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บทคดัย่อภาษาไทย  

58107309 : ประวติัศาสตร์ศิลปะ แผน ข ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : พระเมรุ, ภาพลายเส้น, จิตรกรรมสมยัอยธุยา, กระบวนแห่, พิธีศพ 

นาย ปรัชญา เลิศกิจจานุวฒัน์: การวิเคราะห์ภาพกระบวนแห่พระศพและพระเมรุฉบบั 
Dresden State Art Collections อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย ์ดร. เชษฐ ์ติงสัญชลี 

  
งานศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะของภาพเขียนลายเส้นกระบวนแห่

พระศพและพระเมรุฉบบั Dresden State Art Collections โดยเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมี
การก าหนดอายุไวใ้ห้อยู่ในสมยัอยุธยาตอนปลาย ตลอดจนจิตรกรรมบนสมุดไทยและหลกัฐาน
ศิลปกรรมอ่ืนๆประกอบเพื่อก าหนดอาย ุและศึกษาร่วมกบัขอ้มูลเอกสารโดยไดผ้ลสรุปคือ 

                1. ภาพลายเส้นแสดงลกัษณะโดยรวมทั้งการจดัองคป์ระกอบและรูปแบบท่ี
ก าหนดอายุในช่วงอยุธยาตอนปลายได ้ และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าส่วนพระเมรุ ตน้
กลัปพฤกษแ์ละเคร่ืองสูงมีลกัษณะท่ีก าหนดอายุไดแ้คบลงอีกคือในช่วงหลงัรัชกาลพระเพทราชา - 
พระเจา้ทา้ยสระ 

                2. ภาพลายเส้นสามารถเทียบเคียงไดก้บัเอกสารเร่ืองสมเด็จพระบรมศพ 
และเอกสารค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรม 

                3. จากการศึกษาภาพลายเส้นพบขอ้สังเกตวา่จิตรกรรมท่ีวดัใหญ่สุวรรณา
ราม เพชรบุรี อาจมีอายุในช่วงรัชกาลพระเจา้บรมโกศหรือก่อนหนา้เล็กนอ้ย ส่วนท่ีวดัช่องนนทรี 
กรุงเทพ ก็แสดงลกัษณะท่ีวิวฒันาการต่อลงมาอีกจึงอาจก าหนดให้อยู่ในช่วงปลายสุดของอยุธยา
และสืบต่อลงมาในงานจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58107309 : Major (ART HISTORY) 
Keyword : royal crematorium, lined pattern, ayutthaya painting, procession, funeral 

MR. Prachaya LERDKITJANUWAT: The Analysis of An Ayutthaya Scroll Depicting 
Funeral Procession and Royal Crematorium of Dresden State Art Collections  Thesis advisor : 
Associate Professor Chedha Tingsanchali, Ph.D. 

  
The objective of research is to examine scroll depicting funeral procession and royal 

crematorium of Dresden state art collections by comparison of paintings dating at the end of 
Ayuddhaya period as well as the painting on Thai long book and other artistry evidence. The 
results have been identified after conducted dating such evidence, includes examining together 
with data found on documents which are as follows: 

1. The scroll depicting has been showing a manageable elements which are able to 
be dated at the end of Ayuddhaya period. Considering in details found that royal crematorium, 
Kullapapruek tree and Regalia are characterized as a more specific dated since the late period of 
King Phetraja to King Taisra.  

2. The period of examined scroll depicting, the documentary of His Majesty 
Borommasob and the testimony of Titled official Watpradoo Songtham are comparable.  

3. In examining the scroll depicting found an observable on the painting at Wat yai 
suwannaram, Phetchaburi province, that, it shall dated in the period of King Borommagosh or 
earlier. For Wat Chongnonsi, it represents the evolution since then. As a result, it shall be dated at 
the end of ayuddhaya period continuously, specifically painting, to Rattanakosin period. 
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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 เม่ือปีราวตน้ปี พ.ศ. 2559 ไดมี้การเผยแพร่บทความและภาพเขียนลายเส้นซ่ึงอา้งว่าเป็น

ภาพกระบวนแห่พระบรมศพพระเพทราชาโดย Barend J. Terwiel ในวารสารสยามสมาคม โดย 

Terwiel กล่าววา่ภาพเขียนลายเส้นน้ีไดพ้บในห้องคลงัของ Dresden State Art Collections ประเทศ

เยอรมนี เลขทะเบียน Ca 129 ระบุวา่มีท่ีมาจากสยาม ลกัษณะเป็นภาพลายเส้นเขียนดว้ยหมึกบน

กระดาษชนิดบางยาวต่อกนัสิบแผน่ กรุติดกบัผา้ลินิน ยาว 370.30 ซม. สูงราว 50 - 52 ซม. 

 ลกัษณะของภาพเขียนสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองส่วนคือส่วนพระเมรุกบัส่วนท่ีเป็นกระบวน

แห่ซ่ึงกินพื้นท่ีส่วนใหญ่ของภาพ ส่วนพระเมรุเป็นพระเมรุห้ายอด มีเมรุทิศ เมรุแทรก มีราชวติั

ลอ้มรอบ ถดัมาเป็นกระบวนแห่ น าดว้ยรูปสัตวหิ์มพานต์ 9 ตวัหลงัเทินบุษบก มีคนชกัลาก ต่อมา

เป็นราชรถนอ้ย 3 องค์ดว้ยเทียมราชสีห์ แลว้จึงถึงราชรถใหญ่ทรงพระโกศ สุดทา้ยเป็นหุ่นรูปช้าง

เทินบุษบก กระบวนทั้งนั้นมีคนเชิญเคร่ืองสูงคัน่เป็นระยะ ด้านล่างของภาพกระบวนแห่มีภาพ

การละเล่นต่างๆ มีศาลาและระทาดอกไมไ้ฟ 16 ระทา ดา้นบนของภาพมีศาลาและตน้กลัปพฤกษ ์8 

ตน้ กบัทั้งมีศาลาท่ีภายในมีสังเคด็ เตียงสวด เกา้อ้ีต่างๆ  

 จากการคน้ควา้ของ Terwiel เก่ียวกบัท่ีมาของภาพพบวา่ในช่วงปี ค.ศ. 1704 Aernout Cleur 

ซ่ึงประจ าอยูท่ี่สถานีการคา้ของบริษทั อินเดียตะวนัออกของดตัช์ ในอยธุยา ไดเ้ขียนรายงานเก่ียวกบั

การชิงบลัลงัก์ในปลายรัชกาลพระเพทราชาและการส้ินพระชนมข์องพระองค์ส่งไปยงัส านกังาน

ใหญ่ท่ีปัตตาเวยี จากนั้นก็ไดว้า่จา้งช่างชาวไทยใหเ้ขียนภาพกระบวนแห่พระบรมศพไปพระเมรุของ

พระเพทราชา เขายงัเขียนค าอธิบายก ากบัใตภ้าพแต่ละภาพสั้นๆเป็นภาษาดตัช์และบางส่วนทบัศพัท์

ภาษาไทยดว้ยลายมือ เพื่อท่ีจะส่งไปเนเธอร์แลนดแ์ต่ยงัไม่ทนัด าเนินการเขาก็ไดเ้สียชีวิตลงท่ีอยุธยา

ในปีค.ศ. 1712 หลงัจากนั้นภาพเขียนช้ินน้ีไดถู้กส่งกลบัไปอมัสเตอร์ดมัพร้อมกบัของส่วนตวัของ

เขา ในปีค.ศ. 1716 ภาพน้ีไดถู้กขายต่อให้กบัผูแ้ทนของออกสัตุส เฟรเดอริก ผูซ่ึ้งเป็นกษตัริยแ์ห่ง

โปแลนด์ ภาพเขียนไดถู้กเก็บรักษาลงกล่องในห้องคลงัโดยติดช่ือวา่ภาพเขียนจีน จนกระทัง่ปีค.ศ. 
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1918 คอลเลกชนัของออกสัตุส เฟรเดอริก จึงไดต้กอยู่ในครอบครองของ Dresden State Art 

Collections1 

รูปแบบศิลปะท่ีปรากฏในภาพเขียนลายเส้นคลา้ยกบัศิลปะอยุธยาตอนปลายอย่างมาก แม้

จะมีขอ้มูลท่ีมาวา่ท าในรัชกาลพระเจา้เสือโดยช่างชาวอยุธยา แต่ก็ควรใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์

ศิลปะในการศึกษารูปแบบทางศิลปะว่ามีความสัมพนัธ์สอดคล้องกบัความเป็นมาดงัท่ีกล่าวอา้ง

หรือไม่ ซ่ึงหากเป็นจริงดงันั้นภาพเขียนช้ินน้ีจะเป็นหลกัฐานทางศิลปกรรมท่ีส าคญัท่ีอาจช่วยใน

การก าหนดอายุศิลปกรรมอ่ืนๆในช่วงอยุธยาตอนปลายให้สามารถก าหนดอายุไดแ้คบลงและลง

ความเห็นไดอ้ยา่งแน่ใจ ทั้งยงัใชเ้ป็นตวัอยา่งงานศิลปกรรมท่ีท าในรัชกาลพระเจา้เสือได ้ 

จากการท่ีเป็นภาพเขียนท่ีบนัทึกเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ จึงอาจใช้ศึกษารูปแบบ

เทียบเคียงกบัขอ้มูลทางเอกสารเก่ียวกบักระบวนแห่และพระเมรุวา่ในภาพลายเส้นเป็นพระเมรุชนิด

ใด ควรเป็นพระเมรุของกษตัริยไ์ดห้รือไม่ รวมทั้งเป็นตวัอยา่งงานศิลปะเพื่อการคา้ไม่ใช่ศิลปะเพื่อ

ศาสนา 

 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากภาพลายเส้นช้ินน้ีเป็นภาพท่ีถูกคน้พบและมีการเผยแพร่ไดไ้ม่นาน

นกั จึงยงัท าใหมี้การกล่าวถึงในงานเขียนทางวชิาการค่อนขา้งนอ้ยจึงควรท าการศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูล

ส าหรับผู ้สนใจสามารถน าไปต่อยอดองค์ความ รู้ เ ก่ียวกับ ศิลปะอยุธยาตอนปลายและ

ขนบธรรมเนียมพิธีกรรมสมยัอยธุยา 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. ศึกษาลกัษณะของภาพเขียนลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระเมรุ โดยเปรียบเทียบ

กบัจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีการก าหนดอายุไวใ้นช่วงสมยัอยุธยาตอนปลาย เช่น วดัใหญ่สุวรรณาราม 

เพชรบุรี วดัปราสาท นนทบุรี วดัช่องนนทรี กรุงเทพฯ วดัเกาะแกว้สุทธาราม เพชรบุรี ตลอดจน

จิตรกรรมบนสมุดไทยและหลกัฐานศิลปกรรมอ่ืนๆประกอบตามสมควรเพื่อก าหนดอาย ุ

2. ศึกษาความหมายเชิงสัญลกัษณ์ท่ีแสดงออกในภาพลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระ

เมรุ  

3. หากการก าหนดอายุตรงตามสมมติฐานอาจใชภ้าพเขียนลายเส้นช้ินน้ีช่วยสนบัสนุนและ

ก าหนดอายศิุลปกรรมอยธุยาตอนปลายช้ินอ่ืนๆได ้
                                                           

 
1
 Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting Phra Phetracha's Funeral Procession in 1704, " Journal 

of siam society, Vol. 104, 2016, 79 - 94. 



  3 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ภาพลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระเมรุน้ีน่าจะถูกเขียนข้ึนในช่วงอยธุยาตอนปลายซ่ึง

เม่ือเปรียบเทียบกับศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายอ่ืนๆแล้วสามารถจดัล าดับวิวฒันาการได้

สอดคลอ้งกบัท่ีมาคือน่าจะมีอายใุนช่วงรัชกาลพระเจา้เสือ และสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งศิลปกรรมใน

รัชกาลพระเจา้เสือหรือช่วงตน้ราชวงศบ์า้นพลูหลวงได ้ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 เน่ืองจากตน้ฉบบัของภาพเขียนลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระเมรุท่ีจะศึกษาถูกเก็บ

รักษาอยูใ่นต่างประเทศ การศึกษาคร้ังน้ีจึงใชส้ าเนาภาพเขียนลายเส้นท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้แทน โดย

การเปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปะกบัจิตรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยาในกรุงเทพมหานคร จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี เพชรบุรี และจิตรกรรมจากสมุดไทย รวมทั้งสถาปัตยกรรมและ

ประติมากรรมอ่ืนๆประกอบตามสมควรเพื่อศึกษาวิเคราะห์และก าหนดอายุภาพเขียนลายเส้น

กระบวนแห่พระศพและพระเมรุ และจะไม่ใชข้อ้มูลทางกายภาพของภาพลายเส้นร่วมในการศึกษา

ดงัขอ้จ ากดัขา้งตน้ 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. เก็บขอ้มูลเอกสารโดยรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั  

2. เก็บขอ้มูลภาคสนาม ส ารวจและถ่ายภาพจิตรกรรมจากวดัต่างๆรวมถึงโบราณสถานและ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

3. ด าเนินการวิจยั โดยศึกษาวิเคราะห์รูปแบบทางศิลปกรรมเพื่อก าหนดอายุภาพเขียน

ลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระเมรุและตีความภาพเขียน รวมถึงใช้ภาพลายเส้นช้ินน้ีเป็น

ตวัอยา่งหลกัฐานศิลปกรรมในรัชกาลพระเจา้เสือเพื่อก าหนดอายุศิลปกรรมอยุธยาตอนปลายช้ินอ่ืน

ในกรณีท่ีผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน 

4. สรุปและเสนอผลการศึกษา 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงลกัษณะของจิตรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลาย 

 2. สามารถก าหนดอายภุาพลายเส้นและตีความร่วมกบัขอ้มูลเอกสารได ้

 3. จากการก าหนดอายภุาพลายเส้นท าใหพ้บขอ้สังเกตเก่ียวกบัจิตรกรรมสมยัอยธุยาตอน

ปลายในท่ีอ่ืนๆท่ีมีการก าหนดอายไุวแ้ลว้นั้นอาจมีปัญหาและตอ้งมีการทบทวนใหม่



 

บทที ่2 

ธรรมเนียมการจัดการพระศพและพระเมรุสมยัอยุธยา2 

 ส่วนหน่ึงของการศึกษาภาพลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระเมรุนั้นมีความจ าเป็นท่ี

จะต้องเข้าใจเก่ียวกับธรรมเนียมในการจัดการพระศพและพระเมรุสมัยอยุธยาเพื่อการศึกษา

วิเคราะห์ ในบทน้ีจึงจะศึกษาธรรมเนียมการจดัการพระศพและพระเมรุสมยัอยุธยาจากหลกัฐาน

เอกสารพระราชพงศาวดารและค าให้การฉบบัต่างๆ ทั้ งท่ีแต่งหรือช าระในสมยัอยุธยาและต้น

รัตนโกสินทร์ โดยในท่ีน้ีจะยึดฉบบัท่ีแต่งหรือช าระในสมยัอยุธยาเป็นหลกัรวมทั้งเอกสารบนัทึก

ของชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในสมยันั้นประกอบกบัเอกสารในชั้นหลงัและงานเขียนอ่ืน 

 จากการตรวจสอบตามการจ าแนกของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ซ่ึงวิเคราะห์และจ าแนกอายุของ

เอกสารพระราชพงศาวดารไว้3 พบว่าเอกสารท่ีกล่าวถึงการจดัการพระศพและพระเมรุท่ีแต่งหรือ

ช าระในสมยัอยธุยานั้น มีอยูใ่นพระราชพงศาวดารฉบบัพระจกัรพรรดิพงศแ์ละฉบบัพนัจนัทนุมาศ 

ส่วนท่ีช าระหรือแต่งในชั้นหลงัเสียกรุงแลว้มีค าให้การชาวกรุงเก่า ค  าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรง

ธรรม เอกสารจากหอหลวง ค าให้การขุนหลวงหาวดั ฉบบัหลวง ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านกั

คร้ังกรุงศรีอยุธยา พระราชพงศาวดารฉบับพระพนรัตน์ ฉบับกรมราชบัณฑิตและฉบับพระ

ราชหตัถเลขา 

 อยา่งไรก็ตาม เอกสารท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการพระศพและพระเมรุสมยัอยุธยาอยา่งละเอียด

นั้นดีว่ายงัมีเหลือมาจนปัจจุบนัคือเร่ืองสมเด็จพระบรมศพซ่ึงเป็นจดหมายเหตุงานพระศพกรม

                                                           

 
2
 เพื่อความสะดวกงานเขียนช้ินน้ีจะก าหนดเรียกเป็นค ากลางวา่ "พระศพและพระเมรุ" ซ่ึงหมายรวมวา่

เป็นการเก่ียวกบัชนชั้นสูงทั้งพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์  

 
3ดูการวิเคราะห์ใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา, 

(กรุงเทพฯ : สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2523), 5 - 15. 
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หลวงโยธาเทพ สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพมีพระวินิจฉยัว่าคงเป็นเจา้พนกังานท่ีรู้เห็นใน

การนั้นบนัทึกไว้4 

 ในบทน้ีจึงจะกล่าวถึงความหมายและคติความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการพระศพและพระ

เมรุซ่ึงเป็นพื้นฐานแนวคิดการจดัการกบัศพของชนชั้นสูงก่อนแลว้จึงกล่าวถึงรายละเอียดการจดัการ

พระศพและพระเมรุในสมยัอยุธยาซ่ึงไดแ้บ่งเป็น 2 ช่วงคือตั้งแต่สถาปนากรุงศรีอยุธยาถึงก่อนเสีย

กรุงคร้ังแรก และตั้งแต่หลงัเสียกรุงคร้ังแรกถึงเสียกรุงคร้ังหลงั ท่ีแบ่งดงัน้ีเพราะเม่ือตรวจสอบ

เอกสารพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัต่างๆพบวา่มีการกล่าวถึง "พระเมรุ" คร้ังแรกในการ

พระเมรุพระนเรศวรซ่ึงเป็นเหตุการณ์ในช่วงหลงัจากเสียกรุงคร้ังแรกขณะท่ีก่อนหน้าน้ีไม่มีการ

กล่าวถึงพระเมรุเลย และเม่ือทราบธรรมเนียมการจดัการพระศพและพระเมรุสมยัอยุธยาแลว้ส่วน

สุดท้ายของบทน้ีจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบขนบธรรมเนียมบางประการของสมัยต้น

รัตนโกสินทร์ท่ีต่างออกไปจากสมยัอยธุยา  

 

1. คติความเช่ือและความหมายเกีย่วกบัการจัดการพระศพและพระเมรุ 

 1.1 พระศพ 

 การจัดการศพท่ีมีการแบ่งชนชั้นสถานะได้พบหลักฐานตั้ งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์

เน่ืองจากคนในยุคก่อนประวติัศาสตร์เช่ือวา่วิญญาณจะยงัคงอยูใ่นโลกเดียวกบัผูท่ี้มีชีวิตแมร่้างกาย

จะแปรสภาพไปแลว้ ไม่มีการแบ่งโลกน้ีโลกหนา้ ทั้งยงัสามารถใหคุ้ณใหโ้ทษไดแ้ละสามารถติดต่อ

กบัคนตายไดโ้ดยผา่นพิธีกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง5 ความแตกต่างของการจดัการศพของบุคคลท่ีต่าง

สถานะกนัก็เพื่อใหเ้กียรติและความพึงใจแก่ผูต้าย  

 จากหลกัฐานทางโบราณคดีไดพ้บการจดัการกบัศพในรูปแบบท่ีหลากหลายแบ่งเป็นการฝัง

และการเผา โดยการฝังพบมากในช่วงก่อนประวติัศาสตร์ส่วนการเผาพบในช่วงหัวเล้ียวหัวต่ออนั

                                                           

 
4เ ร่ืองสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ. สุธาสิโนทยั เทวกุล 28 ก.พ. 

2509, (พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2509), ก - ข. 

 
5ปรานี วงษเ์ทศ, พธีิกรรมเกีย่วกบัการตายในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2534), 6 - 

7. 
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เป็นช่วงท่ีรับวฒันธรรมจากอินเดีย โดยการฝังแบ่งเป็นการฝังคร้ังแรกและคร้ังท่ีสอง การฝังคร้ังแรก

แบ่งเป็นการฝังในหลุมท่ีจดัเตรียมไวแ้ลว้โดยมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบัเป็นของอุทิศ

ส าหรับท่ีผูต้ายจะน าไปใช ้ขา้วของเหล่าน้ีเป็นส่ิงแสดงสถานะทางสังคมของผูต้ายเป็นอย่างดี อีก

แบบเป็นการฝังในภาชนะจ าพวกไหหรือโกศ โดยจดัศพนั่งใส่ในภาชนะมีฝาซ่ึงมกัไม่พบเคร่ือง

อุทิศอาจเพราะถือวา่ภาชนะบรรจุศพเป็นเคร่ืองอุทิศแลว้ก็ได ้ส่วนใหญ่ศพท่ีพบในภาชนะมกัเป็น

ศพเด็ก การบรรจุศพในลกัษณะน้ีเช่ือวา่เป็นการจ าลองสภาวะครรภแ์ละอาจเป็นตน้เคา้การบรรจุศพ

ในโกศของชนชั้นสูง  

 ส่วนการฝังศพคร้ังท่ีสองคือการน ากระดูกผูต้ายท่ีถูกน าไปฝังจนเน้ือหนงัยอ่ยสลายแลว้มา

ประกอบพิธีกรรมอีกคร้ัง แบ่งเป็นการเก็บกระดูกบางส่วนท่ีไดจ้ากการฝังคร้ังแรกมาฝังใหม่และ

การเก็บกระดูกบางส่วนมาฝังใหม่ในภาชนะ 

 เม่ือเวลาผ่านไปสังคม การปกครอง ระบบชนชั้นมีความซับซ้อนตามล าดบัและมีการรับ

วฒันธรรมอินเดียจนเข้าสู่การมีกษตัริย์ปกครอง มีศาสนาและตวัอกัษรใช้ กินระยะเวลาตั้งแต่

สมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลายถึงสมยัประวติัศาสตร์ การจดัการศพดว้ยการเผาไดมี้มากข้ึนโดย

เผาศพแลว้เก็บอฐิัในภาชนะดินเผาขนาดเล็กรูปทรงต่างๆแลว้น าไปไวต้ามศาสนสถานซ่ึงก็ไดพ้บ

ตั้งแต่ในวฒันธรรมทวารวดีเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั การเผาเองก็แบ่งได้อีกโดยดูจากลกัษณะของ

กระดูก กระดูกท่ีแตกตามแนวยาวเป็นการเผาแห้งซ่ึงคงเผาหลงัจากฝังศพไวร้ะยะหน่ึงจนเหลือแต่

กระดูก แบบน้ีมีการตีความกนัว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนมารับรูปแบบพิธีกรรมแบบ

ใหม่ โดยการขุดกระดูกศพท่ีฝังแลว้มาเผา ส่วนกระดูกท่ีแตกตามแนวขวางเป็นการเผาสดซ่ึงคงท า

เม่ือสังคมยอมรับวธีิการจดัการกบัศพแบบใหม่แลว้ จนถึงยคุประวติัศาสตร์จึงพบการจดัการศพดว้ย

การฝังลดนอ้ยลง ส่วนการเผาก็มีรูปแบบและพฒันาการท่ีมากข้ึน6 

 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศพของบุคคลท่ีมีสถานะหรือชนชั้นท่ีแตกต่างกนัก็ไดพ้ฒันาให้

ซบัซ้อนและห่างไกลกนัอีกเม่ือไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรมเขมรสมยัพระนครท่ีไดย้กสถานะกษตัริย์

ข้ึนเป็นดงัเทพเจา้7เพื่อให้สิทธิธรรมในอ านาจปกครอง เม่ือกษตัริยส้ิ์นพระชนม์จึงมีสถานะเป็น
                                                           

 
6เรียบเรียงจาก ประพิศ พงศ์มาศ, "พฒันาการการปลงศพ : ในสมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงสมยั

ประวติัศาสตร์จากหลกัฐานทางโบราณคดี," ใน ศิลปากร ปีท่ี 51 ฉบบัท่ี 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2551),9 - 19. 

 
7ดูเพ่ิมใน อุไรศรี วรศะริน,"ลัทธิเทวราชา," ประชุมอรรถบทเขมร : รวมบทความวิชาการของ

ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณ ดร.อุไรศรี วรศะริน, เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. อุไร
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เทวดาหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งยงัถือวา่เป็นผีบรรพบุรุษท่ีไดรั้บการบูชาอีกดว้ย8 ซ่ึงแนวคิดน้ีไดต้กทอด

มาสมยัอยธุยาแมก้ษตัริยอ์ยธุยาจะนบัถือพุทธศาสนาเป็นหลกัแต่เราก็เห็นแนวคิดน้ีไดอ้ยา่งง่ายท่ีสุด

ในการใช้พระนามของพระเป็นเจา้มาเป็นพระนามของกษตัริย์และสืบต่อมาถึงในปัจจุบนัแมจ้ะ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองไปแลว้ก็ตาม อยา่งไรก็ตามลกัษณะแนวคิดท่ีตกทอดมาน้ีคงเป็น

เพื่อการเฉลิมพระเกียรติยศมากกวา่จะเช่ือถือวา่ทรงเป็นเทพเจา้จริงๆและเจือจางลงมาเร่ือยๆ 

 การจดัการกบัพระศพหรือศพชนชั้นสูงโดยการจดัศพนัง่แลว้บรรจุลงโกศนั้นดงักล่าวมา

พอจะเห็นเคา้วา่คงมีมาตั้งแต่ช่วงก่อนประวติัศาสตร์เม่ือคน้ดูการปลงศพของทางเขมรยุคพระนครก็

ไดพ้บหลกัฐานจากบนัทึกของโจวต๋ากวาน ซ่ึงเขา้มาในปีพ.ศ. 1839 อนัเป็นช่วงปลายสมยัเมืองพระ

นครไดก้ล่าวถึงการจดัการกบัศพของคนในยคุนั้นวา่มีการใชเ้ส่ือหรือผา้ห่อหุ้มศพแลว้เคล่ือนศพไป

นอกเมืองเพื่อปลงศพโดยให้สัตวกิ์น การเคล่ือนศพมีธงทิวและดนตรี มีโปรยขา้วตอกไปตามทาง 

ส่วนพระศพหรือพระอฐิัของกษตัริยจ์ะฝังไวใ้นปราสาท9 

 อยา่งไรก็ดี ไดมี้การคน้พบโลงหินหรือหีบหินมีรูหลายใบตามปราสาทหินใหญ่ๆหลายแห่ง 

เช่ือวา่คงเป็นภาชนะส าหรับใส่พระศพเพื่อให้พระศพแห้งนยัวา่เป็นการฝัง(เก็บ)คร้ังแรกแลว้อาจมี

การเผาเป็นการจดัการกบัศพเป็นคร้ังท่ีสองแลว้น าพระอฐิัหรืออย่างใดอย่างหน่ึงอนัเป็นสาระของ

ผูต้ายใส่ใตรู้ปเคารพเพื่อท าเป็นรูปสนองพระองคป์ระจ าศาสนสถานท่ีผูต้ายสร้างไว ้การท าดงัน้ีคง

เพื่อเป็นการเปล่ียนสถานะจากวิญญาณให้เป็นเทพเจา้หรือการเขา้ไปรวมกบัเทพเจา้ ส่วนกษตัริยท่ี์

ไม่ได้สร้างปราสาทอนัเป็นศาสนสถานส าหรับพระองค์ไว ้กษตัริย์องค์ต่อมาคงสร้างสถานท่ี

ส าหรับไวพ้ระศพในท่ีเคยประทบัหรือพระเมรุถวายพระเพลิงต่างหากนอกพระราชวงั10 ลกัษณะ

                                                                                                                                                                      

ศรี วรศะริน วนัองัคารท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545,(กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวนัออก มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 
41 - 45. 

 
8ดู รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, "เส้ือเมืองทรงเมือง : จากผีบรรพบุรุษสู่เชษฐบิดร," ใน พิพฒัน์ กระแจะจนัทร์ 

(บรรณาธิการ), ผใีนหลกัฐานของคนเป็นและคนตาย, (ปทุมธานี : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), 179 

- 181. 

 
9โจวต๋ากวาน, เฉลิม ยงบุญเกิด (แปล), บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ, (กรุงเทพฯ : 

มติชน, 2557), 29. 

 
10ยอร์ช เซเดส์, พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนเทวะวงศ์วโรทยั ทรงเรียบเรียง, "ปราสาทหินเขมรสร้างเพื่อ

อะไร," ใน จิตร ภูมิศกัด์ิ, ประวัติศาสตร์สนทนาต านานแห่งนครวัด, (กรุงเทพฯ : แม่ค าผาง, 2557), 220 - 261.
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ขนบน้ีจะเห็นไดว้่ามีเคา้ตกทอดมาถึงช่วงอยุธยาตอนตน้ท่ีมีการสร้างศาสนสถานบนท่ีท่ีใช้ถวาย

พระเพลิงพระศพและคงหมดไปเม่ือมีการก าหนดท่ีส าหรับท าพระเมรุแลว้เรายงัไม่พบหลกัฐานวตัถุ

ทรงโกศ หรือทรงโถ หรืออะไรก็ตามท่ีน่าเช่ือวา่ใชบ้รรจุพระศพท่ีเก่าถึงสมยัพระนครเลยนอกจาก

หีบหินดงักล่าว จึงอาจสันนิษฐานในเบ้ืองตน้วา่สมยัน้ีคงบรรจุพระศพในโลง 

 ยงัมีปัญหาต่อมาอีกวา่ในเม่ือการบรรจุศพในโกศนั้นไม่พบในเขมรสมยัพระนครแลว้ หาก

จะบอกว่าการบรรจุพระศพลงโกศเป็นธรรมเนียมเดิมสืบมาแต่ก่อนประวติัศาสตร์ก็ยงัไม่พบ

หลกัฐานช่วยสนบัสนุนความสืบเน่ืองเท่าใดนกัอยา่งไรก็ดีไดมี้ผูส้ันนิษฐานวา่ในสมยัสุโขทยันั้นคง

มีการใชโ้กศส าหรับใส่ศพแลว้โดยอา้งถึงการจดัการพระศพพระเจา้จกัรพรรดิในไตรภูมิพระร่วง11

สมยัอยุธยาจากการตรวจสอบเอกสารพระราชพงศาวดารพบวา่มีการกล่าวถึง "พระโกศ" ส าหรับ

ทรงพระศพคร้ังแรกในการพระศพพระนารายณ์12ขณะท่ีก่อนหนา้น้ีมกัจะกล่าวแต่เพียง "พระศพ" 

เท่านั้นซ่ึงพบอยูแ่ต่ในระยะหลงัเสียกรุงคร้ังแรกถึงเสียกรุงคร้ังหลงั ทวา่ช่วงระยะก่อนหนา้ไม่มีการ

กล่าวถึงหรือให้รายละเอียดไวเ้ลยส่วนพระโกศทรงพระศพเก่าสุดท่ีเหลืออยูเ่ป็นของท่ีสร้างข้ึนใน

สมยัธนบุรีเท่านั้น13แต่พระโกศพระศพท่ีเก่าถึงสมยัอยุธยานั้นไม่มีหลงเหลืออยูเ่ลยนอกจากโกศอฐิั

ท่ีจดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 

 1.2 พระเมรุ 

 "เมรุ" หมายถึงสถานท่ีเผาศพ ปลงศพ เม่ือเติมค าวา่ "พระ" เขา้ไปกลายเป็นราชาศพัท ์คือท่ี

ปลงพระศพของกษตัริยห์รือพระบรมวงศ ์มีการจ าแนกแยกยอ่ยไปตามศกัด์ิของผูต้าย โดยมีช่ือเรียก

และรูปแบบท่ีแตกต่างกนัเป็นตน้วา่ พระเมรุมาศ เป็นเมรุใหญ่คลุมอาคารประกอบพิธีทั้งหมดไว ้ใช้

                                                                                                                                                                      

เก่ียวกบัรูปสนองพระองคแ์ละการบูชาบุคคล ดูเพ่ิมใน ยอร์ช เซเดส์,ปรานี วงษเ์ทศ แปล, เมืองพระนคร นครวัด 

นครธม Angkor : an introduction, (กรุงเทพฯ : ดรีมแคทเชอร์, 2556), 121 - 135. 

 
11สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ สมยักรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ : อกัษรสยามการพิมพ,์ 2521), 22. 

 
12พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), (พระ

นคร : คลงัวทิยา, 2507), 410, 936. 

 
13กรมพระสมมตอมรพนัธ์ุ, สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์

(ทรงเรียงเรียง), "ต านานพระโกศ," ใน  ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 8, พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นาง
เปล้ือง อินทรทูต 7 ก.พ. 2507, (พระนคร : กรมศิลปากร, 2507), 113. 
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ส าหรับผูท่ี้ "สวรรคต" พระเมรุทอง เป็นท่ีตั้งเบญจารองพระโกศในพระเมรุมาศ พระเมรุ ส าหรับผู ้

"ทิวงคตหรือส้ินพระชนม์" พระเมรุพิมาน เป็นอาคารถาวรส าหรับตั้งศพใกล้พระเมรุ พระเมรุ

บรรพต เป็นเมรุท่ีสร้างบนภูเขาจ าลอง และยงัมีเมรุพระบุพโพ เมรุผา้ขาว14 

 ท่ีเรียกเมรุนั้นเช่ือว่ามาจากเขาพระสุเมรุอนัเป็นศูนยก์ลางจกัรวาลมีเขาสัตตบริภณัฑ์และ

มหาสมุทรลอ้มรอบเป็นชั้นในความเช่ือทางศาสนาจากอินเดียอาคารศาสนสถานก็ลว้นแต่สร้างตาม

แนวคิดน้ีทั้งส้ิน เป็นตน้ว่าการสร้างเจดีย์หรืออาคารตรงกลางอนัเป็นต าแหน่งประธานแล้วชัก

ระเบียงลอ้มรอบเป็นชั้นซ่ึงเห็นไดช้ดัในศาสนสถานในวฒันธรรมเขมรและไทยในสมยัอยุธยา - 

รัตนโกสินทร์  ส่วนเมรุส าหรับท าศพชนชั้นสูงแต่เดิมก็มีลกัษณะเป็นปราสาทมีร้ัวหรือระเบียงลอ้ม

ตามแนวคิดการจ าลองเขาพระสุเมรุเช่นเดียวกนัเพื่อแสดงสถานะของผูต้ายท่ีเป็นสมมติเทพหรืออยู่

ในวงศเ์ทวญัตามแนวคิดเทวราชาแมใ้นชั้นหลงัรูปแบบจะลดทอนยน่ยอ่ลงไปและใชส้ าหรับสามญั

ชนแลว้ก็ยงัคงใชค้  าเรียกวา่เมรุอยู่15 

 ไดมี้ผูเ้สนอว่าพระเมรุนั้นจ าลองเขาพระสุเมรุโดยตีความว่าชั้นซ้อนของมณฑปยอดพระ

เมรุท่ีซ้อนกนั 7 ชั้นมีความหมายแทนเขาสัตตบริภณัฑ์ ส่วนยอดท่ีแหลมข้ึนไปตรงกลางนั้นคือเขา

พระสุเมรุ หรือชั้นซ้อนทั้ง 7 อาจหมายถึงภูมิในกามภูมิก็ได้16แนวคิดน้ีดูเป็นการพยายามเอาคติเขา้

ไปจบัอยูม่ากเพราะชั้นซ้อนของส่วนยอดนั้นแสดงลกัษณะของปราสาทอนัเป็นอาคารท่ีมีฐานนัดร

สูงซ่ึงอาคารน้ีตั้งอยูบ่นยอดเขาพระสุเมรุอีกทอดหน่ึงส่วนจะซ้อนก่ีชั้นก็ข้ึนอยูก่บัขนาดอาคารและ

สัดส่วนท่ีช่างจะก าหนด ชั้นฐานของอาคารพระเมรุและส่วนประกอบถดัออกไปจึงเขาพระสุเมรุ

โดยมีอาคารประกอบทั้งเมรุทิศเมรุแทรก ร้ัวราชวติัต่างๆเป็นสัญลกัษณ์แทนเขาสัตตบริภณัฑ์ พื้นท่ี

ระหวา่งช่วงชั้นต่างๆคือนทีสีทนัดรในเชิงสัญลกัษณ์ 

                                                           

 
14สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้ง

แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2539), 42 - 45. 

 
15สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ , "สาส์นสมเด็จ," ใน ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

(บรรณาธิการ), อนัเนื่องด้วยความตาย : สูจบิัตเินื่องในงานสัปดาห์สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ระหว่าง

วนัที ่21-27 มถุินายน 2551, (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551),59. 

 
16โชติ กลัยาณมิตร, ทฤษฎีการก าหนดองค์ประกอบในงานศิลปและสถาปัตยกรรมไทย, (กรุงเทพฯ : 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, มปพ), 29 - 30, 25 - 26. 
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 พระเมรุอนัเป็นท่ีปลงพระศพนั้นพบวา่กล่าวถึงคร้ังแรกในสมยัอยุธยาคือการพระเมรุพระ

นเรศวรขณะท่ีสมยัก่อนหนา้น้ีไม่พบหลกัฐานกล่าวถึงพระเมรุเลย แมค้ราวปลงพระศพพระชยัราชา

ท่ีมีกล่าวถึงในเอกสารต่างชาติอย่างค่อนขา้งละเอียดก็ไม่มีระบุถึงอาคารคลุมท่ีควรเป็นพระเมรุสุ

จิตต์ วงษ์เทศ ได้ให้ความเห็นว่าพระเมรุนั้นเร่ิมมีในรัชกาลพระเจ้าปราสาททองเน่ืองจากเป็น

อิทธิพลวฒันธรรมเขมรท่ีกลบัมานิยมอีกคร้ังในรัชกาลน้ี17 รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกูล ก็ไดใ้ห้ความเห็นท่ี

ดูจะสอดคล้องกบัสุจิตต์ว่าจากหลกัฐานท่ีมีพระเมรุควรเป็นอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์และ

อาคารลกัษณะน้ีเกิดมีข้ึนในช่วงรัชกาลพระเจา้ปราสาททองเพราะพบการเรียกอาคารทรงปราสาท

ยอดปรางคว์า่เมรุท่ีวดัไชยวฒันารามเป็นคร้ังแรก18 

 เม่ือพระเมรุหมายจ าลองเขาพระสุเมรุอนัเป็นศูนยก์ลางจกัรวาล สัญลกัษณ์ท่ีปรากฏในรูป

สถาปัตยกรรม เคร่ืองใช้ ตลอดจนพิธีการและรายละเอียดต่างๆก็ท าโดยสนองแนวคิดน้ีทั้งส้ินรูป

สัตวท่ี์ประดบัตกแต่งพระเมรุนั้นจึงท าเป็นสัตวหิ์มพานตอ์นัเช่ือวา่อาศยัอยูเ่ชิงเขาพระสุเมรุ รูปสัตว์

น้ีเขา้แห่มากบักระบวนแห่พระศพเม่ือถึงพระเมรุแลว้จึงน ามาประดบัโดยรอบ การประดบัน้ีก็เป็น

การเสริมสัญลกัษณ์ความเป็นเขาพระสุเมรุใหก้บัพระเมรุเขา้ไปอีก ส่วนท่ีวา่ท าไมตอ้งเขา้แห่มาดว้ย

ไม่ประดบัไวท่ี้พระเมรุแต่แรกนั้นยงัไม่ทราบความหมายท่ีแน่ชดั สันนิษฐานวา่คงเพื่อเป็นการถวาย

พระเกียรติยศแก่พระศพโดยการให้สัตวหิ์มพานต์เชิญเคร่ืองใช้ในการถวายพระเพลิงและเคร่ือง

สังเค็ดน าเสด็จพระศพไปพระเมรุซ่ึงก็คือเขาพระสุเมรุและเป็นการเสริมสถานะพระศพในฐานะ

สมมติเทพ 

 ส าหรับราชรถไดมี้ผูอ้ธิบายและนิยมเช่ือกนัว่าเป็นการสร้างข้ึนตามคติจกัรวาลโดยจ าลอง

เขาพระสุเมรุในรูปบุษบกซ่ึงมีชั้นเทวดาประดบั19 น่ีอาจเป็นไปไดห้ากจะดูแต่เพียงบุษบกอยา่งเดียว 

แต่ราชรถยงัมีส่วนฐานรองรับบุษบกและมีการใชง้านเป็นพาหนะ ราชรถจึงไม่ควรจะตีความวา่เป็น

เขาพระสุเมรุอนัเป็นศูนยก์ลางจกัรวาลไดเ้น่ืองจากศูนยก์ลางจกัรวาลเป็นสัญลกัษณ์ของความมัน่คง

                                                           

 
17สุจิตต ์วงษเ์ทศ (บรรณาธิการ), พระเมรุ ท าไม? มาจากไหน, (กรุงเทพฯ : กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่

สาธารณะ ,2551), 35. 

 
18รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกูล, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ, ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิต (โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์) บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552, 398 -400. 

 
19ณัฏฐภทัร จนัทวิช, "พระมหาพิชยัราชรถและเวชยนัตราชรถ ราชพาหนะส าคญัในงานพระเมรุ ," ใน

ศิลปากร ปีท่ี 51 ฉบบัท่ี 1 (ม.ค. - ก.พ. 2551), 118. 
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ไม่ควรเป็นของเคล่ือนท่ีไดโ้ดยการใชง้าน ความหมายของราชรถดูจะเป็นไปไดม้ากวา่มีท่ีมาจากเรือ

นาคดงัจะกล่าวถึงต่อไป 

 ส่วนประกอบส าคญัอีกอย่างของกลุ่มอาคารพระเมรุคือการจ าลองตน้กลัปพฤกษซ่ึ์งท าไว้

ส าหรับทิ้งทาน ตน้ไมน้ี้เป็นตน้ไมว้ิเศษท่ีมีในอุตรกุรุทวีป ผูใ้ดตอ้งการส่ิงใดก็ไปนึกอธิษฐานเอาท่ี

ใตต้น้นั้นส่ิงของตอ้งประสงค์ก็จะบงัเกิดข้ึนเอง เม่ือเป็นตน้ไมต้ามแนวคิดโลกสัณฐานอุดมคติ

เหมือนกบัพระเมรุจึงใชป้ระดบัในงานพระเมรุในส่วนท่ีเป็นบ าเพญ็ทานพระราชกุศล20 นอกจากน้ี

ในงานพระเมรุยงัมีการละเล่นร่ืนเริง มหรสพและดอกไม้ไฟต่าง คงถือว่าเป็นการส่งเสด็จสู่

สวรรคาลยัจึงไม่ใช่การเศร้าโศก และอาจเป็นการบูชาพระศพดว้ยอยา่งหน่ึง21 

 

2. การแบ่งยุคการจัดการพระศพและงานพระเมรุสมัยอยุธยา 

 ดงักล่าวมาแลว้ว่าจากการตรวจสอบพระราชพงศาวดารและเอกสารฉบบัต่างๆมีจุดต่างท่ี

น่าสนใจในส่วนท่ีมีการกล่าวถึงการจดัการพระศพและพระเมรุสมยัอยุธยา กล่าวคือในช่วงก่อนเสีย

กรุงคร้ังแรกมีการกล่าวถึงเร่ืองดงักล่าวไวน้้อยมากหรือกล่าวไวอ้ย่างสังเขปและไม่มีค  าว่า "พระ

เมรุ" อยู่เลย กระทัง่หลงัเสียกรุงคร้ังแรกจึงเอ่ยถึง "พระเมรุ" คร้ังแรกและมีการจดบนัทึกเร่ืองการ

จดัการพระศพและพระเมรุท่ีใหร้ายละเอียดมากข้ึน 

 อาจเพราะช่วงเวลาก่อนเสียกรุงมีศึกมาประชิดถึงพระนครบ่อยคร้ังจนกระทัง่น าไปสู่การ

เสียกรุงคร้ังแรกนั้นเป็นเหตุการณ์ใหญ่ท่ีกระทบต่อความรู้สึก จึงเร่ิมมีการจดบนัทึกหรือช าระ

เร่ืองราวไวอ้ยา่งค่อนขา้งละเอียดในช่วงเวลาท่ีส าคญัน้ี พระเมรุท่ีกล่าวถึงในพระราชพงศาวดารเป็น

คร้ังแรกคือพระเมรุของพระนเรศวรผูเ้ป็นวีรบุรุษในทรรศนะชนชั้นน าไทย และหลงัจากน้ีก็มีการ

กล่าวถึงการจดัการพระศพและพระเมรุท่ีให้รายละเอียดเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นจึงจะแบ่งการศึกษาเป็น

                                                           

 
20ดูเพ่ิมใน จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์, "ตน้กัลปพฤกษ์," ใน คณะกรรมการช าระประวติัศาสตร์และ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี ส านกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ประชุมหมายรับส่ังภาคที่ 4 
ตอนที่ 2 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. 1203-1205, (กรุงเทพฯ : 
ส านกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2537), 264 - 272. 

 
21สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 352. และเสฐียรโกเศศ 

(นามแฝง), "อคันีกรีฑา," ใน ศิลปากร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ก.ค. 2490), 55. 
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สองยคุคือ "ตั้งแต่สถาปนากรุงศรีอยธุยาถึงเสียกรุงคร้ังแรก" และ "ตั้งแต่หลงัเสียกรุงคร้ังแรกถึงเสีย

กรุงคร้ังหลงั"โดยจะกล่าวถึงเฉพาะการพระศพท่ีส้ินพระชนม์อย่างปกติและไดรั้บการถวายพระ

เกียรติยศ 

 

 2.1 ตั้งแต่สถาปนากรุงศรีอยุธยาถึงเสียกรุงคร้ังแรก 

 ดงัไดก้ล่าวไปแลว้วา่ในช่วงระยะน้ีจากหลกัฐานทางเอกสารไม่ปรากฏค าว่าพระเมรุหรือ

เมรุเลย จากการตรวจสอบเอกสารพระราชพงศาวดารทั้ง ๕ ฉบบั มีการกล่าวถึงการจดัการพระศพ

อยูอ่ยา่งสั้นๆแต่มีขอ้ความในส่วนน้ีตรงกนัทุกฉบบั จะมีค า ส านวนหรือศกัราชท่ีแผกจากกนัไปบา้ง

แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นส าคญันกัส าหรับงานเขียนช้ินน้ี  

  2.1.1 วา่ดว้ยการจดัการพระศพ 

 แมห้ลกัฐานเอกสารท่ีกล่าวถึงในระยะน้ีจะไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลรายละเอียดมากนกัแต่ก็พอจะ

จ าแนกรูปแบบลกัษณะการจดัการกบัพระศพได ้ดงัน้ี 

   2.1.1.1 การตั้งพระศพ 

 หมายถึงการตั้งพระศพไวใ้นสถานท่ีหน่ึงอนัก าหนดไวต่้างหากโดยอาจมีการบ าเพ็ญพระ

ราชกุศลด้วยแม้จะไม่พบรายละเอียดในหลักฐานเอกสารอยู่เลยแต่ก็พบว่าในรัชกาลพระมหา

จกัรพรรดิโปรดฯใหต้ั้งพระศพพระสุริโยทยัไวท่ี้ต าบลสวนหลวง เสร็จศึกแลว้ให้ถวายพระเพลิง ณ 

ท่ีนั้นให้สร้างวดัเรียกวดัสบสวรรค์22 ดงัน้ีจะเห็นวา่ไม่ไดต้ั้งพระศพไวใ้นพระราชวงัแต่ตั้งพระศพ

ไวใ้นท่ีหน่ึงต่างหากนอกพระราชวงัแลว้ใช้ท่ีนั้นเป็นท่ีส าหรับถวายพระเพลิงดว้ย ชวนให้นึกถึง

ธรรมเนียมในวฒันธรรมเขมรยคุเมืองพระนครพอควร 

   2.1.1.2 การปลงพระศพดว้ยการเผา 

 เป็นรูปแบบการปลงศพท่ีกระท ากนัเป็นปกติดงัพบในหลกัฐานเอกสารอยู่บ่อยคร้ัง แต่

เกือบทั้งหมดกล่าวถึงเพียงว่ามีการถวายพระเพลิงกษตัริยอ์งคก่์อนท่ีสวรรคตแลว้กษตัริยอ์งคใ์หม่

เสวยราชยเ์ท่านั้น จะมีบางรัชกาลท่ีระบุเพิ่มเติมถึงการสถาปนาวดัตรงท่ีถวายพระเพลิงดว้ย เป็นตน้

ว่าเม่ือพระนครินทราธิราชสวรรคต เจ้าอ้ายเจ้ายี่พระโอรสทั้ งสองยกทัพสู้กันชิงราชสมบัติ

                                                           

 
22พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 46, 60, 

549, 564. วดัศพสวรรคก็์เรียก 



  14 

ส้ินพระชนม์ท่ีสะพานป่าถ่านทั้งสองพระองค์ ราชสมบติัตกท่ีเจา้สามผูน้อ้งไดค้รองกรุงศรีอยุธยา

แลว้โปรดให้ขุดพระศพพระเชษฐาทั้งสอง ข้ึนมาถวายพระเพลิง ณ ท่ีนั้นสถาปนาวดัราชบูรณะข้ึน 

ส่วนท่ีท่ีพระเชษฐาทั้งสองส้ินพระชนมใ์หส้ถาปนาพระเจดียไ์วส้ององค์23 

 กรณีพระศพเจ้าอ้ายเจ้ายี่จะเห็นว่ามีการให้ขุดพระศพข้ึนมาเผาคงเน่ืองจากเป็นการ

ส้ินพระชนม์แบบผิดธรรมชาติจึงตอ้งฝังไวร้ะยะหน่ึงก่อน และ/หรือ อาจเพื่อท าพิธีกรรมอย่างใด

อยา่งหน่ึงก่อนจะน าข้ึนมาเผา 

 จากบนัทึกของ เมนเดส ปินโต ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในอยุธยาสมยัพระชยัราชาได้

ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการถวายพระเพลิงพระศพพระชยัราชาไวว้า่ การถวายพระเพลิงเป็นไปตามธรรม

เนียมของประเทศน้ี มีการตั้งกองฟืนใหญ่ประกอบดว้ยไมก้ฤษณา ไมจ้นัทน์ ไมก้ะล าพกัและก ายาน 

น าพระศพพระเจา้แผ่นดินข้ึนวางเหนือกองฟืนแล้วจุดไฟด้วยวิธีแปลก ระหว่างท่ีไฟไหมอ้ยู่นั้น

ประชาชนก็เอาแต่ร้องไห้ เม่ือพระศพเผาหมดแลว้ก็เก็บพระอฐิั24 ดงัน้ีจะเห็นวา่เป็นการเผาบนกอง

ฟืนท่ีท าเป็นจิตกาธานตามธรรมเนียมสืบมาเท่านั้ น แต่ไม่มีการเอ่ยถึงอาคารคลุมหรืออาคาร

ประกอบอ่ืนใดเลยซ่ึงควรเป็นส่ิงท่ีกล่าวถึงก่อนพระจิตกาธานอนัเป็นของอยูข่า้งใน แต่อาคารคลุม

หรือพระเมรุเป็นของอยูข่า้งนอก  

   2.1.1.3 การจดัการกบัพระอฐิั 

 จากหลกัฐานพงศาวดารพบวา่ระยะน้ีคงนิยมเก็บพระอฐิัไวใ้นเจดีย ์ดงัจะเห็นไดว้า่เม่ือพระ

บรมไตรโลกนาถสวรรคตแลว้ไดมี้การน าพระอฐิัของพระองค์บรรจุไวใ้นมหาสถูป25 ต่างจากใน

ระยะหลงัท่ีเม่ือสร้างพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญแลว้เอกสารจึงระบุวา่เก็บพระอฐิัไวท้า้ยจระน า

วหิารพระศรีสรรเพชญ 

 หลงัเหตุการณ์การเสียกรุงคร้ังแรกพระมหินทราธิราชถูกน าพระองค์ไปหงสาวดีดว้ยแต่ก็

มาส้ินพระชนมเ์สียกลางทาง พระเจา้หงสาวดีโปรดให้ถวายพระเพลิงแลว้ส่งพระอฐิั พระสนมและ

                                                           

 
23พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 11, 511. 

