเป็นท่ีตัง้ศพ จากนัน้จึงตกแต่งด้วยการแกะสลักเคร่ือง
สดจ าพวก ฟักทอง มนัเทศ ผลไม้ตา่งๆเป็นดอกไม้ ใบไม้ รูปสตัว์ต่างๆ การแทงหยวกนีถ้้าท าเป็น
ฐานเผาเรียกวา่ “ร้านหยวก” หากตอ่เสาท าโครงแล้วประกอบหยวกขึน้ไปเป็นหลงัคาเรียกว่า “ปะ
ร าหยวก” ทัง้นีเ้น่ืองจากหยวกกล้วยเป็นของเบาหาได้งา่ยและสลกัได้ง่ายกวา่ไม้ การแทงหยวกจึง
เป็นการจ าลองการสลกัเคร่ืองไม้จริงส าหรับเป็นท่ีตัง้ศพ108  

                                                             

 108 กนัยา อือ้ประเสริฐ และเกษร แสนสวุรรณ์, ศลิปะการแทงหยวกของเพชรบุรี (นครปฐม: ศนูย์
ข้อมลูภาคตะวนัตก หอสมดุพระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), 8 และ 42. 
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 ช่างฝีมือผู้ มี ช่ือเสียงในการแทงหยวกของเมืองเพชรบุรี ได้แก่ ครูเลิศ พ่วงพระเดช  
ครูพิน อินฟ้าแสง ช่างแป๋ว บ ารุงพุทธ ช่างหุ่น สทุธสิทธ์ิ ช่างทิพย์ ภิญโญ ช่างพูน ทองสมัฤทธ์ิ109 
ปัจจุบนัการแทงหยวกประดบัเมรุลอยหรือท่ีตัง้ศพยงัคงมีปรากฏให้เห็นอยูใ่นเมืองเพชรบุรี 
 กาประดบัภาพลอ่งถนุ ลอ่งถุน คือ พืน้ท่ีตัง้แต่ฐานไปจนถึงพืน้ของอาคาร ในการสร้าง
เมรุช่างจะเขียนรูปต่างๆบนกระดาษ ผ้าหรือแผ่นไม้ ปิดพืน้ท่ีส่วนนีไ้ว้ ภาพเหล่านีเ้รียกว่า  
“ภาพล่องถุน” นิยมเขียนเร่ืองรามเกียรต์ิ  เทวดานพเคราะห์ ทิวทัศน์ สุภาษิตส านวนต่างๆ 
สมยัก่อนการเขียนภาพลอ่งถนุมกัท าจากผ้า กระดาษฟางหรือถงุปนูซีเมนต์ น ามาขงึให้ตงึรองพืน้
ด้วยปนูขาวแล้วจึงวาดภาพ ภาพลอ่งถุนเป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งเมรุเพียงอย่างเดียวท่ีเม่ือมีการ
รือ้เมรุจะน าไปเก็บไว้และอาจน ามาใช้ในงานอ่ืนๆตอ่ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากภาพลอ่งถนุเป็นของ
เสยีหายได้งา่ยจึงจ าต้องมีการเปลีย่นใหม่อยูเ่สมอ110 ปัจจุบนัช่างนิยมวาดภาพลอ่งถนุลงบนไม้อัน
ซึง่มีความคงทนมากกวา่ 
 เคร่ืองประดบัตกแตง่อ่ืนๆ  นอกเหนือจากการแทงหยวกและภาพล่องถุนท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของการประดับตกแต่งเมรุลอยเมืองเพชรบุรีแล้ว ในอดีตยงันิยมประดบัเมรุลอยด้วย
สิง่ของอ่ืนๆอีก ได้แก่  ตุ๊กตาต่างๆ เช่น ตุ๊กตาจีนกระเบือ้งเคลือบ ตุ๊กตาฝร่ัง ตุ๊กตาไทยอาจท าเป็น
รูปตวัละครในวรรณคดี สตัว์ หรือคน โดยท าด้วยไม้หรือกระดาษและตุ๊กตากลท่ีมีช่ือเสยีงของพระ
อาจารย์เป้า ญาณปัญโญ ซึ่งสามารถขยบัเคลื่อนไหวได้ เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีครอบแก้ว ครอบ
กระจกซึง่ภายในมีตุ๊กตาแบบตา่งๆ  เขามอ ต้นไม้จ าลอง เคร่ืองลายคราม เคร่ืองโต๊ะ ซึง่เลียนแบบ
มาจากธรรมเนียมการตัง้เคร่ืองโต๊ะท่ีนิยมในราชส านักสมัยรัชกาลท่ี 5 เคร่ืองแก้ว เคร่ืองแขวน 
ดอกไม้ เป็นต้น ปัจจุบันเม่ือมีการใช้ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายจึงมีการติดไฟประดับเมรุอย่าง
สวยงาม111  
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมืองเพชรบุรีในอดีตให้ความส าคญักับประเพณีงาน
ศพและการท าเมรุอนัเป็นท่ีเผาศพเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงถึงความกตญัญูต่อ
บรรพบุรุษแล้วยังแสดงให้เห็นถึงฝีมือทางเชิงช่างท่ีโดดเด่นอันสืบทอดและมีมาตัง้แต่ครัง้อดีต 

                                                             

 109 ด ารงพนัธ์ อินฟา้แสง, “การศกึษาพฒันาการศลิปะพืน้เมืองเพชรบรีุ : กรณีศกึษาประวตัแิละผลงาน
ของนายพนิ อินฟา้แสง” (วทิยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวฒันธรรมศกึษา บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหิดล, 2542), 103. 
 110 สมัภาษณ์ พระอธิการปทมุ ถิรธัมโม, เจ้าอาวาสวดัประดษิฐ์วนาราม, 12 กมุภาพนัธ์ 2560. 
 111 กนัยา อือ้ประเสริฐ และเกษร แสนสวุรรณ์, ศลิปะการแทงหยวกของเพชรบุรี, 8-12. 
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อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีนา่เสยีดายท่ีในปัจจุบนัประเพณีงานศพและการท าเมรุลอยดงักลา่วได้รับความ
นิยมน้อยลงและไม่คอ่ยเป็นท่ีรู้จกัของคนในสงัคม 
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บทที่ 4  
รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีในปัจจุบัน 

 เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีนบัวนัจะยิ่งมีแนวโน้มการใช้งานลดน้อยลง โดยจากการลง
พืน้ท่ีส ารวจพบว่าในปัจจุบันหลงเหลือการท าอยู่เพียงไม่ก่ีวดั ทัง้นีจ้ากการสงัเกตในเบือ้งต้นผู้
ศึกษามีความเห็นว่าแม้รูปแบบศิลปกรรมของเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีจะมีความคล้ายคลงึกัน 
หากแตเ่ม่ือพิจารณาโดยละเอียดจะพบวา่เมรุลอยแตล่ะวดัมีรายละเอียดบางประการท่ีแตกตา่งกัน
ออกไปแสดงให้เห็นถึงรูปแบบศิลปกรรมอันเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ดังนัน้ในบทนีผู้้ศึกษาจะขอ
ท าการศึกษารูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยท่ียงัคงปรากฏการท าอยูใ่นปัจจุบนั โดยมุ่งเน้นเฉพาะเมรุ
ลอยท่ีมีลกัษณะเป็นเมรุทรงประเพณีหรือเมรุยอด เพื่อจะได้เข้าใจถึงรูปแบบศิลปกรรมอันเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสกลุช่างเพชรบุรีตลอดจนเอกลกัษณ์เฉพาะของเมรุลอยแตล่ะวดั  
 อนึง่เน่ืองจากขัน้ตอนการประกอบเมรุลอยของแตล่ะวดัมีความคล้ายคลงึกนั อีกทัง้การ
ประกอบเมรุลอยแต่ละครัง้มักจะมีองค์ประกอบอ่ืนๆอีกหลายอย่าง เช่น การประกอบพิธีกรรม
บวงสรวง การประดบัไฟเมรุลอย การรือ้ถอนและการเก็บบ ารุงรักษา เป็นต้น ดงันัน้ในสว่นแรกของ
บทนีผู้้ศึกษาจะขอกลา่วถึงรายละเอียดข้างต้นเพื่อเป็นข้อมูลพืน้ฐานก่อนจะน าไปสูก่ารวิเคราะห์
รูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีในสว่นถดัไป 

องค์ประกอบของเมรุลอย112  

 องค์ประกอบของเมรุลอยแบง่ออกได้เป็น 3 สว่น(รูปภาพท่ี 47-51) กลา่วคือ 
1. เมรุนอกหรือเมรุประธาน หมายถึง เมรุท่ีตัง้อยู่บริเวณกึ่งกลางของเมรุลอย เป็นท่ีวาง 

ลกูหีบหรือลกูโกศ 
2. เมรุใน หมายถึง เมรุขนาดเลก็ท่ีจ าลองแบบมาจากเมรุนอกหรือเมรุประธาน มีไว้ส าหรับ

วางลกูหีบหรือลกูโกศ ตัง้อยู่ภายในเมรุนอกอีกชัน้หนึง่113  
3. เมรุทิศ หมายถึง เมรุท่ีตัง้อยู่ท่ีบริเวณมุมทัง้ 4 ของเมรุลอย สว่นยอดมีรูปแบบเหมือนเมรุ

ประธาน มีไว้ส าหรับให้พระสงฆ์ขึน้นัง่สวดพระอภิธรรมศพ โดยเมรุทิศ 1 หลงัจะมีพระสงฆ์
นัง่สวด 4 รูป 
 

                                                             

 112 เรียกช่ือตามศพัท์ช่างของเมืองเพชรบรีุ. 
 113 ปัจจบุนันิยมใช้เมรุในวางลกูโกศหรือลกูหีบตัง้สวดภายในโรงทึมหรือศาลามากกวา่การน าเมรุในมา
ตัง้ภายในเมรุนอกเพราะเป็นการสิน้เปลือง. 
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เคร่ืองประกอบเมรุลอย : สว่นฐาน 
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เคร่ืองประกอบเมรุประธาน : ตวัเรือน 

 
                รูปภาพที่ 49 เคร่ืองประกอบเมรุส่วนตัวเรือนของเมรุประธาน 
 

 

กระจงั 

กาบเสา 

เสาแผง 

สาหร่าย 

ซุ้มคหูา 

คนัทวย 

ฐานรองรับ
ลกูโกศหรือ
ลกูหีบ 
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เคร่ืองประกอบเมรุประธาน : ชัน้หลงัคาและสว่นยอด 

 
        รูปภาพที่ 50 เคร่ืองประกอบเมรุส่วนชัน้หลังคาและส่วนยอดของเมรุประธาน 

 

 

หลงัคาปีกนก 

พวงมาลยั-พวงอุบะ 

หลงัคาทรงจตัรุมขุ 

ลกูถงั 

ฉตัร 

ปล ี

ลกูระฆงั 

ฝาครอบลกูถงั 

เหม 

หางหงส์ 

หน้าบนั ประดบัช่อฟา้ 
ใบระกาและหางหงส์ 
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เคร่ืองประกอบเมรุทิศ   
 

 
   รูปภาพที่ 51 เคร่ืองประกอบเมรุทศิ 

 
 

ลกูถงั 

ยอดเมรุ 

ส่วนฐาน 

ตัวเรือน 

ชัน้หลังคา 

ส่วนยอด 

ฉตัร 

ปล ี

ลกูระฆงั 

ฝาครอบลกูถงั 

หน้าบนั ประดบัช่อฟา้ 
ใบระกาและหางหงส์ 

หลงัคาทรงจตัรุมขุ 

หลงัคารูปตวัแอล(L) 

หลงัคาปีกนก 

กระจงัรีหรือ
กระจงัรวน

รวน 

คนัทวย 

ซุ้มคหูา 

สาหร่าย 

พนกัระเบียง 

ภาพลอ่งถนุ 

กระจงั 

หน้ากระดาน 

ตีนอิฐ 
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ขัน้ตอนการประกอบเมรุลอย 

1.) การส ารวจและเตรียมพืน้ท่ี 
 ก่อนการเร่ิมงานช่างเมรุจะเดินทางมาส ารวจพืน้ท่ีลว่งหน้าเพื่อท าการวดัระนาบพืน้ให้
เสมอ บางงานเจ้าภาพอาจท าการปรับพืน้ดินให้เรียบหรือสูงกว่าบริเวณโดยรอบ เม่ือน าเคร่ือง
ประกอบเมรุมาถึงยงัสถานท่ีจัดงาน ช่างจะแยกชิน้สว่นเคร่ืองประกอบเมรุวางไว้ในบริเวณใกล้จุด
ท่ีจะท าการติดตัง้พร้อมกับวางรอกไว้ท่ีจุดกึ่งกลางของเมรุลอยและติดตัง้สปอร์ทไลท์บริเวณ
โดยรอบทัง้ 4 หรือ 8 ทิศ(รูปภาพท่ี 52) 

 
รูปภาพที่ 52 เคร่ืองประกอบเมรุและรอกที่วางไว้ใกล้จุดที่จะท าการตดิตัง้ 

2.) การประกอบโครงสร้างสว่นฐาน 
 ช่างเมรุจะตัง้โครงสร้างสว่นฐานไม้หรือฐานเหลก็จ านวน 4 ชัน้ในผงัสีเ่หลีย่มจตัรัุส(รูปภาพ
ท่ี 53)และใช้สายยางท่ีบรรจุน า้เป็นเคร่ืองมือในการวดัเทียบระดบัน า้บริเวณมมุของฐานแตล่ะด้าน
วา่มีระดบัเทา่กนัหรือไม่(รูปภาพท่ี 54) หากมมุใดมีระดบัต ่ากวา่ก็จะเพิ่มไม้หนนุท่ีฐานขึน้มาเพื่อให้
ฐานทุกด้านได้ระดบัท่ีเท่ากัน จากนัน้จึงตัง้เสาตัวเรือนของเมรุประธานพร้อมกับวางพืน้ไม้และ
บนัไดทางขึน้ทัง้ 4 ทิศเพื่อสะดวกตอ่การท างาน(รูปภาพท่ี 55) 
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รูปภาพที่ 53 ช่างเร่ิมประกอบโครงสร้างส่วนฐาน ชัน้ที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพที่ 54 ช่างก าลังวัดระดับโดยใช้สายยางบรรจุน า้เป็นเคร่ืองมือในการวัด 
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รูปภาพที่ 55 โครงสร้างส่วนฐานและเสาตัวเรือนของเมรุประธาน 

3.) การประกอบเมรุประธาน 
 ก่อนการประกอบเมรุประธานพระสงฆ์ผู้ดูแลเมรุลอยของแต่ละวดัจะท าพิธีบวงสรวงยอด
เมรุ เม่ือบวงสรวงเรียบร้อยช่างเมรุจะท าการประกอบสว่นยอดของเมรุประธานพร้อมกับประดับ
เคร่ืองประกอบเมรุให้แล้วเสร็จ(รูปภาพท่ี 56) จากนัน้จึงประกอบโครงสร้างชัน้หลงัคาของเมรุ
ประธาน(รูปภาพท่ี 57)และยกสว่นยอดขึน้วางท าการตอกตะปแูละใช้ลวดยดึให้แน่น(รูปภาพท่ี 58) 
แล้วจึงยกยอดเมรุขึน้สวมเหนือลกูระฆงั(รูปภาพท่ี 59) 
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รูปภาพที่ 56 ช่างประดับเคร่ืองประกอบเมรุที่ส่วนยอด 

 

 
รูปภาพที่ 57 ช่างเร่ิมประกอบโครงสร้างของชัน้หลังคา 
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รูปภาพที่ 58 ช่างยกส่วนยอดขึน้วางเหนือโครงสร้างของชัน้หลังคา 

 
รูปภาพที่ 59 ยอดเมรุที่ยกขึน้สวมเหนือลูกระฆัง 

 เม่ือประกอบสว่นยอดแล้วเสร็จ ช่างจะประกอบชัน้หลงัคาและปีกนกพร้อมกับประดับ
เคร่ืองประกอบเมรุซึ่งประกอบด้วย หน้าบนั ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ กระจังรี หน้ากระดานและ
กระจังพร้อมกับประดบัไฟ(รูปภาพท่ี 60-62) จากนัน้จึงเร่ิมท าการประดบัภาพลอ่งถุนและหน้า
กระดานท่ีสว่นฐาน 
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รูปภาพที่ 60 ช่างประดับใบระกาที่หน้าบัน 

 

 
รูปภาพที่ 61 ช่างประดับ กระจัง หน้ากระดานและกระจังรีที่ชายหลังคา 
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รูปภาพที่ 62 ช่างประกอบหลังคาปีกนก 

 ขัน้ตอนต่อมาช่างจะท าการยกชัน้หลงัคาและสว่นยอดของเมรุประธานขึน้สูต่วัเรือนด้าน
บนสดุ โดยจะมีช่างชักรอกอยูใ่ต้ฐานเมรุลอย 4 คน ขณะเดียวกันท่ีมุมทัง้ 4 ของเมรุลอยจะมีช่าง
อีก 4 คนคอยถือเชือกท่ีผกูโยงกับชัน้หลงัคาของเมรุประธานไว้เพื่อคอยประคองและดงึรัง้ไม่ให้ชัน้
หลงัคาโยกเอนในขณะท่ีช่างชกัรอกยกยอดขึน้และมีช่างอีก 1 คนคอยดรูะดบัการขึน้ของสว่นยอด
ให้ขึน้พร้อมและเท่ากันทัง้  4 ด้าน โดยการยกจะแบ่งออกเป็น 2 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 ยกขึน้ประมาณ  
2 เมตรเพื่อให้ช่างประดับเพดาน(รูปภาพท่ี 63)และครัง้ท่ี 2 ยกขึน้สู่ด้านบนสุดโดยช่างจะใช้ 
เสาพราง(เสารูปตวัแอล)สอดรับท่ีเสาตวัเรือนทัง้ 4 ต้นเพื่อช่วยรองรับน า้หนกัของชัน้หลงัคาและ
สว่นยอดของเมรุประธาน(รูปภาพท่ี 64)  



 86 
 

 
รูปภาพที่ 63 ช่างประดับเพดาน หลังยกชัน้หลังคาและส่วนยอดครัง้ที่ 1 

 
รูปภาพที่ 64 ช่างยกชัน้หลังคาและส่วนยอดขึน้สู่ตัวเรือนด้านบนสุดและประกอบเสาพราง 

เพ่ือช่วยรองรับน า้หนัก 

 ทัง้นีห้ากเป็นเมรุลอยวดัใหญ่สวุรรณารามวรวิหาร(รูปภาพท่ี 65)และเมรุลอย 9 ยอดโถง
วดัเกาะ(รูปภาพท่ี 66) ตวัเรือนของเมรุประธานจะมีการประดบัเสาและมุขโถงเพิ่มขึน้มา โดยเม่ือ
ท าการยกชัน้หลงัคาและสว่นยอดขึน้สูต่วัเรือนด้านบนสดุแล้วช่างจะท าการประดบัเสาและมขุโถง
เพิ่มแล้วจึงประดบัเคร่ืองประกอบเมรุท่ีตวัเรือน 
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รูปภาพที่ 65 ช่างตดิตัง้เสาโถงเพิ่มด้านละ 2 ต้นทัง้ 4 ด้าน เพ่ือท าให้ตัวเรือนอยู่ในผังย่อมุมไม้ 12 

(เมรุลอยวัดใหญ่สุวรรณารามวรวหิาร) 

 
รูปภาพที่ 66 ช่างก าลังประกอบมุขโถง (เมรุลอย 9 ยอดโถง วัดเกาะ) 
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 จากนัน้ช่างจะท าการประดบัเคร่ืองประกอบเมรุท่ีตวัเรือนซึง่ประกอบด้วยเสาแผง กระจงั 
กาบเสา สาหร่าย คนัทวยและซุ้มคหูา ประดบัไฟพร้อมกบัติดตัง้ระเบียงบนฐานชัน้ท่ี 3 (รูปภาพ 
ท่ี 67) 

 
รูปภาพที่ 67 เมรุประธานที่ประดับเคร่ืองประกอบเมรุแล้วเสร็จ 

4.) การประกอบเมรุทิศ 
 ระหว่างท่ีช่างสว่นหนึง่ประกอบโครงสร้างสว่นฐานและเมรุประธาน ช่างอีกสว่นหนึง่จะท า
การประกอบเมรุทิศ โดยเร่ิมจากประกอบฐาน ตัง้เสาตวัเรือน(รูปภาพท่ี 68) ประกอบชัน้หลงัคา
และส่วนยอดของเมรุทิศ พร้อมกับประดับเคร่ืองประกอบเมรุ ซึ่งประกอบด้วยหน้าบัน ช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ หน้ากระดาน กระจังและประดบัไฟ(รูปภาพท่ี 69) จากนัน้จึงยกชัน้หลงัคาและ
ส่วนยอดของเมรุทิศขึน้วางบนตัวเรือนท าการตอกตะปูและใช้ลวดยึดให้แน่น(รูปภาพท่ี 70) 
ขัน้ตอนต่อมาช่างจะยกเมรุทิศขึน้วางไว้บนฐานเมรุลอยชัน้ท่ี 1 (รูปภาพท่ี 71-71) แล้วจึงประดบั
เคร่ืองประกอบเมรุท่ีตวัเรือนเมรุทิศ ซึ่งประกอบด้วย หน้ากระดาน กระจัง พนกัระเบียง คนัทวย  
ซุ้มคหูาและประดบัไฟ 
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รูปภาพที่ 68 ช่างประกอบฐานและเสาตัวเรือนของเมรุทศิ 

 

 
รูปภาพที่ 69 ช่างประกอบชัน้หลังคาและส่วนยอดของเมรุทศิ 
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รูปภาพที่ 70 ช่างก าลังยกชัน้หลังคาและส่วนยอดขึน้วางเหนือตัวเรือนเมรุทศิ 

 

 
รูปภาพที่ 71 ช่างยกเมรุทศิขึน้วางบนฐานเมรุลอย 
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รูปภาพที่ 72 เมรุทศิที่ยกวางบนฐานเมรุลอยชัน้ที่ 1 แล้วเสร็จ 

 ในกรณีเมรุลอย 9 ยอดวดัใหญ่สวุรรณารามรวิหาร ช่างจะประกอบเมรุทิศชัน้ในทัง้ 4 หลงั
ให้แล้วเสร็จก่อนจึงตัง้ฐานเมรุชัน้ลา่งขยายเพิ่มอีก 1 ชัน้ จากนัน้จะประกอบเมรุทิศชัน้นอกเพิ่มอีก 
4 หลงั(รูปภาพท่ี 73) 

 
รูปภาพที่ 73 การประกอบเมรุทศิชัน้นอก (เมรุลอย 9 ยอดวัดใหญสุวรรณารามวรวหิาร) 
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5.) การประดบัตกแตง่และตรวจเช็คความเรียบร้อย 
 หลงัจากช่างประกอบเมรุทิศทัง้ 4 หลงัเสร็จจะท าการประดับภาพลอ่งถุน หน้ากระดาน
และกระจัง จากนัน้จึงติดตัง้ระเบียง บนัไดและราวบนัไดแล้วจึงประดับไฟในสว่นท่ีเหลือและตัง้
ฐานรองรับลกูโกศหรือลกูหีบ สดุท้ายช่างเมรุจะท าการตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครัง้ก่อนเจ้าภาพ
จะประดบัตกแตง่เมรุลอยด้วยดอกไม้หรือเคร่ืองตกแตง่อ่ืนๆ (รูปภาพท่ี 74) 

 
รูปภาพที่ 74 เมรุลอย 9 ยอดที่ประกอบแล้วเสร็จ 
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พิธีกรรมในการประกอบเมรุลอย 

 การประกอบเมรุลอยแตล่ะครัง้โดยทัว่ไปจะมีการท าพิธีกรรมอยู ่2 พิธี คือ  
1. พิธีไหว้ขออนุญาตเจ้าท่ี จะกระท าเป็นขัน้ตอนแรกก่อนเร่ิมการประกอบเมรุลอย โดยช่าง

เมรุจะท าการจุดธูปเทียนเพ่ือขออนญุาตประกอบเมรุลอยตอ่สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิในพืน้ท่ีนัน้ๆ 
2. พิธีบวงสรวงยอดเมรุลอย จะกระท าก่อนการยกยอดเมรุประธานและเมรุทิศขึน้เหนือชัน้

หลงัคา เพื่อบวงสรวงต่อเทวดา ครูอาจารย์ประจ าเมรุลอยและเพื่อความเป็นสิริมงคล
พร้อมทัง้มีการประพรมน า้มนต์ให้กับช่างเมรุ โดยพระสงฆ์ผู้ดูแลเมรุลอยแต่ละวดัจะเป็น
ผู้กระท าพิธีและต้องใช้เคร่ืองบวงสรวงดงันี ้ 

  - หวัหม ู      - หมากพล ู 
  - ไก่ 1 ตวั       - บุหร่ี 1 ซอง 
  - ข้าวสกุปากหม้อ     - เหล้า 
  - อาคารคาว 1 อยา่ง     - ธูป เทียน 
  - ไขต้่ม       - แปง้เจิม  
  - ขนมต้ม      - น า้ 
  - ผลไม้       - เหล้า 
  - เงินยกยอด        

พิธีกรรมในงานศพที่เก่ียวข้องกับเมรุลอย  

 พิธีกรรมในงานศพท่ีเก่ียวข้องกับเมรุลอยมี 1 พิธี คือ พิธีเดินสามหาบ114 เป็นพิธีท่ีจะ
กระท าก่อนการเก็บอฐิั โดยเจ้าภาพจะต้องจัดข้าวของและอาหารใสใ่นหาบ จ านวน 3 หาบ115 พนั
ไม้คานด้วยผ้าขาว ทัง้นีใ้นสาแหรกข้างหนึ่งจะบรรจุอาหารแห้ง ได้แก่ หม้อข้าวเชิงกรานหรืออัง้โล ่

                                                             

 114 ในอดีตพธีิเดนิสามหาบเป็นพิธีท าบญุในงานศพปฏิบตัิกนัเป็นธรรมเนียมทัง้ของราชส านกัและ
สามญัชนทัว่ไป ตอ่มาจึงถกูยกเลกิในปี พ.ศ.2435 ในงานเมรุหลวงเปล่ียนเป็นท าส ารับภตัตาหารสามหาบตัง้
ถวายพระสงฆ์สดบัปกรณ์พระบรมอฐิัและพระอฐิั อย่างไรก็ตามพธีิดงักลา่วยงัคงปรากฏการท าอยู่ในงานศพของ
สามญัชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัแตก่็ไมเ่ป็นท่ีนิยมมากนกั ใน นนทพร อยู่มัง่มี, ธรรมเนียมพระบรมศพ
และพระศพเจ้านาย (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2551), 358. และ สมัภาษณ์ พระอาจารย์เสถียร ธนปญฺโญ, ผู้ดแูลเมรุ
ลอยของพระอาจารย์พร วดัเกาะในปัจจบุนั , 16 มีนาคม 2560. 
 115 ปัจจบุนับางงานเจ้าภาพอาจใช้ป่ินโตหรือถาดใสอ่าหารแทนการใสห่าบ. สมัภาษณ์ พระอาจารย์
เสถียร ธนปญฺโญ, ผู้ดแูลเมรุลอยของพระอาจารย์พร วดัเกาะในปัจจบุนั , 16 มีนาคม 2560. 
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พริก หอม กระเทียม กะปิและสิ่งอ่ืนๆอีกตามแต่เจ้าภาพจะจัดใส่ ส่วนสาแหรกอีกข้างจะบรรจุ
อาหารคาวหวานท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าเหมือนกนัทัง้ 3 หาบ  
 จากนัน้จะให้ลกูหลานหรือญาติผู้ตายแต่งชุดขาวจ านวน 3 คน ถือคนละหาบและมีคนถือ
ผ้าไตรเดินน าหน้าหาบละ 1 คน เดินเวียนซ้ายรอยเมรุลอยคนละ 3 รอบ เวลาเดินจะต้องร้องกู่ว่า 
“วู้ๆ” คนละ 3 ครัง้ แล้วจึงน าหาบไปถวายพระคือตัง้เรียงไว้ท่ีอาสนสงฆ์  จากนัน้เจ้าภาพจะน าผ้า
ไตรไปทอดท่ีฐานรองรับลกูโกศหรือลกูหีบ นิมนต์พระสงฆ์ 3 รูปมาชักบงัสกุุล เสร็จแล้วถวายของ
ในหาบ พระสงฆ์สวดยถาสพัพี เจ้าภาพกรวดน า้อุทิศให้แก่ผู้ตายเป็นอนัเสร็จพิธี    

 พิธีเดินสาบหาบนีก้ระท าขึน้เพื่อเป็นการอธิบายปริศนาธรรม โดยการเดินเวียนรอบเมรุ
ลอยเปรียบเสมือนสตัว์ทัง้หลายเม่ือสิน้ลมตายไปแล้วต้องไปเวียนวา่ยตายเกิดอยูท่ัง้ 3 ภพ ท่ีมีการ
กู่ร้องว่า “วู้ๆ” 3 ครัง้ แสดงว่าไม่รู้ว่าตายไปเกิดในภพไหน จึงได้กู่ร้องเรียก เพื่อให้รู้ว่าได้ท ากุศล
อุทิศสว่นบุญไปให้แล้ว116 

การรือ้ถอนและการเก็บบ ารุงรักษาเมรุลอย 

 การรือ้ถอนเมรุลอยจะท าในคืนวันเผาศพช่วงเวลาประมาณ 00.00น.และรือ้ถอนเสร็จ
ในช่วงเช้าของวนัรุ่งขึน้ ยกเว้นกรณีท่ีเจ้าภาพประสงค์จะท าพิธีบงัสกุลุสามหาบในเช้าวนัรุ่งขึน้ช่าง
จะท าการรือ้ถอนเมรุลอยในช่วง 12.00น. ทัง้นีไ้ม่มีพิธีกรรมหรือข้อก าหนดวา่จะต้องรือ้ถอนชิน้สว่น
หรือองค์ประกอบใดก่อน เม่ือรือ้ถอนเสร็จจะน าไปเก็บไว้ท่ีโรงเมรุหรือใต้กฏุิพระของวดั อย่างไรก็
ตามเน่ืองจากวสัดท่ีุใช้ท าเคร่ืองประกอบเมรุสว่นใหญ่มักเป็นไม้ซึ่งง่ายต่อการช ารุด ท าให้ช่างเมรุ
จะต้องท าการซ่อมแซมและท าขึน้ใหม่เป็นประจ า โดยมักจะเป็นชิน้สว่นของเคร่ืองประกอบเมรุ
ประเภท หน้าบัน หน้ากระดาน กระจัง เป็นต้น  ทัง้นีห้ากมีเคร่ืองประกอบเมรุชิน้ใดท่ีช ารุดหรือ
เสยีหายจนไม่สามารถน ากลบัมาใช้งานได้อีกจะก าจดัโดยการเผาเพราะถือวา่เป็นของอปัมงคล117  

 

 

                                                             

 116 พระยาอนมุานราชธน, ประเพณีเน่ืองในการเกิด และประเพณีเน่ืองในการตาย, พมิพ์ครัง้ท่ี 2 
(พระนคร: สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2513),  216. 
 117 สมัภาษณ์ วีระศกัดิ ์กองทรัพย์, หวัหน้าช่างเมรุประจ าวดัใหญ่สวุรรณารามวรวหิาร, 25 กมุภาพนัธ์ 
2560. 
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รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรี 

 จากการศกึษาพบว่าเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีได้รับแนวคิดและคติการสร้างมาจากความ
เช่ือเร่ืองเขาพระสเุมรุตามแบบอย่างงานพระเมรุของหลวง โดยแสดงออกในรูปการท าเป็นอาคาร
ทรงปราสาทหรือเรือนฐานนัดรสงู ทัง้นีจ้ากการพิจารณาในเบือ้งต้นพบว่าเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรี
มีรูปแบบศิลปกรรมคล้ายคลึงกัน หากแต่มีความแตกต่างท่ีชัน้หลังคาและส่วนยอด ดังนัน้
การศึกษาในวิทยานิพนธ์เลม่นีผู้้ศึกษาจะขอใช้รูปแบบชัน้หลงัคาและสว่นยอดของเมรุลอยเป็น
เกณฑ์หลกัในการจดัแบง่กลุม่ 
 โดยจากการลงส ารวจพืน้ท่ีในจังหวดัเพชรบุรีพบว่าในปัจจุบนัมีวดัท่ียงัคงท าเมรุลอยอยู่
ประมาณ 5 วดั ได้แก่ วดัใหญ่สวุรรณารามวรวิหาร วดัวงับวั วดัประดิษฐ์วนาราม วดัเกาะและวดั
ห้วยเสือ ซึ่งจากการพิจารณารูปแบบชัน้หลงัคาและสว่นยอดของเมรุลอยทัง้ 5 วัด สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 กลุม่118 ดงันี ้

1. เมรุลอยกลุม่เรือนยอด 
2. เมรุลอยกลุม่เรือนชัน้ 
3. เมรุลอยกลุม่เคร่ืองยอดทรงเจดีย์ 

กลุ่มที่ 1 เมรุลอยกลุ่มเรือนยอด 
 เมรุลอยกลุม่เรือนยอด หมายถึง เมรุลอยท่ีมีชัน้หลงัคาประดบัเฉพาะชัน้หลงัคาลาดซ้อน
ชัน้และต่อยอดด้วยองค์ระฆัง บลัลงัก์ เหม บวัคลุม่เถา ปลี ลูกแก้วและปลียอด โดยจากการลง
พืน้ท่ีส ารวจภาคสนามพบว่ามีเพียงเมรุลอยวดัใหญ่สวุรรณารามเพียงหลงัเดียวเท่านัน้ท่ีมีการท า
ยอดในรูปแบบดงักลา่ว 

เมรุลอยวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร119 
 ในอดีตเมรุลอยวดัใหญ่สวุรรณารามได้รับการยกยอ่งวา่มีความสวยงามและแปลกตาเป็น
อยา่งมาก เน่ืองจากเมรุลอยท่ีสร้างขึน้แต่ละครัง้มีรูปแบบไม่ซ า้กนัและไม่ได้ยดึแบบตามเมรุหลวง  
แต่จะผสมผสานให้มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไปโดยช่างจะประยุกต์ให้คล้อยตามฐานะของ
เจ้าภาพ เช่น เป็นข้าราชการ เจ้าสวั หรือสมภารวดั เป็นต้น ดงัตวัอยา่งเช่น  

                                                             