 
24แฟร์นังด์ มงัเดซ ปินโต, นันทา วรเนติวงศ์ (แปลและเรียบเรียง), รวมผลงานแปลเร่ืองบันทึกการ

เดนิทางของเมนเดสปินโต, (กรุงเทพฯ : ส านกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2548), 76. 

 
25พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 17, 517. 



  15 

เคร่ืองราชูปโภคต่างๆลงมายงักรุงศรีอยุธยา26 แต่เราไม่ทราบวา่มีการจดัการอยา่งไรกบัพระอฐิัของ

พระองค ์อาจเป็นไปไดว้า่บรรจุพระอฐิัไวใ้นพระเจดียท่ี์ใดท่ีหน่ึงหรือบรรจุไวท้า้ยจระน าวิหารพระ

ศรีสรรเพชญ 

 อย่างไรก็ดี เมนเดส ปินโต ให้ขอ้มูลว่ามีการเก็บพระอฐิัของพระชยัราชาในพระโกศเงิน 

แลว้จดัลงเรือเขา้กระบวนแห่อนัประกอบไปดว้ยเรือ 40 ล าส าหรับพระสงฆซ่ึ์งมีสมณศกัด์ิ จากนั้น

เป็นขบวนเรือเล็กๆ กวา่ร้อยล าบรรทุกรูปป้ันสัตวต่์างๆ เป็นตน้วา่รูปงู เสือ สิงโต คางคก คา้งคาว งู

ใหญ่ ชา้ง สุนขั ห่าน เป็ด กา แร้ง แมว และสัตวอ่ื์นๆ รูปสัตวเ์หล่าน้ีดูมีชีวิตชีวาราวกบัมีชีวิต ท่ีเรือ

ใหญ่อีกล ามีเจา้แห่งรูปป้ัน เขา้ใจว่าเป็นรูปพญานาค และเขายงับรรยายอีกว่านาคน้ีพ่นไฟออกมา

ทางตา ล าคอและอก ดูน่ากลัวและมีการปิดทองอย่างหรูหรา มีเด็กชายเล็กๆแต่งกายด้วยไข่มุก 

สายสร้อยและก าไลเพชรพลอยอยา่งสวยงามมากนัง่อยูด่ว้ย มีปีกและกลุ่มผมเป็นทองระยบั ปินโต 

เช่ือวา่เป็นเทวดาท่ีมารับดวงพระวญิญาณของพระเจา้แผน่ดิน   

 เรือทุกล าในขบวนน้ีเทียบท่าข้ึนบกท่ีวดั Quiaypoutor เพื่อประดิษฐานพระอฐิักับพระ

องัคารในพระโกศเงินท่ีน่ี แลว้จุดไฟเผารูปสัตวบ์นเรือท่ีเต็มไปดว้ยน ้ ามนัดินและชนัหรือยางสน 

เปลวไฟพวยพุง่น่ากลวั ขณะเดียวกนัก็มีเสียงท่ีน่ากลวัดงัไม่หยุดทั้งเสียงปืนใหญ่ กลอง ระฆงั แตร 

และเสียงน่าหนวกหูอ่ืนอีก เม่ือบรรดาส่ิงต่างๆมอดไหมห้มดประชาชนท่ีมาชุมนุมออกนัอยู่ก็คืน

กลบับา้นเรือนของตน27 

 สุจิตต์ วงศเ์ทศ ไดใ้ห้ความเห็นวา่ การเชิญพระอฐิัและพระองัคารใส่โกศเงินแห่ทางเรือน้ี

คงต้องน าไปเก็บไวท่ี้วดัแห่งใดแห่งหน่ึงซ่ึงต้องไปโดยทางเรือ ส่วนขบวนเรือบรรทุกรูปสัตว์

มากมายนั้นเป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และเรือส าคญัท่ีเขา้ใจวา่เป็นรูปนาคนั้นคงเป็นเรือ

เชิญพระโกศเงิน ซ่ึงในงานศพสมยัโบราณตอ้งมีเรือนาคเพื่อส่งวิญญาณกลบัสู่โลกเดิมคือบาดาล

โดยมีนาคเป็นผูน้ าพาไป ลกัษณะแนวคิดธรรมเนียมน้ียงัมีอยูใ่นกลุ่มชนท่ีอาศยัตามหมู่เกาะต่างๆใน

เอเชียอาคเนย ์ต่อเม่ือภายหลงัมีการออกพระเมรุแลว้จึงไม่ตอ้งใชเ้รืออีกดว้ยพระเมรุจดัท่ีสนามใกล้

พระราชวงั พาหนะเชิญพระศพหรือพระโกศจึงไดแ้ปลงจากเรือนาคเป็นราชรถ ดงัจะเห็นไดจ้าก

                                                           

 26อ้างแล้ว, 121, 629. 

 
27แฟร์นังด์ มงัเดซ ปินโต, นันทา วรเนติวงศ์ (แปลและเรียบเรียง), รวมผลงานแปลเร่ืองบันทึกการ

เดนิทางของเมนเดสปินโต, 76 - 77. 
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ลวดลายของราชรถทั้งทางหัวทางทา้ยประกอบเป็นรูปนาคทั้งส้ิน ในเขมรก็ยงัมีการออกพระเมรุ

ดว้ยรถท่ีท าเป็นรูปนาครวมทั้งทางอีสานของไทยในปัจจุบนัน้ีก็ยงัพบอยู่28 

 ขณะเดียวกนัเรือนาคท่ีใชเ้ชิญพระโกศน้ีก็อาจมองไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของอนนัตนาคราชท่ี

ถูกใชเ้ป็นพาหนะของกษตัริยแ์ห่งอยธุยาผูซ่ึ้งเป็นรามาวตารแห่งพระนารายณ์ก็ได้29 

  2.1.2 วา่ดว้ยสถานท่ีอนัเก่ียวเน่ืองดว้ยพระศพ 

 ระยะน้ีจากหลักฐานเอกสารท่ีมีการกล่าวถึงการจดัการพระศพมกัจะกล่าวถึงสถานท่ีท่ี

เก่ียวเน่ืองอยูด่ว้ยเสมอ แบ่งไดเ้ป็นวดัท่ีสร้างบนท่ีถวายพระเพลิงและสถานท่ีเก็บพระอฐิั 

   2.1.2.1 วดัท่ีสร้างพื้นบนท่ีท่ีใชถ้วายพระเพลิงพระศพ 

 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ช่วงสมยัอยุธยาตอนตน้นั้นมีแนวคิดท่ีน่าจะสืบทอดมาจากวฒันธรรม

เขมรอย่างหน่ึงคือการสร้างศาสนสถานบนพื้นท่ีท่ีใช้ท  าพิธีกรรมและปลงพระศพกษตัริยแ์ละชน

ชั้นสูง หากเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูก็เพื่อใหผู้ต้ายไดก้ลบัไปอยูร่วมกนัเทพเจา้ และไดรั้บการ

เคารพบูชาในฐานะเทพเจา้ ส่วนในสมยัอยุธยานั้นพบว่าเป็นการสร้างศาสนสถานในศาสนาพุทธ

ทั้งส้ิน คงเพื่อเป็นเกียรติและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูต้าย โดยระยะน้ีมีการกล่าวถึงไวอ้ยู ่4 วดัดว้ยกนั

คือวดัป่าแกว้ ปรากฏในพระราชพงศาวดารเม่ือคราวพระเจา้อู่ทองโปรดฯให้ขุดพระศพเจา้แกว้เจา้

ไทท่ีส้ินดว้ยอหิวาข้ึนมาเผาแลว้สร้างวดัน้ีข้ึน30 ต่อมาเรียกกนัวา่วดัเจา้พญาไท หรือวดัใหญ่ชยัมงคล

ท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนั31 

 วดัพระรามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัหลวงประเสริฐว่าสร้างในปีเดียวกบัท่ี

พระรามาธิบดีเจ้า(พระเจา้อู่ทอง)เสด็จนฤพาน และพระราชกุมารท่านพระราเมศวรเจา้เสวยราช

สมบติั32 ส่วนพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัอ่ืนกล่าวเหมือนกนัวา่สร้างในรัชกาลพระบรม

ไตรโลกนาถตรงท่ีถวายพระเพลิงพระศพพระเจา้อู่ทอง สันติ เล็กสุขุม สันนิษฐานว่าคงสร้างใน
                                                           

 
28สุจิตต ์วงษเ์ทศ (บรรณาธิการ), พระเมรุ ท าไม? มาจากไหน, 27 - 28. 

 
29

 ขอ้สงัเกตของศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชยั สายสิงห์ แสดงต่อผูว้จิยัเม่ือ 9 พฤศจิกายน 2560. 

  
30พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 3, 503. 

 31ดูเพ่ิมใน พิเศษ เจียจันทร์พงษ์,"ไม่มีวดัใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยา," ใน ฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ , 
(กรุงเทพฯ : มติชน, 2553), 56 - 67. 
 

32พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ฉะบับหลวงประเสริฐ), พิมพใ์นการฌาปนกิจศพ นางช่วง โกมลวจันะ 4 
เม.ย.2483, (พระนคร : กรมศิลปากร, 2483), 1. 
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รัชกาลพระราเมศวรและมีการบูรณะใหญ่ในรัชกาลพระบรมไตรโลกนาถจึงท าให้พระราช

พงศาวดารจดลงไปวา่สร้างในรัชกาลพระบรมไตรโลกนาถ33 วดัราชบูรณะ เจา้สามพระยาโปรดฯ

ให้สร้างข้ึนตรงท่ีถวายพระเพลิงพระศพพระเชษฐาทั้งสองของพระองค์ และสร้างเจดียส์ององค์

ตรงท่ีส้ินพระชนม์34 

 วดัทั้ง 3 แห่งมีรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีก าหนดอายุในสมยัอยุธยาตอนตน้สอดคลอ้งกบั

พงศาวดาร แมจ้ะไม่มีหลกัฐานอ่ืนช่วยยนืยนัวา่ไดเ้คยใชพ้ื้นท่ีเป็นท่ีถวายพระเพลิงจริงหรือไม่ และ

เม่ือสร้างวดัแล้วจะใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระอัฐิด้วยหรือไม่ แต่เม่ือได้มีการสร้างวดัพระศรี

สรรเพชญในพระราชวงัหลวงแลว้ก็ดูเหมือนวา่การสร้างวดับนท่ีถวายพระเพลิงจะไม่ไดนิ้ยมท าอีก

ต่อไป จะมีปรากฏในพงศาวดารอีกคร้ังหลงัจากท าวดัพระศรีสรรเพชญแลว้คือในคราวรัชกาลพระ

มหาจกัรพรรดิโปรดฯให้สร้างวดัสบสวรรคต์รงท่ีตั้งพระศพและถวายพระเพลิงพระศพพระสุริโย

ทยัจึงอาจเป็นไปไดว้า่วดัท่ีสร้างตรงท่ีถวายพระเพลิงอาจใชเ้ป็นท่ีบรรจุพระอฐิัหรือพระองัคารดว้ย 

ต่อเม่ือสร้างวดัพระศรีสรรเพชญแลว้จึงบรรจุพระอฐิัไวท่ี้วดัพระศรีสรรเพชญแทน 

 อน่ึง ท่ีวดัสบสวรรค์นั้นหลวงบริบาลบุรีภณัฑ์กล่าววา่ ก่อนท่ีจะร้ือวดัเพื่อสร้างกรมทหาร

นั้นไดพ้บเจดียท์รงกลม 2 องค์สมยัอยุธยาตอนกลาง อาจเป็นเจดียบ์รรจุพระอฐิัพระสุริโยทยัองค์

หน่ึงและพระอฐิัพระราชบุตรีองคห์น่ึงก็ได ้ส่วนในพระเจดียอ์งคใ์หญ่ไดพ้บผอบพระธาตุแต่ไม่พบ

พระอฐิั35 

 จากขอ้มูลท่ีมีการสร้างวดัตรงท่ีถวายพระเพลิงนั้นจะเห็นไดว้า่ระยะน้ียงัไม่มีการก าหนด

พื้นท่ีส าหรับถวายพระเพลิงโดยเฉพาะ คงก าหนดเพียงวา่ให้อยูใ่นก าแพงเมืองส าหรับกษตัริยแ์ละ

เช้ือพระวงศ์ระดับสูง ส่วนกรณีเจ้าแก้วเจ้าไทเข้าใจว่าส้ินพระชนม์ก่อนท่ีพระเจ้าอู่ทองจะยา้ย

ศูนยก์ลางขา้มมาอยูใ่นเกาะเมืองปัจจุบนั 

                                                           

 
33สันติ  เล็กสุขุม,  "โบราณสถานพระนครศรีอยุธยา,"  ใน คณิตา เลขะกุล (บรรณาธิการ) , 

พระนครศรีอยุธยา : มรดกโลก, (กรุงเทพฯ : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2543), 102. 

 
34พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 11, 511. 

 
35หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกลุ,"ขอ้เท็จจริง : พระเจดียศ์รีสุริโยทยั," ใน ศิลปวัฒนธรรม ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 10 

(ส.ค. 2544), 32-33. 
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 อยา่งไรก็ตาม ประภสัสร์ ชูวเิชียร ไดเ้สนอวา่การท่ีเอกสารพงศาวดารระบุการสร้างวดับนท่ี

ถวายพระเพลิงนั้นอาจเป็นอิทธิพลคมัภีร์ทางพุทธศาสนาท่ีมีต่องานเขียนเอกสารทางประวติัศาสตร์ 

และอาจเกิดข้ึนจริงโดยเป็นไปเพื่อเสริมสถานะหรือเกียรติยศแก่ผูส้ร้างและผูต้ายให้เสมอดว้ยบุคคล

ในคัมภีร์พุทธศาสนา และจากข้อมูลทางโบราณคดีท่ีได้มีการขุดค้นพบหลุมฝังศพยุคก่อน

ประวติัศาสตร์เป็นตน้วา่ท่ีปราสาทหินพนมวนั นครราชสีมา วดัชา้งลอ้มและวดัชมช่ืน สุโขทยั ซ่ึง

ซ้อนอยู่ในพื้นท่ีศาสนสถานยงัอาจสะทอ้นแนวคิดการนับถือผีบรรพบุรุษโดยแปลงพื้นท่ีท่ีใช้ท  า

กิจกรรมเก่ียวกบัผูต้ายคือท่ีถวายพระเพลิงหรือท่ีปลงศพให้เป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคือเป็นศาสนสถาน 

ทั้งศาสนสถานตามความเช่ือทอ้งถ่ิน ศาสนาฮินดูและพุทธ36ซ่ึงน่ีก็เป็นการแสดงถึงสถานะทาง

สังคมของผูต้ายท่ีเป็นพฒันาการมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์เช่นกนั 

   2.1.2.2 ท่ีเก็บพระอฐิั 

 ระยะน้ีมีการกล่าวถึงท่ีเก็บพระอฐิัอยูส่องคร้ังดว้ยกนัคร้ังแรกในรัชกาลพระรามาธิบดีท่ี 2 

สร้างมหาสถูปประดิษฐานพระอฐิัพระบรมไตรโลกนาถและพระบรมราชาธิราช 37 และอีกคร้ังใน

งานเขียนของ เมนเดสปินโต เม่ือคราวเชิญพระอฐิัพระชยัราชาเขา้แห่โดยกระบวนเรือไปยงัวดัแห่ง

หน่ึงซ่ึงควรจะตอ้งเป็นท่ีท่ีไปไดโ้ดยทางน ้า 

 มหาสถูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระบรมราชวินิจฉยัวา่เป็นพระเจดีย์

องคใ์หญ่หน่ึงในสามองคใ์นวดัพระศรีสรรเพชญโดยอาจเป็นองคก์ลางหรือองคต์ะวนัออก และทรง

สันนิษฐานต่อไปว่าเจดียอี์กสององค์ท่ีเหลือคงใช้บรรจุพระอฐิัพระรามาธิบดีท่ี 2 และพระบรม

ราชาธิราชหน่อพุทธางกูร แต่ไม่ได้พระราชทานค าอธิบายเหตุผลไว้38 ประภสัสร์ ชูวิเชียร ให้

ความเห็นว่าเจดียท์ ั้งสามองค์นั้นไม่น่าจะสร้างข้ึนพร้อมกนั โดยเจดียอ์งค์ตะวนัออกควรสร้างข้ึน

ก่อนในรัชกาลพระบรมไตรโลกนาถพร้อมกบัวหิารหลวงและพระระเบียงลอ้ม ต่อมาเม่ือสร้างเจดีย์
                                                           

 
36ดูรายละเอียดเพ่ิมใน ประภสัสร์ ชูวเิชียร, " ธรรมเนียมสร้างวดับนท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพในสมยั

อยธุยา เร่ืองจริงหรือเร่ืองแต่ง?," ใน พิพฒัน์ กระแจะจนัทร์ (บรรณาธิการ), เสด็จสู่แดนสรวง : ศิลปะ ประเพณี 
และความเช่ือในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ, (กรุงเทพฯ : ศูนยส่ื์อและส่ิงพิมพแ์กว้เจา้จอม มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนสุนนัทา : 2560), 283 - 298. 

 
37พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ฉะบับหลวงประเสริฐ), 8. 

 
38พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, " พระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว 

เร่ืองพระราชมณเฑียรในกรุงเก่า," ใน เร่ืองสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กับพระ
ราชวจิารณ์ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 30. 
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เพิ่มจึงค่อยขยายแนวระเบียงออกไป เน่ืองจากเจดียอ์งค์ตะวนัออกตั้งอยู่ในแนวแกนเดียวกบัมหา

ปราสาททั้งสามองคใ์นพระราชวงัหลวงซ่ึงตอ้งเกิดจากการวางผงัใหส้มมาตรกนั ถา้หากสร้างพร้อม

กนัทั้งสามองค ์แนวแกนสมมาตรควรจะตกท่ีเจดียอ์งคก์ลาง ประกอบกบัเจดียอ์งคต์ะวนัตกมีขนาด

ท่ีเล็กกว่าอีกสององค์จึงควรสร้างหลงัสุด เจดียส์ององค์หลงัน้ีจึงควรสร้างต่อเติมในรัชกาลพระ

รามาธิบดีท่ี 239 

 วัดแห่งหน่ึงที่ต้องไปทางน ้า แมจ้ะไม่ทราบว่าเป็นสถานท่ีใดแน่แต่อยา่งนอ้ยก็อนุมานใน

เบ้ืองตน้ได้ว่าตอ้งเป็นพระอารามหลวงท่ีตั้งอยู่ริมน ้ าและควรอยู่ในเขตเมืองของอยุธยา จากการ

ตรวจสอบพบวา่มีความเป็นไปได ้2 แห่งคือวดัไชยวฒันารามและวดัพุทไธสวรรย ์วดัไชยวฒันาราม

นั้นสถาปนาในรัชกาลพระเจา้ปราสาททองจึงตดัไปไดเ้หลือเพียงวดัพุทไธสวรรยท่ี์น่าจะเป็นไปได ้

เน่ืองจากเป็นวดัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัพระเจา้อู่ทองปฐมวงศก์รุงศรีอยุธยาโปรดฯให้สร้างข้ึนบนท่ี

ประทบัเดิมก่อนยา้ยขา้มไปเกาะเมือง และสถานท่ีตั้งท่ีอยูติ่ดริมน ้ าเจา้พระยาฝ่ังตรงขา้มเกาะเมือง

ทางทิศใต ้จากลกัษณะแผนผงัและศิลปกรรมท่ีพบมีลกัษณะของงานในสมยัอยุธยาตอนตน้และมี

การใช้งานอย่างต่อเน่ืองจนถึงอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์40 วดัน้ีจึงมีอยู่แล้วก่อนรัชกาล

พระชยัราชา แมใ้นรัชกาลพระบรมโกศก็ได้มีการเชิญพระองัคารพระเจา้อยู่หัวทา้ยสระและพระ

องัคารกรมหลวงโยธาเทพไปลอยท่ีวดัพุทไธสวรรย์41 จึงมีความเป็นไปไดม้ากท่ีวดัน้ีจะเป็นวดัท่ี

กล่าวถึงในงานเขียนของ เมนเดส ปินโต แต่จะประดิษฐานพระอฐิัพระชยัราชาไวท่ี้ใดในวดันั้น

เหลือวสิัยท่ีจะเดาอาจเป็นเจดียร์ายองคใ์ดองคห์น่ึงในวดัก็ได ้    

 

                                                           

 
39ประภสัสร์ ชูวเิชียร, " เจดียป์ระธานวดัพระศรีสรรเพชญ อยธุยา ขอ้สันนิษฐานใหม่จากหลกัฐานเก่า," 

ใน สรรพศาสตร์ประวตัศิาสตร์ศิลป์ : เอกสารประกอบโครงการประชุมวชิาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องใน
โอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิยาลัยศิลปากร , (กรุงเทพฯ : ภาควิชา
ประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2557), 194 - 220. 

 
40สัน ติ  เ ล็ก สุขุม ,  " โบราณสถานพระนครศ รีอยุธยา , "  ค ณิตา  เลขะกุล  (บรรณาธิการ ) , 

พระนครศรีอยุธยา : มรดกโลก, 98 - 99. 

 
41"งานพระบรมศพ ปีฉลูเบญจศก," ใน คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมและ

โบราณคดี ส านักนายกรัฐมนตรี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1, (พระนคร : โรงพิมพส์ านักท าเนียบ

นายกรัฐมนตรี, 2510), 118.และ เร่ืองสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กับพระราช

วจิารณ์ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 23. 



  20 

 2.2 ตั้งแต่หลงัเสียกรุงคร้ังแรกถึงเสียกรุงคร้ังหลงั 

 ระยะน้ีปรากฏหลักฐานท่ีให้ข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างมาก ทั้ งพระราชพงศาวดาร 

ค าใหก้ารฉบบัต่างๆและจดหมายเหตุ อยา่งไรก็ตามแมพ้ระราชพงศาวดารหลายๆฉบบัจะให้ขอ้มูล

ท่ีตรงกนัเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีบา้งท่ีมีรายละเอียดบางประการท่ีต่างกนัออกไป และในระยะน้ีเองท่ีมี

ขอ้มูลเก่ียวกบัพระเมรุของกษตัริยห์รือพระบรมวงศ์ต่างจากช่วงก่อนเสียกรุงคร้ังแรก ดงันั้นใน

ระยะน้ีจึงมีขอ้มูลทั้งการจดัการพระศพ การออกพระเมรุและพระเมรุท่ีใหภ้าพค่อนขา้งชดัเจนดี  

  2.2.1 วา่ดว้ยการจดัการพระศพ 

 โดยส่วนใหญ่แลว้การจดัการพระศพในระยะน้ียงัคงมีรูปแบบตามท่ีปรากฏในช่วงก่อนเสีย

กรุงคร้ังแรก แต่ไดใ้ห้รายละเอียดมากข้ึนโดยเฉพาะมีการกล่าวถึงการเชิญพระศพลงพระโกศ และ

การสรงพระศพรวมถึงพิธีการบางประการซ่ึงในระยะก่อนเสียกรุงคร้ังแรกไม่มีกล่าวถึง  

   2.2.1.1 การสรงน ้าพระศพและพิธีการ 

 มีปรากฏหลกัฐานในการพระศพพระเจา้บรมโกศ พระราชพงศาวดารระบุวา่ให้มีการสรง

น ้ าพระศพท่ีพระท่ีนั่งทรงปืนอันเป็นท่ีสวรรคต ให้ เชิญพระศพลงพระโกศแล้วเชิญมาตั้ ง

ประดิษฐานท่ีในพระท่ีนั่งบรรยงรัตนาสน์42 ขณะท่ีค าให้การชาวกรุงเก่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก

เล็กนอ้ยวา่ การจดัการกบัพระศพนั้นเป็นไปตามประเพณ ีเม่ือสรงน ้ าช าระพระศพสะอาดแลว้ ถวาย

พระสุคนธ์สรง เอาผา้คลุมบรรทมมีลายริมเงินคลุมพระศพไว ้พระเจา้แผน่ดินใหม่เสด็จมาสรงพระ

ศพ เสร็จแล้วถวายภูษาอาภรณ์ สังวาล และชฎาทรงพระศพ เชิญลงพระโกศแล้วเชิญข้ึนตั้ ง

ประดิษฐานบนพระแท่นในปราสาท43 

 อยา่งไรก็ตาม จากค าใหก้ารขนุหลวงหาวดัและค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรมไดใ้ห้

ขอ้มูลพิธีการน้ีไวค้่อนขา้งละเอียดโดยทั้งสองฉบบัมีเน้ือความตรงกนัว่า ให้มีการสรงพระศพดว้ย

น ้ าหอมน ้ ากุหลาบน ้ าดอกไมเ้ทศต่างๆ ทรงสุคนธรสกระแจะจวงจนัทน์ทั้งปวงแลว้ พระศพทรง

                                                           

 
42พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 476. 

 
43"ค าให้การชาวกรุงเก่า," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า 

ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวัด, (กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553), 207. กล่าวถึงไวใ้น
หัวขอ้ประเพณีสรงสะการพระบรมศพสมเด็จพระเจา้มหาธรรมราชา  เม่ือสอบทานเร่ืองราวในเอกสารฉบับ
เดียวกนัน้ีแลว้พบวา่เน้ือความเป็นเร่ืองราวในรัชกาลพระบรมโกศทั้งส้ิน จึงเช่ือไดว้า่เอกสารฉบบัน้ีเอ่ยพระนาม
พระบรมโกศวา่พระเจา้มหาธรรมราชา ไม่ไดห้มายถึงพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาพระนเรศวรแต่อยา่งใด. 
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สนับเพลาเชิงงอนทองชั้นใน ทรงภูษาพื้นขาวปักทองชั้นนอก ทรงเคร่ืองตน้เคร่ืองทรงแลว้ทรง

ฉลองพระองค์อย่างใหญ่กรองทองสังเวียนหยกั ชายไหวชายแครง ตาบทิศตาบหน้าสังวาลเพชร 

ทรงทองตน้พระกรทองปลายพระกรประดบัเพชร ทรงชฎาเดินหนห้ายอด ประดบัเพชรอยูเ่พลิงทั้ง 

10 น้ิวพระหตัถแ์ละพระบาทรวมเป็น 20 เอาไมง่้ามหรือไมก้าจบัหลกัหุ้มทองค ้าพระหนุไว ้ประนม

กรแลว้เอาซองหมากทองปากประดบัใส่พระหตัถ์ เอาผา้เน้ืออ่อนเขา้พนัเป็นอนัมาก แลว้เอาผา้ขาว

เน้ือดีส่ีเหล่ียมเขา้ห่อเรียกวา่ผา้ห่อเม่ียงตามธรรมเนียมมา เสร็จแลว้เชิญพระศพลงพระโกศ44ดงัน้ีจึง

เช่ือไดว้่าน่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบติัอยู่ก่อนแลว้ท่ีจะตอ้งมีการช าระลา้งพระศพแลว้จึงแต่งเคร่ือง

ทรงเตม็ส าหรับพระศพก่อนท่ีจะเชิญลงพระโกศ 

   2.2.1.2 การประดิษฐานพระโกศ 

 ระยะน้ีได้มีการกล่าวถึงการประดิษฐานพระศพในพระโกศเพิ่มเติมจากช่วงก่อนหน้าท่ี

ไม่ไดใ้หข้อ้มูลไวเ้ลย จากขอ้มูลเอกสารมีการกล่าวถึงไวห้ลายคร้ังเป็นตน้วา่รัชกาลพระเอกาทศรถ

รับสั่งเอาพระโกศทองสองใบใส่พระศพพระนเรศวรแลว้เชิญข้ึนราชรถแห่อย่างใหญ่ลงมากรุงศรี

อยุธยา45ท่ีวา่พระโกศทองสองใบใส่พระศพคงจะหมายถึงสองใบซ้อนกนัอย่างพระลองในในพระ

โกศ ส่วนการแห่พระศพโดยราชรถลงมากรุงศรีอยุธยาเป็นไปได้มากว่าคงจดเป็นพระเกียรติยศ

มากกวา่จะเกิดข้ึนจริง 

 เม่ือพระนารายณ์สวรรคตท่ีในพระราชวงัเมืองลพบุรี พระเพทราชาปราบดาภิเษกแล้ว

โปรดฯให้เชิญพระศพลงพระโกศทองแล้ว46 7 วนั เชิญพระโกศลงเรือพระท่ีนั่งศรีสมรรถชัย 

ประดบัเศวตมยุรฉัตร บงัสูร บงัแทรก เรือพระท่ีนั่งทรงตามกระบวนแห่จากลพบุรีลงมากรุงศรี

อยุธยา47 พระราชพงศาวดารฉบบัพระจกัรพรรดิพงศ์กล่าวเพิ่มเติมวา่ เรือเชิญพระโกศคือเรือพระท่ี

นัง่สุวรรณหงส์ และเม่ือถึงกรุงแลว้ใหส้นมเชิญเคร่ือง เชิญพระแสง เชิญเคร่ืองสูง หามราชยานเป็น

                                                           

 
44"ค าให้การขุนหลวงหาวดั," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า 

ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวดั, 386. 

 45อ้างแล้ว,334. 

 
46พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 410. 

 
47พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, (พระนคร : คลงัวิทยา, 

2505), 488.  
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ผูห้ญิงทั้งส้ิน เชิญพระโกศพระศพข้ึนพระท่ีนัง่สุริยาอ ามรินทร์48 รัชกาลพระเจา้เสือโปรดฯให้ตั้ง

พระโกศพระศพพระเพทราชาท่ีพระท่ีนัง่บรรยงรัตนาสน์อนัเป็นท่ีสวรรคต49 รัชกาลพระเจา้ทา้ย

สระโปรดฯใหเ้ชิญพระศพพระเจา้เสือลงพระโกศทองประดบัเนาวรัตน์ตั้งท่ีพระท่ีนัง่สุริยามรินทร์50 

 อน่ึง มีเอกสารท่ีใหข้อ้มูลเพิ่มข้ึนคือคราวกรมหลวงโยธาเทพ พระธิดาในพระนารายณ์และ

พระมเหสีซา้ยในพระเพทราชาส้ินพระชนม ์พระเจา้บรมโกศโปรดฯใหเ้ชิญพระศพจากต าหนกัท่ีวดั

พุทไธสวรรย ์ข้ึนประดิษฐานบนพระท่ีนัง่จกัรวรรดิไพชยนต ์เม่ือตั้งแต่งพระท่ีนัง่เสร็จแลว้ให้ชาวท่ี

เชิญพระเสล่ียงเงินรับพระโกศไปท่ีพระยานมาศสามล าคานซ่ึงตั้งอยูบ่นเรือพระท่ีนัง่ แลว้แห่มาถึง

ท่าเรือประจ าพระราชวงัหลวง เชิญข้ึนพระท่ีนัง่จกัรวรรดิไพชยนตต์ั้งพระโกศบนพระเบญจา มีพระ

อภิรุม 5 ชั้น 4 คู่ ตั้งทั้งสามดา้นพระเบญจา51 

 คร้ังการพระศพพระบรมโกศมีขอ้มูลอย่างละเอียดว่า เม่ือเชิญศพลงพระโกศลองในท่ีท า

ดว้ยทองหนกั 12 ชัง่ แลว้เอาพระโกศลองในใส่ในพระโกศทองใหญ่ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเฟ่ืองกลีบ

จงกลประดบัพลอย มี 9 ยอด เชิงมีครุฑและสิงห์ท าดว้ยทองหนัก 25 ชัง่ เอาพระโกศข้ึนเตียงหุ้ม

ทองตั้งบนพระแท่นแว่นฟ้าแล้วกั้นราชวติัตาข่ายปะวะหล ่าแดงและแก้ว เคร่ืองสูงต่างๆ เชิญ

พระพุทธรูปตั้งในท่ีสูงเป็นประธาน ตั้งเคร่ืองราชูปโภค พานพระสุพรรณบฏัถมยาใส่บนพานทอง

สองชั้น ตั้งพานพระส าอาง พระสุพรรณศรี พระสุพรรณราช พระเตา้ครอบทอง พระคณฑีทองและ

พระพานทองประดบั เคร่ืองอุปโภคบริโภคนานาตั้งลดหลัน่กนัซ้ายขวาตามล าดบั ขา้งชั้นแว่นฟ้า

ซ้ายขวาตั้งมยุรฉัตรยอดหุ้มทองและระบายทอง คนัหุ้มทองประดบั ตั้งแปดคนัแปดทิศ มีบงัสูรย์

และอภิรุม บงัแทรก จามร ทานตะวนั พดัโบกตั้งซา้ยขวาเป็นชั้นหลัน่กนัมา  

 แล้วจึงตั้งพระสุจหน่ียี่ภู่ ตั้งพระแท่นแว่นฟ้าในพระยี่ภู่แล้วลาดท่ีบรรทม ตั้งพระเขนย

ก ามะหยี่ปักทอง ตั้งซ้ายขวาสองส ารับส าหรับพระเจา้อุทุมพรและพระเจา้เอกทศัน์เฝ้าพระศพ แลว้

                                                           

 
48พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 936. 

 
49พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเดจ็พระพนรัตน์ วดัพระเชตุพน, 551. 

 50พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ตามต้นฉะบับของกรมราชบัณฑิต), พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ 
มหาเสวกเอกเจา้พระยาพิพฒัน์รัตนราชโกษาธิบดี (ม.ร.ว.มูล ดารากร) 10 ส.ค.2501, (พระนคร : โรงพิมพไ์ทย
เขษม, 2501), 345. 

 51เ ร่ืองสมเด็จพระบรมศพ  คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 6 - 7. 
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เกณฑ์สนมทั้งปวงห้อมลอ้มพระศพแลว้ร้องไห้ มีมโหรี ประโคมฆอ้งกลองแตรสังข ์พิณพาทย ์ตั้ง

อาสนสงฆ์นิมนต์พระทั้งในนอกกรุงเขา้มาสดบัปกรณ์และสวดพระอภิธรรม เชา้ถวายพรพระฉัน 

เพลมีเทศนาแล้วถวายไทยทาน ไตรจีวร เตียบ สังเค็ด มีทิ้งทานตน้กลัปพฤกษ์ส่ิงของต่างๆครบ 

พระสงฆว์นัละร้อยไม่ขาด ตั้งโรงมหรสพทั้งปวงมีหนงั โขน ละคร หุ่น มอญร า ระบ าเทพทอง โมง

คลุ่ม ผาลา กุลาตีไม ้แจกเส้ือผา้เงินทองให้ทานราษฎรทั้งปวง ต่อมากรมพระเทพามาตย ์ผูเ้ป็นพระ

พนัวสาใหญ่ พระชนนีในพระเจา้อุทุมพรและพระเจา้เอกทศัน์ประชวรสวรรคตลง โปรดฯให้สรง

น ้ าพระศพแลว้เชิญลงพระโกศทองสองชั้น เชิญข้ึนพระแท่นแวน่ฟ้าขา้งซ้ายของพระโกศพระเจา้

บรมโกศ52 

 นอกจากน้ียงัมีกรณีขุนนางผูใ้หญ่ไดรั้บพระราชทานโกศใส่ศพดว้ย ดงัในรัชกาลพระเจา้

บรมโกศเม่ือเจา้พระยาช านาญบริรักษถึ์งแก่กรรมโปรดฯให้เรียกวา่ พระศพ แลว้พระราชทานชฎา

และโกศศพเป็นเกียรติยศ ให้เผาท่ีวดัไชยวฒันาราม53 พระราชพงศาวดารฉบบัพระหัตถเลขาให้

ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ ต าแหน่งเจา้พระยาช านาญบริรักษน์ั้นเป็นวา่ท่ีโกษาธิบดีและงานศพคร้ังน้ีแต่งศพ

อยา่งเจา้ต่างกรม54 

 ดงักล่าวขา้งตน้น้ีเป็นธรรมเนียมและพิธีการในการจดัการพระศพกษตัริย ์พระบรมวงศ ์

และขุนนาง ขณะท่ีค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรมในตอนท่ีว่าดว้ยเคร่ืองยศส าหรับศพให้

ขอ้มูลรายละเอียดตามล าดบัศกัด์ิโดยส าหรับพระศพพระเจา้แผน่ดินจะใชพ้ระโกศจ าหลกัลายกุดัน่ 

กาบรูปกลีบบวั ยอดทรงบุษบกมีพุ่มขา้วบิณฑ์ เทพพนม พรหมพกัตร์ ท าด้วยทองลงยาประดับ

เนาวรัตน์ ตั้งบนพระเบญจาใตพ้ระมหาเศวตฉัตร 9 ชั้น มีเคร่ืองสูงส ารับหน่ึงประกอบดว้ย เศวตร

ฉตัร อภิรุมชุมสาย พดัโบก จามร ชอนตะวนั บงัแทรก บงัสูรย ์เคร่ืองประโคมมี สังข ์แตรงอน แตร

ล าโพง มโหระทึก กลองชนะทอง 50 กลองชนะเงิน 50 กลองแดง 100 จ่าป่ี จ่ากลอง ฆอ้ง 

 พระศพเจา้ฟ้า พระองค์เจา้ หม่อมเจ้า เช้ือพระวงศ์ให้ชักเศวตรฉัตร อภิรุมชุมสาย สังข ์

มโหระทึก กลองชนะทองเงินออก เหลือไวแ้ต่เคร่ืองสูงตามสมควรกบับรรดาศกัด์ิ โดยก าหนดให้

พระโกศไมสิ้บสองส าหรับศพเอกคือพระมหาอุปราช พระอรรคมเหสี พระชนนี พระบรมวงศ ์พระ
                                                           

 
52"ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การ

ชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวดั, 299 - 301. 

 
53พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 469. 

 
54พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2, (กรุงเทพฯ : คลงัวทิยา, 2516), 235. 
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เจา้ลูกยาเธอ พระโกศยอดทรงมณฑปส าหรับพระศพโท พระโกศแปดเหล่ียมส าหรับพระศพตรี ทั้ง

สามโกศน้ีส าหรับเจา้วงัหลวงเท่านั้น การประดิษฐานท าโดยตั้งบนแท่นแวน่ฟ้าสองชั้น มีเคร่ืองสูง 

9 คนั กลองชนะแดง 5 คู่ แตรงอน 1 คู่ แตรล าโพง 1 คู่ จ่าป่ี 1 จ่ากลอง 1 

 ถา้พระราชบุตรพระมหาอุปราชส้ินพระชนม์ ให้พระโกศหลงัเจียดย่อเหล่ียม ตั้งบนแท่น

แวน่ฟ้าสองชั้น เคร่ืองสูง 4 คนั กลองชนะแดง 5 คู่ แตรงอน 1 คู่ แตรล าโพง 1 คู่ จ่าป่ี 1 จ่ากลอง 1 

 ส าหรับพระองคเ์จา้ท่ีไม่ใช่ลูกหลวงหลานหลวง เจา้ประเทศราช เสนาบดี สมุหนายก สมุ

หกลาโหม พระสังฆราช ให้โกศผลุงส่ีเหล่ียมตั้งบนแท่นแวน่ฟ้าสองชั้น เคร่ืองสูงอยา่งน้อย 7 คนั 

กลองชนะ 4 คู่ แตรงอน 1 คู่ แตรล าโพง 1 คู่ จ่าป่ี 1 จ่ากลอง 155 

   2.2.1.3 การปลงพระศพดว้ยการเผา 

 เป็นรูปแบบการปลงพระศพแบบปกติท่ีท าในสมัยน้ีเหมือนกับช่วงก่อนเสียกรุง แต่

หลกัฐานส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลมากไปกวา่มีการสร้างพระเมรุและพระจิตกาธานส าหรับเผาพระ

ศพ จากค าใหก้ารขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรมไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ในการพระศพพระเจา้บรมโกศนั้นเม่ือ

พระเจา้อยูห่วั พระบรมวงศแ์ละสนมก านลัพร้อมกนัแลว้มีการถวายพระเพลิงดว้ยไฟฟ้าคือไฟท่ีได้

จากฟ้า เอาท่อนกฤษณา กะล าพกั ท่อนจนัทน์ปิดทองและเคร่ืองหอมต่างๆใส่ใตพ้ระโกศทองแลว้

จุดเพลิง สาดน ้ามนัหอม น ้าหอม น ้ากุหลาบ น ้าดอกไมเ้ทศทั้งปวงหอมคลุม้ไปทั้งพระเมรุทอง แลว้

โปรยขา้วตอกดอกไมบู้ชาพระศพ เสร็จแลว้ดบัไฟดว้ยน ้าหอมและน ้ากุหลาบ56 

 เอกสารเร่ืองสมเด็จพระบรมศพไดใ้หร้ายละเอียดอยา่งมากคือเม่ือจะพระราชทานเพลิงพระ

ศพกรมหลวงโยธาเทพโปรดฯใหร้ื้อดอกไม ้ราชวติั ฉตัรดอกไมแ้ละเคร่ืองสูงต่างๆออกจากพระเมรุ 

เชิญพระลองออกจากพระโกศ ลดม่านผกูพระเมรุทั้งส่ีทิศลง เชิญพระศพลงจากพระแท่นเบญจาตั้ง

ไวบ้นเตียงแว่นฟ้า แลว้ลดเพดานก ามะหยี่ปักทองลงเอาเพดานหยวกข้ึนผกูแทน มว้นเก็บเส่ือและ

พรมปูพื้นพระเมรุ พนักงานชาวน ้ าสรงเชิญพระสาครทองค าใส่น ้ าตั้งไวท่ี้เตียงแว่นฟ้าริมเสาทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ สนมเอาสาครทองเหลืองใส่น ้ าตั้งทิศใต ้3 ใบ เอาเสาพระเชิงตะกอนและ

ตารางเหล็กตั้งบนพระเบญจาแลว้จึงเชิญพระศพข้ึนตั้ง ถวายฉลองพระหตัถ์และเทียนทอง ถึงฤกษ์

                                                           

 
55"ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การ

ชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวดั, 261 - 262. 

 
56อ้างแล้ว, 303 - 304. 
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แลว้ประโคม แลว้พระราชทานเพลิงดว้ยเพลิงฟ้าซ่ึงไดจ้ากการเอาแกว้สุรกาญจน์ส่องเอาเพลิงจาก

พระอาทิตยแ์ลว้เล้ียงใส่โคมเงินเหล่ียมเป็นมณฑปตั้งรอไวใ้นพระเมรุ57 

 ต าราหน้าท่ีมหาดเล็กซ่ึงเช่ือว่าเขียนข้ึนโดยขา้ราชการท่ีเคยรู้เห็นการในราชส านกัอยุธยา

ร่วมกนัแต่งไวไ้ดใ้ห้ขอ้มูลพิธีการเม่ือจะพระราชทานเพลิงในส่วนงานหน้าท่ีมหาดเล็กว่า ถา้พระ

เจา้อยู่หัวเสด็จถึงพระเมรุแลว้ประทบัในพลบัพลา ให้มหาดเล็กอยู่เฝ้าเผื่อทรงใช้และให้ดูจ  านวน

พระสงค์ท่ีสดับปกรณ์ไวเ้ผื่อตรัสถาม ถ้าจะเสด็จถวายพระเพลิง เม่ือเปิดพระโกศออกแล้วให้

มหาดเล็กถวายเคร่ืองช าระ(เขา้ใจวา่หมายถึงส าหรับช าระพระศพ) มีมะพร้าวแกว้ สีพระทนต์ น ้ า

ขมิ้น มะกรูด ส้มป่อย เคร่ืองช าระเหล่าน้ีให้พนักงานสนมรับมาจากขา้งในมาส่งต่อให้มหาดเล็ก

ส าหรับทูลเกลา้ฯถวาย และเคร่ืองช าระพระหตัถ์(เขา้ใจวา่เป็นของส าหรับพระเจา้อยูห่วัทรงใช)้ ให้

เถา้แก่ส่งต่อใหม้หาดเล็กทูลเกลา้ฯถวาย จากนั้นมหาดเล็กถวายหนา้เพลิง เหล็กเพลิงและเทียนฉลอง

พระหตัถ ์คร้ันถวายเหล็กเพลิงแลว้ พนกังานสนมถวายไมเ้ช้ือเพลิงชุมน ้ ามนัพิมเสน ส าหรับทรงใช้

จุดเพลิงท่อนจนัทน์และธูป เพลิงน้ีโปรดฯให้เล้ียงไวส้ าหรับเวลาค ่าพระสังฆราชใช้จุดดอกไม้

เพลิง58 จะเห็นไดว้่าก่อนจะพระราชทานเพลิงมีการช าระพระศพอีกคร้ังหน่ึงพอเป็นพิธี กบัมีการ

กล่าวถึงหนา้เพลิง เหล็กเพลิงสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงอธิบายวา่เป็นเคร่ืองมือจุดไฟ 

หน้าเพลิงและเหล็กเพลิงใช้ในกรณีการพระราชทานเพลิงท่ีอยู่ห่างไกล ส่งเพลิงไปไม่ได้จึงส่ง

เคร่ืองมือจุดไฟไปแทน รวมกบัเคร่ืองขมาศพจึงเรียกวา่ หีบศิลาหนา้เพลิง59 

 ขอ้มูลในต าราหนา้ท่ีมหาดเล็กน้ีจึงขดักบัขอ้มูลอ่ืนท่ีมีการใชเ้พลิงฟ้าในการถวายพระเพลิง

หรือพระราชทานเพลิงพระศพ อน่ึง ต าราหนา้ท่ีมหาดเล็กส่วนท่ีกล่าวถึงการพระราชทานเพลิงน้ีก็

ไม่ไดร้ะบุวา่พระราชทานเพลิงบุคคลระดบัใด จึงไม่อาจทราบไดแ้น่ชดัวา่แบบแผนการใชเ้พลิงฟ้า

กบัหน้าเพลิง เหล็กเพลิงนั้นมีธรรมเนียมการใช้ท่ีต่างกนัอย่างไร แต่อาจสันนิษฐานได้ว่าการใช้

                                                           

 
57เ ร่ืองสมเด็จพระบรมศพ  คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 18 - 19. 

 
58ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านักคร้ังกรุงศรีอยุธยากบัพระวจิารณ์ของสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุ

ภาพ, พิมพพ์ระราชทานในงานพระศพพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ประภาพรรณพิไล พ.ศ. 2493, (พระนคร : 
กรมศิลปากร, 2493), 37. 