 118 เรียกช่ือตามการจดัแบง่กลุ่มปราสาทในศลิปะรัตนโกสินทร์ท่ีปรากฏ ใน สมโชค สนินกุูล, 
“พฒันาการของแนวคดิและรูปแบบปราสาทในศิลปะไทย” (ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์ศิลปะไทย 
คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร 2554), 226. 
 119 ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ 76000. 
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 เมรุลอยเผาศพคณุพอ่มุ่ย(พระครูญาณสาคร) ตัง้ท่ีวดัใหญ่สวุรรณาราม สร้างเป็นทรงไทย 
 เมรุลอยเผาศพแม่เปีย ก าเนิดศิริ ตัง้ท่ีวดัพระทรง มีลกัษณะเป็นแบบจีน 
 เมรุลอยเผาศพคุณหญิงเจียม สรุพนัธ์ุเสนี ตัง้ท่ีหลงัศาลากลางจงัหวดัเพชรบุรี ท าเป็นทรง
ฝร่ัง เป็นต้น อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากในเวลาตอ่มาไม่ปรากฏช่างสบืทอดการท าเมรุลอยตอ่ท าให้เมรุ
ลอยวดัใหญ่สวุรรณารามไม่ปรากฏการท าอีก120  
 ส าหรับเมรุลอยใหญ่สวุรรณารามหลงัท่ีปรากฏการใช้งานอยู่ในปัจจุบนัแตเ่ดิมเป็นของวดั
พระทรง ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของช่างประสม สุสทุธิและได้พระอาจารย์ป้อม ญาณคุโณ 
เป็นผู้สร้าง121 ทัง้นีใ้นระยะแรกมีลกัษณะเป็นเมรุลอย 5 ยอด โดยมีความแตกต่างไปจากเมรุลอย  
5 ยอดท่ีพบโดยทัว่ไปซึง่มกัจะท าเมรุประธาน 1 ยอดและเมรุทิศ 4 ยอด แตเ่มรุลอยวดัพระทรงหลงั
นีท้ ายอดเมรุบริวารทัง้ 4 ยอดประดับอยู่บนชัน้หลงัคาของมุขท่ียื่นออกมาจากตัวเรือนของเมรุ
ประธาน อยา่งไรก็ตามในเวลาตอ่มาเมรุลอยหลงัดงักลา่วเกิดล้มพระอาจารย์ปอ้มจึงซอ่มแซมและ
เปลีย่นน ายอดบริวารทัง้ 4 ลงมาท าเป็นเป็นเมรุทิศแทน122(รูปภาพท่ี 75) 
 ครัง้ต่อมาเม่ือพระอาจารย์ป้อมมรณภาพเมรุลอยจึงตกเป็นกรรมสิทธ์ิของคุณวีระศกัด์ิ 
กองทรัพย์และได้น ามาถวายให้แก่วดัใหญ่สวุรรณารามในปี พ.ศ.2555 ทัง้ยงัได้พฒันารูปแบบโดย
เพิ่มเมรุทิศอีก 4 หลงั กลายเป็น เมรุลอย 9 ยอด123(รูปภาพท่ี 76) ปัจจุบนัเมรุลอยหลงัดงักลา่วอยู่
ในการดูแลของพระครูวชัรสวุรรณาทร(ลกูชุบ) เจ้าอาวาสวดัใหญ่สวุรรณาราม โดยมีคุณวีระศกัด์ิ 
กองทรัพย์ เป็นหัวหน้าช่างเมรุ ทัง้นีก้ารประกอบเมรุลอยแต่ละครัง้จะใช้ช่างเมรุท่ีเป็นฆราวาส
ประมาณ 13-15 คนและใช้เวลาในการประกอบเมรุลอยประมาณ 3 วนั 
 
 
 

                                                             

 120 บญุมี พบิลูย์สมบตัิ, “เมรุเมืองเพชร,” ใน ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระครูถาวรวชิร
ธรรม (คุณพ่อไห สุนทรมหาเถร) อดีตพระอุปัชฌาย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดบางทะลุ ต าบลหาดเจ้า
ส าราญ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี ณ เมรุวัดบางทะลุ วันอาทติย์ที่ 24 มีนาคม 2545 เวลา 16.30., 
267-269. 
 121 สมัภาษณ์ บญุช่วย คล้ายคลงึ, ช่างเมรุประจ าวดัใหญ่สวุรรณาราม, 5 เมษายน 2560. 
 122 สมัภาษณ์ พระครูวชัรสวุรรณาทร(ลกูชบุ), เจ้าอาวาสวดัใหญ่สวุรรณารามวรวหิาร เจ้าคณะอ าเภอ
เมืองเพชรบรีุ, 25 กมุภาพนัธ์ 2560. 
 123 สมัภาษณ์ วีระศกัดิ ์กองทรัพย์, หวัหน้าช่างเมรุประจ าวดัใหญ่สวุรรณารามวรวหิาร, 25 กมุภาพนัธ์ 
2560. 
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แผนผงัเมรุลอยกลุม่เรือนยอด(วดัใหญ่สวุรรณาราม) 
 เมรุลอยในกลุม่นีพ้บการท า 3 รูปแบบ คือ เมรุลอยยอดเดียว(แผนผงัท่ี 1), 5 ยอด(แผนผงั
ท่ี 2) และ 9 ยอด(แผนผงัท่ี 3) มีแผนผงักลา่วคือ เมรุลอยตัง้อยูบ่นฐานรูปสี่เหลีย่มจตัรัุสซ้อน 4 ชัน้ 
เมรุประธานตัง้อยูต่รงกึ่งกลาง มีบนัไดทางขึน้ตัง้อยู่ตรงกลางทัง้ 4 ด้าน เมรุทิศอยูใ่นผงัหกัศอกตัง้
ยกกระเปาะยื่นออกมาท่ีมมุทัง้ 4 โดยหากเป็นเมรุลอย 5 ยอดจะมีการประดบัเมรุทิศ 4 หลงั และ
หากเป็นเมรุลอย 9 ยอดจะมีการประดบัเมรุทิศ 8 หลงั แบง่เป็น 2 ชัน้ คือ เมรุทิศชัน้ใน 4 หลงัและ
เมรุทิศชัน้นอก 4 หลงั 

 
แผนผังที่ 1 ผังพืน้เมรุลอยยอดเดียว วัดใหญ่สุวรรณารามวรวหิาร 

 

 

แผนผังที่ 2 ผังพืน้เมรุลอย 5 ยอด วัดใหญ่สุวรรณารามวรวหิาร 
 

 
แผนผังที่ 3 ผังพืน้เมรุลอย 9 ยอด วัดใหญ่สุวรรณารามวรวหิาร 
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รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยกลุม่เรือนยอด(วดัใหญ่สวุรรณาราม) 
 เมรุลอยกลุม่เรือนยอดวดัใหญ่สวุรรณารามมีรูปแบบศิลปกรรมสามารถแบง่ได้เป็น 3 สว่น 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
รูปภาพที่ 75 เมรุลอย 5 ยอด วัดใหญ่สุวรรณารามวรวหิาร 

(งานเผาศพคณุพอ่สวสัดิ ์ กระจ่างดวง วดัจนัทาราม วนัอาทิตย์ท่ี 11 มถินุายน พ.ศ.2560) 

 
รูปภาพที่ 76 เมรุลอย 9 ยอด วัดใหญ่สุวรรณารามวรวหิาร 

(งานพระราชทานเพลงิศพ คณุแมส่ม คล้ายคลงึ และงานฌาปนกิจศพนายสง่เสริม คล้ายคลงึ วดัพระรูป  
วนัอาทิตย์ท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2560) 
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 ส่วนฐาน อยูใ่นผงัรูปสีเ่หลีย่มจตัรัุส มีเมรุทิศยกกระเปาะยื่นออกมาด้านละ 1 เมตร 
เมรุลอยยอดเดียวและ 5 ยอด มีฐานซ้อนกนั 4 ชัน้ มีขนาดดงันี ้
 - ฐานชัน้ท่ี 1 มีขนาด 8x8 เมตร  
 - ฐานชัน้ท่ี 2 มีขนาด 5.6x5.6 เมตร 
 - ฐานชัน้ท่ี 3 มีขนาด 5x5 เมตร 
 - ฐานชัน้ท่ี 4 มีขนาด 3x3 เมตร 
ทัง้นีห้ากเป็นเมรุลอย 9 ยอด จะมีฐานชัน้ลา่งขนาด 14x14 เมตรขยายเพิ่มอีก 1 ชัน้ ฐานแตล่ะชัน้
ประดับภาพลอ่งถุนเขียนรูปสตัว์หิมพานต์ ตอนใดตอนหนึ่งจากเร่ือง “รามเกียรต์ิ” และลายไทย
เลียนแบบลายพวงมาลยัพวงอุบะ ท่ีมุมฐานและพืน้ท่ีระหว่างภาพลอ่งถุนมีการประดบัเสาครอบ
มุม ถัดขึน้มาเป็นหน้ากระดานเขียนลายประจ ายามก้ามปูสลบัประจ ายามลกูฟัก ฐานชัน้ท่ี 1,2 
และ 4 ประดบัระเบียง สว่นฐานชัน้ท่ี 3 ประดบักระจงั(รูปภาพท่ี 77)  

 
รูปภาพที่ 77 ฐานประดับภาพล่องถุน หน้ากระดาน ระเบียงและกระจัง เมรุลอยวัดใหญ่สุวรรณาราม 

 เมรุประธาน อยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุ รัส ตัง้อยู่บนฐานชัน้ ท่ี 4 หรือ 5  ภายในมี
ฐานรองรับลกูโกศหรือลกูหีบ    
 ตวัเรือน  มีลกัษณะเป็นอาคารโถงอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 12 มีเสารองรับชัน้หลงัคาและ
สว่นยอด 12 ต้น ฐานเสาประดับกระจังและกาบพรหมศร เสาแผงเขียนลายไทยและบัวหวัเสา 
ประดบัสาหร่าย คนัทวยและซุ้มคหูาทบึเขียนลายไทย(รูปภาพท่ี 78) 
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 ชัน้หลงัคา มีลกัษณะเป็นหลงัคาลาดในผงัย่อมุมไม้ 12 ซ้อน 3 ชัน้ บริเวณกึ่งกลาง
แต่ละชัน้ประดบัหน้าพราหมณ์124 ซ้อนลดหลัน่ขนาดขึน้ไป ชายหลงัคาประดบัพวงมาลยัพวงอุบะ 
หน้ากระดานและกระจงั ทกุมมุประดบัหวันาค125 
 สว่นยอด อยู่ในผังย่อมุมไม้ 12 ตัง้อยู่บนชัน้หลงัคาลาดซ้อนชัน้ ประกอบไปด้วย 
ลกูระฆงัเขียนลายไทย บลัลงัก์ ถัดขึน้มาเป็นยอดเมรุ ประกอบด้วย เหม บวัคลุม่เถา ปลี ลกูแก้ว 
ปลยีอดและฉตัร ตามล าดบั(รูปภาพท่ี 79) 

 
รูปภาพที่ 78 ตัวเรือนของเมรุประธาน  

เมรุลอยวัดใหญ่สุวรรณาราม 

                                                             

 124 “หน้าพราหมณ์” เป็นค าศพัท์เฉพาะท่ีช่างเมรุวดัใหญ่สวุรรณารามใช้เรียก “บรรพแถลง”. สมัภาษณ์ 
วีระศกัดิ ์กองทรัพย์, หวัหน้าช่างเมรุประจ าวดัใหญ่สวุรรณารามวรวหิาร, 6 เมษายน 2560.  
 125 “หวันาค” เป็นค าศพัท์เฉพาะท่ีช่างเมรุวดัใหญ่สวุรรณารามใช้เรียก “หางหงส”์ ท่ีประดบับริเวณมมุ
ชัน้หลงัคา. สมัภาษณ์ วีระศกัดิ ์กองทรัพย์, หวัหน้าช่างเมรุประจ าวดัใหญ่สวุรรณารามวรวหิาร, 6 เมษายน 
2560. 
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รูปภาพที่ 79 ชัน้หลังคาและส่วนยอดของเมรุประธาน  

เมรุลอยวัดใหญ่สุวรรณารามวรวหิาร 

   เมรุทิศ  อยูใ่นผงัหกัศอก ตัง้อยูบ่ริเวณมมุทัง้ 4 ของเมรุลอย(รูปภาพท่ี 80) 
 สว่นฐาน มีลกัษณะเป็นฐานซ้อนกนั 1-2 ชัน้ ฐานแตล่ะชัน้ประดบัภาพลอ่งถนุและ
ลายไทยเลยีนแบบพวงมาลยัพวงอุบะ ท่ีมุมประดบัเสาครอบมมุ ถัดขึน้มาเป็นหน้ากระดานเขียน
ลายประจ ายามก้ามปสูลบัประจ ายามลกูฟักและกระจงั 
 ตวัเรือน  มีลกัษณะเป็นอาคารโถง มีพนกัระเบียงทบึเขียนลายไทย ประดบัคนัทวย
และซุ้มคหูาทบึเขียนลายไทย 
 ชัน้หลงัคา มีลกัษณะเป็นหลงัคาทรงจตัรุมขุซ้อนอยูบ่นหลงัคารูปตัวแอล(L) มีปีกนก
ยื่นคลมุ หน้าบนัเขียนลายไทยหรือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรต์ิ ประดบัช่อฟา้ ใบระกาและหางหงส์ 
ชายหลงัคาประดบัหน้ากระดานและกระจงั  
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 สว่นยอด ตัง้ซ้อนอยู่บนชัน้หลงัคาทรงจัตุรมุข อยู่ในผังย่อมุมไม้ 12 ประกอบไป
ด้วย ลกูถงั เขียนลายไทย ฝาครอบลกูถงัซ้อน 3 ชัน้ ประดบักระจงั ลกูระฆงั ถัดขึน้มาเป็นยอดเมรุ 
ประกอบด้วยบลัลงัก์ เหม บวัคลุม่เถา ปล ีลกูแก้ว ปลยีอด และฉตัร ตามล าดบั(รูปภาพท่ี 81) 

 
รูปภาพที่ 80 เมรุทศิชัน้ในและชัน้นอก เมรุลอยวัดใหญ่สุวรรณาราม 
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รูปภาพที่ 81 ชัน้หลังคาและยอดเมรุทศิ  

เมรุลอยวัดใหญ่สุวรรณาราม 

วิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยกลุ่มเรือนยอด(วัดใหญ่สุวรรณาราม) 
 จากการพิจารณารูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยกลุม่เรือนยอด(วดัใหญ่สุวรรณาราม)พบว่า 
เมรุประธานมีลกัษณะคล้ายคลึงกับปราสาทแบบเรือนยอดในศิลปะรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ ชัน้
หลงัคาประดบัเฉพาะหลงัคาลาดซ้อนชัน้แสดงสญัลกัษณ์ปราสาทหรือเรือนฐานนัดรสงู โดยพบใน
งานสถาปัตยกรรม ตัวอย่างเช่น งานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี 5, พระมณฑป วดัพระศรีรัตนศาสดาราม, พระท่ีนัง่อาภรณ์พิโมกข์ปราสาทหรือพระท่ีนัง่
ดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั เป็นต้น 
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  การวิเคราะห์เปรียบเทียบในท่ีนีผู้้ศกึษาจะขอน า พระมณฑป126 วดัพระศรีรัตนศาสนาราม 
ในพระบรมมหาราชวัง(รูปภาพท่ี 82) มาเป็นต้นแบบในการเปรียบเทียบ โดยจากการพิจารณา
พบวา่แม้ผงัอาคารและรูปแบบการประดบัเรือนยอดจะมีลกัษณะเหมือนกนั แตก่ลบัมีองค์ประกอบ
บางประการท่ีแตกตา่งกนัออกไป กลา่วคือ  
 ตวัเรือน  ตวัเรือนของพระมณฑปอยู่ในผงัสี่เหลีย่มจตัุรัสแตกตา่งจากเมรุประธาน
ท่ีอยู่ในผงัสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ 12 ซึ่งหากพิจารณารูปแบบโดยละเอียดจะเห็นว่าการย่อมุมของเมรุ
ประธานเกิดจากการตัง้เสายื่นออกมาจากตวัเรือนในผงัสีเ่หลีย่มจตัรัุสด้านละ 2 ต้น แตล่ะต้นมีการ
ประดับบัวหัวเสา ซึ่งผู้ ศึกษามีความเห็นว่าสามารถเทียบได้กับเสาพาไลท่ีประดับอยู่รอบพระ
มณฑป ดงันัน้จึงอาจมีความเป็นไปได้ท่ีช่างตดัการประดบัเสาพาไลออกและดดัแปรงมาท าเป็นเสา
ท่ีตัง้ยื่นออกมาเพื่อท าให้เมรุประธานอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 12 ก็เป็นได้  
 อนึง่ส าหรับการท าผงัย่อมุมไม้ 12 นอกจากจะพบท่ีตวัเรือนเมรุประธานแล้วยงัพบการท า
ท่ีสว่นยอดของเมรุทิศด้วย ทัง้นีจ้ากการศกึษาพบวา่การสร้างเมรุชัว่คราวของขนุนางหรือสามญัชน
มีข้อยกเว้นว่าห้ามไม่ให้ท าเมรุในผังย่อมุมไม้ 12 ตามแบบอย่างงานพระเมรุของหลวง ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับเมรุลอยในกลุม่อ่ืนพบว่าทุกวดัล้วนแล้วแต่ท าสว่นดงักลา่วอยู่ในผงัสี่ เหลีย่มจตัุรัส
ทัง้สิน้ ทัง้นีผู้้ศกึษามีความเห็นวา่การท่ีวดัใหญ่สวุรรณารามท าเมรุลอยให้อยูใ่นผงัดงักลา่วอาจเกิด
จากความไม่รู้ของช่างเมรุหรืออาจเป็นการเลยีนแบบมาจากพระมณฑปท่ีมีสว่นชัน้หลงัคาและสว่น
ยอดอยู่ในผงัยอ่มุมก็เป็นได้ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากเป็นเมรุลอยเพียงวดัเดียวท่ีปรากฏการท าเมรุ
ลอยในผงัยอ่มมุไม้ 12 จึงอาจกลา่วได้วา่เอกลกัษณ์เฉพาะของวดัใหญ่สวุรรณาราม 
 ชัน้หลงัคา มีลักษณะเป็นชัน้หลังคาลาดซ้อนชัน้อยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ 12 
ประดบัเชิงกลอนหรือคอสองซึง่เป็นรูปย่นย่อของเรือนธาตจุ าลองซ้อนชัน้แทรกอยู่ระหว่างหลงัคา
ลาดแต่ละชัน้คล้ายกับรูปแบบส่วนยอดของ “ปยาทาด” ในศิลปะพม่าเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม
องค์ประกอบอ่ืนๆของชัน้หลงัคาพระมณฑปและเมรุลอยยงัคงมีความแตกตา่งกนับางประการโดย
สามารถแบง่วิเคราะห์ได้เป็นประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

                                                             

 126 พระมณฑป วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวงั ตัง้อยู่บนฐานไพทีตรงกลางระหวา่ง
ปราสาทพระเทพบดิรและพระศรีรัตนเจดีย์ สร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก แทนท่ีหอ
ไตรท่ีถกูไฟไหม้ โดยโปรดเกล้าฯให้ถมสระน า้เดมิแล้วสร้างพระมณฑปเพ่ือเก็บพระไตรปิฎกฉบบัทองท่ีทรงโปรด
ให้สงัคายนา. ใน เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค), สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ 
ทรงตรวจช าระและทรงพระนิพนธ์อธิบาย, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1, 48, 116, 155. 
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 จ านวนชัน้ซ้อนของชัน้หลงัคาลาด  จากการศกึษาค้นคว้าพบวา่จ านวนชัน้ซ้อนของ
หลงัคาลาดในปราสาทแบบเรือนยอดศิลปะรัตนโกสินทร์มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน โดยจะขึน้อยู่กับ
ขนาดของอาคาร กลา่วคือ หากเป็นอาคารขนาดเล็กจะมีหลงัคาลาดซ้อน 5 ชัน้ เรียก “ปราสาท” 
และหากเป็นอาคารขนาดใหญ่จะมีหลงัคาลาดซ้อน 7 ชัน้ เรียก “มหาปราสาท”127 ซึ่งเม่ือน ามา
พิจารณากับพระมณฑปพบว่ามีชัน้หลงัคาลาดซ้อน 7 ชัน้ตามแบบมหาปราสาท ในขณะท่ีเมรุ
ประธานท่ีมีชัน้หลงัคาลาดซ้อนเพียง 3 ชัน้ซึ่งไม่เข้ากับกฎเกณฑ์ใด ทัง้นีผู้้ ศึกษามีความเห็นว่า
ความแตกต่างดงักลา่วเกิดจากข้อจ ากัดด้านโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเน่ืองจากเมรุลอยเป็น
อาคารเคร่ืองไม้และเมรุประธานมีขนาดไม่ใหญ่จึงท าให้ไม่สามารถซ้อนชัน้หลงัคาลาดได้มากหรือ
อาจเป็นไปได้วา่ช่างลดการซ้อนชัน้เพ่ือไม่ให้มีฐานานศุกัด์ิเทียบเทา่พระมณฑปหรือมหาปราสาท  
 อนึง่จากการศกึษาพบวา่การประดบัชัน้หลงัคาลาดจ านวน 3 ชัน้นี ้เคยพบปรากฏมาก่อน
ในสมยัอยธุยาตอนกลางและตอนปลาย128 จึงอาจมีความเป็นไปได้ท่ีช่างเมรุในเพชรบุรียงัสบืทอด
แนวคิดและรูปแบบมาจนถึงในปัจจุบนัหรืออาจเป็นเพียงรูปแบบท่ีแสดงถึงฝีมือและเอกลกัษณ์ของ
ท้องถ่ินก็เป็นได้ 
 การประดบัแถวกระจงัและบรรพแถลงทีช่ัน้หลงัคาลาด ชั ้น ห ลั ง ค า ล า ด ข อ ง พ ร ะ
มณฑปและเมรุลอยมีการประดบัแถวกระจังและบรรพแถลงเหมือนกัน (ช่างเมรุ เรียก บรรพแถลง
วา่ “หน้าพราหมณ์”) แตจ่ะมีความแตกตา่งกนัท่ีจ านวนท่ีประดบั โดยจะเห็นว่าชัน้หลงัคาลาดของ
พระมณฑปประดบัแถวกระจงัขนาดเลก็และบรรพแถลงขนาดใหญ่น้อยเป็นจ านวนมาก แตล่ะมุม
ประดับนาคปัก(นาคหลายหัว)129 แตกต่างไปจากชัน้หลงัคาลาดของเมรุประธานท่ีประดับแถว
กระจงัขนาดเลก็ หน้าพราหมณ์หรือบรรพแถลงประดบัเพียงท่ีบริเวณกึ่งกลางด้านและท่ีมมุประดบั
หวันาค(นาค 1 หวั)130 เท่านัน้ ซึ่งความแตกต่างดงักลา่วนีผู้้ศึกษามีความเห็นว่าเป็นเพราะพืน้ท่ี
โดยรอบของชัน้หลงัคาลาดและบริเวณมมุของเมรุประธานมีขนาดไม่มาก หากประดบับรรพแถลง
จ านวนมากและนาคปักเหมือนพระมณฑปนอกจากจะท าให้แออัดแล้วยงัอาจสง่ผลกระทบต่อ
                                                             

 127 ม.ร.ว. หญิงแน่งน้อย ศกัดิศ์รี, มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ส านกัราช
เลขาธิการ, 2537), 19. 
 128 สมโชค สนินกุลู, “พฒันาการของแนวคดิและรูปแบบปราสาทในศลิปะไทย” (ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาประวตัศิาสตร์ศิลปะไทย คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร 2554), 194-195. 
 129 นาคหลายหวัเรียก นาคปัก ใน สนัต ิเลก็สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง : ศลิปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ 
: เมืองโบราณ, 2548), 60. 
 130 ช่างเมรุ เรียก หางหงส์ท่ีประดบัท่ีชัน้หลงัคาลาด วา่ “หัวนาค” มีลกัษณะเป็นนาค 1 หวั. สมัภาษณ์ 
วีระศกัดิ ์กองทรัพย์, หวัหน้าช่างเมรุประจ าวดัใหญ่สวุรรณารามวรวหิาร, 6 เมษายน 2560. 
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โครงสร้างของชัน้หลงัคา ดงันัน้ช่างจึงลดการประดบับรรพแถลงเปลีย่นมาเพิ่มขนาดกระจงัให้ใหญ่
ขึน้และประดบัหวันาคท่ีมมุแทน   
 สว่นยอด ทัง้พระมณฑปและเมรุลอยมีรูปแบบการประดับส่วนยอดเป็นไปตาม
ระเบียบท่ีพบในปราสาทแบบเรือนยอดในศิลปะรัตนโกสนิทร์ กลา่วคือ สว่นยอดอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ 
12  เหนือชัน้หลงัคาประกอบด้วยองค์ระฆัง บัลลงัก์ เหม บัวคลุ่มเถา ปลี ลูกแก้วและปลียอด 
ตามล าดบั แตจ่ะมีความแตกตา่งกนัท่ีจ านวนการประดบั กลา่วคือ พระมณฑปมีการประดบัเหม 3 
ชัน้ และบวัคลุม่เถาซ้อน 5-7 ชัน้ตามแบบแผนประเพณี(รูปภาพท่ี 83) แตกต่างไปจากเมรุลอยท่ี
ประดับเหมเพียง 1 ชัน้และเมรุประธานประดับบวัคลุ่มเถา 4 ชัน้ ในขณะท่ีเมรุทิศประดับ 2 ชัน้  
ซึง่ความแตกต่างในประเด็นเร่ืองจ านวนดงักลา่วนีผู้้ศึกษาตัง้ข้อสงัเกตวา่อาจเป็นเพราะเม่ือเทียบ
สัดส่วนของฐาน ชัน้หลังคาและส่วนยอดแล้วหากประดับเหม บัวคลุ่มเถาให้มีจ านวนเท่า  
พระมณฑปจะท าให้สว่นยอดมีความสงูมากเกินไปเสีย่งต่อการพงัทลายลงมาหรืออาจเป็นไปได้ท่ี
ช่างตัง้ใจลดจ านวนลงเพื่อไม่ให้เมรุลอยซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการเผาศพสามัญชนมีความ
เทา่เทียมกบัพระมณฑปท่ีมีไว้ส าหรับประดิษฐานปชูนียวตัถท่ีุส าคญัทางศาสนาก็ได้ 
 จากการเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมพระมณฑปและเมรุลอยจะเห็นได้ว่าแม้จะมี
รูปแบบคล้ายคลงึกัน แตเ่ม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่าเมรุลอยมีการปรับเปลี่ยนและลดจ านวน
การประดบัเคร่ืองประกอบเมรุบางประการออก ซึง่อาจมีเหตุส าคญัมาจากข้อจ ากดัด้านโครงสร้าง
ท่ีเป็นอาคารเคร่ืองไม้แตกต่างจากพระมณฑปท่ีเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนท าให้ไม่สามารถรองรับ
น า้หนกัของชัน้หลงัคาและสว่นยอดได้มากหรืออาจเป็นความตัง้ใจของช่างท่ีจะออกแบบดดัแปลง
ให้เมรุลอยมีเอกลกัษณ์เฉพาะของวดัก็เป็นได้ แตอ่ย่างไรก็ตามเมรุลอยวดัใหญ่สวุรรณารามยงัคง
รักษาระเบียบการประดบัตกแต่งท่ีแสดงสญัลกัษณ์ของการเป็นปราสาทหรือเรือนฐานนัดรสงูไว้ได้
อยา่งชดัเจน 
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รูปภาพที่ 82 พระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
รูปภาพที่ 83 ยอดพระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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 นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณารูปแบบเมรุลอย 9 ยอดของวัดใหญ่สวุรรณารามพบว่ามีความ
แตกต่างไปจากวดัอ่ืนๆ กลา่วคือ วดัใหญ่สวุรรณารามจะมีเมรุประธานเพียงยอดเดียวและท าเมรุ
ทิศ 8 หลงั นบัรวมได้เมรุลอย 9 ยอด แตกตา่งไปจากเมรุวดัอ่ืนท่ีจะนิยมมีเมรุประธาน 5 ยอด คือ 
ยอดเมรุประธาน 1 ยอด ยอดเมรุบริวารท่ีประดบัเหนือชัน้หลงัคาทรงจตัุรมุขอีก 4 ยอดและเมรุทิศ 
4 หลงั  ทัง้นีจ้ากการลงพืน้ท่ีส ารวจภาคสนามพบวา่แตเ่ดิมเม่ือครัง้ท่ีเมรุลอยอยู่ในการดูแลของวดั
พระทรงไม่มีการท าเมรุทิศ โดยในกรณีรูปแบบเมรุลอย 5 ยอด เมรุประธานจะท าเป็นอาคารทรง
จัตุรมุขและประดับสว่นยอดเมรุบริวารไว้เหนือชัน้หลงัคาของมุขท่ียื่นออกมาทัง้ 4 ด้าน(รูปภาพ 
ท่ี 84) แต่ต่อมาเมรุลอยเกิดล้มจึงเปลี่ยนจากการประดบัสว่นยอดเมรุบริวารมาท าเป็นเมรุทิศและ
ตัดการท าหลงัคาทรงจัตุรมุขออกเหลือเพียงชัน้หลงัคาและส่วนยอดดังท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ใน
ปัจจุบนั  
 เม่ือเมรุลอยย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของวดัใหญ่สุวรรณารามจึงมีการเพิ่มรูปแบบเมรุ
ลอย 9 ยอด โดยขยายฐานชัน้ลา่งเพิ่ม 1 ชัน้และเพิ่มจ านวนเมรุทิศโดยแบ่งเป็น 2 ชัน้ คือ เมรุทิศ
ชัน้ใน 4 หลงั และเมรุทิศชัน้นอก 4 หลงั รวมเป็นเมรุทิศ 8 หลงั ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการท่ีเมรุลอย
แบบ 9 ยอดของวดัใหญ่สวุรรณารามมีความแตกต่างไปจากวดัอ่ืนเกิดจากข้อจ ากดัด้านโครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรม อีกทัง้ช่างได้ตดัการท าหลงัคาทรงจัตุรมุขออก ดงันัน้เม่ือมีการพฒันารูปแบบ
เป็นเมรุลอย 9 ยอดจึงจ าต้องคงรูปแบบเมรุประธานไว้เพียงยอดเดียวและเพิ่มจ านวนเมรุทิศแทน 
อนึ่งจากการขยายฐานและเพิ่มเมรุทิศนีจ้ึงท าให้เมรุลอยวัดใหญ่สุวรรณารามมีขนาดผังโดย
ภาพรวมใหญ่กวา่เมรุลอยวดัอ่ืน 
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รูปภาพที่ 84 เมรุลอย 5 ยอด วัดใหญ่สุวรรณาราม (เม่ือคราวยงัอยู่ในการดแูลของวดัพระทรง) 

  ที่มา : แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 99. 

 อาจกลา่วโดยสรุปได้ว่าเมรุลอยวดัใหญ่สวุรรณารามเป็นเมรุลอยเพียงหลงัเดียวในสกุล
ช่างเพชรบุรีท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารทรงปราสาทแบบเรือนยอด ซึ่งนอกจากจะมีรูปแบบคล้ายคลงึ
กับ “มณฑป” แล้วยังมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีแตกต่างไปจากวัดอ่ืน คือ การท าเมรุ
ประธานและสว่นยอดของเมรุทิศอยูใ่นผงัสีเ่หลีย่มยอ่มุมไม้ 12 และยงัเป็นเพียงวดัเดียวท่ีมีการท า
เมรุทิศ 8 หลงัในรูปแบบเมรุลอย 9 ยอด   
 
 

 

 



 110 
 
กลุ่มที่ 2 เมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้ 
 เมรุลอยกลุม่เรือนชัน้ หมายถึง เมรุลอยท่ีชัน้หลงัคามีลกัษณะเป็นเรือนซ้อนชัน้ โดยอาจ
อยู่ในรูปการประดบัเฉพาะเรือนจ าลองซ้อนชัน้และต่อยอดด้วยองค์ประกอบของเจดีย์ทรงปรางค์
หรือเรือนยอด โดยจากการลงพืน้ท่ีส ารวจภาคสนามพบว่ามีเมรุลอย 3 วัดท่ีท ายอดลกัษณะ
ดงักลา่ว คือ 

1. เมรุลอยวดัวงับวั 
2. เมรุลอยวดัประดิษฐ์วนาราม 
3. เมรุลอยวดัเกาะ 

แผนผงัเมรุลอยกลุม่เรือนชัน้ 
 เมรุลอยในกลุ่มนีพ้บการท า 2 รูปแบบ คือ เมรุลอย 5 ยอด และ 9 ยอด(แผนผังท่ี 4)  
มีแผนผงักลา่วคือ เมรุลอยตัง้อยู่บนฐานรูปสีเ่หลีย่มจตัรัุสซ้อน 4 ชัน้ เมรุประธานตัง้อยูต่รงกึ่งกลาง
และมีบนัไดทางขึน้ตัง้อยู่ตรงกลางทัง้ 4 ด้าน หากเป็นเมรุลอย 5 ยอดจะมีเมรุทิศอยูใ่นผงัหกัศอก
ตัง้อยู่ท่ีมุมทัง้ 4 ของสว่นฐานและหากเป็นเมรุลอย 9 ยอดจะมีส่วนยอดเมรุบริวารประดบัซ้อน
เหนือชัน้หลงัคาทรงจตัรุมขุของเมรุประธานอีก 4 ยอด 

 
แผนผังที่ 4 ผังพืน้เมรุลอย 5 ยอดและ 9 ยอด ในกลุ่มเรือนชัน้ 

รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยกลุม่เรือนชัน้ 

 จากการศึกษาเมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้ทัง้ 3 วัด พบว่ามีรูปแบบศิลปกรรมคล้ายคลึงกัน
(รูปภาพท่ี 85) โดยแบง่ได้เป็น 3 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้
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รูปภาพที่ 85 เมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้ 

 ส่วนฐาน ฐานอยูใ่นผงัสีเ่หลีย่มจตัุรัส ซ้อนกนั 4 ชัน้ ฐานชัน้ท่ี 1 มีขนาด 8x8 เมตร  
ถึง 12x12 เมตร ฐานชัน้ท่ี 2-4 ซ้อนลดหลัน่ขึน้ไปชัน้ละ 2 เมตร แต่ละชัน้ประดับตีนอิฐหรือภาพ
ลอ่งถุนเขียนรูปสตัว์หิมพานต์ ตวัละครหรือตอนใดตอนหนึ่งจากเร่ือง “รามเกียรต์ิ” ภาพส านวน
สภุาษิต ภาพปริศนาธรรมหรือภาพวิวทิวทศัน์ เป็นต้น  ถดัขึน้มาเป็นหน้ากระดานเขียนลายประจ า
ยามก้ามปสูลบัประจ ายามลกูฟัก กระจงัและระเบียง ตามล าดับ(รูปภาพท่ี 86) 
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รูปภาพที่ 86 ส่วนฐาน เมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้ 

 เมรุประธาน อยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัง้อยู่บนฐานชัน้ท่ี 4 ภายในมีฐานรองรับลูก
โกศหรือลกูหีบ ประกอบด้วย 
 ตวัเรือน  มีลกัษณะเป็นอาคารโถง มีเสารองรับชัน้หลงัคา 4 ต้น ฐานเสาประดับ
กระจังและกาบพรหมศร เสาแผงเขียนลายไทยและบวัหวัเสา ประดบัสาหร่าย บวัหวัเสา คนัทวย
และซุ้มคหูาเขียนลายไทย(รูปภาพท่ี 87) 
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รูปภาพที่ 87 ตัวเรือนของเมรุประธาน   

เมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้ 

 ชัน้หลงัคา มีลกัษณะเป็นฐานสีเ่หลีย่มซ้อนชัน้ประดบัหลงัคาหน้าจัว่ยื่นออกมาทัง้ 4 
ทิศ ท าให้ดูคล้ายเป็นหลงัคาทรงจัตุรมุข มีปีกนกยื่นคลุม  หน้าบนัเขียนลายไทยหรือรูปเทพเจ้า 
ประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ชายหลงัคาประดบัพวงมาลยัพวงอุบะหรือกระจังรี หน้ากระดาน
ประดบัลายประจ ายามก้ามปสูลบัประจ ายามลกูฟักและกระจงั  
 สว่นยอด ตัง้ซ้อนอยู่บนชัน้หลงัคาทรงจัตุรมุข ประกอบไปด้วย ลูกถังประดับคัน
ทวย ฝาครอบลกูถังซ้อนชัน้ ประดบักระจัง หน้ากระดานเขียนลายประจ ายามก้ามปูสลบัประจ า
ยามลกูฟักและกระจังรี ลกูระฆงัอยู่ในผงัสี่เหลี่ยม ประดบัเสาติดผนงัและกรอบซุ้ม ถัดขึน้มาเป็น
ยอดเมรุ ประกอบด้วย เหม บวัคลุม่เถา ปล ีลกูแก้ว ปลยีอดและฉตัร ตามล าดบั(รูปภาพท่ี 88) 
 ในกรณีเป็นเมรุลอย 9 ยอด จะมีการประดับส่วนยอดเมรุบริวารไว้เหนือชัน้หลงัคาทรง
จัตุรมุขทัง้ 4 ด้าน เม่ือนับรวมยอดเมรุประธาน ยอดเมรุบริวารและยอดเมรุ ทิศ จึงกลายเป็น  
“เมรุลอย 9 ยอด” 
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รูปภาพที่ 88 ชัน้หลังคาและส่วนยอดเมรุประธานของเมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้  

 เมรุทิศ  อยูใ่นผงัหกัศอก ตัง้อยูบ่นฐานชัน้ท่ี 1 บริเวณมมุทัง้ 4 ของเมรุลอย
(รูปภาพท่ี 89) ประกอบด้วย 
 สว่นฐาน มีลกัษณะเป็นฐานซ้อนกัน 2 ชัน้ ฐานชัน้แรกประดับภาพล่องถุน ถัด
ขึน้มาเป็นหน้ากระดานเขียนลายประจ ายามก้ามปูสลบัประจ ายามลกูฟักและกระจัง ฐานชัน้ท่ี 2 
ประดบัลายไทยและหน้ากระดานเขียนลายประจ ายามก้ามปูสลบัประจ ายามลกูฟักและกระจัง 
ตามล าดบั 
 ตวัเรือน  มีลักษณะเป็นอาคารโถง มีพนักระเบียงล้อมรอบ ประดับสาหร่าย  
คนัทวยและซุ้มคหูาเขียนลายไทย 
 ชัน้หลงัคา มีลกัษณะเป็นหลงัคาทรงจตัรุมขุซ้อนอยูบ่นหลงัคารูปตวัแอล(L) มีปีกนก
ยื่นคลมุ หน้าบนัเขียนลายไทยหรือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรต์ิ ประดบัช่อฟา้ ใบระกาและหางหงส์ 
ชายหลงัคาประดบักระจงัรี หน้ากระดานประดบัลายประจ ายามก้ามปสูลบัประจ ายามลกูฟักและ
กระจงั  
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 สว่นยอด ตัง้ซ้อนอยูเ่หนือชัน้หลงัคาจตัุรมุข ประกอบไปด้วย ลกูถัง ฝาครอบลูกถัง
ซ้อนชัน้ ประดบักระจงัรี หน้ากระดานและกระจัง ลกูระฆงัอยู่ในผงัสีเ่หลี่ยม ถัดขึน้มาเป็นยอดเมรุ 
ประกอบด้วย เหม  บวัคลุม่เถา ปล ีลกูแก้ว ปลยีอดและฉตัร ตามล าดบั  

 
รูปภาพที่ 89 เมรุทศิ  
เมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้ 

เมรุลอย วัดวังบัว131  
 เมรุลอยวดัวังบวัแรกเร่ิมมีท่ีมาจากการเป็นเมรุลอยเผาศพโยมบิดาและโยมมารดาของ
พระอาจารย์วอน พรฺหมฺโชโต เม่ือราว 30-40 ปีก่อน หลงัจากใช้งานเสร็จจึงเกิดความคิดในการ 
รือ้ถอนและน าไปเก็บไว้เพื่อให้ผู้ อ่ืนสามารถเช่าไปประกอบใช้งานได้ตอ่132 ทัง้นีใ้นระยะแรกเร่ิมวสัดุ

                                                             

 131 ต าบลลาดโพธ์ิ อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ 76150. 
 132 สมัภาษณ์ พระอาจารย์วอน พรฺหมฺโชโต, เจ้าของเมรุลอยวดัวงับวั, 20 พฤศจิกายน 2559. 
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ท่ีน ามาประกอบส่วนใหญ่ท าจาก ไม้อัด ไม้กระดานและไม้ยาง แต่เน่ืองจากไม้เป็นวัสดุท่ี
เสือ่มสภาพได้ง่ายในปัจจุบนัพระอาจารย์วอนและช่างเมรุในวดัจึงปรับเปลีย่นมาใช้เป็นโครงสร้าง
เหลก็ไม้ประกอบเพื่อลดต้นทนุ ความเสือ่มสภาพและท าให้เมรุลอยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึน้133  
 ปัจจุบนัเมรุลอยวดัวงับวัท่ีน าออกมาให้เช่ามี 2 รูปแบบ คือ เมรุลอย 5 ยอด(รูปภาพท่ี 90)
และ 9 ยอด(รูปภาพท่ี 91) และอยู่ในการดูแลของพระอาจารย์วอน พรฺหมฺโชโต ผู้ เป็นทัง้เจ้าของ
และผู้ ออกแบบเขียนลายซึ่งเรียนวิชาการออกแบบและเขียนลายมาจากหลวงพ่อปทุม ภัทรา
จารย์134 วดัวงับวั มีคณุเผ่ือและคุณกัลยา ทดัจันทร์ เป็นหวัหน้าช่างเมรุ ทัง้นีก้ารประกอบเมรุลอย
ของวดัวงับวัแตล่ะครัง้จะใช้ช่างเมรุทัง้ท่ีเป็นพระลกูวดัและฆราวาสประมาณ 10-15 คน ใช้เวลาใน
การประกอบเมรุลอยประมาณ 2 วนั 

 
รูปภาพที่ 90 เมรุลอย 5 ยอด วัดวังบัว 

(งานพระราชทานเพลงิศพคณุผนั สะอาดเอ่ียม วนัอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 

                                                             

 133 สมัภาษณ์ สมหมาย รัดเข่ือนขนัธ์, ช่างเขียนลายประจ าเมรุวดัวงับวั, 29 มกราคม 2560. 
 134 ปัจจบุนัมรณภาพแล้ว. 
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รูปภาพที่ 91 เมรุลอย 9 ยอด วัดวังบัว 

(งานพระราชทานเพลงิศพพระครูสถิตปัญญาพมิล อดีตเจ้าอาวาสวดัอทุยัธรรมมาราม  
วนัอาทิตย์ท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 

รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยวัดวังบัว 
 เมรุลอยวัดวังบวัมีรูปแบบเหมือนกับเมรุลอยกลุม่เรือนชัน้ท่ีได้กล่าวไปในข้างต้น แต่มี
รูปแบบบางประการท่ีแตกตา่งออกไป กลา่วคือ 
 ส่วนฐาน มีลกัษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมซ้อน 4 ชัน้ ประดบัตีนอิฐ ภาพลอ่งถุน หน้า
กระดานและกระจงั แตไ่ม่ปรากฏการประดบัระเบียงบนฐานของเมรุลอยทัง้ 2 รูปแบบซึง่แตกต่าง
ไปจากเมรุลอยในกลุม่เรือนชัน้ของวดัอ่ืน 
 เมรุประธาน มีรูปแบบเหมือนกับเมรุประธานของวัดอ่ืน แต่มีความแตกต่างท่ีการ
ประดบัซุ้มคหูาของตวัเรือนและสว่นยอด กลา่วคือ 

 ตวัเรือน  มีลกัษณะเป็นอาคารโถงอยู่ในผงัสี่เหลี่ยม มีการประดบัตกแต่งเหมือน
เมรุลอยโดยทัว่ไป แตซุ้่มคหูาของเมรุประธานมีการฉลเุป็นลายไทยและเทพพนมซึง่แตกตา่งไปจาก
ซุ้มคหูาของเมรุทิศและเมรุลอยวดัอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นซุ้มคหูาทบึ โดยความแตกตา่งในสว่นผู้ศกึษา
มีความเห็นวา่อาจเป็นเพียงความตัง้ใจของช่างท่ีจะตกแต่งซุ้มคหูาให้มีความสวยงามหรืออาจเป็น
ความตัง้ใจของช่างท่ีจะออกแบบให้ซุ้มคูหาของเมรุประธานและเมรุทิศมีความต่างกันเพื่อเน้นย า้
และแสดงให้เห็นความส าคญัของเมรุประธานก็เป็นได้(รูปภาพท่ี 92) 
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รูปภาพที่ 92 ตัวเรือนของเมรุประธาน เมรุลอยวัดวังบัว 

 สว่นยอด ตัง้ซ้อนอยู่บนชัน้หลงัคาทรงจัตุรมุข ประกอบไปด้วย ลูกถังประดับคัน
ทวย ฝาครอบลกูถงัซ้อนชัน้ประดบักระจงัรี หน้ากระดานและกระจงั ถดัขึน้มาเป็นลกูระฆงัอยูใ่นผงั
สี่เหลี่ยมเจาะโปร่งทัง้ 4 ด้านประดับเสาติดผนังและกรอบซุ้ม การท าลูกระฆังเจาะโปร่งนีเ้ป็น
รูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเมรุลอยในกลุม่เดียวกนัท่ีนิยมท าเป็นลกูระฆงัทบึ เหนือลกูระฆงัเป็นยอด
เมรุ ประกอบไปด้วย เหม บวัคลุม่เถา ปล ีลกูแก้ว ปลยีอดและฉตัร ตามล าดบั(รูปภาพท่ี 93-94) 



 119 
 

 
รูปภาพที่ 93 ชัน้หลังคาและยอดเมรุประธานของเมรุลอย 5 ยอดวัดวังบัว 

 
รูปภาพที่ 94 ชัน้หลังคาและยอดเมรุประธานของเมรุลอย 9 ยอดวัดวังบัว 
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ทัง้นีจ้ากการพิจารณาเปรียบเทียบพบว่าการท าลกูระฆงัเจาะโปร่งในลกัษณะดงักลา่วมี
ความคล้ายคลงึกบัสว่นยอดของเมรุปนู(รูปภาพท่ี 95)ท่ีนิยมเจาะช่องท่ีปลายปลอ่งเพื่อระบายควนั
ออก(รูปภาพท่ี 96) ดงันัน้ผู้ศึกษาจึงตัง้ข้อสนันิษฐานในเบือ้งต้นวา่อาจมีความเป็นไปได้ท่ีช่างจะ
ได้รับแรงบนัดาลใจในการท าปลอ่งควนัไฟของเมรุปนูและน ามาดดัแปลงประดบับนลกูระฆงัของ
เมรุลอยกลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีปรากฏเฉพาะบนเมรุลอยวดัวงับวัเพียงแหง่เดียว 

 
รูปภาพที่ 95 เมรุปูน  

วัดอมรินทรารามวรวหิาร 

 
รูปภาพที่ 96 ปล่องควันไฟเมรุปูน  

วัดอมรินทรารามวรวหิาร 
 

เมรุลอยวัดประดิษฐ์วนาราม135 
 เมรุลอยวัดประดิษฐ์วนารามสร้างขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ.2520 เพื่อใช้ในงานเผาศพ 
พระอธิการหวล จนฺทศิริ อดีตเจ้าอาวาสคนแรกของวดัประดิษฐ์วนาราม(รูปภาพท่ี 97) โดยมีพระ
ครูศิลป์วชัระศาล(อิน จัตมโน)เป็นผู้ออกแบบ(รูปภาพท่ี 98)และพระครูวชัรมงคลกิจ(ล้อม สเุมโธ) 
เป็นหวัหน้าช่างเมรุ(รูปภาพท่ี 99) มีลกัษณะเป็น “เมรุลอย 5 ยอด” (รูปภาพท่ี 101)เม่ือเสร็จงานจึง
ได้มีการรือ้ถอนลงและน ามาเก็บไว้ให้ผู้ อ่ืนมาเช่าตอ่ 

                                                             

 135 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมืองเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ 76000. 
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รูปภาพที่ 97 พระอธิการหวล จนฺทศริิ 

ที่มา : พระอธิการปทมุ ถิรธมัโม 

 
รูปภาพที่ 98 พระครูศลิป์วัชระศาล(อิน จตมฺโน) 

ที่มา : พระอธิการปทมุ ถิรธมัโม 

 
รูปภาพที่ 99 พระครูวัชรมงคลกิจ(ล้อม สุเมโธ) 

ที่มา : พระอธิการปทมุ ถิรธมัโม 
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 กระทัง่ปี พ.ศ.2529 เม่ือพระครูญาณวิสทุธิเพชร อดีตเจ้าอาวาสวดัคงคารามวรวิหารได้
มรณภาพลง ลกูศิษย์วดัคงคารามวรวิหารได้มาขอให้ช่างเมรุท่ีวดัประดิษฐ์วนารามช่วยสร้างเมรุ
ลอยหลังใหม่เพื่อใช้ในงานเผาศพ โดยเมรุลอยท่ีสร้างใหม่มีลักษณะเป็น “เมรุลอย 9 ยอด” 
(รูปภาพท่ี 102) ทัง้นีเ้มรุหลงัดงักลา่วโด่งดงัและเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายมากขึน้เม่ือถูกน ามาใช้
ในงานเผาศพของนกัร้องช่ือดงัอยา่ง พุม่พวง ดวงจนัทร์  
 อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาความนิยมในการเช่าเมรุลอยเพื่อใช้ในงานเผาศพลด
น้อยลงเป็นอย่างมาก อีกทัง้พระในวัดก็ไม่มีการสืบทอดวิธีการประกอบเมรุลอยต่อ ท าให้ใน
ปัจจุบันการประกอบเมรุลอยของวัดประดิษฐ์วนารามในแต่ละครัง้จ าต้องอาศัยช่างเมรุท่ีเป็น
ฆราวาสซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นพระลกูศิษย์ในวดัมาช่วยประกอบเม่ือมีงานครัง้ละประมาณ 13-15 คน
และใช้เวลาในการประกอบเมรุลอยประมาณ 2 วัน อนึ่งปัจจุบันเมรุลอยทัง้ 2 หลัง ได้แก่  
เม รุลอย 5 ยอดและ 9 ยอด  ถือเ ป็นกรรมสิท ธ์ิของวัดโดยมี เ จ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ  
พระอธิการปทมุ ถิรธัมโม เป็นผู้ดแูล136(รูปภาพท่ี 100) 

 
รูปภาพที่ 100 พระอธิการปทุม ถิรธัมโม (เจ้าอาวาสวดัประดิษฐ์วนารามองค์ปัจจบุนั) 

                                                             

 136 สมัภาษณ์ พระอธิการปทมุ ถิรธัมโม, เจ้าอาวาสวดัประดษิฐ์วนาราม, 12 กมุภาพนัธ์ 2560. 
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รูปภาพที่ 101 เมรุลอย 5 ยอด วัดประดษิฐ์วนาราม  

(งานเผาศพคณุหวล ทบัศรี วดัดอนผงิแดด วนัจนัทร์ท่ี 5 มถินุายน พ.ศ. 2560) 

 
รูปภาพที่ 102 เมรุลอย 9 ยอด วัดประดษิฐ์วนาราม 

(งานพระราชทานเพลงิศพพระครูโศภณพฒันกิจ อดีตเจ้าอาวาสวดัเขาบนัไดอิฐ  
วนัอาทิตย์ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2560) 
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รูปแบบของเมรุลอยวัดประดิษฐ์วนาราม 
 เมรุลอยวัดประดิษฐ์วนารามมีรูปแบบเหมือนกับเมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้ท่ีได้กล่าวไปใน
ข้างต้น แตมี่รูปแบบบางประการท่ีแตกตา่งออกไป กลา่วคือ 
 เมรุประธาน มีรูปแบบการประดับชัน้หลังคาและส่วนยอดท่ีแตกต่างไปจากเมรุ
ประธานในกลุม่เดียวกนั 
 ชัน้หลงัคา รูปแบบชัน้หลงัคาของเมรุลอย 5 ยอด และ 9 ยอด วดัประดิษฐ์วนาราม 
มีความแตกตา่งกนั ดงันี ้
 - เมรุลอย 5 ยอด  มีลกัษณะเป็นหลงัคาทรงจัตุรมุข ตัง้อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมซ้อน 2 
ชัน้ เขียนลายพวงมาลยัพวงอุบะประดบั หน้าบันเขียนลายไทยและลายเทพเจ้า ประดับช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ ชายหลงัคาประดบักระจงั หน้ากระดานและกระจงัรี(รูปภาพท่ี 103)   
 - เมรุลอย 9 ยอด  มีลกัษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมซ้อน 2 ชัน้ ประดับหลงัคาหน้าจั่ว
สามเหลีย่มยื่นออกมาทัง้ 4 ด้านท าให้มีลกัษณะคล้ายเป็นหลงัคาทรงจัตุรมุข ส าหรับการประดบั
ตกแตง่สว่นอ่ืนเหมือนกบัเมรุลอย 5 ยอดทกุประการ(รูปภาพท่ี 104) 

การท าชัน้หลงัคาให้มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันนีผู้้ศึกษามีความเห็นว่าเป็นเพราะเมรุลอย 9 
ยอดมีการประดบัยอดเมรุบริวารเหนือชัน้หลงัคาทัง้ 4 ด้าน ดงันัน้ช่างจึงมีความจ าเป็นต้องท าชัน้
หลงัคายื่นออกมาตัง้แตส่ว่นฐานสีเ่หลีย่มเพื่อให้บริเวณเหนือชัน้หลงัคามีพืน้ท่ีเหลอืเพียงพอในการ
ประดบัยอดเมรุบริวารและสามารถรองรับน า้หนกัสว่นยอดท่ีตัง้ซ้อนอยูเ่หนือขึน้ไปได้อยา่งมั่นคง 
จึงสง่ผลท าให้โครงสร้างชัน้หลงัคาของเมรุลอย 9 ยอดมีขนาดท่ีใหญ่กวา่เมรุลอย 5 ยอด 
 สว่นยอด เมรุลอยทัง้ 2 หลงัมีลกัษณะเหมือนกัน กลา่วคือ สว่นยอดตัง้ซ้อนอยู่บน
ชัน้หลงัคาทรงจัตุรมุข ประกอบไปด้วย ลกูถังประดบัคนัทวย ฝาครอบลูกถังซ้อนชัน้ประดบัหน้า
กระดานและกระจัง ลกูระฆงัประดบัเสาติดผนงัและกรอบซุ้ม ถัดขึน้มาเป็นลกูระฆงัซ้อนชัน้โดยมี
หน้ากระดานและกระจังบดบังอยู่ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีไม่ปรากฏในเมรุลอยวัดอ่ืน ต่อด้วยยอดเมรุ 
ประกอบไปด้วย เหม บวัคลุม่เถา ปล ีลกูแก้ว ปลยีอดและฉตัร ตามล าดบั 
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รูปภาพที่ 103 ชัน้หลังคาและส่วนยอดเมรุประธานของเมรุลอย 5 ยอด  

วัดประดษิฐ์วนาราม 

 
รูปภาพที่ 104 ชัน้หลังคาและส่วนยอดเมรุประธานของเมรุลอย 9 ยอด  

วัดประดษิฐ์วนาราม 
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จากการพิจารณาเปรียบเทียบพบวา่การท าลกูระฆงัซ้อนชัน้บนสว่นยอดของเมรุประธาน
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไม่ปรากฏการท าบนเมรุทิศและเมรุลอยวดัอ่ืน ดงันัน้ผู้ศกึษาจึงมีความเห็นว่า
การประดบัดงักลา่วอาจเป็นเพียงการออกแบบของช่างท่ีต้องการเน้นย า้แสดงถึงการซ้อนชัน้หรือ
อาจเพียงต้องการเสริมให้สว่นยอดของเมรุประธานมีความสงูมากขึน้ก็เป็นได้ 

เมรุลอยวัดเกาะ137 
 วดัเกาะเป็นสถานท่ีรวบรวมช่างแขนงต่างๆมาตัง้แตค่รัง้สมัยอดีตและปรากฏการสืบทอด
วิชาช่างในการสร้างเมรุมานานนบัศตวรรษ โดยเมรุลอยท่ีมีช่ือเสยีงโดง่ดงัจดัเป็นเมรุลอยท่ีมีขนาด
ใหญ่ สวยงามและมีความประณีต ได้แก่ เมรุลอยท่ีใช้ในงานเผาศพพระครูเพชรโรปคุณ(เหลื่อม)
และงานเผาศพพระครูญาณวิจัย(ยิด) ซึ่งเป็นงานเมรุครัง้ยิ่งใหญ่ท่ีระดมช่างและคนงานจ านวน
มาก ต้องใช้ไม้และเวลาในการสร้างเมรุลอยนานหลายเดือนและใช้รอกในการยกยอดเมรุถึง 12 ตวั 

ครัน้ถึงรุ่นศิษย์ของพระครูญาณวิจัย(ยิด)มีพระอาจารย์ผูก จนฺทโชโตและพระอาจารย์พร 
สทุธสโร เป็นหวัเร่ียวหวัแรงร่วมกันสร้างเมรุลอย ต่อมาจึงมีการแยกกนัท าให้เมรุลอยวดัเกาะในรุ่น
นีแ้ยกออกเป็น 2 คณะ138 คือ 

1. เมรุลอยของพระอาจารย์ผกู จนฺทโชโต ส าหรับเมรุลอยหลงันีพ้ระอาจารย์ผูกได้ท าไว้
ลว่งหน้าเพื่อใช้ในงานเผาศพของตน โดยออกแบบให้มีลกัษณะเป็นเมรุลอยยอดเดียว เม่ือ
พระอาจารย์ผูกมรณภาพลงในปี พ.ศ.2516 เมรุลอยหลงัดงักลา่วจึงตกอยู่ในความดูแล
ของพระครูพิจิตรสรคุณ(เกิน ปภสฺโร) โดยได้มีการสร้างเมรุทิศเพิ่ม 4 หลงั กลายเป็น เมรุ
ลอย 5 ยอด ปัจจุบนัอยูใ่นความดแูลของพระครูพิจิตรสรคณุและมีนายอนนัต์ ชาติน า้เพชร
เป็นผู้ช่วยในการดแูลรักษาเมรุลอยให้อยูใ่นสภาพเดิม139 

2. เมรุลอยของพระอาจารย์พร สทุธสโร  ออกแบบสร้างขึน้ครัง้แรกเพื่อใช้ในงานเผาศพ
โยมมารดา ต่อมาในราวปี พ.ศ.2510 จึงได้มีการพฒันารูปแบบเพิ่มเมรุทิศ 4 หลงั กลาย 
เมรุลอย 5 ยอด(รูปภาพท่ี 105) ใช้ในงานเผาศพโยมพี่สาวของพระอาจารย์พร140 พร้อมกบั
เร่ิมน าไปออกตัง้ยงัจังหวดัต่างๆและเปลี่ยนแปลงวสัดุท่ีน ามาใช้เป็นโครงสร้างของเมรุให้
สามารถถอดแล้วน าไปประกอบใหม่ใช้ตอ่ได้อีก ภายหลงัเม่ือพระอาจารย์พรวางมือหยุด

                                                             

 137 ถนนพานิชเจริญ ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ 76000. 
138 เร่ืองเดียวกนั, 180. 

 139 เร่ืองเดียวกนั. 
 140 สมัภาษณ์ นิตย์ ร่วมบญุ, ช่างเมรุประจ าวดัเกาะ, 16 มีนาคม 2560. 
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สร้างเมรุลอยพระอาจารย์เสถียร ธนปญฺโญ จึงรับหน้าท่ีดูแลตอ่และได้พฒันารูปแบบให้มี
ลักษณะ เ ป็ น  เม รุ ลอ ย  9 ยอดโถง 141 ( รู ปภ าพ ท่ี  106)  เ พื่ อ ใ ช้ ในง าน เ ผาศพ 
พระอาจารย์พร สทุธสโร 

อย่างไรก็ตามส าหรับการศึกษาเมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้ในวิทยานิพนธ์เล่มนี จ้ะขอ
ท าการศกึษาเฉพาะเมรุลอยของพระอาจารย์พร สทุธสโร แตเ่พียงหลงัเดียวเทา่นัน้ 
 ทัง้นีจ้ากการลงพืน้ท่ีส ารวจพบว่าเมรุลอยของพระอาจารย์พร สุทธสโร ยังคงสืบทอด
กรรมวิธีการประกอบตามแบบโบราณ วดัสท่ีุใช้ทัง้หมดล้วนเป็นไม้ โดยการประกอบเมรุลอยแตล่ะ
ครัง้จะใช้ช่างเมรุทัง้ท่ีเป็นพระลกูวดัและฆราวาสประมาณ 15 คน ใช้เวลาในการประกอบเมรุลอย
ประมาณ 2 วนั 
 

 
รูปภาพที่ 105 เมรุลอย 5 ยอด วัดเกาะ  
ที่มา : พระอาจารย์เสถียร ธนปญฺโญ 

                                                             

 141 สมัภาษณ์ พระอาจารย์เสถียร ธนปญฺโญ, ผู้ดแูลเมรุลอยของพระอาจารย์พร วดัเกาะในปัจจบุนั , 
29 มกราคม 2560. 
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รูปภาพที่ 106 เมรุลอย 9 ยอดโถง วัดเกาะ 

(งานเผาศพพระอธิการอทุยั อิสฺสรธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวดัประชาโฆสติาราม วนัเสาร์ท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2560) 

แผนผงัเมรุลอยวดัเกาะ 
 เมรุลอยวดัเกาะมีแผนผังเหมือนกันเมรุลอยในกลุม่เดียวกัน กล่าวคือ เมรุลอยตัง้อยู่บน
ฐานรูปสีเ่หลี่ยมจตัุรัสซ้อน 4 ชัน้ เมรุประธานตัง้อยูต่รงกึ่งกลางและมีบนัไดทางขึน้ตัง้อยู่ตรงกลาง
ทัง้ 4 ด้านและมีเมรุทิศอยูใ่นผงัหกัศอกตัง้อยูท่ี่มมุทัง้ 4 ของสว่นฐาน  
 อย่างไรก็ตามหากเป็นเมรุลอย 5 ยอด เมรุทิศจะยกกระเปาะยื่นออกมาจากส่วนฐาน
(แผนผงัท่ี 5)และในกรณีเมรุลอย 9 ยอดโถงจะมีการเพิ่มการประดบัมุขโถงยื่นออกมาจากตวัเรือน
ของเมรุประธานทัง้ 4 ด้าน(แผนผงัท่ี 6) ซึง่เป็นรูปแบบท่ีไม่พบในเมรุลอยกลุม่เดียวกนั 

 
แผนผังที่ 5 ผังพืน้เมรุลอย 5 ยอด วัดเกาะ 
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แผนผังที่ 6 ผังพืน้เมรุลอย 9 ยอดโถง วัดเกาะ 

รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยวัดเกาะ 

 เมรุลอยวัดเกาะมีรูปแบบเหมือนกับเมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้ท่ีได้กล่าวไปในข้างต้น แต่มี
รูปแบบบางประการท่ีแตกตา่งออกไป กลา่วคือ 
 ส่วนฐาน มีการประดับภาพล่องถุน กระจัง หน้ากระดานเขียนลายประจ ายาม
ก้ามปูสลบัประจ ายามลกูฟักและระเบียงเหมือนดงัเช่นท่ีพบในเมรุลอยกลุม่เดียวกนั แต่จะมีความ
แตกต่างท่ีขนาดของการซ้อนชัน้สว่นฐานและการประดบัภาพ กลา่วคือ เมรุลอย 5 ยอด ฐานชัน้ท่ี 
1 มีขนาด 8x8 เมตร สว่นเมรุลอย 9 ยอดโถง ฐานชัน้ท่ี 1 มีขนาด 10x10 เมตร และมีฐานเมรุทิศ
ยกกระเปาะยื่นออกมาด้านละ 1 เมตร ประดบัภาพลอ่งถุนเขียนรูปวิวทิวทัศน์ ฐานชัน้ท่ี 2 ซ้อน
ลดหลัน่ขึน้ไป 2 เมตร ฐานชัน้ท่ี 3-4 ซ้อนลดหลัน่ขึน้ไปชัน้ละ 0.6 เมตร ประดบัลายไทยซึง่แตกตา่ง
ไปจากวดัอ่ืนท่ีจะนิยมประดบัภาพลอ่งถุนเขียนรูปรามเกียรต์ิหรือสตัว์หิมพานต์ เป็นต้น (รูปภาพ 
ท่ี 107) 
 ทัง้นีจ้ากการศกึษาพบวา่การประดบัภาพลายไทยท่ีฐานชัน้ท่ี 2-4 เป็นรูปแบบท่ีปรากฏมา
ตัง้แต่แรกเร่ิม จึงอาจเป็นลกัษณะเฉพาะของเมรุลอยวดัเกาะท่ีช่างออกแบบไว้เพื่อให้แตกต่างไป
จากวดัอ่ืนก็เป็นได้ 
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รูปภาพที่ 107 ฐานประดับภาพล่องถุนเขียนรูปทวิทัศน์และลายไทยหน้ากระดาน กระจัง และกระจังรี 

เมรุลอยวัดเกาะ 

 เมรุประธาน มีรูปแบบตวัเรือนและสว่นยอดแตกตา่งไปจากวดัอ่ืน กลา่วคือ 
 ตวัเรือน  ในกรณีเมรุลอยแบบ 9 ยอดโถง จะมีการประดบัมขุโถงยื่นออกมาจากตวั
เรือนของเมรุประธาน โดยเสาของมุขโถงจะตัง้อยู่บนฐานชัน้ท่ี 2 ชัน้หลงัคามีลกัษณะเป็นทรงจั่ว
สามเหลีย่ม มีปีกนกยื่นออกมาทัง้ 2 ข้าง และมียอดเมรุบริวารประดบัอยูเ่หนือชัน้หลงัคาทัง้ 4 ด้าน
(รูปภาพท่ี 108) ทัง้นีก้ารท าเมรุลอย 9 ยอดโถงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะวดัเกาะซึง่ไม่มีปรากฏการท า
ในเมรุลอยวดัอ่ืน 
 สว่นยอด ตัง้ซ้อนอยู่บนชัน้หลงัคาทรงจัตุรมุข ประกอบไปด้วย ลูกถังประดับคัน
ทวย  ฝาครอบลกูถังซ้อนชัน้ เขียนลายไทย ประดบักระจังรี หน้ากระดานเขียนลายประจ ายาม
ก้ามปูสลบัประจ ายามลกูฟักและกระจัง ท่ีมุมประดบัหางหงส์ ถัดขึน้มาเป็น “ลกูปรางค์” ประดบั
ช่อฟา้ ใบระกาและหางหงส์ และยอดเมรุ ประกอบด้วย บวัคลุม่เถา ปล ีผ้าขาวและฉตัร ตามล าดบั
(รูปภาพท่ี 109) 
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รูปภาพที่ 108 ตัวเรือนของเมรุลอย 9 ยอดโถง  

เมรุลอยวัดเกาะ 
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รูปภาพที่ 109 ชัน้หลังคาและส่วนยอดเมรุประธานของเมรุลอย 9 ยอดโถง  

เมรุลอยวัดเกาะ 

 เมรุทิศ  มีรูปแบบส่วนยอดแตกต่างไปจากเมรุลอยในกลุ่มเดียวกัน(รูปภาพ 
ท่ี 110) กลา่วคือ 
 สว่นยอด ตัง้ซ้อนอยู่ท่ีมุมของหลงัคารูปตวัแอล(L) ประกอบไปด้วย ลกูถังประดับ
คนัทวย ฝาครอบลกูถังซ้อน 4 ชัน้ ประดบักระจังรี หน้ากระดานเขียนลายประจ ายามก้ามปูสลบั
ประจ ายามลกูฟักและกระจัง มุมหลงัคาประดบัหางหงส์ ถัดขึน้มาเป็น “ลกูปรางค์” และยอดเมรุ 
ซึง่ประกอบด้วย เหม ปลแีละฉตัร ตามล าดบั(รูปภาพท่ี 111)  
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รูปภาพที่ 110 เมรุทศิ  

เมรุลอยวัดเกาะ 
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รูปภาพที่ 111 ชัน้หลังคาและยอดเมรุทศิ  

เมรุลอยวัดเกาะ 

 ทัง้นีก้ารท าลกูปรางค์ประดบัเหนือฝาครอบลกูถังทัง้ท่ีเมรุประธานและเมรุทิศแทนการท า
ลกูระฆงัเป็นรูปแบบท่ีไม่ปรากฏในเมรุลอยวดัอ่ืน จึงอาจกลา่วได้วา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมรุ
ลอยวดัเกาะ ในขณะเดียวกันจากการพิจารณาผู้ศึกษาพบว่ารูปแบบกระจังรีท่ีประดบัเมรุลอย 
วดัเกาะบางสว่นมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากเมรุลอยวดัอ่ืนๆ กล่าวคือ กระจังรีมีลกัษณะคล้าย 
รูปโพด า(รูปภาพท่ี 112) ในขณะท่ีวดัอ่ืนจะมีลกัษณะคล้ายกระจงัตาอ้อยแตป่ลายกระจงัแตล่ะตวั
เอนลูไ่ปในทางเดียวกัน ทัง้นีจ้ากการส ารวจและสมัภาษณ์ช่างเมรุวดัเกาะผู้ศกึษายงัไม่พบข้อมูล
วา่การท ากระจังรีในลกัษณะดงักลา่วมีท่ีมาอย่างไรและใครเป็นผู้ออกแบบ จึงตัง้ข้อสนันิษฐานใน
เบือ้งต้นว่าอาจเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และฝีมือช่างท่ีต้องการแสดงการประดบั
กระจงัรีให้แตกตา่งไปจากวดัอ่ืนก็เป็นได้ 
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รูปภาพที่ 112 กระจัง หน้ากระดานและกระจังรี เมรุลอยวัดเกาะ 

 ส าหรับรูปแบบการท า “เมรุลอย 9 ยอดโถงวัดเกาะ” มีความแตกต่างไปจากเมรุลอย 9 
ยอดวดัอ่ืน โดยจะเห็นได้วา่วดัเกาะเป็นเพียงวดัเดียวท่ีปรากฏการท า”มุขโถง” ต่อยื่นออกมาจาก
ตวัเรือนของเมรุประธานและประดบัสว่นยอดเมรุบริวารไว้เหนือชัน้หลงัคาซึ่งแตกต่างไปจากเมรุ
ลอยวัดอ่ืนท่ีจะประดับไว้บนชัน้หลงัคาจัตุรมุขของเมรุประธานทัง้ 4 ด้าน ทัง้นีจ้ากการส ารวจ
ปราสาทแบบเรือนชัน้ในเบือ้งต้นผู้ศกึษาพบวา่ในพืน้ท่ีจังหวดัเพชรบุรีมีอาคารหลงัหนึง่ท่ีมีรูปแบบ
คล้ายคลงึกับเมรุลอย 9 ยอดโถง คือ “พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท” ในอุทยานประวติัศาสตร์
พระนครคีรี จงัหวดัเพชรบุรี 
 “พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท” มีลกัษณะเป็นอาคารทรงจัตุรมุข มียอดปรางค์ประดบั
เป็นประธานและมียอดปรางค์บริวารประดบัเหนือชัน้หลงัคาทัง้ 4 ด้าน คล้ายคลงึกับรูปแบบการ
ประดับมุขโถงของเมรุลอยวัดเกาะ แต่มีความแตกต่างกันท่ีเมรุลอย 9 ยอดโถงมีลกัษณะเป็น
อาคารโถง พืน้ท่ีตรงกลางมีไว้ส าหรับวางลกูโกศหรือลูกหีบและปรากฏการประดบัยอดปรางค์
บริวารไว้เหนือชัน้หลงัคาของมขุโถงซึง่เป็นชัน้ท่ีลดระดบัลงมาจากหลงัคาทรงจตัรุมขุอีกชัน้หนึง่  
 อยา่งไรก็ตามจากรูปแบบท่ีมีความคล้ายคลงึและต าแหนง่ท่ีตัง้ของพระที่นัง่เวชยนัต์วิเชียร
ปราสาทซึง่อยูใ่นจงัหวดัเพชรบุรี ท าให้ผู้ศกึษาตัง้ข้อสนันิษฐานในเบือ้งต้นว่าอาจมีความเป็นไปได้
ท่ีช่างเมรุจะได้รับแรงบันดาลใจในการประดับมุขโถงและยอดปรางค์บริวารมาจากพระท่ีนั่ง
เวชยนัต์วิเชียรปราสาทและน ามาดดัแปรงให้กลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมรุลอยวดัเกาะ 
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วิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้ 
 ก่อนท่ีจะเข้าสู่การวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้ ผู้ ศึกษาขอกล่าว
อธิบายรูปแบบศิลปกรรมปราสาทแบบเรือนชัน้ในศิลปะรัตนโกสนิทร์เพื่อเป็นพืน้ฐานก่อน โดยจาก
การศึกษาปราสาทแบบเรือนชัน้ในศิลปะรัตนโกสินทร์พบวา่ สว่นฐานและตวัเรือนหรือเรือนธาตจุะ
มีรูปแบบแตกตา่งกันไปตามรูปแบบการใช้งาน สว่นชัน้หลงัคาหรือเคร่ืองหลงัคาอยูใ่นผงัสีเ่หลี่ยม
ยอ่มมุและมีรูปแบบการท าเคร่ืองหลงัคา 2 แบบ คือ 
 แบบท่ี 1 เคร่ืองหลงัคามีลกัษณะเป็นเรือนธาตุจ าลองซ้อนชัน้สลบักับชัน้หลงัคา
ลาด แตล่ะชัน้ประดบัซุ้มจระน าหรือบรรพแถลง มกัพบการท าในงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบและ
การใช้งานพิเศษ เช่น งานพระเมรุ ตัวอย่างเช่น พระเมรุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รูปภาพท่ี 113)หรืองานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั เป็นต้น 