 
59สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, "สาส์นสมเด็จ," ใน ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ(บรรณาธิการ), อัน

เนื่องด้วยความตาย : สูจิบัติเนื่องในงานสัปดาห์สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ระหว่างวันที่ 21-27 
มถุินายน 2551, 73. 
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เพลิงฟ้าคงมีศกัด์ิสูงกวา่การใชเ้หล็กเพลิง และน่าจะใชเ้พลิงฟ้าส าหรับพระศพพระมหากษตัริยห์รือ

เช้ือพระวงศ์อนัเป็นสมมติเทพซ่ึงสัมพนัธ์กบัฟ้าและสวรรค์ ส่วนเพลิงท่ีจุดจากเหล็กเพลิงหรือ

เคร่ืองมือจุดไฟอยา่งอ่ืนใชก้บัศพขนุนางหรือต ่าลงมา  

   2.2.1.4 การจดัการพระอฐิั 

 ระยะน้ีขอ้มูลท่ีได้จากพงศาวดารมีกล่าวถึงขั้นตอนพิธีการเก่ียวกบัการจดัการพระอฐิัไว้

อยา่งสังเขปมากคือกล่าวเพียงวา่ถวายพระเพลิงแลว้เก็บพระอฐิั มีสดบัปกรณ์ เชิญพระอฐิัเขา้แห่ไป

ประดิษฐานทา้ยวิหารพระศรีสรรเพชญ แต่จากเอกสารเร่ืองสมเด็จพระบรมศพและค าให้การขุน

หลวงวดัประดู่ไดใ้หร้ายละเอียดมากข้ึน 

 เอกสารเร่ืองสมเด็จพระบรมศพกล่าวว่าเม่ือถวายพระเพลิงอยู่นั้นมีการเตรียมเคร่ืองแห่

ต่างๆไวพ้ร้อมส าหรับแห่พระอฐิัในวนัรุ่งข้ึน ถวายพระเพลิงเสร็จแลว้พนกังานลดเพดานหยวกลง

แลว้เอาเพดานก ามะหยี่และม่านข้ึนผูกเหมือนเดิม พนกังานภูษามาลาอยูง่านสุมพระอฐิั ตั้งฉากบงั

เพลิงทั้งส่ีด้าน ชาวเคร่ืองเชิญเคร่ืองสูงทั้งหลายกลบัเขา้ตั้งแต่งในพระเมรุ เวลารุ่งพระเจา้อยู่หัว

เสด็จฯสรงพระอฐิับนพระเมรุ พระสงฆ์สดบัปกรณ์ร้อยรูป เชิญพระอฐิัเขา้พระโกศแลว้ข้ึนตั้งบน

พานทองสองชั้นมีครุฑอดั พระราชโกษาเชิญข้ึนพระมหาพิไชยราชรถ พระองัคารขุนพิพิธสมบติั

ชาวภูษามาลาเอาผา้ขาวห่อใส่พานทองตั้งบนพระยานุมาศสามล าคานแลว้แห่ พระอฐิัแห่เขา้วิหาร

หลวงประดิษฐานท่ีทา้ยวิหาร พระองัคารแห่เลยไปออกท่าน ้ าลงกระบวนเรือแห่ ลอยพระองัคารท่ี

หน้าวดัพุทไธสวรรย์60 ต  าราหน้าท่ีมหาดเล็กให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่าการสรงพระอฐิันั้นใช้เคร่ืองพระ

สุคนธ์ น ้ าหอม น ้ ามะกรูดส้มป่อยซ่ึงพนกังานสนมรับต่อมาจากเถา้แก่ส่งต่อมหาดเล็กทูลเกล้าฯ

ถวาย สรงแลว้จึงแจงพระรูปพระอฐิัและสดบัปกรณ์61 

 คราวงานพระเมรุพระเจา้บรมโกศในค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรมให้ขอ้มูลวา่เม่ือ

ถวายเพลิงส้ินเสร็จแลว้ดบัดว้ยน ้าหอมและน ้ ากุหลาบ แลว้จึงแจงพระรูป พระสงฆส์ดบัปกรณ์ เชิญ

พระอฐิัลงผอบทองแลว้เชิญข้ึนเสล่ียงทองแห่ลงเรือเขา้แห่ ถึงวดัไชยวฒันารามแลว้น าห่อพระอฐิัทั้ง

ของพระเจา้บรมโกศและของกรมพระเทพามาตยล์งถ่วงน ้ า เรียกการน้ีว่า จรดพระองัคาร ซ่ึงเป็น

                                                           

 
60เ ร่ืองสมเด็จพระบรมศพ  คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 20 - 23. 

 
61ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านักคร้ังกรุงศรีอยุธยากบัพระวจิารณ์ของสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุ

ภาพ, 37. 
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การท าตามอย่างธรรมเนียมแต่ก่อน และยงัให้ขอ้มูลเพิ่มเติมอีกว่าการคร้ังน้ีเกินท่ีเกินทางแต่ก่อน

ดว้ยตอ้งการจะสนองพระเดชพระคุณ62 

 เก่ียวกบัการแจงพระรูปน้ีสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวดัติวงศมี์พระอธิบายวา่ ในราชการ

เรียกเป็นสองอยา่ง เม่ือท าเถา้เป็นรูปคร้ังแรกหนัหวัไปทางตะวนัตกเรียก แจงรูป แลว้โกยกลบัไปท า

รูปใหม่ใหห้นัหวัไปทางตะวนัออกเรียก แปรรูป ส่วนท่ีเป็นกระดูกคดัเอาออกไวจ้ะให้ลูกหลานเก็บ 

เม่ือแปรรูปจึงเอากระดูกนั้นประดบัลงไปตามท่ี เช่นกระดูกหวัก็เอาไวท่ี้หวั ส่วนการลอยพระองัคาร

นั้นคงมีคติพราหมณ์เขา้มาปนโดยสมมติแม่น ้านั้นเป็นแม่น ้าคงคา63 

  2.2.2 วา่ดว้ยสถานท่ีอนัเก่ียวเน่ืองกบัพระศพและพระเมรุ 

 ระยะน้ีการใชพ้ื้นท่ีต่างๆในการจดัการกบัพระศพและพระเมรุมีรายละเอียดเพิ่มมากข้ึนจาก

ตอนก่อนเสียกรุงคร้ังแรก แต่โดยทัว่ไปแลว้ก็ยงัคงมีการใชพ้ื้นท่ีเดิมท่ีเคยใชใ้นช่วงก่อนเสียกรุงคร้ัง

แรกอยู ่ขณะเดียวกนัก็มีการกล่าวถึงสถานท่ีอ่ืนเพิ่มเติมข้ึนพอจะแบ่งไดด้งัน้ี 

   2.2.2.1 สถานท่ีตั้งพระศพ 

 ทั้งหมดท่ีมีหลักฐานเอกสารกล่าวถึงล้วนเป็นพระท่ีนั่งในพระราชวงัหลวงทั้งส้ิน ซ่ึง

เปล่ียนแปลงไปจากช่วงก่อนเสียกรุงคร้ังแรกท่ีมีการตั้งพระศพไวน้อกพระราชวงัดงักรณีพระสุริโย

ทยั 

 พระที่น่ังสุริยามรินทร์ เป็นท่ีใชต้ั้งพระโกศพระศพพระนารายณ์และพระเจา้เสือ ตั้งอยูใ่น

ก าแพงพระราชวงัริมทางทิศเหนือ ยกพื้นสูงห้าศอกคืบ ปัจจุบนัยงัเหลือซากผนังอยู่ส่วนหน่ึง มีรู

ส าหรับสอดพื้นชั้นบนอีกชั้นหน่ึง พระท่ีนัง่องคน้ี์คงสร้างข้ึนในรัชกาลพระนารายณ์ ดว้ยปรากฏช่ือ

ในโคลงยอพระเกียรติพระนารายณ์ เขา้ใจวา่เพราะเหตุน้ีพระเพทราชาจึงโปรดฯให้ใชเ้ป็นท่ีตั้งพระ

ศพพระนารายณ์64 พรรณาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง ให้ข้อมูลวา่พระท่ีนัง่

                                                           

 
62"ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การ

ชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวดั, 304 - 306. 

 
63สมเด็จกรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์, "บันทึกความรู้เร่ืองต่างๆ," ใน ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

(บรรณาธิการ), อนัเนื่องด้วยความตาย : สูจบิัตเินื่องในงานสัปดาห์สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ระหว่าง
วนัที ่21-27 มถุินายน 2551, 59. 

 
64พระยาโบราณราชธานินทร์, "ต านานกรุงเก่า,"  ใน วรรณศิริ เดชะคุปต์และปรีดี พิศภูมิวิถี 

(บรรณาธิการ), กรุงเก่า เล่าเร่ือง, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2554), 93 -94. 
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องคน้ี์ลกัษณะเป็นมหาปราสาทยอดมณฑปหา้ยอด ทางทิศเหนือเป็นพระท่ีนัง่เยน็มีบุษบกแวน่ฟ้าตั้ง

ในมุขโถง ริมชาลามหาปราสาทมีพระต าหนกัใหญ่ห้าห้อง ฝากระดานหลงัเจียด พื้นทาแดงเขียน

ลายทองเป็นลายพุ่มขา้วบิณฑ์เทพพนมพรหมภกัตร เป็นพระต าหนกัของฝ่ายใน ทางทิศใตมี้พระ

ต าหนักตึกไวพ้ระรูปพระนเรศวรเจา้กบัเคร่ืองพระแสง หลงัคามีช่อฟ้าหางหงส์ ฝาปิดทอง มีเกย

หนา้มุขพระต าหนกั ถดัไปดา้นใตเ้ป็นพระท่ีนัง่วหิารสมเด็จ65 

 พระทีน่ั่งบรรยงรัตนาสน์เป็นท่ีใชต้ั้งพระศพพระเพทราชาและพระบรมโกศ พระท่ีนัง่องค์

น้ีสร้างในรัชกาลพระเพทราชา ตั้งอยูใ่นพระราชวงัดา้นหลงัทางตะวนัตก เป็นปราสาทจตุรมุขยอด

มณฑปยอดเดียว มีมุขโถงยาวออกจากมุขใหญ่ทั้งส่ีดา้น มีพระแท่นแวน่ฟ้าบุษบกตั้งในมุขโถงทั้งส่ี 

มีเกย หน้ามุขโถงมีบนัใดนาค บนเกาะมีสระน ้ าลอ้มกวา้งดา้นละ 6 วา พระท่ีนัง่น้ีก่ออิฐสลบัศิลา

แลงเหมือนอยา่งพระท่ีนัง่สุริยามรินทร์ ซ้ายขวามหาปราสาทก่อเขามอและอ่างแกว้ มีท่อน ้ าไหลลง

สระแกว้ ฝังระหัดให้น ้ าผุดเขา้อ่างแกว้ มุขดา้นหลงัปราสาทก่อเป็นแท่นอิฐมีชั้นลด เชิงแท่นมีลาย

บวัคว  ่าขา้งในท าเป็นท่ีขงัน ้ า ขุดไปพบหินก่อเขาหลายสิบกอ้น คงเป็นอ่างแกว้เขามอเล้ียงปลาทอง 

ขอบสระดา้นเหนือมีต าหนกัปักเสาลงสระขนาดหา้หอ้ง ฝากระดานเขียนลายรดน ้ า มีช่อฟ้าหางหงส์ 

มุขซอ้นสองชั้น มีบญัชรลูกกรงเหล็ก ระเบียงเฉลียงมีมะหวดกลึงลอ้มรอบ มีสะพานลูกกรงทอดสู่

มหาปราสาท พระต าหนกัน้ีใชเ้ป็นท่ีเทศนามหาชาติ ดา้นตะวนัออกปลูกพระท่ีนัง่ดูดาว ปักเสาลง

สระไม่มีหลงัคามีแต่ลูกมะหวดรอบ ส าหรับดูดาวและสุริยุปราคาจนัทรุปราคามีพราหมณ์ท าพิธี

ถวายน ้า ในสระดา้นทิศใตป้ลูกพระท่ีนัง่โปรยขา้วตอก หลงัคามีช่อฟ้าหางหงส์ มุขซ้อนสองชั้นไม่

มีฝา มีลูกกรงมะหวดรอบเฉลียง เสาทารักเขียนทองทรงพุ่มขา้วบิณฑ์ มีกาบพรหมศรตน้เสาปลาย

เสา พระท่ีนัง่น้ีส าหรับเสด็จประทบัโปรยขา้วตอกเล้ียงปลา ริมขอบสระดา้นใตน้อกเกาะปราสาทมี

ต าหนกัตึก เขา้ใจวา่เป็นของกรมหลวงโยธาทิพ กรมหลวงโยธาเทพ ทา้ยสระดา้นตะวนัตกมีสะพาน

ฉนวนมีเสาห่างพอเรือลอด สะพานน้ีขา้มไปพระท่ีนัง่ทรงปืน มีช่อฟ้าหางหงส์ ส าหรับเสด็จออกขุน

นาง มีศาลาลูกขนุในซา้ยขวา66 

                                                           

 
65วนิยั พงศศ์รีเพียร (บรรณาธิการ), "พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยธุยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบบั

ความสมบูรณ์)," ใน มรดกความทรงจ าแห่งพระนครศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ : อุษาคเนย,์ 2551), 48. 

 
66พระยาโบราณราชธานินทร์, "ต านานกรุงเก่า,"  ใน วรรณศิริ เดชะคุปต์และปรีดี พิศภูมิวิถี 

(บรรณาธิการ), กรุงเก่า เล่าเร่ือง, 95 - 96. และ วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), "พรรณนาภูมิสถาน
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 พระที่น่ังจักรวรรดิไพชยนต์ เป็นท่ีใช้ตั้งพระศพกรมหลวงโยธาเทพ พระท่ีนัง่องคน้ี์สร้าง

ในรัชกาลพระเจา้ปราสาททอง ตั้งอยู่บนก าแพงพระราชวงัชั้นในดา้นตะวนัออกถดัจากวดัพระศรี

สรรเพชญ เดิมช่ือพระท่ีนั่งศรียโสธรมหาพิมานบรรยงก์ต่อมาจึงเปล่ียนเป็นจกัรวรรดิไพชยนต ์

ลกัษณะเป็นมหาปราสาทจตุัรมุข ยอดมณฑปยอดเดียว ไม่มีบราลี มุขดา้นตะวนัออกหลงัคาลดสอง

ชั้น มุขเหนือใตห้ลงัคาลดส่ีชั้น เป็นปราสาทโถง ชั้นล่างส าหรับฝ่ายหนา้เฝ้า ชั้นกลางส าหรับฝ่ายใน

ดูแห่ ชั้นบนเป็นท่ีประทบั กลางปราสาทตั้งพระแท่นท่ีประทบั ดา้นหลงัเป็นต าหนกัใหญ่องคห์น่ึง 

และต าหนกัเล็กอีกสอง มีชาลาเดินไดร้อบ ชานมหาปราสาททางตะวนัตกมีทิมดาบสองหลงั พระท่ี

นัง่องคน้ี์เป็นท่ีส าหรับทอดพระเนตรกระบวนแห่ หนา้พระท่ีนัง่เป็นสนามหลวงเรียกวา่สนามหน้า

จกัรวรรดิ67 เหตุท่ีตั้งพระศพท่ีพระท่ีนัง่องคน้ี์คงเพราะกรมหลวงโยธาเทพเป็นเช้ือพระวงศท่ี์สืบสาย

มาแต่พระเจา้ปราสาททองผูโ้ปรดฯให้สร้างพระท่ีนัง่องคน้ี์ และพระท่ีนัง่องคน้ี์ตั้งอยูด่า้นนอกสุดก็

คงมีศกัด์ิรองจากพระมหาปราสาทองคอ่ื์นซ่ึงใชเ้ป็นท่ีตั้งพระศพพระเจา้แผน่ดินแต่ก่อน 

   2.2.2.2 สถานท่ีสร้างพระเมรุและถวายพระเพลิง 

 การสร้างพระเมรุส าหรับกษตัริยด์งัไดก้ล่าวมาแลว้ว่าเร่ิมมีข้ึนในระยะน้ี แต่เอกสารกลบั

ไม่ไดบ้อกถึงสถานท่ีไว ้อยา่งไรก็ดีเหมือนจะมีการเขา้ใจผิดอยูเ่ก่ียวกบัสถานท่ีถวายพระเพลิงท่ีมกั

อา้งถึงกนับ่อยๆ คือกล่าวถึงพระเอกาทศรถใหส้ร้างวดัวรเชษฐ ์บนท่ีถวายพระเพลิงพระนเรศวรบา้ง

หรือใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระอฐิับา้ง จากการตรวจสอบพระราชพงศาวดารแลว้พบวา่มีการกล่าวถึง

การสร้างวดัวรเชษฐ์ในรัชกาลพระเอกาทศรถ แลว้จึงกล่าวถึงการสร้างพระเมรุและถวายพระเพลิง

แต่ก็ไม่ไดบ้อกวา่ท าท่ีบริเวณวดัน้ี68 ทวา่ค าใหก้ารขนุหลวงหาวดักล่าวถึงการพระเมรุพระนเรศวรวา่

เป็นงานใหญ่เกินท่ีเกินทางแต่ก่อนและมีการแห่พระศพไปถวายพระเพลิงท่ีวดัสบสวรรค์69 ดงันั้น

                                                                                                                                                                      

พระนครศรีอยธุยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบบัความสมบูรณ์)," ใน มรดกความทรงจ าแห่งพระนครศรีอยุธยา, 
52. 

 
67พระยาโบราณราชธานินทร์, "ต านานกรุงเก่า,"  ใน วรรณศิริ เดชะคุปต์และปรีดี พิศภูมิวิถี 

(บรรณาธิการ), กรุงเก่า เล่าเร่ือง, 92. และ วนิยั พงศศ์รีเพียร (บรรณาธิการ), "พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยธุยา 
เอกสารจากหอหลวง (ฉบบัความสมบูรณ์)," ใน มรดกความทรงจ าแห่งพระนครศรีอยุธยา, 53. 

 
68พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 314 - 315. 

 
69"ค าให้การขุนหลวงหาวดั (ฉบบัหลวง)," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การ

ชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวดั, 334 - 335. 
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วดัวรเชษฐ์จึงอาจไม่ไดส้ร้างตรงท่ีถวายพระเพลิง แต่อาจสร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ/

หรืออาจใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระอฐิัดว้ยก็ได ้

 จากพระราชพงศาวดารไดใ้ห้ขอ้มูลพื้นท่ีส าหรับท าพระเมรุกลางเมืองวา่ในรัชกาลพระเจา้

ทรงธรรมโปรดฯให้พูนดินพระวิหารแกลบไว้ส าหรับเป็นท่ีปลูกพระเมรุถวายพระเพลิง70พระยา

โบราณราชธานินทร์ไดอ้ธิบายว่าเป็นวิหารแกลบท่ีอยู่นอกก าแพงพระราชวงัทางทิศใต ้คร้ังถวาย

พระเพลิงพระเจา้อู่ทองนั้นท าตรงวดัพระรามซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกของวิหารแกลบน้ี เม่ือสร้างวดั

พระรามแลว้จึงเขยิบร่นท่ีปลูกพระเมรุถวายพระเพลิงออกมาแถบน้ี71 ประกอบกบัในพรรณาภูมิ

สถานพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงช่ือประตูหน่ึงซ่ึงอยู่ด้านใต้ของพระราชวงัตรงมุมวดัพระศรี

สรรเพชญวา่เป็นทางส าหรับฝ่ายในออกถวายพระเพลิง ซ่ึงทางประตูน้ีตอ้งเป็นทางฉนวน72 ดงันั้น

จึงไม่ควรอยูห่่างจากท่ีท าพระเมรุถวายพระเพลิงมากนกั ท่ีปลูกพระเมรุกลางเมืองจึงก าหนดไดว้า่อยู่

ระหว่างด้านใต้พระราชวงัตรงวิหารแกลบถึงท้ายวดัพระราม อย่างไรก็ดี พิชญา สุ่มจินดา ได้

ตรวจสอบแผนท่ีกรุงศรีอยุธยาท่ีวาดโดยชาวต่างชาติพบวา่มีอาคารอยู่หน้าวิหารพระมงคลบพิตร

ประกอบกบัขนาดของพื้นท่ีท าพระเมรุ อาคารน้ีคงเป็นวิหารแกลบในพงศาวดารมากกวา่ต าแหน่ง

เดิมท่ีเคยเช่ือกนั73 

   2.2.2.3 สถานท่ีประดิษฐานพระอฐิั 

 ระยะน้ีพระราชพงศาวดารมีการกล่าวถึงท่ีประดิษฐานพระอฐิัไวค้ร้ังแรกสุดเม่ือรัชกาลพระ

นารายณ์ถวายพระเพลิงพระเจา้ปราสาททองแลว้ให้บรรจุพระอฐิัในวดัพระศรีสรรเพชญ ทว่าพระ

ราชพงศาวดารฉบับพระพนรัตน์ได้ลงรายละเอียดว่าพระอัฐิประดิษฐานท่ีท้ายวิหารพระศรี

สรรเพชญ หลงัจากรัชกาลน้ีเม่ือมีการกล่าวถึงการประดิษฐานพระอฐิัก็มกัจะประดิษฐานท่ีทา้ย
                                                           

 
70พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 331, 855. 

 
71พระยาโบราณราชธานินทร์, "ต านานกรุงเก่า,"  ใน วรรณศิริ เดชะคุปต์และปรีดี พิศภูมิวิถี 

(บรรณาธิการ), กรุงเก่า เล่าเร่ือง, 104 - 105. 

 
72อธิบายแผนทีพ่ระนครศรีอยุธยากบัค าวนิิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์ ฉบับช าระคร้ังที่ 2 และ

ภูมสิถานกรุงศรีอยุธยา, (นนทบุรี : ส านกัพิมพต์น้ฉบบั, 2550), 57, 60. 

 
73พิชญา สุ่มจินดา, "ขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาท่ีคน้พบใหม่," ใน 

เอกสารประกอบงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวชิาการ คร้ังที ่2/2560 เร่ืองเล่าขานจากงานพระเมรุ : พฒันาการจากกรุง
ศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ จดัโดยสถาบนัอยธุยาศึกษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 
22 มิถุนายน 2560, 6 - 8. 
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วิหารพระศรีสรรเพชญเสมอ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพมีพระอธิบายว่าการประดิษฐาน

พระอฐิัท่ีในทา้ยวิหารพระศรีสรรเพชญนั้นเป็นการประดิษฐานชัว่คราวมากกวา่ เพื่อรอเม่ือสร้างท่ี

บรรจุพระอฐิัเป็นการถาวรเสร็จแลว้จึงเชิญออกไปบรรจุท่ีนั้นซ่ึงควรเป็นพุทธสถานอนัเป็นท่ีนบัถือ

วา่เป็นเจดียว์ตัถุส าหรับพระนครตามธรรมเนียมโบราณ74 ขณะท่ีพระยาโบราณราชธานินทร์ไดใ้ห้

ค  าอธิบายเพิ่มเติมวา่เจดียร์ายท่ีอยูโ่ดยรอบวดัพระศรีสรรเพชญคงเป็นท่ีส าหรับบรรจุพระอฐิัเจา้นาย

เน่ืองจากมีเจดียอ์งคเ์ล็กในวดัดา้นตะวนัตกไดพ้งัทลายลงมาถึงฐาน เม่ือลองขุดดูก็พบโกศดีบุกปิด

ทองบรรจุอฐิัเล็กๆ คงเป็นของเจา้นายท่ีทรงพระเยาว ์นอกจากน้ียงัพบเบ้ียจัน่วางเรียงรายอยู่หลาย

สิบอนั จนต่อมาเม่ือหมดท่ีจะสร้างเจดียแ์ลว้จึงสร้างปราสาทจตุัรมุขทางแนวแกนตะวนัตกของพระ

เจดียใ์หญ่ ภายในมีพระเจดียก่์อช่องตามชั้นซ่ึงคงใชบ้รรจุพระอฐิั75 

 ธรรมเนียมการบรรจุอฐิัในเจดีย์น้ีก็พบกล่าวถึงในจดหมายเหตุของโยส เซาเต็น ชาว

ฮอลนัดาซ่ึงเขา้มายงักรุงศรีอยธุยาในรัชกาลพระเจา้ทรงธรรมและพระเจา้ปราสาททองวา่เป็นธรรม

เนียมส าหรับผูมี้ฐานะในอยุธยาท่ีเม่ือปลงศพแล้วจะเก็บอฐิัไวใ้นเจดียใ์นวดั76 นิโกลาส์ แชรแวส 

ชาวฝร่ังเศสซ่ึงเขา้มาในสมยัพระนารายณ์ก็กล่าวในท านองเดียวกนัน้ีส าหรับอฐิัของสามญัชน ส่วน

พระอฐิัของกษตัริยห์รือพระวงศ์ชั้นสูง แชรแวส กล่าวว่าจะเชิญลงถ่วงน ้ าทั้งหมดเป็นการลบัใน

ตอนกลางคืน แลว้ก่อเจดียข้ึ์นเพื่อสมมติเป็นพระเกียรติวา่ไดบ้รรจุพระอฐิัไวภ้ายในเจดียน์ั้นแลว้77 

                                                           

 
74สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, "สาส์นสมเด็จ," ใน ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ(บรรณาธิการ), อัน

เนื่องด้วยความตาย : สูจิบัติเนื่องในงานสัปดาห์สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ระหว่างวันที่ 21-27 
มถุินายน 2551, 74. 

 
75พระยาโบราณราชธานินทร์, "ต านานกรุงเก่า,"  ใน วรรณศิริ เดชะคุปต์และปรีดี พิศภูมิวิถี 

(บรรณาธิการ), กรุงเก่า เล่าเร่ือง, 118. เก่ียวกบัเจดียร์ายในวดัพระศรีสรรเพชญ ศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชยั สายสิงห์ 
ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นกบัผูว้ิจยัเม่ือ  9 พฤศจิกายน 2560 ว่าเจดียร์ายในวดัพระศรีสรรเพชญมีจ านวน 28 องค์อาจ
เก่ียวข้องกับเร่ืองของอดีตพุทธ ส่วนพระอัฐิของกษัตริย์ท่ีอาจบรรจุในพระเจดีย์ประธานร่วมกับพระบรม
สารีริกธาตุอาจเก่ียวกบัแนวคิดพทุธราชาหรือกษตัริยใ์นฐานะโพธิสตัวซ่ึ์งจะเป็นอนาคตพทุธเจา้. 

 
76ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 76 : จดหมายเหตุของ โยส เซาเต็น พ่อค้าชาวฮอลันดาในสมัยพระเจ้าทรง

ธรรม และพระเจ้าปราสาททอง, พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางอาหงนั แซ่ฟู่  30 พฤษภาคม 2507, 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2507), 23. 

 
77นิโกลาส์ แซรแวส, สันต์ ท.โกมลบุตร (แปล), ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม : ในแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช, (พระนคร : กา้วหนา้, 2506), 204 - 207. 
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เร่ืองน้ี แชรแวส อาจไดฟั้งค าบอกเล่าท่ีผดิมาก็ได ้ท่ีถูกควรเป็นกระบวนแห่พระอฐิัไปบรรจุในเจดีย ์

และกระบวนแห่พระองัคารไปถ่วงน ้าอยา่งใหญ่เตม็พระเกียรติยศมากกวา่จะเป็นการลบั 

 วหิารพระศรีสรรเพชญท่ีเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บพระอฐิัสร้างข้ึนในรัชกาลพระรามาธิบดีท่ี 2 มีการ

บูรณะใหญ่สองคร้ังในรัชกาลพระเจา้ปราสาททองและพระบรมโกศ เม่ือแรกสร้างเป็นวิหารขนาด 

11 ห้อง มีมุขหน้าหลงั มุขหน้าเป็นมุขเด็จ สกดัหลงัเจาะช่องแสง หลงัคาลดด้านหน้าสามชั้น มี

พาไลรับชายคา การบูรณะในรัชกาลพระเจา้ปราสาททองมีการขยบัผนงัสกดัหลงัพระวิหารออกไป

ท าใหมุ้ขหลงัเดิมกลายเป็นทางเดินทา้ยวหิารและมีทางลงไประเบียงคด รัชกาลพระบรมโกศไดซ่้อม

ทา้ยจระน าขยบัแนวของมุขออกไปจากผนงัเดิมแลว้ต่อเป็นห้องยาวชนฐานพระเจดีย ์มีตอม่อเวน้

ระยะเพื่อวางตงปูพื้นไม้78 ส่วนท่ีเป็นตอม่อน้ีอาจใช้เป็นท่ีตั้งวิมานหรือแท่นประดิษฐานพระอฐิัก็

ได้79 ดงัน้ีจะเห็นว่าห้องทา้ยวิหารพระศรีสรรเพชญเร่ิมมีข้ึนในรัชกาลพระเจา้ปราสาททองและก่อ

ฐานเสริมในรัชกาลพระบรมโกศ ท่ีพระราชพงศาวดารกล่าวถึงพระนารายณ์บรรจุพระอฐิัพระเจา้

ปราสาททองท่ีทา้ยวหิารนั้นจึงมีความเป็นไปได ้

 ส่วนพระองัคารท่ีเหลือนั้นมีการน าไปลอยน ้ าเรียก จรดพระองัคาร โดยลงเรือเขา้กระบวน

แห่ไปลอยท่ีหนา้วดัไชยวฒันารามและหนา้วดัพุทไธสวรรยต์ามธรรมเนียม 

  2.2.3 วา่ดว้ยกระบวนแห่พระศพและพระอฐิั 

 ระยะน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารพระราชพงศาวดารส่วนใหญ่มกักล่าวเพียงสั้นๆเป็นตน้วา่ ให้

เชิญพระศพข้ึนเหนือมหากฤษฎาธารอนัประดบัดว้ยอภิรมกล้ิงกลดรจนา แห่ไปยงัพระเมรุพร้อม

เคร่ืองยศบริวารและเคร่ืองสักการะในการพระศพพระนเรศวร80หรือให้เชิญพระโกศทองข้ึนราชรถ

ทองแกมแกว้ เทียมมา้ตน้2 คู่ประดบัพูข่นจามรีสีขาวประกอบกุดัน่ ผกูผา้ทองประดบัพลอย มีเคร่ือง

สูงฉัตร จามรประกอบเต็ม ขุนนางทหารฝ่ายหน้าฝ่ายในเขา้กระบวนแห่ ถึงฤกษ์มีประโคมแล้ว

                                                           

 
78ดูเพ่ิมใน เสนอ นิลเดช, วัดพระศรีสรรเพชญ์, (กรุงเทพฯ : อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

ส านกังานศิลปากรท่ี 3 กรมศิลปากร, 2546), 26 - 28,36 - 37. 

 
79ม.ร.ว. แน่งน้อย ศักด์ิศรีและคณะ, สถาปัตยกรรมพระเมรุในสยาม เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

กรุงเทพฯ (1984), 2555), 107. 
 

80พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 315 - 316, 

840 - 841. 



  33 

เคล่ือนราชรถไปพระเมรุในการพระเมรุพระนารายณ์81ขณะท่ีเอกสารท่ีช าระในชั้นรัตนโกสินทร์

กล่าวรายละเอียดเก่ียวกบักระบวนแห่พระศพพระนารายณ์เพิ่มข้ึนอีกวา่ถึงฤกษแ์ลว้ให้เชิญพระโกศ

ข้ึนบุษบกมหาพิชยัราชรถ แวดลอ้มดว้ยเศวตรบวรฉตัร อภิรุมชุมสาย บงัสูรบงัแทรก แตรงอนแตร

ฝร่ังสังข์ดนตรีป่ีกลองชนะ รถพระสวดอภิธรรมน า รถโปรยขา้วตอกดอกไมต้าม รถโยง รถท่อน

จนัทน์ รูปสัตวน์านาชนิดบนหลงัมีสังเคด็ใส่จีวรเป็นคู่ๆ พลแห่แน่นขนดัทั้งซา้ยขวาหนา้หลงั ขา้ทูล

ละอองฯแต่งผา้ทอ้งขาวกรวยเชิง ใส่ลอมพอกเส้ือครุย ลอ้มราชรถ ตามประเพณีแต่ก่อน พื้นทาง

ปรับทรายเรียบ ขบวนถึงหน้าพระท่ีนั่งจกัรวรรดิตีฆอ้งหยุดรถแล้วทรงพชันีฝักขามโบกสามที  

พนกังานประจ าตน้กลัปพฤกษ์บงัคมสามลาแลว้ทิ้งทาน เสร็จแลว้ตีฆอ้งเคล่ือนขบวนไปพระเมรุ 

เม่ือเชิญพระโกศข้ึนพระเมรุแลว้มีสมโภชดอกไมเ้พลิง82 

 อยา่งไรก็ตาม พบวา่มีเอกสารอ่ืนท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขบวนแห่ต่างๆค่อนขา้งละเอียดพอใช้

จึงไดแ้ยกมาเป็นอีกหวัขอ้หน่ึงต่างหาก โดยแบ่งเป็นกระบวนแห่พระศพและกระบวนแห่พระอฐิั 

   2.2.3.1 กระบวนแห่พระศพ 

 ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรมได้ให้ข้อมูลแบบแผนกระบวนแห่พระศพว่า 

กระบวนมีมา้น า 1 คู่ มีธงต่างๆและเคร่ืองไทยธรรม ถดัมามีรูปสัตว ์แรดรับบุษบกไฟมีคนัชิงหน้า

แรด 1 คู่ ถดัมาเป็นรูปสัตวจ์ตุบาททวิบาทรับบุษบกสังเค็ด แลว้จึงเป็นเทวดาถือดอกบวั ต่อมาเป็น

รถพระสังฆราชแสดงพระอภิธรรม หนา้รถพระสังฆราชมีมหาดเล็กนุ่งสมปักทองขาว สวมเส้ือครุย 

ลอมพอกเก้ียว เชิญพระแสงดาบคู่ 1 พระแสงหอก 1 พระแสงงา้ว 1 พระแสงตรี 1 เดินน าหนา้รถ มี

เคร่ืองสูง แตรสังข์ กลองชนะประโคมข้างรถพระ มีขุนนางนุ่งสมปักลายทองขาวสวมเส้ือครุย 

ลอมพอกเก้ียว เดินเป็นคู่เคียงซา้ย 4 ขวา 4 

 ถดัมาเป็นรถโปรยขา้วตอกดอกไม ้และรถโยงพระภูษา มีแตร สังข์ กลองชนะเป็นคู่เคียง

เหมือนรถพระน า ต่อมาจึงเป็นพระมหาพิชยัราชรถทรงพระศพ มีมหาดเล็กเชิญพระแสงน ามีขุน

นางเป็นคู่เคียง มีเคร่ืองสูง แตร สังข ์กลองชนะทอง 50 เงิน 50 แดง 100 มโหระทึก 2 คู่ หลงัราชรถ

มีเจา้พนกังานเชิญเคร่ืองราชูปโภคอิสริยยศส าหรับพระเจา้แผ่นดิน ถดัมาเป็นราชรถเชิญพระโกศ

จนัทน์เป็นรถพระท่ีนัง่รอง ตามมาดว้ยรถพานทองใส่ท่อนจนัทน์ รถสองคนัน้ีมีคู่เคียงและเคร่ืองสูง

                                                           

 
81อ้างแล้ว, 410 - 412. 

 
82พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเดจ็พระพนรัตน์ วดัพระเชตุพน, 495 - 497. 
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เหมือนรถพระศพ ราชรถทั้งนั้นเทียมดว้ยมา้ 4 มา้และรถมีบุษบกยอดมณฑปทุกรถ ถดัมาจึงเป็นรถ

พระประเทียบหลงัคาช่อฟ้า 12 รถ เป็นรถส าหรับเจา้จอมพระสนมฝ่ายในนุ่งขาวนัง่ตามรถพระศพ 

ต่อดว้ยนางก านลันางในเดินตาม แลว้จึงเป็นขบวนพระราชวงศฝ่์ายหนา้ทรงมา้พร้อมเคร่ืองตน้ตาม

พระศพเป็นคู่ๆ ตามทางกระบวนแห่รายทางประดบัราชวติั ฉตัรเบญจรงค์83 แบบแผนดงักล่าวน้ีคง

เป็นกระบวนส าหรับพระศพพระเจา้แผน่ดิน  

 อน่ึง ต าราหน้าท่ีมหาดเล็กได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการน้ีมหาดเล็กเชิญพระแสงแห่

น าหน้ารถ มีพระแสงหอกนารายณ์ข่ีครุฑ พระแสงหอกดา้มแกว้ พระแสงดาบเชลย พระแสงดาบ

เขน ส่วนพระแสงหอกง่ามและพระแสงของ้าวแห่ตามหลงั ขบวนพระเจา้แผ่นดินมหาดเล็กเชิญ

พระแสงหอกชวา 2 พระแสงเขน 1 พระแสงดาบเชลย1 น าเสด็จ ตามมาดว้ยพระแสงงา้วและพระ

แสงหอกง่าม พระล่วมกุดัน่ พระสุพรรณศรีประดบัพลอยและเคร่ืองอ่ืนๆตามเสด็จ84 

 การออกพระเมรุพระศพพระเจา้บรมโกศและพระพนัวสาใหญ่นั้นในค าให้การขุนหลวงหา

วดักล่าวไวอ้ยา่งละเอียดวา่ ทุกคนแต่งขาวเขา้กระบวน คนเกณฑ์แห่แต่งเคร่ืองขาวใส่ลอมพอกถือ

พดัทั้งซ้ายขวา มีฆ้องกลอง แตรสังข์ แตรงอน พิณพาทยแ์ห่คร้ืนเครงดังทั้งวงั หน้าพิณพาทย์มี

เคร่ืองไทยทานมาก เชิญพิชยัราชรถทั้งสองเขา้เทียบแลว้เชิญพระโกศทองทั้งสองข้ึน ราชรถนั้น

เทียมมา้4 คู่ มา้ผกูประกอบรูปราชสีห์สวมครอบลงบนตวัมา้ มีสารถีแต่งตวัอยา่งเทวดาขา้งละ4คน 

มีรถพระสังฆราชอ่านหนงัสือน า รถพระวงศ์ถือจงกลโปรยขา้วตอกดอกไม ้รถพระวงศ์ถือผา้กา

สามีปลอกทองประดบัเป็นเปลาะๆห่างกนั3 วา แลว้ถือซองหมากทองโยงไปหนา้ ถดัมาเป็นรถพระ

ศพ รถท่อนจนัทน์กฤษณากระล าพกัปิดทอง รูปเทวดาถือกฤษณากะล าพกั ท่อนจนัทน์ถือชูไปบน

รถพร้อมกนั ตามดว้ยรูปสัตว1์0อยา่งๆละคู่ มีชา้ง มา้ คชสีห์ ราชสีห์ สิงโต มงักร ทกักะทอ นรสิงห์ 

เหม หงส์ สูง4ศอก รูปสัตวน์ั้นมีมณฑปบนหลงัใส่ธูปน ้ามนัพิมเสนและเคร่ืองหอมต่างๆ  

 มีคนชกัรถพระศพแซงซ้ายขวาแต่งตวัอย่างเทวดา ใส่ก าไลตน้แขน ก าไลมือ สังวาลทบั

ทรวง เทริด แลว้เขา้ชกัรถซา้ยขวาเป็นอนัมาก โดยชกัดว้ยเชือกหุ้มสักหลาดแดง4 แถว สองขา้งทาง

ประดบัราชวติั ฉตัรธงทอง นาก เงิน เบญจรงคท์ั้งหนา้หลงัซา้ยขวา มีเคร่ืองสูงกระบวนใหญ่และถือ
                                                           

 
83"ค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า 

ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวดั, 263 - 264. 
 

84ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านักคร้ังกรุงศรีอยุธยากบัพระวจิารณ์ของสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุ

ภาพ, 36 - 37. 
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เคร่ืองราชูปโภคครบ เสนาบดีใส่เส้ือครุยขาวใส่ลอมพอกขาวถือพดัเขา้แห่ซ้ายขวา ถดัไปเป็น

ปุโรหิตราชครูถือพดัแห่ซา้ยขวา ราชนิกุลถือพดัแห่ซ้ายขวา คนกลองชนะ กลองโยน แตรสังข ์แตร

งอนเป็นอนัมาก มหาดเล็กถือดาบทองซ้ายขวา ต ารวจในนอกพนมมือเดินแห่ซ้ายขวา หัวหม่ืน

มหาดเล็กพนมมือ มหาดเล็กเกณฑ์ถือสุพรรณศรีสุพรรณราช พระเตา้ครอบทอง พานทอง เคร่ือง

ทองทั้งปวงเป็นอนัมาก มหาดเล็กเหล่าถือพระแสงปืน พระแสงหอก พระแสงงา้ว พระแสงกั้นหยนั 

พระแสงประดบัพลอย พระแสงดาบฝักทอง พระแสงต่างๆ เดินแห่ตามเสด็จซ้ายขวา มีมหาดเล็ก

นอกใน มหาดไทยถือกระสุนเดินแห่ ดูสูงต ่าดูหา้มแหนไปตามทาง  

 เม่ือกระบวนพร้อมแล้วพระเจา้อยู่หัวทรงเคร่ืองขาวล้วนข้ึนเสล่ียงทองประดบักระจก มี

กลดขาวยอดทองระบายทองคนัหุ้มทอง มหาดเล็ก4คนเดินกั้นซ้ายขวา พระบุตรีแต่งองคอ์นังามนัง่

เสล่ียงทอง2หลงั หลงัละ2องคแ์ห่ตามกระบวนพยุหยาตร หลงัรถศพทั้ง2มีพระญาติวงศส์นมก านลั

ในตามเสด็จ ผูอ่ื้นพร้อมกนัตามเสด็จเป็นอนัมาก แลว้ทลายก าแพงวงัระหวา่งประตูมงคลสุนทรกบั

ประตูพรหมสุคต เม่ือกระบวนแห่ถึงพระเมรุแลว้ ชกัรถพระศพทั้งสองเขา้เมรุทิศเมรุแทรกเวียน

ประทกัษิณพระเมรุใหญ่สามรอบ แลว้จึงเชิญพระโกศทั้งสองข้ึนตั้งในพระเมรุใหญ่ตามอย่างธรรม

เนียม ตั้งพระศพไว ้7วนั พระสังฆราชและราชาคณะทั้งในกรุงนอกกรุงสดบัปกรณ์ทั้ง7วนั แล้ว

ถวายไตรจีวรไทยทานสังเคด็และเตียบ ตน้กลัปพฤกษแ์ขวนเงินใส่ในลูกมะพร้าว(มะนาว?) ตน้หน่ึง

ใส่เงิน3ชัง่ มีทั้ง8ทิศพระเมรุ ทิ้งทานวนัละ8ตน้7วนั เป็นเงิน168ชัง่ มีมหรสพทั้ง 7วนั เคร่ืองแต่ง

พระศพมีรูปสัตวป์ระดบัพระเมรุ มีระทาดอกไมเ้พลิงรายรอบเป็นอนัมาก85 

 ส าหรับกระบวนแห่พระศพพระราชวงศ์ชั้นสูงอนัมีศกัด์ิรองจากกษตัริยน์ั้นเอกสารเร่ือง

สมเด็จพระบรมศพได้ให้ขอ้มูลว่า เวลาเช้าชาวท่ีเอาเสล่ียงเงินเขา้รับพระลองในลงจากพระท่ีนั่ง

จกัรวรรดิ เป่าแตรสัญญาณแลว้มีประโคม ขา้หลวงเขา้แห่ตาม 5 คู่ ถึงพระยานมาศสามคานแลว้เชิญ

พระลองลงจากเสล่ียงแลว้ พระราชโกษา ภูษามาลาเชิญพระลองเขา้ประกบัพระโกศ เจา้กรมหม่ืน

อินทรภกัดีทรงพระยานุมาศโยง กรมหม่ืนจิตรสุนทรทรงพระยานุมาศโปรย พระสังฆราชข่ีเสล่ียงงา

อ่านหนงัสือ ชาวพระคลงัเอาผา้ขาวโยงส่งให้พระราชโกษาผกูแลว้จึงเชิญพระยานุมาศสามคานกบั

คู่แห่ 25 คู่ รวม 30 คู่ แห่มาตามกระบวน พระเจา้บรมโกศเสด็จฯลงพระราชยานทองตามพระศพถึง

พระมหาพิไชยราชรถกฤษฎาธาร ภูษามาลาเชิญเสล่ียงเงินเขา้รับพระโกศลงจากพระยานุมาศข้ึน

                                                           

 
85"ค าให้การขุนหลวงหาวดั (ฉบบัหลวง)," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การ

ชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวดั, 388 - 390. 
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พระมหาพิไชยราชรถกฤษฎาธาร แล้วจึงรับเอาสายไหมซ่ึงสนมเบิกมาผูกระยางพระโกศไว ้พระ

ราชโกษาและภูษามาลานัง่ประคองพระโกศ เกณฑ์คู่แห่ 25 คู่ ท่ีแห่มานัน่บรรจบกบัเกณฑ์แห่ทั้ง

ปวงซ่ึงมหาดไทยและกลาโหมเกณฑเ์ตรียมตั้งกระบวนอยูห่นา้รถแลว้ โปรดฯใหพ้ระทา้ยน ้ าเป็นเจา้

พนกังานตีกลองสัญญาณ แลว้จึงแห่พระโกศพระศพตามกระบวน  

 ถึงตน้กลัปพฤกษ์สองตน้หน้าพระคลงัพิเศษหลวงไชยมนตรีตีฆอ้งให้หยุดรถ เกณฑ์แห่

ทั้งหลายถวายบงัคม มหาดเล็กเชิญพระแสงและอินทร์พรหมถือเคร่ืองสูงยนืพนมมือ ทรงพระกรุณา

โบกพชันีใหทิ้้งทาน พระทา้ยน ้าตีกลองใหเ้คล่ือนกระบวนต่อมาถึงตน้กลัปพฤกษต์รงพระคลงัในตี

ฆอ้งหยดุรถแลว้ทิ้งทาน เสร็จแลว้ตีกลองเคล่ือนกระบวนแห่มาถึงพระเมรุ ตีฆอ้งหยุดรถหนา้ประตู

พระเมรุทางทิศตะวนัออก พระราชโกษาเปล้ืองพระโกศออกจากพระลอง ชาวท่ีและภูษามาลาเชิญ

เสล่ียงเงินเขา้รับพระศพไปในพระเมรุแลว้เวียนนอกเสาแฝดสามรอบแลว้จึงเชิญข้ึนพระจิตกาธาน 

แลว้เชิญพระโกศประกบัไว้86 

   2.2.3.2 กระบวนแห่พระอฐิั 

 มีกระบวนแห่ทางบกและกระบวนแห่ทางน ้ า กระบวนแห่ทางบกนั้นส าหรับแห่พระอฐิัเขา้

วดัพระศรีสรรเพชญ ส่วนกระบวนแห่ทางน ้ าส าหรับลอยพระองัคาร เอกสารงานพระบรมศพปีฉลู

กล่าวว่ากระบวนแห่พระอฐิันั้นแห่กลบัตามกระบวนท่ีแห่มา เม่ือถึงวดัพระศรีสรรเพชญแลว้เชิญ

พระยานุมาศสองคานรับพระโกศพระอฐิัเขา้วดั ส่วนพระองัคารแห่ต่อลงไปถึงฉนวนน ้ าประจ า

พระราชวงั แลว้เอาเรือพระท่ีนัง่สุวรรณหงส์รับเขา้แห่ไปลอยท่ีวดัพุทไธสวรรย์87 กระบวนแห่กลบั

น้ีคงมีราชรถและเคร่ืองสูงเหมือนกับเม่ือคราวแห่มา แต่ก าลังพลหรือคู่แห่จะมากน้อยกว่ากัน

อยา่งไรไม่ทราบ 

 เอกสารเร่ืองสมเด็จพระบรมศพให้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ เม่ือเชิญพระอฐิัข้ึนพระมหาพิไชยราช

รถแลว้ พระองัคารเชิญข้ึนพระยานุมาศสามคานมีภูษามาลาประคอง ถึงฤกษตี์ฆอ้งเคล่ือนกระบวน

แห่ พระเจา้บรมโกศประทบัรอท่ีทา้ยจระน าวิหารพระศรีสรรเพชญซ่ึงแต่งไวส้ าหรับบรรจุพระอฐิั 

ถึงประตูหนา้วดัแลว้หยุดรถเชิญพระโกศพระอฐิัข้ึนพระยานุมาศส าหรับโสกนัต ์พระราชโกษาข้ึน

                                                           

 
86เ ร่ืองสมเด็จพระบรมศพ  คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 11 - 14. 

 
87"งานพระบรมศพ ปีฉลูเบญจศก," ใน คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมและ

โบราณคดี ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุมจดหมายเหตุ สมยัอยุธยา ภาค 1, 118. 
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ประคองพร้อมคู่แห่ 25 คู่ แห่เขา้ไปถึงหนา้พระวิหาร วางพระยานุมาศลงแลว้เชิญพานทองรองพระ

โกศพระอฐิัเขา้วหิารไปทา้ยจระน า พระสงฆ ์60 รูป สดบัปกรณ์ ส่วนเคร่ืองสูงทั้งหลายนั้นหยุดอยูท่ี่

ประตูวดัตั้งรอไวส้ าหรับแห่พระองัคารต่อลงเรือพระท่ีนัง่ อินทร์พรหม 16 คนลงเรือแห่พระองัคาร

ไปลอยหนา้วดัพุทไธสวรรย ์เรือคู่แห่นั้นมหาดไทยและกลาโหมเกณฑ์88 

 ส่วนกระบวนแห่ทางน ้ านั้นมีปรากฏในคราวแห่พระอฐิัพระเจา้บรมโกศและพระพนัวสา

ใหญ่ ทว่าเอกสารไม่ไดก้ล่าวถึงการเก็บพระอฐิัเขา้ทา้ยจระน าในพระวิหารเลย แต่เม่ือเก็บพระอฐิั

แลว้เขา้แห่ไปออกฉนวนน ้าทีเดียว อาจมีการตกหล่นหรือละไวอ้ยา่งไรไม่ทราบ เม่ือเชิญอฐิัลงผอบ

ทองแลว้เชิญข้ึนเสล่ียงทองแห่ตามประตูมนาภิรมย ์ตีกลองฆอ้งแตรล าโพง แตรงอน กลองชนะ 

กลองโยน พิณพาทย ์ตั้งกระบวนมหาพยุหยาตรกั้นราชวติัฉตัรธงตามทางประชาชนโปรยขา้วตอก

ดอกไม ้กระบวนแห่ถึงริมคงคาเชิญข้ึนเรือพระท่ีนัง่ก่ิงแกว้จกัรรัตน2ล า หน้าหลงัเคร่ืองสูงพร้อม 

พระเจา้เอกทศัน์ทรงเรือพระท่ีนัง่เอกไชย มหาดเล็กกั้นพระกลดขาวซ้าย4ขวา4พระเจา้อุทุมพรทรง

เรือพระท่ีนัง่ทองขวานฟ้าตาม มีเรือน าเรือตามตามท่ี เรือพระท่ีนัง่ครุฑ เรือพระท่ีนัง่หงส์ซ้ายขวา 

ตามดว้ยเรือนาคเหรา นาควาสุกรี มงักรมหรรณพ มงักรจบสายสินธ์ุ โตมหรรณพ โตจบไตรภพ โต

จบสายสินธ์ุ เหินหาว หลาวทอง สิงหรัตนาวาสิงหาศนาวา นรสิงห์วิสุทธิสายสินธ์ุนรสิงห์ถวิล

อากาศ ไกรสรมุขมณฑป ไกรสรมุขนาวา องัสระพิมาน นพเสกล่อกา เรือดั้งซ้ายขวาน าร่อง เรือคช

สีห์ราชสีห์ เรือมา้เลียงผา เรือเสือ เรือรูปสัตว์ต่างๆ เรือดั้ง เรือทั้งหลายพร้อมเคร่ืองสูงแห่ มีสัปทน 

ฉตัรขาว อภิรุม ชุมสาย พดัโบก จามร ทานตะวนั บงัแทรก บงัสูรและอ่ืนๆ 

 เหล่ามหาดเล็กเกณฑ์ลงเรือพระท่ีนัง่เชิญเคร่ืองทอง พานพระสุพรรณศรี พระสุพรรณราช 

พระเตา้น ้ าครอบทอง และเคร่ืองราชูปโภค พระแสงรายตีนตอง พระราชบุตรพระราชธิดาลงเรือ

พระท่ีนัง่ศรีสักหลาดหลงัเรือพระท่ีนัง่ สนมก านลัข่ีเรือศรีผา้แดง ตามดว้ยเรือพระยาจกัรี พระยา

กลาโหม และเรือขนุนางตามบรรดาศกัด์ิเขา้แห่เป็นอนัมาก การน้ีฝีพายเรือพระท่ีนัง่พายนกบินและ

พายกราย มีร้องเห่เรือและฆอ้ง กลอง ป่ีพาทย ์ถึงวดัชยัวฒันารามแลว้เชิญพระอฐิัลงถ่วงน ้ า เสร็จ

แลว้แห่เสด็จฯกลบั89 

                                                           

 
88เ ร่ืองสมเด็จพระบรมศพ  คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 21 - 23. 