 
รูปภาพที่ 113 พระเมรุพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 

ที่มา : ”งานพระเมรุพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ.2411,”  
ภาพถ่ายเก่า, ภ หวญ 78-2,  หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  
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แบบท่ี 2 เคร่ืองหลงัคามีเฉพาะเรือนธาตจุ าลองซ้อนชัน้ แตล่ะชัน้ประดบัซุ้มจระน า
หรือบรรพแถลง พบการท าในงานสถาปัตยกรรมทัง้เน่ืองในศาสนาและราชส านัก  ตัวอย่างเช่น  
ซุ้มประตหูรือซุ้มหน้าตา่ง เป็นต้น (รูปภาพท่ี 114) 

 
รูปภาพที่ 114 ซุ้มประตูพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

สว่นยอดท่ีอยูถ่ดัขึน้มาจากเคร่ืองหลงัคามีการประดบั 2 รูปแบบ กลา่วคือ  
 แบบท่ี 1 ยอดปรางค์ ประดบัอยูเ่หนือเรือนธาตุจ าลองซ้อนชัน้ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีสืบมา
จากสมัยอยุธยา ตัวอย่าง เช่น ปราสาทพระ เทพบิดร  วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ใน
พระบรมมหาราชวงั(รูปภาพท่ี 115)หรือพระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท ในอุทยานประวติัศาสตร์
พระนครคีรี จงัหวดัเพชรบุรี(รูปภาพท่ี 116) เป็นต้น  
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รูปภาพที่ 115 ปราสาทพระเทพบดิร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 

 

 
รูปภาพที่ 116 พระที่ น่ังเวชยันต์วเิชียรปราสาท อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี 



 139 
 
 แบบท่ี 2 ยอดแบบเรือนยอด  ประกอบด้วย เหม บวัคลุม่เถา ปลี ลกูแก้วและปลียอด 
ซึง่เป็นรูปแบบท่ีปรากฏในสมยัรัตนโกสินทร์142 โดยการประดบัยอดในลกัษณะดงักลา่วมกัปรากฏ
อยู่ท่ีซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง ตวัอย่างเช่น ซุ้มประตูพระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  หรือ 
ซุ้มประตปูระธานพระวิหารทิศ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม(รูปภาพท่ี 117) เป็นต้น 

 
รูปภาพที่ 117 ซุ้มประตูประธานพระวหิารทศิ วัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม 

 จากรูปแบบปราสาทแบบเรือนชัน้ในศิลปะรัตนโกสินทร์ท่ีได้กลา่วไปในข้างต้น เม่ือน ามา
พิจารณาเปรียบเทียบร่วมกบัรูปแบบศิลปกรรมของเมรุลอยกลุม่เรือนชัน้ทัง้ 3 วดั ผู้ศกึษาพบวา่เมรุ
ลอยในกลุม่นีมี้รูปแบบการท าเคร่ืองหลงัคาและสว่นยอดผสมผสานกนั กลา่วคือ 

                                                             

 142 สมโชค สนินกุลู, “พฒันาการของแนวคดิและรูปแบบปราสาทในศลิปะไทย” (ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาประวตัศิาสตร์ศิลปะไทย คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร 2554), 250. 
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ตวัเรือน  ตวัเรือนของเมรุประธานอยู่ในผงัสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรืออาจมีการก่อมุขเพิ่ม
(ในกรณีเมรุลอย 9 ยอดโถง วดัเกาะ) สว่นตวัเรือนของเมรุทิศอยู่ในผงัหกัศอก ซึง่เม่ือเปรียบเทียบ
จะเห็นว่าอาคารทรงปราสาทแบบเรือนชัน้มีรูปแบบของเรือนธาตุท่ีหลากหลายตามการลกัษณะ
การใช้งาน ตวัอย่างเช่น อาคารทรงจัตุรมุขแบบปราสาทพระเทพบิดรหรือเรือนธาตุของซุ้มประตู
พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามท่ีอยูใ่นผงัยอ่มมุ เป็นต้น   
 ทัง้นีก้ารท าตวัเรือนเมรุประธานและเมรุทิศให้มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันนีผู้้ศกึษาสนันิษฐาน
วา่มีเหตสุ าคญัมาจากต าแหน่งท่ีตัง้และหน้าท่ีการใช้งาน กลา่วคือ ตวัเรือนเมรุประธานตัง้อยูต่รง
กึ่งกลางเมรุลอยใช้เป็นท่ีวางลูกโกศหรือลกูหีบ ในขณะท่ีเมรุทิศใช้เป็นท่ีส าหรับพระสงฆ์ขึน้สวด
อภิธรรมศพและตัง้อยู่ท่ีมุมซึ่งมีลักษณะเป็นคตจึงท าให้ตัวเรือนอยู่ในผังหักศอก ดังนัน้ด้วย
ข้อจ ากัดดงักลา่วท าให้ผงัของตวัเรือนไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ ซึง่ข้อจ ากัดเหลา่นีย้งัหมายรวม
ไปถึงเมรุลอยในกลุม่อ่ืนๆด้วย   
 ชัน้หลงัคา ชัน้หลงัคาของเมรุประธานล้วนมีลกัษณะเป็นทรงจตัรุมขุซึง่เป็นรูปแบบท่ี
พบในอาคารทรงปราสาทแบบเรือนชัน้โดยทัว่ไป ตวัอย่างเช่น ปราสาทพระเทพบิดรหรือพระท่ีนัง่
เวชยนัต์วิเชียรปราสาท เป็นต้น แต่จะมีความแตกตา่งท่ีจ านวนการซ้อนชัน้ของชัน้หลงัคาเมรุลอย
จะมีเพียง 1 ชัน้ ในขณะท่ีหากเป็นปราสาทแบบเรือนชัน้อ่ืนๆจะมีหลงัคาซ้อนชัน้เป็นจ านวนมาก 
ซึง่ความแตกต่างดงักลา่วนีผู้้ศกึษามีความเห็น 2 ประการ คือ ประการแรก อาจเป็นเพราะช่างไม่
ต้องการซ้อนชัน้หลงัคาเมรุลอยให้มีฐานานศุกัด์ิเทียบเทา่อาคารทรงปราสาทแบบเรือนชัน้ตา่งๆ จึง
ลดจ านวนการซ้อนชัน้หลงัคาลง หรือ ประการที ่2 อาจเป็นเพราะเน่ืองจากเมรุประธานเป็นอาคาร
เคร่ืองไม้และมีขนาดไม่ใหญ่จึงท าให้ไม่สามารถรองรับน า้หนกัการซ้อนชัน้ได้มาก ในขณะเดียวกัน
เน่ืองจากเมรุทิศอยูใ่นผงัหกัศอก จึงท าให้ชัน้หลงัคาเป็นรูปตวัแอล(L)ด้วยเช่นเดียวกนั 
 สว่นยอด เม่ือพิจารณาเคร่ืองประกอบเมรุสว่นยอดของเมรุลอยกับเคร่ืองหลงัคา
ของปราสาทแบบเรือนชัน้จะเห็นได้ว่า สว่นยอดของเมรุลอยมีลกัษณะคล้ายคลงึกับเคร่ืองหลงัคา
แบบท่ีมีแต่เฉพาะเรือนธาตุจ าลองซ้อนชัน้ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมักปรากฏการใช้กับซุ้มประตูหรือ
หน้าตา่ง แตจ่ะมีความแตกต่างกันท่ีสว่นยอดของเมรุลอยจะอยูใ่นผงัสีเ่หลีย่มเสมอแตกตา่งไปจาก
ปราสาทแบบเรือนชัน้ท่ีจะอยูใ่นผงัสี่เหลี่ยมย่อมมุ ในขณะเดียวกนัก็พบวา่การท าสว่นยอดของเมรุ
ลอยให้มีลักษณะเป็นเรือนธาตุจ าลองซ้อนชัน้นัน้มีการลดรูปซึ่งท าให้แต่ละชัน้มีลักษณะไม่
เหมือนกนั โดยแสดงออกในรูปแบบตอ่ไปนี ้
 “ลูกถงั ประดบัเสาติดผนงัและคนัทวย”  โดยมีเสาติดผนังและคันทวยเป็นสัญลักษณ์
แสดงแทนเรือนซ้อนชัน้ 
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 “ฝาครอบลูกถงัซ้อนชัน้ ประดบักระจงั” ทัง้นีแ้ม้วา่เมรุลอยบางหลงัจะมีการประดบัหาง
หงส์ท่ีมุมฝาครอบลกูถังคล้ายคลงึกับการประดบัชัน้หลงัคาลาด แต่เม่ือพิจารณาสดัสว่นของฝา
ครอบลกูถงัซึง่มีพืน้ท่ียืดสงูผู้ศกึษาเห็นวา่รูปแบบการท าดงักลา่วมีความเหมือนกบั “เชิงกลอนหรือ
คอสอง”ซึ่งเป็นรูปย่นย่อของเรือนธาตุจ าลองซ้อนชัน้ ท่ีพบการท าใน “ปยาทาด” ซึ่ง เป็น
สถาปัตยกรรมในศิลปะพม่ามากกว่า ทัง้ยงัมีการประดบักระจังเพิ่มเพื่อช่วยลดเหลี่ยมและท าให้ 
ฝาครอบลกูถังแต่ละชัน้มีความเช่ือมโยงกลมกลืนกัน ทัง้นีผู้้ศึกษาตัง้ ข้อสนันิษฐานในเบือ้งต้นว่า
การลดรูปเรือนธาตุจ าลองให้อยู่ในลกัษณะดงักลา่วอาจมีสาเหตุส าคญัมาจากการท่ีเมรุลอยเป็น
สถาปัตยกรรมแบบชั่วคราว คือ ต้องมีการประกอบ รือ้ถอนหลายครัง้และสว่นนีจ้ะต้องรองรับ
น า้หนกัลกูระฆงัหรือลกูปรางค์และยอดเมรุท่ีตัง้อยูเ่หนือขึน้ไปจึงท าให้ช่างต้องดดัแปรงโดยการลด
รูปการประดบัเรือนธาตจุ าลองให้อยูใ่นรูปการเป็น “เชิงกลอนหรือคอสอง” แทน หรืออาจเป็นไปได้
วา่ช่างตัง้ใจออกแบบเรือนธาตจุ าลองในแต่ละชัน้ให้มีความแตกตา่งกนัเพื่อลดขนาดของสว่นยอด
ไม่ให้มีความสงูมากเกินไปและเพื่อเป็นการแสดงฝีมือหรือความคิดสร้างสรรค์ทางเชิงช่างก็เป็นได้ 
 “ลูกระฆงั ประดบัเสาติดผนงัและกรอบซุ้มหรือบรรพแถลง” หรือ  “ลูกปรางค์”    โดยลูก
ระฆงัจะมีเสาติดผนงัและกรอบซุ้มหรือบรรพแถลงเป็นสญัลกัษณ์แทนเรือนซ้อนชัน้ ในขณะท่ีลกู
ปรางค์เม่ือพิจารณาจะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนกับส่วนยอดของเจดีย์ทรงปรางค์ในสมัย
รัตนโกสินทร์ ซึ่งมีรูปแบบกล่าวคือ ปรางค์มีสดัสว่นสูงเพรียว ส่วนยอดท่ีตัง้อยู่เหนือเรือนธาตุมี
ลกัษณะคล้ายฝักข้าวโพด มีชัน้เชิงบาตรรองรับเรือนชัน้ซ้อนโดยแต่ละชัน้ประดบัใบขนุนแปะติด
ผนงั ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากการประดบับรรพแถลงและกลบีขนุนปิดหน้าช่องวิมานอนัเป็น
สญัลกัษณ์ของปราสาท143 (รูปภาพท่ี 118) 
 สว่นท่ีอยู่เหนือถัดขึน้มากจากลกูระฆงัหรือลกูปรางค์มีการประดับ เหม บัวคลุ่มเถา ปลี 
ลูกแก้วและปลียอด ซึ่งเป็นงานท่ีปรากฏในอาคารทรงปราสาทแบบเรือนชัน้สมัยรัตนโกสินทร์ 
อย่างไรก็ตามเป็นท่ีนา่สงัเกตว่าสว่นยอดของเมรุลอยวดัเกาะมีลกัษณะคล้ายยอดปรางค์ ซึ่งโดย
รูปแบบทัว่ไปแล้วจะประดบัต่อยอดด้วยตรีศูล เหมือนเช่นท่ีพบบนยอดของปราสาทพระเทพบิดร 
แต่ในท่ีนีก้ลบัประดบับวัคลุม่เถาและปลตี่อยอดขึน้ไปอีกชัน้หนึ่งแทน ซึง่ผู้ศกึษาตัง้ข้อสนันิษฐาน
ในเบือ้งต้นวา่อาจเป็นเพียงความตัง้ใจของช่างเมรุท่ีจะประดบัให้มีรูปแบบเหมือนกบัเมรุลอยวดัอ่ืน
ก็เป็นได้  

                                                             

 143 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, รายงานการวจัิยเร่ืองเจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คตกิารสร้าง 
พัฒนาการทางรูปแบบและการวเิคราะห์ทางประวัตศิาสตร์ (นครปฐม: สถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2558), 998. 
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รูปภาพที่ 118 พระปรางค์ วัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม 

 อนึง่เป็นท่ีนา่สงัเกตว่าแม้เมรุลอยจะเป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการเผาศพเช่นเดียวกับ
งานพระเมรุ แต่เม่ือพิจารณาจะพบว่าเคร่ืองหลงัคาของปราสาทแบบเรือนชัน้ในงานพระเมรุจะมี
ลกัษณะเป็นเรือนธาตุจ าลองซ้อนชัน้สลบักับชัน้หลงัคาลาดเสมอ แต่เมรุลอยกลบัท าเฉพาะแต่
เรือนธาตุจ าลองซ้อนชัน้เท่านัน้ ทัง้นีผู้้ ศึกษามีความเห็นว่าเน่ืองจาก “ชัน้หลังคาลาด” เป็น
องค์ประกอบส าคญัของงานสถาปัตยกรรมหรืออาคารขนาดใหญ่เพราะเป็นโครงสร้างท่ีก่อให้เกิด
การวางพาดของไม้ช่วยในการรองรับน า้หนกัสว่นยอดท่ีมีการซ้อนหลายชัน้ ตวัอยา่งเช่นท่ีปรากฏ
ในงานพระเมรุ แต่เมรุลอยเป็นอาคารขนาดเล็ก พืน้ท่ีของชัน้หลงัคาและส่วนยอดมีจ ากัด อีกทัง้
จ านวนการซ้อนชัน้ของเรือนธาตุจ าลองมีไม่มาก จึงท าให้ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าชัน้หลงัคา
ลาดดงักลา่ว  

 จากการวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้เปรียบเทียบกับอาคารทรง
ปราสาทแบบเรือนชัน้ในศิลปะรัตนโกสนิทร์อาจกลา่วโดยสรุปได้วา่ แม้เมรุลอยจะมีรูปแบบเคร่ือง
หลงัคาเป็นแบบท่ีมีแตเ่ฉพาะเรือนธาตจุ าลองซ้อนชัน้และมียอดผสมปะปนกันทัง้แบบยอดปรางค์
และยอดแบบเรือนยอด แต่ก็ยงัคงแสดงรูปแบบอยู่ภายใต้แนวคิดการเป็นปราสาทแบบเรือนชัน้
ตามแบบศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างชัดเจนและในขณะเดียวกันก็ได้มีการลดทอด ดดัแปลงรูปแบบ
เพ่ือให้เข้ากบัข้อจ ากดัด้านโครงสร้างและฐานานศุกัด์ิของการเป็นเมรุสามญัชน 
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กลุ่มที่ 3 เมรุลอยกลุ่มเคร่ืองยอดทรงเจดีย์ 
 เมรุลอยกลุม่เคร่ืองยอดทรงเจดีย์ หมายถึง เมรุลอยท่ีมีสว่นยอดเป็นเจดีย์ทรงต่างๆ เช่น 
ทรงระฆงั ทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม ทรงปรางค์ เป็นต้น โดยจากการลงพืน้ท่ีส ารวจภาคสนามพบว่ามี
เมรุลอยวดัห้วยเสอืเพียงหลงัเดียวเทา่นัน้ท่ีท ายอดในรูปแบบดงักลา่ว 

เมรุลอยวัดห้วยเสือ144 
 เมรุลอยวดัห้วยเสอืแรกเร่ิมมีปรากฏการท าอยู่ 2 หลงั ดงัตอ่ไปนี ้

1. เมรุลอยของพระครูธรรมธร(พวั ภมิู) เร่ิมสร้างครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ.2510 มีลักษณะ
เป็นเมรุลอยทรงมณฑปยอดเดียว มีมขุ 4 ด้าน ได้รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบมาจาก
การสงัเกตเมรุลอยท่ีมีความสวยงามของวดัอ่ืนๆ ต่อมาในปี พ.ศ.2525 จึงได้พฒันาเพิ่ม
เมรุทิศอีก 4 หลงัท าให้เมรุดงักลา่วมีลกัษณะเป็นเมรุลอย 5 ยอด145 ปัจจุบนัเมรุลอยของ
พระครูธรรมธรไม่ปรากฏการใช้งานแล้ว 

2.  เมรุลอยยอดเดียว เมรุหลงันีไ้ม่ปรากฏประวติัความเป็นมาท่ีแน่ชดัทราบเพียงแตว่่า
เป็นเมรุลอยของชาวบ้านท่ีสร้างขึน้เพื่อประกอบพิธีเผาศพบิดาและมารดา เม่ือเสร็จงาน
จึงน ามาถวายวดัห้วยเสือในปีพ.ศ.2506 แต่เดิมมีลกัษณะเป็นเมรุลอยยอดเดียว ต่อมา
พระอาจารย์เภา ทนราโภ จึงน ามาดดัแปลงเพิ่มเมรุทิศเข้าไปอีก 4 หลงั กลายเป็นเมรุลอย 
5 ยอด ปัจจุบนัเมรุลอยหลงัดงักลา่วยงัคงใช้งานและอยูใ่นความดแูลของพระอาจารย์เภา 
ทนราโภ146 

 ปัจจุบันเมรุลอยท่ีน าออกให้เช่ามี 2 รูปแบบ คือ เมรุลอยยอดเดียวและเมรุลอย 5 ยอด
(รูปภาพท่ี 119) ทัง้นีก้ารประกอบเมรุลอยแต่ละครัง้จะใช้ฆราวาสท่ีเป็นช่างไม้มาเป็นช่างเมรุ
ประกอบประมาณ 8-10 คนและใช้เวลาในการประกอบเมรุลอยประมาณ 2 วนั 

แผนผงัเมรุลอยวดัห้วยเสอื 
 เมรุลอยวัดห้วยเสือยอดเดียว(แผนผังท่ี 7)และ 5 ยอด(แผนผังท่ี 8) มีแผนผังกล่าวคือ  
เมรุลอยตัง้อยูใ่นผงัรูปสีเ่หลีย่มจตัรัุส มีเมรุประธานตัง้อยูต่รงกึ่งกลาง หากเป็นเมรุลอย 5 ยอดจะมี
เมรุทิศตัง้อยูใ่นผงัหกัศอกท่ีมมุทัง้ 4 และมีบนัไดทางขึน้ตัง้อยูต่รงกลางทัง้ 4 ด้าน 

                                                             

 144 ต าบลสมอพลือ อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ 76150. 
 145 พลชยั เพชรปลอด, “เมรุสกลุช่างเพชรบรีุ,” (ศลิปะศาสตร์บณัฑิต ภาควชิาประยกุต์ศลิปศกึษา 
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2530), 327-328. 
 146 สมัภาษณ์ พระอาจารย์เภา ทนราโภ, ผู้ดแูลเมรุลอยวดัห้วยเสือ, 19 กมุภาพนัธ์ 2560. 
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แผนผังที่ 7 ผังพืน้เมรุลอยยอดเดียว วัดห้วยเสือ 

 
แผนผังที่ 8 ผังพืน้เมรุลอย 5 ยอด วัดห้วยเสือ 

รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยกลุม่เคร่ืองยอดทรงเจดีย์ (วดัห้วยเสอื) 
 เมรุลอยกลุม่เคร่ืองยอดทรงเจดีย์(วดัห้วยเสอื)มีรูปแบบศิลปกรรมสามารถแบง่ได้เป็น  
3 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้
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รูปภาพที่ 119 เมรุลอย 5 ยอด วัดห้วยเสือ  

(งานพระราชทานเพลงิศพนางจอน พายมีและนางน้อย นาคทอง วดัห้วยเสือ  
วนัอาทิตย์ท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561) 

 ส่วนฐาน ฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซ้อนกัน 4 ชัน้ ฐานชัน้ท่ี 1 มีขนาด 10x10 
เมตร ประดบัตีนอิฐและกระจงั ฐานชัน้ท่ี 2-4 ซ้อนลดหลัน่ขึน้ไปชัน้ละ 2 เมตร ประดบัภาพลอ่งถุน
เขียนรูปเขียนรูปตอนใดตอนหนึ่งจากเร่ือง “รามเกียรต์ิ” หรือ นิทานพืน้บ้าน เช่น พระสธุน มโนราห์ 
เป็นต้น ถัดขึน้มาเป็นหน้ากระดานเขียนลายประจ ายามก้ามปูสลบัประจ ายามลกูฟัก กระจังและ
ระเบียง ตามล าดบั(รูปภาพท่ี 120)  



 146 
 

 
รูปภาพที่ 120 ฐานประดับตีนอิฐ ภาพล่องถุน หน้ากระดานและกระจัง  

เมรุลอยวัดห้วยเสือ 

 เมรุประธาน อยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัง้อยู่บนฐานชัน้ท่ี 4 ภายในมีฐานรองรับลูก
โกศหรือลกูหีบ ประกอบด้วย 
 ตวัเรือน  มีลกัษณะเป็นอาคารโถง มีเสารองรับส่วนยอด 4 ต้น ฐานเสาประดับ
กระจังและกาบพรหมศร เสาแผงเขียนลายไทยและบวัหวัเสา ประดบัสาหร่าย บวัหวัเสา คนัทวย
และซุ้มคหูาเขียนลายไทย(รูปภาพท่ี 121) 



 147 
 

 
รูปภาพที่ 121 ตัวเรือนของเมรุประธาน  

เมรุลอยวัดห้วยเสือ 

 ชัน้หลงัคา มีลกัษณะเป็นหลงัคาทรงจตัุรมขุซ้อน 2 ชัน้ตัง้อยูบ่นฐานสี่เหลีย่มซ้อน 2 
ฐาน เขียนลายพวงมาลยัพวงอุบะประดบั หน้าบนัเขียนลายไทยประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 
ชายหลงัคาประดบัพวงมาลยัพวงอุบะ หน้ากระดานประดบัลายประจ ายามก้ามปสูลบัประจ ายาม
ลกูฟักและกระจงั มมุหลงัคาประดบัหางหงส์ ทัง้นีก้ารท าชัน้หลงัคาทรงจตัุรมขุซ้อนชัน้เป็นรูปแบบ
ท่ีแตกตา่งไปจากชัน้หลงัคาของเมรุลอยในกลุม่อ่ืนท่ีมกัปรากฏการท าชัน้หลงัคาทรงจตัรุมขุเพียง 1 
ชัน้เทา่นัน้ 
 ส าหรับรูปแบบการประดบัชัน้หลงัคาท่ีแตกตา่งออกไปนีผู้้ศกึษามีความเห็นอาจเป็นความ
ตัง้ใจของช่างท่ีต้องการให้ชัน้หลงัคามีฐานสี่เหลี่ยมเป็นโครงสร้างหลกัท่ีมั่นคงและแข็ งแรงเพียง
พอท่ีจะรองรับน า้หนกัสว่นยอดเมรุก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามการท าฐานสี่เหลี่ยมซ้อนชัน้ดงักลา่วท า
ให้สดัสว่นชัน้หลงัคาทรงจัตุรมุขของเมรุลอยวัดห้วยเสือมีขนาดเล็กท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ เมรุ
ลอยทกุกลุม่ 
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 สว่นยอด ตัง้ซ้อนอยูเ่หนือชัน้หลงัคาทรงจัตรุมขุ ประกอบด้วย ลกูถังเขียนลายไทย 
ฝาครอบลกูถังซ้อน 4 ชัน้ประดบัหน้ากระดาน กระจังและหางหงส์ ถัดขึน้มาเป็นลกูระฆงัทึบและ
ยอดเมรุ ประกอบด้วย แถวหน้ากระดานและกระจังซ้อนชัน้ บวัคลุม่เถา ปลีและฉัตร ตามล าดับ
(รูปภาพท่ี 122) 

 
รูปภาพที่ 122 ชัน้หลังคาและส่วนยอดเมรุประธาน  

เมรุลอยวัดห้วยเสือ 

 เมรุทิศ  อยูใ่นผงัหกัศอก ตัง้อยูบ่นฐานชัน้ท่ี 1 บริเวณมมุทัง้ 4 ของเมรุลอย
(รูปภาพท่ี 123) ประกอบด้วย 
 สว่นฐาน มีลกัษณะเป็นฐานซ้อนกัน 2 ชัน้ ฐานชัน้แรกประดับภาพล่องถุนและ
กระจงั ฐานชัน้ท่ี 2 ประดบัลายพวงมาลยัพวงอุบะ หน้ากระดานเขียนลายประจ ายามก้ามปูสลบั
ประจ ายามลกูฟักและกระจงั  
 ตวัเรือน  มีลักษณะเป็นอาคารโถง มีพนักระเบียงล้อมรอบ ประดับสาหร่าย  
คนัทวยและซุ้มคหูาเขียนลายไทย 
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 ชัน้หลงัคา มีลกัษณะเป็นหลงัคารูปตัวแอล(L) มีปีกนกยื่นคลมุ หน้าบันเขียนลาย
ไทยประดับช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ ชายหลงัคาประดับกระจังรี หน้ากระดานประดับลาย
ประจ ายามก้ามปสูลบัประจ ายามลกูฟักและกระจงั  
 สว่นยอด ตัง้ซ้อนอยู่เหนือชัน้หลังคาจัตุรมุข ประกอบไปด้วย ลูกถัง เขียนรูป 
พญาครุฑ ฝาครอบลูกถังซ้อนชัน้ ประดับหน้ากระดานและกระจัง ลูกระฆังอยู่ในผังสี่เหลี่ยม  
ถดัขึน้มาเป็นยอดเมรุ ประกอบด้วย แถวหน้ากระดานและกระจังซ้อนชัน้ ปล ีลกูแก้วและปลียอด 
ตามล าดบั(รูปภาพท่ี 124) 

 
รูปภาพที่ 123 เมรุทศิ  
เมรุลอยวัดห้วยเสือ 
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รูปภาพที่ 124 ชัน้หลังคาและส่วนยอดเมรุทศิ  

เมรุลอยวัดห้วยเสือ 

วิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยกลุ่มเคร่ืองยอดทรงเจดีย์ 
 จากรูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยวัดห้วยเสือท่ีได้กล่าวไปในข้างต้นจะเห็นว่ามีความ
คล้ายคลงึกบัเมรุลอยกลุม่เรือนชัน้เป็นอยา่งมากทัง้ในด้านรูปแบบและเคร่ืองประกอบเมรุตา่งๆ แต่
เม่ือพิจารณาสว่นยอดโดยละเอียดจะพบวา่ ลกูถังและลกูระฆงัมีความแตกตา่งไป กลา่วคือ ไม่มี
การประดบัตกแตง่ด้วยสญัลกัษณ์ของเรือนชัน้ซ้อน เช่น เสาติดผนงั คนัทวยหรือกรอบซุ้ม ประการ
ส าคญัจากการสงัเกตหน้าท่ีการใช้งานของตวัเรือนและรูปแบบของลกูระฆงัท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึ
กับองค์ระฆังของเจดีย์ท่ีพบโดยทัว่ไป ผู้ศึกษาพบว่าเมรุลอยวัดห้วยเสือมีรูปแบบคล้ายคลงึกับ 
“ปราสาทเคร่ืองยอดทรงเจดีย์” ท่ีพบในศิลปะรัตนโกสนิทร์ 
 ปราสาทเคร่ืองยอดทรงเจดีย์ในศิลปะรัตนโกสินทร์มีแนวคิดสืบมาจากการท าเจดีย์ทรง
ปราสาทยอด คือ เจดีย์ท่ีมีเรือนธาตุและมียอดเป็นเจดีย์ ซึ่งพบความนิยมสบืมาตัง้แตใ่นอดีตและ
ได้เร่ิมลดความนิยมลงในสมัยอยุธยาตอนปลาย147 อย่างไรก็ตามในสมยัรัตนโกสินทร์แนวคิดการ
ท าเจดีย์ทรงปราสาทยอดดังกล่าวได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เรือนธาตุกลายเป็นอาคารท่ีมีรูปแบบ
หลากหลายตามลักษณะและหน้าท่ีการใช้ งานแล้วจึงต่อยอดด้วยเจดีย์ทรงต่างๆ เช่น  

                                                             

 147 สนัต ิเลก็สขุมุ, ศลิปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ, พมิพ์ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ:  
เมืองโบราณ, 2550), 91. 
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เจดีย์ทรงปรางค์ เจดีย์ทรงเคร่ือง หรือเจดีย์ทรงระฆงั เป็นต้น ด้วยเหตนีุเ้องจึงเรียกรูปแบบอาคาร
ดังกล่าวได้ว่าเป็น “ปราสาทเคร่ืองยอดทรงเจดีย์” โดยพบการท าอยู่ในงานสถาปัตยกรรม 
ตวัอยา่งเช่น มณฑป หอระฆงั ซุ้มสมีา เป็นต้น148 
 โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบเมรุลอยวดัหวัเสอืกับปราสาทเคร่ืองยอดทรงเจดีย์ใน
ท่ีนีผู้้ศกึษาจะขอน า มณฑปวดัประดูฉิ่มพลี(รูปภาพท่ี 125) หอระฆงัวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม
(รูปภาพท่ี 126)และซุ้มสีมาวัดพิชัยญาติการาม(รูปภาพท่ี 127) มาเป็นตัวอย่างในการศึกษา
เปรียบเทียบ กลา่วคือ 
 

 
รูปภาพที่ 125 มณฑปวัดประดู่ฉิมพลี 

                                                             

 148 สรุปความจาก สมโชค สนินกุลู, “พฒันาการของแนวคิดและรูปแบบปราสาทในศลิปะไทย” 
(ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์ศลิปะไทย คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร 2554), 262-267. 
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รูปภาพที่ 126 หอระฆัง  

วัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม 

 
รูปภาพที่ 127 ซุ้มสีมา  
วัดพชัิยญาตกิาราม 

 
ตวัเรือน  ตวัเรือนหรือเรือนธาตุของปราสาทเคร่ืองยอดทรงเจดีย์และเมรุลอยมี

ความแตกต่างตามลกัษณะและหน้าท่ีการใช้งาน กลา่วคือ มณฑปวดัประดู่ฉิมพลมีีลกัษณะเป็น
เรือนธาตุทึบมีประตูเข้าออก หอระฆงัวดัพระเชตุพนวิมลมังคลารามและซุ้มสีมาวดัพิชัยญาติกา
รามตวัเรือนมีลกัษณะเป็นอาคารโถง ประดบัซุ้มจระน าแสดงระฆงัหรือสีมาท่ีอยูภ่ายใน ในขณะท่ี
เมรุลอยตวัเรือนของเมรุประธานและเมรุทิศจะมีลกัษณะเป็นอาคารโถงเสมอซึ่งสอดรับกับหน้าท่ี
การใช้งานซึง่เป็นท่ีวางลกูโกศเหนือลกูหีบและเป็นท่ีส าหรับพระสงฆ์ขึน้นัง่สวดพระอภิธรรมศพ  
 ชัน้หลงัคา ปราสาทเคร่ืองยอดทรงเจดีย์อาจไม่มีการท าชัน้หลงัคา เช่น มณฑปวัด
ประดูฉิ่มพลหีรืออาจอยูใ่นรูปซุ้มจระน าทัง้ 4 ด้าน เช่น หอระฆงัวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามและ
ซุ้มสีมาวดัพิชยัญาติการาม แตกตา่งไปจากเมรุลอยวัดห้วยเสือท่ีจะมีการท าชัน้หลงัคาเพื่อแสดง
ความเป็นเรือนเสมอทัง้ในเมรุประธานและเมรุทิศ 
 สว่นยอด เป็นท่ีนา่สงัเกตว่าแม้สว่นยอดของปราสาทเคร่ืองยอดทรงเจดีย์ท่ีผู้ศึกษา
ยกตวัอย่างมาจะมีความหลากหลายทัง้แบบยอดเจดีย์ทรงระฆัง ยอดเจดีย์ทรงเคร่ืองและยอด
เจดีย์ทรงปรางค์ แต่เจดีย์ทัง้ 3 รูปแบบยงัคงรักษารูปแบบองค์ประกอบไว้ตามแบบแผนประเพณี  
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ตวัอย่างเช่น  เจดีย์ทรงเคร่ืองท่ีประดบัสว่นยอดเป็นเจดีย์ในผงัย่อมุมไม้ 12 มีรูปแบบศิลปกรรม
ประกอบด้วย ฐานสงิห์ซ้อนชัน้ บวัคลุม่รองรับองค์ระฆงั องค์ระฆงั บลัลงัก์  บวัคลุม่เถา ปล ีลกูแก้ว
และปลียอด เป็นต้น ซึ่งแตกต่างไปจากยอดของเมรุลอยท่ีมีเพียงการท าลูกระฆังให้มีลกัษณะ
เหมือนกับองค์ระฆงัของเจดีย์ โดยท่ีปรับเปลี่ยนให้อยู่ในผงัสี่เหลี่ยมเพื่อให้สอดรับกับผงัของตัว
เรือน ซึง่ตา่งไปจากองค์ระฆงัของเจดีย์ท่ีมกัจะอยูใ่นผงักลมหรือผงัสีเ่หลีย่มยอ่มมุ เป็นต้น  
 ในขณะท่ีเคร่ืองประกอบสว่นยอดเมรุอ่ืนๆนัน้ไม่มีสว่นใดท่ีมีรูปแบบเป็นไปตามแบบแผน
องค์ประกอบของเจดีย์ กลา่วคือ  
 “ลูกถงั”  อยู่ในผงัสีเ่หลี่ยม ไม่สอดคล้องกบัองค์ประกอบของเจดีย์สว่นใด แต่จาก
การพิจารณารูปแบบเปรียบเทียบกบัหอระฆงัวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม พบวา่ลกูถงัมีลกัษณะ
คล้ายคลงึกับสว่นฐานของยอดเจดีย์ทรงเคร่ืองซึง่ใช้เป็นสว่นเช่ือมตอ่ระหวา่งตวัเรือนหรือเรือนธาตุ
ไปสูย่อดเจดีย์ 
 “ฝาครอบลูกถงั”  แม้การวิเคราะห์ในเมรุลอยกลุม่อ่ืนผู้ศกึษาจะสนันิฐานวา่เคร่ือง
ประกอบเมรุสว่นนีเ้ป็นการลดรูปมาจากเรือนธาตุจ าลองซ้อนชัน้ แต่ในกรณีเมรุลอยกลุ่มเคร่ือง
ยอดทรงเจดีย์พบวา่สว่นดงักลา่วรองรับลกูระฆงัจึงเทียบได้กับสว่นรองรับองค์ระฆงัของเจดีย์ โดย
ช่างคงตัง้ใจท าเพื่อให้มีรูปแบบเหมือนเมรุลอยวดัอ่ืน ส าหรับหางหงส์ท่ีประดับอยู่ท่ีมุมผู้ศึกษา
สนันิษฐานว่าคงประดบัไว้เพื่อให้สอดรับกบัการประดบัหางหงส์ท่ีมมุฐานสี่เหลีย่มและหน้าบนัของ
ชัน้หลงัคาหรืออาจเป็นไปได้วา่ช่างตัง้ใจประดบัเพื่อสือ่ความเป็นเรือนชัน้ซ้อนก็เป็นได้ 
 “ยอดเมรุ” มีองค์ประกอบท่ีเพิ่มและลดจากการประดบัสว่นยอดปราสาทแบบเคร่ือง
ยอดทรงเจดีย์ กลา่วคือ มีการเพิ่มการประดบัแถวหน้ากระดานและกระจังซ้อนชัน้ซึง่ไม่ปรากฏใน
สว่นยอดของเจดีย์รูปแบบใดและไม่มีการประดบับลัลงัก์ มีเพียงแต ่ปล ีลกูแก้วและปลยีอดเทา่นัน้ 

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยวัดห้วยเสือในข้างต้นอาจกลา่ว
โดยสรุปได้ว่าเมรุลอยกลุ่มนีไ้ด้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทเคร่ืองยอดทรงเจดีย์ในศิลปะ
รัตนโกสินทร์ โดยช่างได้มีการลดทอน ปรับเปลี่ยนรูปแบบและการประดบับางประการ ซึ่งผู้ศกึษา
สนันิษฐานวา่ท าเพื่อให้มีรูปแบบสอดคล้องกบัเคร่ืองประกอบเมรุท่ีพบในเมรุลอยวดัอ่ืนหรืออาจท า
เพื่อให้เมรุลอยมีรูปแบบเหมาะสมกบัหน้าท่ีการใช้งานและสะดวกตอ่การประกอบเมรุลอยก็เป็นได้ 

การวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมเฉพาะเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีในปัจจุบัน 

 จากการศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยเมืองเพชรบุรีทัง้ในอดีตและท่ียงัคง
ปรากฏการท าอยู่ในปัจจุบนัผู้ศึกษาพบว่า การสร้างเมรุลอยในสมัยก่อนมีความหลากหลายทาง



 154 
 
รูปแบบเป็นอย่างมาก โดยพบทัง้เมรุลอยท่ีมีลกัษณะเป็นแบบเรือนยอดต่อด้วยยอดมณฑป เช่น 
เมรุตัง้ศพพระสเุมธีวรคุณ(รูปภาพท่ี 36) เรือนยอดท่ีต่อด้วยยอดปรางค์ เช่น เมรุตัง้ศพผู้ ใหญ่โก
(รูปภาพท่ี 43) แบบเรือนชัน้ แบบเคร่ืองยอดทรงเจดีย์และแบบเคร่ืองยอดทรงมงกุฎหรือท าชัน้
หลงัคาซ้อนหลายชัน้ เช่น เมรุตัง้ศพในงานพระราชทานเพลงิศพพระเทพสวุรรณมุรี(รูปภาพท่ี 44) 
เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าความหลากหลายของรูปแบบดังกลา่วเกิดจากการท่ีเมรุ
ลอยมีการใช้งานเพียงแค่ครัง้เดียว คือ เม่ือใช้งานเสร็จอาจเผาไปพร้อมกบัลกูโกศหรือลกูหีบหรือ
อาจรือ้วสัดุน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆตอ่ ท าให้การสร้างเมรุลอยแตล่ะครัง้จะต้องมีการออกแบบใหม่
อยู่เสมอ ประกอบกับเมืองเพชรบุรีมีช่างฝีมืออยู่เป็นจ านวนมากและช่าง 1 คนอาจมีครูได้หลาย
ท่านโดยไม่จ ากัดว่าต้องเป็นครูจากวัดหรือส านกัเดียวกัน ดงันัน้การออกแบบเมรุลอยจึงมักจะ
ขึน้อยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของช่างเมรุแต่ละคน โดยอาจออกแบบให้คล้อยตามฐานะของ
เจ้าภาพหรืออาจเป็นการได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเมรุหลงัอ่ืนๆและน ามาประยุกต์ ดดัแปลงให้มี
รูปแบบศิลปกรรมที่หลากหลายไม่ซ า้กนัและมีความวิจิตรพิสดารกวา่ท่ีเคยท ามา 
 ในขณะเดียวกนัจากการค้นคว้าข้อมลูทางด้านเอกสารและภาพถ่ายเก่า ผู้ศกึษาพบวา่การ
สร้างเมรุลอยของแตล่ะวดัในแตล่ะครัง้ไม่ปรากฏการออกแบบองค์ประกอบหรือเคร่ืองประกอบเมรุ
ในสว่นใดท่ีแสดงให้เห็นถึงการสบืทอดฝีมือหรือวิชาช่างอันเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ จึงอาจกลา่วโดย
สรุปได้วา่การท าเมรุลอยเมืองเพชรบุรีในอดีตยงัไม่ปรากฏรูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ หากแต่
เป็นความหลากหลายทางรูปแบบศิลปกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ประชนัฝีมือของช่างเมรุแตล่ะ
คนในแตล่ะครัง้มากกวา่ซึง่แตกตา่งไปจากเมรุลอยเมืองเพชรบุรีท่ีปรากฏการท าอยูใ่นปัจจุบนั 
 ทัง้นีจ้ากการวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีท่ีได้จากการลงพืน้ท่ี
ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าในปัจจุบันเมรุลอยของแต่ละวัดมีรูปแบบศิลปกรรมเพียง
แบบเดียว แม้วา่จะมีการประกอบรือ้ถอนตามการใช้งานและมีการเปลีย่นแปลงเคร่ืองประกอบเมรุ
ท่ีช ารุดเสยีหายตามกาลเวลาอยูเ่สมอ แตก็่มกัจะเป็นการท าตามแบบของเดิมหรืออาจเป็นเพียงแค่
การเปลี่ยนสีท่ีทาประดับหรือเขียนลวดลายใหม่แต่เพียงเท่านัน้ ซึ่งจากการพิจารณาผู้ศึกษามี
ความเห็นว่าการท่ีเมรุลอยในปัจจุบนัมีรูปแบบศิลปกรรมท่ีจ ากัดอยูแ่ตเ่พียงแบบเดิมมีเหตมุาจาก
ปัจจยัส าคญั 2 ประการ กลา่วคือ  
 ประการท่ี 1 “วดั” ในสงัคมไทยสมัยก่อนมีบทบาทส าคญัอยู่ในฐานะศูนย์กลางของ
ชุมชนและศาสตร์ความรู้ด้านต่างๆทัง้การศาสนา ภาษาและงานช่าง โดยมี “พระสงฆ์” เป็นผู้ มี
บทบาทในการเผยแพร่ความรู้ทัง้ทางโลกและทางธรรมให้แก่ฆราวาสท่ีมาบวชเรียน ท าให้วัด
กลายเป็นสถานท่ีรวมตัวของงานช่างและเป็นสถานท่ีฝึกหัดงานช่างท่ีส าคญัของสงัคมไทย แต่
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นบัตัง้แต่ช่วงปีพ.ศ. 2470-2510149  “วัด” ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการศึกษางานช่างกลบัเสื่อมความ
นิยมลงด้วยเพราะในระยะนีร้ะบบการศึกษาแบบโรงเรียนมีความสอดคล้องกบัความต้องการและ
สภาวะทางสงัคมมากกวา่ ดงันัน้การบวชเรียนจึงมักจะกระท าตามประเพณีท่ีผู้ชายพึงกระท าเม่ือ
อายุครบบวชและมักจะเป็นระยะเวลาสัน้ๆ การถ่ายทอดและฝึกฝนงานช่างจากพระสงฆ์สูพ่ระ
ลกูวดัรุ่นใหม่จึงไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้การปรับเปลี่ยนการศึกษาของฝ่ายสงฆ์ท่ีมีการจัด
สอบเพ่ือวดัระดบัเปรียญธรรมอันสมัพนัธ์กับการเลื่อนล าดบัขัน้และสมณศกัด์ิของสงฆ์ สง่ผลให้
บทบาทด้านงานช่างกลายเป็นเร่ืองรองและไม่เป็นท่ีสนใจของสามเณรหรือพระรุ่นหลงัมากนัก  
ประการส าคัญ คือ ความรู้ด้านงานช่าง เช่น ช่างเขียนลาย ช่างไม้ ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการสร้างงานท่ีสอดคล้องกับวัสดุ เทคโนโลยีและความทันสมัยในยุคนัน้ ด้วยเหตุ
ดงักลา่วนีเ้องท าให้งานช่างแขนงตา่งๆเร่ิมขาดการสบืทอดและขาดช่วงผู้สบืทอดในท่ีสดุ 
 ผลกระทบจากเหตขุ้างต้นนีส้ะท้อนให้เห็นได้จากการลงพืน้ท่ีส ารวจของผู้ศึกษาซึ่งพบว่า
วดัท่ีมีการให้เช่าเมรุลอยในปัจจุบนัจะมีช่างเมรุอยู่เพียงวดัละ 1-2 คน และไม่มีแนวโน้มในการสืบ
ทอดวิชาช่างแขนงดงักลา่วต่อ ซึ่งการจะออกแบบหรือสร้างเมรุลอยจ าต้องใช้ผู้ ท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจในวิชาการออกแบบเขียนลายและงานไม้มาประกอบร่วมกัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าการ
ประกอบเมรุลอยในปัจจุบนัจะมีช่างมาร่วมช่วยกันประมาณ10-15 คน หากแตเ่ม่ือท าการส ารวจผู้
ศกึษาพบวา่แม้ช่างเหลา่นีจ้ะเป็นช่างไม้แตไ่ม่สามารถออกแบบเขียนลายได้ อีกทัง้เคร่ืองประกอบ
เมรุแต่ละชิน้มักจะมีการเขียนเคร่ืองหมายก ากับระบุบอกต าแหน่งหรือล าดับท่ีติดตัง้ไว้ ท าให้
สามารถจัดเรียงและประกอบขึน้รูปทรงเมรุลอยได้อย่างสะดวกและไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
ช่างท่ีมีความรู้เฉพาะทาง 
 ประการท่ี  2 เมรุลอยท่ีปรากฏการท าในปัจจุบนัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกปรับเปลี่ยน
การใช้งานให้เข้ากับสภาพสงัคมและเศรษฐกิจท่ีต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในการสร้างเมรุแต่ละ
ครัง้ให้น้อยลง ท าให้ช่างต้องเปลี่ยนจากการเป็นเมรุชั่วคราวท่ีใช้งานเพียงครัง้เดียวมาเป็นเมรุ
ชัว่คราวท่ีมีการน ากลบัมาใช้ซ า้โดยอยูใ่นลกัษณะการ “ให้เช่า”  แม้การประกอบเมรุในแต่ละครัง้
ช่างจะสามารถเปลีย่นแปลงรูปแบบชัน้หลงัคาหรือสว่นยอดให้เป็นรูปแบบอ่ืนได้ก็ตาม แต่การจะ
ประยุกต์หรือปรับเปลีย่นสว่นใดสว่นหนึ่งของเมรุลอยยอ่มสง่ผลกระทบตอ่โครงสร้างโดยภาพรวม

                                                             

 149 การแบง่ช่วงเวลาดงักลา่วอิงตามหลกัฐานการกลา่วถึงการเรียนรู้งานช่างในช่วงท่ีเร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงจากวดัหรือส านกัช่างต่างๆมาสูร่ะบบโรงเรียน ใน ดวงกมล บญุแก้วสขุ, “ศลิปะสกุลช่างเพชรบรีุ : 
งานปนูปัน้ปัจจบุนัย้อนอดีต” (ดษุฎีนิพนธ์  สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะไทย คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยั
ศลิปากร, 2557), 19. 
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ทัง้หมด อีกทัง้การท าเคร่ืองประกอบเมรุก็มีคา่ใช้จ่ายสงูดงันัน้การออกแบบเมรุลอยของแตล่ะวดัจึง
จ ากดัอยูเ่พียงรูปแบบเดียวไม่มีความหลากหลายดงัเช่นในอดีต 

 ด้วยเหตุปัจจัยทัง้ 2 ประการท่ีได้กลา่วมาในข้างต้นจึงสง่ผลให้รูปแบบศิลปกรรมของเมรุ
ลอยในปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจกล่าวได้ว่าถูกจ ากัดให้อยู่ในลกัษณะเดิมตัง้แต่ครัง้
แรกท่ีออกแบบมาและถกูใช้ซ า้จนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของเมรุลอยแตล่ะวดั 

 อนึง่ แม้วา่จากการศกึษารูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยในปัจจุบนัจะสามารถแบง่รูปแบบตาม
ลกัษณะชัน้หลงัคาและส่วนยอดออกได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่เรือนยอด กลุม่เรือนชัน้และกลุ่ม
เคร่ืองยอดทรงเจดีย์และแตล่ะวดัก็มีลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตน หากแต่เม่ือพิจารณา
โดยภาพรวมจะพบว่าเมรุลอยทุกกลุ่มมักจะท าเคร่ืองประกอบเมรุหรือองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ 
แผนผงั รูปแบบศิลปกรรมสว่นฐาน ตวัเรือน เมรุทิศ ลวดลายและการประดบัตกแตง่อ่ืนๆให้มีความ
คล้ายคลงึกนัจนกลายเป็นรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรี ดงัตอ่ไปนี ้

 แผนผงั   

เมรุลอยตัง้อยูบ่นฐานสีเ่หลี่ยมจัตรัุสซ้อนชัน้ มีเมรุประธานตัง้อยูบ่ริเวณกึ่งกลางและมีเมรุ
ทิศตัง้อยูท่ี่มมุทัง้ 4 มีบนัไดทางขึน้อยูก่ลางด้าน  

 รูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรี  
 สว่นฐาน มีลกัษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ซ้อน 4-5 ชัน้ ประดับภาพ
ลอ่งถนุและมีการประดบับนัได ระเบียงและกระจงัท่ีฐานโดยรอบ 
 ตวัเรือน  มีลกัษณะเป็นอาคารโถงไม่มีผนงัปิด โดยตวัเรือนเมรุประธานอยู่ในผัง
สีเ่หลีย่มยอ่มมุไม้ 12 หรือผงัสีเ่หลีย่มจตัรัุส สว่นตวัเรือนของเมรุทิศอยูใ่นผงัหกัศอก ประดบัตกแตง่
ด้วยเคร่ืองประกอบเมรุท่ีเลยีนแบบมาจากองค์ประกอบของอาคารหลงัคาคลมุแบบไทยประเพณี 
ประกอบด้วย กาบเสา สาหร่าย คนัทวย บวัหวัเสาและซุ้มคหูา 
 ชัน้หลงัคาและสว่นยอด 
 ชัน้หลงัคาและสว่นยอดเมรุประธานของเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีได้รับแรงบนัดาลใจมา
จากรูปแบบศิลปกรรมของอาคารทรงปราสาทในศิลปะรัตนโกสินทร์ โดยสามารถจัดแบ่งออกได้
เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้ 

1. กลุ่มเรือนยอด พบการท าปรากฏเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีวดัใหญ่สวุรรณาราม  
 มีรูปแบบศิลปกรรม กลา่วคือ ชัน้หลงัคามีลกัษณะเป็นหลงัคาลาดซ้อนชัน้อยู่ในผงัยอ่มุม
ไม้สิบสอง บริเวณกึ่งกลางแต่ละชัน้ประดบัหน้าพราหมณ์ซ้อนลดหลัน่ขนาดขึน้ไป ชายหลงัคา
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ประดับพวงมาลยัพวงอุบะ หน้ากระดานและกระจัง ท่ีมุมประดับหวันาค  มีสว่นยอดตัง้ซ้อนอยู่
เหนือชัน้หลงัคา ประกอบด้วย ลกูระฆงั บลัลงัก์ ถดัขึน้มาเป็นยอดเมรุ ประกอบด้วย เหม บวัคลุม่
เถา ปล ีลกูแก้ว ปลยีอดและฉตัร ตามล าดบั 

2. กลุ่มเรือนชัน้ พบการท าท่ีวดัวงับวั วดัประดิษฐ์วนารามและวดัเกาะ  
 มีรูปแบบศิลปกรรม กลา่วคือ  ชัน้หลงัคามีลกัษณะเป็นหลงัคาทรงจตัรุมขุ มีปีกนกยื่นคลมุ 
หน้าบันประดับช่อฟ้า  ใบระกาและหางหงส์ ชายหลังคาประดับพวงมาลัยพวงอุบะหรือ 
กระจังรีและหน้ากระดาน ถัดขึน้มาเป็นสว่นยอดอยู่ในผงัสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัง้ซ้อนอยู่บนชัน้หลงัคา
ทรงจัตุรมุข ประกอบด้วย ลกูถัง ฝาครอบลกูถังซ้อนชัน้ประดบักระจัง หน้ากระดานและกระจังรี  
ลกูระฆงัหรือลกูปรางค์ ถัดขึน้มาเป็นยอดเมรุ ประกอบด้วย เหม บวัคลุม่เถา ปลี ลกูแก้ว ปลียอด
และฉตัร ตามล าดบั 

3. กลุ่มเคร่ืองยอดทรงเจดีย์     พบการท าปรากฏเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีวดัห้วยเสอื  
 มีรูปแบบศิลปกรรม กลา่วคือ  ชัน้หลงัคามีลกัษณะเป็นหลงัคาทรงจัตุรมุขซ้อนชัน้ตัง้อยู่
บนฐานสีเ่หลี่ยมซ้อนชัน้ หน้าบนัประดบัช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ ชายหลงัคาประดบัพวงมาลยั
พวงอุบะ หน้ากระดานและกระจัง มุมหลงัคาประดบัหางหงส์ ถัดขึน้มาเป็นสว่นยอดตัง้ซ้อนอยู่
เหนือชัน้หลงัคา ประกอบด้วย ลูกถัง ฝาครอบลูกถังซ้อนชัน้ประดับหน้ากระดาน กระจังและ 
หางหงส์ ถดัขึน้มาเป็นลกูระฆงัทบึและยอดเมรุ ประกอบด้วย แถวหน้ากระดานและกระจงัซ้อนชัน้ 
บวัคลุม่เถา ปลแีละฉตัร ตามล าดบั 
 ส าหรับชัน้หลังคาและส่วนยอดของเมรุทิศมีรูปแบบศิลปกรรมคล้ายคลึงกันทุกวัด 
กลา่วคือ ชัน้หลงัคามีลกัษณะเป็นหลงัคาทรงจัตรุมขุตัง้ซ้อนอยูบ่นหลงัคารูปตวัแอล(L) มีปีกนกยื่น
คลมุ หน้าบนัประดบัช่อฟา้ ใบระกาและหางหงส์ ชายหลงัคาประดบักระจงัรี หน้ากระดานและกระ
จัง  มีสว่นยอดตัง้ซ้อนอยู่เหนือชัน้หลงัคาจัตุรมุข ประกอบไปด้วย ลูกถัง ฝาครอบลกูถังซ้อนชัน้ 
ประดับกระจังรี หน้ากระดานและกระจัง ลูกระฆัง ถัดขึน้มาเป็นยอดเมรุ ประกอบด้วย เหม   
บวัคลุม่เถา ปล ีลกูแก้ว ปลยีอดและฉตัร ตามล าดบั  

 ลวดลาย การประดับตกแต่งและองค์ประกอบอื่นๆ 
 ภาพลอ่งถนุ จากการศึกษารูปแบบศิลปกรรมสว่นฐานพบว่าเมรุลอยทุกวดัจะมีการ
ประดบั “ภาพลอ่งถนุ” โดยนิยมเขียนตวัละครหรือฉากตอนใดตอนหนึง่จากเร่ืองรามเกียรต์ิ(รูปภาพ
ท่ี 128)และภาพสตัว์หิมพานต์มากท่ีสดุ รองลงมาเป็น ภาพส านวนสภุาษิต(รูปภาพท่ี 129) นิทาน
พืน้บ้าน ภาพปริศนาธรรมและภาพวิวทิวทศัน์(รูปภาพท่ี 130) ตามล าดบั โดยมีจุดประสงค์เพื่อ 
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สัง่สอนแก่คนท่ีมาร่วมงาน เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีท่ีปรากฏการท ามา
ตัง้แตใ่นอดีตและยงัคงท าสบืทอดตอ่มาจนถึงในปัจจุบนั 

 
รูปภาพที่ 128 ภาพล่องถุน เขียนเร่ือง “รามเกียรติ์” (เมรุลอยวดัใหญ่สวุรรณาราม) 

 
รูปภาพที่ 129 ภาพล่องถุน เขียนภาพ “สุภาษิต” (เมรุลอยวดัประดิษฐ์วนาราม) 

 
รูปภาพที่ 130 ภาพล่องถุน เขียนรูป “ววิทวิทัศน์” (เมรุลอยวดัเกาะ) 
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ส าหรับการเขียนภาพเร่ืองรามเกียรต์ิและสตัว์หิมพานต์ของเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีนีผู้้
ศึกษาตัง้ข้อสนันิษฐานว่าคงได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการประดบัสตัว์หิมพานต์ในงานพระเมรุ 
โดยปรับเปลีย่นจากการประดบัด้วยงานประติมากรรมมาเป็นการวาดภาพติดเอาไว้ท่ีสว่นฐานแทน
เพื่อเป็นการลดคา่ใช้จ่ายในการตกแต่งเมรุลอย  นอกจากนีห้ากพิจารณาโดยละเอียดจะเห็นวา่แม้
เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองทรงของสตัว์หิมพานต์และตวัละครในรามเกียรต์ิจะมีลกัษณะเหมือน
ดงัเช่นท่ีพบในงานจิตรกรรม แต่ฉากพืน้หลงักลบัเขียนเป็นภาพภเูขา ต้นไม้ โขดหิน ไม่ปรากฏการ
เขียนเป็นรูปปราสาทพระราชวงั เช่นเดียวกบัภาพลอ่งถุนอ่ืนๆท่ีเน้นการเขียนให้ภาพหรือฉากตา่งๆ
มีความเรียบง่ายไม่มีรายละเอียดมาก  ทัง้นีผู้้ ศึกษาตัง้ข้อสงัเกตว่าการเขียนภาพในลักษณะ
ดงักลา่วอาจเป็นเพราะภาพลอ่งถนุวาดลงบนไม้อดัซึง่เป็นวสัดท่ีุช ารุดง่ายและต้องเปลีย่นใหม่ทุก 
4-5 ปี ดังนัน้การวาดฉากหลังท่ีตัดทอนรายละเอียดอ่ืนๆออกไปจึงอาจช่วยประหยัดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายหรืออาจเป็นไปได้ว่าช่างตัง้ใจไม่วาดรูปปราสาทพระราชวงัเพื่อไม่ให้เป็นการทดัเทียม
พระเมรุของเจ้านายก็เป็นได้ 
 อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบการเขียนภาพลอ่งถุนในอดีตกับปัจจุบนัจะพบว่าในอดีต
ภาพท่ีเขียนจะมีความหลากหลายมากกว่า โดยนอกจากภาพท่ีได้กล่าวไปในข้างต้นยงัพบการ
เขียนภาพเทวดานพเคราะห์หรือบางงานท่ีมีการตกแต่งบริเวณรอบเมรุลอยด้วยสวน โขดหินหรือ
ตุ๊กตาต่างๆก็จะเปลีย่นไปเขียนลายไทยประดบัแทน ในขณะเดียวกนัเน่ืองจากเมรุลอยจะถูกสร้าง
ขึน้ใหม่ทุกครัง้ท่ีมีงานเผาศพจึงท าให้วัสดุท่ีน ามาใช้ไม่ต้องมีความทนทาน ตัวอย่างเช่น ผ้า 
กระดาษฟางหรือถงุปนูซีเมนต์ น ามาขึงให้ตึงรองพืน้ด้วยปนูขาวแล้วจึงวาดภาพ150 ซึง่แตกต่างไป
จากในปัจจุบนัท่ีเมรุลอยถกูน ามาให้เช่าท าให้ช่างจ าต้องเปลีย่นมาเขียนภาพลอ่งถนุลงบนไม้อดัท่ี
มีความคงทนมากกวา่วสัดท่ีุใช้ในอดีต อีกทัง้ภาพท่ีเขียนก็มีน้อยเร่ืองลงเหลอืเพียงไม่ก่ีแบบดงัท่ีได้
กลา่วไปแล้วในข้างต้น  
 หน้ากระดาน เป็นเคร่ืองประกอบเมรุท่ีพบอยู่บนเมรุลอยทัง้หลัง ประดับไว้ปิดบัง
โครงสร้างสว่นต่างๆเพื่อไม่ให้เห็นวสัดุประเภทไม้หรือเหล็กท่ีอยูภ่ายใน โดยมีการเขียนลายประจ า
ยามก้ามปสูลบัประจ ายามลกูฟักประดบัเพื่อให้สอดรับกบัลายไทยท่ีประดบัอยู่บนเคร่ืองประกอบ
เมรุสว่นตา่งๆ 
 กระจงัและกระจงัรี เป็นเคร่ืองประกอบเมรุท่ีปรากฏการประดบัอยู่ในเมรุลอยทกุวดั 
เช่น ต าแหน่งชายหลงัคาปีกนกของเมรุทิศ หน้าบนัหรือฝาครอบลกูถัง เป็นต้น ทัง้นีก้ารประดับ

                                                             

 150 แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมืองเพชร, 16. 
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กระจังหรือกระจังรีจะช่วยลดเหลี่ยมของชัน้ฐานต่างๆของเมรุลอยและช่วยเช่ือมโยงส่วนท่ีอยู่ใต้
และสว่นท่ีอยูเ่หนือกระจงัให้กลมกลนืกนั(รูปภาพท่ี 131) 

 
     รูปภาพที่ 131  กระจัง หน้ากระดานและกระจังรี (เมรุลอยวดัวงับวั) 

 กาบเสา  จากการพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบกาบเสา(รูปภาพท่ี 132)พบว่ามี
ลกัษณะเป็น “กาบพรหมศร” คือ กาบท่ีมีปลายสะบดัขึน้มาก ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีพบในอาคารหลงัคา
คลุมแบบไทยประเพณีสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามใน
พระบรมมหาราชวัง(รูปภาพท่ี 133) อันแตกต่างไปจาก “กาบไผ่” ในสมัยอยุธยาท่ีมีลักษณะ 
เรียวเลก็และเรียบงา่ย151 

 

                                                             

 151 สนัต ิเลก็สขุมุ, งานช่างค าช่างโบราณ : ศัพท์ช่างและข้อคิดเก่ียวกับงานช่างศลิป์ไทย 
(กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2557), 25-26. 



 161 
 

 
รูปภาพที่ 132 กาบพรหมศร ประดับเสาแผง 

(เมรุลอยวดัประดษิฐ์วนาราม) 

 
รูปภาพที่ 133 กาบพรหมศร พระอุโบสถ  

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 

โครงสร้างและวสัด ุ จากการศึกษาเมรุลอยทัง้ 3 กลุ่มพบว่า วัสดุหลกัท่ีใช้ในการ
ประกอบเมรุคือไม้ มีเพียงวดัวงับวัและวดัห้วยเสือท่ีใช้เหล็กเป็นโครงสร้างสว่นฐานและตวัเรือน 
ทัง้นีจ้ากการลงพืน้ท่ีส ารวจภาคสนามผู้ศึกษาพบว่าแม้เหล็กจะเป็นวัสดุท่ีมีความมั่นคงและ
แข็งแรงมากกว่าไม้ แต่กลบัเป็นอุปสรรคต่อการขนย้าย ประกอบและรือ้ถอนเน่ืองจากมีน า้หนัก
มากท าให้การประกอบเมรุลอยด้วยโครงสร้างเหล็กแตล่ะครัง้มีความลา่ช้าซึง่แตกตา่งจากการใช้
ไม้ ทัง้นีแ้ม้ว่าไม้จะเป็นวสัดุท่ีไม่คงทนถาวรและช ารุดได้ง่าย แต่เน่ืองจากมีน า้หนักเบาจึงท าให้
สามารถขนย้าย ประกอบและรือ้ถอนได้อยา่งรวดเร็ว ประการส าคญัคือการประกอบเมรุลอยแตล่ะ
ครัง้จะต้องมีการแก้ไขโครงสร้างบางสว่นท่ีหน้างานอยูเ่สมอดงันัน้การตดัแตง่เช่ือมตอ่โครงสร้างไม้
จึงมีความสะดวกและรวดเร็วกวา่การใช้เหลก็  
 อาจกล่าวได้ว่าแม้เหล็กจะเป็นวัสดุท่ีมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าไม้ แต่ในการ
ประกอบเมรุลอยการใช้ไม้เป็นวสัดุหลกักลบัมีข้อดีมากกว่าจึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าให้ช่างเมรุ
สว่นใหญ่ยงัคงนิยมเลอืกใช้ไม้เป็นโครงสร้างในการประกอบเมรุลอยอยู ่ 
 การประดบัไฟเมรุลอย พบการท าในเมรุลอยทุกหลังซึ่งโดยปกติแล้วเจ้าภาพมักจะ
ก าหนดให้ประกอบเมรุลอยเสร็จก่อนวนังานเผาศพ 1-2 วนั เพื่อในช่วงกลางคืนจะได้เปิดไฟแสดง
ความสวยงามของเมรุลอยให้ผู้คนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนัน้เห็นและเน่ืองจากการเผาศพบนเมรุลอย
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มกัจะมีช่วงเวลาเผา 2 ช่วง คือ “เผาหลอก” ในเวลา 16.00น. โดยจะให้แขกและญาติมิตรขึน้วาง
ดอกไม้จัน และจะ “เผาจริง” ในเวลา 20.00น. ดังนัน้ประโยชน์ของการประดับไฟบนเมรุลอย
นอกจากเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วยงัช่วยให้แสงสวา่งในช่วงการเผาจริง ทัง้นีจ้ านวนหลอดไฟท่ี
ใช้ประดบัเมรุลอยแตล่ะรูปแบบและแตล่ะวดัจะมีจ านวนไม่เทา่กนั  
 ส าหรับการประดับไฟจะเน้นประดับทุกจุด ทุกมุมของเมรุลอย โดยหลอดไฟท่ีใช้  
ประกอบด้วย    

- ไฟสปอร์ทไลท์    ขนาด 1500 แรง จ านวน 4 หรือ 8 ดวง 
 - หลอดไฟนีออนสขีาวสัน้-ยาว   ขนาด 20-40 แรง  
 - หลอดไฟกลมสเีหลอืงหรือสขีาว   ขนาด 25 แรง  

 จากการศกึษารูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีอาจกลา่วโดยสรุปได้วา่การสร้าง
เมรุลอยเมืองเพชรบุรีในอดีตมีความหลากหลายทางรูปแบบศิลปกรรมอันเกิดจากการสร้างสรรค์
ออกแบบของช่างแต่ละคนและยงัไม่มีการสืบทอดรูปแบบจนกลายเป็นเอกลกัษณะเฉพาะของแต่
ละวดั แตเ่ม่ือมีการเปลีย่นแปลงรูปแบบการใช้งานมาอยูใ่นลกัษณะการ “ให้เช่า” เกิดการใช้งานซ า้
สง่ผลให้เกิดรูปแบบอันเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแตล่ะวดัและสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่
ดงัท่ีกลา่วไปในข้างต้น ในขณะเดียวกนัแตล่ะวดัก็ได้มีการเลยีนแบบองค์ประกอบหรือการประดบั
ตกแตง่จากเมรุลอยหลงัอ่ืนๆจนท าให้มีรูปแบบท่ีปรากฏร่วมกนักลายเป็นรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะ
ของ “เมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรี” 

แนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรี 

 แนวคิดและคติการสร้างเมรุหรือท่ีเผาศพนบัแต่สมัยกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีมีการแบ่ง
การใช้งานตามสถานะของผู้ตายอยา่งชดัเจน กล่าวคือ หากเป็นพระบรมศพของพระมหากษัตริย์
จะมีการสร้าง “พระเมรุมาศหรือพระเมรุ” ซึ่งมีลกัษณะเป็นเมรุชั่วคราว คือ เมรุท่ีสร้างขึน้เพื่อใช้
เฉพาะงานนัน้ๆเม่ือเสร็จงานแล้วจะต้องมีการรือ้ถอนลง ตามคติความเช่ือว่าพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นสมมติเทพ เม่ือสวรรคตจะต้องประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยก่อสร้าง
อาคารท่ีถวายพระเพลิง เรียกว่า “พระเมรุมาศหรือพระเมรุ” ทัง้นีก้ารออกแบบจะต้องค านึงถึง
ฐานานุศกัด์ิและสะท้อนคติความเช่ือดงักลา่วในรูปการท าเป็นอาคารทรงปราสาทแสดงสญัลกัษณ์
แทนไพชยนต์มหาปราสาท อันเป็นท่ีประทบัของพระอินทร์ซึ่งตัง้อยู่บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์บนยอด
เขาพระสเุมรุ รวมไปถึงการสร้างอาคารจ าลองต่างๆ เช่น เมรุทิศ แทนทวีปทัง้ 4 เป็นต้น ซึง่ถือเป็น
การถวายพระเกียรติยศและแสดงความเคารพอย่างสูงท่ีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ถวายแด่
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พระมหากษัตริย์ท่ีเสด็จสวรรคตลว่งแล้ว โดยในสมัยโบราณถือว่าการจัดงานถวายพระเพลิงเป็น
การประกาศความมั่นคงของบ้านเมือง  ด้วยเป็นเหตุการณ์เปลี่ยนแผน่ดินใหม่ พระมหากษัตริย์ผู้
สืบราชสนัตติวงศ์ต่อจะต้องแสดงพระบรมเดชานุภาพให้เป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าจะทรงปกครอง
แผ่นดินให้ผาสกุร่มเย็น การสร้างพระเมรุขนาดใหญ่โตและประกอบพระราชพิธียิ่งใหญ่เป็นสิ่งบ่ง
บอกถึงฐานะอันแข็งแกร่งและพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ได้อย่างดีประการหนึง่ อันถือว่า
เป็นศกัด์ิศรีและเป็นเกียรติยศตัง้แต่ต้นแผน่ดิน ทัง้นีใ้นชัน้ต้นยงัคงรักษาธรรมเนียมการใช้พระเมรุ
มาศไว้ส าหรับกษัตริย์เท่านัน้ ต่อมาจึงพระราชทานเกียรติแก่พระมเหส ีพระราชโอรส พระราชธิดา 
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์และพระสงฆ์ชัน้ผู้ ใหญ่ แตกต่างจากการท าเมรุหรือท่ีเผาศพของ
สามัญชนทัว่ไปท่ีมักจะน าศพไปเผาท่ี “เชิงตะกอน หรือ เมรุปะร า” ซึ่งท าขึน้อยา่งง่ายๆในบริเวณ
ป่าท่ีหา่งไกลจากบ้านเรือนของผู้คน 
 ตอ่มาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงเกิดแนวคิดในการสร้าง “เมรุปนู” เพื่อใช้เป็นท่ีเผาพระ
ศพพระบรมวงศานวุงศ์ชัน้รองลงมาและศพของขุนนางท่ีได้รับอนญุาตเป็นพิเศษ แม้การเผาศพท่ี
เมรุปนูจะมีฐานานศุกัด์ิน้อยกวา่พระเมรุหากแตก็่ยงัคงแสดงฐานะท่ีสงูกวา่เชิงตะกอนอนัเป็นท่ีเผา
ศพของสามัญชนโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามเน่ืองจากในระยะต่อมาเมรุปูนเหล่านัน้ขาดการ
บ ารุงรักษาและศพท่ีน าไปท าการเผาก็ต ่าศกัด์ิลงเป็นล าดบัจนไม่ต้องขอพระบรมราชานญุาติเป็น
พิเศษ ท าให้เป็นท่ีรังเกียจของบรรดาชนชัน้สงูจึงเกิดความนิยมสร้าง “เมรุชัว่คราว” บริเวณหน้าเมรุ
ปูนนัน้และอาศยัอาคารถาวรเดิมเพื่อความสะดวกในพิธีกุศลศพ152 ทัง้นีจ้ากการศึกษาหลกัฐาน
ภาพถ่ายเก่าผู้ศึกษาพบว่าเมรุชั่วคราวในระยะแรกนีมี้ลกัษณะเป็นเมรุปะร าหรือเมรุผ้าขาว โดย
ยังคงยึดธรรมเนียมการสร้างเมรุตามศักด์ิของผู้ตาย ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากเมรุของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ซึ่งเป็นเมรุผ้าขาว ปรากฏความกลา่วถึงในจดหมายเหตุพระราชกิจ
รายวนัในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยูห่วั ภาค 17 ความวา่  