 
89"ค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า 

ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวดั, 304 - 305. 
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  2.2.4 วา่ดว้ยพระเมรุ 

 ระยะน้ีพบขอ้มูลเอกสารกล่าวถึงพระเมรุเป็นคร้ังแรกในการพระเมรุพระนเรศวร และ

เอกสารท่ีกล่าวถึงแบบแผนของพระเมรุสมยัอยธุยามีอยูใ่นค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม จึง

อาจใชเ้ป็นฐานในการจ าแนกล าดบัชั้นและศกัด์ิของพระเมรุท่ีมีกล่าวถึงในพงศาวดารได ้

   2.2.4.1 แบบแผนพระเมรุเอก โท ตรี 

 พระเมรุเอกข่ือยาว 7 วา เสายาว 20 วา ตั้งแต่ฐานถึงยอด 40 วา ยอดเป็นปรางค์ใหญ่ ฐาน

ปรางค์มีแว่นฟ้ารอบ 2 ชั้น ถดัชั้นแว่นฟ้าลงมามีพรหมภกัตร์ประดบั ถดัมาเป็นเทพพนมและรูป

อสูรแบก ตามช่วงซุม้คฤหกุฎาคารนอ้ยตั้งรูปเทวดา ทุกช่วงซุ้มคฤหกุฎาคารใหญ่เป็นมุขซ้อน 2 ชั้น 

ทั้ง 4 มุข เมรุทิศท่ีระหว่างมุขใหญ่ร่วมมณฑปย่อเก็จมีปรางค์ย่อมๆตั้งตามระหว่างมุขทั้ง 4 ทิศ 

เรียกวา่เมรุแทรก พระเมรุออกมุขยืน่ยาวทั้งส่ีทิศ หลงัคาซอ้นสองชั้น อกไก่บนหลงัคามีบราลีตั้งห่าง

กนัศอกหน่ึงเป็นแถวไป ใตห้นา้บนัเป็นซุ้มคูหา ตามอกไก่และเชิงกลอนมีครีบสิงห์ ครีบครุฑทบั

หลงัคา ตามเชิงกลอนน ้ าตกมีพวงมโหตรโคมเพชรห้อยตามมุขเล็กใหญ่ มณฑปมีช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ นาคสะดุ้ง พระเมรุมีช่องหน้าต่างซุ้มยอดมณฑปทุกห้อง ระหว่างหน้าต่างมีเสาย่อเก็จ

ประกอบนอกฝาตน้เสามีกาบพรหมศร กลางเสามีประจ ายาม ปลายเสาเป็นกลีบบวัทรงเคร่ือง มีทวย

นาครับเชิงกลอนยอดปรางคแ์ละหลงัคาหนา้มุข ช่อฟ้า ใบระกา บราลี หนา้ต่าง จระน า ล ายองลว้น

ท าดว้ยดีบุกหุม้ทองน ้าตะโก ภายในพระเมรุผนงัพื้นขาวเขียนลายเทพพนมพุ่มขา้วบิณฑ์ เพดานดาษ

ผา้ขาวเขียนลายดาวทองเป็นระยะ บานหนา้ต่างดา้นนอกเขียนลายรดน ้ าทองน ้ าตะโก ดา้นในเขียน

ลายเทพบุตรเทพธิดา  

 กลางพระเมรุมีพระเมรุทองยอดมณฑป สูง ๑๐ วา มีรวงผึ้งครีบสิงห์ยอ้ยลงมาตามเสา ซุ้ม

คูหามุขใหญ่ทั้งส่ีมีม่านแดงรอยทองปิดบงัแดดไว ้ระหวา่งพระเมรุทองตั้งพระเบญจาทองค ารองรับ

พระโกศ เพดานพระเมรุทองแขวนนภปฎลเศวตรฉตัร ตามชั้นพระเบญจาตั้งเคร่ืองสักการะลว้นเป็น

พานทองรองพุ่มขา้วตอกดอกไม ้รอบฐานพระเบญจามีรูปเทวดานัง่ถือเคร่ืองสูง ภายนอกพระเมรุ

ตามมุมระหวา่งมุขมีซุม้มณฑปกินนรและเทพยาดามุมละสองซุ้ม ตามชานพระเมรุตีแตะเรือกไมไ้ผ่

รอบพระเมรุท่ีสุดชานมีราชวติัทึบแผงเขียนเร่ืองรามเกียรต์ิ ปักฉตัรทอง นาก เงิน อยา่งละเกา้ชั้นปัก

รอบรอบราชวติัทึบน้ี หลงัราชวติัทึบมีสามสร้างทั้งส่ีทิศ เมรุทิศยอดปรางคห์ลงัคา 4 มุขทั้ง4 ดา้น

พระเมรุเป็นประตูตรงกบัมุขพระเมรุใหญ่ ด้านนอกมีรูปอสูรกุมภณัฑ์ยืนถือกระบองรักษาประตู 

ประตูละคู่  
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 นอกสามสร้างมีรูปสัตวรั์บบุษบกสังเค็ดตั้งเรียงราย หน้าโรงรูปสัตวมี์ราชวติัทรงเคร่ือง

ล้อมรอบท าด้วยไม้จริง ถัดมาเป็นร้ัวราชวติัไม้ไผ่ล้อมอีกชั้นหน่ึง ปักฉัตรเบญจรงค์เป็นระยะ

ลอ้มรอบพระเมรุ หนา้ราชวติัไมไ้ผมี่ร้านตั้งตุ่มน ้าใหท้าน มีตน้พุม่ปักดอกไมเ้พลิงลอ้มรอบพระเมรุ

ชั้นนอก ถดัออกมาเป็นตน้กลัปพฤกษ์ตั้งทั้ง 8 ทิศ มีระทาใหญ่ยอดมณฑปส าหรับดอกไมเ้พลิงสูง 

12 วา 16 ระทา ระหวา่งระทามีโรงระบ า 15 โรง หน้าระทาใหญ่มีเสาไมส้ามต่อ 12 ตน้ เป็นเสาไต่

ลวด 4 ตน้ เสาหกคะเมน 4 ตน้ เสายืนล าแพน 4 ตน้ หนา้เสาไมส้ามต่อมีไมล้อยลวด เลอลวดลงักา 

มีคมดาบคอ้นนอนหอกดาบลอดบ่วงเพลิง กระอั้วแทงควาย กุลาตีไม ้โมงคลุ่ม มีโขน หุ่น ง้ิว ละคร

อยา่งละ 2 โรง ละครชาตรี เทพทอง มอญร า เพลงปรบไก่ เสภาอยา่งละโรง    

 พระเมรุโทข่ือ 5 วา เสายาว 17 วา ระทาใหญ่ยอดป้อมสูง 10 วา 14 ระทาเมรุแทรกไม่มียอด

ปรางคส่ี์มุขหลงัคาไม่มีบราลี ปรางคใ์หญ่ไม่มีพรหมภกัตร์ ภายในพระเมรุมีเมรุทองสูง 7 วา  

 พระเมรุตรีข่ือ 4 วา เสายาว 15 วา ระทาใหญ่ยอดป้อมสูง 8 วา 12 ระทา เมรุแทรกไม่มียอด

ปรางคไ์ม่มีพรหมภกัตร์ รูปสัตวแ์ละยกัษเ์ฝ้าประตู ภายในพระเมรุไม่มีเมรุทอง เมรุทิศและซุ้มประตู

ยอดนพสูรยแ์ละไม่มีซุม้เทวดา90(ดูตารางสรุป) 

 

ตารางสรุปลกัษณะองค์ประกอบหลกัของพระเมรุทีร่ะบุในค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม 

ศกัด์ิของพระเมรุ ขนาดพระเมรุ อาคารประกอบพระเมรุ อาคารประกอบอ่ืนๆ 

พระเมรุเอก - สูง 40 วา 
- เสายาว 20 วา 
- ข่ือยาว 7 วา 

- ยอดพรหมพกัตร์ 
- หลงัคามีเมรุแทรก 
- มีพระเมรุทองสูง 10 วา 
- สามสร้าง 
- เม รุ ทิศทรงจ ตุร มุขยอด
ปรางค์  มี รูปอสูรยืนรักษา
ประตูละคู่ 
- มีรูปสัตว ์
 

- ตน้กลัปพฤกษ ์8 ตน้ 
- ระทายอดมณฑปสูง 12 
วา 16 หลงั 
- โรงระบ า 15 โรง 
 

                                                           

 
90"ค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า 

ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขนุหลวงหาวดั, 264 - 266. 
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พระเมรุโท - เสายาว 17วา - 
ข่ือยาว 5 วา 

- ไม่มียอดพรหมพกัตร์ 
- ไม่มีเมรุแทรก 
- มีพระเมรุทองสูง 7 วา 
 

- ระทายอดป้อมสูง 10 วา 
14 หลงั 
 

พระเมรุตรี - เสายาว 15 วา 
- ข่ือยาว 4 วา 

- ไม่มียอดพรหมพกัตร์ 
- ไม่มีเมรุแทรก 
- ไม่มีพระเมรุทอง 
- ไม่มีรูปสัตวแ์ละยกัษ ์
 

- ระทายอดป้อมสูง 8 วา 
12 หลงั 
 

 

   2.2.4.2 พระเมรุจากหลกัฐานเอกสาร 

 ในพระราชพงศาวดารกล่าวถึงขนาดและขอ้มูลของพระเมรุไวต่้างกนั โดยแบ่งไดเ้ป็นพระ

เมรุท่ีบอกเฉพาะความสูงกบัพระเมรุท่ีบอกขนาดและความสูง 

 พระเมรุที่บอกเฉพาะความสูงพบในพงศาวดารเม่ือกล่าวถึงพระเมรุสองคร้ังแรกคือใน

คราวพระเมรุพระนเรศวร พระเมรุพระเจา้ปราสาททองและคร้ังสุดทา้ยในพระเมรุพระเจา้บรมโกศ 

กล่าวถึงลกัษณะพระเมรุและความสูง ไม่ไดก้ล่าวถึงขนาดของข่ือซ่ึงเป็นตวับอกขนาดพระเมรุ 

 พระเมรุพระนเรศวรพระเอกาทศรถโปรดฯใหท้ าถวาย สูงเส้น 17วา มีเมรุทิศเมรุรายราชวติั

ฉตัรทอง นาก เบญจรงค์91และพระนารายณ์โปรดฯใหท้ าพระเมรุถวายพระเจา้ปราสาททอง สูง2เส้น 

11 วา ศอกคืบ มีเมรุทิศเมรุราย ราชวติั ฉตัรทอง นาก เบญจรงคแ์ละธงต่างๆ92หากลองค านวณความ

สูงโดยใชม้าตรา 1 เส้น เท่ากบั 40 เมตร9340 เมตร เท่ากบั 20 วา ดงันั้น 1 เส้น จึงเท่ากบั 20 วา เม่ือ

เปรียบเทียบกบัขนาดของพระเมรุเอกตามแบบแผนท่ีสูงจากฐานถึงยอด 40 วา ซ่ึงเท่ากบั 2 เส้น 

โดยประมาณ พระเมรุสององค์น้ีจึงมีขนาดเดียวกนัหรือไล่เล่ียกนักบัพระเมรุเอกตามอิสริยยศพระ

เจา้แผน่ดิน   

                                                           

 
91พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 315. 

 92ฉบบัพนัจนัทนุมาศวา่สูง 2 เสน้ ส่วนฉบบัพระจกัรพรรดิพงศว์า่สูง 1 เสน้ อ้างแล้ว, 369, 893. 

 
93"พระราชบญัญติัมาตราชั่งตวงวดั พระพุทธศกัราช 2466," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40, (27 ธันวาคม

2466), 191. 
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 ส่วนพระเมรุพระเจา้บรมโกศนั้นเป็นพระเมรุทองสูงใหญ่ปิดทองประดบักระจกยกเป็นลาย

ต่างๆ มีเพดานรองสามชั้นเป็นหลัน่ๆลงมาตามท่ี พระเมรุใหญ่สูงถึงยอด 45 วา แผงฝาหุ้มผา้ปิด

กระดาษปูพื้นแดงเขียนเป็นชั้นนาค ครุฑ อสูร เทวดา อินทร์ พรหมตามอยา่งเขาพระสุเมรุ ฝาขา้งใน

เขียนลายดอกมณฑาทองและเงินแกมกนั เคร่ืองพระเมรุมีบนัมีมุข 11 ชั้น เคร่ืองบนจ าหลกัปิดทอง

ประดบักระจก ขนุสุเมรุทิพราชเป็นนางช่างอ านวยการ พระเมรุใหญ่มีประตู 4 ทิศ ตั้งรูปกินนรอสูร

ทั้ง 4 ประตู พระเมรุใหญ่นั้นปิดทองทึบจนเชิงเสา กลางพระเมรุทองก่อแท่นรับเชิงตะกอน เสาเชิง

ตะกอนปิดทองประดบักระจก มีเมรุทิศ 4 เมรุแทรก 4 ปิดทองประดบักระจก มีรูปเทวดา วิทยาธร 

คนธรรพ ์ครุฑ กินนร คชสีห์ ราชสีห์ เหมหงส์ นรสิงห์ สิงโต มงักร เหรา นาค ทกักะทอ ช้าง มา้ 

เลียงผา อ่ืนๆ ตั้งรอบเมรุเป็นชั้น ตั้งราชวติัสามชั้นปิดทอง นาก เงิน ตีเรือกท าทางเดินส าหรับเชิญ

พระศพ ตั้งกระถางตน้ไม ้ประดบัฉัตร ธงต่างๆ94เม่ือดูความสูงขนาด 45 วา มีเมรุทิศเป็นประตูมี

อสูรเฝ้า กับมีราชวติัล้อมถึงสามชั้นละมีรูปสัตวต์ั้ งประดับ พระเมรุพระเจา้บรมโกศน้ีจึงมีศกัด์ิ

เท่ากบัพระเมรุเอก 

 พระเมรุที่บอกขนาดและความสูงพบในพงศาวดารเม่ือกล่าวถึงพระเมรุคร้ังหลงัจากพระ

เมรุพระเจา้ปราสาททองคือตั้งแต่พระเมรุพระนารายณ์ลงมา มีดงัน้ี พระเพทราชาโปรดฯให้ท าพระ

เมรุถวายพระนารายณ์สูง 3 เส้น ข่ือ 8 วา เมรุทิศเมรุแทรกข่ือ 5 วา ประดับทองแกมแก้ว95 

พงศาวดารฉบบัพระพนรัตน์วา่พระเมรุสูง 2 เส้น 11 วา ศอกคืบ ข่ือ 7 วา 2 ศอก มี 5 ยอด มีเมรุทิศ

เมรุแทรก สามสร้าง ท า 8 เดือนเสร็จ96 ดงัน้ีแลว้พระเมรุพระนารายณ์จึงมีขนาดสูงใหญ่กวา่พระเมรุ

เอกตามแบบแผน 

 พระเจา้เสือโปรดฯใหท้ าพระเมรุถวายพระเพทราชา พระเมรุใหญ่ ข่ือ 7 วา 2 ศอก มีเมรุทิศ

เมรุแทรก สามสร้าง ท า 11 เดือนเสร็จ มีมหรสพ ค ่าจุดดอกไมเ้พลิงระทาใหญ่ 16 ระทา บูชาพระ

ศพ97 จากขนาดข่ือและจ านวนระทาพระเมรุน้ีจึงมีศกัด์ิเป็นพระเมรุเอก 

                                                           

 
94"ค าให้การขุนหลวงหาวดั," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า 

ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวดั, 387 - 388. 

 
95พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 410 - 411. 

 
96พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเดจ็พระพนรัตน์ วดัพระเชตุพน, 488 - 489. 

 
97อ้างแล้ว, 551 - 552. 
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 พระเจา้ทา้ยสระโปรดฯให้ท าพระเมรุถวายพระเจา้เสือสูง 2 เส้น 11 วา ศอกคืบ ข่ือ 7 วา 2 

ศอก ท า1 ปีเสร็จ98 เป็นพระเมรุเอก ในรัชกาลเดียวกนัมีการสร้างพระเมรุถวายกรมหลวงโยธาทิพ 

ข่ือ 5 วา 2 ศอก99 พงศาวดารฉบบัพระพนรัตน์ให้ขอ้มูลเพิ่มว่าพระเมรุสูง 20 วา 2 ศอก มีพระเมรุ

ทองกลางพระเมรุใหญ่และเมรุอ่ืนๆท า 6 เดือนเศษเสร็จ100 ลกัษณะดงัน้ีพระเมรุกรมหลวงโยธาทิพ

จึงมีศกัด์ิเป็นพระเมรุโท 

 พระเจา้บรมโกศทรงกร้ิวพระเจา้ทา้ยสระกรณีเวนราชสมบติั จะเอาพระศพทิ้งน ้ าเสียไม่เผา 

พระยาราชนายกกราบทูลขอหลายคร้ังจึงโปรดฯให้ท าพระเมรุถวายพระเจา้ทา้ยสระเป็นพระเมรุ

อยา่งนอ้ย ข่ือ 5 วา 2 ศอก ลดจ านวนพระสงฆส์ดบัปกรณ์จากปกติ10,000 เหลือ 5000 พระเมรุท า 10 

เดือนเสร็จถึงฤกษแ์ห่ไปพระเมรุตรัสวา่ท าบุญนอ้ยไปให้เพิ่มพระสงฆ์สดบัปกรณ์อีก 1000 ตั้งพระ

ศพบนพระเมรุ 3 วนั จากปกติ 7 วนั จึงถวายพระเพลิง101 พระเมรุอย่างน้อยน้ีเม่ือดูจากท่ีบรรยาย

ลกัษณะจึงตกท่ีพระเมรุโทซ่ึงเป็นพระเมรุส าหรับพระบรมวงศช์ั้นสูงเท่านั้น ต่อมาเม่ือคราวพระเมรุ

กรมหลวงโยธาเทพและกรมหลวงอภยันุชิต พระมเหสี ก็โปรดให้ท าพระเมรุขนาดนอ้ยทั้งสองคร้ัง

และใหย้ดึแบบแผนตามอยา่งงานพระเจา้ทา้ยสระ มีข่ือขนาด 5 วา 2 ศอก102 

 เม่ือหลงัจากเสียกรุงแลว้ พระเจา้กรุงธนบุรีทรงตีค่ายโพธ์ิสามตน้ได ้เขา้เมืองแลว้ให้ขุด

พระศพพระเจา้เอกทศัน์แลว้ท าพระโกศอยา่งสังเขปใส่พระศพแลว้ตั้งเคร่ืองท าพระเมรุหุ้มผา้ขาว 

เชิญพระศพข้ึนบูชาพอควร นิมนต์พระท่ีพอเหลืออยู่ข้ึนสดบัปกรณ์แลว้ถวายพระเพลิง103 พระเมรุ

คร้ังสุดทา้ยน้ีจึงเป็นพระเมรุอยา่งเรียบง่ายและยน่ยอ่ท่ีสุดส าหรับพระเจา้แผน่ดิน 

                                                           

 
98พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 445. 

 
99อ้างแล้ว, 449. 

 
100พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเดจ็พระพนรัตน์ วดัพระเชตุพน, 590. 

 
101พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) กบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), 455. 

 
102อ้างแล้ว, 460 - 461. และ เร่ืองสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กับพระ

ราชวจิารณ์ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 9. 

 
103พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม2, 324. 
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   2.2.4.3 การตั้งแต่งในพระเมรุ 

 พบขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองสมเด็จพระบรมศพ ทวา่เอกสารน้ีให้ขอ้มูลการพระเมรุอนัมี

ศกัด์ิเป็นพระเมรุโทเท่านั้น การตั้งแต่งในพระเมรุเอกกบัพระเมรุตรีนั้นไม่มีขอ้มูล อาจอนุมานไดว้า่

การตั้งแต่งประดบัประดาต่างๆคงปรับเพิ่มหรือลดจากแบบแผนน้ี 

 ในพระเมรุประดบัดว้ยฉตัรแกว้ ฉตัรปะวะหล ่า ฉตัรทององักฤษ มีเคร่ืองสูงเขา้ตั้ง 28 องค ์

เคร่ืองชุมสาย 4 มุมพระเบญจา ทิศอาคเนยแ์ละหรดีสีแดง ทิศพายพัและอีสานสีใบตอง ทิศบูรพาตั้ง

พระอภิรุมสีเขียว 5 ชั้น 1 คู่ บงัแทรกสีเหลืองปูทอง 1 คู่ สีด าปูทอง 1 คู่ พระอภิรุมสีเหลืองปูทอง 1 

คู่ ชุมสายสีแดง 1 คู่ สีใบตอง 1 คู่ รวมเป็น 6 คู่ ทิศทกัษิณตั้งพระอภิรุมสีใบตอง 5 ชั้น 1 คู่ บงัแทรก

แพรเหลืองปูทอง 1 คู ่ ชุมสายสีเหลืองปูทอง 1 คู่ รวม 3 คู่ ทิศประจิมตั้งพระอภิรุมสีเหลืองปูทอง 5 

ชั้น 1 คู่ สีน ้าเงิน 1 คู่ รวม 2 คู่ ทิศอุดรตั้งพระอภิรุมสีแพรเขียวน ้ าเงิน 5 ชั้น 1 คู่ ฐานเคร่ืองสูงทั้งนั้น

จ าหลกัลายกลีบบวัปิดทอง  

 มีราวเทียนจงกล เตียงแว่นฟ้า เตียงส าหรับเทศนา และฉากส าหรับบงัเพลิง พระเมรุแขวน

โคมเขาแพะ พื้นปูเส่ือและพรม เม่ือจะถวายพระเพลิงให้เอาเคร่ืองสูง ม่านและพรมออก เอาเคร่ือง

หยวกเขา้ตั้งแต่งท่ีพระจิตกาธาน เม่ือดบัเพลิงแลว้เอาเคร่ืองหยวกออกแลว้ตั้งแต่งเคร่ืองสูงดงัเก่า104 

  2.2.5 วา่ดว้ยธรรมเนียมการอุทิศพระราชกุศลถวายพระศพ 

 นอกจากการสร้างศาสนสถานบนท่ีเผาพระศพท่ีพบเฉพาะในช่วงก่อนเสียกรุงคร้ังแรกเพื่อ
อุทิศกุศลแก่ผูต้ายแลว้ ระยะหลงัเสียกรุงคร้ังแรกถึงเสียกรุงคร้ังหลงัน้ียงัมีการบ าเพญ็พระราชกุศล
ถวายพระศพทั้งในรูปพิธีกรรมทางศาสนาคือมีพระสงฆ์สดบัปกรณ์ มีการเคร่ืองถวายไทยทาน
สังเค็ดต่างๆ เสฐียรโกเศศไดใ้ห้ค  าอธิบายเก่ียวกบัสังเค็ดวา่คงมาจากสังคีตแปลวา่การสวดต่อมาจึง
เพี้ยนเป็น สังเค็ด ในการสวดคราวหน่ึงจะใช้พระสงฆ์ 4 รูป เรียกเป็นหน่ึงส ารับ ท่ีนัง่สวดจึงเป็น
เตียงเพื่อให้นั่งได้ครบส ารับ ประกอบกบัมีธรรมเนียมอุทิศส่ิงของเคร่ืองใช้หรือแมแ้ต่เรือนของ
ผูต้ายใหแ้ก่วดัเพื่อเป็นกุศลส าหรับผูต้ายเองและไม่ใหผู้ต้ายมารบกวนผูท่ี้ยงัอยูแ่ลว้ใชข้องของผูต้าย 
อาจท าของอ่ืนๆเข้าสมทบเพิ่มเติมตามก าลังด้วยก็ได้ ต่อมาจึงได้ท าของใหม่ทั้ งส ารับอย่างใน
ปัจจุบนั สังเคด็จึงมกัเป็นเตียงนอนท่ีถูกน ามาถวายวดั พระจึงใชเ้ป็นท่ีนัง่สวด ในกระบวนแห่ศพจะ
น าสังเค็ดเขา้แห่ดว้ยโดยใช้เป็นท่ีวางผา้ไตร เตียงน้ีอาจประดบัประดาให้ประณีตหรือท าเป็นยอด

                                                           

 
104ดูเพ่ิมใน เร่ืองสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 9 - 11, 14 - 16. 
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ปราสาทดว้ยก็ได้105 เม่ือมีการอุทิศขา้วของถวายพระสงฆแ์ลว้ยงัมีการท าทานกบัราษฎรโดยการทิ้ง
ทานตน้กลัปพฤกษ ์อย่างไรก็ตาม ยงัพบวา่มีการกล่าวถึงการอุทิศพระราชกุศลถวายดว้ยวิธีการอ่ืน
อีก  
 จากขอ้มูลเอกสารพระราชพงศาวดารพบว่าในรัชกาลพระเจา้เสือมีรับสั่งให้ท าพระโกศ

ทองค าฉลองใหม่ส าหรับใส่พระอฐิัพระเพทราชาแทนพระโกศทององคเ์ก่า ส่วนพระโกศทององค์

เก่าใหพ้ระคลงัยบุท าเป็นรูปเงินสองไพ ส าหรับไปบริจาคทานท่ีพระพุทธบาทสระบุรี โดยทองพระ

โกศท่ีท าเป็นเงินสองไพน้ีให้ใส่ลูกมะนาวแขวนตน้กลัปพฤกษ์ 4 ตน้ หน้าลานพระบาทนั้น เม่ือ

เสด็จถึงทรงเปล่ียนเคร่ืองทรงแล้ว เสด็จข้ึนบนัไดนาคขั้นบนสุดจึงโบกพระหัตถ์ทิ้งทาน106 แม้

เอกสารจะไม่ไดร้ะบุเหตุท่ีโปรดฯใหท้ าดงัน้ีแต่ก็สันนิษฐานไดว้า่คงเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระ

เพทราชา เน่ืองจากใช้ทองจากพระโกศเดิมส าหรับไวใ้ส่พระอฐิั(?)พระเพทราชาเป็นส่วนผสมท า

เป็นเงินส าหรับทิ้งทาน และก็คงเป็นการพิเศษเพราะไม่พบขอ้มูลวา่มีท าดงัน้ีในสมยัอ่ืนๆ 

 กบัอีกคร้ังในคราวงานพระศพพระเจา้บรมโกศและพระพนัวสาใหญ่ ค าให้การขุนหลวงวดั

ประดู่ทรงธรรมให้ขอ้มูลวา่ เม่ือเสร็จการจรดพระองัคารแลว้ ให้เรียกเอาพระโกศทองทั้งสองและ

เคร่ืองราชูปโภคเคร่ืองประดบัพระศพทั้งปวงมายบุท าพระพุทธรูปทรงเคร่ืองประดบัอญัมณี เป็นรูป

ฉลองพระองค์ 2 องค์ แลว้ให้เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระพุทธรูปท่ีพระท่ีนัง่สุริยามรินทร์ มี

มหรสพครบ 7 วนัแลว้เชิญไวใ้นวดัพระศรีสรรเพชญตามธรรมเนียม107ท่ีกล่าววา่ตามธรรมเนียมนั้น

จะหมายความวา่เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในราชส านกัอยธุยาเป็นปกติหรือจะหมายถึงมีแนวคิดใหม่จึง

ไดท้  าตามนั้นไม่อาจทราบ เพราะไดพ้บกล่าวถึงในเอกสารค าให้การเพียงคร้ังเดียวซ่ึงเป็นงานพระ

เมรุคร้ังสุดทา้ยก่อนเสียกรุง อีกทั้งงานคร้ังน้ีเอกสารระบุว่าเป็นการท าเกินท่ีเกินทางแต่ก่อน ดว้ย

ทรงท าสนองพระเดชพระคุณ การท าพระพุทธรูปฉลองพระองคน้ี์จึงอาจเป็นการพิเศษกวา่ปกติก็ได ้

 นิโกลาส์ แชรแวส กล่าวถึงการจดัการกบัศพของชาวเมืองอยุธยาสมยัพระนารายณ์ตอน

หน่ึงว่า มีการน าแผ่นโลหะอาจเป็นทอง เงินหรือทองเหลืองแลว้แต่ฐานะ น ามาปิดปาก ตาและหู
                                                           

 
105เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ดอกไม้ธูปเทียนและสังเค็ด, พิมพใ์นการฌาปนกิจศพ นายสง่า สุนทรวิภาต

19 พ.ย. 2504, (พระนคร : กรมศิลปากร, 2504), 31 - 33. 

 
106พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 417 - 

418, 423 - 424. 

 
107"ค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรม," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การ

ชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวดั, 305 - 306. 
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ของศพ แลว้จึงน าแผ่นโลหะนั้นมาท าเป็นแหวนส าหรับเป็นท่ีระลึกถึงผูต้าย108 ดงัน้ีก็ดูจะใกลเ้คียง

กบัการยบุเคร่ืองประดบัพระศพมาท าพระพุทธรูปทรงเคร่ืองของราชส านกัอยุธยา แมจ้ะไม่ทราบวา่ 

แชรแวส ไดข้อ้มูลมาอยา่งไร  

 การยุบทองประดับพระโกศและเคร่ืองราชูปโภค  เคร่ืองประดับพระศพมาท าเป็น

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองนั้นในสมยัรัตนโกสินทร์มีเอกสารกล่าวอ้างว่ามีการท าดังน้ีอยู่ด้วยคือ

เอกสารว่าด้วยพระพุทธปฏิมากรฉลองพระองค์109ขณะท่ีเอกสารอ่ืนทั้งพระราชพงศาวดารหรือ

หมายรับสั่งกลบัไม่พบขอ้มูลท่ีกล่าวถึงการยุบทองประดบัพระโกศกบัเคร่ืองประดบัพระศพมาท า

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองเลย พบแต่เพียงกล่าวถึงการลอกทองประดบัพระโกศหน่ึงมาประดบัอีกพระ

โกศหน่ึงเท่านั้น110 และการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัน้ีเป็นการใชว้สัดุท่ีเบิกจากคลงัจึงยงัไม่

อาจเช่ือไดแ้น่วา่ธรรมเนียมน้ีจะมีการท าสืบมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์หรือไม่  

 อย่างไรก็ดี ธรรมเนียมการยุบทองเคร่ืองประดบัพระศพมาท าพระพุทธรูปก็มีอยู่ในราช

ส านกักมัพูชาดงัในคราวพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระศรีสวสัด์ิ เคร่ืองแต่งพระศพซ่ึงเป็นพระ

ราชทรัพยท์ั้งนั้นจะถูกเรียกคืนเม่ือจะเชิญไปพระเมรุ แลว้น าไปหลอมสร้างเป็นพระพุทธรูปถวาย

เป็นพระราชกุศล111 

 

                                                           

 
108นิโกลาส์แซรแวส, สันต์ ท.โกมลบุตร  (แปล), ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม : ในแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช, 203. 

 
109ดูการวิ เคราะห์ เอกสารใน พิชญา สุ่มจินดา,  "พระพุทธรูปทรงเค ร่ืองฉลองพระองค์ใน

พระบรมมหาราชวงัความรู้ท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง ความขดัแยง้ท่ีตอ้งวเิคราะห์," ใน วารุณี โอสถารมย ์(บรรณาธิการ), 

ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก : รวมบทความทางวิชาการด้านศิลปะเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการรอง

ศาสตราจารย์ ดร. พริิยะ ไกรฤกษ์, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550), 54 - 57. 

 
110ดู เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข  า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่1 ฉบับโรงเรียน

สวนกุหลาบ, (กรุงเทพฯ : แสงไทยการพิมพ์, 2538), 148, 167. และดูพระราชวิจารณ์ของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเก่ียวกบัการบนัทึกท่ีคลาดเคล่ือนของพงศาวดารเก่ียวกบัการลอกทองพระโกศ ในพระราช

วิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเร่ืองจดหมายความทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้า

ครอกวดัโพธ์ิ) ตั้งแต่ จ.ศ. 1129 ถึง 1182 เป็นเวลา 35 ปี, (กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2552), 239.  

 
111

 ลทัธิธรรมเนียมต่าง ๆ เล่มจบ, (พระนคร : คลงัวทิยา, 2515), 581. 
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3. ธรรมเนียมพระศพและพระเมรุทีเ่ปลีย่นไปสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 สมยัรัตนโกสินทร์น้ีมีช่วงเวลาห่างจากสมยัอยธุยาเพียง 15 ปี ขนบธรรมเนียมต่างๆยงัคงท า

ตามหรือพยายามสืบตามแบบท่ีเคยกระท าคร้ังกรุงศรีอยุธยา เป็นตน้ว่าการพระเมรุพระปฐมบรม

มหาชนก โปรดฯให้ท าพระเมรุใหญ่อยา่งพระเมรุพระเจา้บรมโกศ112การพยายามท าตามอยา่งราช

ส านกัคร้ังกรุงศรีอยุธยาก็เพื่อสร้างความรู้สึกมัน่คงเหมือนอยา่งคร้ังบา้นเมืองยงัดีให้กบัประชาชน

หลงัจากบา้นเมืองผา่นภาวะสงครามและอาจเป็นการแสดงสิทธิธรรมและสถานะอนัเท่าเทียมของ

ราชส านกัรัตนโกสินทร์กบัราชส านกัอยธุยา แมร้าชวงศใ์หม่จะไม่ไดสื้บพระวงศเ์ดียวกนักบักษตัริย์

กรุงศรีอยุธยา ส่ิงท่ีสนับสนุนแนวคิดน้ีได้ดีก็คือคติอินทราชาท่ีเกิดข้ึนและนิยมในช่วงต้น

รัตนโกสินทร์ 

 ในการพระศพและพระเมรุสมยัรัตนโกสินทร์พบว่ายงัคงพยายามท าสืบอย่างคร้ังกรุงศรี

อยธุยา แต่ก็มีการปรับเปล่ียนรายละเอียดบางประการไปตามยคุสมยัเป็นตน้วา่จ านวนสัตวหิ์มพานต์

ท่ีเขา้แห่มีจ านวนเพิ่มข้ึนและให้เจา้นายข่ีเขา้แห่ เพลิงท่ีใชใ้นการถวายพระเพลิงพระศพสมยัอยุธยา

เจ้าพนักงานจะส่องไฟจากพระอาทิตย์เม่ือได้ไฟแล้วจึงเล้ียงรอไวส้ าหรับถวาย ขณะท่ีสมัย

รัตนโกสินทร์กษตัริยห์รือประธานในพิธีการจะเป็นผูส่้องไฟเอง 

 อยา่งไรก็ตาม พระราชพงศาวดารทั้งหลายไดใ้ห้ขอ้มูลธรรมเนียมเก่ียวกบัพระเมรุประการ

ส าคญัท่ีต่างออกไปจากคร้ังกรุงศรีอยธุยาคือสมยัน้ีเม่ือสร้างพระเมรุเสร็จแลว้มีการสมโภชพระบรม

ธาตุก่อนดงัจะเห็นไดใ้นพระราชพงศาวดาร แต่ก็ไม่ใช่การพระเมรุทุกคร้ังไปท่ีมีการสมโภชพระ

บรมธาตุก่อน การพระเมรุท่ีมีการสมโภชพระบรมธาตุก่อนเท่าท่ีตรวจพบเป็นการพระเมรุขนาด

ใหญ่ชั้น"พระบรมศพ"แทบทั้งส้ิน โดยสมโภชพระบรมธาตุท่ีพระเมรุ 1 คืนแลว้เชิญพระบรมธาตุ

กลบั วนัต่อมาจึงแห่พระศพมาพระเมรุ113 

                                                           

 
112อ้างแล้ว, 191 - 192. 

 
113ดู เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข  า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่1 ฉบับโรงเรียน

สวนกุหลาบ, 153. กณัฐิกา ศรีอุดม และคณะ (บรรณาธิการ), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 
ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) จากต้นฉบับตัวเขียนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะ
วงศ์วโรปการ พร้อมค าอธิบายเพิ่มเติม, (กรุงเทพฯ : สมาคมประวติัศาสตร์ในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2553), 2 - 3, 98. และพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่3, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2538), 9, 30, 75. 
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 การสมโภชพระบรมธาตุบนพระเมรุน้ีเกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือไรนั้น พระราชพงศาวดารรัชกาล

ท่ี 1 ฉบบัโรงเรียนสวนกุหลาบ ใหข้อ้มูลวา่ เม่ือสมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาทสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯทรงกร้ิวจะไม่เผาพระศพเหล่าขุนนางทูลขอจึงทรงยอม รับสั่งวา่

จะท าพระเมรุเพื่อบูชาพระบรมธาตุเสร็จแลว้จึงจะใช้พระเมรุน้ีเผาพระศพทีหลงั เม่ือถึงก าหนดจึง

เชิญพระธาตุระยา้กินนรออกเวียนเทียนสมโภชท่ีพระเมรุ แต่นั้นมาการพระเมรุใหญ่ๆจึงมีการ

สมโภชพระบรมธาตุก่อนทุกคร้ัง114 ขอ้ท่ีว่าการพระเมรุใหญ่ๆจึงมีสมโภชพระบรมธาตุนั้นเห็นจะ

จริงอยูด่งัไดก้ล่าวมาแลว้  

 ส่วนการพระเมรุสมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาทน้ีจะเป็นคร้ังแรกท่ีมีการ

สมโภชพระบรมธาตุบนพระเมรุก่อนหรือไม่ โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอฐิัพระเจา้หลวงได้

กล่าววา่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯโปรดให้สร้างพระเมรุส าหรับถวายพระเพลิงพระบรมอฐิั

พระปฐมบรมมหาชนกโดยสมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาทสมทบดว้ย เม่ือพระเมรุเสร็จ

แลว้ให้เชิญพระบรมธาตุออกแห่พร้อมพระบรมอฐิัทั้งสองสมโภชท่ีพระเมรุ 7 วนั จึงเชิญพระบรม

ธาตุกลบัแลว้ถวายพระเพลิงพระบรมอฐิั115 

 ดงัน้ีจะเห็นว่าการสมโภชพระบรมธาตุบนพระเมรุมีอยู่ก่อนงานพระเมรุกรมพระราชวงั

บวรฯและคร้ังน้ีควรจะเป็นคร้ังแรกท่ีมีการสมโภชพระบรมธาตุบนพระเมรุดว้ยนอกจากงานคร้ังน้ี

จะเป็นงานพระเมรุแรกของกรุงรัตนโกสินทร์แลว้ยงัอาจอาศยัเหตุว่าเป็นการถวายพระเพลิง "พระ

บรมอฐิั" มิใช่พระบรมศพจึงเชิญ "พระบรมธาตุ" ออกดว้ยเพื่อความเป็นสวสัดิมงคลหรือมิฉะนั้น

พระราชพงศาวดารอาจหมายถึงพระเมรุส าหรับถวายพระเพลิงพระศพท่ีมีการสมโภชน์พระบรม

ธาตุก่อนเป็นคร้ังแรกก็ได ้

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่ การจดัการพระศพและพระเมรุสมยัอยธุยามีขั้นตอนและ

ธรรมเนียมปฏิบติัท่ีไม่แผกไปจากสมยัรัตนโกสินทร์ในเคา้โครงหลกัแต่มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั

ไปบา้งตามแต่ละสมยั    

                                                           

 
114เจา้พระยาทิพากรวงศ์ (ข  า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับโรงเรียน

สวนกหุลาบ, 153. 
 

115พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืนศรีสุเรนทร์, โคลงถวายพระเพลงิพระบรมอฐิัพระเจ้าหลวงและต าหนัก
แพ, (พระนคร : ศิลปากร, 2512), 4, 24, 36. 



 

บทที ่3 

การวเิคราะห์ภาพลายเส้นร่วมกบัหลกัฐานทางศิลปกรรมและหลกัฐานทางเอกสาร 

 ในบทน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ภาพลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระเมรุฉบบั Dresden 

State Art Collections โดยการเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมและงานศิลปกรรมสมยัอยุธยาเพื่อพยายาม

ก าหนดอายุภาพลายเส้นช้ินน้ีประกอบกบัการวิเคราะห์ภาพลายเส้นโดยใชข้อ้มูลเอกสารท่ีกล่าวถึง

พระเมรุและกระบวนแห่พระศพสมยัอยธุยาซ่ึงไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2  

 

1.ความเป็นมาของภาพเขียนลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระเมรุฉบับ  Dresden State Art 

Collections 

 เม่ือตน้ปี พ.ศ. 2559 ไดมี้การเผยแพร่ภาพเขียนลายเส้นซ่ึงอา้งวา่เป็นภาพกระบวนแห่พระ

บรมศพพระเพทราชาและบทความของผูพ้บภาพช้ินน้ีคือ Barend J. Terwiel ในวารสารสยาม

สมาคมTerwielกล่าวว่าภาพเขียนลายเส้นน้ีพบในห้องคลงัของ Dresden State Art Collections 

ประเทศเยอรมนี เลขทะเบียน Ca 129 ระบุวา่มีท่ีมาจากสยาม ลกัษณะเป็นภาพลายเส้นเขียนดว้ย

หมึกบนกระดาษชนิดบางต่อกนัยาวสิบแผน่ กรุติดกบัผา้ลินิน ยาว 370.30 ซม. สูงราว 50 - 52ซม.

นอกจากภาพน้ีก็ยงัพบเอกสารอีกหลายช้ินร่วมดว้ย 

 ลกัษณะของภาพเขียนสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองส่วนคือส่วนพระเมรุกบัส่วนท่ีเป็นกระบวน

แห่ซ่ึงกินพื้นท่ีส่วนใหญ่ของภาพ ส่วนพระเมรุลกัษณะเป็นปราสาทจตุรมุข 5 ยอด (9 ยอด) มีเมรุทิศ 

เมรุแทรก มีราชวติัลอ้มรอบ ดา้นหนา้มีรูปบุคคลคู่หน่ึงยนืแต่งกายต่างจากผูค้นในกระบวนแห่ ส่วน

ถดัมาเป็นส่วนกระบวนแห่ น าดว้ยรูปสัตวหิ์มพานต ์ 9 ตวัท่ีหลงัเทินบุษบก มีคนชกัลาก ต่อมาเป็น

ราชรถน้อย 3 องคเ์ทียมดว้ยราชสีห์ แลว้จึงถึงราชรถใหญ่ทรงพระโกศ สุดทา้ยเป็นหุ่นรูปชา้งเทิน

บุษบก กระบวนมีคนเชิญเคร่ืองสูงคั่นเป็นระยะ แนวระดับล่างของภาพกระบวนแห่มีภาพ

การละเล่นต่างๆ มีศาลาและระทาดอกไม้ไฟ 16 ระทา แนวระดับบนของภาพมีศาลาและต้น

กลัปพฤกษ ์8 ตน้ กบัทั้งมีศาลาท่ีภายในมีสังเคด็ เตียงสวดและเกา้อ้ีต่างๆ (รูปท่ี 1) 
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รูปที ่1 : ภาพเขียนลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระเมรุฉบับ  Dresden State Art Collections 

ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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 จากการคน้ควา้ของ Terwiel พบวา่ในช่วงปี ค.ศ. 1704 Aernout Cleur ซ่ึงประจ าอยูท่ี่สถานี

การคา้ของบริษทัอินเดียตะวนัออกของดตัช์ในอยุธยา ไดเ้ขียนรายงานเก่ียวกบัการชิงบลัลงัก์ใน

ปลายรัชกาลพระเพทราชาและการส้ินพระชนม์ของพระองค์ส่งไปยงัส านักงานใหญ่ท่ีปัตตาเวีย 

หลงัจากนั้นเพื่อใหแ้น่ใจวา่งานของเขาจะไดรั้บการตอบรับท่ีดี เขาจึงไดว้า่จา้งช่างชาวไทยให้เขียน

ภาพขบวนแห่พระบรมศพของพระเพทราชาไปยงัพระเมรุและเขาไดเ้ขียนค าอธิบายก ากบัใตภ้าพแต่

ละภาพสั้นๆเป็นภาษาดตัช์และบางส่วนทบัศพัทภ์าษาไทยดว้ยลายมือเพื่อท่ีจะส่งไปเนเธอร์แลนด ์

แต่ยงัไม่ทนัด าเนินการเขาก็เสียชีวิตลงท่ีอยุธยาในปีค.ศ. 1712 หลงัจากนั้นภาพเขียนช้ินน้ีไดถู้ก

ส่งกลบัไปอมัสเตอร์ดมัพร้อมกบัของส่วนตวัของเขา ในปีค.ศ. 1716 ภาพน้ีได้ถูกขายต่อให้กบั

ผูแ้ทนของ Augustus Frederick ผูซ่ึ้งเป็นเจา้ชายแห่งแซกโซน่ี (Prince-Elector of Saxony) และ

กษตัริย์แห่งโปแลนด์ ภาพเขียนได้ถูกเก็บรักษาลงกล่องในห้องคลังโดยติดช่ือว่าภาพเขียนจีน 

จนกระทัง่ปีค.ศ. 1918 คอลเลกชนัของ Augustus Frederick จึงไดต้กอยูใ่นครอบครองของ Dresden 

State Art Collections116 

 

2. ปัญหาเกีย่วกบัการศึกษาภาพลายเส้นร่วมกบัจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย 

 ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ภาพลายเส้นเพื่อการก าหนดอายุโดยเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมท่ีมีการ

ก าหนดอายุอยู่ในสมยัอยุธยาตอนปลายจ าเป็นตอ้งเขา้ใจก่อนว่าจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยุธยาตอน

ปลายส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาเร่ืองอายสุมยั แมจ้ะมีการพยายามก าหนดอายุแต่ก็เป็นการใชล้กัษณะทาง

สถาปัตยกรรมเขา้มาเป็นหลกัพอสมควร การใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมก าหนดอายุจิตรกรรมอาจ

ใชไ้ดใ้นกลุ่มภาพจิตรกรรมในกรุพระปรางคห์รือพระเจดียซ่ึ์งเป็นจิตรกรรมในพื้นท่ีปิดอนัเป็นส่วน

ท่ีสร้างข้ึนพร้อมกบัโครงสร้างหลกั ขณะท่ีจิตรกรรมในอาคารโบสถ์วิหารเป็นจิตรกรรมในอาคารท่ี

มีการใช้งานพื้นท่ีภายใน เม่ือช ารุดหลุดลอกก็คงมีการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอตลอดช่วงท่ียงัใช้งานอยู ่

การใช้ลกัษณะสถาปัตยกรรมซ่ึงเป็นงานสมยัแรกสร้างเป็นส่วนใหญ่เพียงอย่างเดียวจึงไม่อาจใช้

ก าหนดอายุไดม้ากไปกว่าเวลาประมาณอายุของภาพท่ีไม่เก่าไปกว่าตวัอาคารแน่นอน และแมต้วั

อาคารเองก็ยงัมีความเห็นไม่ตรงกนัของนกัวชิาการในการก าหนดอาย ุ
                                                           

 
116เรียบเรียงจาก Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 

1704, "Journal of siam society, Vol. 104, (2016), 79- 94. 
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 จิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยุธยาตอนปลายท่ีนอกจากท่ีวดัเกาะแกว้สุทธาราม เพชรบุรี ซ่ึงมี

จารึกบอกศกัราชไวอ้ยู่ในรัชกาลพระเจา้บรมโกศแลว้ยงัมีจิตรกรรมฝาผนังอีกหลายแห่งท่ีมีการ

ก าหนดอายุไวใ้นช่วงอยุธยาตอนปลายคือท่ีวดัใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี เช่ือวา่มีอายุอยูใ่นรัชกาล

พระเจา้เสือ117ท่ีน่ีอุโบสถหย่อนทอ้งช้าง ไม่มีหน้าต่าง สกดัหน้ามีประตู 3 บาน บานกลางมีขนาด

ใหญ่สุดสูงกวา่ระดบัประตูเล็กนอ้ย สกดัหลงัประตู2 บาน น่ีเป็นแบบท่ีพบเสมอในงานสมยัราชวงศ์

บา้นพลูหลวงขณะท่ีก่อนหนา้นั้นไม่มีแต่อุโบสถมีทรวดทรงค่อนขา้งป้อม มีเสาพาไลรอบซ่ึงดูเป็น

แบบท่ีเก่ากว่า ประกอบกบัเสมาคู่ท  าจากหินทรายแดงหนาจ าหลกัลายอนัเป็นแบบท่ีนิยมในสมยั

อยุธยาตอนตน้อุโบสถท่ีน่ีหรือวดัน้ีอาจมีอยูก่่อนหน้าแลว้ถูกซ่อมแปลงในช่วงบา้นพลูหลวงก็ได ้

ตามหลกัแล้วจิตรกรรมท่ีน่ีควรมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกับภาพลายเส้นด้วยเป็นงานท่ีเช่ือว่าท าใน

รัชกาลพระเจา้เสือเช่นเดียวกนั แต่มงกุฎเทวดาท่ีน่ียืดสูงและมีรายละเอียดกวา่ในภาพลายเส้นท่ีเช่ือ

ว่าเป็นงานในรัชกาลเดียวกนัอย่างเห็นได้ชัด จากขอ้จ ากดัหลายอย่างท าให้ตอ้งใช้จิตรกรรมจาก

แหล่งอ่ืนเขา้มาช่วย 

 วดัปราสาท นนทบุรี จิตรกรรมรูปเทวดาท่ีน่ีแสดงความเก่ียวขอ้งกบัวดัใหญ่สุวรรณาราม

อย่างไม่ตอ้งสงสัยและอุโบสถมีลกัษณะคล่ีคลายจากท่ีวดัใหญ่สุวรรณาราม ประตูสกดัหน้าทั้ง 3 

บาน อยูใ่นระดบัเดียวกนัและไม่ยกสูงมากนกัขณะท่ีสกดัหลงัไม่มีประตูแต่ท าเป็นช่องแสงแทนจึง

อาจก าหนดใหมี้อายรุ่วมสมยัหรือหลงัวดัใหญ่สุวรรณารามลงมาทวา่ท่ีวดัพระยาแมนอนัเป็นงานใน

รัชกาลพระเพทราชาประตูสกดัหนา้ทั้ง 3 บานก็อยูใ่นระดบัเดียวกนัเช่นกนัแต่ประตูนั้นยกสูงกวา่ท่ี

วดัปราสาท 

 วดัช่องนนทรี กรุงเทพฯ ภาพบุคคลแสดงความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะจิตรกรรมท่ีวดัใหญ่

สุวรรณารามเช่นกนั ลกัษณะการแบ่งช่องจิตรกรรมดว้ยแถบแนวตั้งลายรักร้อยเช่ือวา่พฒันาต่อไป

จากการแบ่งช่องดว้ยรูปเทวดายื่นขนาดใหญ่ในอุโบสถวดัปราสาท118 อุโบสถน้ีมีขนาดไม่ใหญ่นกั 

สกดัหนา้ - หลงั มีประตูดา้นละบาน ดา้นขา้งเจาะช่องหนา้ต่างขา้งละ 2 บาน เป็นกรอบโคง้แหลม

หรือทรงกลีบบวัจึงก าหนดอายุกนัว่าเป็นงานสมยัพระนารายณ์119แต่หน้าต่างทรงกลีบบวัน้ีก็พบ

                                                           

 
117สนัติ เลก็สุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 195. 

 
118สันติ เล็กสุขุม, กมล ฉายาวฒันะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, (กรุงเทพฯ : สถาบนัไทยคดีศึกษา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2524), 63. 

 
119อ้างแล้ว, 52 - 54. 
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ต่อมาในอาคารสมยับา้นพลูหลวงและการหย่อนทอ้งช้างก็เป็นลกัษณะของสมยับา้นพลูหลวงจึง

ควรก าหนดอายจิุตรกรรมในอุโบสถวดัช่องนนทรีไวไ้ม่เกินสมยับา้นพลูหลวงตอนกลาง120 

 ลกัษณะจิตรกรรมท่ีแสดงความเก่ียวเน่ืองกนัของทั้ง 3 แห่ง เม่ือพิจารณาต าแหน่งท่ีตั้งท่ีอยู่

ค่อนขา้งไกลกนัจึงอาจเป็นแบบศิลปะของยคุสมยัมากกวา่ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มช่างท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 จิตรกรรมท่ีต าหนกัพระพุทธโฆษาจารยว์ดัพุทไธสวรรย ์อยุธยา เช่ือว่าเป็นงานคร้ังพระ

เพทราชาหรือราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 23121 แต่ลกัษณะจิตรกรรมท่ีลบเลือนไปมากจึงอาจ

ก าหนดอายไุดก้วา้งๆเพียงสมยัอยุธยาตอนปลายและบางส่วนมีลกัษณะการเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

จิตรกรรมชั้นรัตนโกสินทร์ เม่ือเทียบเคียงกบัจิตรกรรมในวิหารวดัใหม่ประชุมพล อยุธยา ก าหนด

อายุในช่วงรัชกาลพระเจา้ปราสาททองโดยอิงกบัการสร้างปราสาทนครหลวง122รูปเทพชุมนุมท่ี

วหิารวดัใหม่ประชุมพลทรงมงกุฎทรงสูง กรรเจียกมีขนาดท่ีเท่ากนัและเป็นระเบียบปลายกรรเจียก

ยาวงอนออกกระหนกเหมือนกบัทวารบาลหนา้ต่างต าหนกัพระพุทธโฆษาจารยแ์ละเทวดาในสมุด

ข่อยวดัศีรษะกระบือซ่ึงบานแพนกระบุพ.ศ. 2286 รัชกาลพระเจา้บรมโกศ123จิตรกรรมในวิหารวดั

ใหม่ประชุมพล และต าหนกัพระพุทธโฆษาจารยจึ์งอาจมีอายุอยูใ่นรัชกาลพระเจา้บรมโกศก็ได ้(รูป

ท่ี 2) ลกัษณะกรรเจียกท่ีมีปลายยาวงอนออกกระหนกก็ไดพ้บอยูเ่สมอในจิตรกรรมวดัใหญ่สุวรรณา

ราม เพชรบุรี ขณะท่ีในภาพลายเส้นพบอยูเ่พียงต าแหน่งเดียว 

 ท่ีภาพลายรดน ้าท่ีต าหนกัทองวดัไทรกล่าวกนัวา่เป็นงานคร้ังพระเจา้เสือ124เช่นเดียวกบัภาพ

ลายเส้น แต่หากพิจารณาลายรดน ้ าท่ีต าหนกัทองแห่งน้ีจะพบวา่จงัหวะช่องไฟและตวัลายไม่เก่าไป

กวา่รัชกาลท่ี 3 จึงไม่อาจใชภ้าพท่ีน่ีร่วมในการศึกษาภาพลายเส้น  

                                                           

 
120รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, การศึกษาเชิงวเิคราะห์ทีม่าของสมุดภาพไตรภูม,ิ335. 

 
121สนัติ เลก็สุขมุ,ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ, 187. 

 
122สนัติ เลก็สุขมุ, กมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยา, 49. 

 
123บุญเตือน ศรีวรพจน์, ประสิทธ์ิ แสงทบั, สมุดข่อย, (กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรม

ไทย, 2542), 321. 
 

124น. ณ ปากน ้ า (นามแฝง), ววิฒันาการลายไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 200. 
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3. การวเิคราะห์ภาพลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระเมรุฉบับ Dresden State Art Collections 

ร่วมกบัหลกัฐานทางศิลปกรรมและเอกสาร 

 3.1 เทคนิคและวธีิการ  

 ภาพลายเส้นช้ินน้ีเขียนบนกระดาษชนิดบางซ่ึงตอ้งน ามาต่อกนัให้ไดข้นาดต่างจากสมุด

ไทยท่ีเป็นพบัยาวต่อเน่ืองกนั กระดาษบางน้ีเขา้ใจวา่คงเป็นกระดาษของต่างชาติ คือไม่ใช่กระดาษ

ของทอ้งถ่ินท่ีใช้เปลือกข่อยซ่ึงมีเน้ือหนา อาจเป็นกระดาษฝร่ังหรือกระดาษจีนก็ได ้ในส่วนน้ีเป็น

ขอ้มูลทางกายภาพของภาพเขียนท่ียงัไม่อาจเขา้ถึงไดเ้น่ืองจากภาพเขียนเก็บรักษาอยูใ่นต่างประเทศ

จึงจ าเป็นต้องละไว้อย่างไรก็ดี กระดาษฝร่ังมีใช้แพร่หลายในสมัยอยุธยาอย่างน้อยในกลุ่ม

มิชชนันารีสมยัพระนารายณ์125แต่ก็ยงัไม่อาจทราบไดเ้ลยวา่ช่างเขียนไทยมีความช านาญเพียงใดใน

การเขียนภาพบนกระดาษอยา่งบางน้ีดว้ยเน้ือกระดาษและการดูดซึมหมึก/สีแตกต่างกนักบัสมุดไทย 

                                                           

 
125ก าธร สถิรกุล, "การพิมพส์มยัอยุธยา,"ใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 18 (2537), เข้าถึงเม่ือ 17 มิถุนายน  2560, เข้าถึงได้จาก 
(http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=18&chap=5&page=t18-5-infodetail02.html). 

รูปที ่2 : ภาพเทวดาในวิหารวัดใหม่ประชุมพล (ซ้าย) ต าหนักพระพุทธโฆษาจารย์ (กลาง) และสมุด

ข่อยวัดศีรษะกระบือ (ขวา) 
ท่ีมาภาพขวา : น. ณ ปากน ้า (นามแฝง), แสงอรุณ กนกพงศช์ยั, จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย, 

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2528), 72. 
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 จิตรกรรมบนกระดาษหรือสมุดไทยนัน่คงมีมานานแลว้แมห้ลกัฐานสมุดไทยเท่าท่ีเหลืออยู่

จะเป็นงานในช่วงอยุธยาตอนปลายและมีลกัษณะท่ีเป็นงานคดัลอกจากฉบบัท่ีเก่ากว่าต่อๆกนัมา 

จิตร ภูมิศกัด์ิ เช่ือวา่สมุดไทยนั้นมีใชอ้ยา่งค่อนขา้งแพร่หลายในลุ่มเจา้พระยามาตั้งแต่คร้ังตน้กรุงศรี

อยุธยาหรือก่อนหนา้นั้นแลว้โดยอา้งถึงกฎหมายโบราณต่างๆ126จึงอาจสันนิษฐานต่อไปไดว้า่ช่วง

ตน้สมยัอยธุยาคงมีจิตรกรรมบนสมุดไทยแลว้ 

 ลกัษณะลายเส้นในภาพเขียนดว้ยเส้นคมบางสม ่าเสมอกนัเหมือนใชป้ากกาอนัเป็นลกัษณะ

ของจิตรกรรมสมยัอยุธยาตอนปลาย127นกัวิชาการได้ตั้งขอ้สังเกตว่าจิตรกรรมท่ีเขียนเส้นบางน่ิง

สม ่าเสมอกนัเป็นงานช่างเมืองหลวงส่วนการวาดเส้นบางๆท่ีมีอิสระลงน ้ าหนกัอ่อนแก่ไม่เท่ากนั

เป็นงานช่างนอกเมืองหลวง 128ตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาเหลืออยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งทั้งยงัมีสภาพช ารุดมากจนอาจยืนยนัขอ้สันนิษฐานขา้งตน้

ไดอ้ยา่งไม่แน่ใจนกั ทวา่หากใชข้อ้สันนิษฐานน้ีภาพลายเส้นก็ดูจะจดัเป็นงานช่างเมืองหลวงไดส้ม

กบัประวติัท่ีมีการกล่าวอา้ง 

 ภาพลายเส้นน้ีบางส่วนมีการถมสีด าและระบายสีน ้ าตาลเหลืองซ่ึงสังเกตไดว้า่มีสีเขม้กวา่สี

พื้นของกระดาษ ภาพน้ีแต่เดิมอาจกะการลงสีไวด้ว้ยก็ได ้ลกัษณะแบบน้ีไดพ้บอยู่ในสมุดภาพไตร

ภูมิหมายเลข 91 ท่ียงัวาดไม่เสร็จซ่ึงในหนา้เดียวกนัจะเห็นตั้งแต่เส้นร่าง การตดัเส้นและระบายสีใน

บางส่วนซ่ึงแสดงถึงอิสระในการเขียนของช่างท่ีจะวาดหรือแต่งไปตามท่ีตอ้งการโดยไม่จ  าเป็นว่า

จะตอ้งท าใหเ้สร็จทีละขั้นตอน 

 

 3.2 การจัดองค์ประกอบในภาพลายเส้น 

 ภาพลายเส้นน้ีแสดงความส าคญัของส่วนกระบวนแห่มากกว่าส่วนท่ีเป็นพระเมรุเห็นได้

จากภาพกระบวนแห่พระศพท่ีกินพื้นท่ีส่วนใหญ่ของภาพ อาจพิจารณาโดยแบ่งภาพเป็นสองส่วน

คือส่วนพระเมรุกบัส่วนกระบวนแห่ (รูปท่ี 1) 

                                                           

 
126จิตร ภูมิศกัด์ิ, สังคมไทยลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกนั, 2547), 11 - 

14. 

 
127คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร , จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างนนทบุรี, (พระ

นคร : ศิวพร, 2506), 12. 

 
128สนัติ เลก็สุขมุ, กมล ฉายาวฒันะ, จติรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยา, 50. 
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 ส่วนพระเมรุมีภาพพระเมรุตรงกลางเขียนระเบียงลอ้มเช่ือมเมรุทิศเมรุแทรกทั้ง 8 ไวมี้

ลกัษณะคลา้ยการมองจากท่ีสูงคือแสดงลกัษณะของการใชเ้ส้นเฉียงน าสายตาอนัพบไดใ้นจิตรกรรม

สมยัอยุธยาตอนปลายทวา่ลกัษณะของระเบียงส่วนท่ีเฉียงนั้นดูเหมือนเป็นระเบียงลม้(รูปท่ี 3) ซ่ึง

แปลกไปจากจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยุธยาตอนปลายท่ีมกัท าก าแพงหรืออาคารให้หักเบ่ียงในแนว

เฉียงเพื่อให้ภาพเกิดมิติเป็นตน้ว่าท่ีวดัช่องนนทรี กรุงเทพ (รูปท่ี 4) และวดัปราสาท นนทบุรีเม่ือ

ลองตรวจดูจิตรกรรมในสมุดภาพก็พบลกัษณะท่ีใกลเ้คียงอยูใ่นสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7 (รูปท่ี5) 

มีการก าหนดอายรุาวคร่ึงหลงัของพุทธศตวรรษท่ี 23 - คร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 24129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
129รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกูล, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ,110. ดูบทวิเคราะห์ใน เร่ือง

เดยีวกนั, 108 - 110. 

รูปที ่3 : ระเบียงล้อมพระเมรุ 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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รูปที ่4: ภาพอาคารเฉียงทีว่ัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ 

รูปที ่5 : ภาพก าแพงเบี่ยงแบบก าแพงล้มในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7 
ท่ีมา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรขอมภาษาไทย, (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2552), 65. 
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  ส่วนกระบวนแห่พระโกศพระศพขนาดยาวแสดงมุมมองจากดา้นขา้ง มีการตีเส้นบรรทดั

ตั้งแต่ราชรถคนัแรกจนสุดขบวนท่ีหุ่นรูปช้างทา้ยราชรถทรงพระศพเพื่อให้อยู่ในระนาบเดียวกนั 

รูปบุคคลคั่นระหว่างรูปสัตว์หิมพานต์ทั้ งหลายท่ีเข้ากระบวนแห่และราชรถทั้ งส่ีแสดงความ

ต่อเน่ืองกนัของกระบวนแห่จึงดูเหมือนเป็นกระบวนเดินเรียงการแสดงความต่อเน่ืองในลกัษณะน้ี

ไม่พบในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยุธยาท่ีใด เน่ืองจากภาพกระบวนแห่ท่ีพบในจิตรกรรมฝาผนงัจะ

แสดงออกโดยกลุ่มบุคคลเรียงแถวยาวซ้อนกนัระยะหน่ึงสลบักบัอีกกลุ่มท่ีเรียงแถวสั้ นกว่าตาม

ความยาวของพื้นท่ี 

 ภาพกระบวนแห่ในสมุดไทยเป็นตน้วา่สมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 แสดงรูปบุคคลเรียง

แถวกนัโดยมีระยะห่างกนัเล็กนอ้ยต่อเน่ืองกนัไปแต่ก็ยงัจดัวางให้ขนาบไปกบัชา้งทรงหรือราชยาน

ในกระบวนการจดัวางแบบน้ียงัพบในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยุธยาตอนปลายทัว่ไปดว้ยจึงไม่พบวา่

มีจิตรกรรมท่ีใดแสดงการจดัวางองคป์ระกอบกระบวนแห่ดงัในภาพลายเส้นช้ินน้ี อาจเป็นเร่ืองการ

ออกแบบของช่างใหต้รงกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการจะสร้างงานเพื่อแสดงภาพกระบวนแห่ในการออก

พระเมรุ 

 การจดัวางบุคคลในภาพลายเส้นส่วนท่ีเป็นกระบวนแห่ใชรู้ปบุคคลคู่หน่ึงคัน่ระหว่างรูป

สัตวแ์ต่ละตวัและราชรถเป็นระยะ การใชบุ้คคลเป็นคู่แลว้เวน้แลว้จึงท าเป็นรูปบุคคลคู่อีกต่อๆกนั

ไปไดพ้บอยูบ่างช่วงในสมุดภาพวดัยม และวดัประดู่ทรงธรรม อยุธยา(รูปท่ี 6) แมว้า่ท่ีวดัประดู่ทรง

ธรรมจะเป็นงานเขียนซ่อมคร้ังรัตนโกสินทร์ แต่เช่ือวา่คงซ่อมตามเคา้โครงเดิมท่ีน่าจะเขียนข้ึนใน

สมยัอยธุยา130 

 เม่ือลองเปรียบเทียบการจดัองค์ประกอบกระบวนแห่ในภาพลายเส้นกบัภาพกระบวนแห่

ในการออกพระเมรุคร้ังรัตนโกสินทร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นคนละอย่างกนัโดยส้ินเชิง ภาพในชั้น

รัตนโกสินทร์เป็นตน้วา่ภาพกระบวนแห่ในการออกพระเมรุรัชกาลท่ี 1 - 3 และงานกรมพระราชวงั

บวรสถานพิมุข ลกัษณะเป็นอยา่งเดียวกนัคือแสดงการระบุต าแหน่งตามล าดบัในกระบวนแห่อยา่ง

เป็นแบบแผนอย่างค่อนข้างละเอียดและไม่มีภาพบุคคลเลยแต่จะใช้เคร่ืองสูงและจุดด าแทน

ต าแหน่งคนในกระบวน (รูปท่ี 7) 

                                                           

 
130น.ณ ปากน ้ า (นามแฝง) และแสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัดประดู่ทรงธรรม, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

2528), 7. 
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 อาคารประกอบอ่ืนๆเช่นศาลา ระทาและตน้กลัปพฤกษ ์และภาพการละเล่นจดัวางตามแนว

บนและล่างของภาพขนาบส่วนท่ีเป็นกระบวนแห่ โดยแคบเขา้เม่ือใกลส่้วนพระเมรุน าสายตาให้

เห็นวา่กระบวนแห่ก าลงัเคล่ือนเขา้สู่พระเมรุ พิชญา สุ่มจินดา ไดใ้หค้วามเห็นวา่ต าแหน่งอาคารท่ีตั้ง

ตามรายทางกระบวนแห่พระศพในภาพลายเส้นน้ีตรงกบัท่ีกล่าวถึงในเร่ืองสมเด็จพระบรมศพซ่ึง

น่าจะเป็นความจริงมากกว่าในค าให้การชาวกรุงเก่าท่ีว่าอาคารประกอบเหล่าน้ีตั้งรายรอบอาคาร

พระเมรุ131 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
131พิชญา สุ่มจินดา, "ขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาท่ีคน้พบใหม่," ใน 

เอกสารประกอบงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวชิาการ คร้ังที ่2/2560 เร่ืองเล่าขานจากงานพระเมรุ : พฒันาการจากกรุง
ศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ชุดที ่2, 51. 

รูปที ่6 : การจัดวางรูปบุคคลในกระบวนแห่ในสมุดภาพวัดยม (รูปบน) และวัดประดู่ทรง

ธรรม อยธุยา (รูปล่าง) 
ท่ีมารูปบน : กระบวนพยุหยาตราสถลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2544), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 

 



 

 

 

 

 

 3.3 กลุ่มภาพอาคารพระเมรุ 

  3.3.1 พระเมรุ 

 อยูก่ึ่งกลางพื้นท่ีมีเมรุทิศเมรุรายลอ้มรอบ พระเมรุลกัษณะเป็นปราสาทจตุรมุขยอดปรางค5์ 

ยอด (9 ยอด) มีมุขยื่นยาวซ้อนลดหลัน่กนัไป อาจแบ่งเป็น 3 ส่วนส าหรับอาคารน้ี (รูปท่ี 8) ส่วน

ฐานปราสาทตรงกลางมีสัดส่วนสูงท่ีสุดประกอบดว้ยฐานเขียงถดัข้ึนไปเป็นชุดฐานสิงห์ยอ่มุมสิบ

สองแลว้จึงเป็นเอวขนัหรือรัดประคดมีกระจงัปิดส่วนคอด  ส่วนมุขยื่นยาวมีฐานลดชั้นลงมาจาก

กลางปราสาทประกอบดว้ยฐานเขียงถดัข้ึนไปมีชุดฐานบวัคว  ่า - บวัหงาย ทอ้งไมลึ้กไม่มีลวดบวั

คาด 

 ส่วนกลางของปราสาทคลา้ยเรือนธาตุเจดียท์รงปราสาท มุมทั้งสิบสองประดบักาบบน - 

กาบล่างอยา่งกาบไผแ่ละประจ ายามจึงดูเหมือนเป็นเสาประดบัมุม ส่วนกลางของมุขท่ียื่นยาวเขียน

ลายพุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่ มีเสาขนาดเล็กรองรับหลงัคาท่ีโคง้เชิดข้ึน  

 ส่วนเคร่ืองบนปราสาทหลงักลางท าเป็นเรือนชั้นซ้อนคือชั้นซ้อนแต่ละชั้นยืดสูงจ าลอง

เรือนมีเสาตั้งคานทบัมีหน้าบนัซ้อนลดหลัน่กนัข้ึนไป 5 ชั้น ต่อยอดดว้ยปรางค์ซ่ึงดูคลา้ยชุดเหม

ยอดสุดมีนภศูลปักฉตัร 9 ชั้น ต่อธงชาย สันหลงัคาหนา้บนัชั้นซ้อนปักฉตัร 5 ชั้น 7 ชั้น ชุดหลงัคา

มุขท าลด 2 ชั้น แต่ละชั้นซ้อน 2 ตบั หลงัคาชั้นแรกมีปีกนก มุงกระเบ้ืองลอนมีเชิงชาย บราลี กลาง

สันหลงัคาทั้งสองฝ่ังท ายอดปราสาทอยา่งยอดกลางแต่ขนาดยอ่มลงมามีชั้นซ้อน 3 ชั้น ยอดปักฉตัร 

7 ชั้น ชุดหลงัคานอกสุดลดชั้นลงมาลกัษณะอย่างชั้นก่อนหน้าและสันหลงัคาท ายอดปราสาท 

รูปที ่7 : แผนผังกระบวนแห่พระศพกรมพระราชวังบวรสถานพมิุข 
ท่ีมา : กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์, เคร่ืองประกอบพระราชอสิริยยศ ราชยาน ราช

รถ และพระเมรุมาศ, (กรุงเทพฯ : กอง, 2539), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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อาคารพระเมรุลอ้มรอบดว้ยราชวติัมีประตูดา้นหนา้ ท่ีลานพระเมรุมีรูปกินนรหรือกินรี 3 รูป และ

รูปอสูร 1 รูป ซ่ึงวาดอยา่งง่ายและไม่มีรายละเอียดอนัใดนกั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 จะเห็นว่าพระเมรุในภาพเน้นท่ีส่วนกลางซ่ึงมีความส าคญัท่ีสุดโดยใช้ฐานสิงห์เพิ่มความ

สูงข้ึน มุขแต่ละดา้นลดชั้นลงไปลกัษณะน้ีเป็นรูปแบบท่ีพบไดท้ัว่ไปตามจิตรกรรมในสมุดภาพไตร

ภูมิและจิตรกรรมฝาผนงั ส่วนลกัษณะของแผนผงัท่ีเป็นอาคารจตุรมุขย่อมุม เป็นผงัแบบเดียวกบั

ภาพผงัพระเมรุกรมหลวงโยธาเทพ (รูปท่ี 9) ต่างเพียงจ านวนมุมเท่านั้นและอาจเทียบเคียงไดก้บัผงั

ของเมรุทิศ เมรุรายท่ีวดัไชยวฒันาราม การท าชั้นซ้อนของเรือนยอดก็คลา้ยกบัเมรุทิศ เมรุรายและ

ปูนป้ันรูปปราสาทท่ีวดัไชยวฒันาราม (รูปท่ี 10 - 11) ซ่ึงท าในรัชกาลพระเจา้ปราสาททอง และยงั

พบท่ีปูนป้ันผนงัวดัไผล่อ้ม เพชรบุรี (รูปท่ี 12) ท่ีก าหนดอายรุาวรัชกาลพระเจา้บรมโกศ132 

                                                           

 
132สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ท

อมป์สนั, 2532), 92. 

รูปที ่8 : พระเมรุในภาพลายเส้น 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

 



  61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่9 : ผังพระเมรุกรมหลวงโยธาเทพ 
ท่ีมา : เร่ืองสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กบัพระราชวจิารณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, (พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2509), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 

 

รูปที ่10 : เมรุทิศวัดไชยวัฒนาราม อยธุยา 
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รูปที ่11 : ปูนป้ันรูปปราสาททีว่ัดไชยวัฒนาราม อยธุยา 
ท่ีมา : ประทีป เพง็ตะโก, วดัไชยวฒันาราม จังหวดัพระนครศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2559), 92. 

 

รูปที ่12: ภาพปูนป้ันทีว่ัดไผ่ล้อม เพชรบุรี 
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 ลายรดน ้ าฉากถวายพระเพลิงพุทธสรีระในหอเขียนวงัสวนผกักาด กรุงเทพ พระเมรุแสดง

ลกัษณะการซ้อนชั้นอยา่งเดียวกนัและมีการประดบัฉตัรท่ีหลงัคามุขชั้นซ้อนแต่ละชั้นอยา่งในภาพ

ลายเส้น รวมถึงลายประดบัในพระเมรุเป็นลายพุ่มขา้วบิณฑ์กา้นแย่งเช่นเดียวกนั (รูปท่ี 13) ท่ีหอ

เขียนน้ีเช่ือกันว่าเป็นงานคร้ังพระนารายณ์ ม.จ.สุภทัรดิศดิศกุล ทรงให้ความเห็นว่าควรมีอายุ

ระหวา่งอยุธยาตอนปลายถึงตน้รัตนโกสินทร์แต่ไม่ไดใ้ห้เหตุผลไว้133ทวา่หากพิจารณาจากจงัหวะ

ลายและรูปแบบภาพส่วนใหญ่พบวา่น่าจะเป็นงานชั้นรัตนโกสินทร์แลว้ แมจ้ะอา้งวา่เป็นงานซ่อม

ตามเคา้โครงเดิมแต่เส้นท่ีแขง็และจงัหวะท่ีเท่ากนัท าใหดู้เป็นงานชั้นหลงัลงมาแต่คงก็ไม่ใช่ทั้งหมด

เพราะภาพบางส่วนไดแ้สดงลกัษณะร่วมกบัจิตรกรรมสมยัอยธุยาอยูด่ว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
133พนัธ์ุทิพย ์บริพตัร (บรรณาธิการ), หอเขียนวงัสวนผกักาด, พิมพเ์ป็นท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิง

พระศพ พลตรี พระเจา้วรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนครสวรรคศ์กัดิพินิต ณ เมรุวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 23 ธ.ค. 
2502, (พระนคร : ศิวพร, 2502), 42. 

รูปที ่13 : ภาพลายรดน ้าฉากถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระทีห่อเขียนวังสวนผักกาด กรุงเทพฯ 
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 ดงักล่าวมาน้ีภาพส่วนพระเมรุมีลกัษณะของงานจิตรกรรมท่ีพบในช่วงอยุธยาตอนปลาย

หรืออาจล่วงลงมาถึงตน้รัตนโกสินทร์ จึงไม่อาจก าหนดอายุไดแ้คบไปกวา่ช่วงตั้งแต่รัชกาลพระเจา้

ปราสาททองลงมา อย่างไรก็ดี ฐานสิงห์กลางปราสาทเป็นฐานสิงห์แบบสองตอนอย่างท่ีพบท่ีวงั

นารายณ์ ลพบุรี และวดับรมพุทธาราม อยธุยา134ส่วนลายกาบบน - กาบล่างในภาพลายเส้นเป็นอยา่ง

กาบไผไ่ม่มีลายประดบัภายในซ่ึงก็ไดพ้บในอาคารสมยัพระนารายณ์ท่ีลพบุรีและพบต่อมาถึงรัชกาล

พระเจา้ทา้ยสระ135จึงอาจก าหนดอายภุาพลายเส้นจากส่วนพระเมรุน้ีไดแ้คบลงเล็กนอ้ยให้อยูใ่นช่วง

รัชกาลพระนารายณ์ถึงพระเจา้ทา้ยสระ ในภาพลายเส้นลกัษณะของฐานสิงห์และกาบประดบัก็เขียน

อยา่งเรียบง่ายและอาจไม่ใช่ส่วนหลกัท่ีจะใชก้ าหนดอายไุดจึ้งตอ้งดูส่วนอ่ืนต่อไป 

 แบบแผนพระเมรุเอกในค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรมให้ขอ้มูลพระเมรุเอกส าหรับ

พระเจา้แผ่นดินว่าเป็นอาคารยอดปรางค์ใหญ่ตรงกลางมีเมรุทิศเมรุแทรกเป็นปรางคเ์ล็กๆอยู่ท่ีชั้น

หลงัคาระหว่างมุขและดา้นมุขของพระเมรุจึงท าให้พระเมรุเป็นปราสาทยอดปรางค์ 9 ยอด ซ่ึง

ลกัษณะน้ีก็ตรงภาพลายเส้นท่ีมี 9 ยอด แมภ้าพจะแสดงให้เห็นเพียง 5 ยอด เน่ืองจากเป็นภาพตดั

แบบสองมิติอนัเป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมในจิตรกรรมท่ีจะไม่แสดงโครงสร้างเหมือนจริงแต่จะ

ออกแบบให้มีลกัษณะก่ึงอุดมคติ136ส่วนในพระราชพงศาวดารให้ขอ้มูลพระเมรุพระเพทราชาเพียง

วา่เป็นพระเมรุใหญ่ข่ือ 7 วา 2 ศอก มีเมรุทิศเมรุแทรกสามสร้างลกัษณะเท่าน้ีพอจะเทียบไดก้บัพระ

เมรุเอกตามแบบแผนเท่านั้นจึงไม่มีขอ้มูลเอกสารมากพอจะช้ีไดว้า่ภาพน้ีเป็นพระเมรุพระเพทราชา

แต่ก็อาจอนุมานไดว้า่การพระเมรุพระเจา้แผน่ดินอยธุยาอนุโลมตามแบบแผนน้ี 

 ลกัษณะพระเมรุท่ีมีมากกวา่หน่ึงยอดคือมียอดประธานและยอดเล็กๆประดบัในสมยัอยุธยา

พบในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยาฉบบัพระพนรัตน์และฉบบัอ่ืนท่ีมีพื้นฐานการช าระจากพระ

ราชพงศาวดารฉบบัน้ีกล่าวถึงงานพระเมรุพระนารายณ์ว่าเป็นพระเมรุ 5 ยอด137 และไม่พบการ

กล่าวถึงจ านวนยอดพระเมรุอีกเลย จนมาในสมยัรัตนโกสินทร์มีหลกัฐานเป็นภาพถ่ายเก่าพระเมรุ

มาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เป็นปราสาทจตุรมุขยอดปรางค์5ยอด และไม่มีพรหม

                                                           

 
134สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 62. 

 
135อ้างแล้ว, 72 - 74. 

 
136สัน ติ  เล็ก สุขุม , จิตรกรรมไทย  - แบบประเพณีและแบบสากล , (กรุง เทพฯ  : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2535), 175. 

 
137พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเดจ็พระพนรัตน์ วดัพระเชตุพน, 488, 495. 
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พกัตร์ ลกัษณะน้ีเป็นลกัษณะของพระเมรุโทถา้เทียบกบัแบบแผนในค าให้การขุนหลวงวดัประดู่

ทรงธรรม จึงท าให้มีผูส้ันนิษฐานว่าอาจเป็นการท าสืบต่อจากพระเมรุท่ีท ากันก่อนหน้าในชั้น

รัตนโกสินทร์ซ่ึงไดข้าดการเช่ือมต่อองคค์วามรู้ทางรูปแบบคติสัญลกัษณ์กบัสมยัอยธุยา138 

 พระเมรุกษตัริยท่ี์เป็นพระเมรุ 5 ยอด มีหลกัฐานปรากฏในสมยัรัตนโกสินทร์คือพระเมรุ

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้ฯ139และปรากฏอีกในงานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้ฯและ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้ฯ (รูปท่ี 14 - 15) ประเด็นน้ียงัไม่มีขอ้มูลสาเหตุแห่งการเปล่ียนแปลง

แบบแผน สันนิษฐานวา่อาจเป็นพระราชด าริของรัชกาลท่ี 4 เพื่อให้ตรงกบัเน้ือความตามคมัภีร์พุทธ

ศาสนาเถรวาทแทนแบบแผนเดิม ซ่ึงคมัภีร์ได้กล่าวถึงยอดเขาพระสุเมรุเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

ส่วนยอดเขายคุนัธรเป็นสวรรคช์ั้นจาตุมหาราชิกาทั้งส่ีทิศนั้นเป็นวิมานทา้วจตุโลกบาล140จึงท าพระ

เมรุเป็นปราสาทยอดปรางค์ใหญ่เป็นประธานแทนเขาพระสุเมรุมีปรางค์เล็กหรือเมรุทิศแทนยอด

ยุคนัธร น่ีก็จะยอ้นกลบัมาสู่การท่ีมีคนตีความว่าชั้นซ้อนของหลงัคาปราสาทคือเขาพระสุเมรุและ

สัตตบริภณัฑ์ซ่ึงได้กล่าวถึงและแสดงความเห็นในบทท่ี 2 นั้นแล้ว ข้อน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็น

ความหมายท่ีเพิ่มข้ึนมาจากเดิมหรือการตีความสัญลกัษณ์ใหม่ในชั้นหลงั 

 

 

 

                                                           

 
138วรินทร์ รวมส าราญ, "กระบวนทศัน์ท่ีเปล่ียนแปลงในการสร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมเฉพาะกิจ : พระ

เมรุจากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ ," ใน เกรียงไกร เกิดศิริ (บรรณาธิการ), งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม 
ประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรมเกีย่วเนื่อง, (กรุงเทพฯ : อุษาคเนย,์ 2552), 221. 

 
139พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี , 

คณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวจดัพิมพเ์ป็นท่ีระลึกใน
โอกาสท่ีวนัพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 63. 

 
140พระสทัธรรมโฆษเถระ, แยม้ ประพฒัน์ทอง (แปล), โลกบัญญัติ, (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรม

ศิลปากร, 2528), 27, 37 - 38., Frank E. eynolds& Mani B. Reynolds (translation with introduction and notes), 
Three world according to King Ruang : a Thai Buddhist cosmology, (Berkeley : University of California, 
c1982), 218., พระยาธรรมปรีชา (แกว้), ไตรภูมโิลกวนิิจฉยกถา ฉบับที ่2 (ไตรภูมิฉบับหลวง) เล่ม 3, (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, 2520), 79 - 83, 115. 
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รูปที ่14 : พระเมรุห้ายอดของพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ท่ีมา : ไพศาลย ์เป่ียมเมตตาวฒัน์, สยาม : ผ่านมุมกล้อง จอห์น ทอมสัน 2408-9 รวมทั้งนครวดั

และเมืองชายฝ่ังประเทศจีน, (กรุงเทพฯ : ริเวอร์บุค๊ส์, 2558), 78. 

 

รูปที ่15 : พระเมรุห้ายอดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ท่ีมา : พิพฒัน์ พงศร์พีพร, สมุดภาพรัชกาลที ่4, (กรุงเทพฯ : พิพิธภณัฑภ์าพมุมกวา้ง 

กรุงเทพมหานคร, 2547), 285. 

 



  67 

 การพระเมรุคร้ังก่อนหนา้น้ีท่ีมีหลกัฐานชดัเจนอยูคื่อการพระเมรุสมเด็จพระปฐมบรมมหา

ชนก พระเมรุเป็นพระเมรุเอกอยา่งใหญ่ 9 ยอด ตามแบบแผนมีเมรุทิศเมรุแทรก พรหมภกัตร์141ส่วน

พระเมรุรัชกาลท่ี 1และรัชกาลท่ี 2 ไม่มีหลกัฐานรายละเอียดแต่สันนิษฐานว่าคงท าตามแบบแผน

เดิม142 ส่วนการพระเมรุพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้ฯแมจ้ะมีศกัด์ิเทียบเท่าพระเจา้แผน่ดินพระองค์

ท่ีสองแต่ก็ยงัเป็นรองพระเจา้แผน่ดินพระองคท่ี์หน่ึงอยูเ่อง เคร่ืองประกอบพระเกียรติยศจึงตอ้งเป็น

รองลงมาเทียบท่ีพระเมรุ 5ยอดอย่างของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้ฯไม่ถึง 9 ยอด อย่างพระเจา้

แผน่ดินพระองคก่์อนๆ จนพระเมรุของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้ฯเองก็คงท าตามอยา่งแบบของ

พระเมรุส าหรับกษตัริยท่ี์เคยท าคร้ังก่อนหนา้เป็นพื้นจึงไดท้  าเป็นพระเมรุ 5 ยอด 

 อยา่งไรก็ดี หากกล่าวอยา่งตรงไปตรงมาตามท่ีภาพลายเส้นแสดงพระเมรุท่ีมี 5 ยอดแลว้ ก็

มีความเป็นไปได้หากอิงตามพระราชพงศาวดารฉบับพระพนรัตน์ท่ีเขียนในสมัยรัชกาลท่ี 1 

ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

 

  3.3.2 เมรุทิศ เมรุรายและระเบียง 

 อยูล่อ้มรอบพระเมรุ กลางดา้นและท่ีมุมมีเมรุทิศ เมรุรายลกัษณะคลา้ยพระเมรุแต่ยอ่มกว่า

และมีลกัษณะเรียบง่ายกวา่แสดงถึงความส าคญัท่ีเป็นรองลงมา ชั้นฐานของเมรุทิศเมรุรายเป็นฐาน

บวัคว  ่าบวัหงายแบบเดียวกบัมุขพระเมรุ ส่วนกลางประดบัแต่กาบล่าง ชั้นซอ้นซอ้นกนั 4 ชั้นต่อดว้ย

ชุดเหม ยอดปรางค ์นภศูลและฉตัร 5 ชั้นต่อธงชาย (รูปท่ี 16)  

 เมรุทิศซ่ึงตรงกบัมุขทั้งส่ีของพระเมรุคงเป็นทางเขา้ออกตามท่ีมีกล่าวถึงในค าให้การขุน

หลวงวดัประดู่ทรงธรรม การท าเมรุทิศเมรุรายยอดปรางคย์งัเป็นลกัษณะพระเมรุเอกตามแบบแผน

ดว้ยระเบียงเช่ือมเมรุแต่ละหลงัเขา้ดว้ยกนัลกัษณะยกพื้นสูงซ่ึงแสดงดว้ยเส้นตั้งมีประตูช่วงละประตู 

ส่วนบนแบ่งเป็นหอ้งๆ ฝาไมป้ะกนมีหนา้ต่างทุกหอ้ง หลงัคาสองชั้นมุงกระเบ้ืองลอนมีบราลี (รูปท่ี 

16)ลกัษณะแผงฝาเป็นแบบท่ีพบทัว่ไปในจิตรกรรมสมยัอยธุยาเป็นตน้วา่สมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 

6 (รูปท่ี 17) และระเบียงท่ีคลา้ยระเบียงลม้ไดก้ล่าวไปแลว้วา่พบอยูใ่นสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7

                                                           

 
141ดู พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนศรีสุเรนทร์ , โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงและ

ต าหนักแพ, 7. 

 
142ม.ร.ว. แน่งนอ้ย ศกัด์ิศรีและคณะ, สถาปัตยกรรมพระเมรุในสยาม, 133. 
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ส่วนระเบียงน้ี พิชญา สุ่มจินดา ไดใ้หค้วามเห็นวา่คงเป็นสามส้างส าหรับพระสวดโดยเทียบเคียงกบั

ขอ้มูลเอกสารและภาพท่ีหอเขียนวงัสวนผกักาด143 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
143พิชญา สุ่มจินดา, "ขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาท่ีคน้พบใหม่," ใน 

เอกสารประกอบงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวชิาการ คร้ังที ่2/2560 เร่ืองเล่าขานจากงานพระเมรุ : พฒันาการจากกรุง
ศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ชุดที ่2, 14 - 15. 

รูปที ่16 : ภาพลายเส้นส่วนเมรุทิศ 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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 วงรอบถดัจากระเบียงออกไปมีร้ัวราชวติัลอ้มอีกชั้นหน่ึงปักฉตัรรายไป ดา้นขวาของภาพ

ราชวติัพระเมรุต่อแนวราชวติัลอ้มยื่นออกมาเป็นทางเขา้ของกระบวนแห่ ปลายราชวติัเป็นเสากลม

หวัเมด็ และแนวล่างของภาพใตก้ระบวนแห่เป็นราชวติัรายทางประดบัฉตัรธง 

 ดา้นซา้ยสุดของภาพเป็นแนวก าแพงอิฐซ่ึงน่าจะเป็นแนวก าแพงแกว้วิหารแกลบ144 ก่ึงกลาง

ตรงกับเมรุทิศเป็นประตูหูช้างวาดอย่างเรียบๆไม่มีลายภายใน (รูปท่ี 3) ประตูหูช้างท่ีพบใน

จิตรกรรมเป็นประตูประกอบก าแพงเต้ียๆหรือก าแพงแกว้ท านองเดียวกบัประตูหูช้างไมแ้กะสลกั

อยา่งงามท่ีหนา้พระชินราช พิษณุโลกและประตูสังเค็ดหรือธรรมาสน์สวดวดัใหญ่สุวรรณารามใน

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 

 

                                                           

 
144อ้างแล้ว, 8. 

รูปที ่17 : เรือนในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 
ท่ีมา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี 

เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 69. 
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 3.4 กลุ่มอาคารประกอบ 

  3.4.1 ศาลาและธรรมาสน์สังเคด็ 

 ภาพศาลาหรืออาคารทรงโรงปรากฏในภาพลายเส้นทั้งส่วนบนและล่างของภาพ เขา้ใจว่า

เป็นโรงมหรสพต่างๆและโรงทานในงานพระเมรุ จากภาพลายเส้นจ าแนกศาลาไดเ้ป็น 3 แบบ  

 แบบแรกดูเรียบง่ายท่ีสุด จากต าแหน่งท่ีตั้ งท่ีแทรกตามช่องระหว่างระทาคงเป็นโรง

มหรสพตามท่ีกล่าวถึงในเอกสารหลายฉบบั145จ านวน15หลงั ตรงตามจ านวนโรงมหรสพส าหรับ

พระเมรุเอกท่ีระบุในค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม (รูปท่ี 18) ลกัษณะแสดงการยกพื้นดว้ย

เส้นตั้งอย่างท่ีพบทัว่ไปในจิตรกรรมสมยัอยุธยาตอนปลายเป็นตน้วา่ในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 

5(รูปท่ี 19) เส้นตั้งแบบน้ีบางทีก็ใชเ้ป็นพนกัหรือร้ัวลอ้มดว้ยดงัในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7(รูป

ท่ี 20) หลงัคารองรับดว้ยเสาบอบบางมุมละเสาภาพวาดหลงัคาเป็นเส้นตั้งชวนให้คิดว่ามุงด้วย

กระเบ้ืองแบบลอนอยา่งกระเบ้ืองกาบูมีเชิงชายแตกต่างไปจากความเขา้ใจท่ีมีต่ออาคารประเภทน้ีวา่

เป็นอาคารชัว่คราวท่ีควรมุงดว้ยจากหรือวสัดุอ่ืนท่ีสะดวกต่อการสร้างและร้ือถอนหากเป็นจริงดงัน้ี

ก็อาจเป็นขอ้มูลให้เราทราบว่าโรงมหรสพในงานพระเมรุสมยัอยุธยานั้นไม่ไดมุ้งหลงัคาดว้ยจาก

อยา่งชั้นรัตนโกสินทร์ แต่ก็ไม่ควรลืมวา่น่ีอาจเป็นลกัษณะทางจิตรกรรมก็ได ้

                                                           

 
145"บุณโณวาทค าฉันท์," ใน กรมศิลปากร, ประชุมวรรณคดีเร่ืองพระพุทธบาท, (กรุงเทพฯ : ส านัก

วรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556), 37. และเสฐียรโกเศศ (นามแฝง), "อคันีกรีฑา," ศิลปากร, 61. 

รูปที ่18 : ลายเส้นระทาและโรงมหรสพ 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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รูปที ่19 : การแสดงพืน้ยกในรูปเส้นต้ัง สมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 
ท่ีมา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรขอมภาษาไทย, 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552), 182. 

รูปที ่20 : การแสดงร้ัวในรูปเส้นต้ัง สมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7 
ท่ีมา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรขอมภาษาไทย, 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552), 109. 

 



  72 

 แม้ภาพจะไม่แสดงให้เห็นว่าภายในโรงมหรสพเหล่าน้ีมีการแสดงอะไรบ้าง แต่จาก

ค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรมพบวา่โรงมหรสพทั้ง 15 โรงส าหรับพระเมรุเอกน้ีมีการแสดง

ประกอบไปดว้ยโขน หุ่น ง้ิว ละครอยา่งละ 2 โรง ละครชาตรี เทพทอง มอญร า เพลงปรบไก่ เสภา

อยา่งละโรง รวม 13 โรงซ่ึงไม่ครบจ านวน ทวา่หากน าการแสดงท่ีกล่าวถึงก่อนหนา้โขนละครอนัมี

กระอั้วแทงควาย กุลาตีไมแ้ละโมงคลุ่มมานบัรวมดว้ยเน่ืองจากไม่ใช่การแสดงอยา่งกายกรรมท่ีตอ้ง

ใชพ้ื้นท่ีกลางแจง้ก็จะครบจ านวน 15 โรง พอดีโดยใหกุ้ลาตีไมก้บัโมงคลุ่มอยูโ่รงเดียวกนั  

 แบบท่ีสองเป็นอาคารแบบมุขประเจิด 8 หลงั 7 หลงัอยูใ่นแนวบนของภาพมีตน้กลัปพฤกษ์

คัน่และอีก 1 หลงัซ่ึงมีขนาดและลายละเอียดมากกวา่หลงัอ่ืนอยูแ่นวล่างของภาพถดัจากระทาหลงั

สุดทา้ย อาคารมุขประเจิด 7 หลงัมีรูปแบบโดยรวมคลา้ยกลุ่มอาคารโรงมหรสพ แต่ผิดกนัท่ีหลงัคา

เป็นมุขประเจิดกบัมีพนกัลูกฟักรอบอาคารเท่านั้น หลงัคาไม่แสดงเส้นท่ีท าให้ทราบวา่มุงดว้ยวสัดุ

ใดแต่การปรากฏของรูปสามเหล่ียมหยกัฟันปลาท่ีชายหลงัคาคงเป็นเชิงชายหรือกระจงัประดับ

อาคารน้ีจึงอาจมุงกระเบ้ือง(รูปท่ี 21) 

 

 อาคารหลงัสุดทา้ยมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ตั้งบนฐานเขียงยกเต้ียๆหลายชั้นถดัมาเป็นแถบหน้า

กระดานทอ้งไมเ้จาะช่องลูกฟักคงเป็นพนักอาคารมากกว่าชุดฐาน เสา 8 ตน้ รองรับหลงัคามุข

ประเจิด หลงัคามุงกระเบ้ืองแบบแผ่นคลา้ยเกล็ดปลามีเชิงชาย กระเบ้ืองเกล็ดปลาน้ีก็ไดพ้บอยู่ใน

จิตรกรรมสมยัอยธุยาทัว่ไป (รูปท่ี 22) 

รูปที ่21 : ลายเส้นอาคารทีอ่าจเป็นศาลาฉ้อทาน 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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 ภาพลายเส้นแสดงให้เห็นการประดบัหลงัคาท่ีมุงกระเบ้ืองทั้งสองแบบดว้ยเชิงชายคลา้ย

กบัศาสนสถานในสมยัอยุธยาท่ีมีการประดบัหลงัคาดว้ยเชิงชายทั้งการมุงกระเบ้ืองแบบลอนและ

แบบแผ่นโดยมีรูปแบบบางประการท่ีแตกต่างกนั146ภาพลายเส้นอาคารประกอบพระเมรุแม้จะ

ไม่ใช่ศาสนสถานแต่ก็คงแสดงฐานะท่ีสูงกวา่เรือนท่ีอยูอ่าศยัของสามญัชนดว้ยเรือนท่ีอยูอ่าศยัสมยั

อยุธยาตอนปลายนั้นแมจ้ะมุงกระเบ้ืองก็ไม่พบว่ามีการประดบัเชิงชาย147อาคารกลุ่มน้ีคงเป็นศาลา

ฉอ้ทานและพลบัพลาท่ีประทบัของเจา้นาย148 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
146ประทีป เพง็ตะโก, กระเบือ้งเชิงชายสมยัอยุธยา, วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวติัศาสตร์

ศิลปะ) บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2540, 116. ดูเพ่ิม เร่ืองเดยีวกนั, 300 - 339. 