 “....หน่ึงการเมรุของสมเด็จเจ้าพระยาคราวนี ้ท า 4 มุข ยอดมีฉตัรผา้แดงยอด แต่ทรงเมรุ
ท าเป็น 4 เหล่ียม ไม่ใช่ไม้ 12 อย่างเจ้า ไม่มีนาคปัก บานแถลง มีสร้างลอ้มเมรุ 4 สร้าง ราชวตัร
ทึบมีดอกไม้ร่วง มีฐานบตัรรับแผ่ลดกระจังทองเสีย ใช้ผ้าแดงบังล้อมในสร้างราชวตัรไม้ไผ่ฉตัร
เบญจรงค์ 9 ชัน้ล้อมนอกสร้างรอบเมรุ การประดบัประดาส่วนเจ้าภาพนัน้มีเป็นอนัมากไม่ต้อง
พรรณนา...”153 

                                                             

 152 สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 72-75. 
 153 เร่ืองเดียวกนั, 46.  
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จากความข้างต้นจะเห็นได้ว่าในระยะแรกนีก้ารสร้างเมรุชั่วคราวยังมี คงความเคร่งครัดต่อ
ฐานานุศกัด์ิทางสถาปัตยกรรมอยูม่าก เพราะถึงแม้วา่จะเป็นท่ีเผาศพขุนนางชัน้สมเด็จเจ้าพระยา
ซึ่งเคยท าหน้าท่ีเป็นผู้ ส าเร็จราชการแผ่นดินแต่การสร้างเมรุก็ยังอยู่ในรูปแบบตามบรรดาศักด์ิท่ี
ก าหนดไว้ ส าหรับการประดบัตกแตง่นอกเหนือจากนัน้เป็นอิสระของเจ้าภาพท่ีจะตกแตง่ตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจ154 
 จากท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแนวคิดในการสร้างเมรุหรือท่ีเผาศพให้มี
ลกัษณะเป็นเมรุชั่วคราวท่ีมีฐานานุศกัด์ิสงูกว่าเชิงตะกอนได้เร่ิมขยายการใช้งานจากพระเมรุอัน
เป็นสถาปัตยกรรมเน่ืองในราชส านกัท่ีใช้ส าหรับพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระศพของ
พระบรมวงศานวุงศ์มาสูก่ารเป็น “เมรุชัว่คราว” ท่ีมีลกัษณะเป็นเมรุปะร าของขนุนางโดยมีรากฐาน
ความคิดมาจากการท าท่ีเผาศพเพื่อแสดงถึงความกตญัญตู่อบรรพบุรุษและเป็นเคร่ืองแสดงฐานะ
ของผู้ตายท่ีสงูกวา่สามญัชนทัว่ไป  
 อนึ่งส าหรับแนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยเมืองเพชรบุรีคงได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก
งานพระเมรุของหลวงเช่นเดียวกับเมรุของขนุนางอย่างแนช่ัดแม้จะยงัไม่ปรากฏหลกัฐานเอกสาร
กลา่วถึงอยา่งชัดเจน แต่จากการศึกษาค้นคว้าข้อมลูทัง้ทางเอกสาร ภาพถ่ายเก่าและการลงพืน้ท่ี
ส ารวจของผู้ศกึษาท าให้สามารถแบง่การวิเคราะห์แนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยเมืองเพชรบุรีได้
เป็น 3 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้

การรับและแพร่หลายของแนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรี 
 จากประวติัการสร้างเมรุลอยท่ีได้กลา่วมาในบทท่ี 3 จะเห็นได้ว่าแม้จะมีการกลา่วอ้างถึง
ข้อความในหมายรับสัง่ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4 เม่ือปี พ.ศ.2403  ท่ี
ทรงกลา่วไว้วา่ “อนับ้านเมืองอื่นในหวัเมืองนัน้ การจดัท าเมรุตัง้ศพนัน้ ขอเสียเถิดอย่าริท าใหเ้ป็น
การเทียมเจ้านายเลย ยกให้เมืองเพชรบุรีเขาเมืองหน่ึงเพราะเขาท ากนัมาช้านานแล้ว”155 แตจ่าก
การค้นคว้าในปัจจุบนัผู้ศึกษายังไม่พบหลกัฐานดังกลา่วท าให้ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า
การสร้างเมรุลอยของเมืองเพชรบุรีมีปรากฏมาตัง้แต่สมัยใด ในขณะเดียวกันก็พบว่าการสร้าง  
เมรุลอยหรือเมรุชั่วคราวในลกัษณะนีไ้ม่ได้มีเฉพาะท่ีเมืองเพชรบุรีแต่เพียงแห่งเดียว หากแต่ยัง
ปรากฏพบการท าในพืน้ท่ีอ่ืนๆ โดยมีช่ือเรียกแตกตา่งกนัไปตามความเช่ือของท้องถ่ิน เช่น ปราสาท

                                                             

 154 แสนประเสริฐ ปานเนียม, สมุดภาพเมรุเมือง, 8. 
 155 เสรี เหลา่รอด, เพชรบุรีประชุมใหญ่สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครัง้ที่ 27, 45.  
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เผาศพพระสงฆ์ชาวมอญ ปราสาทศพต่างบนสัตว์หิมพานต์ท่ีพบในภาคเหนือและจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นต้น  
 ทัง้นีจ้ากการศึกษาประวติัศาสตร์ในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 4 – สมัยรัชกาลท่ี 5 ผู้ศกึษาพบว่า
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมอนัเกิดจากการแพร่ขยายเข้ามาของกระแสอิทธิพลตะวนัตกสง่ผลกระ
ทบท าให้สังคมและเศรษฐกิจไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก นับเร่ิมตัง้แต่การท า
สนธิสญัญาเบาว์ร่ิงระหว่างสยามและอังกฤษในปีพ.ศ.2398 ท าให้เศรษฐกิจขยายตวัเกิดการค้า
เสรีอันสง่ผลให้ชาวบ้านเร่ิมมีการสะสมทุนทรัพย์มากขึน้156 ตลอดจนการปฏิรูปประเทศในสมัย
รัชกาลท่ี 5 ทัง้ในด้านการเมืองการปกครอง การศกึษาและเศรษฐกิจ แม้การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว
จะเป็นผลมาจากความพยายามในการรักษาเอกราชให้พ้นจากภัยคุกคามของตะวันตกแต่ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นเหตสุ าคญัท่ีท าให้ประชาชนเร่ิมมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้กวา่ในอดีตและยงัเป็น
ปัจจัยส าคญัท่ีท าให้ความสมัพนัธ์ของระบอบศกัดินาระหว่างเจ้านาย ขนุนางและสามัญชนคลาย
ตวัลง 
 ในขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาประวติัศาสตร์เมืองเพชรบุรีพบว่าในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 4-5 
ปรากฏหลกัฐานการติดต่อสมัพนัธ์ระหว่างศูนย์กลางและเมืองเพชรบุรีทัง้ท่ีเป็นเอกสารประเภท
พงศาวดาร จดหมายเหตุประจ ารัชกาล บนัทึกหรือเอกสารทางราชการเป็นจ านวนมาก กลา่วถึง
การอุปถัมภ์งานก่อนสร้างต่างๆจากกษัตริย์ทัง้ในรูปของการพระราชทานทรัพย์สว่นพระองค์และ
การก ากบัดแูลของกระทรวงศกึษาธิการ ตวัอยา่งเช่น การโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวงัตา่งๆ  เช่น 
พระนครคีรี157 พระรามราชนิเวศน์158 หรือการปฏิสงัขรณ์วดัต่างๆ การสร้างทางรถไฟสายใต้ซึง่เปิด
ให้บริการถึงเมืองเพชรบุรีในปี พ.ศ.2446159 ตลอดจนการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวพกัผอ่นของพระ
บรมวงศานุวงศ์และเหลา่ขนุนาง เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทการติดตอ่และการมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างพระมหากษัตริย์ เจ้านายและขุนนางท่ีมีตอ่เมืองเพชรบุรี อนัเป็นสว่นส าคญัท่ีอาจสง่ผลให้
แนวคิดการสร้างสรรค์ของช่างชาวเมืองเพชรบุรีได้รับอิทธิพลในด้านต่างๆจากสว่นกลางไม่มากก็
น้อยก็เป็นได้ 
                                                             

 156 ภารดี มหาขนัธ์, รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ (พ.ศ.2394-2475) (กรุงเทพฯ: ภาควชิา
ประวตัศิาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน, 2524), 38. 
 157 สร้างสมยัรัชกาลท่ี 4 ในปี พ.ศ.2401. 
 158 สร้างสมยัรัชกาลท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2453. 
 159 นรารักษ์ สมบตัทิอง, “การออกแบบและการก่อสร้างศาลาการเปรียญเคร่ืองไม้ในจงัหวดัเพชรบรีุ” 
(ศลิปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาชาวชิาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร, 2547), 63. 
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 จากประวัติศาสตร์ท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นประกอบกับค ากล่าวอ้างถึงหมายรัชสัง่ของ
รัชกาลท่ี 4 และพระราชด าริในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างพระเมรุให้มีขนาดเล็กลงในสมัย
รัชกาลท่ี 5 ท าให้ผู้ศกึษาตัง้ข้อสนันิษฐานในเบือ้งต้นวา่อาจมีความเป็นไปได้ท่ีแนวคิดในการสร้าง
เมรุลอยซึง่มีลกัษณะเป็นเมรุชัว่คราวเช่นเดียวกบังานพระเมรุของหลวงอาจขยายมาสูเ่มืองเพชรบุรี
และด้วยความท่ีเป็นเมืองซึง่มีช่างฝีมือสืบอยู่เป็นจ านวนมาก จึงน่าจะเป็นเหตุส าคญัท่ีท าให้ช่าง
สามารถออกแบบ เขียนลายและสร้างเมรุลอยขึน้มาได้อยา่งรวดเร็ว 
 การใช้งานเมรุลอยในระยะแรกยงัคงมีความคิดเก่ียวกบัฐานานศุกัด์ิของศพเพราะปรากฏ
ความนิยมใช้กับศพของพระสงฆ์ซึง่ถือเป็นผู้ มีบทบาทและฐานะพิเศษกว่าชาวบ้านโดยทัว่ไปก่อน 
ตอ่มาจึงมีการแพร่ขยายการใช้งานมาสูขุ่นนาง คหบดีและชาวบ้านท่ีมีฐานะ โดยถือว่าการสร้าง
เมรุลอยเป็นสิง่ซึง่แสดงถึงความกตญัญขูองลกูหลานท่ีต้องการให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษขึน้สู่
สวรรค์ดงัเช่นชนชัน้สงู ทัง้ยงัเป็นการแสดงถึงฐานะและหน้าตาของวงศ์ตระกลู การใช้เมรุลอยเป็น
ท่ีเผาศพปรากฏความนิยมอยา่งแพร่หลายอยา่งชัดเจนในช่วงสมัยปลายรัชกาลท่ี 5 – ต้นรัชกาลท่ี 
6  ดงัปรากฏหลกัฐานภาพถ่ายเก่าซึ่ง อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม ได้ท าการรวบรวมไว้ในหนงัสือ 
“สมดุภาพเมืองเพชร”  
 อย่างไรก็ตามจะสงัเกตได้ว่ารูปแบบศิลปกรรมของเมรุลอยในระยะนีน้อกจากจะได้รับ
อิทธิพลมาจากอาคารทรงปราสาทในศิลปะรัตนโกสินทร์แล้วยงัมีความหลากหลายทางรูปแบบอัน
เกิดจากการสร้างสรรค์และประชนัฝีมือของช่างแตล่ะคน  

การเปลีย่นแปลงของแนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรี 
 ผลของสงครามโลกครัง้ท่ี 2(พ.ศ.2482-2488)ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก ท าให้
สภาพสงัคมและเศรษฐกิจของไทยเกิดภาวะขาดแคลน ข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆมีราคาสงูมากขึน้ 
การสร้างเมรุลอยซึง่มีคา่ใช้จ่ายสงูไม่เหมาะกบัสภาวะดงักลา่วประกอบกับนบัแตปี่พ.ศ.2500 เป็น
ต้นมาการสร้างเมรุปนูเพื่อใช้เป็นท่ีเผาศพเลียนแบบเมรุปนู วดัไตรมิตรวิทยารามเร่ิมปรากฏความ
นิยมแพร่ขยายจากศูนย์กลางไปยงัท้องท่ีต่างๆ จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ช่างเมรุจ าเป็นต้อง
ปรับเปลีย่นเมรุลอย กลา่วคือ 

1. ดา้นการใช้งาน จากเดิมท่ีสร้างเมรุลอยขึน้เพื่อใช้เพียงครัง้เดียวเปลี่ยนมาเป็นเมรุท่ี
สามารถประกอบและรือ้ถอนลงน าไปใช้งานซ า้โดยอยู่ในรูปของการ “ให้เช่า” รายได้จาก
การให้เช่าเมรุกลายเป็นรายได้ของช่างและวดั 
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2. ดา้นวสัด ุ โครงสร้างหรือเคร่ืองประกอบเมรุบางส่วนมีการเปลี่ยนมาใช้วัสดุท่ีมี
ความคงทนและแข็งแรงซึ่งเหมาะกับการใช้งานท่ีจ าเป็นต้องมีการประกอบและรือ้ถอน
หลายครัง้แทน 

3. ชื่อเรียก   มีการเปลี่ยนจากเดิมท่ีนิยมเรียกว่า “เมรุหา” มาเป็น “เมรุเช่า” และ  
“เมรุลอย” ตามล าดบั 

สอดคล้องกับประวติัการสร้างเมรุลอยของวดัใหญ่สวุรรณาราม วดัวงับวั วดัประดิษฐ์วนาราม วดั
เกาะและวดัห้วยเสอืท่ีผู้ศกึษาได้กลา่วมาแล้วในข้างต้น ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงดงักลา่วนอกจากจะ
สง่ผลท าให้เมรุลอยเมืองเพชรบุรีสามารถด ารงอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ยงัท าให้แนวคิดใน
การใช้เมรุลอยเป็นท่ีเผาศพอันแสดงถึงความกตัญญูและฐานะของเจ้าภาพขยายสู่วงกว้า ง 
เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นเมรุท่ีสามารถประกอบและรือ้ถอนได้ภายในเวลาไม่ก่ีวนัจึงท าให้ผู้คนจาก
พืน้ท่ีตา่งๆสามารถเดินทางมาขอเช่าและให้ช่างน าเมรุไปติดตัง้ยงัสถานท่ีท่ีเจ้าภาพเป็นผู้ เลือกได้ 
ตวัอยา่งเช่น งานเผาศพพุม่พวง ดวงจนัทร์ ในปีพ.ศ.2535 ซึง่ได้เช่าเมรุลอยวดัประดิษฐ์วนารามไป
ตัง้ท่ีวดัทบักระดาน อ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสพุรรณบุรี เป็นต้น สง่ผลให้เกิดความนิยมในการเช่า
เมรุลอยอยา่งแพร่หลายมีการน าเมรุลอยออกตัง้ 15-20 งานตอ่เดือน160  
 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในด้านรูปแบบกลบัพบว่ารูปแบบศิลปกรรมของเมรุลอยถูก
จ ากัดท าให้ไม่มีความหลากหลายดังเช่นสมัยก่อน  ทัง้นีเ้ป็นเพราะการออกแบบสร้างเคร่ือง
ประกอบเมรุมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นอย่างมาก อีกทัง้การเปลี่ยนเคร่ืองประกอบเมรุส่วนใดสว่นหนึ่ง
มักจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างโดยรวมทัง้หมดจึงท าให้ช่างไม่นิยมเปลี่ยนรูปแบบของเมรุนอก
เสยีจากจะมีการสร้างเมรุหลงัใหม่ขึน้มาทดแทนหลงัเดิมท่ีช ารุดเสยีหายจนไม่สามารถน ามาใช้งาน
ต่อได้ อย่างไรก็ตามกลับส่งผลดีท าให้เกิดการสร้างสรรค์รูปแบบศิลปกรรมจนกลายเป็น
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละวดั สว่นเคร่ืองประกอบเมรุหรือองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ แผนผงั รูปแบบ
ศิลปกรรมส่วนฐาน ตัวเรือน เมรุทิศ ลวดลายและการประดับตกแต่งอ่ืนๆกลบัท าให้มีรูปแบบ
คล้ายคลงึกนั จนกลายเป็นลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรี  
 อยา่งไรก็ตามแม้วา่ในระยะนีจ้ะมีบางวดัท่ีท าการปรับเปลีย่นการใช้งานเมรุลอยให้เข้ากับ
สภาวะสงัคม แตท่วา่วดัอ่ืนๆโดยสว่นใหญ่ยงัคงรักษารูปแบบการสร้างและการใช้งานเมรุลอยเพียง
ครัง้เดียวตามแบบเดิมไว้ ซึง่เม่ือเปรียบเทียบพบวา่มีค่าใช้จ่ายสงูกวา่เมรุท่ีให้เช่าเป็นอย่างมากจึง
เป็นเหตุให้คนหันไปนิยมใช้เมรุให้เช่ามากกว่า ส่งผลให้วัดเหลา่นีเ้ร่ิมไม่ได้รับความนิยมในการ

                                                             

 160 สมัภาษณ์ พระอธิการปทมุ ถิรธัมโม, เจ้าอาวาสวดัประดษิฐ์วนาราม, 22 มีนาคม 2560. 
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สร้างเมรุอีก ประกอบกบัช่วงเวลาดงักลา่วช่างเมรุท่ีมีช่ือเสยีงเร่ิมเสยีชีวิตและไม่มีผู้สบืทอดวิชาช่าง
ตอ่จึงเป็นเหตสุ าคญัท่ีท าให้วดัในเพชรบุรีสว่นใหญ่ไม่ปรากฏการท าเมรุลอยสบืตอ่ 
 อนึง่ เป็นท่ีนา่สงัเกตว่าแม้สภาวการณ์ของการท าเมรุลอยจะเกิดความระส า่ระสา่ยอันเกิด
จากผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกิจ แต่ทว่าช่างเมรุก็ยงัคงรักษาแนวคิดและคติการสร้างตาม
ความเช่ือเร่ืองเขาพระสเุมรุไว้โดยแสดงออกในรูปการท าฐานเมรุซ้อนชัน้สงูแสดงสญัลกัษณ์แทน
เขาพระสเุมรุ มีการประดบัภาพลอ่งถุนอันเป็นเอกลกัษณ์ของเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรี การท าเมรุ
ให้มีลกัษณะเป็นปราสาทหรือเรือนฐานันดรสูง แสดงสญัลกัษณ์แทนไพชยนต์มหาปราสาทบน
สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาพระสเุมรุและมีเมรุทิศแสดงสญัลกัษณ์แทนทวีปทัง้ 4 ตาม
รูปแบบและแนวคิดเดิมท่ีเคยปรากฏการท ามา 

การรับรู้ของแนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีในปัจจบุนั 
 จากการลงส ารวจพืน้ท่ีเก็บข้อมลูในปัจจุบนัพบวา่แนวคิดและการใช้งานเมรุลอยสกลุช่าง
เพชรบุรีเร่ิมลดน้อยและไม่เป็นท่ีรู้จักของคนในสงัคม ทัง้นีผู้้ศึกษามีความเห็นว่าด้วยเพราะสภาพ
สงัคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีลกัษณะเป็นปัจเจก อีกทัง้ทกุวดัมีการสร้างเมรุปูนเป็นของตนเอง 
ท าให้คนหนัไปนิยมใช้เมรุปนูเป็นท่ีเผาศพแทนด้วยเพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ราคาถูกกวา่การ
ใช้เมรุลอยซึง่นอกจากจะมีคา่เช่าเมรุแล้ว ยงัมีคา่ดอกไม้ประดบัตกแต่งเมรุ ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอีแ้ละ
อ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมาก โดยนบัรวมคา่ใช้จ่ายในการเช่าเมรุแตล่ะครัง้ไม่ต ่ากวา่ 2-3 แสนบาท ท า
ให้คา่นิยมในการใช้เมรุลอยอนัเป็นเคร่ืองแสดงความกตญัญขูองลกูหลานตอ่บรรพบุรุษและเป็นสิ่ง
ซึง่แสดงฐานะลดน้อยลงไม่เป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป โดยพบวา่ปริมาณการเช่าเมรุลอยของแตล่ะวดั
ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาอยูร่ะหว่าง 1-2 งานตอ่เดือน161 ถือเป็นจ านวนท่ีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับ
ระยะแรกท่ีเมรุลอยเปลีย่นมาอยูใ่นรูปแบบของการให้เช่าซึง่มีปริมาณการรับงานอยู่ท่ี 15-20 งาน
ตอ่เดือน 
 ในขณะเดียวกันวัสดุท่ีน ามาใช้ท าเคร่ืองประกอบเมรุแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงให้มีความ
คงทนแข็งแรงมากขึน้กว่าในอดีตแต่โดยส่วนใหญ่ยงัคงใช้ไม้เป็นวสัดุหลกัในการประกอบอยู่ซึ่ง
นบัวนัก็จะยิ่งเสือ่มสภาพลงตามล าดบั อายกุารใช้งานของโครงสร้างไม้และภาพลอ่งถุนจะอยูท่ี่ 3-
5 ปี ซึ่งการซอ่มแซมหรือเปลีย่นโครงสร้างไม้ใหม่ในแตล่ะครัง้มีค่าใช้จ่ายสงูถึง 300,000-500,000 
บาท สว่นภาพลอ่งถุนเน่ืองจากปัจจุบนัไม่มีช่างท่ีสามารถออกแบบเขียนรูปได้จึงจ าเป็นต้องจ้าง

                                                             

 161 เปรียบเทียบข้อมลูจากการส ารวจในงานวจิยัของคณุสญัชยั ลงุรุ่ง ระหวา่งปีพ.ศ.2458-2550 และ
การลงพืน้ท่ีส ารวจของผู้ศกึษาระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 – เดือนสงิหาคม พ.ศ.2560. 
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ช่างทั่วไปเขียนซึ่งมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง้ประมาณ 30,000-50,000 บาท ยังไม่นับรวมถึงการ
ซอ่มแซมเคร่ืองประกอบเมรุชิน้เล็กๆเช่น กระจัง หน้าบนั ท่ีจะต้องซ่อมแซมเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
คา่เช่าแตล่ะครัง้เม่ือหกัคา่คนงาน คา่ไฟตา่งๆ เหลอืรวมไม่เพียงพอต่อการน ากลบัมาซอ่มแซม ท า
ให้สถานการณ์ของเมรุลอยในปัจจุบนัอยูใ่นขัน้วิกฤตเสีย่งตอ่การเลกิท าเป็นอยา่งมาก 
 อย่างไรก็ตามจากการลงพืน้ท่ีส ารวจพบว่าเจ้าภาพท่ีมาเช่าเมรุลอยบางรายไม่ทราบถึง
แนวคิดการใช้เมรุลอยตามความเช่ือเร่ืองเขาพระสุเมรุ หากแต่รู้เพียงว่าเมรุลอยมีรูปแบบ
คล้ายคลงึกบัพระเมรุของหลวงซึง่มีสถานะสงูกวา่การใช้เมรุปูนหรือเชิงตะกอนโดยทัว่ไป ท าให้การ
ใช้เมรุลอยกลายเป็นเคร่ืองประดบับารมีของกลุม่คนท่ีมีฐานะ ทัง้นีใ้นปัจจุบนัเมรุลอยมักถูกเช่า
เพื่อใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพพระสงฆ์หรือข้าราชการ ชาวบ้านท่ีมีฐานะซึง่ท าคณุประโยชน์
ให้แก่ท้องท่ีนัน้ๆ และจะน าออกตัง้ในช่วงท่ีมีงานพระเมรุเพื่อให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ี
หา่งไกลได้เข้าร่วมเปรียบเสมือนได้มาร่วมงานท่ีท้องสนามหลวง ตวัอยา่งเช่น งานพระเมรุสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้มีการน าเมรุลอย
ของทกุวดัมาตัง้รวมกนัท่ีวดัคงคาราม เป็นต้น 
 อาจกลา่วโดยสรุปได้ว่าแนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยของเมืองเพชรบุรีนบัแต่แรกเร่ิม
จวบจนปัจจุบนัผูกโยงสมัพนัธ์อยู่กบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในแตล่ะยุคสมยั ซึ่ง
ก่อให้เกิดการสร้าง การแพร่หลายความนิยม การปรับเปลีย่นรูปแบบและความเสือ่มความนิยมใน
การใช้งาน ตามล าดบั ในขณะเดียวกันเน่ืองจากเมรุลอยเป็นท่ีเผาศพท่ีมีแนวคิด คติการสร้าง
ใกล้ชิดอยูก่ับงานพระเมรุของหลวง ท าให้การใช้งานในปัจจุบนักลายเป็นเคร่ืองประดบับารมีของ
กลุม่คนท่ีมีฐานะแต่เพียงเท่านัน้ ซึ่งสง่ผลกระทบท าให้แนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยท่ีมีมาแต่
เดิมเร่ิมไม่เป็นท่ีรับรู้ของคนในสงัคมไทยปัจจุบนั 

การเปรียบเทียบการสร้างเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและเมรุช่ัวคราวอื่นๆ 

 จากท่ีได้กลา่วถึงประวติัความเป็นมาและรูปแบบศิลปกรรมเมรุสมยัรัตนโกสนิทร์ในบทท่ี 2 
จะเห็นได้ว่าเมรุท่ีสร้างขึน้ชั่วคราวหรือเฉพาะกิจเพื่อใช้ในการประกอบพิธีเผาศพนัน้นอกจากท่ี
เพชรบุรีแล้วยงัปรากฏการท าในพืน้ท่ีวฒันธรรมอ่ืนๆด้วย เช่น เมรุลอยจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ปราสาทศพส าหรับเผาศพพระสงฆ์เชื อ้สายมอญ ปราสาทศพและปราสาทศพต่างบน 
สตัว์หิมพานต์ท่ีพบในภาคเหนือของประเทศไทยและปราสาทศพต่างบนนกหัสดีลิงค์ท่ีพบใน
จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่งเมรุท่ีกลา่วมาเหลา่นีล้้วนแล้วแต่สร้างขึน้ภายใต้แนวคิดและความ
เช่ือของแตล่ะพืน้ท่ีสง่ผลท าให้มีรูปแบบศิลปกรรมท่ีแตกตา่งกันออกไป ดงันัน้ในสว่นนีผู้้ศึกษาจะ
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ขอท าการวิเคราะห์เมรุท่ีกลา่วมาข้างต้นโดยท าการเปรียบเทียบกับเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและ
แบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น คือ  

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านรูปแบบศิลปกรรม 
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านแนวคิดและคติการสร้าง 

การศึกษาเปรียบเทียบเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและพระเมรุ 
 ดงัท่ีได้กลา่วไปในบทท่ี 2 แล้ววา่ “พระเมรุ” เป็นสถาปัตยกรรมเน่ืองในราชส านกัท่ีจดัสร้าง
ขึน้เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์หรือพระศพของพระบรมวงศา  
นวุงศ์ปรากฏการท ามาตัง้แตส่มยัอยธุยาและสบืตอ่เน่ืองมาถึงในปัจจุบนั  ในขณะท่ีเมรุลอยนัน้เร่ิม
ปรากฏหลกัฐานภาพถ่ายเก่าอย่างชัดเจนในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ถึงช่วงต้นรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ซึง่เป็น
ช่วงเวลาเดียวกันกบัท่ีพระเมรุมีการปรับเปลี่ยนให้มีขนาดเล็กลงตามพระราชด าริของรัชกาลท่ี 5 
อีกทัง้การออกแบบสร้างพระเมรุในแตล่ะครัง้มกัมีรูปแบบศิลปกรรมแตกตา่งกนัไปตามฐานานศุกัด์ิ 
ดงันัน้การศกึษาวิเคราะห์ในสว่นนีจ้ะจ ากดัเฉพาะพระเมรุท่ีจดัสร้างขึน้หลงัสมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นต้น
มาและจะท าการศึกษาเปรียบเทียบโดยภาพรวมไม่เจาะลกึลงไปในพระเมรุองค์ใดองค์หนึ่งเป็น
การเฉพาะ เพื่อให้สามารถเข้าใจความแตกต่างในภาพรวมของพระเมรุและเมรุลอยสกุลช่าง
เพชรบุรีได้อยา่งครอบคลมุ 
 อนึ่ง ส าหรับประเด็นการเปรียบเทียบด้านแนวคิดและคติการสร้างเน่ืองจากเป็นท่ีแน่ชัด
แล้ววา่เมรุลอยถูกสร้างขึน้ภายใต้แรงบนัดาลใจจากงานพระเมรุของหลวง ดงันัน้ผู้ศึกษาจึงจะขอ
ละการเปรียบเทียบในสว่นนีไ้ว้ไม่กลา่วซ า้อีก 

ประเด็นการเปรียบเทียบด้านรูปแบบศิลปกรรม 
 จากการพิจารณารูปแบบศิลปกรรมในเบือ้งต้น พบวา่ทัง้พระเมรุและเมรุลอยมีต้นแบบมา
จากอาคารทรงปราสาทในศิลปะรัตนโกสินทร์ โดยพระเมรุยงัคงรักษาองค์ประกอบสว่นต่างๆตาม
แบบแผนประเพณีไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจนแตกต่างไปจากเมรุลอยท่ีมีการปรับลดและ
เปลีย่นแปลงองค์ประกอบบางประการ ซึง่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดงัตอ่ไปนี ้
 แผนผงั   
 พระเมรุและเมรุลอยมีแผนผงัคล้ายคลงึกัน กลา่วคือ องค์พระเมรุและเมรุประธานตัง้อยู่
ตรงกึ่งกลางแทนสญัลกัษณ์การเป็นไพชยนต์ปราสาท มีเมรุทิศตัง้อยูท่ี่มุมทัง้ 4 ใช้เป็นสญัลกัษณ์
แทนทวีปทัง้ 4 ตามคติจักรวาลวิทยาและมีบนัไดทางขึน้ 4 ด้านเหมือนกัน แตใ่นงานพระเมรุจะมี
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อาคารประกอบพระราชพิธีอ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมาก เช่น พระท่ีนัง่ทรงธรรม พลบัพลาเปลือ้งเคร่ือง 
ศาลาลกูขุน เป็นต้น ซึ่งแตกตา่งจากเมรุลอยท่ีไม่มีการท าอาคารอ่ืนๆประกอบ มีเพียงเต็นท์ เก้าอี ้
ส าหรับผู้ ท่ีมาร่วมงานและวงป่ีพาทย์เทา่นัน้ 
 รูปแบบศิลปกรรม  
 สว่นฐาน พระเมรุและเมรุลอยมีการท าฐานซ้อนชัน้เหมือนกนั แต่ฐานของพระเมรุ
จะมีลกัษณะเป็นฐานบวัหรือฐานสงิห์อยูใ่นผงัสีเ่หลีย่มยอ่มมุ ประดบัฉตัรและประติมากรรมเทวดา 
สตัว์หิมพานต์ต่างๆ ในขณะท่ีฐานของเมรุลอยมีลกัษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสประดับภาพ  
ลอ่งถนุเทา่นัน้ 
 ตวัเรือนหรือเรือนธาต ุ เรือนธาตุของพระเมรุมีหลายรูปแบบโดยอาจอยู่ในลกัษณะการ
เป็นอาคารทรงปราสาท ทรงมณฑปหรือทรงบุษบก เช่น งานพระเมรุสมเด็จพระศรีพัชรินทรา  
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(รูปภาพท่ี 134) พระเมรุสมเด็จพระราชปิตุลาบรม
พงศาภิมขุ เจ้าฟ้าภาณุรังสสีว่างวงศ์ กรมพระยาภานุพนัธุวงศ์วรเดช หรือพระเมรุพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล(รูปภาพท่ี 135) เป็นต้น ในขณะท่ีเมรุลอยนัน้จะพบแต่ตวัเรือนท่ีมี
ลกัษณะเป็นทรงบุษบกแต่เพียงอย่างเดียว ทัง้นีใ้นสว่นของการประดับตกแต่งตัวเรือนหรือเรือน
ธาตุของพระเมรุและเมรุลอยจะเลียนแบบมาจากองค์ประกอบของอาคารหลงัคาคลมุแบบไทย
ประเพณีเหมือนกนัทัง้สิน้  
 อนึ่งส าหรับรูปแบบลกัษณะของตวัเรือนหรือเรือนธาตนีุ ้ผู้ศึกษาได้จ าแนกตามแนวทางท่ี
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศนานุวดัติวงศ์ได้ทรงประทานค าอธิบายความหมายของปราสาท 
มณฑปและบุษบก ไว้ความว่า “...ปราสาท มณฑปและบุษบก ก็เป็นอนัเดียวกนันัน้เอง ถ้ามีมุข
เรียกปราสาท ถา้ไม่มีมุขและคนเข้าไปไดห้ลายคนเรียกว่ามณฑป ถ้าเล็กเข้าได้คนเดียวหรือไม่ได้
เลยเรียกว่าบุษบก ทีจ่ริงเราเอาค าบาลีมาใช้ผิด...162 

                                                             

 162 สมเดจ็เจ้าฟา้กรมพระยานริศรานุวดัตวิงศ์และสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็ 
เล่ม 18 (กรุงเทพฯ: มลูนิธิสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ มลูนิธิสมเดจ็ฯ กรมพระยา และองค์การ
ค้าของครุุสภา), 194. 
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รูปภาพที่ 134 งานพระเมรุสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ที่มา : “พระเมรุสมเดจ็พระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง,”  
ภาพถ่ายเก่า, ภ003 หวญ 21/3/11, หอจดหมายเหตแุห่งชาต.ิ 