 
147น. ณ ปากน ้ า (นามแฝง), แบบแผนบ้านเรือนในสยาม, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 12. 

 
148พิชญา สุ่มจินดา, " ขอ้วินิจฉัยเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาท่ีคน้พบใหม่," 

ใน เอกสารประกอบงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวชิาการ คร้ังที ่2/2560 เร่ืองเล่าขานจากงานพระเมรุ : พฒันาการจาก
กรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ชุดที ่2, 20. 

รูปที ่22 : ลายเส้นศาลาขนาดใหญ่ทีสุ่ด อาจเป็นพลับพลาเจ้านายประทบั 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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 ส่วนการท ามุขประเจิดนั้นเป็นความนิยมในสมยัอยุธยาตอนปลาย อาคารไมท่ี้ยงัเหลืออยู่

เก่าท่ีสุดคือศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี การท ามุขประเจิดยงัพบในกลุ่มธรรมาสน์

สวดซ่ึงเป็นเคร่ืองไม ้อยา่งไรก็ตามก่อนหนา้น้ีก็คงมีการท าอาคารลกัษณะน้ีอยูแ่ลว้ดงัพบในภาพปูน

ป้ันท่ีผนงัอุโบสถวดัไลย ์ลพบุรี ซ่ึงก าหนดอายใุนช่วงอยธุยากลาง149และการท าหลงัคาเชิดข้ึนก็เป็น

ลกัษณะทางจิตรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลายทัว่ไปและสืบต่อมาถึงช่วงรัตนโกสินทร์ 

 แบบสุดทา้ยเป็นโรงสังเค็ด 14 หลงั (รูปท่ี 23) ลกัษณะเป็นอาคารทรงโรง เสาสูงจากพื้น

รองรับหลงัคามุงกระเบ้ืองกาบูมีเชิงชาย ทุกหลงัมีกนัสาดท่ีดา้นสกดัหนา้ - หลงั มีทวยรับตบัหลงัคา

กนัสาด ทวยประกอบด้วยวงโคง้สองวงบรรจบกนัตรงกลางเป็นมุมแหลมออกดา้นนอก หัวทา้ย

ออกคลา้ยตวัเหงา ทวยลกัษณะน้ีเหมือนกบัลายรดน ้าบนตูพ้ระธรรมสมยัอยธุยาจากวดัระฆงัโฆสิตา

ราม หมายเลข อย.10 (เลขเดิม 120)150ซ่ึง น. ณ ปากน ้ า ไดใ้ห้ความเห็นวา่เป็นลกัษณะของทวยรุ่น

ปลายของสมยัอยุธยากลาง151เพราะไดพ้บทวยไมแ้กะสลกัท่ีมีลกัษณะน้ีท่ีอุโบสถวดักษตัราธิราช 

อยุธยา ซ่ึงก าหนดอายุไวใ้นช่วงอยุธยาตอนกลาง152ทว่าทวยลกัษณะน้ีก็ได้พบในจิตรกรรมสมยั

อยุธยาตอนปลายหลายแห่งจึงอาจเป็นงานในสมยัอยุธยาตอนปลายหรือเป็นแบบท่ีนิยมอยู่ใน

จิตรกรรมสมยัอยุธยาตอนปลายดว้ยก็ได้153ทวยลกัษณะน้ีก็ยงัพบต่อมาถึงตน้รัตนโกสินทร์ (รูปท่ี 

24) 

                                                           

 
149สนัติ เลก็สุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ, 167 - 170. 

 
150ก่องแกว้ วรีะประจกัษ,์ นิยะดา ทาสุคนธ,์ ตู้ลายทอง ภาค 1, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 71. 

 
151น. ณ ปากน ้ า (นามแฝง), ตู้พระไตรปิฎก : สุดยอดแห่งศิลปะลายรดน ้า, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

2544), 35. 

 
152สุดารา สุจฉายา, " ความรู้เร่ืองศิลปกรรมไทย : คนัทวย," ใน เมืองโบราณ ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 3 (ก.ค.-ก.ย. 

2527), 139. และ น. ณ ปากน ้ า (นามแฝง), งานจ าหลักไม้ : ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย, (กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, 2537), 17. 

 
153ขวญัภูมิ วิไลวลัย ,์ " ล าดบัวิวฒันาการของทวยรูปคดกริชในงานศิลปกรรมสมยักรุงศรีอยุธยา ," ใน 

เมอืงโบราณ ปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 3 (ก.ค. - ก.ย. 2552), 137 - 138. 
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รูปที ่23 : ลายเส้นสังเค็ดและโรงสังเค็ด 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

 

รูปที ่24 : ทวยในภาพลายเส้นและทวยบนตู้พระธรรมวัดระฆงัโฆษติาราม 
ท่ีมารูปซา้ย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
ท่ีมารูปขวา : น. ณ ปากน ้า (นามแฝง), ตู้พระไตรปิฎก : สุดยอดแห่งศิลปะลายรดน า้, (กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, 2544), 35. 
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 ในโรงสังเค็ดมีเคร่ืองสังเค็ดแบ่งไดส้องกลุ่มคือธรรมาสน์สวดและเคร่ืองเรือนธรรมาสน์

สวดหรือธรรมาสน์ยาวเป็นท่ีส าหรับพระไม่เกิน 4 รูปข้ึนเทศแบบปุจฉาวิสัชนากนั รูปร่างจึงตอ้ง

ยาวกว่าธรรมาสน์ปกติท่ีใช้ส าหรับพระรูปเดียวข้ึนแสดงธรรม154 หรืออาจใช้ส าหรับการสวดพระ

อภิธรรมในงานพระศพก็ไดใ้นภาพลายเส้นสามารถจ าแนกธรรมาสน์สวดได ้2 แบบคือแบบหลงัคา

ยอดปราสาทกบัแบบหลงัคายาวอยา่งทรงคฤหหรือทรงโรง 

 ธรรมาสน์สวดแบบหลงัคายอดมี 3 หลงั (รูปท่ี 23) ลกัษณะท่ีปรากฏบนภาพลายเส้นมี

ขนาดเล็กและเรียบง่ายแต่ก็แสดงองค์ประกอบไวอ้ย่างครบครันเร่ิมท่ีฐานเขียงสองชั้นแถบบนมี

กระจงัประดบั ถดัมาเป็นร่องถุนโปร่งมีไมตี้ไขวท้แยงแบบแผงราชวติัซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีพบเสมอใน

ธรรมาสน์สวดและธรรมาสน์บุษบกบางหลงักบัในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5  แถบหนา้กระดาน

ซ่ึงเป็นต าแหน่งพื้นของธรรมาสน์ท่ีขอบทั้งบนล่างประดบักระจงัเช่นเดียวกนั มีพนกัรอบ เสา 8 ตน้ 

รองรับหลงัคาท่ีดา้นแปยื่นยาวออกมาเป็นมุขประเจิด หลงัคาประดบักระจงัเชิงชายและบราลี ยอด

ปราสาทซ้อน 3 ชั้น มีตวัอยา่งอยูคื่อธรรมาสน์สวดวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก(รูปท่ี 25) แต่

ต่างกนัท่ีธรรมาสน์สวดวดัพระศรีรัตนมหาธาตุหลงัคาเป็นอยา่งจตุัรมุขและขอบแอ่นรับหลงัคา 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 
154น. ณ ปากน ้ า (นามแฝง), ธรรมาสน์ : ศักดิ์และศรีแห่งศิลปะไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 

20. 

รูปที ่25 : ธรรมาสน์สวดหลังคายอดปราสาทจตุรมุข วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พษิณุโลก 
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 ธรรมาสน์สวดแบบหลงัคาทรงโรงหรือทรงคฤหมีรูปแบบโดยรวมเหมือนกบัแบบหลงัคา

ยอดปราสาทต่างกนัท่ีทรงหลงัคาเท่านั้น (รูปท่ี 23) โดยธรรมาสน์สวดหลงัคาทางโรงทั้งหมด 7 

หลงัแบ่งเป็นมุขประเจิดมีบราลี 3 หลงัซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัธรรมาสน์สวดวดัเชิงท่า อยุธยา (รูป

ท่ี 26) ส่วนอีก 4 หลงัมี 2 หลงัท าหลงัคาซอ้นชั้นซุม้หนา้บนัเชิดยื่นชวนให้นึกถึงธรรมาสน์สวดจาก

วดัรวกบางบ าหรุ กรุงเทพฯ ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร(รูปท่ี 27) ซ่ึงน่าจะเป็นงานชั้นตน้

รัตนโกสินทร์กับอีก 2 หลงัเป็นแบบหลงัคาชั้นเดียวมีปีกนกอย่างธรรมาสน์สวดวดับางขนุน 

นนทบุรี (รูปท่ี 28)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่26 : ธรรมาสน์สวดวัดเชิงท่า อยธุยา 
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รูปที ่27 : ธรรมาสน์สวดวัดรวกสุทธาราม จัดแสดงในพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ท่ีมา : ปลาทองสยองเมือง (นามแฝง), ลสิต์รายช่ือธรรมาสน์สมัยอยุธยา, 

(http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=patisonii&group=45&page=1) 

 

รูปที ่28 : ธรรมาสน์สวดวัดบางขนุน นนทบุรี 
ท่ีมา : ปลาทองสยองเมือง (นามแฝง), ลสิต์รายช่ือธรรมาสน์สมัยอยุธยา, 

(http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=patisonii&group=45&page=1) 
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 ธรรมาสน์สวดหรือธรรมาสน์ยาวทั้งหมดในภาพลายเส้นมีลักษณะร่วมกันคือตวัขอบ

ธรรมาสน์เป็นเส้นตรง แข็ง ใกลเ้คียงกบัธรรมาสน์สวดในการเปรียญวดัเชิงท่า อยุธยา และต่างจาก

ธรรมาสน์สวดวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก และธรรมาสน์สวดวดัใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี

ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนครท่ีท าฐานแอ่นโคง้  

 เร่ืองอายุของธรรมาสน์เหล่าน้ีอาจจดัให้ธรรมาสน์สวดวดัเชิงท่า อยุธยา ซ่ึงมีกระจงัท่ีลาย

ประกอบไม่ประดิษฐ์มากนกั เสาเล็กประดบักาบไผอ่อกปลายสะบดัเล็กนอ้ยใกลจ้ะกลายเป็นกาบ

พรหมศรท่ีนิยมในรัชกาลพระเจา้บรมโกศ พนกัท าลายกา้นขดและตวัลายช่อคลา้ยหน้าบนัท่ีวดัป่า

โมก อ่างทอง อยา่งมากจึงอาจเป็นงานในรัชกาลพระเจา้ทา้ยสระท่ีท าโดยกลุ่มช่างเดียวกนัหรือเป็น

สังเคด็งานพระเมรุพระเจา้เสือก็ได ้(รูปท่ี 29) 

 ธรรมาสน์สวดวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก แมจ้ะมีลวดลายบางส่วนท่ีดูเป็นแบบเก่า

คือลวดลายประดบัส่วนพนกัประกอบด้วยลายก้านใบเล็กๆลายแบบน้ีพบอยู่ก่อนในภาพปูนป้ัน

วิหารวดัไลย ์ลพบุรีและพบมากในธรรมาสน์รุ่นเก่าเป็นตน้วา่ธรรมาสน์วดัครุฑ อยุธยา ธรรมาสน์

วดัศาลาปูน อยุธยา ธรรมาสน์วดับางยี่ขนั กรุงเทพฯ ธรรมาสน์วดัเสาธงทองในพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์และธรรมาสน์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง แต่เม่ือ

เปรียบเทียบดูจะเห็นว่าลายกา้นท่ีขดไขวส้อดสานกนัของธรรมาสน์สวดวดัพระศรีรัตนมหาธาตุมี

ตวัลายท่ีหนากวา่ลายรุ่นเก่าและกระจงัมีรายละเอียดท่ีประดิษฐ์มากข้ึน ยอดกระจงัปลายเรียวสะบดั

แสดงวา่เป็นงานชั้นหลงัลงมา(รูปท่ี 30) กระจงัปลายสะบดัน้ีก็เจอในบุษบกธรรมาสน์ท่ีวดัน้ีเช่นกนั

ซ่ึงลกัษณะเป็นธรรมาสน์ทรงสูงฐานแอ่นโคง้ ร่องถุนประดบัรูปครุฑและสิงห์ เสาบุษบกมุมละ 3 

เสาจึงอาจเป็นงานเลียนแบบลายเก่าช่วงอยธุยาตอนปลายสมยัพระเจา้บรมโกศก็ไดช่้วงเดียวกบับาน

ประตูประดบัมุกหนา้วหิารหลวง 
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รูปที ่29 : ลายพนักธรรมาสน์สวดวัดเชิงท่า อยธุยา (บน) และหน้าบันวัดป่าโมก อ่างทอง (ล่าง) 
 

รูปที ่30 : กระจังธรรมาสน์สวดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พษิณุโลก 
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 ส่วนธรรมาสน์สวดวดัใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี(รูปท่ี 31) เขา้ใจวา่กระจงัหกัหายไปหมด 

กาบเสาเป็นแบบเดียวกบัธรรมาสน์ในศาลาการเปรียญวดัเดียวกนั หน้าบนัธรรมาสน์สวดเป็นลาย

กา้นขดออกช่อใบเทศมีเทพพนมลกัษณะเหมือนจะลอ้ลายกา้นขดท่ีหนา้บนัการเปรียญจึงควรมีอายุ

ไม่หนีกนันักอย่างไรก็ดีเราไม่ทราบว่าลกัษณะท่ีแต่งต่างกนัของธรรมาสน์สวดเหล่าน้ีเป็นความ

นิยมท่ีต่างกนัตามยคุสมยัหรือเป็นความหลากหลายท่ีนิยมในช่วงเวลาเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพเคร่ืองเรือนเป็นเกา้อ้ีพนกัมีเทา้แขน 2 ตวั กบัเตียงส่ีเสาหลงัคาระบาย มีพนกัสามดา้น 2 

หลงั (รูปท่ี 23) ฝีมือดูแปลกตาอาจเพราะยงัไม่พบการวาดเคร่ืองเรือนในงานจิตรกรรมท่ีมีอายุเก่า

กว่าสมยัรัตนโกสินทร์เลยจึงไม่คุน้เคย (รูปท่ี 32) เคร่ืองเรือนท่ีดูคล้ายแบบตะวนัตกเหล่าน้ีก็มี

ลกัษณะบางประการท่ีต่างออกไปเคร่ืองเรือนตะวนัตกคือเก้าอ้ีพนักมีกรอบสามเหล่ียมคลา้ยซุ้ม

ประดบัซ่ึงเป็นลกัษณะซุม้อยา่งไทยกบัพนกัเตียงท่ีประดบัลายซุม้ในท านองเดียวกนั ยงัไม่อาจทราบ

ได้ว่าเคร่ืองเรือนลักษณะท่ีปรากฏน้ีจะเป็นลักษณะท่ีมีอยู่จริงในสมยัอยุธยาได้หรือไม่ด้วยไม่

ปรากฏหลกัฐานอยู่เลย อย่างไรก็ดี จากขอ้มูลเอกสารต่างชาติท่ีเขา้มาสมยัพระนารายณ์ก็ไดมี้การ

รูปที ่31 : ธรรมาสน์สวดวัดใหญ่สุวรรณารามในพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ท่ีมา : ปลาทองสยองเมือง (นามแฝง), ลสิต์รายช่ือธรรมาสน์สมัยอยุธยา, 

(http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=patisonii&group=45&page=1) 
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กล่าวถึงการใชเ้คร่ืองเรือนแบบตะวนัตกอยูบ่่อยคร้ังรวมถึงเกา้อ้ีพนกัมีเทา้แขนดว้ย155 เคร่ืองเรือน

เหล่าน้ีจึงอาจมีการใช้กนัในสมยัอยุธยาและถูกใช้ถวายเป็นเคร่ืองสังเค็ดด้วยก็ได้แต่บางท่านก็

สันนิษฐานว่าในภาพลายเส้นน้ีอาจเป็นเก้าอ้ีส าหรับให้เจ้านายฟังธรรมจากพระท่ีข้ึนสวดบน

สังเคด็156 

 เน่ืองจากภาพให้รายละเอียดท่ีไม่เพียงพอทั้งศาลาและเคร่ืองสังเค็ดต่างๆเราจึงไม่อาจ

ก าหนดอายใุหแ้คบไปกวา่สมยัอยธุยาตอนปลายช่วงราชวงศบ์า้นพลูหลวงไดใ้นหวัขอ้น้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 
155สันต์ ท. โกมลบุตร (แปล) , จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด, 

(กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, 2519), 58. 

 
156พิชญา สุ่มจินดา, " ขอ้วินิจฉัยเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาท่ีคน้พบใหม่," 

ใน เอกสารประกอบงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวชิาการ คร้ังที ่2/2560 เร่ืองเล่าขานจากงานพระเมรุ : พฒันาการจาก
กรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ชุดที ่2, 25. 

รูปที ่32 : เก้าอ้ีในสมุดไทยวัดสุวรรณภูมิ จารึกศักราช 1145 ตรงกบัพ.ศ.2326 
ท่ีมา : บุญเตือน ศรีวรพจน์, ประสิทธ์ิ แสงทบั, สมุดข่อย, (กรุงเทพฯ : โครงการสืบสาน

มรดกวฒันธรรมไทย, 2542), 390. 
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  3.4.2 ระทาดอกไมไ้ฟและตน้กลัปพฤกษ ์

 ทั้งสองอยา่งน้ีมกัปรากฏอยูเ่สมอในงานฉลองสมโภชหรืองานพระเมรุของราชส านกัโดย

ใชร้ะทาเป็นท่ีติดดอกไมไ้ฟส าหรับจุดบูชาและตน้กลัปพฤกษส์ าหรับติดลูกมะนาวท่ีมีเงินอยูภ่ายใน

นยัวา่เป็นลูกไมน้ั้น มีพนกังานอยูป่ระจ าเม่ือถึงก าหนดก็โยนลูกไมน้ั้นลงมาให้ราษฎรเบ้ืองล่างเก็บ

เป็นทาน 

 ภาพลายเส้นวาดระทาสลบักบัโรงมหรสพไว ้16 ระทา ลกัษณะเป็นโครงไมสู้งบนฐานเขียง

และชุดฐานท่ีดูเหมือนฐานบวัลูกแกว้ ดา้นบนสุดคลา้ยหอมีหลงัคาคลุมยอดมณฑป ท่ีเอวประดบั

กระจงัใหญ่ท่ีดา้นและมุมท านองราวกนัตก จากจ านวนและลกัษณะดงัน้ีตรงกบัท่ีระบุในค าให้การ

ขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรมวา่เป็นระทาส าหรับพระเมรุเอก(รูปท่ี 18) 

 ภาพระทาท่ีตั้งบนฐานน้ีก็พบอยูท่ี่จิตรกรรมสมยัพระเจา้บรมโกศในอุโบสถวดัเกาะแกว้สุ

ทธาราม เพชรบุรี แต่ของท่ีวดัเกาะฯนั้นเป็นฐานอยา่งเรียบๆกบัทั้งไม่มียอดหลงัคา คงเป็นเร่ืองของ

พื้นท่ีท่ีเขียนมีจ ากดั ภาพท่ีน่ียงัแสดงโรงมหรสพตั้งแทรกระหว่างระทาและมีกายกรรมแสดงอยู่

ใกล้ๆ ดว้ย เป็นการยืนยนัความน่าเช่ือถือของหลกัฐานเอกสารท่ีมีไดเ้ป็นอย่างดีระทาน้ีคงจุดตอน

กลางคืนหลงัจากจุดไฟถวายพระเพลิงพระศพแลว้ดว้ยมีกล่าวอยู่ในต าราแบบธรรมเนียมในราช

ส านกัคร้ังกรุงศรีอยธุยา(รูปท่ี 33) 

 ตน้กลัปพฤกษ์ตั้งสลับศาลาในแนวระดับบนของภาพจ านวน 8 ต้นตรงกบัจ านวนต้น

กลัปพฤกษ์ส าหรับพระเมรุเอกในค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ลกัษณะร่วมท่ีเหมือนกนั

ของตน้กลัปพฤกษ์ในภาพลายเส้นคือเป็นเสาเด่ียวตั้งบนฐานบวัคว  ่าบวัหงาย มีชั้นชาลารอบปลาย

เสาท่ีเป็นโครงประดบัลายทรงพุม่ต่อยอดฉตัร 3 ชั้นและธงชาย ใตโ้ครงทรงพุม่แขวนลูกกลมคงเป็น

มะนาวขา้งละ 4 ลูกบา้ง 5 ลูกบา้งลายประดบัท่ีพนกัชาลากบัพุม่ตน้แตกต่างยกัเยื้องกนัไปไม่ซ ้ า (รูป

ท่ี 34) 
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รูปที ่34 : ลายเส้นต้นกลัปพฤกษ์ 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

 

รูปที ่33 : จิตรกรรมระทาและการละเล่นในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี 
ท่ีมา : วดัเกาะแก้วสุทธาราม WatKoKaeoSuttharam, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 46. 
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 ตวัอย่างของตน้กลัปพฤกษ์ในงานจิตรกรรมสมยัอยุธยายงัมีอยู่ท่ีจิตรกรรมวดัช่องนนทรี 

กรุงเทพฯ (รูปท่ี 35) แมภ้าพคร่ึงจะล่างลบเลือนไปแลว้แต่ก็อาจเห็นภาพท่ีสมบูรณ์ไดใ้นจิตรกรรม

วดัเกาะแกว้สุทธาราม เพชรบุรี (รูปท่ี 36) ท่ีน่ีตน้กลัปพฤกษอ์ยูบ่นเสาเดียว มีพนกังานคอยโยนลูก

มะนาวลงมา ทรงพุ่มเป็นลายสานไขวป้ระดบัดอกส่ีกลีบท่ีจุดตดั มีลูกมะนาวแขวน ลกัษณะท่ี

แตกต่างคือท่ีวดัช่องนนทรีไม่มีประจ ายามประดับพุ่มกับมีฉัตร 3 ชั้นประดับก่อนถึงธงชาย 

องคป์ระกอบน้ีคลา้ยกบัท่ีปรากฏในภาพลายเส้น ลกัษณะตน้กลัปพฤกษ์ท่ีตั้งอยู่บนฐานเสาเดียวก็

พบในแบบลายเส้นตน้กลัปพฤกษส์มยักรุงศรีอยุธยาซ่ึงไดมี้การคดัลอกในรัชกาลท่ี 3 (รูปท่ี 37) จึง

อาจสรุปไดว้า่เป็นลกัษณะเฉพาะของตน้กลัปพฤกษส์มยัอยุธยาไดแ้ละยงัพบตน้กลัปพฤกษบ์นฐาน

เสาเดียวในจิตรกรรมวดัประดู่ทรงธรรม อยุธยา (รูปท่ี 38) ซ่ึงอาจเป็นเคา้โครงเดิมในสมยัอยุธยา

ก่อนจะได้รับการเขียนซ่อมเติมในรัชกาลท่ี 4 ส่วนในชั้นรัตนโกสินทร์นั้นตน้กลัปพฤกษ์ใน

จิตรกรรมจะอยูบ่นฐาน 4 เสาหรือฐานคลา้ยหอเคร่ืองก่อเป็นตน้วา่จิตรกรรมท่ีวดัชมพูเวก นนทบุรี 

(รูปท่ี 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่35 : ภาพต้นกลัปพฤกษ์ในอุโบสถวัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ 
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รูปที ่36 : ภาพต้นกลัปพฤกษ์ในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี 
ท่ีมา : virain(นามแฝง), สัมมนาวดัเกาะแก้วสุทธารามกันบ้างครับ,  

(http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3114.60) 

 

รูปที ่37 : ภาพคัดลอกลายเส้นต้นกลัปพฤกษ์สมัยอยธุยา 
ท่ีมา : ม.ร.ว. แน่งนอ้ย ศกัด์ิศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระเมรุในสยาม, 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์รุงเทพฯ (1984), 2555), 96. 
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รูปที ่38 : ภาพต้นกลัปพฤกษ์ทีว่ัดประดู่ทรงธรรม อยธุยา 

รูปที ่39 : ภาพต้นกลัปพฤกษ์ทีว่ัดชมพูเวก นนทบุรี 
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 ส่วนประดบัพนักชาลาประจุลายประเภทลายหน้ากระดานเป็นตน้ว่าลายช่องลูกฟัก ลาย

ประจ ายามในกรอบส่ีเหล่ียม ลายประจ ายามกา้มปู ลายประจ ายามกา้มปูสลบัลูกฟัก ลายประจ ายาม

กา้มปูสลบัรูปรีมีประจ ายามอยูภ่ายใน ทรงพุม่ของตน้กลัปพฤกษมี์ 5 ตน้ท่ีประดบัทรงพุ่มดว้ยใบไม้

ท่ีดูคลา้ยดอกไม ้5 กลีบ ในแบบต่างๆซ่ึงดูไม่น่าสนใจเท่าใดนกัดว้ยเป็นแบบของตน้ไมท่ี้พบได้

ทัว่ไปในจิตรกรรมอยุธยาตอนปลาย จึงเป็นการแสดงลกัษณะของตน้ไมจ้ริงในตน้ไมป้ระดิษฐ์ต่าง

จากอีก 3ตน้ท่ีเหลือท่ีประดับด้วยลายดอกไม้ประดิษฐ์ท่ีแตกต่างกันและมีรายละเอียดท่ีควรจะ

กล่าวถึง 

 ตน้แรกคือตน้ท่ี 5 นบัจากซ้ายทรงพุ่มประดบัดอกไมป้ระดิษฐ์ท าให้ดูคลา้ยลายช่อ กลีบ

ดอกไมอ้ยูต่รงกลางซอ้นดว้ยกลีบดอกท่ีดูคลา้ยใบไม ้5 กลีบกรีดเส้นขนานในกลีบ สองขา้งต่อกลีบ

ยาวตามกรอบทรงพุม่ เคา้โครงแบบน้ีชวนใหนึ้กถึงลายช่อท่ีวดับรมพุทธาราม อยุธยา สมยัพระเพท

ราชาอยูไ่ม่นอ้ยแมจ้ะเป็นงานปูนป้ัน ในภาพลายเส้นส่วนน้ีลายประดิษฐ์คล่ีคลายมากกวา่แต่ไม่มาก

เท่าลายช่อท่ีวดัป่าโมก อ่างทอง อนัเป็นงานบูรณะสมยัพระเจา้ทา้ยสระ157(รูปท่ี 40) ท่ีวดัป่าโมก

ดงักล่าวมาแลว้วา่มีเคา้โครงลายและรายละเอียดบางส่วนใกลเ้คียงอยา่งมากกบัลายพนกัธรรมาสน์

สวดวดัเชิงท่า อยุธยา (รูปท่ี 29) เม่ือตรวจดูลายพนักธรรมาสน์พบว่ามีส่วนท่ีคล้ายกับลายต้น

กลัปพฤกษต์น้น้ีอยา่งมาก (รูปท่ี 41 ) จึงอาจจดัใหล้ายประดบัของตน้น้ีอยูห่ลงัจากวดับรมพุทธาราม 

- วดัป่าโมกซ่ึงก็คือสมยัหลงัพระเพทราชา - พระเจา้ทา้ยสระได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
157สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 25. 
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รูปที ่40 : ลายช่อทีว่ัดบรมพุทธาราม อยธุยา (ซ้าย) ลายเส้นต้นกลัปพฤกษ์ต้นที ่5 (กลาง) และลายช่อทีว่ัดป่า

โมก อ่างทอง (ขวา) 
ท่ีมารูปซา้ย - ขวา : สันติ เล็กสุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), (กรุงเทพฯ : 

มูลนิธิเจมส์ทอมป์สัน, 2532), 99. 
ท่ีมารูปกลาง : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

 

รูปที ่41  : ลายพนักธรรมาสน์สวดวัดเชิงท่า อยธุยา ทีม่ีเค้าโครงใกล้เคียงกบัต้นกลัปพฤกษ์
ในภาพลายเส้น 
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 อีกสองตน้ถดัมาคือตน้ท่ี 6 และ 7 ประดบัพุ่มด้วยลายดอกไมซ่ึ้งประกอบดว้ยกลีบแบบ

เดียวกบัตน้ท่ี 5 โดยตน้ท่ี 6 ประดบัดว้ยดอกส่ีกลีบ 4 ดอก ส่วนตน้ท่ี 7 ดูจะคลายจากตน้ท่ี 5 โดย

ด้านล่างประดบัดอกห้ากลีบ กบักลีบขนาบ ด้านบนเป็นดอกสามกลีบ แมจ้ะมีรูปแบบของดอก

ต่างกนัแต่ลกัษณะกลีบท่ีเหมือนกนัและพบในท่ีเดียวกนัจึงเป็นการแสดงความหลากหลายของแบบ

ท่ีช่างคิด (รูปท่ี 42) กลีบลกัษณะน้ีอาจมองว่าเป็นใบไมก้็ไดซ่ึ้งพบอยู่ในจิตรกรรมท่ีวดัไชยวฒันา

ราม พระนครศรีอยธุยา วดัใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี และท่ีเป็นปูนป้ันท่ีวดัไลย ์ลพบุรี รวมถึงบาน

ประตูไมท่ี้ไดจ้ากวดัพระศรีสรรเพชญในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา จึงอาจกล่าวไดว้า่

เป็นลกัษณะทัว่ไปในสมยัอยุธยาซ่ึงอาจไดรั้บอิทธิพลศิลปะจีนหรือเปอร์เซีย ในหวัขอ้น้ีจึงก าหนด

อายภุาพลายเส้นใหแ้คบลงไดอี้กคืออยูใ่นช่วงหลงัรัชกาลพระเพทราชา - พระเจา้ทา้ยสระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่42 : ลายเส้นต้นกลัปพฤกษ์ต้นที ่6 (ซ้าย) และต้นที ่7(ขวา) 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

 



  91 

 3.5 ภาพการละเล่น  

 ภาพการละเล่นหรือกายกรรมบนเสาสูงปรากฏอยู่ในแนวบนของภาพระทาและโรง

มหรสพ (รูปท่ี 43) ดูจะสอดคลอ้งกนัดีกบัขอ้มูลพระเมรุเอกในค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรง

ธรรม ภาพบุคคลทั้งนั้นไม่สวมเส้ือ ผา้นุ่งเป็นแบบเดียวกบับุคคลท่ีปรากฏในขบวนแห่จึงจะยกไป

กล่าวถึงในส่วนนั้นทรงผมของบุคคลเป็นอยา่งเดียวกนัทั้งหมดอยา่งทรงมหาดไทยซ่ึงพบไดท้ัว่ไป

ในจิตรกรรมฝาผนงัและสมุดภาพไตรภูมิสมยัอยธุยา  

 เน่ืองจากภาพการแสดงมีอยู่อย่างหลากหลายและยงัไม่อาจจ าแนกการแสดงแต่ละชุด

เรียกว่าอย่างไรแน่ในท่ีน้ีจึงอาศยัอากปักิริยาสันนิษฐานร่วมกบัค าอธิบายการแสดงเหล่าน้ีเท่าท่ีมี 

และดว้ยภาพสลบัคละปนกนัอยูจึ่งอาจแบ่งการแสดงเพื่อการอธิบายได ้2 กลุ่ม คือกลุ่มไต่ลวดและ

กลุ่มการแสดงบนเสาสูง ไต่ลวดในภาพลายเส้นปรากฏอยู่ 3 ภาพโดยภาพแรกจากซ้ายเป็นเสาไม้

ขดักนัตั้งสองฝ่ังขึงเชือกหรือลวดมีบุคคลเดินบนเชือกมือหน่ึงถือโล่ มือหน่ึงถือดาบ ภาพต่อมาเป็น

เสาเชือกในลกัษณะเดียวกนัแต่บุคคลท่ีท าการแสดงเอาขาเก่ียวเชือกแลว้ห้อยหวัลงท าท่าทางต่างๆ 

ภาพสุดทา้ยบุคคลหาบของมือหน่ึงถือร่มเดินบนเชือก การแสดงน้ีอาจเป็นไต่เชือกหนงัท่ีกล่าวถึงใน

กฎมณเฑียรบาลก็ได้158 

 กลุ่มภาพการแสดงบนเสาสูงก็พอจะจ าแนกไดอี้กคือกลุ่มลอดห่วง มีอยู ่2 ภาพเป็นเสาสูง

ปลายเสามีห่วงกลมใหญ่ ผูเ้ล่นเล้ือยไหลเก่ียวลอดกบัห่วงดงัในบุณโณวาทค าฉันท์วา่ผูแ้สดงเล้ือย

ลอดวอ่งไวราวกบังู159 กลุ่มร าแพนคงหมายถึงร าแพนหางนกยงูมี 2 ภาพเป็นเสาสูงปลายเสามีบุคคล

ยนืร่ายร าสองมือถือช่อหางนกยงู กลุ่มร าทวนบนเสาสูงมี 2 ภาพ กลุ่มนอนบนลวดมี 2 ภาพและกลุ่ม

ไต่ราวดาบมี 4 ภาพ  

 

 

 

                                                           

 
158วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), กฎมณเฑียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ, (กรุงเทพฯ : ส านักงาน

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2548), 157. 

 
159"บุณโณวาทค าฉนัท,์" ใน กรมศิลปากร, ประชุมวรรณคดเีร่ืองพระพุทธบาท, 37. 
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 แมจ้ะพบภาพจิตรกรรมการละเล่นสมยัอยุธยาตอนปลายในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 

(รูปท่ี 44) ซ่ึงก าหนดอายรุาวปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 - กลางพุทธศตวรรษท่ี 23160 และท่ีวดัเกาะแกว้

สุทธาราม เพชรบุรี (รูปท่ี 33) แต่ก็ไม่อาจใชเ้ปรียบเทียบลกัษณะทางศิลปะไดเ้ลยแมว้า่ภาพเหล่าน้ี

จะมีลกัษณะของการแสดงหลายแบบท่ีคลา้ยคลึงกนักบัท่ีพบในภาพลายเส้น อน่ึง ภาพจากท่ีวดัเกาะ

แกว้ฯ และหอเขียนวงัสวนผกักาด เสาการละเล่นอยูสู่งในระดบัเดียวกบัระทาจึงอาจประมาณไดว้า่

เสาเหล่าน้ีสูงเท่ากบัระทา ระทาในพระเมรุเอกนั้นค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรมวา่สูง 12 วา 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
160รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, การศึกษาเชิงวเิคราะห์ทีม่าของสมุดภาพไตรภูม,ิ 104 - 105. 

รูปที ่43 : ลายเส้นการละเล่นในงานพระเมรุ 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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 3.6 สัตว์หิมพานต์ 

 ภาพลายเส้นแสดงกระบวนรูปสัตว ์9 รูปน ากระบวนราชรถและรูปชา้ง 2 รูปตามหลงัราช

รถทรงพระโกศแต่ละรูปมีตวัอกัษรก ากับซ่ึงสามารถอ่านได้ ส่วนราชสีห์เทียมราชรถลักษณะ

เหมือนอยา่งราชสีห์ในกระบวนรูปสัตวจึ์งจะกล่าวรวมกนัในท่ีน้ี  

 ดงัไดก้ล่าวไปแลว้วา่รูปสัตวถู์กใชป้ระกอบกระบวนแห่พระศพมาตั้งแต่สมยัอยุธยา เขา้ใจ
วา่อยา่งนอ้ยในการพระศพพระชยัราชาดงัในเอกสารของเมนเดส ปินโตภาพลายเส้นแสดงกระบวน
รูปสัตวน์ าและตามราชรถต่างจากเอกสารท่ีกล่าวถึงการพระเมรุสมยัอยุธยาเป็นตน้ว่าเอกสารงาน
พระบรมศพปีฉลูเบญจศก ค าให้การขุนหลวงหาวดั ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรมและพระ
ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัพระพนรัตน์ซ่ึงกล่าวถึงกระบวนรูปสัตวห์ลงัจากกล่าวถึงราชรถ
เสมอ ขณะท่ีเอกสารเก่ียวกบัการพระเมรุชั้นรัตนโกสินทร์มกัจะกล่าวถึงกระบวนรูปสัตวก่์อนราช
รถ  
 รูปสัตวท์ั้งหมดตั้งอยูบ่นฐานบวัคว  ่า - บวัหงายบนรางส าหรับชกัลาก ลวดลายบวัและหนา้

กระดานท่ีฐานแตกต่างย ักเยื้องกันไป บนหลังสัตว์เทินบุษบกท่ีวาดอย่างเรียบง่าย บุษบก

ประกอบดว้ยฐานเขียงรองรับชุดฐานสิงห์ตอนเดียว ส่วนกลางประดบักระจงั ผกูม่านประดบั มีทวย

และเสารับหลงัคาแบบลาดซอ้นชั้นต่อดว้ยชุดเหมและปลี ทรวดทรงบุษบกเป็นอยา่งบุษบกราชรถ  

รูปที ่44 : ภาพการละเล่นในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 
ท่ีมา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี 

เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 86. 
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 นกอินทรีรูปแรกลกัษณะเป็นรูปนกหวัมีครีบหงอน/ขนเอนออกปลายดา้นหลงั ปากจงอยมี

เข้ียว คอถึงท้องวาดเป็นปล้อง ขนวาดอย่างเกล็ด หางไหลเหมือนหางไก่ เท้าเป็นกรงเล็บ มี

เคร่ืองประดบัคอแถบใหญ่มีดอกประจ ายามใหญ่ตรงกลาง สัดส่วนอว้นป้อมเม่ือเทียบกบัภาพนก

อินทรีในสมุดภาพสัตวหิ์มพานตอ์นัเป็นงานชั้นรัตนโกสินทร์และส่วนเคร่ืองประดบันกอินทรีใน

ภาพลายเส้นเป็นแถบเล็กประดบักลีบกระจงั ไม่มีประจ ายามประดบัอยา่งไรก็ดี ลกัษณะหางของนก

อินทรีในภาพลายเส้นกลบัคลา้ยกบัรูปนกเทดในภาพลายเส้นรูปสัตวใ์นงานพระเมรุสมยัอยุธยา (รูป

ท่ี 45) 

 ระมาดหรือแรดผูกเคร่ืองไม่มีผา้คลุมหลงั หัวมีงวงและมีนอ/เขากลางกระหม่อมอาจเป็น

การวาดเติมในภายหลังด้วยลักษณะนอต่างกับภาพลายเส้นแรดในงานพระเมรุสมยัอยุธยาแต่

สัดส่วนนบัว่าใกลเ้คียงกนั แรดในภาพลายเส้นตวัเป็นเกล็ด หางยาวปลายเป็นพุ่มขน มีเทา้คลา้ย

เทา้ช้าง เม่ือเทียบกบัแรดในสมุดภาพสัตวหิ์มพานต์พบว่าแรดในสมุดภาพอว้นกว่ามีการประดบั

อินทรธนูหรือกระหนกท่ีบ่าและงวงยาวกวา่ในภาพลายเส้น (รูปท่ี 46) แรดในวฒันธรรมเขมรถือวา่

เป็นพาหนะพระอคันีจึงใชแ้รดเชิญบุษบกไฟส าหรับถวายพระเพลิงพระศพเขา้กระบวนแห่ การท า

แรดมีงวงน้ีน่าจะเขา้ใจผิดมาตั้งแต่วฒันธรรมเขมรแลว้ ดงัรูปแรดจากปราสาทพนมรุ้ง บุรีรัมยจ์ดั

แสดงในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พิมาย แรดขนาดใหญ่ส่วนนอหกัหายแต่ก็แสดงลกัษณะใกลเ้คียง

กบัแรดจริงๆ ขณะท่ีรูปพระอคันีทรงแรดท่ีไดจ้ากปราสาทพนมรุ้งเช่นเดียวกนักลบัแสดงลกัษณะ

คลา้ยงวงแลว้  

 รูปท่ีสามคลา้ยเสือ (รูปท่ี 47) มีลายพาดทัว่ตวัมีหนวด เทา้เป็นกรงเล็บ ตวัอกัษรขา้งใตไ้ม่

สามารถจบัความไดแ้ละตวัอย่างไม่มีในสมุดภาพสัตวหิ์มพานต ์การไม่วาดปุยขนตั้งแต่แนวอกถึง

ทอ้งต่างจากรูปเสือท่ีพบในสมุดภาพไตรภูมิและสมุดข่อยสมยัอยธุยาหรือสมยัหลงัลงมา 
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รูปที ่45 : นกอินทรีในภาพลายเส้น (ซ้าย) และในสมุดภาพสัตว์หิมพานต์ (กลาง) กบัลายเส้นนกเทดในงาน

พระเมรุสมัยอยธุยา (ขวา) 
ท่ีมารูปซา้ย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปกลาง : ภาพสัตว์หิมพานต์ จากสมุดไทยค าของหอสมุดแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ : ส านกั, 2525), 19. 

ท่ีมารูปขวา : เกรียงไกร เกิดศิริ และคนอ่ืนๆ, งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวตัิศาสตร์ และ

วฒันธรรมเกีย่วเน่ือง, (กรุงเทพฯ : อุษาคเนย,์ 2552), 124. 

 

รูปที ่46 : รูปแรดในภาพลายเส้นกบัในสมุดภาพสัตว์หิมพานต์ 
ท่ีมารูปซา้ย :  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปกลาง : ภาพสัตว์หิมพานต์ จากสมุดไทยค าของหอสมุดแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ : ส านกั, 2525), 15. 

ท่ีมารูปขวา : เกรียงไกร เกิดศิริ และคนอ่ืนๆ, งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวตัิศาสตร์ และ

วฒันธรรมเกีย่วเน่ือง, (กรุงเทพฯ : อุษาคเนย,์ 2552), 124. 
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 สิงห์หวัมีขนประกอบดว้ยเส้นตั้งเอนมาทางดา้นหนา้ คอถึงทอ้งวาดเป็นปลอ้ง ขนหลงัหัว

ยาวถึงบั้นทา้ยเป็นแผงแนวกลางวาดเป็นลายรักร้อย รอบโคนหางวาดรูปกลีบดอกไม ้หางยาวปลาย

เป็นพุ่มขน เท้าเป็นกรงเล็บมีครีบน่องสิงห์ บ่าและข้อพบัประดบักระหนก ลกัษณะขนท่ีเอนมา

ข้างหน้ากับตวัเน้ือท่ีไม่มีลายวนของขนท าให้แตกต่างจากราชสีห์ซ่ึงยงัเห็นความต่างน้ีได้ใน

จิตรกรรมสมยัอยธุยาเป็นตน้วา่สมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 ขณะท่ีสมยัรัตนโกสินทร์จะเหลือเพียง

ลกัษณะของขน/หงอนเพียงอยา่งเดียวท่ีท าใหส้ามารถเแยกสิงห์กบัราชสีห์ได ้(รูปท่ี 48) 

 กิเลนหวัหวัมีขน/หงอนเป็นลายกระหนกเปลวตั้งเอนมาดา้นหนา้ คอถึงทอ้งวาดเป็นปลอ้ง 

ขนหลงัหัวยาวถึงบั้นทา้ยเป็นแผง แนวกลางวาดลายรักร้อย รอบโคนหางวาดรูปกลีบดอกไม ้หาง

สั้นปลายเป็นพุ่มพวงใหญ่ ตวัเป็นเกล็ด ขากีบคู่ บ่าและโคนขาหลงัประดบัลายกระหนก แต่ไม่วาด

เขาอนัเป็นลกัษณะเด่นของกิเลนลกัษณะน้ีใกลเ้คียงกบักิเลนในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7 พอใช้

และต่างจากกิเลนในสมุดภาพสัตวหิ์มพานต์ท่ีกิเลนแสดงเขาและขนหลงัเป็นวงๆ หางยาวซ่ึงคงมี

ลกัษณะกิเลนจีนเขา้มาปนมากข้ึนในชั้นหลงั (รูปท่ี 49) 

รูปที ่47 : รูปเสือในภาพลายเส้น 
ท่ีมา :  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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รูปที ่48 : สิงห์ในภาพลายเส้น (ซ้าย) สิงห์ในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 (กลาง) และสิงห์ในสมุดภาพสัตว์หิม
พานต์(ขวา) 

ท่ีมารูปซา้ย :  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปกลาง : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรขอมภาษาไทย, (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2552), 168. 

ท่ีมารูปขวา : ภาพสัตว์หิมพานต์ จากสมุดไทยค าของหอสมุดแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ : ส านกั, 2525), 29. 

 

รูปที ่49 : กเิลนในภาพลายเส้น (ซ้าย) กเิลนในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7 (กลาง) และในสมุดภาพสัตว์หิม

พานต์(ซ้าย) 
ท่ีมารูปซา้ย :  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปกลาง : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรขอมภาษาไทย, (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2552), 113. 

ท่ีมารูปขวา : ภาพสัตว์หิมพานต์ จากสมุดไทยค าของหอสมุดแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ : ส านกั, 2525), 38. 
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 สิงโตหัวค่อนขา้งกลมหน้ามีขนสั้นๆมีเขา คอถึงทอ้งวาดเป็นปลอ้งใหญ่ ขนหลงัหัวเป็น

แผงยาวถึงบั้นทา้ย ขนแบ่งปอยใหญ่ปรกหลงั แนวกลางวาดเป็นลายเกล็ดรักร้อยขนาดใหญ่ รอบ

โคนหางวาดรูปกลีบดอกไม ้หางสั้นปลายเป็นพุ่มใหญ่ออกเปลว เทา้เป็นกรงเล็บมีขนครีบน่อง มี

กระหนกสามตวัประดบัท่ีบ่าและโคนขาหลงั บริเวณไหล่และน่องประดบัใบเทศ สิงโตลกัษณะน้ี

ไม่พบในสมุดภาพสัตวหิ์มพานตส์มยัรัชกาลท่ี 3 แต่พบบา้งในในลายรดน ้ าตามตูพ้ระธรรมและหีบ

พระธรรม แต่สัดส่วนเป็นคนละอยา่งกนักบัในภาพลายเส้นจึงไม่อาจเปรียบเทียบได ้(รูปท่ี 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 ราชสีห์เทินบุษบกและราชสีห์เทียมราชรถมีขนสั้นเอนไปขา้งหลงัปลายยาวสะบดั คอถึง

ทอ้งวาดเป็นปลอ้ง ขนหลงัหวัยาวถึงบั้นทา้ยเป็นแผง แนวกลางวาดลายรักร้อย รอบโคนหางวาดรูป

กลีบดอกไม ้หางยาวปลายประดิษฐ์คลา้ยกระจงัมุม ตวัมีขดแนวขนเป็นวงหยกัคล้ายลายเมฆ บ่า

และโคนขาหลงัประดบัลายกระหนก เทา้เป็นกรงเล็บมีขนครีบน่อง บริเวณไหล่และน่องประดบัใบ

เทศ ลกัษณะโดยรวมค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัราชสีห์ในจิตรกรรมวดัช่องนนทรีและสมุดภาพไตรภูมิ

หมายเลข 5 (รูปท่ี 51) โดยเฉพาะท่ีวดัช่องนนทรีนั้นนอกจากลกัษณะหนา้ของราชสีห์และการไม่ใส่

เคร่ืองประดบัคอจะคล้ายกบัราชสีห์เทินบุษบกและราชสีห์เทียมราชรถน้อยในภาพลายเส้นแล้ว 

กระหนกท่ีประดบัตวัราชสีห์ท่ีวดัช่องนนทรีดูจะเพรียวเบาและมีรายละเอียดมากกวา่ ส่วนประกอบ

รูปที ่50 : สิงโตในภาพลายเส้น 
ท่ีมา :  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag 
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ลายคล้ายกระหนกประกอบราชสีห์เทียมราชรถทรงพระโกศอย่างมาก ราชสีห์ตวัน้ีมีขนาดและ

รายละเอียดมากกว่าราชสีห์ในส่วนอ่ืนของภาพคือมีกระหนกประกอบท่ีมีรายละเอียดและสวม

เคร่ืองประดบัคอเป็นแถบมีประจ ายามคัน่ (รูปท่ี 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่51 : ราชสีห์ในภาพลายเส้น (ซ้าย) และราชสีห์ในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5(ขวา) 
ท่ีมารูปซา้ย :  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปขวา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรขอมภาษาไทย, (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2552), 168. 

 

รูปที ่52 : ลายเส้นราชสีห์เทยีมราชรถทรงพระโกศ (ซ้าย) และภาพราชสีห์ทีว่ัดช่องนนทรี  (ขวา) 
ท่ีมารูปซา้ย :  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปขวา : วดัช่องนนทรีกบัของดีท่ีก าลงัจะหายไป, (https://pantip.com/topic/35381004) 
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 คชสีห์รูปร่างอยา่งราชสีห์แต่หวัเป็นหวัชา้งมีงวงมีงา กระพองสูงใหญ่ สวมมงกุฎทรงเทริด

ต่างจากรูปสัตวท์ั้งหลายก่อนหน้า คชสีห์ท่ีสวมเคร่ืองประดบัศีรษะอย่างน้ีไม่พบในท่ีใดทั้งสมยั

อยุธยาและรัตนโกสินทร์ แต่หากตดัมงกุฎออกแลว้คชสีห์ในภายลายเส้นน้ีก็ดูคลา้ยภาพคชสีห์ใน

สมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่าซ่ึงดูมีฝืมือหลงัลงมาพอควร โดยสมุดข่อยฉบบัน้ีมีการก าหนดอายุร่วม

สมยักบัสมุดข่อยวดัศีรษะกระบือ161 (รูปท่ี 53) 

 

 

 

 

 

 

 กินนรพนมมือ คร่ึงบนเป็นมนุษยส์วมมงกุฎแบบเดียวกบัคชสีห์และบุคคลในกระบวนแห่ 

มีกรองศอ ทบัทรวง พาหุรัด ทองกร ป้ันเหน่ง รัดองคค์รบ ใบหน้าเป็นอยา่งเดียวกบัภาพบุคคลใน

ภาพลายเส้น ทั้งสองส่วนน้ีจึงจะขอยกไปกล่าวรวมถึงในส่วนภาพบุคคล คร่ึงล่างของกินนรเป็นนก 

ปีกมีการแบ่งส่วนบนกบัส่วนปลายดว้ยแนวลูกประค า หางเป็นกระหนกหางกินรีอย่างแทจ้ริง ขา

เป็นกรงเล็บมีขนครีบน่อง มีกระหนกท่ีดูคล้ายท่องพวงมาลยัห้อยลงมาจากป้ันเหน่งถึงเทา้ปลาย

ตวดัข้ึนเป็นกระหนกสามตวัต่างจากสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีจะออกเป็นเศียรนาคเสมอ ลกัษณะกินรีใน

ภาพลายเส้นค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัสมุดข่อยวดัศีรษะกระบือ (รูปท่ี 54) 

                                                           

 
161น. ณ ปากน ้ า (นามแฝง), แสงอรุณ กนกพงศช์ยั, จติรกรรมสมยัอยุธยาจากสมุดข่อย, 13. 