 
รูปภาพที่ 135 พระเมรุของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล 

ที่มา : “งานพระเมรุมาศพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล,”  
ภาพถ่ายเก่า, ภ003 หวญ 30/13/3, หอจดหมายเหตแุห่งชาต.ิ 
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 ชัน้หลงัคา ทัง้พระเมรุและเมรุลอยพบการท าชัน้หลงัคาแบบเรือนชัน้และเรือนยอด
เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันท่ีจ านวนชัน้ซ้อนโดยพระเมรุมักจะท าชัน้หลงัคาซ้อนชัน้เป็น
จ านวนมากและมีความซบัซ้อนกว่าชัน้หลงัคาของเมรุลอยหรือในกรณีของการท าชัน้หลงัคาเป็น
แบบเรือนชัน้ ชัน้หลงัคาของพระเมรุจะท าเป็นเรือนธาตจุ าลองซ้อนชัน้สลบักบัชัน้หลงัคาลาดเสมอ 
แตกต่างไปจากเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีในกลุม่เรือนชัน้ท่ีจะท าเป็นชัน้หลงัคาทรงจัตุรมุขแล้วต่อ
ด้วยเรือนธาตุจ าลองซ้อนชัน้เพียงอย่างเดียว ทัง้นีด้งัท่ีได้กลา่วไปในข้างต้นแล้วว่าเน่ืองจากพระ
เมรุเป็นอาคารขนาดใหญ่ดงันัน้จึงจ าต้องมีชัน้หลงัคาลาดเป็นโครงสร้างช่วยในการรองรับน า้หนกั
สว่นยอด อีกทัง้ยงัช่วยให้เส้นรอบนอกของชัน้หลงัคาและสว่นยอดของพระเมรุเป็นเส้นโค้งไลเ่รียง
ขึน้ไปอย่างสวยงาม ในขณะท่ีเมรุลอยเป็นอาคารขนาดเล็กมีหลงัคาซ้อนชัน้ไม่มากเท่าจึงไม่
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบดงักลา่ว   
 สว่นยอด สว่นยอดของพระเมรุและเมรุลอยมีองค์ประกอบเลยีนแบบมาจากอาคาร
ทรงปราสาทในศิลปะรัตนโกสนิทร์เหมือนกัน แต่ในงานพระเมรุมกัปรากฏการประดบัองค์ประกอบ
อ่ืนๆเพ่ิมเพ่ือแสดงนัยสื่อถึงฐานานุศักด์ิ เช่น การประดับรูปพรหมพักตร์163 ในงานพระเมรุ
พระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีหรือการใช้สญัลกัษณ์สื่อถึงตัวบุคคล เช่น รูปแบบของการ
ประดับปลายยอดพระเมรุด้วยรูปวชิราวุธเพื่อสื่อถึงพระนามในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวัหรือการผสานรูปแบบและองค์ประกอบของเจดีย์ เช่น บลัลงัก์ เสาหารหรือ บวัฝาละมี 
เพื่อใช้ในงานพระเมรุส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีทรงสมณเพศ เป็นต้น แตกตา่งไปจากเมรุลอยท่ี
มักจะลดหรือตดัองค์ประกอบบางประการออก เช่น สว่นยอดไม่ปรากฏการประดบับัลลงัก์ หรือ
การประดบัเหมซึ่งโดยปกติมักพบการประดับ 3-5 ชัน้ แต่สว่นยอดของเมรุลอยวดัใหญ่สวุรรณา
รามกลบัท าเพียงแคช่ัน้เดียว เป็นต้น  
 เมรุทิศ  จากต าแหนง่ท่ีตัง้และช่ือเรียกเปรียบได้กบัเมรุทิศท่ีประดบัในงานพระเมรุ 
ซึง่ใช้เป็นสญัลกัษณ์แสดงแทนทวีปทัง้ 4 ตามองค์ประกอบของจักรวาลวิทยา อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษารูปแบบและหน้าท่ีการใช้งานเมรุทิศท่ีปรากฏการประดบัในเมรุลอยเปรียบเทียบกับงาน

                                                             

 163 พรหมพกัตร์ประดบัยอดเมรุ เป็นองค์ประกอบท่ีมีมาแล้วตัง้แต่สมยัอยธุยาโดยปรากฏหลกัฐาน
เอกสารโบราณสมยัอยธุยากลา่วถึงพรหมพกัตร์วา่เป็นองค์ประกอบส าคญัของพระเมรุเอกและยงัคงปรากฏการ
สืบทอดมายงัพระเมรุสมยัรัตนโกสนิทร์. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, “สืบย้อนความสมัพนัธ์ของปราสาทเขมร พระ
ปรางค์ไทยและพระเมรุยอดปรางค์,” ใน เสด็จสู่แดนสรวง ศลิปะ ประเพณีและความเช่ือในงานพระบรม

ศพและพระเมรุมาศ, พพิฒัน์ กระแจะจนัทร์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศนูย์ส่ือและสิง่พิมพ์แก้วเจ้าจอม 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา, 2560),  238, 240 และ 244 
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พระเมรุผู้ศกึษาพบวา่ เมรุทิศท่ีประดบัท่ีมมุทัง้ 4 รอบเมรุประธานในงานพระเมรุประดบัไว้เพื่อเป็น
แสดงสญัลกัษณ์แทนทวีปทัง้ 4 ซึง่ตัง้อยูร่อบเขาพระสเุมรุตามแผนผงัจักรวาลในอุดมคติและจะมี 
“คดส้างหรือซ่าง” เป็นอาคารส าหรับพระสงฆ์ขึน้นัง่สวดพระอภิธรรมโดยเฉพาะ164(รูปภาพท่ี 136) 
ซึ่งแตกต่างจากเมรุทิศของเมรุลอยท่ีเป็นทัง้อาคารท่ีแสดงสญัลกัษณ์แทนทวีปทัง้ 4 และเป็นท่ี
ส าหรับพระสงฆ์ขึน้นัง่สวดพระอภิธรรม ดงันัน้จึงอาจกลา่วได้วา่การท าเมรุทิศของเมรุลอยเป็นการ
ผสมระหว่างการประดบัเพื่อแสดงสญัลกัษณ์และหน้าท่ีการใช้งานของอาคารทัง้ 2 หลงัท่ีปรากฏ
ในงานพระเมรุมาไว้ในหลงัเดียวกนั165  

 
รูปภาพที่ 136 คดส้าง หรือ ซ่าง 

ที่มา : “งานพระเมรุมาศสมเดจ็พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี,”  
ภาพถ่ายเก่า, ฉ/จ/3609(6942), หอจดหมายเหตแุห่งชาต.ิ 

                                                             

 164 สมคดิ จิระทศันกลุ, งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดตวิงศ์ (กรุงเทพฯ: โครงการพฒันาวชิาการและสร้างองค์ความรู้ สถาบนัศลิปสถาปัตยกรรมไทย
เฉลมิพระเกียรต ิคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2556), 139. 
 165 อย่างไรก็ตามในงานพระเมรุบางงานไมป่รากฏการท าเมรุทิศ หากแต่ใช้คดส้างและรัว้ราชวตัเิป็น
สญัลกัษณ์ส่ือถึงเขาสตัตบริภณัฑ์และก าแพงจกัรวาล เพ่ือให้พระเมรุมีองค์ประกอบสมบรูณ์ตามคตคิวามเช่ือ
เร่ืองเขาพระสเุมรุแทน เช่น งานพระเมรุมาศสมเดจ็พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า เป็น
ต้น หรือบางงานอาจใช้คดส้างประดบัท่ีมมุทัง้ 4 ของพระเมรุแทนเมรุทิศเพ่ือใช้ส่ือถึงทวีปทัง้ 4 เช่น งานพระเมรุ
สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น. 
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 นอกจากรูปแบบศิลปกรรมท่ีได้ท าการเปรียบเทียบไปในข้างต้นผู้ศกึษายงัพบว่า แม้พระ
เมรุและเมรุลอยจะมีลกัษณะเป็นเมรุชั่วคราวเหมือนกนัหากแต่มีความแตกต่างในลกัษณะการใช้
งาน กลา่วคือ เมรุลอยเป็นเมรุชั่วคราวประเภทท่ีมีการน ากลบัมาใช้ซ า้และใช้กับศพของพระสงฆ์
และบุคคลทัว่ไป ในขณะท่ีงานพระเมรุเป็นเมรุชั่วคราวประเภทท่ีไม่ใช้ซ า้ สร้างขึน้เพื่อใช้ในงาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพเพียงครัง้เดียวเม่ือเสร็จงานเคร่ืองประกอบเมรุหรือ
องค์ประกอบตา่งๆจะถกูรือ้และน าไปเก็บเข้าพิพิธภณัฑ์หรืออาจถกูน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบพระเมรุและเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีท่ีได้กลา่วไปในข้างต้น
จะเห็นวา่เมรุลอยมีรูปแบบศิลปกรรมคล้ายคลงึกบัพระเมรุซึง่เลยีนแบบมาจากอาคารทรงปราสาท
ในศิลปะรัตนโกสินทร์ หากแต่พระเมรุจะมีรูปแบบท่ีเป็นไปตามแบบแผนประเพณี มีการประดับ
ตกแต่งท่ีสื่อถึงคติเขาพระสุเมรุอย่างชัดเจน อีกทัง้ยังมีการเพิ่มการประดับองค์ประกอบบาง
ประการเพ่ือสื่อแสดงนยัถึงฐานนัดรศกัด์ิและการถวายพระเกียรติยศแก่พระบรมศพหรือพระศพ 
ในขณะท่ีเมรุลอยมีการปรับลดขนาด องค์ประกอบและเปลีย่นแปลงการประดบับางประการให้ตา่ง
ออกไป ซึ่งความแตกต่างดงักลา่วนีผู้้ศึกษาสนันิษฐานในเบือ้งต้นว่ามีเหตุผลส าคญัเน่ืองจากเมรุ
ลอยมีข้อจ ากัดด้านขนาดและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมจึงท าให้ไม่สามารถท าเลียนแบบพระ
เมรุหรืออาคารทรงปราสาทได้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบหรืออาจเป็นความตัง้ใจของช่างท่ีจะไม่ท า
เมรุลอยให้มีรูปแบบหรือการประดับตกแต่งทัดเทียมกับพระเมรุของเจ้านายหรืออาคารทรง
ปราสาทซึง่เป็นสถาปัตยกรรมเน่ืองในราชส านกัหรือศาสนาก็เป็นได้ 

การศึกษาเปรียบเทียบเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและสกุลช่างอยุธยา 
 จากการศึกษาประวติัเมรุลอยผู้ศึกษาพบว่าเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีมีประวติัการท ามา
ก่อนสกลุช่างอยุธยาโดยจากหลกัฐานภาพถ่ายเก่าพบวา่ปรากฏความนิยมสร้างแพร่หลายมาแล้ว
อย่างน้อยช่วงปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 – ต้นรัชกาลท่ี 6 และเร่ิมเปลีย่นแปลงมาสูรู่ปแบบการให้เช่า
ในช่วงหลงัสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้นมา ในขณะท่ีการศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง “เมรุลอย 
สกุลช่างอยุธยา” ของ คุณประพฒัน์ วรทรัพย์ กลบัพบว่าเร่ิมมีหลกัฐานการท าอย่างชัดเจนในปี 
พ.ศ.2480 หรือราวสมัยรัชกาลท่ี 8 และพัฒนาเป็นธุรกิจให้เช่าในปี พ.ศ.2506166 ทัง้นีแ้ม้ว่าใน
ปัจจุบนัเมรุลอยทัง้ 2 สกลุช่างจะด าเนินการอยู่ในลกัษณะการให้เช่าเหมือนกันแต่จากการลงพืน้ท่ี

                                                             

 166 สรุปความจาก ประพฒัน์ วรทรัพย์, “เมรุลอยช่างอยธุยา” (ศลิปะศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาไทย
คดีศกึษา บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัราชภฏันครปฐม, 2544), 86-98. 
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ศกึษาพบว่าเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรียงัคงอยู่ในกรรมสิทธ์ิและขึน้ตรงต่อวดัซึง่แตกต่างไปจากเมรุ
ลอยสกลุช่างอยธุยาท่ีด าเนินกิจการอยูใ่นลกัษณะการเป็นธุรกิจสว่นบุคคล(รูปภาพท่ี 137)  

ประเด็นการเปรียบเทียบด้านรูปแบบศิลปกรรม 
 เน่ืองจากปัจจุบนัเมรุลอยสกุลช่างอยุธยาอยู่ในลกัษณะการเป็นธุรกิจสว่นบุคคลและมี
มากมายหลายแหง่สง่ผลให้เกิดข้อจ ากัดในการศกึษาด้านรูปแบบศิลปกรรม แตอ่ย่างไรก็ตามจาก
การส ารวจและศกึษาในเบือ้งต้นพบวา่โดยสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นเมรุลอยแบบเรือนยอด ดงันัน้ใน
การศึกษานีผู้้ศึกษาจะขอท าการเปรียบเทียบเมรุลอยสกุลช่างอยุธยากับเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรี
ในกลุม่เรือนยอดแตเ่พียงกลุม่เดียวเทา่นัน้  
 แผนผงั   
 เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและอยุธยามีแผนผงัเหมือนกัน กลา่วคือ เมรุลอยตัง้อยู่บนฐาน
สี่เหลี่ยมซ้อนชัน้ มีเมรุประธานตัง้อยู่ตรงกึ่งกลาง ทัง้นีห้ากเป็นเมรุลอย 5 ยอดจะมีการประดับ 
เมรุทิศท่ีมุมทัง้ 4 และหากเป็นเมรุลอย 9 ยอดจะมีการประดบัเมรุทิศ 8 หลงั โดยแบ่งเป็นเมรุทิศ
ชัน้ใน 4 หลังและเมรุทิศชัน้นอกอีก 4 หลัง167 และมีบันไดทางขึน้ตัง้อยู่ตรงกลางด้านทัง้ 4 
เหมือนกนั  
 รูปแบบศิลปกรรม  
 สว่นฐาน  เมรุลอยทัง้ 2 สกุลช่างมีการท าฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนชัน้
เหมือนกนั แตจ่ะแตกตา่งกนัท่ีการประดบัตกแตง่ กลา่วคือ เมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีจะประดบัสว่น
ฐานด้วยภาพลอ่งถนุซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ในขณะท่ีเมรุลอยสกลุช่างอยธุยานัน้จะตกแตง่ด้วย
ลายไทย 
 ตวัเรือน  ตวัเรือนของเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีกลุม่เรือนยอดจะอยู่ในผงัสี่เหลี่ยม
ย่อมุมไม้ 12 เสาแผงมีขนาดใหญ่และเน้นการประดับตกแต่งโดยเลียนแบบองค์ประกอบจาก
อาคารหลงัคาคลุมแบบไทยประเพณีเพื่อสื่อสญัลกัษณ์แทนการเป็นเรือน แตกต่างจากเมรุลอย
สกุลช่างอยุธยาท่ีตวัเรือนจะอยู่ในผงัสี่เหลี่ยม เสาแผงมีขนาดเล็ก มีการประดบัเพียงแค่ซุ้มคูหา
และคนัทวยเทา่นัน้ 
 ชัน้หลงัคาและสว่นยอด ชัน้หลงัคาและสว่นยอดของเมรุลอยทัง้ 2 สกุลช่างมีรูปแบบและ
เคร่ืองประกอบเมรุคล้ายคลงึกัน คือ เลียนแบบมาจากองค์ประกอบของอาคารทรงปราสาทแบบ
เรือนยอดในศิลปะรัตนโกสินทร์ แต่จะมีความแตกตา่งท่ีเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีจะท าชัน้หลงัคา

                                                             

 167 คล้ายการท าเมรุทิศของเมรุลอย 9 ยอด วดัใหญ่สวุรณาราม. 
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และสว่นยอดอยูใ่นผงัสีเ่หลีย่มยอ่มมุไม้ 12 แตเ่พียงรูปแบบเดียวเทา่นัน้ ในขณะท่ีเมรุลอยสกลุช่าง
อยุธยาพบทัง้การท าอยูใ่นผงัสี่เหลีย่มและสี่เหลีย่มย่อมุมไม้ 12 นอกจากนีจ้ากการลงพืน้ท่ีส ารวจ
พบวา่เมรุลอยสกุลช่างอยธุยาบางหลงัท าชัน้หลงัคาลาดซ้อนชัน้ไลเ่รียงขึน้ไปโดยไม่ปรากฏการท า 
“เชิงกลอนหรือคอสอง” 
 เมรุทิศ  เมรุทิศของทัง้ 2 สกุลช่างมีรูปแบบศิลปกรรมตามแบบเมรุประธาน
เหมือนกัน แต่เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีจะนิยมท าเมรุทิศอยู่ในผงัหกัศอกเสมอ ซึ่งต่างไปจากเมรุ
ลอยสกลุช่างอยธุยาท่ีพบทัง้การท าเมรุทิศอยูใ่นผงัหกัศอกและผงัรูปสีเ่หลีย่มจตัรัุส 
 การประดบัตกแต่งและองค์ประกอบอื่นๆ  เน่ืองจากเมรุลอยสกุลช่างอยุธยานิยม
ประดบัลายไทยอีกทัง้นิยมตกแตง่เมรุด้วยสีขาว สีแดงและสทีอง ทัง้นีล้วดลายท่ีประดบัตกแต่งมัก
เกิดจากการฉลลุายลงบนกระดาษอังกฤษแล้วน าไปปิดทบับนไม้อัดท่ีทาสีแดงหรือฉลลุายท่ีไม้อัด
โดยตรง ซึง่แตกต่างจากเมรุลอยเพชรบุรีท่ีนิยมใช้สท่ีีหลากหลายมากกวา่ เช่น สเีหลอืง สีแดง สฟี้า 
สีเขียว เป็นต้น และกรรมวิธีในการตกแต่งก็มักนิยมเขียนลายไทยหรือภาพล่องถุนด้วยสีน า้ สี
น า้มัน หรือพ่นสีลงไปบนไม้อัดโดยตรง นอกจากนีแ้ม้ว่าเมรุลอยทัง้ 2 สกุลช่างจะนิยมประดบัไฟ
เหมือนกนั แต่ไฟประดบัของเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีจะเน้นประดบัทุกจุดและทกุมุมของเมรุลอย
ซึง่แตกตา่งไปจากเมรุลอยสกลุช่างอยธุยาท่ีจะเน้นประดบัไฟโยงเป็นเส้น(รูปภาพท่ี 138) 

 
รูปภาพที่ 137 เมรุลอย 5 ยอด สกุลช่างอยุธยา  

(งานพระราชทานเพลงิศพพระครูอดุมสมทุรคณุ อดีตเจ้าอาวาสวดัประทมุคณาวาส  
วนัพฤหสับดีท่ี 22 มถินุายน พ.ศ. 2560) 
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รูปภาพที่ 138 เมรุลอย 9 ยอด สกุลช่างอยุธยา 

ที่มา : คณุมานิต แสงเพชร 

ประเด็นการเปรียบเทียบด้านแนวคิดและคติการสร้าง 
 จากการพิจารณาแผนผงัและรูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยสกลุช่างอยธุยาจะเห็นได้ว่ายงัคง
สบืแนวคิดและคติการสร้างมาจากความเช่ือเร่ืองเขาพระสเุมรุตามแบบอยา่งงานพระเมรุของหลวง
อยู่ โดยท าฐานสงูแสดงสญัลกัษณ์แทนเขาพระสเุมรุ เมรุประธานแสดงสญัลกัษณ์แทนไพชยนต์
ปราสาทซึ่งแสดงออกในรูปการท าเป็นปราสาทหรือเรือนฐานนัดรสงูและเมรุทิศแสดงสญัลกัษณ์
แทนทวีปทัง้ 4 อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีนา่สงัเกตวา่นอกจากองค์ประกอบท่ีกลา่วไปในข้างต้นแล้ว ไม่มี
การประดบัตกแต่งหรือองค์ประกอบอ่ืนใดท่ีสื่อถึงแนวคิดและคติการสร้างดงักลา่วอีก ซึง่แตกต่าง
ไปจากเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีท่ีจะมีการประดบัภาพลอ่งถุนแทนการประดบัประติมากรรมสตัว์
ตา่งๆเหมือนเช่นท่ีปรากฏในงานพระเมรุเพื่อใช้แสดงสญัลกัษณ์แทนป่าหิมพานต์  

 จากการเปรียบเทียบท่ีได้กลา่วไปในข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม้เมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีกลุม่
เรือนยอดและสกลุช่างอยธุยาจะมีแผนผงัและรูปแบบศิลปกรรมคล้ายคลงึกนั แตเ่ม่ือพิจารณาโดย
ละเอียดกลบัพบว่ารูปแบบศิลปกรรมและการประดบัตกแต่งของเมรุลอยสกุลช่างอยุธยามักเน้น
ความเรียบง่ายโดยลดทอนเคร่ืองประกอบเมรุท่ีเลียนแบบจากอาคารหลังคาคลุมแบบไทย
ประเพณี เหลือแต่เพียงองค์ประกอบท่ีส าคัญซึ่งต่างไปจากเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีท่ีเน้นการ
ประดบัอย่างครบถ้วน นอกจากนีแ้ม้วา่เมรุลอยสกุลช่างอยธุยาจะสืบแนวคิดและคติการสร้างมา
จากงานพระเมรุของหลวง แต่นอกจากเมรุประธานและเมรุทิศท่ีใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อแทน
องค์ประกอบตามคติจักรวาลวิทยาแล้วกลบัไม่ปรากฏการท าสญัลกัษณ์อ่ืนใดอีก จึงอาจกลา่วโดย
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สรุปได้ว่าเมรุลอยสกุลช่างอยุธยามีรูปแบบศิลปกรรม แนวคิดและคติการสร้างท่ีแสดงออกอย่าง
เรียบงา่ยและเน้นการประดบัด้วยลวดลายไทยมากกวา่เมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรี 

การศึกษาเปรียบเทียบเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญ 
 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าในปัจจุบนัการสร้างปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญมีรูปแบบ
ศิลปกรรมแตกต่างกนัโดยแบง่ตามฝีมือช่างได้เป็น 2 กลุม่ คือ ช่างฝีมือชาวไทยเชือ้สายมอญและ
ช่างฝีมือชาวมอญ ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบกับเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีในวิทยานิพนธ์เลม่นี ้ผู้
ศึกษาจะขอท าการเปรียบเทียบเฉพาะปราสาทศพท่ีสร้างโดยช่างฝีมือชาวไทยเชือ้สายมอญแต่
เพียงกลุม่เดียวเทา่นัน้ 

ประเด็นการเปรียบเทียบด้านรูปแบบศิลปกรรม 
 จากการศึกษาค้นคว้ารูปแบบศิลปกรรมปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญพบวา่มีความนิยม
สร้างปราสาทแบบยอดเดียว(รูปภาพท่ี 139), 5 ยอดและ 9 ยอด คล้ายคลงึกับเมรุลอยสกุลช่าง
เพชรบุรี แตมี่ช่ือเรียกเคร่ืองประกอบเมรุหรือองค์ประกอบบางประการท่ีแตกต่างกัน เช่น ปราสาท
เผาศพพระสงฆ์มอญเรียกเมรุประธานวา่ “ปราสาท” และเรียกเมรุทิศหรืออาคารท่ีตัง้อยูท่ี่มมุทัง้ 4 
ของปราสาทศพวา่ “มณฑปมมุ” เป็นต้น  
 แผนผงั 
 เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญมีแผนผังคล้ายคลึงกัน 
กลา่วคือ เมรุตัง้อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมซ้อนชัน้ มีเมรุประธานหรือปราสาทศพตัง้อยู่ตรงกลาง เมรุทิศ
หรือมณฑปมมุตัง้อยูท่ี่มมุทัง้ 4  และมีบนัไดทางขึน้ตัง้อยูต่รงกลางทัง้ 4 ด้าน  
 รูปแบบศิลปกรรม 
 สว่นฐาน ฐานของเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญมี
ลกัษณะเป็นฐานอยู่ในผงัสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกัน แต่จะแตกต่างท่ีจ านวนการซ้อนชัน้และการ
ประดบัตกแต่ง กลา่วคือ เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีจะท าฐานซ้อนชัน้สงู 3-5 ฐานแต่ละชัน้มีการ
ประดบัภาพลอ่งถนุและระเบียง ในขณะท่ีปราสาทศพจะท าฐานเตีย้ๆซ้อน 1-2 ฐานประดบัตกแต่ง
ด้วยลายไทยเทา่นัน้ 
 ตวัเรือน  ตวัเรือนของเมรุทัง้ 2 แหง่มีลกัษณะเป็นอาคารโถงเหมือนกนั แตเ่มรุลอย
จะมีการประดบัตกแต่งด้วยเคร่ืองประกอบเมรุท่ีเลยีนแบบมาจากองค์ประกอบของอาคารหลงัคา
คลมุแบบไทยประเพณี ซึง่แตกตา่งจากปราสาทศพท่ีจะตกแต่งเพียงซุ้มคหูา มีแผงประดบัรูปหงส์
ฉลลุวดลายและคนัทวยแตเ่พียงเทา่นัน้   
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 ชัน้หลงัคาและสว่นยอด   จากการพิจารณาเปรียบเทียบชัน้หลงัคาและส่วนยอด
ของเมรุทัง้ 2 แหง่พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน กลา่วคือ ในกรณีการท าปราสาทศพยอด
เดียว เหนือตวัเรือนจะท าเป็นหลงัคาตดัอยูใ่นผงัสี่เหลี่ยม ประดบัหงส์ซึ่งเป็นสตัว์ศกัด์ิสทิธ์ิประจ า
ชนชาติมอญท่ีมุมทัง้ 4 แล้วจึงต่อด้วยสว่นยอดท่ีมีลกัษณะเป็นเรือนซ้อนชัน้อยู่ในผงัแปดเหลี่ยม
ประดบัลายพวงมาลยัพวงอุบะ กรอบซุ้มรูปสามเหลีย่ม ดอกไม้ไหวและยอดเมรุ ประกอบด้วย ปลี 
บวัคลุม่เถาและฉตัร ทัง้นีห้ากเป็นปราสาทศพแบบ 5 ยอดและ 9 ยอด จะมีการท าหลงัคาลาดต่อ
ยื่นออกมาจากหลงัคาตดัของปราสาทศพคลมุพืน้ท่ีจรดมณฑปมมุและประดบัยอดปราสาทบริวาร
เหนือหลงัคาลาดทัง้ 4 ด้าน ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากชัน้หลงัคาและสว่นยอดของเมรุลอย
สกุลช่างเพชรบุรีท่ีจะท าชัน้หลงัคาลาดซ้อนชัน้หรือชัน้หลงัคาทรงจัตุรมุขแล้วจึงต่อด้วยลกูระฆัง
และยอดเมรุ 
 การประดบัตกแต่งและองค์ประกอบอื่นๆ  มีความแตกต่างกันทางด้านเทคนิค
หรือกรรมวิธี กลา่วคือ เมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีนิยมตกแตง่ลวดลายหรือสว่นตา่งๆด้วยการทาสนี า้
หรือสนี า้มนัลงไปบนไม้อดัโดยตรง ซึง่แตกตา่งจากปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญท่ีลวดลายประดบั
เกิดจาการฉลลุวดลายลงบนกระดาษอังกฤษสีตา่งๆแล้วจึงน าไปปิดทบัลงบนไม้อัดคล้ายกับการ
ประดบัตกแตง่เมรุลอยสกลุช่างอยธุยา  

ประเด็นการเปรียบเทียบด้านแนวคิดและคติการสร้าง 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและปราสาทเผาศพพระสงฆ์
มอญมีแนวคิดและคติการสร้างเมรุเหมือนกัน คือ สร้างขึน้ภายใต้ความเช่ือเร่ืองเขาพระสเุมรุ โดย
ใช้เมรุประธานหรือปราสาทศพแสดงสญัลกัษณ์แทนเขาพระสเุมรุ และใช้เมรุทิศหรือมณฑปมุม
แสดงสญัลกัษณ์แทนทวีปทัง้ 4 อยา่งไรก็ตามพบว่าตามความเช่ือของชาวมอญการสร้างปราสาท
เผาศพนัน้จะนิยมใช้เฉพาะในงานเผาศพพระสงฆ์เท่านัน้ ด้วยถือว่าพระสงฆ์เป็นผู้ ถือศีลบริสทุธ์ิ
ควรท าท่ีเผาให้สวยงามไม่ปะปนกบัเมรุเผาศพของคนธรรมดา อีกทัง้ชนชาติมอญยงัมีความเช่ือใน
เร่ืองอานิสงค์ของการเผาศพพระสงฆ์ ท าให้การสร้างปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญแต่ละครัง้จะมี
ชาวมอญในชุมชนนัน้ๆมาร่วมกันสร้างหรือร่วมกันบริจาคเงินสมทบกลายเป็นงานของคนใน
ท้องถ่ิน ซึง่แตกตา่งไปจากเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีท่ีเป็นงานเฉพาะครอบครัวใดครอบครัวหนึง่ 
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รูปภาพที่ 139 ปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญ(ปราสาทศพยอดเดียว) 

(งานพระราชทานเพลงิศพพระครูสถิตกิจโกศล(ด๊วด นฤมล) อดีตเจ้าอาวาสวดักลางสวน  
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560) 

 จากการวิเคราะห์ท่ีได้กลา่วไปในข้างต้นอาจกลา่วโดยสรุปได้วา่เมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรี
และปราสาทศพพระสงฆ์มอญมีรูปแบบศิลปกรรมและการประดบัตกแตง่แตกตา่งกนั โดยเมรุลอย
จะเน้นประดบัตกแต่งตามแบบอาคารหลงัคาคลมุแบบไทยประเพณี ในขณะท่ีปราสาทศพจะเน้น
การตกแต่งด้วยลวดลายหรือสญัลกัษณ์ของชนชาติมอญ ทัง้นีแ้ม้วา่การใช้งานของปราสาทศพจะ
จ ากัดการใช้เฉพาะการปลงศพพระสงฆ์ซึ่งแตกต่างจากเมรุลอยท่ีสามารถใช้ได้กับทุกคน แต่
ส าหรับแนวคิดและคติการสร้างนัน้เมรุทัง้ 2 แห่งล้วนแล้วแตถู่กสร้างขึน้ภายใต้ความเช่ือเร่ืองเขา
พระสเุมรุโดยสือ่แสดงออกในรูปการท าเป็นปราสาทหรือเรือนฐานนัดรสงูเหมือนกนั 

การเปรียบเทียบเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและปราสาทศพหรือปราสาทศพต่างบน 
สัตว์หมิพานต์ที่พบในจังหวัดอุบลราชธานีและภาคเหนือของประเทศไทย 
 จากการศึกษาประวติัความเป็นมาและรูปแบบศิลปกรรมปราสาทศพหรือปราสาทศพตา่ง
บนสตัว์หิมพานต์ท่ีพบในจังหวดัอุบลราชธานีและภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ศึกษาพบว่าทัง้ 2 
พืน้ท่ีมีรูปแบบศิลปกรรมและแนวคิดในการสร้างคล้ายคลึงกัน ดังนัน้จึงจะขอน ามาท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีพร้อมกนั  
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ประเด็นการเปรียบเทียบด้านรูปแบบศิลปกรรม 
 แผนผงั 
 เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและปราสาทศพหรือปราสาทศพต่างบนสตัว์หิมพานต์มีแผนผงั
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เมรุหรือปราสาทศพตัง้อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมซ้อนชัน้ มีเมรุประธานหรือ
ปราสาทศพตัง้อยู่ตรงกึ่งกลาง เมรุทิศหรือปราสาทบริวารตัง้อยู่ท่ีมุมทัง้ 4  และมีบันไดทางขึน้
ตัง้อยู่ตรงกลางทัง้ 4 ด้าน อย่างไรก็ตามจากการสงัเกตพบว่าบนัไดของเมรุลอยจะมีหลายชัน้โดย
จะเช่ือมตอ่ตัง้แตฐ่านชัน้ลา่งขึน้ไปจนถึงฐานชัน้ท่ีรองรับเมรุประธานซึ่งเป็นท่ีตัง้ลกูโกศหรือลกูหีบ 
แตกตา่งไปจากปราสาทศพท่ีจะท าบนัไดเพียงชัน้เดียวท าให้สามารถเดินรอบปราสาทศพหรือประ
ติมากรรมที่รองรับปราสาทศพได้เพียงเทา่นัน้ 
 รูปแบบศิลปกรรม 
 สว่นฐาน จากการพิจารณาพบว่าแม้ฐานของเมรุลอยและปราสาทศพจะท าเป็น
ฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เหมือนกัน แต่ฐานของเมรุลอยจะมีลกัษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยม
จัตุรัสซ้อนชัน้สงู 4-5 ชัน้รองรับเมรุประธานและเมรุทิศ ซึ่งแตกต่างไปจากปราสาทศพท่ีจะมีฐาน
สี่เหลี่ยมเตีย้ๆขนาดใหญ่รองรับปราสาทศพหรือประติมากรรมรูปสตัว์ชัน้หนึ่งก่อน ส่วนฐานของ
ปราสาทศพนัน้มักจะมีลักษณะเป็นฐานบัวอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือย่อมุม ทัง้นีส้ าหรับ
ประติมากรรมรูปสตัว์มกัจะได้รับการออกแบบให้มีขนาดใหญ่ สามารถขยบัห ูปากและหางได้ 
 ตวัเรือน  ตวัเรือนของเมรุลอยและปราสาทศพมีลกัษณะเป็นอาคารโถงเหมือนกัน 
แต่จะมีความแตกต่างท่ีขนาดและการประดบัตกแต่ง กลา่วคือ เมรุลอยมักท าตวัเรือนให้มีขนาด
ใหญ่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือย่อมุมไม้ 12 และประดับด้วยองค์ประกอบท่ีเลียนแบบมาจาก
อาคารหลงัคาคลมุแบบไทยประเพณี เช่น กาบเสา สาหร่าย ซุ้มคหูา คนัทวย เป็นต้น ในขณะท่ีตวั
เรือนของปราสาทศพจะมีขนาดพอดีกับหีบศพโดยอยู่อาจอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรืออยู่ในผัง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่มีการย่อมุม เป็นต้น อีกทัง้ยังประดับตกแต่งเพียงแค่กาบเสาหรือกรอบซุ้ม
สามเหลี่ยมขนาดเล็กเท่านัน้ นอกจากนีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตว่าการท าปราสาทศพต่างบนนกหสัดีลิงค์
ของจงัหวดัอุบลราชธานีพบการท าตวัเรือนตัง้ครอบประติมากรรมนกหสัดีลิงค์ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีไม่
ปรากฏการท าในท่ีใดมาก่อน 
 ชัน้หลงัคาและสว่นยอด จากการพิจารณาเปรียบเทียบชัน้หลงัคาและส่วนยอดของเมรุ
ลอยและปราสาทศพผู้ศึกษาพบว่ามีความแตกต่างทัง้ในด้านรูปแบบศิลปกรรม องค์ประกอบและ
การประดบัตกแต่ง กลา่วคือ เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีจะท าชัน้หลงัคาให้มีลกัษณะเป็นชัน้หลงัคา
ลาดซ้อนชัน้หรือหลงัคาทรงจตัรุมขุแล้วจึงตอ่ด้วยสว่นยอดท่ีมีลกัษณะเป็นเรือนธาตจุ าลองซ้อนชัน้
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และยอดเมรุ ซึ่งประกอบไปด้วยบวัคลุ่มเถา ปลีและฉัตร ตามล าดับ ประดับตกแต่งด้วยหน้าบัน 
เคร่ืองล ายอง กระจังและบรรพแถลง ซึ่งแตกต่างไปจากปราสาทศพท่ีจะพบการท าชัน้หลังคาและ
สว่นยอดอยู ่2 รูปแบบ กลา่วคือ 
 - รูปแบบท่ี 1 ท าเป็นชัน้หลงัคาทรงจัตุรมุข ถัดขึน้มาเป็นหลงัคาลาดท่ีมีการซ้อนชัน้
เป็นจ านวนมาก มีคอสองคัน่ ขอบหลงัคาประดบัปานซอย เส้นรอบนอกของชัน้หลงัคาและสว่น
ยอดมีลักษณะเป็นเส้นสามเหลี่ยมหรือเส้นจอมแห(รูปภาพท่ี 140) ทัง้นีจ้ากการพิจารณา
เปรียบเทียบกบัอาคารทรงปราสาทในศิลปะอ่ืนๆ ผู้ศึกษาพบวา่รูปแบบการท าชัน้หลงัคาและสว่น
ยอดในลกัษณะดงักลา่วมีความคล้ายคลงึกับสว่นยอดของ “กู่” ในศิลปะล้านนา หรือ “ปยาทาด” 
ในศิลปะพม่ามากกวา่ 
 - รูปแบบท่ี 2 ท าชัน้หลงัคาให้มีลกัษณะเป็นหลงัคาลาดขนาดใหญ่ 1 ชัน้ ถดัขึน้มาเป็น
เรือนธาตจุ าลองซ้อนชัน้ท่ีอยูใ่นรูปเชิงบาตร ประดบักรอบซุ้มสามเหลีย่ม กลบีขนนุและตอ่ด้วยยอด
ปราสาทท่ีมีลกัษณะคล้ายองค์ระฆงัของเจดีย์ทรงระฆงัสี่เหลี่ยมหรือเจดีย์ทรงดอกบวัเหลี่ยมอัน
เป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะลาว(รูปภาพท่ี 141) ซึ่งจากการพิจารณาเปรียบเทียบผู้ศกึษาพบวา่การ
ท าชัน้หลงัคาและสว่นยอดในลกัษณะดงักลา่วมีความคล้ายคลงึกบัสว่นยอดของปราสาทในศิลปะ
ลาว ตวัอยา่งเช่น ซุ้มประต ูวดัเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง หรือ ซุ้มหน้าตา่ง หอไตร วดัอินแปง 168 
เป็นต้น 

                                                             

 168 เชษฐ์ ตงิสญัชลี, อาคารทรงศขิระ-วมิานในศลิปะอนิเดียกับอิทธิพลต่อศลิปะในเอเชีย, 324. 
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รูปภาพที่ 140 ปราสาทศพ 

 
รูปภาพที่ 141 ปราสาทศพต่างบนนกหัสดลิิงค์ 

(งานพระราชทานเพลงิศพพระครูวรวีรธรรม(ดวงเนตร ฐิตวโิร) 
อดีตรองเจ้าคณะอ าเภอสารภีและเจ้าอาวาสวดัศรีโพธาราม 11 มีนาคม พ.ศ.2560) 

ที่มา : ชวลติ ดวงทวี 
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 การประดบัตกแต่งและองค์ประกอบอื่นๆ  จากการศึกษาพบวา่ปราสาทศพมีการ
ท าปราสาทบริวารตัง้อยู่ท่ีมุมทัง้ 4 คล้ายการท าเมรุทิศท่ีปรากฏในเมรุลอย แต่เม่ือพิจารณาหน้าท่ี
การใช้งานกลบัพบว่าปราสาทบริวารดงักลา่วถูกใช้เป็นท่ีวางดอกไม้ประดบัหรืออาจใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ซึ่งแตกต่างไปจากหน้าท่ีของเมรุทิศซึ่งเป็นท่ีส าหรับพระสงฆ์ขึน้นั่งสวดพระอภิธรรม 
นอกจากนีย้งัพบว่าปราสาทศพมักจะเน้นการประดบัตกแต่งพืน้ท่ีบริเวณโดยรอบด้วยสวนคล้าย
เป็นการจ าลองป่าหิมพานต์และไม่มีการประดบัไฟ ซึง่แตกตา่งจากเมรุลอยท่ีจะเน้นการประดบัไฟ
มากกวา่ในขณะท่ีพืน้ท่ีโดยรอบอาจตกแตง่ด้วยดอกไม้หรือท าเป็นสวนขนาดยอ่มแตเ่พียงเทา่นัน้ 

ประเด็นการเปรียบเทียบด้านแนวคิดและคติการสร้าง 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยและปราสาทศพพบว่า เมรุ
ลอยสกลุช่างเพชรบุรีและปราสาทศพหรือปราสาทศพต่างบนสตัว์หิมพานต์ท่ีพบในภาคเหนือของ
ประเทศไทยมีแนวคิดในการสร้างคล้ายคลงึกัน กลา่วคือ สร้างขึน้ตามคติความเช่ือเร่ืองเขาพระ
สเุมรุ โดยเช่ือว่าพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์หรือครูบามหาเถระเป็นบุคคลชัน้สงูและ
ศกัด์ิสิทธ์ิของบ้านเมือง เป็นผู้ ถือก าเนิดมาจากสรวงสวรรค์เพื่อลงมาสร้างสมบุญบารมียังโลก
มนุษย์ เม่ือยงัมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ก็ได้ประทับอยู่ในปราสาทอันเป็นการจ าลองท่ีประทับจาก
สวรรค์ลงมาและเม่ือถึงกาลสิน้ชีพก็จะต้องสร้างอาคารท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพหรือ
ศพเพื่อสง่ดวงพระวิญญาณกลบั โดยสะท้อนออกมาในรูปการท าเป็นอาคารทรงปราสาท แตจ่ะมี
ความแตกตา่งกนัท่ีปราสาทศพของภาคเหนือมักจะปรากฏการท าประติมากรรมรูปสตัว์หิมพานต์
ขนาดใหญ่รองรับปราสาทด้วยเช่ือว่าสตัว์หิมพานต์เหล่านีมี้ถ่ินอาศัยอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ จึง
สามารถเป็นพาหนะน าปราสาทและดวงพระวิญญาณเหาะขึน้ไปสูส่รวงสวรรค์เพื่อให้กลบัไปเป็น
เทพสถิตอยู่ในสวรรค์ชัน้ต่างๆได้ ในขณะท่ีเมรุลอยจะท าแต่เพียงปราสาทเป็นท่ีประทับเพื่อส่ง
เฉพาะดวงวิญญาณให้ขึน้สูส่วรรค์เทา่นัน้ 
 ในขณะเดียวกันการสร้างปราสาทศพต่างบนนกหสัดีลิงค์ของจังหวดัอุบลราชธานีกลบัมี
แนวคิดในการสร้างแตกต่างออกไปจากเมรุลอยและปราสาทศพทางภาคเหนือ โดยจากการศึกษา
พบว่าปราสาทศพต่างบนนกหสัดีลิงค์ถกูสร้างขึน้ภายใต้แนวคิดและคติความเช่ือตาม “ต านานนก
หัสดีลิงค์” ทัง้นีจ้ากความเช่ือในต านานดังกล่าวนอกจากจะส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานีใช้ 
นกหัสดีลิงค์เป็นประติมากรรมสตัว์เพียงชนิดเดียวในการรองรับปราสาทศพแล้วยังก่อให้เกิด
พิธีกรรมท่ีแตกต่างไปจากท้องท่ีอ่ืนๆด้วย เช่น การชักศพ -แห่นก การเทียม(ประทับทรง) 
เจ้านางสดีาหรือพิธีฆา่นกหสัดีลงิค์ เป็นต้น 
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 จากการวิเคราะห์ท่ีได้กล่าวไปในข้างต้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าแม้เมรุลอยสกุลช่าง
เพชรบุรีและปราสาทศพหรือปราสาทศพต่างบนสตัว์หิมพานต์ท่ีพบในจังหวดัอุบลราชธานีและ
ภาคเหนือของประเทศไทยจะมีรูปแบบศิลปกรรมและแนวคิดหรือคติการสร้างท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
หากแต่เม่ือพิจารณาแผนผงัและการแสดงออกในรูปการท าเป็นปราสาทหรือเรือนฐานนัดรสงูจะ
พบวา่แท้จริงแล้วทัง้เมรุลอยและปราสาทศพต่างก็อยูภ่ายใต้พืน้ฐานความคิดการท าเมรุหรือท่ีเผา
ศพให้แก่บุคคลชัน้สงูหรือผู้ ท่ีมีสถานะทางสงัคมพิเศษกวา่คนทัว่ไปเช่นเดียวกนั  

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและเมรุชั่วคราวท่ีปรากฏในพืน้ท่ี
ตา่งๆจะเห็นได้ว่าเมรุแตล่ะแห่งล้วนแล้วแต่มีพืน้ฐานแนวคิดและคติการสร้างมาจากความเช่ือใน
เร่ืองเขาพระสุเมรุหรือการส่งดวงวิญญาณของบุคคลชัน้สูงกลบัขึน้สู่สวรรค์ โดยแสดงออกใน
รูปการท าเป็นอาคารทรงปราสาทเช่นเดียวกัน หากแต่ปราสาทหรือเมรุแต่ละแห่งจะมีรูปแบบ
ศิลปกรรมแตกต่างกันออกไป ทัง้นีจ้ากการวิเคราะห์ท่ีได้กลา่วไปในข้างต้นผู้ศึกษาพบว่า “พืน้ท่ี” 
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้เมรุแต่ละแห่งมีรูปแบบศิลปกรรมท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ  รูปแบบ
ศิลปกรรมของเมรุชัว่คราวมกัจะมีความคล้ายคลงึกบัรูปแบบศิลปะของสถาปัตยกรรมที่ปรากฏการ
ท ามาแต่เดิมในพืน้ท่ีนัน้ๆหรือพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียง ดงัจะเห็นได้ว่า เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและ
สกุลช่างอยุธยาซึ่งมีพืน้ท่ีอยู่ใกล้ศูนย์กลางก็จะท าเมรุให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระเมรุหรือ
อาคารทรงปราสาทในศิลปะรัตนโกสินทร์ ในขณะท่ีปราสาทศพหรือปราสาทศพต่างบนสตัว์หิม
พานต์ท่ีพบในจงัหวดัอุบลราชธานีและภาคเหนือของประเทศไทยก็จะมีรูปแบบศิลปะคล้ายคลงึกับ
สถาปัตยกรรมในศิลปะล้านนา ศิลปะพม่าและศิลปะลาว เป็นต้น 
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บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 นบัแต่โบราณการจัดงานเผาศพของเจ้านายและสามัญชนมักกระท าบนกองฟืนหรือเชิง
ตะกอนเหมือนกนัทัง้สิน้ ต่อมาเม่ือมีการสร้างพระเมรุส าหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ท าให้รูปแบบและพิธีกรรมการเผาศพของเจ้านาย
และสามัญชนมีการแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามประเพณีหรือธรรมเนียมของ
หลวงและราษฎร์มักมีการแลกเปลี่ยนหรือสง่อิทธิพลให้กันอย่างเสมอ สง่ผลให้ในเวลาต่อมาเกิด
การสร้างเมรุหรือท่ีเผาศพของสามญัชนเลยีนแบบพระเมรุดงัเช่น “เมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรี” 
 การสร้างเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีไม่ปรากฏประวติัและหลกัฐานเป็นท่ีแนช่ัดวา่มีมาตัง้แต่
เม่ือใดหากแต่มกัมีการอ้างถึงข้อความในหมายรับสัง่ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลท่ี 4 เม่ือปี พ.ศ.2403 ท่ีทรงกลา่ววา่ “อนับ้านเมืองอื่นในหวัเมืองนัน้ การจดัท าเมรุตัง้ศพนัน้ 
ขอเสียเถิดอย่าริท าให้เป็นการเทียมเจ้านายเลย ยกให้เมืองเพชรบุรีเขาเมืองหน่ึงเพราะเขาท ากนั
มาช้านานแลว้” แม้ว่าในปัจจุบนัจะยงัไม่พบหมายรับสัง่ดงักลา่ว แตเ่ม่ือพิจารณาถึงหลกัฐานทาง
ประวัติศาสตร์ การติดต่อสมัพันธ์ระหว่างชนชัน้สงูท่ีมีต่อเมืองเพชรบุรีในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 4-5 
ประกอบกบัค ากลา่วอ้างถึงหมายรับสัง่ของรัชกาลท่ี 4 และพระราชด าริในการปรับเปลีย่นรูปแบบ
การสร้างพระเมรุให้มีขนาดเล็กลงในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท าให้ผู้ศึกษาตัง้ข้อสนันิษฐานในเบือ้งต้นว่า
อาจมีความเป็นไปได้ท่ีแนวคิดในการสร้างเมรุลอยซึ่งมีลกัษณะเป็นเมรุชั่วคราวเช่นเดียวกับงาน
พระเมรุของหลวงอาจขยายมาสูเ่มืองเพชรบุรีในช่วงเวลานีแ้ละด้วยความท่ีเป็นเมืองซึง่มีช่างฝีมือ
สบือยู่เป็นจ านวนมากจึงน่าจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ช่างสามารถออกแบบ เขียนลายและสร้าง
เมรุลอยขึน้มาอยา่งได้รวดเร็ว   
 เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีสร้างขึน้ตามแนวคิดและคติความเช่ือเร่ืองเขาพระสุเมรุตาม
แบบอย่างงานพระเมรุซึ่งเช่ือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ เม่ือถึงกาลสวรรคตจะเสด็จ
กลบัสูเ่ทวพิภพ ณ ดินแดนเขาพระสเุมรุอันเป็นศูนย์กลางจกัรวาลตามคติความเช่ือ โดยจะต้องมี
การประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวงเพื่ออัญเชิญดวงพระ
วิญญาณเสด็จกลบั ดงันัน้การสร้างเมรุลอยเมืองเพชรบุรีจึงถือได้ว่าเป็นการแสดงความกตญัญู
อยา่งสงูสดุตอ่บรรพบุรุษโดยการสง่ดวงวิญญาณขึน้สูส่รวงสวรรค์ดงัเช่นชนชัน้สงู ทัง้นีใ้นระยะแรก
คงปรากฏความนิยมใช้กับงานเผาศพของพระสงฆ์ก่อนด้วยถือว่าเป็นผู้ มีบทบาทและฐานะพิเศษ
กวา่ชาวบ้านทัว่ไปก่อนจะขยายการใช้งานมาสูง่านเผาศพของขนุนางและคหบดีผู้ มีฐานะ 
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 กระทัง่ช่วงปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่รัชกาลท่ี 5 ถึงต้นรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ชาวบ้านบางสว่นเร่ิมมีการสะสมทนุมากขึน้
ประกอบกับความเคร่งครัดในระบอบศกัดินาระหว่างเจ้านาย ขุนนางและกลุม่ไพร่ได้คลายตวัลง 
ซึง่เป็นผลมาจากสนธิสญัญาเบาว์ริงท่ีท าในสมยัรัชกาลท่ี 4 และการปฏิรูปประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 
5 ท าให้ชาวบ้านท่ีมีฐานะหนัมานิยมสร้างเมรุลอยเพื่อใช้เป็นท่ีเผาศพบรรพบุรุษของตนเลยีนแบบ
ชนชัน้สูงซึ่งนอกจากจะมีความเช่ือในเร่ืองการสง่ดวงวิญญาณผู้ตายให้ขึน้สูส่วรรค์เช่นชนชัน้สูง
แล้วยงัถือเป็นเคร่ืองแสดงฐานะและหน้าตาของครอบครัวอีกด้วย อนึ่งเน่ืองจากเมรุลอยในระยะนี ้
มีลกัษณะเป็นเมรุชั่วคราวท่ีสร้างขึน้เพื่อใช้งานเพียงแค่ครัง้เดียวและไม่มีการน ากลบัมาใช้ซ า้ ท า
ให้ต้องมีการออกแบบเมรุลอยใหม่อยู่เสมอทัง้นีก้ารออกแบบแต่ละครัง้มักจะขึน้อยู่กับความคิด
สร้างสรรค์ของช่างเมรุแตล่ะคน โดยอาจออกแบบให้คล้อยตามฐานะของเจ้าภาพ ตามความชอบ
ของผู้ตายหรืออาจได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเมรุลอยหลงัอ่ืนๆและน ามาประยุกต์ ดดัแปลงให้มี
รูปแบบศิลปกรรมท่ีหลากหลายไม่ซ า้กนัและมีความวิจิตรพิสดารกว่าท่ีเคยท ามา จึงอาจกลา่วได้
ว่าแม้เมรุลอยจะถูกสร้างขึน้ภายใต้แนวคิดและคติความเช่ือเร่ืองเขาพระสเุมรุเหมือนกัน แต่เม่ือ
พิจารณาในด้านรูปแบบศิลปกรรมกลบัพบว่าเมรุลอยท่ีปรากฏในระยะนีย้ังไม่มีรูปแบบอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละวัดหรือช่างแต่ละคน หากแต่เป็นความหลากหลายทางรูปแบบ
ศิลปกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ประชนัฝีมือของช่างเมรุในแตล่ะครัง้มากกวา่ 
 อยา่งไรก็ตามหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2(พ.ศ.2482-2488) เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก
ท าให้สภาพสงัคมและเศรษฐกิจของไทยเกิดภาวะขาดแคลน ข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆมีราคาสงูมาก
ขึน้ การสร้างเมรุลอยซึ่งมีค่าใช้จ่ายสงูไม่เหมาะกบัสภาวะดงักลา่วประกอบกับการศึกษาของไทย
เร่ิมมีการเปลีย่นแปลงจากเดิมท่ีเป็นระบบการศึกษาแบบ “วดั” มาสู ่“โรงเรียน” และงานช่างฝีมือ
แขนงต่างๆเร่ิมไม่สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมท าให้การสบืทอดวิชาช่างท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การสร้างเมรุลอยเร่ิมขาดแคลนไม่มีผู้ สืบทอดต่อ อีกทัง้นับตัง้แต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมาเร่ิมเกิด
ความนิยมสร้าง “เมรุปูน”เลียนแบบเมรุปูนท่ีวดัไตรมิตรวิทยารามแพร่ขยายจากศูนย์กลางไปยัง
ท้องท่ีต่างๆ ท าให้เมรุลอยจ าต้องมีการปรับเปลี่ยนมาอยู่ในลกัษณะการเป็นเมรุให้เช่า วัสดุท่ี
น ามาใช้มีความแข็งแรงคงทนมากขึน้ การปรับตวัดงักลา่วนอกจากจะท าให้เมรุลอยสามารถด ารง
อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าได้ ยงัท าให้แนวคิดในการใช้เมรุลอยเป็นท่ีเผาศพอันแสดงถึงความ
กตญัญแูละฐานะของเจ้าภาพขยายสูว่งกว้างเกิดความนิยมเช่าเมรุลอยไปตัง้ยงัพืน้ท่ีจงัหวดัต่างๆ
ตามแตท่ี่เจ้าภาพจะเป็นผู้ เลอืก 
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 ขณะเดียวกันหากพิจารณาเมรุลอยในฐานะงานสถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการเผาศพซึ่ง
เลียนแบบมาจากแนวคิดและธรรมเนียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพบนพระเมรุ
ประกอบร่วมกับการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของคนในปัจจุบันจะพบว่ามีความคลี่คลายทัง้ในด้าน
แนวคิด คติความเช่ือและการใช้งานคล้ายคลงึกัน กล่าวคือ การสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิมีธรรมเนียม
แรกเร่ิมมาจากการสร้างสถูปเพื่อบรรจุอัฐิของบุคคลท่ีควรเคารพบูชา 8  ประเภท ได้แก่  
พระพุทธเจ้า พระอดีตพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสตัว์ พระอรหนัต์ พระสาวก ภิกษุณี
และพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งในสว่นของพระมหาจักรพรรดินีเ้องท่ีเป็นท่ีมาของแนวคิดในการสร้าง
เจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระอฐิัของพระบรมวงศานวุงศ์ตามความเช่ือ
เร่ืองหนอ่พุทธางกูรท่ีเช่ือว่าเม่ือพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์สวรรคตหรือสิน้พระชนม์
ลงแล้วจะกลบัไปเป็นพระโพธิสตัว์บนสวรรค์ จวบจนกระทัง่เม่ือสภาพสงัคมและเศรษฐกิจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจึงท าให้เกิดการคลีค่ลายมาสูก่ารใช้งานและการสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของขุนนางและ
ชาวบ้านสามญัชนตามล าดบั ด้วยเช่ือวา่ผู้ตายหรือบรรพบุรุษจะได้ขึน้สวรรค์ไปเป็นพระโพธิสตัว์
เหมือนชนชัน้สูงหรืออาจได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอาริย์และสดุท้ายอาจได้บรรลุถึงนิพพาน 169 
เพราะฉะนัน้จะเห็นได้วา่การใช้เมรุลอยเป็นท่ีเผาศพของสามญัชนเลียนแบบพระเมรุของชนชัน้สงู
นัน้มีการเปลี่ยนแปลง เช่ือมโยงและอิงคติความเช่ือเร่ืองการส่งดวงวิญญาณของผู้ตายหรือ 
บรรพบุรุษขึน้ไปเป็นพระโพธิสตัว์บนสวรรค์คล้ายกันกบัแนวคิดในการบรรจุอฐิัของสามัญชนดงัท่ี
ได้กลา่วไปในข้างต้นเช่นเดียวกนั 
 จากการศกึษารูปแบบศิลปกรรมเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีท่ีปรากฏการท าในปัจจุบนัพบวา่ 
มีลกัษณะเป็นอาคารแบบไทยประเพณีท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากอาคารทรงปราสาทในศิลปะ
รัตนโกสนิทร์ โดยมีรูปแบบศิลปกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลา่วคือ 
 สว่นฐาน มีลักษณะเป็นฐานสี่ เหลี่ยมจัตุ รัสซ้อน 4-5 ชัน้  แต่ละชัน้ประดับ 
ภาพลอ่งถนุ บนัได และกระจงัโดยรอบ 
 ตวัเรือน  มีลักษณะเป็นอาคารโถง โดยตัวเรือนของเมรุประธานอาจอยู่ในผัง
สีเ่หลีย่มจตัรัุสหรือสีเ่หลีย่มยอ่มมุไม้12 สว่นตวัเรือนของเมรุทิศอยูใ่นผงัหกัศอก 
 ชัน้หลงัคาและสว่นยอด  สามารถจดัแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

1. เมรุลอยกลุ่มเรือนยอด ปรากฏการท าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีวดัใหญ่สวุรรณาราม 
2. เมรุลอยกลุ่มเรือนชัน้ ปรากฏการท าท่ีวดัวงับวั วดัประดิษฐ์วนารามและวดัเกาะ 

                                                             
169 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, รายงานการวจัิยเร่ืองเจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คตกิารสร้าง 

พัฒนาการทางรูปแบบและการวเิคราะห์ทางประวัตศิาสตร์, 1145-1149. 
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อย่างไรก็ตามแม้เมรุลอยในกลุ่มเรือนชัน้จะมีการท าถึง 3 วัด แต่เม่ือท าการวิเคราะห์
รูปแบบโดยละเอียดพบว่าแต่ละวัดล้วนแล้วแต่มีการออกแบบลูกระฆังซึ่ ง เป็น
องค์ประกอบส่วนยอดให้มีลกัษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันออกไป กลา่วคือ  
เม รุ ลอยวัดวังบัวท า ลูก ระฆัง เ จ าะ โป ร่ งค ล้ ายกับปล่อ ง ควัน ไฟขอ ง เม รุปูน   
เมรุลอยวดัประดิษฐ์วนารามท าลกูระฆงัซ้อนชัน้และเมรุลอยวดัเกาะท าลกูปรางค์ประดบั
แทนลกูระฆงั   

3. เมรุลอยกลุ่มเคร่ืองยอดทรงเจดีย์  ปรากฏกา รท า เ ป็ น เอกลักษณ์ เฉพาะ ท่ี 
วดัห้วยเสอื 

ส่วนเคร่ืองประกอบเมรุ เช่น หน้าบัน ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ กาบเสา เลียนแบบมาจาก
องค์ประกอบของอาคารหลงัคาคลมุแบบไทยประเพณี ขณะเดียวกันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงและ
ลดทอนการประดบัองค์ประกอบบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในฐานะท่ีเป็นเมรุหรือ
ท่ีเผาศพของสามญัชน อย่างไรก็ตามรูปแบบของเมรุลอยยงัคงปรากฏโครงสร้างหรือองค์ประกอบ
ท่ีสื่อแทนสญัลกัษณ์ตามคติความเช่ือเร่ืองเขาพระสเุมรุตามหลกัจักรวาลวิทยา กลา่วคือ การท า
ฐานซ้อนชัน้สงูแสดงสญัลกัษณ์แทนเขาพระสเุมรุ ประดบัภาพลอ่งถุนอันเป็นเอกลกัษณ์ท่ีปรากฏ
เฉพาะเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีแทนการประดบัประติมากรรมสตัว์หิมพานต์ เมรุประธานท่ีตัง้อยู่
บริเวณกึ่งกลางมีลกัษณะเป็นปราสาทหรือเรือนฐานันดรสูงแสดงสญัลกัษณ์แทนไพชยนต์มหา
ปราสาทบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาพระสเุมรุและมีเมรุทิศแสดงสญัลกัษณ์แทนทวีป
ทัง้ 4  
 อนึ่งแม้ว่าการประกอบเมรุลอยในปัจจุบันจะมีความสะดวกและรวดเร็วเน่ืองจาก
โครงสร้างและเคร่ืองประกอบเมรุในแต่ละสว่นมีการเขียนต าแหน่งและเลขล าดบัก ากบัไว้ หากแต่
เน่ืองจากเป็นงานเคร่ืองไม้ประเภทท่ีมีการใช้ซ า้ วสัดุ เช่น ตะปู ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมหรือยึด
โครงสร้างและเคร่ืองประกอบเมรุชิน้ต่างๆให้เข้ากันเม่ือมีการประกอบและรือ้ถอนหลายครัง้จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เนือ้ไม้ ส่งผลให้ช่างต้องมีการแก้ไข ตดั ต่อหรือเพิ่มเติมท่ีหน้างานอยู่
เสมอ 
 ขณะเดียวกันหากพิจารณาในแง่คุณค่าทางศิลปกรรมจะเห็นได้ว่ารูปแบบเมรุลอย
ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมาสูล่กัษณะการให้เช่าไม่มีความหลากหลายดงัเช่นในอดีต เน่ืองจากถูก
จ ากัดด้วยงบประมาณและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม แต่ทว่าด้วยการใช้งานท่ีอยู่ในลกัษณะ
การใช้ซ า้และข้อจ ากดัตา่งๆนีเ้องท าให้ช่างมีการพฒันารูปแบบจนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
เมรุลอยแต่ละวดั ในขณะเดียวกันก็ได้มีการเลียนแบบองค์ประกอบหรือการประดบัตกแต่งจาก 
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เมรุลอยหลังอ่ืนๆท าให้มีรูปแบบท่ีปรากฏร่วมกันกลายเป็นรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของ  
“เมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรี” 
 นอกจากนีเ้ม่ือท าการศึกษาเปรียบเทียบเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีกับพระเมรุ ผู้ศึกษา
พบว่าแม้เมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีจะได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างมาจากงานพระเมรุหากแต่มี
ความแตกต่างกนัทัง้ลกัษณะการใช้งาน ขนาดและองค์ประกอบตา่งๆ กลา่วคือ  พระเมรุมาศหรือ
พระเมรุมีลกัษณะเป็นเมรุชั่วคราวประเภทไม่ใช้ซ า้  มีขนาดใหญ่อันแสดงถึงพระเกียรติยศของ
พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานวุงศ์ แม้จะมีรูปแบบหลากหลายตามแตก่ารออกแบบของนาย
ช่างในแต่ละคราว หากแตอ่งค์ประกอบของพระเมรุสว่นตา่งๆล้วนแล้วแต่เป็นไปตามรูปแบบหรือ
แบบแผนราชประเพณีอยา่งเคร่งครัด เช่น จ านวนชัน้ซ้อนของหลงัคาลาด การประดบับรรพแถลง
ขนาดใหญ่เลก็จ านวนมากท่ีชัน้หลงัคาลาดของเรือนยอดหรือการประดบัฉตัร 7 หรือ 9 ชัน้ เป็นต้น 
ในขณะท่ีเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีมีลกัษณะเป็นเมรุชัว่คราวประเภทใช้ซ า้ มีขนาดเลก็และรูปแบบ
ศิลปกรรมหรือเคร่ืองประกอบเมรุส่วนต่างๆก็มีการปรับลดและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการประกอบและรือ้ถอน อีกทัง้ยงัเพื่อให้เกิดความเหมาะสมไม่เป็นการเลียนแบบพระ
เมรุของเจ้านายทุกประการอนัจะเป็นการไม่บงัควร เช่น การลดการประดบับรรพแถลงขนาดเลก็ท่ี
ชัน้หลงัคาลาดและเปลีย่นมาประดบักระจงัแทนหรือการประดบัฉตัร 3 หรือ 5 ชัน้ เป็นต้น 
 ในขณะเดียวกันเม่ือท าการเปรียบเทียบเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรีและเมรุชัว่คราวท่ีพบการ
ท าในพืน้ท่ีต่างๆของประเทศไทย ผู้ศึกษาพบว่าเมรุลอยหรือเมรุชั่วคราวโดยสว่นใหญ่ถกูสร้างขึน้
ตามคติความเช่ือเร่ืองเขาพระสุเมรุและมีลักษณะเป็นอาคารทรงปราสาทหรือเรือนชัน้ซ้อน
เช่นเดียวกัน หากแตรู่ปแบบศิลปกรรมของเมรุแตล่ะแหง่จะมีความแตกตา่งกนัออกไปตามอิทธิพล
ทางศิลปกรรมท่ีปรากฏมาก่อนหรือความเช่ือท่ีมีอยูเ่ดิมในพืน้ท่ีนัน้ๆ ตวัอย่างเช่น ปราสาทศพหรือ
ปราสาทศพต่างบนสตัว์หิมพานต์ท่ีพบในจังหวดัอุบลราชธานีและภาคเหนือของประเทศไทยจะ
นิยมท าสัตว์หิมพานต์รองรับปราสาท โดยปราสาทนัน้มี รูปแบบศิลปกรรมคล้ายคลึงกับ
สถาปัตยกรรมในศิลปะล้านนา ศิลปะพม่าและศิลปะลาวหรือปราสาทเผาศพพระสงฆ์ชาวมอญท่ี
สร้างขึน้ภายใต้ความเช่ือของชนชาติมอญมักออกแบบปราสาทศพให้มีลักษณะคล้ายโรงทึม
ชัว่คราวหรือปยาทาด เป็นต้น ทัง้นีจ้ะสงัเกตได้วา่แม้เมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีและอยธุยาจะอยูใ่น
พืน้ท่ีใกล้กันและมีรูปแบบศิลปกรรมเลียนแบบมาจากอาคารทรงปราสาทในศิลปะรัตนโกสินทร์
เหมือนกนั แต่เม่ือพิจารณาเคร่ืองประกอบเมรุและการประดบัตกแตง่อ่ืนๆจะเห็นความแตกต่างซึ่ง
เป็นจุดสงัเกตส าคญัอย่างชัดเจน กลา่วคือ เมรุลอยสกลุช่างอยุธยาโดยสว่นใหญ่จะนิยมท าเฉพาะ
เมรุลอยท่ีมียอดแบบเรือนยอด เน้นการประดบัลายไทยและการทาสีขาว สีแดงและสทีองเป็นหลกั 
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อีกทัง้นิยมประดับไฟตกแต่งโยงเป็นเส้น ซึ่งแตกต่างไปจากเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีท่ีมีรูปแบบ
ศิลปกรรมหลากหลายกว่า มีการประดบัลายไทยสลบักับตวัละครในวรรณคดีไทยหรือเทพต่างๆ
และนิยมใช้สีตกแต่งเมรุท่ีมีความหลากหลาย เช่น สีเหลือง สีแดง สีฟ้า สีเขียว  อีกทัง้ยงัมีความ
นิยมประดบัไฟทกุจุดทกุมุมทัว่เมรุซึง่เป็นจุดสงัเกตส าคญัท่ีใช้ในการพิจารณาเมรุลอยช่วงกลางคืน
วา่เป็นเมรุลอยสกลุช่างใด 
 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการเช่าเมรุลอยในแต่ละครัง้มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาในการ
เตรียมงานเป็นเวลานานต่างจากเมรุปูนท่ีมีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อยกว่า
ท าให้ในปัจจุบนัผู้คนหนัไปให้ความนิยมใช้เมรุปนูเป็นท่ีเผาศพ จึงอาจกลา่วโดยสรุปได้ว่าแนวคิด
และคติการสร้างเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีผูกโยงสมัพนัธ์อยู่ความเปลี่ยนแปลงและสภาพสงัคม
และเศรษฐกิจในแตล่ะยุคสมัย ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดการสร้าง การแพร่หลายความนิยมในการ
ใช้งาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานแล้ว ยงัเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดความเสื่อมความ
นิยมในการใช้งานลงอีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้ในปัจจุบนัเมรุลอยจะไม่ได้รับความนิยมมากนัก
หากแต่เน่ืองจากเป็นเมรุเผาศพท่ีมีรูปแบบศิลปกรรมสมัพนัธ์ใกล้ชิดอยู่กับงานพระเมรุของหลวง
ท าให้การใช้งานเมรุลอยในปัจจุบนักลายเป็นเคร่ืองประดับบารมีของกลุ่มคนท่ีมีฐานะแต่เพียง
เท่านัน้ สง่ผลกระทบท าให้แนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยท่ีมีมาแต่เดิมเร่ิมไม่เป็นท่ีรับรู้ของคน
และเสีย่งตอ่การเลอืนหายไปจากสงัคมไทยในปัจจุบนั 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ืองเมรุลอยสกลุช่างเพชรบุรี : รูปแบบศิลปกรรม แนวคิดและคติการสร้างนีมี้
ท่ีมาเร่ิมแรกจากความท่ีปรากฏในหมายรับสัง่สมยัรัชกาลท่ี 4 ซึง่กลา่วถึงการท าเมรุของเมืองเพชร
เลียนแบบพระเมรุของหลวง ทัง้นีจ้ากการค้นคว้าผู้ศึกษายังไม่พบหลกัฐานดังกล่าวท าให้การ
สนันิษฐานถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างเมรุลอยสกุลช่างเพชรบุรีในวิทยานิพนธ์เล่มนี ้
จ าต้องใช้บริบททางประวัติศาสตร์ ความสมัพันธ์และการติดต่อระหว่างชนชัน้สูงท่ีมีต่อเมือง
เพชรบุรีในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 4-5 มาเป็นข้อมลูประกอบการสนันิษฐานวา่อยา่งน้อยเมืองเพชรบุรีคง
ได้รับแนวคิดและเร่ิมปรากฏการสร้างเมรุลอยในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามหากใน
อนาคตมีการค้นพบหลักฐานหมายรับสั่งดังกล่าวก็จะเป็นหลกัฐานชิน้ส าคัญท่ีช่วยยืนยันถึง
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมรุลอยเมืองเพชรบุรีว่ามีปรากฏมาแล้วอย่างน้อยตัง้แต่ช่วงต้น
สมยัรัตนโกสนิทร์ได้อยา่งชดัเจน 
 อนึ่งนอกจากการศึกษารูปแบบศิลปกรรม แนวคิดและคติการสร้างเมรุลอยสกุลช่าง
เพชรบุรีท่ีได้กลา่วไปแล้วในข้างต้น ผู้ศึกษายงัพบประเด็นการศึกษาท่ีน่าสนใจอีก เช่น รูปแบบ
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ศิลปกรรมและแนวคิดในการใช้โกศของสามญัชนท่ีอาจมีความสมัพนัธ์กบัการใช้พระโกศของหลวง
หรือรูปแบบและแนวคิดการสร้างเมรุปะร าหรือเมรุทรงประยกุต์เมืองเพชรบุรีท่ีปรากฏการใช้งานใน
อดีต ทัง้นีผู้้ศกึษามีความเห็นวา่การศกึษาในประเด็นข้างต้นนีอ้าจช่วยเปิดภาพประวติัศาสตร์งาน
ช่างและสะท้อนให้เห็นความรุ่งเรืองด้านงานช่างของเมืองเพชรบุรีในสมยัก่อนได้โดยไม่จ าเป็นต้อง
จ ากดัอยูเ่พียงงานศิลปกรรมเน่ืองในการศาสนาหรือราชส านกัแตเ่พียงอยา่งเดียว
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