รูปที ่53 : คชสีห์ในภาพลายเส้น (ซ้าย) และคชสีห์ในสมุดข่อยฉบับร้านค้าของเก่า (ขวา) 
ท่ีมารูปซา้ย :  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปขวา : น. ณ ปากน ้า (นามแฝง), แสงอรุณ กนกพงศช์ยั, จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย, (กรุงเทพฯ 

: เมืองโบราณ, 2528), 44. 
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 ทา้ยราชรถทรงพระโกศตามดว้ยรูปชา้งสองรูป ลกัษณะเหมือนกนัคือเป็นชา้งทรงผกูเคร่ือง

พร้อมนอกจากจะเทินบุษบกแลว้ยงัมีบุคคลนัง่คอชา้งถือของา้วและทา้ยชา้งอีกคนหน่ึง ทั้งสองแต่ง

กายอยา่งบุคคลในกระบวนแห่จึงจะกล่าวในหวัขอ้นั้น รูปชา้งน้ีเขียนใบหูคลา้ยหางปลาเทียบไดก้บั

รูปชา้งในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7 อยา่งน่าสนใจ(รูปท่ี 55) ตวัอกัษรท่ีเขียนก ากบัแปลไดว้า่ ชา้ง

แดงรับหมาก และชา้งเผอืกรับน ้า162 

 

 

                                                           

 
162พิชญา สุ่มจินดา, "ขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาท่ีคน้พบใหม่," ใน 

เอกสารประกอบงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวชิาการ คร้ังที ่2/2560 เร่ืองเล่าขานจากงานพระเมรุ : พฒันาการจากกรุง
ศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ชุดที ่2, 42. 

รูปที ่54 : กนินรในภาพลายเส้น (ซ้าย) กนินรในสมุดข่อยวัดศีรษะกระบือ (กลาง) และในสมุดภาพสัตว์หิม

พานต์(ขวา) 
ท่ีมารูปซา้ย :  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปกลาง : น. ณ ปากน ้า (นามแฝง), แสงอรุณ กนกพงศช์ยั, จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย, (กรุงเทพฯ : 

เมืองโบราณ, 2528), 78. 

ท่ีมารูปขวา : ภาพสัตว์หิมพานต์ จากสมุดไทยค าของหอสมุดแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ : ส านกั, 2525), 49. 
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 รูปสัตวเ์หล่าน้ีเกือบทั้งหมดอยู่ในท่าทางยืนตรงหรือพนมมือ ต่างจากท่ีพบในจิตรกรรม

แห่งอ่ืน คงเน่ืองจากเป็นรูปสัตวใ์นกระบวนแห่พระศพอนัเป็นพระราชพิธีใหญ่และมีบรรยากาศท่ี

เคร่งขรึมจึงไม่แสดงกิริยาอาการมากดงัท่ีพบในจิตรกรรมแห่งอ่ืนซ่ึงมกัวาดภาพสัตวเ์หล่าน้ีในป่า

อนัเป็นท่ีอยูอ่าศยั  

 รายช่ือรูปสัตวใ์นกระบวนแห่มีอยูใ่นค าให้การขุนหลวงหาวดัเม่ือกล่าวถึงงานพระเมรุพระ

เจา้บรมโกศมีรูปสัตว ์10 อยา่งๆละคู่ มีช้าง มา้ คชสีห์ ราชสีห์ สิงโต มงักร ทกักะทอ นรสิงห์ เหม 

หงส์ สูง4ศอก รูปสัตวน์ั้นมีมณฑปบนหลงัใส่ธูปน ้ ามนัพิมเสนและเคร่ืองหอมต่างๆขอ้มูลน้ีไม่ตรง

กบัภาพลายเส้นทั้งหมดและภาพลายเส้นก็ไม่อาจแสดงขอ้มูลทั้งหมดได้ การจดัรูปสัตวน้ี์คงไม่มี

แบบแผนตายตวัว่าต้องมีสัตว์อะไรอยู่ต  าแหน่งใดนอกจากแรดท่ีตอ้งเชิญบุษบกไฟแต่คงมีการ

ปรับเปล่ียนยกัเยื้องไปไดพ้อสมควรและการก าหนดอายุจากรูปสัตวไ์ม่อาจก าหนดอายุไดแ้คบไป

กวา่สมยัอยธุยาตอนปลาย  

 

รูปที ่55 : ช้างในภาพลายเส้น (ซ้าย) และช้างในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 7(ขวา) 
ท่ีมารูปซา้ย :  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปขวา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรขอมภาษาไทย, (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2552), 109. 
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 3.7 ราชรถ 

 อยูใ่นส่วนกระบวนแห่หลงัขบวนรูปสัตว ์ราชรถน้ีมี 4 คนัเป็นราชรถนอ้ย 3 คนัคงเป็นราช

รถพระน า ราชรถโปรย ราชรถโยงกบัคนัสุดทา้ยเป็นราชรถใหญ่ส าหรับทรงพระโกศพระศพหรือท่ี

ในเร่ืองสมเด็จพระบรมศพเรียกวา่รถอ่านหนงัสือ รถปรายขา้วตอก พระพิไชยราชรถโยง และพระ

มหาพิไชยราชรถกฤษฎาธาร163  

 ราชรถนอ้ย (รูปท่ี 56) ลกัษณะโดยรวมเหมือนกนัเป็นราชรถเทียมราชสีห์คู่หน่ึง มีสารถีรถ

ละคนนัง่พนมมืออยู ่มีฉตัร 5 ชั้น ปักหนา้รถ - หลงัรถ ปลายงอนรถเป็นรูปนาค 3 เศียร ใตร้าชรถมี

ตวัอกัษรก ากบัแต่มีขนาดเล็กและเลือนจนไม่อาจจบัความได ้อาจแบ่งราชรถไดส้องส่วนคือส่วนตวั

รถกบัส่วนบุษบก ส่วนตวัรถควรเป็นส่วนหลกัยืนพื้น ส่วนบนท่ีเพิ่มข้ึนมาคงมีลกัษณะแตกต่างกนั

ไปตามศกัด์ิของผูใ้ช้งานอาจเป็นรถอย่างเดียวไม่มีหลงัคาคลุมหรือมีหลงัคาคลุมซ่ึงมีแบบแตกต่าง

กนัไปอีก ดงัในภาพลายเส้นราชรถเทินบุษบกอีกชั้นอนัแสดงศกัด์ิสูงดงัวิมานเคล่ือนท่ีและสามารถ

เทียบเคียงไดก้บัขอ้มูลในค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรมท่ีกล่าวถึงราชรถท่ีใชใ้นกระบวนแห่

พระศพเป็นราชรถบุษบกยอดมณฑป 

 ส่วนตวัรถมีลอ้คู่หน่ึง ดุมลอ้ล้อมด้วยลายลูกประค า ซ่ีล้อทั้ง 8 ไม่มีลายประดบั กงล้อ

ประดบัลายลูกประค าและลายกลีบดอกรูปรีมีกลีบซ้อนกลีบแทรก ลอ้น้ีประกบัแปรกออกหวั - ทา้ย

เป็นกระกนกสามตวั แถบหน้ากระดานแปรกประดบัลายคล้ายรักร้อยกาบปลี ตวัรถยกชั้นเขียง

แสดงดว้ยเส้นตั้งสูงระดบักงลอ้ ขอบยกเป็นแถวหนา้กระดานเรียบๆมีรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนคัน่

เป็นจงัหวะ ส่วนล่างของหน้ากระดานประดบักระจงัรวน ส่วนบนประดบัแถวกระจงัเจิมหัวทา้ย

ออกเป็นกระหนกคลา้ยกระจงัมุม ส่วนน้ีมีขนาดใหญ่กว่ากระจงัเจิมและยื่นออกมาจากแนวพอใช ้

ราชรถนอ้ยคนัหลงัสุดมีลายแผกไปจากสองคนัหนา้คือกระหนกหัวทา้ยแปรกออกคลา้ยหวั - หาง

นาคแถบหนา้กระดานแปรกก็ท าเป็นลายรักร้อยเกล็ด  

 บุษบกตั้งอยู่บนรถซ่ึงปรากฏทอ้งไมสู้งท าเป็นตารางอยา่งราชวติัแต่ถ่ีกวา่อาจหมายถึงการ

ประดบักระจก แถบหน้ากระดานประดบัลายประจ ายามกา้มปูสลบัลูกฟัก ขอบบนประดบักระจงั

เจิมท านองเดียวกบัส่วนประดบัเดียวกนัท่ีตวัรถ ถดัขั้นไปจึงเป็นเชิงบาตรหรือเอวขนับุษบก หน้า

กระดานบนเกล้ียงมีลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนคัน่เป็นระยะมีกระจงัประดบัขอบบน มีแผงพนัก
                                                           

 
163เร่ืองสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 11. 
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เรียบๆ เสาขนาดเล็กรับหลงัคาลาดของบุษบก 4 ชั้น ต่อด้วยบวัคอเส้ือ ชุดเหม ปลีและพุ่ม ชั้น

หลงัคาแต่ละชั้นท่ีดา้นประดบับนัแถลง บราลี ท่ีมุมประดบัตวัเหงาปลายตวดัเขา้ทวยประดบัเป็น

อยา่งทวยศาลาสังเคด็ ราชรถผกูม่านปล่อยชายทิ้งเล่นลม 

 

 ราชรถใหญ่ทรงพระโกศ (รูปท่ี 57) มีขนาดและชั้นประดบัมากกวา่ราชรถนอ้ยตามศกัด์ิท่ี

สูงกว่ามีลอ้ 2 คู่ แปรกรถท าเป็นรูปนาค 5 เศียร กงลอ้ประดบัลายกลีบบวัมีกลีบซ้อนกลีบแทรก 

งอนรถนาค 5 เศียร ตวัรถยกพื้นสูงเหนือระดบัลอ้ ท าโปร่งประดบัตาข่ายมีไมตี้ทแยงประดบัประจ า

ยามอยา่งสังเคด็ ดา้นหนา้รถมีชั้นลดจากระดบัพื้นมีบุคคลนัง่พนมมือเขา้หาพระโกศ ท่านัง่เป็นการ

นัง่ชนัเข่าขา้งหน่ึง น. ณ ปากน ้ า กล่าววา่ท่านัง่แบบน้ีเป็นท่านัง่แบบเก่าซ่ึงพบในใบเสมาสมยัอโยธ

ยา164 รถมีบงัแทรกคู่หน่ึงปักอยู ่ขอบพื้นยกแถบหนา้กระดานอยา่งท่ีมีประดบัในราชรถนอ้ยแต่หนา้

กระดานท าเป็นลายประจ ายามกา้มปูสลบัรูปรี ชั้นน้ีปักฉตัร 5 ชั้น ถดัข้ึนไปเป็นชั้นเชิงบาตรหรือเอว

ขนัประดบักระจงัมีฉตัร 7 ชั้นปัก 

 ฐานบุษบกเป็นท้องไม้สูงลายตาข่าย แถบหน้ากระดานลายดอกส่ีเหล่ียมก้านแบ่งสลับ

ประจ ายาม ขอบบนล่างประดบักระจงัและกระจงัรวน เอวขนั 2 ชั้น ชั้นล่างประดบักระจงัท่ีมี

รายละเอียดนอ้ยคลา้ยกระจงัตาออ้ยขนาดใหญ่จดัวางอยา่งกระจงัเจิม ชั้นบนประดบักระจงัปฏิญาณ 

                                                           

 
164น. ณ ปากน ้ า , "ภาพเ ขียนจากสมุดข่อยสมัยอยุธยาตอนปลาย ชุดภาพเทวดา ," ใน สยาม

ศิลปะ จติรกรรมและสถูปเจดย์ี, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538), 36. 

รูปที ่56 : ราชรถพระน า ราชรถโปรยและราชรถโยงในภาพลายเส้น 
ท่ีมา:  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

 



  105 

กระจงัเจิมและกระจงัมุมเสาบุษบกมุมละเสาประดบักาบล่างแบบกาบไผข่า้งใตมี้เส้นลวดคาดเฉียง

สองเส้นมีประจ ายามอก ทวยและการประดบัหลงัคาอย่างบุษบกราชรถน้อย แต่เพิ่มชั้นหลังคา

มากกวา่เป็น 5 ชั้น ชั้นหลงัคายกกระเปาะชั้นหน่ึงและท่ีมุมชั้นหลงัคาเป็นนาคปัก บุษบกมีม่านผูก

ประดบั ในบุษบกเป็นท่ีตั้งพระโกศ 

 

 

 

 

 

 

 

 จากลกัษณะของราชรถทั้ง 4 ราชรถทรงพระโกศมีขนาดและรายละเอียดมากท่ีสุดจึงจะ

น ามาใช้ศึกษา ราชรถในภาพลายเส้นมีสัดส่วนยืดสูงและดูเป็นทรงจอมแหอย่างท่ีนิยมในชั้น

รัตนโกสินทร์พอใช ้ราชรถทั้งนั้นยงัไม่แสดงเกรินหนา้หลงัประกอบบุษบกขณะท่ีจิตรกรรมวดัช่อง

นนทรีบุษบกราชรถแสดงการออกเกรินแลว้และชุดฐานบุษบกราชรถมีการยกกระเปาะชั้นหน่ึงรับ

กบัหลงัคา(รูปท่ี 58) การออกแบบประดิษฐ์บุษบกราชรถให้มีเกรินควรเป็นงานชั้นหลงัราชรถท่ีไม่

มีเกริน แต่ราชรถในสมุดภาพไตรภูมิสมยัอยุธยาเท่าท่ีพบเป็นแบบมีเกรินทา้ยเป็นตน้ว่าสมุดภาพ

ไตรภูมิหมายเลข 5 และหมายเลข 6 จึงอาจเป็นความต่างของแบบในจิตรกรรมฝาผนงัและจิตรกรรม

ในสมุดภาพก็ได ้

รูปที ่57  : ลายเส้นราชรถทรงพระโกศ 
ท่ีมา:  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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 ส่วนประดบัหลงัคามีสองส่วนท่ีน่าสนใจคือมุมกระเปาะแต่ละดา้นท าเป็นรูปตวัเหงา ส่วน

มุมหลงัคาท าเป็นนาคปักมุมท่ีประดบัตวัเหงาก็พบท่ีรูปราชรถน้อยในภาพลายเส้นน่ีอาจเป็นการ

ลดทอนรายละเอียดส าหรับพื้นท่ีการเขียนท่ีจ ากดัแต่ก็ท  าให้นึกถึงธรรมาสน์วดัใหญ่สุวรรณาราม 

เพชรบุรี มุมท่ีประดบันาคปักก็พบในธรรมาสน์วดัมณีชลขนัธ์มีจารึกระบุปีท่ีสร้างคือพ.ศ. 2225 ใน

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์165 และพบในธรรมาสน์รุ่นเก่าตลอดลงมาถึงปัจจุบนั

(รูปท่ี 59) 

 เสาบุษบกประดับกาบล่างแบบกาบไผ่ซ่ึงนิยมใช้ประดับเสาบุษบกธรรมาสน์ท่ีมีพื้นท่ี

น้อย166 เส้นลวดใตก้าบคาดในแนวเฉียงเช่ือว่ามีอยู่อย่างน้อยในรัชกาลพระเจา้ทา้ยสระและนิยม

ควบคู่ไปกบัแบบคาดตรง167 แต่หากเทียบดูกบับุษบกธรรมาสน์สมยัอยุธยาจะพบวา่ความนิยมของ

ลกัษณะทั้งสองแบบน้ีน่าจะมีมาก่อนหนา้นั้นแลว้ในธรรมาสน์วดัโพธ์ิเผือก อยุธยา แสดงการคาด

เส้นเฉียงเส้นเดียวและกาบมีลกัษณะอว้นเต้ียกวา่กาบไผโ่ดยทัว่ไป ส่วนธรรมาสน์วดัใหญ่สุวรรณา

ราม เส้นคาดเฉียงเพิ่มข้ึนเป็นสองเส้นอย่างในภาพลายเส้น (รูปท่ี 60) ทว่า น่ีก็อาจมองไดว้่าการ

ประดบัเส้นคาดใตก้าบเป็นเร่ืองของการออกแบบท่ีหลากหลายของช่าง 

                                                           

 
165ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ลพบุรีหลงัวฒันธรรมเขมร, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2559), 280. 

 
166สนัติ เลก็สุขมุ, กระหนกในดนิแดนไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545), 103. 

 
167สนัติ เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 60. 

รูปที ่58 : ราชรถในจิตรกรรมฝาผนังวัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ 
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รูปที ่60 : การประดับหลังคาด้วยตัวเหงาและนาคปักในภาพลายเส้น (ซ้าย) ธรรมาสน์วัดใหญ่สุวรรณา
ราม เพชรบุรี (กลาง) และธรรมาสน์ทีม่ีจารึกในพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ (ขวา) 

ท่ีมารูปซา้ย :  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปกลาง : ปลาทองสยองเมือง (นามแฝง), ลสิต์รายช่ือธรรมาสน์สมัยอยุธยา, 

(http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=patisonii&group=45&page=1) 

 

รูปที ่59 : กาบเสา ธรรมาสน์วัดโพธ์ิเผือก (ซ้าย) ธรรมาสน์วัดใหญ่สุวรรณาราม (กลาง) และในภาพ
ลายเส้น(ขวา) 

ท่ีมารูปกลาง : ปลาทองสยองเมือง (นามแฝง), ลสิต์รายช่ือธรรมาสน์สมัยอยุธยา, 

(http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=patisonii&group=45&page=1) 

ท่ีมารูปขวา :  Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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 ส่วนรถท่ียกพื้นโปร่งมีไมตี้ทแยงดงัไดก้ล่าวไปแลว้ว่าพบในธรรมาสน์สมยัอยุธยาหลาย

หลงัและสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 (รูปท่ี 61) จึงเป็นลกัษณะทัว่ๆไปของสมยัอยุธยาตอนปลาย 

ส่วนลายประดบัมีบางส่วนท่ีอาจช่วยก าหนดอายไุด ้

 

 

 

 

 

 

 

 กระจงัปฏิญาณมีลกัษณะร่วมกนัคือประกอบจากกระกนกตวัเดียวหรือตวัเหงาหันหลงัชน

กนัส่วนบนเป็นรูปสามเหล่ียมบากขอบ ตรงกลางประดบัคลา้ยตาออ้ยซ่ึงเป็นลกัษณะของกระจงั

โดยทัว่ไป แต่กระหนกตวัเดียวยงัเป็นแบบคล้ายเลข ๑ เติมจุกอยู่ยงัไม่ประดิษฐ์มากเม่ือเทียบกบั

กระจงัในจิตรกรรมส่วนกระจงัมุมของราชรถในจิตรกรรมวดัช่องนนทรีพบวา่ค่อนขา้งใกลเ้คียงกบั

ภาพลายเส้น แต่ชั้นประดบัคล่ีคลายออกไปอีกจากในภาพลายเส้นจึงก าหนดอายุภาพลายเส้นให้เก่า

กวา่จิตรกรรมท่ีวดัชองนนทรีโดยอยูใ่นราวช่วงแรกของอยธุยาตอนปลายได(้รูปท่ี 62) 

 กระจงัมุมประดบัชั้นตวัราชรถเคา้โครงลายเดียวกบักระจงัปฏิญาณแต่ท าขนาดใหญ่เอน

ออกสะบดัปลาย มีขอ้สังเกตคือกระจงัมุมหลงัราชรถมีขนาดใหญ่และเอนออกมากกวา่กระจงัมุม

หนา้ราชรถอาจเป็นการออกแบบเส้นทรงเพื่อให้ราชรถดูเพรียวและเบาข้ึน (รูปท่ี 62) 

รูปที ่61 : ร่องถุนโปร่งมีไม้ตีทแยงประดับในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 
ท่ีมา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรขอมภาษาไทย, (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2552), 139. 
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 ยงัมีกระจงัอีกแบบหน่ึงท่ีพบในภาพลายเส้นน้ีคือกระจงัท่ีมีลายละเอียดนอ้ยลกัษณะคลา้ย

กระจงัตาออ้ยแต่มีขนาดใหญ่ประดบัชั้นฐานบุษบกราชรถทรงพระโกศ (รูปท่ี 62) กระจงัอยา่งน้ีไม่

ทราบวา่มีช่ือเรียกอยา่งไรดูแปลกตาและไม่พบเห็นไดบ้่อยนกั โดยพบกระจงัลกัษณะน้ีประดบัชั้น

หลงัคาบุษบกธรรมาสน์รุ่นเก่าบางหลงัเป็นตน้ว่าธรรมาสน์วดัศาลาปูน อยุธยา ธรรมาสน์วดักลาง

บางแกว้ นครชยัศรี ธรรมาสน์วดัโพธ์ิเผอืก อยธุยา (รูปท่ี 63) 

 ราชรถน้อยสองคนัหน้ามีกระหนกหัวแปรกเป็นกระหนกสามตวั ขณะท่ีราชรถน้อยคนั

หลงัสุดกบัราชรถทรงพระโกศกระหนกหวัแปรกเป็นกระกนกหวันาค ส่วนกระหนกทา้ยแปรกเป็น

กระกนกสามตวัท่ีออกเคา้กระหนกหางกินรี การท ากระหนกหัวแปรกราชรถเป็นรูปนาคในภาพ

ลายเส้นรวมถึงการประดบัลายรูปนาคบนราชรถสมยัรัตนโกสินทร์ท าให้มีผูส้ันนิษฐานว่าราชรถ

หรือรถส าหรับศพมีพฒันาการมาจากเรือนาคส่งวิญญาณดงัไดก้ล่าวมาแล้วในบทท่ี 2 นาคนั้น

รูปที ่62 : ลายเส้นกระจังและกระจังมุมราชรถในภาพลายเส้น (บน) กบักระจังมุมราชรถในจิตรกรรมวัดช่อง
นนทรี(ล่าง) 

ท่ีมารูปบน  : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปล่าง : วดัช่องนนทรีกบัของดีท่ีก าลงัจะหายไป, (https://pantip.com/topic/35381004) 
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สัมพนัธ์กบั "น ้ า" และ "สายรุ้ง" ซ่ึงเป็นสะพานเช่ือมโลกหรือดินแดนทั้งสองคือโลกมนุษยแ์ละ

สวรรค์168การเคล่ือนพระศพโดยราชรถหรือยานพาหนะท่ีเป็นรูปนาคอนัหมายถึง "สะพาน" จึงเป็น

สัญลกัษณ์ท่ีแสดง "การเดินทาง" จากพระราชวงัหรือโลกมนุษยไ์ปสู่สวรรคท่ี์แทนดว้ยอาคารพระ

เมรุนอกจากน้ีการแห่พระศพมาถวายพระเพลิงยงัพระเมรุและแห่พระอัฐิจากพระเมรุกลับ

พระราชวงัดว้ยราชรถอนัแต่งดว้ยรูปนาคยงัอาจตีความไดว้่าเป็นการข้ึนและกลบัลงมาจากสวรรค ์

เป็นการเปล่ียนสถานะ/สภาวะจาก "พระศพ" ของกษตัริยซ่ึ์งเป็นสมมติเทพไปเป็น "พระอฐิั" ซ่ึงมี

สถานะเป็นทิพยสภาวะดว้ยก็ไดโ้ดยผา่นพิธีกรรมท่ีพระเมรุ 

 

 ราชรถเทียมราชสีห์คู่หน่ึงแปลกจากขอ้มูลในพงศาวดารท่ีมีว่าราชรถในกระบวนแห่พระ

ศพนั้นจะเทียมด้วยมา้ตน้ผูกเคร่ือง 2 คู่169 ขณะท่ีค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรมกล่าวถึง

กระบวนแห่พระศพพระเจา้บรมโกศว่าราชรถเทียมดว้ยมา้ 4 คู่ตวัมา้ผูกประกอบรูปราชสีห์สวม

                                                           

 
168Adrian Snodgrass, The symbolism of the Stupa, (New York : Southeast Asia Program, 1991), 

286. ดูรายละเอียดเพ่ิมใน Ibid.,286 - 294. 

 
169พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), 410 - 

412, 417 - 418. 

รูปที ่63 : กระจังประดับช้ันหลังคาธรรมาสน์วัดศาลาปูน อยธุยา (ซ้าย) ธรรมาสน์วัดกลางบางแก้ว 
นครชัยศรี (กลาง) และธรรมาสน์วัดโพธ์ิเผือก อยธุยา(ขวา) 

ท่ีมารูปกลาง : น. ณ ปากน ้า (นามแฝง), ธรรมาสน์ : ศักดิ์และศรีแห่งศิลปะไทย, (กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, 2544), 44. 
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กรอมลงไปให้ดูงามราชสีห์เทียมราชรถในภาพลายเส้นจึงอาจเป็นม้าต้นผูกรูปราชสีห์อย่างใน

ค าใหก้ารน้ีก็ได ้ราชสีห์เทียมราชรถก็ไดพ้บอยูใ่นสมุดภาพวดัยมอนัเป็นกระบวนในงานกฐินหลวง

ดว้ยจึงรับกบัขอ้ความในค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรม(รูปท่ี 64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พระโกศบนราชรถใหญ่เป็นพระโกศทรงกลมล่างคอดปากผาย ตั้งอยูบ่นฐานเขียง 3 - 4 ชั้น 

ตวัพระโกศประดบัดว้ยกาบคลา้ยกลีบบวัจดัวางสับหว่างซ้อนชั้นไปตามความสูงของตวัพระโกศ

แนวบนสุดมีกลีบแทรกประดบั กาบทรงกลีบบวัประดับพระโกศแม้จะชวนให้นึกถึงบวัหัวเสา

จ าพวกบวัแบบใบดาบพอใชแ้ต่ก็ไม่อาจเป็นส่วนท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบได ้ฝาพระโกศทรงมณฑป

ซอ้น 3 -4 ชั้น มีกระจงัประดบัแต่ละชั้น ยอดสุดเป็นปลี (รูปท่ี 65) 

 เอกสารท่ีกล่าวถึงพระโกศพระเจา้แผ่นดินสมยัอยุธยาในพงศาวดารว่าเป็นพระโกศทอง

ประดบัเนาวรัตน์ ค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรมวา่เป็นพระโกศยอดเหมบุษบกพุ่มขา้วบิณฑ ์

มีเทพพนมพรหมพกัตร์ ตวัพระโกศท าดว้ยทองประดบัเนาวรัตน์จ าหลกัลายกุดัน่ กาบพระโกศท า

อยา่งกลีบบวั ส่วนในค าให้การขุนหลวงหาวดัฉบบัหลวงให้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่พระโกศทรงพระศพ

พระเจา้บรมโกศนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่กาบกลีบบวัประดบัพลอยมีเกา้ยอด เชิงพระโกศมีครุฑ

รูปที ่64 : ราชสีห์เทียมราชรถแห่ในสมุดภาพวัดยม 
ท่ีมา : ส านกังานอุทยานการเรียนรู้ สังกดัส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน), 

กระบวนพยุหยาตราทางสถลมาคร (หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์), 

(http://valuablebook2.tkpark.or.th/2015/10/media.html) 
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และสิงห์ ลกัษณะท่ีพอจะเทียบเคียงได้กบัพระโกศในภาพลายเส้นก็คือส่วนหลงัคาทรงบุษบกและ

กาบพระโกศท่ีท าอยา่งกลีบบวั ส่วนทรงกลมของพระโกศนั้นไม่มีขอ้มูลวา่มีล าดบัศกัด์ิอยา่งไรดว้ย

พบแต่ขอ้มูลกล่าวถึงโกศย่อมุม โกศแปดเหล่ียม โกศส่ีเหล่ียม สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ

ทรงอธิบายวา่พระโกศทรงกลมอาจจะเป็นแบบเก่าก่อนดว้ยพบพระโกศพระศพของเก่าสมยัธนบุรี

และเดิมคงมีศกัด์ิสูงกว่าโกศแปดเหล่ียม170 อย่างไรก็ดี การวาดเป็นทรงกลมอาจเป็นลกัษณะทาง

จิตรกรรมก็ไดด้ว้ยโกศในภาพจิตรกรรมส่วนใหญ่มกัเขียนเป็นทรงกลม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           

 
170กรมพระสมมติอมรพนัธ์ุ, กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์ (ทรง

เรียบเรียง), "ต านานพระโกศ," ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที ่8, 113. 

รูปที ่65 : ลายเส้นพระโกศบนราชรถ 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

 



  113 

 3.8 ภาพบุคคล 

 ลายเส้นภาพบุคคลในภาพลายเส้นมีลกัษณะการแต่งกายแตกต่างกนัแต่ใบหน้าเป็นแบบ

เดียวกันทั้ งหน้าเส้ียวและหน้าอัดโดยมีลักษณะเส้นและองค์ประกอบใบหน้าเหมือนกับท่ีพบ

จิตรกรรมสมยัอยุธยาตอนปลายทัว่ไปเป็นตน้ว่าเส้นคิ้วท่ีห่างจากเส้นเปลือกตาและมีปลายเชิดข้ึน

อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมสมยัอยุธยา171แต่ใบหน้าท่ีเหมือนราวกับพิมพ์เดียวกนัของ

บุคคลในภาพหากมิไดเ้ขียนโดยคนคนเดียวก็น่าสนใจว่ามีเหตุผลอ่ืนหรือไม่ ส่วนเคร่ืองแต่งกาย

และมงกุฎซ่ึงใชอ้าจล าดบัววิฒันาการไดใ้นการศึกษาจึงจะใชส่้วนน้ีในการก าหนดอายุแทนโดยแบ่ง

ภาพบุคคลในภาพลายเส้นเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกอยู่หน้าทางเขา้มณฑลพระเมรุกบัอีกกลุ่มอยู่ใน

กระบวนแห่ 

 หนา้ทางเขา้พระเมรุมี 2 คนแต่งกายคลา้ยกบับุคคลในกระบวนแห่คือท่อนบนเปลือย สวม

กรองศอ พาหุรัด ทองกร ท่อนล่างนุ่งโจงทบัสนบัเพลาลายเชิงปล่อยชายผา้ขา้งหนา้ยาว ทั้งคู่สวม

ลอมพอกและมีคนหน่ึงสวมครุยทบัช้ีชวนกนัดูกระบวนแห่ท่ีก าลงัเคล่ือนเขา้มา บุคคลคู่น้ี Terwiel 

ตีความว่าเป็นพระยมและพระเจตคุปต์172 แต่ภาพไม่ไดใ้ห้ความแตกต่างกบับุคคลในกระบวนแห่

มากนกัเป็นตน้วา่มีรัศมีรอบจึงตีความวา่เป็นเทวดาไม่ได ้แต่อาจเป็นพนกังานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งในพิธี

มากกวา่ดงัในเร่ืองสมเด็จพระบรมศพวา่ขนุนางและมหาดเล็กท่ีเขา้แห่นั้นนุ่งลายห่มเส้ือขาวใส่พอก

เก้ียวตามบรรดาศกัด์ิ173 อีกประการคือบุคคลท่ีเขา้แห่ตอ้งแต่งกายอยา่งเทวดาอยูแ่ลว้ดงัในค าให้การ

ขนุหลวงหาวดัวา่สารถีและคนชกัรถแต่งตวัอยา่งเทวดา ใส่ก าไลตน้แขน ก าไลมือ สังวาลทบัทรวง 

เทริด ส่วนเสนาบดีนุ่งขาวสวมครุยขาวและลอมพอก174(รูปท่ี 66) 

 จากรูปบุคคลในภาพลายเส้นท่ีนุ่งโจงทบัสนบัเพลาทิ้งชายหน้ายาวลกัษณะการนุ่งแบบน้ี

เหมือนกับภาพขุนนางชาวอยุธยาในจดหมายเหตุของลาลูแบร์เป็นอย่างมาก และพบท่ีอาจจะ

                                                           

 
171น. ณ ปากน ้ า, "จิตรกรรมสมยัอยธุยา," ใน สยามศิลปะ จติรกรรมและสถูปเจดย์ี, 73. 

 
172Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, "Journal 

of siam society, 80. 

 
173เร่ืองสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 23. 

 
174"ค าใหก้ารขุนหลวงหาวดั (ฉบบัหลวง)," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การ

ชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวดั, 389. 
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ใกลเ้คียงในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 แต่ชายผา้ไม่ยาวเท่าในภาพลายเส้น (รูปท่ี 66) ส่วนลกัษณะ

ครุยและลอมพอกค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัในสมุดภาพวดัยมพอควร (รูปท่ี 64) 

 

 

 กลุ่มบุคคลในกระบวนแห่แต่งกายเหมือนกนักบับุคคลท่ีทางเขา้พระเมรุ แต่เพิ่มทบัทรวง

และสังวาลเขา้ไป ลายผา้นุ่งของบุคคลบางรูปเขียนลายผา้เป็นลายดอกอยา่งง่ายๆ ศิราภรณ์มีลกัษณะ

แตกต่างกนัถึง 3 แบบและจดัวางอยา่งน่าจะมีนยัยะโดยบุคคล 3 คู่แรกสวมมงกุฎทรงเทริดยอดอยา่

งกรัณฑมงกุฎ (รูปท่ี 67) 4 คู่ถดัมาสวมมงกุฎทรงเทริดยอดน ้ าเตา้ 2 คู่ปลายยอดแหลม (รูปท่ี 68)

รูปที ่66 : บุคคลสวมลอมพอกในภาพลายเส้น (ซ้าย) นุ่งผ้าแบบเดียวกบัภาพขุนนางอยุธยาของลาลูแบร์ 
(กลาง) และภาพขุนนางในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 (ซ้าย) 

ท่ีมารูปซา้ย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปกลาง : ซีมอง เดอ ลาลูแบร์, สันต ์ท.โกมลบุตร (แปล), จดหมายเหตุลาลูแบรฉบับสมบูรณ์ : 

ราชอาณาจักรสยาม เล่ม 1, (พระนคร : กา้วหนา้, 2510), 107. 

ท่ีมารูปขวา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรีเล่ม 1, 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 84. 
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และ 2 คู่ปลายยอดสะบดั(รูปท่ี69)บุคคลท่ีเหลือถดัจากน้ีสวมมงกุฎทรงเทริดยอดเก้ียว(รูปท่ี 70) การ

จดัวางดงัน้ีอาจเป็นความตอ้งการท่ีจะแสดงล าดบัศกัด์ิความส าคญัในแต่ละช่วงของกระบวนแห่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่67 : บุคคลในภาพลายเส้นสวมมงกฎุทรงเทริดยอดอย่างกรัณฑมงกฎุ 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

 

รูปที ่68 : บุคคลในภาพลายเส้นสวมมงกฎุทรงเทริดยอดน ้าเต้าปลายแหลม 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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รูปที ่69 : บุคคลในภาพลายเส้นสวมมงกฎุทรงเทริดยอดน ้าเต้าปลายกระหนกสะบัด 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

 

รูปที ่70  : บุคคลในภาพลายเส้นสวมมงกฎุทรงเทริดยอดชัยหรือยอดเกีย้ว 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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 กรัณฑมงกุฏมกัพบในกลุ่มพระพุทธรูปและทวารบาลในช่วงอยธุยาตอนกลางค่อนขา้งมาก

และในพระพุทธรูปขนาดเล็กยุคหลังลงมา ภาพลายเส้นกรัณฑมงกุฏทรงเทริดมีครีบลักษณะ

โดยรวมคลา้ยกบัท่ีพบในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองนอ้ยสมยัอยธุยาตอนกลาง แต่มีลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึนมา

คือกรรเจียกจอนท่ีเป็นเส้นประกอบแหลมๆลอ้กบัแนวกรอบหูซ่ึงปรากฏประดบัศิราภรณ์รูปบุคคล

ในภาพลายเส้นและรูปกินนร กรรเจียกจอนลกัษณะน้ีบางท่านเรียกชายสาหร่าย175 

 กรรเจียกแบบน้ีอาจเห็นตน้เคา้ไดใ้นทวารบาลไมแ้กะสลกัท่ีไดจ้ากวดัพระศรีสรรเพชญ จดั

แสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา (รูปท่ี 71) ทวารบาลไมช้ิ้นน้ีประมาณอายุกนั

ราวสมยัช่วงสร้างวดั176 แต่หากดูลกัษณะพระพกัตร์ท่ียาวเรียว พระเนตรเรียวช้ีข้ึน พระโอษฐ์ยิม้ตรง

กลางเวา้ลงเป็นลกัษณะท่ีเทียบไดพ้ระพุทธรูปสมยัอยุธยาตอนปลายตั้งแต่รัชกาลปราสาททองลง

มา177และเม่ือเทียบกับพระพุทธรูปทรงเคร่ืองท่ีวดัไชยวฒันารามและท่ีวดัหน้าพระเมรุอนัเป็น

ตวัอยา่งของงานในรัชกาลพระเจา้ปราสาททองกลบัไม่พบการประดบัดว้ยกรรเจียกจอนแบบน้ี แต่

พบในพระพุทธรูปทรงเคร่ืององค์หน่ึงในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ จนัทรเกษม และพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองข้างพระพุทธชินราช พิษณุโลก ซ่ึงมีลักษณะเคร่ืองทรงท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตวัอยา่งพระพุทธรูปในรัชกาลพระเจา้ปราสาททองแต่อาจมีอายุหลงัลงมา(รูปท่ี 72) ประกอบกบั

กระหนกประดบักรอบซุ้มเรือนแกว้ทวารบาลเป็นรูปวงโคง้คลา้ยกบัท่ีพบท่ีวดัไชยวฒันาราม178จึง

อาจประมาณอายุทวารบาลน้ีไวใ้นราวคร่ึงหลงัหรือปลายรัชกาลพระเจา้ปราสาททองได้ ขณะท่ี

มงกุฎในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข5 กรรเจียกยงัมีการประดบัท่ีค่อนขา้งนอ้ยอยูแ่ละเส้นประกอบมี

ขนาดยาวจึงน่าจะเป็นแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบในภาพสลกัทวารบาลและภาพลายเส้น (รูปท่ี 73) 

 

                                                           

 
175รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, การศึกษาเชิงวเิคราะห์ทีม่าของสมุดภาพไตรภูม,ิ109. 

 
176น. ณ ปากน ้ า, วิวัฒนาการลายไทย,138. และ สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่ง

แผ่นดนิ, 158. 

 
177ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปส าคญัและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554), 

110. 

 
178กระหนกประดบักรอบซุ้มแบบน้ีพบไดบ่้อยในจิตรกรรมในสมุดภาพสมยัอยุธยา รวมถึงจิตรกรรม

ทวารบาลท่ีวดัใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี ก็มีการประดบักรอบซุม้แบบน้ี. 
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รูปที ่71 : ทวารบาลไม้แกะสลักได้จากวัดพระศรีสรรเพชญ จัดแสดงในพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ 
เจ้าสามพระยา 

รูปที ่72 : พระพุทธรูปทรงเคร่ืองจัดแสดงในพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (ซ้าย) 
และพระพุทธรูปทรงเคร่ืองข้างพระพุทธชินราช พษิณุโลก (ขวา) 
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 กรรเจียกในภาพลายเส้นมีลกัษณะเส้นประกอบท่ีสั้นลงและมีจ านวนถ่ีข้ึนเหมือนกนัตลอด

ทั้งภาพจึงไม่น่าจะเก่าไปกว่าสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 และไม่ล่วงลงมาถึงรัชกาลพระเจา้บรม

โกศท่ีการวาดกรรเจียกในสมุดข่อยวดัศีรษะกระบือมีลกัษณะเส้นสั้นยาวหลากหลายและมกัออก

ปลายเป็นกระหนกเสมอ 

 มงกุฎทรงเทริดทั้งแบบท่ีมีกรรเจียกและไม่มีกรรเจียกเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีพบไดอ้ยูเ่สมอใน

งานจิตรกรรมสมยัอยุธยาตอนปลายจนอาจเรียกได้วา่เป็นลกัษณะทัว่ไป แต่มงกุฎทรงเทริดท่ีมียอด

แบบกรัณฑมงกุฎท่ีพบในภาพลายเส้นนั้นยงัไม่พบวา่มีในจิตรกรรมสมยัอยุธยาตอนปลายท่ีใดเลย

ส่วนมงกุฎแบบต่อมามียอดทรงน ้ าเตา้ปลายยอดมีทั้งแบบยอดแหลมและยอดสะบดัคลา้ยหางไหล 

มงกุฎทรงน้ีคงเป็นมงกุฎชั้นรองเพราะพบอยู่ในภาพขุนนางและพวกคนธรรพ์(รูปท่ี 74) แต่ไม่

พบวา่มีท่ีใดใกลเ้คียงกบัในภาพลายเส้นพอท่ีจะใชศึ้กษาได ้

 

 

รูปที ่73 : แบบกรรเจียกในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 
ท่ีมา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรขอมภาษาไทย, (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2552), 190. 
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 มงกุฎแบบสุดทา้ยเป็นมงกุฎทรงเทริดยอดชยัหรือยอดเก้ียวชั้นเดียว ตามหลกัวิวฒันาการ

แลว้ลกัษณะสัดส่วนของมงกุฎท่ียิ่งยืดสูงข้ึนเท่าใดก็จะยิ่งเป็นของสมยัหลงัเท่านั้น น่ีอาจใช้ไดใ้น

กลุ่มประติมากรรมซ่ึงไม่มีพื้นท่ีมาบงัคบั ส่วนจิตกรรมมกัพบว่าในแหล่งเดียวกนัลกัษณะและ

สัดส่วนของมงกุฎมีความหลากหลายแตกต่างกนัไปจึงไม่แน่ว่าส่วนสูงของมงกุฎในจิตรกรรมจะ

เป็นส่วนท่ีช่วยก าหนดอายไุด ้

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้หลักการดังกล่าวพบว่ามงกุฎในภาพ

ลายเส้นมีลกัษณะค่อนขา้งใกล้เคียงกบัจิตรกรรมบนสมุดข่อยวดัสุวรรณภูมิ แต่ในสมุดข่อยวดั

สุวรรณภูมิมงกุฎซ่ึงเป็นแบบเดียวกันทั้งเล่มมีรายละเอียดและยืดสูงกว่ามงกุฎในภาพลายเส้น

ประกอบกบัมงกุฎไม่ได้อยู่ในทรงเทริดมีครีบแล้วจึงน่าจะมีอายุหลงักว่าภาพลายเส้น (รูปท่ี 75) 

รูปที ่74 : มงกฎุทรงน ้าเต้าของคนธรรพ์ในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 (ซ้าย) มงกฎุทรงน ้าเต้าทีม่ียอด

แหลมของวิฑรูบัณฑิตและยอดหางไหลของปุณกะยกัษ์ในจิตรกรรมวัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ (กลาง) 
และมงกฎุทรงน ้าเต้าของคนธรรพ์(?)ในจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี(ขวา) 

ท่ีมารูปซา้ย  : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1, 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 74. 

ท่ีมารูปขวา : วดัเกาะแก้วสุทธาราม, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 46. 
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และเม่ือเทียบสมุดข่อยวดัสุวรรณภูมิกบัสมุดข่อยวดัศีรษะกระบือพบว่าท่ีในสมุดข่อยวดัศีรษะ

กระบือมีความหลากหลายของแบบท่ีมากกว่าดงัได้กล่าวไปแล้วจึงอาจก าหนดให้สมุดข่อยวดั

สุวรรณภูมิมีอายเุก่ากวา่สมุดข่อยวดัศีรษะกระบือเล็กนอ้ยหรือร่วมสมยักนั 

 ท่ีวดัใหญ่สุวรรณารามก็ไดพ้บมงกุฎแบบหน่ึงซ่ึงมีสัดส่วนท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัในภาพ

ลายเส้นแต่มีรายละเอียดท่ีมากกวา่และมงกุฎส่วนใหญ่มีกรรเจียกปลายยาวงอนออกกระหนกเสมอ 

(รูปท่ี 89 ดูรูปซา้ยบน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บนราชรถทรงพระโกศสารถีนั่งห้อยขาขา้งหน่ึงอย่างลลิตาสนะและพนมมือซ่ึงเป็นท่า

เดียวกบัท่ีพบในสมุดข่อยหมายเลข IO Pali207 ในหอสมุดแห่งชาติองักฤษ (British Library) ท่าทาง

แบบน้ีของสารถีไม่ค่อยพบในจิตรกรรมสมยัอยุธยามงกุฎของสารถีประดบัชั้นดว้ยกระจงัท่ีชวนให้

นึกถึงมงกุฎทวารบาลวดัใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี (รูปท่ี 76) 

 นอกจากสารถีแลว้ยงัมีบุคคลบนราชรถนัง่ไหวพ้ระโกศอยู่ (รูปท่ี 77) บุคคลแต่งกายดว้ย

เคร่ืองประดบัท่ีมากกวา่บุคคลอ่ืนในกระบวนแห่ นุ่งผา้ลายและสวมมงกุฎทรงเทริดยอดเก้ียวอยา่ง

รูปที ่75 : มงกฎุในสมุดข่อยวัดสุวรรณภูมิ 
ท่ีมา : บุญเตือน ศรีวรพจน์, ประสิทธ์ิ แสงทบั, สมุดข่อย, (กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดก

วฒันธรรมไทย, 2542), 368. 
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บุคคลในกระบวนแห่แต่มีส่วนกรรเจียกจรปลายยาวออกคลา้ยกระหนกซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีไม่พบใน

บุคคลอ่ืนในภาพลายเส้น มงกุฎท่ีมีส่วนประกอบมากกวา่ดงัน้ีจึงอาจเป็นการแสดงศกัด์ิท่ีสูงกวา่ซ่ึง

ก็ไดพ้บการแสดงล าดบัศกัด์ิอยา่งน้ีในจิตรกรรมวดัช่องนนทรีดว้ย (รูปท่ี 78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่76 : สารถใีนภาพลายเส้น (ซ้าย) ภาพทวารบาลทีว่ัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี (กลาง) และสารถใีน
สมุดข่อยหมายเลข IO Pali207 ในหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (British Library) (ขวา) 

ท่ีมารูปซา้ย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปกลาง : สมศกัด์ิ แตงพนัธ์, วรีะชยั วรีะสุขสวสัด์ิ, ลวดลายสมัยอยุธยา, (กรุงเทพฯ : ฝ่ายอนุรักษ์

จิตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรมติดท่ี กองโบราณคดี, 2536), 115. 

ท่ีมารูปขวา :  British Library,Digitised 
Manuscripts, (http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=IO_Pali_207) 

 

รูปที ่77 : ลายเส้นบุคคลก าลังไหว้พระโกศบนราชรถ 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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 ในหัวขอ้น้ีจากลกัษณะการแต่งกายของภาพบุคคลจึงก าหนดอายุอยู่ในช่วงอยุธยาตอน

ปลายได ้ลกัษณะของมงกุฎน่าจะเป็นแบบท่ีเก่ากว่างานในสมยัพระเจา้บรมโกศซ่ึงมีลกัษณะอนั

หลากหลายและมกัออกปลายกรรเจียกเป็นกระหนกเสมอ  

 

 3.9 เคร่ืองสูง 

 ภาพลายเส้นปรากฏเคร่ืองสูงทั้งท่ีในกระบวนแห่กบัท่ีตั้งประดบัรอบพระเมรุและราชวติั

รายทาง ท่ีประดบัรอบพระเมรุ ระเบียงและราชวติัพระเมรุนั้นเป็นฉตัร 7 ชั้น ราชวติัรายทางประดบั

ฉตัร 5 ชั้น แต่ทั้งสองบริเวณน้ีเป็นแต่เพียงฉัตรเกล้ียงๆไม่มีลายประดบั จากต าแหน่งคงเป็นฉัตร

เบญจรงค์ท่ีกล่าวถึงในเอกสาร ในท่ีน้ีจึงจะกล่าวถึงแต่เคร่ืองสูงในกระบวนแห่ซ่ึงมีรายละเอียด

มากกวา่ 

 เคร่ืองสูงในกระบวนแห่จ าแนกได ้3 ประเภทคือฉตัร บงัแทรก และเคร่ืองสูงรูปทรงคลา้ย

พดัยศหรือบงัสูรย ์เคร่ืองสูงทั้งหลายคงมีท่ีมาจากเคร่ืองใชข้องบุคคลซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองแสดงสถานะ

ทางสังคมท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้มีเคร่ืองใช้เหล่าน้ีมากและมีลกัษณะวิจิตรงดงามท่ีสุดคือกษตัริย ์อาจ

กล่าวได้ว่าฉัตรมีท่ีมาจากร่ม บงัแทรกนั้น เสถียรโกเศศ กล่าวว่าน่าจะมีท่ีมาจากร่มในลกัษณะ

ตะแคงเพื่อใชก้ าบงั179 ผูว้จิยัเห็นวา่น่าจะมีท่ีมาจากพดัมากกวา่ ซ่ึงนอกจากจะใชพ้ดัให้เกิดลมแลว้ยงั

ใชเ้ป็นเคร่ืองก าบงัไดด้ว้ย ส่วนจามรเป็นแส้ปัดมีปลอกผา้ครอบ แต่มาปรากฏเหลือแต่เพียงปลอกผา้

                                                           

 
179เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), "เร่ืองอินทรพรหมถือจามร," ใน ศิลปากร ปีท่ี 2 เล่ม 1 ( มิ.ย. 2491),66. 

รูปที ่78 : ฉากมหาภิเนษกรมณ์ทีว่ัดช่องนนทรีแสดงมงกุฎพระโพธิสัตว์มีปลายกรรเจียกงอน
เป็นรูปกระหนกแตกต่างจากมงกฎุเทวดาซ่ึงกรรเจียกไม่ออกปลาย 
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เม่ือไหร่นั้นไม่ทราบ แต่อย่างน้อยท่ีสุดคงเป็นสมยัอยุธยาตอนปลายเน่ืองจากพบจามรแบบท่ีเป็น

ปลอกผา้อยูใ่นจิตรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลายหลายแห่ง 

  3.9.1 ฉตัร 

 ทั้งหมดมีลกัษณะคลา้ยกนัคือแต่ละชั้นมีแถบระบายขอบบน - ล่าง ชายพล้ิวเหมือนลมพดั

และพื้นมีร้ิว มีดา้มยาว ปลายยอดสุดเป็นดอก 8 กลีบปลายแหลมโดย 4 กลีบหลกัขนาดใหญ่กวา่ 4 

กลีบแทรก กลีบหลกัดา้นบนยืดสูงเป็นยอดแหลมส่วนท่ีต่างกนัคือจ านวนชั้นของฉตัร ฉตัร 3 ชั้น 4 

คู่มี 3 คู่อยูส่่วนหนา้ของกระบวนแทรกตามรูปสัตว ์ส่วนอีก 1 คู่อยูท่า้ยสุดของภาพ ฉตัร 5 ชั้นมี 2 

คู่ๆหน่ึงอยูห่นา้ราชรถนอ้ยคนัแรก อีกคู่อยูท่า้ยราชรถทรงพระศพคืออยูใ่นต าแหน่งหวัทา้ยกระบวน

ราชรถนัน่เอง นอกจากน้ีท่ีราชรถยงัปักฉตัรประดบัโดยราชรถน้อยทั้ง 3 ปักฉตัร 5 ชั้นทั้งหนา้ - 

หลงั ราชรถทรงพระโกศประดบัฉตัร 5 ชั้นและ 7 ชั้นอยา่งละคู่และพิเศษกวา่ฉตัรอ่ืนในกระบวนคือ

มีแถบผา้คลา้ยริบบิ้นตกเป็นวงโคง้ทิ้งชายสองชายขา้งใตฉ้ตัรคงเพื่อเนน้ย  ้าต าแหน่งอนัส าคญัท่ีสุด

ของภาพ ฉตัรท่ีประดบัราชรถนั้นตามจริงคงปักทั้ง 4 มุม ราชรถแต่ละคนัจึงมีฉตัร 4 คนั ส่วนราช

รถทรงพระโกศมี 8 คนั (ดูรูปท่ี 57) 

 จ านวนดงัน้ีไม่ตรงกบัแบบแผนท่ีระบุในเอกสารใดเลยแมเ้อกสารจะกล่าวไม่ใคร่จะตรงกนั

เท่าใดนกัอาจเป็นขอ้จ ากดัของพื้นท่ีอีกเช่นเคยและช่างคงเลือกท่ีจะแสดงส่วนพระเมรุ ระทา โรง

มหรสพและตน้กลัปพฤกษเ์ตม็ตามจ านวนท่ีกล่าวในแบบแผนแทน 

 อย่างไรก็ดีต าแหน่งของฉัตร 7 ชั้นในภาพลายเส้นอยู่ใกล้พระโกศท่ีสุดเป็นการแสดง

สถานะและส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของกระบวนแห่เหมือนในชั้นรัตนโกสินทร์ท่ีจะประดบัฉตัร 7 ชั้น 4 

มุม พระท่ีนัง่หรือเขา้แห่ตามเสด็จ180น่ีจึงอาจเป็นแบบแผนท่ีสืบมาจากสมยัอยุธยาก็ไดส่้วนรูปแบบ

ทางศิลปะเน่ืองจากไม่มีลายประดบัอยูเ่ลยจึงเปรียบเทียบไดย้ากกบัทั้งทรงฉตัรในภาพลายเส้นก็ดูยืด

สูงกวา่ฉตัรในจิตรกรรมสมยัอยุธยาซ่ึงส่วนใหญ่เป็นทรงเต้ียๆปลายบานแมฉ้ตัรในสมุดภาพวดัยม

จะมีรูปทรงท่ีใกลเ้คียงอยู่บา้งกบัในภาพลายเส้นแต่สมุดภาพวดัยมก็ดูเหมือนจะยงัเขียนไม่เสร็จดี 

บางส่วนมีเส้นร่างลายบนฉตัรท่ีดูคลา้ยงานทองแผล่วดจึงไม่อาจใชเ้ปรียบเทียบได ้ทวา่การเขียนผา้

พล้ิวบนฉตัรในภาพลายเส้นอยูใ่นลกัษณะท่ีใกลเ้คียงอยา่งมากกบัฉตัรทวารบาลหนา้ต่างการเปรียญ

วัดใหญ่ สุ วรรณาราม  เพชรบุ รี  ต่ า งกันแ ต่ เพี ย งอาการพ ล้ิ วของผ้า เท่ านั้ น  ( รูป ท่ี  79)

                                                           

 
180เทวาธิราช ป. มาลากลุ, เร่ืองราชูปโภคและพระราชฐาน, (พระนคร : กองวฒันธรรม, 2504), 8. 



 

 

 

   

 

 

 

 
 

3.9.2 บงัแทรก 

 ลกัษณะเป็นแผน่กลมต่อดา้มยาว ยอดและรอยต่อดา้มประดบัลายดอกสามกลีบแต่ละกลีบ

มีกลีบเล็กแทรก กลีบบนสุดยืดสูงเป็นยอดแหลม แผน่วงกลมน้ีมีกรอบวงกลมซ้อนอยูภ่ายในมีลาย

ท่ีแบ่งได้เป็นสองแบบ แบบแรกลายในกรอบคลา้ยดอกทานตะวนัหรือเบญจมาศ ตรงกลางเป็น

วงกลมลอ้มดว้ยเม็ดประค ารอบนอกสุดเป็นรัศมีแฉกหรือกลีบดอกไมย้าวแหลม แบบน้ีพบ 1 คู่อยู่

หนา้สุด (รูปท่ี 80) ดอกไมค้ลา้ยทานตะวนัหรือเบญจมาศน้ีก็ไดพ้บอยูเ่ป็นลายดอกไมร่้วงในอุโบสถ

วดัใหญ่สุวรรณารามดว้ย ส่วนแบบท่ีสองในกรอบวงกลมเป็นรูปคลา้ยดอกจอก วงกลมในสุดลอ้ม

ดว้ยเมด็ประค า รอบนอกเป็นกลีบดอกไมป้ลายมนมี 6 กลีบบา้ง 8 กลีบบา้งแบบน้ีพบ 4 คู่ (รูปท่ี 81) 

รูปที ่79 : อาการพลิ้วของฉัตรในภาพลายเส้น (ซ้าย) และฉัตรเทวดาบนหน้าต่างศาลาการเปรียญวัดใหญ่
สุวรรณาราม เพชรบุรี (ขวา) 

ท่ีมารูปซา้ย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปขวา : ม.จ.สุภทัรดิศ ดิศกุล, พิบูล ศุภกิจวเิลขการ, สันติ เล็กสุขมุ (คณะบรรณาธิการ), สมุดภาพ

ศิลปกรรมวดัใหญ่สุวรรณาราม จังหวดัเพชรบุรี, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ,์ 2525), 93. 
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รูปที ่80 : บังแทรกแบบกลีบยาวแหลมในภาพลายเส้น (ซ้าย) บังแทรกบนตู้พระธรรมจ าหลักลายใน
พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร (กลาง) และบังแทรกแบบเดียวกนัในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 

(ขวา) 
ท่ีมารูปซา้ย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปขวา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรขอมภาษาไทย, (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2552), 190. 

 

รูปที ่81 : บังแทรกแบบกลีบมนในภาพลายเส้น (ซ้าย) บังแทรกแบบเดียวกันในจิตรกรรมวัดปราสาท 
นนทบุรี (กลาง) และบังแทรกในจิตรกรรมวัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ(ขวา) 

ท่ีมารูปซา้ย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปขวา : วดัช่องนนทรี, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 35. 
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 ภาพบงัแทรกท่ีดูจะใกล้เคียงกบัในภาพลายเส้นมีอยู่ท่ีวดัปราสาท นนทบุรีและวดัช่อง

นนทรี กรุงเทพฯ บงัแทรกท่ีพบทั้งสองแห่งเป็นบงัแทรกแบบท่ีสองมีการวางลายในกรอบวงกลม

เช่นเดียวกบัในภาพลายเส้น ท่ีวดัปราสาทนั้นดูจะเก่ากวา่ท่ีวดัช่องนนทรีเล็กนอ้ย ลายท่ีดูคลา้ยกลีบ

ดอกไม้มีจ  านวนมากข้ึนและใหญ่กว่าในภาพลายเส้นและยงัคงมีกลีบแทรกอยู่ กลีบแทรกน้ีจะ

หายไปท่ีวดัช่องนนทรี ความแตกต่างน้ีอาจใชล้ าดบัอายไุดแ้ต่ก็ไม่ควรลืมวา่อาจเป็นการยกัเยื้องการ

ออกแบบของช่างก็ได ้(รูปท่ี 81) ท่ีวดัปราสาทน่ีก็ไดพ้บบงัแทรกอีกแบบอยดูว้ยในภาพกระบวนแห่

อยู่แนวบนสุดของผนงัในส่วนท่ีเป็นภาพเล่าเร่ือง เป็นวงกลมซ้อนกนั 3 ชั้น เรียบๆไม่มีลวดลาย

ประดบั หากไม่ใช่งานซ่อมก็อาจยงัเขียนไม่เสร็จเพราะในแนวระดบัเดียวกนัก็ปรากฏภาพกระบวน

แห่อีกภาพมีการใส่ลายภายในบงัแทรกและเคร่ืองสูงอ่ืนแลว้และเป็นลายอยา่งเดียวกบัท่ีพบในภาพ

ส่วนอ่ืนของผนงัดว้ย 

 ขณะท่ีสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 (รูปท่ี 82) ไดป้รากฏภาพบงัแทรกท่ีมีการประดบัลายทั้ง

สองแบบอยู่ในท่ีเดียวกนัอย่างท่ีพบในภาพลายเส้นคือมีทั้งแบบกลีบมนและแบบกลีบยาวแหลม 

(รูปท่ี 80) กลางลายเป็นวงกลมและลายเม็ดประค าอย่างในภาพลายเส้น ทวา่ลายนั้นไม่ไดอ้ยู่ใน

กรอบวงกลมซอ้นกนัอยา่งในภาพลายเส้นแต่เป็นตวัลายใหญ่เต็มพื้นท่ีท าให้ดูใกลเ้คียงกบับงัแทรก

แบบท่ีมีขอบหยกัอยา่งในชั้นรัตนโกสินทร์ สมุดภาพเล่มน้ีมีการก าหนดอายุอยูใ่นช่วงคร่ึงหลงัของ

พุทธศตวรรษท่ี 22181น่ีจึงขดักบัพฒันาการท่ีไดพ้ยายามจดัล าดบัมาอน่ึง ภาพแกะสลกับงัแทรกแบบ

ท่ีมีกลีบยาวแหลมบนตูพ้ระธรรมไมจ้ าหลกัลายเขียนสีสมยัอยุธยาจดัแสดงในพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร มีลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บับงัแทรกแบบเดียวกนัในภาพลายเส้นอยา่งเห็นไดช้ดั

(รูปท่ี 80) 

 ส่วนภาพบงัแทรกท่ีวดัเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี มีขนาดใหญ่เม่ือเทียบกบัท่ีวดัช่อง

นนทรีและวดัปราสาท และพบทั้งสองแบบโดยแบบแรกวงกลมภายในใหญ่ข้ึนส่วนกลีบท่ีแหลม

ยาวก็หดสั้นลงจนดูคลา้ยกลีบบวั แบบท่ีสองลายภายในกลบัเล็กลงยิ่งกวา่บงัแทรกในภาพลายเส้น 

ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองของงานออกแบบท่ีเป็นอิสระและห่างไกลจากแบบแผนเมืองหลวง (รูปท่ี 83)ภาพ

บงัแทรกรูปแบบต่างๆน้ีจึงเป็นไปได้มากว่ามีทั้งแบบท่ีคล่ีคลายกับแบบท่ีช่างได้ออกแบบตาม

จินตนาการของตน 

                                                           

 181รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, การศึกษาเชิงวเิคราะห์ทีม่าของสมุดภาพไตรภูม,ิ 99. 
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รูปที ่82 : เคร่ืองสูงในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 
ท่ีมา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรขอมภาษาไทย, (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2552), 190. 

 

รูปที ่83 : บังแทรกแบบแรก (ซ้าย) และบังแทรกแบบทีส่อง (ขวา) ในจิตรกรรมวัดเกาะแก้ว
สุทธาราม เพชรบุรี 

ท่ีมา: วดัเกาะแก้วสุทธาราม, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 43. 
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  3.9.3 ทานตะวนั(?) 

 เคร่ืองสูงชนิดสุดทา้ยลกัษณะเป็นทรงพุ่มอย่างพดัยศพระราชาคณะและชวนให้คิดว่าจะ

เป็นบงัสูรยไ์ดห้รือไม่ แต่บงัสูรยค์วรมีรูปทรงคลา้ยหยดน ้ าหรือใบโพธ์ิอยา่งเคร่ืองสูงท่ีพบในเจดีย์

สุริโยทยัและบงัสูรยค์วรมีช้ิน/องคเ์ดียวในส ารับส าหรับขนาบพระท่ีนัง่182 ในภาพลายเส้นพบอยู ่3 คู่ 

จึงอาจไม่ใช่บงัสูรยข์ณะท่ีภาพเคร่ืองสูงรูปทรงคลา้ยบงัสูรยจ์  านวนมากกว่าหน่ึงก็ไดพ้บในสมุด

ภาพไตรภูมิหมายเลข 5 (รูปท่ี 84) และท่ีวดัเกาะแกว้สุทธารามก็ไดพ้บหลายต าแหน่งของผนงัดว้ย

จึงอาจเป็นไปไดว้า่น่ีเป็นลกัษณะแบบแผนแต่ยงัไม่อาจทราบแบบแผนท่ีแทจ้ริงไดม้ากไปกว่าการ

ปรากฏเป็นคู่ (รูปท่ี 85) 

 เคร่ืองสูงทรงพุม่อยา่งพดัยศในภาพลายเส้นมีรูปแบบท่ีแบ่งได ้2 ลกัษณะโดยแบบแรกเป็น

อย่างพดัแฉกคือตรงกลางเป็นพุ่มขา้วบิณฑ์ท่ีประกอบดว้ยทรงพุ่มลอ้มกรอบดว้ยแถวเม็ดประค า 

รอบนอกบากท านองเป็นเปลวลอ้กบักรอบพุม่ปลายยอดแหลมพบ 2 คู่ (รูปท่ี 86) แบบท่ีสองพบ 1 คู่ 

กรอบลายอยูใ่นทรงพุม่เช่นเดียวกนัแต่ลายภาพในเป็นอยา่งลายช่อมีกลีบประธานท่ีแบ่งไดเ้ป็นสาม

ส่วนตรงกลางออกกลีบขนาบซ้อนเป็นชั้นๆลอ้ไปข้ึนกบักรอบลายถึงยอดต่อกระจงัซ้อนสองชั้น 

(รูปท่ี 87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
182ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านักคร้ังกรุงศรีอยุธยากับพระวิจารณ์ของสมเด็จกรมพระยาด ารงรา

ชานุภาพ,17. 

รูปที ่84 : เคร่ืองสูงทรงพุ่มคล้ายบังสูรย์ปรากฏเป็นคู่ในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 
ท่ีมา : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรขอมภาษาไทย, (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2552), 131. 

 



  130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่85 : เคร่ืองสูงคล้ายบังสูรย์ปรากฏเป็นคู่ในจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี 
ท่ีมา : วดัเกาะแก้วสุทธาราม, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 43. 

 

รูปที ่86 : ทานตะวัน(?)ลายคล้ายพดัแฉกในภาพลายเส้น 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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 เคร่ืองสูงชนิดน้ีแบบแรกมีตวัอยา่งท่ีใกลเ้คียงคือท่ีวดัช่องนนทรี และวดัเกาะแกว้สุทธาราม

โดยท่ีวดัช่องนนทรีพบอยูร่ะหว่างภาพอดีตพุทธในแนวระดบับนสุดของผนงั ลายทรงพุ่มท่ีน่ีเป็น

รูปพุม่ขา้วบิณฑต์รงกลางลอ้มกรอบลอ้ไปดว้ยลายเปลว ต่อดา้มปักลงในภาชนะคลา้ยกระโถน (รูป

ท่ี 88) ถา้ไม่ใช่กรณีเคร่ืองบริขารพระน่ีก็อาจเป็นรูปแบบหน่ึงของปูรณฆฏะไดห้รือไม่ดว้ยสองขา้ง

มีลายดอกไมข้นาบเสมอๆ ถ้าเป็นเคร่ืองบริขารอดีตพุทธพดัแฉกก็คงมีมาตั้งแต่สมยัอยุธยาตอน

ปลายแลว้โดยเป็นเคร่ืองแสดงยศอยา่งหน่ึงเพราะไดพ้บทรงพุ่มต่อดา้มคัน่ภาพเทพชุมนุมหรืออดีต

พุทธตั้งแต่สมยัอยธุยาลงมาถึงรัตนโกสินทร์ 

 อย่างไรก็ดีทรงพุ่มบางแบบท่ีคัน่ภาพเทพชุมนุมหรืออดีตพุทธอาจเป็นพุ่มดอกไมส้ าหรับ

บูชาก็ได้ แต่ต่อด้ามให้สูงข้ึนแทนท่ีจะวางในระดบัพื้นภาพเพื่ออุดพื้นท่ีว่างส่วนบนของแถวรูป

นั้นๆไม่ให้เหลือท่ีว่างมากเกินไปแมจ้ะมีลายดอกไมร่้วงช่วยอุดพื้นท่ีว่างแลว้ก็ตามส่วนท่ีวดัเกาะ

แกว้สุทธารามดูจะใกลเ้คียงท่ีสุดลกัษณะวาดอยา่งเรียบง่าย ทรงพุ่มซ้อนกรอบหลายชั้นกรอบนอก

จกัเป็นเปลว พบทั้งแบบเป็นคู่และเด่ียวมีลกัษณะอยา่งเดียวกนั (รูปท่ี 85) 

รูปที ่87 : ทานตะวัน(?)ลายคล้ายลายช่อในภาพลายเส้น 
ท่ีมา : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 
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 ในเอกสารค าใหก้ารชาวกรุงเก่าและค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรมกล่าวถึงเคร่ืองสูง

อีกชนิดหน่ึงนอกจากฉตัร บงัแทรก บงัสูรยแ์ละจามรคือทานตะวนัหรือชอนตะวนัก็เรียก183ในลิลิต

พยุหยาตราเพชรพวงอนัแต่งข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 1 ก็มีกล่าวถึงเคร่ืองสูงช่ือทานตะวนัอยู่184แมใ้น

ต านานเมืองนครศรีธรรมราชก็มีกล่าวถึงอีก185น่ีจึงอาจไม่ใช่ส านวนกลอนหรือค าคลอ้ง ทานตะวนั

จะมีรูปร่างอย่างไรนั้ นไม่ปรากฏข้อมูลสันนิษฐานว่าน่าจะมีลักษณะคล้ายบังสูรย์ด้วยค าว่า

ทานตะวนัมีความหมายอย่างเดียวกบับงัสูรย ์แมจ้ะไม่มีหลกัอะไรมากกว่าน้ีแต่ในท่ีน้ีจะก าหนด

เรียกเคร่ืองสูงคลา้ยพดัแฉกในภาพลายเส้นน้ีวา่ทานตะวนัไปก่อน  

                                                           

 
183"ค าให้การชาวกรุงเก่าและค าให้การขุนหลวงวดัประดู่," ใน ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 

เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ค าให้การขุนหลวงหาวดั,207, 261. 

 
184เจา้พระยาพระคลงั (หน), ลลิติพยุหยาตราเพชรพวง ลลิติศรีวชัิยชาดก กลอนจารึกเร่ืองสร้างภูเขาวัด

ราชคฤห์, พิมพใ์นงานฌาปนกิจศพนายวริินทร์ วฒันด ารง 15 มิ.ย. 2507, (พระนคร : กรมศิลปากร, 2507), 28. 

 
185อา้งถึงใน จิตร ภูมิศกัด์ิ, สังคมไทยลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาก่อนสมยัศรีอยุธยา,199. 

รูปที ่88 : ลายทรงพุ่มต่อด้ามคล้ายพดัแฉกในจิตรกรรมวัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ 
ท่ีมา : วดัช่องนนทรี, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 67. 
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 บงัแทรกแบบท่ีเป็นลายดอกไมก้ลีบแหลมอย่างดอกทานตะวนัหรือเบญจมาศดงัท่ีกล่าว

มาแลว้นั้นก็น่าสนใจวา่จะเขา้ข่ายเป็นเคร่ืองสูงท่ีเรียกวา่ทานตะวนัดว้ยหรือไม่ 

 ส่วนแบบท่ีสองมีลายท่ีดูน่าจะพฒันาไปจากลายช่อท่ีวดับรมพุทธารามเสียยิ่งกว่าต้น

กลัปพฤกษต์น้ท่ี 5 ซ่ึงไดก้ล่าวไปแลว้ และลายส่วนน้ีอยูใ่นเคา้โครงเดียวกบัลายพนกัธรรมาสน์สวด

วดัเชิงท่า อยธุยาและหนา้บนัวดัป่าโมก อ่างทอง(ดูรูปท่ี 87, 40, 41, 29) จึงก าหนดไดว้า่ภาพน้ีมีอายุ

หลงัรัชกาลพระเพทราชาลงมาแต่ไม่ล่วงลงมาเกินกวา่รัชกาลพระเจา้ทา้ยสระ การท่ีกล่าวอา้งวา่ภาพ

น้ีถูกเขียนข้ึนในรัชกาลพระเจา้เสือนั้นจากการศึกษาท่ีกล่าวมาทั้งหมดเพื่อก าหนดอายุแลว้จะเห็นได้

วา่มีความเป็นไปได ้

 

4. การก าหนดอายุจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายจากการศึกษาภาพลายเส้น 

 ผลจากการศึกษาภาพลายเส้นสามารถก าหนดอายุให้อยูใ่นสมยัอยุธยาไดแ้ละจากภาพตน้

กลัปพฤกษ ์เคร่ืองสูง และพระเมรุสามารถก าหนดอายุให้แคบลงไดอี้กโดยให้อยู่ในช่วงหลงัรัชกา

พระเพทราชา – พระเจา้ทา้ยสระ และยงัท าให้พบขอ้สังเกตเก่ียวกบัจิตรกรรมท่ีต าหนกัพระพุทธ

โฆษาจารย์วดัพุทไธสวรรย์ และวดัใหม่ประชุมพล พระนครศรีอยุธยา วดัใหญ่สุวรรณาราม 

เพชรบุรี วดัช่องนนทรี กรุงเทพฯ  

 ภาพบุคคลในภาพลายเส้นมงกุฎแสดงลกัษณะของเทริดเป็นพื้นขณะท่ีส่วนยอดจะยกัเยื้อง

กนัไป กรรเจียกประกอบดว้ยเส้นยาวแหลมขนาดเท่าๆกนัและมีบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดของภาพเท่านั้น

ท่ีมีกรรเจียกออกปลายกระหนกขณะท่ีบุคคลอ่ืนในภาพไม่มี ด้วยสมมติฐานท่ีมีภาพลายเส้น

กระบวนแห่พระศพและพระเมรุเป็นหลกั โดยก าหนดอายุในรัชกาลพระเจา้เสือจะพบวา่ขอ้สังเกต

เก่ียวกบัต าหนกัพระพุทธโฆษาจารยว์ดัพุทไธสวรรย ์และท่ีวดัใหม่ประชุมพลดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่

ลกัษณะมงกุฎไม่เป็นทรงเทริด ยอดชยัหรือยอดเก้ียวทรงสูง กรรเจียกคลา้ยแนวกระจงัตาออ้ยปลาย

ออกกระหนกแตกต่างจากในภาพลายเส้นและสามารถเทียบเคียงไดก้บัภาพในสมุดข่อยวดัศีรษะ

กระบือ (รูปท่ี 2) การก าหนดอายุจิตรกรรมทั้งสองแห่งจึงควรปรับเปล่ียนจากเดิมท่ีเช่ือวา่จิตรกรรม

ในต าหนกัพระพุทธโฆษาจารยเ์ป็นงานคร้ังพระเพทราชา และท่ีวดัใหม่ประชุมพลเป็นงานคร้ังพระ

เจา้ปราสาททอง ควรก าหนดอายุให้เป็นงานสมยัพระเจา้บรมโกศไดห้รืออาจตอ้งทบทวนใหม่ใน

รายละเอียดอ่ืน  
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 ท่ีวดัใหญ่สุวรรณาราม ลกัษณะของมงกุฎท่ีพบส่วนใหญ่มีสัดส่วนยืดสูงและกรรเจียกเป็น

แนวแหลมค่อนขา้งยาวไล่ระดบัและออกปลายเป็นกระหนกทั้งหมด มงกุฎมีทั้งแบบกระบงัหน้า

และมงกุฎทรงเทริดซ่ึงเป็นแบบเก่าดงัในภาพลายเส้น (รูปท่ี 89) การปรากฏแบบท่ีหลากหลายคง

เป็นการออกแบบของช่างเขียนเพื่อไม่ให้ภาพเทพชุมนุมท่ีเป็นภาพซ ้ าๆกันดูเฝือจนเกินไป 

จิตรกรรมท่ีวดัใหญ่สุวรรณารามน้ีจึงควรมีอายุหลงัจากภาพลายเส้นและอาจก าหนดอายุให้อยู่ใน

สมยัพระเจา้บรมโกศซ่ึงมีความหลากหลายของแบบในแหล่งเดียวกนัและเขียนมงกุฎในทรงสูง

เสมอดงัมีตวัอยา่งในจิตรกรรมวดัเกาะแกว้สุทธาราม เพชรบุรีและในสมุดข่อยวดัศีรษะกระบือหรือ

อาจมีอายกุ่อนหนา้นั้นไดเ้ล็กนอ้ยหากพิจารณาจากฝีมือช่างอยา่งเอกของท่ีน่ี 

 ท่ีวดัช่องนนทรี กรุงเทพฯ แมภ้าพบางส่วนจะแสดงความใกลเ้คียงกบัในภาพลายเส้นคือ

มงกุฎมีสัดส่วนไม่สูงนกัและมีรายละเอียดไม่มาก (ดูรูปท่ี 78) แต่ก็อาจเป็นเร่ืองของพฒันาการระยะ

หลงัท่ีมกัจะลดรายละเอียดลงกบัพื้นท่ีเขียนภาพอนัจ ากดั จากการตรวจสอบยงัพบวา่ภาพท่ีน่ีมีมงกุฎ

บางแบบมีทรงสูงและเรียบง่ายมากข้ึนคลา้ยคลึงกบัท่ีพบในสมุดข่อยหมายเลข IO Pali 207 อยา่ง

มากโดยมีส่วนท่ีน่าสนใจคือลกัษณะของกรรเจียกท่ีพบทั้ง 2 แห่งน้ีเป็นแนวคลา้ยกระจงัตาออ้ยไล่

ลอ้ไปตามกรอบหูซ่ึงก็พบท่ีต าหนกัพระพุทธโฆษาจารยแ์ละวดัใหม่ประชุมพล ลกัษณะน้ีจะส่งต่อ

และเป็นลกัษณะเฉพาะในจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ (รูปท่ี 90 - 91) ต่างจากกรรเจียกแบบท่ีเป็น

เส้นยาวซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลาย 

 ในสมุดข่อยหมายเลข IO Pali 207 มีส่วนกระจงัประดบัชั้นของมงกุฎท่ีดูคลา้ยภาพลายเส้น

พอควร จึงอาจก าหนดให้สมุดข่อยเล่มน้ีซ่ึงแสดงความใกล้ชิดกับภาพลายเส้นมีอายุเก่ากว่า

จิตรกรรมท่ีวดัช่องนนทรีไดแ้ละยงัแสดงถึง"แบบ"ในงานช่างแบบเดียวกนั (รูปท่ี 92) 

 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษารูปแบบศิลปะของภาพลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระ

เมรุท่ีอา้งวา่เป็นงานพระเมรุของพระเพทราชาร่วมกบัขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มีความเป็นไป

ได ้จากรูปแบบศิลปะสามารถก าหนดอายุอยูใ่นสมยัอยุธยาตอนปลายโดยน่าจะเก่ากวา่ตวัอยา่งท่ีมี

ในสมยัพระเจา้บรมโกศ และมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการพระเมรุและกระบวนแห่พระ

ศพสมยัอยุธยาในเอกสารเร่ืองสมเด็จพระบรมศพอนัเป็นจดหมายเหตุการพระเมรุกรมหลวงโยธา

เทพและในค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรม 
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รูปที ่89 : ตัวอย่างจิตรกรรมมงกฎุแบบต่างๆในอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี 



  136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่90 : มงกฎุทีม่ีกรรเจียกคล้ายตาอ้อยในจิตรกรรมวัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ (ซ้าย - ขวาบน) 
และในสมุดข่อยหมายเลข IO Pali207 (ล่าง) 
ท่ีมารูปล่าง : British Library, Digitised 

Manuscripts, (http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=IO_Pali_207) 
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รูปที ่91 : ตัวอย่างมงกฎุสมัยรัตนโกสินทร์ทีว่ัดไชยทศิ กรุงเทพฯ 

รูปที ่92   : การประดับช้ันของมงกฎุในภาพลายเส้น (ซ้าย) และในสมุดข่อยหมายเลข IO Pali207 (ขวา) 
ท่ีมารูปซา้ย : Barend J. Terwiel, " Two Scrolls Depicting PhraPhetracha's Funeral Procession in 1704, " 

Journal of siam society, Vol. 104, (2016), n. pag. 

ท่ีมารูปขวา : British Library,Digitised 

Manuscripts, (http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=IO_Pali_207) 

 



 

บทที ่4 

สรุป 
 จากการศึกษาวิจยัโดยการเปรียบเทียบภาพลายเส้นกระบวนแห่พระศพและพระเมรุฉบบั 

Dresden State Art Collections ช้ินน้ีกบัจิตรกรรมสมยัอยุธยาตอนปลายและศิลปกรรมอ่ืนๆเพื่อ

พยายามก าหนดอายุโดยศึกษาทั้งในภาพรวมและแยกศึกษาแต่ละส่วนของภาพ ทั้งศึกษาร่วมกบั

ขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบัการพระศพและพระเมรุสมยัอยธุยาพบผลสรุปดงัน้ี 

 1. การจดัองคป์ระกอบภาพบุคคลในกระบวนแห่สามารถเทียบเคียงไดก้บับางส่วนของภาพ

กระบวนแห่ในสมุดภาพวดัยมและจิตรกรรมฝาผนงัวดัประดู่ทรงธรรมซ่ึงเป็นงานสมยัอยุธยาตอน

ปลาย และแตกต่างจากภาพแผนผงักระบวนแห่ในงานพระเมรุชั้นตน้รัตนโกสินทร์ท่ีจะไม่แสดงรูป

บุคคลเลยแต่จะแทนดว้ยจุดด าและเคร่ืองสูงแทนต าแหน่ง 

 2. ภาพพระเมรุมีลกัษณะแผนผงัอย่างเดียวกนักบัพระเมรุสมยัอยุธยาของกรมหลวงโยธา

เทพและอาคารทรงเมรุในวดัไชยวฒันาราม ส่วนการประดบัประดานั้นคลา้ยกบัภาพพระเมรุในหอ

เขียนวงัสวนผกักาด ส่วนท่ีอาจก าหนดอายุให้แคบลงไดคื้อส่วนพระเมรุมีฐานสิงห์และกาบประดบั

ซ่ึงก าหนดอายุไดอ้ยู่ในช่วงรัชกาลพระนารายณ์ - พระเจา้ทา้ยสระ พระเมรุมี 9 ยอด มีเมรุทิศเมรุ

แทรกเป็นลกัษณะของพระเมรุเอกตามท่ีระบุในค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม ซ้ายสุดของ

ภาพเป็นแนวก าแพงวหิารแกลบซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงต าแหน่งของท่ีปลูกสร้างพระเมรุสมยัอยธุยา   

 3. ภาพอาคารประกอบอ่ืนๆสามารถก าหนดอายุไดไ้ม่แคบไปกวา่ช่วงสมยัราชวงศบ์า้นพลู

หลวง แต่จากลายประดบัทรงพุ่มของตน้กลัปพฤกษส์ามารถก าหนดอายุไดใ้นช่วงหลงัรัชกาลพระ

เพทราชา - พระเจา้ทา้ยสระ ส่วนระทา ตน้กลัปพฤกษ์และโรงมหรสพในภาพลายเส้นมีจ านวน

ตรงกนักบัท่ีระบุไวใ้นค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรม 

 4. ภาพการละเล่นและรูปสัตวหิ์มพานตส์ามารถก าหนดอายุไดก้วา้งๆเพียงสมยัอยุธยาตอน

ปลาย 

 5. รูปแบบของราชรถในภาพลายเส้นมีลกัษณะท่ีดูเก่ากวา่ราชรถในจิตรกรรมวดัช่องนนทรี 

จึงอาจก าหนดอายใุหอ้ยูใ่นช่วงคร่ึงแรกของสมยับา้นพลูหลวง และมีการวางล าดบัราชรถนอ้ย 3 คนั

คือราชรถพระน า ราชรถโปรยและราชรถโยงน าราชรถทรงพระโกศตามท่ีมีระบุในเอกสารเร่ือง

สมเด็จพระบรมศพ ภาพราชรถเทียมดว้ยราชสีห์นอกจากจะพบในภาพลายเส้นแลว้ยงัพบในสมุด
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ภาพวดัยมดว้ย การใชร้าชสีห์เทียมราชรถน้ีในค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรมให้ขอ้มูลวา่เป็น

หุ่นรูปราชสีห์ท่ีผกูครอบตวัมา้เพื่อใหดู้งาม 

 6. ภาพบุคคลในภาพลายเส้นมีการแต่งกายท่ีเทียบเคียงไดก้บัขอ้มูลเอกสาร ลกัษณะการนุ่ง

ผา้เป็นลกัษณะเดียวกนักบัภาพขนุนางอยธุยาของลาลูแบร์และยงัพบในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 

มงกุฎของบุคคลในภาพมีการออกแบบท่ีหลากหลายและจดัวางต าแหน่งบุคคลท่ีสวมมงกุฎนั้นโดย

สัมพนัธ์กบัล าดบัศกัด์ิในแต่ละส่วนของภาพ ส่วนการก าหนดอายุจากรูปแบบมงกุฎพบวา่เป็นแบบ

ท่ีเก่ากวา่ตวัอยา่งท่ีมีในสมยัพระเจา้บรมโกศ 

 7. เคร่ืองสูงแสดงให้เห็นถึงพฒันาทางดา้นรูปแบบและบางส่วนมีลวดลายท่ีก าหนดอายุได้

ในช่วงหลงัรัชกาลพระเพทราชา - พระเจา้ทา้ยสระเช่นเดียวกบัตน้กลัปพฤกษ ์

 ดงันั้นจึงก าหนดไดว้า่ภาพน้ีมีรูปแบบทางศิลปะท่ีมีอายุในช่วงหลงัรัชกาลพระเพทราชาลง

มาแต่ไม่ล่วงลงมาเกินกวา่รัชกาลพระเจา้ทา้ยสระ การท่ีกล่าวอา้งวา่ภาพน้ีถูกเขียนข้ึนในรัชกาลพระ

เจา้เสือนั้นจึงเห็นวา่มีความเป็นไปได ้อยา่งไรก็ดี ผูว้จิยัจ  าเป็นตอ้งเนน้ย  ้าอีกคร้ังวา่ในงานคน้ควา้ช้ิน

น้ีมิไดมุ้่งจะกล่าวหรือช้ีใหเ้ห็นวา่ภาพลายเส้นน้ีเป็นของจริงแทห้รือมีอายดุงันั้นจริง เพียงแต่รูปแบบ

ศิลปะท่ีปรากฏมีลกัษณะของงานท่ีน่าจะสร้างข้ึนในช่วงระยะดงักล่าว 

 อน่ึง หากยึดตามผลการศึกษาขา้งต้นพบข้อสังเกตว่าภาพจิตรกรรมท่ีต าหนักพระพุทธ

โฆษาจารยว์ดัพุทไธสวรรยแ์ละจิตรกรรมในวิหารท่ีวดัใหม่ประชุมพลอาจเป็นงานในสมยัพระเจา้

บรมโกศ จิตรกรรมในอุโบสถวดัใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรีอาจมีอายุหลงัลงมาอีกจากท่ีเคยเช่ือกนั

ว่าเป็นงานสมยัพระเจ้าเสือ โดยอาจมีอายุอยู่ในสมยัรัชกาลพระเจ้าบรมโกศหรือก่อนหน้านั้น

เล็กนอ้ย ขณะท่ีสมุดข่อยหมายเลข IO Pali 207 ในหอสมุดแห่งชาติองักฤษและจิตรกรรมท่ีวดัช่อง

นนทรีมีรูปแบบท่ีลดทอนและเรียบง่ายข้ึนอนัเป็นพฒันาการในระยะหลงัซ่ึงจะเป็นลกัษณะท่ีสืบต่อ

ลงมาถึงจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ 
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ไทย, 2542. 
"บุณโณวาทค าฉันท์," ใน กรมศิลปากร, ประชุมวรรณคดีเร่ืองพระพุทธบาท, กรุงเทพฯ: ส านัก

วรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556. 
โบราณราชธานินทร์, พระยา. "ต านานกรุงเก่า," ใน กรุงเก่า เล่าเร่ือง, วรรณศิริ เดชะคุปต์ และปรีดี พิศ

ภูมิวถีิ (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: มติชน, 2554. 
ประชุมค าให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เร่ือง : ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรง

ธรรม ค าให้การขนุหลวงหาวดั, กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2553. 
ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 76 : จดหมายเหตุของ โยส เซาเต็น พ่อค้าชาวฮอลันดาในสมัยพระเจ้าทรง

ธรรม และพระเจ้าปราสาททอง, พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางอาหงนั แซ่ฟู่  30 
พฤษภาคม 2507, กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2507. 

ประทีป เพง็ตะโก, กระเบือ้งเชิงชายสมัยอยุธยา, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวติัศาสตร์
ศิลปะ) บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2540. 
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———. วดัไชยวฒันาราม จังหวดัพระนครศรีอยธุยา, กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2559. 
ประพิศ พงศ์มาศ, "พฒันาการการปลงศพ : ในสมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงสมยัประวติัศาสตร์จาก

หลกัฐานทางโบราณคดี," ใน ศิลปากร 51, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2551). 
ประภสัสร์ ชูวิเชียร, "เจดียป์ระธานวดัพระศรีสรรเพชญ อยุธยา ขอ้สันนิษฐานใหม่จากหลกัฐานเก่า," 

ใน สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์ : เอกสารประกอบโครงการประชุมวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวิยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ, 2557. 

ปรานี วงษเ์ทศ, พิธีกรรมเก่ียวกับการตายในประเทศไทย, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2534. 
ปล าทองสยอง เ มื อ ง  (น ามแฝง ) ,  ลิ ส ต์ ร า ย ช่ื อธ รรม าส น์สมั ย อยุ ธ ย า ,  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

(http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=patisonii&group=45&page=1) 
"พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบบัความสมบูรณ์)," ใน มรดกความ

ทรงจ าแห่งพระนครศรีอยธุยา, วนิยั พงศศ์รีเพียร (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: อุษาคเนย,์ 2551. 
พระคลงั (หน), เจา้พระยา. ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตศรีวิชัยชาดก กลอนจารึกเร่ืองสร้างภูเขาวัด

ราชคฤห์, พระนคร: กรมศิลปากร, 2507. 
พระเมรุ ท าไม? มาจากไหน, สุจิตต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่

สาธารณะ, 2551. 
พระราชบญัญติัมาตราชัง่ตวงวดั พระพุทธศกัราช 2466, ราชกิจจานุเบกษา 40, 27 ธนัวาคม 2466. 
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2, กรุงเทพฯ: คลงัวทิยา, 2516. 
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ฉะบับหลวงประเสริฐ), พิมพใ์นการฌาปนกิจศพ นางช่วง โกมลวจันะ 4 

เม.ย.2483, พระนคร: กรมศิลปากร, 2483. 
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ตามตน้ฉะบบัของกรมราชบณัฑิต), พิมพใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ 

มหาเสวกเอกเจา้พระยาพิพฒัน์รัตนราชโกษาธิบดี (ม.ร.ว.มูล ดารากร) 10 ส.ค.  2501, พระ
นคร: โรงพิมพไ์ทยเขษม, 2501. 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 2 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) จากต้นฉบับ
ตัวเขียนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พร้อมค าอธิบาย
เพ่ิมเติม, กณัฐิกา ศรีอุดม และคณะ (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: สมาคมประวติัศาสตร์ในพระ
ราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2553. 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี,  กรุงเทพฯ: 
กรมศิลปากร, 2548. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) , พระนคร: 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=patisonii&group=45&page=1
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คลงัวทิยา, 2507. 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบับสมเดจ็พระพนรัตน์ วดัพระเชตุพน, พระนคร: คลงัวทิยา, 2505. 
พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเร่ืองจดหมายความทรงจ าของกรมหลวงน

รินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพธ์ิ) ต้ังแต่ จ.ศ. 1129 ถึง 1182 เป็นเวลา 35 ปี, กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 
2552. 

พระสัทธรรมโฆษเถระ,โลกบัญญัติ, แยม้ ประพฒัน์ทอง (แปล), กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรม
ศิลปากร, 2528. 

พิชญา สุ่มจินดา, "ขอ้วนิิจฉยัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาท่ีคน้พบใหม่," ใน เ 
อกสารประกอบงานสัมมนาอยธุยาศึกษาวิชาการ คร้ังท่ี 2/2560 เร่ืองเล่าขานจากงานพระเมรุ : 
พัฒนาการจากกรุงศรีอยุธยา สู่กรุงรัตนโกสินทร์ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา, สถาบนัอยธุยาศึกษา, 2560. 

———. "พระพุทธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวงัความรู้ท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง 
ความขดัแยง้ท่ีตอ้งวเิคราะห์," ใน ประวติัศาสตร์ศิลปะท่ีต้องจารึก : รวมบทความทางวิชาการ
ด้านศิลปะเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการรองศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์, วารุณี 
โอสถารมย ์(บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550. 

พิพฒัน์ พงศร์พีพร, สมดุภาพรัชกาลท่ี 4, กรุงเทพฯ: พิพิธภณัฑภ์าพมุมกวา้ง กรุงเทพมหานคร, 2547. 
พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ "ไม่มีวดัใหญ่ชยัมงคลในสมยัอยุธยา," ใน ฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็, กรุงเทพฯ: มติชน, 

2553. 
ไพศาลย ์เป่ียมเมตตาวฒัน์, สยาม : ผ่านมุมกล้อง จอห์น ทอมสัน 2408 - 9 รวมท้ังนครวัดและเมือง

ชายฝ่ังประเทศจีน, กรุงเทพฯ: ริเวอร์บุค๊ส์, 2558. 
แฟร์นงัด ์มงัเดซ ปินโต, รวมผลงานแปลเร่ืองบันทึกการเดินทางของเมนเดสปินโต, นนัทา วรเนติวงศ์ 

(บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: ส านกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2548. 
ภาพสัตว์หิมพานต์ จากสมดุไทยค าของหอสมดุแห่งชาติ, กรุงเทพฯ: ส านกั, 2525. 
ยอร์ช เซเดส์, เมืองพระนคร นครวดั นครธม, ปรานี วงษเ์ทศ (แปล), กรุงเทพฯ: ดรีมแคทเชอร์, 2556. 
ยอร์ช เซเดส์, พระวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนเทวะวงศว์โรทยั (ทรงเรียบเรียง), "ปราสาทหินเขมรสร้างเพื่อ

อะไร," ใน จิตร ภูมิศกัด์ิ, ประวัติศาสตร์สนทนาต านานแห่งนครวัด, กรุงเทพฯ: แม่ค  าผาง, 
2557. 

รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกูล, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ท่ีมาของสมุดภาพไตรภูมิ, ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต (โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์) บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552. 

———. "เส้ือเมืองทรงเมือง : จากผบีรรพบุรุษสู่เชษฐบิดร," ใน ผีในหลกัฐานของคนเป็นและคนตาย, 
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พิพฒัน์ กระแจะจนัทร์ (บรรณาธิการ), ปทุมธานี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557. 
เ ร่ืองสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุคร้ังกรุงเก่า  กับพระราชวิจารณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว , พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ. สุธาสิ
โนทยั เทวกุล 28 ก.พ. 2509, พระนคร โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2509. 

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ เล่มจบ, พระนคร: คลงัวทิยา, 2515. 
วดัเกาะแก้วสุทธาราม Watkokaeosuttharam, กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529. 
วดัช่องนนทรีกับของดีท่ีก าลังจะหายไป, เขา้ถึงไดจ้าก (https://pantip.com/topic/35381004). 
ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปส าคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย, กรุงเทพฯ เมืองโบราณ, 2554. 
———. ลพบุรีหลังวฒันธรรมเขมร, กรุงเทพฯ: มติชน, 2559. 
สมภพ ภิรมย์, พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ , กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง

แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2539. 
———. พระเมรุมาศ สมยักรุงรัตนโกสินทร์, กรุงเทพฯ: อกัษรสยามการพิมพ,์ 2521. 
สมศกัด์ิ แตงพนัธ์ และวรีะชยั วรีะสุขสวสัด์ิ, ลวดลายสมัยอยุธยา, กรุงเทพฯ: ฝ่ายอนุรักษจิ์ตรกรรมฝา

ผนงัและประติมากรรมติดท่ี กองโบราณคดี, 2536. 
สมดุภาพศิลปกรรมวดัใหญ่สุวรรณาราม จังหวดัเพชรบุรี, กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ,์ 2525. 
สันติ เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย, กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545. 
———. จิตรกรรมไทย - แบบประเพณีและแบบสากล, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2535. 
———. "โบราณสถานพระนครศรีอยุธยา," ใน พระนครศรีอยุธยา : มรดกโลก, คณิตา เลขะกุล 

(บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2543. 
———. ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมส์ทอมป์สัน, 

2532. 
———. ศิลปะอยธุยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544. 
สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวฒันะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, กรุงเทพฯ สถาบนัไทยคดีศึกษา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2524. 
ส านกังานอุทยานการเรียนรู้ สังกดัส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน), 

กระบวนพยหุยาตราทางสถลมาคร (เอกสารออนไลน์), เขา้ถึงไดจ้าก 
(http://valuablebook2.tkpark.or.th/2015/10/media.html). 

สุดารา สุจฉายา, "ความรู้เร่ืองศิลปกรรมไทย : คนัทวย," ใน เมืองโบราณ 10, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2527). 
สุภทัรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจา้. "ขอ้เท็จจริง : พระเจดียศ์รีสุริโยทยั," ใน ศิลปวัฒนธรรม 22, 10 (ส.ค. 

https://pantip.com/topic/35381004
http://valuablebook2.tkpark.or.th/2015/10/media.html
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2544). 
เสฐียรโกเศศ (นามแฝง), ดอกไมธู้ปเทียนและสังเค็ด, พิมพใ์นการฌาปนกิจศพ นายสง่า สุนทรวิภาต 

19 พ.ย. 2504, พระนคร: กรมศิลปากร, 2504. 
———. "เร่ืองอินทรพรหมถือจามร," ใน ศิลปากร 2, 1 (2491). 
———. "อคันีกรีฑา," ใน ศิลปากร 1, 1 (2490). 
เสนอ นิลเดช, วัดพระศรีสรรเพชญ์, กรุงเทพฯ: อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ส านกังาน

ศิลปากรท่ี 3 กรมศิลปากร, 2546. 
หอเขียนวงัสวนผกักาด, พนัธ์ุทิพย ์บริพตัร (บรรณาธิการ), พิมพเ์ป็นท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิง

พระศพ พลตรี พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนครสวรรคศ์กัดิพินิต ณ เมรุวดัเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม 23 ธ.ค. 2502, พระนคร: ศิวพร, 2502. 

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1, 
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542 

———. สมดุภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย, กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552. 
อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยากับค าวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์ ฉบับช าระคร้ังท่ี 2 และ

ภูมิสถานกรุงศรีอยธุยา, นนทบุรี: ส านกัพิมพต์น้ฉบบั, 2550. 
อันเน่ืองด้วยความตาย : สูจิบัติเน่ืองในงานสัปดาห์สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ระหว่างวันท่ี 

21-27 มิถุนายน 2551, ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551. 

อุไรศรี วรศะริน, "ลทัธิเทวราชา," ใน ประชุมอรรถบทเขมร : รวมบทความวิชาการของศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน, เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. 
อุไรศรี วรศะริน วนัองัคารท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545, กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวนัออก 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545. 

 

 



 



 

ประวติัผูเ้ขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล ปรัชญา เลิศกิจจานุวฒัน์ 

วนั เดือน ปี เกดิ 09 ธนัวาคม 2534 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา 2555 - 2557 : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว) คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

2558 - 2560 : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวติัศาสตร์ศิลปะ) คณะโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 19/26 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
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